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.FLlll> ønsker et godt llytøar 
for Døn" .Flya,nlngf 
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Vindposen er Flyvepladser

Kendetegn. I mere end 30 !Aar 

har Vindposerne vajet over Flyveplad

serne rundt om i IVerden og vist 

Flyveren Landingsretningen. 

Det første tyske Specialfirma for Luft

fartsmateriel 

Gerhard Sedlmayr 

AUTOFLUG 
har ogsaa mere end 30 Aars Fag

kendskab. 

AUTDFLUG BERLIN-
INH.GERHARDSEDLMAYR TEMPELHOF 

S A M LE B I N D til " FLY V" 
Hurtig Indheftning 
- Let Oplukning 

,FLYV•s Samlebind 
betyder Orden og 
Besparelse - Bladet :_.i....-----kommer straks paa 
Plads, og Udgiften 
til Indbinding af de 
løse Blade ved Aar
gangens Afslutning 
undgaas. 

Faas i enhver Bog
handel eller fra 
ufLYVøs Ekspedition 
Vesterbrogade 60 

»AS KAN IA« 
FLYVE INSTRUMENTER 
Man maa ikke glemme, at Flyverens Ansvar er 
stort. Han maa derfor I Kampen mod Vejrliget 
kunne stole ubetinget paa sine Instrumenter. 

Hvor meget større maa derfor Ikke den Fabri ks 
Ansvar være, som leverer ham disse Apparater. 

For »Askania« Flyveinstrumenter og Kursstyr ing 
overtager vi gerne dette Ansvar, thi vore høft
udvlklede lristrumenter nyder Verdensr y. 

Generalrepræsentant : 

iJeger 
for Modelflyvere - Svæveflyvere - og alle 

Flyveinteresserede 

Modelflyvesport 

Sven Wiel Bang, Johs. Thinesen og Per Weishaupt 
Kr. 7.50 

Der Segelflug lm Wettbewerb der Volker 

Hubert Zuerl 

Die Luftmå.chte der Welt 

Kr. 13.00 

Smukt Billedværk med de forskellige Landes Flyve
maskintypcr. Heilet Kr. 7 .75, indb. i Lærred Kr. 9.75 

Der Deutsche Flugsport 

Skildrer i Billeder Flyvningen som Sport: Modelflyv
ning, Svæveiiyvning og Sportsflyvning. Heftet Kr. 7.75 

Saa flyyer vi -

M. P. Eskildsen m.fl. Heftet Kr. 8.50, indb . Kr. 10.00 

.FLYVøs EKSPEDITION • Vesterbrogade 60 - København V, 
Udenlandske Bøger forskrives paa hurtigste Maade 



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 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 

½ 0. IF. 4S IP 

DDJ. 

(SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER) 
PRAGS BOULEVARD 37 - KØBENHAVN S. 
TBLBPON C. 65, LOKAL 12 og 22 

FL YVEFORBINDELSE 
ALLE HVERDAGE 

København-Berlin! 

Berlin-Wien 

København-Oslo 

København-Malmø 

København-Rønne;~ 

'Bi/Ldter og OpLyøninger 

i aLLe 'Re;øebureaua 

DET DANSKE LUFTFARTSELSKAB A/s 
CENTRAL 8800 



OFFICIELT ORGAN 
FOR 

DET KONGELIGE DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB oG DANSKE FLYVERE 

DANSK MOTORFLYVER UNION 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 

DANSK MODELFLYVER UNION 

Tidsskrift for 

TRAFIKFLYVNING • MILITÆRFLYVNING 
SPORTSFLYVNING 

SVÆVEFLYVNING • MODELFLYVNING 

Redaktør: 
Kaptajn J, FOL TMANN 
Ansv. overfor Pr11a1l0v1n: 
EJVIND CHRISTENSEN 

Eftertryk af ,FLYV,s Artikler uden 
Kildeangiveln er l k k e t 111 ad t. 

Nr. 1 Januar 1942 15. Aargang 

9-aref der svandt 
SOM vi alle kun alt for godt ved, 

har en knugende Stilhed hvilet 
over dansk Flyvning i hele Aaret 1941 
og navnlig over Sports- og Privat
flyvningen. 

Det Danske Luftfartsels~ab har kun 
fløjet paa Ruterne København-Malmø 
og København- Berlin- Milnchen samt 
paa den indenlandske Rute Køben
havn-Rønne. 

Med Glæde har man konstateret, at 
disse Ruter har været stærkt benyttet 
af Publikum, og navnlig har Born
holmsruten været en Sucecs, der har 
slaaet enhver Rekord. 

Det skal ogsaa anføres, at Zone
Redningskorpsets Flyve-Ambulance 
har udført et fortjenstfuldt Arbejde 
ved at transportere adskillige alvor
ligt syge Patienter fra forskellige Ste
der i Landet til København. 

Erhvervsflyvere samt Sports- og 
Privatflyvere har derimod med Sorg 
og Længsel tænkt paa deres kære 
Flyvemaskiner, der staar demonteret 
og indestængt i Magasiner Landet over. 

Ogsaa den smukke og ædle Svæve
flyvesport har været stækket; kun paa 
enkelte Pladser paa Sjælland har 
Svæveflyverne haft Tilladelse til at 
drive en meget begrænset Svæveflyv
ning med Spil- og Haandstart. 

Modelflyverne har kunnet boltre sig 
nogenlunde frit og har endog haft 
flere gode Sportsstævner. 

Men medens Sportsflyvningen saa
ledes paa Grund af Forholdene har 
ligget stille, har Aaret 1941 dog været 
et bemærkelsesværdigt og begiven
hedsrigt Aar i D. K. D. A. S.'s Historie. 

I Samhørighed og i Enighedens 
Aand har alle danske Motorsports
flyvere, Svæveflyvere og Modelflyvere 
gennem deres respektive Unioner slut-

tet op om Aeronatutisk Selskab. Den
ne Samling har virket styrkende ind
adtil og udadtil, og der er saaledes 
skabt et solidt Grundlag for den dan
ske Flyvesporls Udvikling i Fremtiden. 

Gennem de Unge, Mænd som Kvrn
der, hele Landet over gaar der et 
mærkbart frisk Pust af Interesse og 
Forstaaelse af Flyvningens Betydning 
i Fremtiden. 

De teoretiske Sportsflyverkursus, 
der under Selskabets Kontrol starte
des i København, Aarhus og Aalborg, 
er gennemgaaet af ca. 525 interesse
rede og flittige Elever. Over Halvdelen 
af disse har indstillet sig til de frivil
lige Prøver, og 261 Elever har faaet 
Selskabets Diplom for bestaaet Eksamen. 

Ved den Propaganda, som Selskabet 
iværksatte i Slutningen af Aaret, er 
der indtil nu opstaaet en Medlemstil- ' 
gang paa ca. 50 Firmamedlemmer, ca. 
50 livsvarige Medlemmer og ca. 150 
almindelige Medlemmer. 

Vi haaber og tror, at dette Antal vil 
øges betydeligt i den kommende Tid. 

Hertil kommer, at Selskabet gennem 
dets tilsluttede Unioner har faaet en 
Tilgang af et anseeligt Antal indirekte 
Medlemmer. 

Til Trods for de mørke Tider og til 
Trods for at det svære Tryk, der hvi
ler over dansk Flyvning, næsten er 
mere forstemmende end ved Nytaarstid 
ifjor, ser vi Fremtiden i Møde med Tillid. 

Det var aldrig vor Vane at lade os 
kue af Modgang. 

Flyvningens Sag er Ungdommens 
Sag, og Ungdommens Tillid til Frem
tiden er ubegrænset. 

Ufortrødent og sejgt' vil vi arbejde 
for Flyvningen og holde ud, til det 
smilende danske Landskab igen kan 
udfolde sig frit og under frie Vinger. 
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JAPANS LU FTFLAADE 

Japansk eensædet Jager Mitsubischi 96 der anvendes af Marinen i Stillehavet. 

Sammen staar vi, og sammen hol
der vi ud, Bestyrelse og Medlemmer, 
Unioner og Klubber, Redaktion og 
Læsere, stærkt sammenknyttet med 
een Vilje og eet Maal. 

Ogsaa bringer vi en Tak til alle, der 
i det svundne Aar har sluttet op om og 
har hjulpet Selskabet paa forskellig Vis. 

Vi vil takke Pressen, Firmaer og 
Enkeltpersoner, der i Aarets Løb 
elskværdigt har støttet Selskabet og 
Tidsskriftet , Flyv«, og vi vil i det hele 
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taget takke alle, der har sluttet op 
om os. 

Vi hilser alle vore Medlemmer og 
Bladets Læsere med Haabet og Øn
sket om, at der for vor Konge og vort 
Land og for os alle maa komme et 
godt og lykkeligt Nytaar. 

Det Kongelige Danske Aeronautiske 
Selskabs Bestyrelse 

og 
,Fluv«s Redaktion. 

Den langvarige Spænding mel
lem U.S.A. og Japan udløstes 
den 7. December, da Japan er
klærede Amerika og England 
Krig. I samme Øjeblik indlede
des en Række voldsomme ja
panske Luftangreb paa de en
gelske og amerikanske Besiddel
ser i Stillehavsomraadet, der 
paany gav Bevis paa Luftvaab
nets uhyre Betydning i den mo
derne Krig. Ogsaa paa denne 
vældige Krigsskueplads vil Kam
pen komme til at staa om Her
redømmet i Luften, og Flyvema
skinen vil efter alle Solemærker 
at dømme faa den afgørende 
Indflydelse paa Krigens Resul
tat. I denne Jættedyst, der nu 
forestaar, er det den amerikan
ske Luftflaade med dens enorme 
industrielle Reserver, der sælles· 
op mod de krigsvanle japanske 
Luftstyrker, hvis Industrireser
ver er ukendte. I •Flyv• Nr. 7 
for i Aar bragte vi en Oversigt 
over Organisationen af U.S.A.'s 
Luftvaaben; i det efterfølgende 
bringer vi en Oversigt over Ja
pans Luflflaade, skrevet paa 
Grundlag af Oplysninger i nylig 
udkomne amerikanske, engelske, 
sYenske og lyske Fagblade. 

MED Hensyn til Hær og Flaade har 
Japan lige siden den russisk-ja

panske Krig i 1904- 1905 haft en 
Plads mellem Verdens Stormagter, og 
da Flyvemaskinens Udvikling senere 
borteliminerede den naturlige Beskyt
telse, som Landets isolerede Beliggen
hed ydede, var Japan tvunget til at 
skabe sig en Luflflaade, der svarede til 
en Stormagts Stilling. 

Selv om Japan allerede fra 1912 be
gyndte de første Forsøg paa at anvende 
Flyvemaskiner i Forbindelse med Hæ
ren, er det dog først fra 1920 man kan 
tale om et egentlig japansk, militært 
Flyvevæsen. Paa et meget tidligt Tids
punkt tilstræbte man at gøre sig uaf
hængig af alle andre flyvemaskinepro
ducerende Lande; men alligevel tog 
det meget lang Tid, inden man kunde 
skabe en Luftmagt paa Grundlag af 
egen Forskning og Industri. Gennem 
Aarene var Japan en god Kunde hos 
engelske, tyske, italienske og ameri
kanske Flyvemaskinefabriker; saa sent 
som i 1938 var det Amerikas største 
Kunde hvad Køb af Flyvemateriel an
gaar, idet det ifølge den amerikanske 
>The Aircraft Yearbook 1939« købte 
for over 11 Millioner Dollars Flyve
maskiner og Tilbehør i U. S. A. Ame
rikas næststørste Kunde i samme Aar 



var Hollandsk Indien, der købte for 8½ 
Million Dollars Flyvemateriel. 

Den luftmilitære Oprustning blev 
øget Aar for Aar, og samtidigt udbyg
gede Japan et stort Luftrutenet for at 
fremme Forbindelsen med den øvrige 
Verden. Allerede under det japanske 
Fremstød i Manchuriet i 1931 fik man 
Bevis for Luftstridskræfternes Betyd
ning, og under den nuværende, flere
aarige Krig med Kina var det efter
haanden betydelige japanske Luftvaa
ben en uundværlig Forudsætning for 
de omfattende Operationer, der har 
været gennemført til Lands og til Søs. 

I Aarene 1935- 1937 blev der sat 
yqerligere Pres paa Luftoprustningen, 
og en delvis Reorganfsation fandt 
Sted. Hærens Luftstyrker, der hidtil 
havde være underlagt et Departement 
i Krigsministeriet, blev udskilt fra 
dette og direkte underlagt Kejseren. 

Marinens Luftstyrker var underlagt 
Marineministeriet. De to Luftstyrker 
slugte efterhaanden betyqelige Beløb; 
i 1937 androg Udgifterne hertil 27 
pCt. af hele Statsbudgettet. Samtidig 
indførtes en meget effektiv Organi
sation af Luftfartsindustrien. 

Den tekniske Opbygning af Luft
vaabnet fulgte ikke helt de samme 
Linier som i de europæiske Lande, og 
herom siger General Tomozuki Ya
mashita, Organisatoren af det nye ja
panske Luftvaaben, følgende: :.Da jeg 
begyndte paa Opbygningen af vort 
Luftvaaben, der ikke udgør en selv
stændig Del af Krigsmagten, men er 
tildelt Hæren og Marinen, maatte jeg 
tage Hensyn til det kæmpemæssige 
Omraade, hvori Japan havde sine 
Kampopgaver. Japan havde Brug for 
Fjernrekognosceringsluftfartøjer og 
Bombere med særlig stor Rækkevidde,· 
og tillige skulde det bruge Jagere, hvis 
Rækkevidde var betydelig større end 
de europæiske Luftvaabens Jagere. 
Vore Bomberes Jagerbeskyttelse vilde 
kun være effektiv, naar vi anskaffede 
Jagere, der med Hensyn til Hurtighed 
svarede til alle en moderne Luftkamps 
Krav, og som tillige raadede over en 
langt større Rækkevidde end Tilfæl
det var med de europæiske Jagere.« 

At denne Tillempning af europæiske 
Konstruktioner efter japanske For
hold var rigtig, viste sig under Krigen 
i Kina. Ved Operationernes Begyn
delse skal japanske Bomberenheder 
have gennemført daglige Angreb med 
Moderlandet som Basis for at støtte 
Landgangsforetagendet, og har herun
der haft en samlet Flyvetid paa 10 
Timer til Hen- og Hjemflyvning. Det 
kinesiske Hovedkvarter Tschungking, 

der indtil for et halvt Aar siden hav
de været Genstand for over 70 Bombe
angreb, laa saaledes ca. 1000 km fra 
de japanske Flyvebaser. I denne For
bindelse maa man dog tage i Betragt
ning, at Modstanderen rimeligvis ikke 
har raadet over særlig mange moder
ne Luftfartøjer. 

General Yamashita, der selv har 
deltaget som Chef for en Flyverdivi
sion i Kina, siger videre: :.Under 
Kampene i Kina var der kun een Ting 
vi manglede, og det var Dykbombere ! 
Men det stod dog enhver Officer om 
BO'l"d i et Bombeluftfartøj frit for, un
der Angreb mod meget vigtige Maal, 
at styrte sig med hele Luftfartøjet ned 
mod det befalede Maal for paa den 
Maade at løse Opgaven ved at ofre 
Livet. Og de gjorde det! Naar vore 
Luftfartøjer under Kampene ved Nat
scho landede paa de fjendtlige Flyve
pladser og Besætningerne derefter, 
under Dækning af Luftfartøjernes Ma
skingeværer, egenhændigt stak Ild paa 
Hangarer og andre Bygninger, saa blev 
dette gjort ud fra lignende Motiver.« 
Efter Oplysninger fra Juli 1941 var de ja
panske Luftstyrker organiseret saaledes: 

Hærens Flyvevaaben, der var di
rekte underlagt Kejseren, omfatter tre 
operative Flyverkorps og nogle selv
stændige Flyve~regimenter. 1. Korps 
i Kagamigahara bestod af 1 Jager-, 1 
Rekognoscerings- og 1 Jagerflyverre
giment; 2. og 3. Korps omfattede hver 
2 blandede Flyverregimenter a 2 til 5 
Eskadriller. Hærens Divisioner i Man
churiet raadede over seks Flyverregi
menter og nogle selvstændige Eskadril
ler. Til Uddannelse af det flyvende 
Personel havde man seks Flyveskoler 
til Raadighed. Ballonregimenterne var 
tildelt Artilleriet. Marinens Flyvevaa-

Øverst: 
Tosædet Jager Type 
96. 

Nederst: 
Let Bomber Mitsu
bischi 92. 

Til Anvendelse i 
Samarbejde med 
Krigsmarinen har 
man i udstrakt 
Grad anvendt den 
eensædede Jager 
Mitsubischi 96, der 
ogsaa bliver be
nyttet som Dyk
bomber. 

ben, der var skarpt adskilt fra Hærens 
og underlagt Marineministeriet, om
fattede 17 Kystflyverafdelinger og en 
Flaade af moderne Hangarskibe, for
uden Flyvemaskinemoderkibe. Der 
var følgende syv Hangarskibe: Kaga, 
Akagi, Hosho, Rynjo, Soryn, Hiryn og 
Koryn, hvoraf de to var paa 26.900 
Tons. Flyvemaskinemoderskibene var 
følgende fem: RotO'l"o, Kamoi, Chitose, 
Chigoda og Midzuho. Der fandtes to 
Marineflyverskoler. 

Japan er ogsaa i Besiddelse af ud
dannede Faldskærmstropper, hvis An
tal opgives til 4800. 

Det samlede Antal Flyvemaskiner 
ved Hær eg Marine, indbefattet Skole
maskiner, opgives til ca. 3000. Det er 
dels af egen Konstruktion, dels licens
byggede og dels indkøbt i Amerika, 
England, Italien og Tyskland. Landet 
raader over 15 Flyvemaskinefabriker 
og 10 Flyvemotorfabriker, der. er ud
styret med de nyeste Værkstedsmaski
ner. Foruden sin Flyvemaskine- og 
Motoi:industri raader Japan ogsaa over 
en ydedygtig Tilbehørsindustri, og 
der er en hel Række videnskabelige 
Instituter og LabO'l"atorier, som uddan
ner Ingeniører, der kan tilfredsstille 
Luftfartsindustriens stigende Behov af 
teknisk Personel. I denne Forbindelse 
yder navnlig det aeronautiske Forsk
ningsinstitut ved Tokios Universitet en 
stor Indsats. 

For at naa hen til at blive uafhæn
gig af Udlandet, har Japan haft store 
Vanskeligheder at overvinde, ikke blot 
hvad Raamaterialer angaar, men maa
ske i endnu højere Grad med Hensyn 
til Personel, og i hvor høj Grad det er 
lykkedes, er vanskeligt at sige. 

De Flyvemaskinetyper, som anven
des af Hærens og Marinens Flyvevæ-

7 



Fra Dornier-Fabrikkernes Virksomhed 

Tilpasning af Kropklapper hos Dornier. 

VED Bygning af Flyvemaskiner, si
ger Dornier Fabrikerne i Fried

richshafen, er det af den største Be
tydning, at man tager Hensyn til, at 
alle aftagelige Dele er fremstillet paa 
en saadan i\laade, at de uden Vanske
lighed kan udskiftes med tilsvarende 
Dele fra andre Maskiner. Dette Krav 
har særlig Betydning under Krigsfor
hold, hvor det gælder om hurtigst mu
ligt at kunne udskifte de aftagelige 
Dele paa en Flyvemaskine, hvis de af 
en eller anden Aarsag er blevet gjort 
ubrugelige. Og det maa vel at mærke 
kunne gøres af Personellet paa Flyve
pladsen, uden at det først skal have 
Arbejde med at tilpasse de paagælden
de Dele, for ikke at sinke Flyvemaski
nens Klargøring til nye Opgaver. 

Ved Seriefremstillingen paa Fabri
ken er det en absolut Nødvendighed, 
at man sørger for, at alle aftagelige 

sener, er for en meget stor Del leveret 
af følgende Fabriker: Kawasaki, Na
kajima, Kawanichi, Ischikawajima og 
Mitubischi. Desuden forefindes Ty
perne Heinkel He 112, Heinkel He 111, 
Fiat CR 42, Fiat BR 20, Junkers Ju 86, 
Junkers Ju 87, Hawker Nimrod, North 
America NA 16 og Lockhead 14 samt 
flere andre nyere Typer af Bombere og 
Jagere, hvis Typebetegnelse ikke kendes• 

Den japanske Typebetegnelse omfat
ter i de fleste Tilfælde et Nummer, og 
af dette kan man slutte sig til, hvor 
gammel Typen er. Ifølge japansk Tids-
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Dele er nøjagtigt tilpasset efter en 
Skabelon, og det gør sig navnlig gæl
dende i de Tilfælde, hvor de forskel
lige Dele fremstilles paa flere Fabri
ker. Der er det Moderfabrikens Sag 
at udstyre Licensfabrikerne med saa
danne Skabeloner, at de forskellige 
Fabrikers Frembringelser kan udskif
tes indbyrdes, saa ethvert ekstra Til
pasningsarbejde undgaas. 

Det har Dornier Fabriken i Tide 
været opmærksom paa, og det har 
truffet saadanne Foranstaltninger, at 
de Dele, der fremstilles af Moderfir
maet og Licensfabrikerne, er saa nøj
agtig tilpasset fra Fabrikernes Side, 
at de kan anvendes i Flæng. 

Til dette Formaal har Fabriken 
fremstillet en Række Skabeloner, og vi 
bringer ovenfor et Billede af en af 
disse, der anvendes til Tilpasning af 
Kropklapper. 

regning svarer Aaret 2592 f. Eks. til 
vort 1932, og det vil sige, at Typen 
Kawasaki 93 saaledes stammer fra 
1933, Mitsubischi 96 fra 1936 o. s. v. 

Hvor ydedygtigt det japanske Luft
vaaben vil være i det lange Løb faar 
staa hen i det uvisse, da det i en me
get væsentlig Grad har været afhæn
gig af Brændstoftilførsler udefra, og 
hvor stor en Brændstofreserve, man 
har opmagasineret, og i hvilken Ud
strækning der kan fremstilles syntetisk 
Benzin, kan heller ikke siges med Sik-
kerhed. J. F. 

.IJ,u.ffpedbreve 
paa 'Film 

J UFTPOSTBEFORDRINGEN mellem 
L England og dets militære Styrker 
i Dominions og Kolonier har efter
haanden voldt en Del Vanskeligheder, 
fordi den har antaget et meget stort 
Omfang. Det var blevet et Problem, 
hvordan man skulde skaffe den nød
vendige Lufttonnage, men nu har man 
imidlertid løst Spørgsmaalet paa en 
saare praktisk Maade, der ikke blot 
sparer en Mængde Tonnage, men og
saa en Masse Tid. Alle oversøiske Bre
ve bliver skrevet paa noget særligt 
Papir, og derefter affotograferes de 
paa nogle smalle og meget tynde Film
strimler. Paa Bestemmelsesstedet for
størres de derefter op til den oprinde
lige Sørrelse og sendes til Adressaten. 
Paa den Maade kan al Post sendes ad 
Luftvejen, og Brevene kommer langt 
hurtigere frem end det ellers vilde 
have været Tilfældet. 

* * * 
Metoden er ikke af ny Dato. Under 

Paris' Belejring i 1870/71, da den 
franske Hovedstad i nogle Maaneder 
var helt afskaaret fra det øvrige Land, 
vedligeholdtes Postforbindelsen ved 
Hjælp af Balloner og Brevduer. Fra 
Paris startede der ialt 67 Balloner, der 
bl. a. havde ca. 21h Million Breve med 
til en samlet Vægt af ca. 9000 kg. Bal
loner medførte desuden Brevduer (ialt 
368), og de blev benyttet som Over
bringere af Post udefra og ind til Pa
ris. Hver Brevdue kunde ganske vist 
ikke bære ret meget, kun nogle faa 
Gram, men mere var heller ikke nød
vendigt, fordi man havde fundet paa 
at tage Mikrofotograferingen til Hjælp. 
Alle Tjenesteskrivelser, private Breve, 
Aviser ro. m. blev fotograferet ned i 
ganske ringe Størrelse paa meget tyn
de Hinder af Kollodium, og paa den 
Maade kunde en enkelt Due bære ca. 
50.000 Breve. Naar Dueposten naaede 
ind til Paris, blev Kollodiumshinderne 
sat ind i et Lysbilledapparat og for
størret og Breve blev skrevet ned af en 
>Hær af Kontorister«, som Beretninger 
fra den Tid siger, og udbragt til 
Adressaterne. 

Professor Chievitz holder Foredrag 
i Danske Flyvere 

FREDAG den 16. Januar Kl. 20 hol
der Professor 0. Chievitz Fore

drag i Danske Flyvere. Professoren 
fortæller om Erindringer fra Finland. 
Foredraget holdes i Officersforenin
gen. 



BØGER 
»En Pige flyver Afrika rundt«, af Elly 

Beinhorn Rosemeyer. Oversat fra tysk 
af Rapt. John Foltmann. Chr. Erichsens 
Forlag. 109 Sider. 

Den tyske Flyverske Elly Beinhorn-Ro
semeyer har vundet sig et Verdensnavn 
for sine mange og heldigt gennemførte 
Langflyvninger med Sportsmaskiner. Og
saa indenfor vore egne Flyverkredse er 
hun velkendt, og derfor vil hendes Bog, 
der nylig er udkommet i dansk Oversæt
telse, om en Flyvning Berlin- Kapstaden 
- Berlin, en Tur paa 28.000 Kilometer, 
sikkert ogsaa interessere mange danske 
Læsere. 

Paa Udturen fulgte han Ruten fra 
Cairo ned langs Nilen og derfra videre 
over den østlige Del af Afrika til Kap
staden, medens Hjemturen gik langs den 
betydeligt mere øde afrikanske Vestkys t 
tilbage til Europa. Selvfølgelig er der 
mange morsmme og interessante Oplevel
ser under en saadan Langflyvning, Elly 
Beinhorn-Rosemeyer har forstaaet at skil
dre dem, og hun gør det paa en hyggelig og 
fornøjelig Maade, der viser, at Berøm
melsen slet ikke er gaaet hende til Ho
vedet. Og saa kan hun skrive; Bogen er 
et smukt Stykke Journalistik samtidig 
med at være en interessant Rejseskil
dring. For den unge Sportsflyver, der 
selv længes efter at faa Luft under Vin
gerne og at komme udenlands for at se 
noget, maa det være opmuntrende at læse 
om, hvad der kan opleves - saafremt 
man vel at mærke ikke viger tilbage for 
de Besværligheder, der nu engang følger 
med, naar man ene Mand i Maskinen 
tager ud paa 28000 Kilometers Langtur 
med en Haandkuffert som eneste Bagage 
og Reservedelslager. 

* 
»Om Flygnlng och Luftfart« af Tord K. 

Ångstriim. Albert Bonniers Forlag, Stock
holm. 212 Sider. Sv. Kr. 4,75. 

Forfatteren er en af Sveriges største 
Fagmænd paa Flyvningens Omraade, og 
han skrev Bogen i 1934 som et Led i en 
Serie Bøger om aktuelle Emner, der ud
kom paa Bonniers Forlag. ,Om Flygning 
och Luftfart« giver en kortfattet Oversigt 
over hele Luftfartens Historie lige fra 
Leonarda de Vincis Projekter til de mo
derne Luftfartøjer, og den skildrer baade 
Ballonen, Luftskibet og Flyvemaskinens 
Udvikling. Forfatteren giver samtidig med 
et lille Indblik i den Rolle, som Videnska
ben har spillet i den flyvetekniske Udvik
ling, i den aerodynamiske Forskning, Fly
vemaskinens Konstruktion, Flyvemotorens 
Udvikling, Lufttrafikens Begyndelse og Ud
vikling, Lufttrafikens Karakter, Organisa
tion og Økonomi, og han slutter med at 
give en kort Oversigt over Flyvemaski
nens øvrige Anvendelse. 

Bogen har over eet Hundrede Illustra
tioner. 

* 
»Pr. Flyg Hl Fasornas Land« af Hans 

Bertram. Oversat til svensk. Lindqvists 
Forlag, Stockholm. 240 Sider. Sv. Kr. 7,50. 

Hans Bertrams Navn fløj Verden over 
efter en anstrengende og spændende 
Flyvning, som han foretog til Australien, 
og det er denne Færd, han skildrer i sin 
Bog. 

Han startede fra Kiiln den 29. Febr. 
1932. Allerede fra Begyndelsen taarnede 
Vanskelighederne sig op paa hans Vej i 
Snestorm over Alperne og •det solrige 
Italien•, Sandstorm over den syriske Ør
ken, voldsomt Uvejr over den Bengalske 
Bugt og endelig Nødlandingen paa et af 
de mest øde Steder i det nordvestlige Au
stralien. Saa godt som uden Mad, med en 
yderst sparsom Adgang til Vand, paa 
Vanvidets Rand, gennemlevede Bertram 
og hans Kammerat den ene uhyggelige 
Uge efter den anden. 40 Dage efter Nød
landingen blev de fundet af nogle om
strejfende Australnegre, og fjorten Dage 
senere naaede de tilbage til Civilisatio
nen. 

Det er en Række eventyrlige Oplevel
ser, der er spændende fortalt. 

* 
»Rymdens Eriivrlng« af Peter Thoene. 

Hugo Gebers Forlag, Stockholm. 208 Si
der. Sv. Kr. 6,50. 

Der findes mange Bøger, der alene skil
drer Luftfartens tekniske Udvikling; men 
denne Bog afviger herfra. Den omhandler 
ganske vist den historiske Side af Luftha
vets Erobring; men Forfatteren har først 
og fremmest tilstræbt at give en samlet 
Fremstilling af de Tanker, der i Aarenes 
Løb har ført til de moderne Luftfartøjers 
Udvikling, og det er ogsaa lykkedes ham 
paa en særdeles læseværdig Maade. Han 
fortæller om, hvordan man allerede i Old
tiden beskæftigede sig med Tanken om at 
løse Flyveproblemet, og om de fantastiske 
Projekter, der fremkom i Tidernes Løb, 
inden Brødrene Wright i 1903 hævede sig 
med en rigtig Flyvemaskine. Bogens Un
dertittel: • Flyvetankens Historie •, karak
teriserer paa en træffende Maade Bogens 
Indhold, og man læser med Interesse For
fatterens livlige Skildringer, der slutter 
med en Omtale af Fremtidens Raketluft
fartøjer. Forfatteren Peter Thoene er 
Østriger; og Bogen er i 1938 oversat til 
svensk. 

* 
»Dansk Tidsskrift-Index« udarbejdet af 

Biblioteksdirektør Th. Døssing og Biblio
teksinspektør Robert L. Hansen. I Kom
mission hos Nyt Nordisk Forslag - Ar
nold Busck. 404 Sider. 

Den udmærkede Opslagsbog, som Dansk 
Tidsskrift-Index er, er udkommet i seks
ogtyvende Aargang, og den er lige saa god 
som sine Forgængere. Hvis man vil vide 
noget om et Emne, er det praktisk, at 
man ikke selv behøver at lede en Aargang 
af omtrent 300 forskellige Tidsskrifter 
igennem. Det h a r D. T.-I. gjort, og det 
har rubriceret Emnerne paa en let over
skuelig Maade. F 1 y v er rigt repræsen
teret i Bogen, idet de fleste Artikler, der 
henvises til om Flyvning, har staaet i 
Flyv. 

V-mtertra&ken paa 
Københavns lufthavn 
JUFTFARTENS Vinterfartplan traad
L te i Kraft i forrige Maaned. Den 
danske Rute til Berlin og Miinchen af
gaar som hidtil Kl. 10,00 fra Køben
havn, men da den samme Maskine i 
Vinterhalvaaret ikke kan naa til Miin
chen og retur inden Mørkets Frem
brud, flyves Ruten mellem København 
og Berlin af den danske Junkers
maskine , Selandiac, medens D.D. L.'s 
Condor udelukkende trafikerer Stræk
ningen Berlin- Miinchen. Ankomst
tiden til København fra Miinchen
Berlin er Kl. 15,30. 

Den stærke Efterspørgsel paa Rønne
Ruten har bevirket, at der i hele Okto
ber Maaned har gaaet to Maskiner 
daglig til Bornholm. 

Lufthansas Rute til Berlin, der tid
ligere afgik Kl. 13,35, er rykket frem 
til Kl. 13,15, medens Afgangstiden til 
Oslo er uforandret Kl. 12,30. Afgan
gen til Malmø er i Vinter Kl. 15,45. 

* 
Den amerikanske 
Martin Langdistancebomber 

Den store Flyvebaad, som Glen L. 
Martin Co. i Baltimore har bygget, og 
som har faaet Typebetegnelsen Martin 
XPB 2 M- 1, er af meget store Dimen
sioner. Dens Spændvidde er 61 m, 
Kroppens Længde 35,7 m, og Fuldvæg
ten er paa 64 Tons. Sammenlignet 
med den store Douglas B- 19 har Mar
tin Flyvebaaden en 3 m større Spænd
vidde og en 4,5 m større Kroplængde. 
Den skal udstyres med fire 18-cyl. 
Wright Cyclone 18 Dobbeltstjerne
motorer hver paa 2000 HK. Til Martin
Flyvebaadens Søudstyir hører bl. a. en 
lille Motorbaad. Den nye amerikanske 
Flyvebaad er ogsaa større end den ty
ske Dornier Do X fra 1931, der havde 
en Spændvidde paa 48 m, og som 
vejede 56 Tons. 

* 
T•ønspo••flyvemøsklne• 
,11 Kampvogne 

Fra Washington meddeles det, at det 
amerikanske Luftvaaben har gennem
ført en Række Forsøg med Transport 
af lette Kampvogne om Bord i Flyve
maskiner. Kampvognene skal have 
været paa 8 Tons, og de er bygget paa 
en saadan Maade, at Transporten fore
gaar ''i demonteret Stand. 
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VI STARTER EN KONKURRENCE 
En Konkurrence med 3 nye Opgaver hver Maaned, en Motorflyveropgave, 

en Svæveflyveropgave og en Modelflyveropgave. 
Hver Maaned udsættes 3 Præmier for de bedste Besvarelser 

PAA Initiativ af Det Kgl. Danske 
Aeronautiske Selskab og Sports

flyveklubben starter vi en Maaneds
konkurrence. 

Det Kongelige Danske Aeronautiske 
Selskab spørger hele Landet: »Skal 
Danmark være med?« Svaret kan der 
næppe være Tvivl om! 

Men et andet Spørgsmaal er saa: 
Hvad kan den enkelte gøre for at 
sikre sig sin Plads i Luften over Dan
mark? Mange har deponeret deres 
Certifikater, endnu flere drømmer om 
at faa et udstedt og helst snarest mu
ligt. Svæveflyverne har ogsaa trange 
Kaar, og Modelflyverne kan paa Grund 
af manglende Materialer heller ikke 
bygge det, de gerne vil. 

For alle gælder det om bedst muligt 
at vedligeholde de tidligere erhver
vede Kundskaber og eventuelt udvide 
dem, for at staa fuldt rustet til at tage 
fat, saa snart Lejlighed gives; hertil 
vil , FLYV< gerne medvirke, idet vi 
paa Initiativ af Det Kongelige Danske 
Aeronautiske Selskab og Sportsflyve
klubben i de kommende Maaneder vil 
bringe nogle Opgaver for flyveinteres
serede. 

Konkurrencens Regler. 
Enhver kan indsende Løsninger af 

een eller flere af de stillede Opgaver; 
kun skal den Kupon mærket »Opga
ver«, som findes i hvert Nummer af 
»FLYV c, udfyldes og paaheftes Løs
ningen. For at kunne deltage er det 

KUPON 

B: Svæveflyver pgaver e I e e-A: Motorflyver j O (d t "kk b 

C: Modelflyver nyttede overstreges) 

Undertegnede indsender hermed Besva
relse paa Opgave i •FLYV •s Nummer for 
Januar 1942: 

Navn ..... . .. . . .. . .. .. .. .. ........ . 

Stilling ........................... . 

Adresse .......................... . 

By ............................ . .. . 

{ 

Medlem af ................... . 

J Flyveorganisation eg er 
ikke Medlem af nogen Flyve-

organisation. · 

JO 

altsaa ingen Betingelse, at man er Med
lem af en Flyveorganisation, men 
mangler den udfyldte Kupon, er Løs
ningen ugyldig. 

Løsningerne indsendes til 2> FL YV «s 
Redaktion, Vesterbrogade 60, Køben
havn V., og i lukket Konvolut mærket 
Opgave A - B eller C, saaledes at de er 
Redaktionen i Hænde senest den 12. i 
hver Maaned. Her vil et Udvalg, be
staaende af Ingeniør Vagn Prytz, In
geniør C. C. Beckmann, Direktør Ger
hard Hansen og Sven Wiel Bang be
dømme Løsningerne og fordele - el
ler hvis flere har lige gode Besvarel
ser, foretage Lodtrækning om - Præ
mierne. Udvalgets Bedømmelse er in
appelabel. 

Der udsættes af Det Kongelige Dan
ske Aeronautiske Selskab, Sportsflyve
klubben, Svæveflyverunionen og 
, FLYV« ialt 3 Præmier, bestaaende af 
Gavekort paa 

Kr. 15.- for Opgaver under Motor
flyverunionen, 

Kr. 15.- for Opgaver under Svæve
flyverunionen, og 

Kr. 10.- for Opgaver under Model
flyverunionen. 

Gavekortene, der vil blive tilsendt 
Præmietagerne, indløses paa , FLYV «s 
Ekspedition, Vesterbrogade 60, Kø
benhavn V. og kan bruges til Indkøb 
af Bøger efter eget Valg. 

Resultatet bekendtgøres i , FLYV« 
Maaneden efter, at Opgaverne har væ
ret givet. 

Vi begynder straks! 
Idet vi nu har gjort Rede for Kon

kurrencens Ide og Betingelser, ind
hyder vi alle interesserede til at del
tage. Opgaverne findes i , Opgave
hjørnet« paa næste Side og Kuponen 
for neden paa denne Side. Til Hjælp 
ved Løsningen af Opgaverne vil »Saa 
flyver vi . .. c og den nye Bog »Model
flyvesport« være af Værdi. 

Da Opgaverne er beregnet som Træ
ning for private Motorflyvere, Svæve
flyvere og Modelflyvere, vil Bedøm
melsesudvalget forsøgsvis rette de Be
svarelser, som ønskes returneret til 
Indsenderen; dette kan dog kun ske, 
saafremt en adresseret og frankeret 
Kuvert følger med Besvarelsen. 

Og hermed bydes alle FLYVs Læ-

MODEL 
FLYVE 
SPORT 

HUlHHl C~ 

AF 

_.,,,,,.,.,. .,. 

SVEN WIEL BANG - PER WEISHAUPT 
JOHS. THINESEN 

FL YVETEORI : 
Aerodynamik- Stabilitet- Flyveegenskaber 

SVÆVE- OG MOTORMODELLER: 
Selvkonstruktion - Bygning - Flyvning 

STORT AFSNIT OM: 
Dansk og udenlandsk Modelflyvning - Nationale og 
Internat. Love og Regler - Nationale og Internat. 
Rekorder - Profilkonstruktion og Tabeller til 18 
Profiler - Model-Fagudtyk paa Engelsk, fransk, Tysk 

300 Sider Tekst - 24 Sider 1 egninger 
16 Sider Fotografier 

PRIS Kr. 7.50 
Faas eller bestilles hos alle Boghandlere - eller hos 

FL YV's EKSPEDITION - Vesterbrogade 60 

STEEN HASSELBALCHS FORLAG 

Luftf artf o rsi krin ger 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 
Fraktion for Danmark 

Tlf. Central t 2793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 

sere velkommen til Konkurrencen, 
tag straks fat paa Opgaverne, der 
venter Dem paa næste Side. 



A/s DAN s K s H E L L 

Shell A viation Service 

ønsker alle Medlemmer 

indenfor dansk Flyve

tj eneste og Flyvesport 

et glædeligt Nytaar 

Opgaverne i Maanedskonkurrencen 
for Januar Maaned 

Vl bringer her det første Sæt Opgaver 
i vor Konkurrence og henviser iøvrigt 

til Reglerne paa foregaaende Side. Husk 
at Løsningerne skal være indsendt inden 
12. Januar, og at Kuponen skal medfølge 
Løsningen. 

DANSK MOTORFLYVER UNION. 

Opgave A: 
Sportsflyveklubben agter at invitere sine 

overordentlige Medlemmer paa en Flyve
tur Danmark rundt paa een Dag. Ruten 
er Kbhvn.- Esbjerg- Aalborg- Aarhus
Kbhvn. Der startes fra Kastrup Lufthavn 
Kl. 8,30. I Esbjerg bliver der Tid til el 
Vesterhavsbad og Frokost. Der startes 
herfra Kl. 13,00. I Aalborg er der et læn
gere Ophold, som afsluttes med en Mid
dag paa Restaurant •Kilden • . Der startes 
fra Aalborg saa betids, at Ankomsttids
punktet i Kbhvn. bliver Kl. 21,00. Der 
landes ikke i Aarhus, Byen omkringfly
ves, hvortil medgaar 12 Minutter. 

Indtil Kl. 16 er Vindretningen stik 
Vest, og Hastigheden 15 k~/T. Derefter 
drejer Vinden + 45°, og Hastigheden til
tager med 10 km/T. Flyvningen foretages 
i 500 m's Højde, og Egenfarten er 175 
km/T. 

Et mindre Parti Dope 
ti I bydes til 

Kr. 5,50 pr. Liter. 

H. FUGL 
Vordingborg -Tlf. Vordingborg 173 

Hele Flyveturen ønskes fastslagt med 
Angivelse af Distancer og Flyvetider, An
komsttid Esbjerg og Aalborg, Starttid 
Aalborg og Passagetid Aarhus. Endvidere 
tegnes Vindtrekanter og beregnes retvi
sende og styrede Kurser, samt misvisendl' 
og devierede Kurser og beholden Fart. 

For Delstrækningerne Kastrup-Esbjerg 
og Aarhus- Kastrup er Misvisningen +4°, 
for de øvrige Delstrækninger +7 . Devia
tionen er +4° for Strækningen Kastrup 
- Esbjerg, og +3° for den øvrige Del af 
Ruten. (I 500 m's Højde er Vinden drejet 
+ 30° og Styrken er steget med 100 %). 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION. 
Opgave B: 

Hvilke Krav maa man stille til Træ, 
hvoraf man fremstiller Hovedbjælker 
en Skoleglider? 

DANSK MODELFLYVER UNION. 
Opgave C. 

1. Beskriv og tegn Forskellen mellem 
et Bæreplans Indfaldsvinkel og dets 
Indstillingsvinkel. 

2. Angiv paa en Tegning den omtrent
lige Beliggenhed af Trykcentret i 
a: et alm. Planprofil. (f. Eks. R.A.F. 

32.) 
b: et symmetrisk Profil. 

3. Giv en kortfattet Beskrivelse af, 
hvad der forstaas ved •Trykcenter
vandring«. 

f Reservedele samt enkelte Dele 
"KRATMO"lByggesæt for Benzinmotorer 

Benzinmotor for Modelflyvere 
Byggeplaner for Modelflyvemaskiner med 
Benzinmotorer i mange forskelUge Typer: 
Arado Ar 196 - HS 100 • K 2 • K 3 • Kocea -
Uelzen • Kunze • Sousewind - Ostlnnd -
Brummer - o. fl. 

Arne Fog, Enghaveve) 76, København, Eva 37 01 
Bl!'oahuHI!' mød P•l•e• fflaendea gl!'Gtlaf 

OVERHOLD TIDEN! 
Artikler og Meddelelser, der ønskes op

taget i FLYV, maa være Redaktionen i 
Hænde senest den 15. i Maaneden, da 
de ellers ikke kan komme med i det 
først udkommende Nummer. 

BOSCH 
AFSKÆRMEDE TÆNDRØR 

I Flyvemaskiner, I BIier, I det hele taget over

alt, hvor en Motor arbejder Side om Side med 

et Radioanlæg, bortallmlnerer Boech afskær

mede Tændrør og øvrige Afakærmnlngadele all• 

motoriske Foratyrrelaar. Ogsaa paa dette Om

raade yder Boach en Indsats, der ar anerkendt. 

A/sMAGNETO 
JAGTVEJ 156 - KØBENHAVN N. 

Generalrepræsentanter for 

ROB, BOSCH, G. m. b. H. - STUTTGART 
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Bombeangreb over Atlanten 
Kan Aksemagternes Luftfartøjer angribe U. S. A. 

KAN der foretages Luftangreb fra 
Europa mod U. S. A.? Spørgs

maalet har saa ofte været paa Tale, at 
det sikkert vil være af Interesse at 
læse, hvad det svenske Tidsskrift 
>Flygning« skriver herom. Der bli
ver ikke givet noget egentlig Svar paa 
Spørgsmaalet; men der meddeles en 
Række tekniske Oplysninger, der er 
taget fra det engelske >The Aero
plane«, og saa overlades Svaret iøv
rigt til Læserne selv. De tekniske Op
lysninger er sikkert ,rigtige; men man 
maa dog huske paa, at det teknisk
teoretisk mulige ikke altid er praktisk 
gennemførligt. 

Artiklen har imidlertid paa flere 
Punkter stor Interesse; alene det, at 
Problemet Bombeangreb over Atlan
ten kan diskuteres paa saglig Grund, 
siger en hel Del om Flyvemaskinens 
Betydning i Dag - og endnu mere om 
dens Indsats i en kommende Krig. 

Anvendelige Flyvemaskinetype1•. 
De Typer, der har dannet Grund

laget for Undersøgelsen af, hvorvidt 
Aksemagterne har Mulighed for at 
foretage Luftangreb mod U. S. A.'s Øst
kyst, er Heinkel He 177 og Savoia 
Marchetti S. M. 82 >Kænguru«, Inde
haveren af Verdensrekorden for Di
stanceflyvning i lukket Bane. De vig
tigste Data for He 117 opgives at være 
følgende: 

Type: firemotoret, midtvinget Mo
noplan med enkelt Halefinne og Side
ror. Motorerne er anbragt to og to i 
Tandem. 

Motorer: fire 1450 HK Mercedes
Benz DB 603. 

Dimensioner: Spændvidde 31,5 m, 
Længde 20,5 m, Højde 5,5 m, Plan
areal 149 m2• 

Vægt: Tornvægt 15.750 kg, normal 
Flyvevægt 32.250 kg, største Flyve
vægt 36.900 kg. 

Største Hastighed i 5800 m og med 
36.900 kg Flyvevægt: 450 km/T. 

Økonomisk Marchhastighed i 5.800 
m, 27.500 kg Flyvevægt og Motorydelse 
2.120 HK: 290 km/T. 

Tophøjde: 7.650 m. 
Med største Flyvevægt og økonomisk 

Marchhastighed skal He 177 kunne til
bagelægge 11.300 km med 450 kg 
Bombelast; 10.250 km med 2.250 kg 
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Bombelast; 8.800 km med 4.500 kg 
Bombelast og 7.680 kg med 6.750 kg 
Bombelast. 

Savoia Marchetti Sl\I 82, der e,r ud
~tyret med tre 860 HK Alfa-Romea 128 
RC-21 Motorer, skal ved en økonomisk 
Marchhastighed paa 240 km / T have 
en længste Flyvestrækning paa 11.800 
km med en Bombelast paa 450 kg, og 
med 4500 kg Bomber skal den kunne 
flyve 8000 km. 

Afstande og Angrebsmaal. 
Efter at have konstateret Luftfartøj

ernes længste Flyvestrækning med en 
bestemt Bombelast, bliver næste 
Skridt at udregne Afstanden mellem 
Flyvebaser i Europa og Angrebsmaal i 
U. S. A. Nedenstaaende Tabel viser Af
standene frem og tilbage fra Flyve
base til Angrebsmaal: 

Stavanger- New York- Sta-
vanger .......... . .......... : .. 11.500 km. 

Stavanger- Montreal- Sta-
vanger .................... 10.400 > 

Bordaux- New York-
Bordeaux ... .. . . .. . .. . .. .. . . 10.500 > 

Bordeaux- Montreal- Bor-
deaux . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. 10.800 > 

Brest- New York- Brest . 10.600 » 
Dakar- New York- Dakar 12.250 > 
Dakar- New York- Sta-

vanger 11.900 > 

Sidstnævnte Flyvestrækning kan 
>forkortes« i Sommerhalvaaret paa 
Grund af Monsunvindenes Retning.Det
te fremgaar tydeligt af hosstaaende 
Tegning. De blæser med en Gennem
snitsstyrke paa 24 km/T og tiltager i 
Styrke med Højden. l\Ied denne Ha
stighedstilvækst øges den længste 
Flyvedistance for Heinkel 177 med 
450 kg Bombelast fra 11.300 km til 
12.200 km, og Savoia Marchetti SM 82 
med samme Bombelast faar sin største 
Flyvedistance forøget . fra 11.800 km 
til 13.050 km. 

Sammenligner man disse Tal med 
ovenstaaende Tabel over Afstande, for
staar man Dakars Betydning som Fly
vebasis. Denne afrikanske Havnebys 
Navn har ofte været nævnt i Stor
britannien og U.S.A. i Forbindelse med 
Problemet: amerikanske Baser paa den 
østlige Side af Atlanterhavet. 

I denne Forbindelse maa ogsaa 
nævnes Atlanterhavsøernes Betydning 
for begge de krigsførende Parter, baa
de med Hensyn til de her nævnte 
Synspunkter og med Hensyn til >Kam
pen om Atlanterhavet«. 

Hvilke Angrebsmaal findes der nu 
paa U. S. A.'s Østkyst? New York er 
uden Tvivl et højst tiltrækkende Maal, 
og det maa heller ikke lades ud af Be
tragtning, at Long Island er Hjemsted 
for de store Flyvemaskinefabriker 
Brewster, Grumman og Republic; i 
Baltimore ligger Glenn Martin og i 
Startford Vought Sikorsky. Men for
øvrigt er der ingen Mangel paa Byer 
ved den amerikanske Østkyst, der kan 
rubriceres som krigsvigtige Maal, selv 
om man gaar ud fra andre Synspunk
ter end de luftfartsindustrielle. 

Tekniske og praktiske Muligheder. 
Allerede paa Flyveteknikens nuvæ

rende Standpunkt er det saaledes tek
nisk muligt at bombe krigsvigtige 
Maal i U. S. A. med Europas eller Afri
kas Vestkyst som Udgangspunkt. Men 
vil det være praktisk muligt? I Artik
lens Indledning overlades det til Læ
serne selv at besvare Spørgsmaalet; 
men - til Støtte for Afgørelsen bør 
det dog paapeges, at den mindste Be
skadigelse af et angribende Bombe
luftfartøj vil medføre dets Tab, fordi 
det ikke kan flyves tilbage over At
lanten. Og givet er det ogsaa, at U. 
S. A. ikke savner Midler til at imøde
gaa angribende Bombere, det være sig 
Luftværnsartilleri eller Jagere. 

Saadan er Stillingen i Dag. I Frem
tidens Krig kan man forudse, at At
lanterhavet ikke mere yder nogen ef
fektiv Beskyttelse mod Luftangreb 
mellem de fire Verdensdele, som har 
Strandret ved dette Hav. 

Monsunvindenes Retning over 
Atlanterhavet. 



Fra Dansk Svæveftyver Union 

T IL Trods for de vanskelige Arbejds
forhold kan Dansk Svæveflyver Union 

se tilbage paa el ganske godt Aar. 
Det er lykkedes for alle Klubberne at 

holde Interessen vedlige, selv om det kun 
er paa Sjælland, vi har kunnet opnaa Til
ladelse til Skoleflyvning. 

Vi har haft den Glæde at se nye, ener
giske Klubber opstaa og slutte sig til Uni
onen, og næsten samtlige Klubber bygger 
flittigt, hvad enten de for Tiden kan flyve 
eller ej, for at have godt Materiel parat til 
bedre Tider. 

Aero-Club von Deutschland har igen i 
Aar vist os megen Gæstfrihed, idet vi har 
faaet flere Svæveflyvere uddannet paa 
tyske Skoler. 

Unionen har i Aarets Løb udstedt 13 
A-Certifikater, 10 B-Certifikater, 6 C-Cer
tifikater og 2 Overland-C-Certifikater. 

Idet vi haaber at kunne skaffe mere 
Flyvning for vore Medlemmer i det kom
mende Aar, takker vi for godt Kammerat
skab og Sammenhold i det forløbne Aar 
-0g ønsker Klubberne god Fremgang i 1942. 

Roskilde Svæveflyveklubs Skoleglider i Luften. 

D.S.U. 
* 

DANSK UNGDOMSKORPS 
SV ÆVEFLYVERSEKTION. 

D ANSK UNGDOMSKORPS nyoprettede 
Sektion af Svæveflyvere har i de sid

ste Maaneder vist en bemærkelsesværdig 
Fremgang. 

Da Korpsledelsen i København, for 
nogle Maaneder siden, lagde Grundpiller
ne til Opbygningen af Sektionen, var den
ne uden noget Materiel og Værktøj. Ele
verne blev gennem Foredrag, teoretisk 
forberedt i Flyvningens elementære Reg
ler og Bygning af Svæveplaner. 

Korpset's grundlæggende Ideer blev ud
bredt blandt passive Grupper af Svæve
flyvere. Ved Indmeldelse i Korpset, sør
gede man for det fornødne til Istandsæt
telse af Planerne. Efter kort Tid kunde 
-de første Flyvninger foretages paa Lund
tofte Flyveplads. Samtidig opre.ttedes en 
Deling i Køge, der paa Værkstedet i 
Korpslokalerne har givet sit Plan det sid
.ste Eftersyn, og som i det nye Aar vil 
være blandt de flyvende Delinger. 

Paa Maglekildevej 18 er der indrettet 
Værksted i Tilslutning til Mødelokaler. 

Værktøjet blev fremskaffet af Medlem
merne, saaledes at Korpset nu kan bygge 
og foretage Reparationer. 

I ROSKILDE SVÆVEFLYVEKLUB har 
Sigurd Jacobsen bestaael A-Prøven 

(Nr. 186) og Hermann Hansen har erhver
vet B-Certifikat (Nr. 91}. Som Gæst i 
Klubben har I. Schiitten fra •Ringen • 
taget B-Certifikat (Nr. 92). 

* 
Roskilde Svæveflyveklub. 

DA Klubben gik ind i sin tredie Sæson, 
saa det meget mørkt ud for Svæve

flyvningen her i Landet; men paa trods af 
delte var Aaret 1941 dog det mest resul
tatrige i Roskilde Svæveflyveklubs Hi
storie. 

Der er ialt blevet foretaget 353 Starter 
med Klubbens Skoleplan, og der er ud
stedt 13 Certifikater i samme Periode. Den 
samlede. Flyvelid er 3 Timer 15 Minutter. 

Klubbens 10 Medlemmer har udført et 
udmærket Arbejde. De er gaaet til Værket 
med Lyst og Humør, og der blev aldrig 
gaaet af Vejen for en Smule Regnvejr 
eller lidt kraftig Blæst. Klubbens ihærdige 
Flyveleder Knud Høgslund har ligeledes 
præsteret et godt Stykke Arbejde, som 
han fortjener fuld Anerkendelse for. Det 
er lykkedes at faa samtlige Klubbens Med
lemmer igennem baade til • A c og > B • 
Certifikatet. Endvidere har Medlemmer 
fra •Ringen e deltaget i Flyvningen og op-

naaet Certifikat. Roskilde Svæveflyveklub 
er nu kommet ud over alle Begyndelses
vanskelighederne, og der er godt Sam
menhold i Klubben og et udmærket Kam
meratskab. Vi har saaledes et solidt 
Grundlag at bygge videre paa. Vi haaber 
paa inden længe trods de vanskelige Tider 
at kunne paabegynde Bygningen af et 
Overgangsplan af Grunau Baby Typen. 

Økonomisk set er RS. en yderst slet 
Klub. Vi har altid været henvist til egne 
Midler og har endnu aldrig opnaaet Støtte 
udefra. Men da vi er Optimister i Ros
kilde, har vi endnu ikke opgivet Haabet. 
Et er i hvert Fald sikkert, at RS. er en 
Sportsklub, som trænger meget haardt til 
et Tilskud. RS. erkender, at det er van
skelige Tider for Svæveflyvningen; vi op
fordrer alle Svæveflyvekammerater til at 
holde sammen paa deres Klubber. Vi ved, 
at der vil komme en lysere Tid for dansk 
Svæveflyvning. 

B ø r g e J o h a n s e n, 

Formand . 

* 
SAMl\IBNKOMST I STAMGRUPPEN. 

STAMGRUPPEN afholdt den 28. No
vember sit aarlige Pølsegilde. Under 

Sammenkomsten blev det meddelt, at 

Mcdelflyverel 
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 
Cellulosellm.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. 

CELUDUR 
Bemærk da nye Priser: 

er ikke en Erstatning for Krydsfiner 
- men er langt bedre. 

0,2 - 0,3 mm Celudur Plader å 50X10 cm .... pr. Stk. 35 Øre 
0,4 mm Celudur Plader å 50 X 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, Pllestr-eede 
København K, 
Telf, Central 9230 
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Nye Medlemmer i Det Kgl. Danske 
Aeronautiske Selskab. 

Direktør Fr. Smidth. Civilingeniør 
E. Ramsby. Højesteretssagfører Stig 
Rode. Prokurist V. Kraunsøe. Vin
handler S. Juul. Landsretssagfører An
kerThide. Fuldmægtig Aage Ejlerskov. 
Direktør I. D. Nielsen. Overretssagfø
rer H. Steinthal. Landsretssagfører 
Henning Ipsen. Skibsreder A. Schmie
gelow. Redaktør M. F. Holger Larsen. 
Forpagter E. Preisz. Jens Nielsen. In
geniør J. Olander. Civilingeniør E. 
Kayser. Direkør N. Hoffmann. Fru V. 
Thymann. H. C. Hasager Boss. Mogens 
Lissner. H. H. Nissen. Overingeniør 
Elvers. Skotøjsfabrikant Henry Ras
mussen. Sek,retær Otto Lademann. Sko
tøjsfabrikant Georg Andersen. Proku
rist Georg Andersen, jun. Frk. Sara 
Nielsen. Direktør A. H. Poschmann. 
Redaktør Bollerup Madsen. 

Liv.marige Medlemmer. 

Chefredaktør Sv. Aa. Lund. 

Firmamedlemmer. 

Osram A/S. De forenede Automobil
fabriker A/S (Odense). Assurance
Compagniet Baltica. Dansk Eternit Fa-

Slamgruppen raadede over Materiale til 
yderlig lre Svæveplaner foruden Maler;a
lel til den Rhiinbussard, der allerede er 
under Bygning paa Slamgruppens Værk
sted. Til denne er forøvrigt alle Hibber lil 
Planer. Hor og Klapper forlængst færdige. 
og man venter at samtlige Beslag og Krop
spanter i Løbet af kort Tid er færdige, 
hvorefter man kan begynde al samle Svæ
veplanet. Et af Stumgruppens Medlemmer 
Hr. Leo Mac van Hauen har i Aar delta
get i et Svæveflyverkursus paa Hornberg. 
Hr. van Hauen opnaaede •C• Certifikat 
med Tilladelse til Flyvemaskineslæb. 

D. 
* 

NYE CERTIFIKATER. 

VED Hærens Flyveskoles Svæveflyver
lejr i Køge er der i Efteraarels Løb 

af'lagt Prøver til 2 B-Cerlifikalcr, 6 C-Cer
tifikater og 2 Overl,md-C-Certifikaler. Ele
verne har hver i sær opnaaet ca. 200 Star
ter, dels paa Skoleglider, dels paa liru11au 
Baby II Il. . , 

* 
Herman Hansen, Hoskilde Svæveflyve

klub, og Jørgen Schiilte, Ringen, har beg
ge i Hoskilde erhvervet Il-Certifikat. 

Evald Eriksen og Tage Hansen fra 
Dansk Ungdomskorps har i Lundtofte af
lagt Prøver li! A-Certifikat. 
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brik AIS. Berlingske Tidende. A/S Tu
borgs Bryggerier. Carlsberg Brygge
rierne. Svendborg Skibsværft A/S. 
C. W. Obel A/S (Aalborg). A/S J. Moresco. 
Aalborg Byraads Udvalg for Kasse- og 
Regnskabsvæsenet. Exide Accumulator 
Centralen. A/S Varde Staalværk. Dansk 
Flint Export. Dansk Shell. Forsikrings
selskabet Nye Danske af 1864. 

Rettelse: 

I forrige Medlemsliste var fejlagtigt 
anført: Redaktør A. Schiottz-Chri
stensen, skal være: Chefredaktør L. 
Schiottz-Christensen. 

* 
Foredrag i Det Kongelige Danske 
Aeronautiske Selskab 

SELSKABETS næste Foredragsaften 
bliver Tirsdag den 20. Januar 

Kl. 20. 
Chefflyveleder, Kaptajnløjtnant Sv. 

Aage Dalbro vil tale om Dansk Sports
flyvnings Fortid, Nutid og Fremtid. 
Efter Foredraget vil der blive vist en 
kort Sportsflyverfilm. 

Foredraget holdes i Borgernes Hus, 
Rosenborggade 1 ( ved Nørreport). 

DANSK MOTORFLYVER 
UNION 

I Haabet om at det gode Samarbejde 
og deraf følgende glimrende Re

sultater, som har præget Aaret 1941, 
yderligere vil blive styrket i det nye 
Aar, ønsker vi Det Kongelige Danske 
Aeronautiske Selskab og Klubberne 
Landet over et 

GLÆDELIGT NYT AAR ! 

Dansk Modelflyver Union's Bestyrelse. 

* 
SPORTSFL YVEKLUBBEN 

MEDLEMMERNES og alle andre In
teresseredes Opmærksomhed hen

ledes paa den andetsteds i FLYV om
talte Opgavekonkurrence. Sportsflyve
klubben gaar hermed ind for en Ide, 
som den har ønsket startet i direkte 
Tilknytning til de paa Initiativ af 
Klubben op~ettede Teorikursus. Disse 
Kursus har haft en Succes og Tilslut-

ning, som vidner om en - trods Ti
derne - stadig eksisterende og fort
sat voksende Flyveinteresse her i Dan
mark. De Præmieopgaver indenfor 
l\fotorflyvningens Teori, som fremtidig 
stilles af Sportsflyveklubben her i Bla
det er tænkt som en Hjælp ikke alene 
til alle tidligere Kursusdeltagere, men 
ogsaa til andre, som ønsker at vedlige
holde og supplere eller prøve Kund
skaberne indenfor det Stof, der skal 
kunnes ved den teoretiske Prøve til 
Certificatet. Sportsflyveklubben under
streger, at Deltagelse i Konkurrencen 
ved Indsendelse af Opgaveløsninger 
slaar aaben for alle; ikke blot for 
Medlemmer, men alle andre kan del
tage, selv om de ikke er tilsluttet no
gen Organisation indenfor Flyvnin
gens Omraade. 

* 
FOHEDRAG I AARHUS, ESB.JEHG 

OG VIBORG. 

Pau Initiativ af Motorflyver nionen af
holdtes i forrige Maaned Foredrag i 

Flyveklubberne i Vii,,Jr;,;, Esbjerg og Aa,·
hus. Kaptajn J o h n F o 1 t m a n n talte 
om Emnet •Fra Ellehammer til Condo
ren •, der alle tre Steder vakte stor Begej
string hos de mange Tilhørere, der var 
kommet li! Stede. 

DANSK MODELFLYVER 
UNION 

Med Haab om et begivenhedsrigt 
og udviklende Nytaar for dansk Mo
delflyvesport ønskes Unionens Med
lemmer et 

GODT NYT AAR. 

Bestyrelsen. 

* 
UNIONENS NYE EMBLEM OG LOVE. 

DET nye Sølv-Emblem (Kr. 1,50) og 
Eliteflyver-Emblem i Gulddouble (Kr. 

5,50) kan nu bestilles gennem Klubfor
mændene hos Unionens Kasserer, Bog
handler J. Weishaupl, Odense. 

Fra 1. Jan. 1942 er Unionens gamle Em
blemer ugyldige! Ved Køb af nye skal de 
gamle Emblemer tilbagesendes, da de er 
Unionens Ejendom, eller erstalles med Kr. 
1,00. 

Eliteflyver-Emblemer skal ligeledes til. 
bageleveres for at kunne !,live gratis er
stallel med de nye. 

De nye Emblem,1r er Medlemmrrnes 
Ejendom og skal ikke erstattes ved Tau 
i(ølge de nye Love. 

Unionens nye Love for 1942 !,liver frem 
stillet i et nyt, smukt og bekvemt Lomme
format. Foruden Love, Hekord- og Kon
kurrenceregler indeholder de nye Love 
følgende: Eliteflyverregler, Liste over de 
danske Eliteflyvere med Plads til nye, 
Staluller for Aeronautisk Selskabs Van
drepræmier, Det hollandske Luftfartssel
skabs (K.L.M.) Vandrepokal, Prinsesse
Pokalen og Per Weishaupts Pokal, 2 



Bygge-Journaler, 3 Flyve-Journaler, Vej
ledning i Klubstart og Klubdrift m. m. 
Heftet er i Format 10,5 cm X 16,5 cm, 
indeholder ca. 40 Sider og koster for 
Unionens Medlemmer 50 Øre. Ikke-Med
lemmer kan købe Heftet for 75 Øre. 

Enhver Modelflyver m a a have dette 
Hefte. 

Ved Bestilling af Emblemer og Love 
skal der opgives Navn og Adresse samt 
Klub for hvert Medlem. Benyt Unionens 
tilsendte Bestillingsseddel og indsend Be
løbet paa Postgiro-Konto 52084 til Unio
nens Kasserer i Odense. 

* 
MODELFLYVNING PAA HERLUFSHOLM 

KOSTSKOLE. 

TO af Dansk Modelflyver Unions Besty
relsesmedlemmer, Sekretæren Jørgen 

Gamst og Distriktslederen for Sjælland 
Jørgen Mortensen var af Adjunkt Erik 
Stæhr, Herlufsholm, blevet anmodet om 
at holde et Modelflyvekursus i Weekenden 
8.-9. Nov. for Eleverne paa Herlufsholm 
Kostskole. Kursuset omfattede: Lørdag 
Aften holdtes Foredrag om Modelflyvning, 
Demonstration af forskellige medbragte 
Modeller, Forevisning af Lysbilleder efter
fulgt af en Spørgelime, hvor Eleverne vi
ste vældig Interesse ved at fremkomme 
med en Masse Spørgsmaal angaaende Byg
ning af Modeller, Indflyvning o. s . v. 
Søndag Formiddag blev der vist Flyvning 
med Motormodeller og Svævemodeller paa 
en stor Græsmark i Skolens Nærhed i 
Samarbejde med Medlemmer af Næstved 
Modelflyveklub. Til Slut vistes Flyvning 
med Indendørs Modeller i Skolens Gym
nastiksal omfattende Flyvning med Mikro
filmmodel, Polflyvning med en Wakefield
model og en amerikansk Halvskalamodel 
•Ercoupe •. 

* 

MIDTJYDSK MODELFLYVESPORTS 
UDSTILLING. 

I Dagene den 3., 4. og 5. November af
holdt Midljydsk Modelflyvesport sin 

tredie Udstilling. 
Klubberne i følgende Byer deltog: Aal

borg, Viborg, Hobro, Odense og saa na
turligvis Herning. 

Om selve Udstillingen er der ikke meget 
at sige. Den var som Udstillinger er flest. 
Men derimod er det værd at omtale Til
rettelæggelsen, som er lidt for sig selv. 

Tilrettelæggelsen. 
De fleste Modelflyveudstillinger afhol

des for at hjælpe paa Klubbens Kasse
beholdning, og saaledes var det ogsaa her. 
Det er imidlertid en Kendsgerning, at Ud
stillingerne meget ofte giver Underskud. 
Som et af de grelleste Eksempler herpaa 
kan nævnes Unionens store Udstilling sid
ste Aar. 

Derfor indsaa .Midljydsk Modelflyve
sports Bestyrelse, at man burde tilrette
lægge Udstillingen saaledes, al den vilde 
give Overskud, selvom der overhovedet 
ingen Tilskuere kom. 

Dette lyder mærkeligt, men det er dog 
Tilfældet. Vi satte os altsaa til at lave el 
Budget, hvorpaa vi anførte alle tænkelige. 
Udgifter, vi kunne lænkes at ville faa i 
Anledning af Udstillingen. Da vi havde la
vet et saadant Overslag, lagde vi for en 
Sikkerheds Skyld 35 Kr. paa til uforud
sete Udgifter. San var vi paa den sikre 
Side. 

Dernæst gav vi os til at tænke over, 
hvo'r vi skulde faa den Sum skrabet sam
men fra. Dette voldte en Del Vanskelig
hed, især da vi maatte se bort fra en even
tuel Entreindtægt. Da vi havde drøftet Sa
gen frem og tilbage og havde faaet for
skellige gode og daarlige Raad, traf vi Af
gørelsen. 

Vi bestemte os til at lave et • Udstillings
blad•, som skulde trykkes i 5000 Eksem
plarer og uddeles gratis til hver eneste 
Husstand i Herning som Reklame for 
Klubben og især Udstillingen. 

Dette Hefte skulde forsynes med en Del 
Annoncer, som skulde kunne betale det 
ønskede Beløb til Udstillingens Afholdelse. 

Altsaa: Alle Mand i Gang med at tegne 
Annoncer a 10 Kr. Stykket. Det lykkedes 
os ogsaa al fan tegnet for godt 300 Kr. An
noncer, og saa var Udstillingen reddet. 

Nu vilde allsaa Entreindtægten være 
Overskud. 

Vi havde regnet med et saa stort Publi
kum, at vi kunde slaa den aalborgske Re
kord i Foraaret. Dette lykkedes dog ikke. 
Der mødte kun godt Halvdelen, men dette 
Tal er i og for sig ikke noget lille Tal 
for en By af Hernings Størrelse. 

· Vi skaffede os paa Udstillingen et ikke 
ringe Antal nye Medlemmer ved Siden af 
at vi tjente en ret god Skilling. 

* 
Modelflyveklubben »SWIFT« meddeler: 

M.F. •SWIFT• har paa Grund af sær
lige Forhold indenfor Klubben afholdt 
ekstraordinær Generalforsamling. Der 
blev foreaget en • Udrensning • blandt 
Medlemmerne, og Medlemdallet er nu 12 
aktive og 2 passive. 

Til Bestyrelse blev valgt: 
Formand: Niels Greve, Jernbanegade 17. 
Kasserer: Verner Nielsen, Set. Pederstræ

de 7. 
Sekretær: Vagn Nøhr Nielsen, Blichers

vej 19. 
Alle Viborg). 

Et nyligt indledet Samarbejde med 
Byens andre Flyveklubber vil forhaabent

. lig føre til en Udstilling i ijegyndelsen af 
1942, og denne Gang bliver der ikke Un
derskud! 

Klubbens Adresse er nu følgende: Vagn 
Nøhr Nielsen, Blichersvej 19, Viborg, 
hvortil alle Breve bedes sendt. 

* 
»STRATUSot meddeler. 

Glostrup & Omegns Modelflyveklub 
•STRATUS « afholdt Fredag den 21. Nov. 
41 sin 3. Generalforsamling i sit Lokale. 

Efter at Formanden J. Gamst havde 
budt Medlemmerne Velkommen og Valget 
af Dirigent var faldet paa A. Bjerregaard, 
aflagdes Beretning fra Bestyrelsen. Det 
viste sig, at Medlemstallet siden sidste Ge
neralforsamling var steget med 10 til 27 
aktive Medlemmer. 

Fra Bestyrelsen forelaa forskellige For
slag til Lovændringer, der blev vedtaget. 

Til Bestyrelse blev valgt: 
Formand: E. Bugge, Egevej 61

, Glostrup 
(Nyvalg). · 

Næstfmd.: E. Olsen, Kildevej 23, Glostrup 
(Nyvalg). 

Kasserer og Sekretær: A. Bengtsson, Ro
senvej 5, Glostrup (Genvalg). 

Flyve- og Værkstedsleder: Hans Lassen, 
Vallensbæk pr. Glostrup (Nyvalg). 

Rekordprotokolfører: Kai Steinoack, Gods
banevej 14, 1., Glostrup (Nyvalg). 

Den store 

Indendørskonkurrence 

med Modelplaner 

H AWK's Konkurrence fandt Sted den 7. 
December i Øregaards smukke Aula, 

som Skolen atter i Aar velvilligst havde 
stillet til Disposition. 

Der var anmeldt Deltagere fra følgende 
Klubber: 

Condor, Helsingør, 4 Deltagere - Pega
sus, Valby, 5 Deltagere - Roskilde M.F. 
2 Deltagere - Termik, Hillerød, 1 Delta
ger - Odense M.F. 1 Deltager - Køben
havns M.F. 2 Deltagere - Stratus, Glo
strup, 4 Deltagere - 0. Z. Rungsted, 3 
Deltagere og •Hawk• 2 Deltagere. Ialt 2t 
Deltagere med ca. /15 Modeller. 

Inden Konkurrencen var der ½ Time 
til Trimning, og inden Starten i hver af de 
5 Konkurrenceklasser yderligere 10 Minut
ter til al trimme Modellerne. Der medgaar 
lang Tid, naar der anvendes 5X10 Minut
ter til Trimning, og Konkurrencer kan 
kun gennemføres med denne Ordning 
uden Tilskuere, idet hele Konkurrencen» 
Forløb bliver langtrukken og lidet spæn
dende. Til en ren sportslig Konkurrence 
uden Tilskuere viste Systemet sig imidler
tid at virke fortræffeligt, idet det er meget 
risikabelt at trimme Mikromodeller sam
men med andre .Modeller, navnlig Skala
modeller, og ved tidligere Lejligheder er 
der ødelagt adskillige Mikromodeller un
der •fælles Trimning•. 

Præmielisten saa saaledes ud: 
Klasse I. 

1. H. Schrødtr •Hawk• (med H.S. 128) 
1 Min. 36 Sek. 

2. Jørgen Gamst, •Stratus•, 35 Sek. 
3. Erik Nielsen, •Pegasus•, 21 Sek. 
3. Erik Sørensen, •Roskilde M.F.c, 21 S. 

3. Præmien, der bestod af Balsatræ og 
Motorgummi, blev delt mellem de 2 Præ
mietagere. 

Klasse III. 
1. H. Schrøder (H.S. Army), 

14 Sek. + 9 = 23 Points. 
2. Jørgen Hansen 7 Sek. + 13 = 20 P. 
3. Arne Sparre 5½ Sek. + 14 = 19,5 P. 

Klasse IV. 
1. Carl Hendrik, •Køb,mhavns M.F.• 

49 Sek. 
2. P. Christiansen, •Condor•, 44 Sek. 
3. H. Jespersen, •Odense M.F.•, 40 Sek. 

De værdifulde Præmier var venligst 
skænket •Hawk• af Crome & Goldschmidt 
A/S., A/S. Det Danske Luftfartselskab og 
Erik Willumsen. Hovedpræmien, en smuk 
Pencil til 4 Farver, udsat af Crome & 
Goldschmidt, tilfaldt H. Schrøder for Da
gens bedste Flyvetid paa 1 Min. 36 Sek. 

* 
Als Modelflyyeklub meddeler, 

at den har skiftet Navn til Modelflyve
klubben •Eagle •, Formand er Jørgen S. 
Petersen, Palæet, Gransten. 

* 
Modelflyveklubben »OZ« meddeler, 

at den har skiftet Navn til •Rungsted 
Modelflyveklub •. 
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Udvidelsen af 

def svenske Flyvevaaben 

I FØLGE den Betænkning, som i dis
se Dage forelægges den svenske 

Regering, vil det svenske Flyvevaaben 
blive betydelig forøget ba.ade i kvan
titativ og i kvalitativ Retning. Den 
kvan.titative Forøgelse gaar først og 
fremmest ud paa, at Flyvevaabnet, ud
over de allerede besluttede Udvidel
ser, øges med en tung ~omberafde
ling, en Torpedo- og Mineafdeling, tre 
Jagerafdelinger og et Centralværksted. 
Den kvalitative Forøgelse omfatter 

. baade Materiellet og Personellet. Saa
ledes forudser man en kraftig Forbed
ring af Luftfartøjernes Præstationer 
og Bevæbning, og med Hensyn til Per
sonellet foreslaar Betænkningen en 
Mængde Forholdsregler til Højnelse 
af den tekniske Dygtighed, Flyvesik
kerheden, Flyveenhedernes Baserings
muligheder og det personelle Bered
skab. 

Forsvarsbetænkningen omfatter saa
ledes et Flyvevaaben, bestaaende af 
ialt 16 Flyverafdelinger, fordelt paa 
fire Flyverregimen ter ( flygeskadrar), 
samt visse Skoleenheder og Flyve
pladskompagnier. De 16 Flyverafde
linger kommer til at bestaa af seks 
Bomber-, een Torpedo- og Mine-, seks 
Jager-, een Fjernrekognoscerings-, een 
Hærrekognoscerings- og een Marine
rekognosceringsafdeling. 

Betænkningen beregner, at saavel 
Nyoprettelsen af Flyverafdelinger som 
Erstatning af ældre Materiel skal kun
ne ske helt og holdent paa Grundlag 

af de Hjælpekilder, der findes i Lan
det, idet man dog ikke bør undlade 
Indkøb i Udlandet, hvis dette er paa
krævet, og der kan vindes Tid, og der 
kan fremskaffes lige saa godt Materiel. 

Betænkningen understreger, at det 
er til Fordel for Flyvevaabnet og i 
Statens Interesse, at Tilgangen af Per
sonel forbedres ved at støtte Civilflyv
ningen, samt at Erstatningen af Mate
riel under en Krig lettes derved, at 
Flyveindustrien bibringes en stor Ka
pacitet og saavidt muligt betryggende 
Arbejclsforhold. 

De fire Flyverregimenter skal un
der Fredsforhold garnisoneres saale
des: første, tredje og fjerde Flyverre
gimentstab i Stockholm og anden i 
Goteborg. 

Indenfor Flyverstabens Uddannel
sesafdeling foreslaas oprettet en sær
lig Flyvesikkerheds- og Havarisektion. 
Dennes Opgave bliver at ordne alt 
vedrørende Sikkerhedstjenesten og at 
udarbejde Bestemmelser, periodiske 
Meddelelser m. m. Alle Sager vedrø
rende Havarier' bør behandles af Sek
tionen, og Personel herfra bør indgaa 
i Havarikommissionen. 

Flyvevaabnets tekniske Skole i Vå
sterås bør helt eller delvist have over
draget Uddannelsen af Vaaben-, Sig
nal- og Vaabenmestre, assisterende In
geniører og Vaabeningeniører, Foto
teknikere og Vaabenmekanikere. Til 
Rekrutering af Centralværkstedernes 
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og Afdelingsværkstedernes Haandvær
kere bør der oprettes en særlig Lær
lingeskole, som hør tilknyttes den tek
niske Skole. 

Med Henblik paa Forvaltning og 
Tilsyn m. m. af Krigsflyvepladser og 
Øvelsesflyvepladser foreslaar Betænk
ningen, at Landet inddeles i fem ter
ritoriale Kredse. 

Udgifterne til den foreslaaede Ny
ordning bliver ret betydelige. Man har 
i Sinde at gaa frem efter en Femaars
plan, og i denne Periode vil Udgifter
ne til Flyvevaabnet blive 222,9 Millio
ner Kroner aarligt, idet man er gaaet 
ud fra Prisniveauet pr. 1. Juli 1941 
som Grundlag. Efter denne Femaars
periode vil de aarlige Udgifter beløbe 
sig til 212,8 Millioner Kroner. Til Sam
menligning med Udgifterne til de øv
rige Forsvarsgrene skal det anføres, at 
de aarlige Budgetter for Hæren og 
Marinen i Femaarsperioden er hen
holdsvis 343,4 Millioner og 144,2 Mil
lioner Kroner, og derefter henholds
vis 238,2 Millioner og 144,9 Millioner 
Kroner om Aaret. De aarlige Udgifter 
til Flyvevaabnet bliver saaledes ca. 30 
% af det samlede Forsvarsbudget. 

Det svenske Luftvaabcns nye 
Flyvemaskinetyper. 

Det svenske Luftvaaben har i den 
senere Tid faaet flere nye Flyve
maskinetyper, om hvis Detailler der 
selvfølgelig til en vis Grad ikke med
deles nogen Oplysning: Imidlertid 
kan det ikke undgaas, skriver det 
svenske »Flygning«, at Offentligheden 
faar en Del at vide om de nyanskaf
fede Typer, fordi man bl. a. i uden
landske Haandbøger, som det svejtsi
ske Interavia, den tyske Handbuch 
der Luftfahrt og den engelske All the 
world's aircraft kan finde en Del Ka
talog-Data, som forøvrigt er ret paa
lidelige. Derfor har man selv meddelt 
noget om de nye Typer i den Ud
strækning, som Forholdene tillader. 

B. 17 -S 17. 

Om den nye hjemlige Konstruktion, 
der af Luftvaabnet har faaet Typebe
tegnelse B 17 - S 17, alt efter dens 
Anvendelse som Dykbomber eller Re
kognosceringsluftfartøj, bragte vi en 
længere Artikel i forrige Nummer af 
»Flyv«. Det er et eenmoloret, midt
vinget Monoplan af Metal, bygget af 
det svenske Firma, Svenska Aeroplan 
A.-B. i Linkøping. 
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Heinkel He 114: (svensk Typebet. 
S 12). 

Til Rekognosceringsbrug for Mari
nen har man faaet den tyske Heinkel 
He 114" der har faaet den svenske 
Typebetegnelse S 12. Det er et een
motoret, tosædet Biplan (Halvanden
dækker) med Pontonunderstel. Det 
h:edelte Overplan er fældbar bagud. 
Baade Krop og Planer er bygge-t af 
Dural, Pontonerne af Hydronalium. 
Motorfundament og Pontonstøtter er 
af Staalrør. Kroppen er en Skalkon
struktion mel elipseformet Tværsnit. 
Bevæbningen bestaar af et fast Ma
skingevær, der skyder i Flugtretnin
gen (gennem Propelkredsen), saml et 
bevægeligt Observatørgevær. Besæt
ningens Pladser er dækket af Triplex
glas. 

Foruden til Rekognoscering for Ma
rinen kan Luftfartøjet anvendes til 
Bombekast og Udlægning af Taage. 
Det er konstrueret til Katapultstart. 
Underplanets Bagkant e,r forsynet med 
Landingsklapper. 

Ifølge Handbuch der Luftfahrt er 
største Hastighed 292 km/T. March
hastigheden opgives til 230 km/T (i 
2000 Meter), Landingshastigheden 95 
km/T. og længste Flyvedistance 1125 
km. Stigetiden er 8 Min. til 2000 m, og 
Tophøjden angives at være 4800 m. 
Lasteevnen opgives til 775 kg og stør
ste Flyvevægt til 3.480 kg. Dimen
sionerne er: Øverste Plans Spændvid
de 13,54 m, underste Plan 6 m.; Plan
areal 42,3 m 2, Længde 11,9 m, Højde 
5,17 m. 

Motoren er en BMW 132 HK, luft
kølet, 9 cyl., gearet Stjernemotor paa 
800 HK. med direkte Indsprøjning af 
Brændstoffet (d. v. ·s. ingen Karbura
tor). Propellen er trebladet, med stil
bare Blade; Type VDM. 

Caproni Ca 313: (B 16 og S 16). 

En Type som det svenske Luftvaaben 
har faaet i et ret stort Antal er den ita
lienske Caproni Ca 313; Luftvaabnets 
Typebetegnelse er B 16 eller S 12, ef
tersom den skal anvendes som Bom
ber eller til Fjernrekognoscering. Med 
Hensyn til Flyveegenskaber, Fart og 
Bevæbning staar det fuldt ud paa Høj
de med de fleste moderne Bomber
typer i samme Klasse, som de krigs
førende Lande for Tiden anvender; 
men det svenske Luftvaaben betragter 
dog kun Anskaffelsen som midlertidig. 
Saalænge den hjemlige Flyvemaskine
industri ikke kan løse Anskaffelses
problemet, maa Flyvemateriellet til en 

vis 'Grad købes i Udlandet, og Caproni 
Ca 313 maa anses for at være den 
bedst mulige Løsning. 

Den nye Type er et tomotoret, lav
vinget Monoplan med indtrækkeligt 
Understel; den har et meget karak
teristisk Udseende med en kort og 
kraftig Næse af Triplexglas, der faar 
den til at minde om den »kortnæsede« 
Bristol Blenheim. Konstruktionen er 
blandet, Planet er af Træ med Lær
redsbeklædning, Kroppen af Staalrør 
beklædt med Dural fortil og Lærred 
bagtil. Oprindelig havde den lo 650 
HK Isotto Fraschini Motorer; den 
svenske Udgave har dog stærkere Mo
torer. 

Største Hastighed opgives forskel
ligt af forskellige udenlandske Kilder, 
men ligger vist mellem 400 og 450 
km/ T. Marchhasligheden opgives al 
være 365 km/ T., og Landingshaslig
heden 127- 130 km/ T. Største Flyve
vægt er godt og vel 6000 kg, og Top
højden er 7.300 km. Længste Flyve
distance ca 2500 km. Fjernrekognos
ceringstypen er udstyret med ekstra 
Benzintanke. Bevæbningen bestaar i 
Originaltypen af 2 faste og 1 bevæge
ligt Maskingevær; det sidste er an
bragt i en Kuppel af Triplexglas paa 
Kroppens Overside. Den svenske Type 
har desuden et bevægeligt Maskin
gevær, der skyder nedad og bagud. 
Under Luftkamp betjenes det af Tele
grafisten. 

Besætning bestaar af 4 l\Iand. Di
mensionerne er: Spændvidde 16,55 m, 
Længde 11,80 m, Højde 3,70 m, Plan
areal 38,9 m 2• 

»Fiat CR 42«: (,J 11). 

Den italienske Jager >Fiat CR 42c, 
der har spillet en betydelig Rolle baa
de i den spanske Borgerkrig og under 
den nuværende Krig, har af Svensker
ne faaet Typebetegnelse J 11. 

Det er et ensædet, enmotoret Biplan, 
hvis Krop og Planstel er af l\Ielal, dels 
beklædt med Metal og dels med Lær
red. Motoren er en Fiat A 74. R 1 C. 38 
paa 840 HK. (i 3800 m), forsynet med 
en NACA-Skærm. Understellet er ikke 
i ndlrækkeligt. 

I sin oprindelige Udgave er Luft
fartøjet bevæbnet med to synkronise• 
rede 12,7 mm Maskingeværer, anbragt 
i Kroppen. 

Dets største Hastighed 440 km / T (i 
4000 m) ; Landingshastighed 128 
km/T; Stigetid til 3000 m 4 Min. 15 
Sek., til 6000 m 8 Min. 40 Sek.; Top
højde med fuld Last 10.300 m. Række
vidde ved 380 km/T og 420 l Benzin 



Det svenske Luftvaabens nye Typer: Øverst t. v.: Caproni 313. Øverst t.h.: Reggione. Nederst t.v.: Heinkel He 114. 

800 km. Dimensioner: Spændvidde 
9, 7 m, Længde 8,2 m, Højde 3,3 m, 
Planareal 22,4 mz. Tornvægt 1720 kg, 
Lasteevne 575 kg. 

Reggione 2000 (Falco I): (J 20): 

Foruden Fiat-Jageren J 11 har Luft
vaabnet fornylig anskaffet en anden 
italiensk Jagertype, hvis oprindelige 
Typebetegnelse er Reggiano 2000 eller 
Falco I. Den svenske Typebetegnelse 
er J 20. Det anses for at være en ud
mærket Jager, baade til Hjemmefor
svar og Eskortering. 

Falco er helt bygget af Metal og har 
indtrækkeligt Understel. Det er et 
eenmotoret, eensædet, lavvinget Mono
plan. Ifølge Jane's All the world's air
craft er det udstyret med en Fiat A 80 
RC 41 luftkølet Motor paa 1100 HK 
og en trebladet Metalpropel med stil
bare Blade. Bevæbningen paa Origi
naltypen er to Automatkanoner anbragt 
ovenpaa Motorbeklædningen og sky
der igennem Propelkredsen. 

Den praktiske Tophøjde opgives til 
11.250 m, og Stigetiden til 6000 m siges 
at være 6 Min. 23 Sek. Landingshastig
heden opgives til 117 km/T. Største 
Hastighed skønnes at ligge over 500 
km/ T. 

Spændvidden er 11 m, Længden 
7,85 m, Højden 2,28 m, {>lanarealet 

Nederst t. h.: Fiat CR 42. 

20,4 m2 og Tornvægten 2060 kg. Læng
ste Flyvetid opgives til 3 Timer. 

Svenske militære Typebetegnelse1•. 

I Tilslutning til Artiklen om det sven
ske Luftvaabens nye Flyvemaskine

typer, bringer >Flyv« nedenfor en Li
ste over samtlige svenske Typebeteg
nelser sammenholdt med de originale 
Typebetegnelser for de Luftfartøjer, 
som Luftvaabnet anvender. 

Typebetegnelsen S svarer til Ordet 
Spaningsplan, den svenske Benævnel
se for det danske Ord Rekognosce
ringsluftfartøj. 

S 5: Heinkel He 5 (Marine-Rekognos
ceringsluftfartøj). 

S 6: Fokker C 5 (Rekognoscerings
luftfartøj). 

S 9: Hawker Osprey (Marine-Rekog
nosceringsluftfartøj). 

S 12: Heinkel He 114 (Marine-Rekog
nosceringsluftfartøj). 

S 14: Fieseler Storch (Nærrekognos
cerings- og ATtilleri-Observa
tionsluftfartøj). 

B 3: Junkers Ju 86 (mellemtung Bom
ber). 

B 4: Hawker Hart ·(let Bomber). 

B 5: Northrop 8 A (Dykbomber). 

B 6: Republic Guardsman (let Bom
ber). 

B 16 og S 16: Caproni 313 (mellemtung 
Bomber, Fjernrekognoscerings
luftfartøj). 

B 17 og S 17: Svensk Originalkon
struktion (Dykbomber og Rekog
nosceringsluftfartøj). 

J 8: Gloster Gladiator (Jager). 

J 9: Repuhlic EP - 1 (Jager). 

J 11: Fiat CR 42 (Jager). 

J 20: Reggione 2000 Falco (Jager). 

T 3: Heinkel He 115 (Torpedo-, Bom
be- og Fjernrekognosceringsluft
fartøj). 

Tp 5: Junkers Ju 52 (Transportluftfar
tøj). 

Sk 12: Focke Wulf Stieglitz (Skoleluft
fartøj). 

Sk 14: North American NA -16 (Skole
luftfartøj). 

Sk 15: Klemm Kl 35 ( Skole- og For-
bindelsesluftfartøj). J. F. 
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VIN DKANALTYPER 
De almindeligste Typers lnd1•etning 

og Anvendelse. 

I den Tid, der er forløbet, siden 
Brødrene Wright i 1903 udførte 

Verdens første Flyvning, er Flyve
maskinens Udvikling foregaaet med 
Stormskridt. Detle skyldes den Ener
gi, Flyvemaskinkonstruktørerne stadig 
har anvendt for at forbedre Luftfar
tøjerne, og den utrættelige Iver, For
skerne har udvist for at forøge og for
bedre Kendskabet til den teoretiske 
Baggrund for Flyvningen. Praktikeren 
og Teoretikeren har arbejdet Haand i 
Haand. Den førstes Erfaring og den 
sidstes Fantasi har suppleret hinan
den paa fremragende l\Iaade. I denne 
Artikel er det Hensigten nærmere at 
omtale et af de Hjælpemidler, der hm· 
spillet størst Rolle for Flyveteknik
kens Udvikling, nemlig Vindkanalen. 

Forskellige Forsøgsmetoder. 
De Beregninger, der knytter sig til 

Projekteringen af en Flyvemaskine, 
hviler dels paa Kendskabet til vh.-,e 
fundamentale Love og dels paa Kend
skabet til en lang Række karakteristi
ske Talværdier. De omtalte Love er 
fundet enten ad Erfaringens Vej eller 
ad teoretisk Vej, og man i begge Til
fælde forinden almindelig Anvendel
se bekræftes ved Forsog med tilhø
rende i\Iaalinger. For de karakterbti
ske Talværdier er Forholdene lidt an
derledes. Kun i ganske fan Tilfælde 
kan de beregnes - og da som Regel 
uden større Nojagtighed, oftest er man 
her udelukkende henvist til Forsog. 
Inden for de omtalte toOmraader, hvor 
Forsøg er nødvendige, kan disse fore
tages paa forsl,ellig l\Iaade: der er 
l\Iaalingerne fra en Flyvemaskine un
der Flyvningen, der er l\Iaalingerne 
fra Jorden og endelig l\lodelnrnalinger
ne. Alle tre l\Ietoder ikke alene an
vendes, men er nødvendige, da de Ml))

plerer hinanden. Hver for sig leverer 
rle Erfaringsværdier, som er vigtige 
for Konstruktøren. 

l\laalingerne under selve Flyvningen 
med Forsogsmaskiner er vanskeligere 
end det kan synes ved forste Øjekast. 
Der forlanges lette, følsomme Instru
menter, som ikke man være ømfindt
lige overfor Rystelser. Desuden maa 
Instrumenterne være selvregistrerende, 
da de i Reglen maa anbringes i nogen 
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Af Civilingeniør C. C. Beckmcmn. 

Afstand fra Luftfartøjet, for at ikke 
den komplicerede og uregelmæssige 
Strømning omkring dette skal føre til 
falske Resultater. Fra Flyvemaskinen 
kan foretages l\Iaalinger af Flyveha
stighed, Stigehastighed, Indfaldsvin
kel, Drejningshastighed, Acceleratio
ner, Kræfter og Tryk, samt en Række 
Specialmaalinger saasom Undersøgel-

Fotograf icr af Strømningen omkring 
en Cylinder og el Bæreplallpl'Dfil. Paa 
oversle oo nederste Billede ser man 
lydeligt den kraftige Hvirveldannelse. 
Midterste Billede viser Stramningen, 
~om den bor se ud om el Bæreplan. 
li virvleme ef ler Bæreplanprof ilet ne
derst skyldes, al Profilet slaar for stejlt 
til al Slrom11i11ge11 ka11 forløbe glat, 
som vi.~l i midterste Billede. Modeller-

11e er bevæget gennem Vand, lwi.~ 
Strømning er gjort synlig og 

fotograferet. 

se af Strømningsforhold omkring 
Aeroplanets forskellige Dele (Bære
plan, Haleplan m. m.). 

Knapt saa vanskelige er Maalinger 
fra Jorden, med hvilke man f. Eks. 
kan iagttage Luftfartøjets Bevægelser 
under Flyvning mellem to fastlagte 
Punkter. Eventuelt kan man fotogra
fere Flyvningen ved Hjælp af dertil 
særligt indrettede Filmsapparater. I 
begge Tilfælde man man imidlertid 
vide nøjagtig Besked med Vindens el
ler andre Faktorers Indflydelse paa 
Flyvningen. 

l\lodelmaalingc1·nc. 
l\fodelmaalingerne kan man igen dele 

i lo Klasser. De første omfatter Slæ
beforsøgene, ved hvilke Modellen af 
det Legeme, der skal undersøges, be
væges gennem Luften (eller gennem 
Vand). Den anden Klasse omfatter 
saadanne Maalinger, hvor Modellen er 
faststaaende, og Luften ( eller Van
det) ornstrømmer den. Den førstom
talte Gruppe af Modelmaalinger er den 
mest nærliggende og blev da ogsaa 
foretrukket i Strømninglærens Barn
dom. Med Hensyn til Anvendelighed 
kan den imidlertid slet ikke maale sig 
med de Forsøg, man kan foretage med 
en i Luften faststaaende Model, saadan 
som man kender ·det fra Vindkanaler
ne, der nu spiller en altoverskyggende 
Rolle. I langt de fleste Tilfælde er det 
Vindkanalerne, der leverer det til Be
regningerne nodvcndige l\lateriale. 
i\laalingerne under Flyvning og fra 
.Jorden benyttes væsentligst Lil Under
søgelse af, om Beregningerne holder 
Stik samt til at konstatere, om den 
færdige Maskine opfylder Forventnin
gerne. 

For Fuldstændigbeds. Skyld maa 
endnu siges et Par Ord om Modelmaa
lingerne i Almindelighed. Slæbefor
søgene, d. v. s. Maalingerne med Mo
deller, der føres gennem Luft, som er 
i Hvile, giver af forskellige Grunde 
ikke særlig gode Resultater. Den stør
ste Ulempe her er, at Maaleresultaler
ne undertiden er ret unøjagtige eller 
endog helt forkerte. Delte skyldes den 
Strømningsforstyrrelse, der foraarsa
ges af de Dele, hvori Modellen er op
hængt. Undertiden slæber man Model
lerne igennem Vand i Stedet for gen
nem Luft og har paa denne Maade, da 
det her er forholdsvis let at gørt' 



Strømningen synlig, opnaaet fremra
gende Strømningsbilleder. En Forud
sætning er det naturligvis, at Strøm
ningen om det paagældende Legeme 
er ens i Luft og Vand, men dette er 
heldigvis Tilfældet i Almindelighed. 
Disse Optagelser er af stor Værdi, da 
de paa udmærket Maade bekræfter den 
Opfattelse af Strømningsbilledet, man 
har faaet ad teoretisk Vej. 

I det foranstaaende er det allerede 
nævnt, at der er den fundamentale 
Forskel paa Slæbeforsøgene og Vind
kanalforsøgene, at Modellen i forste 
Tilfælde bevæges igennem Luften, me
dens Luften i det andet Tilfælde be
væger sig om den faststaaende Model. 
Den første Metode svarer til Virkelig
heden, det gø1· den anden derimod til
syneladende ikke. Men det er ogsaa 
kun tilsyneladende, da det viser sig, at 
det alene kommer an paa den indbyr
des Bevægelse mellem Luft og Model, 
og den er den samme, baade naar 
strømmende Luft bevæger sig langs 

Vindkanal med lukket Forsøgsplads og 
uden Tilbageføring. I Almindelighed 
har Kanalerne med lukket Forsøgs-

plads ogsaa Tilbage/ øring. 

f. Eks. et faststaaende Bæreplan, og 
naar Bæreplanet bevæges med samme 
Hastighed gennem stillestaaende Luft. 
Af praktiske Grunde foretrækker man 
da det første, da det er langt nemmere 
at foretage Maalinger paa et Legeme, 
der er i Hvile, end paa et Legeme, der 
bevæger sig. 

'i;-,. 
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Vindkanal af den mest anvendte ·Type 
m ed aaben Forsøgsplads og Tilbage

føring, hvori Propellen er anbragt. 

Vindkanaltyperne. IndTetnin~. 
Allerede i Flyvningens første Aar 

byggede man Vindkanaler, og mange 
af de tidligste Erfaringer fra Under
søgelserne i disse kom til at danne 
Grundlaget for de Retningslinier, hvor
efter Flyveteknikken udviklede sig. 
Vindkanalerne har Andel i alle Frem
skridtene, og Teknikkens stigende For
dringer til Maalingernes Nøjagtighed 

Mangebladet Propel (Blæser) fra en stor tysk Vindkanal. 

og Omfang har tvunget Vindkanalerne 
til at følge med i Udviklingen. Der er 
to Arter, som især har vist sig egnede, 
og som i det væsentlige har bevaret 
Udseendet gennem Tiderne. Den før
ste af disse Typer har lukket Forsøgs
plads, hvor Luftstrømmen føres gen
nem faste Vægge. Den anden har aaben 
Forsøgsplads og betegnes undertiden 
som >Fristraaletypenc. Fælles for beg
ge Former er, at Luften føres i et 
ubrudt Kredsløb. Tilbageføringen af 
Luften sker i en særlig Kanal, der lig
ger ved Siden af, under, eller omkring 
den egentlige Forsøgskanal. Erfarin
gen har vist, at denne Form med 
ubrudt Kredsløb var at foretrække for 
en tidligere meget anvendt Type, der 
var aaben i begge Ender og hele Tiden 
sugede ny Luft ind fra Atmosfæren. 
Det synes endvidere, som om Fristraa
letypen vinder frem paa Bekostning af 
den helt lukkede Kanal, idet den først
nævnte har flere Fortrin. Et af de 
mest iøjnefaldende er, at Modellen og 
Instrumenterne er lettere tilgængelige 
i Kanalen med aaben Forsøgsplads. 

Fælles for begge Kanalformer er føl
gende Indretning: Først og fremmest 
findes en Propel, trukket af en Elek
tromotor. Propellen holder Luftstrøm
men i Gang i Kredsløbet, og da Luft
hastigheden skal kunne varieres, maa 
Propellens Omdrejninger kunne regu
leres. Propellen, der kan være af me
get forskellig Type og have Bladantal 
lige fra to og op til over ti, er ofte 
anbragt i Tilbageføringen, for at den 
ikke skal fremkalde Forstyrrelse i Luft
strømmen paa selve Forsøgspladsen. 

Til yderligere Sikring af den jævne~t 
mulige Strømning er der truffet to be
stemte Forholdsregler. Den ene er An
bringelse af Ledeskovle, hvor Luften 
drejer om Hjørner, for at den stærke 
Retningsændring ikke skal fremkalde 
Stød og Energitab. Den anden For
holdsregel er Anvendelsen af et Filter, 
hvorigennem Luften maa passere, 
umiddelbart før den naar Forsøgs
pladsen. Ved at passere dette Filter, 
der er en Væg bestaaende af lutter 
smaa, tætsiddende, glatvæggede Kana
ler, bortelimineres Hvirvler og andre 
Forstyrrelser i Luftstrømmen, saale
des, at denne er fuldstændig jævn og 
ensartet helt igennem, naar den pas
serer Forsøgspladsen, hvor Modellen 
er anbragt. Endelig er der i enhver 
Vindkanal en Regulator, der nøie over
vaager Lufthastigheden og - ved at 
regulere Propellens Omdrejningstal -
sørger for at Luftens Hastighed ikke 
ændres, men holdes nøjagtigt paa den 
forud valgte Værdi. Vindkanaltypen 
med aaben Forsøgsplads er endvidere 
forsynet med Dyse. Dysen er en Ind
snævring af Kredsløbet lige foran det 
Sted, hvor Modellen anbringes. Denne 
Reduktion af Kredsløbets Tværsnit 
foretages for at opnaa større Luftha
stighed paa selve Forsøgspladsen. Dy
sen kan i Reglen udskiftes med andre, 
som har forskelligt Mundingsareal. 
Man har derved dobbelt Mulighed for 
at kunne regulere Lufthastigbeden, da 
dette, som foran nævnt, ogsaa kan 
foretages ved at regulere Propellens 
Omdrejningstal. 

(Fortsættes I næste Nr.) 
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'Bii.cker ,,'Besfmann'' 

En ny fysJi SJiclemøsJiine 

NAVNET Biicker er ikke ukendt in
denfor Flyverkredse, og før Kri

gen hørte man ofte om de smukke 
Præstationer, som blev udført med 
Typerne >Jungmannc og >Jungmei
sterc. Ved talrige Stævner i Ind- og 
Udlandet har mange kendte Flyvere 
vist den mest elegante Kunstflyvning 
i Verden, og baade som Skolemaskine 
og til lange Rejseflyvninger bar 
>Jungmannc og >Jungmeisterc gjort 
Navnet Biicker kendt i vide Kredse. 
Bilckers Flyvemaskinetyper har været 
anvendt i 21 forskellige Lande. Paa 
Grundlag af sin mangeaarige Erfa
ring har Biicker fremstillet en ny, mo
derne Skoleflyvemaskine: Biicker 
>Bestmannc. 

Biicker >Bestmannc er et tosædet, 
lavvinget Monoplan med lukket Ka
bine og Sæderne anbragt Side om 
Side. Man har valgt at bygge den nye 
Type med lavtliggende Bæreplaner 
og Sæderne anbragt ved Siden af hin
anden, fordi der opnaas en bedre 
Kontakt mellem Lærer og Elev, og for
di Eleven lige fra Begyndelsen væn
nes til at flyve med et Luftfartøj, hvis 
Konstruktion med lavtliggende Pia-

ner ligner de fleste moderne militære 
Luftfartøjers. 

Det er en Forudsætning for Skole
flyvning med en Maskine, hvor Sæ
derne er anbragt ved Siden af hinan
den, at Kabinen er rummelig, og af 
den Grund har man valgt en Kabine
bredde paa 1,25 m, saaledes at der og
saa er god Plads om Vinteren, naar 
Lærer og Elev er iført en tyk Vinter
paaklædning. 

For at kunne skifte med Eleverne 
under Skoleflyvning hurtigst muligt, 
er der ikke blot stilbare Sæder, men 
Siderorspedalerne kan ogsaa indstil
les under Flyvningen. Det gøres ved 
at dreje paa et lille Haandsving, an
bragt paa Instrumentbrædtet. 

Luftfartøjets Manøvreegenskaber er 
overordentlig gode; det er meget føl
somt paa Rorerne, og derved har man 
opnaaet, at Eleverne kan gaa lige over 
paa Krigsflyvemaskinerne uden Om
skoling. Det kan udføre enhver Form 
for Kunstflyvning. 

>Bestmannc er udstyret med Lan
dingsklapper. 

Luftfartøjet har en Marchhastighed 
paa 200 km/T ved en Motorydelse paa 

-
Biicker >Bestmann« 2-Sædet, lavvinget Monoplan. 
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85 HK (2350 O/Min). Ved en March
hastighed paa 180 km/T (62 HK; 2120 
O/Min) har det en Rækkevidde paa 
850 km. Det kan saaledes anvendes til 
alle de Overlandflyvninger, som en 
Skoleuddannelse kræver. 

Til Flyvning om Vinteren kan Un
derstellet paamonteres Ski. 

>Bestmannc er velegnet til Rejse
brug; det har et temmelig stort Ba
gagerum og en passende Rækkevidde. 

* * * 
Den forreste Del af Kroppen er en 

svejset Staalrørskonstruktion, beklædt 
dels med Letmetal og dels med Lær
red; den bageste Del er af Krydsfiner, 
befæstet til den forreste Staalrørs
konstruktion i fire Punkter. Den rum
melige Kabine, hvorfra der er god 
Sigt til alle Sider, er beklædt med 
Triplexglas. Adgangen til Kabinen 
~ker gennem to store Døre; i Nødstil
fælde kan Dørene helt udløses ved 
Hjælp af et enkelt Haandtng. 

Det fritbærende Understel har 
Spiralaffjedring Oliedæmpning, og 
det er bygget tilpas robust til en 
Skoleflyvnings haarde Paavirkninger, 
Understelshjulene har mekaniske Ser
vo-Bremser. Sporvidden er 1,9 m. 
Halehjulet er tilkoblet Sideroret. 

Haleplan og Halefinne er frithæren
de Trækonstruktioner, beklædt med 
Krydsfiner. Højderor, Sideror og Ba
lanceklapper er Trækonstruktioner, 
beklædt med Lærred. Samtlige Ror 
er aerodynamisk og statisk afbalan
ceret. Højderoret har en Trimklap, 
der kan indstilles fra Førersædet. De 
todelte Landingsklapper er af Lel
metål. 

Det fritbærende Plan er bygget af 
Træ; den forreste Del er beklædt med 
Krydsfiner, Resten med Lærred. · 

Motoren er en luftkølet 4-cyl. Hirth 
Motor HM 500. Dens største Ydelse er 
105 HK ved 2500 O/1\lin. Motoren star
tes ved Hjælp af et Haandsving paa 
dens venstre Side. Den er udstyret 
med Rygflyvningsanordning. 

Brændstofbeholderen er af svejset 
Aluminium, og den rummer 100 I. 
Den er anbragt i den bageste Del af 
Kabinen under Bagagerummet. 



SHELL 
J:Iviation cHervice Verden over 

TelegrarTt-Adr.: S h e li a Ir A/s DANSK SHELL Telefon: Central 9838 

Kampmannsgade 2 • SHELL-HUSET • København V. 

Luftfartøjets øvrige Data er : 

Spændvidde: 10,60 m. 

Længde: 7,85 m. 

Højde: 2,06 m. 

Planareal: 13,5 m•. 

Tornvægt: 475 kg. 

Lasteevne: 290 kg. 

Fuldvægt: 765 kg. 

Planbelastning: 57,0 kg/m•. 

Hestekraftbelastning: 7,3 kg/HK. 

Største Hastighed: 210 km/T. 

Marchhu~tighed (2350 0 /1\1) : 200 
km/T. 

Rækkevidde ved 200 km/T : 700 km. 

Rækkevidde ved 180 km/T: 850 km. 

Landingshastighed: 80 km. 

Stigetid til 1000 m: 5,3 Min. 

Top højde : 5000 m. 

Tilladt Dykhaslighed: 340 km/T. 

Tilladt Dykhastighed med en Last 
paa 130 kg: 430 km/T. 

Sidstnævnte Hastighed svarer til 
Sluthastigheden. 

Biicker >Bestmannc er ogsaa velegnet til Kunstflyvning. 

Foredrag i Aeronautisk Selskab 
Opmærksomheden henledes paa Fo

redraget i Aeronautisk Selskab den 17. 
Februar, hvorom nærmere Meddelelse 
findes under Klubmeddelelser. Gene
ralsekretæren for Kungl. Svenska Aero 
Klubben, Oberst Enell, vil tale om Pri
vatflyvningens Udvikling, Organisation 
og Økonomiske Grundlag, et Spørgs
maal der med stort Udbytte kan drøf
tes selv om Privat!Jyvningen ligger 
stille for Tiden. 

Der venter sikkert Tilhørerne en 
interessant Aften, naar disse Spørgs
maal belyses ude fra. 

Telegrafist i D.D. L. bliver 
Halvmillionær 

Telegrafist i Det Danske Luftfartsel
skab, Sven-Aage Hansell, der for 

Tiden gør Tjeneste i den danske l\fa
skine paa Ruten Berlin- Wien, pas
~erede den 19. Januar, pua Vejen til 
Wien, sin første halve Million Flyve
kilometer. 

Sven-Aage Hansen er født den 6. 
November 1909 i Rønne. Han har tid
ligere sejlet som Radiotelegrafist, og 
blev den 1. April 1939 ansat i Luft
fartselskabet. 

f Benzinmotor for Modelflyvere 
"KRATM 011lByggesæt for Benzinmotorer 

Reservedele samt enkelte Dele 
Stempelringe 18-21-22-26 mm • Tændspoler • MII
Ilmeterskruer • Karburatornaale med Fjedre • Ras 
Krumtapshuse • Ras og færdige Propeller • Ma
teriale for Tops1ykke, Stempel, Cylinder • Kon
densator - Arbejdstegninger • Byggeplaner -

A roe Fog, Enghaveve) 76, København, Eva 37 01 
Bl!'ochure• med p"1..., tllHnd" ø•a•1ar 
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Flyveropgaverne 
Februar Maaneds Konkurrence 

VI bringer nu Opgaverne for Fe
bruai· Maanecl, der ligesom i for

rige Maanecl præmieres med et Gave
kort paa Kr. 15.00 for Opgave A, Kr. 
15.00 for Opg:\\'e B og Kr. 10.00 for 
Opgave C. 

At vor Konkurrence har vakt Inter
l'Sse viser ikke blot de mange Løsnin
ger. der er indsendt, men ogsaa at 
flere Dagblade har aftrykt Opgaverne 
til Underholdning for deres flyvein
teresserede Læsere, af hvilke der bli
ver flere og flere fra Dag Lil Dag. 

Det er især Motorflyverne, der er 
mødt mandstærkt op ved Indsendel
se af Løsninger, hvilket naturligvis for 
en stor Del skyldes cle lige afsluttede 
Sportsflyverkursus, der havde saa stor 
Tilslutning; men Svæveflyverne og 
Modelflyverne har saa' gode Forudsæt
ninger for at kunne løse de stillede 
Opgaver, at der bør være mindst lige 
saa mange Indsendere blandt dem, 
som der er blandt Sportsflyverne, vi 
venter derfor talrig Tilslutning til 
næste Maaneds Opgaver fra alle tre 
Sportsgrene, husk der ligger en Præ-
111 ie til Iwer og venter paa Dem! 

P1•æmieta~el'De i Janual'. 
Præmierne for Januar Maaneds Op

gaver er tilkendt følgende: 

Opgave A.: Motorflyverne: Herr Brand
chef Harald Møller, Eugen War
mingsvej 27, Aarhus. 

Opgave B.: Svæveflyverne: Herr Bent 
Halling, Carl Plougsvej 3, Khhn. V. 

Opgave C.: Modelflyverne: Herr Bør
ge Danielsen, Frodesvej 40, Aa
byhøj. 

Paa Opgave A var der indsendt 31 
rigtige Løsninger, et smukt Resultat 
der viser, at Sportsflyverne har tileg
net sig el godt teoretisk Kendskab til 
Flyvningen. 

Præmieringen er derfor ifølge Reg
lerne foretaget ved Lodtrækning. 

Præmietagerne har faaet tilsendt de 
udsatte Gavekort paa Bøger, de ind
løses af FLYVs Eksepdition, Vester
hrogade 60, København V. 

Vi takker hermed alle, der har del
taget i Konkurrencen, og haaber at se 
dem igen som Deltagere i de følgende, 
selv om de ikke har været blandt de 
heldige i første Omgang. 
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Hegle1· fo1• Deltagelsen. 
Nedenfor gentager vi Reglerne for 

Deltagelsen i FL YVs Maanedskonkur
rence, arrangeret af Det Kgl. Danske 
Acronautiske Selskab under Medvirk
ning af Dansk Motorflyver Union, 
Uansk Svæveflyver Union og Dansk 
:\Iodelflyver Union, idet vi atter gør 
opmærksom paa, at Kuponen, der fin
des i FLYV, skal følge med Løsningen, 
tydeligt udfyldt med Navn og Adresse. 

Konknl'l'encens Regiet'. 
Enhver kan indsende Løsninger af 

een eller flere af de stillede Opgaver; 
kun skal den Kupon mærket >Opga
ver«, som findes i hvert Nummer af 
>FLYV« udfyldes og paaheftes Løs
ningen. For at kunne deltage er det 
ullsaa ingen Betingelse, at man er Med
lem af en Flyverorganisation, men 
mangler den udfyldte Kupon er Løs
ningen ugyldig. 

Løsningerne indsendes til >FLYVcs 
Hedaklion, Vesterbrogade 60, Køben
havn V., og i lukket Konvolut mærket 
Opgave A - 8 eller C, saaledes at de er 
Redaktionen i Hænde senest den 12. i 
hver Maaned. Her vil et Udvalg, be
staaende af Ingeniør Vagn Prytz, In
geniør C. C. Beckmann, Direktør Ger
hard Hansen og Sven Wiel Bang be
dømme Løsningerne og fordele - el
ler hvis flere har lige gode Besvarel
ser, foretage Lodtrækning om - Præ
mierne. U cl valgets Bedømmelse er in
appelabel. 

Der udsættes af Det Kongelige Dan
-~ke Aeronautiske Selskab, Sportsflyve
klubben, Svæveflyverunionen og 
>FLYV< ialt 3 Præmier, bestaaende af 
Gavekort paa 

Kr. 15.- for Opgaver under Motor
flyverunionen, 

Kr. 15.- for Opgaver under Svæve
flyverunionen, og 

Kr. 10.- for Opgaver under Model
flyverunionen. 

Gavekortene, der vil blive tilsendt 
Præmietagerne, indløses paa »FI.YV«s 
Ekspedition, Vesterbrogade 60, Kø
henhavn \'. og kan bruges til Indkøb 
af Bøger efter eget Valg. 

Resultatet bekt:ndtgøres i ;i.FLYV« 
Maaneden efter, at Opgaverne har væ
ret givet. 

DANSK l\lOTORFLYVER UNION. 
Sporlsflyveklubbens Opgave A: 

En Trafikmaskine skal foretage sin 
.daglige Flyvning fra Kastrup og til ecn af 
Danmarks større Provinsbyer. Da Maski
nen, hvis den fløj direkte mod Bestemmel
sessledet, vilde passere el Omraade, som 
det er forbudt al overflyve, maa Hulen 
sammensættes af lo Dclstrækninger. Før 
Starten udfærdiger Føreren sine to Vind
lrekanlcr, hvoraf han beregner, at han 
først skul flyve i 55 Minutter paa Kom 
paskursen 275° og dernæst i 33 Minuller 
paa Kompaskursen 350°, hvorefter han er 
ved sit enclcligc Maal. 

Under hele Turen har \linden i Flyvclu1j 
tlen samme retvisende Retning, 225° og sam
me Styrke, 40 km /T. For 1. Delstrækning 
regnes med Misvisning + 4° og Deviation + 4°, for 2. Delstrækning n'1ed Misvisning 
-:- 6° og Deviation + t 0

• Maskinens Egen
fart er 200 km/T. 

Der onskes udarbejdet Vindtrekanter 
med Angivelse af retvisende styrede 
Kurser, retvisende beholdne Kurser saml 
beholden Fart. Desuden maa de lo Del 
strækningers Længde beregnes, og dl'I 
maa angives, dels hvor Trafikmaskinen 
befinder sig efter de 55 Minutters Flyv
ning, og dels hvilken By, der er Hulens 
Endepunkt.· 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION. 
Opgave B: 

Vedrørende Start med Motorspil. 
Beskriv el normalt Optræk for en A- og 

for en Il-Flyvning. 
Hvilke Fejl kan opstaa ved Spilstarlcr, 

og hvordan imødegaar Flyveren disse? 

DANSK l\lODELFLYVEH UNION. 
Opgave C: 

1. Hvad forstaas ved et Plans Sidefor
hold? Nævn et Eksempel. 

2. Et trapezformet Plan har største Kor
de 1,2 dm, mindste Korde 0, 7 dm og 
Spændvidde 10,93 dm. Planet er for
synet med Tippladcr. 
Udregn: a. Sideforholdet. b. Arnalet. 

3. 'Nævn kort de vigtigste Forholdsreg
ler, man maa tage, for al cl nlrn. 
Bæreplan kan give stor Opclrifl og 
ringe Modstand. 

KUPON 
FLJl>'s FLYVEROPOAVER FEBRUAR 

Il: Svæveflyver Opgaver det ikke bc-
A: Motorflyver } ( . 

C: Modelflyver nyttede overstreges) 

Undertegnede indsender hermed Besva
relse pan Opgave i •FLYV<s Nummer for 
Februar 1942: 

Navn ............................. . 

Stilling .................. . ........ . 

Adresse 

By ............................... . 

Jeg er 
{ 

Medlem af ................... . 

lkk~. M~<li~~ . ;f. ~~s~~ .. Fl~~ .. c~ 
organisation. 





-f.Jvad 0ker -
og hvornaar? 

Officielle Meddelelser fra Foreninger og Klubber 

DET KGL. DANSKE 
AERONAUTISKE SELSKAB 

I<ontor : Norre Fnrimagsgnde 3, l{bll\'n. V. 
Tlf. C. 7220 

Nye Medlemmer i Det J(gl. Danske 
Aeronauliske Selskab. 

Civilingeniør K. Hindhede. Civil
ingeniør "Palle Bang, Grindsted. Løjt
nant L. M. S. Jacobsen, Aalborg. Me
kaniker B. B. Sørensen, Odense. Inge
nier K. Rasmussen, Charl. Translatør 
Vilh. Sørensen. Chauffør E. Jørgen
sen. Chauffør Stanley Mortensen. For
mand Johs. Brodersen. Assistent Hel
ge Persson. Assistent Ejner Scheibel
Jensen. Formand Adler Jensen. 
Fuldmægtig Harald Frohn. Assistent 
Gert Rasmussen. Zonechef Geo Thide. 
Direktør H. H. Pontoppidan, Esbjerg. 
Direktør F. Thybo, Aarhus. Direktør 
C. C. Petersen, Bogense. Direktør Al
fred Olsen, Horsens. Direktør Knud 
Alstrup, Randers. Fabrikant Niels 
Krøjgaarcl, Herning. Direktør H. Ro
-;cnvi ngc, Grenaa. Civilingeniør C. F. 
Bøder, Rungsted Kyst. Baron C. A. 
Blixen Finecke, Sevedø, Skælskør. 
Baron Otto Rosenørn-Lehn, Oreby, 
Saxkøbing. Kontorchef Sv. E. \Visse, 
Sønderborg. Grasserer Hermann Ja
cobsen. H. Møller Andersen, Saxkø
bi ng. Fabrikant Otto Halberg, Svend
borg. Automobilforhandler l\fagnus 
Christiansen, Hobro. Grasserer Chr. 
Andersen, Odense. Redaktør Alb. 
Christiansen, Horsens. Hotelejer Stig 
Nielsen, Aarhus. Vaabenhandler Poul 
Pedersen, Aarhus. H. Schjelde Bang, 
Esbjerg. Automobilhandler Rich. Pe
tersen, Nykøbing F. Ib Funck-Han
i,en. Grasserer Hakon l\Iadsen, Aarhus. 
Direktør H. E. Bohn, Aalborg. Direk
tør l\L Colslrup, Holstebro. Autohand
ler Tage Jensen, Aarhus. Søren Møl
ler, Skagen. Salgsdirektør Jens Jorgen
sen. Direktør A. C. Corvinius Ander
-;en, Struer. Grasserer J. M. Nelle
mann, Frederikssund. Thorvald Jen-
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~:en, Hobtebro. Groi,serer i\L R .. før
gensen, Esbjerg. H. Blaahøj Jensen, 
Hammerum. Skibsmægler Jul. Chri
stensen, Frederikshavn. Direktør I. Las
sen Studstrup, Aalborg. 

Firma-Medlemmer. 

Grasserer L. F. Foght. Aktieselska
bet Faxe Kalkbrud. A. Philipsen & 
Co., Viborg. 

LiusvarirJc Mecllcmmer. 

Direktør S. A. Chrhlensen, Kolding. 
Heinrich Thomsen, Aalborg. 

EN HETTELSE. 

I vor Nytaarsartikel havde vi fejl
agtig anført Antallet af livsvarige 

:'liedlemmer til 50. 
Der er desværre kun 16 endnu, 

men vi haaber, at Tallet i Aarets Løb 
maa vokse. 

Foredrag den 17. l~ebruur Kl. 20. Selska
bets næste Foredragsaften bliver afholdt 
Tirsdag den 17. Februar Kl. 20 i Haand
\'ærkerforcningcns lille Sal (l\Iollkcs Pa
læ), Dronningens Tværgade 2. Generalse
kretæren for Kungl. S\'enska Aero Klubbe11 
i Slockholm, Oberst Enell, vil lale om · 
Priyalflygets Utveckling, Organisation och 
ckonomiska Underlag. 

l\ledlemsforteguelse. Der har ar og til 
,·æret Ønsker fremme, om at faa en l,om 
plet Fortegnelse over Selskabets Medlem 
mer, men da en saadan Fortegnelse hur
tigt bliver forældet paa Grund af Afgan g 
og Tilgang af i\ledlcmmer, har Sclskabel 
ladet lrcm~lillc en Lisie o,·er i\lcdlenuner. 
nc, som altid \'il være ført op til de sids te 
Forandringer og som kan Iaancs paa Sel
skabets Kontor, dersom man har Brug for 
den . Saafreml nogen maalle onske seh· a t 
have en Lisie, kan den kohes paa FLYV\ 
Kontor, Veslerbrogadc liO, Kbln·n. V. Pri
sen er Kr. 10.00. 

DANSKE FLYVERE 
Formand: Oherst Toge Andersen, 

Lyngbyvej 315, Gentofte 

Ordinær Generalforsamling i Danske 
Fly,•ere, Fredag den 27. Februar Kl. 20,00 
afholder Foreningen sin ordinære Gene
ralforsamling i Officersforeningens Sel 
skabslokaler, V. Boulevard. 

DANSK SV ÆVEfL YVER UNION 
Sekretær: Oberstinde H. Første,·, 

Dronninggaordsnllc 14, Holte 

Stumgruppen afholdt sin ordinære Ge
neralforsamling den 14. Januar i Grup 
pens Lokaler paa Veslerbrogadc 117. 

Formanden, Hr. Fabrikant E. Holf
Hanscn, bød Velkommen til de l'remmodh? 
,\Icdlemmcr og oplæste Beretningen, der 
iovrigt blev godkendt. Der blev givet cen 
~temmig Decharge for Hegnskabel, og ny
valgt ble\' Ur. Bent Halling Pedersen i 
Stedet for Frn Oberstinde H. Førslcv, der 
onskedc at fratræde. 

Slamgruppens Kasserl!r. Hr. Grosserer 
H. Stenfcldl-Hanscn, bar i Anledning af 
sin 40 Aar~ Fodselsclag skænket Slam
gruppen en Gave paa Kr. 1000,00, der 
~kal indsælles 1rna en særlig Konto fo1 
lndkoh af moderne S, ævcplaner til Grup
pen. 

Slamgruppen mader 1111 over følgende 
Svæveplaner: 1 ,\leise, I Asiugo og 1 
Schulglciler, og under Bygning er: I 
Hhiinbu~sard, 1 Grunau !I og 1 Grunau 
Baby 11 a. D. 

I ~!1~:5te~~i~~~!~ ~~~~1~~•?e~ I 
D.:M.U. og Flyv. I Bestræbclsern<' fur åt 

faa del bedst mulige l\lodelflyverslof i 
FLYV er der indledet el Sama1·bejde mel
lem D.;\LU. og FLYV. Unionen har nedsat 
cl Redaktionsudvalg, der i Forstaaelsc 
med FLYV vil gcnnemgaa de Arliklcr om 
Modelflyvning, der for Fremtiden optages 
i Bladet. 

Udvalget, der bestaar af Unionens For
mand, Sekretær og Pressesekretær, vil 
sorge for, at de Artikler, der optages i 
FLYV, har teoretisk og praktisk Værdi for 
;\[odelflyverne. 

I den Anledning opfordrer D.l\I.U.s Hc
daktionsudvalg enhver l\lodelflyver, der 
har teoretiske eller praktiske Tips af Vær
di, til at indsende disse til FLYV's He
daktion. Artikler, der optages i FLYV, 
honoreres med sædvanlig Honorar. 

Udvalget vil gennemi;aa all Stof og sorg,, 
for, at kun del bedste kommer i PLY\' 111 
Gavn og Glæde for l\Ioclclftyvcrne. 

SWB. 

Kohenha,·11s l\lodelflyver Kluh afholdt 
Søndag cl. 4 .• Januar en vellykket Nytaars
fest for sine l\lccllcmmer i Restaurant 
•Hellerup l{Jub •. Formanden Sven Wiel 
Bang holdt et Foredrag om ;\!odelflyvnin
gens Udvikling og bagefter rnr der 5 Kvar
ters Flyverfilm. Ved Kaffebordet var der 
amerikansk Lolleri med fine GeYinstcr 
som Bogen • i\Ioclelfly,·csport •, en halv 
Lilcr Asp-Dope, l\laterialer og Cigaretter. 
Aftenen ~lullede med en Udslilling af Mccl 
Jemmerncs l\lodellcr. Iler fik Ing. ·]\[onherg 
1. Pr. for en smukt udført Svævemodel 
med selvbygget Bremseklapudloscr, og 
Frank Hcndrich fik 1. Pr. for en smukt 
bygget \Vakcfieldmodel med oplrækkeligl 
Underst el samt tilhørende Pontoner. 

l{ontlngentet til D.1\1.U. 1942. Unionens 
Bestyrelse opfordrer kraftigt Formændene 
i de respektive Klubber til al sørge for, al 
Medlemmernes l{onlingent lil D.M.U. 1942 
(2 Ifr. pr. Medlem) bliver indbetalt til !{as. 
serercn paa Postgiro-Konto 52084 inden 
14. Februar, sammen med nøjagtige Med 
lemslister. 



AUTOFLUG 
GERHARD SEDLMAYR 

er den første tyske Leverandør af 

FLYVEMASKINE DELE 
OG TILBEHØR 

der siden 1919 paalideligt og paa faglig 
Maade har forsynet det inden- og uden
landske Flyvevæsen med enhver Art af 

LU FTFARTSMATERIEL 

AUTDFLUG BERLIN-
INH.GERHARDSEDLMAYR TEMPELHOF 

»AS KAN IA« 
FLYVE INSTRUMENTER 
Man maa Ikke glemme, at Flyverens Ansvar er 
stort. Han maa derfor I Kampen mod Vejrliget 
kunne stole ubetinget paa sine Instrumenter. 

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
udviklede Instrumenter nyder Verdensry. 

Generalrepræsentant: 
A, B. C. HANSEN COMP, A/S 
VESTERBROGADE I, KØBENHAVN V. 

S A M LE B I N D til " FLY V" 
Hurtig Indheftning 
- Let Oplukning 

.FLYV•s Samlebind 
betyder Orden og ...J,.---- Besparelse - Bladet 
kommer straks paa 
Plads, og Udgiften 
til Indbinding af de 
løse Blade ved Aar
gangens Afslutning 
undgaas. 

Faas I enhver Bog
handel eller fra 
" F LY V• s Ekspedition 
Yesterbrogade 60 
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En ~anding uden lljul 
Luftkaptajn Damm' s spændende Landing i Wien 

D. D. L.s Condor efter Landingen. 

DA Luftkaptajn E. A. Damm den 17. 
December f. A. skulde lande med 

D.D.L.'s Condor paa Wiens Lufthavn, 
viste det sig, at venstre Understelsben 
ikke vilde komme ud til Trods for, at 
Gondolklapperne aabnede sig normalt 
og Signallampen >Ind« slukkedes. Om 
Bord i LuftfaTtøjet var foruden Luft
kaptajn Dam, Flyvermekaniker A. As
mussen, Radiotelegrafist A. Pedersen, 
Stevardess Hanne Hansen, 13 voksne 
Passagerer og 1 Barn. Det lykkedes 
Flyveren at klare den vanskelige Si
tuation, og han landede Luftfarøjet 
uden at der skete nogen som helst 
Skade med de Ombordværende og kun 
forholdsvis ringe Skade paa Materiellet. 

Efter gentagne Forsøg paa at faa 
Understelshjulet ud, gjorde Luftkap
tajn Damm sine Overvejelser. Skulde 
man flyve tilbage til København, eller 
maaske til Berlin eller Bremen? Skul
de der forsøges en Landing paa eet 
Hjul? Skulde man anvende Flaps? Ef
ter at have overvejet de forskellige 
Muligheder, traf Damm følgende Be
slutninger: 

Landingen skal foretages paa Fly
vepladsen ved Wien. 

Rejsetankene flyves tomme, og 
Starttankene til minimal Benzinbe
holdning. 

Ved Hjælp af det hydrauliske Sy
stem i Forbindelse med Dyk og Opret
ning fortsættes Forsøgene paa at tage 
Understellet ud. 

Indermotorerne stoppes i saa god 
Tid før Landingen, at de kan blive af-
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kølet (af Hensyn til mulig Brandfare), 
medens Ydermotorerne skal løbe, ind
til der er Sikkerhed for, at Pladsen 
kan naas. Derefter afbrydes samti
dig med Netspænding før den ende
lige Landingsmanøvre. Da Maskinen 
praktisk talt var fløjet tom for Ben
zin, maatte Brandfaren iøvrigt betrag
tes som værende meget ringe. 

Alle Pasagererne plus Besætning -
med Undtagelse af Føreren - anbrin
ges med Remme paa i agterste Kabine 
for at gøre Luftfartøjet yderligere 
haletung. (Hanne Hansen hyllede den 
yngste Passager, et treaars Barn, ind i 
tykke Tæpper, hvorefter hun spændte 
sig selv fast sammen med Barnet). 

Der maa ikke landes paa Startbaner
ne af Hensyn til Beskadigelsen af Ma
skinen. 

Døren aabnes lidt før den endelige 
Landing for ikke at komme i Bekneb 
ved en evt. Vridning af Kroppen. 

Der anvendes ikke Flaps. 

* * * 
Der blev fløjet i Nærheden af Luft-

havnen i 3 Timer 5 Minutter, idet man 
stadig forsøgte at faa Understellet ud 
- men forgæves. Der holdtes hele Ti
den Radioforbindelse med Jorden. Da 
det Tidspunkt kom, hvor der maatte 
landes, afbrødes Netspændingen, og 
Motorernes Hovedkontakt blev af
brudt. Luftfartøjet var trimmet fuldt 
haletungt. 

I selve Landingen tog Halepartiet 
først, 45 m efter tog Bagkanten af 
Midtergondolerne, og efter en Rut-

schen paa 80 m henover Grønsværen 
standsedes Luftfartøjet. Det hvilede 
nu paa Midlergondolernes Bagkant, 
hvis formgivende Beklædning selvføl
gelig var ødelagt. Halepartiet hvilede 
paa Halehjulets Nødhaleslæber, saale
des at Kroppens Underside ikke hav
de taget nogen Skade. 

Maskinens Skrog og Planer viste in
gen Tegn paa Overlast. Passagerer og 
Besætning var fuldstændig uskadt. 

Ved Undersøgelsen Dagen efter vi
ste det sig, at Aarsagen til Understel
lets Svigten var, at en Wire havde 
» fisket< Hjulakslen, saaledes at denne 
var kommet til at >hænge<, hvorved 
Hjulet var forhindret i at komme ud. 
Fabrikkens Repræsentant, der besig
tigede Skaden, udtalte, at det var den 
ringeste Skade, Fabrikken havde set 
ved et lignende Havari, og det varede 
ikke mange Dage, førend Luftfartøjet 
atter var paa Benene og kunde flyves 
til Reparation. 

Fabrikkens Teknikere er nu beskæf
tiget med at finde et Middel, der for
hindrer en Gentagelse af det beklage-
lige TiJfælde. J. F. 

* * * 
Det Danske Luftfartselskab 
søger en Overingeniør 

D.D.L.'s tekniske Virksomhed har 
efterhaanden taget et saadant Omfang, 
at man har set sig nødsaget til at an
sætte en Overingeniør. Stillingen, der 
er opslaaet ledig, lønnes med en Be
gyndelsesgage paa 12.000 - 16:000 Kr. 
pr. Aar. For at komme i Betragtning 
ved ev. Ansættelse kræves bl. a., at 
Vedkommende er dansk Statsborger 
og ca. 35- 45 Aar gammel; har en god 
teknisk Uddannelse som Maskininge
niør med Afgangseksamen fra Dan
marks tekniske Højskole eller dermed 
ligestillet Højskole i Udlandet, og har 
Erfaring som Driftsleder af Værkste
der samt Evner som Værkstedsorgani
sator. Endvidere at Vedkommende 
har Erfaring i og teknisk Kendskab til 
Aerodynamik og Flyvemaskineteknik 
samt Kendskab til Flyvemaskinens 
Konstruktion og Vedligeholdelse. 

* * * 
Ny indenlandsk Luftrute. 
flAA det Tidspunkt, hvor disse Lir nier skrives, forhandler Det Dan
ske Luftfartselskab om Oprettelsen af 
en daglig Luftforbindelse mellem Kø
benhavn og Ry ved Silkeborg. Fra Ry 
bliver der Busforbindelse med Aarhus 
i Tilslutning til Luftfartøjernes An
komst og Afgang. Ruten skal beflyves 
med Fokker F. 12. 



En gleedelig 
'Begivenhed 

VIBORG Flyveklub, der gik i Hi, da 
dens Formand, Godsejer Andersen, 

Hald, meldte sig som Frivillig i Finland, 
er nu atter i fuldt Sving, idet den unge 
Direktør H. H. Laursen, Rindsholm Mølle, 
har taget Initiativet til ny Start. Samar
bejde med Unionen er indledet, og Teori
kursus skal afholdes i Foraaret 1942. 
Klubben har allerede ca. 50 Medlemqier, 
og Kursus er snart ved at blive overtegnet. 
Efter Sportsflyveklubbens l\Iønster har 
man indført Medlemskategorien •Overor
dentlige Medlemmer •, der støtter Klubben 
gennem store aarlige Kontingenter, og al
lerede nu har Viborg Flyveklub adskillige 
af disse saa eftertragtede Medlemmer. 

Glimrende gjort af en By med et relativt 
beskedent Indbyggerantal, et Eksempel, 
som selv større Byer med Ære kan tage 
op til Efterfølgelse. 

Luftfartforsikringer 

I 
overlages af 

Den nordiske Rool for 
Luftfartforsikring 
Praktion for Danmark 

Tlf. Central 12793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 

Dansk Flyvepioner afgaaet 
ved Døden 

Vinhandler Knud Thorup, Aarhus 

INDEHAVEREN af det danske Fly
vercertifikat Nr. 2, Vinhandler Knud 

Thorup, er den 2. Januar afgaaet ved 
Døden. Han fandtes liggende livløs 
nede paa den dybe, stejle Trappe, som 
fører ned til Kældrene under Ejen
dommen, hvor han havde sin Forret
ning. Han er antagelig gledet paa de 
glatte Trin og er dræbt ved Faldet. 

Knud Thorups Navn var paa alle 
Danskes og Skaaningers Læber i For
bindelsce med Øresundsflyvningen i 
1910. Et aarhusiansk Konsortium hav
de bekostet Knud Thorups Flyverud
dannelse i Paris og købt en Bleriot
Maskine, som han trænede med ved 
København. Sammen med Robert 
Svendsen, Alfred Nervø og Svenske
ren Baron Cederstrom trænede han 
paa Kløvermarksfælleden til den be
rømmelige Flyvning over Sundet, men 
et alvorligt Havari satte en Stopper 
for hans videre Deltagelse. Thorup 
foretog senere enkelte mindre Flyv
ninger, men allerede Aaret efter Sund
flyvningen trak han sig tilbage fra 
Flyvesporten og blev Forretnings
mand. 

Knud Thorup var en stilfærdig og 
tilbageholdende Mand, der lige til det 
sidste bevarede sin Interesse for Flyv
ningen. Han var IndehaveT af Fore
ningen Danske Flyveres Hæderspla-
quette. J. F. 

DANSK FLYVNINGS HISTORIE 
lVedsø• Pris K~. a.so 
Faas i Boghandelen eller fra 

FL YV's Ekspedition, Vesterbrogade 60, 
København V. 

, 

MODEL 
FEYVE 
SPORJ 

U llHIHCII 

AF 

~-.,,. 

SVEN WIEL BANG - PER WEISHAUPT 
JOHS. THINESEN 

FL YVETEORI: 
Aerodynamik-Stabilitet- Flyveegenskaber 

SVÆVE- OG MOTORMODELLER: 
Selvkonstruktion - Bygning • Flyvning 

STORT AFSNIT OM: 
Dansk og udenlandsk Modelflyvning • Nationale og 
Internat. Love og Regler • Nationale og Internat, 
Rekorder • Profilkonstruktion og Tabeller til 18 
Profiler• Model-Fagudtyk paa Engelsk, Fransk, Tysk 

300 Sider Tekst - 24 Sider 7 egninger 
16 Sider Fotografier 

PRIS Kr. 7.50 
Faas eller bestilles hos alle Boghandlere • eller hos 

FL YV's EKSPEDITION • Vesterbrogade 60 

STEEN HASSELBALCHS FORLAG 

Indholdsfortegnelse til FLYV 1941 

foreligger nu færdigtrykt og udleveres 

gratis ved Henvendelse til Ekspeditionen, 

Yesterbmgade 60, Kbhvn. V. 

Mcdelflyverel 
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.Koldllm 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. 

CELUDUR 
Bemærk de n:11ø Priser: 

er ikke en Erstatning for Krydsfiner 
- men er langt bedre. 

0,2 • 0,3 mm Celudur Plader å 50X l0 cm .... pr. Stk. 35 Øre 
0,4 mm Celudur Plader å 50 X ll cm ........ pr. Stk. 45 Øre 
0,8 mm Celudur Plader å 50 X ll cm ........ pr. Stk. 70 Øre 
Ved Postbestilling, venligst medsend Frimærker incl. Porto 

ERIK WILLUMSEN 
351 Pllestraede 
København K. 
Telf, Central 9230 
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Nyeste Bestemmelser for 
Svæve8yvningen i Danmark 

I. Til Udøvelse al S,·ævcflyvcsporl ~lille~ 
for Fremtiden Lil Haadighed for Dansk 
Svæveflyver Union de nedenfor an
førte Svæveflyvningspladser: 

I. Klintby Klint, 10,5 km S. W. for 
Næstved 

:.!. Eksercerpladsen ved Slagelse 

:i. Eksercerpladsen ved Næstved 

4. En Plads 2,5 km Syd lor Næs t,·ecl 
ved Stenstrup 

;;. Stranden ved Bisserup ca . 15 km 
S.Ø. for Skelskur 

<i. Lundtofte Flyveplads. 

Il. Flyvepladsen ved Køge, der benyttes 
uf Flyvertropperne, mau ikke benyt
tes af Svævetlyverunionen, og Flyve
pladserne ved V ær løse, Vordingborg 
og Hoskilde mau som tidligere med
delt ikke benyttes af Svæ,·el lyver
unionen. 
Stranden ved Bisserup er ikke god 
kendt af Luftfartstilsynet. 

IIl. For Udførelse af Svævellyvning paa 
de under I anførte Pladser gælder føl 
gende Betingelser: 

a. at Slæbning af Svæveplaner med 
motordrevet Luftfartøj er forbudt , 

b. at al Svæveflyvning (Spilflyvning 
og Skræntflyvning) kun mau fore 
tages i Flyvehøjder, der ikke over
stiger 200 m, 

c. at der ikke flyves ud over Græn
serne af de godkendte Svævefly,•
ningsomraader, 

d. at der ikke flyves med Svævepla
ner af Rekord- eller Konkurrence
typer, men kun med Planer, der er 
godkendt til Skole- og Øvelsesflyv
ning, 

e. Flyvningen overvaages af en af Ge
neralen for det tyske Luflvaaben i 
Danmark udpeget Kontrollant, 

f. ved anmeldt • Luftfare • skal Flyv
ningen straks afbrydes og Flyve
materiellet skjules. For at Flyver
varslinger kan naa rettidigt frem; 
skal Ledelsen paa den paagælden
de Svæveflyvningsplads sætte sig i 
Forbindelse med den derværende 
danske Politistation, 

g. enhver paatænkt Skoleflyvning 
skal senest en Time før Fly,·nin
gens Paabegyndelse meldes til Fly
veledelsen ved den nærmest liggen
de tyske Flyveplads med Angivelse 
af Flyvningens sandsynlige Varig
hed. For Svæveflyvepladserne ved 
Klintby l{)int, Slagelse, Næstved og 
Bisserup er det Flyvepladsen Aunø 
og Svæveflyvepladsen Lundtofte 
Flyvepladsen Værløse. 

Alle tidligere Bestemmelser om Omraa
der til udvidet Flyvning er ugyldige. 

D.S. U. 
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Dansk Ungdomskorps' Skoleglider 

DANSK UNGDOMSKOHPS 
SV ÆVEFL YVERSEKTION 

afholdt den· 2 .• Tanuar en Fest i Koge, 
der hovedsagelig var lagt an paa at hverve 
nye Medlemmer Lil Afdelingen i Køge. 

Fru Obers tinde Forslev iioldt her cl in
teressant og- Je,-ende Foredrag om Svæ,·e
flyvningcn og sluttede med al fortælle for
skellige morsomme Oplevelser Ira sine 
egne Svæ"eflyvninger. Derefter korte Fil
men Lil Fruens ledsagende Tekst. 

Med et hjerteligt Bifald kvitterede det 
begejstrede Publikum den vellykkede 
Arten. 

Snm·efly, erne i DANSK UNGDO~IS
KOHPS' Køgedh·bion er nu indmeldt i 
Dansk Svæveflyver Union og har helt fær
digbygget deres Skoleglider; der næres i 
Køge stort Ilaal, om ret hurtigt at komme 
paa \'ingerne. 

Afdelingen i Kobenhavn fortsæller plan
mæssigt sil Arbejde og vil, efter i Vinte
rens Lnh al ha,·e repareret cl nyligt er
hvervet Svæveplan, til Foraaret kunne 
stille med tre flyvedygtige Skolcgliderc. 
cler samtidig sælles i Drift paa Lundtofte. 

Sektionskontoret er fra 1. Febrnnr at 
regne flyttet til Thorvaldsensvcj rn. Tele
fon Eva 5713. 

DEPONERING AF GODKENDELSESBEVISER 

F ØLGENDE Godkendelsesbeviser, der 
er udløbet, bedes indsendt til Unionen. 

Svæveflyveledere. 

Jens Eriksen, Aaboulevard 22, Aarhus. Ud
løbet 31/12 1941. 

H. Foss Hansen, N. Farimagsgade 55, K. 
Udløbet 31/12 1940. 

Børge Jensen, Fengersvej 27, Odense. Ud
løbet 31/12 1941. 

.Johannes Jørgensen, Aaboulevard 3, Aar
hus. Udløbet 31/12 1941.. 

C. A. Lauritzen, Nørregade 9, Køge. Ud
løbet 31/12 1939. 

Charles Nielsen, Ewaldsvej Hi, Silkeborg. 
Udløbet 31/12 1941. 

Erik Ploug-Hansen, Hastrup pr. Koge. Ud
løbet 31/12 1941. 

Harry \Villiam Nielsen, Norgesgade 154, S. 
Udløbet 31/10 1940. 

Knud Andersen, Søndergade 5, Ringsted. 
Udløbet 31/12 1940. 

Karl Buchardt, Storegade 27, Varde. Ud
løbet 31/12 1940. 

H. Christiansen, Kildcmurksvej 17, Næst
ved. Udløbet 31/ I 2 19-IO. 

H . .Juul-Hansen, Jernbanegade (i, Næstved. 
Udløbet 31/12 193\J. 

Borge Nielsen, Skolcgaclc 26, Esbjerg. Ud
lobet 31/12 1940. 

Gerhard .Jensen, Lønstrup. Udløbet 27 /7 
UJ-U. 

Poul Bcldring, Næstved. Udlobet 18/-1 
1941. 

Holger Molbæk, Brogaarcl pr. Nykcr, 
Bornholm. Udlobel 2-1/ 4 1 !l-11 . 

Godl.endelst>sbeviser for S,·ævc1Jlu11er. 

0 Y- 2-l Hr. Willy .Temen. l 'cllnhcl 1/ i 
]!}40, 'i') 

0 y . - 3.J. S,·ævcfly,·eklubben , :\luagen • . Ud
løbet 1/9 1941.*) 

0 Y--8 Kogp Svævcflyverkluh.. Udløbet 
1/ 10 1940. 

0 Y- 10 Næst,·ed Flyveklub. Ucllohel 1 /.J. 
1940. 



Forsøg med Bremseklapper paa Modelplaner 

BHEMSEKLAPPER paa Modellerne er 
idag en absolut Nødvendighed, og der 

skal derfor i det nedenstaaende gives en 
Oversigt over en Hække Forsøg anstillet 
med 5 Modeller, 3 Svævemodeller (af 
Strømliniekonstruktion) og 2 Motormodel
ler (af Kassekonstruktion). 

Forsøgene gav det samme Resultat med 
alle 5 Modeller, og selv om de ikke kan 
siges at dække alle Modeltyper, kan Re
sultaterne anvendes ved Konstruktion af 
alle •almindelige• Modelkonstruktioner, 
for haleløse Modeller, Enter og andre spe
cielle Konstruktioner maa anstilles For
søg i hvert enkelt Tilfælde. 

Ved Konstruktionen af Bremseklapper 
til en Model staur man overfor 3 Proble
mer: 1) Udløsningsmekanismen, 2) Bremse
kluppernes Placering og 3) Klappernes 
Størrelse. 

Bremseklappernes Placering er af afgø
rende Betydning, og .for Overblikkets Skyld 
opstilles Hesultuterne uf de omskrevne 
Forsøg skematisk. 

Bremse Klappernes Placering er uf af
gørende Betydning, og vi vil for Overblik
kets Skyld foretrække at opstille Hesulta
taterne af de omskrevne Forsøg skematisk. 

Paa en varm Sommerdag kan Stignin
gen i en Termiksøjle hyppigt være 2-4 
m /Sek., og en Model, der skal ned gen
nem en saa kraftig Termik tilbage til Jor
den, mua have en meget stor Synkehastig
hed, nemlig en Synkehastighed paa mere 
end 4 m /Sek. 

De paa Fig. 1 tegnede Bremseklapper 
forestiller alle at have samme Areal, og 
Procentopgivelserne angiver Effektivite
ten ved forskellig Anbringelse paa Krop 
og Planer af samme Model. 

Som det fremguar af Fig. 1 giver Klap
pernes Placering paa Planets Overside 
den absolut bedste Virkning, Modellen bli
ver dels presset nedad, og dels hæmmes 
Planets løftende Virkning over en temme
lig stor Del af Arealet, og Modellen op
naar meget stor Synkehastighed. 

Iøvrigt vil det af Fig. 1 fremgaa, hvor 
effektivt Klapperne fungerer anbragt an
dre Steder paa Modellen, og nærmere For
klaring hertil turde være overflødig. 

Paa de >rigtige • Svæveplaner benyttes 
Klapper som Fig. 1-F., og dette System er 
ogsaa det bedste til Modeller, idet Klap
perne paa Planets Overside besørger Syn
kehastigheden, medens Klupperne pua Pla
nets Underside besørger Opbremsningen 
af Modellens Hastighed. Med denne Kom
bination af Bremseklapper bliver Nedsla
get mod Jorden ikke tilnærmelsesvis saa 
haardt, som hvis der kun anvendes Klap
per paa Oversiden af Planet. 

Klapperne paa Undersiden kan med 
Fordel gøres en Del større end Klapperne 
paa Oversiden. 

Klapper paa Undersiden alene bringer 
Modellen ud af Ligevægt, saaledes at den 
staller og gaar i Hakflugt, men Synkeha
stigheden bliver ikke særlig stor. Klapper 
paa Undersiden alene bør derfor ikke an
vendes. 

Vanskeligheden i at benytte Klapper 
som Fig. 1-F., ligger i at overføre Bevæ
gelsen fra Bremseudløsningsmekanismen i 
Kroppen til de løstsiddende Planer. 

Dersom det lykkedes at finde en Udløs
ningsmekanisme, der kunde indbygges i 
Midten af Planet, vilde meget være vundet. 

Fig. I. 
Fra oven og ned: Klappen i Planets 
Overside ¾ fra Forkanten - Klap
pen i Kroppens Overside - Klappen 
i Kroppens Sider - Klappen i Fin
nens Sider - Klappen i Planets Un
derside, u anvendelig I - Klap 

i Planets Over- og Underside. 

Endelig maa Klapper i Planets Overside 
(altsaa buade naur man anvender Fig. 1-A. 
og Fig. 1-F) virke aldeles paalideligt. Der
som kun den ene Klap kommer op, gaur 
Modellen i Spin, og det er klogt at skynde 
sig at købe Materialer til den ny Model. 
For at undgau denne Risiko kan man ved 
Anvendelse af Klapper som Fig. 1-a. slaa 
de 2 Klapper sammen til een større Klap i 
Planets Midte. 

Pau Fig. 2 er vist hvorledes Klapperne 
virker paa Svæveplanet D.F.D.S. Meise. 
Denne Konstruktion er særdeles anvende
lig til Modeller. 

Endelig er paa Fig. 3 vist, hvorledes 
Overgangen fra Kolumbustryk i Kroppen 

til Klapper (som Fig. 1-a.) er udført paa 
en ModeJ, og denne Overførsel har vist sig 
at være tilfredsstillende, idet den lille Stift 
forsvinder fra Kroppens Overside, naar 
Kolumbustrykket virker, og Planet kan 
springe af i haarde Landinger uden at 
bøje Stiften. 

Hvis man ikke mener at kunne udføre 
Klapperne som Fig. 1-F. eller Fig. 1-a., er 
det som det fremgaar af Fig. 1. bedst at 
benytte b., og dersom Modellens Næse 

,.~- :- -- - ---~--;-..::;-, 
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Fig. li. 

ikke er tilstrækkelig lang til at give Plads 
til en stor Klap da suppleret med c. 

Bremse Klappernes Størrelse bliver af
hængige af deres Placering. Anbragt paa 
Oversiden af Planet vil et Klapareal paa 
kun ca. 1 % af Planarealet være tilstræk
keligt, hvad der sikkert vil forbavse de 
fleste, man staar sig dog ved at bygge 
Bremseklapperne rigelig store, idet det al
tid er nemt at bore Huller i, eller skære 
af Klapperne, naar Modellen er færdig, og 
Klapperne viser sig at være for store, men 
det er vanskeligt at gøre Klapperne større 
eller sætte nye Klupper i, naar Modellen 
først er færdigbygget. 

Til de her beskrevne Forsøg har ikke 
været anvendt videnskabelige Apparater 
til at kontroller!! de opgivne Procenttal, 
og Opgivelserne kan derfor nødvendigvis 
ikke være fuldstændig nøjagtige. Der er 
dog foretaget en lang Række Forsøg med 
hver af de 5 Modeller, og Forsøgene faldt 
ens ud med alle Modellerne, saa Resulta
terne turde være saa paalidelige, at Model
flyverne roligt kan anvende dem ved Kon
struktionen af de nye Modeller. 

Fig. Ill. 
A. Kolumbustryk. - B. Vippearm. -

C. Fjeder. - D. Stift. - E. Plan. 

Det er morsomt at følge den Udvikling, 
der er- foregaaet indenfor Modelflyvningen 
i Danmark. For blot et Par Aar siden var 
Problemet at faa Modellerne til at holde 
sig i Luften, idag er Problemet at faa Mo
dellerne ned paa Jor.den igen, hvorledes 
kan Fremskridtet vel karakteriseres bedre 
i færre Ord. 

H en n in g S c h r ø d e r. 
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B o m b e I u f t f a r. t ø j e t 

DORNIER DO 21S 
forbinder fremragende Flyveegenskaber med 

højeste Kampkraft. Vaabnenes Anbringelse giver 

døt bedste Skudfelt i alle Re.tninger. 

Den helt glasdækkede Kabine rummer hele den 

4 Mand store Besætning, som derfor kan samarbejde 

under ideelle Forhold sa:vel 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. Aarl(ani: Kr. 6,00 
Pr. Nummer 50 Øre 

EJVINO CHRISTENSEN 
BOGTRYKKERI & FORLAO 
Vesterbrogade 60 - Tel1. 13404 



Nr.3 
1942 - 15. Aarg . 

. ø. . 
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Ul TELE6RAMADR.: 
INTAVA 
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INTAVA leverer over 
hele Jorden Brændstof 
og Smøreolie af højeste 

Kvalitet til Brug i 
Flyvemaskiner 

SCT. ANNÆ P L AD S 13 - KØBENHAVN K. 
Repræsenterende 

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

TELEFON NR.: 
CENTR. 5622 
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1'1' 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.. IF li A\ S IP 

DDZ 

(SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER) 
PRAGS BOULEVARD J7 - KØBENHAVN S. 
TELEFON c. 65, LOKAL 12 og .ZZ 

FLYVEFORBINDELSE 
ALLE HVERDAGE 

København-Berlin 

Berlin-Wien 

København-Oslo 

København-Malmø 

København-Rønne 

1Jilidfrr O(J :op[yJninger 

i alie "Re;Je.bure.aut.r 

DET DANSKE LUFTFARTSELSKAB A/s 
CENTRAL 8800 
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FOR 
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Nr. 3 Marts 1942 15. Aargang 

Det gærer 
og det gror -

DET store Propagandaarbejde, der 
fra forskellig Side er blevet sat 

ind for at vække og styrke Interessen 
for Flyvning her i Danmark, synes at 
skulle bære rig Frugt. Ikke blot er 
Det Kongelige Danske Aeronautiske 
Selskabs og Unionernes Medlemsantal 
i stadig Stigen, og det betyder bl. a. 
flere Penge at arbejde med; men In
teressen for Flyvning har ogsaa vist 
sig paa anden Maade! Ved et over
ordentlig energisk Arbejde fra Sports
flyveklubbens Side er der blevet pustet 
nyt Liv i Flyveklubberne udenfor Kø
benhavn og flere nye er kommet til. De 
teoretiske Sportsflyverkursus, der har 
haft saa stor Succes i København, er 
for Alvor blevet taget op ude omkring 
i Landet, og den meget store Tilslut
ning, de har faaet af Deltagere, der vil 
gøre et Stykke Arbejde for at sætte sig 
ind i Flyvningens Mysterier, lover 
godt for Fremtiden. 

Aalborg Flyveklub har hele Tiden 
udvist en prisværdig Energi, og det er 
ogsaa lykkedes den at holde sammen 
paa Klubbens Medlemmer i den stille 
Tid, der er gaaet, saaledes at den 
straks kunde gaa med til et nyt teore
tisk Sportsflyverkursus. Og de øvrige 
Flyveklubber er kommet med. I Aar
hus, Viborg, Esbjerg og Odense har 
der hvert Sted meldt sig over et halvt 
Hundrede Deltagere til det nye Kur
sus, og det er lykkedes at faa oprettet 
nye Klubber i Randers og Hobro, der 
ogsaa møder med et større Antal Del
tagere til de teoretiske Flyverkursus. 

Og man nøjes ikke med det. I Aar
hus har Sportsflyveklubben foreslaaet 

Kommunen, at der ved alle Byens 
Skoler oprettes frivillige Kursus for 
Eleverne i teoretisk Flyveundervis
ning, en Tanke, som flere Skolemænd 
har mødt med overordentlig stor Vel
villie. Naar Begyndelsen først er gjort 
et Sted, saa skal det nok vise sig, at 
andre følger efter. Det er Ungdom
men, der paa en eller anden Maade 
skal gøres interesseret i Flyvning, saa 
skal det Tidspunkt nok komme, hvor 
den samme Ungdom selv begynder at 
flyve. 

At den Viden, som de teoretiske 
Sportsflyverkursus bibringer Elever
ne, ikke er flygtig, viser de mange 
Løsninger, som >Flyv« modtager paa 
sine Opgaver. Det er glædeligt at se, at 
saa mange stadig er levende interesse
ret i at holde de engang tillærte Fær
digheder vedlige i Haab om, at den 
Dag snart vil komme, hvor Sportsflyv
ningen for Alvor kan faa Luft under 
Vingerne igen. Saa gælder det om ikke 
at have spildt Tiden, men at være pa
rat med fornyet Energi. 

Og det store Publikum er interesse
ret i Flyvning. Det Danske Luftfartsel
skabs fyldte Trafikflyvemaskiner kan 
tale med herom. Og i stigende Grad 
flokkes man til Møder for at høre Fo
redrag om Flyvning, for at faa noget 
at vide om det Befordrings.middel, der 
til syvende og sidst er alle andre over
legent. 

Maatte hele denne Interesse blot 
vare ved, saaledes at Danmark ogsaa 
paa Flyvningens Omraade stod parat 
den Dag, da en fredelig Verden lukke-
de Portene op paa vid Gab. J. F. 
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De to største Flyvemaskiner 
i Verden 

Flyvebaaden Glenn L. Martin XPB2M-J 
og landflyvemaskinen Douglas B- 19 

Verdens slorste Sø/lyvemaskine Glenn L. Martin XPB2M-1. 

GLENN L. Martins nye Flyvebaad 
med Typebetegnelsen XPB2M-1 

nærmer sig sin Fuldførelse, og 
maaske har den allerede været ude 
paa sin første Prøveflyvning, naar 
disse Linier læses. Dens Spændvidde 
er paa mere end 60 m og dens Fuld
vægt ca. 63 Tons. Dens totale Motor
ydelse er paa 8000 HK, fordelt paa 
fire 18-cylindrede Wright-Cyclone Mo
torer. 

XPB2M-1 har været under Bygning 
i over et Aar. For at opnaa den bedst 
mulige Løsning paa de Problemer, der 
vedrører Motorindbygningen, Kølin
gen af Motorerne og Kølerregulerin
gen, har der fundet et meget intenst 
Samarbejde Sted mellem Ingeniørerne 
ved Curtiss-Wright Fabrikerne og Fly
vemaskinekonstruktørerne hos Glenn 
Martin. Der er blevet foretaget meget 
grundige Belastningsprøver; foruden 
at belaste Planerne paa sædvanlig 
Maade med Vægte, har der været fore
taget talrige Belastningsprøver ved 
Hjælp af hydrauliske Trykanordnin
ger. Ved Belastning af Bæreplanet 
kunde Planenderne tvinges 1,8 m ud
over Normalstillingen, uden at der 
skete noget Brud. 

Med Undtagelse af Verdens største 
Landflyvemaskine, Douglas B-19, er 
der ingen anden Flyvemaskine, der i 
Størrelse kan maale sig med XPB2M-1. 
Den største Flyvebaad, der anvendes i 
Øjeblikket, er Atlante;havsluftlineren 
Boeing 314. Den tyske Dornier Do-X 
har hidtil været den Flyvebaad, der 
har haft de største Dimensioner, og 
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med sine 12 Curtiss Conqueror Moto
rer hver paa 600 HK har den været 
førende med Hensyn til total Heste
kraftydelse, indtil Douglas Fabrikken 
kom frem med Typen B-19. Laste
evnen hos Do-X var imidlertid ikke 
særlig imponerende. 

XPB2M-1 er derimod i Stand til at 
kunne medføre en meget betydelig 
Bombelast, eller, naar den anvendes 
til Troppetransport, et meget stort An
tal Soldater ( efter amerikanske Oplys
ninger 150 fuldt udrustede Soldater). 

Der foreligger ingen nøjagtige Tal 
med Hensyn til længste Flyvedistan
ce; men det har officielt været med
delt, at Benzinbeholdningen muliggør 
en Flyvning over Atlanterhavet og til
bage igen uden Mellemlanding. Besæt
ningen bestaar af 11 Mand. Samtlige 
Oplysninger om Bevæbning og Ud
rustning har hidfil været hemmelig
holdt. Det samme gælder Indretningen 
af Luftfartøjets Krop. Den amerikan
ske Presse meddeler, at Flyvebaaden 
er af saa store Dimensioner, at den 
kan medføre en sammenfoldelig Red
ningsbaad med Udenbordsmotor for
uden et mindre Antal Redningsbaade 
af Gummi. 

* * * 
Douglas B-19, der har været om

talt i >Flyv« Nr. 6, 7 og 10 1941, er 
den største eksisterende Landflyve
maskine, der har overstaaet sine før
ste Prøveflyvninger. Den er bygget 
som Bombeluftfartøj og maaler ca. 70 
m fra Vingespids til Vingespids. Dens 

Fuldvægt er ca. 64 Tons, og den kan 
laste 17 Tons Bomber. Den har fire 
\Vright Duplex-Cyclone Motorer å 2000 
HK, og med en Hastighed af ca. 300 
km/T kan den holde sig i Luften i om
trent tre Døgn, d. v. s. den kan flyve 
fra Californien til London og tilbage 
til New York uden l\Iellemlanding. 
Den har et trehjulet Understel; alle 
Hjul kan trækkes ind i Krop og Plan; 
de to store Landingshjul vejer tilsam
men tre Tons, og Luften i en af Rin
gene vejer 14 kg. 

Douglas B-19 er bygget til Flyvning 
i store Højder. Og saa er denne væl
dige Flyvemaskine ikke det sidste Ord 
med Hensyn til store Bombeluftfar
tøjer. Man er allerede i Gang med 
Projekter til Stratosfære-Bombeluftfar
tøjer, hvis Fuldvægt kommer op over 
120 Tons. 

* 
Smuk Gave til 

Aeronautisk Selskabs 
Bibliotek 

FRA Aeroklubben i Goteborg har 
Aeronatisk Selskab haft den Glæde 

at modtage et Eksemplar af Pragtvær
ket: »Svenskt Flyg och dess Man«, der 
er udgivet af Kungliga Svenska Aero
klubben i 1940. 

I dette Pragtværk paa over 600 Si
der skildres i talrige og meget smukt 
illustrerede Afsnit Flyvningens Udvik
ling og nuværende Stade i Sverige. 
Det svenske Flyvevaaben, dets Gruppe
inddeling og Aktivitet skildres meget 
nøje. De svenske Luftfartsmyndig
heder og den svenske Trafikflyvnings 
og Erhverv,sflyvnings vidstrakte Or
ganisation behandles indgaaende. 
Kungliga Svenska Aeroklubben og dens 
store Indsats for Flyvningens Fremme 
i Sverige omtales i en historisk Rede
gørelse. Desuden har hver eneste Fly
veklub i Sverige sit eget Afsnit med 
Omtale af dens Organisation og Virk
somhed. Til Slut omtales Foreningen 
.>Svenska Flygares Riksforbund« samt 
den svenske Flyveindustri. Slutkapit
let handler om Flyvningen og Forsk
ningen. 

Ind imellem de mange Afsnit findes 
et nydeligt Billedstof. Saa godt som 
samtlige Personer af Betydning inden
for svensk Flyvning er afbildet og om
talt. Det er et smukt og værdigt Monu
ment, Kungliga Svenska Aeroklubben 
her har rejst for svensk Flyvning. 



FLYVNINGENS BØGER 
»Der Flugmotor« af Ing. Clemens Biih

ne. Forlag: C. J. E. Volckmann Nachf. E. 
Wette, Berlin - Charlottenburg 2. 82 Si
der RM. 2.50. 

Forfatteren giver paa en overskuelig 
Maade en kortfattet Oversigt over. nogle 
af de nyere Motorer, idet han indleder 
med at omtale Flyvemotorens Udvikling 
de sidste 10 Aar, og hvordan man har 
baaret sig ad med at forøge Hestekraft
ydelsen paa de moderne Motorer. I sidst
nævnte Forbindelse omtales Overladeren, 
Forbedring af Brændstoffet, Anvendelsen 
af bedre Materialer og Forøgelse af Kom
pressionsforholdet og Omdrejningstal. 

Der omtales bande større og mindre 
Motorer, og foruden en Række tyske Ty
per nævnes ogsaa Aeronca, Menasco, Wal 
ter og Fiat. Bogen har 41 udmærkede Il
lustrationer. 

»Kriget i Luftene af Aviator. Utrikes
poliliska institutets broschyrserie, Stock
holm 1941. Tilsendt fra P. Haase & Søns 
Forlag. 32 Sider. Kr. 0,50. 

Selv om Opgaven skulde synes at være 
umulig, er det dog lykkedes Forfatteren 
at give en klar Oversigt over Krigen i 
Luften paa de 32 Sider, der har været til 
hans Disposition. Han indleder med en 
Oversigt over de forskellige Stormagters 
Luftvaaben før Krigens Udbrud, og skil
drer derefter Luftkrigens Forløb paa de 
forskellige Fronter indtil Udgangen af 
November 1941, idet han bl. a. siger: 
•Totalindtrykket af Krigsbegivenhederne i 
de to første Krigsnar bliver Flyvevaabnets 
dominerende Indflydelse paa Forløbet. c 

Pseudonymet Aviator dækker over en 
Fagmand. 

»Luftfahrtmedizinc af Prof. Dr. med. 
Walter Schnell, tilsendt fra C. J. E. Volck
mann Nachf. E. Welle, Berlin 1935. 206 
Sider. RM. 6,00. 

Bogen, der udkom i 1935, har et dob
belt Formaal: 1) at tjene som Vejledning 
ved Luftfartmedicinske Forelæsninger og 
2) at være en Hjælp for alle de, der be
skæftiger sig med praktisk Flyvning. 

Af dens Indhold skal nævnes: Flyvnin
gen som biologisk Problem, Højdens Ind
flydelse paa Flyveren, Sanseorganerne un
der Orientering, Accellerationens Indvir
ken undPr Flyvning, Undersøgelser vedr. 
Egnethed til Flyvning, Flyvning ved 
Hjælp af Muskelkraft, Flyverens Hygiejne 
og Legemspleje, den første Hjælp ved 
Flyveuheld m. m. Bogen har 149 Illustra
tioner. 

Felgiebel: Benzinmotoren fur 
Flugmodelle und 
ihr Selbstbau 

er atter paa lager 

Kr. 7.75 

"FL YV••s Ekspedition 
Vesterbrogade 60 - København V. 
Telefon 13.404 

BELASTNINGSPRØVER 

Prøvebelastning af et Bæreplan. Som V ægte anvendes Plader af Staal, der hver 
vejer 10 kg. Plwzet er overbelastet og Bruddet indtruffet. 

DEN moderne Flyvemaskines meget 
store Lasteevne og Hastighed m. 

m. stiller store Krav til Konstruktio
nen, og det er Flyvemaskineingeniø
rens Sag at sørge for, at disse Krav 
efterkommes. Hvordan det gøres ad 
videnskabelig Vej, vil føre for vidt at 
komme nærmere ind paa, her skal blot 
nævnes, at den mest probate Maade, 
hvorpaa man kan faa Vished for, om 
en Konstruktion svarer til de Krav, 
den vil blive udsat for, er Belast
ningsprøverne. 

For Flyvemaskinekonstruktøren gæl
der det om, at Luftartøjets Vægt hol
des saa langt nede som muligt, men 
uden at det dog gaar ud over Sikker
heden. Indenfor Maskinbygning og 
Byggetekniken arbejdes der med 3 til 
5 Gange Sikkerhed, d. v. s. at Bygvær
ket skal være saa stærk, at det kan 
taale en 3 til 5 Gange større Belast
ning end den, det i Virkeligheden vil 
blive udsat for. Flyvemaskineingeniø
ren har derimod ikke mere end en 2 
Gange Sikkerhed at regne med, og 
derfor maa hans Arbejde udføres end
nu mere nøjagtigt. Den bedste Metode, 

hvorpaa man kan kontrollere, om alle 
Beregninger passer, er Belastnings
prøven. 

Med dette for Øje har Dornier-Fa
briken ladet indrette en omfattende 
Specialafdeling, hvis Opgave udeluk
kende er at foretage Belastningsprø
ver. Den Flyvemaskinedel, der skal 
prøves - i de fleste Tilfælde er det 
Planet, Kroppen, Styrefladerne o. s. v. 
- bliver anbragt paa et Metalstel 
paa samme Maade, som det vilde være 
blevet anbragt paa Flyvemaskinen. 
Derefter belaster man Flyvemaskine
delen med Vægte af Staal eller Sand i 
det Omfang, der svarer til de aerody
namiske Forundersøgelser, og saa bli
ver man ved med at forøge Belastnin
gen, indtil der indtræffer et Brud. 
Sker dette først efter, at Belastningen 
er oppe over den Størrelse, der svarer 
til 2 Gange Sikkerheden, saa opfylder 
Flyvemaskinedelen de stillede Krav 
og kan frigives til videre Bygning; 
men sker det før den fastsatte Sikker
hedsgrænse er naaet, saa er den prø
vede Del ikke stærk nok, og den maa 
bygges om. 
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VINDKANALTYPER 
Størrelsen af Vindkanalerne. 

Udviklingen har naturligvis øvet sin 
Indflydelse ikke alene paa Udseendet, 
men ogsaa paa Størrelsen af de to 
Grundformer. En af de første nogen
lunde duelige tyske Vindkanaler hav
de en Straalediameter paa godt 2 m, 
Lufthastigheden var kun 10 m pr. Sek. 
= 36 km pr. Time, og Propellen blev 
drevet af en Elektromotor paa 35 HK. 
Dimensionerne er nu kendeligt for
øgede, i alle Tilfælde hvad Lufthastig
beden angaar. Der findes Vindkanaler 
med en Straalediameter paa ca. 2,5 m, 
hvori Lufthastigheden er helt op til 
225 m/s= 810 km/T; den hertil nød
vendige Motor har 8000 HK. I en saa
dan Kanal undersøger man naturlig
vis især Strømningsforhold om Flyve
maskiner og Flyvemaskindele for at 
danne sig et Begreb om, hvorledes 
Luftfartøjets Form skal ændres, saa 
man bedst kan imødekomme de aero
dynamiske Krav, der stilles til hurtigt
flyvende Maskiner. Endvidere findes 
der Vindkanaler med meget store 
Straaletværsnit, helt op til 9 X 18 m 
(= 162 m'). I en saadan Kanal, som 
findes i Amerika, er Lufthastigheden 
ca. 50 m/s = 180 km / T, og Motorydel
sen er 8000 HK. Kanaler af den Di
mension anvender man naturligvis 
især til Undersøgelser af Flyvemaski
ner eller Flyvemaskindele i naturlig 

Af Civilingeniør C. C. Beckmann. 

(Fortsat Ira lorrli:e Nr.) 

Størrelse. Fordelen herved er ligetil, 
idet man derved undgaar de Korrek
tioner af Modelmaalingerne, der ellers 
maa foretages, naar Forsøgsresultater
ne skal anvendes ved Beregningen af 
en Flyvemaskine. I Rusland har man 
projekteret og vistnok ogsaa paabe
gyndt Bygningen af en Vindkanal med 
elliptisk Straaletværsnit paa 200 m2 og 
Lufthastighed 300 km/ T. Hertil er en 
Motorydelse paa 36 000 HK nødvendig. 
De nævnte Eksempler maa betragtes 
som Yderpunkterne. Herimellem fin
der man talrige Vindkanaler, hvis 
Luftstrøm har en Straalediameter paa 
fra 5 til 10 ro, og hvori Lufthastig
hederne er fra 50 til 80 m/ s (= 180-
300 km/T). Som Hovedregel gælder, 
at jo større Lufthastighed, man ønsker, 
desto mindre maa man gøre Strøm
ningstværsnittet for at holde den nød
vendige Motorydelse inden for en ri
melig Grænse. 

Vindkanalernes Anvendelse. 
Nu maa man ikke tro, at hele denne 

store Mellemgruppe er blevet overflø
diggjort ved Bygningen af Kanalerne 
med den meget store Lufthastighed el• 
ler det meget store Tværsnit. Tvært
imod. De mange smaa og middelstore 

En af Verdens største Vindkanaler (Amerika). Fristraaletype med Tværsnit: 
9X18 m, Vindhastighed: 50 m /s og Motor: 8000 HK. 
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Anlæg bestrider de talrige, langvarige 
systematiske Undersøgelser, som i Reg
len er Forudsætningen for ethvert vi
denskabeligt og teknisk Fremskridt. 
De store Vindkanaler derimod anven
des til at bekræfte de paa anden Maade 
fundne Resultater og har saa desuden 
Arbejdet med at undersøge enten For
hold ved meget store Strømningsha
stigheder eller Forhold vedrørende 
Flyvemaskindele i naturlig Størrelse. 

De Opgaver, Vindkanalerne i Almin
delighed faar tildelt, kan deles i tre 
Grupper: 

1) Forskningsarbejder, som maa ud
føres i Forbindelse med vidcnslrnbc
lige og teoretiske Undersøgelser. 

2) Forskningsarbejder foraarsagedc 
af - gode eller daarlige - Erfaringer 
inden for Industri eller Flyvning, saa
vel som Efterprøvning af Fremskridt, 
der er fundet paa anden Maade. 

3) Undersøgelser nødvendiggjort af 
og sideløbende med Projekteringen af 
et Luftfartøj. Hertil hører foruden Un
dersøgelsen af Flyvemaskinemodeller 
ogsaa Forsøg med Enkeltdele, saasom 
Undersøgelse af Understel, Haleorga
ner, Krop- eller Kabineform, Overgang 
mellem Plan og Krop o. s. v. 

Den almindelige Vindkanal, saaledes 
som foran beskrevet, med ubrudt 
Strømningskredsløh og med aaben el
ler lukket Forsøgsplads, finder Anven
delse inden for alle tre Omraader. 
imidlertid har Udviklingen mcdforl, 
at mange nye Problemer er dukket op, 
Problemer, som kun daarligt eller slet 
ikke kan løses i Vindkanaler af almin
delig Type. Til Løsning af saadanne 
Specialopgaver har man da bygget 
særligt udformede Anlæg. Disse fin
des efterhaanden i et stort Antal og vil 
blive nærmere omtalt i en følgende Ar
tikel, hvori ogsaa forskellige Forhold 
vedrørende Benyttelsen af de i Vind
kanaler fundne Resultater skal gen
nemgaas. 

I DANSK FLYVNINGS HISTORIE 
Nedsøf Pris Kr. a.so 
Faas i Boghandelen eller fra 

FL YV's Ekspedition, Vesterbrogade 60, 
København V. 



NYT UDEFRA 

Campini-Caproni propelløse Flyvemaskine i Luften. 

Den propelløse Flyvemaskine. 
Den italienske Caproni-Campini 

propelløse Flyvemaskine, som var om
talt i >Flyve Nr. 12/1941, har foretaget 
en Flyvning fra Milano til Rom, en 
Distance paa 4 74 km. Flyvetiden, der 
var paa 2 T. 15 Min. 47 Sek., svarer 
til en Gennemsnitshastighed paa 209 
km/T. Den førtes af Oberst de Bernar
di, og Flyvningen blev kontrolleret af 
den Kgl. Italienske Aero Club. Det skal 
blive interessant at erfare, hvilken 
Flyvehastighed, Luftfartøjet kan op
naa over en længere Strækning i stor 
Højde, hvor dens egenartede Kon
struktion først rigtig kommer til sin Ret. 

Kvindelige Flyvemekanikere. 
Medlemmer af det engelske kvinde

lige Flyver-Hjælpekorps (Women's 
Auxiliary Air Force) har gennemgaaet 
en særlig Uddannelse, saaledes at de 
kan forrette Tjeneste ved Luftvaabnets 
Jordorganisation. Enkelte af dem har 
endog bestaaet Prøven som Flyvemeka
nikere. Derved er det muligt paa ef
fektiv Maade at udnytte deres Hjælp 
paa Flyvepladserne, hvorved et tilsva
rende Antal mandlige Mekanikere fri
gøres til Tjeneste om Bord i Luftfar
tøjerne eller ved Flyvemaskineindustrien. 

Ny Stratosfære-Ballonopstigning 
under Forberedelse. · 

To argentinske Videnskabsmænd, 
Major Eduardo A. Olivero og lgnacio 
Puig har forberedt en Ballonopstig
ning, hvor de vil søge at slaa den ame
rikanske Rekord paa ca. 22.000 m. 
Professor Piccard og den belgiske Fy
siker, Professor Max Cosyns, er i den 
Anledning rejst til Buenos Aires for at 
stille deres Maaleinstrumenter til de 
argentinske Kollegers Raadighed. Den 
argentinske Stratosfæreballon har et 

Rumindhold paa 124.800 m3, den er 
udstyret med en Letmetalgondol, og 
den skal kunne naa en Højde paa ca. 
30.000 m. 

Resterne af Verdens Luftrutenet. 
Hvorledes staar det til med den 

oversøiske Lufttrafik, efter at det me
ste af Verden er blevet indviklet i 
Krigen? 

Den italienske Rute over Sydatlan
ten, der gik til Argentina, er blevet 
indstillet d. 17. December 1941. 

British Overseas Airways Forbin
delse mellem Vestirland og Baltimore 
(U.S.A.) over Atlanten trafikeres ure
gelmæssigt, i bedste Fald en Gang 
ugentlig. Der flyves med Boeing A-
314; Ruten betragtes udelukkende som 
en Kurerforbindelse. Det engelske Sel
skab opretholder sammen med Rester
ne af KLM en Forbindelse mellem 
England og Lissabon. Fra Lissabon 
flyver Englænderne til Vestafrika 
(med Boeing A-314) og til Alexandria 
( med Consolidated PBY-Flyvebaade). 
Der skal oprettes en Tilbringertjeneste 
mellem England og Vestirland (med 
A. W.-Ensign og D. H. Flamingo). Den 
britiske Lufttrafik til det fjerne Østen 
og Australien er ophørt. 

Pan American Airways indstillede 
Stillehavstrafiken den 18. December 
1941. Den 6. December aabnede det en 
Luftforbindelse over Sydatlanten mel
lem Miami (U.S.A.), Natal (Brasilien), 
Bathurst (Vestafrika) og Leopoldville 
(Belg. Kongo). Ruten gennemflyves to 
Gange om Maaneden i begge Retninger 
med firemotorede Clipper-Flyvebaade. 
Desuden fortsætter det med Flyvnin
gerne over Nordatlanten mellem New 
York og Lissabon, men uden forud 
meddelt Fartplan. Endelig har det for
øget sine Ruter mellem Nord- og Syd-

amerika langs Østkysten og Vest
kysten. 

American Export Airlines agter at 
etablere en ny Luftforbindelse over 
Nordatlanten mellem New York
Vestirland- Southampton. Det vil an
vende tre fir~-motorede Vought-Sikor
sky VS-44 Flyvebaade. 

Det er alt, hvad der er tilbage af 
den oversøiske Verdenslufttrafik. 

Den nye engelske Jagertype 
Hurrieane II. 

Ved at give den gennemprøvede 
Hurricane-Type en kraftigere Bevæb
ning og en stærkere Motor, er Hawker 
Aircraft Ltd. fremkommet med en ny 
Hurricane-Type. Den har beholdt sin 
Forgængers Navn, men dette er blevet 
efterfulgt af Betegnelserne II B eller 
II C. Hurricane II B er bevæbnet med 

. 12 Stk. 8 mm Maskingeværer af Mo
del Browning, medens Typen II C i 
Stedet for er bevæbnet med 4 Stk. 20 
mm Oerlikonkanoner. Aarsagen til 
denne forskelligartede Bevæbning er 
den, at de britiske Jagerflyvere nærer 
delte Meninger om Værdien af Ma
skingevær- og Kanonbevæbning. Man 
er derfor blevet enige om, at lade 
Krigserfaringerne træffe Afgørelsen. 
Kanonbevæbningen har den Ulempe, 
at den nedsætter Flyvehastigheden, 
hvad man nok kan forstaa ved at se 
paa hosstaaende Billede. Men til Gen
gæld skal Hurricane II C være blevet 
Verdens stærkest bevæbnede, eenmo
torede Jager. Den kan skyde 275 Bri
santgranater i Minuttet. Hurricane II R 

Kanonbevæbningen i Hurricane li C. 

kan i samme Tidsenhed kun afskyde 
162 kg Ammunition. Til Gengæld er 
Projektilerne saa mange desto flere. 
De 162 kg svarer til 14.400 Projektiler. 

Hurricane II har en Fuldvægt paa 
over 3.150 kg. Dens Spændvidde er 
12,2 m, Længde 9,7 m, Højde 4,3 og 
Planareal 23,2 m2• 

Den nye Jagertypes Præstationer 
hemmeligholdes, men de skal være be
tydelig større end Forgængerens. 
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llvad sheF ,., cg hvcFnaaF'l 
_____ Officielle Meddelelser fra Foreninger og Klubber-----

DET KGL. DANSKE 
AER0NAUTISKE SELSKAB 

l{ontor: Nørre Forimog•gnde 3, Kbhvn. V. 
Tlf. C. 7220 

Ordinær Generalforsamling 
afholdes Fredag d. 27. l\larts 1942 Kl. 20.00 
i Handels- og Kontorist-Foreningens Lo
kaler, Nørn·gade 9. 

Dagsorden i Henhold til Lovene: 
1. A::irsberetning fra Bestyrelsen. 
2. Alla~ggelse at Hegnskab og Indstil-

ling ar Decharge for samme. 
3. Valg af Medlemmer til Bestyrelsen. 
4. Valg af Hevisorer. 
5. Eventuelt. 

Samtlige Medlemmer, der ønsker at 
deltage i Generallorsamlingm, maa legi
timere sig med deres l\ledlemskort. 

Indirekte :\lcdlemmer (Unionsmedlem
mer), der øm.ker at afgive Stemme ved 
e,·enluel Afstemning, erindres om, at de 
maa møcJe saa lJetids, at Stemmesed
lerne kan være ucJ tc, er et inden ½ Time 
før Gcncralfo1 ~amlingen bl'gynder. 

Nye Medlemmer: 
Grosserer I. F. Lasson, Varde. Grosserer 

Ajin Olsen, Grenaa. Hepræsentant Ivan 
Tillge, Skagen. Grosserer Hj. Wendelboe, 
Aalborg. Direktør L. Bech, Skandinavisk 
Motor Co. A1S., Odense. Bankkasserer H. 
Borgesen, Herning. Landsretssagfører 
lfo:h . Knu dsen, F, ederikssund. E . Koe
foed Eriksen, Banders. Borgmester P. 
Christensen, Helsingør. Jørgen Andersen, 
Maaløv. Direktør Vilh. Larsen, Næstved 
Tidende, Næstved. Ingeniør Chr. Kjærby, 
Gentofte. Godsejer, Direktør K. S. Schwen
sen, Svanholm pr. Skibby. Forretnings
fører S. Krog Jensen, Brønderslev. Chr. 
Løgstrup, Handers. Entreprenør Karlo 
Nielsen, Hjørring. Fru Grosserer Sophus 
Nielsen, Svendborg. Poul Larsen, Nykø
bing M. Direktør Carl Hansen, Holbæk. 
E. Manda!, Kbhvn. Axel Nielsen, Kastrup. 
A. Hasmussen, Kbhvn. Aage Geisnæs, Ska
gen. Flyverkvartermester A. J. \Vicl1-
mann, Kbhvn. Grosserer N. P. Jacobsen, 
Viborg. Ludvig Madsen, Carlsberg De
potet, Næstved. 

Firma-Med lemmer: 
A/S Nordisk I{amgarnsspinderi, Sønder. 

borg. A/S. Burmeister & \Vain's l\Iaskin
og Skibsbyggeri. Nordisk Fiat A/S. 

Livsvarige Medlemmer: 
Direktør Walter Langer, Aalborg. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
Sel,ret>'·r: Oherstincle Harriet Forslev, 

Dronni111rnuurdsulle 120, Holte 

Repræsentantskabsmøde i Dansk Svæ
veflyver Union finder Sted i Odense den 
22. Marts. 
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SPORTSFLYVEKLUBBEN 
Sekretariat: Østerbrogade 84, København Ø. 

Telefon : Øbro 37 36 

Klubbens Teorlkurs'er. Klubben kan til 
Stadighed glæde sig over det straalende 
Resultat, Ideen med Afholdelse af Kursus 
i Teori har bragt. Interessen breder sig 
næsten som en Lavine og til de to store 
Kursus'er, der afholdes for Øjeblikket, var 
der overtegnet i Løbet af ganske kort Tid, 
og det er givet, at der maa afholdes end
nu en Række inden alle, der har Lyst til 
at være med har fundet Plads. Delte er 
for Storkøbenhavns Vedkommende, men 
Interessen er ikke ringere Landet over. I 
en hel Række danske Provinsbyer for
beredes det nu ogsaa at give Undervisning 
i Flyvningens Teori og Interessen for 
Flyvningen er derved kommet ind i det 
rette Spor. 

Ved Afslutningen af sidste Teorikursus 
holdt vort Medlem, Dr. Tryde, et storartet 
Foredrag om Flyvningens Forhistorie. Nu 
kommer Foredraget i udvidet Form i 
Aeronautisk Selskab og vi opfordrer kraf
tigt vore Medlemmer til at benytte Lejlig
heden til at stifte Bekendtskab med Dr. 
Trydes meget interessante Beretning. Som 
bekendt har vore Medlemmer gratis Ad
gang til alle Det Kongelige Danske Aero
nautiske Selskab5 Foredrag mod Forevis
ning af gyldigt Medlemskort for 1942. 

Det store Antal nye Medlemmer Kluh
ben har faaet i den sidste Tid har bevir
ket, at vort Emblem næsten er udsolgt. 
Nu kniber det med at skaffe Sølv til et 
nyt Antal og vi anmoder derfor vore Med
lemmer om at afse Sølv til dette Formaal. 
Sølvet kan afleveres i Sekretariatet eller 
sendes til Kassereren, Otto Thomsen, 
Vesterport 208 (Telefon Central 9189). 
Større Ting afhentes med Glæde. 

DANSK MODELFLYVER UNION 
Form.: Sven Wiel Bang, Enlghedsvej 8, Chl. 

Nye Klubber. Der er blevet stiftet to nye 
Modelflyveklubber, nemlig Modelflyve
klubben ,Svalen•, Formand Hr. Bogbin
der H. V. Kau, Østergade 22, Ringe, og 
•Skjern Modelflyveklub c, Formand Hr. S. 
H. Greig, Dansk Modelflyveindustri, 
Skjern. 

Oplysninger angnaende Stort af l\lodel
flyveklubber. Da Unionen i den sidste Tid 
har modtaget adskillige Henvendelser med 
Forespørgsler angaaende Start af Model
flyveklubber og Tilslutning til Ui1ionen 
skal det herved meddeles, at alle sa'adan
ne Oplysninger kan faas hos Unionens Se
kretær, Jørgen Gamst, Paradisgaarden, 
Avedøre pr. Glostrup. 

Nye Adresser. Formanden for Dansk Mo
delflyver Union, Hr. Sven Wiel Bang, 
Enighedsvej 8, Charl. 

Distriktsleder for Jylland, Hr. Jørgen 
Lindgren, Chr. Winthersvej 10, Aabyhøj. 

Da Unionens Pressesekretær Arne 
Bengtsson, paa Grund af manglende Tid 
har trukket sig tilbage, sendes for Frem
tiden Meddelelser, som skal optages i 
Flyv, til Helge Gamst, •Paradisgaarden• , 
Avedøre pr. Glostrup. 

Nye Rekorder. Den 16. Nov. 1941 salte 
Svend Skou, O.M.-F., 2 nye Rekorder i 
Klasse 10. Haanustart Tid blev forbedre\ 
til 1 Min. 49,7 Sek. og Distance til 1050 m. 

Den 30. Nov. 1941 satte Mogens Erdrup 
O.M.-F. Hastighedsrekord i Klasse 1. Den 
gamle Rekord, der indehavdes af Niels 
Hassing, var paa 7,81 m/Sek. blev sat op 
til 11,1 m/Sek. Flyvningerne blev udført 
i næsten Vindstille. Modellens Data er 
følgende: Spændvidde 483 mm. Areal 3,74 
Kvdm. Kroppens Længde 593 mm. Vægt 
87 gr. Propelstigning 440 mm og Dia
meter 225 mm. Lameleret Stokmodel. Pro• 
fil Clark Y (modificeret). Planbelastning 
23,0 gr / dm. 

Generalforsamling. Søndag den 5. Jan. 
1942 afholdt Hobro Modelflyveklub sin 
anden ordinære Generalforsamling. Med
lemstallet viste en Tilbagegang fra 17 til 
12 aktive Medlemmer. Klubbens Regn
skab, der balancerede med 378,90 Kr., 
godkendtes. Det hlev besluttet at nedsætte 
Bestyrelsesmedlemmernes Antal fra 5 til 
3. Følgende blev valgt: 

Formand Henning Klok, Nyvej 10. 
Kasserer Børge Hansen, 
Bestyrelsesmedlem Henning Ebdrup. 
Valgene var Genvalg. 
Generalforsamlingen sluttede med en 

Teoriprøve. 

Klubmeddelelser. Odense Modelflyve
klub afholdt Julestævne Søndag den 28. 
Dec. 1941 paa Breinholt Bjerg, der ligger 
tre Kilometer fra Tommerup. Paa Stæv
net var der mødt 20 Deltagere, 8 fra Kol
ding og 12 fra Odense. 

Resultaterne blev følgende: 
Klasse 1. 

1. Villy Larsen, O.M.-F. F.J.la. 44,7 Sek. 
2. Henning Gilkær, O.M.-F. F.,T.ta. 38,9 

Sek. 
3. Poul Nielsen, O.M.-F. J. la. 16,7 Sek. 

Klasse 2. 
1. Mogens Erdrup, O.M.-F. M.E.-14. 2 

Min. 8, 7 Sek. 
2. Svend Skou, O.M.-F. ,Weihec 1 Min. 

9,3 Sek. 
3. Frank Wallentin, O.M.-F. L.J.-14. I 

Min. 8,2 Sek. 
Klasse 3. 

1. Per Weishaupt, O.M.-F. P.W. , Op
' vind• 1 Min. 17,1 Sek. 

2. Arne Jørgensen, K.M.F. • Janus • 30,9 
Sek. 

3. Otto Christensen, K.M.F. F"T.-6 11,8 
Sek. 

Til Stede ved Konkurrencen var For
manden for O.M.-F., Gustav Binderkrantz, 
og Formanden for Kolding Modelflyve
klub, Willy Olsen. Efter Konkurrencen 
ventede et veldækket Kaffebord i Tomme-

. rup Kro, hvor Formanden for O.M.-F. 
foretog Uddelingen af Præmierne. 

1. Præmierne, som bestod af den nylig 
udkomne Bog •Modelflyvesporte, blev 
skænket af Nexlo Tæppelager, Odense. 



SHELL 
Jiviation 8ervice Verden over 

Telegram-Adr.: S h e 11 a Ir A/s DANSK SHELL Telefon: Central 9838 

Kampmannsgade 2 • SHELL-HUSET • København V. 

Den svenske Privatflyvnings Udvikling, 
Organisation og økonomiske Grundlag 

FOREDRAGET, som Generalsekretæ
ren i K.S.A.K., Oberst Enell, holdt 

den 17. Februar, vakte meget stor In
teresse hos Tilhørerne. Oberst Enell 
sagde bl. a.: 

Den ideelle Flyveklub skal organi
seres i tre Sektioner, omfattende hen
holdsvis Modelflyvning, Svæveflyv
ning og Motorflyvning. Desuden maa 
Løsenet være: En By - een Flyve
klub<. Hver Sektion under en Sek
tionsstyrelse arbejder for sig, men al
ligevel mod et fælles Maal. Den fælles 
Klubstyrelse sørger for den sunde Ud
vikling og frem for alt for, at Flyve
interessen paa Stedet ikke splittes af 
Konkurrencenid til Skade for alle Par
ter. 

Forudsætningen for en livsdygtig 
Flyveklubs Tilblivelse og Bestaaen er: 

1. Tilslutning af arbejdende (aktive) 
Medlemmer og støttende (passive) 
Medlemmer. De første gør Arbej
det, de sidste hjælper til med øko
nomisk Støtte. 

2. En energisk Bestyrelse med Au
toritet i den paagældende By. 

3. Adgang til gode Gruppechefer, Fly
veinstruktører, Byggeledere. Dis
se uddannes af K.S.A.K. og god
kendes af Myndighederne. 

4. Anskaffelse af Materiel; egnede 
Værkstedslokaler; Anskaffelse af 
Startapparat: Flyvemaskine, Spil, 
Automobil eller · undtagelsesvis 
Gummitov. 

5. Adgang til egnet Flyveterræn og 
Opbevaringsplads for Materiellet 
(Hangar). 

6. Planlæggelse af Flyveruddannel
sen. Det maa ikke glemmes, at 
Flyvemaskinen i Luften er den 
bedste Propaganda overfor even
tuelle lokale interesserede. 

Hvis en eller flere af disse Forud
sætninger ikke er til Stede, bliver Fly
veklubben aldrig nogen livskraftig 
Klub. 

I Sverrig findes der i Øjeblikket 100 
Flyveklubber, der alle er tilsluttet 
K.S.A.K. Mellem K.S.A.K. som Central
organisation og Landets Flyveklubber 
findes der ikke noget Mellemled. Det 
er dog Tanken at ville skabe en Di
striktorganisation saaledes, at ca. 10 
Flyveklubber samles i et Distrikt, og 
at der i hele Landet oprettes 10- 15 
Distriktsorganisationer. Den Organi
sation, som Sverige tilstræber, er med 
andre Ord: Overledelse (K.S.A.K.), Di
striktsledelser og Flyveklubber. 

K.S.A.K. har i Øjeblikket et Sekre
tariat (bestaaende af 6 Afdelinger) 
med et fast ansat Personale paa 14 
Personer. 

Hvordan er det økonomiske Grund
lag for Sveriges PJ"ivatflyvning? 

Organisationen omfatter ca. 5000 ak
tive Medlemmer i Flyveklubberne og 
ca. 5000 passive Medlemmer i K.S.A.K., 
men uden Statens Hjælp kan Opgaver
ne ikke løses. De tre sidste Finansaar 

har Statens Tilskud til Privatflyvnin
gen været 200.000 om Aaret. Paa Grund 
af de benzinknappe Tider har Svæve
flyvningen faaet den største Part af 
Statens Midler i 1941, nemlig ialt 
135,000 Kr. Dertil korn to andre Be
løb fra Statens Side: 67,500 Kr. og 
50,000 Kr., saaledes at Staten ialt hjalp 
Privatflyvningen med ca. ¼ Million 
l(roner for Aaret 1941. 

Foruden Statens Tilskud raader 
K.S.A.K. over Medlemskontingenter 
( ca. 50,000 Kr.), aarligt Tilskud fra 
Privatpersoner (50,000 Kr.), forskel
lige Fond (150,000 Kr.) og andre Ind
tægter og Renter (50,000 Kr.), ialt ca. 
300.000 Kr. 

Det skal i samme Forbindelse næv
nes, at Privatflyvningen til en Begyn
delse opretholdtes og fremmedes ved 
privat Offervillighed. Staten interes
serede sig først for Sagen, da de fak
tiske Resultater begyndte al foreligge. 
Da man i Fremtiden ikke kan leve af 
Tiggeri og haabe paa, at Velyndere 
skal staa parat med Penge, bør den 
økonomiske Plan frem i Tiden omfatte 
følgende: 

1. Statsstøtte. 
2. Klubber, Distrikter og Skoler skal 

kunne klare sig selv økonomisk. 
3. K.S.A.K. indsamler Pengemidler 

til særlige Forrnaal, f. Eks. Opret
telse af en Forsikringsfond, en 
Understøttelsesfond o. 1. 

Naar man er naaet saa vidt, er der 
lagt en fast Grund for et uforstyrret, 
fortsat Arbejde til Gavn for Fædrelan
det, Forsvaret og Folkets Sag. 

Det overordentlig interessante Fore· 
drag hilstes med stærkt Bifald. 
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»NAALETVINGER« 
Ny Frcmgungsmaudc ved Limning uf 

H1•purutio11cr puu Krydsfiner. 

EN tysk Ingeniør Hogans har ifølge »Luft
wissen(t opfundet en »Naaletvinge«, 

,·ed Hjælp af hvilken man paa en nem 
Maade kan reparere en mindre Skade paa 
Krydsfiner. 

Ved Heparalion al Huller i Bæreplaner-
11cs "Krydsfiner maallc man tidligere ud
~lrækkc Heparntioncn til den nærmeste 
Hibbc eller Hovedbjælke, for at Lappen 
kunde sømmes fast, indtil Limen var tør
ret, eller ogsaa maattc man før~l under 
llullcl~ Hand lime cl ringformet Stykke 
Finer, gennem hvis Aabning man kunde 
anbringe Skruetvinger. Naar dette ring
formede Stykkes Limning var tørret, kun
de man dernæst sætte den egentlige Lap 
pna. 

Den første Metode kræver meget Ma
teriale, den anden megen Tid. Ved Anven-

Øverst: Naaletvinge. Nederst: Repara
tion, hvorved der dels er anvendt 
Naaletvinger med Lister til Fordeling 
af Trykket og dels Søm paa oammel-

days Maner. 

dclsc af , Nanlctvinger • spnrl'r man begge 
Dele. 

Naar Brudstedet er skaaret rent i Kan. 
ten, bliver en nøjagtig tilpasset Lap limet 
paa og fæstet med Naaletvinger. 

En Naalctvinge bcstanr af et Nnalcskafl. 
der i den ene Ende har cl Gevind med fil . 
warcnde Møttrik og i den anden Ende cl 
~pidst Hoved, der med en lille Afsats 
springer frem fra Naalcskaftet. Lige bag 
Hovedet er der boret cl rundt Hul stort 
nok til ni tage en stærk Trnad. 

Den traadeclc Nan! med del ~pidse Ho
l cd, der har en Diameter pnn ca. 1,2 mm. 
stikkes gennem Limningen. Ved 1111 al 
dreje Naalen bliver Trnaden vundet om
kring Nnalen paa den ntjlgængcligc Side 
af Fineren. Under fortsat Drejning træk
kes Naalcn derefter noget tilbage, og del 
lille Trnndnøgle, der er vundet op om 
Naaleskaftct , vil komme i Klemme ml'l 
lcm Ho,·cdcls Afsats og Krydsfinerens In
derside og st:111d~e Tilbagetrækningen af 
Naalen. 

Nu er der skabt et l\Iodhold, som oven
ikøbet lægger sig blødt og elastisk mod 
det ofte ret tynde Finer. 
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Øverst: Renskaaret Skade paa Vinge
forkant. Nederst: Det samme Sted efter 

Limning med Naaletvinger. 

Omkring Naaleskaftet anbringes der
næst en opskaaren Afstandshylse mellem 
Krydsfinerens Yderside og Naaletvingens 
Møttrik. Ved Hjælp af Møllrikken kan 
Trykket reguleres meget fint. Hvis man 
skal lime et langt Stykke, kan man lægge 
en Liste under Hylsernc og derved for
dele Trykket mere jævnt. 

Naar Limen er tør, tager man Nnalc• 
tvingerne ud, idet man gaar frem i om
vendt Orden. Møllrikcn løsnes, Hylscn 
fjernes, og Nnnlen drejes tilbage, hvor
efter den trækkes ud tillige med Traadcn. 
Det sker, omend meget sjældent, al el 
Stykke af Trnaden er blevet limet fast og 
rives af. Det bliver da siddende i Hullet 
uden at forvolde nogen Skade. 

Naar Arbejdet er tilendebragt, har Hul
lerne en Diameter pnn ca. 0,8- 1,0 mm. 
For at forhindre, at Fugtighed trænger 
igennem Hullerne, maler man Lappen. 

Saa snart en Naaletvinge er trukket ud, 
er den klar til Brug igen og kan holde 
næsten i det uendelige, hvis den bliver 
omhyggeligt behandlet. 

Harriet Før s I e v. 

Dansk Ungdoms Svæve8yversektion eet Aar gammel 

DANSK Ungdomskorps Svæveflyversek
tion har, indtil det store Snefald sat

te ind i Februar Maaned, gennemført sine 
Flyvninger paa Lundtofte. Værkstedsar
bejdet udgør derfor, medens Vejret er 
ugumligt, den største Del af Sektionens 
Arbejde og Værkstederne i København og 
Køge arbejder for Højtryk paa al bringe 
all l\1atcriel i fineste Orden Lil Tøbruddet 
kommer. Samtidig afholdes en Hække In
struktionsaftener, hvor man søger at give 
l\fodlemmernc et grundigt Indblik i den 
teoretiske Flyvning. 

Den 4. Marts er Sektionen et Aar gam
mel og fejrer Dagen ved Afholdelse af en 
Svæveflyverfest i Slotsgaarden, (forhen 

Josty) Pilealle Kl. 20,00. Billetter sælges 
fra den 1ste !\farts paa Korpsets Propa
gandakontor, Lykkesholms Alle 31, Kø
benhavn V. Aftenen byder paa forskellig 
Underholdning, arrangeret af D.U.K.s Svæ
veflyvere. Paa Opfordring kommer Kap
tajn Foltmann til Stede for at holde sit 
Foredrag - Fm Ellehammer til Condoren 
-- der som bekendt blev Kaptajn Folt
manns store Sukces ved Aeronautisk Sel
skabs Foredragsrække i Efteraaret, 

Svæveflyverkammerater fra andre Klub
bl'r har gratis Adgang mod Forevisning 
af gyldigt Medlemskort fra Dansk Svæve
flyverunion. 

Sektionens Værksted i l(øge. Der bygges paa Sektionens Skoleglider 
Siamer-Lippisch med Baud. 





Flyveropgaverne 
Marts Maaneds Konkurrence 

KONKURRENCEN om de bedste Be
svarelser af de af de tre Unioner 

stillede Opgaver fortsætter, efter at vi 
har set med hvilken Interesse vore 
Læsere deltager. Løsningerne er den
ne Gang kommet i stort Antal inden
for alle tre Grene af Flyvningen, og 
det er overraskende for Dommerne at 
~e, hvor mange gode og rigtige Løs
ninger der indsendes, det er et godt 
Bevis for den Grundighed, hvormed 
det teoretiske Stof er tilegnet, og lover 
godt for den Tid, der en Gang maa 
komme, da vi atter gaar i Lag med 
Flyvningen. 

Præmietagerne: 
Præmien for Opgave A (Sportsflyve

klubben) er denne Gang tildelt Gart
nerelev Asger Kamronn, Elmegade 3, 
Aarhus. 

Ogsaa i denne Maaned maatte Præ
mieringen ske ved Lodtrækning, idet 
der var flere rigtige Løsninger. 

Præmien for Opgave B (Svævefly
verne) er tildelt Herr Chauffør N. 
Nielsen, Broparken 11, Viborg. 

Præmien for Opgave C (Modelfly
verne ) er tildelt Herr Bjijrn Thøger
sen, Drewsensvej 19, Odense. 

Vinderne har faaet Præmierne - et 
Gavekort hver - tilsendt. 

il,flllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ll lll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll!!i 
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FLYV 
har flere Gange været udsolgt 
h.ort efter Udsendelsen. -
Undgaa at spørge forgæves 
efter Bladet ved at have fast 
Abonnement. 

FLYV 
koster 50 Øre pr. Nummer 
og Kr. 6.00 pr. Aargang og 
bestilles hos alle Danmarks 
Bog- og Bladhandlere eller 
fra Ekspeditionen, Vester
brogade 60, Kbhvn. V. 

Vi offentliggør nogle 
af Løsningerne 

Der har fra flere Sider været frem
sat Ønske om at faa de præmierede 
Besvarelser offentliggjort, vi imøde
kommer gerne dette Ønske i saa stor 
Udstrækning, som Pladsen tillader, 
men da nogle af Besvarelserne er me
get omfattende, vil det i nogle Tilfæl
de blive Uddrag. 

Løsning paa Sportsflyyeklubbens 

Opgave A for Februar: 

1. Delstrækning: HSK = 275°, RBK -
BF = 176 km/T. Distance: 161 km. 
Kursen omlægges over Odder, 55° 
58' Il. B., lo" 9' 0. L. (= 2° 26' V. f. 
Kbhvn.). 

'.! . Delstrækning: RSK = 343°, HBK = 
352°, BF = 22 km/T. Distance: 122 
km. Rutens Endepunkt: over Aalborg 
By. 

Besvarelse af Opgaverne C. 

1. Sideforholdet er Forholdet mellem 
Planets gennemsnitlige Dybde og dets 
Spændvidde. Et Plan med gen. Dybde 
1 dm og Spændvidde 10 dm har saa
\edes Forholdet 1 : 10. 

2. a. 1 : 11,5. b. 10,3835 dm2• 

3. Planet skal have sin gunstigste Ind
faldsvinkel under Flyvningen. 
Forkantlisten skal være afrundet, Be
klædningen maa ikke falde ind mel
lem Ribberne, hvilket hindres ved An
vendelse af mange tætsiddende Rib
ber og stram Beklædning, der er do
ped tilstrækkeligt, og Bagkantlisten 
skal være tilspidset. 
Planet skal have et Sideforhold over 
1 : 8, en gunstig Planafslutning (f. 
Eks. elliptisk) og eventuelt Tipplader. 
Planets V-Form skal være saa lille 
som m~ligt, uden at det dog gaar ud 
over Stabiliteten. 
Der skal anvendes et gennemprøvet 
Profil. 

Opgaverne for Marts 
Maaned 

Reglerne for Deltagelsen findes i 
~Flyv« Nr. 1 og 2 og gentages derfor 
ikke mere, husk at læse dem nøje 
igennem, inden Besvarelserne indsen
des! 

DANSK MOTORFLYVER UNION 
Sportsflyveklubbens Opgave A: 

Nævn hvilke Materialer, der i Alminde• 
lighed anvendes til en Flyvemaskine os 
dens Motor. 

Beskriv disse Materialers Hovedegen
skaber og begrund Valget af Materiale til 
de væsentligste Flyvemaskine- og Motor
dele. 

* 
DANSK SV ÆVEJ<'L YVER UNION 

Opgave B: 
I. 

Hvad er et Svæveplans Tyngdepunkt? 

li. 

Lateralcentrum? 
Længdestabilitet? 
Tværstabililet? 
Retningsstabilitet? 

Er der Forskel paa forskellige Svæve
plantypers (Skoleglideres, Overgangspla
ners, Rekordplaners) Længdeslabilitet, 
Tværstabilitet og Retningsstabilitet, og 
hvorfor? 

* 
DANSK MODELFLYVER UNION. 

Opgave C: 
1. Tegn skematisk Længde-, Tvær- og 

Højaksens Beliggenhed i en Model, 
der flyver vandret. 

2. Hvor skærer Akserne hinanden og un
der hvilken Vinkel. 

3. Om hvilke Akser er Modellen hen
holdsvis retnings-, længde- og tvær
stabil. 

4. Hvilke vigtigste !{rav maa opfyldes for 
at Modellen skal være: 
a: længdestabil. 
b: tværstabil. 
c: retningsstabil. 

~- Hvorledes skal Tyngdepunktet og Op• 
driftscentret ligge i Forhold til hinan
den i en alm. Model. 

6. Hvor omtrent skal Lateralcentret 
ligge i: 
a: en Skræntmodel. 
b: en Termikmodel. 

* 

KUPON 
Jtl,l}l>'s FLYVEROPOAVER MARTS 

B: Svæveflyver pgaver e ' e e-
A: Motorflyver } 0 (d t .kk b 

C: Modelflyver nyttede overstreges) 

Undertegnede indsender hermed Besva
relse paa Opgave i •FLYV«s Nummer for 
Marts 1942: 

Navn .. . . . .... .. ... . .... . ... .... .. . 

Stilling .. . .. .. . . .. . ..... .. ... .. . .. . 

Adresse 

By ............. . ....... .. . .. ..... . 

Jeg er 
{

Medlem af .... .. ...... . . . . .. . . 

lkk; · ·M~di~~- · ~j, · ·~~~~~ · Fly~.e~ 
organisation. 



ET SVENSK WASSERKUPPE 
SVÆVEFLYVERLEJREN PAA ÅLLEBERO 

I Erkendelse af Svæveflyveruddan
nelsens Betydning for vordende 

Motorflyvere har man i Sverige sat 
en storstilet P.ropaganda i Gang for at 
fremme Svæveflyvningen og derved 
skabe Interesse for almen Flyvning og 
ikke mindst for Rekrutering til det 
svenske Luflvaaben, der spiller en af
gørende Rolle i Landets Neutralitets
værn. 

For at danne faste Rammer for 
svensk Svæveflyvning var man klar 
over, at der maatte finde en vis Cen
tralisering Sted, saaledes at U ddan
nelse af Flyvere, saavel som af Flyve
og Værkstedsledere kunde blive mere 
ensartet. Den bedste Løsning vilde 
være at oprette en stationær Skole og 
udbygge denne saaledes, at den sam
tidig kunde virke som Samlingssted 
for :venske Svæveflyvere. I Realite
ten at skabe et svensk Wasserkuppe. 

Med dette for Øje nedsatte K.S.A.K. 
i 1940 en Kommission under Ledelse 
af Kapt. C. 0. Hugoson. Samtidig op- Olympiaplanet >Olympia-Mejse« over Vestskrænten ved Ålleberg. 

Den paalidelige 

AUTOFLUB
FALDSKÆRM 

hører med til Udstyret i Luftvaaben

og Regeringsflyvemaskiner, Rejse- og 

Sportsflyvemaskiner samt Svæveplaner. 

AUTOFLU6-FALDSKÆRME 
har staaet deres Prøve I Krig og:Fred. 

JLUTDFLUG BERLIN-
INH. GERHARD SEDLMAYR TEM PELHOF 

SAMLEBIND til ,,FLYV" 
Hurtigindheftning 
- Let Oplukning 

.FLYV•s Samlebind 
betyder Orden og ...J.----- Besparelse - Bladet 
kommer straks paa 
Plads, og Udgiften 
til Indbinding af de 
løse Blade ved Aar
gangens Afslutning 
undgaas. 

Faas I enhver Bog
handel eller fra 
ø FLYVø s Ekspedition 
Vesterbrogade 60 



Situationsplan over Alleberg. 

rettedes et Fond, som skulde være 
Ejer af Lejren. 

Terrainet ved Ålleberg 
Efter flere Møder havde man ud

arbejdet en Arbejdsplan og opstillet 
følgende Krav, hvis Opfyldelse var 
nødvendig, for at et Terrain vilde væ
re anvendeligt til Formaalet: 

Først og fremmest Mulighed for 
Skræntflyvning ved de oftest fore
kommende Vindretninger, endvidere 
et velegnet Terrain for Skoling af Ele
ver paa ethvert Stadium, og ikke 
mindst gode Landingsforhold samt et 
vel udbygget Vejnet for at sikre hur
tig Tilbagetransport efter Landinger 
udenfor Øvelsesomraadet. 

Paa Grundlag af Rapporter over 
Terrain velegnet for Skræntflyvning, 
udvalgte man efter indgaaende Kort
studie og Besigtigelse af Terrainet, 
Ålleberg som det mest fordelagtige, 
og besluttede at udforske det ved nog
le Prøveflyvninger. Disse Flyvninger 
blev foretaget d. 28. Juli 1940 af Kapt: 
S. Åhblom og Ing. H. Kipp i >Olym
pia Mejse« og >Grunau Baby II«. 

Flyvningerne, som efter Flyve
maskineslæb fandt Sted over Vest
skrænten, varede henholdsvis 4 Tro. 
10 Min. og 3 Tm. 20 Min. Af Kapt. 
Ahbloms Beretning fremgik det, at 
Skrænten var let at beflyve og ganske 
ufarlig paa Grund af sin Ensartethed. 

Derefter blev det vedtaget at an
lægge Lejren ved Ålleberg, og sam
tidig med at der ved en Landsind
samling strømmede Midler ind til 
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Fondet, som fik Navnet >Ålleberg
fondet«, udarbejdedes det første Pro
jekt til Erhvervelse af de fornødne 
Arealer og selve Anlæggets Udbyggel
se. En foreløbig Plan blev godkendt 
af K.S.A.K.'s Ledelse i December. Det 
viste sig snart, at de først projektere
de Arealer var for smaa, og da det 
var umuligt paa acceptable Vilkaar at 
forpagte det nødvendige Omraade, 
derunder en mindre Gaard, maatte 
disse indkøbes for K.S.A.K.s Regning. 
De saaledes erhvervede Markomraa
der har et samlet Areal af 73,6 Hektar 
og Anskaffelsessummen har andraget 
Kr. 83,768. 

Ålleberg ligger ca. 3 km Sydøst for 
Falkoping. Bjerget, som er det højeste 
paa Vastgotasletten, har en Højde af 
ca. 110 m over det omkringliggende 
Terrain; det er aflangt og har sin 
største Udstrækning Retningerne 
Nordøst-Sydvest. 

Vestskræntens Forterrain udgjordes 
tidligere af opdyrket Mark, hvorfor 
det byder paa gode Landingsforhold. 
Selve Skraaningen med Undtagelse af 
den nordvestlige Del er skovfri. Da 
Skraaningens Stigning er jævn, er 
den ideel til at fremkalde Opvind. 
Flyvninger med >Mejse« og >Babyc 
har vist, at det med en forholdsvis 
ringe Vindstyrke, 5-6 m/Sek og 
Vindretning 260°, er muligt at opnaa 
en Højde paa over 100 m. Den til 
Skræntflyvning anvendelige Skraa
ning er ca. 1500 m lang. Der er ind
rettet Plads til Skoling for >Ae og >B« 
Flyvere. 

Sydvestskrænten er en direkte 
Fortsættelse af Vestskrænten, og For
terrainet er af lignende Beskaffenhed. 
Skraaningen er mere langstrakt, hvad 
der dog ikke gør den uanvendelig til 
Skræntflyvning, og endog gør den 
særlig anvendelig til Glideflyvning. 

Den sydlige Skraaning er meget 
langstrakt og er opdyrket, hvorfor 
den ikke anvendes til Flyvning. 

Østskræntens Forterrain, der tidli
gere har været opdyrket, afgiver nu 
en fortrinlig Landingsplads for 
Svæveflyverne. Selve Skraaningen er 
for Størstedelen bevokset med Løv
skov. Vest for Salebygaard findes en 
Aabning, der giver rigelig Plads for 
Start til >Ae og >B« Flyvere, (se 
Skitsen). Fra Midten af Skræntens 
øverste Kant kan der uden Fare for 
at lande i Trætoppene foretages 
Gummilovsstarter til >Cc-Flyvninger. 

Nordskraaningen er mindre vel
egnet til Skræntflyvning, idet nogle 
Aase i Forterrainet danner farlige 
Hvirvler. Skrænten kan dog beflyves 
efter Spilstart fra Plateauet. 

Ållebergs Top udgøres af en relativ 
plan Overflade, noget smaakuperet, 
bestaaende af opdyrket Mark og 
Græsgange. Paa dette Plateau er an
lagt Baner for Spilstart, hovedsageligt 
i Retningerne N.Ø.- S.V. Der er end
videre foretaget Slæbestart fra Pla
teauet, som dog er for kuperet til, at 
Myndighederne kan godkende den til 
Sportsflyveplads. 

Som Indledning til Anlægget paa
begyndte man Planeringsarbejdet, 
som egentlig var beregnet successivt. 
Det blev dog hurtigt klart at dette var 
af større Omfang end forudset, hvor
for det var umuligt at gennemføre 
med de til Raadighed staaende Mid
ler. Et Overslag over Rydnings-, Pla
nerings- og Stensprængningsarbejdel 
blev udarbejdet og androg ca. Kr. 
50,000. Man ansøgte Statens Arbejds
udvalg om at dette omfattende Arbej
de maatte blive udført som Nød
hjælpsarbejde, og til Svæveflyver
nes store Tilfredshed blev dette be
vilget. Fra og med d. 16. Juli 1941 er 
Arbejdet blevet udført for Statens 
Regning. Af Fondsmidler er saaledes 
kun anvendt 23,500 Kr. 

Hangar og andre Bygninger 
Hangarens Hoveddimensioner er 

43,5 X 18,5 X 3,5 m, og den er be
regnet til at kunne rumme ca. 16 
Svæveplaner af forskellige Typer. En 
betydelig Reserve af Flyvemateriel 
kan endvidere i demonteret Stand op
bevares oppe mellem Tagspærene. 



Begge Gavle er forsynet med Skyde
porte, og Hangarens eneste væsentlige 
Mangel er et Trægulv, som skal an
lægges, naar Midler dertil kan frem
skaffes. I Tilslutning til Hangaren er 
der paa dennes Vestside opført en 
Anneksbygning, som rummer et 
Værksted og fire mindre Lokaler, der 
benyttes til Magasiner og administra
tive Formaal. Værkstedslokalet, hvis 
Dimensioner er 18,3 X 5,3 m, er for
synet med komplet Værktøj og Maski
ner, der muliggør enhver forekom
mende Reparation af Svæveplaner. 

Indkvartering af Flyvere foregaar 
paa de omkringliggende Gaarde, og 
man har faaet et Vandrehjem, som er 
beliggende ved Salebygaard, stillet til 
Raadighed. Her forefindes en stor 
Spisesal, som nu er indrettet til Sam
lingslokale og Foredragssal. Desuden 
indeholder Hjemmet fire mindre Væ
relser, der tjener til Bolig for Instruk
tørerne. 

For at imød~komme Ønsket om at 
kunne betjene Flyverne og den inter
esserede Offentlighed, har man paa 
Alleberg opført en mindre Restau
rant. Fra denne, i hvilken der å la 
>Krudthuset< findes Modeller og an
det Propagandamateriale, foregaar 
der, mod en beskeden Entre, Gruppe
besøg til Startpladserne, Hangar og 
Værksted, saaledes at Interesserede 
kan komme Svæveflyvningen paa 
nærmere Hold. Restaurationsbygnin
gen er opført og drives af et særligt 
Selskab, og vedrører ikke Ållebergfondet. 

Startmuligheder og Resultater 
Efter at det havde vist sig vanske

ligt at bringe et Svæveplan ud i Op
vindsfeltet over Vestskrænten ved 
Gummitovsstart, fandt man det hen
sigtsmæssigt at opføre en Startbro. 
Den bevirker, at Planet i større Høj
de glider ud over Skrænten; den har 
vist sig at svare til Forventningerne. 
S~lve Platformen er beliggende 5 m 

over Marken og er 15 X 18 m og staar 
i Forbindelse med et Skraaplan paa 
20 X 10 m ned mod Skrænten. 

Som det fremgaar af Kortskitsen, 
er saavel Øst- som Vestskræntens 
øverste Del ret stejl, hvad der van
skeliggør Tilbagetransporten af Svæ
veplanerne. For at afhjælpe denne 
Vanskelighed er der bygget nogle 
Transportbaner, ad hvilke Svævepla
nerne paa kortest mulig Tid, og med 
mindst muligt Mandskab, føres op 
paa Startpladsen. Banen bestaar af en 
Spilanordning og et Rullesystem. For 
at undgaa Beskadigelse af Plantipper
ne under Transporten op er der an
lagt Trapper paa begge Sider af Rul
lebanen, saaledes at Hjælpemandskab 
kan sørge for den fornødne Balance i 
Svæveplanerne under Transporten. 

Det var med stor Tilfredshed man 
d. 21. September 1941 kunde afslutte 
den første Sæson paa Ålleberg. Et 
stort Arbejde var blevet udført under 
Chefinstruktør Arne Hedins kyndige 
Ledelse. Lejren havde været besøgt 
af ca. 200 Flyvere, og der var udstedt 
93 >A<, 24 >B<, 37 >Cc og 5 >Sølv Cc 
Certifikater . De Erfaringer, man har 
indhøstet, danner et solidt Funda
ment for Ållebergs Fremtid. 

At man i et Bjergland som Sverige 
netop har valgt et saa relativt fladt 
Terrain som Centrum for Landets 
Svæveflyvning, skyldes de foran
nævnte Krav. De overordentlig gode 
Resultater turde maaske danne Ind
ledning til, at man her i Landet be
gyndte at interessere sig mere for 
Flyvning over Fladskrænt. Man kan 
vist uden Overdrivelse fastslaa, at 
den jydske Højderyg flere Steder by
der paa lignende Forhold, omend der 
rr.aaske vil være nogen Højdeforskel. 

Danske Svæveflyvere vil med stor 
Interesse følge Udviklingen af det 
svenske Svæveflyvereldorado paa 
Ålleberg, og naar Forholdene atter 
tillader det, vil de sikkert aflægge 

mange Besøg hos deres svenske Svæ
veflyverkammerater, og naar Flyve
pladsen paa Plateauet bliver en Reali
tet, bliver Ålleberg sikkert Maalet for 
mange af vore Sportsflyveres Søn-
dagsture. Erik Sinåing. 

MODEL 
FLYVE 
SPORT 

... 

AF 

----.,. 

SVEN WIEL BANG - PER WEISHAUPT 
JOHS. THINESEN 

FL YVETEORI: 
Aerodynamik- Stabilitet- Flyveegenskaber 

SVÆVE- OG MOTORMODELLER: 
Selvkonstruktion • Bygning • Flyvning 

STORT AFSNIT OM: 
Dansk og udenlandsk Modeltlyvnlng - Nationale og 
Internat. Love og Regler • Nationale og Internat. 
Rekorder - Prolllkonstruktlon og Tabeller til 18 
Profiler - Model-Fagudtyk paa Engelsk, fransk, Tysk 

300 Sider Tekst - 24 Sider 1 egninger 
16 Sider Fotografier 

PRIS Kr. 7.50 
Faas eller bestilles hos alle Boghandlere - eller hos 

FL YV's EKSPEDITION - Vesterbrogade 60 

STEEN HASSELBALCHS FORLAG 

Mcdelflyverel Forlang min nye Prisliste! 

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. 
(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. 

CELUDUR er Ikke en Erstatning for Krydsfiner 
- men er langt bedre. 

0,2 - 0,3 mm Celudur Plader å 50X 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 
351 Pllestraede 
København K, 
Telf, Central 9230 
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VI BYGGER SKALA-MODELLER! 

Jørgen Dommergaards Skala-Model, Vickers Armstrong Wellington . Det har taget 
250 Timer at bygge den, og der er benyttet over 30 m Lister. 

WELLINGTON SOM SKALAoMODEL 

DEN her afbildede Model er en Kopi 
af den bekendte engelske Bombe

maskine Vickers Armstrong \Vellington 
II. Denne Maskine er en af denne Krig~ 
mest opsigtsvækkende Typer, hvilket maa 
tilskrives dens egenartede Konstruktion, 
den saakaldte geodætiske Konstruktion. 
Denne Konstruktion gør al indvendig Af
stivning overflødig og giver saaledes et 
meget rummeligt Indre. 

Modellen har en Spændvidde paa 70 cm 
og en Længde paa 52,5 cm. Den er heil 
igennem bygget af 2X2 min Fyrrelister, 
af hvilke der er medgaael over 30 Meter. 
Modellen vejer samlet 93 Gram, og den 
har taget ca. 250 Timer at bygge. 

Den geodætiske Konstruktion bestaar af 
2 vinkelret paa hinanden løbende Lisl:·r , 

l'ickus Armstrong 
> W ellington«. 

der snor sig langs hele Modellens Overfla
de. Hvor disse Lister skærer hinanden, er 
de limet sammen. Ved Originalen beslaar 
Kroppen a f 1650 geodætiske Elementer, 
medens Modellen ikke har over 1000. For 
al opnaa korrekt Kropsform er Kroppen 
bygget over en Skabelon af Spanter og 8 
Længdelister. Efter Færdigbyggeisen af 
den geodætiske Konstruktion er denne 
Skabelon fjernet, efter al den er skaaret i 
Stykker med et skarpt Stemmejern. Der
efter er der monteret el Maskingevær
taarn baade i Næsen og i Halen, hver for
synet med 2 Geværer. Baade Taarnene og 
Førerhuset, der sidder lidt foran Planet, 
er beklædt med Danofan. Planerne er lige
ledes bygget paa Skabeloner for al frem
hæve Prof'ilformen. Ligesom vecl Kroppen 

er der ingen indre Afstivninger ved Pla
net. Bande Stabilisatoren og Finnen er 
uden Profilform og er limet direkte paa 
Kroppen. Planet er anbragt paa Kroppen 
ved Hjælp af 2 Styrepinde, der er fast
limet paa Kroppen. Understellet, der er 
lavet af 1 % mm Pianotraad, kan trækkes 
ind i l\fotorgondolerne, som saa kan luk
kes ved Hjælp af 2 Klapper. Propellerne 
er 2-bladede og er forsynet med Spinner. 
Motorerne er 9 cylindrede Stjernemotorer. 
Cylindrene er lavet af 4 mm runde Træ
lister, der er beklædt med Papir, paa hvil
ket der er trukket en Mængde tætsiddende 
Tuschstreger. Selve Motorfundamentet er 
bygget af 1 mm Balsapladc paa Skabe
loner, der ligeledes ~r af 1 mm Balsu. 

Til Trods for sin meget store Torsions
stivhed, tror jeg ikke geodætisk Konstruk
tion har nogen Fremtid indenfor Model 
flyvningen, idet Systemet er all for van
skeligt at bygge, og sikkert ikke i:iver no
gen Vægtbesparelse, men som Eksperi 
ment er Bygningen af \Vcllinglon meget 
interessant. 

J ø r g e n D o m m e r g a a r cl. 

* 

BOSCH 
AFSKÆRMEDE TÆNDRØR 

I Flyvemaskiner, I BIier, I det hele taget over

alt, hvor en Motor arbejder Side om Side med 

et Radioanlæg, bortellmlnerer Boach afskær• 

mede Tændrør og øvrige Afskærmningsdele alle 

motoriske Forstyrrelser. Ogeaa paa dette Om

raade yder Boach en Indsats, der er anerkendt. 

A/sMAGNETO 
JAGTVEJ 11515 KØBENHAVN N. 

Generalrepræsentanter for 

ROB, BOSCH 1 8. m. b. H. • STUTTGART 



BELL »AIRACOBRA« I SKALA I: 100 

i 
I :100 .BEll PJ'l A!RACO.B.l?A 

~'" ~,~~::i::=llFc';!:1 s~1. 
0 l J """ 

Bell P 39 .Airacobra·. 

DATA for den amerikanske Jager Bell 
P 39 •Airacobra •. Spændvidde: 10,36 

m. Længde: 9,2 m. Højde: 3.05 m. Plan
areal: 19,8 m•. Motoren er en 1150 HK 
Allisan V-12. Max. Hastighed: ca. 600 
km /T. Armeringen: 1X 37 mm Kanon, der 
skyder gennem Propelnavet. 2X12 mm 
Mg. i Kroppen og 2X7,5 mm Mg. i Planet. 

Materialer anvendt til Bygning af Mo
dellen: Til Krop og Planer Elm el. Fyr. 
Til Smaadele Bambus. Af Lim er Cellu
loselim at foretrække. Til Maling Cellu
loselak. 

Bygningen af Modellen: 
1) Kalker Kroppens Sideprojektioner 

over paa en Træklods af passende Stør-

Luftf artf orsi kringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfart( orsikring 
Fraktion for Danmark 

Tlf. Central 12793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret I 

Lufthavnen 

relse og sav den ud (udenfor Stregen). 
Skær og slib derefter Kroppen strømlinie
formet efter Tegningen. 

2) Planerne udskæres og slibes buede 
paa Overfladen. Lav en Udskæring i 
Kroppen og lim Planerne fast (Husk V
Form). Haleplanet laves paa samme 
Maade. 

3) Maskinen slibes af, grundlakeres og 
slibes af igen. Derefter paasættes Smaa
delene. 

4) Herefter kommer selve Malingen, og 
det er bedre at male tre Gange tyndt end 
een Gang tykt. Maskinens Farve er oppe
fra sølv og nedenfra Iyseblaa. Propelbla
dene og Hjulene er sorte, Propelspinderen 
lyseblaa. Kabinen kan males enten hvid 
eller sølv med sorte Ribber. Kabinen kan 
ogsaa laves af Celluloid. Man tager et Af
tryk af Kabinen i Voks og Aftrykket over
trækkes med en Opløsning af Celluloid 
og Acetone. Lad Opløsningen blive haard, 
tag Vokset bort og man har Kabinen. 

Bjarne Bech. 

I Benzinmotorer for Modelflyvere 
"KRATM011 l8yggesæt for Benzinmotorer 

Reservedele samt enkelte Dele 
Bvg11eplaner for Modelllyvemaskirer med Ben• 
zinmotorer: Arado Ar 196 • HS 100 • K 2 - K 3 -

l\oc,a • Ueizen • l<unze • Sausewind • o. fl. 

Alle Typer Benzinmotorer f. Modelflyvere reparms 
Arne Fog, EnghaveveJ 76, Købenbavn, Evi 3701 
aa,...,hu...,.. med Pr•••• Uhendea gratlaf 

ET FRILØB -
UDEN LODNING 

I det følgende vil jeg give en Beskrivelse af, 
hvorledes man laver et Propelfriløb uden 

Lodning. Selv om der maaskc ikke er saa 
mange, der byger Motormodeller, tror jeg 
nok, at disse •Fiduser• kan hjælpe de faa, 
dE?r har • hamstret• Motorgummi. 

Vi tager først Friløbet. Det vanskeligste 
ved et Friløb er som bekendt Lodningen 
af den lille Kugle, der skal forhindre Mo
toren i at trække Akslen fast mod Pro
pellen, saa den ikke kan rotere frit. Da 
mine Lodninger flere Gange blev sprængt 
at Motorkraften, trods det, at de var ud
ført af en Fagmand, salte jeg mig til at 
opfinde det Friløb, jeg her præsenterer 
Læserne. Jeg har prøvet det paa mange 
Modeller, og det har ikke svigtet endnu. 
Akslen bøjes førs t fortil, og derefter an
bringes paa denne et Stykke Aluminiums
rør, der skal være ca. 11/.! Gang saa langt 
som Propellen er tyk. I Propellen bores 
et Hul saa stort, at den løber let rundt paa 
Aluminiumsrøret, der gerne maa spænde 
paa Akslen bag Røret. Derefter sættes 

A~u,uw1 "1'15Rl1~ 

Kuglelejet eller Tryklejet paa og Akslen 
stikkes gennem Klodsen, og Friløbet er 
færdigt. B o y K o n s t m a n n. 

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. 

Ligeledes gøres opmærksom 
paa, at indsendte Manuskripter, 
Fotografier eller Forespørgsler, 
der ønskes besvaret, maa være 
vedlagt frankeret Svarkonvolut. 

Redaktionen. 
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I 
DET KGL. DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB. 

N. l?arimagsgade 3-5, Kbhn. V. Tlf. C. 7220, 
Lokal 9. Anerkendt ar F.A.I. (FC'Mrntion 
Aeronautique Internationale) som Enerepræ
sentant for acronautiske Interesser i Dan
mark. 

DANSKE FLYVERE, 

Fmd.: Oberst Toge Andersen, Ll. Værløse. 

DANSK MOTORFLYVER UNION•) 

Fmd.: A. T.H. Ohrt, Blegdamsvej 88, Kbb. Ø, 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION.•) 

Fmd.: Kapt. H. Heinrich Nielsen. Raadhua
pladsen 45, Kobenhavn V. Tlf. C. 9930. 
Sekretær: Fru Oberstinde H. Forslev, Dron
ningganrdsall~ 120, Holte. Tlf. Holte 847. 
Kasserer: P. H. Nielsen, Haraldsgade 33, K11-
benha,'n N. TIi. Tago. 6957 Ulla. 

DANSK MODELFLYVERUNION.'') 

J.'md.: Sven Wlel Bang, Enighedsvej B, Charl. 

LUFTFARTSMEDARBEJDER-FORENINGEN. 

Fmd.: Leif B. Hendil. 

LUFTFARTS•HJÆLPEFONDEN. 

Protektor: Trafikminister Gunnar Larsen og 
fhv. Trafikminister Axel Børenaen. 
Bestyrelse: Dl rektoren for Lu ftfartsvæsenet 
K_nud Gregersen, ~'ormand for •D.D.L.c, lnge-
01or Per Kampmann og Bestyrelsen for Luft
fartsmedarlJl•jder -~'oreningen med Red. Hendll 
som Formand. 

*) Tilsluttet Det Kgl. Danske Acronautlske Selskab. 

MOTORFLYVEKLUBBER UNDER 

DANSK MOTORFLYVER UNION: 

AALBORG FLYVEKLUB. 

Fmd.: A Schiottz Christensen Nytory 5, 
Aalborg. • 

AARHUS FLYVEKLUB. 

Fmd.: Tage Fabricius Rasmussen, Zonered
nlngskorpset, Eckersberggd., Aarhus. 

CUB•FLYVEKLUBBEN •ACTIVc. 

Fmd.: Ih Kroyer Christensen, Omøgd. 24, 
Kbhvn. Ø. 

SPORTSFLYVEKLUBBEN. 

Fmd.: A. T. H. Ohrt, Blegdamsvej 88, 
Kbhvn. Ø. 
Sekretariat: Østerbrogd. 84, Kbhvn. Ø. 

SYDVEST JYSK FLYVEKLUB. 

Fmd.: Di rektor H. H. l'ontoppldan, Esbjerg. 

SVÆVEFLYVEKLUBBER TILSLUTTET DANSK 

SVÆVEFLYVER UNION: 

AARHUS FLYVEKLUB. 

v/Hr. Leo Kærna, Banegaardsplads 8, Aarhus. 

aAVIATOR•. 

v/Hr. C. C. Hansen, Ny Kærvej 4, Aalborg. 

DANSK UNGDOMSKORPS' SVÆVEFLYVER• 
SEKTION. 

v/Hr. J. Bitsch, Lykkesholm3 All~ 31. 

ESBJERG SPORTSFLYVEKLUB. 

· v/Hr. Il. Holm, Skolegade, Esbjerg. 

PRIS 
Pr. Aar~Bnl! Kr. 6,00 
Pr._ Nummer 50 Øre 

KLUBADRESSER 

FYENS LUFTSPORT. , 

v/Hr. Børge Jensen, Fengerovej 27, Odenae. 

•FALKEN«. 

v/Hr. Jena W. Nielsen, Barsen 12, Hjørring. 

HOLTE SVÆVEFLYVEKLUB. 

v/Hr. V. Aasted-Frandscn, Geelnej 25, Holte. 

KOLDING SVÆVEFLYVEKLUB. 

v/llr. W. Chr. Jensen, Drejeuvej 3, Kolding. 

NÆSTVED FLYVEKLUB. 

v/Hr. Henr7 Chrlatianaen, Klldemarknej 17, 
Næstved. 

ODENSE SVÆVEFLYVEKLUB, 

v/Hr. Ebbe Kring, Amtssygehuset, Odenae. 

ROSKILDE SVÆVEFLVVEKLUB. 

v/Hr. Borge Johansen, Københavnavej 63, 
Roskilde. 

SILKEBORG FLYVEKLUB. 

v/Hr. Knud P. Andersen, Faaanvej 2, 
Silkeborg. 

SLAGELSE FLYVEKLUB. 

v/Hr. 0. J enøen, Hellig Anders vej 3, Slageløe. 

tSTAMGRUPPENc. 

v/Hr. Erik Hutr-Hansen, Frd.holme Havnev. 14, 
Kobenhavn V. 
Værksted: Vesterbrogade 97 C, Kbhvn. V. 

SVÆVEFLYVEGRUPPEN tRINGENc. 

v/Hr. Ing. G. Hansen, Ø. Sogade 104, 
Kbhvn. U. 

SVÆVEFLYVEKLUBBEN •TERNEN«, 

v/Hr. Chr. Micheelsen, Bajonetten 12, 
Fredericia. 

VEJLE FL YVEKLUB. 
v/Hr. N. Gotie, Kirsebærvej, Eskbolt pr. 
Vejle. 

VIBORG SVÆVEFLYVEKLUB, 
v/Hr. P. Petcnen, Vestergade 3, Viborg. 

VORDINGBORG SVÆVEFLYVERGRUPPE 

v/Ilr. Ilana Axel, Vordinborg. 

MODELFLYVEKLUBBER UNDER 

DA"ISK MODELFLYVER FORBUND. 

M. F. 

MF •AGATONc. 
Klublede r: Finn Skjold Nielsen, Ndr. Ring
gade 102, Aarhus . 

ALS MODELFL YVEKLUB, 

v/Hr. H. Agerley, Blegen 9, Sønderborg. 

ASSENS MODELFLYVEKLUB. 

Fmd. : Jørgen Christenaen, Adelgade 21, 
Assens. 

AVIATORS MODELFLYVEKLUB. 

Adr.: All Houlberg, Fredericiagade 24, 
Aalborg. 

MF tCIRRUS•. 
Fmd.: Jorgen Larsen, •Brinkene, Stations
stien, Holte. 

MF aCONDORc 

Fmd.: P. Christiansen, Sabroesvej 10, 
Helsingor. 

MF tFREMc, 

Fmd.: Bo7 Konstmn.nn, Bdr. Vollum, 
Bredebro. 

MF •FREDERICIA Ile. 

•'md.: Eigil Jensen, Dnleg,ulc 37, ~'rederlcla. 

~LOITRUP MODELFLYVEKLLUB t8TRATUSc, 
Fmd.: J. Gnmst, Parndisgaarden, Avedøre. 

MOTORMODELFLYVEKLUBBEN >HAWKc. 
~'md. : Hcnuing Schroder, Helleruplundsalle 11, 
Hellerup. 

HERNING MODEL°FLYVEKLUB, 

Fmd.: Hans Nyholm Johnslev, Flnsensg 13, 
Herning. 

HOBRO MODELFLYVEKLUB AF 1140. 
Fmd.: Henning Klok, Myvej 10, Hobro. 

KØBENHAVNS MODELFLYVER-KLUB, 
~'md.: S. W. Bang, Enighedavej 8, Clmrl. 

KØGE MODELFLYVEKLUB. 
Fmd.: Emil Reill, Vestergade 10, Køge. 

NÆSTVED MODELFLYVEKLUB, 

Fmd.: N. W. Sørensen, Præstøvej 190, 
Næstved. 

MODELFLYVEKLUBBEN •OLYMPIA«, 

v/Hr. E. Schmidt, Ll. Sandmark1vej 3, Køge. 

MODELFL YVEKLUBBEN aOZc. 

Fmd.: J -li.t n Dummergaard, Sdr. StmndveJ 32, 
ltu11gst,•1i l,yf t . 

MODELFLVYEKLUBBEN >SØLVFALKENc. 

Munkevænget 4, Slagelae. 

ODENSE MODEL-FLYVEKLUB. 
Fmd.: Gustav W. Binderkrantz, Klaregade 27, 
Odense. 

PEGASUS, VALBY. 
Fmd.: Terkel Andersen, Mcllemtortvcj 61 • 

RINGKØBING MODELFLYVEKLUB •TYFON«. 

Fmd.: Ejnar Lund, Ø. Strnud~ado 16, Rlngk . 

ROSKILDE MODELFLYVEKLUB. 

Fmd.: Erik Sørensen, Gl. Landevej 14, 
Roskilde. 

SILKEBORG MODELFLYVEKLUB, 

Fmd.: E. Il. Jørgensen, Borgergade 10, 
Silkeborg. 

SKJERN MODELFLYVEKLUB. 

Fmd.: S. li. Greig, Skjern. 

MODELFLYVEKLUBBEN »SVALEN«. 

1'1111I.: Bogbinder H. V. Kau, Øatergnde 22, 
Jtinl(e. 

MF •SWIFTc. 

Fmd.: Niels Greve, Jernbanegade 17 B, Viborg. 

MF •TERMIK«, 
Fmd.: Jorgeo Mortensen, Slangerupgade 20. 
Hillerod. 

VANLØSE MODELFLYVEKLUB, 

Fmd.: Juncker Jørgensen, Peter Bnngsvej 
250•, Valby. 

MF ,ZEPHYRc, 

Fmd.. S. 0. Sorensen, Boulearden 45, 
Vordingborg. 

EJVJNn CHRISTFNSEN 
BOG I RYKKER) & 1-0RLAO 
Vesterbrogade 60 • Teif. 13404 
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Paa Række tager de smukt byggede Model

flyvere Luften - - - og sagkyndigt drøftes 

.,Retningsstabilitet", .,termiske Opvinde" 

og andet fagligt. Kun Leg, ja - men Drenge

leg er Fader til Fremtidens Stordaad. Derfor 

fortjener Modelflyverne al mulig Opmun

tring; de leger, men de bygger samtidig 

Fremtiden. 

lntava Organisationen har ogsaa Blikket 

rettet mod Fremtiden. Naar den civile Flyv

ning genoptages, vil lntava være rede - -

Verden over. 

INTAVA 

INTAVA 
Set. Annæ Plads 13 - København K. 

Repræsenterende 
Det Danske Petroleums Aktieselskab og Vacuum Oll Company A/S. 
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Nr. 4 April 1942 15. Aargang 

Finnernes Krig i Luften 
90 russiske Flyvepladser erobret 

af Finnerne. 

UNDER den første Vinterkrig mel
lem Finland og Rusland fløj store 

Sværme af russiske Flyvemaskiner ved 
fuldt Dagslys ind over forskellige Dele 
af Finland, og Befolkningen maatte 
Gang paa Gang søge Beskyttelse i in
terimistiske, kolde Beskyttelsesrum. 
Den første Krig tog derfor haardere 
paa Finnernes Nerver end de nuvæ
rende Kampe langt østpaa i Fjern
karelen. Forrige Gang var der kun et 
Faatal finske Jagere til Forsvarets 
Raadighed; men i Dag er det ikke rart 
at være i en russisk Flyvemaskine 
inde over Finland ved Dagslys. I de 
Maaneder, der gik lige forud for den 
nuværende Krig, har Finnerne anskaf
fet sig et fuldtud tidssvarende Jager
flyvevæsen, der er tilstrækkelig stort 
til at kunne beskytte selve Landet og 
de erobrede Omraader mod Øst. Der 
er blevet anlagt over 20 Krigsflyve
pladser i Finland, og paa den anden 
Side af Rigsgrænsen er ikke mindre 
end nogle og halvfems Flyvepladser 
faldet i Hænderne paa Finnerne under 
Fremrykningen i Sommerens og Efter
aarets Løb. Saaledes skriver vor sven
ske Kollega Flygning (Nr. 4/1942). 

Russerne anlægger Flyvepladser 
ved den finske Grænse. 

Straks efter Moskwafreden var Rus
serne i fuld Gang med at anlægge Fly
vebaser og Veje i Nærheden af den 
finske Grænse, og alle de mest moder
ne tekniske Hjælpemidler blev taget i 
Brug for at faa Krigsflyvepladserne i 
Fjernkarelens store Skove færdige paa 
kortest muliie Tid. Største Parten af 

de russiske Flyvepladser er lagt Øst for 
den gamle Rigsgrænse; men man 
naaede ogsaa at faa anlagt flere gode 
Flyvepladser i de Omraader, som Fin
land maatte afstaa efter den første 
Vinterkrig. Navnlig paa det Karelske 
Næs havde Russerne travlt med at an
lægge Flyvebaser. Paa en Sandstræk
ning Syd for Viborg var de blevet fær
dige med en udmærket Flyveplads, 
hvis Startbaner var to Kilometer lan
ge, og lignende Pladser var ogsaa an
lagt forskellige Steder ved Ladogas 
Vestkyst. 

Finnerne har Herredømmet 
i Luften. 

Den finske Offensiv- paabegyndtes 
samtidig med Tyskernes Fremstød paa 
hele Østfronten. Derfor kunde Russer
ne ikke afse saa meget Flyvemateriel 
til de karelske Omraader, af hvilken 
Grund de nyanlagte Flyvepladser ikke 
fik saa stor Betydning. Som Følge her
af kunde Finnerne allerede i Krigens 
anden Uge tilkæmpe sig Herredømmet 
i Luften, ikke blot over deres eget 
Land, men ogsaa over betydelige Om
raader af Fjendens. Denne Luftoverle
genhed var uden Tvivl en af de vigtig
ste Aarsager til, at de finske Angreb 
kunde gennemføres med saa stor Præ
cision og saa gode Resultater. 

Paa mindre end to Maaneder, regnet 
fra 1. August, blev der renset et Om
raade større end hele Danmark for 
Russere, og det skete med meget smaa 
Tab for Finnerne. Et stort Antal ud
mærkede Flyvepladser og andre Ud
gangsstillinger for et russiske Frem
stød vestover erobredes en efter en. 
Nu er disse Flyvepladser i forreste Li
nie en af de vigtigste Forudsætninger 
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for det finske Forsvar i Fjernkarelen. 
Saalænge Finnerne kan holde et rige
ligt Antal Jagere og Bombere i de øst
karelske Egne, bliver det meget van
skeligt for de russiske Tropper at gen
nembryde de finske Linier. 

Russerne møder med »Hurrieane« 
og »Spitfire«, 

Meget tyder paa, at Russerne har sat 
et omfattenre Arbejde i Gang med at 
anlægge nye Krigsflyvepladser Øst og 
Nord for Onega for at kunne tage 
Kampen op med de finske Flyvere i 
Omraadet mellem denne Sø og Hvide 
Havet. De senere Ugers Krigsbegiven
heder tyder paa, at nogle af disse Fly
vepladser allerede er færdigbygget. 
Russerne har nemlig i den sidste Tid 
bidt meget kraftigere fra sig end for et 
Par Maaneder siden. Medens de finske 
Bombeflyvere sidste Efteraar kunde 
foretage omfattende Angreb paa Mur
manskbanen ved højlys Dag og uden 
Jagerdækning, saa kan dette ikke lade 
sig gøre mere. En betydelig Del af det 
engelske Krigsmateriel, der er naaet 
til Sovjetunionen, er blevet sat ind paa 
Krigsskuepladsen Nord for Onega, og 
det er jo rnt naturligt, naar man tæn
ker paa dens afgørende Betydning for 
de stadige Materielleverancer, der 
transporteres derigennem. De sidste 
Uger har Finnerne maattet kæmpe 
mod russiske Flyvere, der havde den 
Fordel at sidde i moderne >Hurri
cane« og >Spitfire«. Meget haarde 
Luftkampe er i den seneste Tid blevet 
udkæmpet over Ishavskarelens stiv
frosne Landskab, og Finnerne har maat-

tet udnytte al deres Dygtighed som 
Jagerflyvere for at faa Bugt med den 
veludrustede Modstander. 

Finnerne kæmper med Curtiss
J agere og franske Jagere. 

Finnerne har imidlertid Jagertyper, 
der er Russernes jævnbyrdige. Umid
delbart før den forrige Vinterkrigs 
Slutning og i Løbet af Sommeren 1940 
kom en regelmæssig Strøm af ameri
kanske Curtiss-Jagere til Finland sam
tidig med, at en Del engelske Jagere 
kom til Landet via Norge og Sverrig. 
Efter Krigsudbruddet i Juni 1942 har 
Finnerne desuden overtaget et stort 
Antal udmærkede franske Jagere af 
Tyskerne, og de har vist gode Kamp
. egenskaber paa Grund af deres stærke 
Bevæbning. Mange russiske Jagere og 
Bombere er blevet nedkæmpet af Fin
nernes franske Jagere, som mærkelig 
nok har vist sig i Besiddelse af temme
lige gode Flyveegenskaber selv i meget 
streng Kulde og under Ophold paa 
snedækkede Flyvepladser. 

Finske Rekognosceringsflyvere har 
i den senere Tid rapporteret, at Rus
serne har anlagt mange Flyvepladser 
paa de tilfrosne Søer i Fjernkarelen. 
Saalænge Vinteren varer maa man der
for regne med, at Russerne er jævn
byrdige Modstandere i Luften over 
den finsk-russiske Krigsskueplads. 
Begge Parter raader i Øjeblikket over 
alle de Flyvepladser, de behøver. Men 
naar Foraaret kommer, vil Finnerne 
have store Fordele fremfor Modstan
deren, takket være de 90 Flyvepladser, 
de hidtil har erobret fra Fjenden. J. F. 

Hvad den svenske Forsvarsbetænkning siger om Privatflyvningen 
FLYVEMATERIELLETS Udvikling 

har bl. a. medført en betydelig 
Forlængelse af de militære Flyveres 
Uddannelse. Selv om Uddannelsen 
sker i forceret, krigsmæssigt Tempo, 
maa man regne med, at Uddannelsen 
af en Flyver, der er anvendelig til 
Krigsflyvning, mindst tager 10- 12 
Maaneder. Set fra et Beredskabssyns
punkt maa Flyvevaabnets flyvende 
Personel desuden allerede i Fredstid 
staa paa et højt Uddannelsesstand
punkt. De værnepligtige Flyvere 
(Reserveflyvere), der er blevet ud
dannet ved Flyvevaabnet siden Efter
aaret 1939, har til en vis Grad været 
Privatflyvere. Derved har det vist sig, 
at det Grundlag for Uddannelsen, som 
Privatflyvernes Flyvetid paa f. Eks. 50 
Flyvetimer udgør, ikke i nogen nævne
værdig Grad har Indflydelse paa Ud-
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dannelsestidens Længde. Privat- og 
Sportsflyvningens største Betydning 
ligger saaledes ikke i, at den skaber 
Reserver af Flyvere til Flyvevaabnet, 
men deri, at den paa en virksom Maa
de bidrager til at udbrede Interessen 
for Flyvning i det hele taget indenfor 
Landets forskellige Dele. Det mest 
værdifulde, set fra Flyvevaabnets 
Synspunkt, er i denne Forbindelse i 
første Række Model- og Svæveflyvnin
gen, samt Byggevirksomheden af for
skellig Art, - i anden Række kommer 
Motorflyvningen. Disse Former for 
Civil- og Sportsflyvning fremmer For
staaelsen for Flyvevaabnet og dets 
Virksomhed samt gavner dets Rekrut
tering. Paa Grund heraf siger Betænk
ningen, bør Privat- og Sportsflyvnin
gen støttes af Staten. 

>Flygning«. 

Krigsskibets Øje 
Arado Ar 196 

NAAR man læser om, hvordan en 
Undervandsbaad, hvis Periskop 

er skudt i Stykker, Dag og Nat maa 
ligge paa Bunden i en fjendtlig Havn, 
fordi Lyskasterne om Natten oplyser 
det snævre Havneudløb, saa dette kun 
kan passeres i neddykket Tilstand og 
uden Periskop, saa forstaar man, hvad" 
Undervandsbaadens Øje, Periskopet, 
betyder for det indespærrede Mandskab. 

Det er sikkert ikke alle, der har 
tænkt over, at Flyvemaskinen, som et
hvert større Krigsskib er udstyret 
med, er blevet et livsvigtigt og uund
værligt Organ for Skibet. Ikke blot paa 
Grund af visse Opklaringsskibes store 
Hastighed og det svære Skyts's store 
Rækkevidde, men ogsaa som Folge af 
den fjendtlige U-Baadsfare, er det ble
vet nødvendigt at forøge Krigsskibets 
Horisont, der hidtil har været ca. 20 
Kilometer. At bygge endnu højere Ma
ster til dette Formaal var umuligt. 

Selv i klart Vejr har Jordens Run
ding sat en Grænse for, hvor langt det 
menneskelige Øje kan se. Hvis Udkigs
punktet i Skibsmasten ligger 9 m over 
Havoverfladen, saa mødes Himmel og 
Hav ca. 11 Kilometer borte. Fra 16 
Meters Højde ligger denne Linie i en 
Afstand af ca. 14 Kilometer. Fra 25 
Meters Højde kan Øjet række ca. 18 

Arado Ar 196 Katapultfartøj. 



.4rado Ar 196 paa Katapulten paa et tysk Krigsskib. 

Kilometer, og hvis Udkigspladsen kun
de anbringes 36 Meter over Havover
fladen, vilde Himmel og Jord mødes i 
en Afstand af 21 Kilometer derfra, og 
alt, hvad der laa bagved, vilde være 
skjult for det menneskelige Øje. Rø
gen, der vælder ud af Skorstenene, 
afslører for det meste alt for sent, 
hvad der toner frem i Horisonten. I 
mange Tilfælde har Havets Kæmper 
skudt uden at have set, hvad det var, 
og efter Røgen og Mastetoppene kan 
man let komme til at bedømme Af
standen galt. Af den Grund er det ikke 
nok med en Udkigspost i en høj Mast. 
Ved Hjælp af vældige Staalflaskers 
bundne Energi skyder man nu >Krigs
skibets Øjec til Vejrs fra en Katapult. 
I Løbet af faa Minutter kan Luftfar
tøjet være 1000 Meter oppe over Ski
bet. Allerede i 1000 Meters Højde har 
Horisonten flyttet sig et ordentlig 
Stykke Vej, for Himmel og Hav mødes 
først paa en Afstand af 110 km. En 
vældig Havflade paa ca. 38000 Kva
dratkilometer, der breder sig i alle 
Kompasrosens Retninger, ligger ud
bredt for Observatørens Synsfelt. Den 
Jysstærke Kikkert hjælper ham til at 
kunne se igennem den graalige Dis 
langt borte, og det varer ikke længe, 
førend det , flyvende Øjecs traadløse 
Telefon eller Telegraf beretter om, 
hvad Observatører har set. Samtidig 
undersøger Luftfartøjets Fører Hav
overfladen rundt om sit eget Skib. Han 
kan se flere Meter ned igennem den 
klare Havoverflade, og han spejder ef
ter, om muligt en neddykket Under
vandsbaad sniger sig henimod Skibet. 

søen, Skagerak og Kattegat; men For
holdene har hidtil forhindret det. Der 
er Beretninger om, hvordan den Maa
ned efter Maaned, Dag og Nat, har væ
ret anvendt til Kystopklaring. Efter 
Fremstødet mod Norge blev de overor
dentlig vigtige Tilførsler sikret af saa
danne Kystopklarings-Luftfartøjer. 

Baade ved Nattetid og Taage stod 
Luftfartøjerne startklare paa deres 
Katapulter, medens Skibene opholdt 
sig i Nærheden af Landets stejle Klip
pekyster. Ved den gryende Morgen
stunds første Vejropklaring var Flyve
maskinerne i Luften paa faa Sekun
der; de kunde se ind i de snevre Fjor
de, og kunde sikre mod Overraskelser 
fra Havet. 

Blandt de mange Beretninger om 
disse ,Havets Gedehamse«, som Arado 

Ar 196 ofte bliver kaldt, er et Eksem
pel paa, hvordan et Luftfartøj har op
bragt en Undervandsbaad. Observatø
rens Beretning lyder saaledes: 

»Vejret er forholdsvis gunstigt. Hen
imod Klokken halvfire gør Flyvema
skinens Fører mig opmærksom paa et 
mørkt Punkt ovre mod Øst. I Kik
kerten kan jeg se, at det er en Under
vandsbaad. , Nu gælder det«, raabte 
jeg til Flyveren. Han var klar over 
det med det samme og tog mere Højde 
paa for at kunne kaste Bomberne. Da 
vi kom nærmere, opdagede vi en an
den Ar 196, der kredsede over Under
vandsbaaden, som med en Fart af 6 til 
8 Sømil forsøgte at naa over mod den 
svenske Kyst. Og saa gik det los. I 
Afværgeilden fra Undervandsbaadens 
10,5 cm Skyts og Maskingeværer kaste
de vi vore Bomber, og saa satte vi bog
stavelig talt Aradoen paa Næsen, me
dens vi overdængede Undervandsbaa
den med vore Kanoner og Maskin
geværer. • Denne indstillede sin Af
værgeild. Der var ingen at se paa Dæk• 
kel. Den første Arado fløj afsted for 
at hente nogle af vore Søstridskræfter, 
medens vi kredsede over Undervands
baaden og beskød den med vore Ma
skingeværer. Under en Ildpause kom 
et Par Mand til Syne i TaaTnet, og lidt 
efter hejstes et hvidt Flag paa Peri
skopet. 

Vi landede i Nærheden af Under
vandsbaaden, og lidt efter kom den 
anden Arado tilbage. Det varede hel
ler ikke længe, førend de tilkaldte Sø
stridskræfter kom til Stede, og saa 
blev Undervandsbaaden taget paa 
Slæb til en tysk Havn.c Ar. 

Arado Ar 196 har udviklet sig til en 
ren ,U-Baadsjagerc, og der kunde 
nævnes mange Eksempler paa, hvad 
den har præsteret, navnlig i Nord- Nærbillede af Katapultluftfartøj Ar 196. 
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Salgschef Per Yde er død 

DEN tidligere Militærflyver, Løjt
nant Per Yde døde pludseligt den 

12. Marts ramt af et Hjerteslag. Per 
Yde blev antaget som Elev ved Hærens 
Flyveskole i August 1917, og Aaret ef
ter fik han sit militære Flyvercertifi
kat. Efter at have afsluttet sin Tjene
ste ved Flyveskolen, kom Løjtnant Yde 
ind i Automobilbranchen og blev efter 
kort Tids Forløb ansat i Firmaet Hans 
Lystrup, hvor han var Salgschef, da 
Døden indhentede ham. 

Per Yde svigtede aldrig sin gamle 
Kærlighed til Flyvningen, og han 
fandt sin Vennekreds indenfor Danske 
Flyvere, hvis Arbejde og Trivsel han 
var stærkt interesseret i. Han var en 
helstøbt Personlighed, som kun vilde 
det gode, og alle han kom i Berøring 
med agtede ham og holdt af ham. Baa
de ældre og yngre Flyvere lærte at 
værdsætte hans retliniede Karakter, 
og det vakte Sorg i Flyverkredse, da 
Meddelelsen kom om hans bratte Død. 

Ære være hans Minde. 

Ny Ove ri ·• ~niør i D. D. L. 

DEN nye Stil 
ved Det · 

rr blevet /bl': ' 
Hansen fra . 
tekniske TjenestL 
niør tiltræder sin , 
d. A. 

som Overingeniør 
' e Luftfartselskab 

Ingeniør Svend 
Flyvertroppers 
·1ye Overinge-

den 1. April 

•1!111111111111111111111111! 

FLYV 
ere Gange vær~. udsolgt 
efter Udsendelsen. -
gaa at spørge forgæves 

Bladet ved at have fast 
bonnemeqt. 

YV 
er 50 Øre pr. Nummer 
r. 6.00 pr. Aargang og 

illes hos alle Danmarks 
og Bladhandlere eller 

Ekspeditionen, Vester
ade 60, Kbhvn. V. 

s 
:ii11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ffi 

I Tilslutning til Artiklen i FLYV Nr. 
2/1942 om Udvidelsen af det svenske 

Flyvevaaben bringer vi, efter det svenske 
Tidsskrift »Flygning<<, en Oversigt over 
Flyverafdelingernes Forlæggelse i Hen
hold til Forsvarsbetænkningens Forslag. 
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De svenske Flyverafdelingers Forlæggelse 

Nr. 

Fl 
F2 
F3 
F4 
F5 
F6 
F7 
F8 
F9 
F 10 
F 11 
F 12 
F 13 
F 14 
F 15 
F 16 
F 17 
F 20 

F 21 

...... 
• • •• • • • • 

• • , 
-# 

• ,. 
• .. 

• 1 
~ # 

••• 

Benævnelse 

Viistmanlands 
Roslagens 
Ostgota 
Jåmtlands .. ) 
Krigsflyveskolen 
Vestgota 
Skaraborgs 
Svea 
Gota 
Skånska 
Sodermanlands 
Kalmar 
Bråvalla 
Hallands 
Våsterbottens •) 
Upplands 
Blekinge 
Flyver-

kadetskolen 
N orrbottens 
Flyvepladskorps 

Art 

Tung Bomber 
Marinerekognoscering 
Hærrekognoscering 
Let Bomber 

Let Bomber 
Tung Bomber 
Jager 
Jager 
Jager 
Fjernrekognoscering 
Let Bomber 
Jager 
Tung Bomber 
Jager 
Jager 
Torpedo 

") Ikke medtaget poo ovenstoaende Kort. 

Hjemsted 

Hiisslo ved Vesleriis 
Hågerniis N. f'. Stockholm 
Malmen ved Linkoping 
Froson ved Ostersund 
Ljungbyhed 
Karlsberg 
Såtenås Ø. f. Vånersborg 
Barkaby NV. f. Stockholm 
Såve N. for Goteborg 
Barkåkra ved Ångelholm 
Nykoping 
Kalmar 
Norrkoping 
Halmstad 
Umeå 
Uppsala 
Ramdala Ø. f. Karlskrona 

Uppsala 

Luleå 



Kaptajn John Foltmann fyldte 50 Aar d. 26. Marts 

EN Oktoberdag i 1916 vandrede den 
unge Løjtnant John Foltmann ind 

gennem Porten ved Kløvermarkens 
Flyveplads og meldte sig til Tjeneste 
ved Hærens Flyveskole. Den Dag mød
te Foltmann sin Skæbne, for Flyvnin
gen, og hvad der har Tilknytning her
til, blev hans Liv. Vi tror, al Foltmann 
er denne Skæbne taknemmelig. 

Han havde alle Betingelser for at 
blive en dygtig Flyver, af Legeme 
·tærk og smidig. trænet gennem Gym
nastik og alskens Sport, ligevægtig i 
Sind og i Besiddelse af en god Por
tion Optimisme, hvilket en Flyver i 
de Tider havde god Brug for. 

Uddannelsestiden og de følgende 
Aars Tjeneste som Militærflyver hører 
sikkert til de bedste Erindringer i 
Foltmanns Liv. Det var da ogsaa med 
tungt Hjerte, at han, som saa mange 
andre, maatte forlade den militære 
Flyvetjeneste, da Udviklingen svigte
de. Han forlod dog aldrig helt Hærens 
Flyvertropper, men blev i deres Re
serve, og hvert Aar har han deltaget i 
de større Øvelser og ofte forrettet Tje
neste af længere Varighed. 

Foltmann har gennem Aarene haft 
god Brug for sine udmærkede admini
strative og organisatori ske Evner. Da 
saaledes Direktør H. Tholstrup i Efter
krigstidens magre Flyveaar startede 
Dansk Luft-Rederi i Lundtofte, blev 
Foltmann dets Leder. Rederiet virkede 
i Hovedsagen med indenlandsk Flyv
ning af enhver Art og var idelig paa 
Færde over det ganske Land med 
Rundflyvninger og Opvisninger. Ved 
Siden af det administrative Arbejde 
tog Foltmann en Haand med i den 
praktiske Flyvning, og i Pagt med Ti
dens Udvikling sprang han en Dag ud 
med Faldskærm for at demonstrere 
dette Redningsmiddel. Kun Skade at 
Rederiet maatte ophøre, det udførte et 
fortræffeligt· Arbejde i de Aar, det ek
sisterede, ikke mindst ved at udbrede 
Kendskab og skabe Tillid til Flyvning 
herhjemme. 

I længere Perioder varetog Folt
mann et Par af de udenlandske Luft
fartselskabers Interesser og ledede 
den trafikale Tjeneste for dem her i 
Landet. Dette Arbejde, for hvilket 
Foltmann høstede megen Anerkendel
se, ophørte, da de paagældende Luft
fartselskaber fik oprettet egne Konto
rer cig ansat eget Personel. 

Der er mange andre Omraader in
den for Flyvningen, hvor Foltmann 

Kaptajn John Foltmann. 

har virket, f. Eks . ledede han gennem 
længere Tid D.D.L.s Rundflyvninger, 
og han har ligeledes tilrettelagt og le
det mange af de store Flyvestævner, 
der er afholdt rundt om i Landet, og 
alle Vegne har hans store Erfaring i 
Forbindelse med Evnen til at forhand
le og organisere gjort ham Arbejdet let 
og faaet Arrangementerne til at klappe. 

Foltmanns Navn er kendt af alle 
herhjemme og af mange uden for 
Landets Grænser. Særligt medvirken
de hertil har Foltmanns Indsats paa 
det flyveliterære Omraade været. Han 
er Forfatter til flere Haandbøger og 
adskillige Overstettel'.ler bærer hans 
Navn. Han fører en dygtig og sikker 
Pen, og hans Værker er saglige og paa
lidelige, takket være hans omhyggelige 
Bearbejdelse af Emnerne og hans Ind
leven i det nyeste paa Flyvningens 
Omraade. 

Som Foredragsholder er Foltmann 
vel kendt og meget efterspurgt. Fore
dragsemnerne handler naturligvis om 
Flyvning, og Foltmann skaffer sine 
Emner underbygget, selvom det er 
forbundet med nok saa store Vanske
ligheder. Et Eksempel herpaa gav han, 
da han foretog en Flyverejse til de 
italiensk afrikanske Besiddelser for 
ved Selvsyn at erkyndige sig om, hvil
ken Rolle Luftfarten spillede i Koloni
seringsarbejdet paa disse Breddegra
der. 

Kaptajn Foltmann er en pragtfuld 
Ven og Kammerat, og han nyder alle 
Flyveres Agtelse og Tillid. Det bedste 
Bevis herpaa gav Flyverne, da de valg
te ham til Formand for Foreningen 
>Danske Flyvere« i 1928. I ca. 10 Aar 

sad han som Formand, og en mere 
virksom og afholdt Formand har en 
Forening vist sjældent haft. Forenin
gens Fond for forulykkede Flyveres 
Efterladte staar hans Hjerte nær, og 
han var i Spidsen for det Arbejde, der 
førte til Rejsningen af Flyvermonu
mentet. 

Som bekendt er Foltmann Redaktør 
af FLYV, og det vil være rimeligt at 
høre, hvad Forlagsboghandler Ejvind 
Christen en, med hvem Foltmann har 
samarbejdet i saa mange Aar, har at 
sige ved denne celebre Lejlighed. Ej
vind Christensen udtaler : >Kaptajn 
Foltmanns største Indsats er efter min 
Mening hans Virksomhed som Redak
tør af FLYV. Lige fra den første Dag, 
FLYV udkom - den 1. Juni 1928 -
har han staaet som Bladets Redaktør, 
og utallige er de Artikler, han i Aare
nes Løb har skrevet, altid aktuel og 
altid paa Jagt efter det nyeste Stof, 
som har kunnet fremskaffes, har han 
sin store Andel i, at FLYV er blevet 
det ansete Flyvetidsskrift, det nu er, 
saavel herhjemme som i Udlandet. 

Vi er Kaptajn Foltmann stor Tak 
skyldig for hans aldrig svigtende In
teresse og store Hjælpsomhed. Naar 
som helst man kalder paa ham, er han 
parat til at løse Opgaverne, og trænger 
man til en hjælpende Haand, gaar man 
aldrig forgæves til ham. Ikke mindst 
denne sidste Egenskab lærer man at 
sætte Pris paa i det daglige Samarbej
de, og det er vort Haab og Ønske, at vi 
endnu i mange Aar maa kunne glæde 
os over Samarbejdet med vor Redak
tør.« 

Der er nu gaaet mere end 25 Aar, si
den Foltmann som ung Løjtnant gav 
sig i Kast med Flyvningen. Han har et 
forbløffende Kendskab til Flyvningens 
Data, hvad enten det drejer sig om 
Personel eller Materiel - han er i Vir
keligheden paa dette Omnade et le
vende Leksikon, og utallige er de Fo
respørgsler, der rettes til ham, og som 
han besvarer med aldrig svigtende 
Elskværdighed. 

Aarene er vel ikke gaaet helt spor
løst hen over Foltmann, den slanke 
Linie fra Løjtnantstiden maa saaledes 
siges at være gaaet tabt, men uforan
dret er det friske, imødekommende 
Væsen, det ukuelige Humør og barok• 
ke Lune, og først og sidst den klippe
faste Tro paa dansk Militær- og Civil
flyvnings Udvikling. 

Til Lykke! - kov. 
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Særlige Vindkanaltyper 
Af Civilingeniør C. C. Beckmann. 

MANGE strømtekniske Problemer 
kan ikke undersøges paa tilfreds

stillende Maade i Vindkanaler af sæd
vanlig Type, men kræver specielle 
Anlæg. En Række af disse har allerede 
set Dagens Lys og skal her kort gen
nemgaas. 

Det har vist sig, at for at skabe de 
Strømningsforhold i en Vindkanal, der 
svarer til meget store Flyvehastig
heder, kan man gaa to Veje: den ene, 
at forøge Lufthastigheden, synes na
turligst, men medfører den Ulempe, at 
Ydelsen af den Motor, som skal drive 
Propellen, skal forøges ganske betyde
ligt. Den anden Vej, der staar aaben, 
er i Stedet at forøge Trykket af den 
Luft, der cirkulerer i Vindkanal
Kredsløbet. (Forklaringen paa denne 
tilsyneladende Besynderlighed følger 
senere i Artiklen). Paa denne Maade 
er opstaaet Typen: Overtryks-Vindka
nal, og man har allerede bygget flere 
Kanaler af denne Art. Een af dem, en 
amerikansk, arbejder med Overtryk 
paa helt op til 20 Atmosfærer. 

Efterligningen af Atmosfærens Egen
skaber kræver ogsaa særlige Vindka
naler. Ved Undersøgelsen af Forhold 
ved f. Eks. Højdeflyvning maa man 
kunne regulere Luftstrømmens Fugtig
hed, dens Temperatur (helt ned paa 
store Kuldegrader), saavel som dens 
Tryk, der her - i Modsætning til før 
- skal formindskes under Atmosfære
trykket. 

En Undersøgelse af Indflydelsen af 
Luftens Turbulens fordrer særlige 
Vindkanaler. Dels maa man kunne 
komme Luftens turbulensfrie Tilstand 
saa nær som muligt, og dels maa man 
kunne variere Turbulensgraden. Ved 
Luf' ens Turbulens forstaar man Luft
par:;klernes uregelmæssige Hvirvlen 
mellem hinanden. Styrken af denne 
Hvirvlen kan være højst forskellig og 
har stor Indflydelse paa f. Eks. et 
Bæreplanprofils aerodynamiske Egen
skaber. 

Undersøgelsen af et Luftfartøjs Spin
Egenskaber kræver en ganske speciel 
Vindkanal med lodret opadrettet Luft
strøm. Disse Kanaler bruges ogsaa til 
Undersøgelse af Paavirkningen med 
Bøer. Ved en Bø forstaar man de -
undertiden ret kraftige - lodrette 
Luftstrømme, et Luftfartøj kan blive · 
udsat for unger Flyvning. (Den popu
lære Betegnelse for den nedadrettede 
Bø er >Lufthul«). 
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Synliggøreisen af Strømningen om 
de forskellige Legemer, der undersø
ges, er af stor Interesse og kræver om 
ikke særlige Kanaler, saa dog særlige 
Røg-Anlæg til Anvendelse i en almin
delig Vindkanal. De bedste Strøm
ningsbilleder faar man imidlertid ved 
at gøre Strømningen synlig om Model
lerne, naar de bevæges gennem Vand. 

Udover de allerede nævnte specielle 
Former paa Vindkanaler, findes der 
en hel Gruppe af særlige Anlæg, som 
især er beregnet paa Undersøgelse af 
Motor- og Propelspørgsmaal. Saadan
ne Typer kan af Pladshensyn ikke fin
de Omtale her. Derimod skal der for-

Optagelser af Isdannelsen omkrillg 
Forkanten af el Bæreplan. Forsøget er 
udforl i en Vindkanal, hvor Luftstrøm
men kan gøres fuglighedslwldig og af-

køles stærkt. 

tælles lidt om den allernyeste Vind-
, kanalform, der - ligesom den lodrette 

Spin-Kanal - adskiller sig fra andre 
derved, at Modellen ikke er fast op
hængt, men svæver frit i Luftstrøm
men inde paa Forsøgspladsen. Der vil
de ikke være noget i Vejen for, at Fly
vemaskinemodellen, hvis den var for
synet med eget Fremdrivningsmiddel, 
kunde flyve frit i en vandret Luft
strøm, og hele Anordningen kunde re
guleres saaledes, at Modellen holdt sig 
paa samme Sted hele Tiden. Iagttagel
sen af Modellens Adfærd kunde da 
give Oplysninger om dens Flyveegen
skaber. Vanskeligheden ved hele Ar
rangementet ligger imidlertid i Til
vejebringelsen af Modellens Fremdriv
ningsmiddel, og Forsøg med Vandret
flyvning af denne Art er derfor endnu 
ikke gennemført til Bunds. Uden Frem
driftskraft kan man derimod virkelig
gøre Glideflyvningen i en skraatstillct 
Luftstrøm, hvis Akse med vandret Plan 
danner en Vinkel, der netop er Model
maskinens Glidevinkel. Som Forsøg 
blev i Amerika bygget en Vindkanal 
med 1,5 m Straalediameter. Hele Ka
nalen var saaledes ophængt, at den 
kunde stilles i forskellige Skraastillin
ger. Denne Vindkanal havde ikke Til
bageløb, men sugede hele Tiden ny 
Luft ind. Arbejdet med denne Forsøgs
kanal faldt saa godt ud, at en ny og 
større Type blev bygget. Det nye An
læg har en Luftstraale, hvis Diameter 
er 3,6 m. Hele Kanalen er 9 m lang og 
kan stilles under enhver Hældning. Da 
man her vil muliggøre Luftens Til
bageløb til fornyet Indsugning, er hele 
Kanalen indbygget i en Staalkugle paa 
18 m i Diameter. Herved har man sam
tidig opnaaet at kunne arbejde med et 
Overtryk paa 2 Atmosfærer. Hele An
lægget kan betjenes af to l\Iand; den 
ene passer Kanalens Hældning og 
Vindhastigheden, den anden dirigerer 
Modellen, hvis Ror kan styres elektro
magnetisk. Strømmen overføres gen
nem en tynd Slæbetraad. Propellen har 
4,7 m i Diameter og Motoren har 600 
HK. 

Forsøgsteknikken i en saadan Kanal, 
saavel som i Spin-Kanalerne, afviger 
selvsagt noget fra de Metoder, der an
vendes i almindelige Anlæg. Fordrin
gen om Strømningens >dynamiske 
Ligedannethed« (herom mere i det ef
terfølgende) er strengere, Modellerne 
skal være overordentlig lette og om 
muligt endnu mere eksakt lig Origi
nalen, end det sædvanligvis er Tilfæl
det. Modellens Adfærd under >Flyv
ningen« fotograferes med specielle 
Filmsapparater, og ud af Optagelserne 



Vindkanal med lodrel Luftstrøm til 
Undersøgelse af Flyvemaskinens Spin

Egenskaber. 

kan man da ved en særlig Teknik 
læse de ønskede Iagttagelser. 

Modellens OphænJ(ning 
under Forsøg. 

Naar undtages de sidst omtalte to 
specielle Kanalformer, hvori Model
maskinen er frit flyvende, er Model
lerne altid fast anbragte. Ophængnin
gen s·ker i Almindelighed i tynde 
Staaltraade, hvis Tilstedeværelse for
styrrer Strømningen mindst. Det kan 
ikke undgaas, at Luftmodstanden paa 
disse Traade maales med, og dette maa 
man naturligvis tage Hensyn til ved en 
passende Korrektion, som imidlertid 
er ret let at foretage. En Profilunder
søgelse foregaar da i Reglen paa føl
gende Maade: der udfærdiges et rekt
angulært Modelbæreplan, som har det 
paagældende Profil, og Modellen op
hænges paa Forsøgspladsen. Planet 
anbringes omvendt, Undersiden opad, 
saafremt Maalingen skal foregaa ved 
positiv Indfaldsvinkel a. Ved Hjælp 
af meget følsomme og hurtigt registre
rende Vægte af særlig Konstruktion 
maales Kræfterne paa Modellen; sam
tidig maales Planets Indfaldsvinkel og 
Luftstrømmens Hastighed. Hermed 
har man Opgivelser nok til at kunne 
beregnet et Sæt af de søgte Talværdier: 
Opdriftskoefficient, Modstandskoeffi
cient og Momentkoefficient. Disse tre 
Størrelser gælder altsaa for det paa
gældende Bæreplanprofil og ved den 
paagældende Indfaldsvinkel a. Til
svarende Maalinger gentages derpaa 
ved andre Planstillinger, til man har 

" 

BØGER 
der anvendes ved den grundlæggende Teoriundervisning 

i de tyske Folkeskoler 

I Serien •Luftfahrt und Schule• har 
Forlaget E. J. E. V o 1 c k m a n n 
N a c hf. E. W et te, Berlin, udgivet en 
Række Smaabøger til en forholdsvis billig 
Pris, beregnet til Undervisningsbrug i Fol
keskolerne og de højere Skoler. Bøgerne 
spænder over hele Flyvningens righoldige 
Materiale, og flere af dem er udkommet i 
mange Oplag. 

»Elnflihrung in die Physik des Filegense 
af Professor, Dr. K. Schiitt. 179 Sider. 198 
Illustrationer. RM. 4,00. (7' Oplag, 1940) 
(I Serie, Bind 1). 

•Hvorledes opstaar de hemmelige Luft
kræfter, der løfter det ofte flere Tusinde 
Kilo tunge Luftfartøj?• staar der i Bogens 
Forord, og paa en letfattelig Maade gives 
der Svar paa Spørgsmaalet. Bogen nøjes 
ikke med at forklare Problemerne, men 
den giver ogsaa Anvisning paa, hvordan 
Læreren ved Hjælp af nogle enkle For
søg kan demonstrere, hvorledes de for
skellige Kræfter virker paa Bæreplaner, 
Propel, Ror og Klapper. 

Bogen omhandler Luftmodstand, Tryk
variationer i en Luftstrøm, Grænselaget, 
Luftlfræfter paa Bæreplaner, Motoren, 
Motorflyvning, Flyvemaskinens Stabilitet 
og Mekanik samt Svæveflyvning. 

Visse Dele af Bogen, som kan springes 
over uden Skade for Helheden, er kun be
regnet for de højere Skoler. 

»Grundriss der Luftfahrt«, Udgave A, af 
Professor, Dr. K. Schiitt. 40 Sider. 56 Illu
strationer. RM. 0.68. (4' Oplag, 1940) (I 
Serie, Bind 2). 

Denne Bog, der omhandler det rent ele
mentære Grundlag for Flyvning, er bereg
net for Elever i alle Skoler. Eleverne faar 
noget at vide om Luftmodstand, dens Af
hængighed af Legemets Form og Betyd
ningen af Hvirveldannelser. Det hele de
monstreres ved praktiske Forsøg. Mathe
matiske Beregninger og Formler forekom
mer ikke. Der kræves dog elementært. 
Kendskab til Lufttryk, Kræfternes Paral
lelogram og Archimedes Princip. Samtidig 
med Undervisningen tilraader Bogen at 
lade Eleverne tegne Strømningsbilleder, 
Profiler og Silhuetter af Flyvemaskiner. 

»Grundrlss der Luftfahrt« Udgave B er 
beregnet for de høje Skoler. 61 ·sider. 80 
Illustrationer. HM. 0.96. (4' Oplag, 1940j 
(I Serie, Bind 3). 

Ogsaa denne Bog er skrevet af den er
farne Lærer, Professor K. Schiitte. Den 
omhandler i det væsentligste det sammP 
som Udgave A, blot er Problemerne mere 

Vægt. Med den kan maales f. Eks. 
skaffet sig det fornødne Kendskab til 
Profilets Egenskaber. Ved den be
skrevne, forholdsvis simple Maaling 
kan man klare sig med at maale tre 
Kræfter, d. v. s. en saakaldt Trekom
ponent-Vægt er tilstrækkelig. Ved stør
re og mere sammensatte Maalinger 
maa der anvendes en Sekskomponent-

uddybet. Stoffet er tilpasset i Overens 
stemmelse med den nye tyske Lov af 30. 
Dec. 1939 om Undervisning i Luftfart i 
Folkeskoler og højere Skoler. Foruden 
Strømningslære, Luftmodstand, Luftkræf
ter paa Bæreplaner, Styring og Styreorga
ner, omhandler den Motorflyvning, Svæve
flyvning, Luftskibe og Balloner, lidt 0111 

Flyvningens Historie, Lufttrafik og mili
tær Flyvning. 

»Luftfahrt im Deutsch- und Geschiehts
untcrrieht« af Dr. Walther Hofstaetter. 64 
Sider, HM. 2,00. (1935) (I Serie, Bind 5). 

Ifølge det tyske Undervisningsministe
riums Bestemmelser skal Skolernes Timer 
i Tysk og Historie ogsaa beskæftige sig 
med Flyvningen paa den .Maade, at Ele
verne skal kende Flyvningens Historie, 
Biografier, Noveller, Romaner og Lev
nedsskildringer om berømte Flyvere og 
deres Bedrifter, og til dette Formaal er 
Bogen udarbejdet. Den bringer en kort
fattet Omtale af Udviklingen før, under 
og efter den forrige Verdenskrig samt om 
de ~tore Verdensflyvninger og Forsknings. 
flyvninger; endvidere omtales Balloner, 
Faldskærme og Luftskibe, og et Kapitel 
behandler Flyversprog. Den sidste Tre
diedel er en Fortegnelse over de Bøger, 
som det anbefales Eleverne at læse, og 
blandt hvilke navnlig FlyverbedrifternP 
indtager en førende Plads. 

»Luftfahrt im Biologi« af Professor, Dr. 
med. \Valter Sclmell. 77 Sider. 49 lllustra• 
tioner. RM. 2,00. (1936) (I Serie, Bind 6). 

Denne noget særprægede, men ikke 
mindst interessante Bog, er i det store 
hele en Bearbejdelse af Bogen •Luftfahrt
medizin • (anmeldt i forrige Nummer af 
FLYV), beregnet til Skolebrug. Den for
tæller om Flyveproblemet i Dyre- og 
Planteriget, d. v. s. om flyvende Plante
frø, Dyr og Fisk og i Særdeleshed om 
Fuglenes Flugt. Det andet Afsnit i Bogen 
beskæftiger sig med Højdeændringens Ind
flydelse under Flyvning, og herunder for
tælles om, hvordan den tyndere Luft i de 
større Højder indvirker paa Mennesket, 
om Betydningen og Følgerne af det for
mindskede Lufttryk i Højden, om Nød
vendigheden af at Organismen faar tilført 
tilstrækkelig Ilt m. m. Endvidere er der 
Afsnit om Sanseorganerne under Oriente
ring, Hastigheclsaccellerationens Indvirken 
paa det menneskelige Legeme samt Pro
blemet Flyvning ved egen Muskelkraft. 

Bogen er ligesom de øvrige skrevet paa 
en letfattelig Maade. 

hvorledes Bæreplanet forholder sig 
ved Udslag af Balanceklapperne. Med 
denne Vægt er man ogsaa i Stand til 
at foretage Maalinger paa Modellen af 
hele Flyvemaskinen og kan derved 
skaffe sig Kendskab til bl. a. dennes 
Adfærd ved Siderorsudslag, HØjde
rorsudslag m. ru. 

{Fortsætte• I næste Nr.) 
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N.ye Flyvemaskinetyper 
fra de krigsførende Lande 

Den kommende Foraarsoffensiv vil ogsaa paa Flyvemaskinernes 
Omraade vise en kraftig Indsats fra de forskellige krigsførende 
Lande. Oplysningerne om de nye Typer er naturligvis yderst spar
somme, men vi er dog i Stand til at offentliggøre nedenstaaende 

----mml..4&å-~,=8=t--~· --- ~@ ! i_s 
Sil lllit 
~ 

Auro Manchester. 

A no Manchestcl'. 

AVRO Manchester er Englands nyeste 
Bombeluftfartøj, og i de sidste Par 

Maaneder har den været omtalt sam
men med de andre kendte Bombere 
som Wellington, Whilley og Hampden 
samt de nyere Stirling og Halifax. Det 
er kun sparsomme Oplysninger, der 
hidtil har været fremme om Avro 
i\fanche,;ter, og under Luftfartøjets 
Tilblivelse var de fleste udenforstaaen
de af den Opfattelse, at den blev byg
get til fire l\Iotorer. Hvad Vægten an
gaar horer den nemlig hjemme i Klas
se med de store firemotorede Bombe
re. l\Ianchesler er imidlertid tomotoret, 
og det vil sige, at den maa være ud
styret med meget kraftige Motorer. 
Dette er ogsaa Tilfældet, idet den har 
to Rolls Royce Vulture Motorer hver 
paa 1760 H.K. 

Manchester er bygget af et af de 
ældste og bedst kendte Flyvemaskine
firmaer i Verden, nemlig A. V. Roe & 
Co. Ltd., et Firma der navnlig er ble
vet kendt for sine Øvelsesflyvemaski
ner, ikke blot i Hjemlandet, men over 
hele Verden. 

Avro 679 Manchester er et midtvin
get Monoplan, hygget helt af Letmeta I 
og i Staalkonslruktion. Det findes i to 
Versioner, et med en central Halefinne 
og Endeskiver paa Haleplanet, og et 
med to Halefinner for Enderne af 
ll aleplanet. 

vælrnel. Detailler med Hensyn Lil Be
væbningen foreligger ikke, men den 
bestaar af et Nash og Thompson Ma
skingeværtaarn agterude med fire 
Maskingeværer samt et Rygtaarn og 
el Næsetaarn med Iwer lo i\Iaskingevæ
rer. Rygtaarnet er det ~amme som fo
rekommer hos Stirling, men det er an
bragt længere agterude, og paa den 
Type, hvor der ingen central Hale
finne er, udgør det sammen med 
Agtertaarnet et meget kraftigt Forsvar 
mod Angreb bagfra. 

Manchester har en stor centralt
beliggende Bombeskakt midt i Krop
pen. Brændstoftankene er anbragt i 
den centrale Del af Planet mellem 
Kroppen og Motorerne. Indgangsaab
for Oliekølerne fin~les paa Planets For
kant. Naar Luften har passeret Olie
kølerne, ledes den ud i Luftstrømmen 
paa Planets Overside. 

Planet har ingen Afisningsanorcl
ning, men det har derimod Haleplanet. 
Ligesom de fleste morlerne Bombere 
er Manchester udstyret med Knive til 
Overskæring af Ballonkabler. 

Understellet, der er meget robu~t, 
kan trækkes helt ind i ;\fotorgondo
lerne. Halehjulet e1 fast. 

Indvendig er Manchester meget rum
melig, og det er bl. a. en stor Fordel 
for Besætningerne under lange Fly,•
ninger. Særlig bemærkelsesværdig for 
en Bomber er det, at de Dele af Krop
pen, der ligger nærmest Motorerne, er 
godt lydisolerel, og det medvirker til, 
al Besætningen ikke trættes. 

Besætningen bestaar af seks eller 
syv Mand, deri. indbefattet to Flvverr 
Na\'igatør, Radiotelegrafist og t~ Ma~ 
skingrværskytter. Telegrafisten er og
saa Skytte og betjener de forreste l\l:, 
skingeværer. 

Hidtil har Manchester ligesom \\'hal 
ley kun været anvendt til natlige Bom
betogter. 

Dornie1• Do 217 
og and1•e nye tyske Type•·· 

EFTER de foreliggende Oply~ninger 
arbejder den tyske Flyvemaskine

industri paa Udviklingen og Fremstil 
lingen af nye Krigsflyyemaskinetyper. 
De kendte Dornier-Typer Do 215 og 
Do 17 (Do 17z) faar en større Broder 
>Donzier Do 217«. Den udstyres med 
to luflkølede, 18-cyl. BMW-Dobbelt
stjernemotorer. Junkers kendte Type 
Ju 88 faar ligeledes en ny Broder, ./11 
288, der skal udstyres med to 2000 HK. 
Junkers-Motorer Jumo 222. Fockc
Wulf har en ny Jagertype Fw 19(), ud
styret med en luftlq,1Jct IHIW-Sljprnc
motor. Arado i Brandenbrng bygger e11 
Type med Dobbeltkrop; llei11kcl arbej
der med en Videreudvikling af det 
eenmolorede Rekognoscerings-Søluft
fartøj He 114; en Jager med en Dob
beltmotor Daimler Benz DB 606 ind
bygget i Kroppen bagved Føreren; en 

Ligesom de store engelske firemoto
rede Bombere er Manchester svært be- Dornier Do 217. 
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Katapultjager (Pontonluftfartøj) med 
delvis indtrækkelige Pontonner, og en 
Fly

0

vebaad med foranderlig Indfalds
vinkel paa Plan og Fremdrivningsmid
del. Det firemotorede Bombeluftfartøj 
H einkel 177 skal udstyres med to Mo
torgrupper, der hver bestaar af to 12 
cyl. Daimler-Benz DB 601 Motorer, der 
er anbragt ved Siden af hinanden, 
men arbejdende paa en fælles Propel. 

Messerschmitt-Fabriken har en Ty
pe med to Motorer anbragt ved Siden 
af hinanden i Kroppen, samt en Type 
med to lignende Dobbeltmotorer un
der Arbejde. Alle Fabriker har Op
mærksomheden henvendt paa Bygnin
gen af tryktætte Rum for Besætningen 
med Højdeflyvning for Øje. Hos Jun
kers i Dessau undersøges Muligheder
ne for Lufth·ansport af lette Kamp
vogne og Skyts op til 15 cm's Kaliber. 

Den russiske Jager 1-18. 
Det sovjetrussiske Luftvaabens nye

ste eensædede Jager er en Videreud
vikling af Typen I-17. I-18 er et Mono
plan med lavtliggende Bæreplan, og i 
sin Konstruktion minder den om en
gelske og tyske Typer. Det indtrække
lige Understel er anbragt paa Plan
midterstykket. Det er udstyret med en 

vædskekølet Motor paa 1250 HK. Be
væbning: 6 Maskingeværer og 1 20 
mm-Kanon. Største Hastighed 640 
km/T; Rækkevidde 800 km. 

J. F. 

* 
NYT UDEFRA 

Flyvemaskiner uden Siderors
pedaler. 

I Amerika er der kommet flere Rej
seflyvemaskiner paa Markedet, der er 
karakteristisk for deres meget store 
Ufølsomhed overfor Manøvrefejl og 
den enkle Maade, hvorpaa de manøv
reres. Det er bl. a. Typen >Ercoupec 
fra Engineering & Research Corp. og 
>Skyfarerc fra General Aircraft Co. 
o. fl. a. De er absolut spindsikre, de 
har trehjulet Understel, og dere Side
styring er forbundet med Balance
klapperne paa en saadan Maade, at 
Siderorspedalerne er overflødige. 

De amerikanske Luftfartsmyndig
heder overvejer af den Grund at ind
føre særlige Førercertifikater for den 
Slags spindsikre Flyvemaskiner, og 
disse skal kunne erhverves efter en af
kortet Uddannelsestid. Efter Forsøg, 
som har været afholdt med 20 Elever 

fra h,·er af tre forskellige Flyvesko
ler, og som ogsaa omfattede Omsko
ling til normale Flyvemaskiner, paa
tænker Luftfartsmyndigheder at ud
stede begrænsede Førercertifikater, 
der kun kræver mindst 5 Timers Dob
beltstyring og 25 Timers Soloflyv
ning, hvorimod del almindelige 
Sports fly,•ercertifikat kræver mindst 8 
Timer Dobbeltstyring og 15 Timer 
Solo. 

24 S,•æveplancr til det svenske 
Flyvevaaben. 

Det svenske Flyvevaabens ikke
flyvende Personel skal nu gøres inter
esseret i Svæveflyvning, og til det For
maal har Flyvevaabnet gjort en første 
Bestilling hos A. B. Flygplan i Stock
holm paa 24 svenskbyggede >Grunau 
Bahy41 . 

Hensigten med denne store Bestil
ling er dels at give det ikke-flyvende 
Personel lidt mere intimt Kendskab til 
selve Flyvningen, og dels at bibring!' 
det en meget værdifuld haandværks
mæssig Træning ved Bygning af 
Svæveplaner. Man mener, at Svæve
flyvningen vil faa sin største Betyd
ning for Flyvevaabnet som Fritids
beskæftigelse for Personellet. 

S A M LE B I N D til " FLY V" 

Den lysende Skrift 
fra Nattens Luftfartøj 

taler om 

AUTOFLUG 
- som har bestaaet siden 1919 

og er det ældste tyske 
Specialfirma for 

LUFTFARTSMATERIEL 
.AUTDFLUG BERLIN-
INH.GERHARDSEDLMAYR TEMPELHOF 

Hurtig Indheftning 
- Let Oplukning 

---- --, PRIS Kr. 2.50 

.FLYV•s Samlebind 
betyder Orden og ...J------ Besparelse - Bladet 
kommer straks paa 
Plads, og Udgiften 
til Indbinding af de 

\\--'~~i~~=~=~~::. løse Blade ved Aar-
- gangens Afslutning 

undgaas. 

Faas i enhver Bog
hand.el eller fra 
øFLYVøs Ekspedition 
Vesterbrogade 60 
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Flyveropgaverne 
APRIL .Macmed bringer nye Opgaver. 

Læs Reglei-ne nøje igennem og 
indsend Besvarelsen til FLYV. 

Der er 3 Præmier at vinde: 2 Gave
kort paa 15.00 l(r. og 1 paa 10.00 J(r. 

Præmietagerne i Marts: 
Vi meddeler først Navnene paa Vin

derne af Marts Maaneds Opgaver: 

Opgave A: Hr. Lagerist B. A. Kristen
sen, Hollændervej 16 2, Kø
benhavn V. 

Opgave B: Hr. Johs. Thinesen, Fin
sens Alle 29, Odense. 

Opgave C: Hr. Stud. art. Orla Jensen, 
Mathiasgade 23, Viborg. 

Præmierne, som bestaar af 1 Gave
kort til hver af Vinderne, er afsendt. 
Vi gør opmærksom paa, at Gavekorlet 
kan benyttes til Indkøb af Bøger af en
hver Art, det er altsaa ikke begrænset 
til Flyvebøger alene. 

Konkuneneens Uegle1•. 
Enhver kan indsende Løsninger af 

een eller flere af de stillede Opgaver; 
kun skal den Kupon mærket >Opga
ver«, som findes i hvert Nummer af 
»FLYV«, udfyldes og paaheftes Løs
ningen. For at kunne deltage er det 
altsaa ingen Betingelse, at man er Med
lem af en Flyveorganisation, men 
mangler den udfyldte Kupon, er Løs
ningen ugyldig. 

Løsningerne indsendes til , FLYV «s 
Redaktion, Vesterbrogade 60, Køben
havn V., og i lukket Konvolut mærket 
Opgave A - B e11er C, saa)edes at de er 
Redaktionen i Hænde senest den 10. 
April. Her vil et Udvalg, bestaaende 
af Ingeniør Vagn Prytz, Ingeniør C. 
C. Beckmann, Direktør Gerhard Han-

sen og Sven Wiel Bang bedømme Løs
ningerne og fordele - eller hvis flere 
har lige gode Besvarelser, foretage 
Lodtrækning om - Præmierne. Ud
valgets Bedømmelse er inappelabel. 

Der udsættes af Det Kongelige Dan
ske Aeronautiske Selskab, Sportsflyve
kluhben, Svæveflyverunionen og 
>FLYV« fait 3 Præmier, bestaaende af 
Gavekort paa 

Kr. 15.- for Opgaver under l\lolor
flyverunionen, 

Kr. 15.- - for Opgaver under Svæve
flyverunionen, og 

Kr. 10.- for Opgaver under Model
flyverunionen. 

Gavekortene, der vil blive tilsendt 
Præmietagerne, indløses paa >FLYV «s 
Ekspedition, Vesterbrogade 60, Kø
benhavn V. og kan bruges til Indkøb 
af Bøger efter eget Valg. 

Resultatet bekendtgøres i »FLYV« 
Maaneden efter, at Opgaverne har væ
ret givet. 

DANSK MOTORFLYVEU UNION 
Opgave A: 

Slillel af Sporlsflyveklubben. 
En Hedaklor skal under Isvanskelig

hcderne flyve fra Kastrup til Kolding. Af 
en Vindlrekont, som konstrueres i god 
Tid forud for Flyvningen, findes, at Kom
paskursen er 243° (Misvisning 7 4°, De
vialiol.l + 2°). Desuden beregnes, at Fly
vetiden vil blive 2 Timer. Maskinens 
Egenfart er 125 km/T. 

Konstruer den omtalte Vindtrekant og 
find Afdriftens Størrelse samt Vindem 
Styrke og retvisende Retning. 

Umiddelbart før Starten meldes, at Vin
dens Styrke og Retning er lidt anderledes 
end forudsat. En ny Vindtrekant viser, at 
Afdriften bliver 9° mindre end først an
taget, men al den beholdne Fart er uæn
dret. 

Hvor stor er nu Afdriften? Find ved 
Hjælp af den nye Vindtrekant den æn
drede Vindstyrke og -retning. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
Opgave B: 

Hvilke Krav stilles til en Flyveplads 
for Svæveflyveres Skole- og Øvelsesflyv
ninger? 

Kan saadanne Pladser indrettes - eller 
findes de her i Landet? 

* 
DANSK l\lODELFL YVEU UNION 

Opgave C: 
1. a. Hvad forstaas ved en Models Glide

vinkel? 
b. Hvad forstaas ved en l\fodels Glide

tal? 
2. En Model startes i Vindstille med 200 

m Snor. Tophøjden regnes til 60 pCt. 
af Snorlængden. Modellen flyver lige 
ud og lander 1320 m borte. 
Hvor stort er Glidetallet? 

3. Af hvilke Forhold afhænger Glidevink
len eller Glidetallet? 

4. a. Hvad forsIans ved en Models Syn
kehaslighed? 

b. Hvor stor Synkehastighed har f01·
nævnte Model, nuar den er 4 Min. 
om at naa Jorden? 

c. Hvor stor er Modellens Flyvefart? 
5. En Model har Planareal 43,2 dm' ug 

skal have Planbelastning 16 g/ dm'. 
Hvor meget maa Modellen saa veje? 

6. a. Hvorledes opstaar Terrænopvind? 
b. Hvorledes opstaar Termisk Opvind. 

KUPON 
FLlJl>'s FLYVEROPGAVER APRIL 

B: Svæveflyver Opgaver (det ikke be -
A: Motorflyver } . 

C: Modelflyver nyttede overstreges) 

Undertegnede indsender hermed Besva
relse paa Opgave i •FLYV es Nummer for 
Marts 1942: 

Navn ............................. . 

Stilling ........................... . 

Adresse 

By ............................... . 

Jeg er { Medlem af ................... . 

ikke M~dl~m af nogen Flyve
orgamsallon. 

Mcdelflyvere1 Forlang min nye Prisliste I 
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CELUDUR er nu paa Lager i Tykkelserne: 
0,2 - 0,3 - 0,4 og 0,8 mm. 

CELUDUR 

CELUDUR 

kan bøjes over Damp og limes sam
men med alt, baade med Koldlim 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. 

CELUDUR er ikke en Erstatning for Krydsfiner 
- men er langt bedre. 

0,2 - 0,3 mm Celudur Plader å 50Xl0 cm .... pr. Stk. 35 Øre 
0,4 mm Celudur Plader å 50 X 11 cm . . . . . . . . pr. Stk. 45 Øre 
0,8 mm Celudur Plader å 50Xll cm ........ pr. Stk. 70 Øre 

Ved Postbestilling, venligst medsend Frimærker incl. Porto 

ERIK WILLUMSEN 
35, Pilestras,de 
København K. 
Telf. Central 9230 



Aerodynamiken som Grundlag for Flyvemaskine
bygningens Udvikling 

DE ENKELTE FABRIKER indenfor 
Flyvemaskineindustrien bestræ

ber sig for selv at foretage de for
skellige videnskabelige Forsøg, der 
vedrører Konstruktionen af egne Ty
per, og flere af Fabrikerne har af den 
Grund bygget egen Vindkanal. Et af 
<le mest kendte Anlæg af denne Art er 
Professor Junkers tidligere Forsk
ningsanstalt, hvis Hovedopgave var at 
fremme og udvikle de Ideer, han ar
bejdede med, og hvis aerodynamiske 
Afdeling nu fores videre af Junkers 
Flyvemaskinefabrik. 

Som den første tyske Flyvemaskine
konstruktør havde Professor Junkers _ 
allerede i 1914 bygget sin egen Vind
kanal i Aachen, og her foretog han en 
Mængde Forsøg. Allerede før den forri
ge Verdenskrig var han klar over, at 
Fremskridt paa Luftfartens Omraade 
kun kunde naas ved fuldstændig nye 
Byggemetoder. Det var efter hans Me
ning nødvendigt at gaa bort fra Anven
delsen af Træ eller Metalstel beklædt 
med Lærred, ligesom man ogsaa maat
te væk fra Bæreplaner med Bardun
opspænding. Allerede i 1915- 16 fore
tog han Vindkanalforsøg for at prøve 

Anvendelsen af tykke Profiler, Plan
formens Indflydelse og Sideforholdet. 
Andre Undersøgelser viste ham, at en 
Dysekøler f. Eks. kun yder en Brøkdel 
af en fritstaaende Kølers Modstand. 
Junkers havde navnlig sin Opmærk
somhed henvendt paa at anbringe de 
Dele i Planer og Krop, der kunde yde 
skadelig l\Iodstand, samt paa den 
gunstigst mulige Formgivning af de 
Dele, der ikke kunde gemmes i Krop 
eller Planer. Han forudsaa dengang, 
at en yderligere Stigning af Hastighe
den maatte føre til en Forøgelse af 
Planbelastningen. Som Følge deraf 
maatte der til Start og Landing findes 
paa noget, som kunde give større Op
drift. De Undersøgelser, han foretog i 
den Anledning, viste, at to Planer med 
normale Profiler, hvoraf det ene an
bringes med sin forreste Kant under 
Bagkanten af det andet, giver større 
Opdrift end Summen af de to enkelte 
Planers Opdrift. Dermed havde han 
skabt Grundlaget for Junkers Dobbelt
vinge. 

Yderligere Undersøgelser viste ham, 
at der kunde opnaas en ret betydelig 
Forøgelse af Opdriften ved en Udjæv-

De første Forsøg med Dysepropeller i Junkers Vindkanal i Aachen 1914. 

ning af Grænselaget paa Bæreplanets 
Overside. Disse og lignende Spørgs
maal undersøgte han i Aarene under 
og lige efter Krigen 1914- 18. Paa 
Forskningsanstalten beskæftigede man 
sig ogsaa med Undersøgelser vedrø
rende Haleparti og Styreorganer, og 
de Resultater, der opnaaedes, var me
get betydelige. Naar de betydnings
fulde Forskningsresultater i Aarene ef
ter den forrige Verdenskrig ikke 
straks kunde komme Luftfarten til 
gode, skyldes det Versailles-Traktatens 
Bestemmelser vedrørende den tyske 
Luftfart. 

Junkers-Fabrikernes nuværende, mo
clerne Vindkanalanlæg, der bygger vi
dere paa den gamle Aachener-Vind
kanals Traditioner, tjener naturligvis 
i første Række den Flyvemaskineud
vikling, der finder Sted for Tiden. 
Men foruden at varetage de øjeblikke
lige krigsmæssige Opgaver, arbejder 
det ogsaa videre paa at fuldkommen
gøre Professor Junkers geniale Planer 
for at kunne hjælpe Luftfartøjskon
struktionens Fremskridt i Alminde
lighed. 

Ju. 

Luftforbindelse 
U. S. A.-Kina 

Efter at Luftruten San Francisco
Honkong er blevet indstillet, er der 
blevet aabnet en ny Luftforbindelse 
mellem U. S. A. og Kina. Den nye 
Luftrute har en samlet Længde paa 
21.000 km, og den gennemflyves paa 
fem Dage i Modsætning til den tidli
gere Stillehavsrutes syv Dage. Den 
gaar fra New York til Natal i Brazi
lien (3800 km), derfra over Sydat
lanten til Bathurst i Britisk Gambria 
(3600 km), videre tværs over Afrika 
til Cairo ( 4400 km). Fra Cairo flyves 
til Bagdad (1600 km), og derfra til 
Karachi (2600 km). Det næste Stykke 
Vej gaar til Kalkutta (2300 km), hvor
fra der flyves videre til Tschungking. 
Ruten medtager foreløbig kun offici
elle Personer, men den vil ogsaa blive 
aabnet for almindelig Postbefordring. 
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~idf CID 

Mcfcrspillef 
GRUNDEN til at jeg har faaet Lyst 

til her i >Flyv« at skrive lidt om 
Svæveflyvernes .Motorspil, er den, at 
jeg, naar jeg har besøgt de forskellige 
Klubber her i Landet, har undret mig 
over at møde det samme Syn i alt for 
mange af Klubberne, nemlig dette, at 
se et pænt vedligeholdt og nylakeret 
Svæveplan og nogle unge Svævefly
vere i pæne renvaskede Kedeldragter, 
(hvilket ganske vist nok kan fryde en
hver Svæveflyver at se), men naar saa 
Motorspillet køres frem, kommer det 
hakkende paa 3 a 4 af Cylindrene, 
trods det er i Besiddelse af 6. 

Dette lader imidlertid ikke til at 
gøre noget større Indtryk paa Svæve
flyverne. De gør klar til Start, og saa 
sker det i de fleste Tilfælde, at det 
>syge Stedbarn«, saaledes vil jeg kal
de l\lotorspillet, der jo næsten altid er 
et gammelt udrangeret Automobil, 
nægter at fungere, hvilket som Regel 
først sker, naar den første Svæveflyver 
sidder i Planet, klar til Start. 

Dernæst ser man, at Svæveflyveren 
og nogle af hans Kammerater farer løs 
paa Spillet med Nøgier og Tænger, for 
endelig efter en Times Arbejde at op
naa det forbløffende Resultat, at Spil
let begynder at gaa paa de fleste af 
Cylindrene. 

Ved et Spil kan der være mange 
smaa Fejl, som med lidt Omtanke let 
kan rettes, for Eks. har jeg flere Ciange 
set, hvorledes Koblingen har gledet, 
og ikke kan trække Planet med en saa 
stor Fart, at Flyvningen er sikker, 
hvilket er meget uheldigt, i Særdeles
hed, hvis det er en Nybegynder, der 
sidder ved , Pinden«. 

Der kan som sagt ske meget med et 
daarligt vedligeholdt Motorspil. Prøv 
at forestille Dem, h vad der kan ske, 
hvis Spillet gaar i Staa midt i et Op
træk? Der kan ske store Ulykker, som 
kan faa alvorlige Følger for dansk 
Svæveflyvning. Ligeledes maa man 
paase, at Bremserne er i Orden, at 
Wiren efter en Udlosning i Tophøjde 
ikke slynges fra Tromlen i store Løk
ker, hvilket kan betyde stor Fare, saa
vel for Publikum som Spilfører. Hvor
for er Motorspillet da blevet Klub
bens Stedbarn? 

Efter min Mening er det, fordi selve 
Flyvningen og Vedligeholdelsen af 
Svæveplanet er mere morsomt og in
teressant end det Arbejde, man har 
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med at vedligeholde et gammelt Auto
mobil; men delte er meget forkert. 
Her i det bjergløse og flade Danmark 
er Motorspillet en Livsbetingelse for 
al Svæveflyvning. Søg derfor at faa 
Spillet efterset og ordnet i god Tid. 
For de Klubber, som desværre i den
ne Tid maa ligge stille med Flyvnin
gen, er der nu Lejlighed til at faa 
Spillet bragt i Orden. Det kan gøres 
med forholdsvis smaa Midler, hvis der 
i Klubben findes en Mekaniker. Jeg 
skal her i Korthed berøre, hvilke Ting 
der oftest er at iagttage. 

Motorens Vedligeholdelse. 

1. Utætte eller snavsede Benzinrør, 
snavset Benzin eller forkert ind
stillet Karburator. 

2. Utætte, brændte eller for haardt 
stillede Ventiler. 

3. Strømfordelerens Kontaktpunkter 
(Platiner) brændte eller stillet 
med forkert Afstand, Fordeler
dækslet revnet som Følge af Fug
tighed eller mangelfuld Isolering 
paa Tændledninger (Overgang). 

4. Tændrør sodet, som Følge af for
kert Blanding af Brændstof og 
Luft (Karburatoren forkert ind
stillet) eller utætte Stempler og 
Ringe, saa Olien slynges op. Elek
trodernes forkerte Afstand. Tænd
rørenes forkerte Glødetal. Ved 
daarlig Start i koldt Vejr, sker det 
ofte, at Tændrøret bliver fugtigt 
som Følge af Fortætning i Moto
rens Eksplosionskammer, prøv da 
et Tændrør med et lavere Gløde
tal. Saafremt Motoren sætter ud 
for haardt Træk eller store Om
drejninger, skyldes dette ofte, at 
Glødetallet er for lavt, dette kan 
ses paa Elektroderne, der da bli
ver fyldt med smaa hvide ,Per
ler«, hvorefter man maa forsøge et 
Tændrør med et højere Glødetal. 
Disse Fejl forekommer ofte paa et 
Motorspil, der er udsat for større 
Omdrejninger, end naar det bru
ges som Automobil til normal 
Kørsel. 

5. Utæt eller stoppet Køler, samt slidt 
Vandpumpe (Motoren overhedes), 
revnet Cylinderblok eller Topstyk
ke. Utæt Toppakning, saa Vandet 
løber ind i Motoren Oi ødelægger 

Oliens Smøreevne (udbrændte 
Lejer). 

6. Ventilatorremmen for slap, saa Dy- · 
namoens Ladespænding nedsættes 
efter kort Tids Forløb ( for lidt 
Strøm til Start). Sørg for at Bat
teriet bliver passet med dest. Vand, 
paafyld aldrig selv Syre, lad en 
Fagmand ordne dette. Om Vinte
ren maa man altid sørge for, at 
der er rigeligt med Strøm paa Bat
teriet, da det ellers let fryser i 
Stykker. 

Clwssiets Vedligeholdelse/ 

Selv om Vognen ikke mere bruges 
til Kørsel paa Landeveje, bør man al
ligevel med Mellemrum smøre Styre
tøjet og andre bevægelige Dele. 

Efterse at Olien paa Motor, Gear og 
Differential er af den rette Beskaf
fenhed, dqg anbefales det at bruge en 
noget tyndere Olie paa Differentialet, 
da det letter Arbejdet meget, naar man 
skal trække Wiren fra Tromlen. 

De ovenanførte Fejl findes desvær
re paa alt for mange Motorspil ht>r i 
Landet. 

Giv Deres Motorspil et grundigt Ef
tersyn, og De vil spares for mange 
Ærgrelser og Udgifter. 

Naar Spillet er i Orden, vil man 
hurtigt konstatere, at man opnaar 50 
pCt. mere Flyvning og en lige saa stor 
Besparelse af Brændstof og dyre Re
servedele. 

Efter hvad jeg har konstateret, fin
des der her i Landet kun 4- 5 gode 
Motorspil, det er alt for lidt, men det 
kan blive bedre, saafremt Svævefly
verne selv vil gøre noget derfor. 

Oluf Jensen, 
Slagelse. 

General Motors 
Produktionsprogram 

Den kendte amerikanske Automo
bilfabrik, General Motors, vil komme 
til at yde et meget væsentligt Bidrag 
til Krigsproduktionen i U. S. A. For at 
kunne effektuere de Ordrer paa ialt 
otte Milliarder Dollars, som Firmaet 
har faaet, skal det beskæftige en Ar
bejdsstyrke paa 450.000 Mand. Det 
skal levere 40 pCt. af hele Amerikas 
Forsyning af Flyvemotorer, 33 pCt. af 
Leverancerne af lette, automatiske 
Vaaben og 25 pCt. af Leverancerne af 
Kampvogne. 



Hvad sker ,., cg hvcrnaar? 
_____ Of6cielle Meddelelser fra Foreninger og Klubber~------

0

DET KGL. DANSK'E 
AERONAUTISK:E SELSKAB 

Kontor : Nørre Farimngsgade li, J{bhvn . K. 
Tlf. C. 7220 

Nye ,'1,fedlemmer: 
Direktør Kim Bærentsen. Prokurist B. 

Thorup. Salgschef G. Wulff. Direktør 
E. Norby Nielsen, Aalborg. Landsrets
sagfører B. Moltke-Leth. Grosserer A. C. 
Gnmel. 

Firma-Med lemmer: 
Dano, Ingeniørforretning og Maskin

fa brik, Buddinge Værk. 

Livsvarige Medlemmer: 
Ingen iør E . \V. Schiøtz, Aalborg. Gros

serer Th. Skat-Rørdam. 

Ordinær Generalforsamling. Under Le
delse af Lanclsrl'lssagfører E . Fa I km a r 
afholdt Danske Flyvere sin ordinære Ge
neralforsamling Fredag den 27. Februar. 

Foreningens Formand, Oberst T a g e 
A n d e r s e n, indledede Aarsberelningen 
med at mindes de l\ledlemmer, der var af
gaaet ved Døden i Aarets Løb: Luftkap
tajn H a r a I d H a n s en, Ingeniør C. V. 
T h y m a n n og Vinhandler K n u cl T h o
r up. 

Foreningens Medlemstal er 290. 
Af •Danske Flyveres • Fond, hvis Kapital 

er paa 43.000 Kr., er der i 1941 udbetalt 
Legalportioner paa iall 1750 Kr. Lil for
ulykkede Flyveres Efterladte. 

Som Bestyrelsesmedlem i Stedet for 
Harald Hansen indvalgtes Luftkaptajn E. 
Damm. 

Foreningens Generalsekretær, Oberst 
løjtnant C. C. Larsen, mindedes i en 
smuk Tale den afdøde Ven oi:: Kammerat, 
Luftkaptajn Harald Hansen. 

Man vedtog at fejre Foreningens fore
staaende 25 Aars Jubilæum, bl. a. ved at 
lette Deltagelsen af udenbys boende Med
lemmer. 

Et af Foreningens Medlemmer havde 
foreslaaet at fremstille et Mærkat til An
vendelse til Fordel for Fondet, og dette 
,·edtoges enstemmigt. 

* 
Foredrag. Lørdag den 14. Marts holdt 

Foreningens Æresmedlem, Direktør E I -
I e hammer, cl meget interessant Fore
drag ledsaget af Lysbilleder om sit man
gesidige Arbejde gennem Tiderne. Fore
draget blev hilst med meget st or Begejst
ring. 

DANSK MOTORFLYVER UNION 
Formand : Trafikassistent A. T . H. Ohrt, 

Blegdnmsvej 88, l{bhvn. Ø. 

Aalb01•g Flyveklub. Tirsdag den 17. 
Marts paabegyndte Aalborg Flyveklub sil 
teoretiske Kursus med Ingeniør Z e u • 

l hen og Driftsleder Kramme som Læ
rere i henholdsvis Aeroplanlære og Mo
torlære. Efter Paaske tager Kaptajn E d
s en - Joh a ns c n fat paa Undervisnin
gen i det øvrige Slof. Der har meldt sig 
70 Deltagere mod 56 i Fjor), og Kursus 
har skaffet Flyveklubben 38 nye Medlem
mer. 

Onsdag den 25. Februar afholdt Klub
ben sin ordinære Generalforsamling, hvor 
Hedaklør A I f S c h i ø t t z · C h ris le n
s en og Direktør J . .Tør gense n gen
valgtes til Bestyrelsen. Efter Generalfor
samlingen holdt Kaptajnløjtnant Sv. An. 
D a Ib ro Foredrag om Dansk Sportsflyv
ning. 

* 

Sportsflyveklubben (Sekretariat : Øster
brogade 84, København Ø. Øbro 3736). 

Naar disse Linier læses har Sports
flyveklubben afholdt sin aarlige General
forsamling. Af redaktionelle Grunde er 
del desværre umuligt allerede nu al brin
ge Beretning af Generalforsamlingens 
Forløb. Dette vil findes i næste Nr. af 
FLYV. 

Vi henleder vore nye Medlemmers Op
mærksomhed paa, at vi har gratis Adgang 
til alle Del Kongelige Danske Aeronautiske 
Selskabs Foredrag mod Forevisning af 
gyldigt Medlemskort til Sportsflyveklub
ben. Der vil ikke tilgaa Medlemmerne 
særlig Meddelelse om de forskellige Fore
drag, men vi maa henvise til Indkaldel
sen her i Bladet. 

* 

Randers Flyveklub stiftet med over 100 
Medlemmer. 

Der er alter grundlagt en ny stor 
Sporlsflyveklub, idel Ha n d er s F I y v e
k I u b nu er en Kendsgerning. 

Den stiftende Generalforsamling blev 
aabnet af Fabrikejer P o u I B u c h tru p, 
der bød velkommen paa Stiftelses-Udval
gets Vegne. 

Til Bestyrelse for den nye Klub valgtes 
Fabrikejer Poul Buchtrup, Ritmester P. 
Sonne, Grosserer Aa. Holck, Forretnings
fører Rob. Nellemann, Ingeniør, cand. 
polyt. F. Schultz, Kasserer D. Amstrup og 
Adjunkt Gunnar Boesholm. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
Sekretær : Oberstinde Harriet Ferslev, 

Dronnlnggaardsalle 120, Holte 

Aviators Modelflyvere holdt Fredag d. 
27. Februar Generalforsamling, hvor føl
gende Bestyrelse valgtes. 

Formand Gunnar Odg. Christensen (Ny-
valg) . 

Næstformand Chr. Andersen (Nyvalg). 
Sekretær Alf Houlberg (Genvalg). 
Kasserer Uffe Darket (Genvalg). 
Flyveleder Helmuth Back (Nyvalg). 

Klubbens Adresse er fremtidig: Alf 
Houlberg, Davids Alle 26, Aalborg. 

Hr. E. Frelber fra Svæveflyverklubben 
•Ringen e har aflagt Prøven • A• Cerlifi
kalrt. IJansk Svæveflyver Union ønsker 
hermed den nye S,·æveflyver til Lykke. 

* 
Dansk Svæveflyver Union har meddelt 

d'Hrr. 0. Jensen, Slagelse Flyveklub, og 
Ing. Chr. Frandzen, Slamgruppen, Tilla
clelse til at være Byggekontrollanter. 

* 
Dansk Ungdomskorps Svæveflyversek

tion fejrede den 5. Marts s in 1-aarige Stif
telsesdag i •Slotsgaardenc i København 
under festlige Former; Kaptajn J. Folt 
mann holdt Foredrag om Flyvning i For
tid og utid og efter forskellig Under
holdning sluttede den velykkecle Aften 
Kl. I. 

* 
Unionens Repræsentantskabsmøde ud

sættes. Paa Grund af Isvanskelighederne i 
Store Bæll har Unionens Bestyrelse ved 
taget al ud ælte Repræscnlanlskab~mødet 
i Odense til Søndag den 12. April . 

* 
Unionen henleder aller Opmærksomhe

den paa, al a 11 e H e n v e n d e I s e r l i I 
M y n cl i g h e d e r n e, det være sig dan
ske eller udenlandske, skal gaa gennem 
Unionen. 

* 
En ny Svæveflyveklub i Aalborg. Paa 

Initiativ af P. Hanefeld Møller har A a I
b o r g K o I o n n e s R o v e r S p e j cl e
r e optaget Svæveflyvning paa Program
met. 

A a Ib o r g K o I o n n es S v rev e f I y
v e r I a u g tæller 11 Medlemmer under 
Ledelse af L a u g s 1 e cl e r J o h a n n e s 
Du f res n e. 

Som Medlemmer af Svæveflyverlauget 
optages kun Spejdere, der har bestaaet 
den saakalclte Skovmandsprøve. For al be
staa denne Prøve skal man være fyldt 18 
Aar. 

Svæveflyverlauget har paatænkl at byg
ge en , Gumpert G 2• under Ledelse af P. 
Hanefeld Møller og Thorvald Jensen. End
videre vil Spejderne bygge nogle Svæve
og Motormodeller. 

Da Spejderne som bekendt er vant til 
al underkaste sig Disciplin og gaa løs paa 
en Opgave i samlet Trop, er der al mulig 
Grund til at tro, at de vil faa Glæde af at 
dyrke Svæveflyvning. 

Dansk Syæveflyver Union ønsker her
med A a I b o r g K o l o n n e s S v æ v e
f I y v e r I a u g Velkommen indenfor sine 
Rammer. 

* 
Svæveflyverlejr i Lundtofte. Dersom 

Forholdene tillader det, vil Dansk Svæ
veflyver Union i Juli Maaned lade afhol
de en Sommerlejr paa Lundtofte Flyve
plads. Den første Halvdel af l\faaneden 
skulde være forbeholdt Provinsen, den an
den Halvdel de københavnske Klubber, 
der for hele Perioden vil sætte sit Mate
riel til Disposition. 

S t a m g ru p p e n møder med 1 Sg 38, 
1 Grunau 9, 1 Asiago og 1 DSF.-Olympia. 
R i n gen stiller med 1 aaben Gumpert, 
1 Gumper! med Baad og 1 Grunau Baby, 
og D a n s k U n g d o m s k o r p s vil 
foruden 4 Skoleglidere stille en Teltlejr 
til Disposition. 

Paa Mødet i Odense den 12. April vil 
Planen blive drøftet med Klubbernes 
Repræsentanter. 
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Dansk l\lodelflyve1· Unions Formand 
Sven \Viet Bang er rejst paa Studieophold 
til l\Iillweida i Tyskland. Fremtidig sen
des a l Korrespondance lil Unionens Se
kretær, ,Jørgen Gamst, •Paradisgaarden •, 
Avedøre pr. Glostrup. 

* 
Dislriklslederen for Jylland, Jørgen 

Lindgren, har i.el sig nød~agel Lil at ned
lægge si n Post fra den I. l\larls 1!}42 paa 
Grund af Bortrejse, og herefter indtræder 
Uorge Oanielsen, Frodesvej 40, Aahyhoj, 
i hans Plads . 

* 
Sommerlejren bliver ikke, som før med

delt, afholdt i Ugen 12.- 19. .Juli 1042, 
men enten gen 5.- 12. eller 19.- 26. 
Juli 1!)42. 

* 
1\1. F. »Pegasus«, Formand Finn Hen

ningsen, Godsbanegade 7, V., meddeler: 
Søndag den 1. Marts afholdt 1\1. F. •Pega
sus« sin første ordinære Generalforsam
ling. Medlemstallet viste en Fremgang 
fra 9 til 13 aktive Medlemmer. Det blev 
vedtaget at nedsætte Bestyrelsesmedlem
mernes Antal fra 5 til 3. Bestyrelsen blev 
følgende: 

Formand: Finn Henningsen, Godsbane
gade 7, 4. Sal, V. 

Sekretær: Hans Schmidt. 
Kasserer: Svend Abrahamsen . 

* 
Odense Modelflyveklub vil i Samarbej

de med Dansk Modelflyver Union aabne 
en storstilet Landsudstilling i Kunstudstil
lingsbygningen i Odense. Landsudstillin
gen afholdes i Dagene 4.- 12. Maj, og alt 
indenf<>r Modelflyvningen vil blive repræ
senteret. Svæve-, l\Iotor-, Ente-, Skala-, 
Ilalvskale- og Benzinmodeller vil findes, 
og foruden den ene slore Sal, hvori Mo
dellerne udstilles, vil der i et stort tilstø
dende Lokale, hver Dag skiftevis afholdes 
Foredrag, Fremvisning af Films samt in
dendørs Flyvning. Udstillingen, som er 
den 6. Odense Model-Flyveklub er med 
til al arrangere, haaber at faa stor Til
slutning fra Landets øvrige Modelflyve
klubber, som i nær Fremtid vil fan til
sendt Indbydelse. En af de store Sensa
tioner paa Landsudstillingen bliver en 
Samling fintbyggede Skalamodeller af de 
vigtigste krigsførende Magters Maskiner. 
Disse, som alle er i Størrelse 1:100, er 
bygget af Balsa, og selv den mindste De
taille af den originale Flyvemaskines Fa
con findes paa Modellerne. 

f Benzinmotorer for Modelflyvere 
"KRATM011 l8yggesæt for Benzinmotorer 

Reservedele samt enkelte Dele 
Byggeplaner for Modelllyvemasklner med Ben
zinmotorer : Arado Ar 196 • HS 100 - K 2 • K 3 -

Kocea • Uelzen - Kunze - Sause.wlnd • o. fl. 

Alle Typer Benzinmotorer f. Modelflyvere repareres 

Arne Fog, Enghaveve] 76, København, Eva 37 01 
Brochurer med Prl•er fll•ende• grøfl•I 
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Dansk Model8yver Unions 3. Landsudstilling 

El Afsnit af Modelflyvernes Udstilling paa Hobby-Udstillingen. 

U DSTILLINGEN, der var arrangeret 
som en Hobby Udstilling i Samar

bejde med Modelsejlerne og Modeljern
banefolkene, aabnede sine Porte Søndag 
den 7. l\Iarts og skulde have holdt aabenl 
Ugen ud indtil Søndag den 15. Marts, men 
paa Grund af den store Succes blev det 
hurtigt vedtaget al forlænge Udstillingen 
med tre Dage. Tilstrømningen var paa 
Aabningsdagen saa stor, at Publikum 
maalle lukkes ind i Hold, og efter de be
søgendes Antal ser del ud til, at Udstil
lingen har indfriet Modelflyvernes For
ventninger med Hensyn til storstilet Pro
paganda og endnu engang at fastslaa, at 
Modelflyvning ikke er nogen Leg for 
Smaabørn, men en sund og udviklende 
Sport. 

Udstillingen omfattede ialt ca. 60 J\fo. 
deller, som var arrangeret i tre Afdelin
ger, en Afdeling med Skalamodeller, en 
Afdeling med Molormodeller og en Afde
ling med Svævemodeller. 

Afdelingen med Skalamodeller omfat. 
lede 32 Modeller af saavel de krigsføren
de Landes mest fremragende Jager- og 
Bombeflyvemaskiner som fredelige 
Sportsflyvemaskiner. 1. Præmie tilkendte 
Dommerkomiteen, som bestod af Kom
munelærer Flensled Jensen, Hedaklør Kai 
Otting og Sven \Viel Bang, Jørgen Dom
mergaard for hans smukt udførte Model 
af The Royal Airforce Bombeflyvema~ki
ne >Vickers Armstrong \Vellington Il • . 
Modellen, der ligesom den originale Fly
vemaskine var konstrueret efter det geo
dætiske System, som gør al indvt>ndig 
Afstivning overflødig, tog sig smukt ud 
mellem alle de andre Skalamodeller. 

Af de ca. 10 Motormodeller fik Bjørn 
Thogersens smukt udførte Wakefieldmo
del tilkendt 1. Præmien. Modellen er for
synet med etbenet optrækkeligt Understel 
og fældbar Propel. Blandt de andre l\fo
lormodeller bemærkedes ogsaa en Ha
slighedsmodel udført af Frank Hendrick 
fra K.M.K., der ligeledes udstillede sin 
Amfibiemotormodel. 

Mellem de 20 udstillede Svævemodeller 

fik G. Kristensens Kæmpesvævemodel 1. 
Præmien. Modellen, der er forsynet med 
indstilleligt Højderor og Kurveklap, har 
en Spændvidde paa 3 1/2 m, og Planet er 
opbygget af 200 Ribber. Særlig Opmærk
somhed skænkedes ogsaa Bernharl Jen
sens Svævemodel i D.M.U. Klasse 8, som 
havde dobbelte Bremseklapper indstalle
ret i Planerne, der udløstes ved et lille 
Columbustryk, som var indbygget i Mid
ten af Planet. Ogsaa Jørgen Dommer
gaards store Svævemodel i D.M.U. Klasse 
~-, fortjener Omtale - nydeligt bygget og 
forsynet med Bremseklap indbygget i 
Kroppen. 

I det ene Hjørne af Salen havde Det 
Danske Luftfartselskab opstillet en Fø
rerkabine fra en Fokker •F. 12. • til stor 
Morskab for baade unge og gamle, der 
lavede saa mange Loop, Stejlkurver og 
hvad det ellers bl ev til, nl Wirerne til 
sidst sprang. D.D.L. havde ogsnu paa Ror
det ved Siden af Sknlamodellerne udstil
let en Model af Selskabets store Passager. 
maskine •Dania •· 

En lille Afdeling for sig dannede Ud
stillingens eneste Benzinmotormodel ud
ført af Jørgen Larsen, som blev tilkendt 
1. Præmien for Benzinmotormodeller. Mo
dellen er forsynet med den tyske Motor 
•Kralmo 4 •. 

Desuden var der udstillet 4 selvbyggede 
Benzinmotorer, nemlig en Totakls Motor, 
udført af Jørgen Flint Mortensen og Jør
gen Mortensen fra M. F. ,Termik• i IIel
lerød, en Felgiebel Motor, udstillet af 
Zøylner fra Rungsted M. F., en selvkon
strueret Motor af Ingemann Olsen fra K. 
M. K. og en Ceros Motor. 1. Præmien til 
deltes Ingemann Olsen for hans smukt 
byggede og vel konstrue1·ede Benzinmotor, 
som har en Omdrejningshastighed paa 
ca. 10000 Omdr./Min. 

Endvidere havde Bernhart Jensen fra 
Vanløse M. F. udstillet et af sine ·smaa 
selvbyggede Columbustryk, Vægt 35 gr., 
af samme Model, som han har indbygget 
i sin Svævemodel B. ,J.-18. 

sir g. 



Junker Ju 87 i Skala 1 : 100 

DEN verdensberømte tyske Styrtflyve
maskine •Stuka c er konstrueret af 

Ingeniør Pohlmann ved Junkers Werke. 
Da Ingeniør Pohlmann fik Ideen til Ju 87, 
var hans første Tanke at faa lavet en 
Maskine, der ramte sit Maal sikkert, og 
heri har •Stukaen• ikke gjort hans Tanke 
til Skamme. Data for Ju 87 er: Spænd
vidde 13,8 m. Længde 10,83 m. Planareal 
32 m". Motoren er en Junkers Jumo 221 
med 1200 HK. Hastigheden er 375 
km/T. Hastigheden i et Styrt er 700 
km/T. Armeringen er to Mg. anbragt i 
Planerne og et bevægelig Mg. til Skydning 
bagud. Bombelasten er en 500 kg Bombe 
under Kroppen og fire mindre Brandbom
ber under Planerne. 

Af Materialer anvendes: Til Krop, Pla
ner og Understel Elm og Fyr. Til 
Smaadele Bambus. Af Lim er Cellulose
lim at foretrække. Til l\Ialing anvendes 
Celluloselak og til Fortynding af Lakken 
Acetone. 

Bygningen af Modellen: 
1) Kalker Kroppens Sideprojektion over 

paa en Træklods af passende Størrelse 
og sav Kroppen ud. Skær og slib der
ef.ter Kroppen strømlinieformet efter 
Tegningen. Pas paa at Kroppen ingen 
Steder bliver for tynd, da det faar Mo
dellen til at se for spinkel ud. 

2) Planerne skæres ud og slibes buede cf. 
ter Gennemsnittet o-o. Planerne la
ves i fire Stykker og limes derefter 
sammen og til Kroppen. Højderoret 
laves paa samme Maade. Understellet 
skæres ud af smaa Træklodser og sli
bes strømlinieformet. Begge Ben maa 
være absolut ens. 

8) Understellet sættes paa og Maskinen 
slibes af, grundlakeres og slibes af 
igen. Derefter paasættes Smaadelene. 
Radiomasten laves af en Knappenaal. 
Styrtbremsen laves af Karton. Lan
dingslyset : der udskæres et Hak i Vin
gen og i Flugt med Kanten limes et 
Stykke Cellofan. 

4) Malingen. 80 pCt. af Maskinens Udse
ende skyldes Malingen, hvad enten det 
er til den gode eller daarlige Side. Mal 
hellere tre Gange tyndt end een Gang 
tykt. Maskinens Farve er oppefra 
mørk blaagraa og nedenfra lyseblaa. 
Propelbladene og Understellet er mørk 
blaagraa. Propelspinderen er hvid el. 
rød. Tallene er hvide. Hjulene sorte. 
Kabinen kan males sølv med sorte 
Ribber, men den er nem at lave i Cel
luloid (se Bell •Airacobra• i Nr. 3). 
500 kg Bomben males mørk blaagraa 
og sættes fast med en Knappenaal. 

Bjarne Bech. 

Luftfartforsikringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 
Praktion for Danmark 

Tlf. Central 12793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret 

Lufthavnen 
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PIUS 
Pr. Aaoranir Kr. 6,00 
Pr. Nummer 50 Øre 

EJVINO CHRISTENSEN 
BOOTRYKl<ERI & fORLAO 
Veaterbrogade 60 • Telf. 13404 
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E AMERI KANSKE 
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for den, som i Tide forbereder sig paa Svæveflyver i Morgen - - - og Motor-

det Opsving, som den civile Flyvning flyver i Overmorgen, naar Handel- og 

engang vil opleve. Industri skal opbygge en ny Verden. 

Ungdommen af i Dag forstaar dette, og - Den Dag vil den verdensomspæn-

den kaster sig med Liv og .&iiiiiiiil-~ dende I NT AVA Orga-

Lyst over Fremtidens store 

Eventyr, Livet i Luften. 

Ja, se blot paa de Unge! 

- Modelflyver i Dag - - -

INTAVA 
INTAVA AVIATION PRODUCTS 

nisation være Luftfartens 

Tjener, - her i vort lille 

Danmark som ude i den 

store Verden. 

SCT. ANNÆ PLADS 13 - KØBENHAVN K. 

Repræsenterende 

DET DANSKE PETROLEUMS AKTIESELSKAB og VACUUM Oll COMPANY A/S. 
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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 

DDI. 

(SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER) 
PRAGS BOULEVARD 37 - KØBENHAVN S. 
TELEFON C. 6S, LOK.AL U og .2Z 

FLYVEFORBINDELSE 
ALLE HVERDAGE 

København-Berlin 

København-Oslo 

København-Malmø 

København-Rønne 

'BilLt:ita og OpLyøningcr 

i alL, ~jøchureaucr 

DET DANSKE LUFTFARTSELSKAB A/s 
CENTRAL 8800 



OFFICIELT ORGAN 
FOR 

DET KONGELIGE DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB oa DANSKE FLYVERE 

DANSK MOTORFLYVER UNION 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 

DANSK MODELFLYVER UNION 

Tidsskrift for 

TRAFIKFLYVNIN8- MILITÆRFLYVNINB 
SPORTSFLYVNING 

SVÆVEFLYVNING - MODELFLYVNING 

Rad• ktar: 
Kapt• Jn J , FOL TMANN 
An1v. ov1rfor Pr11Hlovan : 
EJVIND CHRISTENSEN 

Eftertryk af •FLYVcs Artikler uden 
Kllde1111glvelse er I k k e t Il Ud t. 

Nr. 5 Maj 1942 15. Aargang 

Nye amerikanske 
Bombeluftfartøjer 

Douglas A-20 A. 

TIL Brug for Lavangreb har man i 
U. S. A. bygget en Række nye Ty

per, der alle er karakteristiske for de
res store Motorkraft, Hastighed og 
kraftige Bevæbning. Det er tomotorede 
Bombere, hvis Hastighed ligger over 
500 km/ T; de har en Besætning paa 
3- 5 Mand, og deres Motorstyrke lig
ger mellem 2200 og 3700 HK. Den 
bedste amerikanske, eenmotorede Ty
pe af denne Art, Vultee V-12, dispone
rer >kunc over 1600 HK. Foruden Ma
skingeværer og Kanoner er det udsty
ret med Bomber. Amerikanerne selv 
kalder denne Bomber;type for Attak
Bomber. 

Nogle af de nyeste Typer af denne 
Art, der i Øjeblikket er under Seriefa
brikation i Amerika er følgende: 

Douglas DB-7 G. Denne er en nyere 
Udgave af den kendte >Boston«-Bom
be·r DB-7 A med Militærbetegnelsen 
A-20 A, hvis Hastighed var 520 km/ T. 
Linierne i Luftfartøjet er de samme 
som >Boston«s, men en større Motor
styrke med deraf følgende Planbelast
ning har gjort det nødvendigt at for
stærke Plankonstruktionen m. m. Luft
fartøjet har ligesom sin Forgænger et 
trehjulet Understel, og er iøvrigt byg
get helt af Metal i Skalkonstruktion. 

SJ 
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North American B-25. 

Typen leveres til England, der alle
rede i et Aar har anvendt Forgænge
ren Boston. 

De tilgængelige Data for Douglas 
DB-7 G er: Besætning 4 Mand, to P. & 
W. »Twin Hornet« Motorer paa ialt 
2800 HK, største Hastighed 590 km/T, 
Spændvidde 18,7 m, Længde 14,5 m, 
Rækkevidde 1600 km, Bevæbning 2 be
vægelige og 4 faste Maskingeværer. 

Der staar en mystisk Historie i For
bindelse med Douglas Bombernes Til
blivelse. For omtrent tre Aar siden 
skete nemlig et mærkeligt Havari un
der en Prøveflyvning, hvor tre kendte 
Eksperter fra Frankrig var med om 
Bord for at prøveflyve Luftfartøjet. 
Det havde allerede været i Luften i 
længere Tid, da det yderste Bæreplan 
under et skarpt Sving i lav Højde 
pludseligt knækkede lige udenfor Mo
toren. Det lykkedes imidlertid Føre
ren at slaa Tændingen fra inden Luft
fartøjet brasede ned imellem Bilerne 
paa Flyvepladsens Parkeringsplads. 
Inden det lagde sig til Hvile ødelagde 

det syv Biler. Det vakte Sensation, da 
de ombordværende een efter een kom 
kravlende ud af Stumperne uden at 
have lidt andet Men end nogle over
fladiske Skrammer. En paafølgende 
Undersøgelse viste, at Luftfartøjet hav
de været Genstand for Sabotage. 

* 
Martin »Marauder« anses for at være 

den bedste Bomber af sin Type, der 
hidtil er blevet bygget i U. S. A., og 
den reklameres op som den »flyvende 
Torpedo«. Hele Konstruktionen er 
meget slank og elegant. »Marauder« 
er det eneste Bombeluftfartøj, der f. T. 
er udstyret med firebladede Propeller, 
og det bevirker, at det kan flyve i stor 
Højde (9000-11.000 m) uden at Far
ten formindskes i nævneværdig Grad. 
I nær Fremtid vil »Marauder« blive 
udstyret med to Pratt og Whitney 
»Double Waspc:, hver paa 2000 HK. 
Det siges, at »Marauderc: har den stør
ste Planbelastning, som noget flere
motores Luftfartøj hidtil har haft, og 

Martin B-26 .Marauder-. 

dets Plankonstruktion vil sikkert inter
essere europæiske Eksperter. 

Martin B-26 >Marauder« har en Be
sætning paa 4- 6 Mand, to P. & W. 
»Double Waspc: Motorer paa ialt 3700 
HK; dets største Hastighed er 570 
km/T;Spændvidde 19,5 m,Længde 17,7 
m; Rækkevidden er 900 km, Bombe
lasten 1100 kg, og det er bevæbnet med 
5 bevægelige Maskingeværer og 2 be
vægelige Kanontaarnc. 

* 
North American NA-40 B er i det 

store hele hygget efter samme Kon
struktionsprincipper som Douglas 
DB-7 G. Dets militære Betegnelse er 
B-25 A. Det har en Besætning paa 4 
Mand, to Wright »Cyclonec: Motorer 
paa ialt 2700 HK; dets største Hastig
hed er 550 km/ T ; Spændvidden 20,2 
m; andre Detaillcr foreligger ikke. 

J. F. 

* 

BOSCH 
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I Flyvemaskiner, I BIier, I det hale taget over
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Motor og Propeller under Styrtdykning 
I Junkers Nachrichten for Marts Maaned d. A. gives, som herefter anført, 
en interessant og instruktiv Beskrivelse af, hvorledes det er lykkedes at 

gøre Flyvemotore'! og Propelleren driftsikre under Styrt/lugt 

Propellerstøj, 

DE Paavirkninger, Motorinstallatio
nen og Propellere er udsat for un

der Styrtdykning, adskiller sig væsent
lig fra Paavirkningerne under Normal
flyvning. 

Den, der har oplevet Styrtangreb 
med ældre Luftf~rtøjstyper og hørt 

Motorernes øredøvende Larm, har 
maaske spurgt sig selv, hvorledes ·Ma
skineriet overhovedet har kunnet mod
staa denne Overbelastning. 

De første Styrtbombemaskiner, som 
Luftvaabnet indførte, havde hverken 
Fartbremser eller stilbare Propellere. 

Propelleren, der under Styrtflugt 
drev Motoren rundt med højere og 
højere Omdrejningstal, foraarsagede 
Hyleriet. 

Den Larm, Motoren frembringer, er 
ret ringe i Sammenligning med Propel
lersløjen. Under Udviklingen af Ju. 87 
gjorde man den interessante Iagttagel
se, at Variationer i Propellerstøjen 
ikke mærkedes tydeligt i dette enmo
torede Luftfartøjs Besætningsrum. Den 
samme Iagttagelse havde man allerede 
gjort i andre Luftfartøjstyper særlig i 
ældre Jagere. 

Førerne i disse Typer bliver altsaa 
ikke ved den tiltagende Propellerstøj 

. rettidig advaret mod en Overbelast
ning af Luftfartøjet, men kan kun be
dømme Belastningstilstanden paa Grund
lag af Fart- og: Omdrejningsvisere. 

Aarsagen til dette Forhold er, at Be
sætningsrummet i Ju. 87 som i de fle
ste enmotorede Luftfartøjer ligger i 
Propellerens Lydskygge. 

Dette er ikke Tilfældet ved Ju. 88, 
da Besætningsrummet her ligger ved 
Siden af Propellerplanerne. Som Følge 
heraf er enhver Støjforøgelse mærkbar 
i denne Luftfartøjstype. 

Indførelsen af den stilbare Propeller 
medførte, at den Støj, der frembringes 
i Ju. 87 og Ju. 88 under Styrtdykning, 

Grafisk 

Karakteristik 

af 

Propellerstøjen 

i et 

Luftfartøj. 

næppe er stærkere end under alminde
lig Horisontalflyvning. 

Den store Stigning, der gives Pro
pellerbladene under Styrtdykning, og 
det heraf følgende mindre Omdrej
ningstal, forhindrer, at Luftstrømmen 
bortrives fra Propellerbladene og for-

Snit 

gennem 

Indstillingsgearet 

til 

Junkers - V S -
indstillelige 

Propeller . 

hindrer dermed Hyleriet. I store Træk 
fremgaar heraf, at Belastningen af Mo
tor og Propeller i disse Luftfartøjer 
holdes indenfor normale Grænser. 

Køleranlæg, 

Under Styrtflugt er Køleranlæget 
paa Grund af den høje Hastighed sær
lig virkningsfuldt, tilmed da Motoren 
løber Tomgang, og den udviklede Var
memængde derfor er ringe. 

En for stærk Afkøling af Motoren 
maa under disse Omstændigheder og 
navnlig i den kolde Aarstid undgaas, 
og det saa meget mere som Motoren 
ved den paafølgende Stigning skal løbe 
med fuld Kraft. For ikke at udsætte 
Motoren for alvorlige Forstyrrelser 
maa Olie- og Vandtemperaturer holdes 
paa de foreskrevne Værdier. Der maa 
derfor, forinden Styrtdykning paabe
gyndes, lukkes for Olie- og Vandkø
lere. 

For bedre Udnyttelse af Kølevæd
sken og for at kunne anvende mindre 
Kølere arbejder Køleanlægget i moder
ne Motorer under Tryk. Man behøver 
derfor ikke at frygte en Afbrydelse af 
Kølevædskestrømmen. Der maa der
imod passes paa, at Køiestofbeholde
ren stadig er helt fyldt. Dersom dette 
ikke er Tilfældet, bestaar den Fare, at 
Kølepumpen under Styrtdykning kan 
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Indladning en Ju 52 Transportflyvemaskine. 

45 Oange Jorden rundt. 

DET velkendte Junkers Ju 52 Trans
portluftfartøj har i den nuværen

de Krig været anvendt i udstrakt Grad 
paa saa at sige alle Frontafsnit, og føl
gende Tal giver et ganske godt Indtryk 

løbe tom, hvilket kan føre til, at Moto
ren river sammen. 

Indstillelig Propeller. 

Indførelse af den indstillelige Pro
peller har væsentligt bidraget til, at 
der undgaas en Overbelastning af Mo
toren under Styrtdykning. 

I Styrtkampflyvemaskiner indbygges 
nu Junkers - VS - Indstillingspro
peller med selvvirkende Regulering og 
- VDM - Propeller med Haandregu
leri ng. For - VS - Propellerens Ved
kommende overtaget· en automatisk 
Regulator Indstillingen af Propeller
bladene og holder Omdrejningerne, 
ogsaa under Styrtflugt, paa den ønske
de, af Føreren forud indstillede Værdi. 
Denne er under Styrtdyrkning høj 
Stigning. Ved - VDM - Propelleren 
bliver den ønskede Bladindstilling for 
Styrtdykning foretaget med Haanden 
og ved Hjælp af en Elektromotor. 

Motorernes Omdrejninger holdes 
saaledes indenfor normale Grænser, og 
der opstaar ikke særligt Hyleri ved 
Propellertippene. 

Ved Propellere med faste Blade be
virker Bortrivningen af Luftstrømmen 
ved Overhastigheder den særegne Hylen. 
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af det Arbejde, det har præsteret. Tal
lene stammer fra to Transportflyver
af delingers Beretninger. 

En af Luftvaabnets Transporteska
driller, der var stationeret paa det 
mellemste Frontafsnit paa Østfronten, 

Under Optrækning af Luftfartøjet 
optræder der i forstærket Grad Gyro
paavirkninger paa Propelleren. 

Gennem disse Kræfter fremkaldes 
Svingninger, der er mærkbare ved to
bladede Propellere, men som ikke gi
ver sig Udslag ved trebladede Propellere. 

For de trebladede Propellere er Gy
romomentet konstant, hvorimod det 
for de tobladede Propellere svinger 
periodisk pr. Omdrejning. 

De ved Gyromomentet fremkaldte 
Kræfter bemærkes ikke af Besætnin
gen, naar den trebladede Propeller be
nyttes, hvorimod de for den tobladede 
Propellers Vedkommende giver sig til 
Kende ved Rystelser. 

Størrelsen af de optrædende Kræf
ter er afhængig af den Styrke og Ha
stighed, hvormed Luftfartøjet trækkes 
op efter Dykning og af Motorernes Om
drejningshastighed. 

Under Dykning gaar man med hen
imod det højst tilladte Omdrejningstal, 
idet Propellerens Bremsevirkning her
ved er størst. 

Propelleren virker altsaa under 
Styrtdykning som ekstra Styrtdyk-
ningsbremse. M. P. E. 

(Sluttes i næste Nummer.) 

og som bestaar af 15 Luftfartøjer Ju 52, 
udførte i Tiden fra den 22. Juni til 8. 
August 1941 ialt 2336 Flyvninger og til
bagelagde herunder 440.000 Kilometer. 
Det svarer til elleve Gange Jorden 
rundt ved Ækvator. De transporterede 
herunder 2.700.000 Kilo Krigsmateriel 
til Frontflyvepladser, der delvis var 
under Artilleriild og som ogsaa var 
Genstand for fjendtlige Luftangreb. 
Desuden blev 2381 saarede transpor
teret med tilbage. Af de oprindelig 
indsatte femten Luftfartøjer er de tolv 
endnu flyvedygtige. 

Et andet Tilfælde: Luftfartøjerne til
hørende en enkelt Gruppe (svarer paa 
dansk til Flyverafdeling) havde fra 
Offensivens Begyndelse til 1. Novem
ber 1941 allerede fløjet saa mange Ki
lometer, at den samlede Flyvestræk
ning svarede til Jorden rundt ved 
Ækvator 45 Gange. En af Gruppens 
Eskadriller havde paa det nævnte Tids
punkt 9090 Flyvetimer. Gruppen 
transporterede over to Millioner Liter 
Brændstf)f. Det samlede transportere
de Krigsmateriel svarer til Indholdet 
af syv fuldtlastede Godstog, hvert paa 
60 Jernbanevogne. Ogsaa denne Grup
pe transporterede Hundreder af saa
rede tilbage fra Fronten. 

Luftfartøjerne, der tilhørte denne 
Gruppe, fik 380 Træffere fra det 
fjendtlige Luftværnsskyts og Artilleri, 
der tog de lavtflyvende, tungtlastede 
Maskiner under direkte Beskydning; 
men takket være den robuste Konstruk
tion gik kun tre Maskiner tabt. 

* 

En generatordrevet Flyvemaskine. 
Det italienske Firma Alfa-Romeo har 

afholdt Forsøg med en generntordr1!
vet Flyvemaskine. En Breda-15 Rejse
flyvemaskine med en 85 HK Motor er 
blevet udstyret med et af det kendte 
Motorfirmas normale Generatoranlæg 
>Impero«, og de første Forsøgsflyv
ninger har været meget tilfredsstillen
de. Hele Anlæget inclusive 45 kg Træ
kul vejer 125 kg og giver Luftartøjet 
en Rækkevidde paa to Flyvetimer. 

* 
Luftfartjenesten Sydamerika

Europa. 
Efter at Italienerne maatte indstille 

deres Lufttrafik til Sydamerika, fordi 
U. S. A. traadte ind i K<rigen, er den 
sydamerikanske Post nogle Gange 
blevet fløjet til Europa af Pan Ame
rican Airways. Det menes, at P A A 
vil etablere en regelmæssig Postflyv
ning over Sydatlanten. 
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De Havmand »Hcl'fordshire«. 
Den kendte Trafikflyvemaskine fra 

fnr Krigen, D. H. 95 Flamingo, har 
udviklet sig til at blive et Troppe
transportluftfartøj med 22 Pladser og 
har faaet Typebetegnelsen »Herford
shire«. Dens Data er: Spændvidde 
24,0 m, Længde 15,4 m, Planareal 60,4 
m", Fuldvægt 8000 kg, Planbelastning 
132 kg/m2, Hestekraftbelastning 4,35 
kg/HK. Den er udstyret med en luft
kølet, ventilløs, 9 cyl. Bristol Pega
sus Stjernemotor Type XVI paa 920 
HK. 

* 
Det svenske Luftvaaben nedsætte1· 

Aldcrsg1•ænsen. 
Indenfor det svenske Flyvevaaben 

paatænkes det at nedsætte Alders
grænsen for det flyvende Personel til 
45 Aarr, saaledes at dette efter at have 
opnaaet den nævnte Aldersgrænse, 
overgaar til ikke-flyvende Personel. 
Den Bestemmelse skal gælde for Kap
tajner og nedefter. Den nuværende 
Aldersgrænse for flyvende Personel 
er 50 Aar. 

* 
Ny vældig Lufthavn i U.S.A. 

For kort Tid siden er der blevet 
aabnet en ny Lufthavn ved Washing
ton, nemlig National Airport Gravelly 
Point. Den har kostet over 16 Milio
ner Dollars, og dens Areal er noget 
over 300 Hektarer, d. Y, s. 70 Hektarer 
mere end New Yorks nye Lufthavn 
North Beach, der blev taget i Brug i 
Fjor. Washingtons nye Lufthavn er 
beliggende 5 Kilometer fra Byens 
Centrum, og den har været under Byg
ning i 2½ Aar. 

FLYVNINGENS BØGER 
»Handbuch des Flugmodelbaues« (3. 

Oplag, 1940) af Horst \Vinkler. Forlag: C. 
• J. E. Volckmann Nachf. E. ,vette, Berlin
Charlollenburg 2. 16 Sider, 158 lll. RM. 
3,00. 

I sit Forord siger Forfatteren, at hans 
mangeaarige Lærervirksomhed i Model
bygning har vist ham, at de fleste unge 
:t.fodelbyggere ikke kan lide de tørre ma
thematiske Formler, ug derfor er alle 
hans Forklaringer saa lette og anskue
lige, idet han for det meste er gaaet ud 
fra praktiske Forsøg. 

Han begynder med en Inddeling af de 
forskellige Typer, og derefter følger en 
Forklaring om, hvad Tyngdepunktet er, 
Slabilitetsproblemet og de forskellige 
Startmetoder. Flyvningen med Svævemo
deller og Motormodeller forklares meget 
indgaaende, idel han har lagt særlig Vægt 
paa at forklare Motormodellernes mange 
Finesser, og endelig beskæftiger sidste 
Fjerdedel af Bogen sig med selve Byg
ningen af Modeller, Materialer, V ærktøJ 
o. 1. 

* 
»Flugmotorenkunde« I og II af Dipl.

lng. K. Schaefer. Foring: C. J. E. Volck
mann Nachf. E. Wette. Berlin-Charlollen
burg 2. 

Det er to smaa Bøger, der paa en prak-
1 isk og let forstaaelig Maade giver en 
Forklaring om Flyvemotoren og dens Til
behør. Første Del er paa 68 Sider (HM. 
2,50), og den omhandler udelukkende 
Flyvemotoren (baade Benzin- og Diesel
motoren) og dens Virkemaade. Den skil
drer de fysiske og kemiske Grundlag, 
hvorefter der følger en Forklaring om, 
hvordan de forskellige Motortyper arbej
der. Alle Forklaringerne henvender sig 
udelukkende til Begynderen, der møder 
uden noget som hels t Kendskab til i\foto
rer. 

Anden Del er paa 71 Sider (RM. 2,50), 
og den forklarer om Kølesystemer, Smø
ring, Gearing, Svingningsdæmpning, 

Bræncl~toftilf'ørsel, Brændstofpumper, Ben 
zinindsprøjtning og Startanordninger. 

Begge Bøger er rigt illustreret . 

* »Anlnsshilfen flir Benzin- und Diesel-
motoren« af Willy ,vehrkamp. Forlag: 
Dr. M. Mathiesen & Co., Berlin, 1941. lO!J 
Sider. HM. 4,00. 

Det er en lille praktisk Hjælpebog for 
Flyvemekanikeren, idet den paa en kort
fa llel Maade fortæller om, hvordan Mo
torens eventuelle Startvanskeligheder 
skal afhjælpes, og det gælder baade Ben
zinmotoren og Dieselmotoren. Der er 
mange praktiske Haad og Vink for den, 
der under ugunstige Forhold skal have 
en Flyvemotor i Gang, og Forklaringerne 
lettes i høj Grad ved de mange fortræf
felige og instruktive Illustrationer, hvor
af de fleste er Fotografier. Forfatteren er 
Flyveingeniør under det tyske Luftfarts
ministerium. 

* 
»Der Flugmotor«, af Dr. Ing. Hans 

Katz. Forlag: Dr. M. Matthiesen & Co., 
Berlin, 1942. 318 Sider. HM. 4,80, 

Flyveingeniør Katz giver her en ind
gaaende Oversigt over alle de mest an
vendte lyske Flyvemotorer, ialt 17 for
skellige, Det udkomne Bind er første Del 
af Bogen om Flyvemotoren, men den 
danner et afsluttet Hele. Den forklarer 
meget detailleret om Flyvemotorens man
ge Enkeltheder samt om Motorens Tilbe
hør, og Bogen kan anbefales til de, der 
vil sætte sig grundigt ind i Flyvemotoren 
og dens Arbejdsmaade. Bogen er meget 
letlæselig, og Forstaaelsen af Teksten let
tes ved 326 llustrationer og 9 store farve
lagte Tavler. Ogsaa i denne Bog er de 
mange Tegninger og Fotografier udar
bejdet og gengivet med enestaaende 
Omhu. 

Anden Del af Bogen •Der Flugmotor •, 
~om omhandler Motorens Pasning, ud
kom for halvandet Aar siden og har tid
ligere været anmeldt i •Flyv • (Nr. 12/ 
1940). 
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Særlige Vindkanaltyper 
Af Civilingeniør C. C. Beckmann. 

(Sluttet) 

Betingelser for Maalingemes 
Anvendelighed. 

Man maa uundgaaeligt stille sig selv 
det Spørgsmaal: er det uden videre til
ladeligt at anvende de Resultater, man 
har fundet i Vindkanal, ved Beregnin
gen af det store Luftfartøj? Tidligere 
tog man ikke Hensyn til dette Pro
blem, men senere derimod har Forsk
ningen vist, at Svaret er Nej! Man har 
maattet erkende, at en nødvendig For
udsætning er, at der mellem Model
maaling og Virkelighed bestaar >lige
dannede« Forhold. Disse er: 

1) Modellen skal være en ned til de 
mindste Enkeltheder fuldstændig nøj
agtig Kopi af Originalen. D. v. s., der 
maa være geometrisk Ligedannethed. 

2) Noget tilsvarende gælder Strøm
ningen i Vindkanalen. Den skal besid
de Egenskaber, der saa nøjagtigt som 
muligt svarer til den Strømning, der 
møder den originale Flyvemaskine el
ler Flyvemaskindel under Bevægelsen 
gennem Atmosfæren. D. v. s., der maa 
for Strømforholdene gælde dynamisk 
Ligedannethed. 

Den anden Fordring er den vanske
ligste at opfylde. En Luftstrøms Egen
skaber og Tilstand kan udtrykkes ved 
en karakteristisk Konstant, det saa
kaldte Reynolds Tal R. Dette ser sna
ledes ud: 

Heri er: 

r •V• S 
R=--

g • µ, 

r = Luftens Vægtfylde. 
v = Luftens Hastighed. 
s = Modellens Længde. 
g = Tyngdens Acceleration. 

1, = Luftens Gnidningskoefficient. 

Forskningen har nu vist, at to 
Strømninger er dynamisk ligedanne
de, saafremt de har samme Reynolds 
Tal R. Det vil med andre Ord sige, at 
saafremt det til Modelmaalingen sva
nende Reynolds Tal RModel er lig det 
til Originalens Bevægelse svarende 
Reynolds Tal Roriginnl, kan Maaleresul
taterne anvendes uden videre. Man man 
altsaa have: 

Roriginnl = RModel 
ro • V • s rM . V • s 

-g-µ, g-µ, 

eller: 

Heri betyder v, s og fl det samme, 
som foran forklaret. V er Flyvehastig-
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heden, S den til s svarende Længde 
af den originale Flyvemaskinedel, ro og 
rM er Vægtfylden i henholdsvis den ori
ginale Strømning (d. v. s. Atmosfærens 
Vægtfylde) og i Modelstrømningen. Da 
man kan tillade sig at regne f' for ens 
i begge Strømninger, og da g altid er 

11/bag,•hrmg_ 

Overtryksvindkanal med aaben For
søgsplads og Tilbageføring. Man ser 
hvorledes hele Kanalen er ·indesluttet 
i en Cylinder med hvælvede Ende
bunde, saaledes at hele Anlægget kan 

sættes under Tryk. 

ens, kan man helt se bort fra Størrel
serne under Brøkstregerne og nøjes med 
at betragte Ligningen: 

ro • V • s = rM • V • s. 

Den videre Udredning vil nu bedst 
kunne forstaas, hvis et Taleksempel 
tages til Hjælp. Maaske er det en Fly
vemaskinekrop, der skal undersøges. 
Den paagældende Maskine skal flyve 
med en Fart af V = 270 km/T = 75 
m /s, og Kroppe_n er S = 10 m = 1000 
cm lang. Der udarbejdes en nøjagtig 

Ophængning af Bærepl1... 'l i Trekom-
ponent -V ægt (skematisk). 

Model, der er s = 1 m = 100 cm lang, 
og den skal undersøges i en ahninde
lig Vindkanal. Denne arbejder ved 
Atmosfærens Tryk, dette er ensbety
dende med, at Væ~tfylden er ens i begge 
Tilfælde, altsaa: ro = '}'M· For Origina
len har man da: 

V , S = 75 • 1000 = 75.000. 

Det vil altsaa sige, at kun hvis man 
i Vindkanalen arbejder med en Luft-

hastighed paa v = 750 m/s (= 2700 
km/T), faar man aerodynamisk Lige
dannethed: 

V • S = 750 • 100 = 75.000. 

Da man nu ikke har Vindkanaler med 
større Hastighed end v = 225 m/s og 
derfor højest: 

V • S = 225 • 100 = 22,500 

vil det forstaas, at en umiddelbar An
vendelse af Maaleresultaterne vil føre 
til ukorrekte Beregninger. 

Denne Vanskelighed kan man kom
me over paa to Maader. Man kan 
f. Eks. anbringe en Kropmodel i sand 
Størrelse i en af de tilstrækkeligt sto
re Vindkanaler, og saafremt denne 
kan arbejde med en Lufthastighed paa 
v = 75 m/s, faar man som ønsket: 

V • S = 75 • 1000 = 75.000. 

Hvis en saadan stor Vindkanal ikke 
er tilgængelig, maa man ty til en af 
de foran omtalte Overtryks-Vindkana
ler. Atmosfæren vejer ved normalt 
Lufttryk ro = 1,225 kg pr. Kubikmeter 
(kg/mB), Hvis Overtrykskanalen da ar
bejder med 10 Atmosfærers Tryk, og 
med en Lufthastighed paa v = 75 m/s, 
kan den s = 100 cm lange i\lodel igen 
anvendes, og Sagen er i Orden. Ved 
10 Atmosfærers Tryk er Luften presset 
saa meget sammen, at den vejer 10 Gange 
saa meget, d. v. s. 

rM = 10 • 1,225 = 12,25 kg/m8• 

Man har saaledes: 

ro · V • S = 1,225 • 75 · 1000 = 92.000 

rl\l • V • S = 12.25 • 75 • 100 = 92.000. 

Maaleresultaterne fra Overtrykkana 
len kan da umiddelbart anvendes. 

Muligheden for Fe.ilmaalinge1·. 
Man maa ved Vindkanalmaalinger 

være opmærksom paa visse Fejlkilder, 
hvoraf de vigtigste kort skal omtales 
her. Man har saaledes konstateret, at 
Undersøgelser af f. Eks. et bestemt 
Bæreplanprofil kan falde forskelligt 
ud i to forskellige Vindkanaler, skønt 
alle Forsøgsomstændighederne tilsyne• 
ladende var nøjagtig ens. Det har da 
ved en nøjere Efterforskning vist sig, 
at Afvigelserne skyldtes, at Styrken af 
Luftens Turbulens var forskellig i de 
to Vindkanaler. Dette vil altsaa sige, 
at hvis man vil sammenligne Forsøgs
resultater fra to Vindkanaler, maa 
man sikre sig, at Turbulensgraden 
har været den samme ved de to For
søgsrækker. Den anden Fejlkilde, der 
her skal nævnes, er den saakaldte In
terferens fra Vindkanalens Vægge. 





.lmerikansk Forsøgsvindkanal med fritflyvende Model. Propellen findes ti/
venstre i Billedet. Kanalen, du kan stilles undt'!' forskellige Hældninger, 

har ingen Tilbageføring af Luftstrømmen. 

Denne gør sig især gældende ved An
læg med lukket Forsøgsplads og skyl
des, at Luften er indesluttet mellem 
Kanalvæggene. Visse Korrektioner 
maa da indføres, for at modvirke 
denne Ulempe. Virkningen af Inter
ferensen er særlig kraftig, saafremt 
Modellen er meget stor i Forhold til 
Vindkanalens Tværsnit. 

Vindkanalernes Udvikling 
i Fremtiden. 

Man kan allerede nu skønne, at ved 
Flyvehastigheder paa ca. 8- 900 km /T 
vil der være naaet en Grænse, hvor-

ved der i Strømningen om en Flyvt!
maskine forskellige Steder vil optræ
de Hastigheder, der er lig med eller 
større end Lydens Hastighed (ca. 1200 
km/T ved Jorden). Forskningen af 
disse Forhold samt af de dermed for
bundne Følger for Flyveegenskaberne 
er et stort Arbejdsfelt, som i første 
Omgang kræver Vindkanaler, der ar
bejder med Lufthastigheder paa over 
1000 km/T (= 280 m/s). Enkelte For
søgskanaler af denne Art er allerede 
bygget, men almindelige Resullatcr 
foreligger dog endnu ikke. 

C. C. Beckmann. 

De Øeste Flyveuheld skyldes manglende Paapasseligbed. 
De civile Luftfartsmyndigheder i 

U.S.A. har udarbejdet en Beretning 
over alle de Flyveuheld, der har fun
det Sted i Landet i Perioden fra 1. Ja
nuar 1935 til 25. Oktober 1940, og Sta
tistikken over alle de Tilfælde, hvor 
det med Sikkerhed kan paavises, at 
Uheldet skyldes Materiellet, er ret in
teressa nt. Det drejer sig om 1655 Til
fælde, og Havariaarsagerne har været 
følgende: 

65,24 pCt. skyldes fejlagtig og util
strækkelig Pasning, 22,30 pCt. er man
gelfuldt Reparationsarbejde, i 1,56 
pCt. skyldes det Svingninger og 2,46 
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pCt. skyldes Overbelastning som Følge 
af utilladelig Kunstflyvning. 

Havarierne gik i 791 Tilfælde ud 
over Understellet, i 284 Tilfælde over 
Bæreplanerne, i 206 Tilfælde var det 
Kroppen, og i 191 Tilfælde gik det ud 
over Styregrejerne. Langt den hyppig
ste Aarsag til de Uheld, der havde Tab 
af Menneskeliv tilfølge, var Havarier 
paa Planer og Styregrejer som Følgf' 
af utilstrækkelig Pasning. Disse bekla
gelige Uheld kunde saaledes let have 
været undgaact, hvis der havde været 
udvist noget mere Paapasselighed. 

• 

IPERSONALIA 
Luftkaptajn Toxholm bllver Halvmllllonær. 

DEN 3. April rundede en af D.D. L.'s 
kendte Luftkaptajner, Poul 1'ox• 

holm, sin første h ah ·e ;\lillion Flyve
kilometer paa Selskabets Ruter. 

Poul Toxholm, der er fød t i Jyllinge , 
blev Marineflyver i 1927. Allerede me
dens han var tjenstgørende ved Mari
nens Flyvevæsen blev hans Navn 
kendt af Offentligheden, idet han un
der en Flyvning under meget ugun
stige Vejrforhold maatte redde Livet 
ved at springe ud med Faldskærm. 
Ved denne Lejlighed blev han Medlem al' 
den internationale Caterpillar Klub, som 
udelukkende bestaar af Flyvere, der har 
reddet Livet ved Faldskærmens Hjælp. 

Luftkaptajn Toxholm har været an
sat i Det Danske Luftfartsselskab si
den den 1. Februar 1937. 

* J. H. Kmse-Blinkenberg er blevet 
udnævnt til Overassistent ved Flyve
vejrtjenesten, C. R. Nielsen til Over
assistent ved Flyveradiotjenesten, og 
C. E. G. Weibøl til Overassistent ved 
Luftfartsvæsenets Havneadministration. 

* 
H. Wolff er udnævnt til Flyve-

leder, K. R. Pedersen til Assistent ved 
Flyveledelsen, M. E. Hansen og T. K . 
0. Larsen til Assistenter ved Flyve
vejrtjenesten, E. F. Hasselbrinck, H. E . 
Didriksen og H. 0. Mikkelsen til Assi• 
stenter ved Flyveradiotjenesten, H. C. 
G. Petersen og E. S. Stein til Havne
assistenter under Luftfartsvæsenet 
samt H. Han~en til Havneforvalter. 

* 
I Anledning af Luftkaptajn E. A. 

Damms dygtigt gennemførte Landing 
i Wiens Lufthavn den 17. December 
1941, hvor l\Iaskinens venstre Under
stelsben ikke vilde udløses, har Foche
Wolf Fabrikerne overrakt ham en 
smuk Erindringsgave . 



Et indenfor 
den tyske 
Luftfart vel
kendt Navn 

GERHARD SEDLMAYR 
erhvervede Flyvercertifikatet i 1911 paa 
Wright-Biplan. I Aaret 1919 grundlagde 
han det første tyske Specialfirma: 

AUTOFLUG 
for 

Luftfartøjsmateriel 
af enhver Art, som han har ledet lige 
siden. Udnyt hans mere end 30-aarige 
saglige Erfaring i Deres Luftfartsvirk
somhed. 

AUTDFLUG BERLIN-
INH. GERHARD SEDLMAYR TEM PELHOF 

AR196 

Af nedennævnte Bøger har vi faaet 

et mindre Antal paa lager: 

Die Luftmachte der Welt, lb.. . Kr. 8.75 

Der deutsche Flugsport, hft. . . . « 7.75 

Krieger: Flugzeugfuhrung . . . . . « 7.00 

Stinnichsen: Das Flugzeug, ib.. . « 46.00 

Zuerl: Der Segelflug im Wett-

bewerb der Volker, lb. . . . . « 13.00 

Faas fra 

FLYV's EKSPEDITION 
Vesterbrogade 60 - Central 13.404 

KØBENHAVN V. 



Flyveropgaverne 
Vinderen af Opgave A, Motorflyver

opgaven, blev i April: Kontorassistent 
Aage Recchia, Solvangsvej 5, Glostrup. 

Opgave B: Præmien uddeles ikke i April. 
Opgave C: Vinder blev Stud. art. 

P. Klarskov, Solsortvej 6, Aarhus. 
Vinderne har faaet tilsendt hver 1 

Gavekort paa henholdsvis 15,00 Kr. og 
10,00 Kr. 

Løsning paa April Opg. A 1942. 
1. Vindtrekant. 
RSK = 241°, RBK = 266° , Afdrift= 25° , 

BF = 100 km/T. 
Vindretning: 190°, Vindstyrke: 55 km/T. 

2. Vindtrekant. 
Afdrift = 16°, BF = 100 km/T, RBK = 

266°, RSK = 250°. 
Vindretning: 207°, Vindstyrke : 40 km /T . 

Besvarelse af Opgave C. 
1 a. Ved en Models Glidevinkel forslaas 

den spidse Vinkel mellem Modellens 
Flyveretning og det vandrette Plan 

1 I.J. Ved en Models Glidetal forstaas For
holdet mellem det Antal Meter Model 
len tilbagelægger horisontalt for hver 
Meter den taber i Højde vertikalt. 

2. Fra Tophøjden 60 pCt. af 200 m = 
120 m flyver Modellen 1320 m. Glide-

120 1 
tallet er 1320 = ii = 1 : 11. 

a. Glidevinklen og -tallet afhænger af 
Forholdet mellem Opdrift og Mod
stand. Jo større Opdriften er i For
hold til Modstanden, des bedre er 
Glidevinklen og -tallet, Den størst 
mulige Opdrift opnaas ved 1) at give 
Planet den gunstigste Indstillingsvin
kel, 2) at anvende et anerkendt Prifil , 
3) al give Planet mindst mulig V
Form (ca. 7-8°) , 4) at hindre Rand
tabet mest muligt. 
Den mindst mulige Modstand opnaas 
ved 1) at gøre Modellen saa strøm
liniet som mulig, 2) at gøre hele Over
fladen saa glat og blank som muligt. 

4 n. Ved en Models Synkehastighed for
staas det Antal Meter, Modellen mi
ster i Højde pr. Sekund (m/Sek), 

4 b. Naar Modellen fra 120 m Højde er 4 
Min. = 240 Sek. om at naa Jorden, 

er Synkehastigheden !: = ½ m/Sek. 

4 c. Naar Modellen er 4 Min. = 240 Sek. 
om at tilbagelægge 1320 m , er Hastig-

1320 
heden 240 = 5,5 m/Sek. = 19,5 km/T. 

5. Modellen maa veje 4i,2 X 16 = 
691,2 Gram. 

6 a . Se • Modelfly,·esport •. 
6 b. Se • Modelflyvespo rt •. 

Maj Maaneds Opgaver. 
Dansk l\lotorflyver Unions Opgave A: 
Stillet af Sportsflyveklubben. 
Der foretages en Flyvning Kastrup

Esbjerg By. Maskinens Egenfart er 200 
km /T. I Flyvehøjden er Vindens Hastig
hed 50 km/T og retv. Retning 225°. Find 
retv. st. Kurs og Kompaskurs (Misv. + 5°, 
Dev. + 4°) samt beholdne Fart og Flyve
lid. 

Forud for Hjemturen Esbjerg- Kastrup 
(der foretages nogle Dage senere) tegnes 
en Vindtrekant. Af den aflæses, at den 
beholdne Fart vil blive som under Ud
turen. Kompaskursen for Hjemturen er 
85° (Misv. + 5° , Dev. + 3°) . Find retv. 
st. Kurs samt Vindens Styrke og retv. Ret
ning under Flyvningen Esbjerg- Kastrup. 
Dansk Svæveflyver Union, 
Opgave B. 

Hvilke Instrumenter anvendes i Svæ
vepl:rner under forskellige Forhold un
der Flyvning? 

Beskriv ganske kort Instrumenternes 
Indretning. 

DANSK MODELFLYVER UNION 
Opgave C: 
En Modelflyver gaar i Gang med at kon

struere sig en ny Svævemodel til Brug ved 
SommerPns Konkurrencer. Modellen skal 
være i Klasse 8. Følgende Data er alle
rede bestemt, medens andre først skal ud
regnes: 

1. Planet : Areal 27 dm'. Sideforhold 
1 : 12. 
Find: Spændvidden og den gennem
snitlige Dybde. 

2. Haleplan : Størrelsesforhold 33 pCt. 
Sideforhold 1 : 5. 
Find : Arealet, Spændvidden og den 
gennemsn. Dybde. 

3. Plan og Haleplans Afstandsforhold 
sættes Lil 3,5 X Haleplanets gennem
snitlige Dybde. 
Find: Afstanden i cm mellem Tryk
centrene. 

4. kroplængden sættes til 11,5 cm. 
Find: Tværsnitsarealet efter Formel 
L' :200. 

3. Modellens Vægt skal overholde D.M. 
U.s Regler. 
Find: Mindst tilladte Vægt. 

6. Hvad skal man gøre, hvis den færdi
ge og fuldt indfløjne Model vejer 30 
g for lidt ? . 

* 
Ingen Si,æveflyverpræmie i April! 

Der uddeles ingen Præmie for Løs
ning af Svæveflyveropgaven i April, 
da Bedømmelsesudvalget ikke fandt 
nogen af de indsendte Besvarelser 
kvalificerede. 

Det har været Dommeren en Skuf
felse, at netop denne Opg~ve er blevet 
besvaret saa daarligt, da man skulde 
mene, at Indretning og Placering af 
egnede Svæveflyvepladser skulde 
have den største Betydning for alle 
vore Svæveflyvere. Vi skal senere 
komme tilbage til dette Spørgsmaal 
under en anden Form, det vil da sik
kert vise sig, at Sagen har stor Inter
esse for alle indenfor Svæveflyvnin
gen . 

KUPON 
FLl)l>'s FLYVEROPOAVER MAJ 

B: Svæveflyver Opgaver (det ikke bc-
A: Motorflyver } . 

C: Modelflyver nyttede overstreges) 

Undertegnede indsender hermed Besva
relse paa Opgave i •FLYVcs Nummer for 
April 1942: 

Navn .... . . ........ . . .. . .... . . .... . 

Stilling .... . ......... . ..... . ...... . 

Adresse 

By ..... . . ... . . .. . . . .. .. ... . . . .. . . . 

Jeg er 
{ 

~-~e-~l~~~ . ~~ .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .· .·:::::: 

ikke Medlem- af nogen Flyve
organisation. 

Mcdelllyverel Forlang min nye Prisliste I 
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CELUDUR er nu paa Lager i Tykkelserne: 
0,2 - 0,3 - 0,4 og 0,8 mm. 

CELUDUR 

CELUDUR 

kan bøjes over Damp og limes sam
men med alt, baade med Koldlim og 
Cellulosellm.Koldllm 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. 

CELUDUR er Ikke en Erstatning for Krydsfiner 
- men er langt bedre. 

0,2 - 0,3 mm Celudur Plader å 50XIO cm .... pr. Stk. 35 Øre 
0,4 mm Celudur Plader å 50Xll 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, Pllestraade 
København K, 
Telf, Central 9230 



Bombeluftfartøjet 

DORNIER DO 215 
forbinder fretnra9ende Flyveegenskaber med 

hø1este Kampkraft. Vaabnenes 1'nbrlngelse giver, 

det bedste Skudfelt I alle Retninger. 

Den helt glasdækkede Kabine rummer hele den 

4 Mand store ,Besætning, som derfor kan satharbeJde 

under ideelle Forhold saavel under Flyvning som I Kamp. 

DORNI-ER-WERKE 
G. M. B. H. / F R I E D R I C H S H A F E · N 

9-l 



llvad sker " cg hvcrnaar'l 
Besøget blev en afgjort Succes, idet der 

var mødt ea. 100 Medlemmer fra Klubber
ne i København, Roskilde, Slagelse, Køge 
og Vordingborg. 

_____ Of6cielle .Meddelelser fra Foreninger og Klubber ____ _ Under Ledelse af Hr. Ingeniør Klem be
saa man Motorværkstederne, og fik en ud
førlig Forklaring og Beskrivelse af de for . 
skellige Motorer, Flyvetrapperne anven 
der. Bagefter besaas Hangarerne med for. 
skellige Flyvemaskinetyper. 

DET KGL. DANSKE 
AER0NAUTISKE SELSKAB 

l{onlor : Narre Fnrlmngsgnde 3, l\bhvn. 1,. 
Tlf. C. 7220 

Selskabets ordinære Generalforsamling. 
Under Ledelse af Landsretssagfører E. 
Fa 1 k m a r afholdt Selskabet sin aarligc 
Generalforsamling den 27. Marts. 

Formanden, Luftfartsingeniør i\'I. P. 
Es k i I d sen, oplyste i sin Beretning, at 
Selskabet ved Aarels Udgang havde 569 
Medlemmer (523 direkte og 46 Firma
medlemmer). De.mde11 var 1070 indirt-kte 
Medlemmer tilknyttet Selskabet gennem 
de tre Unioner: 

555 Dansk Motorflyver Union. 
155 Dansk Svæveflyver Union. 
360 Dansk Modelflyver Union. 

Fem af Bestyrelsens 12 Medlemmer er 
valgt som Repræsentanter for Unionerne. 

Der er dannet et •Dansk Luftsports
raad•, der skal træde i Funktion ved Af
holdelse af Stævner og Konkurrencer. 
Dansk Luftsportsreglement er udsendt til 
Unioner og Klubber. 

Resultatet af den landsomfattende Pro
paganda for at skaffe nye Medlemmer 
havde til Dato tilført Selskabet 51 Firma
medlemmer, 199 almindelige Medlemmer 
og 10 livsvarige Medlemmer. 

De teoretiske Sportsflyverkursus, der 
har været afholdt, har haft stor Tilgang. 
Der har været 5 Kursus, deraf 3 i Køben 
havn, 1 i Aarhus og l i Aalborg. Deri har 
deltaget 530 Elever, hvoraf 298 har aflagt 
Prøve. Der er blevet udstedt 261 Diplo
mer (66 har bestaaet Prøven med Ud
mærkelse). 

Svæveflyvningen. Der har været frigi
vet 6 Øvelsespladser paa Sjælland (dog 
med væsentlige Begrænsninger af den fri 
Udøvelse af Sporten). I Aarets Løb er der 
udstedt 1-l A-Certifikater og 8 Il-Certifi
kater. I den øvrige Del af Landet er Svæ
veflyvning stadig forbudt. 

Legatet for forulykkede skandinaviske 
Flyveres Efterladte (400 Kr.} tilfaldt 
Sverrig (Enken efter Furir Strømberg, 
der omkom i 1941). 

Luftfartforsikringer 
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overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 
Praktion for Danmark 

Tlf. Central 12793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen-

For Regnskabet blev der enstemmigt 
givet Decharge. 

Til Bestyrelsesmedlemmer genvalgtes 
enstemmigt Luftfartsingeniør M. P. Eskild
sen , Direktør K. Lybye, Civilingeniør L. 
Prytz og Oberstløjtnant L. Bjarkov. 

Den nuværende Bestyrelse bestaar her
efter af: Luftfartsingeniør M. P. Eskild
sen (Formand), Direktør Knud Lybye 
(Næstformand), Civilingeniør Leif Prytz 
(Kasserer), Oberstløjtnant L. Bjarkov, Or
logskaptajn E. Rasmussen, Redaktør A. 
Schiøttz-Christensen, Trafikassistent A. T. 
H. Ohrt, Kontorchef Hj. Ibsen, Kaptajn 
H. Heinrich Nielsen, Oberstinde Harriet 
Førslev, Tandtekniker Leo Kæraa og 
Svend Wiel Bang. 

Til Revisorer genvalgtes enstemmigt 
Bogtrykker C h. L e i s n er og Afdelings
chef W. D a m m. 

Efter Generalforsamlingen holdt Læge E. 
Tryde et livligt og meget underholdende 
Foredrag, hvis Titel var •Fra Fugleflugt 
til Luftballon,. Foredraget var ledsaget 
uf en Række udmærkede Lysbilleder. 

Nye Medlemmer: 
Claus Kette!, Hillerød. 
Direktør Vilh. Nielsen. 
Repræsentant A. Nerlung. 
Direktør Arendt Christensen, Brovst. 
Repræsentant \Valther Stock. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
Sekretær: Oberstinde Hnrrlet Førslev, 

Dronnlnggnnrdsnli<! 120, Holte 

Søndag d. 27. !\forts havde >Dansk Svæ
veflyver Union• arrangeret Besøg for Uni
onens .Medlemmer paa Hærens Flyvetrop
pers Værksteder paa Kløvermarksvej. 

Det for Svæveflyverne mest interessante 
var dog Snedkerværkstedet, hvor man for 
Tiden bygger Svæveplaner af de bekendte 
Typer, S. G. 38 og Grunau Baby, til Hæ
rens Flyvertropper. Mester Emborg, der 
ledede Omvisningen her, gav beredvillig en 
udførlig Forklaring paa alt vedrørende 
Flyvertroppernes Erfaring med Hensyn til 
Bygning af Svæveplaner. 

Del vellykkede Besøg afsluttedes med en 
Tak og et trefoldigt Svæveflyverhurra. 

DANSK MOTORFLYVER UNION 
Formnod: Trnflknssistent A. T. H. Ohrt, 

Blegdnmsvej 88, Kbhvn. 0. 

AALBORO FLYVEKLUB 
Interessen for Flyvning synes ikke al 

have taget af i Aalborg og Nørresundby. 
Af den stigende Interesse, der vises Aal
borg Flyveklubs Kursus i Flyveteori, kan 
man formentlig slutte, at der vil blive 
mægtig Tilslutning til baade Svæve- og 
Motorflyvning, naar Krigen engang er 
forbi. 

Aalborg Flyveklub har begyndt sit 2. 
teoretiske Kursus, der varer i to Manne
der og afsluttes med en skriftlig Provc 
medio Maj. 

De teoretiske Kursus har faael en end
nu større Tilslutning end i Fjor, idet der 
er tilmeldt 73 Deltagere. Mellem Delta
gerne er der 9 Lær:!re fra Aalborg, der 
har sat sig paa Skolebænk•?n for at kom
me ind i Flyvningens Mysterier. Forhaa
bentlig sæller denne Uddannelse senere 
sine Spor i Skoleundervisningen. 

Syv af de deltagende ni Lærere fra Aalborg Flyveklubs teoretiske Kursus. I for
resle Række ses fra venstre: Sv. Juel Jensen, Alf Sørensen, Kaj Borch. I Bag
grunden fra venstre: Palle Schmidt, Th. Sir. Grønborg, Johannes Petersen og 

Knud Weise. 



Flyverll'oppernes Soldaterforenings Fanei11dvielse. Oberst Tage Andersen slaar 
det første Søm i. Bagved staar Formanden, Købmand Chr. Smørum og Oberst

løjtnant C. C. Larsen. 

FLYVERTROPPERNES 
SOLDATERFORENING 

Formnnd: Købmand Chr. Smorum, 
Jonstrupvej, pr. Ballerup, Telf. Maalov 344. 

Kasserer: Masklnnrbe.lder Edm. Nielsen, 
Stntholdervej 2, N.V., Postgiro 23856. 

Stiftelsesfest og Faneindvielse. 
Ved en smuk Højtidelighed havde Fly

vertroppernes Soldaterforening den 11. 
April Faneindvielse paa sin 2-Aars Stif
lelsesdag. 

Sammenkomsten holdtes i Odd Fellow
Palæet, hvor ca. 150 Medlemmer med Da
mer var kommet til Stede. Og da Køben
havns frivillige Luftforsvars Orkester 
havde indledet med Hiberhusmarchen, og 
Formanden, Kbmd. Chr. Smørum, budt 
velkommen, holdt Foreningens Ærespræ
sident, Chefen for Hærens Flyvertropper, 
Oberst C. Førslev Festtalen. Endvidere lal
le Chefen for Flyvetroppernes tekniske 
man under kyndig Vejledning gennemgik 
de forskellige Afdelinger. 

Besøget sluttede med, at Syndikatets 
Ledelse bød paa Smørrebrød og Kaffe. 

Alle var enige om, at det havde været 
en interessant og lærerig Tur. 
Tjeneste, Oberstløjtnant L. Bjarkov om 
Flyveroplevelser. 

Den nye Fane blev indviet af Chefen 
for Jydske Flyverafdeling, Oberst Tage 
Andersen, Chefen for Sjællandske Flyver
afdeling Oberstløjtnant C. C. Laren og 
Kbmd. Chr. Smørum, der hver slog et 
Søm i Fanestangen, hvorefter Forsam
lingen sang: •Der er ingenting, der ma
ner, som el Flag, der gaar til Top •. 

Efter Faneindvielsen samledes man til 
en Forfriskning, og Aftenen sluttede med 
et vellykket Bal. 

* 
Den 15. April aflagde Flyvertroppernes 

Soldaterforening Dansk Industri Syndi
kat Besøg. Over 50 Medlemmer deltog. 

Kaptajnløjtnant Westenholz bød vel
kommen og gav en Oversigt over Syndika
tets Virksomhed, og Driftsleder Sørensen 
fremviste de forskellige Vaaben, hvorefter , 

Foreningens Æresgæster ved Faneindvielsen. Fra venstre ses: Oberst Tage 
1\nder.~en, Oberst C. Førslev og Oberstløjtnant C. C. Larsen. Yderst For

ningens Formand, Købmand Chr. Smørum. 

DANSK MODELFLYVER UNION 
Form.: Sven Wlel Bnng, Enlghedsvej 8, Chl. 

Sekretær: Jørgen Gamst, Paradlsgnarden, 
Avedøre, Glostrup. 

UDSTILLINGEN I VIBORG 

Paasken stod l Modelflyvningens Tegn i 
Viborg. For det første var der Paaske
stævne for de 8 nordjydske Klubber, hvor
af desværre kun fem deltog. 

Stævnet fandt Sted Paaskesøndag i et 
Blæsevejr, der nærmede sig Orkan. Flyve
pladsen var beliggende ca. 2 km fra Vi
borg ved Asmild Kloster, hvor den mili
tære Øvelsesplads blev benyttet. Alt i alt 
var der ca. 20 Deltagere fordelt paa Klub
bern·e: Aviators MF, MF Agaton, Hobro 
MF, MF Swift og MF Tyfon. Det var en 
glædelig Overraskelse at se Ringkøbing
folkene. 

Resultaterne var med et mildt Udtryk 
elendige; men samtlige Deltagere var enige 
om at skylde Vejret derfor. Der deltog 
kun een Motormodel, en Korda i Klasse 3. 
Den fik en god Start og fløj pænt og ro
ligt omkring i over et Minut. Desværre 
landede den i et Snehegn, og havarerede 
saa grundigt, at den ikke kunde starte 
mere den Dag. 

I Klasse 7 var der temmelig stor Del
tagelse. Vinder blev Orla Jensen, Swift, 
med en Selvkonstruktion. Gennemsnit 
1 :20,9. I Klasse 8 deltog kun 4 Modeller. 
Vinder blev Børge Hansen, Hqbro, med 
en Selvkonst. Tid 1:23,7. I denne Klasse 
deltog ogsaa Børge Danielsen med Dan
marksrekordkonstruktion fra Agaton, 
JM-6. Modellen fløj fint; men landede 
desværre i et højt Træ inde paa en nær
liggende Kirkegaard. •Bøf• spurtede der
ned og med Hatten i Haanden stod han 
og saa bedende op paa Modellen. Og san
deligen, hans Taalµiodighed blev belønnet, 
Modellen kom dumpende ned efter en 
halv Snes Minutters Forløb. Desværre var 
Hovedlisten knækket, saa der blev ikke til 
mere end den Start. 

I Klasse 9 deltog kun et Par af de 
snart veltjente F J-6ere. 

Stævnet vel overstaaet, vandrede de gæ
ve veltjente Modelflyvere ind til Viborg 
for at se paa Modelflyveklubben •Swift«s 
Udstilling, som var blevet aabnet om For
middagen i Viborg Afholdshjems store Sal. 
Modellerne var udstillet paa tre store Bor
de. Paa det ene var der Skalamodeller, 
hvor man særlig lagde Mærke til et Par 
Modeller af Heinkel He 70 og til en stor 
Model af den amerikanske Skolemaskine 
Ryan ST, udført af Alf Houlberg, Aviators 
MF. Paa et andet Bord var der Svævemo
deller og paa del tredie nogle Motormo
deller, samt Modeller af D.D.L.'s K.L.M.'s 
Maskiner. Endvidere var Hangarflyveren 
opstillet i et Hjørne af Salen. Den var næ
,51.en hele Tiden belejn,t af begejstret Ung
dom, der vilde •op at flyve «. Klubben lan
cerede en udmærket Ide, idet de havde 
fremlagt en stor Del Flyvetidsskrifter, saa
vel danske som udenlandske, paa et langt 
Bord. 2. Paaskedags Aften forevistes Fil
men fra Sommerlejren og nogle andre 
Films fra Modelflyvestævner m. m. 

Til Udstillingen var knyttet en Bygge
konkurrence, hvor Dommerkomiteen be
stod af Formanden for Viborg Flyveklub, 
Hr. Prokurist Laursen, og Formanden for 
Hobro MF, Henning Klok. Præmien for 
finest udførte Svævemodel fik Ejnar Lund, 
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MF Tyfon, for fineste Motormodel, Orla 
.Jensen, Swifl, og for fineste Skalamodel, 
Alf Houlberg, Aviators MF. Der uddeltes 
endvidere nogle Diplomer. 

Alt i nit maa det siges, at Viborgklub
uen har udført et Arbejde, som er pris
værdigt i Forhold til dens Størrelse. 

n-n- n- n 
* 

Dansk l\lodelflyver Unions Panskeslæv
ne, der var arrangeret saaledes at hver 
Klub afholdt ,il Stævne, fik folgende He
sultater: 

Klasse 1, Boy Konstmann, •Frem < B.K.-
1 i!J, 0,21,6 Min. Klasse 2: ingen Deltagere. 
Klasse 3, Nr. 1: Hans ,Jensen, O.l\1.-F., 
Korda, 0,36,6 .Min. Klasse 7, Nr. J: Hi
chnrdt Jensen, O.l\1.-F., HJ-13, 2,07,0 Min. 
Nr. 2: Herman Jensen, O.1\1.-F., F J-la, 
0,14,3 l\lin. Klasse 8, Nr. 1: Boy Koust
mann, , Frem •, B.K.-130, 3,5-l,0 l\Iin. Nr. 
2: Egon Wallentin, O.M. -F., Selvk., 1,10,1 
Min. Klasse !J, Nr. 1: Mogens Nis~en, 
O.M.-F'., JW-3, 2,34,0 Min. 

* 
Pinsestævne. Dausk i\lodelllyver Union 

har planlagt Modelflyvekonkurrencer 
Landet over i Pinsen, i Lighed med Paa
skeslævnet. Enten afholder hver Klub sin 
Konkurrence og indsender Tiderne Lil 
Unionen eller ogsaa samles nærliggende 
Klubber paa et centrall beliggende Sted 
og afholder her Konkurrence. De ind
komne Resultater samles derefter og Vin
derne i de forskellige Klasser udregnes. 
Disse Vindere faar tilsendt el Diplom fra 
Unionen. Nærmere Meddelelse om Stæv
nets Proportioner er tilsendt Klubberne 
direkte. 

* 
Sommerlejren. D. M. U.'s Sommerlejr 

vil finde Sted i Ugen 5.- 12. Juli 19-12. 
Den afholdes samme Sted som sidste Aar 
pna Mols. 

* 
Ny Klub. l\Iodelflyveklubben •Kornel , 

i Sigerstedøster er nu tilsluttet D. l\I. U. 
Klubben er paa 5 Medlemmer og For
mand er Hr. Ørskov Hansen. 

* 
Ny Eliteflyver. (S). Efter mange Forsøg 

er det endelig lykkedes Boy Konstmann 
fra Modelflyveklubben •Frem < i Sønder
jylland al blive Eliteflyver. 

Det er glædeligt at se, at en l\Iodelfly
veklub, der i Begyndelsen stod meget lavt 
bande Lygge- og flyvemæssigt set, har ar
bejdet sig op i det Stade, hvor den i Dag 
befinder sig. Til Lykke med det! 

Trods stærk Blæst opnaaede l\Iod cllen 
følgend e Tider: 4 Min. 12,6 Sek., 5 l\lin. 

f Benzinmotorer for Modelflyme 
"KRATM011lByggesæt for Benzinmotorer 

Reservedele samt enkelte Dele 
Færdig forarbejdede Propeller: 

Originale Kratmo I Træ: 270 - 365 - 450 m/m. 
I Alu; 265 - 365 m/m. 

Uforarbejdede Propeller: 
Originale Kratmo, støbt Alu: 265 - 365 m/m. 

Arne Fog, EnghaveveJ 76, København, Eva 37 01 
Øa,oahul!'el!' med Pl!'IHI!' tllaendea ga,øtl• f 
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33,5 Sek. og 4 Min. 03,1 Sek. Modellens 
Data er følgende: Spvd. 1480 mm. Plan
areal 28 Kvdm. Kroppens Længde. 1210 
mm. Almindeligt symetrisk Haleprofit. 
Vægt 500 gr. l\Iodellerne blev startet med 
200 mtr. 

* 
1\1.F. »Frem« og M.F. »Engle« afholdt i 

Paasken et to Dages Stævne i Graasten. 
1. Paaskedag blev der konkurrel'Ct i de 3 
Svævemodelklasser. Hesullaterne var ikke 
straalende, paa Grund af de elendige 
Vejrforhold. Del øsregnede og Vind var 
der ikke meget af. Der var saaledes flere 
af Modellerne, der havde svært ved at faa 
ordentlig Højde. Mange af dem var des 
uden temmelig medtaget af den megen 
Væde. 

2. Paaskedag var det Motormodellerne 
det gik ud over. Der deltog kun Modeller 
i Klasse 1, og de havde svært ved at taale 
Blæsten. Vfnderlisten ser saaledes ud: 

Klasse 1: Nr. 1 Boy Konstmann, Frem, 
B.K.-17!1, 0,23,-l l\Iin. Nr. 2 Jørgen S. Pe-

tersen, Eagle, S.P.-3, 0,14,0 Min. Bedste 
Tid: Boy Konstmann, 0,37,2 Min. Klasse 
7: Nr. 1 Boy Konstmann, Frem, B.K.-103, 
0,39·,6 Min. Nr. 2 Thorvald Møller. 
Eagle, S.P.-9, 0,27,8 Min. Bedste Tid: Boy 
Konslmann, 1,04,8 Min. Klasse 8: Nr. 1 
.Jørgen S. Petersen, Eagle, S.P.-16, 0,28,2 
Min. Nr. 2 Boy Konslmann, Frem, B.K.-
130, 0,20,4 Min. Bedste Tid: Jørgen S. Pe 
tersen, 0,38,0 Min. Klasse 9: Nr. 1 .Jørgen 
S. Petersen, Eaglc, S.P.-7, 0,52,2 Min. Nr. 
2 Evald Andt'rsen, Frem. B.K.-176, 0,33,\l 
Min. Bedste Tid: Jørgen S. Petersen, 
1,45,6 Min. 

Af 20 anmeldte Modeller deltog der 18; 
men af disse 18 havarerede de 1-l. Des
uden gik to Stopure med i Løbet, saa det 
var en ligefrem Nedslagtning. 2. Paaske
dag om Eftermiddagen blev Præmierne 
uddelt og Stævnet var dermed slut. 

* 
Næstved Model-Flyveklub har skifte! 

Formand, og dennes Adresse er .Jørgen 
Nielsen, Kindhestegade 8, Næstved. 

ABSOLUTTE DANMARKSREKORDER 
Klasse A. P. Kuniss, nuv. Klub ubek., 

PK-17, 18 Min. 54,1 Sek. Klasse B. P. 
\Veishaupt, O.M.-F., Per W-26, 19250 m. 
Klasse C. N. Hassing, Cirrus, NH-Speed
sler, 15,4 m/Sek. Klasse E. J. Thinesen, 
O.1\1.-F., ,JT-Flyvefisken, 34,8 Sek. Klasse 
G. J . Dommergaard, O.Z. Pluto, 32300 m. 

Klussesekorder, l\lotormodeller: 
Klasse 111. H. Schrøder, Hawk, H.S.47, 

1 Min. 06,5 Sek. P. Weishaupt, O.1\1.-F., 
Myggen, 260 m. Klasse tb. H. Schrøder, 
Hawk, H.S.-17, 1 Min. 27,0 Sek. C. H. Car
sen, Als 1\1.F., Dixie, 400 m. Klasse td. N. 
Hassing, Cirrus, NH-10, 11,8 Sek. Klasse 
le. M. Erdrup, O.M.- F., Selvk., 11,1 m/Sek. 
Klasse 2a. .J. Larsen, Cirrus, NH-15, 9 
Min. 02,0 Sek. J. Larsen, Cirrus, NH-15, 
!J750 m. Klasse 2b. N. Hassing, Cirrus" 
NH-15, 14 Min. 25,4 Sek. J. Mortensen, 
Termik, JM-41, 5000 m. Klasse 2d. J. Thi
nesen, O.M.-F., .IT-Flyvefisken, 34,8 Sek. 
Klasse 2e. N. Hassing, Cirrus, NH-Speed
ster, 15,4 m /Sek. Klasse 3a. P. Weishaupt, 
O.M.-F., Per W-26/ 45, 5 Min. 57,1 Sek. 
H .. Jensen, O.M.-F., R.J. 11, 760 m. Klas
se 3b. P. Kuniss, nuv. Klub ubek., P.K-17, 
18 Min. 54,1 Sek. P. Weishaupt, O.M-F., 
Per W.26, 19250 m. Klasse 3d. W. Olsen, 
O.M.-F., W.O.-16, -30,3 Sek. Klasse 3e. P. 
Weishaupt, O.M.-F., Per W-47, 13,8 m/Sek. 
Klasse 4a. L. Jensen, O.:\L-F, L.J.-11, 42,1 
Sek. S. Skou, O.M.-F., S.S.-36, 201 m. 
Klasse 4b, L. Jensen, O.M.-F., L.J.-11, 
52,8 Sek. S. Skou, O.M.-F., S.S.-36, 319 m. 
Klasse 4e. P. Weishaupt, O.M.-F., Per W-
48, 8,-l m /Sek. Klasse 5a. 0. Jespersen, 
O.M.-F., O.J.-5, 1 Min. 10,9 Sek. Klasse 
5b. 0. Jespersen, O.M. -F., OJ-Special, 1 
Min. 39,7 Sek. Klasse 6u. N. Hassing, Cir
rus, The Privaleer, -l Min. 31,2 Sek. 

Wukefleldrekord (G) 
K. H. ,Jensen, K.M.K., K.H.J.-40, 3 Min. 

08,7 Sek. 

Klasserekorder, Svævemodeller: 
Klasse 7u. S. Skou, O.M.-F., S.S.-25, 3 

Min. 02,2 Sek. R. Jensen, O.M.-F., R.J.-

12, 1250 m. Klasse 7b. H. Sørensen, Air 
Speed, H.S.-3, 21 Min. 26,3 Sek. I Olsen, 
K.l\l.K., S.H.S.-1, 10i50 m. Klasse 8a. S. 
Greig, Skjern M.F., SVH-1, 4 Min. 30,0 
Sek. Klasse 8b. Sv. Greig, Skjern M.F., 
SVH-1, 1270 m. Klasse 8c. .T. Madsen, 
Agnlon, J.l\1.-6, 39 l\lin. 30,9 Sek. I. Ol
sen, K.l\I.K., JI0-35, 22950 m. Klasse 9b. 
0. Madsen, O.1\1.-F., Strolch, 3 Min. 42,2 
Sek. S. Skovlund, O.M.-F., R.J.-5, · 1350 
111. Klasse 9c. \V. Hansen, Sølvfalken, 
F.J .- 6, 76 Min. 22,0 Sek. J. Dommergaard, 
0.2., Pluto, 32300 m. Klasse tob. S. Skou, 
O.M.-F., S.S.-38, 1 Min. 49,7 Sek. S. Skou. 
O.M.-F., S.S. 38, 1050 m. Klasse toc. S. 
Skou, O.M.-F., S.S. 38, 11 Min. 37,0 Sek. S. 
Skou, O.M.-F., S.S.-38, 5500 m. Klasse 
11b. S. Skou, O.1\1.-F., S.S.-28, 1 Min. 50,0 
Sek. S. Skou, O.M.-F., S.S.-28, 585 111. 

Klasse 11c. C. 2øylner, O.Z., C.Z.-6, 6 
Min. 46,0 Sek. C. Zøylner, O.Z., C.Z.-6 
2640 m. 

Pr. 1/4-42 er der ikke opstillet nogen 
Højderekord. 

Danmarksrekorder fordeler sig paa 
følgende Klubber: O.M.-F. 27, Cirrus 7, 
0.2. 4 og K.M.K. med 3 Rekorder. Den 
odenseanske Rekordjæger Svend Skou er 
Indehaver af ikke mindre end 9 Dan
marksrekorder, Per Weishaupt 6 Rekor
der og den forhenværende energiske Mo
delflyver Niels Hassing har, trods lang 
Tids Uvirksomhed stadig staaende 5 He• 
korder. Resten af Rekorderne fordeler 
sig paå Enkeltpersoner. 

,.GERDS 4" 
1/e HK 

Den danske Motor 
passende for l¼ m's 

Modeller 
Pris kompl. 90 Kr. 

.Cerosø,Tarm,Jylland 



Skalamodel af Hawker Hurricane I: 100 
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H A WKER Hurricane er konstrueret af 
Sidney Camme. Formaalet har ikke 

blot været at konstruere en Jager med stor 
Hastighed, men ogsaa en Jager, der var let 
at manøvrere og som havde en kraftig Be
væbning. De 8 Mg krævede selvfølgelig 
en stor Maskine, og Hurricane har ogsaa 
den for en Jager store Spændvidde af 12,2 
m. Længden er 9,5 m og Højden 4,04 m. 
Motoren er en 1050 HK Rolls Royce Mer
lin, der giver Maskinen en Max. Hastighed 
paa 530 km /T. og en March-Hastighed 
paa 465 km/T. 

Gennemgang af Maskinen efter Tegnin
gen: 

Fra Siden: Trebladede stilbare Propel
ler.: Spidsen foran Kabinen er Sigtet. Ka
binens øverste Del kan, som vist ovenover, 
skydes tilbage. Halehjulet er fast . Side
roret er bekla!dt med Lærred. 

Ovenfra : Lanterne (paa Plantippen) og 
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Landingslys. Bemærk de kraftige Udstød
ningsrør. Højderoret og Spalteklapperne 
er beklædt med Lærred. 

Nedenfra: Det ene Understelsben er teg
net i indtrukket Tilstand, medens det andet 
staar i Landingsstilling. 

Bygningen af Modellen. 
1. Kalker Kroppens Sideprojektion over 

paa en Træklods af passende Størrelse og 
sav den ud. Skær og slib derefter Krop
pen strømlinieformet efter Tegningen og 
Kropsgennemsnittene. 

2. Vingen laves i tre Dele, Midtpartiet 
og Ydervingerne. Slib Vingerne strøm
linieformede efter Gennemsnittene :x:- x 
og o-o (Bemærk Pitotrøret i Gennemsnit
tet o-o). Der laves et Hak i Kroppen og 
Midtpartiet limes fast. Derefter paalimes 
Ydervingerne. Strømlinieovergangen mel
lem Krop og Planer kan laves af Voks el
ler plastisk Træ. Plastisk Træ kan, naar 

I : I O O fririfriirl 
I 0 

I 3 rn. 

X 

0 

B. BECH ~,~ - 41" 

det er tørt, slibes af. Højderoret laves af 
et tyndt Stykke Træ. 

3. Efter at Modellen er slebet af med 
fineste Sandpapir, grundlakeres den og 
slibes af igen. Paasæt herefter Smaa
delene. 

4. Malingen: Fortynd Celluloselakken 
godt med Acetone eller anden Fortynding. 
Hurricanes Farve er oppefra Camouflage 
af mørkegrønt og mørkegraat (el. sand
brunt). Undersiden er røggraa. Propel
spinderen er lyseblaa og Propelbladene 
sorte. Hjulene males sorte. Hvis Kabinen 
ikke kan laves i Celluloid males den sølv 
(el. hvid) med sorte Ribber. Lanternerne 
og Landingslysene males sølv eller laves 
af Cellofan. 

Hurricanes Strømlinieform har sikkert 
faaet det til at krible i Fingrene paa man
ge Modelbyggere, saa sørg derfor for, at 
de bliver fuldendte I Bjarne Bech. 
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PIUS 
Pr. Aargang Kr. 6,00 
Pr. Nummer 50 Øre 

EJVIND CHRISTENSEN 
BOGTRYKKERI & FORLAO 
Vesterbrogade 60 • Telf. 18404 



INDHOLDET: 

ANTERHAVS
YVNINGEN 

levet Rutinearbejde 

NYE JAGERE 

NY 
NKURRENCEI 

r Modelflyvere 

ALAMODEL 
villand Herfordshire 

50 
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Nr. 6 
1942 - 15. Aarg. 

De Høa,lllønd H•IL"fO&'d•hl&'e TIL"Op .... lL"øn•ponmø•ldn• 
(Ex Flamhlflo) 
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Model ... 
Svæveflyver ... 

Flyver! 
Det er Udviklingen ude i de store Luftfartslande, hvor den 

civile Flyvning blot venter paa Signalet for atter at spinde sit 

Net over Jorden. 

Det er ogsaa i Færd med at blive Udviklingen herhjemme, 

takket være den raske og energiske Ungdom, der nu baner 

Vejen med dens Model- og Svæveflyverklubber. 

Den verdensomspændende I NT AVA Organisation hilser denne 

Udvikling velkommen - - thi ogsaa den tjener Luftfarten. 

INTAVA AVIATION PRODUCTS 
. SCT. ANNÆ PLADS 13 - KØBENHAVN K. 

Repræsenterende 

DET DANSKE PETROLEUMS AKTIESELSKAB og VACUUM Oll COMPANY A/S 
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"" C IE Il O S IE '4'4 
(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 0. f. A\S IP 

JIJII. 

(SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER) 
PRAGS BOULEVARD 37 - . KØBENHAVN S. 
TBLBFON C. 61, LOK.AL 12 og 22 

FLYVEFORBINDELSE 
ALLE HVERDAGE 

København-Berlin 

København-Oslo 

København-Malmø 

København-Rønne 

'Billdier O(J :opLyøninger 

i alk %Jøebur«Jutr . 

DET DANSKE LUFTFARTSELSKAB A/s 
CENTRAL 8800 
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FOR 

, DET KONGELIGE DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB oa DANSKE FLYVERE 

DANSK MOTORFLYVER UNION 
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EN GOD IDE 
FRA Aalborg kommer der Meddelelse 

om, at Aalborg Flyveklub, Svæve
flyveklubben , Aviator« og , Aviator«s 
Modelflyveklub har dannet , Luftspor
tens Fællesraad i Aalborg«. Fællesraa
det har til Formaal, 1) at skabe en 
fælles Front udadtil overfor Offentlig
heqen, som i Raadet finder Repræ
sentanter for Model-, Svæve- og Mo
torflyvere forenet i Samarbejde efter 
de af Det Kgl. Danske Aeronautiske 
Selskab fastlagte Retningslinier, 2) at 
varetage de fælles lokale luftsportslige 
Interesser overfor Luftfartsmyndighe
derne, Lufthavnsledelse og andre Au
toriteter, 3) at sikre den enkelte Klub 
mod at dens eventuelle Arrangement 
af Stævne, Udstilling, offentligt Møde 
el. lign. bringes i Fare derved, at en 
anden Klub uafvidende arrangerer en 
lignende Begivenhed omkring ved 
samme Tld, 4) at forhindre at flere 
Klubber samtidig foretager Indsam
ling eller retter Anmodning til Myn
dighederne om Støtte uden at Klubben 
først har forelagt Raadet sin Hensigt 
i god Tid. 

Der betales intet Kontingent til Fæl
lesraadet, men dets Udgifter dækkes. 
ved Kalenderaarets Udløb af de til
sluttede Klubber pro rata efter Med
lemsantallet. 

Fællesraadet bestaar af syv Medlem
mer, der udpeges af de respektive 
Klubbers Bestyrelser. Raadet vælger 
selv sin Formand, der ikke tillige kan 
staa som Formand af nogen tilsluttet 
Klub. 

De tilsluttede Klubber underretter 
den første Uge af hvert Kvartal Fæl
lesraadet om, hvad Programmet vil 
byde paa i de kommende tre Maane
der, og til hvilke Arrangementer de 

øvrige Klubbers Medlemmer kan paa
regne at faa Adgang. 

Fællesraadets Myndighed er kun 
raadgivende, men Klubberne erklærer 
sig indforstaaet med at følge dets An
visninger i Forvisning om, at Raadet 
kun har Helhedens Vel for Øje. 

De tre Aalborg-Klubbers paabegynd
te Samarbejde er en god Ide, som bur
de tjene til Efterfølgelse andre Steder. 
Uden et vist Samarbejde mellem 
Sportsflyverne, Svæveflyverne og Mo
delflyverne i den samme By kan Ar
bejdet for Flyvesagen ikke gøres saa 
effektivt, som Tilfældet burde være. 
Det kan ikke undgaas, at de tre Grup
per kommer til , at træde hinanden 
over Tæerne«, hvis de arbejder uden 
indbyrdes Kontakt, bl. a. hvor det 
drejer sig om at søge økonomisk Støt
te, fordi de Steder, hvor en saadan 
Støtte kan paaregnes, i langt de fleste 
Tilfælde er de samme for alle tre 
Gruppers Vedkommende. Det skal 
give Anledning til Misforstaaelse, for 
man kan ikke forlange, at udenfor
staaende skal kunne forstaa, hvorfor 
først den ene, saa den anden og en
delig den tredje Flyveklub henvender 
sig om Støtte, naar hver af dem moti
verer Henvendelsen med, at en even
tuel Støtte skal tjene Flyvningens Sag. 

Paa denne Maade kan det ikke blive 
ved med at gaa, og en Fortsættelsse vil 
kun skade den Sag, som alle flyvein
teresserede helst ser fremmet. Der kan 
og bør kun være een, der optræder 
paa alles Vegne, og derfor bør Eks
emplet fra Aalborg snarest muligt føl-
ges hele Landet over. J. F. 
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Atlanterhavsflyvningen 
er blevet Rutinearbejde 

Boeing .'H4 l'ankee-Clipper«. 

§ TIFTEHEN og Lederen uf Pan Ameri
can Airwuys, J u u n T. T r i p p e, hur 

holdt el meget inleressunl Foredrag om 
Selskabets første lo-aarige Flyvevirk
somhed over del nordlige Atlanlerhav; og 
han udtalte bl. a. følgende: 

- I de første lo Aar - fra den 20. 
Maj 1939 Lil medio 1941 - har over 6000 
Passagerer og 375,000 kg Post (ca. 32 
Millioner Breve) fløjet med vore Clippe
re mellem New York og Lissabon. 

Trods alle Vanskeligheder har vor Or
ganisation kunnet opnaa en god Drifts
regelmæssighed og 100 Procent Sikker
hed. Det skyldes en ny Trafikleknik, som 
Pan American Airways for Størstedelen 
selv har skabt. I første Række den dob
belte Besælning, hvis Specialuddannelse 
og gode Træning har muliggjort Flyvnin
ger paa 24 Timers Varighed. For det an
del: Adgangen under Flyvning til Moto
rerne, der nu maa betragtes som en Nød
vendighed for Atlanterhavsflyvninger. 
For det tredje: en til de mindste Enkelt
heder gennemført Kontrol med hver en
kelt Flyvning over Atlanten ved Hjælp af 
en fastlagt Plan, der udelukkende bygger 
paa kendte Forhold. 

De Krav, vi først og fremmest stiller til 
Personellet paa Allanterhavsruten, er: 1) 
dygtig Ledelse af Flyvningen, 2) Luflfar
løjels Manøvrering, 3) Navigation, 4) Til
~yn med Motorerne, 5) Vedligeholdelse af 
Radioforbindelse, 6) Service overfor Pas
sagererne. Besætningen paa hvert Luft
fartøj besluar af en Luftkaptajn og 10 
Mand. Fem Officerer, der er uddannet 
som Specialister i henholdsvis Flyvning, 
Navigation, Motorteknik, Radio og Passa
ger Service, er direkte ansvarlig overfor 
Luftkaptajnen. Hver af disse fem har en 
specialuddannet Assistent til Afløsning, 

Clipper-Luflkaplajnen, der er Chef om 
Bord, er altid en ældre Flyver med man
ge Aars Erfaring, og han maa lære noget 
for at naa saa vidt. Efter vor Erfaring 
skal der fem Aars Træning og Studier Lil, 
for at gøre en dygtig Flyver Lil den rig
tige Glipper-Chef. 
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431 l\fotorrepurutioner I Luften. 
Vi har i Aarevis været klar over, al 

del havde uvurderlig Betydning al kunne 
komme til Motorerne under Flyvningen. 
l\Ien først da vi fik den nye Clipper
Type har været anvendt Lil Flyvninger over 
er der en Gang paa hver Side af øverste 
Dæk, der fører gennem Bæreplanet til et 
Hum i hver af de fire Motorceller. Selv 
om man ikke kan komme li! hele Moto
ren, saa gør disse Rum det muligt, at 
man hurtigt kan komme til Motorens ba
geste Del, hvor alt Tilbehøret er anbragt. 
Den tilsynsførende Flyvemekaniker kan 
komme til at foretage periodiske Efter
syn af Motoren, dens saarbare elektriske 
System samt Olie- og Brændstofsyste
merne. Han kan ogsaa komme til at til
se alle Hovedbrændstofledningerne og alle 
Bæreplanets indvendige Dele. 

Jeg kan ikke give noget Maal for, 
hvor værdifuldt det er at have Adgang 
til Motorerne under Flyvning; men i de 
forløbne lo Aar, hvor denne Clipper
Type har været anvendt paa Turen over 
Atlanten og Stillehavet, har vi i 431 Til
fælde foretaget Reparationer i Luften. 
Den paagældende Motor blev holdt i 
Gang - eller blev meget hurtigt startet 
igen. Hvis Motorerne ikke havde været 
tilgængelige, vilde vi i 64 Tilfælde have 
været nødsaget til at vende tilbage til 
nærmeste Basis paa tre Motorer. 

Af Hensyn til Sikkerheden maa hver 
Atlanterhavs-Clipper af Boeing-Typen, 
naar den benyttes til Flyvninger paa 3200 
km eller derover, medføre saa meget 
Brændstof, at den kan naa sit Bestem
melsessted med en resterende Brænd
stofsbeholdning til yderligere 4 V.! Times 
Flyvning. Den mest kritiske Faktor un
der Atlanterhavsflyvningerne er Brænd
stofforbruget. 

Forberedelserne Ul Start. 
Hvordan vi bærer os ad med at gen

nemføre vore Atlanterhavsflyvninger un
der Iagttagelse af alle Sikkerhedsforan-

staltninger? .Jeg kan bedst illustrere del 
ved at fortælle om en lilfældig valgt 
Flyvning, I'. Eks. Gennemflyvningen af 
Strækningen Bermuda- Horta med den 
østguaende Glipper den 13.- 14. l\laj 1941. 

l to Dage før Luftfartojets Afgang ar
bejder 185 Mekanikere - heri ogsaa ind
bef'allel I\} Kontrolmekanikere - i lrc 
Skift paa at ef'lerse 1500 forskellige Delt• 
i Henhold til vore Bestemmelser l'or Ef
tersyn. Oprindelig varede delle El'lersyn 
seks Dage, men vi har ~al del ned til 
lo Duge af Hensyn til Mutericlleb mere 
effektive Udnyttelse. For hver O,•erf'lyv
ning finder der en Prøveflyvning Sled 
Den foretages af den Besætning, der 
skal foretage Overflyvningen, og den 
overværes i Luftfartøjet af de tilsynst'o
rende Ingeniører, Kontrolmekanikere og 
specialuddannede Flyvemekanikere. Farl
maalcr og Brændslofmaalerne bliver ju
steret, og alle Kompasser hliver kom
penseret. 

Naar Luflfarlojel er færdig med 
sin Prøveflyvning, o,·erlages del af Che
fen, hvorefter der udarhejdes en Plan 
for den Hule, Flyvningen skul følge. Pua 
Grundlag af Vejrkort og llojdevinclmuu
linger udarbejder Meteorologen el Kort , 
hvor han deler den paatænkte Hule i for 
skellige Zoner, saaledes at hvrr Zone re
præsenterer et Omraade med mere eller 
mindre konstant Vind. Zonernes Længde 
er afhængig af de forskellige Høj- og 
Lavtryksomraader saml af Vejrfronter
nes Beliggenhed. Delte supplerer han 
med en Oversigt over Mængden, Typen 
og Højden af Skyer; de anslaaede Høj
der for Kuldegrader samt Vindretning og 
Vindstyrke i 1000, 4000, 8000 og 12,000 
Fod. 

Ud fra disse meteorologiske Oplysnin
ger udarbejder Luftkaptajnen og Luft
havnens Leder en Plan over Flyvetiden 
for hver Zone, beregnet for hver af de 
fire nævnte Højder. De bestemmer sua 
den sikreste Rute og Flyvehøjde under 
Hensyntagen til den mest hensigtsmæs
sige Fart. Planen over Valg af Flyverute 
omfalter ogsaa en Beregning over Ben
zinforbruget. Paa delte Grundlag regner 
Førsteofficer ud, hvor megen Nyltelnsl, 
der kan medføres og hvordan den bedst 
skal fordeles. Tredjeofficer samler de 
mange Ladepapirer, medens Flyvemeka
nikeren sørger for Benzinpaafyldningen. 
B-314 kan ialt rumme 20,200 Liter 
Brændslof. Fuldvægten paa alle Lang
flyvninger er 38,000 kg. 

Starten. 
I Starten betjener Luftkaptajnen Gas

haandlagene og Styregrejerne, Førsteoffi
cer betjener Bagkantsklapperne og Korl
bølge-Hadiotelefonen til den assisterende 
Baad, medens Flyvemekanikeren uaf
brudt aflæser Cylindertemperatur saml 
Olie- og Brændstoftryk. Hestekraftydel
sen i Starten er 1550 HK. pr. Moto1· ved 
2400 O/Min. Under normale Forhold lu 
ger Starten 30 Sekunder fra det Øjeblik, 
der gives Gas, til Luftfartojel slipper 
Vandel efter et Tilløb paa ca. 800 m. Ef
ter Starten holdes Luftfartøjet lige over 
Vandet, indtil der 1rnas en Fart paa 195 
km/T. Paa delte Tidspunkt sikre1· man 
sig, al Luftfartøjet er fuldt manøvredyg
tig paa tre Motorer. Motorerne reguleres 
saa ned paa 1200 HIL hver. Denne He
stekraftydelse bibeholdes, indtil Luftfar
tøjet er kommet op i 200 til 300 Meter, 
hvorefter Motorerne reguleres ned til 900 



HK., indtil Luftfartøjet har sin Flyve
højde og fortsætter med 205 km/T. 

Naar Flyvehøjden er naaet, gaar Ar
bejdet om Bord sin vante Gang. Luftkap
tajnen gennemser Andenofficerens og 
Flyvemekanikerens Happorl, og han til
stræber at holde Luftfartøjet flyvende 
paa den bedst mulige Fart, d. v. s. den 
der giver den største Fart over Jorden 
pr. Kilo Brændstof. 

Flyvningen. 
Den Hule vi vælger al følge over At

lanten er afhængig af ,forsliden, d. v. s. 
af Vindforholdene. Vi har ogsaa prøvet 
al flyve direkte fra Bermuda Øerne til 
Lissabon; men nu lauder vi paa Azorer
ne (Horla), fordi vi derved kan medføre 
2300 kg mere betalende Last i østlig Ret
ning og 1400 kg mere i vestlig Retning. 

I Vinteren 1940--1941 prøvede vi en ny 
og sydligere Rute for at undgaa den 
nordligere Rutes Storme og heftige vest
lige Vinde samt de mindre gode Havne
forhuld paa Azorerne. Fra Lissabon gik 
vi mod Syd til Bolama (Portugisisk Vest
afrika), derfra til Belem i Brazilien og 
saa til New York via Trinidad og Puerto 
Hieo eller Bermuda. Selv om denne Rute 
er 6500 km længere end Lissabon- Azo
rerne--Bermuda- New York Hulen, blev 
de forøgede Udgifter til Brændstof rige
ligt erstattet som Følge af Muligheden 
fur al kunne gennemfare flere Ture i 
vesllig ]Jetning og den forøgede Last af 
Passagerer og Post. Ved om Vinteren at 
følge Hulen over Azorerne i østlig Het
ning og Ruten over Sydatlanten i vestlig 
Retning kunde Clipperne gennemføre 50 
% flere Ture i vestlig Retning end den 
foregaaende Vinter. I Vinlermaanederne 
1940 kunde der kun gennemføres 14 af 
25 fartplanmæssige Ture i vestlig Ret
ning. I 1041 kunde der gennemføres 21 
Ture over den sydlige Rute, d. v. s. en 
Hegelmæssighed paa 84 % imod 56 % 
Vinteren forud. I Vinteren 1940 blev der 
kun befordret 286 Passagerer fra Lissa
bon til New York. I 1941 uanede vi op 
paa 471 i samme Periode, skønt Post
mængden vur blevet forøget fra 15,125 
kg til 20,590 kg. 

Fremtidens LufHarløjer. 
Kravet til Ydeevne er større for Ocean

luflfartojet end for andre civile Luft
fartøjer. Den sidste nye Kortdistance-

Lufftrafikens Resultater i 
U. S. A. for Aaret 1941 

IFØLGE Handelsministeriets Metltle
Jelser kunde det sidste Fredsaar i 

U. S. A. opvise Rekordtal for Lufttra
fikens Vedkommende. De ca. 190 Mil
lioner Flyvekilometer fra 1940 var i 
1941 steget til ca. 240 Millioner Kilo
meter. Dette Tal omfatter ogsaa 
25.299.200 km, som amerikanske Sel
skaber har fløjet udenfor Moderlan
det, i Modsætning til 17 .146.915 km i 
1940. I 1941 befordredes ca. 4.500.000 
Passagerer, hvorimod 1940 >kun« kun-

PAR All!RICØ AIRWAIS COMPABI 
ATLANTIC DIVISION 

OPERATIONS 

WATCH H0UR SCHEDULE 

G.T. C. i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ ~ § ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ::?4 

Captain 

Flrst orrtcer 

Second orr teer 

Thlrd 0ttlcer 

Fcurth orrtcer 

Engtneer orrtcPr 

Asst. E;ng . 0!!lcer 

Radio orrtcer 

Asst. Radio 0!!lcer 

lat. Steward 
2nd . Steward 

A A A A A A A 

B A A B A B A 

N N N N N N N N 

B N N N B B 

B B B B 8 

C C C C C C 

C C C C C 

D D D D D D 

D D D D D 

Intermlttent Contlnuoua Duty 

A A A A A A A 

A A A B A A A 

N N B N N N N N 

N N N N B B N N 

B B B B B B B B B 

C C C C C C 

C C C C C C C 

D D D D D D 

D D D D D D D 

TRIP N0.~3=13~-

DATE __ MaY 13-14. 1941 

A - In Charge or Watch 
B - Flrst orr1cer 
c - Englneer orr1cer 
D - Rad! o otrtcer 
N - Nav!'c;atlon 

Vagtliste for Besætningen paa en Atlanterhavsmaskine, 

Landflyvemaskine, Douglas DC3, kan fly
ve 1200 km med 45 Minutters Brændstof 
i Heserve, medførende fuldt lastet 21 
Passagerer. Hertil medgaar 1600 kg 
Brændstof, der vejer 1225 kg; dette sva
rer kun til 11 % af dens Fuldvægt eller 
33 % af dens Nyttelast. Til Sammenlig
ning skal nævnes, at Boeing 314 - pan 
en 3840 km lang Hule med 4 1/2 Times 
Brændstof i Reserve - kræver 10,885 kg 
Brændstof, der udgør 29 % af dens Fuld
vægt og 73 % af dens Nyttelast. Hvis 
DC-3's Ydeevne kunde forøges een Pro
cent, vilde Nyttelasten kun blive forhøjet 
med 12,25 kg. Hvis en lignende Forugelsc 
pna een Procent kunde foretages for 
Boeings Vedkommende, vilde der imid-

de opvise 3.185.278. Antallet af for
ulykkede Passagerer pr. 160.000.000 
Passagerkilometer var i 1940 3,05, men 
i' 1941 var den nede paa 2,20. Luft
posten i 1941 beløb sig til 20.611.575 
kg (15.328.300 kg i 1940). Ogsaa Luft
fragten udviser Stigning, ikke mindst 
som Følge af Oprustningen; fra 
6.444.338 kg i 1940 naade den i 1941 
op paa 10.203.750 kg. 

De civile Luftfartsmyndigheder gi
ver samtidig en Oversigt over de til 
Raadighed værende Flyvepladser ved 
Udgangen af 1941. Der var ialt 2453 
mod 2331 ved Udgangen af 1940. Af 
førstnævnte Antal ejedes 1082 Flyve
pladser af Kommuner, 901 tilhørte pri
vatøkonomiske Foretagender, 31 eje-

lertid blive vundet ekstra 108,84 kg til 
Nyttelast, d. v. s. godt og vel een Passa
ger. Det er Muligheder, der vækker Lil 
Eftertanke. 

Luftfartøjskonstruktionerne gør vældi
ge Fremskridt. Jeg tror, vi kan se hen Lil 
Planbelastninger paa 350 kg/m,, Sidefor
hold paa 11 og et Forhold mellem Nytte
last og Fuldvægt paa 50 Procent. Motorer 
paa 3000 HK. kan ogsaa forventes. Med 
saadanne Fremskridt i Vente, skal man 
være varsom med at spaa, hvad den fjer
nere Fremtid vil bringe. Naar der er 
gaaet et Par Aar endnu, tror jeg, vi kan 
M' hen Lil hyppige daglige Flyvninger, der 
pan 12 Timer slaar Bro over det Hav, der 
engang dannede det store Skel. 

des af Enkellpersoner, 78 tilhørte Hæ
ren, 38 Marinen, 40 blevet ledet af 
Salen og 283 blev benyttet som Hjæl
pelandingspladser. 

Jordorganisationen havde ogsaa gjort 
Fremskridt; ved Slutningen af 1941 
var der 64 Lufthavne af den saakaldte 
4. Klasse, der i Virkeligheden var Ho
vedlufhavne, aahne for alle Klasser af 
Luftfartøjer. Ved Slutningen af 1940 
talte denne Klasse kun 23 Lufthavne. 
Flyvepladserne af 1. Klasse, der var 
de mest primitivt udstyrede Landings
pladser, gik fra 1641 ned til 1501. 

Ved Slutningen af 1941 raadede Sta
tens civile Luftfartsmyndigheder over 
14 Flyvesikringscentre og yderligere 7 
var planlagt for 1942. 
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Focke-Wulf Fw 190. 

Weslland > W hirlwind« tomotoret eensædet Jager. 

anbragt meget langt fra hinanden, kan 
trækkes ind i Planet. Nærmere Data 
for den nye Jager foreligger ikke. 

Westland Whirlwind. 
I omtrent et Aar har man vidst, al 

den engelske Flyvemaskinfabrik Wes t
land Ltd. i Yeovil (Somerset) har haft 
en tomotoret eensædet Jager under 
Seriefremstilling; men hverken Bille
der eller Enkeltheder har været frem
me om denne nye Type. Nu er der 
imidlertid fra officiel Side blevet fri
gjort et Billede, som >Flyv« bringer 
ovenfor; men de nærmere Data for 
dens Ydelser savnes endnu. 

Som det fremgaar af Billedet er 
Maskinens Bevæbning megel kraftig, 
og man ser tydelig de fire 20 mm Ka
noner, der er anbragt forude i Krop
pen. Whirlwind skal have en største 
Hastighed paa 570 km / T i 5000 111. 

Halepartiet ser mærkeligt ud, fordi 
Haleplan og Højderor er anbragt midl 
paa Ha!efinnen. 

Det menes at Motorerne er to væd
skekølede, 12-cyl. Rolls-Royce Merlin 
hver paa 1250 HK. Til den Whirlwind
Type, der bygges i Kanada, anvendes 
den nyeste Merlin-Type, der bygges 
paa de amerikanske Packard-Fahriker, 
og som yder over 1300' HK. For al 
spare paa Metallet skal enkelte Dele af 
Flyvemaskinen være bygget af Kryds
finer forstærket med Kunststof. 

To nye hurti.ge 
Jagere 

Det Danske Luftfartselskabs sammenlignende Driftsstatistik 
for Aarene 1939, 1940 og 1941 

Focke-Wulf-Jager Fw 190. 

KRIGSBERETNINGERNE har i den 
senere Tid omtalt en ny tysk een

sædc: Jager, en Focke-Wulf Konstruk
tion 1,1cd Typebetegnelse Fw 190. Det 
er en Helmetalkonstruktion udstyret 
med en BMW-Dobbelstjernemotor 
med stor Hestekraftydelse. Propellen 
er trebladet med stilbare Blade. Den 
er konstrueret af Firmaets tekniske 
Leder, Ingeniør Tank, der ogsaa har 
været Ophavsmand til den kendte 
Focke-Wulf >Condor« og Nærrekog
nosceringsmaskinen Fw 189. 

Fw 190 har en kort, kompakt Krop 
med en meget gunstig Beliggenhed af 
Trykcentret, og det giver den en stor 
Manøvreevne til Trods for dens store 
Hastighed. Bevæbningen, der er meget 
kraftig, bestaar af l\faski1\geværer og 
Kanoner. Understellet, hvis to Ben er 
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1939 
Internationale Dagruter 
Provins Dagruter . . ... . 
Internationale Natruter. 
Rundflyvning ......... . 
Ekstraflyvning ........ . 

1940 
Internationale Dagruter 
Provins Dagruter .. . .. . . 
Internationale Natruter 
Rundflyvning . . ........ . 
Ekstraflyvning ... . ..... . 

1941 
Internationale Dagruter. 
Provins Dagruter ..... . 
Internationale Natruter 
R undllyvning . ..... . ... . 
Ekstraflyvning ... . ..... . 

Antal 
km 

. ... .. 895.317 

...... 164.775 

... ... 105.388 

.. .. .. 65.360 

.... .. 10.552 
lait . .. 1.241.392 

..... 539.467 

...... 12.995 
-.... .. 

...... -

...... 208.454 
lait ... 760.916 

...... 545.999 

. . .... 171.210 

..... . -
-... .. . 

... ... 800 

lait . . . 718.009 

Antal I Bagage 
Passagerer i kg 

24.715 187.783 
3.700 24.316 
- -

16.174 -
434 355 

45.023 212.454 

19.332 243.677 
887 5.853 

- -

I 
- -
9.648 74.182 

29.867 323.712 

19.545 274.675 
13.397 111.622 

- -
- -

24 -
32.966 386.297 

I 
Post Fragt 
i kg i kg 

86.056 122.632 
10.966 3.109 

147.062 20.528 
- -
- -

244.084 146.269 

127.784 122.423 
5.268 275 
- -
- -

458.796 92.763 
591.848 215.461 

137.970 170.516 
77.754 8.419 

- -
- -
- -

215.724 178.935 



Motor og Propeller under Styrtdyrkning bygge Brændstof- og Smøreolietanke 
saaledes, at Tilførslen til Motorerne 
saavel under Styrtdyrkning som under 
Stigning stadig kan foregaa sikkert, li
gesom det maatte sikres, at en af Tan
kenes Luftledninger stadig er fri. 

Styrtdykkebremser. 

Ved Begrænsning af Motoromdrej
ningerne under Styrtdykning er det 
lykkedes at forhindre en Overbelast
ning af Motoren. For at kunne videre
udvikle Styrtkampluftfartøjet til et af
gørende Vaaben var det imidlertid en 
Betingelse at kunne opnaa stor Træf
sikkerhed ved Bombekast og en taale
lig Paavirkning af Besætningen under 
Optrækning efter Dykning. Gode Træf
feresultater kan kun opnaas med en 
Styrtbomber, naar den er i Stand til 
at gaa nær til Maalet. 

Naar dette kan ske, kan man bortse 
fra Bombens Baneafvigelse paa Grund 
af Vinden og atmosfæriske el. lign. 
Forhold. 

Dykkehastigheden maa altsaa være 
saa begrænset, at Luftfartøjet kan kom
me saa langt ned mod Maalet som mu
ligt og dog have tilstrækkelig Højde til 
at sikre Optrækning fra Dykningen. 

Disse Forhold førte til, at Ju. 87 og 
senere Ju. 88 blev forsynet med de 
saakaldte Dykkebremser, der er udført 
som Tremmeklapper, anbragt drejeligt 
under Bæreplanernes Forbjælke. 

Under normal Flyvning befinder 
disse Bremseklapper sig i vandret Stil
ling og ligger i Ju. 88 fuldkommen tæt 
op mod Bæreplanet. Før Dykning bli
ver Bremserne ved et hydraulisk Ag
gregat ført vinkelret ud paa Dykkeret
ningen og giver herved trods deres ret 
ringe Størrelse en:stor Bremsevirkning. 

Dykkehastigheden kan herved hol
des indenfor ganske bestemte Grænser 
i Forhold til de taktiske Krav. 

(D. D. L.s Driftsstatistik) 
Til Trods for de vanskelige !Arbejds

forhold for D. D. L. viser Statistiken saa 
at sige Fremgang paa alle Punkter, naar 
man sammenligner Resultaterne for 1941 
med Aaret forud. Kilometerantallet paa 
internationale DagrnJer, der i 1940 var 
539.467, steg i 1941 til 545.999, d. v. s. 
1,21 pCt. Passagerantallet paa de inter
nationale Dagruter er gaaet frem fra 
19.332 til 19.545, en Stigning paa 1,10 pCt. 
Endnu større er Stigningen for Passager
antallet paa Provins Dagruter, der fra 
887 i 1940 naaede op paa 13.397 i 1941. 
Til Gengæld er Passagerantallet paa Eks
traflyvninger kun 24 i 1941 mod 9.648 
(der alle skyldes Isflyvningerne) j\.aret 
forud; men alligevel e.r det samlede 
Antal Passagerer steget med 10,38 pCt. 
Tallene for 1941 maa saaledes betegnes 
som et meget smukt Driftsresultat · for 
Det Danske Luftfartselskab. 

(Sluttet) 
Motorens Driftsforhold. 

Vil man undersøge Motorens Ar
bejdsbetingelser under Styrtdykning i 
Sammenligning med Betingelserne un
der Normalflyvning, maa man erindre, 
at Dykningen med de nuværende 
Styrtbombere kan vare 30 Sekunder 
eller endog endnu længere Tid. 

Forholdene under Styrtdykning lig
ger altsaa væsentligt anderledes end 
ved Kunstflyvning, hvorunder Smøre
olie, Brændstof og Kølevædske paa 
Grund af Centrifugalkraften alminde
ligvis forbliver i normal Stilling eller 
dog kun udsættes for ganske korte og 
betydningsløse Forstyrrelser. 

Brændsloftllførsel. 

Under længere Dykninger løber 
Brændstof og Smøreolie forefter i Tan
kene i Dykkeretningen. Det viste sig 
straks fra første Færd nødvendigt at 

Indsprøjtningspumpen sikrer en li
gelig Brændstoftildeling til hver Cylin
der uanset Flyvestillingen. 

Ollecirkulationen. 

Under Styrtdyrkning samler Olien 
sig i Tandhjulsdrevsumpen i forstær
ket Grad. Fødepumpen maa være saa
ledes beregnet, at den kan aftage den 
!>amlede Olie, som er løbet til Sumpen 
under Dykningen. Det samme gælder 
for Fødepumpen til Motorens forskel
lige Apparater. Den maa under Stig
t}ing kunne befordre flere Gange den 
Oliemængde, som kræves under Nor
malflyvning. 

Under Dykning vil den sidstnævnte 
Pumpe imidlertid næsten kun befor
dre Luft, og den førstnævnte Pumpe 

Styrtdykkebremsen paa Ju 88. 
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vil under Stigning paa Grund af 
Oliens Samling i den agterste Del af 
Sumpen ligeledes kun suge Luft. 

Som bekendt er Ilten i Luften som 
Følge af dens Tendens til Frembrin
gelse af Korrosion skadelig for Lejerne 
og maa derfor holdes borte fra disse. 
I de nuværende Anlæg bortføres Luf
ten hovedsagelig gennem Olietankenes 
Udluftningsaabninger. En særlig Ud
luftningsanordning indbygget foran i 
Krumtapakslen hindrer eventuelle til
stedeværende Luftblærer i at trænge 
ind i Krumtaplejerne. Denne Udluft
ningsanordning virker som en Centri
fuge. De tungere Smøreoliedele bliver 
slynget ud til Siden og trykket ind i 
Lejerne. Luften føres derimod til Mid
ten og flyder ud i Krumtaphuset. 

Motorens Smøring. 

Normalt lukkes der for Gassen un
der Styrtdykning. Motoren løber der
for ved Propellerens Vindmøllevirk
ning med højt Omdrejningstal. Den 
gaar med sen Tænding, og der sprøj
tes kun en ringe Brændstofmængde 
ind i Cylindrene. 

Faldet i det normale Arbejdstryk be
virker, at en Del af den rigelige Smø
reoliemængde, der findes i Cylindre
ne, slynges ud gennem Udstødsventi
lerne og forsvinder med Udstødspro
dukterne. 

Dette er altsaa et Fænomen, hvoraf 
der ikke kan drages den Slutning, at 
der er noget i Vejen med Motoren. 

Paa Grund af den rigelige Olie
mængde i Cylindertoppene stilles der 
store Fordringer til Tændrørene, som 
naturl :gt under Dykningen er udsat 
for at blive oversprøjtet med Olie, 
men som alligevel ikke under den paa
følgende Stigning maa give Anledning 
til daarlig Tænding. En hensigtsmæs
sig Anordning af Tændrørene og Cy
linderhovederne sikrer Motorens fejl
fri Gang. 

Overladeranordnlugen. 

Overladeraggregatet skifter automa
tisk under Styrtdykning fra Højde
lader til normal Ladning ved Jorden. 

Indstillingsautomaten, der arbejder 
under Paavirkning af et barometrisk 
Daasesystem, paavirker Omskifterbe
vægelsen i ca. 2500 m Højde og udlø
ser under fortsat Styrt Lamelkoblin
gen til Overladeren saaledes, at denne 
derefter løber med lavt Omdrejnings
tal. 

Ved paafølgende Stigning udvider 
Daasesystemet sig atter og bevirker, at 
der i en Højde af ca. 2500 m omskiftes 
til Højdelader, d. v. s. til højere Om• 
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drejningstal. Desforuden findes i 
Overladerens Drivautomatik en Sik
ring, som virker ved Hjælp af en Cen
trifugalregulator, og forhindrer at 
Overladeren løber for stærkt under 
Styrtdykning. 

Ladetrykregulatoren. 

Ladetrykregulatoren afpasser Luft
trykket i Indsugningsledningerne i 
alle Flyvehøjder. Med sin barometri
ske Regulering følger den den stærke 
Lufttrykændring under Styrtdyknin
gen. 

Det er overordentlig beundringsvær
digt, at dette ømfindtlige Apparat kan 
arbejde fejlfrit og kun sjældent giver 
Anledning til Forstyrrelser, og det saa 
meget mere som det skal fungere godt 
saavel under Dykning som under 
Stigning under store Ændringer i det 
atmosfæriske Tryk. 

* 
I Tyskland raader man nu over en 

Mængde Erfaringer med Hensyn til 
Fabrikationen af Styrtbombemaskiner. 
Hertil kommer den Omstændighed, at 
saavel selve Luftfartøjet som tilhøren
de Motorer og Propellere fremstilles 
paa en og samme Fabrik, nemlig paa 
Junkers Værkerne. Herved bliver det 
muligt for Flyvemaskinkonstruktøren 
og Motorkonstruktøren paa let tilgæn
gelig Maade at arbejde Haand i Haand 
for at faa Materiellet til at passe sam
men efter de stillede Krav. 

Smøreolie-Af luftning. 

Ladetrykregulator paa Jumo 211. 

Betjening af Motor og Propeller under Styrtdykning. 
Rækkefølgen i Betjeningen før, under og efter Styrtflyvning er individuel. 

Særlige Paavlrknlnger under 
Styrtflyvning 

Den kraftige Luftstrøm afkøler Vand-
og Oliekøler i forstærket Grad. 

Propelleren forsøger at give Motoren 
for højt Omdrejningstal. 

Luftfartøjet styrter med tiltagende Fart. 

Luftfartøjet faar Tendens til at overgaa 
til normal Flyvestilling. 

Under den efter Styrtdyrkning paafølgende 
Stigning taber Luftfartøjet hurtigt Farten. 

Ved aftagende Hastighed kan Motoren ikke 
afgive den fulde Ydelse, naar Propeller-
bladene er indstillet paa høj Stigning. 

Luftfartøjet er næsetungt. 

Stor Varmeudvikling i Motoranlæget. 

Modforholdsregler 

Luk for Olie- og Vandknler. 

Indstil Propellerbladene paa stor Stig-
ning (sker ved VS Propelleren automa 
tisk, ved VOM Propelleren ved Haand-
betjening). Motorgasspjældet sættes i 
Torngangsstilling. 

-
Før Styrtdykkebremserne ud i Bremse· 
stilling. 

Trim Luftfartøjet, saa del bliver næse-
tungt. 

Sæt Motorspjældet paa »Fuldgas«. Træk 
Styrtdykkebremserne ind. 

Indstil Propellerbladene paa lille Stig-
ning (automatisk eller ved Haandbetje-
ning). 

Ef!ertrim Luftfartøjet. 

Aabn for Olie- og Vandkøler. 

M. P.E. 
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Det Kongelige Danske Aeronautiske 
Selskab opretter raadgivende Afdeling 

DA Bestyrelsen er klar over, at 
mange af Medlemmerne arbejder 

med forskellige flyvetekniske Spørgs
maal og dertil savner Raad og Vejled
ning, har man besluttet forsøgsvis al 
optage en raadgivende Virksomhed 
for Medlemmerne. Inden for Selska
bets Ledelse findes Eksperter paa næ
sten alle Flyveomraader, og disse vil 
kort og uden Betaling besvare Hen- -
vendeiser fra Medlemmerne om Raad 
og Vejledning, idet Forespørgsler, 
som kræver større Indsats, maa hen
vises til Bureauer og Teknikere, der 
arbejder med disse Spørgsmaal mod 
Betaling. 

Forespørgslerne, som vil blive be
handlet fortroligt, sendes Lil Det Kon
gelige Danske Aeronauliske Selskab, 
Raadgivende Afdeling, Nørre Fari
magsgade 3, København K., og maa 
være ledsaget af frankeret Svarku
vert. Der vil saaledes ikke i »Flyve 
eller paa anden Maade i Pressen 
fremkomme noget om Henvendelser
nes Art eller Navne paa Forespørger
ne, undagen Aftale herom forud er 
truffet. 

Direktør Dan la Cour 

er død 

EFTEH nogen Tids Sygdom er Di
rektør for Meteorologisk Institut 

Dan la Cour afgaaet ved Døden den 
20. Maj. 

Direktør la Cour havde et meget an
~et Navn indenfor den internationale 
videnskabelige Verden, der i Aarenes 
Løb havde betroet ham mange frem
skudte Tillidsposter, der viste, hvor 
højt man værdsatte hans Arbejde for 
den videnskabelige meteorologiske 
Forskning. 

Direktør la Cour interesserede sig 
ogsaa for aeronauliske Spørgsmaal, og 
igennem flere Aar var han Medlem af 
Det Kongelige Danske Aeronauliske 
Selskabs Bestyrelse, hvor hans Arbejde 
satte sig blivende Spor, idet han var 
Medstifter af >Flyve. Det var et Ar
bejde, der interesserede Direktør la 
Cour overordentlig meget, og »Flyve 
mindes med Glæde og stor Taknem
melighed hans Medarbejderskab. 
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Saa slutter vi Konkurrencen for denne Gang 

HERMED slutter vi Konkurrencerne 
for denne Gang. Nu begynder Som

meren, og der bliver andre Ting at 
beskæftige sig med end indendørs Op
gaver. Modelflyverne har travlt med 
at sætte nye Rekorder, og selv om 
Svæveflyverne er stærkt hæmmede i 
deres Virketrang, vil der ogsaa her, 
indenfor de tilladte Rammer, blive 
lidt Flyvning paa de autoriserede 
Pladser. Om Motorflyvningen taler vi 
ikke, men den lænker vi saa meget 
mere paa! 

Til Efteruaret haaber vi igen at kun
ne indbyde til en Konkurrence under 
nye Former, og hermed takker vi for 
den udmærkede Tilslutn ing og store 
Interesse, der har været for Opgaver
ne; saavel hvad Mængde som Kvalitet 
angaar har det været en glædelig Over
raskelse at konstatere, hvor mange 
dygtige Teknikere vi har indenfor de 
3 Sportsgrene af dansk Flyvning. 

Vinderne i Maj blev: Opgave 

A: Flyvemekaniker Aage Hansen, Kochs
vej 13 1, København V. 

B: Maskinlærling Søren Braad, »Stens
holm«, Hadsten, Jylland. 

Vinderne vil faa tilsendt Gavekort 
paa henholdsvis Kr., 15.00 og Kr. 10.00. 

Lusning paa Opgave A. 
1. Vindtrekant: 

HUK = 267° , HSK = 257° , l{K = 251'1°, 
BF = 160 km / T. 

Distance: 266 km. Flyveticl: t Time 40 
Min. 

2. Vindtrekant: 
HUK = 87° HSK = 77° BF 160 

km / T. ' ' 
Vindretning: 45°, Vindhastighed: 50 

km / T. 

L1tsning puu Opgave C, 
I. Spændvidden 18,0 dm. Gen . IJyhdc 1,5 

dm. 
2. Areal 8,91 dm. Spænch-. (i,7 dm . Gen. 

Dybde 1,34 dm. 
a. Trykcenterafstand 4li,9 cm. 
4. Kroplværsnit 66,125 cm' . 
5. Vægt. Mindst: 405 Gram. 
6. Man maa anbringe 30 Gram Ballast 

Tyngdepunktet. 

NYE BØGER 
l\lodcllflug im NS-Fliegerkorps, af G. 

Bengtsch - W. llaas. 256 Sider. 235 Illu
s trationer. 

Omtrent samtidig med Udgivelsen af 
•ModeJflyvesporl < herhjemme, udkom der 
i Tyskland • Modellflug im NS-Flieger
korps •, der trods sine kun 250 Sider fak. 
tisk indeholder all om lysk Modelflyvning 
før og nu. Bogen giver Læseren et glim• 
rende Indblik i lysk Modelflyvnings Or
ganisation og nuværende Standard. 

> Modelflug• er skrevet af ikke mindre 
end 15 af de førende Modelflyvere i Tysk
land, der hver har behandlet sit Emne af 
Bogen. Af Forfatterne var bl. a. Franz 
Alexander, Poul Schroter og Wilhelm 
Hans Ledere af del lyske Hold, der del• 
log i King Peler's Cup i London 1039, og 
som det danske Hold lærte nærmere at 
kende. 

Tysk ModeJflyvnings Historie fra Brd. 
Lilienthal og til Krigens Udbrud, Opret
telsen af Higsmodelflyveskoler og Model• 
flyvningen som Pliglfag i lyske Skoler, er 
belyst i en Hække interessante Kapitler. 

Herefter følger en Oversigt over Model. 
materialer og -værktøj og forsk. Hjælpe
midler, der anvendes ved Bygning af l\fo
deller. For •Selvkonstruktøren < er der el 
Kapitel med Vejledning i rigtig Angivelse 
uf Mani og Tegn ved Tegning af Modeller. 

Udviklingen af de lyske Svævemodeller, 
lige fra Papir- og Papmodeller til Gentsch 
og Slrolch er gennemgaaet, men om sær
lig nye fremragende Svævemodeller, sav
nes der Oplysninger. Om Gummimotor• 
modeller, Propelfremstilling og Bygnin!? 
i Almindelighed er der intet Nyt at be
mærke i Bogen, for dem der har læst an. 
cire lyske Modelflyvebøger, som f. Eks. 
Horst \Vinklers Bog. 

Om Vingeslagsmodeller med Gummi
motor eller Benzinmotor handler et in
teressant Kapitel, og ligeledes om Metal-

byggemetoder og Styring af l\lodeller ved 
Hjælp af Kompas eller Lys. Pendul- og 
Vindfanestyring fnar i Bogen Dødsslodel. 
Hadioslyring er kun ganske kort omtalt. 
Drivkraftmidler for Modelflyvemaski
ner har allid været Genstand for Under
søgelser. Gennem Aarene har utaJlige 
>Motorer • været prøvet, saasom Urværk, 
Fjedre, Raketter, komprimeret Luft og 
Dampmaskiner. Selv om man nu godt er 
klar over, al kun Gummistrenge og Ben
zinmotorer er anvendelige, eksperimente. 
res der dog stadig med Dumplurbiner. 
!\led højkomprimerede Turbiner har man 
opnaaet Omdrejningstal for selve Tur
binen paa 40000 Omdr./Min. , som ved 
Tandhjulsudvekling nedsælles til nogle 
faa Tusind Propelomdrejninger. Foreløbig 
vejer Dampturbinen mere i Forhold til 
Ydelsen end Benzinmotorer, men der eks
perimenteres stadig med Forbedringer. 

De Modelflyvere, der behersker Spro_get, 
og som vil vide noget om tysk Modelflyv
nings Organisation og Udvikling, vil sik• 
kerl have meget Udbylte af at læse den• 
ne Bog. Som •Modelflyvesport< er dan
ske Modelflyveres Haandbog, er > Model
flug • lyske Modelflyveres, og bedre l\fo. 
delflyvebog er ikke tidligere udkommet i 
Tyskland. SWB. 

»Svenske Flygore i Østerled« af Bjorn 
Bjuggren. Bonniers Forlag, Stockholm : 
tilsendt fra P. Haase og Søns Boghandel. 
128 Sider. Sv. Kr. 3,50. 

•Svenske Flygare i Østerled • er en Be
retning om de frivillige, svenske Flyve
res Dellagelse i den finsk-russiske Krig i 
1930-1940. Under Kommando af Major 
Hugo Beckhammer opstilledes en svensk 
Flyverafdelini; (F. 19), der kom til at be
slaa af 1 Jagereskadrille paa 12 Gloster 
Gladiator og 1 let Bombegruppe paa 4 
Hawker Hart. Flyverafdelingen var un-
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Ny Modelflyverkonkurrence 
Flyv med Modelsvæveplanet W-Junlor 

Vi starter en Flyve-Konkurrence 
for Modelflyverne. 

Med Sommerens Begyndelse tager 
ogsaa Modelflyvningen Farl og del 
gælder derfor om al faa saa mange 
som muligt med i den sunde og her
lige l\Iodelflyvesport. Vi har derfor 
arrangeret en Konkurrence, hvor og
saa de, der ikke hidtil har været :\!o
delflyvere, kan være med, idet vi la
der Konkurrencen foregaa med del 
lille og nemme Modelsvæveplan W
J11llior. 

Dette Svæveplan benyttes allerede i 
stort Antal af Begyndere i l\fodelflyv
ningen, men det flyves ogsaa af de 
mere erfarne Modelflyvere, da det har 
virkelig gode Flyveegenskaber. 

Vi begynder straks - og der er 
mange Præmier I 

Konkurrencen begynder den 1. 
Juni og varer indtil 15. August, for
dell over ialt 5 Perioder, der hver for 
sig prrcmieres, saaledes at man hele 
Sommeren igennem har Chancer for 
at vinde en eller flere af de mange 
Præmier der udsættes. 

Perioderne er inddelt saaledes: 

1.- 15. Juni. 
Hi.- 30. Juni. 

1.- 15. Juli. 
16.- 31. Juli. 

1- 15. August. 

Indenfor di sse Perioder udsættes 
hver Gang en 1. og en 2. Præmie for 
den længste Flyvelid. Naar saa de 
fem Perioder er afsluttede, præmieres 
de tre bed.~Le Resultater med 3 Slut
pnemier. 

Præmielisten. 
1. Præmie: 1 Byggesæt W12 (eller 1 

Gavekort paa Kr. 6.00). 

derlagl Chefen fur del ~ven~ke I rivillige 
Korps, og dens Operation~omrnade var 
hele Frontafsnillel Nord fur Uleåhorg. All 
Per~onel og i\Ialeriel kom fra Sverige. 

Den lille ~,·enske Flyverafdel ing kom til 
al opleve nogle spændende og ans trengen
de Dage i den Periode , de maallc kæmpe 
imod den russiske Overmagt. Allerede den 
fursle Dag for Flyverafdelingens Indsats 
(12.- 1.- HJ40) mislede Bombergruppen a 
af sine l\Iaskiner, og i lang Tid maalle 
den nøjes med een l\laskine lil Løsning 
af Opgaverne. (Senere lilgik en Erslal
ningsmaskine, saa Gruppens Styrke kom 
op paa 2 Maskiner). 
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2. Præmie: 1 Byggesæt W2 eller 1 
Gavekort paa Kr. 4.50). 

Slutpræmierne: 
1. Præmie: 1 Gavekort paa Kr. 25.00. 
2. Præmie: 1 Gavekort paa Kr. 15.00. 
3. Præmie: 1 Gavekort paa Kr. 10.00. 

Gavekortene kan benyttes til Ind
køb af Modelflyvemateriale efter W 
Pris listen, der tilsendes paa Forlan
gende. 

Regler for Deltagelse i FL YVs 
Modelflyverkonkurr_ence_ med 
Modelsvæveplanet W-Junior. 

1. Konkurrencen gælder kun for 
Flyvninger med Modelsvæveplanet 
\V-Junior. 

2. Resultaterne af Flyvningerne 
skal indsendes paa de i >Flyv« ind
satte Kuponer og være attesterede af 
en Tidtager, der har kontrolleret Ti
den enten med et Stopur eller med 
et Ur med Sekundviser. 

3. Starten kan være enten Haand
start eller Højstart og saaledes, al 
Haandstart kun maa ske fra naturlige 
Højdeforskelle i Terrænet, ikke fra 
Bygninger, Taarne el. lign. 

4. Hver Deltager kan indsende flere 
Resultater i hver Periode, men kun 
den bedste præmieres. 

* * * 
Hensigten med denne Konkurrence 

er, som sagt, at forøge Interessen for 
den herlige Modelflyvesport og der er 
derfor Adgang for alle til at deltage 
enten man er l\Iedlem af en l\[odelfly
veklub eller ikke. Vi haaber derved, 
at . der hos de, der ikke allerede er i 
en Klub, maa skabes Interesse for at 
komme der, eller til selv at danne en 
ny Klub. Nydannede Klubber, der øn
sker at slutte sig til Dansk l\Iodelfly
ver Union, vil kunne faa Hjælp og 
Vejledning hertil ved Henvendelse til 
Herr Jørgen Gamst, Paradisgaarden, 

Del fl)'Vende Personel er i Luften næ
s ten hver Dag; af 1\5 Dage er der kun 2, 
hvor der ikke blirnr fløjet, og Personellel 
paa .Jorden maa i mange Tilfælde arbejde 
haade Dag og Nat. Det er en haard Tid, 
men de unge ~ven~ke Flyvere gaar til de
res Gerning med ullerslnrsle Beslutsom
hed og Offervillie. 

Bogens Forfatler, Kapl. Bjørn Bjug
gren, var tjenstgørende som Stabschef ved 
den frivillige, svenske Fly,·erafdeling, og . 
han3 nøgterne Beretning er præget af stor 
Saglighed, samtidig med at Bogen er in
teressant og spændende for del'l læge Læ
ser. 

Glostrup, der gerne giver alle Oplys
ninger. 

Og hermed ønsker vi alle nye og 
gamle Modelflyvere velkommen li! 
»Flyv«s W-Junior-Konkurrence. 

De, der ikke allerede har et W-Ju
nior l\lodelsvæveplan, kan købe et 
fæ rdigt Byggesæt for Kr. 2.50, Model
len er meget let at bygge, det tager 
kun faa Timer og der skal ikke an
vendes nogen Art Værktøj, da alle De
lene er færdigt tilpassede. 

Dersom man ikke selv vil hygge, 
kan Modelsvæveplanet ogsaa købes 
færdigt, det koster da Kr. 4.00. 

Saavel Byggesættet som det færdige 
1\Iodelsvæveplan, kan fa·as hos de fle
ste Bog- og Papirhandlere eller i 
Sports- og Legetøjsforretningerne. Del 
tilsendes ogsaa portofrit fra >Flyves 
Forlag, Vesterhrogade 60, København 
V, mod Indsendelse af Belohel evt. i 
Frimærker. 

KUPON 
for Deltagelse i FLYVs 
W-.J unior-Ko'nkurrence. 

Indsendes senest 15. Juni til FLYVs 
Ekspedition, Veslerbrogade 60, Kbhvn. V. 

U nderlegnede har i Tiden mellem l. 
og 15 . .Tuni opnaael en Flyvelid paa .... 
l\Iin ..... Sekunder med mit l\Iodelsvæve
plan ,v-,Junior. 

Navn ................................ . 

Adresse ... . .......................... . 

By ........ . ......................... . 

At Flyvningen har !'unde! Slecl inden
for del angivne Tid~rum og har ,·ærel ar 
den anl'orlc Varighed atte~t t•rcs: 

Navn .... . ........................... . 

Adresse ... . . . ..... , .. . ............... . 

BESTILLINGSSEDDEL 
Kan indleve-res lil enhver Boghandler 

eller lil FLYVs Forlag, Veslerhrogade liO, 
København V. 

U nderlegnede bestiller herved: 
Byggesæt til Modelsvæveplan \\'-,Junior 
Pris Kr. 2,50. 
l\fodelsvæveplan ,V-Junior, færdighyg
get, Pris Kr. 4,00. 

Navn 

Adresse .............................. . 

By .................................. . 

Ved Bestilling fra Forlaget maa Belø
bet medfølge, evt. i Frimærker. 



Et nyt Modelbygger-Materiale 
C ELLOFINER er et hel nyt Materiale 

til Fremstilling af Profiler, Rund
buer, Spanter, Torsionsnæser o. m. a. til 
Modeller. 

Cellofiner vejer omtrent det samme som 
Krydsfiner, men er langt stærkere fordi 
det er sejgt, men alligevel stift og fordi 
det er omtrent lige stærkt i alle Retnin
ger, saa man er uafhængig af i hvilken 
Retning, man lader Materialets Fibre løbe. 

Cellofiner kan der skæres, saves og 
klippes i og det flosser ikke, naar man 
klipper i det - tværtimod. Cellofiner kan 
med Fordel limes med en tykflydende 
Koldlim og det kan højes over Damp. 

Det har været vanskeligt at fremskaffe 
et Materiale, der ikke alene er ligesaa 
godt som Krydfiner, men som ogsaa var 
bedre og havde større Anvendelsesmulig
heder, fordi de nu anvendte Klæbemate
rialer i Almindelighed ikke er tilstræk
kelig gode. Cellofiner er imidlertid hjem
kommet og gennemprøvet og der kan ga
ranteres for Kvaliteten. 

Cellofiner findes i følgende Tykkelser: 
0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,6 - 0,8 og 1,0 mm 
og største Format er 66 X 100 cm Plade. 

Alle Modelflyveklubber, tilsluttet Dansk 
Modelflyver Union, har faaet tilsendt en 
Prøve af hver af Tykkelserne af Cello
finer, og det vil være interessant at se, 
hvilke Anvendelsesmuligheder der kan 
findes for Cellofiner. 

35 Numre Model Alrplane Newø og 
25 Numre Aero Modeller, begge uf Aurgnn
gene 1937- 41, sælges samlet for lir. 55.00. 
Henvendelse til Henning Schrøder, Hellerup
lunds Alle 11, Hellerup. 

AR196 

Cellofiner 
Tykkelse Format Pris 

mm cm Øre 
0,2 45 X l2 20 
0,3 25 
0,4 35 
0,6 50 
0,8 65 
1,0 80 

· Forlang Specialtilbud paa 
større Formater 

Venligst skriv efter vor W Prisliste 

Flyvning med 
W Modeller 

er en rigtig Feriesport 
for Far og Søn 

W Junior 

ERIK WILLUMSEN Byggesæt med alle Delene klar til at samle og 

Afdeling: W,Modeller 
35, Pilestræde - København K. 

en udførlig Bygge- og flyveinstruktion . . . . . . Kr. 2,50 
Færdigbygget Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 4,00 

Telf. Central 9230 Erik Willumsøns Lærebog i Modelsvæveflyvning Kr. 2,00 

f Benzinmotorer for Modelflyvere 
nKRATMO"lByggesæt for Benzinmotorer 

Reservedele samt enkelte Dele . 
Færdig forarbejdede Propeller: 

Originale Kratmo I Træ: 270 - 365 - 450 m/m, 
I Atu: 265 - 365 m/m. 

Uforarbejdede Propeller: 
Originale Kratmo, støbt Alu: 265 -365 m/m. 

Arne Fog, EnghaveveJ 76, København, Eva 37 Dl 
B&"ochu&"e&' med P&"laø&" fllaendea g&"adaf 

,.GERDS 4" 
1/a HK 

Den danske Motor 
passende for 1 ¼ m's 

Modeller 
Pris kompl, 90 Kr, 

.Ceros·, Tarm,Jylland 
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llvad sker "" cg hvcrnaar? 
----- Of6cielle Meddelelser fra Foreninger og Klubber ____ _ 

Danske Hyvcre. I Anledning af al 
>Danske Flyvere < har bcslaael i 25 Aar, 
ufholdcr Foreningen en Festmiddag Lør
dag den 1. August 1942 Kl. 18,30 i Haand
værkerforeningens Selskab~lokalcr, Dr. 
Tværgade, København. 

Foreningen D a n s k c F I y ve r c er 
den æld~te Forening al Flyvere i de nor. 
diske Lunde og formcnllig ogsaa den æld 
~te Forening af Flyvere, der i uforandret 
Form h11r beslaacl indenfor Europa i saa 
lang en Aarrække, 

DANSK MOTORFLYVER UNION 
Formand: Traliknssistent A. T. H. Ohrt, 

Blcgclnmsvcj 88, l{bhvn. Ø. 

llunders Flyveklub har afslullcl sil 
teoretiske Flyvekursus, der h11r varet fra 
8. April li! 15. Maj. Del st11rtcdc med 53 
Deliagere, men en Del ha1 af forskellige 
Grunde været forhindret i at deltage i 
hele Kursus'el; alligevel har 35 indstillet 
sig til Eksamen. 

Undervisningen har vakt stor Interesse, 
og Flyveklubben har faaet Opfordring 
fra mange Sider til at arrangere cl nyt 
Kursus. 

* 
Som Hepræsenlanler for Luftsportens 

Fællesraad i Aalborg • har de tre lilslut
tede Klubber valgt følgende: 

Aalborg Flyveklub: Direktør \V. La 11-

g c r (der er blevet valgt til Bandets For
mand), Direktør J. Jørgens c n og He
daklor A. S c hi ø t l z-C h ris tens en. 

S,•icveflyveklubbe11 »Aviator«: Bankass. 
11. H a s m u s s en, Murerm . .J. D u f res
n e og Bogtrykker C. Rollen-Ander
s C Il. 

»Avlutor«s l\lodelflyveklub: Lærer ,I. 
U d g a II r d C h r is l c II s c n. 

* 
Sporlsflyveklubbe11s ordinære Generul

forsumllng. Vor ordinære Generalforsam-

Lufff artf o rs i kringe r 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 
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Praktion for Danmark 
Tlf. Central 12793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 

ling d. 21. Maris var meget stærkt besøgt. 
Hele Kvindelig Læseforenings store Sal 
var fyldt og vore gamle Medlemmer havde 
her for første Gang Lejlighed til at hilse 
paa vore mange nye Medlemmer, som nu 
fylkes om Klubben. 

Generalforsamling trak meget længe ud 
og maatte til sidst afsluttes med, at der 
blev fastsat en chtraordinær Generalfor
samling; denne blev afholdt den 14. April, 
men bragte heller ikke noget endeligt 
Hesultat. Der blev derfor fastsat endnu 
en ekstraordinær Generalforsamling til 
den 28. Maj. Paa dette Tidspunkt var 
FLYV gaact i T1·ykken, men vi skal i vort 
,Juli Nummer bringe et samlet Heferat af 
de tre Generalforsamlinger. 

FLYVERTROPPERNES 
SOLDATERFORENING 

Formand: l{obmnnd Chr. Smorum, 
Jonslrupvej, pr. Ballerup, Telf. Mnuløv 344. 

l{osserer: Moskinurbejdcr Erlm. Nielsen, 
Stotholdcn·cj 2, N.V., Postgiro 23856. 

I forrige Nummer var indløbet en me
ningsforstyrrende Ombryderfejl i ncden
staaende, som vi derfor geniager i sin 
rigtige Form: 

Stiftelsesfest og Faneindvielse. 
Ved en smuk Højtidelighed havde Fly

verlroppernes Soldaterforening den 11. 
April Faneindvielse paa sin 2-Aars Slif
lelsesdag. 

Sammenkomsten holdtes i Odd Fellow
Palæet, hvor ca. 150 Medlemmer med Da
mer var kommet til Stede. Og da Køben
havns frivillige Luftforsvars Orkester 
havde indledet med Hiberhusmarchen, og 
Formanden, Kbmd. Chr. Smørum, budt 
velkommen, holdt Foreningens Ærespræ
sident, Chefen for Hærens Flyvertropper, 
Oberst C. Førslev Fesltalen. Endvidere lal
le Chefen for Flyvetroppernes tekniske 
Tjeneste, Oberstløjtnant L. Bjarkov om 
Flyveroplevelser. 

Den nye Fane blev indviet af Chefen 
for Jydske Flyverafdeling, Oberst Tage 
Andersen, Chefen for Sjællandske Flyver
afdeling, Oberstløjtnant C. C. Larsen, og 
Kbmd. Chr. Smørum, der hver slog et 
Søm i Fanestangen, hvorefter Forsam
lingen sang: •Der er ingenting, der ma
ner, som et Flag, der gaar til Top«. 

Efter Faneindvielsen samledes man til 
en Forfriskning, og Aftenen sluttede med 
et vellykket Bal. 

* 
Den 15. April aflagde Flyvertroppernes 

Soldaterforening Dansk Industri Syndi
kat Besøg. Over 50 Medlemmer deltog. 

Kaptajnløjtnant Westenholz bød vel
kommen og gav en Oversigt over Syndika-

tets Virksomhed, og Driftsleder Sørensen 
fremviste de forskellige Vaaben, hvorefter 
man under kyndig Vejledning gennemgik 
de forskellige Afdelinger. 

Besøget slultede med, at Syndikatets 
Ledelse bød paa Smørrebrød og Kaffe. 

Alle var enige om, at det havde været 
en interessant og lærerig Tur. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
Sekretær: Oberstinde Harriet Forslcv, 

Dronnlnggonrdsnllc 120, Holte 

Dunsk Svæveflyver Unions Hepræsen
tantskabsmøde i Odense den 12. April 
havde samlet en talrig Forsamling af de 
tilsluttede Klubber. Adjunkt Bor c h, Ani• 
borg, valgtes til Dirigent og gav Ordet til 
Formanden, Kaptajn H. H e i n ri c h 
Ni e I s e n, der aflagde Beretning om det 
forløbne Aar. 

H o l le n -A II d c r s en, Aalborg, men
te, at Unionen gjorde for lidt for I{)ub
berne. 

Formanden tog dette Lil Efterretning, 
idet han bemærkede, at der laa et stort 
Arbejde bagved de talrige Forhandlinger 
og Møder. Endvidere redegjorde Formanden 
for Unionens Planer om Oprettelse af en 
Sommerlejr i Lundtofte, - saavidt mu
ligt i Juli. De københavnske Klubber vil
de stille deres Materiel til Disposition, 
mod at det blev forsikret. Unionen paa
lænker at bygge en transportabel Hangar 
paa Sjælland, idet S ten fe I d t H an
s en (Slamgruppen) har givet Tilsagn om 
5000 Kr. fra Slamgruppen, dersom Unio
nen kunde rejse Hesten. Formanden har 
foreløbig rejst 1000 Kr. 

Hegnskabel havde været rundsendt til 
Klubberne. Kassereren meddelte, at 
•Av i al o r «s Hepræsentanter paatog sig 
al undersøge hvor meget det vilde koste 
al lade foretage eventuelle Heparationer 
paa Hangaren i Lønstrup. Der blev givet 
Decharge for Hegnskabel. 

Fischer, Aarhus, foreslog, al • Flyve 
igen blev obligatorisk Medlemsblad for 
Svævefly,·erne, og K n u d P. A n d e r s e n 
opfordrede mubberne li! al gøre Propa
ganda for •Flyv , , da del i høj Grad er 
ønskeligt al have cl Medlemsblad, der 
kommer alle Medlemmer af Unionen i 
Hænde. 

Formanden, Kaptajn H. Heinrich Niel
sen og Sekretæren, Oberstinde Harriet 
Førslev genvalgtes enstemmigt. Forman
den og Sekretæren genvalgtes enstemmig! 
som Unionens Hepræsentanler i D. K. D. 
A. S.'s Bestyrelse. 

Efter at forskellige andre Spørgsmaal 
var behandlet, takkede Formanden for 
den gode Tilslutning til Mødet og uclhrag. 
le det traditionelle Leve for Unionen. 

* 
Fm Tuborgfondct har Dansk Svæve

flyver Union modtaget en Gave paa Kr. 
i!000,00. Dermed skulde Unionens Som
merlejr være sikret, og vi er derfor rede 
til at modtage stor Tilslutning til denne 
fra samtlige Landets Klubber. 

* 
Formanden for Flyveklubben •Hingen •, 

Hr. lng. G. Hansen, har konstrueret en 
Tra nsporlka~se til Overgangsvæveplaner, 
der samtidig kan tjene til Opbevarings
sted for disse. Tegninge1· og det nødven-



dige Beløb til Materiale til Bygning af 
disse Transportkasser kan faas ved Hen
vendelse til Unionens Sekretær, Fru H. 
Førslev, Dronninggaards Alle 120, Holte. 

* 
Paa Repræsentantskabsmødet i Odense 

blev del meddelt, at Dansk Ungdomskorps 
vilde arrangere en Sommerlejr for Svæve
flyvere. Denne Sommerlejr er aflyst. 

* 
Avlalor i Aalborg har lovet at paatage 

sig Istandsættelsen af Lønstruplejren. 
Medlemmerne har været ude for at 
tage et Overblik over Arbejdets Omfang, 
og det viser sig, al det mest er Maling, 
der liltrænges, og del bliver nu gjort. 

* 
Dansk Svæveflyver Unions Sommerlejr. 

Det kan forventes, at , Dansk Svæve
flyver Unions • Sommerlejr vil blive af
holdt i Dagene fra d. 19. Juli- 16. August 
i Aar. 

Sommerlejren, hvis Hovedformaal er al 
blive en Træningslejr for de af Unionens 
Medlemmer, der ikke har fløjet de sidste 
lo Aar, vil blive delt i to Afdelinger, en 
for , A, og , B c Flyvere, der skal afholdes 
i Lundtofte i Dagene fra d. 19. Juli- 1. 
August, og den anden, der vil blive an
lagt i Slagelse Flyveklubs nye Svæveflyve. 
terræn ved Bjergsted i Nærheden af Jyde
rup, i Tiden fra d. 3. August- - 16. August. 
Denne Lejr skal hovedsagelig være for 
•C• Flyvere, idet man vil fan rig Lejlig
hed til Træning i Skræntflyvning, dog kan 
•B • Flyvere deltage og her erhverve •C• 
Certifikatet. Hver Afdeling kan evt. deles 
i to Hold, hver paa 8 Dage, dog vil Lej
ren ved Bjergsted i Tilfælde af for lille 
Tilslutning blive i 14 Dage for e t Hold. 

Materiellet til Sommerlejrene er hoved
sagelig stillet til Disposition af de køben
havnske Klubber, saaledes vil der paa 
Lundtofte være 5-6 Skoleglidere og to 
Spil og evt. lo Gummilove. En nærmere 
Beskrivelse af Terrænet ved Bjergsted vil 
følge i næste Nr. af Flyv. 

Lejren i Lundtofte vil blive ledet af 
Løjtn. Berg, og Lejren ved Bjergsted vil 
blive ledet af Løjtn. A. H. Jørgensen og 
Carl Johansen. 

Deltagelse i Sommerlejren er gratis for 
Unionens Medlemmer, og Tilmeldelse 
skal ske til Unionens Sekretær: Fru H. 
Førslev, Dronninggaards Alle 120, Holte, 
inden d. 10. Juli. 

De endelige Bestemmelser om Sommer
lejren vil lilgaa Klubberne fra Unionen, 
først i Juni. 

,De. 
* 

Nye A-CerUflkaler, •Ringen •, Køben
havn, meddeler, al følgende har taget A
Certifikat: Poul Suadicani (Nr. 190) og 
Thorbjørn Sigurdarsson (Nr. 191). 

DANSK MODELFLYVER UNION 
Form. : Sven Wlel Boog, Enlghedsvej 8, Chl. 

Sekretær: Jørgen Gamst, Paradlsgaarden, 
Avedøre, Glostrup. 

Odense har nu igen 2 Modelflyveklub
ber, idet der er startet en Klub ved Navn 
•Bent Rom•, som nu er tilsluttet Unionen. 
Klubben er paa 6 Medlemmer og Forman
den er Palle Thomsen, Rødegaardsvej 49, 
Odense. 

Svendborg Modelflyveklub er nu tilslut
tet D, M. U. med 6 Medlemmer. Klubbens 
Formand er Egon .Juel-Rasmussen, Jes
sens Mole 21, Svendborg. Klubben har be
slaaet i 4 Aar og har tidligere været un
der Forbundet. Ifølge Oplysninger fra 
Klubben savner den desværre en velegnet 
Flyveplads, for de sydfynske Egne er jo 
ret skovrige og adskillige Flyvninger en
der desværre i Toppen af et højt Træ. 
Klubben havde derfor sidste Aar Abonne
ment paa Falck, som skulde møde med 
en lang Slige i saadanne Tilfælde. - En 
udmærket Ide, som kan anbefales lige
stillede Klubber til Efterfølgelse. 

* 
Danmarksrekorden i Vandstart i Klasse 

2 er alter sat op. Jørgen Dommergaard, 
Hungsted Modelklub, satte d. 26/6-42 
Rekord i Klasse 2d og absolut Danmarks
rekord. Rekorden er nu paa 42,8 Sek. 
Modellen startede fra et Vandhul i et 
oversvømmet Terræn. Data: Spvd. 735 
mm. Længde 610 mm. Planareal 7 ,95 
Kvdm. Vægt 180 gr. Motoren bestod af 
12 Strenge 6,4X0,85 mm. Propel Diam. 
340 mm. Stigning 475 mm. Den gamle 
Hekord indehavedes af Johs. Thinesen, 
O.F.-F. med 34,2 Sek. 

* 
Dansk Modelflyver Unions Sommerlejr 

Sommeren 1942. Lejren vil igen i Aar bli
ve afholdt paa Mols, hvor der flyves fra 
den 137 m høje Agri Bavnehøj. Selve 
Lejren vil blive afholdt i Fuglsølejren. 
Der aabne~ den 6, Juli Kl. 11,30 og luk
kes igen den 12. Juli Kl. 11. 

1. Skræntsflyvningskonkurrence i Klas
serne 7- 8- 9. Specielle Modeller del
tager i samme Klasser og inddeles ef
ter Planarealet. 

2. Danmarksmesterskabskonkurrence for 
Svævemodeller i Klasserne 7-3---9. 
Nærmere Regler vil tilgaa Klubberne. 

3. Motormodeller. Molormodellerne star
ter kun i een Klasse, hvori alle Modeller 
deltager. Der vil blive indført et Han
dicap for de mindre Modeller. Dette 
sker af Hensyn til den herskende 
Gµmmimangel. 

4. Byggekonkurrence. For alle de i de øv
rige Konkurrencer deltagende Modeller 
afholdes en Byggekonkurrence. 1. Præ
mie er KLM-Pokalen. 

5. Indendørskonkurrence. Der vil blive 
afholdt en Konkurrence for Mikro
filmmodeller i Fuglsølejrens Gymna
stiksal. Konkurrencen er nærmest 
tænkt som en Slags Opvisning for at 
udbrede Kendskabet til Bygning og 
Flyvning med Mikrofilmmodeller, 

6. Teorikonkurrence. Der vil blive af
holdt en individuel og en Klubkonkur. 
rence. 

* 
Alle Meddelelser, som ønskes oplaget i 

, Flyve, skal være Pressesekretæren, Hel
ge Gamst, >Paradisgaarden •, Avedøre pr. 
Glostrup, i Hænde senest d e n 1 0, i 
M a a n ed en til Optagelse i næste Nr. af 
•Flyve, 

... 
M.F. »Agaton«. Ordinær Generalforsam

ling blev afholdt Fredag d. 10/4-42 i 
Klublokalet. Til Bestyrelsen blev følgende 
valgt: Formand Finn Skjold Nielsen, Kas
serer Poul Klarskov og Sekretær Chr. 
Kock, H. Schourupsgade 7, Aarhus. 

Roskilde M.F. Hoskilde Modelflyveklub 
afholdt Fredag d. 10/ 4-42 sin aarlige Ge
neralforsamling i Klubbens Lokale. 

Formanden, Erik Sørensen, bød vel
kommen og aflagde Beretning, hvori han 
oplyste, at der i det forløbne Aar var sal 
ialt 28 Klubrekorder. 

Kassereren aflagde Regnskab, der ha. 
lancerede med 163,36 Kr. og udviste en 
Kassebeholdning paa 6,90 Kr., Formanden 
oplæste Resultaterne af Vinterturneringen, 
der har været afholdt paa den isbelagtc 
Roskilde Fjord og Resultatlisten blev som 
følger : 

Klasse 7: Nr. 1 Erik Sørensen. Samlet Fly
velid : 17 Min. 7, 1 Sek. paa 14 Flyv
ninger, 

Klasse 8: Nr. 1 Erik Sørensen. Samlet 
Flyvetid : 10 Min. 29,9 Sek. paa 16 
Flyvninger. 

Klasse 9: Nr. 1 Holger Hanson. Samlet 
Flyvetid: 29 Min. 54,0 Sek. paa 9 Flyv
ningei:. 

Bestyrelsen genvalgtes. 

* 
M.F. »Stratus«, Pau Klubbens 3 Aars 

Fødselsdag afholdtes den 3. ordinære Ge
neralforsamling i Klublokalet. Forman
den aflagde en kortfattet Beretning om 
Klubbens Arbejde i det forløbne Aar. Den 
afgaaende Kasserer, Arne Bengtsson, 
fremlagde Regnskabet, som godkendtes. 
Et Forslag, fremsat af et Par af Medlem
merne om Indskrænkning af Bestyrelsen, 
blev vedtaget, og den indskrænkede Be
styrelse kom til at bestaa af følgende: 
Formand Erik Bugge, Sekretær og Re
kordprotokolf ører Ernst Olsen og Flyve. 
og Værkstedsleder samt Kasserer Hans 
Lassen. 

... 
M.F, »Aero«. Den 21. April aabnede 

M.F. •Aeroc en Udstilling i Dagbladet 
•Sidste Nyl •s Udstillingslokaler paa Nør
revold i København. Foruden • Aero • del
tog ogsaa K. M. K. og .»Stratus • i Udstil
lingen, som besøgtes af ca. 200 Menne
sker. De ca. 40 Modeller, der var udstillel, 
omfattede næsten alle Kategorier indenfor 
Modelflyvesporten; selv en Benzinmotor 
manglede ikke. Dommerkomiteen, som 
bestod af Kaptajn Follmann, Hedaklør 
Kaj G. Lauritzen, og de 3 Klubbers For
mænd foretog Bedømmelsen, som foregik 
saaledes, at 2 Modeller fra hver Kluh 
skulde præmieres. Præmielisten kom til 
at se saaledes ud: 

M.F. •Aero• 1. Pr. H. E. Boesgaard for en 
Svævemodel. 2. Pr. Lasse Budtz for en 
Motormodel. 

K. M. K. 1. Pr. Frank Hendrich for en 
ubeklædt Svævemodel. 2. Pr. Folke 
Vilstrup for en Skalamodel •Hawker 
Hurricane•. 

M.F. •Stratusc 1. Pr. Hans Lassen for en 
Svævemodel. 2. Pr. Ernst Olsen for en 
Skalamodel •Hawker Hurricane•. 

Torsdag den 30. April lukkede Udstil
lingen, som maa siges at have gjort Suc
ces, naar det tages i Betragtning, at ingen 
af Medlemmerne i den arrangerende Klub 
er over 15 Aar. Kun maa man haabe, at 
•Aero •s Medlemmer maa blive lige saa 
dygtige til al bygge Modeller, som de er 
til at arrangere Udstilling, saaledes at de 
ogsaa korner til at optræde paa Vinderli
sterne over Unionens Stævner. 
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Odense Model-Flyveklubs 3. Landsudstilling 
Den største og hidtil smukkeste i Provinsen 

I cl.mil af Udslillingell med Levill Jensens Molorvandmodel i Forgrmufell. 

I Dagene 4.- 17. Maj afholdt O.M. -F. ~in 
li. Modelflyveudstilling, der samtidig er 

Klubbens 3. Landsudslilling. lait 15 l{luh
ber med ca. 130 Modeller deltog. 

Udstillingen blev afholdt i el af Landets 
~mukkeslc og mest velegnede Lokaler, 
nemlig Kunstudstillingsbygningen i Oden
~e, hvor Ovenlyset gav del rigtige Lys
spil i Planerne. Ualmindelig mange Klas
ser og Typer vur repræsenterede. 

Opfinderen, Direktør ,T. C. H. Elleham
mer, havde velvilligsl overtaget Proleklo
ralel for Udstillingen. 

Udstillingen aabnes. 
Udstillingen vår anlagt saaledes, al 

Svævemodellerne var ophængt i Flyvestil
ling, medens Benzin- og de store Motor
modeller var anbragt paa el stort Midler
bord, og de mindre l\lolo1·modeller og 
Skalamodellerne var anbragt paa Sidebor
dene. Paa Endevæggen var et Kæmpe
O.1\1.-F.-Emblem i blaat og O.1\I.-F.s Navn 
med store blaa Bogstaver anbragt. Under 
del var der et grønt Fynskort i Relief m ed 
7 uf Klubbens største Distanceflyvninger 
angivet med gule Pile. 

Paa Væggene var store Foto-Forstørrel 
ser fra Modelflyvernes Færden i del frie, 
Tegninger m. m., ophængt. 

Mandag Aften Kl. 19,30 aabnede 
Oberstinde Harriet Førslev Udstillingen i 
Overværelse af særlig indbudte i U1blil
lingens Annekssal, der ydermere tjent~ 
som Foredragssal. 

Bedømmelsen, 
Tirsdag Eftermiddag d. 6.- 5. foreloge~ 

Bedømmelsen af Oberstinde Harricl 
Ferslev, Chefflyveleder, Kaptajnløjtnant 
S. Aa. Dalbro, Direktør A. Fehr, Fyns 
Flyveklub, Ebbe Kring, Odense Svævefly
veklub, og ,Johs. Thinesen, O.M.-F . 

Ubeklædle Svævemodeller: 
1. Præmie: 0. l\Iøller, Vanlose M.F., 

J.U.-8. 
2. Præmie: Levin ,Jen~en, O.1\L-F., L .J .18. 

114 

Beklædte Svævemodeller: 
Æres- og 1. Præmie, uclsal af Fyens 

Stiftslidende: Gunner Kristensen, Van
løse M.F., 3 1/2 Meters Halvskalamodel. 

2. Præmie: Aage llosl Aaris, O.M.-F., 
A-Ha-2. 

3. P1·æmie: Il . M. Kau, 1\1.F. Svalen, Rin
ge, F.J.6. 

Ubeklædte Motormodeller: 
I. Præmie: Aage Høst Aaris, O.1\I. -F., 

A-Ha-5 Hastighedsmodel. 
Beklædte l\folormodeller: 
Æres - og I. Præmie: Peter Christiansen, 

1\1.F. Condor, Helsingør, Selvk. i Kl. 2. 
2. Præmie: Per \Veishaupt, O.1\1.-F., Per 

W -53 Hastighedsmodel. 
3. Præmie: Bjørn Thøgersen, O.M.-F., 

B-T -3. 
Ubeklædle Skalamodeller: 
1. Præmie: Eigil Jensen, Fredericia II, 

l\fayo Composile Fly. 
Diplom: Mogens Friis, F.Il, Ha 139. 

llclmulh Bach, Avialors M.F., 1-lli 
Rata. 

Flyvende Skalamodelfer: 
1. Præmie: Aage Andersen, 1\1.F. Agaton, 

Gloster Gladiator. 
Ikke-flyvende Skalamodeller: 
Æres- og 1. Præmie: J. Juncker Jørgen

sen, Vanløse M.F., Supermarine Spil
fire II. 

2. Præmie: Carl Høst Aaris, O.1\1.-F. 
Fockc Wulf Kurier. 

3. Præmie: Otto Jespersen, O.M.-F., Fie• 
seler Storch. 

Benzinmotormodeller: 
I. Præmie: Egon \Vallenlin, O.M.-F., 

E.W.6. 
2. Præmie: Bertel Kring, Kerteminde, 

Taylor Cub. 
Vanløse 1\1.F. gør sig meget fint bemær

ket ved al deltage med lo af Udstillingens 
smukke~l byggede Modeller. Kristensens 
Spilfire Il, som her er vist første Gang, 
er særlig Omtale værd. Spv. er ca. 1 111 . 

Farve: Aluminium. Den skydbare Coek• 
pilbeklædning er Genstand for især Ska
lamodclbyggcrcs Beundring. !\lan vil mc-

gel gerne vide, hvordan del er lavet. Fø
rersædet er udstyret med Haandlag og 
Styreslænger en masse. Med disse betje
nes Højde-, Sideror, Balance- og Brem
seklapper, Understel, Landingslys, Navi
gationslys. Naar man har set denne Mo
del med 500 Byggelimer bug sig, forslaar 
man bedst, al Taalmodighed er en l\lo
dclflyvcnlyd. 

Peter Christiansens l\Iolormorlel i Kl. 2 
vbcr nye lnspiral ioner og Ideer. Den er 
ikke lavet efter de kendte Hcccpter. l\led 
Understellet trukket ind og Propelblade
ne lrnkkcl tilbage, er den i Virkeligheden 
den cleganleslc Svævemodel. Planerne 
har cl ret slorl Sideforhold, ca. 12- 14, 
og er for~yncl med Maageknæk, hvor dl' 
lo yder~lc Dele er tilspidsede, Kroppen 
har cl cirkulært T,·ærsnil . Halepla
net har \' -Form og Dohhellfinne. Si1hl 
næn1l c er ;\lodellens eneste Skavank, idel 
d1•l har slaael sig som Følge af Anvendel
i.c af tor tynd Finer. Propelspinnerens 
Linier forlsælles naturligt af Kroppem. 

O.M. -F'.s Stand med Skalamodeller i 
1/ 100 Størrelse al de forskellige krigsfo-
1 ende Landes Typer ,·ar paa Grund al 
sin Aktualitet et godt Trækplaster. 

Udstillingen vur en fin Propugandu. 

For al gøre saa meget Propaganda som 
muligt havde O.M.-F. lilrellelagt mange 
større Arrangementer. Saaledes var Kata
loget, der uddelles gratis, nummereret, 
saa hver Gæst dellog i Lodtrækning om 
en flyvefærdig Svævemodel, 120 cm Spv., 
udsat af Per Weishaupt. Gæst Nr. 1000 
fik overrakt en Skalamodel, etc. 

Under Udstillingen blev der i Anneks
salen holdt følgende Foredrag: 

Tirsdag d. 5.: Oberstinde Harriet Førslcv 
om Svæveflyvning og Fremvisning af 
Svæveflyverfilms fra Skolen i Grunau 
m.m. 

Onsdag d. 6.: Johs. Thinesen om Model
flyvning, eflerl'ulgl af en tysk Svæve
flyver-Film. 

Torsdag d. 7.: Direktør Anton Fehr, Ny
borg, om Sportsflyvningen med Films. 

Fredag d. 8.: Filmen > Del tyske Lufl
vaaben •. 

Lørdag d. 9.: Propagandachef Bendt 
Hom: > Ungdommens .Muligheder inden 
I or Fremtidens Handelsluftfart«, efter
fulgt af Film fra KL.M.s Værksteder. 

Sondag cl. 10: Kl. lli: Bendt Hom om 
Flyveturen til Indien og Austra
lien m. Film. - Kl. lli,30: Bendt 
Homs nye Foredrag: >Gør Danmarks 
Ungdom airminded c, der bl. a. er el 
Opranb om, al man skal støtte de un
ges Flyve-Interesser. 

O.M.F.s store Arrangementer bar 
Frugt i Form af en meget fin og omfat
lcn<le Presseomtale og en Hadiolransmis
sion Torsdag d. 7. Kl. 16,30 ved Hedaklor 
,r. F. Lawaetz. Den indledtes med et Fo
rcdi:ng fra Odense-Studiet, hvor Johs. 
Thinesen lalle t;>m Indflyvninger, Terræn
valg etc. i Forbindelse med Hadioens nye 
Svævemodel, konstrueret af Sven \Viel 
Bang. Efter Foredraget var der Hund
gang paa Udstillingen med Binderkranlz 
som Fører. 

All i all man man sige, nl O.1\1.-F. har 
indlagt sig stor Fortjeneste med Udslil
lingcn, hvilket er blevet honoreret i Form 
af megen god Propaganda for Modelfly
vesporten og ikke al forglemme: et pænt 
O,·c rskudl S i r .Io h n. 



Ellipsekonstruktioner 

E N Modelflyver har ofte Brug for al 
kunne konstruere en Ellipse. Mange 

sværger til ellipseformede Planer, andre 
laver ogsaa Kroppen paa Modellen ellipse
formet. Skal man lave en streamlined Mo
del, Lr Ellipseformen I alt Fald uundvær
lig, thi f. Eks. frembyder en ellipseformet 
Krop mindre Luftmodstand end en almin
delig • kantet • Krop. Ved ellipseformede 
Planer er Fordelen, at Opdriften her faar 
den mest fordelagtige Fordeling. 

En anden Grund til, at Ellipseformen 
har vundet Udbredelse, er vel ogsaa. for en 
stor Del de smukke Former, som Model
len derved faar. Og at Modellen foruden 
at kunne flyve ogsaa ser smuk ud, sætter 
de fleste Modelflyvere selvfølgelig højt. 

m 

"' " 

I den nylig udkomne Bog • Modelflyve
sport • er der givet Anvisning paa en sim
pel Maade at konstruere Ellipser. Paa en 
Lineal er afsat 3 Punkter A, B og C efter 
hinanden. Naar A og B følger to paa hin
anden vinkelrette Linier, vil C beskrive 
Ellipsen. 

Ycd denne Konstruktion faar man he 
stemt Ellipsen nøjagtigt. I det følgende 
skal jeg imidlertid skitsere, hvorledes 
man kan konstruere en Ellipse ved Hjælp 
af Passer og Lineal. Hvis man nemlig 
betragter et Stykke af en Ellipsebue, kan 
den godt •minde • om en Cirkelbue. Det 
benytter m.an sig af i den følgende Kon
struktion. 

Denne Konstruktion giver dog ikke en 
fuldt nøjagtig bestemt Ellipse; men den 
giver os Ellipsen med en Nøjagtighed, 
som er tilstrækkelig for en Modelflyver. 

Konstruktionen. Man bestemmer, hvil
ken Længde Storaksen (2a) og Lilleaksen 
(2b) skal have. (Forholdet mellem de to 
Akser angiver, hvor fladtrykt Ellipsen er). 
Først tegner man de to paa hinanden vir
kelrette Linier l og m. De skærer hinan
den i 0. Paa disse afsættes Ellipseakser
ne, som Figuren viser. Derpaa tegnes 
Rektanglet ABCD, hvor Siderne er paral
lelle med l og m. Diagonalen AC tegnes. 
Nu nedfældes de vinkelrette Linier fra 
B og D paa AC. De skærer m og l i 
Punkterne M, M,, L og L,. (Se Figu
ren). Ved • Hjørnerne• maa man selv 
tegne Resten af Ellipsen; men det er hel
ler ikke svært, naar man nu har faaet en 
Rettesnor for, hvorledes den skal se ud. 

Konstruktionen egner sig bedst for El
lipser, hvor Forholdet mellem Stor- og 
Lilleaksen kun er noget større end 1, alt
saa for Kropellipser og lignende. 

Hvorvidt denne sidste Konstruktion 
skuldE\ være bedre end de andre er og bli
ver vel en Smagssag. 

0 I e H o It en. 

Skalamodel af De Havilland Herfordshire 
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De Havilland Her(ordshire Troppelransportmaskine. 

Den engelske TransporHlyvemaskine De 
Havmand D. H. 95 •Herfordshire« 
i Skala 1:100. 
(Se Billedet paa Forsiden.) 

H EHf'ORDSHIRE er en militær Va
riation af Passagermaskinen •Fla

mingo •. Den er udstyret med 2 Bristol 
Perseus Xllc 9-cylindrede luftkølede Mo
torer hver paa 8!10 HK. Max.-Hastigheden 
er 390 km / T. 

Byggevejledning. 
1. Paa en Træklods kalkeres Sideprojek

tion af Kroppen og saves ud. Derefter 
kalkeres Kroppens Projektion ovenfra 
over paa Træklodsen. Den saves ud og 
Kroppen skæres og slibes strømlinie
formet efter Gennemskæringerne. 

2. Planerne laves i 4 Stykker. De slibes 
strømlinieformede efter Profilerne x- 1 
og o- o. De to Motorgondoler laves 
og monteres i Planerne. Motorgondo
lerne maa være nøjagtig lige store og 
sidde nøjagtig symetrisk i Forhold til 
Kroppen. Ved den mindste Skævhed 
mister man Helhedsindtrykket af Mo
dellen. Haleplanet laves af et tyndt 
Stykke Træ og limes fast . Smaadelene 
paasættes. 

3. Malingen: Fortynd Celluloselakken 
godt ri1ed Acetone. Maskinen er oven
paa camoufleret med mørkegraat (el. 
sandbrunt) og olivengrønt. Neden fra 
er Maskinen røggraa. Kendingsmær
kerne. Fra Siden: rødt, hvidt, blaat, 

• orange. Ovenfra: rødt, blaat. Neden
fra: rødt, hvidt, blaat. Paa Sideroret : 
rødt, hvidt, blaat. 
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PIUS 
Pr. Aargaug Kr. 6,00 
Pr. Nummer 60 Øre 

EJVIND CHRISTENSEN 
BOGTRYKKERI & F0RLAO 
Vesterbrogade 60 • Telf. 13404 



INDHOLDET: 

TORPEDOEN 
ftkrigens Tjeneste. 

N USY.METRlSKE 

L YVEMASKI NE 

kom vi saa langt -
sluttede Sportsflyverkursus 

OTORSPIL MED 

ACETYLEN 

SKALAMODEL 

Bristol "Beaufort" 

50 
ØRE 

Nr. 7 
1942 - 15. Aarg. 

JUNKERI JU 861 



Paa Række tager de smukt byggede Mo

deller Luften - - - og sagkyndigt drøftes 

.,Retningsstabilitet", .,termiske Opvinde" 

og andet fagligt. Kun Leg, ja - men Drenge

leg er Fader til Fremtidens Stordaad. Derfor 

fortjener Modelflyverne al mulig Opmun

tring; de leger, men de bygger samtidig 

Fremtiden. 

lntava Organisationen har ogsaa Blikket 

rettet mod Fremtiden. Naar den civile Flyv

ning genoptages, vil lntava være rede - -

Verden over. 

INTAVA AVIATION PRODUCTS 

SCT. ANNÆ PLADS 13 - KØBENHAVN K. 

Repræsenterende 

DET DANSKE PETROLEUMS AKTIESELSKAB og VACUUM OIL COMPANY A/S 
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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 
Fortyn~lngsvædske samt Identificeringsfarver og Speclalfarver 

½ 0. IF. A\SIP 

DD!. 

(SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER) 
PRAGS BOULEVARD 37 - KØBENHAVN S. 
TBLBPON C. 65, LOKAL 12 og 22 

FLYVEFORBINDELSE 
ALLE HVERDAGE 

København-Berlin 

København-Oslo 

København-Malmø 

København-Rønne 

13i/Le.tter O(J :opLyJninger 

i alie. %;i:Jebureaue.r; 

DET DANSKE LUFTFARTSELSKAB A/s . 
CENTRAL 8800 



OFFICIELT ORGAN 
FOR 

, DET KONGELIGE DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB oo DANSKE FLYVERE 

OANSK MOTORFLYVER UNION 

OANSK SVÆVEFLYVER UNION 

OANSK MODELFLYVER UNION 

Tidsskrift for 

TRAFIKFLYVNING • MILITÆRFLYVNING 
SPORTSFLYVNING 

SVÆVEFLYVNING • MODELFLYVNING 

Re~aktør: 
Kaptajn J. FOL TMANN 
An1v. overfor Pr1aa1lov1n: 
EJVIND CHRISTENSEN 

Eftertryk af •FLYV•s Artikler uden 
.K.lldeanglvehe er I k k e 1111 ad I • 

Nr. 7 Juli 1942 15. Aargang 

TORPEDOEN 
I LUFTKRIGENS 
TJENESTE 

BLANDT den moderne Krigsførelses 
Vaaben er Torpedoen vist et af 

de mest effektive og det bedste Eks
empel paa det gamle Ordsprog, der si
ger, at liden Tue kan vælte stort Læs. 
Man kan udtrykke det paa en mere 
kynisk Maade: med den moderne Fi
nansmands hvasse Terminologi kan 
man sige, at en Torpedo er - eller 
er tiltænkt at være - en temmelig 
fordelagtig Pengeanbringelse. 

Torpedoflyvemaskinens Fader er 
den italienske Løjtnant Guidoni, som 
allerede i 1912 forsøgte med Torpedo
kast fra Luften. Det Luftfartøj, han 
anvendte, et Farman Søluftfartøj, var 
imidlertid mindre godt egnet til For
maalet, og desuden havde man endnu 
ikke fundet ud af, hvordan de torpe
doballistiske Vanskeligheder skulde 
overvindes ved Kast fra Luften. Paa 
samme Tid var man i England i Gang 
med et lignende Eksperiment, som 
dog ikke gav større Resultat. 

Under Krigen 1914- 1918 var Tor
pedoluftfartøjet imidlertid naaet saa 
langt frem i sin Udvikling, at det i 
flere Tilfælde kunde indsættes, men 
uden nævneværdig Resultat. I det 
store hele maa det siges, at de tyske 
Torpedoluftfartøjers Indsats var no
get bedre end Modstanderens. 

Et Torpedoluftfartøj maa være me
get let at manøvrere; det gælder ikke 
blot om at komme til at ligge i den 

gunstig t mulige Stilling, men Flyve
ren maa ogsaa kunne foretage en hur
tig Undvigelsesmanøvre for at undgaa 
den kraftige Luftværnsild, der vil bli
ve rettet imod ham fra et moderne 
Krigsskibs mange Batterier. 

Til Torpedoangreb fra Luften er 
det saakaldte daarlige Vejr oftest al 
foretrække. Under Beskyttelse af lave 
Skyer gælder det om at komme Mod
standeren ind paa Livet, d. v. s. paa 
højst 3000 Meters Afstand. Overraskel
sesmomentet er af den største Betyd
ning. Hvis Angreb nemlig bliver ob
serveret i god Tid, faar Skibet Lejlig
hed til at gire, enten imod Tor
pedoen eller bort fra den, alt 
afhængig af, hvorfra Angrebet foreta
ges i Forhold til Skibets Kurs. 

Det angribende Luftfartøjs Hastig
hed kan ansættes til ca. 300 km/T, 
Torpedoens Fart i Vandet ligger un
der 100 km/T. Heraf følger, at Torpe
doens Hastighed, der ved Kastet er 
den samme som Luftfartøjets, maa 
mindskes med ca. 200 km/T. Dette 
stiller store Krav til Torpedoen, 
af hvilken Grund man ikke kan an• 
vende Skibstorpedoer til Kast fra Luf
ten. Gennem langvarige Eksperimen
ter er man imidlertid naaet frem til 
Lufltorpedoen, som i visse Retninger 
adskiller sig væsentligt fra sin For
gænger. 

En Lufttorpedo er en sindrig Ind-
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retning, der bestaar af ca. 3500 for
skellige Dele. Den er Resultatet af et 
Præcisionsarbejde, som maa være 
perfekt til de mindste Enkeltheder, 
for Torpedoen maa ikke afvige en 
Haarsbredde fra den oprindelige 
Kurs, hverken i Dybden eller i Siden. 
Et mislykket Kast betyder et Tab paa 
omkring eet hundrede Tusind Kro
ner; saa meget koster nemlig en Luft
torpedo. 

Det engelske Torpedoluftfartøj har 
i den nuværende Krig vist sig at vært' 
et frygteligt Vaaben. Det dristige An
greb mod største Delen af den italien
ske Middelhavsflaade, da denne laa 
for Anker i den godt ·beskyttede Bugt 
ved Toranto, vil ikke gaa af Glemme
bogen. Engelske Torpedoluftfartøjer 
havde faaet den Opgave at angribe 
Krigsfartøjer, der laa i Torontos 
Havn, og som mod Søsiden var sikret 
af Torpedonet og andre Beskyttelses
foranstaltninger. Luftfartøjerne foretog 
Angreb fra Landsiden og kastede de
res Torpedoer fra ca. 10 Meters Hojde 
mod de ubeskyttede Skibssider, der 
vendte ind mod Land. Halvdelen af 
den italienske Slagskibsflaade blev 
sænket eller stærkt beskadiget. Torpe
doen havde vist sig at være et fortræf
feligt Vaaben i Flyvemaskinens Tje
neste. 

I Marts 1941 antog de engelske 
Transporter fra Grækenland til 
Ægypten et temmelig stort Omfang, og 
Italienerne besluttede sig derfor til at 
stoppe denne Trafik. Den 27. Marts 
blev stærke italienske Flaadestyrker 
sendt ud for at søge Føling med de 
engelske Søstridskræfter, der stod un
der Admiral Cunninghams Komman
do. En Krydserdivision lokkede den 
italienske Styrke hen i Nærheden af 
den engelske Hovedstyrke, der bestod 
af Slagskibene Barham, Warspite og 
Valiant samt Hangarskibet Formi
dable. Nogle Torpedoluftfartøjer star
tede fra Hangarskibet, de angreb og 
fik Fuldtræffere mod det italienske 
Slagskib Vittorio Veneto og Krydse
ren Pola (10.000 Tons). Derved fik 
Skibene deres Fart væsentlig reduce
ret, den engelske Hovedstyrke naaede 
frem, yderligere Træffere kunde kon
stateres paa Vittorio Veneto, og des
uden blev der sænket flere ledsagen
de Skibe. Det var Slaget ved Matapan, 
som takket være Torpeluftfartøjet 
blev afgjort til engelsk Fordel. 

To Maaneder senere opdagede 
engelske Fjernrekognosceringsluftfar
tøjer det tyske Slagskib Bismarck i 
en norsk Fjord. Dette stod til Søs, men 
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forfulgtes paa Atlanterhavet af en i 
U. S. A. bygget Flyvebaad af Catalina
Typen. Hangarskibe sendtes ud, og 
Torpedoluftfartøjer gik til Angreb. 
Træffere kunde noteres, og det havde 
til Følge, at Skibets Fart mindskedes. 
Naadestødet fik det af en engelsk 

• ms• 

Torpedoen kastes ..... 

og rammer Vandoverfladen. 

Krydser, der sænkede Bismarck med 
en velrettet Torpedo. Men det var en
gelske Torpedoluftfartøjer, som hav
de muliggjort dette. 

Mærkelig nok har tyske Torpedo
luftfartøjer, saa vidt man ved, ikke 
rigtig været i Virksomhed. Flere af de 
tyske Flyvemaskiner er bygget som 
Torpedoluftfartøjer, men man har 
endnu ikke hørt ret meget om dem. 

Italienerne har haft større Held 
med sig; den 3. September 1941 blev 

en britisk Konvoj angrebet i .Middel
havet af italienske Torpedoluftfar
tøjer. Englænderne indrømmede en 
Fuldtræffer paa Slagskibet Nelson 
samt Tabet af et Handelsskib. Ved det 
italienske Luftvaabens nitten Aars 
Jubilæum, som fandt Sted nogle Uger 
senere, meddeltes det officielt i Rom, 
at Italienerne havde sænket 18 
Krigsskibe ved Hjælp af Lufttorpe
doer. Deraf var 11 Krydsere, 2 Hjæl
pekrydsere og 3 Jagere. Endvidere 
var 32 Fragtdampere blevet sænke! 
paa samme Maade. 

Da de tyske Slagskibe Scharnhorst 
og Gneisenau løb Spidsrod i Kanalen, 
blev de bl. a. angrebet af engelske 
Torpedoluftfartøjer, som kunde note
re flere Træffere. Men Tyskerne kla
rede sig alligevel. Ifølge engelske Op
lysninger skulde dette skyldes den 
Omstændighed, at der anvendtes Tor
pedoer af for ringe Kaliber. Klarhed 
herover faar man dog ikke, før Kri
gen er forbi. 

Japanerne har haft mere Held med 
sig. Ved Angrebene mod amerikanske 
og engelske Baser forbavsede de hele 
Verden. Pearl Harbour var en første 
Rangs Sensation: seks amerikanske 
Slagskibe sænket eller beskadiget. 
Lufttorpedoer har dog i dette Tilfæl
de kun været anvendt i ringe Ud
strækning. 

Det haardeste Slag mod den engel
ske Flade faldt tolv Dage senere, den 
9. September forrige Aar, da Slagski
bet Prince of Wales og Slagkrydseren 
Repulse blev sænket ud for Malakas 
Kyst. Til Trods for at disse to Skibe 
tilsammen havde ikke mindre end 84 
Luftværnspiecer af den mest moderne 
Konstruktion, kunde de ikke afvær,ze 
de Angreb, som blev udført af nogle 
og tres japanske Flyvemaskiner. Al
lerede i Begyndelsen af Angrebet kun
de der konstateres Fuldtræffere med 
Torpedoer og Bomber. Prince of Wa
les blev sænket af Lufttorpedoer, men 
blev ogsaa ramt af flere Bomber. 
Lufttorpedoer var ogsaa en medvir
kende Aarsag til Repulse's Sænk
ning. Der var kun tyve Minutter 
imellem de to Skibes Undergang. Ja
panere oplyser, at de mistede tre Fly
vemaskiner, og Englænderne opgiver 
Japanernes Tab til syv Maskiner. Lad 
det nu være, hvad det være vil: Eng
lændernes Tab i Forhold til Japaner
nes var kæmpemæssige og havde en 
afgørende Indflydelse paa den umfd
delbare Udvikling af Krigen i det 
fjerne Østen. 

Håns Oslelius i > Vi Flygare«. 



SH·ORT "STIRLING" 
Engelsk ~Kæmpebomber med fortrinlige Flyveegenskaber 

I forrige Nummer ar :.Flyve bragte vi 
en Omtale af den ene af de nye, en

gelske Bombere, Avro :.Manchester«. 
Den anden nye Type, som R. A. F. har 
faaet, er den firernolorede Short :.Stir
lingc. 

Stirlings Tilblivelseshistorie er ret in
teressant. Flyvemaskinefabriken Short 
Brathers' Navn har næsten altid været 
nævnt i Forbindelse med forskellige 
Typer af Søluftfartøjer, der alle havde 
fortræffelige Flyveegenskaber. Men Fa
briken har dog ikke helt undladt at 
l.Jeskæftige sig med Landflyvemaski
ner, og den er ogsaa fremkommet med 
en Del meget vellykkede Typer. Fir: 
maets mangeaarige Erfaring fra Byg
ningen af Søluftfartøjer, var imidlertid 
en god Garanti for, at det ogsaa skulde 
kunne bygge et lige saa godt Bombe
luftfartøj. Resultatet blev Stirling Ty
pen, og for at være helt sikker paa den 
nye Types Flyveegenskaber, byggede 
man en formindsket Forsøgsmodel. Alt 
var sat ned i en bestemt Skala, og som 
Motorer fik den fire Pobjov Niagara 
IV. Prøveflyvningerne var tilfredsstil
lende, og derefter paabegyndtes den 
egentlige Produktion. Prototypen af 
de første Eksemplarer blev bygget hos 
Short Bros.; men da det jo drejede sig 
om et Arbejde indenfor den :.tunge In
dustri«, kunde Fabrikken ikke selv 
fortsætte med den store Produktion, 
der skulde til for at tilfredsstille Efter
spørgslen, og Sti!rling fremstilles nu i 
Dele paa 20 forskellige Fabriker. 

Størrelse. Den midtvingede Konstruk
tion er valgt dels af aerodynamiske 
Grunde, og dels for at skaffe god Plads 
til det store Bombemagasin i Kroppen. 
Den Pris man har maattet betale her
for, er et usædvanlig højt Underste] , 
der kan trækkes ind i de to Motorgon
doler. Hvert af Understelsbenene vejer 
ca. 350 kg. 

Paa Grund af Stirlings Længde or 
Højde- og Sideror forholdsvis smaa. 
Kroppen er bygget som en flad Kasse 
med afrundede Kanter. 

Besætningen bestaar normalt af syv 

Mand: første og anden Flyver, Naviga
tør ( der ogsaa er Bombekaster), Skytte 
i Næsetaarnet (som ogsaa er Radio
telegrafist), to andre Skytter og en Me
kaniker. Der er god Plads for hele 
Besætningen, da hele den indvendige 
Del (Planerne indbefattet) er godt ud
nyttet. Alle Maskingeværstandpladser
ne er panserbeskyttede. Udrustningen 
er saa omfattende og fuldstændig, som 
den maa være paa en Langdistance
bomber. 

Andre Data for Stirling er: Længde 
29 m, Højde over 7 m. Længden af 
Bombemagasinet i Kroppen er 14 m. 
Haleplanets Spændvidde er godt og vel 
14 m. Største Hastighed 480 km/ T. 
Rækkevidde over 3000 km. Fuldvægt 
30.000 kg, deraf Bombela t 8.000 kg. 

>Flygtidningenc. 

Det mest iøjnefaldende ved Short 
Stirling er de forholdsvis korte Bære
planer, der giver det Udseende af, at 
Motorerne er anbragt langt ude imod 
Planspidserne. Disse Ejendommelig
heder skal imidlertid give temmelig 
gode Flyveegenskaber. Luftfartøjets 
Konstruktør, A. Gouge, siger, at Stir
ling til Trods for sin Størrelse er me
get let at manøvrere. Besætningerne 
er meget glade for dette Luftfartøj, der 
er meget kraftigt bevæbnet, og der 
paastaas, at Stirling efter at have ka
stet sine Bomber mod et Maal, ikke er 
bange for at blive paa Stedet for at 
tage Kampen op med Modstanderens 
Jagere. 

Tallene paa Skitsen viser: 

Short Stirling er et midtvinget, frit
bærende Helmetalmonoplan, udstyret 
med fire 4-cyl. Bristol Hercules ventil
løse Motorer paa 1600 HK (ved 2.900 
O/ M) eller Wrigl)t Cyclone af samme 

1. Bombekasteren. 
2. Navigatør, der ogsaa fungerer som 

Bombekaster. 
3. Opbevaringssted for Navigatørens 

Faldskærm. 
4. Fotografiapparat. 
5. Stort Bombemagasin. 
6. Navigatør. 
7. Flyvemekaniker. 
8. Radiotelegrafist. 
9. Brændstoftank i forreste Del af Bære-

plan. 
10. Bombemagasin i Bæreplan. 
11. Understellet (indtrukket} . 
12. Olietank. 
13. Brændstoftanke. 
14. Balanceklap. 
15. Bræt, der anvendes til Motoreftersyn. 
16. Stort Bombemagasin. 
17. Rør for Nedkastning af Lysbomber. 
18. Reserveudgang. 
19. Dør. 
20. Toilet. 
21. Halehjul (indtrukket). 

22 . Lysbomber. 
23. Lysbomber. 
24. Stige til Brug under Lastning og Ef• 

tersyn af Bæreplan. 
25. Reserveudgang. 
26. Ammunition. 
27. Vædsketank til Propellernes Afisning. 
28. Køje. 
29. Iltbeholdere. 
30. Pejlanordning. 
31. Mekanikerens Plads. 
32. Lem for astronomiske Observationer 

o. lign. 
33. Mekanikerens Instrumentbræt. 
34. Ferskvandsbeholdere. 
35. Første og anden Flyver. 
36. Afdriftsmaaler. 

Paa det venstre Plan kan man helt 
inde ved Roden skimte Ordene >Ding
hy stowage«, og de henviser til et Rum 
bagved den inderste Brændstoftank, 
hvor Gummibaaden er stuvet ned. 
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DEN USYMETR"ISKE I 

BEGGE de krigsførende Parters Fly
vemaskineindustri har ikke nøje

des med at masseproducere, men er 
ogsaa fremkommet med flere helt nye 
Typer under den Krigsperiode, der 
allerede er forløbet, og en af de mær
keligste Typer, der er kommet frem, 
er den tyske BV141, den første usy
metriske Flyvemaskine i Verden. Den 
er konstrueret og bygget af Blohm & 
Voss, og Ophavsmanden til den ejen
dommelige Type er Firmaets Chef
konstruktør, Dr. Ing. Vogt. 

BV141 skal i stort Antal have været 
indsat paa Østfronten med gode Re
sultater, takket være sin store Hastig
hed, Stigeevne og Manøvredygtighed 
samt den stærke Bevæbning, . der om
fatter baade Kanoner og Maskingevæ
rer. 

!øvrigt kendes ingen nærmere De
tailler om Konstruktionen og dens 
Præstationer udover, hvad der frem
gaar af omstaaende Fotografi. Den 
paa venstre Planhalvdel anbragte 
Krop rummer Motoren, medens den 
tre Mands Besætning er anbragt i 
Gondolen paa højre Planhalvdel. Her
fra er der god Sigt til alle Sider. 

* 
Naar man stilles overfor en saa 

usædvanlig Konstruktion som den 
usymetriske BV141, spørger man uvil
lrnarligt, hvad Hensigten er med den 
ejendommelige Anbringelse af Krop 
og Motorgondol. De Meddelelser, der 
hidtil har været fremme i Forbindel
se med hosstaaende Fotografi, fortæl
ler intet derom. Derimod findes der 
en Artikel i det svenske »Flygning« 
(Nr. 3 1940) om usymetriske Flyve-

maskiner, og den fortæller en hel Del. 
Dr. Ing. Vogt, der var Chefkon

struktør ved det tidligere Hamburger 
Flugzeugbau, er en af vor Tids dyg
tigste Fl)·veteknikere og samtidig en 
af de mindst traditionsbundne. 

Hans hidtil mest berømte Arbejder 
har været Ha 139 og Bv 142, hvoraf 
det første vil være kendt fra de tyske 
Atlanterhavsflyvninger. Disse Luftfar
tøjer vidner om megen Opfindsom
hed, men samtidig om stor teknisk 
Dygtighed. Ligesom alle flere{llotore
de Luftfartøjer er disse firemotorede 
Maskiner blevet prøvet med een eller 
flere Motorer ude af Funktion, og man 
tør formode, at den nye Ide med usy-
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FLYVEMASKINE -
metriske Flyvemaskiner er opstaael 
hos Dr. Ing. Vogt i Forbindelse med 
Beregningerne om de fleremotorede 
Luftfartøjers Stabilitet ved forskellige 
>Motorkombinationer«. 

Flyvemaskinens Symelri er hicllil 
blevet betragtet som noget selvfolge
ligt, og Richard Vogt er vist nok den 
første, som mente, at Fordelene i det
te Spørgsmaal sikkert rigeligt vilde 
opveje Ulemperne. 

Offentligheden fik første Gang 
Kendskab til Ing. Vogls Iclcer, da han 
for nogle Aar siden udtog Patent paa 
dem, og Skitserne, som vi bringer, er 
taget fra hans Patcntansogningcr. Ho
vedideen fremgaar af Fig. 1; de ov
rige Skitser er Variationer over sam
me Emne. Til venstre for Linien a- a, 
som ikke mere kan kaldes Symetri
linien, men som (maaske ikke helt 
korrekt) kan benævnes Længdeaksen, 
ligger Motoragregalet. Tilhøjre for 
Længdeaksen ligger Kroppen, med 
Førerrum forude og Halefinne samt 
>et halvt Haleplan« bagtil. 

Der er nu lo Ulemper, som skal op
hæves, nemlig først og fremmest en 
usymetrisk Trækkråft, der vil dreje 
Flyvemaskinen til højre, og desuden 
en usymelrisk Modstand. I sin Patent
ansøgning forklarer Richard Vogt, 
hvordan han klarer dette. 

For det første anbringes Motor
aksen i Vinkel med Længdeaksen. 
Derved blæser Propelslrømmen skraal 
ind paa Finnen (5) i Fig. 1. .ro større 
Motoreffekt, desto kraftigere bliver 
Paavirkningen paa Finnen - eller 
omvendt. Denne Ide er ikke ny; den 
anvendes f. Eks. paa Ju 52 for at 
lette Flyvning med den ene Sidemo
tor ude af Funktion. Den skraa For
kant (6) paa Haleplanet (7) i Fig. 1 
giver en lignende retningsvirkende 
Kraft, og det samme bevirker ogsaa 
Finnens (5) skraa Stilling (med Vink
len B). Med disse tre Kompensations
muligheder kan man sikkert opnaa 
gode Egenskaber hos Luftfartøjet til 
Trods for den usymetriske Træk
kraft. 

Den usymetriske Frontmodstand 
er efter Ing. Vogts Mening ikke noget 
særligt vanskeligt Problem. Frontmod
standen Jigger nemlig for største De
len i selve Motorinstallationen; Krop
pen kan gives en ren aerodynamisk 
Form. I Spørgsmaalet om Frontmod-





nen usymetriske Flyvemaskine BV 141. 

stand er Usymetrien derfor ikke van
skeligere, end at den kan udlignes ved 
en passende Fordeling af den indu
cerede Modstand paa Bæreplanet, d. 
v. s. en Forskel i Planarealet til højre 
for Kroppen og til venstre for Motor
cellen. Men da Fordelingen af Plan
areal er bestemmende for Opdriftcen
trets Beliggenhed, vil denne Forde
ling blive et »Tilpasningsproblem4:, 
hvor Modstandscenter, Opdriftcenter 
og Tyngdecenter flyttes, til der er Ba
lance. 

Fig. 2 viser en anden Type, hvor 
Frontmodstandens Usymetri er min
dre end Tilfældet er i Fig. 1. Fig. 3 
og Fig. 4 viser yderligere to Variatio
ner, idet Fig. 4 i Grunden er den sam
me som Fig. 1, blot med den Forskel, 
at der er to Motorer i Tandem. 

Hvilke Fordele mener Ing. Vogt at 
kunne opnaa ved en usymetrisk Kon
struktion? Det skriver han ikke noget 
om i sin Patentansøgning, men vi 

Luftf arfforsikringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 
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Fraktion for Danmark 
Tlf. Central 12793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret I 

Lufthavnen 

(>Flygningc) skal prøve paa al frem
hæve nogle af dem. 

Tænker man sig en eensædet Jager, 
er den første store Fordel klar og ty
delig lige fra Begyndelsen. Flyveren 
har langt bedre Sigt, end hvis han 
sidder bagved en Motor. Han har saa 
meget bedre Sigt, at man maaske tør 
forøge Landingshastigheden en lille 
Smule - skal vi sige 10 km /T? Saa · 
kan man forøge Planbelastningen og 
opnaa meget mere end 10 km/T stør
re Tophastighed. 

Saa er der den Fordel, at Benzin
tanke kan anbringes i Planet mellem 
Krop og Motor. Det betyder en lille 
Smule Trimning ved ulige Benzin
mængder. En anden Fordel er den, at 
der kan <j.nbringes Geværer og even
tuelt Kanoner indenfor Flyverens 
Rækkevidde - og uden Synkronise
ringsanordninger. 

En Ting maa ofres ved Luftfartøjet 
i Fig. 1 og det er Manøvreevnen om
kring Længdeaksen; der vil sikkert 
være et betydelig større Træghedsmo
ment tilstede end hos det almindelig 
kendte Luftfartøj. 

Hvad Flyverens Sikkerhed under 
Luftkamp angaar, synes del usymetri
ske Luftfartøj at yde ham en god 
Hjælp. Han kan forlade Maskinen i 
Faldskærm uden at løbe nogen særlig 
stor Risiko for at blive ramt af Hale
plan eller Propellen. Ganske vist be
skyttes han ikke af Motoren, men Fø
rerrummet kan sagtens pansres med 
lette, skraatstillede Plader, fordi hver
ken Motor eller Benzintank tager 
Pladsen op. Flyveren bliver heller 
ikke udsat for nogen umiddelbar 

Fare, hvis der skulde opstaa Brand i 
Motoren eller Benzinbeholderen. 

Bladet slutter sin Artikel med al 
sige: Maaske kommer Fordelene ikke 
til at opveje Ulemperne - og maaske 
bliver det omvendt. Den, der lever, 
faar at se! 

* Præmie for 
Muskelflyvning 

DET italienske Luftfartsforbund har 
udsat en Præmie paa 100.000 Lire 

for en Flyvning ved Hjælp af Muskel
kraft. Betingelserne er, at Starten fore
gaar fra en almindelig Flyveplads 
under normale Vejrforhold, at der op-
1rnas en Højde paa mindst fem Meter 
og en Flyvning paa lo Kilometer med 
Tilbagevenden til Startstedet. 

* 

BOSCH 
AFSKÆRMEDE TÆNDRØR 

I Flyvemaskiner, I BIier, I det hele laget over, 

all, hvor en Motor arbejder Side om Side med 

el Radloanlæg, borlellmlnerer Bosch afskær• 

mede Tændrør og øvrige Afskærmningsdele alle 

motoriske Forstyrrelaer. Ogsaa paa delle Om

raade yder Bosch en Indsats, der er anerkendt. 

A/sMAGNETO 
JAG TV EJ 155 - KØB EN HAVN N. 

Generalrepræøenlant• r for 

ROB. BOSCH1 G, m, b. H, • STUTTGART 
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Saa kcm • VI 
Kortfattet Redegørelse over de Resul

tater, der hidtil er opnaael paa Teo re
l i s k S p o r l s f 1 y v e r k u r s u s. 

•Saa flyver vi •, den nye Lærebog for 
Sports- og Pri'vatflyvere, fik i Daaben 
det helt rigtige Navn, vi har jo nemlig 
fløjet, vidt og bredt endda, trods alt. Ud 
over del ganske Land er , Stregerne• 
slaaet, og unge danske Mænd og Kvinder 
har i hundredvis givet Gas og har fløjet 
Luften tynd over den danske Jord. I 
Tankerne er Kursen lagt an, Afdriften 
kontrolleret, og Passagepunkterne nede 
paa Jorden er passeret i Overensstemmel
se med Beregningerne herfor. Med fast
satte Omdrejninger og rigtigt Olietryk, 
med Næsen paa Horisonten og korrekt 
indstillet Haleplan, i Modvind og i Med
vind, har vi fra Skolebænken ladet Tan
kerne fare. Det smagte dog altid af Fugl, 
og - del smagte godt. 

Ideen i disse Kursus har fænget; glade 
ug tilfredse med et godt Resultat har ad
skillige Kursusdeltagere hængt del er
hvervede Diplom op paa Væggen der
hjemme; del var det. Hvornaar del næste 
Skridt kan tages - i Luften - faar staa 
hen; al del for manges Vedkommende vil 
blive laget, er der næppe Tvivl om. 

Dansk Motorflyver Union saa rigtigt, 
da delle Aars nu afviklede Kursusrække 
blev planlagt. Parolen var den, at saa 
mange som muligt skulde have Lejlighed 
til at være med. Del tjener Provinsflyve
klubbernes Bestyrelser til Ære, al Planen 
blev omsat i Handling, og Hesullalel er 
da ogsaa blevet derefter. Ikke mindre 
end 540 Deltagere har i Aar været paa 
Kursus, og af disse gik 352 op til den 
afsluttende teoretiske Prøve. 293 Diplo
mer har Det Kongelige Danske Aeronau
t iske Selskab maaltet af med i den An
ledning, de er udstedt med Glæde. 

l!J42's Kursus har, foruden med 2 Hold 
i Kobenhavn, været afholdt i Byerne: 
Bønne, Odense, Esbjerg, Aarhus, Ban
der.,, Hobro, Viborg og Aalborg. Blandt 
de mange Problemer, som meldte sig i 

saa langl -
Forbindelse med Planlæggelsen af denne 
Serie Kursus samtidig i de forskellige 
Byer Landet over, var ikke mindst Læ
rer-Spørgsmaalet. Dette blev klaret sær
deles fikst, idet Lærerne - 3 ialt - med 
DSB kørte rundt fra By til By og gav 
Undervisning hver Aften Ugens 6 Hver
dage. Endnu, mere end halvanden Maa
ned efter al sidste Jernbanerejse i den 
Anledning er tilendebragt, kan en drøm
mende Lærer i Søvne fare op med det 
kendte , DSB Gung-Gung Gung-Gung• i 
Ørerne, suppleret med Togførerens ,Kom 
der Rejsende ind i .... ?•. 

Samtlige Kursus blev vel gennemført, 
og fra de enkelte Byer kan berettes føl 
gende: 

Uonne. Kursus blev afholdt paa Tek
nisk Skole, og Undervisningen blev fo . 
reslaael af Stationsleder V. Laurilsen, 
D. D. L. Bonne, bislaael af Ingeniør Møl
ler Hansen og Vejrtjenesteassistent A. Ja
cobsen. Af de 28 Deltagere, som klarede 
den afslullende Prøve, bestod Læge Poul 
Hage som Nr. 1 og erhvervede dermed 
DKDAS' 1. Præmie (el Eksemplar af 
, Dansk Flyvnings Historie • og el Ekspl. af 
, Danish Air Pilot •), og Civilingeniør Ro-

. berl Sørensen fik 2. Præmie (el Eksem
plar af •Dansk Flyvnings Historie •). Ar
kitekt Paul Tybjerg blev Nr. 3. Med delle 
Kursus' Etablering fik Rønne iøvrigt 
Vind i Sejlene; Rønne Flyveklub er nu 
under Dannelse. 

København. Her blev Kursus som sæd
vanligt afholdt i •Berlingske Tidende•s 
Lokaler i Pilestræde, og Undervisningen 
blev foreslaaet af Kursuslederen bislaael 
af Kaptajn Michael Hansen, Kaplajnløjl
nant K. Ramberg og Civilingeniør C. C. 
Beckmann. Ikke mindre end 81 Elever 
bestod den afsluttende Prøve, hvor Civil
ingeniør Olaf Elbro blev Nr. 1, Fuld• 
mægtig Gunnar Lindely Nr. 2, og slud. 
polyt. Andreas Andersen Nr. 3. Alle tre 
Herrer blev belønn.el med Præmier fra 
DK DAS. Yderligere havde , Berlingske 

Fra en Undervisningstime paa det københavnske Kursus. Til højre ses Kursuslederen, 
Kaptajnløjtnant Sv. Aa. Dalbro fra Ryggen. 
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Tidende • udsat tre Præmier, som tildel 
tes Bankassistent Axel E. Henrichsen, 
Havnebetjent ved Københavns Lufthavn 
Paul H. Østerberg og Mekaniker Erik T, 
Skands; samtlige Præmier var Bogpræ
mier. 

Odense, Esbjerg og Aarhus blev betrag
tet som et samlet Kursus med Klasse i 
hver af de tre Byer. Foruden Kursuslede
ren var Ingeniør Møller Hansen Lærer 
her. 

Odense. Undervisningen foregik paa 
Teknisk Skole, hvor et særdeles velegnet 
Lokale var stillet til Raadighed. Blandt 
Eleverne var et ikke ringe Antal Model
flyvere (Odense er jo som bekendt dansk 
Modelflyvnings Højborg), der Side om Si
de med Svæveflyvere og Motorflyvere 
fulgte Undervisningen med allerstørste 
Interesse. Her bestod 41 Deltagere den af
sluttende Prøve med Ingeniør Leo Avlkær 
Andersen som Nr. 1 - første Præmie 
DKDAS, og Overingeniør Ditlev Tom-Pe
tersen som Nr. 2 - anden Præmie. Herr 
Hakon Due Hansen blev Nr. 3. All iall el 
særdeles pænt Resultat. 

Esbjerg. Med Teknisk Skole's Festsal 
som en værdig Ramme gik Undervisnin
gen sin Gang med Liv og Lyst. Der blev 
slidt bravt i del, og Interessen var stor. 
En af Deltagerne maatte cykle ca. 60 km 
hver Undervisningsaften, og han snød 
ikke en eneste Gang, en særdeles pæn 
Præstation. Ved den afsluttende Prøve, 
som blev bestaaet af ialt 32 Elever, blev 
Direktør H. H. Ponloppidan Nr. 1 og Be
styrer G. Grosen Nr. 2; de lo Herrer fik 
tildelt Præmier af DKDAS. Fotograf V. A. 
.Jacobsen blev Nr. 3. 

Aarhus. Grunden til den noget ringe 
Deltagelse i delle Kursus skyldtes maa
ske i nogen Grad Undervisningslokalels 
noget uheldige Beliggenhed. En mere cen
tral Beliggenhed havde muligvis tilladt 
flere Deltagere at afse Tid til al gennem
føre Kursus. Udmærkede Holdet sig ikke 
ved sin Størrelse, saa hævdede del sig al
ligevel bravt blandt de øvrige Kursus. Af 
iall 25 Deltagere gik 2:1 op til Prøve, el 
ganske pænt Hesullal. Al' de l!l, som be
stod Prøven, blev Holdets enes te kvinde
lige Deltager, en ung aarhusiansk Konlor
clame, Frøken Gerda Fluor Bendixen en 
flot Nr. 1. Frøkenen fik ~aaledes DKDAS' 
første Præmie, og en ung Modelflyver, 
Gartner Poul Klarskov Larsen blev Nr. 2 
og fik 2. Præmien. Købmand Hj. Larsrn 
(tidligere Militærflyver) blev Nr. 3. 

Paa samme Maade, som Odense, Es
bjerg og Aarhus blev betragtet som en En
hed, var: Handers, Hobro, Viborg og Aal . 
borg ligeledes el Kursus med Hold i de 
enkelte Byer; Undervisningen blev fore
staael al' Kaptajn A. Edsen-Johansen. I 
Fagene Motorlære og Aeroplanlære under. 
vistes i Randers, Hobro og Viborg af In
geniør Møller Hansen, medens denne Un
dervisning for Aalborgs Vedkommende 
blev givet af Ingeniør Zeuthen og Drifts. 
leder Kramme. 

Randers. Undervisningen foregik i cl 
fortrinligt Lokale paa Teknisk Skole. I 
Løbet af Kursus foranstaltedes en samlet 
Udflugt til Hobro, hvor Eleverne fik Lej 
lighed til at lage Magnus Christiansens 
Luftfartøjer i nærmere Øjesyn. Af de 19 
bestaaede Elever blev Ingeniør Erik Kong
stad en fin Nr. 1 med tilhørende 1' Præ
mie, medens Skibsmægler F. Bach blev 



Oversigt over hidtil afholdte Teoretiske Sportsflyverkursus. 

l{ursus 

I Sted (By) I Fra - Til I Antal Hold I 
Deltagere I Deltagere I Deltagere I 0/o I 

Antal Ud- Antal Diplo-
Nr. tilmeldt allagt Prøve bestaaetPrøve mærkeiser mer udstedt 

1941 I 
1 København 8/2- 2/5 41 1 Flyver 57 23 23 100 8 23 
1 )) B/2- 2/5 )) 2 Aspirant 112 54 49 90 12 49 
2 )) 4/a- 28/4 )) 1 )) 188 84 (l3 75 22 (;3 
3 Aarhus 15/4- 8/6 )) 1 )) 30 24 l 21 88 6 21 
3 Aalborg 16/4- 7fs )) 1 )) 56 4-2 39 93 3 39 
4 København 8/10- 29/ l1 )) 2 )) 134 71 (;6 93 15 66 

1942 
5 Rønne 12/i- 10/ø 42 1 )) 43 30 28 93 7 28 
6 København 2/2- 28/3 )) 2 )) . 123" 99 81 82 19 81 
7 Odense 16/a- 8'5 )) 1 )) 71 48 4-1 85 12 41 . 
7 Esbjerg 18/a- 7/5 )) 1 )) 53 36 32 89 8 32 
7 Aarhus 20/8- 015 )) 1 )) 25 23 19 83 (i 19 
8 Banders B/4- 16'5 )) - 1 )) 53 28 19 68 3 19 
8 Hobro 9/4- 10'5 )) 1 )) 49 20 15 75 2 15 
8 Viborg ¼- 1¾ )) 1 )) 4-!l 24- 22 9') 3 22 
8 Aalborg tB/8- 2016 )) 1 )) 74 4-4 36 82 (j 3(j 

lait 8 !l Byei· 18 Klasser \ 1117 I 650 _ 58 0/o 1554 = 85 0/o I \ 132 = 200/o I 554 

Nr. 2 og fik 2. Præmie. Ingeniør E. H. Kri
slensen bll!V Nr. 3. 

Hobro. I Bctraglning af Byens Slørrl'lsc 
var Tilslulningen Lil Kursus udmærket, og 
Magnus Chrisliansens Propaganda for 
Flyvesagen havde saaledes givel et godl 
Hcsultat. Ikke mindre end 49 Hobro-Bor
gere salle sig her paa Skolebænken for at 
lære Flyvning. Ved den afslultende Prøve 
blev Læge 0. Lauest Nr. l og Erik K. An
dersen Nr. 2, medens Tandlæge Knud Lyn
bech blev Nr. 3. Nr. 1 og 2 fik som sæd
vanligl Præmier fra DKDAS. Undervisnin
gen foregik paa Grand Hotel, hvis Ejer, 
liclligere Mililærflyver P. Wiirtz, selv del
log i Undervisningen. 

Viborg. Ikke mindre end 49 Deltagere 
havde her meldt sig Lil Kursus. Vestre 
Borgerskoles Fysiksal, et ganske fortrln
ligl Lokale, var stillel til Haadighed, og 

med Formanden i Spidsen gik Undervis
ningen lcl for Haanden. 22 ialt erhverve
de sig DKDAS' Diplom, og heraf fik Me
kaniker H. Hvass Nielsen 1' Præmie, me
dens Formanden, Direklør H. H. Laursen 
blev Nr. 2 og fik 2' Præmie. Politifuld· 
mæglig H. l\løhring Andersen blev Nr. 3. 

Aalborg. Som Hosinen i Pølseenden 
kommer Aalborg ind som Nr. l af Provin
sens Hold, hvad Deltagerantallel angaar. 
74 Deltagere havde meldl sig Lil Undervis
ningen, som foregik i Teknisk Skules Fcsl
sal. Delle Hold var iøvrigt el heil •Lærer. 
Hold •. 8 Lærere og 1 Lærerinde fra Aal
borg Skolevæsen fulgle Undervisningen 
med slor interesse og megen Flid. Her 
blev givel et Eksempel Lil Eflerfølgelse for 
Landets øvrige Byer, naar næste Vinlers 
Kursus løber af Stabelen. Af Diplomlager
ne blev Civilingeniør Børge Helmø Larsen 
Nr. 1 - 1. Præmie, tæt fulgt af Lærer 

Pan American Airways »Deltagelse i Krigen« 

DET store amerikanske Luftfartsel
skab Pan American Airways har 

udsendt en interessant Beretning om, 
hvordan dets Flaad~ af store Trafik
flyvebaade, der var spredt over det 
meste af Verden, mødte Krigsudbrud
den den 7. December 1941. Beretnin
gen siger, at man allerede i længere 
Tid havde forudset denne Begivenhed, 
og at man havde >indøvet«, hvordan 
man skulde hære sig ad, saaledes at 
der kun behøvedes en kort Radiomel
ding for at faa alle undervejs værende 
Clipper-Flyvebaade til at følge de fore
skrevne Ordrer. Hertil hørte bl. a. Ind
stilling af al Radiokorrespondance og 
en Afvigelse fra de sædvanlige Ruter m.m. 

Man indtog det Standpunkt, at Ame
rikas Indtræden i Krigen ikke skulde 
berøre Trafiken over det nordlige At
lanterhav (firemotors Boeing B-314), 

Trafiken over Sydatlanten (Boeing 
B-314) eller Trafiken i Sydamerika, 
hvorimod Trafiken over Stillehavsom
raadet skulde indstilles. 

I dette Omraade befandt sig ifølge 
Fartplanen følgende Luftfartøjer: En 
Boeing B-314, >Anzac Glipper«, der 
ved Krigsudbruddet var i Luften 1 1/2 
Times Flyvning fra Mellemlandings
pladsen i Honolulu; en Boeing B-314, 
>Pacific Glipper«, der paa dette Tids
punkt befandt sig i Luften paa Vej 
fra fransk Noumea (Nykaledonien) til 
Auckland (Nyzeeland); en firemotoret 
l\Iartin 130, >Philippine Glipper«, der 
var paa Vej til Singapore, og som 
befandt sig mellem Wake Øen og 
Guam; endelig den firemotorede Si
korsky S-42, , Hongkong Glipper«, der 
netop var ved at starte fra Manilla 
(Philippinerne) til Kanton (Hongkong). 

Thøger Slr. Grønborg, som blev Nr. 2 og 
fik DKDAS' 2. Præmie. Lærer Sv. Juel 
Jensen blev Nr. 3. 

Med god Samvillighed kan vi nu lræk
ke Vejret lidt og holde Sommerferie og 
samle Kræfler Lil kommende Vinlers for
haabentlig endnu større Kursusrække. 

Nedenslaaende Skema giver en sainlcl 
Oversigt over, hvad der hidlil e1· opnaaet 
paa ialt 8 teoretiske Sportsflyverkursus. 

1117 er ganske vist et stort Antal, men 
vi skal langt videre endnu. Lad os til næ
ste Vinter mødes rundt i Landets Skole
lokaler i langt større Antal, der skal nok 
blive skaffet Plads. De næste 1117 Delta
gere er jo allerede sikret, naar blot hvrr 
enkelt, som allerede har gennemgaaet 
Kursus, til den Tid sørger for at stille en 
ny Kursusdeltager. Nu puster vi lidt og 
holder Ferie, og til Efteraaret, ja -

»San er vi klar Igen«. 

Af disse Flyvebaade landede Anzac 
Glipper'en planmæssigt paa Hawaii, 
men ble,• dirigerel hen til en anden Fly
veplads, der laa udenfor Operationsom
raadet, og efter at have fyldt Benzin 
paa, blev den ad en Omvej dirigeret 
til San Francisco, hvortil den naaede 
velbeholdent. 

Pacific Glipper'en fik Ordre til at 
vende tilbage til Noumea, hvor den 
skulde lande og afvente nærmere Or
dre. Den fløj senere over Nyzeelai'ld, 
Australien, Afrika, Sydatlanten tilbage 
til U. A. S. 

Philippine Glipper'en fløj tilbage til 
Wake-Øen, for at afhente Pan Ameri
can Airways' derværende Personel. 
En Del Fragt blev udladet paa Wake
Øen, fortrinsvis Gummi til Birma
Vejens Lastbiler, idet man dog be
holdt noget af det til Brug som Svøm
meveste for de Passagerer, der blev ta
get om Bord. Inden Starten fra Wake 
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D.D.L.'s Stewardess, Frk. Hanne Hansen 
passerer I Million Flyvekilometer 

Flyvemillionære11, F1·k. lian n e II an s e IL sammen med »Conc/or«ens Besæt-
11i11g efter Landingen i Lufthavnen den 11 . .l11ni 1942. Tilsammen kan denne Be
sæl11i11g mønstre over 1 Millioner Flyveldlometer. Fra venstre: Luftkaptajn 
C h. B ram s e 11 (1 Mill. km), Stewardess Frk. Ha 11 n e Ha 11 s e 11 (1 Mill. 
km) , Flyvemekmziker 1\ age li a 11 se 11 (11/2 Mill. km) og Racliotelegrafist 

S. Hans en (1/2 Mill. km). 

DA Condorcn landede i Københavns 
Lufthavn den 11. Juni havde 

D. D. L.'s Stewardess, Frk. Hanne 
Hansen passeret sin første Million 
Flyvekilometer. Den højtidelige Mod
tagelse af den nybagte Flyvemillionær 
fandt Sted paa D. D. L.'s Luftrejsebu
reau i Dagmarhus, hvor Direktør K. 
Lybye overrakte hende Selskabets 

foretog Philippine Clipper'en en »Re
kognosceringsflyvning«, og da den 
igen laa for Anker, blev den udsat for 
angribende japanske Bomberes Ma
skingeværsalver, som imidlertid ingen 
nævneværdig Skade foraarsagedc. 
Over l\'Iidway og Hawaii naaede den 
velbeholdent tilbage til San Francisco. 

Hongkong Clipper'en naaede hel
skindet til Kanton (Hongkong), netop 
fem Minutter før et japansk Luftan
greb. Da Japanerne fortsatte med An
grebene Bølge efter Bølge, gik Flyve
baaden tabt ved det tolvte Angreb. 

Saadan forløb »Deltagelsen i Kri
gen« for P.A. A.'s Luftflaade i Stille
havsomraadet. 
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Naal i Guld samt en megt smuk Skaal. 
Et Væld af Blomster strømmede ind 
fra Venner og Bekendte - og fra tak
nemmelige Passagerer, der her benyt
tede Lejligheden til at bringe Frk. 
Hanne Hansen en Tak for hendes al
drig svigtende Omhu for Luftfartsel
skabets Kunder. 

Flyvemekaniker i D.D.L. har 
fløjet l 1/2 .Milt. Kilometer. 

TORSDAG den 4. Juni havde Flyve
mekaniker Aage Hansen fløjet 11/~ 

Million Kilometer i den danske Luft
trafiks Tjeneste. 

Aage Hansen, der ogsaa er Radio
telegrafist, blev ansat i Det Danske 
Luftfartselskab d. 15. Jan. 1931, og d. 
12. Aug. 1939 blev han Luftmillionær. 
Aage Hansen, der er den eneste 1 %
Millionær i D. D. L.'s Tjeneste, flyver 
for Tiden med den danske Condor
maskine paa Ruten København-Ber
lin-Wien. 

FEMTEN 1111B 
I D.D.L. 

Stationsleder Viggo Bache. 

DEN 1. .Juni kunde Det Danske 

Luftfarbelskahs kendte Stalion:-.

lcder \'itmo Bache fejre et efter Luft

fartsforhold bemærkelsesværdigt Ju

bilæum, idet han havde været ansat i 

Selskabet i 15 Aar. Stationsleder Ba

che har tidligere haft Ansættelse i 

Østm,ialisk Kompagni, men i 1927 gik 

han over i D. D. L.':-. Tjeneste, hvor 

han siden har haft sin Gerning. 

* 

Flyvemekaniker Aage Hansen. 



Modelfyvningens Udvikling i- Tyskland 
MODELFLYVNINGENS HISTORIE i 

Tyskland gaar saa langt tilbage 
som til 96, hvor Brødrene Otto og 
Gustav Lilienthal efter Studium af Fugle
nes Flyvning og deres Vingers Konstruk
tion gik i Gang med at bygge Modelflyve. 
maskiner og Glideplaner. At gaa nær
mere ind paa Lilienthals Forsøg og Re
sultater her, vil være at gentage, hvad 
de fleste Modelflyvere ved. Nævnes skal 
det dog, at Brd. Lilienthal i deres utallige 
Modelforsøg bl. a . maalte deres Dragers 
Opdrift, ved at forbinde Dragesnoren til et 
Trækmanometer. Det vil sikkert i nær 
Fremtid hlive aktuelt heFhjemme al fore
lage lignende Forsøg med at maale, hvor 
stor Opdriften er paa en Svævemodel, der 
højslnrles, for derigennem at drage Er
faringer ved Dimensionering af Hoved
bjælkerne. 

I 1901 fandt den første Flyvning med . 
en Gummimotormodel Sted i Tyskland. 
Modellen var en Stokmodel , hygget af 
Hans Grade, og det lykkedes ham ved 
mange Eksperimenter at udvikle sin l\fo
torn10del til en Motorflyvemaskine, hvor
med han d. 30. Oktober 1908 udførte den 
første Motorflyvning i Tyskland. 

Efter Grades første Flyvning med en 
Model, bredte Interessen for Modelflyv
ning sig over hele Tyskland. Mærkelig 
nok var der slet ingen Interesse for Glide
modeller. Kun motordrevne Modeller blev 
hygget. Mest var det Efterligninger af 
•rigtige Flyvemaskiner •, som Grade, 
Etnch, Bleriot og Farman m. m., men 
Hesullaterne med disse Skalamodeller var 
ikkr store, paa Grund af Mangel paa godt 
l\Iotorgummi. 

Den egentlige l\lodelflyvning begynder. 
Efter Verdenskri,;cn kom <.ler Fart i 

Modelflyvningen. Konkurrencer blev af
holdt flere Steder i Tyskland, de største 
paa \Vasserkuppe, og Rekordernes Antal 
og Størrelse steg betydeligt. 

Efter Magtovertagelsen i 1933 blev al 
tysk Flyvning samlet under NSFI{, Na
tional Socinlistische Fiegerkorps og der
ved fik ogsaa Modelflyvningen et yder
ligere Skub fremad. Nu støttede Staten 
Modelflyvningen ved at give NSFK den 
Opgave at udvikle al Flyvning i Tyskland 
mest muligt, og Resultatet udeblev heller 
ikke. I November 1934 indførtes Model
flyvningen i alle tyske Skoler som et .sær
ligt Fag. I hver Skole blev en Lærer ud
dannet til at undervise i Modelflyvning, 
dvs. Teori, Bygning og Flyvning med alle 
Slags Modeller. 

I •Hitler Jugend • og •Deutsche Jung
\'olk • blev Modelflyvning obligatorisk og 
NS-Fliegerkorps foranstaltede den ene 
Konkurrence efter den anden. Ved stadig 
at sætte Fordringerne højt, opnaaedes at 
Anstrengelserne for at naa de stør,ste Re
sultater var de størst mulige. NS-Flieger
korps gav sig yderligere af med at udfor
ske nye Ideer, der kunde fremme Model
flyvningen, og utallige er de Forsøg, der 
er blevet gjort med alle mulige Drivkraft
metoder, Styreanordninger, Vindkanal
undersøgelser af Profiler og Modeller osv. 
Bagefter er alle Resultater kommet de 
tyske Modelflyvere til Gode. 

For at sikre en ensartet Uddannelse af 
enhver tysk Modelflyver, er NS-Flieger
korps gaaet frem efter en bestemt Ud
dannelsesplan. Uddannelsen i Modelflyv
ning begyndes i Skolerne, i 6. og 7. Klas
se i Folkeskolen og tilsvarende i Mellem
og højere Skoler. I to Aar undervise~ 
10- 12aarige Drenge i Modelflyvning og 
ligeledes rundt om i Ungdornsorganisatio
nerne. Den to-aarige Uddannelse omfat
ter i store Træk følgende. 

Uddannelsen. 
Du det gælder om at sætte heil unge 

Drenge ind i Flyvningens Mysterier, maa 
cler begyndes helt fra Bu.nden af. Der 

tage i BC'lragtning, at Modellen skal byg
ges af alle Drenge paa 10- 12 Aar. > \Vink
ler Junior • har udmærkede Flyveegen
skaber og lager højst ca. 32 Timer at 
bygge. 

Nu .skulde den unge Modelhygger være 
moden lil al hygge en større Model, men 
her synes Springet ni være noget større 
end sædvanligt. Modellen er her den af 
alle danske Modelflyvere kendte •Baby •, 
af Helmut Kirschke. (1200 mm Spv.). Og
saa denne Model er bygget i fantastisk!' 
Mængder, og cla Modellen udkom i 1!1:3~. 
var den paa Grund af sin meget moderne 
Konstruktion og dengang fremragende 
Flyveegenskaber noget af en Sensation i 

I Skolen lærer Drengene Bygning af mange forskellige Typer. Her u11clersø{Je1· 
Læreren en >Slrolch«. 

bygges derfor først nogle smaa, letfrem
stillelige Papir- og Papmodeller, der er 
fremstillet specielt til Formaalet af den 
kendte Modelkonstruktør Horst \Vinkler. 
Naar disse Modeller er bygget og ind
fløjet, har Drengene faaet et første lille 
Indblik i Stabilitetsforhold og Vigtigheden 
af Tyngdepunktets rette Beliggenhed. 

Nu kan Drengene gaa i Gang med at 
bygge deres første Svævemodel •Kiek in 
die \Velt •. Navnet er betegnende. Ved 
Bygningen af denne Model af Bølgepap 
og et Par Fyrrelister, anbner der sig for 
Modelflyverne uanede Muligheder for at 
komme ud at se sig om i Verden - med 
Svævemodel - og i Fantasien. Nu faar 
de unge Modelflyvere Blod paa Tanden, 
der bygges en større og sværere Model 
• Jungvolk •, konstrueret uf Hans Adenaw. 
Mere enkel og ligetil kan en Begynder
model ikke være. 

Videre i Rækken kommer > Winkler Ju. 
nior•, en af de Modeller, der er bygget 
flest af i Tyskland. Tallet ligger over flere 
hundrede Tusind, men man maa ogsaa 

Tyskland. Med sine kun 12 g/ Knlm 
Planbelastning er •Baby • kun egnet 
til Flyvning i svag \'ind, men her har de11 
da ogsaa vist sig god baade i Skrænt- og 
Termikflyvning. 

Det næste Lecl i Udviklingen er ru 
Overgangsmodel •Hhøn • (1520 mm Spv. j, 
der ligner en forstørret •Baby •. Den har 
ca. 20 g/ Kvdm Planbelastning og flyver 
saaledes hurtigere end •Baby •, men de11 
er mere egnet som Konkurrencemodel. 

Disse er i store Træk de vigtigste af dt• 
Modeller, som den unge tyske l\Iodelbyg
ger skal hygge i Løbet af den 2-anrige 
Uddannelseslid. Herefter rnaa han bygge 
lige saa mange andre Typer eller egne 
Konstruktioner, han vil. 

At mange Modelflyvere herefter alle
rede som 13--14-aarig helliger sig Svæve
flyvesporten og faar bande A, B og C 
Certificatet som 1o-17aarig, er en anden 
Historie. 

I næste Artikel følger en Beskrivelse 
af alle de tyske Rekord-Svævemodeller. 

Suen Wiel Bang. 
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Landing paa den 

rigtige Plads! 

Hos 

AUTOFLU6 
Gerhard Sed I mayr 

faar De det forskriftsmæssige 

Luftfarts materie I 
hurtigt, billigt og paalideligt. 

Indhent Tilbud paa Byggematerialer, 

Dele og Tilbehør til Flyvemaskiner, 

Flyverdragter og Flyverudstyr, Luft-

havne· - og Hangårtilbehør 

Faldskærme 

AUTDFLUG BERLIN-
INH.GERHARDSEDLMAYR TEMPELHOF 

SAMLEBIND til FLYV 
Hurtig Indheftning 
- Let Oplukning 

PRIS Kr. 3.25 

.FLYV•s Samlebind 
betyder Orden og 
Besparelse - Bladet 
kommer straks paa 

_,1,, ____ Plads, og Udgiften 

til Indbinding af de 
løse Blade ved Aar
gangens Afslutning 
undgaas. 

Faas I enhver Bog
handel eller fra 
øFLYV"s Forlag 

..11 . ..1---=, Vesterbrogade 60 
København V. 

SHELL 
Xviation Service Verden over 

Telegram-Adr.: S h e 11 air A/s DANSK SHELL Telefon: Central 9838 

Kampmannsgade 2 • SHELL-HUSET • København V. 

Paa f2aga havei:J for Ciden: 
Der deutsche Flugsport, hft . .. . 

Felgiebel: Benzinmotoren fiir 
Flugmodelle ........ . .... . 

Krieger: Flugzeugfiihrung .... . 

Kr. 7.75 

« 7.00 

« 7.00 

Zuerl: Der Segelflug im Wett-
bewerb der Valker, ib. . . . . Kr. 13.00 

Flyvetekniske Bøger forskrives paa hurtigste Maade 

FLYV's FORLAG 
Vesterbrogade 60 - Central 13.404 

KØBENHAVN V. 

133 



Hjælpeapparat til Flyverundervisning 

>Pilot Buggy<. Et Hjælpeappamt ved Flyveulldervisni11gen i den 
amerikallske Hær. 

For at lette Begynderundervisning 
af Flyvere har den amerikanske Hærs 
Luft vaaben konstrueret et Apparat til 
Hjælp for Flyveundervisningen, saa
ledes at man allerede paa Jorden kan 
gøre Eleven fortrolig med Styregrejer
nes Bevægelser. Paa den Maade mener 
man, at Uddannelsen vil kunne gen
nemføres betydelig hurtigere. 

Endvidere skal Metoden være mere 
sikker, fordi eventuelle Fejl under 
selve Flyvningen skulde være meget 
lidet sandsynlig paa Grund af Trænin
gen paa Jorden; og endelig vil Uddan
nelse blive billigere, fordi der spares 
Flyvetimer. 

Apparatet, som Amerikanerne kal
der >Pilot Buggy<, bestaar af en Staal
rørsramme, der hviler paa tre Gum
mihjul, el indbygget Førersæde med 

En stor Dag i »Ringen«s Historie 

Ringen havde den 5. .Juni sin bedste 
Flyvedag i denne Sæson, idet lo Spil og 
to Planer arbejdede hele Dagen pan Lund
tofte. 

Jall blev 6 C-Cerlifikaler og 1 B-Certi
fiknt opnanel henholdsvis pna Gruuau 
Baby og Gumpert. •Baby• havde 25 
Ture med en Gennemsnitslid pan 3 Min. 
Længste Tid var 5 Min. Korteste over 2 
Min . Der var kraftig Termik lige uden 
for Lundtofte Flyveplads' sydøstligste 
Hjørne, hvilket vi flere Gange under ,·ar 
Træning til C har konstateret. 

Følgende l\fodlemmer afsluttede Prøven 
til C i Ganr: H. Lauritzen, S. Tscherning, 
F. Anes, A. Karlsen, G. Nielsen og Ger
hard Hansen. 

Desuden blev der med Gumpert • foreta. 
get 26 Starter, væsentlig Højstarter til B
Certifikat. Herved opnnaede: E. Sundicn
ni, P. H . Nielsen, E. Freiber, Th. Sigur
geirson deres B-Certifiater. Desuden blev 
der foretaget en Række A-Flyvninger og 
følgende fik deres A-Certifikat: K. H. 
Jensen, Arne Koch, H. Kjærby, .J. Orlh 
og 0. Fjeldstad. 
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Styrepind, Siderorshammel, Gas- og 
Tændingshaandtag samt en lignende 
Aftrækkeranordning til Maskingevæ
rer, som findes i en Flyvemaskines 
Førerrum. Apparatet bevæges af en 
Benzinmotor, der trækker paa det for
reste Hjul. 

Styrebevægelserne svarer nøjagtigt 
til en Flyvemaskines Bevægelser, saa
ledes at Eleven kan vænne sig til de 
Rorudslag, der skal udføres samtidigt. 
Førersædet er anbragt saaledes, at det 
kan vippes til Siderne og paa den 
Maade følge Balanceklappernes Bevæ
gelser. Hvis Eleven giver for meget 
Sideror uden tilsvarende Udslag med 
Klapperne, sættes et elektrisk Horn i 
Virksomhed, der gør ham opmærksom 
paa Fejlen. Aftrækket til Maskingevæ
ret svarer. til en rigtig Flyvemaskines. 

Motorspil med Acetylen 
Af Civilingeniør Gerhard Hansen. 

R INGEN har i nogle Mnaneder pna 
Lundtofte arbejdet med Acetylen

drift pnn Motorspil, og har i den forløbne 
Tid haft ret gode Resultater hermed, ef
ter at de værste •Børnesygdomme« ad Er
faringens Vej efterhaanden blev fjernede. 
I Øjeblikket arbejdes der med to Spil, 
henholdsvis en 1925-0ldsmobile og en 
1929-Master Buick, og der er med Olds
mobilen foretaget ca. 260 Starter, med 3 
• A< Certifikater som Resultat, medens 
der med Master Buick trænes kraftigt for 
Fladlands •C• med en Grunau Baby, og 
med Flyvelider paa over 3 Min., trods de 
ugunstige Pladsforhold paa Lundtofte. 
Her skal , fortælles om Erfaringer og 
Vanskeligheder ved at anvende Acetylen 
til Motorer. 

Acetylen er som bekendt en Luftart (C2 
H2), der i Luft brænder med stærkt so
dende Flamme. Med passende Luftmæng
de brænder den derimod glat og uden 
Sodning til Kulsyre og Vanddamp, ganske 
som Benzin. Ved fuldstændig Forbræn
ding bruger 1 gr Acetylen 3,08 gr Ilt eller 

13,3 g Luft (idet Luft indeholder 20,9 % 
lit). 1 ma Acetylen, som rundt regnet 
vejer 1 kg, forbruger derfor 12 ma (eller 
12 kg) Luft til fuldstændig Forbrænding. 

Medens Eksplosionsgrænsen for Benzin/ 
Luft ligger mellem 2,4 og 5,0 %, er den 
for Acetylen/Luft mellem 2,8 og 6,2 %, 
altsaa over et 10 Gange saa stort Omrau
de. I Modsætning til Benzin/Luft ligger en 
meget stor Del af Acetylen/Lul'l -Om
rnadet indenfor Sodningsomruadet, og 
Blandingen vil sode, saa snart Blandings
procenten ligger over 8,3. Ved prakti,k 
Motorkørsel ligger den gunstige Blun
dingsprocenl omkring 4,2, a\tsna med el 
ca. dobbelt Luftoverskud; men iøvrigt kun 
Acetylen/Luft under Tryk og Varme som 
normalt i en Motor tænde helt ned Lil l,!i 
% (de ovenfor nævnte 2,8 gælder for al
mindelig Tryk og Temp. 1 Alm. og 20 
Grader). Brugbare Blandinger af Acetylen/ 
Luft mna derfor ligge mellem 1,5 og 8 
%, og Tilsodning maa ikke forekomme, 
idet Driftsforstyrrelser uvægerligt frem
kommer herved. 

Acetylen giver ved Forbrænding stor 
Varme, nemlig ca. 12,500 cal/kg imod 
Benzinens ca. 11,000 cal/kg. Desuden er 
Acetylen et ustabilt Stof, der f. Eks. eks
ploderer ved for stærk Sammentrykning, 
naar der ikke er taget særlige Hensyn 
herimod. (Flaske-Acetylen er saaledes op
suget i Acetone under Tryk, ganske som 
Sodavands-Kulsyre i Vand. Acetonen fin
des i Flaskernes Fyldning med porøse 
Stoffer, Kapok o. I.). Ustabiliteten gør sig 
bemærket ved at Acetylen/Luft-Blandin
ger antændes ved meget lavere Tempera
turer end f. Eks. Benzin/Luft. Ved Kom
pression i Motorer fremkaldes Varme, og 
derfor kan Acetylen ikke anvendes i høj
komprimerede Motorer uden at der tages 
særlige Hensyn, f. Eks. ved Nedsætning 
nf Kompressionen gennem Drosling af 
Indsugningen. I Motorerne kan ligeledes 
Ventilhoveder ofte være meget varme, 
saafremt Motoren har ganet nogen Tid 
ved højt Træk, saaledes ofte op til 400 
Grader, der ligger omkring Acetylenens 
Tændtemperatur. I snadanne Tilfælde vil 
der med Acetylen optræde Fortænding og 
kraftige Eksplosions-Tilbngeslng i Indsug
ningsledningerne, hvorved Motoren strnks 
vil gaa i Stan. Delle knn man ofte kon
statere ved Forsøg med Acetylen: Til ul 
begynde med ganr Motoren godt, men i 
Løbet nf nogen Tid banker den og slaar 
tilbage. 

For at faa Acelylenen til al arbejde 
driftsikkert er det ofte nødvendigt at køle 
Acetylenblandingen, ligesom der maa sør
ges for nt Motoren selv køler perfekt, dels 
ni lndsugningsstutsen er helt afspærret 
fra Udstødningsrørene, hvilket ikke er 
Tilfældet ved Benzindrift, hvor man 
tværtimod i de fleste Tilfælde 11dnyl\1•r 
Udstødningen til Forvarmning, 

Den nemmeste Mande at køle Acetylen/ 
Luftblandingen paa, er at tilføre den 
Vand under Indsugningen i Motoren. 
Acetylen/Luft har i sig selv en meget stor 
Antændelsehastighed, hvilket i og for sig 
er uheldigt, og hvilket Benzin/Luft ikke 
har. Hastigheden sættes stærkt ned ved 
Vandtilsætning, hvorved man ikke alene 
opnaar Køling; men ogsaa mindre Tilbøje
lighed til Bankning. 

Ved Vandtilsætning til Acelylenen er 
det muligt at faa en perfekt Gang i Mo
toren, saafremt denne er i fuldstændig 



Orden, særligt hvad angaar Ventiler, der 
skal være aldeles tætte, ligesom deres 
Lukning skal ske lidt før end for Benzin 
(Spillerummene skal være lidt større). 
Desuden skal Tændingen være kraftig, da 
Sodning vanskeligt kan undgaas, og 
Tændrørene skal have lavt Glødetal. 
Vandlilsætningen skal ligge omkring 100 
- 1~ cma pr. kg Acetylen 

Ved de foreta gne Forsøg er nrøvet en 
Hække forskellige Maader at faa Ae tyle
nen blandet med Luft og ført til Motoren. 
Den enkleste er at tilføre Acetylen til Ind
sugningen for Luft i en almindelig Kar
burator; men Metoden er absolut ikke 
god, og giver ved Tilbageslag i Indsug
ningen let Ødelæggelse af Dele som van
skeligt kan skaffes igen. Bedst har en 
ganske enkel Anordning virket. Principel 
er, at der paa Flanderne, hvorpaa Karbu
ratoren har siddet, sættes et 50--60 mm 
vidt Jernrør, der nederst er forsynet med 
et effektivt variabelt Luftspjæld, f. Eks. 
med tre Vinger, og et Stykke op gennem 
.Jernrøret er sat et Rør med ca. 7 mm 
Lysning for Acetylen, samt et tyndt Rør 
ca. 1,5 mm Lysning for Vand, der mun
der ud lige over Acetylenrørets Aabning, 
~aaledes at Acetylenen ved sin Udstrøm
ning suger Vandet med. 

Acetylenen reguleres fra Førersædet di
rekte paa Acetylenflaskens Reduktions
ventil, hvorfra en Gummislange fører Ace
tylenen frem til Motoren. Vandet tages 
fra en lille Beholder som hænger højt, og 
hvor Vandafløbet kan reguleres med en 
Klemhane paa en Gummislange samt af
spærres med en lille Hane. Luftspjældet 
kan arrangeres saadan, at det kan regu
leres fra Førersædet. 

Acetylen er let at faa til at tænde og let 
at starte paa, men er vanskelig at køre 
paa, naar Motoren er varm. Spilføreren 
skal kende Systemet til Bunds, før det 
hele arbejder som det skal. Men saa kan 
Motoren ogsaa anvendes, selv om den er 
bade dyrere og daarligere end Benzin, 
Acetylen trækker ikke saa godt som Ben
zin og kan derfor kun anvendes med Held 
paa kraftige Spil. 

Medens Benzin indeholder lidt Olie, og 
derfor virker svagt smørende paa Ventil 
sæder og Cylindervægge, er Acetylenen 
helt tør, ligesom Vandtilsætningen ikke 
er særlig heldig for Motorens indre Or
ganer. Ved Forsøgene er det derfor prø
vet at regulere Forholdet ved at blande en 
ringe Mængde Emulsionsolie i lndsug
ningsvandet, saaledes at der i Stedet for 
Vand blev anvendt en tynd Vand/Olie 
Emulsion. Herved bliver det hele mere 
driftsikkert, ligesom Ventiler o. I. modta 
g11r en højst tiltrængt Smøring. Emul 
sionsolie kan imidlertid ikke skaffes, og 
sæbelignede Stoffer, som ved Forbræn
ding giver Aske, er absolut at fraraade_ 

En Økonomiberegning for Acetylendrift 
vil hurtig vise, at det er en forholdsvis 
kostbar Maade at faa el Motorspil til at 
gaa pna. Acetylen i Form af Flaskegas 
koster rundt regnet 3 Kr. pr. kg. Virk
ningsgraden for Acetylen/Luft er ringere 
end for Benzin/Luft, grundet paa Vand
indsugningen, saaledes, al man har Lov 
Lil at regne med, al 1 kg Acetylen svarer 
Lil 1 Liter Benzin, trods ForskelJen i 
Brændværdi. Det bliver en Literpris pan 3 
Kr. Da man pan en Søndag pna to Spil 
bruger 15--20 kg Acetylen svarer dette til 
et Brændstofforbrug paa 46--60 Kr. pr. 

Søndag, hvilket er lige 10 Gange Omkost
ningerne før 1939. 

• Ringen c beder Det Kongelige Danske 

Aeronauliske Selskab modtage en hjerte
lig Tak for Støtte til Forsøgene. 

G. H. 

Forslag til en let transportabel Hangar til Overgangsplaner 

r~,- •• ,,..,.,, (J)• ;6\ ! __I!~-------~ 

OVENSTAAENDE Tegning viser et For
slag til en Hangar for Overgangs

planer, fremstillet fortrinsvis af Hensyn 
til Lethed i Konstruktion og Transport. 
Trods sin lille Størrelse giver den rigelig 
Plads for et Plan af Grunau Baby-Typen, 
og den kan med Lethed stilles op hvor 
som helst, ligesom den dels kan anvendes 
Lil at transportere Planet i, dels i adskilt 
Tilstand fylder meget lidt. Planen viser 
øverst skematisk Konstruktionen, medens 
de ne:derste Tegninger viser Detailler. 

I Princippet beslaar Hangaren af to Si
deflader, hver pan 2X7 m, stanende pan 
en Grundflade i Tremmekonstruktionen, 
2X7 m, og lukket for Enderne med tre
kantede Endeflader. De to Sidefinder kan 
hægtes sammen for oven, og Rygningen 
af Hangaren tætnes med en Dækvinkel. 
Hangaren er tænkt beklædt med Tagpap. 

Sidefinderne fremstilles af 1" ru pløjede 
Brædder, 5" brede. Til 2 Sideflader plus 
Endeflader skal anvendes 65 Stk. Bræd
der, 7' lange samt (til Revler), 50' 5" X 
l" ru Brædder. 

Gulvet fremstilles af 2 Stk. Tnglægter, 
hver 11' lange, samt af 30 Stk. ru Bræd
der, 1" X 4", 7' lange, idet der mellem de 
enkelte Brædder i Gulvet af Hensyn. til 

® 

Lufttræk er beregnet 3 cm Luftmellem
rum. 

Desuden skal anvendes: 1 tilskaaret 
Taglægte, 11' samt 4 Dæklister, hver 11', 
ca. 1/2 X l". 

Sømmene - der desværre er vanskelige 
at skaffe - skal være 2-21/2", til Sid.e
flader, Gulvflader og Endeflader skal der 
anvendes ca. 800 Søm. 

Den nødvendige Mængde Tagpap købes 
ved Opgivelse af Flademaalel, der er ca. 
115 m2• 

Hangaren opstilles lidt hævet over Jor
den, f . Eks. paa Mursten. Den viste gan
ske løse Opstilling er i og for sig stabil 
nok, men normalt vil det sikkert være 
b dst at sikre Sammenhængen mellem de 
tre Flader, enten ved al binde dem sam
men med Stnalraad eller ved en passende 
Anvendelse af Skruer e11er Søm. Ligeledes 
kan Aflaasningen af Endefladerne let ud
føres. 

Hangaren pruges pna den Maade, al der 
lægges Polstre fast pan Gulvfladen for de 
lo Planer, som opstilles paa skran, idet 
de hænges op med brede Stropper. I Hul
let me11em Planerne skydes Kroppen ind 
med Halen først, og støttes ligeledes af i 
lodret Stilling med Stropper. Langs den 
ene Side af Kroppens bagerste Del er der 
Plads til Stabilisator plus Højderor, der 
støttes af mod Krop og Plan med Sække 
el!. lign. 

Hangarens ringe Størrelse tillader 
Transport med et Plan paa Lastvogn. 

En lignende Hangar kan let bygges for 
Skoleglidere, naar de nødvendige Maul 
forandres hertil, men Hovedstellets store 
Højde gør Konstruktionen væsentlig stør
re, selv om Længden bliver ikke saa lidt 
mindre. G e r h a r d H a n s e n. 
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llvad sker ,,. cg hvcrnaar? 
_____ Officielle Meddelelser fra Foreninger og Klubber-----

DET KGL. DANSKE 
AER0NAUTISKE SELSKAB 

l{ontor : Norre Fnrimngsgnde 3, l{bhvn. IL 
Tlf. C. 7220 

"SOMMERFERIE 
Selskabets Kontor er lukket fra 11. 

.Juli- 31. Juli, begge Dage inclusive. 
Skriftlige Henvendelser vil blive be
svarede. 

.Tubilæumsfeslcn den 1. August. 

I Anledning uf Festmiddagen den 1. Au
gust meddeler Foreningen siue Medlem 
mer følgende: 

1. Prisen, der puulignes Medlemmerne 
for Deltagelse i Feslmiddugen, er 15 
Kr. 

2. Paaklædningen er Smoking eller Uni
form. 

3. Betalingen af Beløbet gælder som 
bindende Anmeldelse til Festmidda
gen. Efteranmeldelse kan ikke for
ventes al blive godkendt. 

4. For Medlemmer, der den 1. August 
cl. A. har Bopæl i større Afstand end 
50 km fra København, betaler For
eningen Udgifterne Lil Rejsen med 
.Jernbane eller Skib paa Fællesklasse 
Tur/Retur. 

5. Foreningen henstiller Lil Medlemmer, 
der bor i København, i god Tid al 
træffe Aflale med en Kammerat fra 
Provinsen om at huse ham i Køben
havn for 1 eller 2 Nætter i Forbindel
se med Festen. Hvis del ikke allerede 
er skel, saa gør det i Dag. Tvivls
spørgsmaal om Adresser klares af Ge
neralsekretæren. 

Del henstilles m eg e l i n d s t æ n cl i g t 
Lil l\Iedlemmerne al t i I m e I d e s i g r e l
t hl i g I. (Det er en absolut Nødvendig
hed af Hensyn til Bordplanen - og me
get unde!. Senest den 3. J u I i skal Be
styrelsen vide, hvor mange der kommer) 

Festmidtlugen afholdes i Haandværker
J'oreningens Selskabslokaler, Dr. Tvær
gade, hvis smukke Lokaler vil danne en 
festlig Rumme om Jubilæumsfesten, som 
8eslyrelsen, ved Arrangementer uf for
skellig Art, vil søge at gøre baade festlig 
og fornøjelig. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
Sekretær: Oberstinde Harriet Førslev, 

Dronninggnnrdsnllc 120, Holte 
l{nsserer: P. H. Nielsen, 

Harnlclsgn1le 31 St. th . København N. 

Svæveflyverlerrænet ved Bjærgsted. 
»Dansk Svæveflyver Union« er atter i 

Aar forhindret i al afholde sin aarlige 
Svæveflyversom1nerlejr ved Lønslrup. 
Delte hur bevirket, al man har søgt at 
finde el egnet Terræn paa Sjælland. 

Unionen hur bestemt sig for Slagelse 
Flyveklub's Terræn ved Bjærgsled ca. 3 
km Vest for Jyderup, der er godkend! 
af Myndighederne. 

Terrænet her er stærk! bukkel og sær
lig egnet for Skræntflyvning. Selve 
Skrænten - som det ses af Billedet - er 
en decideret Fladhang, der er ca. 1 km 
lang, og puu del højeste Sled manier den 
ca. 65 111 over del omliggende Terræn. 
Skrænten ligger i Retningen Nordøst
Sydvesl; den beflyves beds! ved vest- og 
nordvesllige Vinde, og da denne Vindret
ning forekommer ret ofte i September, 

• har Unionen ment, at det var bedst at lade 
Sommerlejren afholde pua dette Tidspunkt. 

Det er ogsau en Betingelse for Svæve
flyvning over Terrænet, at Høsten er af 
Murkerne og Tidspunktet er derfor fra 
30. Aug. til 13. Septbr., begge Dage incl. 

Paa Toppen af Skrænten findes der 
gode Muligheder for Start med Gummi
lov, sua man delvis kommer bort fru de 
Vanskeligheder, der i Øjeblikekt er op
staael med at skuffe Brændstof til Spil
lene. Ved Skrænten er der el Terræn, 
som i Tilfælde af ugunstig Skræntvind, 
kan anvendes til Højsturler med Spil. 

Grundet puu de faa Duge vi har hufl 
med nordvest- og vesllige Vinde har de 
hidlil foretagne Prøveflyvninger kun givet 
Hesullut m. H. t. al udvælge de bedst eg
nede Start- og Landingspladser, det man 
dog formodes, al der med de rigtige Vind
retninger vil kunne dyrkes god Skrænt
flyvning. 

Sommerlejren vil snnledes give Delta
gerne Lejlighed til al erhverve sig sauvel 
•A•, •B• og •C• Certifikater. A. H. J. 

Et D. S. U. Byggefond er oprettet. Fra 
Grosserer Victor B. Strand har Dansk 
Svæveflyver Union haft den Glæde at 
modtage el Beløb paa 5000 Kr. til Op
rettelse af et Byggefond. Den store og 
yderst velkomne Gave hur gjort det mu
ligt for Svæveflyverne at fau opfyldt 
mange af deres Ønsker om nyt Materiel 
til Bygning af Svæveplaner, og vi haa
ber, at Oprettelsen af Fondet maa være 

Signulel Lil fortsat Støtte for dansk Svæ
veflyvning. 

Statens Luftfartstilsyn har godkendt to 
nye Terræner Lil Svæveflyvning, nemlig 
Hoskilde Eksercerplads og Terrænet Vest 
for Bjergsted. Hermed er alle de seks 
Svæveflyvepladser oprettet, som der er gi . 
vel Tilladelse til. 

FLYVERTROPPERNES 
SOLDATERFORENING 

Formnncl: Kobmnnd Chr. Smorum, 
Jonstrupvej, pr. Ballerup, Telf. Mnnløv 344. 

l{nsserer: Maskinarbejder Edm. ll(ielsen, 
Stntholdervej 2, N.V., Postgiro 23856. 

Pau Generalforsamlingen i Maris Maa
ned d. A., blev det vedtaget ut benylte 
l\Iuunedsbladet • Flyv• Lil Medlemsblad. 

Det kun betegnes som et betydelig! 
Fremskridt - og fremtidige Numre af 
>Flyv• vil indeholde smaa Notitser af Jo . 
kul Interesse. Til dette sidste vil del være 
Hedaktionsudvalgel maglpaaliggende al 
modtage •Stof •, samt eventuelle Artikler 
og Forslag, fra Medlemmerne. Ordningen 
har dog medført en Kontingentforhøjelse 
fru Kr. 5,00 til Kr. 8,00 aarlig, med Gene
ralforsamlingens Billigelse; men det er 
Bestyrelsens Huub, at denne Ordning vil 
glæde Medlemmerne, ligesom en nøjere 
Kontakt vil opnuas. C hr. Smørum, 

Indlæg til denne Spalte bedes sendt til 
Hedaktionsudvalgets Formand: Repræsentant 
Børge E. Hasmussen, Oster Søgade 106 2 th. 
København 0. 

Samtidig har Herr Officiant 0. Christen
sen bedt mig meddele Medlemmerne, al 
Officianten underviser i Svømning pan 
Amager Helgoland, og al Medlemmerne er 
hjertelig velkomne til at deltage i Under
visningen for et ganske ringe Beløb. Ram
merne er ikke f'usllagt, og eventuelt inter
esserede kan henvende sig til \V. Franken, 
Fuglegaardsvænget 57 St., Gentofte. Telf. 
Gentofte 3\J61 y. 

Noter følgende! Flyverlroppernes Sol
daterforening afholder Søndag den 9. Au
gust cl. A. en Fællestur til Skodsborg. Af
gang fra Hovedbuneguarden, med , l\Ind
pakke og Damer •. Selv om Flyversoldater 
er forvænt med at køre, vil der alligevel 
blive arrangeret en lille Gaalur, for at sr 
den skønne Natur omkring Skodsborg. 
Derefter stilles til Spisning. Om Eftermid
dagen vil vi opholde os pau Stranden, og 
senere byder Foreningen pua en lille 
Overraskelse. 

Det vil blive en fornøjelig Tur, og naar 
Bestyrelsen gør hvad de kun, maa Med
lemmerne ogsaa gøre d e r es til, al For
eningen vil give gode Minder og glade Ti
mer i gode Kammeraters Selskab. 

Giv l\folding i god Tid, lil Formanden 
eller l{assereren. Nøjagtige Tidsangivelser 
i næste Nummer af FLYV. 

Terrænet ved Bjærgsted, hvor »Dansk Svæveflyver Union« afholdu sin Sommerlejr i Aar. 
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Modelflyvekonkurrencen med W-Junior 
Første Etape af Sommerens Flyve

konkurrence er nu afsluttet og Resul
tatet blev, at 1. Præmien blev vundet 
af Niels Malling, Høstvej 6, Gentofte, i 
Tiden 1 Min. 28 Sek. og 2. Præmien 
blev vundet af Søren Ejgil Braad, 
Stensholm, Hadsten, i Tiden 0 Min. 45 
Sek. Vinderne har faaet Præmierne, et 
Gavekort paa henholdsvis Kr. 6.00 og 
Kr. 4.50, tilsendt. 

De forholdsvis daarlige Flyvetider 
maa ses paa Baggrund ·ar det daarlige 
Flyvevejr, det har været i den første 
Periode af Konkurrencen, der er in
gen Tvivl om, at de næste Etaper vil 
bringe anderledes lange Flyvetider li
gesom man vel maa regne med, at alle 
Deltagerne nu har faaet deres Model
ler trimmede, saa de er i Stand til at 
yde Maximumstider hver især. 

Der er i dette Nummer af FLYV lo 
Kuponer, det skulde der ogsaa have 
været i forrige Nummer, mon ved 
Fejltagelse var der kun een. Resultatet 
af Flyvningen i 2. Halvdel af Juni kan 
derfor indsendes uden Kupon, men 
med den samme Atlestering af et Vidne. 

Cellofiner 
Tykkelse Format 

mm cm 
Pris 
Øre 

0;2 45X12 20 
0,3 25 
0,4 35 
0,6 50 
0,8 65 
1,0 80 

Forlang Specialtilbud paa 
større Formater 

Venligst skriv etter vor W Prisliste 

Flyvning med 
W Modeller 

er en rigtig Feriesport 
for Far og Søn 

Vi gentager her Reglerne for Delta
gelsen og gør igen opmærksom paa, at 
Konkurrencen fortsættes i Juli og Au
gust, og at der er mange Præmier at 
vinde - se forrige Nummer af FLYV! 

Regler for Deltagelse i FL YVs 
Modelflyverkonkurrence med 
Modelsvæveplanet W-Junior. 

1. Konkurrencen gælder kun for 
Flyvninger med Modelsvæveplanet 
\V-Junior. 

2. Resultaterne af Flyvningerne 
skal indsendes paa de i >Flyve ind
satte Kuponer og være attesterede af 
en Tidtager, der har kontrolleret Ti
den enten med et Stopur eller med 
et Ur med Sekundviser. 

3. Starten kan være enten Haand
start eller Højstart og saaledes, at 
Haandstart kun maa ske fra naturlige 
Højdeforskelle · i Terrænet, ikke fra 
Bygninger, Taarne el. lign. 

4. Hver Deltager kan indsende flere 
Resultater i hver Periode, men kun 
den bedste præmieres. 

W Junior 

ERIK WILLUMSEN Byggesæt med alle Delene klar til at samle og 

Afdeling: W,Modeller 
36, PIiestræde - København K. 

en udførlig Bygge- og Flyveinstruktion . . . . . . Kr. 2,50 
Færdigbygget Model. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 4,00 

Telf. Central 9230 Erik Wlllumsens Lærebog I Modelsvæveflyvning Kr. 2,00 

DANSK FLYVNINGS HISTORIE 
Nedsøf P&"IS Kl'. a.so 
Faas i Boghandelen eller fra 

FLYV's Ekspedition, Vesterbrogade 60, 

København V. 

f Benzinmotorer for Modelflyme 
"KRATM011lByggesæt for Benzinmotorer 

Reservedele samt enkelte Dele 
Byggeplaner for Modelllyvemasklner med Ben
zinmotorer: Arado Ar 196 - HS ton • K 2 • K 3 

Kocea • Uelzen • Kunze • Sausewlnd • o. n. 
Alle Typer Benzinmotorer f. Modelflyvere repareres 

Arne Fog, EnghaveveJ 76, København, Eva 37 01 
B•oclluN&' mød P•l•ø• tlleønd" ø•atl•f 

KUPON 
for Deltagelse i FLYVs 
W-J unior-Konkurrenee, 

Indsendes senest 15. Juli til FL YVs 
Ekspedition, Vesterbrogade 60, Kbhvn. V. 

Undertegnede har i Tiden mellem 1. 
og 15. Juli opnaaet en Flyvetid paa .. .. 
Min . . .. . Sekunder med mit Modelsvæve. 
plan W-.Junior. 

Navn ... . ........ . ... , ........ . .. . ... . 

Adres~c .. . .. . .... . ... . . ... . ... .... . . . . 

By ... . ..... ... .. .. .... . . ... ... . .... . . 

At Flyvningen har fundet Sted inden
for det angivne Tidsrum og har været af 
den anførte Varighed attesteres: 

Navn . ... . .. . .. . . . ........... .. . . ... . . 

Adresse ............ ... .......... .. ... . 

KUPON 
for Deltagelse i FLYVs 
\V-J unior-Konkurrenee. 

Indsendes ~enest :-H. Juli lil FLYVs 
Ekspedition, Vesterbrogade 60, Kbhvn. V. 

Undertegnede har i Tiden mellem 16. 
og :11. Juli opnaaet en Flyvetid paa .. . . 
Min . . ... Sekunder med mit Modelsvæve
plan \V-Junior. 

Navn . . . ......... .. . .. ......... .. .. . . . 

Adresse . .. . ... ..... .. ... . .... ...... . . . 

By .. . ... ..... . ..... . . .. ....... .. . . . . . 

Al Flyvningen har fundet Sled inden
for del angivne Tidsrum og har været af 
den anførte Varighed altesteres. 

Navn . . . ... . . . . . ..... . . ... .. . . .. . . . .. . 

Adresse . ......... ... ........... . ..... . 

BESTILLINGSSEDDEL 
Kan indleveres til enhver Boghandler 

eller til FLYVs Forlag, Vesterbrogade 60, 
København V. 

Undertegnede bestiller herved: 
1 Byggesæt til Modelsvæveplan W-Junior 

Pris Kr. 2,50. 
1 Modelsvæveplan W-Junlor, færdigbyg

get, Pris Kr. 4,00. 

Navn .. .. ..... .. . . . ... ....... . ....... . 

Adresse . . . .. ...... . . .... . ....... .. . . . . 

By . . . ............. ... ............... . 

Ved Bestilling fra Forlaget maa Belø
bet medfølge, evt. i Frimærker. 
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DANSK MODELFLYVER UNION 
Form.: Sven Wiel Bang, Enlghedsvej 8, Cbl. 

Sekretær: Jørgen Gamst, Paradisgnnrden, 
Avedøre, Glostrup. 

Del af D. M. U. arrangerede PIDBeslæv
ne 2. Pinsedag fik følgenae Resultater: 

Klasse 1. Nr. I.Boy Konstmann, >Frem•, 
Gen. 0 Min. 21,3 Sek. 

Klasse 2. Nr. 1. Boy Konstmann, 
•Frem•, Gen. 0 Min. 26,3 Sek. 

Klasse 3. Nr. 1. Hans Jensen, 0. M. F., 
Gen. 0 Min. 37,6 Sek. 

Klasse 7. Nr. 1. P. Gebel, >Eagel•, 1 Min. 
Hl,2 Sek. 

Klasse 8. Nr. 1. Boy Konstmann, 
>Frem•, 1 Min. 27,9 Sek. 

Klasse 9. Nr. 1. Jørgen Gamst, >Stra
tus•, 2 Min. 30,2 Sek. 

Af Resultatlisten fremgaar det tydeligt, 
at Mangelen paa Motorgummi begynder at 
brede sig mellem Modelflyverne og at det 
kun er de faa heldige, der endnu har et 
lille Lager, som endnu er i Stand til at 
flyve og faa Resultater. Der var saaledes 
ved delle Stævne kun meget faa Deltage
re i Motormodelklasserne. !øvrigt var vi 
jo heller ikke videre heldige med Vejret, 
men havde nærmest det samme Vejr, som 
vi maalle slaas med i Paaskedagene 
(Stærk Storm). 

* 
Unionens ordln1Pre Generalforsamling 

afholdes Fredag d. 10. Juli i Forbindelse 
med . Sommerlejren paa Mols. Nærmere 
Meddelelse herom er tilsendt Klubberne. 

* 2 nye Klubber under Unionen. Farsø 
Modelflyveklub er paa 5 Medlemmer, 
som er tilslullet Unionen, samt 9 endnu 
ikke tilmeldte Medlemmer. Klubbens Kas• 
serer er Martin Christensen, Nørregade 
t4, og Sekretær er Henning Poulsen, Far
sø. Klubbens Formand og Klubadressen 
er Jens Erik Ingvordsen, Nørregade 29, 
Farsø. 

Den 18. Maj 1942 blev Randers Model
flyveklub indmeldt i Unionen med 11 
Medlemmer. Klubbens Bestyrelse er føl
gende: Formand Tage Jensen, Nr. Boule
vard 36 B, Næstformand Kaj Mortensen, 
Aarhusgadc 37, Kasserer Preben Rasmus
sen, Burchesgade 16, og Sekretær Holger 
Nyslcen, Hobrovej 39, Randers. Klub
bens Mode- og Værkstedslokale er Aar
husvej 37, Randers. 

* 
3 nye Eliteflyvere. Henning Schrøder 

fra Molormodelflyveklubben >Hawk• er 
nu dobbelt Eliteflyver, idet han den 10. 
Maj bestod Eliteprøven for Motormodel
ler. Tiderne var paa henholdsvis 5 Min. 
18,4 Sek., 2 Min. 18, 7 Sek. og 1 Min 33,4 
Sek. Modellen H.S.119W er en Wakefield
modcl med følgende Data: Spvd. 1060 
mm. Planareal 13,25 Kvdm. Bærende Ha
leplan. Propeldiameter 450 mm. Endvide
re var ModeJlen forsynet med Forsvin
dingshjul og Bremseklapper. Udløsnings
mekanismen, der er Schrøders egen Op
findelse, vejer kun 4 gr. Henning Schrø
der blev Eliteflyver Nr. M.23. 

Bernhard Jensen fra Vanløse Modelfly
veklub bestod den 15. Maj Eliteflyverprø
ven for Svævemodeller med følgende Ti
der: 4 Min. 14,0 Sek., 4 Min. 21,9 Sek. og 
8 Min. 7,3 Sek. B.J.-18, der er af egen 
Konstruktion, har følgende Data: Spvd .. 
1800 mm. Planareal 28,5 Kvdm. Krop-
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længde 1050 mm. Modellen, der var ud
stillet paa Odense Model-Flyveklubs 
Landsudstilling, vakte der berettiget In
teresse paa Grund af den ideelle Anbrin
gelse af baade Bremseklapper og Udløs
ningsmekanisme i Planet. Bernhard Jen
sen blev Eliteflyver Nr. S.16. 

Ogsaa Jyderne begynder nu at røre 
paa sig. Den 14. Maj fløj Børge Hansen 
fra Hobro Modelflyveklub de krævede Ti
der. Tiderne var følgende: 7 Min. 18,5 
Sek., 5 Min. 55,5 Sek. og 14 Min. 0,4 Sek. 
Børge Hansens Konstruktion, BPH-28, 
har følgende Data: Spvd. 1740 mm. Plan
areal 28,1 KvdnL Kroplængde 1050 mm. 
Vægt 480 gr. Profil i Planet R.A.F.32 og 
i Stabilisatoren S.M.3. Sideforhold 1:11. 
Børge Hansen blev Eliteflyver Nr. S.17. 

* Roskilde M. F. »Maagen« meddeler: 
Søndag den 10. Maj fejrede Klubben sin 
3 Aars Fødselsdag. Festdagen indledtes 
Kl. 14 med en Konkurrence med Motor
og Svævemodeller. Resultatet blev, at Mo
gens Falck blev Nr. 1 for Svævemodeller
nes Vedkommende og Ollo Dalsgaard Nr. 
1 for Motormodellernes Vedkommende. 
Under Prøveflyvningerne fløj Holger 
Hanssons •Pluto• bort efter en Højstart 
med ca. 20 m Snor. Modellen kunde ses 
i 6 Minutter. Ved næste Flyvning fløj 
Hans Falcks Reservemodel, ogsaa en 
•Pluto•, væk efter 9 Minutters Forløb. 
Om Aftenen var der arrangeret stor Fød
selsdagsfest i Klublokalet. 

* Skalamodellerne. Ved en kedelig Mis-
forstaaelse er Størrelsesforholdet paa den 
i FLYV Nr. 6 tegnede Skalamodel 1h for 
lille. Maalene skal derfor sættes op med 
en Trediedel for at opnaa det rigtige 
Størrelsesforhold til en Skalamodel 1:100. 

* 
Oplrækkeligt og nedsænkeligt UndersteL 

D E fleste Halvskala MotonnodeJler er 
forsynet med oplrækkeligt Under

stel, som den originale Flyvemaskine, 
men der findes en hel Del, ja maaske de 
fleste, hvor Understellet bliver oppe, og
saa under Landingen; det gør en Flyve
maskines som bekendt ikke, og derfor vil 
jeg her bringe en Anordning, der faar 
Understellet Lil at klappe ud igen, naar 
Motoren er løbet ud. Hvorledes Under
stellet klapper op, fremgaar af Fig. I. 

~ f~J ~~~ 
EI=:= e._ d _j 4e5o'1-, 

Bag i Kroppen fæstes nu et Alumini
umsrør a. ca. 5-7 mm ind. Diam. Gods
tykkelse ca. 1h mm, som kun er lukket 
i den ene Ende. Deri er der el Hul 11h 
X 41h mm b., hvorigennem gaar et Styk
ke Aluminium c., der er 1 X 4 mm og 
ca. 65 mm langt, Facon fremgaar af Fig. 
II. Til Alum. Krogen c. er der fastgjort et 

Stykke Fjederlraad d., der gaar igennem 
et , Øje• e., der sidder fast paa en Spante i 
Kroppen, og ender i en Krog. Paa Fig I 
ses Kineserlraaden f., der gaar fra det 
ene Understelsben til det andel, gennem 
to >Øjer• i Kroppen g., hvor imellem der 
er en Afstand af ca. 5 mm. Traaden skal 
være stram, naar Understellet er trukket 
op, saaledes at Krogen d. kan trække i 
Traaden, naar Motoren kun mangler 50 
Omdr. i at være løbet ud. Naar Motoren 
løber ud, trækker Fjederen Gummikro
gen c. tilbage, og da d. sidder fast paa c., 
trækker den i Kineserlraaden, som er i 
Forbindelse med Understellet, der der
ved klapper ud, og Modellen kan lande. 
Naar Motoren er trukket op, skal der 
være ca. 45 mm fra Krogen d.s Punkt l 
hen til Kineserlraaden mellem de to 
,Øjer • g. Denne Mande har jeg prøvet 
paa flere Modeller, og den har ikke 
svigtet endnu. A x e 1 J a p p. 

* 
En lille morsom Historie, der handler 

om det første fuldkommen styrtsikre 
Svævemodel, det er konstrueret herhjem
me. 

Det var en snare skjøn Aften, nl et Par 
Medlemmer fra >Stratus• var ude for at 
trimme deres Svævemodeller. Især en af 
dem var meget ivrig. Paa Turen ud til 
Flyvepladsen kom han i Tanker om, at 
det kunde være meget morsomt at se, 
hvorledes afskaarne Plantipper vilde ind
virke paa Flyvningen. Han stak derfor 
resolut den ene Plantip ind i den ved Si
den af kørende Kammerats ene Cykle
hjul og fik paa den Mande den ene Plan
tip skaaret af. •Nu,• tænkte han, >kan 
jeg hurtigt faa konstateret hvad der er 
bedst, for nu har jeg 2 forskellige Plan
tipper og kan hurtigt se, hvilken Plan
halvdel der flyver bedst•. Men, ak, det 
gik slet ikke som han havde ventet, for 
ved den første Højstart vilde Modellen 
ogsaa til at eksperimentere lidt. Den 
klappede derfor den ene af Bremseklap
perne ud og lod staa til. (Disse var an
bragt paa Planerne). Ejermanden sna 
pludselig sin Model komme ned med end
nu større Fart end han havde hevet den 
op. Da han kommer hen til den opdager 
han, at >kun• lidt af Kroppen foran Pla
net er gaaet en Tur. (Hvorhen vides ikke). 
Planet kunde dog endnu sættes paa Krop
pen, og Modellen blev derfor trukket op 
en Gang til. Denne Højstart forløb dog 
heller ikke fejlfrit. Thi, da Modellen var 
kommet 50 m tilvejrs, knækkede Snoren 
og Modellen . tog et vældigt Dyk. Den tog 
endnu et Par store Stall, saa et Par min
dre og rettede sig derefter op til normal 
Flyvestilling. >Bravo•, raabte de andre, 
for Modellen havde nemlig rettet sig op i 
Løbet af forbavsende kort Tid. Men senere 
kom Forklaringen. Snoren var nemlig 
knækket lige ved Løberen, saaledes at 
der hang ca. 50 m i Modellen, og delle 
var Grunden til, at Modellen saa hurtigt 
retlede sig op. (Husk det, Kammerater, 
hvis I har en Model, der er tilbøjelig til 
at stalle efter Højstarten, saa skærer man 
allsaa bare Snoren over nede ved sig 
selv). Naa, men Modellen kom altsaa og
saa godt ned denne Gang og derfor skul
de den ogsaa op en Gang til. Det var den 
aabenbart meget ked af, for i Udløsnings
" jeblikket forlod Planet lige saa stille 
Kroppen, lagde sig om paa Ryggen og be
gyndte at opføre sig som om det var en 
Haleløs. Det gik skam ogsaa storartet, for 



SKALAMODEL AF BRISTOL 
Åke Tollin er et kendt Navn in
denfor Modelbyggernes Kredse i 
Sverige. Hans Modeller er alminde
lig anerkendte som noget af det 
nøjagtigst byggede, der kan præste
,res, og paa Tekniska Museet i 
Stockholm finder man et righoldigt 
Udvalg af hans Arbejder; i mere 
end 20 Aar har Åke Tollin beskæf
tiget sig med Modelbygning. 

Denne fremragende Ekspert paa 
Modelbygningens Omraade introdu
ceres hermed for vore Læsere, idet 
vi nedenfor bringer Tegning og Be
skrivelse af en Brislol > Beaufort •· 

Brlstol "neaufort« er en af Englands 
nyere Typer. Det anvendes som Bom

ber, Torpedo- og Fjernrekognoscerings
luftfartøj. Besætningen beslaar af 4 Mand. 
Det er et frilbærende, midtvinget Mono
plan af Helmetalkonstruktion. Bærepla
net er tredelt. Mellem Balanceklapper og 
Kroppen er der anbragt hydraulisk be
vægelige Landingsklapper. Kroppen er 
bygget i Skalkonstruktion med glat_ Me
talpladebeklædning. Frilbærende Hale
finne og Haleplan. Understelsbenene er 
fældbare bagud i Motorgondolerne. Hale
hjulet kan trækkes ind. Motorer : 2 luft. 
kølede, 14-cyl. Dobbeltstjernemotorer 
Bristol •Taurus •, hver paa 1050 HK. Tre
bladede Metalpropeller med stilbare Bla
de. Spændvidde 17,6 m, Længde 13,6 m. 
Største Hastighed 475 km/T. Bristol 
>Beaufort • er en Videreudvikling af Bri
stol •Blenheim c. 

Byggebeskrivelse: Kroppens Konturer 
set ovenfra tegnes op paa et Stykke Træ; 
det overflødige Træ skæres bort, hvor
efter Konturerne af Kroppens Sider teg
nes op paa Træslykke!. Under Udskærin
gen man man hele Tiden sørge for at 
Kroppen holder de rigtige Mani og faar 
den rigtige Facon. Bæreplanet fremstil
les i lo Stykker, og man maa passe paa, 
at det faar den rigtige V-Form og Profil. 
Motorpartierne med Understelsben skæ
res ud hver for sig og limes derefter fast 
paa Bæreplanet. Understellet er fældbart 
bagud. Ved Monteringen limes de to 
Planhalvdele fast til Kroppen, og man 
maa passe nøje paa, at de faar samme 
Indfaldsvinkel. Naar den færdige Model 
skal males, stryger man først 3-4 Gange 
med Shellak og sliber hver Gang efter 
med fint Sandpapir. Luftfar.tøjet er ka
moufleret med brunt og grønt paa Over
siden og med en lys, blaa Farve paa 
Undersiden. (Efter Flyglidningen) . 

Columbustrykket, <lrr vnr nnhrngt ved 
Forkanten i Midten af Planet, var aaben
bart Vægt nok til al Planet kunde svæve 
ned i store og elegante Cirkler, mere ele
gant end enhver anden Haleløs, jeg har 
set gøre det. Det var Planet, ja, men hvad 
med Kroppen? vil I naturligvis spørge. 
Den var skam heller ikke snydt ud af Næ
sen paa en almindelig Modelflyver. Ejer
manden, som nemlig paalænker at beære 
Sommerlejren med sit Besøg, har derfor 
bygget sin Model saaledes, at Rorene kan 
tages af. Dette syntes Kroppen ogsaa var 
meget formaalstjenligt, for den gjorde 
straks Brug af den snilde Indretning, thi 
Udsigten til at styrte 50 m ned, kilder vist 

u 
8 

Qo 
C D 

0 0 
A E 

lidt i Maven paa os alle sammen, ogsaa 
paa Modelkroppe. Derfor smækkede den 
Stabilisatoren om i horizonta\ Stilling paa 
Bagenden af Kroppen, og gjorde paa den
ne Maade Brug af den som Faldskærm. 
Saaledes kom altsaa baade Plan og Krop 
ned uden at tage den ringeste Skade. Det 
maa maaske lige bemærkes, at Planet tog 
længst Tid. Ser I, Kammerater, nu har 
jeg altsaa prøvet paa at give en lille Frem
stilling af hin mærkelige Hændelse, nogle 
Modelflyvere kom ud for, da de en Aften 
skulde ud og trimme deres Modeller, og 
hvorledes man indretter en Model for at 
faa den absolut styrtsikker. · 

sir g. 

,,BEAUFORT'' 

==-
G 

A:r. 

Anonyme Indlæg gaar direkte i Papir
kurven, husk derfor altid at skrive Navn 
paa, naar De har noget at fortælle os, 
enten det er henvendt til FLYVs Læsere 
eller til Redaktionen. 

Dersom man ikke ønsker sit Navn frem, 
kan man sætte Mærke under Artiklen, 
men der skal være Navn med, for at Re
daktionen kan vide, hvem vi har med at 
gøre. 

Husk altsaa, at anonyme Skrivelsers 
Plads er i Papirkurven, og at det ikke 
regnes for særlig pænt at skrive anonyme 
Breve, de sendes nemlig i Reglen, fordi 
Brevskriveren ikke rigtig synes, han kan 
være sine Skrherier .bekendt. 
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for den, som i Tide forbereder sig paa Svæveflyver i Morgen - - - og Motor-

det Opsving, som den civile Flyvning flyver i Overmorgen, naar Handel- og 

engang vil opleve. Industri skal opbygge en ny Verden. 

Ungdommen af i Dag forstaar dette, og - Den Dag vil den verdensomspæn-

den kaster sig med Liv og ....... --....... dende I NT AVA Orga-

Lyst over Fremtidens store 

Eventyr, Livet i Luften. 

Ja, se blot paa de Unge! 

- Modelflyver i Dag - - -

INTAVA 
INTAVA AVIATION PRODUCTS 

nisation være Luftfartens 

Tjener, - her i vort lille 

Danmark som ude i den 

store Verden. 

SCT. ANNÆ PLADS 13 - KØBENHAVN K. 

Repræsenterende 

DET DANSKE PETROLEUMS AKTIESELSKAB og VACUUM Oll COMPANY A/S. 



~ gratulerer Danske Flyvere med Jubi

læet og benytter Lejligheden til at udtrykke 

vor Glæde over den Tilknytning, vi gen

nem vore Flyvere har haft til Foreningen. 

D·DL 

Det Danske Luftfartselskab A/S 
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(LOVBESKYTTET) 

A\SIP IDOIPIE 

ENEFABRIKANTER: 

er fremstillet i nøje Overensstemmelse med Forskrifterne 
i B. E. S. A. Specifikation 2 D. 101 

KLAR DOPE - ALUMINIUM DOPE 
RØD DOPE 
Fortyndlngsvædske samt Identificeringsfarver og Speclalfarver 

½ 0. f. A\SIP 
(SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER) 
PRAGS BOULEVARD 37 KØBENHAVN S. 
TBLBPON C. 61, LOKAL 12 og 22 

ALUMINIUM anvendes overalt, men er selvskrevet til Anvendelse i Flyvemaskiner. 
Hvert kg Vægtbesparelse forøger Ha~tighed, Aktionsradius og Bæreevne. 
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FOR 

DET KONGELIGE DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB oa DANSKE FLYVERE 

DANSK MOTORFLYVER UNION 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 

DANSK MODELFLYVER UNION 

Tidsskrift for 

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

SPORTSFLYVNING 
SVÆVEFLYVNING • MODELFLYVNING 

Redaktør: 
Kapta)n J. FOL TMANN 
Ansv, overfor Pre111løven: 
EJVIND CHRISTENSEN 

Eftertryk af •FLYV,s Artikler uden 
Kildeunl(fvelse er l k k e I 111 ø il I . 

Nr. 8 August 1942 15. Aargang 

D.K.D . .11.S. •• Lykønskning og Hilsen III Foreningen 
DANSKE FL~VERE 

pøø 211-Jlørsdøgen den '18. Jlugus• '19t2. 

N AAR Det Kongelige Danske Aero
nautiske Selskab lykønsker DAN

SKE FLYVERE paa 25-Aarsdagen for 
Foreningens Stiftelse, skal det være 
med Tak for godt Samarbejde gennem 
de mange Aar, de to Organisationer 
har arbejdet Side om Side til Fremme 
af dansk Flyvning. 

Siden hin Dag, da en af dansk 
Flyvnings mest værdsatte Pionerer, 
Oberstløjtnant J. P. Koch, blev den 
nydannede Forening DANSKE FLY
VERE's første Formand, og til den 
tunge Tid, vort Fædreland og vor 
Flyvning i Dag gennemlever, har 
DANSKE FLYVERE paa en smuk Maa
de løst sin Opgave. 

Paa et meget tidligt Tidspunkt af 
Flyvningens endnu korte Udviklings
Historie dannedes DANSKE FL y _· 
VERE som en faglig præget Forening, 
der skulde varetage sine Medlemmers 
Interesser overfor Flyvemaskinfabrik
ker, Flyveskoler, Lufttrafikselskaber 
o. I. Men man glemte imidlertid ikke, 
at Foreningens væsentlige Formaal 
maatte være: at forene danske Flyvere 
til Fremme af Flyvning og Udbredelse 
af Kendskab til den og dens Vilkaar. 

Udviklingen har senere medført 
Ændringer i Foreningens Love og 
Vedtægter, men ovennævnte væsent
lige Formaal er stadig det samme. 

I Kraft af at være Samlingsstedet 
for alle Certifikatindehavere fra Hær 
og Søværn og i de senere Aar tillige 
fra Civilflyvernes Kreds, indtager 
DANSKE FLYVERE i Dag sin natur
lige fremskudte Position i Forhold til 
alle de Flyveklubber Landet over for 
Model-, Svæve- og Motorflyvning, som 
er samlet i de respektive Unioner un
der D.K.D.A.S. 

I dette Jubilæumsnummer af Sel
skabets og DANSKE FLYVERE's offi
cielle Organ vil DANSKE FL YVERE's 
Arbejsresultater nærmere blive belyst, 
men dog skal D.K.D.A.S. benytte en 
kærkommen Lejlighed til at udtrykke 
en varm Anerkendelse af Foreningens 
glimrende udførte Arbejde til Fordel 
for dens Fond for forulykkede Flyve
res Efterladte. 

Indenfor dette specielle Omraade af 
forretningsmæssig Karakter har DAN
SKE FLYVERE gennem sin Indsats 
skabt sig Anseelse og Respekt langt ud 
over Flyvningens forholdsvis snævre 
Kreds, og har været Forbillede for 
lignende Foreninger i Udlandet. 

Resultaterne af Foreningens paa
skønnelsesværdige Virke er et Tegn 
paa en Kammeratskabs og Gensidig
beds Følelse, som er særegen for Aan
den indenfor DANSKE FLYVERE. 

Hs. Kgl. Højhed Kronprins Frederiks 
Overtagelse af Protektoratet for Forenin
gen DANSKE FLYVERE i 1930 betegnede 
en ny Æra i Foreningens Historie. 

Den aarlige Optagelsesfest, ved 
hvilken Kronprinsen fæstnede Fly
vernaalen paa Brystet af Aarets nye 
Certifikatindehavere, blev en Begi
venhed, der fastslog, at de gamle 
Pionerers gode Indsats til Fremme af 
dansk Flyvning med Begejstring efter
fulgtes af de nye Generationers Flyvere. 

D.K.D.A.S vil ønske for Foreningen 
DANSKE FLYVERE, at den Dag ikke 
er fjern, da dette vor Kronprins' Rid
derslag til nye danske Flyvere atter 
maa blive uddelt. 
Det Kongelige Danske Aeronautiske 

Selskab. 
M. P. Eskildsen, 

Formand. 
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LIDT LUFTNA VIGATION 
PAA REGNESTOKKEN 

Af Luftkaptajn ved Det Danske Luftfartsselskab Povl Jensen. 

DE forskellige Regneapparater, man 
har, til Løsning af Vindtrekanter 

og andre Navigationsopgaver, har al
drig vundet større Udbredelse blandt 
civile Flyvere, dels paa Grund af Pri
sen, dels fordi de er for uhaandter
lige og der sjældent er egnet Plads til 
dem i Maskinernes Førerrum. Endnu 
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dan den benyttes til et Par Naviga
tionsopgaver. 

Først en Ting der er saa simpel, at 
den næsten ikke skulde have været 
med: Den forventede Ankomsttid. 

Vi har f. Eks. fastsat - ved direkte 
al se det eller ved Radiopejj.inger •
at vi er kommet de sidste 32 km 
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Fig. 

en Grund er, at Flyverne - >vi Fly
vere« maa jeg vel hellere sige - er 
tilbøjelige til at mene, at vi klarer os 
godt foruden; men det er kun delvis 
sandt. 

.. A 

1. 

frem paa 9Minutter. Saa sættes 32 (km) 
paa den ene Regneskala overfor 9 
(Min.) paa den anden. Nu staar km 
og Minutter overfor hinanden i sam
me Forhold hele Skalaen hen. Overfor 
60 Min. (6) staar 213 km, altsaa er 

r r;:-•-•-r--;i,.. z 

,o 10 
6 7 8 9 10 

11 ,. 17 li .. ,o 
1 30 I 

14 ,, re 17 ,. .. 20 

3 1\ • • I 

u 

Skalaen og den ene Regneskala. Paa 
de fleste Regnestokke findes Sinus
Skalaen paa Tungens Bagside. Tungen 
vendes altsaa en halv Omgang. 

Princippet er nu det, at man sætter 
en kendt Vinkel i Trekanten (paa Si
nus-Skalaen) overfor dens - ligele
des kendte - modstaaende Side (paa 
Regneskalaen) . Dermed staar de to 
Skalaer saadan, at modstaaende Sider 
og Vinkler i Trekanten kan aflæses 
overfor hinanden. Kender man een af 
de resterende Størrelser, kan man saa
ledes finde Resten. 

Da Sinus-Skalaen kun er inddelt til 
90 Grader, bliver Resultatet, man 
faar, naar man søger en Vinkel, kun 
denne Vinkel, hvis den er mind,re end 
90 Grader. Er Vinklen derimod større 
end 90 Grader, faar man dens Supple
mentvinkel (180 Grader -;- Vinklen). 
Om Indstillingen gælder del samme. 
Er Vinklen, man skal sætte, f. Eks. 
123 Grader, maa man i Stedet sællc 
180 + 123 = 57 Grader. Det lyder 
ikke saa godt, men det er ikke til stør
re Ulejlighed i Praksis. Af og til er 
det endda en Fordel, at det er Sup
plementvinklen, man finder, som i 
følgende Eksempel. 

Vi flyver ind mod en Lufthavn og 
faar 25 Minutter før beregnet An
komsttid en Pejling, qdm 318 (misvi
sende Kurs hertil i Vindstille er 318). 
Efter 7 Minutters Forløb faas en ny 
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tS 

Vil man gøre sig lidt Ulejlighed, kan 
man imidlertid klare sig en lang Vej 
med en almindelig Regnestok . De 
flade 12 11.? cm Regnestokke fylder ikke 
mere, end at man let kan have dem i 
Lommen, og Nøjagtigheden af de Re
sultater, man faar paa dem, er til
strækkelig. En brugelig 12% cm Stok 
koster 12-16 Kr. (i Maj 1942 - uden 
Garanti for at Prisen holder). Det er 
maaske ikke særligt billigt, men i 
hvert Fald adskilligt billigere end de 
specielle »Aircraft Computers«, ,Drei
eck1 cchnere« etc., og saa har en Regne
stok c~ Arbejdsfelt, der gaar langt vi
dere end til Navigationen. Hvorfor er 
det næsten kun Ingeniører, der bruger 
Regnestokke? Mange andre Mennesker 
kan have stor Nytte af saadan een. 

Fig. 2. 

Selv bruger jeg en Regnestok af 
System Rietz, men andre Systemer 
kan være lige saa gode. Kun fordres 
det, at der skal være en Sinus-Skala 
paa dem. Læg Mærke til hvilken af 
Stokkens Regneskalaer, Sinus-Skalaen 
skal arbejde sammen med. Det er lidt 
forskelligt paa de forskellige Mærker. 

Enhver, der vil købe en Regnestok, 
kan faa en Brugsanvisning til den. 
Derfor skal den almindelige Brug af 
den ikke omtales her, men kun hvor-
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den beholdne Fart 213 km/T. Lad den 
resterende Vej til Maalet være 140 
km; deroverfor staa,r 39 ½ Min., som 
er den resterende Flyveticl, hvis Far
ten ikke ændres. ( Fig. 1). 

Hvis man gør det lille Regnestykke 
et Par Gange under Flyvningen, kan 
man meget nær opgive sin Ankomst
tid rigtigt. Mange Gange, naar Vejret 
paa en Lufthavn var daarligt, har en 
Optimist gættet sin Ankomsttid 10 Mi
nutter for tidligt og opgivet den pr. 
Radio med det Resultat, at to andre 
Maskiner har faaet Lov at vente over 
Pladsen i den og den Højde med Lan
dingsnummer 2 og 3. 

Til Trekant-Opgaver bruges Sinus-

Pejling, qdm 314. Hvordan skal Kur
sen rettes? Overfor 7 Minutter sæt
tes Pejlspringet 4 Grader. Overfor 25 
Min. aflæses Kursændringen 14 1h 
Grad. (Fig. 2 og 3). 

I Opgaver som denne maa man se 
Trekanten i Tankerne, det er nem
mere end at lære sig Eksemplet 
udenad. 

For den almindelige Beregning af 
Vindtrekanten, hvor man søger Af
drift og beholden Fart, er det maa
ske nok saa praktisk at stille en fast 
Fremgangsmaade op, fordi det er en 
Opgave, der forekommer saa tit. 

De Regler, jeg selv bruger, ser saa
dan ud: 



1. Vindvinkler (de Vinkler, Vinden 
danner med Kursen) regnes fra 0 
til 90 Grader fra Næsen og fra Ha
len. 
Eks.: Vinden blæser fra 260 Gra
der og vi skal fra Kastrup til Aal
borg, retvisende Kurs 315 Grader. 

Fig. 3. 

Vindvinklen bliver altsaa 55 Gra
der fra Næsen. 

2. Sæt Vindvinkel over{ or Egen{ art. 
Eks.: I vort Tilfælde 55 Grader 
overfor, skal vi sige, 180 km/T. 

3. Aflæs Af driften overfor Vindstyr
ken. 
Eks.: Lad Vindstyrken være opgi
vet til 50 km/T i vor Flyvehøjde. 
Saa maa Regnestokkens Tunge 
først forskydes, saa vi faar den 
Endestreg, der er ude, ind paa den 
andens Plads. Afdriften læses der
efter som 13 Grader. 

4. Modvind: Træk Afdrift fra Vind-

I 
I t'-
1 t') I: 

1' " ..:::.--------,--------'--'--~ 
/0 c.m t: 
Fig. If. 

vinkel og aflæs beholden Fart llll· 

der Resultatet. 
Medvind: Læg Afdrift til Vindvin
kel og aflæs beholden Fart under 
Resultatet. 
Eks. : Her havde vi Modvind. 55 
+ 13 giver 42 Grader. Stokkens 
Tunge maa tilbage, hvor den kom 
fra, og overfor 42 Grader staar be
holden Fart 14 7 km/T. 

Vindtrekanten er løst. 

At regne Vindtrekanten baglæns, 

d. v. s. at bestemme Vindens Retning 
og Styrke, naar Egenfart, beholden 
Fart og Afdrift er kendt, er ikke net
op den Opgave, Regnestokken er 
bedst til, men det lader sig gøre. 

Eksempel: Egenfart 235 km/T, be
holden Fart 200 km/T, Afdrift 8 Gra
der til højre. Man skyder saa frem 
og tilbage med Stokken, til man fin
der en Stilling, hvor et Interval paa 
8 Grader passer ind mellem 200 og 
235. Det viser s ig at være, naar 45 
Grader s taar over 235. Vindvinklen er 
altsaa 45 Grader fra Næsen, og disse 
45 Grader trukket fra retvisende be
holden Kurs giver Vindretningen. Un
der Afdriften 8 Grader læses Vind
styrken, godt 46 km/T. 

Saa meget om det. Det var kun et 
Par Eksempler. Der kan gøres man
ge andre Ting med en Regnestok. Ef
ter de lange Forklaringer kunde det 
se ud, som om Brugen af Stokken var 
besværlig, men med lidt Øvelse er 
den i Virkeligheden meget let. Det 

UNDERJORDISK 
FABRIKSANLÆG 

I SVERIGE 

Bolinder-:Munktells A.B. 
i Eskilstuna, Centret 

for den svenske Staalin· 
clustri, har, som hosstaa
ende Billede viser, ind
rettet et fuldstændig un
derjordisk Fabriksanlæg 
i Klipperne. Efter ll\'ad 
Firmaet oply1-er, har An
lægget vist sig sna tilfreds
stillende, at man ogsaa 
i Fredstid paatænker at 
anvende lignende Anlæg. Byggeomkost
ningerne er ikke væsentlig større end 
ved de sædvanlige Anlæg, Holdbarheden 
er langt større, og Temperaturen kan 
hele Aaret rundt holdes paa over 200 
Celsius, saa det kun undtagelsesvis er 

varer adskilligt længere Tid at tegne 
sig til sin Afdrift og beholdne Fart 
end at regne sig til dem, og det er 
godt at være uafhængig af Tegne
grejer og Arbejdsplads. 

I den Forbindelse kan for Resten 
nævnes endnu en Anvendelse for 
Stokken. Den kan ogsaa fungere som 
TransporlØ·r i Nødsfald. 

Skal man tage sin Kurs ud af Kor
tet som paa omstaaende Skitse, kla
rer man det ved at afsætte 10 cm 
langs Meridianen fra Kursens Skæ
ring med den. Saa maaler man fra 
det afsatte Punkt den vinkelrette Af. 
stand til Kurslinien. (Til det Brug har 
jeg skaaret et Mærke i min Regnestoks 
Bagkant lige overfor cm-Inddelingens 
Nulpunkt.) Lad Afstanden være 3,7 
cm. Saa maa Tangens til Vinklen V 
være 0,37. Paa Regnestokken finder 
man - se Brugsanvisningen - Vink
lens Størrelse som 20 Grader. I dette 
Tilfælde er Kursen saa 180 + 20 = 160 
Grader. (Fig. 4) . 

nødvendigt at anvende Opvarmning. Ocr 
er sørget for Ventilation, og om Som
meren holdes Luften passende afkølet. 
Vandtilførslen sker direkte fra under
jordiske Brønde. Hele Anlægget er be
skyttet mod Gasangreb. 
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NYE FLYVEMASKINETYPER 
I LUFTKRIGEN 

Boeing B-17 E. 

Boeing B-17 E. 
Den nyeste Udgave af de amerikan

ske >flyvende Fæstninger«, Boeing 
B-17 E, har faaet et noget andet Ud
seende end sine Forgængere. Mest be
mærkelsesværdig er det ændrede Hale
parti, idet den stærkt forlængede Ha
lefinne minder om >Stratoliner«ens. 
De to Maskingeværstandpladser paa 
Kroppens Sider er forsvundet og ble
vet erstattet af et Agtertaarn. 

Handley Page »Halifax«. 

Dens Data er iøvrigt følgende: 
Spændvidde 30,2 m, Planareal 1Hi,1 
m2, Længde 21,35 m, Højde 6,7 m, 
Kroppens Højde 2,9 m, Kropp_ens 
Bredde 1,68 m. 

Torpedoer, og Lasteevnen er blevet 
betydeligt forøget i Forhold til Do 
215. Bevæbningen bestaar af Maskin
gevær og Kanon, der skyder i Flyve
retningen; bagved Førerrummet er et 
drejeligt Pansertaarn med en ( ?) Ka
non. Bæreplanet har Trapezform med 
afrundede Ender. Det mest bemærkel
sesværdige ved Do 217 er Kroppens 
Forlængelse bagved Hojderoret; i 
denne Forlængelse er anbragt en para
plyformet Dykbremse, som efter sigen
de skal kunne give Luftfartøjet en 
Dykvinkel, der endnu ikke har været 
opnaaet af nogen anden Flyvemaskine. 
Denne Dykbremse forøger ogsaa Luft
fartøjets Stabilitet under Dykningen. 

Macchi C 202 
er konstrueret af den italienske Inge
niør Mario Castoldi, som er Macchi
Fabrikens Chefkonstruktør. Det er 

Den engelske >Halifax« er en tung 
Bomber. Det er et midtvinget Mono
plan udstyret med fire 1175 HK (i 
6250 m) Rolls Royce Merlin Motorer. 
Besætningen bestaar af syv Mand: to 
Flyvere, Navigatør/Bombekaster, Ra
diotelegrafist og tre Maskingeværskyt
ter. Den er bevæbnet med otte 7,7 
mm Maskingeværer: to i det forreste 
Taarn, to i Rygtaarnet og fire i Agter
taarnet. 

Dornier 217. 

Fuldt lastet vejer >Halifax« 26.700 
kg; dens største Hastighed er 483 
km/T, Rækkevidden er 4.830 km, og 
den kan medføre en Bombelast paa 
5½ Tons. 

Dornier 217, 
der er Tysklands nyeste Dykbomber, 
er en Videreudvikling af Do 215. Den 
nye Type har stærkere Motorer 
(BMW 801 paa 1600 HK) og større 
Hastighed, ca. 600 km/ T. Den kan 
medføre baade Bomber, Miner eller 

Handley Page >Halifax«. 
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en eenmotoret, eensædet Jager, hvis 
nærmere Data endnu er hemmelige. 
Det er et lavvinget Metalmonoplan 
med indtrækkeligt Understel og fast, 
strømliniebeklædt Halehjul. Dens For
gænger, Macchi 200, havde en Spænd
vidde paa 10,6 m, Længde 8 m og 
Højde 3,4 m. 

Baade Macchi C 200 og C 202 er 
UdviklingsfOTmer af de Racerluftfar
tøjer, som Ing. Castoldi konstruerede 
i Aarene 1925- 1931 til Italiens Del
tagelse i Kampene om Schneider-Po
kalen. I denne Periode øgedes Ha
stigheden fra 400 til 700 km/T. Det 
Luftfartøj, der vandt Schneider-Po
kalen i 1926, havde en Hastighed pua 
400 km/ T. Da de Bernardi satte Ver
densrekord den 30. April 1928, naaede 
haq lidt over 500 km/ T. I 1931 fore
toges de første Prøveflyvninger med 
Macchi Castoldi MC 72, og den 23. Ok
tober 1934 satte Flyveren Agello Ver
densrekord ved at opnaa 709,209 
km/T. Denne Rekord er senest blevet 

(Fortaættea nedent tilh. paa uæete Sfde) 



NYT UDE FRA 
Flyvebaade paa 250 Tons? 

I Frankrig er man ved at fuldføre 
Bygningen af en seksmotoret Flyve
haad med Flyvebetegnelsee S. E. 200. 
tidligere Liore & Oliver Leo 49). Dens 
Fuldvægt bliver paa 66 Tons, og hos
staaende Billede giver et Indryk af 
Kæmpeflyvebaadens Størrelse. 

To andre franske, seksmotorede Fly
vebaade er under Bygning paa Late
coere-Fabriken ved Toulouse. De to 

Flyvemotorindustrien i Japan. 
I >Luftwissen« har den japanske 

Korvetkaptajn H. Yoshikawa givet en 
Oversigt over de mest kendte japanske 
Flyvemotortyper og deres Udvikling. 
Deri siges bl. a. følgende: 

Nalcajima Flyvemaskine- og Motor
fabrik, som indtil 1925 har efterbyg
get den engelske Bristol-Jupiter, frem
kom i · 1930 med sin egen 9 cyl. Stjer
nemolor >Kotobuki«, som i 1935 var 

l{roppen til S. E. 200. 

Flyvebaade er e1_1s og har faaet Type
betegnelsen Latecoere 631. Deres Data 
opgives at være følgende: Spændvidde 
57,5 m, Længde 47,1 m, Planareal 350 
m 2, Tornvægt 37 t, Fuldvægt 66- 7Q t, 
Planbelastning 189- 200 kg/m2, stør
ste Hastighed 350 km/T; Rækkevidde 
ved GO km/ T Modvind 6060 km. Moto
rer: 6 luftkølede 14 cyl. Dobbeltstjer
nemotorer Wright :>Cyclone 14« hver 
paa 1600 HK. 

Paa de to her nævnte Fabriker har 
man Projekter liggende færdig til Byg
ning af en Flyvebaad paa 120 Tons og 
til en anden paa 250 Tons Fuldvægt. 

Amerikanske Hargarskibe. 
Ved Krigsudbruddet i 1941 havde 

U. S. A. ialt 7 Hangarskibe: >Lexing
tonc, >Saratoga«, >Ranger«, > York
town«, >Entreprise«, >Waspc og >Hor
net«, og deraf har Amerikanerne 
meldt om Tabet af >Lexingtonc, me
dens Japanerne melder om yderligere 
to sænkede Hangarskibe. De mistede 
Hangarskibe vil imidlertid blive er
stattet i rigeligt Maal, idet den ameri
kanske Regerings seneste (16. Juni 
1942) Byggeprogram for Flaaden, som 
beløber sig til 8½ Milliard Dollars, ka
rakteristisk nok ikke omfatter Bygnin
gen af nye Slagskibe, men derimod el 
større Antal nye Hangarskibe paa ialt 
500,000 Tons. Selv Bygningen af de 
Slagskibe, der allerede er paabegyndt, 
stoppes til Fordel for Hagarskibe. Under 
Fredsforhold regner man med en Bygge
tid paa ca. 4 Aar for et Hangarskib. 

paa 550 HK. En anden Nakajima
Type er den 9 cyl. Stjernemotor >Hi
ka.ri« paa ca. 700 HK. Endvidere om
tales en 14 cyl. Dobbeltstjernemotor 
>Sakal« paa 1000 HK., der skal have 
været anvendt siden 1938. 

Mitsubishi-Fabriken fremkom i 1932 
med en luftkølet 9 cyl. Stjernemotor 
paa 400 HK.; i 1932 med en vædske
kølet Motor paa 700 HK., og senere 
med en luftkølet Stjernemotor paa 800 
HK. Endvidere har Mitsubishi bygget 
den 14 cyl. Dobbeltstjernemotor >Kin
seic paa 1075 HK. 

Artiklen meddeler, at flere Motorfa
brikker i Dag bygger en Dobbeltstjer
nemotor, hvis Ydelse ligger mellem 
1500 og 1800 HK. 

l{awasaki og Aichi Fabrikerne byg
ger de· tyske Daimler-Benz Motorer. 

Sportsflyvningen i U. S. A. 
Da Amerika kom med i Krigen, stop

pede al Civilflyvning med Undtagelse 
af Luftfarten. Nu er der imidlertid 
igen blevet aabnet Adgang til Træning 
for Civilflyverne, idet Certifikaterne 
sættes i Kraft i følgende Rækkefølge: 
1) Til Øvelsesbrug for Personer ansat 
ved Hær, Marine og Luftvaaben; 2) Fa
briksflyvere og andet Personel beskæf• 
tiget i Industrien; 3) Fabriksflyvere 
beskæftiget med Overføring af Maski
ner; 4) Indehavere af Privatførercer
tifikater; denne sidste Kategori omfat
ter ca. 80.000 Flyvere. 

Dette betyder dog ikke, at Privat
flyvningen bliver givet helt fri. Ingen 

Sportsflyver maa f. Eks. fjerne sig 
mere end 16 km fra sit Startsted, og 
der maa kun flyves fra ganske bestem
te Pladser. Overlandflyvninger tillades 
kun undtagelsesvis, og først efter indhen
tetTilladelse fra de militære Myndigheder. 

Verdens største Landflyvemaskine. 
Paa hosstaaende Billede ses en Mo

del af den amerikanske firemotorede 
Kæmpeluftliner, Lockheed L-49 ,Con
stellation«, som er ved at være færdig
bygget. Oprindelig havde de to Luft
fartselskaber 'Dranscontinental & We
stern Air og Pan American Airways 
bestilt hver 40 Luftfartøjer af denne 
Type hos Lockheed, og Afleveringen 
skulde have fundet Sted i indeværen
de Efteraar; men allerede før U. S. A. 
kom med i Krigen havde Regeringen 
standset Bevillingerne til denne Kæm
peordre fra de to private Selskaber. 
Foreløbig vil der kun blive bygget tre 
af de nye Luftfartøjer, og nye Bestil
linger kan kun afgives af det ameri
kanske Luftvaaben. 

Som tidligere meddelt i >Flyve (Nr. 
8/1941) kan >Constellationc medføre 

Loc/cheed L 49 >Constellationc. 

57 Passagerer og en Besætning paa 7 
Mand. Den største Hastighed er 565 
km/T. Rækkevidden er 6400 km, og 
den er udstyret med fire Wright >Cy
clone 18« luftkølede Dobbeltstjernemo
torer, hver paa 2500 HK. 

(Fortsat fra Side 8) 
slaaet af F. Wendel med en seriebyg
get Messerschmitt-Jager, idet han den 
26. April 1939 opnaaede en Hastighed 
paa 755,11 km/T. 

I Forbindelse med Fremkomsten af 
den nye C 202 siger Ing. Castoldi, at 
Rækkemotoren 1,1den Tvivl er at fore
trække i en Jager fremfor Stjernemo
toren paa Grund af dens mindre Front
areal; men til Gengæld er det forbun
det med store Vanskeligheder at an
vende Vædskekøling i en Jager. Paa 
Macchi C 202 har Køleren faaet en 
temmelig gunstig Placering, idet den 
er anbragt under Førersædet umiddel
bart bagved Bæreplanet. 
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Ogsaa i Fremtiden vil Politi
ken være at finde, hvo• ,,nyt 
Land" flyves ind og gøre 
sin l11dsats i Udviklingen. 
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LGE siden Politikens Sports- og Flyvemedar
bejder Alfred Neroø i 1910 som den første 
fløj over København, har Politiken fulgr 

Flyvningens Udvikling med den største Interesse 
og Forstaaelse. 

Politikens store Flyvestævner vil huskes som fest
lige sportslige Begivenheder, hvor de nyeste Ud
viklingstrin og Færdigheder præsenteredes. 

Gennem ,,De unges Flyvning" har i Aarene 1934-39 
alene 29083 unge Mennesker faaet deres Luftdaab. 

POLITIKEN 
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DANMARKS 

-

-- . 

FØRENDE 
Grundlagt z7 4 9 

DAGBLAD 

I Samarbejde med Dansk Motor/lyver Union har Berlingske Ti
dende startet den landsomfattende, teoretiske Sportsflyverundervis
ning, der til Dato har uddannet 1100 unge Danskere. Berlingske 
Tidende udsatte en samlet Præmiesum paa 20,000 Kr. til unge 
danske Mænd og Kvinder, der erhvervede dansk Spomflyve-
Certificat. 

* 
I Forbindelse med Dansk Sv.eveflyver Union arrangerede Berling
ske Tidende det første internationale Svæveflyvestævne paa dansk 
Grund. Oberstinde Harriet Førslev har paa Bladets Foranledning 
holdt over 100 Foredrag Landet over og fremvist Berlingske Ti
dendes instruktive Svæveflvver-Film. 

* 
Sammen med Dansk Modelfl~er Union arrangerede Berlingske Ti-
dende de store danske Modelflyvestævner i Lundtofte og i Forum. 

* 
Den første danske officielle Lærebog for Sportsflyvere er blevet ud
givet paa Berlingske Forlag i Samarbejde med Det Kongelige Dan
ske Aerona11tiske Selskab. 

* 
Flyvningens Fremtid i Danmark har altid ligget Berlingske Tidende 
stærkt paa Sinde. Naar Forholdene efter Krigen atter i fuldt Om
fang muliggør en Videreudvikling af dansk Flyvning, vil enhver 
sund Bestræbelse herfor ligesom tidligere møde al den Støtte, 
Berlingske Tidende kan give. 



·•:•:•.···························································································· 
···················································•:•············································ ••••••••••••• •••• •••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••• • ••••••••••••••••••••••••••••••• •• •• • •• ~ ........ . 

---

Ould er Ould - men selv Ould findes i forskellige Finheder. Det samme 

gælder • Tabletter·. Der findes mange Tabletter, men den originale, 

som er STANDARD over hele Verden, er A.SPll!IN-Tabletten. 

Dens Finhed, Renhed og Styrke repræsenterer den højeste Kvalitet. 

Forlang bestemt de ensartede, paalidelige ASPIRIN-Tabletter. 

endnu en Grund til aldrig at bruge andet end de 
Prisfald! 20 ASPIRIN-Tabletter koster kun Kr. t 15 
altid paalidelige ~SPI RI N-Tabletter. • ~~,.._.....,,..,-~"'-
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,,DANSKE FLYVERE" 
I 25 AAR 

l9l7 - 18. AUGUST - 1942 

' \ 

FORENINGENS PROTEKTOR 

~c. 
yz -

Otigioaltegniog til FLYV af Otto C. 

HANS KONGELIGE HØJHED KRONPRINS FREDERIK 



DA Foreningen .Danske FlyvPre· blev startet for 25 Aar 
siden, bestod langt den overvejende Del af Medlem

merne af militære • Flyvere, fordi det dengang udelukkende 
var Hæren og Marinen, som uddannede Flyvere. Først paa 
et senere Tidspunkt, da der blev oprettet private Flyveskoler, 
og Lovene samtidigt ændredes, kunde Foreningen samle alle 
danske Flyvere inden/ or sine Rammer. 

udadtil været medvirkende til Af holde/se af en Række store 
Flyvestævner, der har været set af Hundreder Tusinder, og 
indadtil har den samlet sine Medlemmer til Foredrag om 
Flyvningens Problemer. 

Medens Foreningens Formaal i Begyndelsen først og frem
mest gik ud pqa at varetage Medlemmernes økonomiske In
teresser overfor Flyvemaskine/ abriker o. l., vedtoges det i 
Februar 1926 at ændre Formaalsparagraffen til sin nuvæ
rende Form. Det hedder deri, at Foreningens Formaal er: 
a) at forene danske Flyvere til Fremme af Flyvning og Ud
bredelse af Kendskab til den og dens Vilkaar, og b) at ud
vikle og bevare godt Kammeratskab mellem Medlemmerne. 

Bevarelsen af det gode Kammeratskab er symboliseret ved 
den Omhu, hvorved man stadigt søger at bevare Mindet om 
afdøde Kammerater, om de Mænd der har ofret deres Liv 
for Flyvningens Sag, og som derved har skabt det Er/ arings
grundlag, hvorpaa andre bygger videre. Foreningen har hæd
ret disse Mænd ved at rejse det smukke Flyvermonument, 
og .Danske Flyvere·s Fond rækker en hjælpende Haand til 
deres Efterladte. 

Foreningens smukke Formaal og dens gode indre Kam
meratskab har skabt den en Position i allerforreste Række, 
Dens Medlemmer staar sammen om Foreningens Arbejde. 
De fleste danske Flyvere, militære og civile, er sluttet op 
om Foreningen, som aldrig har agiteret for at faa Medlem
mer. Optagelsen i .Danske Flyvere· er en Æresag. 

Hvordan Foreningen har røgtet sin Opgave. f remgaar af 
dens Arbejde gennem Aarene. For at være medvirkende til 
Udbredelse af Kendskabet til Flyvning har .Danske Flyvere" 

TRÆK AF "DANSKE FLYVERE"S UDVIKLING 
Foreningen »Dw1ske Flyvere« blev 

stiftet den 18. August 1917. Dens 
Hovedformaal var, som det fremgaar 
af Lovene, at varetage Medlemmernes 
økonomiske og faglige Interesser. 

Firmaet Nielsen & Winther havde 
kort forinden startet sin Flyvemaski
nefabrik, og dette gav først og frem
mest Stødet til, at Foreningen opstod. 
Man ventede at en Storfabrikation nu 
vilde blive sat i Gang, og man øn
skede at faa Flyverne økonomisk godt 
placeret under det Opsving, som man 
forudsaa, at Flyvningen vilde tage i 
Løbet af kort Tid. 

Flyverne har altid vist Forudseen
hed. Hvad vor Forenings Stiftere den 
Gang forudsaa, viste sig senere rig
tigt, kun er Udviklingen jo maaske 
nok gaaet lidt langsommere, end man 
dengang antog - men den er kom
met. 

Selv om Foreningen nu forlængst 
er ophørt med at have Medlemmernes 
økonomiske Interesser 5om Hovedfor
maal, har den dog gennem sit Arbej
de i de første Aar øvet stor Indflydel
se paa Fastlæggelsen af Erhvervsfly
vernes Lønninger og hele Placering. 

Paa Foranledning af Flyvere ved 
Hærens Flyveskole blev der den 9. 
August 1917 til samtlige danske Fly
vere med internationalt Certifikat ud
sendt et Udkast til Love for en kom
mende Forening og en Anmodning 
om at møde til en konstituerende Ge-
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Af Oberstløjtnant C. C. Larsen. 

neralforsamling i Messen paa Kløver
marksvej den 18. August med følgen
de Dagsorden : 
1. Vedtagelse af Love for Foreningen . 
2. Valg af Bestyrelse. 
3. Diverse. 

Lovene, der fremlagdes paa den 
konstituerende Generalforsamling, og 
som blev endelig vedtaget paa en ef
terfølgende Generalforsamling, havde 
følgende Ordlyd: 

LOVE 
for Foreningen •Danske Flyvere •. 

§ 1. Foreningens Navn er: 
»Danske Flyvere« (»D. F.«). 

§ 2. Foreningens Formaal er : 
a) Al forene danske Flyvere til Frem

me af Flyvning og Udbredelse af Kend
skab til den og dens Vilkaar. 

b) Varetagelse af Medlemmernes Inter-
esser overfor Flyvemaskinefabrikker, 
Flyveskoler, Lufttrafikselskaber o. lign. 

c) Samarbejde med lignende inden- og 
udenlandske Foreninger. 

§ 3. Som Medlemmer kan optages en
hver Flyver med det internationale Certi
fikat eller et dertil svarende officielt Cer
tifikat godkendt af Foreningens Besty
relse. 

§ 4. a) Generalforsamling afholdes en 
Gang aarlig i første Halvdel af Februar. 

b) Ekstraordinær Generalforsamling 
kan forlanges indkaldt af mindst ¾ af 
samtlige Medlemmer med 14 Dages Var
sel. Skriftligt Forslag til Dagsorden skal 
samtidig tilsendes Bestyrelsen. 

c) Generalforsamlingen er den øverste 
Myndighed og er beslutningsdygtig, naar 
2/s af Medlemmerne er til Stede eller re
præsenteret ved et Medlem med skriftlig 
Fuldmagt. 

Er Generalforsamlingen ikke beslut
ningsdygtig indvarsles en ny med 14 Da
ges Varsel; denne er da beslulningsdyg• 
tig i alle Tilfælde. 

d) Den ordinære Generalforsamling gi
ver Decharge for Regnskabet og vælger 
Bestyrelse. 

e) Bestyrelsen kan indkalde exlrnordi
nær Generalforsamling med 14 Dages 
Varsel. 

§ 5. a) Foreningens Bestyrelse bestaar 
af: Formanden samt 4 Bestyrelsesmed
lemmer. 

Bestyrelsen vælger selv blandt sine 
Medlemmer Næstformand, Kasserer og 
Sekretær; desuden vælges 2 Suppleanter 
og 2 Revisorer. 

b ) Bestyrelsen vælges paa 2 Aar. Hvert 
andet Aar afgaar Formand og 1 Medlem, 
hvert andet Aar 3 Medlemmer. 

Paa førstkommende Generalforsamling 
afgaar 3 Medlemmer ved Lodtrækning. 
Genvalg er tilladt. 

Suppleanter og Revisorer vælges paa 1 
Aar. 

e) Bestyrelsesmøde indkaldes af For
manden eller i hans Frofald af Næstfor. 
manden med 1 Uges Varsel, om fornø 
dent kan dog Mødet indkaldes med 12 Ti. 
mers Varsel. 

§ 6. Indskud Kr. 5,00 en Gang for alle. 
Medlemskontingent Kr. 3,00 pr. Kvartal. 

§ 7. Ethvert Engagement Flyvning ved
rørende skal straks meddeles Bestyrelsen 
skriftligt saa vidt muligt vedlagt en Kopi 
af Kontrakten. 

Der skal snarest i saa stort Omfang 
som muligt udarbejdes og af en General
forsamling vedtages Minimumsrater for 
de forskellige Arter af Flyvning, under 
hvilke Flyveren ikke maa tage Engage
ment. 

§ 8. Bestyrelsen kan ekskludere et 
Medlem, naar han har gjort sig skyldig 



i en i den offentlige Mening vanærende 
Handling, eller han har modarbejdet 
Foreningens Interesser eller nægtet al 
rette sig efter dens Beslutninger. Det eks
kluderede Medlem kan indanke Sagen 
for en ekstraordinær Generalforsamling, 
som da skal indkaldes, og ha& Ret til al 
møde her og forsvare sig. Generalforsam. 
lingen træffer den endelige Beslutning 
ved almindelig Stemmeflerhed. 

§ 9. Disse foreløbige Love gælder et 
Aar fra Dato. Bestyrelsen nedsætter et 
Lovudvalg for at revidere disse og frem
lægger efter Forhandling med dette de 
endelige Love paa den første ordinære 
Generalforsamling i Februar 1918. 

Paa Generalforsamlingen blev end
videre til Godkendelse fremlagt 

Foreningens Priskurant. 

Minimumshonorarer for Indflyv
ning af Maskiner, som konstruktions
mæssigt eller ved Hastighedsprøven 
gaar: 

indtil 100 km 500 Kr. for første Ma
skine af en ny Type, 200 Kr. for 
de øvrige, 

"DANSKE FL YVERE"s 
første 

Bestyrelse 

I Midten : Oberstløjtnant/. P. Koch, 
Formand. 

Øverst tilv.: Premierløjtnant M. H. 
Kofoed-Jensen, Næstformand. 

Nederst tilv. : Sergent H. A. Ehlers, 
Kasserer. 

Øverst tilh.: Løjtnant J. P. F. Ek
mann, Sekretær. 

Nederst tilh.: Redakt. Alfred Nervø. 

fra 100- 160 km 750 Kr. for første 
Maskine af en ny Type, 300 Kr. 
for de øvrige, 

fra 160- 200 km 1000 Kr. for første 
Maskine af en ny Type, 500 Kr. 
for de øvrige. 

Lærerhonorar: Ved Dobbeltstyring 
300 Kr. pr. Maaned plus 10 % af 
Elevhonoraret ved Certifikatets 
Opnaaelse. 
Ved Køremetoden 200 Kr. pr. 
Maaned plus de ovennævnte 10 % . 
Honorar til Vikar: 
Ved Dobbeltstyring 10 Kr. pr. Dag. 
Ved Køremetoden 7 Kr. pr. Dag. 

Gensidig Opsigelsesfrist: 3 Maa~eder. 
Ingen Kontrakt under 3 Maaneder. 

Paa Generalforsamlingen vedtog 
man endvidere at lade udføre Prøver 
til et Foreningsemblem. 

Til Bestyrelse valgtes Oberstløjtnant 
Koch, Formand; Premierløjtnant Ko-

{oed-Jensen, Næstformand; Løjtnant 
Ekmann, Sekretær; Sergent Ehlers, 
Kasserer; Redaktør Nervø, Bestyrel
sesmedlem. 

Paa den ordinære Generalforsam
ling den 8. Februar 1919 paapeger For
manden, at forskellige af Foreningens 
Medlemmer har vist sig mindre agt
paagivende overfor Lovene og ind
rømmer samtidig, at Bestyrelsen ikke 
har paatalt disse Misligheder. (Der 
sigtes her til, at Priskurantens Be
stemmelser ikke har været over
holdt). 

Lovene af 18.- 8.- 1917 vedtages at 
gælde med Undtagelse af § 9, der 
faar følgende Ordlyd: 

>En Flyver, der som Arbejdsgiver 
beskæftiger Flyvere som Førere af 
Flyvemaskiner, kan ikke være stem
meberettiget Medlem af Foreningen.« 

Lovændring. 

Paa en ekstraordinær Generalfor
samling d. 25. Januar 1921 fremlægges 
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et Forslag til Lovændring, som gik ud 
paa at sikre Flyvernes økonomiske 
Interesser og tilpasse Lønninger og 
Engageringsbestemmelser efter de i 
den forløbne Tid i nogen Grad æn
drede Forhold. 

Dette Forslag fremkaldte Diskus
s ion om, hvilken Kurs Foreningen 
fremtidigt skulde holde. Om den skul
de være Fagforening eller ikke. 

Dette Spørgsmaals Afgørelse blev 
lagt i Hænderne paa et Udvalg, som 
var nedsat til at revidere Lovene. 

Paa en ekstraordinær Generalfor
samling den 10. Marts 1921 fremlæg
ger Lovudvalget Udkast til nye Love, 
der bliver vedtaget. 

§ 1- 7 beholdes i uændret Form, de 
ovrige Paragraffer faar følgende Ord
lyd: 

§ 8. Bestyrelsen kan ekskludere et 
Medlem, naar han har gjort sig skyldig i 
en i den offentlige Mening vanærende 
Handling, eller han har modarbejdet 
Foreningens Interesser eller nægtet at 
rette sig efter dens Beslutninger. Det eks
kluderede Medlem kan indanke Sagen for 
en cxlraordinær Generalforsamling, som 
da skal indkaldes, og har Ret til at møde 
her og forsvare sig. Generalforsamlingen 
træffer den endelige Beslutning ved al
mindelig Stemmeflerhed. Hvis cl Medlem 
ikke har indbetalt sit Kontingent i el 
halvt Aar, slettes han af Foreningens 
Medlemsliste. 

§ 9. Foreningens Medlemmer maa ikke 
som Flyver tage Engagement ved et Luft . 
rederi, der som Flyvere beskæftiger lkke
l\Iedlemmer af •D. F. • 

§ 10. Foreningens Medlemmer mna 

ikke som Flyvere tage Engagement paa 
Betingelser, der Jigger under de i neden
nævnte §§ anførte Satser. 

§ 11. Lønnings- og Dagpengesatser 
(Minimum) fastsættes paa den aarlige 
Generalforsamling, dog skal Bestyrelsen 
gennem en extraordinær Generalforsam
ling kunne ændre disse, hvis det skønnes 
fornødent. 

Lønnings- og Dagpengesatser for Aaret 
1/1- 21 til 31/12-21. 

Helaarligl Engagement. 
Grundløn Kr. 8000.00 + 10 Øre pr. 

fløjet km. 
Engagement for Sommersæsonen (1 /3 

- 31/10. 
Grundløn Kr. 7000.00 + 10 Øre pr. 

fløjet km. 
Engagement for Vintersæsonen ( I /10-

30/4). 
Grundløn pr. Md. 8000/12 + 10 Øre pr. 

fløjet km. I denne Sæson kan, paa de 
anførte Betingelser, træffes Engagement 
for kortere Tidsrum (dog ikke under 3 
Md.) 

Muanedsengagement Kr. 1500,00. 
Dagsengagmenl. 
For Karussel og Reklameflyvnlng 35 

Kr. + 5 % af det af Flyveren selv ind
fløjne Bruttobeløb. Bestemmer Betleriet, 
at den paagældende Flyvning ikke skal 
finde Sted, udbetales der Flyveren Kr. 
25.00. 

Droske- og Ruteflyvning. 35 Kr. + 15 
Øre pr. fløjet km. Bestemmer Rederiet, 
at den paagældende Flyvning ikke skal 
finde Sted, udbetales der Flyveren Kr. 
25.00. 

Ved Flyvning, der medfører, al Flyve
ren maa overnulte paa en fremmed Plads. 
udbetales der ham extra 15 Kr. pr. Nat. 

Ved Droske- og Huteflyvning, der 
strækker sig over 6 Timer eller derud
over (heri iberegnet tvunget Ophold paa 
en fremmed Plads), uden dog at medføre 

Den hæderkronede gamle Maurice. 
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Natophold, udbetales der ham extra 10 
Kr. Tiden beregnes fra Start til Landing 
paa Udgangspladsen. 

Ved tvunget Ophold forstaas, at Flyve
ren efter Ordre fra sit Rederi opholder 
sig paa en fremmed Plads udover nor
mal Afgangstid. 

Det regnes saaledes ikke for tvunget 
Ophold, naar dette foraarsages af Ma
skinskade, Vejrliget eller deslige. 

Som det fremgaar af Lovene, hav
de Foreningen valgt sin Kurs. Den 
saa stadigt sin Hovedopgave i at vare
tage Medlemmernes økonomiske Inter
esser. 

Man lægger Mærke til, at den gamle 
Priskurants Bestemmelser om Ind
flyvningshonorarer og Lærerhonorar 
ikke er medtaget her. Grunden hertil 
er, at Firmaet Nielsen & Winthers 
Flyvemaskinefabrikation var indstil
let, og at den Flyveskole, som Firmaet 
havde drevet, var ophørt. 

* 
Paa et Bestyrelsesmøde d. 7. April 

1921 blev det vedtaget at oprette en 
Forhandlingsprotokol. Man kan vel 
heraf slutte, at Bestyrelsen har været 
saa optaget af at sikre Medlemmerne 
mod Udbytning fra Fabrikkers og 
Luftrederiers Side, at den ikke har 
haft Tid til at oprette en Forhand
lingsprotokol før nu omtrent 4 Aar ef
ter Foreningens Stiftelse! 

Paa den ordinære Generalforsam
ling den 18. Marts valgtes Kaptajn 
l(ofoed-Jensen til Foreningens For
mand. 

Paa samme Generalforsamling fore
slog Bestyrelsen, at Lovene skulde 
have en § 12 saalydende: 

•Bestyrelsen kan give Dispensation fra 
§ 11 (Lønnings. og Dagpengesatser), men 
skal paa den førstkommende Generalfor
samling motivere Grunder hertil. • 

Lovændringen blev vedtaget. 

Endvidere blev følgende Bestyrel
sesforslag vedtaget: 

1) Foreningen nedlægger aarlig paa 
de forulykkede Flyveres Grave (paa 
Dødsdagen) en Buket Blomster for 
at hædre den forulykkede Flyvers 
Minde. 

2) De af Proprietær Juul skænkede 
4 73 Kr. anvendes efter Bestyrelsens 
Bestemmelse til at gøre vel imod Fly
vere eller Flyveres Efterladte. 

Erhvervsflyvernes Kontrakter skal f~re-
lægges Foreningen. 

I de følgende Aar deltager Repræ
sentanter for Foreningens Bestyrelse 
jævnligt i Drøftelser vedrørende Er
hvervsflyvernes Engagerings- og Løn-



ningsforhold, Kontrakter forelægges 
til Foreningens Godkendelse, og even
tuelle Uoverensstemmelser indankes 
ofte for Foreningen. 

Det var imidlertid langt fra noget 
let Hverv for Bestyrelsen. Foreningen 
havde jo ikke Pengemidler til Under
støttelse af arbejdsløse Medlemmer, 
saaledes som andre Fagforeninger har 
det, og den var derfor udelukkende 
henvis~ til at øve Indflydelse paa de 
forskellige Tilfælde dels gennem sin 
Autoritet og dels gennem sit person
lige Kendskab til Parterne. Det kunde 
ikke nytte at holde altfor strengt paa 
de vedtagne Lønsatser, for saa kunde 
der være Fare for, at de Flyvere, som 
havde Udsigt til Engagement, ikke fik 
Stillingen, og Paapasselighed med, al 
Lønningerne ikke gik alt for langt 
ned, skulde ogsaa udvises. De Fly
vere, som havde Chance for en eller 
anden Ansættelse, men som ikke men
te at kunne gøre sig Haab om at blive 
lønnet efter fuld Sats, mindede i saa 
Tilfælde ofte Bestyrelsen om, at den 
jo ifølge den nu vedtagne § 12 havde 
Ret - og saadan set ogsaa Pligt -
til at dispensere fra Satserne. De Fly
vere, som ikke havde noget Haab om 
Ansættelse som Flyvere, holdt natur
ligvis strengt paa, at Satserne burde 
overholdes i højere Grad, end de blev 
det. 

Til Belysning af i hvilken Grad, det 
lykkedes for Foreningen at forene dis
se modstridende Synspunkter, gengi
ves nedenfor Foreningens Svar til 2 
Medlemmer, som havde indsendt et 
Kontraktudkast til Godkendelse, samt 
en indgaaet Kontrakt ligeledes ind
sendt til Sanktion. 

* 
. Leo Sørensen. 

Hr. Trafikflyver S. A. Steinbeck. 

Foreningen modtoi den 3. ds. Deres 
fra D. D. L. L. A/S modtagne Kontrakt
udkast. 

Saaledes foranlediget har Foreningen 
paa et Bestyrelsesmøde s. D. vedtaget de 
nedenstaaende Minimumsbelingelser, der 
vil være gældende for det i Kontrakt ud
kastet nævnte 7 Maanedcrs Engagement 
som Ruteflyver. 
1. Grundløn 600 Kr. pr. Maaned + 10 

Øer pr. fløjet km i planmæssig eller 
anden Drift undtagen Prøveflyvninger. 

2. Opsigelse kun ske fra begge Sider 
med 3 Maaneders Varsel, dog kan Sel
skabet i Tilfælde uf force majeure op
sige Kontrakten med 14 Dages Varsel 
til Ophør den sidste i en Maaned. 

Foreningen har med den Driftshyppig
hed, som De har meddelt vil blive den 
sandsynlige, udregnet, at Deres Gage vil 
andrage ca. 8100 Kr. Efter Lønsatserne i 
1921 vilde Deres Indtægt for et lignende 
Engagement have været 13.000 Kr. Denne 

En af Marinens første , Maager«. 

overordentlige store Nedskæring har For
eningen kunnet gaa med til i Betragtning 
af Luftfartens øjeblikkelige økonomiske 
Vanskeligheder. 

* 
Lyngby, den 15. Maj 1922. 

Kontrakt 
mellem 

Dansk Luft Rederi A/S 
og Trafikfilyver C. Johansen. 

1) Trafikflyver C. Johansen cngugeres 
som Trafikflyver ved D. L. R. for 
Tidsrummet 15/5 til 15/11 1922. 

2) D. L. R. udbetaler C. Johansen i Løn
ning: 
a. 750 Kr. pr. Maaned. 
h. 121Ji '¾ af det af ham indl'løjede 

Bruttobeløb. 
c. Dagpenge med 15 Kr. pr. Døgn, 

ved Flyvning uden for Lundtofte 
Flyveplads, der medfører Natop
hold. 

d. Der garanteres en Minimumsløn af 
6000 Kroner for Tiden 15/5 til 

15/11 1922. 
For Dansk Luft Rederi A/S. 

J. Foltmann. Ax. J. Rasmussen. 

* 
Det hændte undertiden, at Medlem

mer indgik mundtlige Aftaler, som 
saa siden kunde give Anledning til 
Misforstaaelser. 

Med Henblik paa saadanne Tilfæl
de udtaler Bestyrelsen paa en ekstra
ordinær Generalforsamling i 1923 føl
gende: 

, Bestyrelsen indskærper Medlem
merne at skaffe sig skriftlige Kontrak
ter, idet den har haft meget Vrøvl paa 
Grund af mundtlige Aftaler mellem 
Trafikflyvere og Luftrederier.« 

, 
Imidlertid var Sportsflyvningen 

herhjemme saa smaat begyndt at kom
me i Gang, og Foreningen skulde og-

saa her søge at gøre sin Indflydelse 
gældende, naar Medlemmer blev an
sat som lønnede Flyvere hos Privat
personer eller hos Firmaer, som hav
de anskaffet Luftfartøj i Salgsøjemed, 
til Reklamebrug eller i anden forret
ningsmæssig Hensigt. 

Med Trafikflyverne og med de Fly
Yere, som fløj Karussel- eller Droske
flyvning, havde Foreningen vel haft 
ikke saa lidt Besvær, naar Talen var 
om at faa fastsat Størrelsen af deres 
Lønninger m. m., men den havde dog 
stort se'l løst sin Opgave, at skaffe 
dem hæderlige Arbejdsvilkaar, Vil
kaar som blev grundlæggende for Tra
fikflyvernes fremtidige Gageringsfor
hold. Da Foreningen imidlertid for
søgte paa samme Maade at gribe reg11-
lerende ind i de Lønninger m. m., 
som blev betalt paa Sportsflyvningens 
Omraade, blev det ni.eget hurtigt klart 
for alle, at denne Opgave kunde For
eningen ikke løse. 

Efterhaanden var der blevet uddan
net ikke saa helt faa Flyvere, og alle 
brændte de selvfølgelig af Lyst til at 
finde Beskæftigelse ved Flyv.ning. 
Naar en saadan Flyver nu fik Udsigt 
til at faa et Job hos et eller andet 
Firma, eller hos en eller anden Pri
vatmand, ja saa tog han det, selv om 
Lønningen laa lavere, end Forenin
gens Satser paabød. Paa Sportsflyv
ningens Omraade var Arbejdet ogsaa 
af saa forskellig Art, at det langtfra 
altid kunde bringes i direkte Sam
klang med Satserne, der jo hovedsa
gelig tog Sigt~. paa Trafik-, Karussel
og Droskeflyvning. 

Under Bestyrelsens Forsøg paa at 
hindre det ene Medlem i at under-
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byde et andet Medlem, blev den som 
Regel mødt med et: 

>Tager jeg ikke Job'et, saa er der 
en anden, som tager det. Og desuden, 
naar jeg først faar Foden indenfor, 
saa skal jeg nok sørge for, at min 
Lønning bliver· sat op.« 

Dette Haab gik nu langtfra altid i 
Opfyldelse. 

Efter ganske faa Forsøg paa at faa 
de ved Sportsflyvningen beskæftigede 
Medlemmers Lønaftaler reguleret gen
nem Foreningen, blev dette Arbejde 
opgivet, idet Bestyrelsen meget vel 
indsaa, at de Medlemmer, som vilde 
følge Foreningens Satser, som Regel 
ikke kunde gøre sig Haab om at faa 
det paagældende Job, og Midler til at 
understøtte dem økonomisk, havde 
Foreningen som nævnt ikke. 

* 

Vi er nu kommet op til Aar 1925, og 
Trafikflyvningen er i god Gnag. 

Foreningen havde paa dette Tids
punkt indhentet Oplysninger om Fly
veres Gageringsforhold i en Række 
Lande, bl. a. Tyskland, England, Hol
land og Frankrig. 

Paa en ekstraordinær Generalfor
samling i 1925 rejstes en Diskussion 
om disse Lønninger sammenlignet 
med de danske Trafikflyveres Lønnin
ger. 

Der var imidlertid ved denne Lej
lighed en Del Divergenser mellem 

Deltagerne i Diskussionen, om hvor
vidt Foreningen stadigt skulde gaa 
lige aktivt frem i de rene Fagfor
eningsspørgsmaal. Diskussionen resul
terede i følgende Standpunkt: 

>Foreningen henstiller til Luftfart
selskaberne, at Flyverne ansættes paa 
mindst 1 Aars Engagement med 3 
Maaneders Opsigelse.« 

!øvrigt overlades det til de enkelte 
Medlemmer selv at træffe de nødven
dige Aftaler med Selskaberne. For
eningen optræder kun som raadgi
vende Myndighed i Sagen. 

I Henvendelserne til Luftfartsel
skaberne bør det henstilles til disse, 
at Kontrakterne med Flyverne gaar 
gennem Foreningen.« 

Paa den ordinære Generalforsam
ling i April 1925, der blev afholdt i 
Davidsens Lokaler paa Aaboulevar
den, førtes de lige nævnte Spørgsmaal 
igen frem til Diskussion. 

Under Diskussionen fremsatte afdø
de Direktør Robert Svendsen Forslag 
om Oprettelse af tvungen Voldgift 
mellem Trafikflyvere og Luftfartsel
skaber. 

Dette Forslag kom imidlertid ikke 
til Afstemning. Forhandlingsprotokol
len siger herom: 

>Paa Grund af Dirigentens svigten
de Evne, det fremskredne Tidspunkt 
og Deltagernes animerede Stemning 
var det vanskeligt at koncentrere sig 
om det fremsatte Forslag. Det lykke-

L. V. G.'en, der i Aarene efter den forrige Verdenskrig ydede et solidt 
Stykke Arbejde ved Hærens Flyveskole. 
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des ikke at faa det sat under Afstem
ning.« 

Foreningen ophører at være Fagforening. 

I 1926 ophørte Foreningen med at 
være en Fagforening. Paa en ekstra
ordinær Generalforsamling den 27. 
Februar 1926 (hos Davidsen paa Aa
boulevarden) blev der vedtaget nye 
Love, hvori § 2, Formaalsparagraffen, 
fik følgende Ordlyd: 

>Foreningens Formaal er: 
a. at forene danske Flyvere m 

Fremme af Flyvning og Udbre
delse af Kendskab til den og dens 
Vilkaar. 

b. at udvikle og bevare godt Kam
meratskab mellem Medlemmerne. 

Formaalsparagraf{en har ikke siden 
undergaaet Forandringer, men er op
taget i uændret Form i Foreningens 
nu gældende Love. 

§ 3 fik en Tilføjelse, hvorefter For
eningen kunde optage Æresmedlem
mer. 

I 1926 omkom Foreningens For
mand, Kaptajn Kofoed-Jensen ved en 
Flyveulykke. Som ny Formand valg
tes Kaptajn A. P. Botved. 

Den 10. December 1927 holdt For
eningen sin 10 Aars Stiftelsesfest i Set. 
Georgsordenens Lokaler i Bredegade. 
Festen var samtidigt Optagelsesfest for 
de i Løbet af Aaret tilgaaede nye Med
lemmer. 

Det var en meget vellykket Fest. 
Forhandlingsprotokollen har en Be
mærkning herom. Der staar: >Byens 
Natteliv gjorde senere end sædvanligt 
sin Indflydelse gældende«. 

Sportsflyverne optages som Ikke-stemme
berettigede Medlemmer. 

Paa den ordinære Generalforsam
ling i 1928 traadte Kaptajn Botved til
bage som Formand og afløstes af da
værende Løjtnant Foltmann. 

Paa denne Generalforsamling rejstes 
Spørgsmaal om Sportsflyveres Opta
gelse i Foreningen. 

Ifølge de gældende Love kunde 
Sportsflyvere optages, og Foreningen 
havde iøvrigt flere Privalflyvere 
blandt sine Medlemmer, men en Del 
Medlemmer ønskede § 3 ændret;derhen, 
at kun Flyvere med Trafikførercertifikat, 
Militærflyver- eller Marineflyvercertifikat 
skulde kunne optages. 

Denne Diskussion med Indlæg for 
og imod førtes gennem ca. 2 Aar, paa 
Bestyrelsesmøder, paa Generalforsam
linger, og Mand og Mand imellem. 

I 1930 sendte Bestyrelsen Spørgs
maalet til Urafstemning blandt Med-



lemmerne, og Resultatet bekendtgjor
des paa Aarets ordinære Generalfor
samling. 

Ved Optælling af de indkomne 
Stemmesedler vilde det sige, at 74 af 
Foreningens 87 Medlemmer havde af
givet deres Stemme. 69 havde stemt 
for Optagelse af Sportsflyvere, 5 hav
de stemt imod. 

Foreningens Medlemmer havde 
hermed klart tilkendegivet deres 
Standpunkt til en ny Udformning af 
§ 3, hvorom der var stemt. 

Den nye § 3, der hermed var ved
taget, havde følgende Ordlyd: 

•Som ordinære Medlemmer af Forenin
gen kan optages danske Flyvere med Mi
litærflyvercertifikat, Marineflyvercertifi
kat eller Trafikflyvercertifikat. Ordinære 
Medlemmer har Stemmeret paa Forenin
gens Forsamlinger. 

Som ekstraordinære Medlemmer kan 
Generalforsamlingen, efter Bestyrelsens 
lndsJilling, optage Flyvere med internatio
nalt Certifikat. Ekstraordinære Medlem
mer har ikke Stemmeret.• 

Som man ser, er der paa dette Tids
punkt en vis Reservation mod Opta
geise af Sportsflyvere. Mange blandt 
Foreningens Medlemmer nærede no
gen Ængstelse for, at en stor Tilgang 
af Sportsflyvere skulde ændre For
eningens hele Karakter. 

Paa samme Generalforsamling blev 
det vedtaget at forhøje Indskuddet 
ved Optagelse i Foreningen fra de tid
ligere 5 Kr. til 25 Kr. 

* 

I 1930 overtog Hans Kongelige Høj
hed Kronprins Frederik Protektoratet 
for Foreningen. 

. Meddelelsen herom blev af For
eningens Medlemmer modtaget med 
meget stor Glæde. 

Paa et Bestyrelsemøde samme Aar 
rejste Formanden Tanken om Opfø
relse af et Monument for faldne Fly
vere og ga".' Forslag til Fremstilling af 
en Hædersplaquette. 

Den 17. Juli, 20 Aars Dagen for Ro
bert Svendsens Sundflyvning (1910) 
havde Foreningen i Samarbejde med 
Aeronautisk Selskab arrangeret en 
Sundflyvning med Robert Svendsen 
som Passager. Flyvere fra Hæren og 
Marinen eskorterede paa denne Tur. 
Efter Hjemkomsten havde Foreningen 
arrangeret Frokost i Lufthavnen. Ved 
clenne Lejlighed blev Robert Svend
sen udnævnt til Æresmedlem. 

Paa 25 Aars Dagen for Elleham
mers første Flyvning, den 12. Septem
ber 1906, der jo tillige er den første 

For at støtte Bornehjælpsdagen deltager >Danske Flyvere> i 1923 i det store 
Optog med en Vogn, hvorpaa der er anbragt en >Flyvemaskine i et flot Svinge. 

Flyvning i Europa, blev Direktør Elle
hammer udnævnt til Æresmedlem i 
Foreningen. Udnævnelsen fandt Sted 
ved en Middag, som Foreningen hav
de arrangeret paa Angleterre. 

Sportsflyverne optages som ordinære 
Medlemmer. 

I 1933 blev der igen Røre om 
Sportsflyvernes Stilling inden for For
eningen, og der fremkom Forslag til 
Ændring af Lovenes § 3. 

Diskussionen om Betimeligheden af 
en saadan Ændring fortsattes indtil 
1936, i hvilket Aar Bestyrelsen paa den 
ordinære Generalforsamling fremsat
te Forslag til en ny § 3, saalydende: 

>Som ordinære Medlemmer af Forenin
gen kan optages danske Flyvere med Ma
rineflyvercertifikat, Militærflyvercertifi
kat, Privatførercertifikat eller Indehavere 
af tilsvarende eller større Certifikat. 

Ordinære Medlemmer har Stemmeret. 
Som overordentlige Medlemmer kan Be

styrelsen optage udenlandske Flyvere med 
godkendt Certifikat. Overordentlige Med
lemmer har ikke Stemmeret. 

Paa Bestyrelsens eenstemmige Forslag 
til Generalforsamlingen kan Æresmedlem
mer optages, dog kræves eenstemmig Ge
neralforsamlingsbeslutning for Optagel
sen.• 

Med 56 Stemmer mod 6 vedtoges 
det at udsende dette Forslag til Uraf
stemning blandt Medlemmerne. 

Urafstemningen gav som Resultat, 
at 159 stemte for Bestyrelsens Forslag, 
og 24 imod. Foreningen havde paa 
dette Tidspunkt 196 stemmeberettige-

de Medlemmer, og der var ialt ind
sendt 1"88 Stemmesedler. 

Bestyrelsens Forslag var dermed 
vedtaget og § 3 havde dermed faaet 
den Ordlyd, som den har i Dag. Et 
Stridsspørgsmaal, som gennem mange 
Aar havde beskæftiget Sindene inden
for og udenfor Foreningen, var her
med definitivt bragt ud af Verden. 

* 
Paa en Skovtur i 1936 blev Felt

værkmester P. Nielsen, der havde 
faaet Certifikat i 1911 og som havde 
været Hærens første Flyvelærer, ud-. 
nævnt til Æresmedlem i Foreningen. 

* 
I 1937 traadte Kaptajn Foltmann 

tilbage som Formand og afløstes af 
Oberst Tage Andersen. 

* 
Som det fremgaar af de hyppige 

Lovændringer, har der til skiftende 
Tider været skiftende Meninger om, 
hvilken Kurs, Foreningen skulde føl
ge. Herom har der gennem Aarene 
været ført livlig, til Tider heftig, Dis
kussion. Medlemmerne har aldrig 
staaet ligegyldige hverken overfor dis
se ~pørgsmaal eller overfor andre 
Spørgsmaal, som angik Foreningen. 

Denne aldrig svigtende Interesse 
fra Medlemmernes Side har været 
Foreningens bedste Aktiv gennem de 
forløbne 25 Aar, og det er Bestyrel
sens Haab, at dette Aktiv vedbliven
de maa være til Stede i vor F Qn;qing. 
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DANSKE FLYVERES FOND 
Foreningens Generalsekre

tær, Oberstløjtnant C. C. Lar
sen fortæller om Fondets Til
blivelse og dets senere 
Vækst. 

GRUNDEN til vort velgørende Fond 
blev lagt i 1921. Dette Aar havde 

nogle af Hærens Flyvere, som havde 
en Kortlægningsopgave i Sønderjyl
land, været indkvarteret i nogen Tid 
hos Proprietær Juul paa Lykkesgaard 
ved St. Stenderup (syd for Kolding). 
Som Godtgørelse for Indkvarteringen 
tilkom der Kvarterværten 473 Kr. Pro
prietær Juul ønskede imidlertid ikke 
at modtage dette Beløb, men spurgte 
Flyverne, om de ikke havde et eller 
andet velgørende Formaal, til hvilket 
de kunde tænke sig at anvende disse 
Penge. 

Flyverne tog med Tak imod Belø
bet, og hermed var Stødet givet til 
Oprettelsen af vort Fond. 

I de følgende Aar voksede Fondet 
med mindre Beløb. Det hændte, at 
elskværdige Passagerer efter velover
staaet Flyvning ønskede at vise Tra
fikflyverne deres Erkendtlighed paa 
en eller anden Maade. I saadanne Til
fælde gjorde vedkommende Flyver 

·opmærksom paa Danske Flyveres 
Fond og dets Mission, og Erkendtlig
heden blev saa overført hertil. 

De militære Flyvere samlede ogsaa 
en Del Penge ind gennem Folks vel
villige Indstilling til Flyvning. De 
medvirkede ofte ved Dyrskuer, Rund
skuefester, Sportsopvisninger o. I., og 
de paagældende Komiteer betænkte 
da undertiden vort Fond med en Pen
gegave som Tak for Flyvernes Med
virken. 

Isflyvningen, som de militære Fly
vere bestred gennem disse Aar, gav 
ogsaa Anledning til at Privatperso
ner, som ønskede at vise deres Tak
nemlighed overfor Flyverne, skænke
de et eller andet Beløb til vort velgø
rende Formaal. I 1925 var Fondets 
Midler steget til 828 Kr. 
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I 1927 afholdt Aeronautisk Selskab 
en Flyveudstilling i Forum, og efter 
Udstillingen blev der afholdt et stort 
Flyvestævne i Lufthavnen. Danske 
Flyvere deltog i dette Stævne og fik 
Del i Overskuddet. 

Ved Løjtnant Carl Erlinds Død i 
1928 modtog Foreningen af hans Sø
skende en Gave paa 1000 Kr. Dette 
Beløb indgik senere i Fondet som 
>Løjtnant Erlinds Mindegave«. 

Samme Aar havde Foreningen iøv
rigt paa forskellig Maade støttet for
ulykkede Flyvere og deres Efterladte. 
Ved en Indsamling blandt Medlem
merne, suppleret med enkelte Bidrag 
udefra, blev der skaffet ca. 1200 Kro
ner til en Flyver, som paa Grund af 
Nedstyrtning var kommet i Bekneb. 
Til Fordel for en forulykket Flyvers 
Efterladte blev der arrangeret en Fo
redragsaften i Odd Fellow-Palæet, 
som indbragte ca. 4000 Kr. Dette Be
løb indgik ikke i Fondet, men blev gi
vet til de paagældende. 

I 1929 vedtoges Fundats for Fon
det, og samtidig blev det bestemt al 
søge den kongelig konfirmeret. Denne 
Konfirmation fandt Sted Aaret efter. 

Formaalet med Fondet er angivet i 
Fundatsbestemmelsernes § 4, hvori 
der staar: - Legatet skal fortrinsvis 
tilfalde forulykkede danske Flyvere 
eller deres Efterladte, men skal og

saa kunne tildeles forhenværende 
dansk Flyvere og deres Efterladte, 
som er værdige og trængende. -

I 1930 blev det vedtaget at lade 
fremstille et Sundflyvningsmærke i 
Anledning af 20 Aars Dagen for Ro
bert Svendsens Sundflyvning. Tegne
ren Otto Christensen udførte det 
smukke Mærke, og Foreningen stod 
selv for Salget, hvis Overskud tilfaldt 
Fondet. Sundflyvningsmærket blev 
vel ikke den store Sukces, som Besty
relsen havde tænkt sig, men det gav 
dog et ganske pænt Overskud, da Sal
get omsider blev gjort op. 

Samme Aar (1930) henvendte Dag-

bladet Politiken sig til Foreningen for 
at faa et Samarbejde i Stand med 
Henblik paa Arrangement af et Flyve
stævne, som Bladet paatænkte sig at 
afholde i Løbet af Eftersommeren. 
Hermed begyndte et Samarbejde paa 
dette Omraade, som varede gennem 
adskillige Aar, et Samarbejde, som 
indbragte Foreningens Fond ikke saa 
helt smaa Beløb. Det første Stævne 
indbragte saaledes Foreningen et Be
løb paa over 6000 Kr. 

Ved disse Stævner tog Bladet for 
sin Del hele den økonomiske Risiko, 
og Foreningens Bestyrelse udforle 
som sin Del hele Arbejdet, bislaaet af 
Medlemmerne; det bør dog her næv
nes, at Foreningens daværende For
mand, Kaptajn Foltmann, trak Ho
vedlæsset ved alle disse Stævner. 

I 1932 vandt nogle af Hærens Fly
vere, som deltog i et Flyvestævne i 

Zilrich, en 1. Præmie, hvortil var 
knyttet en Pengeave. Denne Penge
gave, ca. 1500 Kr., blev af Krigsmi
nisteriet skænket til Foreningens 
Fond. 

Midt i 30-erne havde Foreningen 
indledet et Samarbejde med Svenska 
Flygares Riksforbund. Vore svenske 
Kammerater udvirkede hos de sven
ske Myndikheder, at en Eskadrille 
paa 9 Rekognosceringsluftfartøjer fik 
Tilladelse til at deltage i vort Flyve
stævne i 1936. 

De svenske Flyvere bidrog i høj 
Grad til, at Stævnet fik et saa smukt 
Forløb, og til at Foreningen som sæd
vanligt fik et godt Tilskud til sit 
Fond. 

Ved Indvielsen af Esbjerg Lufthavn 
i 1937 afholdt Esbjerg Kommune el 
stort Flyvestævne, hvis Overskud gik 
til velgørende Formaal, og heraf fik 
Danske Flyveres Fond Halvdelen. 

Ved Indvielsen af Aalborg Luft
havn i 1938 forhandlede Foreningen 
et Stævneprogram, til hvilket den 
havde faaet tegnet en Del Annoncer. 
Salget af dette Program indbragte 



Fondet den pæne Sum af ca. 1500 Kr. 
Ogsaa fra anden Side har Fondet 

faaet øget sine Midler. Afdøde Gene
ralkonsul A. B. C. H<l.113en har saale
des flere Gange betænkt det. Gennem 
Politimester Reinstrup har Amager 
Travselskab ogsaa flere Gange givet 

os pekuniær Støtte. 

I 1937 blev Bogen >25 Aars Flyv
ning ved Hærene til paa Oberst Førs
levs Initiativ og med Støtte fra en 
Række Mænd, bl. a. Generalkonsuler
ne Chr. Holm og A. B. C. Hansen samt 
Forlagsboghandler Ejnar Munksgaard. 
Bogen, der desværre kun blev trykt 
i 600 Eksemplarer, blev solgt til For
del for Fondet. Salget indbragte et 
Overslmd paa ca. 2600 Kr., hvilket 
Beløb tilgik Fondet. 

· Vore Medlemmer har gennem Aa
rene støttet Fondet paa forskellig Vis, 
i Tale, i Skrift eller ved at arbejde 

for det paa anden Maade. Flere har 
tilmed givet kærkomne Pengegaver. 

* 
I de forløbne Aar er der til forulyk

kede Flyveres Efterladte udbetalt Le
gatportioner paa ialt 11,500 Kr. 

* 
Fondet er et meget stort Aktiv for 

Foreningen og dermed for dens Med
lemmer. Det er godt for eri Flyver at 
vide, at der er nogen, som støtter 
hans Familie, hvis han selv falder 
bort. Vi, som har haft den Glæde at 
være med til at uddele Legatportio
nerne, ja, vi ved, at disse Penge altid 
tiltrænges, og at Hjælpen altid udlø
ser Taknemlighed overfor »Danske 
Flyvere s Fond. 

Fondets Formue er i Dag ca. 43,000 
Kr. Væksten har været god gennem 
de forløbne Aar. Bestyrelsen sætter 

sin Lid til, at denne gode Vækst maa 
fortsætte. 

Danske Flyveres Klubfond. 

Foruden sit velgørende Fond har 
Foreningen ogsaa et Klubfond, hvis 
Formaal, ifølge Statutternes § 1 er at 
skaffe Foreningen Midler tii Anskaf
felse, Vedligeholdelse og Drift af 
Klublokaler, samt til lignende Foran
staltninger til Fremme af Forenin
gens Formaal. 

Fundatsen for dette Fond blev fore
lagt og vedtaget i 1933. 

Klubfondet har en Formue paa ca. 
1900 Kr., hvilket Beløb hovedsagelig 
er indkommet ved Gaver fra Medlem
merne. 

Dette Fond har i nogen Grad staaet 
i Skygge af vort velgørende Fond, 
men det er Bestyrelsens Haab, at og
saa Klubfondet maa vokse sig stort i 
den kommende Tid. 

møM'd §.:ndalø i al& .1.,,.. @cl "j' r.;/J,1,,,//et, 

øaalødeo oom ,I..,. rfeufoo "e/,(rojrel f ndeo. 
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til .SlrslJiA, ~o(ftrn, ,StotTmam, i0itmatt= 

ff\m, J:aum6otTg og l0lbm6ol'gt 

Gere vllterllgh 

~ei•om ,fo;, ØJ aæ,un✓,,,rla"'J'~t ø, l& ... t an

""t?t om d7f~y,u"at'to,r. ;zaa en o/ ~ene.n~l!n, 
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Faksimile af Konfirmatione~ paa Fundatsen for .Danske Flyvere·s Fond. 
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FLYVERMONUMENTET 
Af Kaptajn John Foltmann · 

Den 18. August 1938 finder den højtidelige Afsløring af Flyvermonumentet Sted. 

SAA tidligt som i Marts 1930 beslut• 
tede man indenfor Bestyrelsen at 

rejse et varigt Minde for de Kamme
rater, der havde sat Livet til under 
Flyvning, og den bedste Maade dette 
kunde gøres paa, var ved at rejse et 
Monument. Men - et Monument ko
stede mange Penge, og da de Midler, 
Foreningen selv raadede over, var 
baandlagt til andet Formaal, var det 
nødvendigt at søge økonomisk Støtte 
udenfor Foreningens egen Kreds. Man 
undersøgte underhaanden, hvor man
ge Penge, 'der skulde bruges, og drøf
tede tillige Spørgsmaalet med forskel
lige Personer udenfor Foreningen. 
Resultatet blev, at man grundet paa 
den daværende mindre gode økono
miske Situation, besluttede at henlæg
ge Sagen til bedre Tider. 

I 1936 tog Bestyrelsen Spørgsmaalet 
op paa ny, og denne Gang besluttede 
man sig til at ville gennemføre den. 
For at faa et nøjagtigt Overslag over, 
hvad det vilde koste, rettede man en 
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Henvendelse til Billedhuggeren, Pro
fessor Utzon Franck og bad ham om 
al give Foreningen et Udkast til et 
Flyvermonument. Ulzon Franck gik 
straks med Iver ind for Ideen og lo
vede med den største Beredvillighed 
at ville hjælpe Foreningen. Udvalget, 
der · var nedsat indenfor Bestyrelsen 
til Varetagelse af Monumentets Tilbli
velse, havde kort Tid efter et Møde 
med Utzon Franck, og han forelag.de 
ved denne Lejlighed et Udkast, som 
Udvalget straks blev saa begejstret for, 
at man bad ham om at give Forenin
gen et Tilbud paa, hvad det hele vilde 
koste. Det endelige Tilbud laa paa 
25.000 Kroner, omfattende alt, ogsaa 
Monumentets Opstilling paa den der
til egnede Plads. Paa daværende Tids
punkt disponerede Foreningen endnu 
ikke over Midler til dette Formaal, 
men under Forhandlingerne med Ut
zon Franck, hvor Udvalget redegjor
de for den Plan, man vilde gaa frem 
efter for at skaffe de nødvendige Mid-

ler, stillede Utzon Franck sig meget 
imødekommende. Han foreslog, at Ar
bejdet blev paabegyndt med det sam
me, fordi det altid vilde være lettere 
at skaffe Pengene, naar de eventuelle 
Bidragydere saa, at Sagen var en Re
alitet, og da Udvalget ikke kunde sige 
noget om, hvor mange Penge man i 
det hele taget kunde skaffes tilveje, 
tilbød Utzon Franck at udføre Monu
mentet for den Sum, der kunde skaf
fes. 

Bestyrelsen var taknemmelig for det 
smukke Tilbud; ikke blot havde man faaet 
en af Landets mest anerkendte Billed· 
huggere til at skabe et Monument, men 
man havde ogsaa faaet en Medarbej
der, der ikke var bange for selv al 
yde en meget stor Indsats. 

Monumentet, der blev sat i Arb~jde, 
er det Flyverminde, vi alle kender i 
Dag. Paa en høj Sokkel af grønlandsk 
Marmor tegner en. Bronzegruppe sig 
mod Himlen som Baggrund. Den 
smukke Bronzegruppe forestiller nog-



le Flyvemaskiner, der i Skyerne mø
der Fuglenes Konge, den kæmpemæs
sige Ørn; de flyver imod hinanden -
for atter at flyve hver sin Vej. 

Jeg havde Lejlighed til at følge Mo
numentets Tilblivelse i det vældige 
Atelier nede bagved Charlottenborg, 
hvor Thorvaldsen i sin Tid ska,bte 
sine udødelige Mesterværker. Nu re
siderer Utzon Franck bag de samme 
Mure, og her blev Flyvermonumentet 
til. Det skabtes ikke alene i Kunstne
rens Fantasi, men hver Enkelthed var 
Grdnskerens Arbejde; alt skulde kun
ne staa for de sagkyndiges Kritik, og 
Utzon Franck fordybede sig i Studiet 
af Flyvemaskinetyper, Skyformatio
ner og Fugleflugt. Han søgte sagkyn
dig Bistand paa alle Omraader, hos 
Flyvere, Meteorologer og hos Zoolo
ger. Borde og Hylder blev fyldt med 
Billeder, Bøger og Fugle. Intet maatte 
overlades til Tilfældet, hver enkelt 
Fjer i Ørnens Ham skulde modelleres 
nøjagtigt paa samme Plads og i sam
me Stilling, som den laa hos Fuglen, 
naar den boltrede sig i sit eget Rige. 
Paa den Maade skabte Kunstneren sit 
Værk. 

* * * 

Den Plan, som Bestyrelsen havde 
udarbejdet til Fremskaffelse af de 
nødvendige Pengemidler, gik ud paa 
at rette Henvendelse til en Række In
stitutioner, Firmaer, Enkeltpersoner 
og saa naturligvis til Foreningens 
egne Medlemmer om at støtte Sagens 
Gennemførelse Økonomisk. Man for
maaede den nuværende Trafikmini
ster, Ingeniør Gunnar Larsen, til at 
overtage Hvervet som Indsamlingens 
Kasserer, og Henvendelsen, der ud
sendtes, blev anbefalet af Statsmini
ster Th. Stauning, Forsvarsminister 
Alsing Andersen, Trafikminister N. 
Fisker, Formanden for Det Danske 
Luftfartselskab, Admiral God( red 
Hansen, Chefen for Hærens Flyver
tropper, Oberst C. · Førslev, Chefen 
for Marinens Flyvevæsen, Komman
dør Asger Grandjean og Statens Kom
mitterede i Luftfartsager Knud Gre
gersen. 

Sammen med Henvendelse om at 
støtte Indsamlingen udsendtes følgen
de Skrivelse: 

Idet vi tilsender Dem vedlagte 
Opraab, tillader vi os at bede Dem 
støtte os i denne Sag, som vi haaber 
vil finde Genklang ogsaa uden for 
de aktive Flyveres Kreds. 

De Mænd, der har ofret deres 
Liv for Flyvningens Sag, har skabt 
det Erfaringsgrundlag, hvorpaa vi 
andre bygger. 

Deres Indsats har gjort Flyvnin
gen sikrere fra Dag til Dag. 

Naar hele det store Luftrutenet 
af i Dag kan beflyves med saa stor 
Sikkerhed, som Tilfældet er, har 
hver eneste, som ofrede sit Liv i 
Flyvningens Tjeneste sin Andel 
deri. Gennem hans Arbejde og gen
nem hans Mod blev det muliggjort-

Dristigheden, Offervillien og Mo
det har betinget Flyvningens Frem
skridt, og disse Faktorer har altid 
været tilstede. 

Ogsaa vi Danske har ydet vort. 
Mange af vore har givet deres som 

Indsats. 
Andre Lande har rejst deres 

faldne et Minde. 
Ogsaa vi vil nu rejse et Monu

ment for vore faldne, et Hæders
minde for dem, som satte deres Liv 
til i Fremskridtets Tjeneste. 

Vi har gennem Aarene søgt at 
hædre dem bl. a. ved paa deres 
Dødsdag at nedlægge Kranse paa 
deres Grave, og efter Evne har vi 
ogsaa gennem vort Fond støttet de
res Efterladte. 

Vi mener imidlertid, at Tiden er 
inde til at rejse dem et værdigt og 
varigt Minde og beder hertil om 
Deres Støtte. 

-· Henvendelsen blev modtaget 
med stor Imødekommenhed fra man
ge Sider, og baade store og smaa Bi
drag indsendtes til Indsamlingens 
Kasserer; men da det begyndte at ebbe 
ud med Indsendelsen af Bidrag, 
manglede der endnu en halv Snes Tu
sinde Kroner. En personlig Henven
delse til Grønlands Styrelse og Kø
benhavns Kommune bragte Beløbet 
tilveje paa nær et Par Tusinde Kro
ner, men ogsaa disse Penge blev skaf
fet tilveje efter en Henvendelse til 
forskellige Privatpersoner. Takket 
være al denne Forstaaelse og Velvil
lie fra mange Sider lykkedes det at 

skaffe hele det Beløb, som Monumen
tet fra Begyndelsen var anslaaet til at 
koste. 

Hvor Monumentet skulde staa, var 
Genstand for Undersøgelser og Over
vejelser, og til Slut enedes man om at 
søge om Tilladelse til at rejse det i 
Anlægget ved Christianshavns Vold, 
grav lige ved Amagerbrogade. Nær 
denne Plads ligger jo Kløvermarksfæl
leden, der engang var Centret for al 
dansk Flyvning. Københavns Magi

strat meddelte imidlertid, at Pladsen 
i Løbet af nogle Aar vilde blive ind
draget •i en Omlægning af Amagerbro
gade, og foreslog i Stedet for en Plads 
ved Stadsgraven længere ned mod 
Amager Boulevard. Baade Udvalget 
og Utzon Franck sanktionerede dette 
Forslag, fordi Monumentet paa dette 
Sted kunde anbringes frit og faa den 
rette Baggrund. 

Den 18. August 1938 fandt den høj
tidelige Afsløring af Monumentet 
Sted; den blev foretaget af Forenin
gens Protektor, Hans Kongelige Høj
hed Kronprinsen, som derefter over
drog Monumentet til Københavns 

Kommune. 
Højtideligheden overværedes af Re

præsentanter for Ministeriet for of
fentlige Arbejder, Hær, Flaade, Det 
Kongelige Danske Aeronautiske Sel
skab, Københavns Kommune m. fl. 
Mange af Bidragyderne, de fleste Nav
ne indenfor dansk Flyvning og man
ge af de afdødes Paarørende var lige
ledes kommet tilstede. Endelig var 
Svenske Flyveres Rigsforbund og Den 
Kgl. svenske Aeroklub repræsenteret. 

Paa Monumentets Sokkel er paa 
den ene Side indhugget Ordene: 

For danske, der satte Livet til 
i Flyvningens Tjeneste. 

Paa Soklens modsatte Side er ind
hugget Foreningens Emblem og Orde
ne: Rejst af Foreningen Danske Fly
vere 1938. 
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B EG I VEN H ED ER I II D AN S K E F LV VE R E" 1 Øverste Række : Fra Flyvestævneme i Københavns Lufthavn. 
Mellemste Række: 1) Paa 20-Aarsdagen for Sundflyvningen bliver Robert Svendsen fløjet til Malmø.I medførende en Pos I sæk med B1 

synet med •D. F.•s Sundflyvningsmærke. - 2) Den svenske Eskaarille under :stævnet I Lufthavnen 1986. - S) 
Optagelse,rest paa Hotel d' Angleterre. 

Nederste Række: 1) •D. F. • besøger Carlsberg Bryggerierne. - 2) De to Polarflyvere Wllkins og Ellson faar ved Festen paa Køb, 
Raadhus hver overrakt en Porcellænslsbjøm som en Gave fra •D. F.• - Sj Afsløringen af Flyvermonumentet, c 
foretaget af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik, overværes af talr ge Indbudte. 



FLYVE
STÆVNER 

Kaptajn John Foltmann gi-
ver et Resume over de Flyve
stævner, som »Danske FlyVere« 
har været med til at arrangere. 

DEN 10. August 1930 afholdt >Dan
ske Flyvere« og >Politiken« i 

Fællesskab et Flyvestævne i Kastrup 
Lufthavn, og dermed indlededes et 
Samarbejde, som blev fortsat de føl
gende Aar paa en for Foreningen me
get fordelagtig Maade. Samarbejdet 
har nemlig været ordnet saaledes, at 
Politiken har afholdt alle Udgifter og 
løbet hele den økonomiske Risiko, me
dens Danske Flyvere paatog sig det 
praktiske Arrangement af Stævnerne, 
hvorefter Overskuddet blev delt lige
ligt mellem Foreningens Fond og Bla
dets Feriebørnskoloni. Selv om Arbej
det med Forberedelsen af et Stævne 
betød flere Maaneders dagligt Slid, for 
dem, der havde paataget sig Opgaven, 
saa blev det dog rigeligt opvejet ved 
Udsigterne til de Penge, som eventuelt 
kunde tilføres Fondet. Svigtede Ind
tægterne derimod, saa betalte Politi
ken, hvad det kostede, og det kunde 
være mange Penge. Hvert nyt Flyve-
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stævne skulde helst overgaa det for
rige, og det stillede efterhaanden store 
økonomiske Krav, som i Tilfælde af 
daarligt Vejr ikke kunde udlignes. 
Ved Stævnet i H}33 var Udgifterne f. 
Eks. oppe paa over 25.000 Kroner, in
den der endnu var kommet en rød Øre 
i Kassen - og saa maatte Stævnet 
endda aflyses paa Grund af Regnvejr. 
Ganske vist blev det afholdt nogle 
Dage senere, men da var der løbet 
ekstra adskillige Tusinde Kroner paa 
Udgiftssiden, og da Vejret heller ikke 
den Dag begunstigede Arrangørerne, 
blev Resultatet et Underskud paa ca. 
20.000 Kroner - som Politiken betal
te uden at blinke. 

Det første Stævne. 
Det første af vore Stævner blev en 

Kæmpesucces. Lufthavnen oplevede 
en af sine allerstørste Dage, over 
40.000 Tilskuere var mødt op, og efter 
Stævnet fik Det Danske Luftfartsel-

.9 Tiger Moth og 3 Fokker C. V., til
hørende Hærens Flyvertropper, ved 

Flyvestævnet i 1934. 

skab saa mange Rundflyvningspassa
gerer, som det aldrig tidligere havde 
haft. Desværre havde Stævnets Arran
gører ikke dengang nogen Aftale med 
D. D. L. om at faa en vis Afgift for 
hver Rundflyvningspassager; - men 
det blev indhentet senere. 

Stævnets Attraktion var den svejtsi
ske Kunstflyver Victor Gw.rdon, der 
fløj en Raabe-Katzenstein-Schwalbe 
(Siemens Motor), og Glardons Flyvnin
ger tog helt Vejret fra selv de mest 
kræsne Tilskuere. 

Foruden Glardons Maskine havde 
Stævnet samlet en engelsk Puss Moth, 
en Standard Moth (Dir. Thielst), tre 
tyske Klemm, en Junkers Junior, t 
Fokker FIX (K.L.M.) samt en af 
D. D. L.'s Fokkere. Den unge, danske 
Sportsflyver Arvid Hansen viste 
Kunstflyvning med en Klemm, og 
senere fremførtes en underholdende
Ballonjagt. Dagens anden store Sen 
sation var et Faldskærmsudspring, 



,'J af Marinens [{ einkel-Søluftfartøjer ved Flyvestævnet i 1933. 

som den unge Militærflyver, Kor
poral Holger Petersen foretog med 
en af de sædvanlige Tjenesteskærme 
(Irvin); det var første Gang, han prø
vede et Faldskærmsudspring. 

Focke Wulfs »Ente« besøger 
Kastrup Lufthavn. 

Søndag den 31. Maj 1931 løb det næ
ste Flyvestævne af Stabelen. Vejret var 
ikke særlig straalende, men ikke de
sto mindre havde over 20.000 Tilsku
ere fundet Vej ud til Lufthavnen. Ved 
Tilrettelæggelsen af Programmet hav
de man søgt at vise de nyeste mest ul
tramoderne Konstruktioner, og flyve
mæssigt set blev Stævnet ogsaa en 
Succes. 

Arvid Hansen indledede med at de
monstrere sin nye Klemrn-Siemens, 
idet han dog var hæmmet i rigtigt at 
udfolde sig, fordi Skydækket laa helt 
nede i 300 Meter. Stævnets morsomste 
og mest interessante Attraktion var 
uden Tvivl Focke-Wulfs >Entec, der 
førtes af den tidligere Kunstflyver, 
Edzard. Naar den i Starten stak Næ
sen i Vejret, mindede den ganske rig
tigt om en And, men oppe i Luften var 
der til Gengæld ikke meget af Andens 
kluntede Bevægelse. Den manøvrerede 
let og elegant, og den ejendommelige 
Type viste med tilstrækkelig Tydelig
hed, at Flyvemaskinens Udvikling 
endnu var paa Begynderstadiet. 

Københavnernes gamle Bekendt, 
den svejtsiske Kunstflyver Victor 
Glardon, var endnu bedre end forrige 
Aar. En rask lille Hastighedskonkur
rence mellem Englænderen Bucking
ham ( Gipsy-Moth)), og Danskerne H. 
I. M. Jensen (Cirrus-Moth), Iversen 
(Cirrus-Moth) og Arvid Hansen 
(Klemm-Siemens), hvor Maskinerne 
var handicappede i Forhold til deres 

Maximumshastighed, blev vundet af 
H. I. M. Jensen, med Løjtnant Iversen 
som Nr. 2 og Buckingham som Nr. 3. 

Medens Hastighedskonkurrencen 
fandt Sted, kom Atlanterhavsflyveren 
von Gronau med sit Heinkel-Amfibi
Monoplan. Det vakte stor Begejstring 
hos Publikum, da von Gronau starte
de paa Pladsen og umiddelbart deref
ter landede ude i Øresund, hvorefter 
han atter startede og landede inde paa 
Lufthavnen. 

Endelig foretog den tyske Fru 
Charlotte Triebner et Faldskærmsud
spring, og Dansk Model- og Svæve
flyverforening demonstrerede deres 
nye Svæveplan >Pirat« med den tyske 
Svæveflyver, Ingeniør W end el ved 
Pinden. Efter Stævnet var over 500 
Passagerer i Luften med D. D. L., men 
denne Gang tjente Stævnets Arrangø
rer paa de mange Passagerer. 

Hærens og Marinens Flyvere 
deltager. 

Stævne Nr. 3 blev afholdt den 26. 
Juni 1932, og for første Gang deltog 
Hærens og Marinens Flyvere. En af 
Stævnets Sensationer var den kæmpe
mæssige Junkers J 38. Det havde væ
ret et meget stort Arbejde for Stævne
komiteen at faa Luftkæmpen til Ka
strup. To af Komitemedlemmerne 
(Redaktør Jørgen Sandvad og Kap
tajn John Foltmann) havde været i 
Berlin for at forhandle med Deutsche 
Lufth~nsa om Maskinens Deltagelse i 
Stævnet, og man havde ogsaa stillet 
sig meget imødekommende, men gjor
de dog gældende, at Stævnet maatte 
betale Udgifterne ved Flyvningen Ber
lin - København - Berlin, og de be
løb sig til ca. 5000 Kr. Det var mange 
Penge, navnlig naar man tager i Be
tragtning, at Stævnet skulde betale ca. 

40 Procent af samtlige Udgifter i For
lystelsesskat. Det vil sige, at dette Pro
gramnummer alene kom til at koste c. 
7000 Kroner. De to Repræsentanter 
for Arrangørerne turde ikke paa egen 
Haand belaste Stævnets Budget med 
en saa stor Udgift, og de rejste derfor 
hjem for at forelægge Sagen for Stæv
nets økonomiske Garant, nemlig Poli
tiken. Her var man ikke længe om at 
tage Stilling til Sagen, skønt del i Til
fælde af Regnvejr med paafølgende 
Aflysning var mange Penge at skulle 
af med paa eet Bræt. Bladets Redak
tører, d'Herrer Valdemar Koppel og 
Niels Hassager blev spurgt til Raads, 
idet de blev gjort opmærksom paa, at 
Pengene skulde betales, hvad enten 
der blev noget af Stævnet eller ej, og 
det var noget, Vejret afgjorde. Redak
tør Koppel kiggede lidt ud af Vinduet, 
og spurgte saa: >Hvordan er Vejrud
sigterne til paa Søndag?« 

>De er meget gode,< lød Svaret. 
>Ja,< sagde Redaktør Koppel, >hvis 

Flyverne mener, det har Betydning 
for Stævnet at faa den dyre Maskine 
herop, saa lad os bare tage den.c Og 
dermed var den Sag afgjort. 

G. 38 viste sig at være de store An
strengelser og de mange Penge værd. 
Publikum var betaget af at se det væl
dige Metalmonoplan manøvrere 
Luften. 

En anden Nykonstruktion, der vi
stes i Danmark for første Gang, var 
den engelske Autogyro, der blev demon
streret af Englænderen Kaptajn Brie. 

En af Stævnets store Attraktioner 
var Deltagelsen af Hærens og Marinens 
Flyvere. Først viste 3 af Marinens 
Heinkel-Søluftfartøjer, ført af Søløjt
nanterne Prip, Bramsen og Grønbeck, 
en meget smuk Formationsflyvning, og 
for at give Publikum Lejlighed til paa 
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nærmere Hold at se en af de Maskin
typer, der fører de danske Farver over 
Grønland, havde Marinens Flyvevæsen 
opstillet et fjerde Heinkel Søluftfartøj 
paa Tilskuerpladsen, hvor der var Ad
gang til at bese det. 

Med to af Hærens nye Bristol >Bull
dogc Jagere foretog Løjtnanterne Clau
sen og Birkhede nogle elegante Flyv
ninger, og saa kom det flotteste af Pro
grammels Numre: Formationsflyvning 
med fem af Hærens Fokker CV. Med 
daværende Overofficiant C. C. Larsen 
som Fører og Prmlt. Lærum, Sergent 
Wolff, Kpl. Malmose og Kpl. Sandquisl 
som de øvrige fire Flyvere, viste For
mationen de smukkeste Manøvrer, vi 
endnu havde set herhjemme. (Den 
samme Formation besatte Førsteplad
sen ved en international Konkurrence 
i Zi.irich en Maaned senere) . 

Med en af Hærens Moth-Maskiner 
viste Løjtnant Edsen-Johansen nogle 
Rygflyvninger, der blev gennemført 
med samme Sikkerhed, som uden
landske Kunstflyvere havde vist 
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dem. En Hastighedskonkurrence mel
lem Sportsflyvemaskiner talte 6 Del
tagere: Direktør C. Thielst ( Gipsy
Moth), den svenske Ingeniør K. G. 
Lindner (Gipsy 111-Moth), Ingeniør 
0. Thanning (Puss-Moth), Løjtnant 
Clau.rnn-Kaas (Argo), Kornet Petersen 
(Gipsy-Moth) og Korporal Christensen 
( Gipsy-Moth). Resultatet blev: Nr. 1 
Ing. Lindner, Nr. 2 Kornet Petersen, 
Nr. 3 Ing. Thanning og Nr. 4 Kpl. 
Christensen. 

Derefter demonstreredes et Svæve
plan, ført af Tyskeren Wagner, der 
blev trukket tilvejrs af den tyske Fly
ver, Kaptajn Forster. Til Slut var alle 
deltagende Maskiner i Luften paa een 
Gang, hvorefter Speakeren, Direktør 
August Jensen, sluttede Stævnet. 

Den stor•slaaede St. Hans Fest. 
Stævne Nr. 4 skulde have været af

holdt St. Hans Aften 1933, og det var 
lagt an som en storstilet St. Hans 
Fest. Men Vejrguderne vilde det ander
ledes. Regnen strømmede ned lige fra 

Morgenstunden, og det blev den ved 
med hele Dagen; hvor nødigt man end 
vilde - Arrangementet stod paa det 
Tidspunkt i ca. 25.000 Kroner - maat
le Stævnet aflyses; men det vedtoges 
al gøre et nyt Forsøg Onsdag Aften 
den 28. Juni. Og denne Gang lykkedes 
det, til Trods for at det truede med 
Regn hele Eftermiddagen og Aftenen. 
Til al Held var Publikum ikke bange 
for Vejret, de første Tilskuere kom et 
Par Timer før Stævnet begyndte, og 
saa fulgte en ustandselig Strøm lige til 
Fyrværkeriets lldkaskader sluttede 
den begivenhedsrige Aften. 

Publikum kom heller ikke til at gaa 
forgæves, for dette Stævne overgik alt, 
hvad man tidligere havde set herhjem
me. Programmet var righoldigt og af
vekslende, alle de deltagende Flyvere 
ydede deres bedste, og - uden at for
klejne nogen - kan det roligt siges, 
at Hærens og Marinens Flyvere bur 
Prisen hjem. Nogle faa havde længe 
vidst, hvad de kunde yde; men det var 
første Gang, at mange Tusinde fik 
Lejlighed til at se det. 

Stævnet begyndte præcis Klokken 
halv otte om Aftenen med en Handi
kapflyvning, hvori der deltog 12 Ma
skiner. Vinderne blev: Nr. 1 Løjtnant 
1\. F. Mikkelsen (O-Maskine), Nr. 2 
Løjtnant A. C. Petersen (O-Maskine), 
Nr. 3 Flyverløjtnant P. Olsen (Dan
kok-Jager). og Nr. 4 Sergent R. Ander
sen (Bulldog-Jager). De øvrige Delta
gere var Søløjtnanterne Riemann og 
Damm, Englænderen Mr. Samuelsan, 
Kornetterne Jensen og Mørch, Flyve
lærer H. I. M. Jensen og Løjtnanterne 
Iversen og Wittrup. 

Et af Marinens nye Dantorp-Torpe
doplaner blev demonstreret og Søløjt-
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nant Prip, og Publikum saa interesse
Tet efter den store Torpedo, der var 
ophængt mellem Luftfartøjets Under
stel. Løjtnant Steinbeck viste Det Dan
ske Luftfartselskabs nyerhvervede 3-
motorede Fokker F. XII, og saa fulgte 
Numrene rask efter hinanden med 
eksemplarisk Præcision, under Kap
tajn Bjarkov og Søløjtnant Prips Le
delse. 

3 Heinkel Søluftfartøjer ført af Sø
løjtnanterne Harms og Lassen og Fly
verløjtnant Dalbro foretog nogle smuk
ke Flyvninger i Formation, og umid
delbart derefter kom 3 Dankok-Jagere, 
ført af Søløjtnanterne Riemann og 
Damm og Flyverløjtnant P. Toxholm. 
Jager-Patrouillens Flyvninger vakte 
stort Bifald, og det kulminerede, da 
de viste et konvergerende Angreb mod 
et tænkt Maal paa Jorden. 

Den tyske Fru Charlotte Triebner 
foretog et Faldskærmsudspring fra en 
Moth, ført af Løjtnant Iversen, og der
efter demonstrerede Arvid Hansen sin 
Færdighed i Kunstflyvning med en 
Klemm Sportsflyvemaskine. 

Formationsflyvningen med fem Ti
ger Moth under Kaptajn C. C. Larsens 
Førerskab, bistaaet af Kpl. Sandquist, 
Sergent K. Larsen, Løjtnant M. L. Pe
tersen og Sergent Wolff burde have 
været beundret af endnu flere Tilskue
re. Maskinerne manøvreredes præcist 
og sikkert, Manøvrerne udførtes roligt 
og overlegent, og det Loop, der vistes 
i Formation, var simpelt hen en Op
levelse. 

Danskeren John Tranum, der var 
kommet paa Besøg fra England, blev 
Aftenens Sensation. Han startede med 
Løjtnant Wittrup, og de gik saa højt 
op, som Skyerne tillod det, - op i ca. 
1200 Meter. Her sprang han ud med 
sine to Irvin Skærme og hvirvledes 
mod Jorden. Det gyste i Publikum, da 
de saa ham falde - Sekund efter Se
kund - uden at Skærmene blev ud
foldet; man kunde følge hans Fald he
le Tiden, det varede 15½ Sekund, og 
først i ca. 500 m's Højde trak den 
koldblodige Faldskærmsudspringer i 
Udløsningen; lidt efter fulgte Skærm 
Nr. 2, og saa landede han midt paa 
Pladsen, under Publikums Jubel. 

Den tyske Kunstflyverske Frk. Lie
sel Bach foretog en Række smukke 
Manøvrer med sin Klemm-Sportsflyve
maskine, og saa kom Aftenens sidste 
Flyvninger. Løjtnant Egebjerg og Kpl. 
A. Hansen hver med en Tiger Moth, 
og Kaptajn Bjarkov med en Bulldo~
J ager, gav hver for sig en Opvisning i 
Kunstflyvning, som var paa Højde 

med det bedste, der overhovedet kun-
de præsteres. , 

Da Flyvningerne sluttede, var Ty
skeren Baumgarts Varmluftballon ved 
at antage Form, ophængt mellem to 
Lægtere over et stort Baal. Paa Kom
mandoen: >Los«, slap de 30 assiste
rende Ballonsoldater den store, opvar
mede Kugle, der hastigt skød tilvejrs, 
med Baumgart staaende paa en Tra
pez. Den steg til ca. 250 Meters Højde, 
saa kølnedes Luften indeni den, og 
langsomt søgte den mod Jorden og 
landede paa en Mark i Nærheden af 
Amagerbanen. 

Efter en lille Pause kom Aftenens 
Sluteffekt: et pragtfuldt Kæmpefyr
værkeri. Drønende og buldrende skød 
Raketter tilvejrs og eksploderede i 
kæmpemæssige, mangefarvede Møn
stre; undertiden var det et helt Farve
orgie at se - og Publikum jublede. 
Nogle af Raketterne var saa kraftigt 
lysende, at man tydeligt kunde se alle 
Enkeltheder over hele Lufthavnen, og 
andre var saa drønende i deres Eks
plosioner, at Jorden rystede. Det var 
et storstilet Festfyrværkeri. 

Det tusindtallige Publikum klappede 
længe og begejstret; Stævnet var ble
vet en Succes af store Dimensioner; 
men desvænre gav det et dundrende 
Underskud - og det skulde der oven
ikøbet betales Forlystelsesafgift af. 

Det var det største Flyvestævne, der 
endnu havde været arrangeret her
hjemme. Det havde krævet Maaneders 
Arbejde at forberede, Udgifterne var 
løbet op paa ca. 35000 Kr., skønt al 
Deltagelse af Hærens og Marinens Fly
vere, Sportsflyverne og Arbejdet med 
Tilrettelæggelsen havde været gratis, 
- og da Stævnet tog sin Begyndelse, 
gik 600 Hjælpere i Arbejde. 

Et Stævne med udelukkende dansk 
Deltagelse. 

Det femte Flyvestævne blev afholdt 
den 8. Juli 1934, og for første Gang 
herhjemme var et stort Stæ.vne lagt an 
udelukkende med dansk Deltagelse. De 
danske Flyvere gennemførte Program
mel med en Dygtighed og Præcision, 
der ikke alene vidnede om et stort 
forudgaaet Træningsarbejde i Flyv
ning i Formation, men ogsaa om de 
enkelte Flyveres Overlegenhed i Ma
nøvreringen af deres Maskiner. Bedre 
Flyvning vilde ingen kunne have gen
nemført. 

Forud for det egentlige Stævne blev 
der afholdt en Konkurrence i Kunst
flyvning med bundet Program, og Re
sultatet blev, at Sergent Wolff (Tiger
Motb) blev Nr. 1 med 198 Points og 

dermed Vinder af >Danske Flyvere«s 
og >Politikenes Pokal. Sergent R. An
dersen og Løjtnant P. Jensen (begge 
Bristol Bulldog) stod lige med 197 
Points, og Sergenterne H. Petersen og 
A. Hansen (begge Tiger-Moth) stod li
ge med 194 Points. 

Stævnet i sig selv var præget af 
Kunstflyvninger og Flyvninger i For
mation, afbrudt af en Konkurrence i 
Hastighedsflyvning og et Faldskærms
udspring. 

Ført af Søløjtnant Harms foretog 5 
af Marinens Heinkel-Søluftfartøjer en 
Række Flyvninger i Formation; 5 af 
Hærens Fokker C. V., ført af Løjtnant 
Møre/i, viste ligeledes Flyvning i slut
tet Trop, 3 af Marinens Dankok-Jage
re under Søløjtnant Prips Førerskab 
foretog et Angreb mod Maal paa Jor
den, og Søløjtnant Munter demonstre
rede det af Marinens Dantorp-Søluft
fartøjer, hvormed han havde foretaget 
sin Flyvning til Færøerne. 

I Hastighedskonkurrencen (efter 
Handikap-Princippet) blev Resultatet: 
Søløjlnant Westenholz Nr. 1, Løjtnant 
Rydmann Nr. 2 og Løjtnant Fischel'
Møller Nr. 3. 

Ni af Hærens Tiger-Moth, anført af 
Kaptajn C. C. Larsen, viste en Serie 
Figurflyvninger, og senere kom Kap
tajn Larsen igen med fem Tiger-Moth 
og foretog nogle ypperligt gennemfør
te Kunstflyvningsmanøvrer i Forma
tion. Der blev foretaget Loop, >Vand
faldet«, Nedgang til Rygflyvning i 
Formation og Udgang fra Rygflyv
ning tilbage til Formationen. 

De fire andre Flyvere i Tiger
Formationen paa fem Maskiner var 
Løjtnanter Meincke, Heda[ Hansen og 
Wolff samt Oversergent Holger Peter
sen. 

Faldskærmsudspringeren var Johll 
Tranum, der sprang fra et Par Tusin
de Meters Højde, og ventede med at 
trække i Skærmens Udløserring, til 
han var faldet 1000 Meter. 

Ind imellem de mange smukke For
mationsflyvninger, kappedes Vineterne 
fra den bundne Kunstflyvnings-Kon
kurence om Førsteprisen i Kuns tflyv
ning med frit Program, og Vinderen 
blev Løjtnant P. Jensen (Bristol Bull
dog). 

Stævnet sluttedes med en saakuldt 
Tvillingeflyvning, hvorunder Ljtn. 
Jensen og Sergent Andersen lod deres 
>Bulldog«er danse i Luften. 

Flyvestævne Nummer seks, 
Det sjette - og hidtil sidste - Fly

vestævne blev afholdt i Kastrup Luft-
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Fra Flyvestævnet i 1930. I Tusindvis strømmer Tilskuerne ned ad Lufthavnsvej. 

havn den 21. Juni 1936. For en Gangs 
Skyld var Vejret straalende; det var 
saa varmt, at adskillige Tusinde Kø
benhavnere vistnok havde foretrukket 
Badestederne Nord for Byen frem for 
Opholdet i Lufthavnens stegende Sol. 

Forinden Stævnet tog sin Begyndel
se, afsluttedes en Ankomstflyvning, 
der var udgaaet fra Værløse Flyve
plads. Der deltog flere privat indregi
strerede Maskiner, og Nr. 1 blev Løjt
nant A. fl. Hansen, Nr. 2 Oversergent 
Sandquist og Nr. 3 Premierløjtnant Mi
chael Hansen. 

Kl. 14,00 gav Flyvelederen, Kaptajn 
C. C. Larsen, Startsignal, og 9 danske 
R-Maski ner, ført af Premierløjtnant 
Payh, drønede ind over Pladsen for at 
foreluge Figurflyvning. Derefter kom 
3 uf Marinens Heinkel Søluftfartøjer, 
og i samme Øjeblik blev de angrebet 
af 3 uf Marinens Nimrod Jagere (ført 
af Kaptajnløjtnant E. Rasmussen), og 
da de tre Søluftfartøjer vur drevet 
væk, boltrede .lugerne sig i dristige 
Kunstflyvningsmanøvrer. 

Sau var en lille tysk Maskine i Luf
ten, en Biicker .Jungmeister; men Fly
,:eren var dansk. Det var Kaptajn 
Bjarkov, der viste, hvad en af vore 
egne kunde præstere, naar han fik en 
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.Maskine, der var specielt bygget til 
Kunstflyvning, og en mere blænden
de Kunstflyvning end den, der blev 
vist, er sjældent set. 

Da Kaptajn Bjarkov lagde an til 
Landing, kom en Eskadrille paa 9 
svenske Fokker-Maskiner, ført af Kap
tajn Steenbeck, brusende ind over Til
skuerne. Eskadrillen var kommet til 
København fra Ljungbyhed for at del
tage i Stævnet. I skiftende Formatio
ner viste de en meget smuk Flyvning, 
- og saa fulgte igen Kunstflyvning. 
Denne Gang var det den tyske Mester
flyver l(ropff, der viste sit fænome
nale Herredømme over en Focke 
Wulf. 

Et betagende Moment i Opvisnin
gens Motorbrus var Tyskeren Huths 
Svæveflyvning. Et Rhi.insperher Svæ
veplan blev trukket tilvejrs af en 
Klemm, og da Slæbelinen var kappet, 
gav han en pragtfuld Opvisning 
Kunstflyvning. 

Hurtigt efter hinanden fulgte Pro
grammets øvrige Numre. Den væl1lige 
G 38 drønede over Tilskuerne, den nye 
Trafikflyvemaskine, Heinkel, 111, vur 
lige ved at kappes med de smaa 
Kunstflyvningsmaskiner, von Bahrs 
Autogyro virkede som en mærkelig 

Modsætning til de mange hurtige l\fa
skiner, Løjtnanterne Birkhede og 
Buchhave kæmpede hver med sin 
Bulldog Jager om Overtaget i Luften, 
Kaptajn Bjarkov startede igen til 
Kunstflyvning, og denne Gang med en 
af Hærens nye Gauntlet Jagere, den 
franske Potez Trafikflyvemaskine, Bri
tish Airways og Conlinental Airways 
4-motorede de Havilland demonstrere
des, den svenske Ingeni11r lj1111d ber{J 
boltrede sig med en ny Sparmann 
Træningsjager, og en ny lukket Mes
serschmidt Sportsflyvemaskine viste 
sine Flyveegenskaber, og ind imellem 
de mange Numre e~1 fortræffelig Op
visning i Kunstflyvning af en Formn
tion paa 5 af Hærens Tiger Moth un
der Løjtnant lfedal Hansens Førerskah. 

* * * 
Alle de af Danske F1yveres Medlem

mer, der paa den ene eller anden 
Maade har ydet deres Bistand til Fly
veslævnernes Afholdelse, har bidraget 
til at skabe det Overskud, der er kom
met Foreningens Fond til Gode. Samti
dig har disse aarlige Stævner været en 
god Propaganda for Flyvningen i sin 
Helhed, idet de har været besøgt af 
ca. 250.000 Tilskuere ialt. 



Et Ønske gik • 
I Opfyldelse -

Af Propagandachef i D.~D. L. Max Westphall. 

EN af de Interesser, der først greb 
mig, da jeg for snart 13 Aar siden 

begyndte at arbejde for Luftfarten, 
var at samle paa Luftfartsemblemer. 

Det blev efterhaanden en bel Hob
by for mig, og min Samling, der snart 
blev ret omfattende, talte mange den
gang sjældne Mærker; der var baade 
russiske, italienske og græske, ja selv 
et Mærke fra et Land saa fjernt som 
Japan havde jeg faaet skaffet mig. 

Men der var eet Mærke, jeg ikke 
ejede. Gang paa Gang saa jeg det i et 
Jakkerevers, og det pinte mig ikke 
saa lidt, naar jeg saa det, fordi jeg 
var klar over, at det Mærke vilde jeg 
aldrig komme til at eje. 

Det var , Danske Flyverecs smukke 
Mærke; - men det var ikke alene som 
Samler, jeg var begejstret for Mærket, 
- nej, i det Emblem saa jeg alt del 
samlet, som jeg forstod ved Flyv
ning, - og efter min Mening var det 
samtidig en Kvalitetsbetegnelse for et 
Mandfolk. 

I den Retning kunde mine Drøm
me altsaa ikke blive opfyldt. Maaske 
kunde jeg nok have skaffet mig Mær
ket til min Samling, men det, der 
stærkest var mine Ønskers Maal, var 
at faa Lov til at bære det - og bære 
det med Rette. Men der var ikke 
noget at gøre, Militærflyver kunde 
jeg desværre ikke gøre mig Haab om 
at blive, og Sportsflyvere var der 
ikke noget der hed dengang; - der 
var vist kun en eneste Privatflyver, 
og det var noget meget kostbart at 
blive - i hvert Fald var det for mig 
dengang et rent astronomisk Beløb. 
Desuden optog , Danske Flyvere« kun 
Medlemmer blandt Militær-, Marine
og Trafikflyvere, saa selv om jeg 
havde haft disse fantastisk mange 
Penge, havde det ikke hjulpet mig. 
Men det viser sig jo mange Gange 

her i Livet, at de Ønsker, man en
gang næsten har droppet, fordi de 
ligger helt udenfor Mulighedernes 
Grænse, alligevel gaar Opfyldelse 
en skønne Dag. 

* * * 
Efterhaanden skabtes der Interesse 

for Privat- og Sportsflyvningen her
hjemme, - ikke mindst takket være 

Kramme og Zeuthen, der konstru
erede en Maskine, som mange af Lan
dets nu desværre stækkede Sportsfly
vere har lært at flyve med. De to 
Mænd var begge optændt af en fana
tisk Interesse for Flyvning, ovenikø
bet i en saadan Grad, at den smittede 
alle, de kom i Nærheden af, og jeg, 
der vel nok gik med et latent Behov 
for at lære at flyve, var ikke svær at 
smitte. 

Og en skønne Dag kunde jeg se 
hen til det Øjeblik, hvor jeg kunde 
pryde mit Revers med , Danske Fly
verecs Mærke. Samtidig med Udvik
lingen af Sportsflyvningen, var der 
nemlig sket det, at , Danske Flyvere« 
havde besluttet ogsaa at optage pri
vate Flyvere i deres Forening. En af 
mine første Tanker, da jeg kunde be
gynde at skimte Certifikatet i det 
fjerne, var derfor ganske naturligt at 
faa mit store, om jeg saa maa sige, 
>Drengeønske« opfyldt. 

* * * 
Den Dag, da jeg blev optaget i For

eningen, og ,Danske Flyvere«s Pro
tektor, Hans Kongelige Højhed Kron-

prinsen, ønskede til Lykke og satte 
Mærket i mit Knaphul, glemmer jeg 
aldrig. Et Ønske, som jeg havde be
tragtet som uopnaaeligt, var blevet 
opfyldt. 

Det var lykkedes mig at blive Med
lem af , Danske Flyvere«, men hvor
dan vilde jeg nu befinde mig i For
eningen. Det var et Spørgsmaal, jeg 
ofte stillede mig selv inden Optagel
sen. Vilde de , gamle< Flyvere se ned 
paa os som nogen, de var nødt til at 
tage med i Foreningen, - og vilde vi 
kun blive , taaltc? - Jeg fik meget 
hurtigt Svar paa mit Spørgsmaal, for 
jeg følte mig lige med det samme 
godt tilpas, og følte virkelig, at jeg 
blev Medlem af en Kammeratskabs
kreds paa lige Fod med de øvrige. 
Det var mig en meget stor Glæde, at 
blive optaget saadan fuldt og helt i 
Foreningen, og jeg tror godt jeg tør 
sige, at jeg deler den Glæde med de 
øvrige Sportsflyvere, der er Medlem
mer af ,Danske Flyvere«, en For
ening vi sætter stor Pris paa, bl. a. 
paa Grund af dens særlige Atmosfære 
og dens gode Sammenhold. 

En K. Z.-Parade. 
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Munfre Minder 
To Flyvere snakker Sommertur! (Skovtur) 

Ved Horserød Hegn afgøres Mesterskabet i Æggeløb (det var dengang Æggene var billige - ). 

Foreningens Skovtur har 
adskillige Aar været den store 
Sommerbegivenhed. Deltngerne 
mødtes gerne Kl. 13,00, hver for
synet med en Madpakke, og der
efter gik Turen ud i det Blaa -
enten ad Land<!vcjen (til Vogns) 
eller ad Søvejen. Løjtnant E. C. 
H y d m a n n, der har været en 
stadig Gæst ved Foreningens 
Skovture, mindes i del efterføl
gende de fornøjelige Sommerud
flugler. 

GODDAG Malmose ! Goddag Ryd
man n ! - Naa! hvordan gaar del? 

.To, Tak- godt. - Pyh! varmt hva' 
Ja, det kan vi jo godt, jeg er ogsaa 
tørstig, skal vi sætte os her udenfor? 

Tjener! to Øl! 

Apropos Varme, kan du huske, hvor 
varmt det var, del Aar, vi havde Skov
tur til Jyllinge? - - og saa spurgte 
den ene, og saa fortalte den anden, _ja 
hør nu her og opfrisk Minderne: 

.Ja, i .Jyllinge, del var vel nok en 
dejlig Tur, vi startede fra Kløvermar
ken med >et Knippe Bajerec; , Bjørn 
Andersen kørte i sin Babycar, og hver 
Gang vi svingede, slog han Solskinsta
get tilbage, rejste sig op, stod ret og 
rakte Haanden ud. 

Fra Jyllinge havde vi en dejlig Sejl-
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tur over til den anden Side af Ros
kilde Fjord, og sikken en Frokost vi 
skulde have!! men oh Skræk, oh Ve! 
Cai Caspersen havde lovet os at sørge 
for Snaps og Is, og da vi skulde for
dele Provianten, var der hverken 
Snaps eller Is! 

Tjener! to Øl! 

Der var Masker! vi tænkte paa Sul
testrejke! hvad skulde vi gøre? Baa
den var sejlet, og imellem os og Snap
sen laa Roskilde Fjord. Nogle vilde 
svømme over efter Snapsen, andre var 
parate til at flaa Casper levende og ri
ste ham over en sagte Ild - eller 
maaske snarere over et ordentlig Blus, 
medens en foreslog at hejse Nødflag, 
og herved blev del. Vi flanede dog 
Casper, cl. v. s. kun Bukserne af ham, 
dem anbragte vi paa en lang Stang 
ude i Strandkanten. Kort efter obser
veredes en Rohaad vi raabte og skreg 
og svingede med Armene, Baaden æn
drede Kurs og styrede mod Strand
bredden, men nu var det Casper, der 
»lurede os«, i den Baad laa nemlig 
Snapsen og Isen! Hurra! Hurra! 

Casper og Ellehammer blev baarel 
i Guldstol, og efter Frokosten bad vi 
Ellehammer, om han ikke i Dagens 
Anledning vilde gøre en Opfindelse. 

Denne lod heller ikke vente længe paa 
sig, og da vi skulde lave Kaffe selv, 
havde vi god Brug for en Opfinder. 
- Komplicerede Rækker af Sten blev 
stillet op, Side om Side, Trækkanaler 
blev bygget, Aske- og Ildsted bereg
net, Træer fældet, 40 Mand svedte! 
Grene blev kunstfærdigt lagt til 
Rette, og efter 1 ½ Times Anstrengel 
ser da vi skulde tænde op - - - -
ja saa havde Egebjerg i Mellemtiaen 
lavet Kaffen paa et ganske alminde
ligt Baal! 

Ja! i Sandhed en ganske herlig 
Dag! da Baaden kom for at hente os, 
gik Claus først om Bord, da den var 
sejlet! PLASK -! ! 

Tjener! to Øl! 

Ja, men kan du huske, da vi sejlede 
i Kreaturpram til Saltholm og lavede 
»Skattejagt« paa to Kasser Øl. 

Ja du, eller det Aar i Trørød Hegn, 
da Robert Svendsen blev >Buekonge« ! 

Nej, men kan du huske, da vi bade
de i Julebæk, det var det Aar, da Høj
riis var med, og senere tog vi op til el 
Skovløberhus og spiste Frokost, her 
var det, at C. C. Larsen løb Sækkeløb, 
del var der Flugt over! - og Mester 
Nielsen sejrede i Æggeløb, det var vel 
Energi! 



Tjener/ lo Øl/ (nu er vi snart i 
Stemning!) 

Næ, den bedste Tur var nu alligevel 
den, der begyndte ved Islands Bryg
ge, hvor vi skulde gaa om Bord og 
sejle >Ud i det blaa« (det var Folt
mann, der havde tilrettelagt Turen, 
saa den skulde selvfølgelig begynde 
lige ud for hans Adresse). 

Naal Langebro rundt (det var i de 
Tider) og vi stod ud i det fri! Første 
Stop: Tuborg Havn! vi skulde >se« 
Bryggeriet. Jeg husker tydeligt, at 
Claus og jeg s tandsede ved en Maski
ne, der stemplede Kapsler paa Ølfla
skerne. Dum, dum, dum, dum l lød 
det, et imponerende Syn at se alle de 
Flasker paa Samlebaand passere den
ne Maskine for at lukkes. 

Claus var Matematiker, jeg havde 
Stopur med, og vi beregnede saa, 
hvor mange Flasker der blev lukket 
paa fem Minutter , det var ikke Smaa
ting ! Da vi havde >set« Bryggeriet, 
blev vi inviteret op for at >smagsprø
ve« de forskellige Bryg, og medens vi 
sidder og drikker, hører vi en Lyd : 
dum, dum, dum, dum! Maskinen der 
sætter Kapsler paa. Sporten tager os! 
Som en Løbeild gaar det ned langs 
Bordet: Kan vi holde Tuborgs Pro
duktion Stangen? . . . . . . Vi arbejder! 

Efter et anstrengende Skyttestævne i Trørød Hegn kaares >Buekongen«. 

Produktion paa Nul, i 22% Minut, saa 
maatte vi give op! Men, Bunden, var 
lagt! 

Tjener/ to Øl/ 

Saa sejlede vi videre til Taarbæk, 

Fra et af de indledende Heat i det store Sækkeløb ved Skovløberhuset. 

Alle trækker Kapsler af Flasker! Alle 
drikker! Her gælder det! Tavshed! 
medens Mennesket søger at overgaa 
Maskinen. Man hører Stempelslag fra 
Bryggeriet, dum, dum, dum, dum! det 
er Flasker der >kapsles« og oppe hos 
os: svup, svup, svup, svup! Kapsler 
der trækkes af . . . . . . Clausen beregner 
Antal, Sekunder, Tryk, Gurglen, - og 
efter hans Beregning holdt vi Tuborgs 

gik op i Skoven og spiste Frokost. 
Bagefter legede vi mange morsomme 
Julelege (som afdøde Gissemand sag
de) og henunder Aften havde vi Be
svær med at faa alle ned til Havne!} 
til Hjemturen. Havnen var smukt de
koreret med Flag paa de permanente 
Flagstænger, Havnen rundt, og her 
gik Ricard Andersen >amok« . . . Han 
gik langs med Bolværket, og hver 

Gang han kom til en Flagstang, satte 
han af, tog fat i Flagstangen med 
Hænderne og svingede Benene ud 
over Vandet og ind igen. Der var 
mange Flagstænger, og vi raabte Hur
ra hver Gang. Dog, et Sted svipsede 
det! Der var nemlig for Symetriens 
Skyld anbragt en ekstra Flagstang og 
den sad fast med et enkelt Søm. 

Det Syn glemmer jeg aldrig/ 

Ricard tog Tilløb, som en Tyr ser 
en rød Klud, og sprang! Et flot 
Spring! Han greb sikkert med Hæn
derne! Han svingede i en flot Bue Be
nene ud over Vandet! Stangen brast, 
og Ricard forsvandt for vore Øjne! 
Atter et PLASK!! 

Hør! Klokken er mange! vi skal 
hjem. Farvel Moses! og gid vi skulde 
ud i Aar. -- - - Ja, hørt, det bliver 
dejligt, naar vi skal ud igen! Farvel! 
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FRA FORENINGENS LIV 
Vireklør .:Augudt ]enden giver i cauderende Form 

et 13illede af Foreningend /2iv gennem "'Ciderne. 

FOH mig begyndte del en Dag i l\larh 
for ca. 17 Aar ~iden. Jeg havde nwl

lem del berygtede Taarn i Pladsens nord-
11sllige lljurne og Slrickers Balleri udfor 
Klnvermarkl•n fuael en J,.V.G. til al be
skrive f, (maa~kc godt ug v ·I) ganske fiol 
te 8-Taller, ug efter en vel lil<'ndebragt 
Lan<ling - hvor den store Høne, som næ
sten altid holdt til i Pladsens nordøstlige 
Hjørne, lige undgik al blive klemt flad af 
Haleplanet - skred jeg, glad over Be
driften - allsaa den med 8-Tallerne, ikke 
den med Hønen - frem mod Messen. 

Paa Trappens andet Trin blev jeg 
modtaget af Kassereren for •Danske Fly
vere •, som overrakte mig lo Lapper Pa
pir, hvoraf den ene udgjorde Kvittering 
for Indskud og den anden for Kontingent. 
Da Kassereren, efter at have lellel mig for 
disse Beløb, opdagede, al jeg endnu dispo
nerede over ca. 2 Kroner, fæstnede han 
umiddelbart efter med højre Haands 
Tommel- og Pegefinger (venstre Haand 
var beskæftiget med at modtage Betaling) 
• Dnnskc Flyvere •s Emblem paa mil ven
sire Bryst eller maaskc rigtigere paa 
venstre Side af mil Bryst - og dermed 
var Optagelsesceremonien afslullet. 

Al nævnte Kasserer, som altsaa har 
anvendt tilsvarende energiske lncassome
Locler, senere ci· bleven befordret til Ge
neralsekretær, viser Bestyrelsens lndsl il
ling overfor Medlemmernes Vel. Derefter 

Starten var lovende. Del blev meddelt 
mig, al jeg nu kunde !>wge I~orelræde hos 
Skolechefen og anmode om Tilladelse til 
- efter Tjenestetid al give Portvin til 
samllige Tilstedeværende. Tilladelsen blev 
givet, og da jeg have disponeret over et 
eftPr de gamles Mening passende Beløb 
- del blev naturligvis ikke hetroel mig 
al købe Vinen - havde jeg ikke mere 
med den Sag al gøre. ,Jeg skylder dog 
Sandheden at sige, at jeg selv fik el Glas 
med. 

Ved en Aftenfest senere i samme Maa
ned, hvor hver betalte sin Kuvert, blev 
min Optagelse i Flyvernes Kreds konfir
meret. 

Jeg slap allsaa - økonomisk set -
relativt smertefrit fra min Optagelse, idet 
man - omend nødtvungent paa Grund 
af del stigende Antal Medlemmer - alle
rede paa del Tidspunkt havde droppet 
den Skik, at den arme Certifikattager 
skulde betale hele Gildet. 

Fm· havde det nemlig været anderle
des. 

Nogle Dage tidligere indtraf clet Tilfæl
cle, al tre Flyvere havde faaet Ccrtifikal 
paa !>amme Dag, og i Erkendelse af h,·ad 
clcllc medførte, log de hinanden i llaan
clen ug vnndrcde til cl Pcngeinstitul, h\'or 
clc - \'ccl gen~iclig al kautionere for hin . 
anden - opnaacdc cl efter Datidens For
hold gevaldigt Laan, vistnok 600 Kr. Der
fra gik Turen til \Vivel (senere omdøb! 
til Wivex), h\'or de gamle havde givet Ud. 
tryk for, al de kunde lænke sig at ind
tage Festmaaltidet. De tre havde clog kun 
Ordre til at reservere det fornødne Antal 

~de ma Foo? [;, begynd• 

~ 
Pladser; hvad der skulde rekvireres af 
Fødemidler m. v., skulde de andre nok 
paatage sig. 

De gamle mødte op - fuldtalligt - og 
man forhørte sig straks hos de tre Delin . 
k\'enler om, hvorledes det økonomiske 
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Grundlag var, og da de trak Kuverten 
med Pengene frem, overtog Festens Le
der Beløbet med en Bemærkning om, at 
han dermed samtidig vilde aflaste dem 
for yderligere Besvær med Tilrettelæggel
sen af' Aftenen, og at det jo iøvrigt altid 
var farligt - for ikke at sige ganske 

uhørt, at lo saa nybagte Flyvere gik med 
cl saa slorl Pengebeløb paa sig. 

I det mindste en Gang om Maaneden i 
flere Aar efter- sørgede Pengeinstitutel for 
at minde de paagældende om, al de var 
blevet optaget i Flyvernes Kreds. 

Efter den paabegyndte regelmæssige 
Antagelse af Elevhold for en. 17 Anr si
den, hvorefter adskillige nye Medlemmer 
hvert Aar kunde forventes at ville tilgaa, 
ændrede man Kurs. , Danske Flyvere« 
indstiftede en Optagelsesfest, som under 
normale Forhold afholdtes i Januar Maa
ned, og ved denne Lejlighed er de nye 
Flyvere nydende i Stedet for ni være 
ydende. 

De faar overrakt •Danske Flyvere •s 
Emblem af Foreningens Protektor; de 
hyldes i Taler og Sang og fanr i det hele 
laget med del samme Lov til al opføre 
sig som Ligemænd med de gamle, alt for 
den samme Kuvertpris, som ethvert garn. 
melt Medlem ogsaa maa betale. Det kan 
en og anden gammel Rolle jo nok gaa og 
blive lidt lysegrøn af Misundelse over. 

• 
Foredrag. 

•Danske Flyvere • arrnngercr i \linter
halvaarct hclærendc ug uply~endc Forl'
drag for Medlemmerne. Det vidner ogsaa 
om den gode Disciplin, cler er indenfor 
Foreningen, al disse Foredrag - uanset 
deres Lodighcd - altid paahøres med stor 
Interesse saavel af de, der sidde_r i selve 
Foredragssalen, som af de der mageligt 
henslænger sig i bløde Stole i de tilstø
dende Lokaler. Det er en ufravigelig Re
gel, at Foredraget belønnes med kraftigt 
Bifald, og at Formanden giver Udtryk 
for , al netop del Foredrag er det bedste 
vi har hørt i denne Sæson. 

Jeg anfører delle til Beroligelse for 
kommende Foredragsholdere og for at 
opmuntre til at melde sig som snadnn. 

• 
Bridgeaftener og lignende. 
Alle Vinterhalvaarets Mødeaftener er 

dog ikke belagt med Foredrag. Under Be. 
tegneisen •Bridgeaften • spilles der for-



skellige Slags Kortspil. Hertil har de i de Q~•Oi,< 
senere Aar benyttede Lokaler vist sig sær- '((..,,, 
deles anvendelige, ogsaa fordi man kan V-
indespærre de mere l)øjrøstede Spillere i .J.. 
el Lokale for sig selv. Fra dette Rum - 0 O 
der er anbragt saa snedigt, al den paare,O 
Raadhuspladsen palroullierende Politibe
tjent ikke kan opfange nogen Lyd fra 
delle Selskab - kan der dog i de tilstø
dende Lokaler opfanges enkelte Udraab. 
Hvilket Slags Spil der spilles, kan jeg 
ikke røbe, men ofte lyder Udraabet , to 
Gange Stang • eller •det gaar i el Rap •, 
som synes velegnet til al bibringe den 
udenforstaaende del Indtryk, ut · det maa-
ske er en Slags Andespil. · 

Rigtigt Andespil (altsaa suudan el om 
røgede Skinker, Flæsk og Frugtvin) af
holdes ogsaa en Gang om Anret. BestyreI
ren lægger megen Vægt pan, al dette 
Andespil afholdes, idel den - ved el 
Trick, som endnu ikke er opdaget - i 
de senere Aar har set sil Snit til ni lude 
dens Medlemmer vinde alle - i det mind-
ste alle de mere værdifulde - Præmier. 

Som Paaskud for en Tivolitur afholdes 
straks efter dette Etablissements Aabning 
om Foraaret, en Kegleaften, hvor en Keg
lekonge bliver kaarel. Keglekongen faar 
- saafremt det paagældende Bestyrelses-
medlem har husket Pokalen - overrakt 
en Vandrepokal, som han tilpligtes al op-
bevare samt al brand- og tyveriforsikre 
indtil Afleveringen næste Aar. Derved 
sparer Foreningen den Udgift. 

Et Rygte om, at en Pokalvinder Dagen 
efter at han havde faael den overrakt, 
stampede den hos • Onkel• - hvorved 
den automatisk blev brand- og tyverifor
sikret - og først indløste den Aaret ef
ter, vinder ingen Tiltro i bedre Kredse. 

* 
Foreningslivet iøvrigt. 

I en Forening af •Danske Flyvere •s 
Struktur og Format sker der naturligvis 
meget mere, end der her kan redegøres 
for. 

Alle Medlemmernes Hjertebarn er Dan
ske Flyveres Fond, af hvis Midler der 
ydes Hjælp til forulykkede danske Fly
vere eller deres Efterladte, og Medlem
merne søger til Stadighed enhver Udvej 
for at skaffe Fonden yderligere Midler. 

For en Del Aar siden sad nogle Med
lemmer en Eftermiddag i Messen paa 
Kløvermarken, og som saa ofte før faldt 
Talen hen paa, hvorledes Fondens Kapi
tal kunde forøges. 

Et Forslag om Start af en Foredrags
tourne blev fremsat og vandt almindelig 
Tilslutning. Fire Mand meldte sig straks 
som villige til at udarbejde og afholde 

Foredrag, hver om sit Emne. Dels af Hen
syn til det kammeratlige Samvær - det 
skulde jo helst ogsaa være en Fornøjel
sestourne - og dels for at give Publikum 
noget for Pengene, blev det besluttet, al 
alle fire skulde rejse sammen og i Ræk 
kefølge holde hver sil Foredrag paa en. 20 
Minutter. 

Før Landslourneen skulde løbe af Sta 
belen, vilde man dog foretage et Stikprø
veforedrag. Slagelse blev udset hertil, ban
de fordi del maalle anses for at være en 
By af passende Størrelse, og fordi del 
kunde kombineres med el Besøg hos vor 
gamle Ven Ehlers. 

· Efter Besigtigelse af flere Lokaler, som 
alle blev kasserede, fordi de var for smaa, 
faldt Valget paa Casinos Teatersal, som 
ganske vist ikke kunde rumme mere end 
ca. 1000 Mennesker, men naar Slagelse 
nu engang ikke havde noget , Forum•, 
maatle man jo slaa sig til Taals med del. 

En Lørdag - saavidt jeg husker om 
Foraaret lige efter Løvspringstid - med 
slraalende Solskin fandt Begivenheden 
Sted. Vi startede med høj Hat og Eftermid
dagsbumleren, skiftede til Smoking 

Kupeen, og memorerede hver paa sit Fo
redrag. Ankom 1 Time før Foredragsliden 
og begav os straks til Teatersalen, hvor vi 
log Ophold bag Fortæppet for, naar Ti
den var inde, enkeltvis at træde frem for
an del store Publikum og for at udgyde 

. vor Visdom. 

Al Vejret maaske kunde friste en og 
anden af de gode Slagelseborgere til al 
tage i Skoven i Stedet for at sætte sig ind 
i en mørk Teatersal, var jo helt utæn
keligt, naar saadanne 4 Kanoner vilde 
ulejlige sig med at underholde dem; men 
det kunde maaske lænkes, at Tilstrømnin
gen i nogen Grad kunde paavirkes 111', ul 
Aarels største Murketl afholdte~ i Slagels1• 
netop den Dag. 

Klokken 7¾ mødte Ehlers med Fami-
lie, Bekendte, Funktionærer fra ~in Virk
~omhed og andre, som han havde Haands
og Halsret over, og ,•cd næste Kig i Hullet 
i Fortæppet konstateres det, ul der nu 
ogsaa vat· mødt nogle Publikumm1•r, som 
ingen af os kendte. 

Klokken 8 bød første Foredragsholder 
velkomm en og bad den Herre, som sad 
saa alene paa 5. Række, om at flytte frem 
til de andre 57, der havde fordelt sig pa11 
de to første Rækker. Billetsalget blev luk
ket. Kontrollørerne afskedigede (de arbej. 
dede paa Timebetaling) og Forestillingen 
begyndte. Galgenhumoren bag Fortæppet 
forløstes i befriende Latter, og Publikum
merne syntes ogsaa at more sig ganske 
godt; om dette var over Foredragene el
ler over os, foreligger intet oplyst. 

Næste Dag skrev Pressen, al Besøget 
havde været jævnt godt - man paaslod, 
al han var blevet bestukket med en Pils
ner, 

Fra delle Stikprøveforedrag lilflød der 
, Danske Flyvere •s Fond en Kapital, hvis 
nøjagtige Størrelse jeg ikke husker, men 
naar jeg siger 24 Kr. 17 Øre, er jeg vist
nok i Overkant. Dette gode Resultat 
skyldtes dog særlig den Omstændighed, at 
Ehlers havde betalt el rundt Beløb for at 
skaffe sig og sine denne sjældne Ople
velse. 

Efter moden Overvejelse blev Lands
tourneen udsat indtil videre - - - og 
del har den været lige siden den Dag. 
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GAMMELT OG NYT 

PAA Billedet til venstre ses Del Danske Luftfartselskabs 
første Trafikflyvemaskine, en engelsk D. H. 9, paa Luft

ruten l(øbenhavn- Hamborg i 1923. De aabne Rum var 
ikke særlig bekvemme at sidde i, hverken far Flyveren 
eller Passagererne, der alle maatte klædes paa, som om de 
skulde ud paa en Nordpolsekspedition. Flyveren, der staar 
til højre i Billedet, er iført et Par tykke pels( orede Over
træksbenklæder og en pels( oret Frakke, medens Passa-

FORENINGENS EMBLEM 

F ORENINGENS første Emblem, som 
er vist i fuld Størrelse paa hos

staaende Billede, blev tegnet af Sølv
smeden, Er i k Mag n u s s e n. Det 
var 6 cm bredt med forgyldte Vinger 
og Krone,· Midterpartiet var en Ring 
af rød Emaille omkring el hvidt Felt, 
hvori Bogstaverne D F var anbragt. 

Emblemet blev bl. a. baaret af Hæ
rens Flyvere til Uniform, indtil Fly
verkorpset fik sit eget militære Fly
vermærke. 

~ 

gererne - de to eskimolignende Skikkelser - er blevet 
svøbt ind i svære, ikke særligt flatterende, Pelsfrakker. 
Flyveren i Dag ser anderledes ud, naar han starter paa sin 
Rute. Paa Billedet til højre ses en af D.D. L.'s Besætninger 
foran Condor'en. Luftkaptajnen og de øvrige Medlemmer 
af Besætningen er iført klædelige Uniformer, og i den 
lukkede Førerkabine er der ikke Brug for nogen pelsforet 
Overmundering. 

SUNDFL YVNINGSMÆRKET 

5Kr 
RoBEJ.lT 5vENDSEN'1 

SUNDFLYVNING 
"9,0. ~ JU Li 19SO 

I Anledning af 20-Aarsdagen for Ro
bert Svendsens Sundflyvning, den 

17. Juli 1930, havde >Danske Flyvere« 
ladet fremstille et Sundflyvningsmær
ke, som blev solgt til Fordel for Fon
det. Det smukke Mærke, der er tegnet 
af Otto C., blev anbragt paa Breve og 
Postkort, som paa Aarsdagen blev 
fløjet fra København til Malmø i den 
Maskine, hvori Jubilaren blev befor
dret til Malmø. Ved Velvillie fra Post
væsenets Side fik Mærket paatrykt et 
særligt Stempel, som efterhaanden har 
givet det en ikke ringe filatelistisk Værdi. 

"Danske Flyvere"s Bestyrelse 
Foreningens nuværende smukke 

Sølvemblem er betydeligt mindre; det 
er 2,5 cm bredt. Midler( eltet med 
Bogstaverne D F krones af en Flyver
hjelm, hvorpaa der er anbragt el Par 
Flyverbriller. Denne saakaldle Styrt
hjelm anvendtes i gamle Dage; det var 
en stiv Læderhjelm med en bred Kant 
forneden, og den var udmærket egnet 
til Formaalel: al beskytte Hovedet 
mod eventuelle Følger af sprængte 
Barduner og løsrevne Træstumper 
efter en >haard Landing«. 

DET var lidt besværligt at komme 
om Bord i det Friederichshafen

Søluftfartøj, som D. D. L. anvendte 
paa sin Rute København- Warnemiin
de i August 1920. Passagererne maatte 
entre op ad en høj Malerstige, inden 
de naaede paa Plads. 

F ORENINGENS nuværende Besty
relse bestaar af følgende: Oberst 

Tage Andersen, Formand," Oberstløjt
nant C. C. Larsen, Generalsekretær, 
Kaptajn H. J. Pagh, Kasserer, Ingeniør 
Cai Caspersen, Orlogskaptajn Axel 
Schmidt, Materielmester Victor Peter
sen, Direktør August Jensen, Direktør 
H. Ove Haugsted og Luftkaptajn E. 
Damm, 
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D.D. S .F. omfatter al Fremstilling af 
Gier og Sprit i Danmark. Udviklingen fra 
det gamle Brznderi til det moderne Fabrik
an~g er sket i Løbet af det sidste halve 
Aarhundrede, og Koncentrationen inden
for Industrien har skabt Muligheder for 
at naa de bedste Produktionsresultater. 
Selskabet er baade en Industri- og Han
dels-Virksomhed, der har Fabrikker og 
Salgsafdelinger Landet over. De vigtigste 
Varer, der fremstilles og sælges, er Gier, 
Sprit, Akvavit og Likør. 

GÆR 

gær, som ved sin 

Holdbarhed og kon
stante Kvalitet gi

ver gode Resultater 

for Bageren og Hus
moderen. 

SPRIT 
Langt den største Del af Spritten sa::lges 
som denatureret Sprit. Det vil sige, at 
Spritten er tilsat Stoffer, der gør den uan
vendelig til Drikkebrug. Denatureret Sprit 

anvendes i stadig stigende Omfang inden. 
for Industri, Haandværk og Husholdning. 
Hos Købmanden udleveres en lille Bro
chure, der giver Anvisning paa de mange 

Omraader indenfor 
Husholdningen, hvor 
De kan have Nytte 
af denatureret Sprir. 
Som Kølervædske til 
Automobiler har de
natureret Sprit (KØ
iersprit) vundet al
mindelig Udbredelse, 
og til Afvaskning af 

Heste er denatureret Sprit uundværlig, 
hvis man vil holde Hesten ren og blank 
i Huden. Sprit, der ikke er denatureret, 
bruges blandt andet paa Hospitaler, paa 
Apoteker, til videnskabelige Formaal og 
som Forskæringspric. 

AKVAVIT 
fremstilles nu af den fineste og reneste 
Sprit. I gamle Dage producerede de mange 
Brænderier Landet over deres forskellige 
mere eller mindre rene Typer af Brænde
vin eller Akvavit. Aalborg Taffel Akva
vit - den røde Aalborg, som den populært 
kaldes - der første Gang blev fremstillet 

AKTIESELSKABET 

i 1846, blev hurtigt 
det førende Mærke 
og er det stadig. Den 
røde Etiket med Aal
borg-Navneter kendt 
baade i Danmark, i 
Sk:i.ndinavien og over 
det meste af Kloden. 
I en klar hvid Flaske 
sælges Aalborg Extra 
Akvavit: Akvavitten 
med Vinsmag. 

C. L. 0. C. LIQUEUR 
er Beviset for, at det er muligt at frem
stille dansk Likør af høj Kvalitet. Det var 
kun naturligt, at D.D. S. F. i Kraft af sine 
Erfaringer indenfor Spirirusfremsullingen 
ogsaa tog Produktionen af Likør op. Der er 
bragt tre Typer C.L.O.C. Liqueur i Hande

len, nemlig C.L.O.C. 
BRUN ETIKET, C.L.O.C. 

ORANGE og C.L.O.C. 

CACAO - tre LikØt
mærker,dersupplerer 
hverandre. De er alle 
fremstillet af fineste 
Raastoffer og foræd
let gennem Lagring. 

DE DANSKE SPRITFABRIKKER. -
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LUFTKØLEDE 

/JøJtydende 
STJ ERNEMOTORER 
DOBBELTSTJERNEMOTOR BMW 801 I BLOHM & VOSS BV 141 
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BETON STARTBANER 

CHRISTIANI & NIELSEN 
WRIGHT, THOMSEN & KIER 
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Forskellige Dornier-Typer: 1) Do I bygget i 1914, 2) Do »Delphin«, 
:n Do »Libelle«, 4) Do I, 5) Do »Merkur« ( i Specialudgave med 3 
Motorer), 6) Dor11ier Racermonoplan (Projekt til Schneiclerløbet), 
7) Do K, 8) Do X, 9) Do H, 10) Do Y, 11) Do 22, 12) Do 18, 13) Do 17, 

14) Do 19, 15) Do 24, 16) Do 26. 

DA Diplomingeniør Claudiu.~ Dor
nier i Sommeren 1!114 grundlagde 

sin Flyvemaskinefabrik ved Fried
richshafen med det Formaal at bygge 
store .Metalflyvemaskiner, var der ikke 
ret mange, som troede, at han vilde 
faa Held med sine temmelig dristige 
Planer ; men Tiden har vist, at Dor
nier var inde paa det rigtige. I Aare
nes Lob er en lang Række Typer ud
gaaet fra Fabrikken ved Bodensøen, 
og det er interessant at se, hvor for
skelligartede de er. Det har været baa
de Landflyvemaskiner og Søluftfar
tøjer, og af de sidste har der været 
nogle med Pontonunderstel, medens 
undre - og største Parten - har væ
ret FlyYebaade. Den største Forskel 
sy nes der at have været paa .Motorer
nes Anbringelse. 

Den mest enkle Konstruktion er 
selvfølgelig den eenmotorede Flyve
maskine, og her har Motoren saavel 
paa Land- som paa Søluftfartøjerne 
været anbragt forrest i Kroppen. Men 
allerede da »Delphinenc (Fig. 2) kom 
frem i 1920, blev Motor og Propel 
anbragt et andet Sted, nemlig oven
paa Kroppen, da den i modsat Fald 
vilde komme til at ligge alt for lavt. 
Ved Typen >Libelle Il< fra 1921 (Fig. 
3) har man anbragt Motoren paa en 
høj Buk ovenpaa Bæreplanet for at 
faa Propellen tilstrækkelig langt væk 
fra Vandet. 
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Den tomotorede Type var egentlig 
en Løsning, man var tvunget til at 
slua ind paa, fordi der ikke fandtes 
nogen Flyvemotor med tilstrækkeligt 
mange HK. Og man gjorde det egent
lig ikke uden Betænkning, fordi to 
Motorer betød den dobbelte Modstand 
med mindre de blev anbragt i Tan
dem, d. v. s. bagved hinanden. Tan
demanordningen medførte imidlertid 
visse Kølevanskeligheder for den ba
geste Motor; men dette Spørgsmaal fik 
man dog løst. Tandemanordning har 
med tilfredsstillende Resultat været 
anvendt i de forskelige »Wal«-Typer 
og Do 18 (Fig. 12). 

I de Typer, hvor Motorerne er an
bragt ved Siden af hi11ande11, er de 
førnævnte Kølevanskeligheder ikke til 
Stede; Eks.: Do F, Do 23, Do 17 (Fig. 
13), og Do 215 og Do 217. Og hvor
dan forholder disse Maskiner sig saa, 
hvis en Motor svigter? I Grunden me
get godt: De kan holde deres Højde 
med een Motor alene, og Forholdet er 
blevet betydeligt bedre, efter at man 
er begyndt at anvende Propeller med 
helt vendbare Blade. Helt saa godt 
som Tandemanbringelse er det dog 
ikke. 

En særlig Anbringelse af de to Mo
torer udviser Typen Do 14 (Fig. 9), 
som var en Forsøgstype til en Atlan
terhavsflyvebaad. Her anbragte man 

to Motorer i den baadformede Krop 
og lod dem gennem en Udveksling 
trække en Propel med en meget stor 
Diameter, anbragt paa en Buk oven
paa Bæreplanet. Det havde den For
del, at man hele Tiden under Flyv
ningen kunde komme til Motorerne. 

I Begyndelsen blev der rettet den 
Indvending mod de fleremotorede 
Luftfartøjer, at f. Eks. to Motorer vil
de give Anledning til dobbelt saa 
mange Vaqskeligheder som een. Paa 
en Maade var det ogsaa rigtigt; men 
det er ikke Tilfældet mere i Dag, hvor 
man raader over de moderne, drift
sikre Motorer. I Dag er Overisning og 
usigtbart Vejr langt hyppigere Aarsag 
til Vanskeligheder under Flyvningen 
end Motorhavarier, selvfølgelig gan
ske bortset fra Følgerne af Beskyd
ning. Dernæst: Sandsynligheden for 
at begge Motorer skal svigte paa een 
Gang, er hverken værre eller bedre 
end Forholdet er med et eenmotoret 
Luftfartøj. 

Ved Anvendelse af 3 Motorer bliver 
Forholdet noget bedre, og dette Ar
rangement har f. Eks. været anvendt 
i Do »Merkur« fra 1925- 26 (Fig. 5), 
hvor de to Sidemotorer var anbragt 
under Planet og den tredje Motor 
ovenpaa den forreste Del af Kroppen. 
Da man senere fik Bæreplaner med 
meget tyk Profil kunde Sidemotorerne 
anbringes i Planet, som f. Eks. paa 
Do Y fra 1931 (Fig. 10). Paa en Land
flyvemaskine var denne Løsning lige
til; men for en Flyvebaads Vedkom
mende maatle der tages Hensyn til, al 
Propellerne gik . fri af Vandet. I Do 
24, der blev -bygget i 1935 (Fig. 15) 
blev Problemet løst ved at anbringe 
Bæreplanet paa nogle Baldakiner oven
over den baadformede Krop. 

Ogsaa den firernolorede Udførelse 
har Dornier-Fabrikens Konstruktører 
arbejdet med for at finde den bedst 
mulige Løsning. Landflyvemaskinen 
Do 19 fra 1936 (Fig. 14) kan tjene 
som Eksempel paa den almindeligt 
anvendte Anbringelse af fire Moto
rer. At anbringe de fire Motorer i 
Tandem to og to bagved hinanden er 
endnu bedre. Det blev allerede benyt
let i en af Dorniers ældste Konstruk
tioner, RSII, senere i Typen >Super
wal c: og senest i Do 26 fra 1938 (Fig. 
16). 

Kronen paa Værket er uden Tvivl 
Do X (Fig. 8), der blev udstyret med 
12 Motorer. Den kom frem i 1929- 30. 
De tolv Motorer var anbragt parvis i 
Tandem i . 6 Motorgondoler ovenpaa 
Bæreplanet. Anvendelsen af de man-



Hvor 1·ænge va~er en Krigsflyvers 
Uddannelse? 

UNDER den nuværende gigantiske 
Luftoprustning, hvor de krigsfø

rende Landes Flyvemaskinefabriker 
kappes om at fremstille de flest mu
lige Maskiner i Døgnet, bliver der saa 
ofte spurgt, om Uddannelsen af Per
sonel nu ogsaa kan følge med den 
vældige Materielproduktion, - og 
endvidere hvor længe det varer under 
de Forhold at uddanne en krigsbru
gelig Flyver, og hvad det koster. At 
give et blot nogenlunde udtømmende 
Svar paa Spørgsmaalet er ikke muligt 
paa nuværende Tidspunkt paa Grund 
af manglende Oplysninger; men paa 
et af dem - Spørgsmaalet om hvor
længe en Krigsflyvers Uddannelse va
rer - kan der for et enkelt Lands 
Vedkommende gives et Svar, uden at 
dette dog maa tages som en almengyl
dig Regel for andre af de krigsføren
de Landes Vedkommende. 

En amerikansk flyvemilitær Skri
bent har givet nogle Oplysninger om 
Flyveruddannelsen i U. S. A., og han 
siger, at det fastsatte Uddannelsespro
gram for Luftvaabnet bl. a. tilstræber 
en >Aarsproduktion« paa 30.000 Fl~ 
vere og 100.000 Mand Jordpersonel. 
Hertil kommer, at U. S. A. har paata
get sig at uddanne 8000 Flyvere for 
England om Aaret. Gennerµførelsen af 
et saa stort Program kan selvfølgelig 
ikke ske lige med det samme, men 
der arbejdes for fuld Kraft paa at føre 
det igennem. 

Før Oprustningen paabegyndtes 
havde Hærens Flyvevaaben kun to 
Skoler til Uddannelse af Flyvere, 
nemlig ved Kelly og Randolf. Med 
disse to Skoler som Basis paabegynd
tes der i Slutningen af 1940 Oprettel
sen af tre store Uddannelsescentre, 

ge Motorer til en saa stor Flyvebaad 
var dengang en Nødvendjghed, fordi 
den krævede ca. 7000 H!{., og da de 
største Flyvemotorer, som fandtes, i 
gunstigste Fald var paa 600 HK., maat
te der anvendes ialt tolv. 

Hvad vilde der ikke kunne opnaas 
i Dag med et Luftfartøj af lignende 
Størrelse, hvis man i Stedet for 12 
Motorer a 600 HK., anbragt højt oppe 
over Bæreplanet, kunde nøjes med 6 
Motorer a 1200 HK., anbragt indeni 
Bæreplanet - og tilmed havde Pro
peller med stilbare Blade? 

Do. 

to i de sydlige Stater (ved den meksi
kanske Havbugt) og et i Kalifornien. 
Man havde valgt disse Omraader, for
di de set fra et flyvemæssigt Syns
punkt frembød de gunstigste Vejrfor
hold og muliggjorde Flyvning hele 
Aaret rundt. 

Indenfor hvert af de tre Uddannel
sescentrer er der blevet oprettet en 
Mængde forskellige Skoler, og der an
lægges stadigt nye Flyvepladser og 
oprettes nye Skoler. Indenfor det syd
østlige Uddannelsescenter er der f. 
Eks. i Øjeblikket 42 forskellige Flyve
skoler i Virksomhed. 

Uddannelsen ved de amerikanske 
militære Flyveskoler er ordnet paa 
den Maade, at Eleverne gennemgaar 
tre forskellige Skoler efterhaanden 
som Uddannelsen skrider frem. En 
Flyverelev ved det sydøstlige Træ
ningscenter faar saaledes - efter at 
have gennemgaaet fem Ugers almin
delig militær Udadnnelse paa Max
well Field - sine første Flyvetimer 
paa en af Dist,riktets 15 Flyveskoler 
for Begyndere. Uddannelsen varer her 
10 Uger, i hvilken Periode Eleven det 
meste af Tiden faar Dobbeltstyring. 
Soloflyvning finder dog Sted de sid
ste Uger. Efter de 10 Ugers Ophold 
paa Begynderskolen foregaar den sto
re Udrensning af de Elever, som har 
vist sig mindre egnede til fortsat Fly
veruddannelse. Afgangsprocenten, der 
er meget høj, ligger som Regel om
kring 40 pCt, 

Af de afgaaede Elever bliver de fle
ste imidlertid i Tjenesten og overflyt
tes til andre Skoler indenfor Distrik
tet for at blive ur;l.dannet til Bombeka
stere eller .Observatører. De, der skal 
fortsætte Flyveruddannelsen, gaar fra 

F. A.1.'s Vicepræsident 
er afgaaet ved Døden. 

FEDERATION Aeronautique Interna
tionale meddeler, at dets Vicepræ

sident, den svejtsiske Oberst Emile 
Messner er afgaaet ved Døden den 29. 
Maj. 

Oberst Messner, der var Æ·respræsi
dent i l'Aero-Club de Suisse, var en af 
Ballonsportens Pionerer. Han fik sin 
første Uddannelse som Ballonfører i 
1900. I 1908 deltog han sammen med 
sin Chef, Oberst Theodore Schack, i 
Gordon-Bennett Løbet og holdt sig i 

Begyndflrskolen ( den elementære 
Flyveskole) over til den egentlige 
Flyveskole, hvor ddannelsen ligele
des varer 10 Uger, d. v. s. fra Elevens 
16de til hans 25de Uddannelsesuge. 

Af den Slags Flyveskoler findes der 
syv indenfor det sydøstlige Trænings
center. Her uddannes Eleverne paa 
mere komplicerede Flyvemaskinety
per, men dog stadig paa rene Skole
maskiner. Paa de to første Flyvesko
ler er Uddannelsen standardiseret; 
alle Elever faar nøjagtig den samme 
Uddannelse. 

Naar den 25de Uddannelsesuge er 
gaaet, er den grundlæggende Flyver
uddannelse afsluttet, og Eleverne flyt
tes over til forskellige Skoler, hvor de 
fortsætter deres Flyveruddannelse en
ten paa Jagere, Bombere, Rekognosce
ringsluftfartøjer o. s. v. Denne fort
satte Specialuddannelse, der ogsaa va
rer 10 Uger, skal gøre dem egnede til 
at forette Tjeneste ved de respektive 
Flyverafdelinger. Indenfor det syd
østlige Træningscenter findes der 9 
saadanne Flyveskoler. Uddannelsen 
foregaar paa Krigsflyvemaskiner, 
hvorved Eleven faar den sidste Om
gang, inden han skønnes egnet til at 
overgaa til aktiv ';l.'jeneste ved en 
Krigsflyverafdeling. Eleverne kommer 
saaledes hertil efter 35 Ugers Uddan
nelse, hvoraf de første 5 udelukkende 
har været anvendt til Uddannelse paa 
Jorden. 

Hvordan Kvaliteten af de amerikan
ske Flyvere er efter 35 Ugers Uddan
nelse, er svært at bedømme, da der 
ikke foreligger detaillerede Oplysnin
ger om Flyvetid, Undervisningsplan 
m. m. Til Sammenligning kan nævnes, 
at Flyveruddannelsen i Sverrig i Øje
blikket varer 21 Maaneder, deraf 9 
Maaneders grundlæggende Flyverud
dannelse og 12 Maaneders Videreud
dannelse, - eller 90 Uger i Modsæt
ning til Amerikanernes 35 Uger. 

Luften i 73 Timer. I 1909, da Svejts 
organiserede det store Ballon-Løb, 
deltog han med Ballonen >Azurea« og 
placerede sig som Nr. 2. I 1910 deltog 
han i en lignende Konkurrence i U .S.A. 

Senere interesserede han sig for 
Flyvningen, og var med til at skabe 
det svejtsiske miJitære Flyvevæsen, 
hvis Chef han senere blev. Samtidigt 
var han lige saa interesseret i den ci
vile Flyvning. Han var bl. a. med til 
at starte det svejtsiske Luftfartssel
skab >Swissair«, og blev dette Sel
skabs Vicepræsident. I 1927 blev han 
Vicepiræsident i F. A. I. 

l-83 



Kaptajn E. Sætter-lassen 50 Aar 

DEN 15. Juli fejrede en af Flyvnin
gens Pionerer, Kaptajn E. Sætter

Lassen, sin 50-aarige Fødselsdag, og 
han var i den Anledning Genstand for 
Hyldest fra mange Sider. Kaptajn 
Sætter-Lassen kom som ung Løjtnant 
til Tjeneste ved Hærens Flyveskole i 
Efleraarel 1916, og var derefter knyt
tet til det militære Flyvevæsen i man
ge Aar. Sætter-Lassen forenede frem
ragende Evner som Flyver med lige 
saa fortræffelige Egenskaber som Tek
niker, og det gjorde ham til en højt 
skaltet Lærer ved Flyveskolen. Hans 
~tore tekniske Viden kom ogsaa Flyv
ningen til Gode paa anden Maade, idet 
han f. Eks. i den Periode, hvor Nielsen 
& Winthers Flyvemaskinefabrik eksi
sterede var med til at konstruere flere 
af Fabrikens Flyvemaskinetyper. 

I Slutningen af Tyverne gik Sælter
Lassen over 7) Forretningslivet og blev 
ansat ved Dansk Industri Syndikat, 
hvor hans grundige Indsigt paa det 
vaabentekniske Omraade fik afgøren
de Betydning for Firmaets Fremstilling 
af Flyvemaskinevaaben. En ,medvir
kende Aarsag hertil har sikkert været 
Sætter-Lassens Evner som Skytte. 
Han er en fænomenal dygtig Skytte, 
han har taget et Utal af Danmarks
mesterskaber, og i nordiske og inter
nationale Konkurrencer undværede 
man nødigt Sætter-Lassen, der engang 
blev Verdensmester i Skydning med 
Armeriffel. Hans store pædagogiske Evner 
har derfor ogsaa været en stor Støtte for 
Skyttesagen herhjemme. · 
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FIJvningens 
Bøger 

»Luftlnvusion«, uf Kaptajnerne ved 
del svenske Flyvevaaben, Bill Bergman og 
Bjørn Lindskog. Albert Bonniers Forlag, 
Stockholm. 70 Sider. Sv. Kr. 3.75. 

I populær Form har de lo Forfattere 
givet en Oversigt over Luftinf'unleriels 
Udrustning, Uddannelse og Anvendelsl• 
m. m. De fortæller om de forskellige 
Lundsælningsmeloder: pr. Faldskærm, 
Svæveplan eller alm. Landsætning fra 
Transporlnrnskiner; endvidere om Luft
infanteriets Sammensætning og Udrust
ning; Faldskærmen; Uddannelsen af 
Faldskærmstropper; Angrebs- og Land
sætningstuk tik; Lullinfanleriel og den 
internationale Hel, samt om Afværgelsen 
af Lufllandsætning og Luflinvasion. Der 
cr en Mængde Illuslrulioner i del lille 
populære og hojakluclle Værk. 

* Halvmillionær i D.D.L. 

Flyvemekaniker Edwin Grooth. 

DA den ordinære Rutemaskine mel
lem København og Rønne landede 

i Københavns Lufthavn den 7. Juli 
havde Maskinens Mekaniker, Flyve
mekaniker Edwin Groth, passeret sin 
første halve Million Flyvekilometer 
med D.D. L. Maskiner. 

Edwin Groth blev ansat i D.D. L. i 
1930 og var før den Tid knyttet til 
Marinens Flyvevæsen. I 1936 be
gyndte han at flyve paa Selskabets 
Ruter. 

En Gave fra Sverige 
til de danske Svæveflyvere 

Gaia-Pokalen. 

DEN svenske Direktør Osvald Ar
nulf-Olsson, der er Formand for 

Aeroklubben i Gøteborg, har stillet en 
meget smuk Sølvpokal til Raadighed 
for Det Kongelige Danske Aeronau
tiske Selskab til Anvendelse som en 
Vandrepris for Svæveflyvning. Po
kalen, der er tegnet af Prins Sigvard 
Bernadotte og udført paa Georg Jen
sens Sølvsmedie, er blevet døbt Gota
Pokalen. Statutterne for dens Udde
ling vil blive udarbejdet af Dansk 
Svæveflyver Union i Samraad med 
Aeronautisk Selskab. 

Giveren har stillet en lignende Po
kal til Raadighed for Kungl. Svenska 
Aeroklubben i Stockholm, og den er 
blevet døbt Ålleberg-Pokalen; endvi
dere har Aeroklubben i Helsingfors 
f!laet en tilsvarende Pokal, som ·har 
faaet Navnet Galeborgs-Pokalen. 

* 
Direktør Arnulf-Olsson er et frem

ragende Medlem indenfor den Kungl. 
Svenska Aeroklubben, og han har ved 
en tidligere Lejlighed skænket den 
svenske Aeroklub Bogen >Svenskt 
Flyg och Dess Manne, der blev ud
givet af Aeroklubben og solgt til For
del for Klubben. 



AI si d i g h ed e n af 
den siden 1919 bestaaende 

AUTO F LUG-Salgsafdeling 
bevises ved d~ langt over 4000 for
skel! i ge Slags 

FLYVEMATERIEL, 
som Aar efter Aar er blevet leveret 
af Firmaet. 

Enhver Forbruger~ 

LU FTFARTSMATERIEL 
finder hos 

AUTOFLUG Oerh. Sedlmayr 
det rigtige og bliver fagmæssigt, hur
tigt og billigt betjent . 

.A.UTDFLUG B E R LIN-
INH.GERHARDSEDLMAYR TEMPELHOF 

A/s FLYVEMATERIEL 
AF 21. APRIL 1938 

Datterselskab af Det [)anske Luftfartselskab A/S 

* 
SALG 

af Luftfartøjer og al Slags Tilbehør 

til Luftfartøjer, 

Svæveplaner, Motorspilstarter, 

Materiale til Bygning af 

Svæveplaner 

* 
REPRÆSENTANT 

for flere førende udenlandske 

Flyvemaskinefirmaer 

* 
ADRESSE: 

KØBENHAVNSLUFTHAVN,KASTRUP 
Telefon: Kastrup 1212 

Telegram-Adresse: Alrtrade 

ARADO FLUGZEUGWERKE G.M.S.H. POTSDAM 

til Kystopklaring og som Katapult
luftfartøj ved det tyske Luftvaaben 
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ll-vad sker,., cg h-vcrnaar'l 
----- Officielle Meddelelser fra Foreninger og Klubber ____ _ 

DANSK MOTOR FLYVER UNION 
Formand: Trullkassistenl A. T. H. Ohrl, 

Blegdamsvej 88, l{hhvn. Ø. 

Sportsflyveklubbens ordinære Generul
forsumling den 21. Marts indledte en hel 
Hække af Generalforsamlinger, der først 
blev afsluttet den 24. Juni. 

Landsretssagfører l\I ol l k c-L el h var 
Dirigent Ycd samtlige Generalforsamlinger. 

Paa den ordinære Generalforsamling af. 
lagde Formanden, Trafikassistent O h r l, 
Beretningen, han oplyste bl. a. af Klub
ben nu havde 60-l l\Icdlcmmer mod 20!1 
ved Aarets Begyndelse. Den store Vækst 
,·iste, al der var stor !nieresse for Flyve. 
sagen, hvilket Formandens mange Hejser 
i Provinsen ogsaa havde bcvisl, idel der 
nu i flere af Landets Byer ,·ar danncl 
nye Klubber; de teoretiske Kursu~ haYdc 
i høj Grad bidraget lil (nieressen lor 
Klubbernes Dunnelsc og lul\ de over all 
fuaet stor Tilslutning. Eflcr al have 
nævnt hvad der ellers var sket i Aurcls 
Løb og givet nogle korte Kommentarer 
dertil slutlede Formanden Beretningen. 

Herefter aflagde Kassereren det revi
derede Regnskab, der for første Gang vi
ste et pænt lille Overskud, skønt Udgif
terne ikke havde været ringe i Aarels 
Løb. Der blev givet Decharge 

Ved en Misforslaaelse var Punktet om 
Lovændringer Lil Fordel for el e,·cnluell 
Fond under Sporlsflyveklubben ikke op
laget paa den omsendle Dagsorden, o;.i 
Dirigenten var derfor ikke i Sinne! til al 
give Tilladelse til, al delte Punkt blev 
optaget til Afstcmnmg. Derimod blev der Lej
lighed til en Diskussion om Lovændringerne. 

Ved Valg til Bestyrelsen var Forman
den A. Ohrl og Sølvsmed H e I g e Ha n
s e n, Forlagsboghandler C a r i I A n
<l e r s e n, Ingeniør B c c k m a n 11 ug Kom
munelærer \V i 11 i a m N i e I s e n paa 
Omvalg. Sølvsmed Helge Hansen onskedl' 
ikke Genvalg. Den øvrige Bestyrelse gen
valgtes med stor Majoritet. 

* 
Ved den første ekstraordinære General-

forsamling den 28. J\laj kom der ingen Af
slutning paa Spørgsmaalet om Lovændrin
ger. Paa denne Generalforsamling holdt 
Oberstløjtnant B ja r ko\' et interessant 
Foredrag om Royal Airforcc. 

* Den 2. Juni afholdtes saa ny ekstra-
ordinær Generalforsamling i Hotel d'Ang
leterre's Selskabslokaler. Denne General
forsamling var indkaldt paa Foranledning 
af 54 Medlemmer. 

Repræsentanten for de 54 Medlemmer, 
Direktør Otto F. Larsen, gennemgik 
del af de indkaldende Medlemmer ud
sendte Forslag til Lovændringer. 

Følgende havde herefter Ordet i den 
angivne Rækkefølge: Formanden, Forlags
boghandler C a r i t A n cl e r s e n , Assu-
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rnndnr Thomsen, Grosserer S leen
i' e I I H a II s e n, Løjtnant J a c obs e 11, 

Fru \V ær u m, Civilingeniør B e c k
m a n 11, Flyvemekaniker G a r n æ s P e
l er se 11, Direktør J e 11 ~ H c 11 ri k s c n 
og Landsretssagfører B u h I. 

Man gik derefter over til Afstemning. 
For Bestyrelsens Forslag (B) blev der af
givet 50 Stemmer, medens de 54 Medlem
mers Forslag fik 97 Stemmer {A). Sam
tidig med Resultatet af Afstemningen 
meddelte Dirigenlen, al der herefter i H. 
I. Lovenes § 19 Stk. 2 vilde være al ind
kalde til en ny, ekstraordinær General
forsamling med Lovændringer (Forslag 
A) som l'nesle Dagsorden. 

* 
Denne sid~le ekstraordinære General-

forsamling blev afholdt i Kvindelig Læse
forening den 24. Juni 1942. Dagsordenen 
var: 

I. Vedtagelse eller Forkastelse af de 
Lovændringer, der med simpel Stem
meflertal blev vedtaget paa den eks
traordinære Generalforsamling den 2. 
Juni. 

2. Lovændringer og 
3. Eventuelt, 

dog saaledes, al Punkt 2 paa Dagsorde
nen vilde bortfalde, saafreml de under 
Punkt 1 nævnte Lovændringer blev en
deligt vedtagne. 

Efter at Formanden og Direktør Otto 
P. Larsen ha'\'de haft Ordet, gik man til 
Afstemning vedrørende Dagsordenens 
Punkt 1, der resulterede i 81 Stemmer for 
Vedtagelsen, 31 for Forkastelse og 5 
Stemmesedler var blanke. 

Dirigenten erklærede herefter de paa
gældcnde Lovændringer for vedtaget, 
hvorefter man straks gik over til Punkt 3. 

Herunder havde følgende Ordet i den 
nævnte Rækkefølge: Assurandør Thom
se 11 , Fuldmægtig H o I m, Bogtrykker 
,J ø r g en s e 11, Direktør L a r s e 11, For
retningsfører i\I u n c k, Fru \V ær u m, 
Forlagsboghandler C å ri t A n d e r s en, 
Løjlnant Jacobsen, Grosserer Steen 
fe I l-H anse n og Kommunelærer \V il
i i a m N i e I se n. 

* Diskussionerne paa de fire Generalfor-
samlinger havde været lange og havde 
ofte givet Anledning til kraftige person
lige Meningsudvekslinger. Ved Afslutnin
gen af den sidste ekstraordinære General
forsamling kom dog atter en mildere og 
mere kammeratlig Tone til Orde, saaledes 
at der er Mulighed for virkeligt Samar
bejde inden for l{]ubbens store i\lcdlcmsstab. 

* 
Pna del første Bestyrelsesmøde efter 

den ekstraordinære Generalforsamling blev 
Bestyrelsens Forretningsudvalg nedsat, og 
fik folgende Sammensætning: 

Formand: Trafikassistent A. 0 h r t. 
Næstformand: Kontorchef Herman 

Ni e Is en. 
Sekretær: Forlagsboghandler Ca ri I 

An cl er sen. 
Bestyrelsessekretær: Kommunelærer 

W m. N i e l s e n. , 
Flyvechef: Civilingeniør Beck man n. 
Funger. Kasserer: Landsretssagfører 

Buh I. 

Da Foreningens tidligere Kasserer, As
surandør O t lo Thoms c n, efter sidste 
Generalforsamling nedlagde sit Kasserer
)1\'erv indvilligede Landsretssagfører Buhl 
i al paalagc ~ig Hvervet til den kommen
de ordinære Gencralfor~amling. 

Lovene med de nye Ændringer og 
Fondsfundats vil snare~! blive udsendt lil 
~lecllemmerne. 

* 
ET INDLÆG 

Fremgang forpligter. 
Til Trods for den rivende Fremgang 

Spor l s f I y ve kJ u b b c n siden sin 
Start for godt fire Aar siden har haft, -
trods Krig og Flyveforbud i del meste af 
Klubbens Levetid - syne~ det ,·anskeligl 
at skaffe Ho i og om I{]ubben. 

Del er rimeligt og kun godt, at der in
denfor en Klub af' unge Flyvere og unge 
vordende Flyvere er forskellige Meninger 
om Tingene. Klubbens Medlemmer maa 
være vaagnc, og ikke lade Klubben drive 
af paa tilfældig Kurs, men sorgc for Kor
rektioi1 for enhver l\Iisvisning og Devia 
tion. Flyverne skulde gerne være den 
mest vaagne Del af Befolkningen. 

Saadanne Meningsforskelle skal kun 
have Lejlighed til frit Afløb i n cl e 11 f o r 
K I u b ben, udadlil maa alle Klubbens 
Medlemmer slaa samlet om den fælles 
Opgave at skaffe saa stor Tilslutning og, 
til sin Tid, saa billig og sikker Flyvning 
som muligt. Det bør være en af Klubbens 
fornemste Opgaver at gi,·c Medlemmerne 
Adgang til en rolig og saglig Bedømmel
se af de Skridt, Ledelsen har foretaget el
ler agter at foretage og at sikre Medlem
merne Tilslutning hertil i størst muligt 
Omfang. 

Det er klart for enhver, al uden saavel 
økonomisk som saglig Støtte udefra bli
ver S p o r l s f I y ve k I u b ben aldrig, 
hvad den bør Yærc, nemlig Danmarks 
største aktive Flyveklub og en Klub, der 
paa værdig Mande kan vise dansk privat 
Flyvning i og overfor Udlandet, naar der 
igen lukkes op, og vi kan komme paa 
Vingerne. 

Fremsynede Mænd har allerede givet 
meget store Bidrag til denne Sag, og flere 
vil følge efter, naar de har Sikkerlwd for, 
al der virkelig er Kræfter, ,ler vil slnn 
sammen om al uduyllc denne Hjælp. Del 
at faa 3 Flyvemaskiner forærende og 
mange Tusinde Kroner i Konlanler, for
uden megen anden Hjælp, forplii.:ter i me
get høj Grad, ligesom del forpligter, naar 
mange hundrede Mennesker ved al ind
melde sig i Klubben i disse Tider viser, 
hvor stor Interesse der er for F I y ve
s age n. 

Een Mand kan ikke alene og hor ikke 
alene forsøge at indfri disse Forpligtelser 
paa sin egen Mande med eller mod de 
øvrige Medlemmers Vilje. Indenfor en 
Klub med saa mange Medlemmer, som 
Spor Is f I y ve k I u b ben nu har, kan 
der findes et Antal med Evner hver paa 
sit Fell til al løse de Opgaver, der ligger 
for, og disse bør ikke holde sig tilbage og 
heller ikke holdes ude. 

Initiativet til at finde disse Medlemmer 
frem ligger i den samlede Ledelses Hæn
der, og man maa haabe, at denne nu vil 
forstaa at sælle Sagen over Personen og 
skabe den nødvendige Ro i Klubben; først 

·da kan den vente at faa den Anerkendel 
se, der er Lønnen for et vel udført Ar-
bejde. .Otto Thomsen. 



DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
Sekretær: Oberstinde Harriet Førslev, 

Dronnlngg1111rds111le 120, Holte 
l{asserer : P. H. Nielsen, 

H11raldsgade 31 St. th. København N. 

Unionens Sommerlejr ved Bjergsted. 
Som meddelt i Unionens Rundskrivelse 

af 8. Juni er der udarbejdet et Reglement 
for Unionens Lejr ved Bjergsted fra 30. 
August til 20. September 1942. 

Lejren aabnes Søndag den 30. August 
Kl. 12,00. De, der kan komme Dagen før, 
bedes melde sig til Ledelsen, der vil op
holde sig i Bjergsted fra Lørdag den 29. 
August 1942 Kl. 15,00. 

Deltagerne løser Billet til J y d e r u p, 
der ligger nogle faa km fra Svæveflyve
terrænet. Hvis Transportforholdene til den 
Tid tillader det, vil det være en Fordel 
at medbringe Cykle. 

Unionen har sørget for Underbringelse 
af Deltagerne i Bjergsted Forsamlingshus, 
der ligger umiddelbart ved Terrain~t. l\fa
dras udleveres, men man maa selv med
bringe Sovepose, Tæpper el. 1., Haand
klæde og Spisebestik. Det anbefales ogsaa 
at medbringe varmt Tøj, Regntøj og tykt 
Fodtøj. Udgiften til Kvarteret vil rette sig 
efter Antallet af Deltagere, men vil ikke 
overstige 10 Kr. pro persona. Hvis man 
ønsker det, vil Teltplads blive anvist. 

Deltagerne maa selv sørge for deres 
Forplejning. Eventuelt kan der arran
geres et Fællesmaaltid om Aftenen. 
H u s k a t m e db r i n g e R a t i o n e
r i n g s k o r t I Man kan naturligvis del
tage for kortere Perioder, ev. Lørdag
Søndag, men man skal melde sig i god 
Tid, helst inden 10. Aug. 

F 1 y ve 1 e d e 1 s en er underlagt L ø j t
n a n t A. H . J ø r g e n s e n og L ø j t
il a n t J. G. B erg h. 

Hvis Vejret tillader det, vil der blive 
Lejlighed til at tage A-, B-, C- og Over
land-C-Certifikat. De to sidste paa Skrænt
flyvningsterrainet. Det tilstræbes, at hver 
Deltager faar mindst t Certifikat under 
Opholdet i Lejren. 

Der opstilles Hangartell for de Klubber, 
der ønsker at medbringe Skoleglidere. 

Program for en normal Flyvedag: Kl. 
8,00 Flaghejsning. Kl . 8,00- 8,30 Op-

stilling af Spil. Kl. 8,30 Flyvningen be
gynder. Kl. 12,00 Frokost. Kl. 13,30 Appel. 
Flyvning Resten af Dagen. Om Aftenen 
evt. Fællesspisning. 

I Tilfælde af daarligt Vejr bliver der 
Teoriundervisning. Der vil i alle Tilfælde 
blive holdt orienterende Foredrag i Svæ
veplanbygning, Meteorologi, Navigation, 
Reglement D (Luftvejsregler), Skræntflyv
ning m.v. 

Flyvebog og Certifikater 
s k a 1 m e d b r i n g e s. 

Det er en Forudsætning for at deltage i 
Lejren, at man har betalt Kontingent for 
2. Halvaar 1942. Med 1 ems kort s k a 1 
m e db r i n g e s. 

Der udsættes forskellige Præmier. Be
tingelserne for at opnaa disse vil blive be
kendtgjort ved Lejrens Begyndelse. 

Der vil efter Lejrens Afslutning tilgaa 
Klubformændene Meddelelse om de Re
sultater, de enkelte Medlemmer har opnaaet. 

L ej re ns K as s er er : Hr. P. H. 
Ni e 1 sen. Deltagelsen er gratis. Der af
kræves 45 Øre pr. Start. 

Lejrens Sekretær : Fru Har 
ri et F ø r s 1 e v. Indmeldelse skal ske 
skriftligt til Sekretæren inden 10. August. 
Anmeldelse af Svæveplaner skal ske sna
rest, ligeledes til Sekretæren. 

* 
Annullering af Godkendelsesbeviser. De 

udløbne Godkendelsesbeviser for Flyve
ledere og Svæveplaner, der ikke var ind
sendt til Fornyelse eller Deponering inden 
1. Juni 1942, er blevet annulleret af Sta
tens Luftfartstilsyn. 

Om de paagældende vil kunne faa ud
stedt nye Beviser, vil afhænge af de skrift
lige Grunde, de kan give, for at deres 
Godkendelsesbeviser ikke er blevet ret
tidigt indsendt. 

* 
Dansk Svæveflyver Unions Sommerlejr 
Bjergsted finder Sted fra 3 0. A u g u s t 

til 2 0. S ep te m b er og ikke som nævnt 
i •Flyv• Nr. 7 til 13. Septbr. 

* 
Ny Svæveflyveklub. Under Ledelse af 

Evald Eriksen, Holte, er der opstaaet en ny 
Svæveflyveklub, foreløbig med 6 Medlemmer. 

Klubbens Navn er •Termik• og Uni
onen byder herved den nye Klub velkom-
men inden for sine Rammer. H. F. 

SHELL 

Slagelse Flyveklub, der, som man vil 
huske, laante Unionen sit Spil i Lønstrup 
1938, har velvilligst stillet sit flotte Spil, 
udstyret med Gasgenerator, til Disposition 
for vor Sommerlejr ved Bjergsted. 

Slagelse Flyveklubs Spil med 
Gasgenerator. 

Generatorspillet, der har visL sig at 
være meget driflsikkert, er naturligvis no
get k_.Qstbart i Anskaffelse, men til Gen
gælc\ meget billigt i Drift. Efter de Er
faringer, Slagelse Flyveklub har høstet med 
Spillet, koster Driften kun 4 Kr. pr. Dag. 

* 
Uoskllde Svæveflyveklub afholdt den 1 I. 

Juli Generalforsamling. Af Formandens 
Beretning fremgik del, at Klubben med 
Unionens Mellemkomst havde opnaaeL 
Tilladelse til Svæveflyvning paa den nye 
Eksercerplads, endvidere havde Klubben 
indkøbt et færdigt Skoleplan af Unionens 
Type. Regnskabet balancerede med 403 
Kroner. 

Til Forml¾nd genvalgtes Børge Johan
sen, Københ,wnsvej 63, Næstformand Her- • 
mann Hansen, Ringstedgade 3 (Nyvalg), 
Kasserer Mary Ørts, Eget Bo 13 (Genvalg), 
Værkstedsleder Villy Hansen, Gastrup 
(Genvalg). 

Klubbens l\fcrllenu,tal er for Tiden 18, 
deraf 6 passive. Certifikaterne fordeler sig 
saaledes: 2 •C•, 8 •B • og 2 •A• . 

Klubbens tidligere Næstformand Knud 
Høgslund har Lrukket sig ud af Bestyrel
sen for en Tid, pua Grund af Bortrejse. 
Klubben haaber paa snarligt Gensyn med 
denne værdifulde Arbejdskraft. 

J:lviation 8ervice Verden over 
Telegram-Adr.: S h e 11 a Ir A/s DANSK SHELL Telefon: Central 9838 

Kamp!"annsgade 2 • SHELL-HUSET • København V. 
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Odense l\lodel - Flyveklub arrangerer 
førsle , Haandslarlkonkurrcncc fra 
Odlnslaarnet. 

Del var med store Forventninger 0. M. 
F. modtog Meddeleben om, al der var 
givet Tilladelse til, al vi maulle slarle 
vore Mode ller fra Odinslaarnet. Ikke 
alene fik Medlemmerne grutis Adgang, 
men og~aa en I lol Pokal i Tilgil I. 

Der skulde ~larle, fra Flagmasten~ 
l'lallorm, 155 111 over Taarnels Fod og 
210 111 over Havet., Overflade, allsaa fra 
Danmarks absolut huje~!• Punk!. 

llver Deltager ~kulde starte 1 Gang med 
llaandslarl. Vinden rev og sled i Planer
ne deroppe, saa de fleste gav deres i\lo
delle r en .Gang ekstra Bly i Næsen for al 
undgaa evl. Stal!. Del medførte, al Mo
dellerne i mange Tilfælde blev saa næse
lunge, al de hvinende dykkede lodret i 
.Jorden ved Taarnels Fod. Hvor mærke
ligt del end lyder, rnr der flere Modeller, 
der overlevede el suadunl Dyk i .Jorden! 

Svend Skous SS-31i Ande-Svævemodel 
var slaael op som Stævnets Sensation. 
;\lunge af Tilskuerne gned Øjnene og 
kneb sig i Armen, du de sau , Svævefly. 
,·eren •, der fløj , baglæns • ! Forslc Start 
rnr kun paa 7 Sekunder, idel den gik 
fint imod Vinden en 7- 8 m frem, stod 
stille, og gled saa stille tilbage i . Hæn 
dl'rne paa Ejeren igen som en bedre 
Boomerang. Næste Start kom den ind i 
Hvirvlerne hag Tanrnet, men klarede del. 
liennemgauende Stabiliteten bedst i Kl. 8. 

Hesullalerne blev: 
Kl. 1: Willy Larsen, 0. M.-F., H. S.-8, 1,36,0. 
Kl. :3: Hans .Jensen, 0. M.-F ., Korda, 2,43,n. 
Kl. i: Poul llrandslrnp, 0. M .-F., H . .J. -12, 

4,30,0. 
S,·end \Vedel , Svendborg M. F .. F. 
.I. la, 3,40,0. 

Kl. 8: Mogens Erdrup, 0. M.-F., l\l. E. 
14, 5,13,0. 

Levin .Jensen, 0. M.-F., L .• J. H, 4,37,0. 
4,37,0. 

h'.I. \l: Svend Skou, 0 . l\L-F ., S. S.-:-lli, 1,50,0. 

Erdrup opnaaede saaledes Stævnets 
største Tid og vandt dermed Odins 
Taarnets Ærespræmie med huns veltjente 
l\LE. 14, der eflerhuunden har nrnnge I. 
Præmier paa Samvittigheden. 

For Modelflyverne var Aftenen noget 
al en Skuffelse, idel Modellerne trimmet 
I il Blæst ikke kunde flyve under den 
gunstigste Indfaldsvinkel, ved hvilken 
man var interesseret i at kende Synke
husligheden. 

Stævnet blev en Publikumsucces og den 
bedste Propaganda for Modelflyvespor
len, der aldrig før i 0. M.-F.s 7-aarige 
Historie har samlet et saa talstærkt Pu
blikum paa en Gang. 

Sir John. 

f Benzinmotorer for Modelflyvere 
"KRATMO"lByggesæt for Benzinmotorer 

Reservedele samt enkelte Dele 
Byggeplaner for Modelflyvemaskiner med Ben
zinmotorer: Arado Ar 196 - HS 100 - K 2 - K 3 

Kocea - Uelzen • Kunze - Sausewlnd - o. fl. 

Alle Typer Benzinmotorer f, Modelflyvere repareres 

Arne Fog, Enghaveve) 76, København, Eva 3701 
Broabure• med PrlNI!' fll••nde• ørøfl•f 
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Nye Tegninger til Skala-Modeller 
31 Skala-Modeller af forskellige Landes Flyvemaskiner 

DET er mange Modelbyggeres Øn
ske, vi opfylder, naar vi nu kan 

meddele, al det er lykkedes os at 
fremskaffe originale Tegninger Lil 
Skala-Modeller og Svævemodeller. 

Vi har fra det anerkendte ,viener
forlag Josef Sperl modtaget 31 for
skellige Tegninger af mange Landes 
Flyvemaskiner. Tegningerne er me
get detaillerede, og giver et udmær
ket Grundlag for Bygningen, saaledes 
at Modelbyggeren er i Stand til al 
fremstille en virkelig nøjagtig Model, 
naar han arbejder efter dem. 

Tegningerne faas i Boghandelen el
ler bestilles hos FLYV s Forlag, Vester-

brogade li0, København V., de vil sik
kerl finde god Afsætning hos vore 
dygtige Modelbyggere, der her har 
faael en Samling virkelig gode Bygge
tegninger, <ler kan forøge deres »Luft
flaadec med mange nye Typer; men 
ogsaa for dem, der ikke før har byg
get Skalamodeller, er der Belingelser 
for at faa begyndt, der er nemlig fle
re meget nemme Tegninger, som knn 
bruges som »Begyndertegningerc. 

Nedenfor bringer vi en Fortegnelse 
over de Skala- og Svævemodeller, vi ind 
til videre har paa Lager. Vi haaber se
nere · at kunne forøge Listen. Samtlige 
Tegninger er fremstillet i Forhold 1 : 1. 

FORTEGNELSE 
over originale Tegninger til Skala-Modeller og Modelsvæveplaner: 

SKALA-MODELLER 
Nr. 1. Me 110 . . . . . .. . . . . .. . . . . . Kr. 1.00 

» 2. Wellinglon-Bomber . > 0.75 
» 3. Fiseler SLorch . . .. . .. .. > 0.75 
» 4. Russ. Jager J 1Ci Rata » 0.75 
» 5. Me 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0.50 
» 6. Do 215 . . . . . .. . . . . .. . . . . . > 0.75 
» 7. He 112 .................. > 0.75 
» 8. Russisk Bomber DB :1 » 1.00 
» 9. Ju 87 ..... .. . .. . .. . .. . .. . . > 0.75 
» 10. Spitfire . . . . . . . . . . . .. . . . . . > 0.75 
» 11. He 111 K. ............... > 0.75 
» 12. He 115 . . . . . .. . . . . .. . . . . . » 3.00 
» 13. Focke-Wuir 189 . .... . . > 0.75 
» 14. Ar 196 . . . . . . . . . . . . . . . . . . > 0.75 
» 15. Hurricane . . . . . . . . .. . . . . . > 0.75 
» 16. Hs 126 .. ... . . . . . . . .. . ... . > 0.75 

» 17. »Focke-Wulf Condor« 
» 18. Blenheim I ........... . 
» 19. Ju 88 .................... . 
» 20. Ju 52 .. . .. .... .. ... ....... . 
» 21. He 123 .................. . 

MODELSV ÆVEPLANER 
> 22. Zogling junior .. . ..... . 
» 23. Ziigling ........ . ......... . 
» 24. Spatz .. ..... .. . ... .. ... ... . 
» 25. Habichl ...... . ..... . .... . 
» 26. Albatros .. .. ........ ... . 
» 27. Der kleine Reiher ... . 
» 28. Grosses Albatros ..... . 
» 29. Grasser Reiher .. .. .... . 
» 30. Drohne ............... ... . 
» 31. Lerche ....... . .. .. ...... . 

> 1.00 
> 1.00 
> 1.50 
» 1.50 
> 1.00 

» 0.50 
> 1.25 
> 1.25 
» 1.25 
> 1.50 
» 1.50 
» 2.00 
» 1.00 
» 1.50 
» 1.50 

Cellofiner W Junior 
Tykkelse format Pris 

mm cm Øre 
0,2 45 X l2 20 
0,3 25 
0,4 35 
0,6 50 
0,8 65 
1,0 80 

Forlang Specialtilbud paa 
større formater 

Venligst skriv efter vor W Prisliste 

Flyvning med 
W Modeller 

er en rigtig Feriesport 
for Far og Søn 

ERIK WILLUMSEN 
Afdelløø: W,Modeller 

35, Pilestræde • København K. 
Telt. Central 9230 

Byggesæt med alle Delene klar til at samle og 
en udførlig Bygge- og Flyveinstruktion . . . . . . Kr. 2,50 
Færdigbygget Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 4,00 

Erik Wlllumsens Lærebog I Modelsvæveflyvning Kr. 2,00 



SHELL AVIATION SERVICE 

gratulerer "DANSKE FLYVERE" 

i Anledning af Jubilæet 

SHELL 
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PRIS 
Pr. Aar1aø1 Kr. 11,00 
Pr. Nummer 50 Øre 

--- - li 

~ li B V 1·41 .:::::..::::===~ ---- ---______,. . - -

BLOHM&VOSS 
F L UG B Å U 

EJVIND CHRISTENSl!N 
BOOTRYKKl!RI & fOIU-AO 
Veøterbrogade IIO • Telf. 18404 
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Model ... 
Svæveflyver ... 

Flyver! 
Det er Udviklingen ude i de store Luftfartslande, hvor den 

civile Flyvning blot venter paa Signalet for atter at spinde sit 

Net over Jorden. 

Det er ogsaa i Færd med at blive Udviklingen herhjemme, 

takket være den raske og energiske Ungdom, der nu baner 

Vejen med dens Model- og Svæveflyverklubber. 

Den verdensomspændende I NT AVA Organ_lsation hilser denne 

Udvikling velkommen - - thi ogs~a den tjener Luftfarten. 

INTAVA AVIATION PRODUCTS 
SCT. ANNÆ PLADS 13 - KØBENHAVN K. 

Repræsenterende 

DET DANSKE PETROLEUMS AKTIESELSKAB og VACUUM Oll COMPANY A/S 
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·~·~ C IE IL O S IE •·q 
(LOVBESKYTTET) 

A\SIP IDOIPIE 

ENEFABRIKANTER: 

er fremstillet i nøje Overensstemmelse med Forskrifterne 
i B. E. S. A. Specifikation 2 D. 101 

KLAR DOPE - ALUMINIUM DOPE 
RØD DOPE 
Fortyndlngsvædske samt Identificeringsfarver og Speclalfarver 

½ 0. IF" A\ S IP 
(SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER) 
PRAGS BOULEVARD 37 - KØBENHAVN S. 
TBLBPON C. 65, LOKAL 12 og 22 

FL YVEFORBINDELSE 
ALLE HVERDAGE 

København-Berlin 

København-Oslo 

København-Malmø 

København-Rønne 

13illefter og Op/yJnlnger 

I alle ~ejJebureaut.r 

DET DANSKE LUFTFARTSELSKAB A/s 
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DER tænkes i denne Forbindelse først 
og fremmest paa Krigsluftfartøjer, 

men Problemerne er i mange Henseender 
de samme for civile Luftfartøjer. Kravet 
til nye Flyvemaskintyper er hovedsagelig 
forøgede Præstationer, og disse omfatter 
Forøgelse af Hastighed og Stigehøjde 
samt Aktionsradius (idet forøget Bæreevne 
dog hovedsagelig følger med forøget Stør
relse). Endvidere kræves der forøget 
Driftsikkerhed. 

Ved forrige Verdenskrigs Afslutning var 
den største Hastighed af Flyvemaskinerne 
ca. 190 km /t. Nu ligger den største Hastig
hed oppe paa over 600 km/t. Denne sto
re Fremgang er foranlediget ved forbed
rede aerodynamiske Byggemaader og ved 
Anvendelse af stærkere Motorer med rin
gere Vægt pr. HK. samt ved Overgang til 
Højdeflyvning og endelig ved Benyttelse 
af større Landingshastigheder. Denne For
øgelse af den største Hastighed indvirker 
imidlertid uheldigt paa Flyveegenskaber
ne (Stabilitet og Manøvreevne) og paa 
Flyvesikkerheden. 

Formindskelse af Luftmodstanden. 
Aerodynamiske Forbedringer, der har 

formindsket Luftmodstanden, har bidra
get meget til den opnaaede Hastigheds
forøgelse, og endnu nogen Fremgang kan 
ventes paa dette Omraade. Ved moderne 
Flyvemaskiner er ca. 40 pCt. af Luftmod
s tanden bestemt ved Bæreplanets Stør
relse. En stadig (forholdsmæssig) For
mindskelse af Bæreplanarealet har siden 
forrige Verdenskrig forøget Planbelast
ningen fra 40-200 kg/m2• En yderligere 
Forøgelse af Planbelastningen kun kun i 
Undtagelsestilfælde anbefales. !øvrigt har 
man allerede naaet Maksimum, naar der 

er Tale om Højdeflyvning. Stigeevne og 
Manøvreevne, som· er saa nødvendige f. 
Eks. under Luftkamp, bliver daarligere 
ved større Planbelastning, der ligeledes 
medfører større Landingshastighed. Man 
mua derfor benytte sig af forskellige Mid
ler til at forøge Bæreplanernes maksimale 
Opdriftskoefficient - som f. Eks. An
vendelse af forskellige Slags Klapper og 
Hjælpeplaner paa Bæreplanerne. End
videre kun man for at forhindre Hvirvel
dannelse og dermed Luftmodstand bort
suge Grænselaget af den Luft, der svøber 
sig om Bæreplanet. 

En yderligere Modslandsformindskelse 
ved Anvendelse af forbedrede Profilfor
mer er der dog kun ringe Haab om at 
vente pau nuværende Stadium. Derimod 
synes en ny Vej at være farbar for væ
sentlige Fremskridt. Den største Del af 
Bæreplanets Luftmodstand er Gnidnings
modstand, idet Strømningen omkring 
Bæreplanet ikke er laminær (d. v. s. pa
rallelt løbende) men turbulent i Grænse
laget. Ved Bæreplanets Forkant er Strøm
ningen laminær, men Vedhængningen af 
Luftpartiklerne umiddelbart ved Overfla
den er saa stor, at Strømningen pludselig 
slaar over og bliver turbulent. Den sam
lede Profilmodstand afhænger meget af 
dette Omslagspunkts Beliggenhed langs 
Profilet, idet Modstanden naturligvis for. 
mindskes, jo længere Omslagspunktet ryk
ker agterud. Ved en bestemt Undersø
gelse var Profilmodstandskoefficienten 
0.0054 med Omslagspunktet ved Forkan
ten, 0.0036 med Omslagspunkfet paa Mid
ten og 0.0007 med Omslugspunktet ved 
Agterkanten uf Profilet. Med Omslags
punktet ved Midten var 13 pCI. af Profil
modslandskoefficienten foranlediget af 
laminær Modstand og 87 pCt. af turbulent 
Modstand. 

Forsøg og teoretiske Undersøgelser har 
vist, at der eksisterer en nøje Sammen
hæng mellem Omslagspunklets Beliggen
hed og Trykfordelingen omkring Profilt>l, 
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idet Begyndelsen af Trykstigningen paa 
saavel Over- som Underside falder sam
men med Omslagspunktet. Det er end
videre lykkedes at reducere Profilmod
standskoefficienten betydeligt ved særlig 
Profilformning, uden at dette medfører 
væsentlige Ulemper eller daarligere Egen
skaber i andre Retninger. 

!øvrigt kan man reducere det samlede 
Luftfartøjs Luftmodstand ved at forbedre 
Fuselagens Strømlinier og f. Eks. ved, at 
alle udvendige Dele, Vindskærme etc. i vi
dest mulig Udstrækning føjer sig efter 
Fuselagens Linier. 

Forøgelse af Motoreffekten. 
Foruden den aerodynamiske Forbedring 

er det vigtigste Middel til Forøgelse af 
Hastigheden en Forøgelse af Motoreffek
ten. Dette har i Tyskland medført Over
gang fra Anvendelse af Karburator til di
rekte Indsprøjtning af Brændstoffet i 
Cylindrene, hvorved der opnaas en større 
Fyldningsgrad, som giver fra 4- 10 pCt. 
større HK. Endvidere kan alle Cylindrene 
herved gives nøjagtig samme Mængde 
Brændstof, saaledes at maksimal Ydelse 
opnaas. Endelig kan Indsugningsventiler
ne aabnes, før Udstødsventilerne lukker, 
saaledes at Cylindrene gennemskylles med 
Friskluft, uden at der mistes Brændstof. 
Herved forringes ogsaa Tilbøjeligheden til 
Bankning. En Karburator begrænser Val
get af Brændstof p. Gr. a. Fordampnings
forholdene, medens man med direkte lnd
sprøjning kan vælge Brændstoffer, som 
giver større Ydelse, idet Overladnings
trykket kan forøges, uden at Bankning 
indtræder. Man har saaledes ved en For
søgsmotor kunnet forøge Middelarbejds
trykket med 40 pCt. ved at benytte særligt 
Brændstof med højt Oktantal. Samtidig 
hermed faldt det specifikke Brændstof
forbrug væsentligt, især naar man benyt
tede et ideelt Forhold af Luftoverskud til 
Forbrændingen. 

Motoreffekten k;m endvidere forøges 
ved at benylle større Omdrejningstal. 
Grænsen herfor sættes åf Lufthastigheden 
gennem Ventilerne og af Vanskeligheder 
med Ventilstyringen. Man arbejder nu 
paa at erstatte den almindelige Ventilsty
ring med f. Eks. Rør- eller Drejeglidere, 
der giver større Fyldning og som arbej
der med en glidende i Stedet for med en 
frem- og tilbagegaaende Bevægelse. 

Kølesystemets Luftmodstand. 
Ved den forøgede Motoreffekt maa der 

lægges stor Vægt paa at bygge Kølesyste
met saaledes, at Luftmodstanden ikke for
øges og derved sluger de ekstra HK., man 
har opnaaet. Ved Højdeflyvning maa La
deluften ogsaa køles, idet den ved Kom
pressionen i Overladeren udviklede Varme 
maa fjernes for at sikre bedre Fyldnings
grad og bankefri Gang. Ved Bygning af 
Kølere maa det erindres, at Varmeafgivel
sen tiltager lineært med Lufthastigheden, 
medens Modstanden tiltager med dennes 
Kvadrat. I moderne Kølere er Lufthastig
heden derfor mindre end Flyvehastig
heden, selvom Kølerens Kølefladeareal 
maa forøges tilsvarende. Ved at gennem
strømme Køleren opvarmes Luften og ud
vides, saaledes at den træder ud af Køle
ren med større Hastighed, end den traad
te ind i den. Herved opstaar en Fremdrift 
som ved en Raket, og denne Fremdrift 
kan i enkelte Tilfælde endda overstige den 
indre Luftmodstand i Køleren. 
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For at reducere den udvendige Køler
modstand, d. v. s. Gnidning og Hvirvel
dannelse, anbringer man Køleren paa det 
mest hensigtsmæssige Sted - f. Eks. i 
Bæreplanets Underside, idet man med 
Spalteanordninger kan reducere Luftmod
standen og samtidig forøge Gennem
strømningsmængden. 

Højdeflyvning. 
Som nævnt kan Hastighedsforøgelse op. 

naas ved Overgang til Højdeflyvning. Stor 
Højde er iøvrigt ønskelig ved Fjernrekog
noscering og for Bombeflyvere og derfor 
ogsaa for Jagerflyvere. For at vedlige
holde Motorydelsen i stor Højde maa Mo
toren forsynes med en Overlader. Denne 
drives for det meste mekanisk direkte af 
Motoren. Overladeren kræver imidlertid 
s.tor Kraftpaavirkning. I f. Eks. 10 km 
Højde er denne Kraft ca. 30 pC. af den nyt
tige Motorydelse, naar et Overladertryk 
paa 1.3 at. abs. skal opretholdes. Meka
nisk Kraftoverføring bliver da uøkono
misk. Man kan imidlertid med Fordel 
opretholde Motorydelsen i store Højder 
ved at udnytte Trykfaldet mellem For
brændingsgassen og Luften · udenfor, idet 
man lader Forbrændingsgassen drive en 
Turbine, som direkte trækker en 3-Trins 
Overlader. 

Den største Vanskelighed ved en saa
dan Turbine er den høje Temperatur -
ca. 1000° C. - af Forbrændingsgassen. 
Denne maa derfor køles inden Turbinen, 
men herved synker Gastrykket. Man maa 
derfor arbejde med en Gastemperatur paa 
mellem 700° og 900° C. Alligevel maa 
selve Turbinehjulet køles, hvilket f. Eks. 
kan ske ved at lade den udvendige Luft 
gennemstrømme Turbinehjulet sammen 
med Udstødsgassen, hvis resterende Ener
gi iøvrigt kan anvendes efter Raketprin
cippet gennem særlige Udstødsdyser. Nye 
Materialer, der er særdeles modstandsdyg
tige overfor Varme, er iøvrigt udviklet i 
de senere Aar, og der sker stadig Frem
gang paa dette Omraade. 

Især ved store Hastigheder kan man 
med Fordel anvende Udstødsgassens Re
aktionskraft efter Raketprincippet. Reak
tionen pr. HK. er ved Jorden ca. 0.045 kg 
og vokser med Højden. Regnes med en 
Propellervirkningsgrad paa 75 pCt., vil Re
aktionen ved 600 km/t ved Jorden svare 
til ca. 13 pCt. af Motorydelsen og ved 900 
km/t til ca. 20 pCt. I store Højder, d. v. s. 
fra 10--12 km, viser Turboblæseren sig 
dog at være mere økonomisk end den me
kanisk drevne Overlader i Forbindelse 
med . Straaledyser ved de nu anvendte Ha
stigheder af 400-600 km/t. 

I store Højder vil der ved Vandkølere 
optræde Kølevanskeligheder, idet den af
tagende Lufttæthed forringer Varmebort
ledningen mere end den aftagende Tem
peratur forøger den, hvorfor man maa be
nytte større Kølere. Da Vand endvidere 
koger ved 60° C. i 12 km Højde, maa 
man, for at holde Kogepunktet oppe, sæt
te Kølesystemet under Tryk. I særlig 
store Højder kan der endvidere tænkes 
Brændstoffordampning i Ledningerne p. 
Gr. a. det ringe Lufttryk, hvorfor hele 
Brændstofsystemet eventuelt ogsaa maa 
sættes under Tryk. 

I Højder over ca. 12 km kan den 11).en
neskelige Organisme ikke leve p. Gr. a. 
det lave Lufttryk - selv med ren Ilttil
f(lrsel. Man maa derfor bygge lufttætte 
Kabiner med særlige Overladere til disse. 

Kabinen maa endvidere opvarmes og 
grundigt varmeisoleres p. Gr. a. Udetem
peraturen af + 50°-60° C. Ligeledes 
maa Kabinen forsynes med fornødne Sik
kerhedsventiler mod saavel Overtryk som 
Undertryk, idet der til Stadighed skal 
være rigelig Tilgang og Afgang af Luft. 

Grænsen for den største Hastighed. 
Man maa indenfor en rimeHg Fremtid 

kunne forvente Hastigheder paa 800 km/I 
og maaske lidt derover. Men Lydens Ha
stighed sætter en Grænse, man ikke kan 
overskride i praktisk Flyvning, idet Luft
strømningen omkring Bæreplanet i saa 
Tilfælde vil ændres meget væsentligt, ved 
at der optræder pludselige Trykstigninger, 
som kaldes Fortætningsstød, samtidig 
med, at Luftkræfternes Angrebspunkt ved 
de hidtil anvendte Profilformer vandrer 
meget (fremad) og varierende med Ha
stigheden, hvilket resulterer i langskibs 
Ustabilitet. Endvidere optræder Luftkræf
terne p. Gr. a. Fortætningsstødene mere 
som Modstand i Stedet for Opdrift, suu
ledes at Modstanden forøges voldsomt. 
Vindtunnelforsøg med en Model viser, at 
den• samlede Modstandskoefficient holder 
sig omtrent uforandret indtil ca. 700 
km/t., men faar ved ca. 1000 km/ t om
trent den 10-dobbelle Værdi. Da Lydens 
Hastighed aftager i Højden - og er i 
f. Eks. 12 km Højde ca. 13 pCt. eller 160 
km/t lavere end ved Jorden - byder 
dette naturligvis særlige Vanskeligheder, 
da det netop var i de store Højder, at 
Fordelene ved stor Hastighed kunde op
naas. 

Især ved Propelleren er del nødvendigt 
at holde sig under Lydens Hastighed, idel 
dens Virkningsgrad ellers falder stærkt. 
Propellerens Tiphastighed sammensættes 
af dens Omdrejningshastighed og Flyve
hastigheden og vælges normalt ikke højere 
end Lydens Hastighed. Høje Flyvehastig
heder kræver derfor langsomtgaaende 
Propellere med stor Stigning, hvilket for
øger Hvirveltabene i Slipstrømmen. Ved 
Hjælp af to modløbende Propellere kan 
man dog i nogen Grad ophæve disse Tab. 
En væsæentlig Indvending mod de mod
løbende Propellere er Faren for Sving
ninger i Propellerbladene p. Gr. 11. Im
pulserne, naar Bladene passerer forbi hin
anden. Ved at forøge Afstanden mellem 
de to Propellere kan man dog reducere 
denne Fare væsentli~t. 

Konstruktive Problemer. 
Ved forøgede Flyvehastigheder forøges 

ogsaa den Kraft, hvormed Styregrejerne 
skal paavirkes, idet Rorflademomenterne 
forøges væsentligt. Denne Kraft forøges 
ogsaa ved Forøgelse af Luftfartøjets Fuld
vægt og Dimensioner, hvis man forlanger 
samme Manøvredygtighed. Man kan re
ducere Styrekraften ved at balancere Ror
faldene aerodynamisk, f. Eks. ved at for
lægge deres Omdrejningsakse agterover i 
Rorfladen eller ved at anbringe et Trim
ror paa Hovedrorets Agterkant, saaledes 
at Trimroret bevæges modsat Hovedroret. 
Det er imidlertid ikke altid tilstrækkeligt 
med saadanne Balancer, hvorfor man i 
Tilfælde af særlig store Rorflademomen
ter maa anvende Servostyring, d. v. s. Be
tjening af Rorfladerne med et særligt Sty
reaggregat, som igen betjenes af Føreren. 

Ved Bygning ar militære Luftfartøjer, 
der skal udsættes for store Accelerations-



DEN VINGEDE KRIG 
En Amerikaners Syn paa Krigen i Luften 

CHEFEN for den amerikanske Hærs 
Flyvevaaben, Generalløjtnant H. 

11. Arnold, der er en af Flyvningens 
Veteraner, har i en nylig udkommet 
Bog, > Winged Warfarec, skildret de 
Problemer, som U. S. A. har været stil
let overfor under sin kæmpemæssige 
Luftoprustning. General Arnold siger, 
al der ved Afslutningen af den forrige 
Verdenskrig sikkert ikke var flere end 
tre højere Militære, som havde lært, 
al Flyvemaskinen vilde faa afgøren
de Betydning i en kommende Krig: 
den amerikanske General William Mit
chel, den tyske Flyver Herman Go
ring og den amerikanske Admiral W. 
E. Sims. Hvis Krigen havde varet et 
halvt Aar til, er det nok muligt, at 
endnu flere havde faaet Øjnene op 
for, at >Artilleriet havde faaet Vin
ger«. At General Allenby under Palæ
stinafelttoget i 1918 bekæmpede Tyr
kerne med Dykbombere blev ogsaa 
glemt. 

(Den engelske General havde faaet 
Raadighed over et halvt Hundrede 
eenmotorede, lette Bombere af OH-Ty
pen. Med mindre Bomber og Maskin
geværer lod han dem angribe de tyr
kiske Styrker, medens de passerede 
Bjergpassene, og paa den Maade øde-

paavirkninger, som f. Eks. Dykkebombere, 
er det nødvendigt, at Bæreplaner og Sty
reflader bliver overordentlig omhyggeligt 
bygget og konstruktivt vel gennemtænkt, 
saaledes al den nødvendige Styrke opnaas, 
uden at Vægten stiger utilladeligt meget. 
Ved de store Hastigheder kan der Jet op
s taa •Flutter• d. v. s. periodiske Svingnin
ger i Bæreplaner og Styreflader, idet Uro
ligheder i Luften og Variation af Luft
kræfterne virker som kraftige Stød. Dette 
kan især optræde, naar Rorfladerne er ud
styret med Hjælperor eller Trimror. For 
at undgaa saadan •Flutter•, søger man 
ved Kontravægte at anbringe Rorflader
nes Tyngdepunkter i eller foran deres 
Omdrejningsakser. !øvrigt er det nødven
digt at give saavel Bæreplaner som Styre
flader en stor indre Stivhed i Konstruk
tionen, ligesom Rorliner maa erstattes af 
Styrestænger med nødvendig Stivhed og 
uden Sløre. 

Alt i alt arbejder Luftfartindustrien og 
de forskellige Forskningsinstitutter ivrigt 
frem mod en stadig Forøgelse af Flyve
maskinernes Præstationer, og som det er 
antydet, er der stadig Muligheder for 
Fremskridt. Men for hvert eneste nyt 
Fremskridt maa der kæmpes stadig haar
dere og haardere for at opnaa det næste. 

(Ved Ing. Leif Prytz.) 

lagde og spredte han fuldstændig en 
Hær paa over 100,000 Mand). 

!øvrigt var der heller ikke nogen, 
som interesserede sig for General Mit
chells Forsøg med Faldskærmstropper 
lige efter den forrige Verdenskrigs 
Slutning med Undtagelse af Tyskland 
og Sovjetunionen, som var mere for
udseende. 

Paa eet Punkt var Amerika imidler
tid forudseende. Det anskaffede sig 
forholdsvis tidligt de store, firemoto
rede Langdistancebombere, en Type, 
som baade Tyskland og England først 
senere byggede. 

Allerede inden U.S.A. kom med i 
den nuværende Krig sendtes et stort 
Antal Officerer til de forskellige 
Krigsskuepladser for at kunne indbe
rette til det amerikanske Flyvevaaben 
om de sidste Erfaringer paa Luftkri
gens Omraade, og dette har haft Ind
flydelse paa alle Flyvemaskinetyper, 
baade med Hensyn til Konstruktion 
og Antal. General Arnold mener, at 
det først og fremmest er Jagerne, som 
er en Trusel for Bomberne, og at Ja
gerne bør udgøre mellem 50 og 60 
Procent af Frontflyvemaskinernes 
Styrke. Betragter man Flyvevæsenet 
som Helhed, kan man regne med, at 

ca. 60 Procent af samtlige Flyvema
skiner skal anvendes til Uddannelse 
og Træning. Det er vigtigt, at Øvel
sesmaskinerne er af omtrent samme 
Type og har samme Udstyr som 
Frontflyvemaskinerne. Hvad Front
flyvemaskinernes Bevæbning iøvrigt 
angaar, var man efter Midten af 1940 
klar over, at en Flyvemaskine, som 
vilde have nogen Chance for at over
leve en Luftkamp, bl. a. maatte have 
en bedre Beskyttelse af Flyveren og 
af Benzintanken samt en bedre Place
ring af Forsvarsvaabnene. 

Strategiske Spørgsmaal. 
General Arnold mener, at Amerikas 

vigtigste luftstrategiske Problem dels 
er bestemt af Kravet om et Forsvar af 
hele den vestlige Halvkugle, dels Ud
bygning af et vel afpasset Flyvevaa
ben, som er tilstrækkelig kraftigt til 
at kunne imødegaa enhver Modstand 
i Luften, paa Land og til Søs, og dels 
Anskaffelsen af tilstrækkelig Kapital, 
industrielle Hjælpekilder og Mand
skab til Brug for denne Luftstyrke. 
Halvkuglens Forsvar er i sig selv et 
trefoldigt Problem, som berører saa
vel Luft-, Land- som Søstridskræfter, 
og som kræver en rigtig Proportione-

Lockheed P. 38. 
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Comolidated B-24 A. 

ring af disse under en fælles Over
kommando til Opnaaelse af el fælles 
Maal. 

Tysklands Beslutning om al lægge 
Tyngden paa et kraftigt Luflvuaben i 
Stedet for en mægtig Fluude er et stra
tegisk Skridt af verdenshistorisk Be
lydning. Det tog Tyskland seks Aur 
at opbygge sin nuværende Styrke i 
Luften, og efter alt at dømme indret
tede det sig paa al være slærkl Lil et 
vist Tidspunkt. Tidsfaktoren er saa
ledes af uhyre Betydning, og man mau 
lænke paa, at el tilstrækkeligt stærkt 
Luftvuaben ikke kan skabes i sidste 
Øjeblik, hvor man netop slaar og skal 
bruge det. Af alle Vaaben kommer 
Luflvaabnet først i Kamp, og det skal 
slaa til først. 

Indtil for kort Tid siden, I roede 
man, at Tysklands Luftstyrker bedst 
kunde ode lægges paa Jorden; men 
Erfaringen viste, al Nedkæmpelsen 
bedst sker i Luften eller medens Fjen
dens Eskadriller endnu er ved at bli
ve Lil paa Fabrikkerne. Det er Grun
den til, at den hurtige, !elle, Gevær
og kanonbevæbnede Jager har faaet 
saa stor Betydning for Fors varet. 

Al have Btiser for s in Luftstyrke 
er vigtigere nu end nogensinde, og 
for Amerikas Vedkommende maa man 
have dem i til<;lrækkeligt Antal i de 
Egne, hvorover del fjendtlige Angreb 
kan ventes, o,·er New Foundlancl og 
Nordallanlen. Bagvecl clen yclre Ring 
af primære Baser maa være en anden 
Hing uf taktiske Baser, og bagved dis
,e igen ligger Depoter og Flyveskoler. 
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Hvad man gerne vil have. 
Ligesom England har U.S.A. hidtil 

haft sit Luflvaaben inddelt i Eskadril
ler og Flyverafdelinger; men i Frem
tiden vil det stadig sligende Antal 
Flyvemaskiner kræve en Inddeling i 
endnu større Enheder. Erfaringerne 
fra Europa viser, at Englands Indde
ling af Flyvevaabnet i tre forskellige 
Kommandoenheder, Jager, Bombere 
og Hjemmeforsvaret har været klog, 
fordi disse tre Grene hver har sine 
Opgaver samt forskelligt Materiel og 
Taktik. Studiet af den tyske og bri
tiske Luftkrigsførelse har endvidere 
lært os, at den vestlige Halvkugles 
Forsvar kræver visse Specialkom
mandoer, d. v. s. Luftstyrker som un
der egen Ledelse arbejder udenfor 
den øvrige Krigsførelse. 

General Arnold ønsker for U. S. A.'s 
Vedkommende et Luftvaaben, som 
baade med Hensyn til Styrke og Ef
fektivilet overgaar den største fjendt
lige Luftmagt. De Forenede Stater be
høver saaledes 400 Eskadriller, for
delt pau 100 tunge Bombeeskadriller, 
100 middeltunge og lette Bombeeska
driller, 100 Jagereskadriller og 100 
Transporleskadriller Lil Luftlandsæt
ning af Tropper. Bombernes Række
vidde maa være !->aa store, al vi kan 
naa hen over en hvilken som hels t 
Basis, hvorfra fjendtlige Luftfartøjer 
kan tænkes at ville starte. Om en fire, 
fem Aar vil Bombere højst sandsynligt 
kunne gennemflyve Distancer paa ca. 
20.000 km. 

Da et Luftvaaben i Krig med en 

jævnbyrdig Modslander mister over 25 
Procent om Maaneden, maa Amerika 
tilstræbe en aarlig Produktion paa 
50.000 Flyvemaskiner; endvidere maa 
Luftvaabnet hvert Aar tilføres 50.000 
Mekanikere og mindst lige saa mange 
Mand til Flyvemaskinernes Besætninger. 

Flyvemaskiucp1•oduktionens 
Pl'obleme1·. 

Et Luflvaabens Udvikling er betin
get af Adgangen til Raavarer, Fabri
ker, Maskiner, dygtige Arbejdere, gode 
Industriledere, Kapital og national 
Villie, og alt delte er Lil Stede i Ameri
ka. Indtil den seneste Tid har clel dog 
skortet paa den nodvendige Kapital 
og Fabriker, fordi den private Kapital 
ikke var saa let at binde i en Industri, 
der i Hovedsagen havde Hæren og 
Flaaden som Kunder. 

Kort Tid efter den nuværende Krigs 
Udbrud var Kongressen gaaet med Lil 
fire forskellige Opruslningsforslag, 
hvorefter Hæren skulde have 21.000 
Maskiner og Marinen 6000. Manglen 
paa nødvendige Maskiner og Værktøj 
sinkede imidlertid Leverancerne alle
rede fra Begyndelsen. Desuden mang
lede Flyvemaskineindustrien de nod
vendige Teknikere og administrativt 
Personale. Problemet blev delvis løst 
ved at lade Studenter og andre Elever 
fra de højere Skoler arbejde som Hjæl
pere for trænede Arbejdere og Inge
niører. 

Chefen for Hærens Luftvaaben 
gjorde i Slutningen af 1940 Krigsmini
steriet opmærksom paa, at det ikke 
vilde være muligt at naa op paa l\lak
simumproduktion indenfor den ameri
kanske Flyvemaskineindustri, med 
mindre der blev givet Industrien stor
re Garantier for Tiden, som fulgte ef
ter Krigen. Imidlertid findes der til
strækkeligt et Par Aar frem i Tiden, 
og derefter vil Sydamerika f. Eks. 
kunde købe en væsentlig Del af Pro
duktionen. 

Et stort Problem er, hvilken Plan
type, man skal have og hvor mange af 
hver. Det er lettere al bygge 1000 Fly
vemaskiner af een bestemt Type end 
at bygge 100 af ti forskellige Typer. 

Der har været megen Dbkussion 
om, hvorvidt U. S. A. først skulde op
bygge sit eget Luflvaaben, og derefter 
tænke paa Leverancer til Udlandet. 
General Arnold betragter de uden
landske Bestillinger som en absolut 
Fordel for clen amerikanske Flyve
maskineindustri. Dels till'ores der 
Landet fremmed Kapital, og dels faar 
man teknbke Finesser og taktiske Er-
faringer fra Europa. ** 
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Hvorfor 
ikke 

anvender Englænderne 
Dykbombere? 

DE tyske Dykbombere har under 
den nuværende Krig opnaaet op

sigtsvækkende Resultater overalt, 
hvor de har været sat ind. Baade i 
Polen, paa Vestfronten, under Balkan
operationerne, i Libyen og i Rusland 
har de tyske »Stukas« Indsats været af 
afgørende Betydning. De allierede Sø
stridskræfter har ligeledes i flere 
Tilfælde haft Lejlighed til at konsta
tere Præcisionen og Kraften i de Dyk
angreb, som har været rettet imod 
dem, ikke blot fra tysk Side, men og
saa fra de japanske Luftstyrker. 

Bristol Beaufighter. 

Indenfor det britiske R. A. F. har 
Dykbombningens Ide aldrig rigtig 
Yundet Tilhængere. I det hele taget 
har den lette Bomber i England været 
Stedbarn i Forhold til den tunge Bom
ber, fordi man har ment, at denne 
sidste bedst kunde løse de Opgaver, 
der paahvilede Bomber Kommandoet. 

Selvfølgelig har der af og til været 
rejst Kritik imod denne konservative 
engelske Opfattelse, men i et af de 
sids~c Numre af »Aeroplane« imøde
gaas Kritiken, og man forsvarer i Ste
det for den engelske Flyvestabs Be
slutning, der for seks Aar gik ind 
for Anskaffelse af det størst mulige 
Antal tunge Bombere. Det samme gør 
det andet engelske Flyvetidsskrift, 
Bladet »Flight«, · idet man hævder, at 
bombebærende og kraftigt bevæbnede 
tunge Jagere er at foretrække frem for 
Dykbombere (lette Bombere). Man 
henviser f. Eks. til de bombebærende 
Hurricane II og Bristol :8eaufighters 
Indsats i Libyen. I Stedet for at flyve 
højt og frembyde gode Maal for de 
fjendlige Jordtroppers Ild, kommer 
disse engelske Bombejagere flyvende i 
lavest mulige Højde og overrasker de 
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fjendtlige motoriserede Kolonner med 
deres Ild. 

»Flight« sammenfatter Dykbomberens 
Opgave i to Hovedopgaver: Samarbej
de med Hæren (Bekæmpelse af 
Kampvogne m. m.) og Ødelæggelse af 
Skibe. Fordelene ved Dykbomberne 
opgiver Bladet at være: 

Bedre Virkning end Artilleri mod 
Jordtropper og et godt Vaaben til 
Angreb mod Handelsskibe og Krigs
skibe paa indtil 8000 Tons. 
Ulemperne siges paa den anden 

Side at være: 

Store Tab ved Angreb paa godt 
bevæbnede Jordtropper; Underle
genhed overfor et velorganiseret 
Jagerforsvar; samt Mangel paa Ev
ne til at kunne anrette afgørende 
Skader paa moderne Slagskibe. 

Efter den engelske Opfattelse skul-
de saaledes Bombejagere og Torpedo
planer være bedre anvendelige end 
Dykbombere til Samarbejde med hen-
holdsvis Hæren og Marinen. • 

Det er imidlertid et Spørgsmaal, om 
R. A. F. ikke kommer til at ændre sit 
Syn paa Dykbomberen, siger det 
svenske »Flygning«. Faktum er, at 
det har faaet flere lette Bombertyper 
de sidste Aar, bl. a. Bristol Beaufort 
og Blackburn Botha. Hidtil har de 
imidlertid kun været anvendt til 
vandret Kast. Amerikanerne har ogsaa 
bidraget til at forstærke det engelske 
Jette Bombeflyvevaaben bl. a. med 
Curtiss Cleveland (Helldiver-77), 
Vought-Sikorsky Chesapeake, Boston, 
Brewster Bermuda og Northrop A-17A. 
De amerikanske Dykbomberes effek
tive Indsats i Slaget i Koralhavet for 
nogen Tid siden kan muligvis bidra
ge til at føre Sporgsmaalet om det en
gelske Dykbombeflyvevæsens fremti
dige Udvikling nærmere sin Løsning. 

w. 

Aarhus Flyveklubbers Fællesraad 
EFTER at m.an har afholdt adskillige 

Møder til Drøftelse af et Fællesraad 
i Aarhus i Lighed med det, der er oprettet 
i Aalborg, er Anstrengelserne nu heldigt 
overstaaet og Fællesraadet en Kendsger
ning. 

Aarhus Flyveklubbers Fæl!esraad af· 
holdt sit første Møde den 24. Juni, og Be
styrelsen konstituerede sig med Drifts
leder E. T. Fabricius-Rasmussen som For-

mand, til Kasserer og Sekretær valgtes 
Repræsentant Kaj Fischer. 

Det er Fællesraadets Forman! at skabe 
en Fællesfront udadtil overfor Offentlig
heden, saaledes at Motor-, Svæve- og Mo
delflyverne i forenet Samarbejde kan 
fremme deres Interesser, uden at de en
kelte Grupper kommer til at foretage Ar
rangementer eller lave Udstillinger inden
for samme Tidsrum og dermed forring" 
Mulighederne for fuldt Udbytte af Arran
gementerne. Det er ogsaa en af Raadets 
Opgaver at forhindre, at flere Klubber 
samtidig foretager Indsamlinger eller ret
ter Anmodning til Myndighederne om 
Støtte, med mindre det sker efter fælles 
Aftale. 

Det maa hilses med største Tilfredshed, 
at man nu ogsaa i Aarhus har fulgt Aal
borgs Eksempel og oprettet et Fælles
rand. Overfor Publikum kan det kun 
bringe Forvirring, naar i hurtig Række
følge, eller endog samtidig, Motor-, Svæ
ve. eller Modelflyverne henvender sig til 
Offentligheden, som derved let faar den 
Opfattelse, at det er forskellige konkur
rerende Klubber, der optræder, og ikke 
Klubber, der alle har det fælles Maal at 
fremme al Flyvning. 

Denne Linie bør fortsat folges og det 
man ønskes, at lignende Fællesrand op
rettes alle ·Steder, hvor man vil have det 
fulde Udbytte af Propagandaen for Flyve
sagen. 

BOSCH 
AFSKÆRMEDE TÆNDRØR 

I Flyvemasklner, I BIier, I det hale laget over

alt, hvor an Motor arbejder Side om Side med 

et Radioanlæg, borteliminerer Boach afskær• 

mede Tændrør og ~•rige Afskærmningsdale alle 

motoriske Forstyrrelaør. Ogaaa paa dette Om

raadø yder Bosch en Indsats, dør ør anerkendt. 

A/sMAGNETO 
JAG TV EJ 155 KØB EN HAVN N. 

Generalrøpræsøntanter for 

ROB, BOSCH, G.m.b. H.- STUTTGART 
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Ny tysk Flyvemotor 

BMW 801 set fra forskelligeJSider. 

PAA Grund af de gode Erfaringer, . 
som man indhøstede med de i 

1937 og 1938 fremkomne luftkølede 

Stjernemotorer BMW 132 F, K og N, 

gik Bayerischen Motorenwerke i Gang 

med at bygge en særlig ydedygtig 

Dobbeltstjernemotor, og Resultatet, 
som nu foreligger, er den 14-cyl. Dob

beltstjernemotor BMW-801. Den nye 

Motor yder 1600 HK ved 2400 0 / 1\I, 

og den har allerede fundet Anvendel

se i Focke Wulf FW 190, Blohm & 

Voss BV 141 og Dornier Do 217. 

BMW 801 er en firetakts Motor med 
Benzinindsprøjtning direkte i Cylin

drene; den er udstyret med Overlad

ningsanordning. 

Enhedsbetjening. 
For at lette Betjeningen af Motoren 

under Flyvning er den udstyret med 

et s3akaldt Manøvreringsapparat, saa-

Lufff artf ors i kri nge r 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 
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Fraktion for Danmark 
Tlf. Central 12793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 

ledes at Føreren kun skal betjene eet 

eneste Haandtag. Ved Hjælp af dette 

ene Haandtag kan han regulere Lad

ningstrykket, Brændstofindsprøjtnin

gen, Tændingen, Omdrejningstallet og 

Tilkoblingen af Kompressoren. Ved 
Hjælp af et andet Betjeningshaandtag, 

Dykhaandtaget, kan Føreren i Nøds

tilfælde foretage en Regulering af Mo

torens Omdrejningstal. 

Motorens Bygning. 

Krumtaphus, Propelgearhus, Kom
pressorhus, Tandhjulshus, Viflehus og 
Oliepumpe danner en sammenhøren
de Enhed. 

Krumtaphuset, der er fremstillet af 

Staal, bestaar af tre Dele. Krumtap

akslen har i begge Ender et Rulleleje 
og i Midten et Kugleleje. 

Cylinderkjolen er af Staal og udven

dig forsynet med Køleribber; Cylin-

.. ..,,,...,.., -,,...........,. ~-~·-

BMW 801 
derhovedet er af Letmetal. Begge Ven

tiler er skraatstillet imod hinanden og 
hængende. Ventilerne bevæges 3f 
Stødstænger og Vippearme. Hver Cy

linderkrans har sin Kamskive, som 

drives gennem Tandhjul af Krumtap

akslen. 

· Propelgearhuset er fast anbragt paa 

Krumtappens forreste Del. Dette rum
mer Propelakslens Planetgear samt 

Drev for Omstillingsanordningen. Pro

pelregulatoren, Koleluftviften og en 

Olielænsepumpe. 
Lufttilførselshuset svarer til Vifte

huset i en Karburatormotor. 
Tandhjulshuset indeholder Drev til 

Brændstofindsprøjtningspumpe, Luft

fortætter og den automatiske Motor

regulering samt Tilslutning for Start

apparater. 

Smøringen foregaar efter >Tørsump

princ-ippet<. 

Tændingsanlægget bestaar af en 
Bosch Tvillingemagnet med to sepe

rat virkende Tændingssystemer. 

Den elektrisk-hydraulisk stilbare 

P.ropel er el VDM-Fabrikat. 

Motoren er fjedrende anbragt til 

Luftfartøjets Stel. 

Nogle nærmere Data for BM\V •801 

er endnu ikke offentliggjort. 

- -

, ......... - 1 Th.:Skitse, der viser Køleluften Vej. Tv.: Tegning 
'------="-- -'!.._...;... ___ ___,_ af den indmonferede Motor med aabne Skærme. 



Fra "Danske Flyvere"s Jubilæumsmiddag 
i Haandværkerf oreningen 

I forreste Række ses fra uenstre : Flyuelærer Thorkild Petersen, Driftsleder V. Kramme, Direklor E. GI'aIZzow, Ciuilinge
nior 1(. G. Zeuthen, Ch efflyu eleder S. ,l. Dalbro, l(aptajn A. K. Wilton, Kaptajnløjtnant E. B. llfeincke, Skoufoged H. Chr. 
Iversen og Kun.~tmaler Erik de Plessen. Paa den modsatte Række af forreste Bord: Ciuilingenior A. Bre11dstrup, Flyuer
løjtnant E. Rostrup, Stationsleder V. Lauritzen, I(aptajnløjtnant llficlzael Hansen, Revisor H. V. Erikstrup, Hotelejer P. H. 
Wiirtz, Fabrikant Thorkil Peter.~en, l'ærkforer E. Lorentzen, Tobakshcll. Rud. Olsen, Løjtn. Larsen og Lojtn. S. V. Bruhn. 

FORENINGEN >Danske Flyvere« 
fejrede sit 25-Aars Jubilæum ved 

en Festmiddag i Haandværkerforenin
gen Lørdag den 1. August. Forenin
gens Proleklor, Hans kongelige Høj
hed Kronprins Frederik deltog i Fe
s ten, der havde samlet henved 200 af 
Medlemmerne og deriblandt Prins 
,1xel, Foreningens Æresmedlem, Dir. 
Ellehammer, Flyvercheferne, Oberst 
Førsleu og Kommandørkaptajn Schei
bel, samt ganske faa indbudte, Direk
toren for Luftfartsvæsenet Kmul Gre
{JeJ'Sen og >Svenske Flyveres Rigsfor
bund«s Repræsentant, Luftkaptajn K. 
G. Lindner. Det Kgl. Danske Aeronau
tiske Selskab var repræsenteret ved 
Direktøren for Det Danske Luftfart
selskab Knud Lybye, idet Formanden, 
Luftfartsingeniør M. P. Eskildsen var 
forhindret i at være til Stede. 

Foreningens Formand, Oberst Tage 
Andersen, bød Velkommen, og t-alte 
for Konnen; derefter bragte han 
Kronprinsen en Tak, fordi han gen
nem 12 Aar havde været Foreningens 
Protektor. Oberstløjtnant Bjarkou 
holdt Talen for den jubilerende For
ening; Luftkaptajn Lindner bragte en 
Hilsen fra de svenske Flyvere, og 
Kronprinsen takkede, fordi han i sin 
Tid var kommet ind i Foreningen, og 
udtrykte Haabet om, at Foreningens 
udmærkede Formand, Oberst Tage 

Andersen, maatte være Formand for 
, Danske Flyvere« i de næste 25 Aar. 

Foruden en Mængde telegrafiske 
Hilsener modtog Foreningen forskelli
ge Pengegaver til Flyverfondet, bl. a. 
fra Aeronautisk Selskab og fra en 
Kreds af nordjydske Flyvere ved 
Sportsflyveren, Redaktør Alf Sclziøtlz
Clzristensen samt fra Dr. Abild, Aaben
raa. 

* * * 
Noter fra »Danske Flyvere«s 25. Aarsdag. 

Til Minde om Jubilæet havde Forenin
gen ladPt frems tille et Askebæger i et me
get begrænset Antal. Hver af Deltagerne 
fik af Det Danske Luftfartselskab foræret 
et af de meget smukke Askebægre som 
Erindringsgave. 

* 
»Danske Flyvere«s l\lærkat. 

I Anledning af Jubilæet har •Danske 
Flyvere • ladet fremstille et Mærkat, der 
sælges til Fordel for Foreningens Fond. 
Det smukke l\Iærknt er tegnet af Profes
sor U t z o n F r a n c k , og det koster 2 
Øre pr. Stk. Det er trykt i et Oplag paa 
100.000 Stk., og det kan købes ved Hen
,·endelse til Feltværkmester C. V a I en -
t i n, Hæren Flyvertropper, Prinses ega
des Kaserne, Tlf. lH.10(\. 

* 
Bestillinger paa Særtrykket nf • Flyv •s 

August-Nummer modtages af , Danske 
Flyvere • eller direkte fra •Flyv es Forlag, 
Vesterbrogade 60, l{bhvn. V., Telf. 13.40-l. 
Heftet sælges for Kr. 2.00. - Husk, nt 
Beløbet ubeskaaret tilfalder · •Danske Fly
vere •s Fond. 

»Danske Flyvere•s 25 Aars Dag. 
Pau Foreningens Stiftelsesdag, den 18. 

August, mindedes Flyverne deres dræbte 
Kammerater ved at nedlægge Blomster ved 
Flyvermonumentet. Foreningens For
mand, Oberst T u g e A n d e r s e n, 1wd
lagde Blomster fra •Danske Flyvere•, 
Luflfarls ingenior l\I. P. Es k i I d se n fra 
Det Kgl. Danske Aeronautiske Selskab, 
Ekspeditionssekretær Teis en fra Direk
tøren for Luftfartsvæsenet og Direktør 
K n u d Ly b y e l'ra Det Danske Luft
fartsselskab. Mellem de mange Blomster, 
der smykkede Monumentet, var en ·muk 
Buket fra Re.<,lauratør V. Il u mm e r og 
Frue. 

* 
Ejermand til l'U Fyldepen søges. 

Under •Danske Flyvere•s F est i Haand
værkerforeningen har en af Deltagerne 
glemt en Fyldepen ved •Bureauet •. Ved 
Henvendelse til Kaptajn H. .T. P a g h, 
Hærens Flyvertropp er, Prinsessegades 
Kaserne, kan Ejermanden l'au s in Fylde
pen tilbage. 

* 
Mange af M ·cll emmerne har ønsket at 

gøre Brug nf Tilhudet om at kunne købe 
el eller flere A kebægre, og for at kunne 
imødekomme de mange, som har tegnet 
sig for Køb af ekstra Askebægre til en 
Pris al' 5 Kr. pr. Stk., vil Foreningen 
lade fremstill e 200 Askebægre. Dette An . 
tal er nødvendigt for al Prisen knn hol
des nede paa cl e 5 Kr. Du der hidtil 
•kun • er indkommet ca. 150 Bestillinger 
anmodes eventuelle andre Købere om 
snarest muligt at tegne sig for Køb af et 
eller flere Askebægre. Henvendelse kan 
ske til Foreningens Kasserer, Kaptajn H. 
Pagh, Prisessegades Kaserne. 
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Holger:Højriis død 
i Amerika 

FOR tre Uger siden meddelte Dag
bladene, at den danske Atlanter

havsflyver Holger l-løjriis var dod i 
Amerika. 

Holger Højriis' Navn blev kendt 
over hele Danmark, da han i Slutnin
gen af Juni 1931 landede i Kastrup 
Lufthavn efter en spændende Flyv
ning over Atlanterhavet. ' 

Han blev født i Brabrand ved Aar
hus i 1901, og som ganske ung ud
vandrede han til Amerika. Her lærte 
han at flyve, og under sin Virksomheri 
som Flyver lærte han en Fotograf af 
tys k Afstamning, Otto Hillig, at ken
de, og de to besluttede at ville foretage en 
Flyvning fra New Foundland til Europa. 

Fotograf Hillig skaffede de Penge, 
som Arrangementet og Indkob af Ma
~kinen kostede, ialt 22.000 Dollars. 
Der blev kobt et Bellanca-Monoplan 
uds tyre! med en 300 HK Wright 
Whirlwind Motor, og l\laskinen fik 
Navnet , Libertyc: . Hojriis foretog 
forst en Prøveflyvning til Florida paa 
ca. 2000 km, og Onsdag den 24. Juni 
1931 Kl. 9.24 ( dansk Tid) startede 
de to Mænd fra New Foundland for al 
flyve direkte til København. Vejre! 
var godt det første Stykke Vej, men 
saa mødte de stærk Taage, der tvang 
dem op i 4000 m. Maskinen var ikke 
udstyret med Radio, og i 17 Timer 
fløj Højriis i Uvished over Atlanter
havet. Ingen af de to ombordværende 
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anede, hvor de befandt sig. Højriis 
mente imidlertid ikke, at de var kom
met mere ud af Kurs, end at de vilde 
ramme Irlands Kyst. Den 25. om Mor
genen ved 5-Tiden opdagede Flyver
ne Land. Det var - Spanien. Kursen 
blev sat nordover, men den lange Om
vej havde tæret paa Benzinbeholdnin
gen. Da de naaede Krefeld, var der 
kun 5 Gallons tilbage, og de var begge 
meget trætte. De havde været i Luften 
i 36 Timer, og Kl. 17,45 landede de i 
Tyskland. 

I Kastrup Lufthavn var der forbe
redt den danske Atlanterhavsflyver og 
hans Passager en storstilet Modtagel
se. Over 100.000 Mennesker var mødt 
op i Kastrup Lufthavn; men hele Ar
rangementet maatte afblæses, fordi 
Flyverne paa Grund af det sene Tids
punkt paa Dagen maatte overnatte i 
Tyskland. Først næste Dag Kl. 14,10 
landede Højriis i Kastrup, hvor han 
hlev modtaget af vældige Menneske
mængder. 

Efter at være blevet hyldet i Køben
havn tog Hojriis paa en Tourne Lan
det over og vendte efter nogen Tids 
Forlob tilbage til Staterne, hvor han 
genoptog sit Arbejde som Flyver. 

Holger Hojriis' Atlanterhavsflyv
ning vil altid blive husket som en 

smuk Bedrift, og alle, der under 
hans Ophold i Danmark kom i Berø
ring med ham, vil mindes ham som 
en retliniet og sympatisk Personlighed. 

Bombeluftfartøjernes virkelige 
Lasteevne. 

I det engelske »Flight« gøres der 
opmærksom paa, at man alt for 
ofte ser, at Langdistancebomberes 
Rækkevidde er opgivet med et Tal, 
der kun muliggør en meget begrænset 
Last, samtidig med, at der nævnes en 
Bombelast, som kun kan medføres 
over korte Strækninger. Det kan kun 
være gjort for at pynte paa et Luftfar
tøjs virkelige Ydeevne, siger Bladet. I 
denne Forbindelse nævner Geoffrey 
Smith nogle Tal for enkelte Langdi
stancebomberes Lasteevne over en Stræk
ning paa 2400 km, og disse er følgende: 

Bombelasten for den amerikanske 
Boeing B-17 (B-17C?) er 1810 kg, den 
amerikanske Consolidated B-24 ca. 
2700 kg, de engelske Short Stirling og 
Handley Page Halifax hver 4500 kg. 
Den maximale Bombelast for Short 
Stirling er i den sidste Tid Gang paa 
Gang blevet opgivet at være fra 7000 
til 8160 kg, medens Tallet for Halifax 
er blevet sat til ca. 5900 kg. 

Tilstrømning til ·Luftruten 

SIG saa ikke, at Publikum holder sig 
tilbage, naar det gælder en Flyve

tur. Efterspørgslen efter Billetter til 
vor eneste hjemlige Luftrute, Køben
havn- Rønne, har i denne Sommer 
været saa stor, at Det Danske Luft
fartselskabs Rejsebureau i Dagmar
hus har vær-et belejret af en lang Kø 
af .rejselystne, der var ivrige efter at 

sikre sig en Flyvebillet. Naar der blev 
aabnet for Billetsalget Mandag Mor
gen Kl. 8, havde adskillige af de ven
tende staaet i mange Timer, ja - en
ketle havde trofast holdt ud fra Søn
dag Eftermiddag og hele Natten for 
at være de første paa Pletten, naar 
Billetsalget lukkede op. Det kan man 
vel kalde for Interesse for Flyvning. 



Hvad s'ker " c;g hvc;rnaar? 
_____ Of&cielle Meddelelser fra Foreninger og Klubber-----

DET KGL. DANSKE 
AERONAUTISKE SELSKAB 

Kontor: Norre Farimagsgnde 3, Kbhvn. K. 
Tlf: C. 7220 

60 AAR 

Luftfartsingeniør M. P. Eskildsen. 

Den 22. September i Aar fylder Aeronau
tisk Selslrnbs Formand, Luftfartsin

geniør M. P. Eskildsen, 1\0 Aar. Fra mange 
Sider vil Lykønskningerne strømme incl til 
denne Personlighed indenfor dansk Flyn1ing. 

ingeniør Eskildsens jydske Natur og in
tense Arbejdskraft har i Aarenes Lob ud
foldet sig og sat sit Præg paa dansk Flyv
nings forskelligste Afakygninger og hele Ud
vikling. I Aeronautisk Selslrnb, som altid 
har haft ingeniør Eskildsens varmeste In
teresse, og som han har ,·iet saa mange af 
sine Kræfter, har hans store l~nergi og Ar
bejdsevne sat sig frugtbare Spor, saalcdes 
at Selskabet trods alle ydre Vanskeligheder 
er inde i en sund og livskraftig Udvikling. 

I Statens Luftfartstilsyn blev Muligheden 
for en rig Udnyttelse af ingeniør Eskildsens 
mangeaarige Erfaring og dybe lndsi1,rt samt 
kloge Ledelse desværre stærkt heskaaret 
d. 9. April 1940; men man skulde kende 
ingeniør Eskildsen daarligt, om han ikke 
benytter Tiden godt til at forberede Genop
tagelsen af den frie Flyvning i et frit Dan
mark. 

FLYV bringer Ingeniør Eskildsen sin 
hjerteligste Lykønskning til 60-Aars Dagen 
med Haabet om, at dansk Flyvning i mange 
Aar endnu maa have den Lykke at kunne 
tælle ingeniør Eskildsen blandt sine Første
mænd. 

DANSK MOTORFLYVER UNION 
Formand : Trafikassis tent A. T. H. Ohrt, 

Blegdamsvej 88, Kbhvn. Ø. 

»Fremgang forpligter« - et Svar! 

U NDER Overskriften •Fremgang for
pligter • findes i •Flyves August Nr. 

et Indlæg af Hr. Otto Thomsen. Er~elte 
Bemærkninger i nævnte Indlæg bør ikke 
passere upaaagtede. 

Det er ganske rigtigt, at det synes van
skeligt at skaffe Ro blandt Klubbens Med
lemmer, og Hr. Thomsen undres over, at 
delte er Tilfældet til Trods for Flyvefor
bud og Krig. Bestyrelsen undres im!d
lertid ikke m en ser netop den naturlige 
Sammenh~ng: man kan ikke for Tiden 
skaffe Medlemmerne Resultater inden for 
det Omraade, der uvægerligt interesserer 
mest nemlig selve Flyvningen. De fly
vend~ og flyvelystne Medlemmer har der
for nu et Pusterum, som benyttes til at 
sætte »Sagen over Personen• (11) ved at 
rette kraftige Angreb paa Enkeltpersoner 
indenfor Bestyrelsen. Det er aabenbart 
del, Hr. Thomsen tænker paa, naar han 
siger, at Medlemmerne ikke maa lade 
Klubben drive af paa tilfældig Kurs. 

Det hedder videre, at Meningsforskelle 
skal have frit Afløb indenfor Klubben. 
Delte er naturligvis rigtigt. Men saafremt 
mnn med •frit Afløb • mener en organi
seret Udskældning af Bestyrelsen, saalc
des som man har oplevet det paa de sid
ste Generalforsamlinger, kan man vel 
ikke fortænke Bestyrelsen i, at den tager 
Afstand fra denne Mande at udveksle Me
ninger paa. Delle saa meget mer~, som 
det tilsyneladende kun er den angribende 
Part, der man fremsætte Synspunkter. 
Formandens Fremstilling af Bestyrelsens 
Syn paa Sagerne og Forsvar mod person
lige Angreb var derimod ganske aaben
hart uden Interesse. i\Ian kan ikke just 
sige, at Formandens Tale blev tiet ihjel. 

Hr. Thomsen understreger, at Menings. 
forskelle kun bør have Afløb i n cl e n f o r 
Klubben. Det var formodentlig i den 
Aand, man sørgede for Presseomtale i el 
meget Jæsl Eftermiddagsblad I For slet 
ikke al lale om, at Hr. Thomsens Opfor
dring lindes i »Fly,·<<, der læses af 4000 
Flyveinleresserede, i el Indlæg, der netop 
rAbrr den Uenighed, der har været! 

Der er lil Slut Grund til al fæstne sig 
Yed, al Hr. Thomsens Indlæg har Titlen 
, Fremgang forpligter •. Man forstaar af 
Indlægget, at det navnlig er Bestyrelsen, 
der er forpligtet af de Resultater, den selv 
har skaffet. Bestyrelsen føler her Trang 
til at spørge: er Medlemmerne da ikke 
ogsaa forpligtet af Resultaterne? Besty
relsen mener Jo, men har faaet den sør
gelige Opfattelse, at en ret betydelig 
Kreds af l\ledlemmer desværre m ener 
Nej! 

C. C. B e c k m a n n. 

Hermed betragtes Diskussionen som af-
sluttet. R e d. 

FLYVERTROPPERNES 
SOLDATERFORENING 

Formand: Købmand Chr. Smørum, 
Jonstrupvej, pr. Ballerup, Telf. Manløv 344. 

Kasserer: Mnsklnnrbejder Eclm. Nielsen, 
Stntholdervej 2, N.V., Postgiro 23856. 

Soldaterforeningernes Hyldestaften 
Anledning af Hans Majestæt Kongens 
Fødselsdag afholdes Lørdag d. 26. Septbr. 
1942 KJ. 19,30 pr. i Odd-Fellow Palæet, 
Bredgade 26. Arrangeret af København
ske Soldaterforeningers Samvirke. Stort 
Musik-Program med Fællessang. Efter 
Festligheden Bal til KJ. 24. Orkestret un
der Ledelse af Kapelmester Hjalmar Koe
foed. Billetprisen incl. Ballet Kr. 2.00. 
Paaklædning: Tvangfri. 

Meld dig omgaaende til Formanden el
ler Kassereren, enhver Soldat i eller 
udenfor Tjeneste bør møde op, men vi 
disponerer kun over 250 Billetter. 

Udflugten den 9. Aug. Under slor Til
slutning startedes fra Hovedbanegaarden 
i dejligt Vejr. Efter en lille Tur i Skods
borgs smukke Omegn samledes vi Lil Fro
kost paa , Udsigten •. Som altid naar 
Flyversoldaler er sammen, var der højt 
Humør. •Kan du huske •, var den stadige 
Sætning, og alJe var enige om, at Turen 
havde \'æret velJykket. (Senere var der 
noget, der hed • Bakken •). 

Vigtigt l\ledlemsmøde i • De berejstes 
Huse, Emiliegade, den 9. September. 

Formanden for Dansk Motorflyver
Union, Herr Trafikassistent Ohrt, vil kom
me for at lale om Oprettelsen af et teore
tisk Flyvekursus for Flyversoldater. Med
lemmer i Provinsen eller København, der 
ønsker at deltage, kan melde sig til For
manden Købmand Chr. Smørum, Jon
strup pr, Ballerup, eller komme Onsdag 
den 9. September, hvor de nærmere Be
tingelser vil blive tilrettelagt. Derefter 
kammeratlig Sam,·ær. Altsaa Tirsdag den 
9. September. 

DANSK MODELFLYVER UNION 
Formnnd: l{. Flensted ,Jensen, 

l(abheleje,·ej 21, Brh. Telf. Bella 3762 v. 
Sekretær : ,Jørgen <.amst, ,Puradisgnnrtlcn•, 

Glostrup. 

M.F. »Agnton«, Aarhus, ml'ddeler: Efler
aarsstævne afholdes Søndng den 27. Sep
tember paa Terrænet ved Branstrupgaarcl. 
Der konkurreres i Klasserne 1, 2, H, 7, 8, 
!) efter DMU's Konkurrenceregler. Tilmrl
delse skal ske Lil Chr. Kock, Schourups
gade 7, Aarhus, inden Onsdag den 9. Sep
tember. Starlgebyr er 1,00 Kr. pr. Dri
lager. Efter Tilmeldelsen \'il Tidsordnin 
gen omgaaende blive tilsendt Kluhbernr. 
Hvis nogen har en Model til Opvisning, 
ønsker Agalon gernr Oplysninger herom. 

Roskilde M.F. meddeler: Hoskilde Mo 
delflyveklub afholder Søndag cl. 4. Okto
ber en Udstilling sammen med et inden
dørs Modelflyvestævne. Udstillingen er 
kun for R.M.F. selv, men til den inden 
dørs Konkurrence indbydes alle sjælland
ske Klubber, som vil fan tilsendt Ind
bydelse. Dette vil ikke sige, at man ikke 
ønsker at se andre Klubber end de sjæl 
landske ; tværtimod, men grundet paa 
Trafikforholdene mener vi kun at faa de 
sjællandske Klubbers Deltagelse. Saa
fremt andre Klubber kunde ønske at del
tage kan nærmere Oplysninger indhentes 
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hos Klubbens Sekretær, Jørgen Bondesen, 
Godthaabsvej 2, Roskilde. I Konkurren
cen flyves i følgende Klasser, som er op
stillet af Klubben selv: 
masse I. Helbalsa Stokmodeller m / Un

derstel. 
2. Kropmodt>ller m / Understel. 
3. l\likro- og papirbeklædte l\fo. 

deller uden Understel. 
(For alle Klasser er største 
Spændvidde fastsat til 100 cm.) 

Under Udstillingen vil der blivr frem
vist Modclfly,·e-Films og gennem et Mi
krofonanlæg vil den fra Sommerlejren 
kcndtr Speaker Holger Hansson belære 
Publikum om l\lodelflyvesporten. 

Odense !Uodel-Flyvcklub meddeler: 0. 
1\1. -F. afholdt Klubmesterskaber med Svæ
vemodeller Søndag d. 8. August paa Mars. 
lev Fly,·eplads. Res ultaterne blev som 
følger: !\lin. Sek. 
Klasse i. Nr. t. Rich. Jensen . . 2 00, I 

8. • 2. C. H.-Aaris . . . . . 0 57,2 
8. • I. Mogens Erdrup. 3 02,1 

• 2. Levin Jensen . . . 2 48,3 
• 3. C. J. Petersen . . 2 24,2 

9. • I. Levin Jensen . . 2 42,5 
• 2. Svend Skou . . . . 2 33,a 

3. J. Nissen . . . . . . 2 12,2 

Dansk Modelflyver Unions Propaganda
Afdrllng_: Afdelingen, som blev vedtaget 
oprettet paa Generalforsamlingen 1942, 

staar nu, gennem Lederen, Helge Gamst, 
Klubberne til Raadighed i ethvert Spørgs. 
maal om udvidet Propaganda. De for
skellige Propagandagenslande saasom 
Films, Klicheer etc. kan rekvireres gen
nem Lederen. i\lan har ved Overens
komst med Flyv og D.n.1\1. opnaael al 
Klubberne, gennem Afdelingen, kan Ianne 
de Klicheer, der har været anvendt i dis
se Blade. Ved Heln·bilion heraf bedes 
Aargang og Sidenummer opgh·el. K.L.M. 
i\lodcllcrnc og Hangarflyveren kan rekvi
rer11s fra Odense gennem .Johs. Thinesen, 
Finscns Alle 29, dog man Udgifter til 
Transport af cl isse afholdes af !{lubberne selv. 

Sjællandsstævnet: Traditionen tro af
holdes alter i Aar sjællandsk Eflcraars
slævne i Slutningen af September Maa
ned. I Aar vil Stævnet dog blive afholdt 
to Steder, ved 1-fillcnid og ved Næstved. 
Nærmere l\leddelclsc om Stævnets Pro
portioner og Tidspunkt bliver tilsendt 
Klubberne direkte. 

Næstved Modelflyveklub: Niels Wagner 
Sørensen, Præsløvej' 190, Næstved, er nu 
aller tilstraadt som Klubbens Formand, 
efter endt Tjeneste ved Livgarden. 

BPstyrelsesmedlemmerne i D.1\1.U. 
Formand : Knud Flenstcd Jensen, Kabbe

lejevcj 21, Brønshøj, Kbhvn. 
N æslformand: Willy Olsen, Ejlcrsvej 24, 

l{olding. 

Mcfcrspil med (iasdriff 
Af lngenior, 1\1. af I., K. Høgslund. 

I Tilknytning Lil G. H.'s Artikel om 
nMotorspil med Acetylen« i FLYV Nr. 7, 

kan jeg meddele, at vi med Hoskilde Svæ
veflyveklubs Spil har foretaget lignende For
søg og opnaaet særdeles tilfredsstillende Re
sultater. 

!\led Hensyn Lil Blandingsforholdet af 
den tændbare Ladning, der i Artiklen an
gives til 2,8- 6,2 % for Acetylen-Luft, 
foreligger sikkert her en Trykfejl, idet 
der utvivlsom! skal slaa 2,8- 62 %. 

l\Ied saa vide Grænser for Blandings
forholdet vil del nok være muligt al faa 
en Motor til at gaa nogen Tid med den i 
Artiklen nævnte Indretning for Tilførsel 
af Gassen; men det vil være en meget 
uøkonomisk og lidet driftsikker l\lclode, 
der samtidig kræver en overordentlig rn
tinerel Spilforer. 

Del gunstigste Blandingsforhold ligger 
som angivet omkring 4 %, og da Gassen 
først soder over 8 %, vil Spilføreren all
saa inlel kunne mærke selv ved cl Gas
forbrug der er dobbelt saa stort som del 
gunstigste, og ,-ed at knibe paa Ga~sen til 
den nederste Grænse, kan han inlcl mær
ke, før han faar •Skud • i Karhnratoren 
med evt. paafølgcndc Karhuralorhrand, 
der ikke slukkes for der lukkes for Gas
sen og Optrækket vil være Hdelagt. •Skud
det • i Karburatoren forekommer ved for 
mager Gasblanding (hvilket forøvrigt og
saa er Tilfældet ved Benzindrift) ved en 
Efterbrænding, der endnu ikke er afslul
let, naar Indsugningen aabncr, hvorved 
en Stikflamme kan antænde Gasblandin
gen i Indsugningskanalernc. 

De lo Grænser Spilføreren skal famle 
sig frem imellem giver altsaa henholdsvis 
en tilsodet Motor og Brand i Karbura-
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loren, ligesom Gasforbruget vil h\ivc stør
re end nødvendigt. 

Hvad angaar Vandtilsætningcn er Ho
vedsagen den at faa tilsat cl Dampnings
slof, der dels ved sin Fordampning ned
sætter Indsugningsluftens Temperatur og 
dels forhøjer Se\ytændingstcmpcraturcn. 
Ved al Lilsælte brændbare Dampningsslof
fer som Sprit, Benzol (Stenkulsnafta) el
ler Benzin i ganske ringe Mængde opnaas 
sl1-H-rc Bankesikkerhed og samtidig giver 
Stoffet ved sin Forbrænding Motoren 
større Effekt. Vandtilsælningcn kan være 
fordelagtig ved daarligl koledc l\lolorcr, 
hvor Udstødningsventilen h\i\•cr meget 
varm. Dette er særlig Tilfælclet ved side
ventilerede Motorer; men en for~le Forud
sætning er dog, at Køleanlægel er i Orden. 

Vi anvender paa Gasflask~n en alm. 
Heduktionsvenlil fra el Svejseværk, der 
reducerer Gastrykket til 3 at. Denne slaar 
ved Gnmmislange i Forbinclehc med en 
Lil Formaalel konslrncrel Sugereduk
tionsventil, der aabnes ved cl Undertryk 
paa 3--4 mm Vandsøjle i Karburatoren. 

Ventilen kan ved del normale Gastryk 
(:l at) levere Gas til 50-100 EHK. ved en 
termisk Virkningsgrad i l\loloren paa hc
holdsvis 10- 20 %. 

Fra Sugeventilcn forer Gummislange til 
Karhuratoren, hvor der lige for Drossel
spjælclcl e r indskrucl en regulerbar Gas
c\iisc. Karlrnratorcn er ellers uforandret 
og anvendes paa sædvanlig l\Iaadc til Til
sætning af Dampningsstof, idet den er re
guleret ned til at give den nødvendige 
Mængde. 

Sugereduktionsventilen kan •tippes • fra 
Førersædet, idet Chokerspjældet ikke 
maa anvendes for ikke at ødelægge Ven-

Sekretær: Jørgen Garns!, • Paradisgaar
den , Avedøre pr. Glostrup. 

Kasserer: Finn Henningsen, Godsbane
gade 7, Kbhvn. 

Pressesekretær: Helge Garns!, •Paradis
gaardcn • , Avedøre pr. Glostrup. 

Distriktsleder for Sjælland: J. Mortensen, 
Slangerupgade 20, Hillerød. 

Dislriklsleder for Jylland : Henning Klok, 
Nyvcj 10, Hobro. 

Dislriklslcder for Fyn og Rekordproto
kolfører: Rich. Jensen, Ahlemansvcj 
12, Odense. 

Ord. Bestyrelsesmedlem: Peter Christian
sen, Sabrocsvcj 10, Helsingør. 

D.1\1.U. har bestaaet i 5 Aar. D.M.U. 
fejrede den 29. August sin 5-aarige Be
staaen. I disse 5 Aar har dansk Model
flyvning gcnnemgaact en rivende Udvik
ling, som næppe vilde have sket uden el 
godt Samarbejde mellem Unionen og de 
enkelte Klubber. I disse 5 Aar har Uni
onen været ledet af Beslyrclscr, som ikke 
alle har været i Stand til at panlagc sig 
Opgaven. Saaledes havde Unionen i 1939 
en Nedgang i l\Iedlcmslallct, p. Gr. af en 
Bestyrelse som ikke viste sig al være ~in 
Opgave voksen, paa indtil Hnlvdelcn ni' 
sit Mcdlemslal. Men i de følgende Aar 
har D.1\1.U. under en ny Ledelse igen ar
bejdet sig op, saaledes al man trygt kan 
se Fremtiden i Møde og med Glæde kan 
se hen til de næste 5 Aar. 

tilen. Denne er forsynet med Kontrol 
ventil i Sugeledningen for at undgaa 
Overbelastning ved •Skud • i Karbura 
toren. 

Motoren er en G Cyl, topventilet •Cleve
land • paa omkring 60 HK og er fra 1925, 
hvorfor den sandsynligvis er ret lavt 
komprimeret. 

Som Resultater fra Forsøget kan næv
nes, al Motoren starter lettere end paa 
Benzin, og d en kan tage Gassen pludse
lig fra Tomgang til fuld Belastning uden 
Udsættcn, selv i kold Tilslancl. Ved Kør
sel med ren Acetylen (mager Blanding) 
uden Dampningsslof optræder Bankning 
først ved hm1rdesle Belastning, og cln MUi 

svagt al del er uden Betydning. 
Ved lidt federe Blnncling og Tibætning 

af Dampningsstof har vi vecl Forsøg kon
slalcret, at Trækkeevnen er endog betyde
lig større end ved Benzin. Delle skyldes 
dog muligvis al Benzinen ikke er ren; 
men Hesultalct er meget tilf.redsstillende. 

Med Hensyn lil Motoren~ Tilstand kan 
nævnes, al sanvel Stempler som Ventil
spinelier har el betydeligt Slor, og Mo
toren er forsynet med Mngncllænding. 

Fra Krumtaphuset bør gan cl Hør, som 
udmunder i Karburatorens Indsugnings
aahning for at forhindre Gasansamling, f 
Eks. ved utætte Cylindre. Tillige opnaas 
hermed al Ventilerne faar lidt Smøring af 
den medrcvnc Olielange. En Eksplosion 
i Krumtaphuset af en saadan evt. Gasan 
samling kan være af ovcrordcnllig Vold
somhed ok medføre ikke blol en ødelagt 
i\Iolor , men ogsaa Fare for omkringstaa
endc. 

Motoren kan ved Hegulering paa Gas
diisen indstilles til foruden Acetylen at 
gaa paa saavc\ Kosangas, Kloakgas og 
.Tordgas som Bclysningsgas, hvor denne 
kan faas paa Flasker. 

Hvad angaar Økonomien, svarer 1 kg 
Gas i ovennævnte Motor, der kan gaa paa 

(Fortsættes Side 214) 
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SAMLEBIND til FLYV 
Vindposen er Flyvepladser

K~ndetegn. I mere end 30 Aar 

har Vindposerne 'vajet over Flyveplad

serne rundt ;om i Verden og vist t 
Flyveren Landingsretningen. 

Det første tyske Specialfirma for Luft

fartsmateriel 

Gerhard Sedlmayr 

AUTOFLUG 
har ogsaa mere end 30 Aars Fag

kendskab. 

.A.UTDFLUG BERLIN-
INH.GERHARDSEDLMAYR TEMPELHOF 

SHELL 

Hurtig Indheftning 
- Let Oplukning 

PRIS Kr. 3.25 

.FLYV•s Samlebind 
betyder Orden og 
Besparelse - Bladet 
kommer straks paa ~=-=--- Plads, og Udgiften 
til Indbinding af de 
løse Blade ved Aar
gangens Afslutning 
undgaas. 

Faas i enhver Bog
handel eller fra 
.FLYV·s Forlag 
Vesterbrogade 60 
København V. 

Jlviation 8ervice . Verden over 
Telegram-Adr.: Shellair A/s DANSK SHELL Telefon: Central 9838 

Kampmannsgade 2 • SHELL-HUSET • København V. 

t=,eLgiebel: 

Benzinmotoren fur Flugmodelle und ihr Selbstbau 
er atter~paa lager - Pris Kr. 7.00 

FLYV's FORLAG . Vesterbrogade 60. København V . Telefon Central 13.404 



Fra Flyvertroppernes Svæveflyverlejr ved Køge 

Under Ledelse af Chefen for 
Flyveskolen, Kaptajn T.A.Poul-
sen, har Hærens Flyvertrop
per i Dagene fra den 20. Juli 
til den 15. August haft sine 
hjemsendte Flyvere og Obser
vatører indkaldt til et Kursus 
i Svæveflyvelejren ved Køge. 
I hele denne Periode blev der 
trænet flittigt baade med Sko-

leglidere og Grunau Baby un
der Instruktion af Kaptajn
løjtnant Mei11cke og Materiel
mester Victor Petersen. FLYV 
bringer ovenfor nogle Billeder 
fra den militære Svæveflyve
lejr ved Køge. 

Paa det øverste Billede er 
Direktøren for D. D. L., Kap
tajn Knud Lybye parat til sin 
første motorløse Luftrejse. 

Billedet neden under viser 
Flaghejsningen i Lejren. 

Svæveplaner fra Tyskland og Frankrig 
FAB-3 
• er et nyt Metalsvæveplan, bygget 
som Øvelses- og Rekordplan af >Fly
veteknisk Arbejdsfælleskab« ved HTL 
Beuth-Schule i Berlin. Ved Konstrnk
tionen er der lagt stor Vægt paa at 
kunne fremstille Svæveplanet i Serie. 
Det er midtvinget, helt fritbærende og 
bygget af Metal. 

Bæreplanets Konstruktion er meget 
enkelt. Planbjælken bestaar af et otte
kantet Duralrør, sammensat af to Dele. 
Spanterne er af Elektroplade, anbragt 
paa Bjælken med paanittede Vinkel
jern. Forkanten af Bæreplanet er be
klædt med Elektronplade, medens den 
øvrige Del er beklædt med Lærred. 
Planprofilet paa den inderste Del er 
Gottingen 549, og paa den yderste Go 
693. Planets V-form er 2°. 

Kroppen er nikantet og løber ud i et 
sekskantet Tværsnit. 

Rororganerne er bygget paa samme 
Maade som Bæreplanet, d. v. s. Dural
rørsbjælke med Elektronspanter og 

I FAB-3 , 

~ 

Lærredsbeklædning. Sideroret er 
udæmpet, medens Højderoret er dæm
pet og har Trinklap. Samtlige Ror be- . 
tjenes af Stangforbindelser, og alt gaar 
i Kuglelejer. Dykbremserne er af FAG
Berlins egen Konstruktion. Start og 
Landing sker paa et Hjul, der kan 
bremses. Føreren sidder bekvemt og 
har rigelig Plads. FAB-3 er blevet 
prøvefløjet af flere kendte Svævefly
vere, der har rost dets Flyveegenska
ber i høje Toner. 

Dets Data og Præstationer er: 
Spændvidde 16 m, Planareal 15 m 2, 

Planbelastning 17, 7- 20 kg/ 1112 , Tom
vægt 180 kg, Flyvevægt 260- 300 kg, 
Glidetal 1 :27, mindste Synkehastighed 
0,62 m/ Sek. 

Rekordsvæveplanet FV A-13, 
der er konstrueret af den flyvetek

niske Faggruppe i Aachen, har udvik
let sig fra den gamle kendte Type 
>Blaue Mausc ; men i Modsætning til 
denne er FVA-13 helt fritbærende, høj
vinget og bygget af Træ. 

Bæreplanets forreste Del er af 
Krydsfiner. Den største Hastighed be
grænses af Luftbremser til 200 km/T. 
Planprofilet er inderst Go 535, paa den 
halve Spændvidde Go 549, i Enderne 
M 3. 

Kroppen er en Skalkonstruktion. 
Start- og Landingsmeden er af Fyrre
træ og har Gummiaffjedring. Data og 
Præstationer er følgende: 

Spændvidde . . . . . . . . . . . . . 15 
Planareal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,5 

m 
m2 
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Plandybde (ved Krop-
pen) .. .. . .. . ............ . 

Ar. af Højderor . ...... . . 
Ar. a f Sideror .. ... . . ... . . 
Ar. af Luftbremse ..... . 
Tornvægt . . .... ........... . 
Flyvevægt ............... . 
mindste Synkehastig-

hed ved 50 km/ T . .. 
bedste Glidelal ved 55,2 

1,22 m 
1,67 m• 
1,00 m' 
0,338 m 2 

156 kg 
251 kg 

0,72 m/ Sek. 

km / T . .................. 1 :20. 

Caudr•on C 800 
er et frani,k, tosædet Svæveplan, der 

er beregnet til Uddannelse og Øvelses
flyvninger. Det er halvt fritbærende, 
og højvinget. Bæreplanet har en Træ
bjælke, en forstærket Forpart af 
Krydsfiner l,amt en Hjælpebjælke til 
Klapperne. Spanterne er af Kryds
finer. Bagved Hovedbjælken er Bære
planet beklædt med Lærred. Klapper 
er ogsaa beklædt med Lærred. Krop
pens Konstruktion bestaar af fire 
Længdedragere og et Antal Spanter, 
og den er helt beklædt med Kryds
finer. De to Sæder er anbragt ved Si
den af hinanden, noget forskudt i 
Længden. Der er dobbelte Styregrejer. 
Balanceklapperne har Differentialsty
ring (naar den ene sænkes 12°, saa 
hæves den anden 24° ). Halepartiet er 
helt fritbærende. Haleplanet, der kan 
indstilles paa Jorden, har een Hoved
bjælke. Halefinnen er fast tilbygget 
Kroppen. Stabiliseringsorganerne har 
Krydsfinerbeklædning, og Rorene 
Lærredsbeklædning. I Højde med 
Planstiveren er der anbragt et Start
og Landingshjul (med Ballondæk), 
der kan afbremses; desuden er der en 
gummiaffjedret Landingsmede samt en 
affjedret Haleslæber. 
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Tegneren Otto C. har aflagt Besøg i Svæveflyve lejren ved Køge. Ovenfor 
ses i Otto C.s Streg Sergent Malmose og Lø jtnant Si m ons e n (Zonen) 

samt Kaptajn Knud Lybye (D. D. L.). 

Legninger til 

Skalamodeller og Modelsvæveplaner 
De rigtige, originale Tegninger i hel Størrelse 

"Det er disse Byggetegninger vi har 
savnet" - siger Modelflyverne 

Sendes franco mod Indsendelse af Frimærker eller pr. Efterkrav 

FL YV's FORLAG . Vesterbrogade 60 . København V. 

FORTEGNELSE 
over originale Tegninger til Skalamodeller og Modelsvæveplaner : 

SKALAMODELLER Nr. 17. • Focke-Wulf Condor•. Kr. 1.00 

Nr. 1. Me 110 .. .. . . . . .. . . . . Kr. 1.00 . 18. Blenheim I ........ .. . 1.00 

. 2. Wellington-Bomber . ... . 0.75 . 19. Ju 88 . . .. . . . .. . .. . . . . 1.50 

. 3. Fiseler Storch .... . . .. . . 0.75 . 20 Ju 52 . . . . . . . .. . . . . . . . 1.50 

. 4. Russ Jager J 16 Rata . . . 0.75 . 21. He 123 . . ....... .... . 1.00 

. 5. Me 109 ..... . ......... . 0.50 
6. Do 215 ......... . .. .. 0.75 MODELSV ÆVEPLANER 

. 7. He 112 ............ . .. . 0.75 Nr. 22. Zogling junior .. . . . .. Kr. 0.50 

. 8. Russisk Bomber DB 3 . 1.00 . 23. Zclgling . . ...... . .... . 1.25 
9. Ju 87 . . . . . . .. . . . . . . . . 0.75 24. Spatz .... . .... . . . ... 1.25 

. to. Spitfire ......... .. . .. . 0.75 . 25. Habicht ............. . 1.25 

. 11. He 111 K ............. . 0.75 . 26. Albatros . .......... . . 1.50 . 12 He 115 . ........ ... .. . 3 00 . 27. Der kleine Reiher .... . 1.50 

. 13. focke-Wulf 189 .. . . .. . . 0 75 . 28. Grosses Albatros ... . . . 2.00 

. 14. Ar 196 ... . . .. . .. .. ... . 0.75 . 29. Grasser Reiher ...... . . 1.00 . 15. Hurricane ......... .. .. . 0.75 . 30. Drohne .......... .. .. . 1.50 

. 16. Hs 126 ............... . 0.75 . 31. Lerche .... . ...... . .. . 1.50 



SKYFARER 

E -

U NDER »Nyt udefra« blev i »Flyv« Nr. 4, 
1942, omtalt en ny amerikansk Sportsfly

vemaskine General Aircraft Co.s »Skyfarer«. 
Men allerede i November 1941 var den

ne Model saa >gammel•, at •Model Air
plane News • kunde bringe Tegninger til 
en flyvende Skalamodel af Typen. Efter 
disse Tegninger er Modellen paa oven
staaende Billeder udført. 

Cellofiner 
Tykkelse Format Pris 

mm cm .Øre 

0,2 45 X 12 20 
0,3 25 
0,4 35 
0,6 50 
0,8 65 
1,0 80 

Forlang Specialtilbud paa 
større Formater 

Venligst skriv efter vor W Prisliste 

Flyvning med 
W Modeller 

er en rigtig Feriesport 
for Far og Søn 

Del er en Hel-Balsa Model, beklædt med 
tyndt Japan-Papir. Som man ser, er Mo
dellen udstyret med Næsehjul, hvilket gør 
Landingerne meget naturtro (af og til!). 
Propellen har Friløb, og Modellen har 
virkelfg gode Flyveegenskaber. Kun gør 
de fastsiddende Planhalvdele Modellen 
ret saarbar i Landingerne. 

Hans B ø c her. 

W Junior 

ERIK WILLUMSEN Byggesæt med alle Delene klar til at samle og 
en udførlig Bygge- og flyveinstrukti on . . . . . . Kr. 2,50 
Færdigbygget Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 4,00 Afdelløg; W,Modeller 

35, Piiastræde • København K. 
Talf. Central 9230 Erik Wlllumsens Lærebog I Modelsvæveflyvning Kr. 2,00 

DANSK FLYVNINGS HISTORIE 

Faas i Boghandelen eller fra 
FLYV's Forlag, Vesterbrogade 60, 

København V. 

f Benzinmotorer for Modelflyvere 
"KRATMO"lByggesæt for Benzinmotorer 

Reservedele samt enkelte Dele 
ByJ?geplaner for Modelllyvemasklner med Ben
zinmotorer: Arado Ar 196 - HS 100 - K 2 • K 3 

Kocea - Uelzen • Kunze • Sausewlnd - o. fl. 

Alle Typer Benzinmotorer f. Modelflyvere repareres 

A roe Fog, EnghaveveJ 76, København, Eva 3701 
.Ba,ochurer med PrtNr fll••nda9 gratbf 

Den fældbare Propel 
SKITSEN viser, hvorledes man til Pro

peller, hvor Bladene alligevel skal 
skilles paa Midten, kan spare en Masse 
af det dyre Balsatræ. Det forudsættes dog, 
at man kender at beregne og konstruere 
en Propel. Man afsætter som almindeligt 
de skraa Linier og optegner Propelbla-

:r ;;: 

I ------KU?) Jli/f J føl\M FIIJI J lll Il tf 

FORM 

ØJ. 

dets Profil derpaå; men saa kommer vi 
til det •balsabesparende c Arbejde. Oven 
over det midterste Profil tegnes lignende 
Linier, men vel at mærke paralelle med 
den først tegn, de. Derefter tegnes der an
dre Linier vinkelrette paa de første, saa
ledes at de netop berører Profilets For
og Bagkant. Saa kan Afstandene II og III 
udmaales og afsættes paa Tegningen af 
Propelklodsen. Denne maa inde ved Mid
ten formes efter den Maade, Bladet skal 
fastgøres. B o y Ko ns t man n. 

Uddeling af Legatportioner fru »Danske 
Flyvere«s Fond. 

Fra •Danske Flyvere•s Fond vil et An
tal Legatportioner blive uddelt. Ansøgere 
kan faa tilsendt Skema ved Henvendelse 
til Foreningens Kasserer, Kaptajn H. 
Pagh, Prinsessegades Kaserne, Køben
havn S. 

Svæveflyvernes Sommerlejr. Tilslutnin
gen til Dansk Svæveflyver Unions Sommer
lejr har været over al Forventning, idet der 
nu er anmeldt 90 Deltagere. 

Materiellet, der skal bruges til de mange 
Deltagere, er skaffet til V~je af I{]ubberne, 
der har stillet sig meget imødekommende 
med Udlaan af de nødvendige Svæveplaner 
m. v. Selv fra Jylland er der lovet Hjælp, 
bl. a. Aalborg og Silkeborg har stillet en 
Grunau Baby til Raadighed.; 

A/S Flyvemateriel har skænket Unionen 
1000.00 Kr., for hvilket Beløb man har kun
net bygge fire smaa transportable Hangarer, 
der har faaet Station i Silkeborg, Aalborg, 
Slagelse samt Ringen, l{øbenhavn. 
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Konstruktion 

fu- •0 '7 ,._ 
Gotl•/!7 

b .. 

af Planprofiler 

•• 

Motorspil med Gasdrift 
(Fortsnt frn Side 208) 

Acetylen med fuld Effekt, Lil omkring 1,4 
Liter Benzin. Vi havde tidligere 5 Høj
starier pr. Liter Benzin, og delle skulde 
give 7 Højstarter pr. kg Gas a 3 Kr., hvil
ket bliver 43 Øre pr. Start. Endvidere be
høver Motoren ikke at køres varm før 
hver Start, som det er alm. ved Benzin
drift, naar der gaar nogen Tid mellem 
Starterne; men den kan startes og have 
fuld Kraft med det samme, hvilket gør 
Økonomien endnu bedre. 

Fig. 1 a og b. 
Der er saaledes ingen Grund til at fra

raade Acetylengasdrift, naar blot An
lægets Kvalitet er tilstrækkelig god. 

M ODELFLYVERE, der selv konstru
erer deres Modeller, kommer ofte 

ud for at skulle konstruere Planprofiler 
med forskellig Kordelængde, Hertil kan 
anvendes flere Metoder, der for det me
ste enten er ret unøjagtige eller besværlige. 
Ved Anvendelse af den her beskrevne Me
tode undgaar man baade Unøjagtighed 
og det meget Regnearbejde, som flere af 
de andre Metoder giver. 

I Tabeller over Planprofiler (f. Eks. i 
•Modelflyvesport «) er Maalene opgivet for 
Profiler med en Kordelængde paa 10 cm, 
og skal en Modelbygger bruge en Profil 
med en anden Kordelængde, bliver det 
saa hans Sag at beregne de tilsvarende 
Y-Koordinater (jvf. •ModeU!yvesport , ), og 
d~t er her at den nedenstaaende Metode 
betyder en Lettelse. 

Metoden gaar ud paa fulgende: 
Paa et Ark Millimeterpapir tegnes en 

vandret Linie (Fig. 1 a) og 10 cm fra den
nes Endepunkt oprejses en Linie og op 
langs denne afsættes Y-Koordinat Procent
værdierne. (Paa hosst. Tegning er Kon
struktionen udført for Profilet Gøtt. 497). 
Først Y-Koordinaten svarende til O %, 
derefter 1,25 % o.s.v. Paa Figur 1 b ses 
Konstruktionen udført for Procentvær
dierne 0- 30. Skal vi f. Eks. bruge et Pro
fil med en Kordelængde paa 16 cm, be
høver vi blot at gaa 16 cm hen ad den 
vandrette Linie og oprejse den vinkelret. 
te; vi kan da maale Y-Koordinalerne ved 
Hjælp af en Passer og afsætte dem paa 
vor Profiltegning. Vi kan nu konstruere 
vedkommende Profil, med hvilken Kn" 

Fig. 2. 
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delængde det skal være indenfor rimeli,~e 
Grænser, uden al vi behøver at regne el 
eneste Tal ud. Oet tilraades at bruge en 
meget spids Blyant til Konstruktionen, 
ligesom vi opnaar en betydelig større Nøj
agtighed ved al afsætte de dobbelle Y
](c,ordinater ved 20 cm. 

Nu melder der sig Spørgsmaalel om, 
hvorledes man lettest skal faa afsat de 
forskellige Procentværdier langs en Plan
korde, hvis Længde er forskellig fra 10 
cm. Ogsaa her kan jeg anvise en let Me
tode. Den gaar ud paa følgende: 

Man tegner en Linie AB, der er 10 cm 
iang, og afsætter herpaa Procentværdier
ne (Fig. 2) og i B tegnes en Linie vinkel
ret paa AB. Med den ønskede Kordelæng
de - lad os igen tage 16 cm - som Ra
dius tegnes en Cirkelbue med Centrum i 
A. Den skærer den paa AB vinkelrette Li
nie i C og Linien AC tegnes. Herpaa kan 
man nu maale de forskellige Længder og 
afsætte dem paa Plankorden. 

De beskrevne Metoders Rigtighed ind
ses !el ved Anvendelse af lidt simpel 
Geometri, og de har beslaael deres Prøve 
i Praksis, idet der allerede i •Agaton c er 
konstrueret et Par Modeller, hvor Meto
derne er anvendt. 

Hans J . Wermuth. 

Saafremt der skulde eksistere en Klub, 
der er i Besiddelse af en moderne højt 
komprimeret Spilmotor, kan Kompres
sionen gøres mindre ved at lægge en eks
tra Pakning under Topstykket, og er dette 
ikke tilstrækkeligt, kan en Jernplade med 
de fornødne Udskæringer lægges mellem 
Pakningerne. 

Af Hensyn til evt. interesserede Klub
ber kan nævnes, at Tegning til Sugere
duktionsventil og Ombygning af K11rbu
rator kan faas gennem Uoskilde Svæve
flyveklub for Kr. 15.- . Færdige Suge
reduktionsventiler Kr. 185.- . Saafremt 
den paa Spilmotoren værende Karburator 
ikke et justerbar under Driften, kan der 
til Tilføsel af Dampningsstof i Forbin
delse 111ed Gasdriften anvendes en gam
lll$!l F?rd T Karburator. 

K. Høgsluncl. 

Mindre Parti Krydsfiner 
1,2 og 1,5 mm til Salg 

Nordvig, Vesterhyvej 14, Gentofte 

Fra Modelflyvernes Sommerlejr paa Mols 

DISSE to Billeder er fra Mo
delflyvernes Sommerlejr 

paa Mols, som vi bragte en 
Omtale afi forrige Nr. af FLYV. 
Billederne er taget af Jørgen 
Dommergaard, der i Lejren af
slørede sig som en habil Pres
sefotograf. 

Øverst ses HenningOilkærfra 

0. M.-F. med to af sine frem
ragende Modeller, Frisuren er 
kommet i Uorden, men Flyve
egenskaberne var der ikke no
get i Vejen med, han blev dob
belt Danmarksmester. Billedet 
neden under viser C. Høst Aaris 
ogsaa fra O.M.-F. med en af sine 
smukt byggede Svævemodeller. 



TELEFUNKEN 

~~g~~l~~I 
Igennem 40 Aar har TE l! EF U N KEN været 

kendt over hele Jordkloden paa Grund af 

sin store Indsats paa alle Omraader in

denfor videnskabelig Forskning og Udvikling 

af Radiotekniken. I mere end en Menneske

alder har TELEFUNKEN suppleret og ud-

T E L E F U 

bygget sine Erfaringer og OpAndelser til 

Fuldstændiggørelse af Flyvningens Efter• 

retnings- og Sikkerhedstjeneste. TELE FUNKEN 

fremstiller Flyvemaskinstationer af enhver Art 

og Styrke, Pejleapparater, Anlæg til Blind

landing samt komplette Jordstationer. 

N K E N 
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PRIS 
Pr. Aargang Kr. 6,00 
Pr. Nummer 50 Øre 

BV 1·41
11 

__ .!!._ - - - -=-=====:--::. 
. ----

------ - - -

BLOHM&VOSS 
FLUGZEUOBAU 

EJVIND CHRISTENSEN 
BOGTRYKKERI & FORLAG 
Vesterbrogade 60 - Telf. 13404 





Paa Række tager de smukt byggede Mo

del ler Luften - - - og sagkyndigt drøftes 

,,Retningsstabilitet", ,,termiske Opvinde" 

og andet fagligt. Kun Leg, ja - men Drenge

leg er Fader til Fremtidens Stordaad. Derfor 

fortjener Modelflyverne al mulig Opmun

tring; de leger, men de bygger samtidig 

Fremtiden. 

lntava Organisationen har ogsaa Blikket 

rettet mod Fremtiden. Naar den civile Flyv

ning genoptages, vil lntava være rede - -

Verden over. 

INTAVA AVIATION PRODUCTS 
SCT. ANNÆ PLADS 13 - KØBENHAVN K. 

Repræsenterende 

DET DANSKE PETROLEUMS AKTIESELSKAB og VACUUM Oll COMPANY A/S 
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INTAVA 
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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 
Fprtyndingsvædske samt Identificeringsfarver og Speclalfarver 

¼ 0" IF" A\SIP 
(SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER) 
PRAGS BOULEVARD 37 - KØBENHAVN S. 
TBLBPON C. 65, LOKAL Il og 22 

FL YVEFORBINDELSE 
ALLE HVERDAGE 

København-Berlin 

København-Oslo 

København-Malmø 

København-Rønne 

13illdte,, og OpLydningt:r 

i aLLe ~ejJebureauer 

DET DANSKE LUFTFARTSELSKAB A/s 
CENTRAL 8800 



OFFICIELT ORGAN 
FOR 

, DET KONGELIGE DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB oa DANSKE FLYVERE 

DANSK MOTORFLYVER UNION 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 

DANSK MODELFLYVER UNION 

Tidsskrift for 

TRAFIKFLYVNINC3 • MILITÆRFLYVNING 
SPORTSFLYVNING 

SVÆVEFLYVNINC3 • MODELFLYVNING 

Redaktør: 
Kapt• Jn J, FOL TMANN 
Anav, ovorfor Pr1111lov1n: 
EJVIND CHRIST'fNSEN 

Eftertryk af •FLYV•s Artikler uden 
Kilde•nglvelle er I k k e t 111 ad t • 

Nr. 10 Oktober 1942 15. Aargang 

Forslag til lndrettelse 
af en 

Sportsflyveplads. 
Sportsflyveklubbens Formand, Trafikassistent A. Ohrt, redegør for 

Sports/lyveklubbens Pro;ekt. 

AT den københavnske Sportsflyve-
1\.. plads engang - før eller senere -
vil komme, er der vel ingen Tvivl om. 
Muligt kan en treven Indstilling hos 
Byens vise Mænd forhale den, men 
standse den og dermed trodse Udvik
lingen, - det vil ikke lykkes. 

Baseret paa alle de tekniske For
bedringer, som denne Krig maa brin
ge paa Flyvemaskinens Omraade, er 
det ganske sikkert, at Privatflyvnin
gen maa faa en kolossal Udbredelse. 

En anden Faktor, der er medvir
kende hertil, er ogsaa, at saa godt som 
det meste af Verdens Ungdom i disse 
Tider opflaskes til at betragte Flyve
maskinen som noget almindeligf og 
tilvant. 

Herhjemme har vi imidlertid ikke 
kunnet komme op at flyve i nogle Aar, 
og det maa da være ganske klart for 
alle, at den Dag Krigen slutter, og 
dansk Ungdom faar Lejlighe~ til at 
komme i Luften igen, vil der være et 
stærkt Behov for velindrettede Sports. 
flyvepladser, hvor man kan lære 
Teori og Praksis, medens man bor 
paa samme Sted, alt til en forholdsvis 
billig Pris. 

Er det derfor ikke forstaaeligt, 
at man, naar Sportsflyvepladsen saa 
smaat er begyndt at tone frem i Hori
zonten, begynder at fatte Interesse for 

en saadan Plads's Indretning? Det er 
naturligt, at man i Sportsflyvekredse 
har adskillige Ønsker her. Indenfor 
Sportsflyveklubbens Bestyrelse har 
man da ogsaa i det sidste Aars Tid i 
et Udvalg i al Stilhed syslet med for
skellige Planer - og der skal her kor
telig fortælles om det Resultat, man er 
kommet til, efter at Ønskerne er om
sat paa Tegnebrædt og i Modeller. 

Selve Flyvepladsen behandles ikke 
i denne Forbindelse. Det er Luftfarts
tilsynets Domæne. Her omtales derfor 
kun de Bygninger, der nødvendigvis 
bør være paa en Sportsflyveplads. 

Paa Grund af Flyvetrafikkens store 
Udbredelse vil Kastrup Lufthavn i 
Fremtiden sikkert faa nok med at af
vikle de offentlige Trafiklinier, og af 
denne Grund maa man regne med, at 
Sportsflyvepladsen muligvis vil blive 
international Flyveplads med eget Told
sted. Derfor er der Tegnet med en Ad
ministrationsbygning med de til en 
Flyveplads's tekniske Forvaltning nød
vendige Installationer. Anlægget bestaar 
derfor i store Træk af en Administra
tionsbygning, et Klubhus og et Under
visningslokale kombineret med et 
Herberge. Formaalet med dette Her
berge er at skabe Mulighed for, at til
rejsende flyvelystne kan tage fast Op
hold paa Flyvepladsen, medens Un-
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Pi!!, 1. Bygningerne set fra Plyve11ladse11. Fra vemlre: Fl11veskole11 med Unclervisninoslolwlet, Herberget med Kabinerne 
/(lubh11sel, Ml'llemby{JninfJl'll med 0111klæd11inr1,~r11111 ny yder.~t Admi11istralio11.~byoni11ge11, ' 

dervisningen ~taar paa. I den Forbin
delse skal det straks fremhæve~, al del 
slet ikke er Tanken at skabe en Cen
tralflyveskole for hele Landet. Tvært
imod er det ønskeligt, at saa mange 
danske Byer som muligt faar egen 
Flyveplads, Flyveklub og Flyveskole. 
Men Herberget vil staa aabent ikke 
blot for Flyveelever fra Storkøben
havn og Omegn, men for flyvelystne 
fra alle Dele af Landet, som kunde øn
ske at kombinere f. Eks. et Sommer
ferieophold i København med Flyve
undervisning paa den københavnske 
Sportsflyveplads. Opholdet vil da 
kunne faas for en ganske billig Penge. 

Selve Bygningernes samlede Areal 
andrager 1862 m 2, og hertil svarer et 
Rumindhold paa 11943 m~. 

Dette temmelig store bebyggede 
Areal er fordelt paa de forskellige 

r 
.. 
. :. 
[ . 
l '•' 

-.. 

Funktioner, som man maa kræve af 
en moderne Sporlsflyveplads, og som 
er folgende (Fig. 1, 2 & 3): 

Administrationsbygningen 
Omklædningsrum ........ .. ... . . 
Klubhus . . ..... ... ... . ........... . . 
Herberge ................... . ..... .. 
Flyveskole . ........ .. ........... . . 

li40 m" 
135 m2 

572 m" 
270 m 2 

245 m" 

Hovedelementerne i Anlægget er 
Administrationsbygningen, Sportsfly
veklubbens Hus og Flyveskolen, og 
disse Bygninger er alle holdt i røde 
haandstrøgne Mursten behandlet med 
Carbolinium, saa de faar en smuk 
mørk Tone. De lavere Forbindelses
bygninger er pudsede i en blaa Farve 
og ovenpaa er anbragt hvid Espalier 
for at give det en lettere Virkning. 

Hangaren er en Betonkonstruktion 

... .. 
Fig. 2. Øverst Bygningerne set fra Vejen ( Administrationsbygningen til venstre). 

Nederst i Figuren et Grundrids af Bygningerne. 
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med uclvcnrlige Hihher og s laar i hel 
hvid Farve, medens Dorene og Porte
ne er malet lysehlaa. 

* 
Naar man gaai· ind i :ldmillistm

lion.~bygninoen ( Fig. 4), kommer man 
først ind i den lyse Vestibule, som 
gaar gennem to Etager. Herfra kan 
man gaa forbi Toldskranken ud paa 
Flyvepladsen eller ind i Restauranten 
der har en stor aaben Terrasse ud 
mod Pladsen. I Tilslutning til Restau
ranten ligger Køkkenregionerne. Des
uden findes der baade i Stueetagen 
og paa 1. Sal Kontorer til Udlejning 
for Flyvemaskinefirmaer, til D. M. U., 
D. K. D. A. S., Presseværelser samt ri
gelig Plads reserveret til den tekniske 
Tjeneste, da det er ganske givet, at 
denne lidt efter lidt inden for Sports
flyvning vil udvide sig stærkt. 

* 
Sports/lyveklub/Jens Hus (Fig. 5) 

indeholder først og fremmest Klub
lokale og Spiserum. Dertil kommer 
Toiletter, Garderober, Ekspeditions
lokale, Bibliotek, Rum for Flyveledel
se, Bestyrelse og Konferencer, ligesom 
der findes en Skrive- og Læsestue. 

Omklædningsbygningen mellem Ad
ministrationen og Flyveklubben har 
Indgang fra hver Side, saa baade or
ganiserede og uorganiserede Flyvere 
kan benytte Rummene. Begge Parler 
skal dog for al komme ud paa Flyve
pladsen passere gennem el Rum, der 
er fælles for Flyvelærerne og Journal
føring, saa man altid er sikker paa, 
hvem der er i Luften, og paa, at der 
bliver ført Journal. 

Flyveskolen bestaar af et Auditori
um, hvor den teoretiske Undervisning 
skal foregaa. Dette har Plads til 120 
Prs., og til Auditoriet slutter sig Læ-



rerværelse, Materialedepot, Gardero
ber og W. C. 

Under Auditoriet ligger Varmecen
tralen, som forsyner hele Anlægget 
med Varme gennem de tekniske Gan
ge, der gaar under alle Bygningerne. 

i'lellem Sporlsflyveklubbens Hus og 
Flyveskolen ligger Herberget, som be
staar af en Række Kabiner hver med 
lo Køjer og lo Skabe, samt lo Stole, 
Bord og Haandvask. Ved en Forskyd
ning af Skillerummene ved Anbringel
se af Kojerne er der opnaaet en vir
kelig rationel Udnyttelse af Pladsen, 
her i Nordeuropa. Flyvemaskinerne 
~taar :t ))akkedec inde i Hangaren, men 
for alligevel at kunne faa hver Maski
gaa incl i Klubbens Marketenderi og 
der fan et billigt Maaltid Mad. 

* 
flnn{Jaren (Fig. {l & 7) er opbygget 

med Hensyntagen til Størrelsen af de 
hyppigst anvendte Luftfartøjstyper 

.- 0 . .-I 

:l 
.. .li 

.... - .. ... 
u,a ..,_ -.. , .... -ri•_ 

' I 
I 

Fig. If. Fra oven og nede/ ter: Admini
strationsbygningen set fra Flyveplad
sen og fra Vejen; dernæst et Rids af 
underste Etage og nederst el Rids af 

1. Sal. 

.-.a'IIN:lla• ..... 

~ .. 

..... --
..... 

... --er 

---·•· -
' -
I •-&• • -.. -·--·----·~---

Q ...... _. 

I 

-..... , ···~··· --... __, 

Fig. 3. Flyvepladsen mecl det samlede Anlæg af Bygninger. Foruden de paa Fig. 
1 & 2 viste, ses her Funktionærboliger og - yderst til højre - lo Hangarer. I de 
i Ar/ilden nævnte Beløb indgaar kun Bekostningen ved Opførelse af een Hangar. 

Funktionærbygningerne er heller ikke medtaget i Overslaget. 

hvilket igen faar sin Betydning, da 
Herberget er en vigtig Faktor i An
læggets Rentabilitet. Foruden Kabi
nerne findes der her Baderum og 
Toiletrum. Fra Herberget kan man 

ne ud for sig er der paa Langsiderne 
lavet nogle Foldedøre, som vist paa 
Tegningen. 

I Forbindelse med denne nøgterne 
Beskrivelse af Bygningernes Indret-

1 
l 

Fig. 5. Sportsflyveklubbens /lus. Øverst Bygningen set fra Flyvepladsen, i Mid
ten Bygningen set fra Vejen, og neder-t,t en Tegning af Klubhusets Indretning, 
Man bemærker det store Klublokale med ,:,Sludrehjørne« og Pejs. T(lhøjre her
for ligger Spiserummet. Derudover indeholder Bygningen en Del mindre Væ-

relser, som skal tjene en Række forskellige Formaal. 
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Fig. 6. Hangar med Plads til 18 Sporlsmaskiner af sædvanlig Størrelse. 
Byggematerialet i Buerne e1· armeret Jernbeton. 

ning skal det nævnes, at man jo ud
mærket kan tænke sig hele Flyve
pladsprojektet kombineret med en 
mindre Sportsplads indeholdende Ba
ner til Tennis, Fodbold, Atletik m. m. 
Alt med Henblik paa at gøre hele An
lægget saa tiltrækkende som muligt. 
Disse Sportsbaner vil uden Tvivl være 
af meget stor Interesse ikke blot for 
de ferierende Flyveelever eller til
rejsende Flyvere, men ogsaa for 
Medlemmerne af den eller de Klubber, 
der er fast knyttede til Pladsen. Det 
samlede Anlæg tænkes opført i flere 
Tempi. I 1. Byggeperiode opføres 
Klubhus og Hangar, dernæst - i 2. 
Periode - Skole og Herberge. Admi
nistrationsbygningen opføres paa det 
Tidspunkt, hvor Udviklingen medfø
rer Pladsens Anerkendelse som inter-

Luftfartforsikringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 
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Fraktion for Danmark 
Tlf. Central 1279.1 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret I 

Lufthavnen 

national Lufthavn for Sports- og 
Privatflyvning. 

* 
Hele Anlægget tænkes nærmest at 

vende Ryggen til Vejen og saa aabne 
sig ind mod Flyvepladsen. Foran Ho
vedbygningen findes de store aabne 
Terrasser, og i de lave Mellembygnin
ger med det hvide Eternittag er der 
store Glaspartier til Udsigtsgangene, 
saa man, hvor man end er i Anlægget, 
har en udmærket Udsigt til Pladsen. 

For at faa den bedste Placering af 
Bygningerne, saa de generer Indflyv
ningen saa lidt som muligt, er der la
vet en Vindkurve (Fig. 2) paa Grund
lag af de forskellige Vindretningers 
Hyppighed og Styrke, hvorved det 
iøvrigt viste sig, at der kun er Vind
stille 3,7 pCt. af Aarets Dage her i 
Danmark. 

* 
Vedrørende det økonomiske Grund-

lag for Anlægget skal det nævnes, al 
Kalkulationerne er foretaget paa 
Grundlag af de Priser, som fandtes i 
Oktober 1941. 

li< 

Byggeudgif ler: for de almindelige 
Bygninger vil disse andrage ca. 
600,000 Kr., hvilket vil svare til en 
Pris pr. m3 af godt 50 Kr., eller en 
Pris pr. m2 paa godt 300 Kr. 

* 
Med de almindelige Udgifter hvert 

Aar til Renter og Afdrag samt Ved
ligeholdelse og Opsynsmand kunde 
Sportsflyveklubben med Indtægterne 

fra Herberge, Marketenderi samt fra 
Udlejning af ovennævnte Lokaler for
menllig drive Bygningerne med en 
god Rentabilitet. 

* 
En Betingelse for, at Anlægget skal 

kunne forrente sig, er imidlertid, at 
Flyvningen ikke bliver reserveret en 
lille eksklusiv Kreds, men a t den me
re brede Del af Befolkningen faar Del 
deri, og hvis den skal have Del heri, 
er det nødvendigt, at Anlægget kom
mer til at ligge nær ved de populære
ste Trafiklinier vi har, saasom Spor
vogn, Omnibil eller Tog. 

li< 

Ja, saaledes har Sportsflyveklubben 
tænkt sig, at en Sporlsflyveplads bur
de indrettes. Kald det et Luftkastel, 
en Utopi, eller hvad man nu kan finde 
paa at benævne delle Projekt; det er 
dog et Anlæg, der kan gcnnemfores, 
og det vil altid kunne danne Grund
laget, eller maaske snarere Udgangs
punktet, for kommende Forhandlin
ger vedr. Bekostelighed og Indretning. 

D.K.D.A.S. har som et af de fornem
ste Punkter paa sit Arbejdsprogram 
Anskaffelsen af den københavnske 
Sportsflyveplads, og Sportsflyvekluh
ben stiller derfor sit Projekt til dette 
Selskabs Disposition i Haabcl om, al 
dette, ved at vrage og vælge, vil kunne 
finde enkelte :.Guldkorn<, der kan an
vendes til det endelige Projekt. I saa 
Tilfælde har hverken Sportsflyveklub
ben eller Arkitekt Bøgh Andersen -
der har nedlagt et stort Arbejde i at 
give Ideerne arkitektonisk Baggrund 
- arbejdet forgæves. 

A. Ohrl. 

-·-· -··· --· 
Fig. 7. Grundplan af den i Fig. 6 viste 
Hangar. Del bemærkes, al Maskinerne 
i de lo yderste Række,- køres ud og 
ind gennem Sideportene, medens Ma
skinerne i de to inderste Rækker køres 
ud og ind ad Midtergangen. Enhver af 
Maskinerne kan saaledes anbringes el
ler fjernes, uden al nogen anden Ma-

skine skal flyttes. 
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Flyvere er cverfrciske. 
·c•--j 

Den kendte amerikanske Flyver 
og Skribent, Kenneth B. Collings, 
har i Popular Aviation skrevet en 
Artikel om Flyverovertro, som vi 
gengiver i forkortet Form. Collings 
var l\Iililærflyvcr under den forrige 
Verdenskrig, blev senere Trafikflyver 
i Pan American Airways, og mclclle 
sig igen lil militær Flyvertjeneste, 
da U.S.A. kom med i den nuvæ
rende J{rig. For el Aar siden om
kom han under en Flyvning over 
Atlanterhavet sammen med 10 an
dre amerikanske Flyvere. 

HVORAF kommer i Grunden den 
Overtro, der findes blandt Flyve

re? Hvad er det, der fa .: r den til al 
gaa i Arv fra det ene Kuld Flyvere 
til det andet? 

Verden over knitrer l\faski11gev.~•rer
ne nu sin ensformige Musik. ~lan har 
:,eks eller olie Maskingeværer i sin 
l\Iaskine. Men Modstanderen har lige 
saa mange. Man er beskyllet p:ia en 
i\laade, som ikke kendtes unde, den 
forrige Krig: Panserskjolde, Fald
skærm og selvtættende Benzintanke. 
Det har Modstanderen imidlertid og
saa. 

Rimeligvis vil den hedslc Strategi 
,·ære afgørende for Krigens Udfald; 
men naar del drejer sig om, hvem der 
gaar af med Sejren i en Luftkamp 
Mand imod Mand, saa maa man ikke 
være blind for, at Heldet spiller en 
meget stor Rolle. Og saa begynder 
man at tage sin Tilflugt til Amuletten, 
man har med. Man føler paa Hare
poten, kigger lidt paa Dukken, der 
dingler paa Instrumentbrættet, eller 
man føler efter, om den venstre Dame
:.trømpe, man har anbragt paa Hove
det under Flyverhællen nu ogsaa sid
der, som den skal. 

Ideen med Strømpen stammer fra 
den forrige Krig, og det er meget vig
tigt, al del er en Venstreslrompe. 
Frnnskc og belgiske Flyvere i de før
:.le Krigsnar bar dem som Halslor
klæder, medens Englænderne klippe
de dem i Stykker til en Hne, som de 
log paa under Flyverhælten. Denne 
Skik tog Amerikanerne op, da de be
gyndte at optræde paa Vestfronten. 
Og alle l>Om een troede de, al de nu 
Yar sikret mod Fjendens Projektiler. 

Som el Bevis paa, al Troen paa den 
magiske Strømpe virkelig har noget 
paa sig, fortæller man, at Amerikane
ren Guy Kelcey igennem 23 Aar aldrig 
er blevet ramt af en fjendtlig Kugle og 
aldrig er kommet noget til, skønt han 
har haft mange Uheld. Men - siger 
man - han fløj ogsaa altid med en af 
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B11 R1\F-Kadel har antar1el den11e Ted
dybjørn som sin Mascot. 

sin Kones Silkestrømper paa Hovedet, 
saa han kunde sagtens klare den. 

Frederick King, der i sin Tid Yar 
Flyver i den amerikanske Flaade, hav
de et helt andet Syn paa Sagen. Af 
den smukkeste Pige i Nanles havde 
King faaet en Silkeslrømpe, der var 
saa elegant, at han ikke nænnede at 
klippe den i Stykker til den obligato
riske Hue. I Stedet for tog han den 
paa belgisk Vis om Halsen - og star
tede paa Jagt efter Undervandsbaade. 
Skæbnen vilde imidlertid, at hans 
l\faskot sled sig løs, forsvandt med 
Propelvinden og satte sig fast i Hale
planet, hvor den blokerede Rorerne. 
Da han ikke kunde manø\'rerc Maski
nen, maatte han lande ca. 15 km fra 
Land i temmelig ho.i Sø. De høje Bøl
ger var lige ved al kæntre Maskinen, 
men det lykkedes Flyveren at kravle 
ud paa Halepartiet, og mere clod end 
levende fik han fal i den drilagtige 
Silkestrømpe -- og smed den i Van
det. 

En hel Del nye Paafuncl er komme! 
frem under den nuvtcr'ende Krig, og 
flere af dem kan spores tilbage ti I de 
amerikanske National Air Races, som 
for Krigen var nogle af cle vigtigsle 
Flyvebegivenheder. Her samlecl~!! 
Flyvere fra hele Verden, og derfor 
benyller begge de stridende Parters 
Fly,·ere nu de samme Fif for at sikre 
sig el langt Liv og el godt Udfald af 
Luftkampen. 

At lade sig fotografere foran sin Ma
skine før en Flyvning er ensbetydende 
med Selvmord, og denne Fordom 

stammer fra de store amerikanske 
Flyvekonkurrencer. Men Oprindelsen 
ligger endnu længere lilbage. For 
mange Aar siden, da Flyvemaskiner 
var helt nye, og mange Flyvepionerer 
turede Staterne rundt og gav Flyveop
visninger og Rundflyvninger, fik Tu
sinder af Amerikanere for foritte Gang 
Lejlighed til al se en Flyvemaskine. l 
Begyndelsen var det kun de modigste, 
der turde flyve. De mere forsigtige 
nøjedes med at spørge, om de ikke 
kunde faa Lov Lil at lade sig fotografe
re foran Maskinen. 

:»Ikke Tale om det,« svarede Flyve
ren i hvert eneste Tilfælde. :.Her fo
tograferes efter FlyYningen - aldrig 
for. Tak, det er fem Dollars!« 

Sømandens gamle Uvillie mod al 
starte paa en Fredag er gaael i Arv til 
Flyverne. Tal har ogsaa en magisk 
Betydning for mange FJy,·ere. Der er 
f. Eks. en meget kendt Flyver, som ah
solut nægter at flyve en Ma:;kine, hvi s 
Nummer indeholder et 9-Tal. Tallet 7 
betragtes ogsaa som uheldigt. For slet 
ikke at tale om 13 - det Tal er saa 
forhadt, at en af de storsle Flyvema
skinefabriker ganske simpelt konse
kvent erstatter Tallet 13 med 12A. 

Paa den anden Side er der Lil Gen
gæld mange, der betragter Tallet 1:i 
som et Lykkelal. Bl. a. er det Tilfæl
det med den verdensberomte, ameri
kanske, kvindelige Flyver og Rekord
indehaver Jaqueline Cochran. Den 
første Gang hun blev placeret i en 
Konkurrence var i 1937. Tilfældigvis 
havde hun ved den Lejlighed faaet 
Startnummer 13, og saa bestemte hun 
sig til al holde fast ved det som sit 
Lykketal. 

Den fly,·c1Hle Journali:.1, Oeske 
Kranlz, gaar aldrig under en Slige, 
hvi s han er paa Vej lit og fra Flyve
pl:alsen, og sorte Kalle afskyr han. 

For Jack Waugh, Veteran fra den 
forrige Yerclenskrig, var den sorte Kal 
derimod et Lykkedyr. Han var Ejer 
af en sort K:11, som troligt fulgte ham 
i mange Luftkampe. En Dag \'ar den 
imicllerlid sporløst forsvundet, og 
Waugh nægtede al flyve , forend den 
Yar skaffet lit \'eje. Under del l\lund
huggeri, :.om derefter fulgte mellem 
ham og h:ins Chef, hvorunder Chefen 
hl. a. kaldte Waugh for en overtroisk 
Ildiot, lænede Waugh sig for~igtigl til 
Halefinnen paa sin Maskine. Halefin
nen brast som Glas - den var pil
raadden. Hvad en Flyvning kunde 
have betydet, hehover vist ikke al om
tales. 

Levende Dyr af alle Slags og i alle 

Sluttes Side 228. 
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Uddannelse af Transportsvæveflyvere. 
UNDER den nuværende Krig, hvor 

Tyskerne ved gentagne Lejlighe
der har gjort Brug af Svæveplaner til 
militære Formaal, er Interessen i høj 
Grad blevet vakt for denne helt nye 
Form for Transport af Tropper m. m. 
Blandt andet har det bevirket, at man 
ogsaa i andre Lande for Alvor er be
gyndt at interessere sig for Spørgs
maalet, og Resultatet er blevet, at baa
de England og Amerika er i fuld Gang 
med at bygge Transportsvæveplaner 
og med at uddanne det nødvendige 
Førerpersonel. 

Det er ikke helt smaa Styrker, man 
tilstræber at transportere pr. Svæve
plan paa een Gang. For halvandet 
Aar siden skrev det engelske »Aero
plane«, at det ikke vilde være umuligt 
at Jade en tung Bomber eller et af de 
største Trafikluftfartøjer tage indtil 10 
Svæveplaner paa Slæb med 20 til 25 
Mand i hvert. En Formation paa saa
danne 12 Bugserflyvemaskiner, skrev 
Bladet, skulde saaledes kunne slæbe 
120 Svæveplaner med sig med en sam
let Troppestyrke paa 2400 til 3000 
Mand foruden den nødvendige Udrust
ning. 

Omend man ikke paa nuværende 
Tidspunkt med Sikkerhed kan sige no
get om Størrelsen af de engelske 
Transportsvæveplaner, eller om hvor 
mange, der kan slæbes med paa ern 
Gang, saa er der fremkommet en Del 

Fortsat frn Side 26. 

Størrelser har ogsaa været populære 
som Lykkedyr; men de er nu blevet 
forbudt. 

En Kategori af Flyvere, som ofte ri
sikerer Livet og hvor Overtroen har 
god Jordbund, er Filmselskabernes 
>Akrobat-Flyvere<. En af de mest 
kendte, Dick Grace, nægtede f. Eks. at 
slaa nogen Maskine i Stykker paa an
dre Tidspunkter end Kl. 11,45 om 
Formiddagen. Det var hans Lykketal. 

En Vane, der er opstaaet blandt Fly
verne i Troperne, og som siden har 
bredt sig, er den højtidelige Sko-Cere
moni. Inden Skoen tages paa, vendes 
Bunden i Vejret paa den, hvorefter de 
slaas imod hinanden. Denne Frem
gangsmaade har absolut sin Berettigel
se paa de Breddegrader, hvor Skor
pionerne huserer; men paa de mere 
nordlige Breddegrader er det kun en 
Overtro. 

228 

Detailler om Førerpersonellets Uddan
nelse, der ikke er uden en vis Interes
se. Det mest bemærkelsesværdige i 
denne Forbindelse er, at det ikke er 
Personel fra Luftvaabnet, der bliver 
uddannet til Førere af Svæveplanerne, 
men derimod Folk fra Fodfolket. 
Grunden hertil er den, at Flyveren ef
ter at være landet med sin værdiful
de Last maa kæmpe videre som Fod
mand. Det vilde være alt for kostbart 
at sende Luftvaabnets Flyvere ud paa 
saadanne Opgaver. Ganske vist var 
der ikke noget i Vejen for at uddanne 
Flyverne som Infanterister, men deres 
Uddannelse indenfor Luftvaabnet har 
gjort dem mere værdifulde til andet 
Arbejde. 

De vordende Førere af Transport
svæveplaner er alle frivillige, og der 

Del amerikanske >Allied« Transporl

.wæveplan hm· en vis Lighed med 

Dougla.~ DC-,1. 

anvendes Personel af alle Grader. De 
frivillige kommer fra forskellige Vaa
ben, og efter at være blevet antaget til 
Uddannelse, overføres de til en >Air
borne Division«, hvor de til en Be
gyndelse faar nogle Timer i Flyve
teori. Derefter gaar de videre til en 
>Elementary Flying Training School«, 
hvor de faar en første Flyveruddan
nelse paa lette Sportsmaskiner. Paa 
dette Tidspunkt sorteres de mindre 
egnede Elever fra; men Afgangspro
centen siges at være meget ringe. 

Det tredje Trin i Transportsvæve
flyverens Uddannelse foregaar ved 
»Glider Training School«, hvor han 
omskoles fra Motor- til Svæveplan. 
Svæveplanerne, der er Transportpla
ner, har naturligvis Dobbeltstyring, og 
i Stedet for Soldat medtages der Bal
last under Træningsflyvningerne. 
Samtlige Instruktø:rer er Svæveflyve
eksperter, som er blevet ansat ved 
RAF, nogle er Officerer, andre er 
Sergenter. Uddannelse i Flyvning og 

Bugsering er meget grundig, og der 
lægges naturligvis den største Vægt 
paa Indflyvning og Landing. Desuden 
indgaar et Antal Natflyvninger i Pro
grammet. 

Efter at have klaret denne Skole paa 
tilfredsstillende l\faade overflyttes Ele
ven til en >Glider Operational Trai
ning Unit«, hvor SvæYeflyveren 
som nu maa bære et Par >Vinger« paa 
Brystet - kommer til at flyve en 
Masse Dobbeltstyring. Han begynder 
ogsaa at transportere rigtige Soldater. 
Han flyver den samme Type, som han 
er vant til fra GTS, han lærer at lan
de paa fremmede Pladser, faar flere 
Natflyvninger og kommer paa Flyve
maskineslæb ud paa Ture, der stræk
ker sig over 250 km. 

Til Slut vender Svæveflyveren til
bage til sin oprindelige Afdeling og 
anvendes senere efter Behov, naar 
~Air-borne Division< sender Bud. 

* * 
I Amerika har de militære Myndig

heder ogsaa i den seneste Tid interes
seret sig for Anvendelsen af Svæve
planer til Troppetransport. >Allied 
Aviation Corp.c i Baltimore har f. Eks. 
faaet til Opgave at bygge et 12-sædel 
Svæveplan. Del bliver et meget stort 
Svæveplan - Spændvidden er om
trent den samme som hos Douglas 
DC-3 - d. v. s. ca. 32 m. Konstruktø
ren, Ralph S. Barnaby, er meget kendt 
for sin store Interesse for Svæveflyv
ning. 

Allied-Svæyeplanet har været prø
vet i Luften, og saa snart alle Detailler 
er klar, vil det blive bygget i store 
Serier. 

§!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

I Statstilskud til I · 

I 0~:.:s:.æ~::::Ø~:!:~, '==-

modtaget den glædelige Med-

delelse, at der er bevilliget et I=== 

Beløb paa Kr. 35.000,00 som 
Tilskud til Bygning af 5 Svæ- i§ 

I næste Nummer af FLYV 
skal vi nærmere gøre Rede for 
denne for Svæveflyvningen saa 
velkomne Begivenhed. 
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llvad s'ker"' cg hvcrnaar? 
_____ Officielle Meddelelser fra Foreninger og Klubber-----

DET KGL. DANSKE 
AER0NAUTISKE SELSKAB 

Kontor : Nørre Forimngsgnde 3, Kbhvn. K. 
Tlf. C. 7220 

Efteraarels Foredrag i København. 
F r e d a g d. 1 6. 0 k l o b e r K I. 2 ll 

vil Chefen for Hærens Flyvertropper, 
O b e r s t C. F ø r s I e v, holde et Fore
drag om: , Moderne Krig s f 1 y v
n in g• . Mødet vil blive afholdt i Han
dels og Kontorist-Foreningens Lokaler, 
Nørregade 9. · 

Ti r s da g d. 2 4. N o ve m b er K I. 2 0 
vil Direktøren for Geodætisk Institut, 
Prof es s o r, D r. p h i 1. N. E. N ø r 
i und holde et Foredrag om Emnet : 
•Luftfoto g rafer in g, 0 p m a a 
l i n g o g K o r t I æg n i n g a f G r ø n
i an d e. Mødet vil blive afholdt i Haand
værkerforeningens Lokaler, Dronningens 
Tværgade 2. 

Uddeling af Selskabets Legal, 
En Portion paa 400 Kr. af Aeronautisk 

Selskabs Legat for forulykkede skandina
viske Flyveres trængende Efterladte til
falder iaar Danmark. Ansøgning om at 
komme i Betragtning ved Uddelingen 
skal indsendes til Selskabet inden d. 1. 
November d. A. Skemaer til Ansøgning 
kan afhentes paa Selskabets Kontor, Nør
re Farimagsgade 3, København, hver Dag 
mellem Kl. 15,30 og 17,30. 

DANSK MODELFLYVER UNION 
Formand: K. Flenstecl-Jensen, 

J{obbelejevej 21, Brh. Telf. Belln 3762 v. 
Sekretær : Jørgen Gnmst, •Porndlsgaorden•, 

Glostrup. 

2 nye Klubber under D. M, U. Den tid
ligere Bestyrelse i Klubben •Midtjysk 
Modelflyvesport• har meldt sig ud af 
denne Klub og dannet deres egen med 
H. Nyholm Johnslev, Finsensgade 13, 
Herning, som Formand. 

Brørup Modelflyveklub er nu tilmeldt 
Unionen med 6 Medlemmer. Klubbens 
Formand er Hans Schwartz, Skolegade 1, 
Brørup. 

Adresseforandring : D. M. U.s Willy Ol
sen har skiftet Adresse til •Grønnegaar
den •Fyensgade 81, Kolding. 

Hobro Modelflyveklub meddeler : Søn
dag den 6. September afholdt Hobro Mo
delflyveklub Stævne paa Hostrupgaards 
Marker. Alle nordjyske Modelflyveklub
ber var indbudt, men der blev kun Del
tagelse fra Klubberne i Aarhus, Viborg, 
Banders og Hobro. Vejret var temmelig! 
stærkt blæsende og som Følge heraf blev 
Tiderne minimale. Ved Motormodellerne 
maatte man endog slette Fejlstartgrænsen. 

Stævnet begyndte Kl. 13 og sluttede Kl. 
16 med fælles Kaffebord og Præmieudde
ling. 

Præmielisten ser saaledes ud: 
Motormodeller : 

1. Pr. Vagn Nøhr Nielsen, Swift, Gen
nemsnitstid 4,3 Sek. 

2. Pr. Venter Nielsen, Swifl, Gennem
snitslid 3, 7 Sek. 

Svævemodeller i Klasse 7. 
1. Pr. Børge Danielsen, Agaton, Gennem
snitstir 55,0 Sek. 
2. Pr. Verner Nielsen, Swifl, Gennem
snitstid 30,0 Sek. 

Svævemodeller i Klasse 8. 
1. Pr. Børge Hansen, Hobro, Gennem
snitstid 1 Min. 16,6 Sek. 
2. Pr. Henning Klok, Hobro, Gennem
snitslid O Min. 48,0 Sek . 

3 nye Danmarksrekorder: Klasse Se 
25,465 km: Den 23. Aug. 1942 salte Helge 
Andersen fra •Condor •, Helsingør, Dan
marksrekorden i Klasse Se op til 25,564 
km. Modellen var en Selvkonstruktion 
med følgende Data: Planareal 27,5 Kvdm., 
Sideforhold 1 : 9,8. Profil RAF 32. Plan
belastning 16,3 gr/Kvdm. Modellen hlev 
højstartet med 150 m Snor paa Golfplad
sen ved Helsingør; den blev fundet den 
26. Aug. ved Smidstrup Strand 5,5 km 
Nordvest for Gilleleje. 

Klasse 4a : 55,25 Sek., 255,5 m : Den 19. 
Juli satte Levin Jensen fra OM-F Dan
marksrekorden i Klasse 4a op til hen
holdsvis 55,25 Sek. og 255,5 m. Modellen 
er LJ-17 og har følgende Data: Spvd. 99 
cm. Planareal 13,44 Kvdm. Forplan 2,73 
Kvdm. Bagplan 10,71 Kvdm. Vægt 227 
gr. Motor 74 mm2• Propel: Diameter 38 
cm og Stigning 52 cm. 

Klasse la og lb, 480 m og 610 m: Boy 
Konstmann fra •Frem • har nu sal Re
korden i Klasse la op til 480 m og i Klas
se lb op til 610 m. Modellen BK-179 har 
følgende Data: Spvd. 68,5 cm. Planareal 
3,85 Kvdm. Længde 58 cm. Haleplans
areal 1,2 Kvdm. Vægt 65 gr. Propel: Dia
meter 30 cm og Stigning 44, 1 cm. Fæld
bar Propel. 

Eliteflyver Nr. S. 18. Omsider lykkedes 
det for Jørgen Nissen OM-F at blive 
Eliteflyver, idet han den 21. Aug. om Af
tenen paa Ekserserpladsen ved Odense 
foretog de 3 Betingelsesflyvninger med 
følgende Resultater : 1. Flyvning 4 Min . 
03,1 Sek. 2. Flyvning 4 Min. 07,3 Sek. og 
3. Flyvning 4 Min. 18,2 Sek. Modellen var 
hans gamle Englandsmodel JN-2 •Bumble
Bee •. Dnla: Planareal 41 Kvdm. og Plan
belastning 24 gr/Kvdm. 

Odense Model-Flyveklub meddeler: Pan 
Odense Model-Flyveklubs Møde den 26. 
Aug. 1942 blev M. F. •Bent Rom •, hvis 
Formand er Palle Thomsen, tilsluttet 
OMF., og samtidig med Sammenslutnin
gen overdroges en Sølvpokal til OM-F. 
Sølvpokalen var skænket Klubben •Bent 
Rom • af den kendte Direktør af samme 
Navn, som var medvirkende til at starte 
Klubben i Foraaret 1942. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
Sekretær: Oberstinde Harriet Ferslev, 

Dronninggnordsalle 120, Holte 
Kasserer: P. H. Nielsen , 

Haraldsgade 31 St. tb. København N. 

Stamgruppen meddeler: I de ca. 2 Maa
neder, Stamgruppen har drevet Øvelses-

flyvning paa Lundtofte Flyveplads, er der 
ialt foretaget 384 Starter med Gruppens 3 
Øvelsessvæveplaner. Der er opnaaet 1 •C•, 
3 •B • og 7 •A• Certifikater. Slumgruppens 
Spil har faaet paamonleret et Kosangas
Anlæg og har i den forløbne Tid fungeret 
tilfredsstillende med delle'. Monteringen uf 
Gasanlæget har koste t ca. 1300 Kr., og dPr 
kan foretages en. 125 Starter pr. Flaskt> 
Gas. 

DANSK MOTORFLYVER UNION 
Formand: Troflkossistent A. T. H. Ohrt, 

Blegdamsvej 88, Kbhvn. Ø. 

, Det l{ongelige Danske Aeronautisk e 
Selskab har velvilligst stillet 4 Foredrag 
til Dansk l\folorflyver Unions Dispo,;ilion 
i Perioden fra Oktober 1942 Lil April 194:-1, 
under Forudsætning af, at Tourneerne til 
Provinsens 7 Klubber for hvert Foredrags 
Vedkommende kan fuldføres i 7 paa hin
anden følgende Dage i Lighed med hidti 
dige Foredrag i Unionen. 

Foredragene er: 
Kaptajn J o h n F o 1 t m a n n : Flyvnin

gens Kavalkade (ledsaget af Film). 

Kaptajn Michael Han se n: Sports
flyvning i Syd og Nord (Afrika- og 
Grønlandsfilm). 

CheITTyveleder, Kaptajnløjtnant S. Aa. 
Da 1 bro: Hvad enhver Sporlsflyver 
bør vide. (•Ledsaget af Lysbilleder.) 

Kaptajnløjtnant K. Ham b erg: Kunst
flyvning (ledsaget af Lysbilleder.) 

Unionen, der med Tak har modtaget 
Tilbudet, har henstillet til de respektive 
Klubber, at der i videst muligt Omfang 
bliver givet de stedlige Svæve- og Model
flyvere Adgang til Foredragene. 

De nævnte Foredrag har, nnar disse Li
nier læses, været afholdt i København, ar
rangeret nf Be rlingske Tidende i Samar
bejde med D. K. D. A. S. og Dansk Mo
torflyver Union, og skal her bl. n. tjene 
som Propaganda for de kommende kø
benhavnske Teorikursus. Det samme For
maal forventes Foredragene i Provinsen 
at opfylde. 

Med Hensyn til Teorikursus i den kom
mende Vintersæson er Planerne foreløbig 
disse: 

I K ø ben h a v n afholdes bande Efter
aars- og Foraarskursus . I denne Forbin
delse kan del nævnes, al • Flyvetroppernes 
Soldaterforening« har tilmeldt sig Sports
flyveklubbens Teorikursus og kommer til 
at udgøre en særlig Klasse paa en. 50.,.Med
lemmer. 

Der gøres i Unionen Forberedelser til 
S!art af nye Klubber med samtidig Eln
blering af Teorikursus i Byerne: Hel
singør, Hillerød, Roskilde, Rudkøbing og 
Svendborg. I Forbindelse med to sidst
nævnte Byer vil der blive afhold! l{ursus 
i Odense. 

D e s j æ I 1 u n d s k e K u r s u s afholdes i 
Tiden fra 5. Oktober Lil 28. Novem
ber, og 

cl e f v n s k e K u r s u s fra rn. Ok to her I il 
2·8. November. 

De j y s k e K u r s u s planlægges umiddel
bart efter Nytaar. 

A. Ohrt. 
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Dansk Svæveflyver Unions Sommerlejr 1942 
U NDER normale Forhold plejede 

Dansk Svæveflyver-Union al etab
lere en Sommerlejr ved Lønstrup, 
hvor Unionen blandt andet gav s ine 
Medlemmer Lejlighed til at dyrke 
Hangflyvning, en Form for Svævefly,·
ning, som kun de færreste Svæveflyve
klubber har Lejlighed til at dyrke til 
daglig. De sidste to Somre har Unio
nen af forskellige Grunde været af
skaarel fra at holde Lejr, men i Aar 
var det aller muligt at samle Medlem
merne til Fællestræning, og det skete 
,·ed Bjergsted i Tiden fra 30. August 
lil 20. September. 

Bjergsted•Lejren er Unionens første 
Sjællandslejr. 

For første Gang i Unionens Historie 
afholdt vi Lejr paa Sjælland. Faa Kilo
meter Vest for Jyderup ved Landsbyen 
Bjergsted ligger der et Hojdedrag, 
hvor man med nordvestlige Vinde kan 
flyve Hangflyvning. Over en Stræk
ning paa 1 km hæver den græsbe
voksede Hojderyg sig 40- 50 Meter 
over det flade Forterræn. Desværre 
stod Sæden endnu mange Steder paa 
Markerne, hvilket bevirkede, al Lan
dingsforholdene ved Foden af Højder
ne ikke netop var ideelle. Næsten alle 
Lodsejerne gjorde imicllerticl, hvad de 
kunde for at hjælpe os, de gav os Lov 
til at flytte Traverne, saa vi fik nogen
lunde gode Landingsbaner og Iod os 
nedlægge Pigtraadshegn, der stod i 
Vejen for Flyvningen. 

Til Indkvartering af Deltagerne hav
de vi lejet Bjergsted Forsamlingshus. 
Det laa umiddeluart ved Terrænet og 
tjente ikke alene som Kvarter for Del
tagerne, men ogsaa som Hangar og He
paralionsværksted. 

Materiellet. 
Da Unionen endnu i Aar ikke ~elv 

madede over Materiel til Lejrens Af
holdelse, stillede en Del af Klubht•rne 
med stor Beredvillighed deres Svæve
planer og Spil til Disposition for Del
iagerne. I Lejren forefandtes folgende 
i\laleriel: 

A\'ialor: 

I Grunau Baby 2 A. 

Kolding Flyveklub: 

1 Gummitov. 

Ringen: 

1 Grunau Bauy 2 A. 
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1 Gumpert G.2. 
1 Spil. 
1 Gummitov. 

Hoskilcle Svæveflyveklub : 

1 Stamer og Lippisch. 

Silkeborg Flyveklub: 

1 Grunau Baby 2 A. 

Slagelse Flyveklub: 
1 Slamer og Lippisch. 
1 Stamer og Lippb,ch med Baad. 
1 Spil. 

Stamgrnppen: 

1 l\lehe, . (D.F.S.-Olympia) . 
1 Grnnau 9. 
1 Grunau 9 med Baacl. 
1 Gummitov. 

Endelig kunde vi den sidste Uge 
glæde os over Synet af en ualmindelig 
smukt bygget og velflyvende Rhøn
bussard, som Henri Fugl, Vording
borg, egenhændigt har bygget i sin Fri
tid i Løbet af lo et halvt Aar. 

Deltagelsen var over Forventning 
ialt 92 Svæveflyvere deltog. 

Antallet af Deltagere overgik langl 
,·ore Forventninger. lait har 92 Svæve
flyvere deltaget aktivt i Flyvningen 
for længere eller kortere Perioder. 18 
af Unionens 20 Svæveflyveklubber var 
repræsen lerede. 

Flyveledelsen var overdraget 2 Løjt-

nanter fra Hærens Flyvetropper, Løjt
nant A. H. Jorgensen og Løjtnant J. G. 
Bergh. 

Deltagerne var delt i tre Hold. Paa 
A-Holdet har ialt deltaget 47 Elever 
1>aa B-Holdel 11 Elever og J>aa C- og 
Overland-C-Holdene, der var slaael 
sammen 34 Elever. 

Skolingen foregik paa lo forskellige 
Pladser. Ved vesllige Vinde blev der 
fløjet paa en l\lark ved Foden af de 
største Højder. Den egnede sig fortræf
feligt li! A-Skoling, idet det her var 
muligt - forøvrigt for første Gang i 
Danmark - at føre Elever igennem Lil 
A-Prøven udelukkende ved Hjælp af den 
ufarligste, billigste og mest dril'Lsikre 
Startmetode man har nemlig Slarl ved 
Hjælp af Gummitov. 

Terrænet var baade - og! 
Hell nede ved Foden af »Bjerget«, 

hvor Terrænet skraanecle ganske 
s,·agt, fik Nybegynderne Kureture og 
smaa Hop. Lidt efter lidt rykkedes 
Startstedet højere op højere op ad den 
græsbevoksede Skraaning, og naar vi 
nærmede os Toppen, havde A-Flyver
ne rigelig I-lo.ide til at foretage den Li
geudglidning paa 30 Sekunder, der 
kræves til A-Certifikatet. 

Det fordrede ganske vist et mægtigt 
Slid af Eleverne at transportere Sko
Ieglideren lil Toppen af Bjerget, men 

Instruktion før Starten, fra venstre: Løjtnant J. 0. Bergh, Oberstinde 
Harriet Førslev og Løjtnant A. H. Jørgensen. 



de gik løs paa Opgaven med et Hu
mør og Energi af den anden Verden 
og naaede glimrende Resultater. 

For B-Skoling med Spilstart var 
denne Plads rent ud sagt daarlig. Den 
var alt for lille til Træning i Sving. 
Den kunde kun benyttes til selve B
Prøve-Flyvningerne, hvor Eleverne 
fuldt beherskede et Drej paa 360 o og 
kunde lande til Mærke. 

For C-Flyverne i Overgangsplaner 
med godt Glidetal lod denne Plads og
saa meget Hlbage at ønske. En Stærk
strømsledning var i Vejen foran Lan
dingsanlæget, og kom en C-Flyver der
for ind til Pladsen med blot et lille 
O,·erskud af Højde, gled han uvæger
ligt ud og landede i de tilstødende 
Roe- og Nykløvermarker. 

For Overland-C-Flyverne var Plad
serL udmærket egnet. Med et ganske 
kort Spiloptræk opnaaede man til
strækkelig Højde til at glide ind i Han
gen ( Opvindsfeltet foran Højderne), 
og med en Vingeglidning lod det sig 
sagtens gøre at komme ned paa Mar
ken igen. 

For de endnu videre komne, der var 
saa lykkelige at sidde i den smukke, 
elegante og yderst velflyvende Meise, 
var det ingen Sag. Meisen er forsynet 
med Bremseklapper og kan uden Be
svær sættes paa en meget lille Plet. 

Selve Hangen svarede til Forvent
ningerne. Ved stærkt nordvestlig Vind 
kan man holde sig oppe i Timevis. Des
værre havde vi kun faa Dage med rig
tig Vindretning og -styrke. Der blev 
ikke gjort noget Rekordforsøg. Tiden 

og Materiellet blev udnyttet til det 
yderste for at bringe saa mange som 
muligt saa langt frem som muligt. 

Ved syd- og nordlige Vinde skolede 
vi med Spilstart paa en nærliggende 
stor Mark, som Godsejer Juncker stil
lede til Disposition for os. Den vilde 
have været udmærket baade til A-, B
og C-Flyvning, hvis blot Kornet havde 
været væk. Som det stod var det en Del 
i Vejen, men vi fik som sagt Lov til at 
flytte rundt paa Traverne og fik lavet 
nogenlunde gode Landingspladser. 

Det var umuligt med de daarlige 
Landingsforhold og det uensartede 
Materiel at undgaa en Del Havarier. 
Der skete imidlertid kun materiel 
Skade, ingen Svæveflyver er kommet 
det mindste til. Vi fik heldigvis ikke 
Brug for den Ambulance, som Zone
Redningskorpset velvilligst havde stil
let til vor Disposition. 

De fleste Skader blev imidlertid ud
bedret hjemme paa Værkstedet i For
samlingshuset i Løbet af Aftenerne og 
Nætterne. De af Kammeraterne, der 
,·ar dygtige til at hygge, var utrætte
lige i deres Iver for at gøre Materiellet 
flyveklar igen. 

Kammeratskab, Disciplin og gode 
Resultater. 

I det hele taget var den Kammerat
skabets Aand, der herskede i Lejren, 
ganske enestaaende. I de tre Uger, 
hvor over 100 Svæveflyvere besøgte 
Lejren, var der ikke een Mislyd. Vore 
to Flyveledere havde en sjælden Evne 

vr 

Oummitovstart med Orunau Baby fra Toppen af .Bjerget·. 

til at opretholde den ret strenge Disci
plin, der er absolut nødvendig under 
Svæveflyveøvelser, paa en Maade, der 
aldrig føltes som Tvang. Træningen 
gik Slag i Slag fra tidlig Morgen til 
Mørkets Frembrud, og Resultaterne 
overgaar langt, hvad vi har opnaaet i 
tidligere Lejre. Der blev taget ialt 33 
Certifikater: 

10 A-Certifikater: Henning Walthing, 
Harald Jensen, Vagn F. Odgaard Chris
tensen, Johs. Thinesen, Tage Hansen, 
V. Christensen, Niels Ebbesen, Holger 
Lauersen, Frank Larsen, Børge Nielsen. 

7 B-Certifikater: Hartvig Jensen, Harald 
Wermuth Jensen, .Jørgen Haines Orth, 
Johannes Bisted, John Wettlesen, Hen
ning Petersen, Henning Walthing. 

13 C-Certifikater: Thorbjørn Sigur
geirsson, Kaj Pedersen, 0. Fjeldstad, 
Børge Jensen, Erik Freiber, Mary Ørts, 
H. Grauengaard, Ingvar Jacobsen, Robert 
Voss Hansen, Olaf Jensen, Børge Johan
sen, Harry Nielsen, Harald Wermuth 
.Jensen. 

3 De praktiske Prøver til Overland-C
Certifikatet: Ljt. J. G. Bergh. Anton Carl
sen, Ringen. G. Nielsen, Ringen. 

lait er der i de tre Uger foretaget 815 
Starter med en samlet Flyvetid paa 16 
Timer 57 Min. 

Til Sammenligning kan nævnes, at 
der paa 4 Uger i Lønstruplejren i 1939 
blev foretaget ialt 573 Starter. 

De Erfaringer, vi har høstet i Aar, 
opmuntrer os i allerhøjeste Grad til at 
gentage Forsøget næste Aar. 

Flyvelysten og den Disciplin og Of
fervilje, som Deltagerne maa være i 
Besiddelse af, dersom en saadan Lejr 
skal gennemføres med Held, er i fuldt 
Maal til Stede iblandt Unionens Med
lemmer. 

Meget dygtige Instruktorer har \'i i 
de to Løjtnanter, og Terrænet er godt, 
naar blot Høsten er i Hus. 

Den væsentligste af de Ulemper, vi 
havde at kæmpe med i Aar, nemlig 
den uensartede Materielbestand, vil vi 
vi blive forskaanet for næste Aar, tak
ket være den storslaaede Stolle, Dansk 
Svæveflyvning har modtaget fra Sta
ten i Form af Tilskud til Bygning af 5 
Overlandsplaner af Typen Grunau 
Baby 2 B. 

Dersom det ogsaa skulde lykkes os 
at skaffe Midler Lil Veje til Anskaffelse 
af et Par Skoleglidere af Typen »Skole
glider 38« er Udsigterne for Dcnsk Svæ
veflyvning saa lyse som tænkes kan 
Øjeblikket. 

Harriet Førslev. 
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Aalborg Flyveklub paa Fødselsdagsskovtur 
Aalborg Flyveklub havde den 3l. Au

gust heslaael i fire Aar. De tre af dis~!' 
er faldet indenfor den Krigstidsperiode, 
hvor al Privatflyvning har været forbudt 
- men delle til Troels er Aalborg Flyve
klub i stadig Vækst og kan glæde sig oYer 
stigende Tilslutning. 

Fødselsdagen markeredes - som i FJOi' 
- med en Skovtur ud i det Blaa. Hen
ved 70 Deltagere startede paa Cykel om 
Eftermiddagen Sondag den 6. Seplemher 
og havnede efter en Tur ad snirklede 
Krogveje ved Aalborg Katedralskoles 
Lejrhylle i Vestbjerg Bakker. Her havd e 
en • Flyveonkel • fremtryllet æg le 
Mokka, som stod og ventede med frisk
bagte Basser. Da al Træthed fra Cykle
luren var vejret borl og Kuffen ~at til 
Livs, hegyndte nogle voldsomme Sports
konkurrencer, hvor baacle Herrer og Da
mer udmærkede sig og blev fint præmie
ret. Som en ekstra Oplevelse fik man en 
Demonstration af Modelsvæveplaner al se 
foranstaltet af •Avialors Modelflyveafde
ling•. Skønt del blæste stærkere end l\Io
delflyverne kunde ønske del, lod de den 
ene Model efter den anden gaa til Vejrs 
og opnaaede saa fin en Tid som 2,36,4. 
Mange Flyveklubmedlemmer fik her For
~taaelsen af, at ni Flyvning begynder mc-tl 
l\Iodellerne. 

Men Turen gik videre endnu. Paa en 
nærliggende Kro ventede stort ,\l'lenshord 

Kaptajn F oltmann 
som Svæveflyver. 

UNDER de militære Flyveres Op
hold i Svæveflyverlejren ved Koge 

aflagde flere af >de gamle« Flyvere 
Certifikatprøver. 

Bl. a. har vor Redaktør, Kaptajn .r. 
Foltmann modtaget Meddelelse fra 
Hærens Flyveskole om, at han har 
fuldendt de til C-Certifikatet nødven
dige Prøver. 

Flyvertropperoes Idrætsforening dellog 
Søndag den 20. September i cl Tcrræn
sporlsstævne, hvori deltog 24 Foreninger. 
Hesullatcl blev en smuk Sejr for F lyver
lroppernc, der sejrede med 253 Poinl. 

noullon Paul •Dcfinnl• 

B. Beck. 
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Fra Aalborg Flyveklubs Fødselsdagsskovtur, 
Opvisningsflyvning af .Aviators Modelflyveaf deling• . 

med Flæskesteg og andre Herligheder, og 
her blev mnn til J{)okken 1 og tilbragte 
Tiden i fornøjeligt Samvær med Sang og 
Dans til eget Orkester. De 17 km hjem til 

Aalborg spurtede unge og gamle hjem i 
bælgravende Mørke uden Vanskelighed 
eller Uheld. Det havde været en rigtig 
Fødselsdag. 

SKALA MODEL. BOULTON PAUL »DEFIANT« 
Byggebeskrivelse: 

N AAH mnn skal bygge en l\Iodel, skal 
man I ur~t gøre sig klart, om den 

skal flyve eller ikke. Hvis den skal flyve, 
skal den bygges meget Jet, og derfor er 
del bedst al hygge den i Balsa, hvis <len 
derimod ikke skal flyve, er det bedst al 
bygge den i Fyrretræ og Krydsfiner. Del 
er bedst al lime med Cclluloselim, og til 
Lakering al hrngc Celluloselak, der kan 
fortyndes med Acetone. 

I. Kroppen bygge~ enten efter den l\Iaa
de, der er beskrevet i • Flyv •, Nr. 1, 1941, 
Fig. VII eller paa Køl. Alle Longoronerne 
i Kroppen er lXl mm Lister, og de bør 
sidde i en Afstand ar :3- :i 111111. Naar 
Kroppen er færdig, paasællcs Instrumenl
brællet og Celluloid-Kabinen fastlimes. 
l\Iaskingcvær-Kuplcn laver man ved, over 
en i Stearin eller Voks uclfort Kuppel , at 
lakke med Znponlak ca. 6- 8 Gange (paa . 
stryg kun et tyndt Lag Lak ln·er Gang), 
efter al Lakken er tør, lages Stearin-Kup
len for~igtigt ud, og man har l\faskingc
vær-I\11plrn, som forsynes med Tuschstre
ger og Maskingevær, 4 Stk. ialt. Derefter 
sættes Kuplen fast , og Kroppen er færdig 
I il Beklædning. 

2. Planet la,·cs i 're Stykker, cl Cen
tralplan og lo PIHnhal\ lclc•. Planribbcrne 
In ves af I mm l• in c1 Hil den I lyvende 
Model i Ilalsa, og d~n rh.ke-flyvende i 
}{ryd~fincr), Ribbe Nr. 11 laws af 5- 7 
mm Balsn, da begge Hove, .' ·i:P:ker skal 
siude fast i denne Ribbe. F01 i, a ntlisten er 
2X2 mm, Hovedbjælken i Cenlralplanet 

a X 5 mm og Hovedbjælkerne i Plnnhalv
dclene 2X5 mm og Bag-Kantlisten er 
I X 5 mm. Centralplanet bygges fast til 
Kropprn, hvorefter de to Planhalvdele 
fast limes. 

3. Haleplan og Halefinne laves af 1 mm 
Lis ter og 1 mm Finer, hvoreflc,· de limes 
Lil Kroppen. Dernæst sælles Halehjulel fast. 
El'ler al Spinneren er Ja,·et, bores der In• 
Huller i den, deri fæstes Propelbladene. 
Det anbefales ikke nt fustlime Propelbla
dene, da man &aa Jet kan u<lskil'lc Pro
pelbladene, lwis de skulde gaa i Stykker. 
Understellet laves saaledes, al del kan 
trækkes op og sluas ud igen. Husk Be
klædning. 

4. Derefter lakeres Modellen (for de11 
fly,·c1Hle ccn Gang og for den ikke-fly
vende 3-4 Gange). Modellen camoufleres 
paa Oversiden med grønt og brunt og 
pnn Undersiden er den sølvgran , 

Alle de anforle Mani er for Modellen 
dobbelt Størrelse, og den hør bygges 
delte Forhold. 

Houlton Paul »Deflant«. 

2 l\Iancl. 

A x c I Ja p p. 

Armering: 4 Mg. anbragt i krafldrcvet 
Mg.-I{uppel. 

Motor: Ecn 1050 HK Rolls Roycc Merlin . 
Ha&lighcd, Max.: 480 km/T. 
Hastighed, March: -100 km/T. 
Spændvidde: 12,0 m. 
Længde: 9,14 m. 
Højde: 3,65 m. 
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AUTOFLUG 
GERHARD SEDLMAYR 

er den første tyske Leverandør af 

FLYVEMASKI NEDE LE 
OG TILBEHØR 

der siden 1919 paalideligt og paa faglig 
Maade har forsynet det inden- og uden
landske Flyvevæsen med enhver Art af 

LUFTFARTSMATERIEL 

AUTDFLUG BERLIN-
INH.GERHARDSEDLMAYR TEMPELHOF 

SHELL 
Jiviation 8ervice Verden over 

Telegram-Adr.: S h e li a Ir A/s DANSK SHELL Telefon: Central 9838 

Kampmannsgade 2 • SHELL-HUSET • København V. 

::P,elgit:hel: 

Benzinmotoren fur Flugmodelle und ihr Selbstbau 
er atter paa lager - Pris Kr. 7.00 

FLYV's FORLAG . Vesterbrogade 60 • København V . Telefon Central 13.404 



Faldskærmsforsøg med Flyvemodeller. 
O PTAKTEN Lil :\Iodelflyvc\ læv1wl paa 

Amager Fælled Søndag den 13. Sl' Jl
tember i Aar var som bekendt denne, at 
1•1 Dannebrogsflag udkastedes fra en Svæ
vemodel i smaa 100 m's Højde. Da jeg 
kunde tænke mig, at mange ~Iodelflyverc 
vilde være interesserede i at høre lidt 
nærmere om dette ,skal jeg i det følgen
de gøre rede for, hvordan jeg udførte De
monstrationen og i det hele fortælle lidl 
om mine Erfaringer med den Slags For
søg. -

Selve Ideen til dette Nummer er ikke 
min egen, men min Broders. Han deltog 
~om Gymnast i Niels Bukhs .fordomrejse 
i Hl3I. Hun fortalte mig, at da Gymna
!>lerne engang kom til en stor Ungdoms
skole i .Japan, blev de budt vtlkommen 
pua den Maade, at en Raket blev affyret, 
og da den eksploderede højt oppe i Lu f
ten, udfoldede et stort Dannebrogsflag 

Fig 1. 

sig og svævede bort over deres Hoveder 
baarel oppe af en Faldskærm. Delle 
Nummer vilde min Broder gerne benytte' 
sig af ved et Flyves tævne, som han var 
Medarrangør af i Frederikssund i 1934. 
Da det efter flere Forsøg viste sig umuligt 
at faa saadanne Raketter frem fra Japan, 
sagde min Broder til mig: ,Nu skaffer jeg 
et Flag og en Faldskærm, saa maa du lave 
det med en af dine Modeller.• 

Som tænkl, saa gjort. En Paraplyfabrik 
fremstillede en hvid Silkefaldskærm paa 
ca. en Meters Diameter, og paa en Flag
fabrik fik vi syet et Silkedannebrogsflag, 
210 cm højt og 255 cm langl. Saa slod 
mit Arbejde tilbage. 

Det kostede mig meget Hovedbrud og 
mange Forsøg, før det endelig lykkedes 
mig at udfinde en Metode, hvorefter Flag
opsendelsen kunde udføres. Til min Raa
dighed havde jeg en Svævemodel af Ty
pen •Der Grosse Winkler •, og denne Mo
deltype benytter jeg stadig til mine For
søg, da den er saa overordentlig højstart
sikker. 

Sammen med en Kammerat trænede jeg 
en lang Tid paa Aunø Flyveplads, hvor 
jeg havde fa aet Tilladelse til at foretage 
mine Forsøg. Efter en Mængde Prøve
flyvninger lykkedes det mig endelig at 
naa frem til en Form, hvorefter Flag
opsendelsen kunde foretages med ret stor 
Sikkerhed. 

Af Knud Flensted-Jensen. 

Den oypnfor omlalte Falcbkærm havdl' 
i Centrum cl Hul paa SL.irrehe med l'll 

2-Øre. Del skal li!, l'or al Skærmen kan 
~ynke roligt necl uden al blafre. Skærmen 
havde 10 Snore paa I m's Længde, som 
forneden samledes i en Hing. Til denn e 
Hing handl jeg Flagets øverste Hjørne, 
og i Flagsnoren nedenunder (i5 cm langt 
fastgjorde jeg el Blylod paa ca. 130 g. 
Faldskærm og Flag blev lagt sammen, 
·om jeg senere skal be~krive, og 1111 gjaldt 
det om at finde paa en Anordning til 
Fa!>lgørelse af Flag, Faldskærm og Blylod 
paa Modellen, en Anordning, som var sik 
ker, og som arbejdede saa !el, ul Model
len ikke kom i Hakf'lugl, naar Byrden ud 
Josles. Det visle sig her som saa ofle for, 
at det enkle er det bedste. ,Jeg sluk blot 
lo Stykker 1 mm Kluvertraad gennem 
Kroppens O,·erliste, den ene lidt foran og 
den anden lidt bag Tyngdepunktet, hvor
efter jeg bøjede dem som vist paa Fig. I. 
Disse Staaltrande klemte Flag og Fald
skærm paa Pinds, og forneden holdtes de 
sammen af 2 Hinge, ~om igen ~lod i For
bindelse med Højslarlsnoren. Nuar Rin
gen i Højstnrlsnoren gik af l{rogen, blev 
ogsaa Ringene trukket af Holdelraadene, 
disse svippede ud Lil Siden, Byrden fnlclt 
ned, Faldskærm og Flag foldede sig ud, 
og et sidste vajede lige saa roligt og fint 
som paa en Flagstang . .Jeg anvendte ved 
Flyveslævnel i Frederikssund 250 m Høj
starlsnor, og nit klappede. -

Siden den Tid har jeg arbejdet vidPre 
og forbedret Systemet en Del. Jeg vil nu 
gaa over til kort at forklare, hvordan jrg 
udførte Flagopsendelsen ved Stævnet i 
Aar. -

Del har vist sig, at dette al Flag og Fald
skærm var nnbragt umiddelbart uden 
paa Kroppen udsat for Fartvinden, med
fører et Usikkerhedsmoment ved Høj !ar
ten. Modellen vil gerne trække lidt til den 
ene Side, lige som del kan risikeres, ni 
enten Flag eller Faldskærm blæser op, 
hvorved de let bliver indviklet i Modellen, 
som saa styrter ned. Derfor har jeg af 
Balsa fremstillet et Par Magasiner, som 
fastgøres, el pna hver Side af Kroppen 
med el Par Hængsler i Overkanten. Fig. I. 

Forneden er der i hvert Magasin fæst
net et Par korte Staaltraade, som laases 
med et Par Ringe. Fra Underkanten af 
hvert Magnsin og op Lil en Krog i Plan
bjælken ca. 10 cm ude ganr en Gummi
streng, som faar Mngasinet til nl svippe 
ud til Siden, nanr Ringene trækkes af 
(Fig. 3) . Inden i disse Magasiner anbrin
ges nu det, man vil have med op, (det 
kunde jo ogsaa være en Dukke eller an
dre Ting). Derved, at i dette Tilfælde 

Flaget og Faldskærmen er anhragt i disse 
!>lrnmlinieformede Magasiner, lykkes Høj
starten bedre, og Flaget eller Faldskær
men blæser ikke op i lide, kort sngl, di> 
er i høj Grad medvirkende li! at gøre hele 
Historien mere driftsikker. -

Da Forsøget jo ser bedst ud, naar Ud
løsningen foregaar i stor Højde, man man 
bruge en lang Højslartsnor. Delle bevir
ker jo imidlertid, al Modellen flyver me 
gel lnngt bort hver Gang, og det bliver 
saaledes kun fna Forsøg, man kan naa 111 
forelage paa en Eftermiddag. For ol und
gaa dette har jeg faaet endnu en Fald
skærm. Denne nnden Skærm puller jeg 
ogsaa ind i et af Magasinerne, og fra Rin
gen i Linerne Lil denne Faldskærm gaar 
en Snor, som er fastgjort i Kroppens 
Agterende. Derved bæres Modellen ogsna 
ned i Faldskærm. For at den ikke skal 
drive for langt bort, har jeg fundet pnn 

Fig. 3. 

al anbringe Startsnoren saaledes, at den 
efter Udløsningen alligevel sidder fast I 
Modellen. Saa er man sikker pan, at den 
bliver paa Pladsen. 

Inden jeg slutter, vil jeg lige nævne et 
Par Forholdsregler, som det er af yderste 
Vigtighed at overholde, hvis mon vil være 
sikker paa et godt Resultat. 1. Flag og 
Faldskærm maa være fremstillet af meget 
!el Slof. 2. Faldskærmen kan godt rul
i e s sammen, men Linerne maa i k k e 
rulles omkring den. 3. Flaget maa lægges 
saadan sammen, at det er noget længere 
om at udfolde sig end Faldskærmen. Der
for gør jeg det paa følgende Maade: Flaget 
lægges sammen paa langs i et u li g e 
Antal Læg, f. Eks. 9. Derefter rulles det 
udefra og ind imod Liget. 4. Alle Dele 
man anbringes, saa Modellen ikke bliver 
næsetung. Den man derimod gerne være 
let haletung. -

Til sidst anfører jeg Vægten af hele 
Historien: Modellen 675 g. Magasinerne 
120 g. Flnget 155 g. Faldskærmene 135 g. 
Blyvægten 155 g. Magasiner, Flag, Fald
skærm og Blyvægt vejer saaledes 565 g. 
Modellen bærer altsaa tæt op imod sin 
egen Vægt med op. Derfor kan Forsøget 
med enkelt Højstartsnor kun udføres, 
naar der er nogen Vind. -

Knud Flensted-Jensen. 
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Dansk Modelflyver Forbunds 
nye Formand. 

Knud Flensted-Jensen. 

EN Gang i Februar Maaned dette Aar 
henvendte den nu afgaaede For

mand for Modelflyver Unionen, Sven 
Wiel Bang sig til mig og anmodede 
mig om at lade mig opstille som Kan
didat til Formandsposten i D. M. U., 
da han paa Grund af Studier ikke 
mere var i Stand til at staa i Spidsen 
for Danmarks Modelflyvere. Efter 
nogen Betænkning meddelte jeg da, at 
jeg var villig til at lade mig opstille, 
og paa Generalforsamlingen i Fuglsø
lejren valgte man mig derefter en-

236 

stemmigt til Formand for Unionen. I 
den Anledning vil jeg gerne fremsætte 
nogle Udtalelser. 

Først vil jeg sige hjertelig Tak til 
Danmarks Modelflyvere for den store 
Tillid, de har vist mig ved at vælge 
mig. Jeg skal altid efter bedste Evne 
og Overbevisning bestræbe mig for al 
vise mig denne Tillid værdig. 

Dernæst Tak for den Fredelighed 
og Enstemmighed, hvormed Valget fo
regik. Det er en stor Styrke for mig 
at tænke paa, at saa mange staar bag 
dette Valg. -

Det er mig en stor Glæde at over
tage Formandsposten netop nu og det 
af følgende Grunde: For det første 
fordi Arbejdet i Bestyrelsen foregaar 
saa let og gnidningsløst takket være 
de otte overordentlig gode Medarbej
dere, jeg har. For det andet fordi hele 
Arbejdet inden for D. M. U. efter de 

Ceøninøer til 

sidste Aars rolige Udvikling nu ligger 
i saa fast og sundt et Leje, som Tilfæl
det er. For det tredie fordi man fra 
Del Kongelige Danske Aeronautiske 
Selskab viser os saa overordentlig stor 
Velvilje og yder os saa megen Hjælp 
til Løsningen af de Opgaver, der lig
ger for, og sidst, men ikke mindst 
fordi Interessen for Modelflyvningen 
ude i Folket stadig er voksende. -

Paa Grundlag af. ovenstaacnde vil 
jeg da ønske, at det man lykkes for os 
at lede Modelflyvningen i Danmark 
paa en rolig, besindig og værdig l\laa
de, saa at vi maa kunne bevare· og 
styrke den Tillid, man fra snart alle 
Sider viser os, og at vi maa kunne 
bringe Antallet af Modelflyvere og 
Klubber under Unionen op paa Hoj
der, der s,·arer til Landets Størrelse. 

Knud Flensled-Jen.~en. 

Skalamodeller og Modelsvæveplaner 
De rigtige, originale Tegninger i hel Størrelse 

.Det er disse Byggetegninger vi har 
savnet• - siger Modelflyverne 

Sendes franco mod Indsendelse af Frimærker eller pr. Efterkrav 

FLYV's FORLAG . Vesterbrogade 60 . København V. 

FORTEGNELSE 
over originale Tegninger til Skalamodeller og Modelsvæveplaner: 

SKALAMODELLER 
Nr. 1. Me 110 .............. Kr. 1.00 

2. Wellington-Bomber . . . . 0.75 
3. Fiseler Storch . . . . . . . . . 0.75 
4. Russ. Jager J 16 Rata.. 0.75 

• 5. Me 109 ... ............ 0.50 
6. Do 215 .. . . . .. . . .. . . . 0.75 

• 7. He 112. ........ .•. . . . 0.75 
• 8. Russisk Bomber DB 3 . 1.00 

9. Ju 87 . . . . . . . . . . . . . . . . 0.75 
10. Spilfire . .. .. .. .. .. . .. 0.75 
I 1. He 111 K.... .... . . . . . 0.75 
12. He 115 • . . . . . . . . . .. . . 3.00 

• 13. Focke-Wulf 189 . . . . . . . 0.75 
14. Ar 196 . . . . . . . . . . . . . . . 0.75 

• 15. Hurrlcane.. ........ .. . 0.75 
• 16. Hs 126 . . . . . . . . . . . . . . . 0.75 

Nr. 17 .• Focke-Wulf Condor•. Kr. 1.00 
• 18. Blenheim I . . . . . . .. . . • 1.00 

19. Ju 88 .. . . . . . . . . . .. . . • 1.50 
20 Ju 52 . . . . . . . . . . . . . . . • 1.50 
21. He 123 . . .. .. . . . . . . . 1.00 

MODELSV ÆVEPLANER 
Nr. 22. Z0gling junior . . . . . . . Kr. 0.50 

• 23. Z0gling . . . . . . . . . . . . . 1.25 
24. Spatz .. .. . . . . . . . .. .. 1.25 
25. Habicht . . . . . . . . . . . . . 1.25 
26. Albatros . . . . . . . . . . .. 1.50 
27. Der kleine Reiher . . . . 1.50 

• 28. Grosses Albatros . . . . . • 2.00 
29. Grosser Reiher . . . . . . . 1.00 

• 30. Drohne.. ..... .. . . . . . 1.50 
• 31. Lerche . . . . . . . . . . . . . . 1.50 



Modelflyvning over Øresund 
Af Jørgen Dommergaard og Chr. Zøylner. 

SOM allerede omtalt i •Flyve Nr. 12, 
1941, har vi i Rungsted Modelflyve 

klub konstrueret og bygget en Sø-Benzin
motormodel, som vi sidste Efteraar fore
tog nogle Prøveflyvninger med. I Løbet 
af Vinteren og Foraaret er Modellen ble
vet ombygget efter de Erfaringer, vi hav
de høstet. Det kan saaledes nævnes, at 
Modellen nu har en Spændvidde paa 3 
m, og Planarealet er forøget til 88 m•, 
Planbelastningen er nu 28 g/dm2• 

Vi har i Sommerens Løb foretaget 
25-30 Flyvninger uden et eneste Hava
ri, og vi skal her omtale, hvilke Resulta
ter vi har opnaaet, og de Erfaringer vi 
har gjort. 

Den første Betingelse for el godt Resul
tat, er at Motoren er absolut driftsikker, 
og er den del ikke, er det næsten altid 
Tændingen, der svigter. For at forebygge 
delte indbyggedes der en meget krat tig 
Tændspole, som var i Stand til at give 
en Gnist paa 8--10 mm. Spolens Vægt er 
ca. 250 g. Af andre Ændringer kan næv
nt>s Planbefæstningen. Den nye Anord
ning bestaar af 2 Pinde, der gaar under 
Kroppens øvers te Længdelister gennem 2 
li-formede Beslag, der fra Planets Ho
vedbjælker gaur et Stykke ned i Kroppen. 
Det gamle System med Befæstning ved 
Hjælp uf Gummistrenge var uhensigts-

Cellofiner 
Tykkelse Format Pris 

mm cm Øre 
0,2 45 X 12 20 
0,3 25 
0,4 35 
0,6 50 
0,8 65 
1,0 80 

Forlang Specialtilbud paa 
større Formater 

Venligst skriv etter vor W Prisliste 

Flyvning med 
W Modeller 

er en rigtig Feriesport 
for Far og Søn 

mæssigt, da det viste sig, at Planet løftede 
sig fra Kroppen ved kraftige Paavirknin
ger. Endvidere er Understellet blevet om
bygget, hvorved det er blevet betydelig 
stivere. 

Start fra Vandet sker normalt uden 
Besvær, selv naar Vandoverfladen er 
spejlblank. Kun el Par Gange er der ind
truffet et ejendommeligt Tilfælde, idet 
der bagved Forpontonerne dannede sig 2 
Hvirvler, der ved en bestemt Hastighed 
skyllede over Bagpontonen, og trykkede 

Naar der er Bølger paa Vandet, starter 
Modellen paa faa Meter. 

W Junior 

ERIK WILLUMSEN Bygges.æt med alle Delene klar til at samle og 
en udførlig Bygge- og flyveinstruktion . . . . . . Kr. 2,50 
Færdigbygget Model. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 4,00 

Afdeling: W,Modeller 

35, PIiestræde • København K. 
Telf, Central 9230 Erik Willumsøns Lærebog I Modelsvæveflyvning Kr. 2,00 

DANSK FLYVNINGS HISTORIE 
lVedsø• P&-is K&-. a.so 
Faas i Boghandelen eller fra 

FLYV's Forlag, Vesterbrogade 60, 

København V. 

f Benzinmotorer for Modelflyvere 
"KRATM O"lByggesæt for Benzinmotorer 

Reservedele samt enkelte Dele 
By1rgeplaner for ModeHlyvemasklner med Ben
zinmotorer : Arado Ar 196 • HS 10 1 - I( 2 - I( 3 

Kocen - Uelzen • l(unze - ~ausewlnd • o. fl . 

Alle Typer Benzinmotorer f. Modelflyvere repareres 

Arn e Fog, EnghaveveJ 76, København, Eva 37 01 
Brochurer med Priser ,11sendu gra•l•f 

denne ned. Det lykkedes dog for Modellen 
at komme over den kritiske Hastighed og 
lette normalt. Naar Modellen slipper 
Vandet, har den som Regel et Fartover
skud, der giver sig Udslag i et Par ,Hak«, 
men saa snart Modellen har sin normale 
Fart, stiger den jævnt. Stigningen fore
gaur i en Vinkel pua 45° og i stejl Højre
kurve (med Momentet). De første Forsøg 
med Motorflugt viste, at Motoren skulde 
have meget Nedadtræk (15- 20°). Ved 
Udregning viste det sig ogsaa, at Mod
standscenteret !au ret højt trods Ponto
nernes Indflydelse. Naar Propellens 
Træklinie gaar gennem Modstandscente
ret, bliver Motorflugten nogenlunde fri 
for •Hak •, dersom Modellen har en stejl 
Højrekurve samtidig. Det har været umu
ligt, at faa Modellen til at stige lige ud, 
uden at den hakkede saa voldsomt, at der 
var stor Fare for Havari. Timeren afbry
der nodmult Tændingen efter 1 Min. For
løb, og Modellen har du en Højde paa ca. 
120 m. Den pludselige Standsning af Mo
toren resullerer i et Par •Hak •, som Mo
dellen, takket være sin store Længdesta
bililet, meget hurtig retter ud. Medens 
Motorflugten foregaur i Højrekurver, gaar 
Modellen i Glideflugt næsten lige ud. 
Tods de mange modstandsforøgende Ele
menter, er Synkehastigheden kun 0,8 
m /sek. Glideflugtens Varighe<). er som Re
gel 2- 2 1/2 Gange Motorflugten. Det kan 
saaledes nævnes, at Modellen paa 1 Min. 
Motorløbetid flyver ca. 3½ Min., og den 
har paa 2 Min. 45 Sek. Motorløbetid fløjet 
8 Min. Landingen foregaar uden Besvær, 
selv om Modellen lander stejlt eller i 
Medvind. Efter Landingen drejer Model
len sig op i Vinden, hvilket er af Betyd
ning, da den gerne flyver langt, og saa
lees maa klare sig selv til den bliver hen
tet. Den største Distance, der er opnaaet, 
er 3% km. 

Modellell i Glideflugt. 

Trods sin Mangel paa Strømlinieform, 
og trods Pontonernes store Luftmodstand, 
er dens Flyveegenskaber sua fremragen
de, at den sagtens kan taale Sammenlig
ning med en Landmodel. Der er desuden 
den store Fordel, at man paa Søen har 
næsten ubegrænset Plads, sua en veltrim
met Model har betydelig mindre Chance 
for Havari. 
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S? Hovedforretning: Telefon: 

ROSENØRNSALLE38 - dPt ,/,d,w,t •... 
CENTRAL I 133 

2s rorretninger i 1<øbenhavn og tp"ovinJen 

DANMARKS STØRSTE RADIOFORRETNING 

MODELFL YVEOPVISNINGEN 

PAA AMAGER FÆLLED 

ATTER i Aar har Dansk Modelflyver 
Union afholdt en stor Modelflyve

opvisning for Københavnere i Samarbej
de med Berlingske Tiående. 

Arrangementet fandt Sted Søndag den 
13. Sept. paa Amager Fælled, og ikke 
som de foregaaende Stævner paa Lund
tofte Flyveplads. Stævnet var oprindelig 
planlagt som en Modelflyvekonkurrence 
mellem svenske og danske Modelflyvere, 
men delle maatte desværre pludselig op
gives af forskellige Grunde, og de danske 
Modelflyvere fik altsaa heller ikke denne 
Gang Lejlighed til at prøve Kræfter med 
deres svenske Kammerater. Programmet 
for Stævnet blev derfor: 1. Flagopsendel
se, 2. 5 udvalgte Svæve-Eliteflyvere kon
kurrerer mod hinanden, 3. Demonstra
tionsflyvninger og 4. Danmarksmester
skabskonkurrencer med Motormodeller 
(D.M.). 

Der var god Grund til al antage, at 
man med delte Program og saa nær Byen, 
kunde forvente et stort Publikum, hvis 
blot Vejret blev pænt. - Og det tør man 
vel nok paaslaa det blev. Det blev et Vejr 
saa pragtfuldt med straalende Sol og gan
ske svag Vind fra N. Ø. hele Dagen igen
nem, al Arrangørerne rigeligt fik deres 
store Arbejde belønnet paa rette Maade. 
Der havde nemlig indfundet sig over 5.000 
Tilskuere, da Stævnet Kl. 141/2 prc. tog 
sin Begyndelse. Zoneredningskorpset hav
de foretaget Tovafspærirnger, og der var 
opstillet Mikrofonanlæg, hvorigennem Re
daktor Otting hele Tiden holdt Tilskuerne 
underrettet om de forskellige Flyvninger 
og Resultaterne. 

Om Formiddagen havde man gennem
fløjet de første lo Flyvninger af D. M., 
idel der havde meldt sig 30 Deltagere 
hertil, saaledes at det vilde tage for Iani: 
Tid al afvikle hele denne Konkurrence 
1mder Publikumstævnet. 
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Det første Nummer paa Programmel, 
Flagopsendelsen, udfnrtes af Unionens 
nye Formand Kommunelærer Knud Flcn
sled-.Jcnscn med en •Grosse \Vinkler •. 
Del var cl betagende Syn at se det store 
21/l m Dannebrogsflag langsomt dale ned 
fra 100 m Højde baaret af en stor skin
nende hvid Faldskærm, og Publikum 
klappede da ogsaa kraftigt. 

Det var den heil rigtige Begyndelse, og 
nu fulgte Flyvningerne Slag i Slag. Unio
nens Bestyrelse havde udarbejdet nøje 
Hegler for de forskellige Officials Arbej
de, saaledes at det blev del bedst organi-

Øver.~l: P. Christiansen med sin Wake
field Motormodel. Nederst: Jørgen M. 
Larsen med si11 Benzin-Motormodel. 

scrcde S!ævne, vi hidlil har lavet her
hjemme. Hver Deltager havde et stort 
Nummer paa Hyggen, saaledes at Publi
kum ved ni kigge i det uddelte Program 
straks kunde se, hvem de forskellige var. 

De 5 S-Eliteflyvere, der havde kvalifi
ceret sig ved Udtagelsesflyvningerne rundt 
om i Landet i Slutningen af August Maa
ned var: Børge Hansen, Hobro, Svend 
Skou, Odense, Lcvin Jensen, Odense, Boy 
Konstmann, Sønderjylland, og Bernh. 
Jensen, Vanløse. For at delle Nummer 
ikke skulde tage for lang Tid, højslartcdes 
der kun med 40 m Snor. Hesultatet blev, 
al Boy Konstmann fik den bedste Gen• 
nemsnitslid 2 Min. 48,2 Sek. efter en Ter
mikflyvning paa 4 1/2 Min. Desværre viste 
disse Modeller ikke deres bedste Flyve
evner, idel der var mange daarlige Høj
starier. 

Næste Punkt paa Programmet - De
monstrationsflyvningerne - bød for før 
ste Gang herhjemme pna fine Opvisnings
flyvninger med Benzinmotormodeller. 
Jørgen Larsen, Holte, deltog med en Selv
konstruktion med en Kralmo Motor, og 
Mogens Carlsen, Køge, med en H.X.:I med 
en hjemmebygget Feldgibel Motor. Bcjlge 
Modeller viste særdeles fine Flyveegenska
ber, med Stigevinkel paa over 45° oi:; fin 
Svæveflugt. Jørgen Larsen opnaaede del 
bedste Resultat under Opvisningen, men 
bagefter foretog hver en ekstra Flyvning 
og her opnnaede Mogens Carlsen en Tid 
paa 1 Min. 30,1 Sek. efter en Motorløbe
tid paa 20 Sek. Derefter fløj Svend Skou 
fra Odense med sin kendte Andcmoclel, 
der som sædvanlig vakle s tor Interesse. 

Og saa kom man til den sidste og vig
tigste Del - Danmarksmestcrskahsflyv
ningcrne. Under Formiddagens Flyvnin
ger var der sket et Par Havarier og ad
skillige af Deltagerne var mødt uden Mo
deller (Fy), saaledes al man ved den tre
die Flyvning var nede paa 12 Deltagere 
Som Følge af det ideelle Vejr opnaaedes 
for en Gangs Skyld nogenlunde pæne Re
sultater ved en Konkurrence med de smaa 
Klasse 1 Modeller. Nr. 1 blev Arne Sparre, 
Helsingør, med et Gennemsnit paa 42,5 
Sek. (bedste Tid 1 Min. 03,7 Sek. -
Hanndstart). Klasse 2 vandtes uf den dyg
tige Peter Christiansen, Ilelsinjlur, med 
Gennemsnitslid 2 Min. 00,li Sek. (bedste 
Tid 2 Min. 31\,7 - Haandstart). Klasse 3 
blev jordstarlet, og Tiderne blev derfor 
noget mindre i Forhold til Klasse 2. Vin
"der blev Jørgen Larsen, Holte, Gennem
snitslid 1 Min. 07,6 Sek. (bedste Tid 1 
Min. 10,4 - Jordstart). 

Derefter foretog Formanden for Det 
kongelige Danske Aeronauliske Selskab, 
Luftfartsingeniør M. P. Eskildsen Udde
lingen af Præmier. Berlingske Tidende 
havde udsat 5 smukke Sølvbægre og Aero
nautisk Selskab et Gavekort til Skjern 
I\Iodelflyveindustri. 

Det var Unionen en stor Glæde or:; Ære 
at se, at mange af vore kendte Flyvernav
ne overværede Stævnet, og Publikums 
Interesse for at se Modellerne pan tæt 
Hold var til sidst saa stor, ut Afspær
ringerne sprængtes. 

Stævnet var godkendt og blev kontrolle
ret af Dansk Luftsportsraad. Stævnets 
Præsidium bestod af Hr. Luftfartsinge
niør M. P. Eskildsen og Hr. Oberstløjt
nant L. Bjarkov. Stævneleder var Jørgen 
Mortensen, Hillerød. 

Jørgen Gamst. 
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Nr. 11 November 1942 15. Aargang 

Den første usymmetriske 

Flyvemaskine 
blev bygget i 1919 af Gothaer Waggonfabrik 

KONSTRUKTØRERNES stadige Be
stræbelser efter at forbedre Fly

vemaskinen har foreløbig ført til Ska
belsen af den saakaldte , Normalflyve
maskine<, d. v. s. en Flyvemaskine 
med faste Planer og et Haleparti bag 
i Kroppen, og det er i langt de fleste 
Tilfælde med saadanne Typer, man 
har tilstræbt Forbedringer i Ydelser
ne, selv om der ogsaa er opnaaet ad
skillige Resultater med Autogyroer, 
Helikoptere, haleløse Flyvemaskiner 
og de saakaldte Ente-Typer med for
anliggende Højderor. Drejer det sig 
derimod om at bygge en Flyvemaski
netype, hvor der skal tages Hensyn til 
en militær Flyvemaskines bedst mulige 
Sigt og frie Skudfelt, synes man nu at 
være inde paa helt andre Veje, nem
lig den usymmetriske Konstruktion, 
og Eksemplet herpaa er den nye BV 
141, som er konstrueret af Blohm & 
Voss' Chefingeniør, Dr. Ing. Richard 
Vogt. 

Men - BV 141 er ikke den første 
Type af denne Art, for allerede under 
den forrige Verdenskrig fremkom den 
tyske Gothaer Waggonfabrik med en 
saakaldt usymmetrisk Flyvemaskine, 
hvis Ophavsmand var Fabrikens da
værende Konstruktør, Ingeniør Hans 
Burkhard. 

Principperne for Bygning af denne, 

Verdens første usymmetriske Flyve
maskine, blev offentliggjort i 1919. 

I Patenlskriftet staar der, at For
maalet var at rykke Motorerne saa 
tæt til hinanden som muligt (det var 
et tomotoret Luftfartøj). Dette blev 
opnaaet ved at anbringe dem paa hver 
sin Side af Flyvemaskinens Længde
akse, men saaledes, at den ene Motor 
med Propel var anbragt i Planforkan
ten, medens den anden var anbragt 
paa Bæreplanets Bagkant (henholds
vis en Træk- og en Trykpropel). Derved 
opnaaedes den Fordel, at den saaledes 
konstruerede militære Flyvemaskine 
kunde udnytte sine Maskingeværer lige 
godt fremefter som bagud (Fig. 1). 

Ved denne usymmetriske Konstruk
tion opnaaedes tillige en anden For
del. Ved alle tidligere Flyvemaskiner 
med to Motorer og eet eller flere be
vægelige Maskingeværer, var tre Lege
mer nødvendige (Kroppen og to Mo
torgondoler), der hver for sig frem
bød en vis skadelig Luftmodstand. 
Ved den nye Opfindelse er dette blr
vet reduceret til to Modstandslegemer. 

Et Tillægspatent fra samme Aar 
(1919) beskriver Konstruktionen af en 
usymmetrisk Flyvemaskine med 3 l\Io
torer (Fig 2). Kroppen, der er anbragt 
i Midten, er udstyret med en Træk
propel Oi bevæbnet ":led et Mg., der 
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Fig. 1. 

vender bagud. Paa hver Side af Krop
pen er anbragt en Motorgondol; den 
ene har en Trykpropel og et fremad
rettet Mg., medens den anden har 
en Trækpropel og et bagudret
tet Mg. Der er saaledes to Træk
propeller og een Trykpropel. l\foti ve
ringen for denne Anordning er den, 
at man vilde forsøge at forene de For
dele, som Biplanet med Trækpropeller 
frembød, med de Fordele, der fand
tes ho<; et Biplan med to Trykpropel
ler (de to sidstnævnte Typer er vist 
i Fig. 2). 

Den usymmetriske Flyvemaskine, 
som Gothaer Waggonfabrik byggede 
med Typebetegnelsen >Go-GVI«, blev 
færdig i 1918, og blev prøvefløjet af 

Indflyveren Junger. Desværre havare
rede den under en af Prøverne af en 
eller anden ukendt Aarsag, og Revo
lutionen i 1918 forhindrede den plan
lagte Nyopbygning (Fig 3). 

Go-GVI var et Biplan med to Sæt 
Stivere i hver Planhalvdel. Kroppen 
var, set i Flyveretningen, forskudt til 
venstre, og den var i Næsen forsynet 
med en Rækkemotor; bagved denne 
var Førersædet, og bagest i Kroppen 
var det sædvanlige Haleparti. Til højre 
for Kroppen var der anbragt en Mo
torgondol, der fortil havde en l\Iaskin
geværstandplads, og bagved denne 
var Motoren med en Trykpropel. 
Nærmere Oplysninger om Maskinens 
Konstruktion findes ikke mere, da alle 

Fig. 3. Go-GVJ, der havarerede under Prøveflyvningen. 
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Tegninger og Beskrivelser blev tilin
tetgjort for at de ikke under Revolu
tionen skulde komme i Fjendehaand. 

Go. 

BOSCH 
AFSKÆRMEDE TÆNDRØR 

I Flyvemaskiner, I Biler, I det hele taget over

alt, hvor en Motor arbejder Side om Side mad 

et Radioanlæg, borteliminerer Boach afskær

medeTændrør og øvrige Afskærmningsdele alle 

motoriske Forstyrrelser. Ogsaa paa datta Om

raada yder Bosch en Indsats, der er • narkendt. 

A/sMAGNETO 
JAG TV EJ 165 KØBENHAVN N. 

Genaralrapræaentanter for 

ROB, BOSCH1 G. m. b. H, - STUTTGART 



PAA LANG FLYVNING 
med Dornier Do 24 og Do 26 

Dornier Do 24. 

DE to store Dornier-Typer, Flyve
baadene Do 24 og Do 26, har væ

ret flittigt anvendt under den nuvæ
rende Krig, og de har i stor Udstræk
ning været anvendt som Transport
luftfartøjer. Begge Typer har den til
strækkelige Rækkevidde til at kunne 
anvendes paa den ca. 2000 km lange 
Strækning fra den tyske Kyst til Nar
vik uden Mellemlanding, og saa kan 
de endda tage en ikke ringe Last med. 
Deres Sødygtighed tillader dem at fo
retage Nødlanding i høj Sø, og i flere 
Retninger har det været en Fordel, at 
de er udstyret med Dieselmotorer. Til 
Trods for mange Vanskeligheder, saa
som Beskydning, stærk Kulde, Taage 
og al Slags ugunstigt Vejr, har der 
været gennemført mange Flyvninger 
med Mandskab, Proviant, Ammunition 
og forskellige Udrustningsgenstande 
til Narvik. Under Hjemflyvningerne 
medførtes bl. a. saarede. 

baaden tilbage til sit Udgangspunkt 
Kl. 0,30. Den samlede Flyvetid var ca. 
17 Timer. 

I et andet Tilfælde startede en Do 
26 med en Flyvevægt paa 18,5 Tons 
fra Hommelvik ved Trondheim. Søen 
var næsten helt glat. Naar den anven
des som militært Luftfartøj, bevirker 

.-

den indbyggede Bevæbning naturlig
vis, at Starten bliver noget længere, 
end den ellers vilde være, naar F lyve
baaden anvendes til civilt Brug. Star
ten foregik saaledes: 

Førend Luftfartøjet var oppe paa 
Trinnet, kørtes der med en Klapstilling 
paa 30°. Derefter blev Klapstillingen 
reduceret til 15°, fordi Luftfartøjet saa 
kommer hurtigere afsted. Propellerne 
blev indstillet til Start, Støtteponton
neme trukket ind, og Luftfartøjet blev 
langsomt trimmet haletungt. Længste 
Starttid med denne Flyvevægt, med 
glat Vandoverflade og næsten fuld
stændig Vindstille: 110 Sekunder. Med 
det fuldt lastede Luftfartøj blev der 
fløjet i en Højde af 4400 m. 

Under en anden Flyvning med en 
Do 26 fandt der en saa kraftig Over
isning Sted, at Fartmaaleren var helt 
nede paa 140 km/ T, men Luftfartøjet 
holdt sig alligevel flyvende. Det var 
ikke udstyret med Afisningsanord
ning. Landingen fandt Sted med en 
Synkehastighed paa 8 m i Sekundet 
ved en Klapindstilling paa 60° . 

I andre Tilfælde har der været star
tet i lange Dønninger og Vindstille 
uden at Klapperne var ude, fordi de 
i Forvejen var blevet slaaet i Stykker 
af Vandet. 

• Do. 

I eet Tilfælde startede en Do 2li 
fra Tyskland tii Narvik med 18 Bjerg
jægere med fuld Udrustning om Bord. 
Starten fra Tyskland fandt Sted lidt 
over fire, og efter 91/2 Times Flyvning 
naaede Flyvebaaden Narvik Kl. 13,45. 
Allerede Kl. 14,40 samme Eftermid
dag startedes Tilbageflyvningen, og 
efter en Mellemlanding i Trondheim, 
der varede 25 Minutter, vendte Flyve- Dornier Do 26. 
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Direktør 

E. E. de Jong 
er død 

DET vakte Sorg i alle Luftfarts
kredse, da man erfarede, at Di

rektør E. E. de Jong var død den 16. 
Oktober efter en kompliceret Opera
tion paa Elisabethsøstrenes Hospital. 

De Jong blev 43 Aar gammel. Han 
var oprindelig hollandsk Marineflyver 
og havde bl. a. gjort Tjeneste i Hol
landsk Indien. Paa et ret tidligt Tids
punkt blev han imidlertid knyttet til 
det hollandske Luftfartselskab KLM; i 
1926 kom han til Danmark som Leder 
af KLM's Station i Kastrup Lufthavn. 
og faa Aar senere avancerede han til 
Stillingen som Selskabets Direktør for 
Skandinavien. 

Som Pioner indenfor Handelsluft
farten viste de Jong ganske særlige 
Evner, og han var en højt agtet Re
præsentant for sit Selskab ved de 
mange internationale Luftfartsmøder. 
Hans Indsigt i Lufttrafikens Enkelt
heder og hans Smidighed var ikke 
blot til Gavn for hans eget Selskab, 
men i lige saa hoj Grad for Luftrafi
ken som Helhed. Hertil bidrog hans 
mange udmærkede personlige Egen
skaber: Initiativ, Energi og Begej
string for Flyvningens Sag, og det er 
med den dybeste Sorg, at alle, der har 
kendt ham og staaet ham nær, nu maa 
savne ham. En af Luftfartens bedste 
l\Iænd og ivrigste Forkæmpere er 
gaaet bort. Hans Minde vil blive holdt 
højt i Ære. 

Begravelsen fandt Sled den 21. Ok
tober fra Sundby Krematorium. Alle 
Luftfartens og Flyvningens Navne 
herhjemme var kommet tilstede for at 
sige de Jong et sidste Farvel, og el 
Væld af Kranse med Baand i de hol
land :.kc Farver smykkede hans Kiste. 

Luftf artf orsi kringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 
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Fraktion for Danmark 
Tlf. Central 12793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 

FOREDRAGET i Det Kgl. Danske Aeronau
tiske Selskab den 16. Oktober 

SÆSONENS første Foredragsaften 
fik et meget vellykket Forløb, og 

det var et sagkyndigt og interesseret 
Publikum, der fulgte Oberst C. Førs
levs underholdende Foredrag om den 
moderne Krigsflyvning. 

Obersten gjorde i sin Indledning op
mærksom paa, at det Flyvevaaben, 
man i den nuværende Krig betjente 
sig af, ikke i Grundtrækkene adskilte 
sig væsentligt fra den forrige Krigs 
Luftfartøjer, men at det blot var en Vi
dereførelse i teknisk Henseende af dis
se, man byggede paa; derfor fandt 
man ogsaa de samme Typer igen: Ja
gere, Rekognosceringsfartøjer, Bombe
luftfartøjer osv., men naturligvis i væ
sentlig forbedrede Typer, f. Eks. den 
nyeste Jager, Focke-Wulf FW 190, der 
angives at have den imponerende Ha
stighed af 660 km/T. Som et Eksempel 
paa hvor stor denne Hastighed er, sag
de Obersten, at dersom man tænkte 
sig to Modstanderes Mode og begge 
fløj med 660 km Fart, vilde en Revol
verkugle, der blev affyret fra den ene 
l\Iaskine umiddelbart efter al de hav
de passeret hinanden, slet ikke naa sil 
Maal, da Hastigheden sammenlagt for 
de to Maskiner er større end for Pro
jektilets U dgangshastighed. Det er el 
Eksempel, der bedre end mange Tal 
giver en Forestilling om, hvilke tek
niske Fremskridt Luftfartøjerne har 
gjort. 

Paa Bombemaskinernes Omraade er 
der naturligvis ogsaa en Mængde nyt 
at bemærke, saavel for Maskinernes 
Vedkommende som for Bomberne og 
deres Anvendelse, men naar man hø
rer om de Mængder af Bomber, en 
tung Bombemaskine kan medforc og 
hvor langt de kan gaa, advarede Fo
redragsholderen dog imod at sluge 
disse Tal altfor kritikløst, som en al
mindelig Regel for et Bombeluftfartøjs 
Præstation under et Togt paa 300 km 
kan man regne med, at det kan med
føre 1 kg pr. HK. 

Paa Transportmaskinernes Omraa
de kom Obersten særlig ind paa An
vendelsen af Svæveplaner paa Slæh; 
denne helt nye Anvendelse havde hl. 
a. haft afgørende Indflydelse paa Kri
gen i Belgien, hvor flere af de stær
keste Forter blev erobret ved Hjælp af 
Tropper og let Artilleri, der landede 
direkte paa Betonplateauet og derfra 
uskadeliggjorde Pansertaarnene. 

Foredraget var ledsaget af en Sam
ling udmærkede Lysbilleder, som 
yderligere gav Foredraget Værdi for 
de opmærksomme Tilhorere, der lak
kede for Aftenen med stærkt Bifald 
ved Foredragets Slutning. 

Derefter gik man ind til det tradi 
tionelle Smørrebrødsbord, hvorefter 
den vellykkede Aften var forbi. 

Ref. 

BOGANMELDELSE 
»Hnndbok for Flygnre« af Martin Burke. 

Bonniers Forlag, Stockholm. Kr. 16,00. 
Den svenske Ilaandbog for Flyvere er 

udkommet som et Led i Serien: Flyg• och 
Motorteknisk Bibliothek, der redigeres af 
Luftfortsinspektøren, Ingenior Tord Ång
striim, og den er udgivet under Medvir
ken af Kunsl. Svenska Aeroklubben. Bog
serien Flyg- och Motorteknisk Bibliolhek, 
der omfatter ni forskellige Bind, be
handler det tekniske Kundskabsomraade, 
som er aktuelt indenfor den civile os mi. 
litære Flyvning. Stoffet er tilpasset efter 
de teoretiske Krav, som stilles til Perso
nellet, der skal uddannes indenfor Luft
fartens og Flyvningens forskellige Virk
somhcdsomruader. 

•Ilandbok for Flygare • er det niende 
Bind i Serien, og i det store hele kan 
man sige, at den omfatter alle de Emner, 
der har faaet en mere speciel Behandling 
i de øvrige olle Bind. Selvfølgelig har een 
enkelt Mand ikke kunnet skrive om alle 
de forskellige Emner, og foruden For
fatterens Navn maa derfor nævnes hans 
Medarbejdere, som har været Direktør 

0. D a h l i n, ingeniør E. B j ii r n s j ii, 
Direktør H. I{ j e 11 son, Ingeniør K. H. 
L a r s s o n, A. Å n g s t r ii m, B. 0 1-
v c n og Oberstløjtnant B ir ger S c h y
b e r g, som er Formand i Kungl. Sven
ska Aeroklubbens Sports- og Uddannel
seskomite. Oberstløjtnant Schyberg har 
bl. a. gennemset samtlige Bogens Afsnit 
under Hensyntagen til den grundlæggen
de, teoretiske Flyveundervisning. 

Bogen er paa over 400 Sider, og den ••r 
forsynet med mere end 180 udmærkede 
Illustrationer, der i høj Grad letter For• 
staaelsen af Teksten. Det vægtige Indhold 
omhandler i store Træk : Flyvemaskine
lære, l\lotorlære, l\laterialclære, Instru 
mentlære, Flyvemeteorologi, Luftnaviga
tion samt Lut'lfartslove og Bestemmelser. 

Som man ser omfatter Haandbogen 
omtrent all indenfor Flyvetekniken, og 
den er derfor samtidig en Lærebog, en 
Læsebog og en Opslagsboi:;, som ud~n 
Tvivl tilfredsstiller alle de Krav, der stil
les til den elementære Viden om Flyve
teknik og Luftfart. 

J. F. 
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DET KGL. DANSKE 
AERONAUTISKE SELSKAB 

l{ontor: Nørre Fnrimngsgade 3, Kbhvn. K. 
Tlf. C. 7220 

SeJskabets 2. Foredragsaften. 
Tirsdag den 24. November Kl. 20 af

holdes Selskabets 2. Foredragsaften. Di
rektøren for Geodætisk Institut, Profes
sor, Dr. phil. N. E. Nørgaard, vil tale om 
L u f t f o t o g r a f e r i n g, 0 p m a a I in g 
o g K o r t 1 æ g n i n g a f G r ø n I a n d. 

Foredraget holdes i Huundværkerfor
enlngens Lokaler, Dronningens Tværgade 2. 

DANSK MOTOR FLYVER UNION 
Formand : Trnfiknssistent A. T. H. Ohrl, 

Blegdamsvej 88, Kbhvn. Ø. 

SPORTSFLYVEKLUBBEN 
Besøget paa Dansk Industri Syndikat. 

Ikke mindre end 200 af vore Medlemmer 
deltog i det interessante og oplysende 
Besøg paa Dansk Industri Syndikat i Kø
benhavns Frihavn. Det var en Rundgang, 
der interesserede alle vore Medlemmer, og 
da der tilmed blev holdt en Række in
struktive Foredrag i Tilknytning til 
Rundgangen, fik Medlemmerne virkelig 
Udbytte af Besøget. I Særdeleshed inter
esserede naturligvis de Fabrikater, der 
har direkte med Flyvningen og Flyvema
skinerne at gøre. Besøget var fra Dansk 
Industri Syndikats Side tilrettelagt med 
megen Præcision, saa de tre Timer, man 
tilbragte i den omfattende Virksomhed 
fløj hurtigt. Efter B!!søget havde Syndi
katet inviteret til et tiltalende Frokost
bord og her sluttede en interessant For
middag med Sportsflyveklubben. 

* 
Ogsaa dette Efteraar fortsættes de teo

retiske Kursus paa Berlingske Tidende. 
Der kan atter mønstres to fuldtallige 
Hold, som nu arbejder med Liv og Lyst 
for at sætte sig ind i Flyvningens Begyn
delsesgrunde. Det er paany de dygtige 
gamle Lærerkræfter, der under Kaptajn
løjtnant Dalbros Ledelse forestaar Under
visningen, nemlig Kaptajn Michael Han
sen, Kaptajnløjtnant Ramberg og Civil 
ingeniør Beckmann. 

* 
Vi gør vore mange nye Medlemmer op

mærksom paa, at de mod Forevisning af 
Medlemskort ogsaa har gratis Adgang til 
de a f Det kongelige danske Aeronautiske 
Selskab foranstaltede Foredrag. 

S e k r e t æ r e n. 

AaJborg FJyvek]ub begyndte 
Sæsonen godt. 

Efteraarssæsonen indlededes i Aalborg 
Flyveklub med et Foredrag af Chefen for 
Flyvertroppernes Sjællandske Afdeling, 
Oberstløjtnant C. C. L ars en, som ved 
en Medlemsaften den 8. Oktober gav os 
en overordenllig interessant og belæren
de Instruktion om det militære Flyvevaa
bens Udvikling fra 1914 til Dato. Ved 
Hjælp af Lysbilleder anskueliggjorde 
Oberstløjtnanten de enkelte Typers An
vendelsesmuligheder, deres Fejl og deres 
Fortrin, selv de allernyeste amerikanske 
og engelske Maskiner blev præsenteret 
sammen med de lyske 1942-Modeller. 

Ugen efter var Medlemmerne paany 
samlet, denne Gang for at høre Kaptajn 
F o I t m an n og for al se hans fornøje
lige •Blade af Flyvningens Historie •. Paa
ny var Mødesalen paa Hotel Phønix fyldt 
til sidste Plads, og der var bragende Bi
fald til Kaptajnen, da de sidste Billeder 
var kørt over Lærredet. Nogle •Civili
ster•, der som Gæster overværede Fore
draget og saa Filmen, blev saa begejstret, 
at de straks indmeldte sig i Klubben! 

Fra Aalborg Flyveklub fortsatte Kap
tajnen samme Aften til Svæveflyveklubben 
•Aviator •, som havde laant Byens største 
Biograf af den flyveinteresserede Direk
tør P e ter K j ær. Her viste Kaptajnen 
sine Billeder paany, denne Gang ved en 
o f fe n t 1 i g Forestilling arrangeret 
umiddelbart efter Biografens sidste ordi
nære Filmsfremvisning. De 500 Tilhørere 
var ikke mindre begejstrede end Flyve
klubbens Medlemmer havde været det, og 
de fandt tillige, at det var meget spæn
dende at være til Midnatsforestilling. 

Mandag den 2. November har Klubben 
sit aarlige Torskegilde, og Fredag den 27. 
November faar vi Besøg af Kaptajn Mi
chael Hansen, der skal fortælle om 
•Flyvning i Syd og Nord•. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
Sekretær : Oberstinde Harriet Førslev, 

Dronnlnggnardsnlle 120, Holte 
Kasserer : P. H. Nielsen , 

Haroldsgade 31 St . th. København N. 

Nye Certifikater. 
A. Niels Peder Nielsen, Max Michaelsen, 

Silbert Hansen, Niels Thorkil Jensen, 
Svend Nytoft Steffensen, Georg Thols
gaard, Herberth Leth Nissen, alle fra 
Stamgruppen, og Bøge-Larsen, Kaj 
Hultmann, Cajus Jensen og Helmer 
Nielsen, alle fra Ringen. 

B. Axel Christiansen, Ringen, Kaj Han
sen, Poul Nielsen, Chr. Franzen, 
Slamgruppen. 

C. Oberst C. Ferslev og Direktør Knud 
Lybye, Løjtnant Jørgen Thyregod og 
Løjtnant A.' K. Jepsen har ved Hærens 
Svæveflyveskole i Køge taget C-Certi
fikat. 
Øjvind Feldsted Andresen, Slamgrup
pen. 
Carl Kotvig har paa Skole i Tyskland 
taget C-Cerlifikat. 

Ejendomsreffen til SvævepJaner. Da 
Unionen for nylig har været ude for det 
Tilfælde, at Ejendomsretten til et Svæve
plan har været omstridt, skal der for 
Fremtiden samtidigt med Anmodningen 
om Udstedelse af Godkendelsesbevis for 
et Svæveplan indsendes en Erklæring paa 
Tro og Love, af hvilken det klart frem
gaar, hvem Svæveplanet tilhører, og om 
det skal indregistreres i Klubbens eller en 
Enkeltpersons Navn. 

"' 
Randers FJyveklubs Foredragsaftener 

og teoretiske Kursus. Fra Unionen er til. 
gaaet Klubben Meddelelse om, at der i 
Vinterhalvaaret 1942-43 vil blive afholdt 
følgende Foredrag i Randers Flyveklub: 

Kaptajn Michael Hansen: •Sportsflyv
ning i Syd og Nord•, ledsaget af Afrika
film og Grønlandsfilm. 

Chefflyveleder S. A. Dalbro: •Hvad 
enhver Sportsflyver bør vide •, med Lys
billeder. 

Kaptajn J . Foltmann: •Flyvningens 
Kavalkade •, med Film. 

Kaptajnløjtnant K. Ramberg: •Kunst
flyvning •, med Lysbilleder. 

Kaptajn Michael Hansens Foredrag vil 
blive afholdt i November Maaned. Chef
flyveleder S. A. Dalbro og Kaptajn J. 
Foltmann vil holde deres Foredrag i Ja
nuar Maaned 1943. Tidspunktet for Kap
tajnløjtnant K. Rambergs Foredrag er 
endnu ikke fastlagt. Nærmere Meddelelse 
om de nøjagtige Datoer vil senere blive 
meddelt Klubbens Medlemmer. 

Videre arrangerer Klubben i Lighed 
med tidligere et teoretisk Kursus, som 
begynder Januar Hl43 og slutter April 
1943. Antagelig vil der blive undervist 
een Aften om Ugen. Nærmere Meddelelse 
vil fremkomme omkring 1. December i 
Aar. 

Oplysning kan ogsaa faas ved Hen• 
vendelse til Klubbens Bestyrelse. 

DANSK MODELFLYVER UNION 
Formand : K. Flenstecl .J,•nsen, 

l{abhelcjevej 21, Brh. Telf. Bella 3762 v. 
Sekretær: Jørgen Gamst, ,Parndisgoarden,, 

Glostrup. 

Hobro Modelflyveklub meddeler: Paa 
en ekstraordinær Generalforsamling den 
1.- 10.-42 afgik Henning Klok som For
mand paa Grund af manglende Tid. Bør
ge Hansen blev valgt til Formand, Hen
ning Ebstrup til Kasserer og Erling Gre
gersen til Bestyrelsesmedlem. Klubbens 
Adresse ~ F ritzehus, Hobro. 

M. F. »Herning Elite« meddeler: Klub
bens nye Formand er Egon Madsen, Gl. 
Landevej 23, Herning. 

»Avlator«, AaJborg meddeler: Klub
bens nye Formand, Flyverløjtnant G. 
Odgaard Christensen, fungerer p. t. paa 
Grund af indtrufne Omstændigheder ban
de som Formand og Sekretær. 

M. F. »Sølvfalken«, Slagelse meddeler: 
Alle Henvendelser til Klubben skal for 
Fremtiden ske til Formanden, Henning 
Petersen, Gl. Holmstrup pr. Slagelse. 

Adresseforandring: Bestyrelsesmedlem 
i D. M. U., Peter Christiansen, har ~kif
tet Adresse til Ørebakken 9, 1. Sal, Hel-
singør. (Fortsæltes Side 251,) 
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Fire nye S-Ellteflyvere: I Løbet af 
September Maaned har Unionen haft den 
Fornøjelse at anerkende 4 nye S-Elitefly
vere. 

Nr. S. 19. Erik Bugge, M. F. , Stratus • 
med følgende Tider: 4 Min. 15,2 Sek., 4 
Min. 25,0 Sek. og 5 Min. 00,0 Sek. Model
len er en Selvkons truktion, E. B. 19 c, 
med følgende Data: Planareal 28,3 
Kvdm., Sideforhold 1 :15, Profil Golt. 497 
og Vægt 519 gr. 

Nr. S. 20. Chr. Andersen, >Aviator•s 
Modelflyvere, Aalborg. Tiderne, som er 
de største, der endnu er præsteret, var 
følgende : 6 Min. 35,0 Sek., 68 Min. 55,5 
Sek. og 5 Min. 27,9 Sek. Modellen er en 
Selvkonstruktion C. A. 12. Data: Plan
areal 28,8 Kvdm., Spændvidde 186 cm, 
Vægt 680 gr. 

Nr. S. 21. Henning Gilkær, 0. M.-F. Ti
derne var : 5 Min. 10,8 Sek., 4 Min. 21,0 
Sek. og 5 Min. 21 ,0 Sek. Denne Model var 
ogsaa en Selvkonstruktion H. G. 5. Data : 
Planareal 28,0 Kvdm., Sideforhold 1:10, 
Profil Gult. 497 og Vægt 470 gr. 

Consolidated 
,,Catalina" 

2 

36 
39 

r . 
··.,~. ':...
)~>:.l.,,!'' 

\t::;;~:~~ 
Dimensioner: 

Spændvidde ... . ...... . . .... . ... .. . 
Længde ............................. . 
Højde ............................. . 
Planareal . . ... .. . ................. .. 

Vægt: 

31,7 m 
19,8 m 

5,7 m 
130 m" 

Tornvægt 
Flyvevægt 

6,480 kg 
12,300 kg 

Nr. S. 22. Poul Brandstrup, 0 . M.-F ., 
med Tiderne: 6 Min. 20,0 Sek., 4 Min. 
57,5 Sek. og 4 Min. 25,6 Sek. Modellen er 
konstrueret af Mogens Erdrup, 0 . M.-F. 
og bærer Typebetegnelsen M. E.-14. Den
ne Konstruktion er tiltrods for sin Alder 
stadig paa Højde med de bedste, der 
præsteres i 0. M.-F. Dens Data er følgen
de: Spændvidde 1585 mm, Planareal 28,6 
Kvdm., Sideforhold 1:10, Profil R. A. F. 
32, Længde 1190 mm og Vægt 455 gr. 
Planbelastning 15,5 gr/dm'. Haleplanet rr 
bærende. 

Nye Rekorder: Paa sin anden Betingel
sesflyvning satte Chr. Andersen, • Avia
tor •, Aalborg, den 27.- 9. Rekorden i 
Klasse 8 C op til 58 Min. 55,5 Sek. Mo
dellen var den føromtalte C. A. 12, og 
Tiden er den næstbedste, der endnu er 
opnaaet i Danmark. 

Grundet paa en Fejltagelse hringes 
denne Rekord først i dette Nr. 

Den 21.- 8. opstillede Johs. Thinesen, 
0. M.-F., Wakefieldrekorden for 1942-

Ydelser: 
Storste Hastighed (i 3200 m) 305 km/T 
Flyvestrækning (v. 210 km/T) 6400 km 
Tophøjde ........................... 7800 m 

Forklaring til Skitse: 
1. Vindue med Jalousi til Beskyttel-

se mod Sø. 
2. Maskingevær. 
3. Instrumentbræt. 
4. Betjening af Planets Støtlepon-

tonner. 
5. Antenne. 
6. Pejlantenne. 
7. Hamilton hydromatic Propel. 
8. Pratt & Whitney 14-cyl. Twin 

Wasp Motorer. 
9. Kølerklapper. 

43, idet han efter tre paa hinanden føl
gende Flyvninger efter Jords tart opnaa
ede en Gennemsnits lid paa 1 !\lin. 27,5 
Sek. 

Modclfly,•efotografler: Som det tydeligt 
fremgaar af de nye Rekordanmodnings 
blanketter, er der afsat Plads til Foto
grafier af Modellerne. Det er dog abso
lut ingen Betingelse for at fan Rekordrr
ne anerkendt, men Modelflyverne opfor
dres til at medsende Fotografi alligevel, 
da det af Hensyn til Propagandaen i 
mange Tilfælde er vigtigt at have el fyl
digt og alsidigt Billedmateriale, f. Eks. til 
Offentliggørelse i Flyveblade, til Udstil
linger o. lign. Derfor, send altid Fotogra
fier med Rekorcl- og EliteanmodningL•r. 

Forespørgsler, der rettes til Hedaktio
nen og som ønskes besvaret direkte, maa 
være ledsaget uf f r a n k e r e t S v ar
ko n volut. 

10. Udstødsror. 
11. Anordning til Forhindring af !~-

dannelse paa Planets Forkant. 
12. Landingslys. 
13. Pitotrør. 
14. Forreste Planbjælke. 
15. Balancekl;ip. 
16. Bageste Planbjælke. 
17. 200 kg's Bomber under hYer Plan-

halvdel. 
18. Chefmekanikerens Plads. 
19. Planstøtter. 
20. Brændstoftanke (i Planet). 
21. To Maskingeværstandpladser 

Mg. i hver). 
22. Udtrækkeligt Trin. 
23. Haleplan (i eet Stykke). 
24. Hovedspant med Dør ind 

Kroppens bageste Del. 
25. Toilet. 

(lo 

til 

26. Hovedspant. (Fortsættes Side 252.) 
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Henri Fugl faar Dansk Svæveflyver Unions Byggepræmie 1942 

liellri Fugl og Poul Olsen lægger sidste Haand paa Bussarden. Poul Olsen har 
fremstillet Beslagene til Bussarden. 

Det var et af de store Øjeblikke i Unio
nens Lejr ved Bjergsted, da Henri Fugl 
ankom til Lejren med sin splinternye 
Hhiinbussard. 

De fleste af os vidste, at Henri Fugl i 
de sidste Aar havde været i Færd med at 
bygge Bussarden, og med det Kendskab 
vi havde til hans Byggefærdighed fra tid
ligere Lejligheder - Henri Fugl har na
turligvis ogsaa bygget Skoleglider - ven
tede vi, at den vilde blive godt bygget ; 
men at den vilde blive saa smuk, som 
vi ~aa den i Bjergsted, havde vist de fær
reste tænkt sig. 

Der er faktisk ikke eet Sted, man kan 
sætte Fingeren paa den og sige: her har 
vi Amatøren ! Den staar i enhver Hen
seende fuldt ud paa Højde med de Svæve
planer, der udgaar fra Hærens Flyver. 
troppers Værksteder. 

Bussarden er ikke malet, men lakeret. 
Det smukke Træarbejde træder derved 
endnu tydeligere frem. 

At Bussarclen ogsaa viste sig at være 
særdeles velflyvende, forringer naturlig
vis heller ikke dens Værdi. 

I Anerkendelse af det sjældent ndmær• 
ked e Arbejde har Unionen ladet frem 
slille el Sølvbæger med Inskription, som 
er overrakt Henri Fugl som Byggepræmie. 

H. F. 

Sfafssføffe fil 'Dansk Svceveflyvning 
I Tyskland, Rusland, Italien, Finland 

og flere andre Lande er Svæve
flyvesporten i mange Aar blevet kraf
tigt understøttet af Statsmyndigheder
ne I Løbet af de sidste 2 Aar har del 
samme Vtl'ret Tilfældet i Sverige, idel 
der i 1941 oprettedes en Centralflyve
skole i Ålleberg ved Fallkoping med 
et Stats I il skud paa 332.000 Kr. 

Her i D:inmark har Svæveflyvespor
ten indtil Dato saa godt som ingen 
Støtte faaet fra det Offentliges Side 
udover den i allerhøjeste Grad paa
skønnede Kontrol, som Statens Luft
fartstilsyn fører baade med Bygnin-

27. Hvilepladser. 
28. Magasin for Lysbøjer. 
29. Hovedspant. 
30. Vandtank. 
31. Varmeplader. 
32. Observatørens Kortbord. 
33. Radio. 
34. Kontrolbræt. 
35. Ponton, som kan drejes opefter 

og udad, saaledes at den danner 
Planspidsen. 

36. Trækstang til Stolteponton. 
37. Balanceklap. 
38. Styrestænger for Støtteponton. 
39. Støttepontonnen er trukket op og 

danner Planenden. 
40. Fortøjningspullert. 
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S0111 Beslcæf ligelsesf ora11stalt11i11g 
bygges 5 Overgangsplaner paa 

llærens Flyvertroppers 
Værksteder. 

gen af Svæveplaner og med Ucluvelsen 
af Flyvningen. 

Nu ser det imidlertid ud til, at man 
ogsaa her i Danmark begynder at reg
ne Svæveflyvningen som en Sports
gren paa Linie med andre Former for 
Sport, idet det nemlig er lykkedes 
Dan~k Svæveflyver Union gennem Del 
Kgl. Danske Aeronautiske Selskab at 
opnaa et Statstilskud paa ca. 35.000 
Kr. til Bygning af 5 Overgangsplaner 
af Typen »Grunau Baby 2 B«. 

Krigsministeriet har erklæret ~ig 
indforstaaet med, at Hærens Flyver
tropper paatager sig Arbejdet ved 
Fremstillingen af de 5 Svæveplaner. 
De med Arbejdets Udforelse forbund
ne Omkostninger andrager 45.500 Kr., 
hvoraf 34.500 Kr. er Arbejdsløn. 

Arbejds- og Socialministeriet har 
efter Forhandling med Ministeriet for 
offentlige Arbejder og med Arbejdsmi
nisteriets Beskæftigelsescentral god
kendt Arbejdet til Udførelse. 

Der vil af Statskassen blive ydet et 
Tilskud paa 80 pCt. af Arbejdslonnen, 
samt et Tilskud til Indkøb af inden
landske Materialer, hvilket dog ikke 

kan overstige 50 pCt. af Tilskudel Lil 
Arbejdslønnen. 

Af Restbeløbet, som Dansk Svæve
flyver Union selv skal betale, har 
Grosserer Victor B. Strand skænket O'i 

Størstedelen, idet vi saa snart Arbejdet 
skal paabegyndes, faar udbetalt 5000 
Kr., en storstilet Gave, som vi er me
get taknemlige for. 

Det er af meget slor Betydning fur 
Unionen og for Dansk Svæveflyvning 
i det hele taget, al Unionen kommer 
til at rande over saa meget godt og 
ensartet Materiel. Der er dermed aab
net Mulighed for Oprettelsen af en 
Svæveflyveskole i Sommermaaneder
ne; i hvert Fald kan Unionen i sin 
aarlige Sommerlejr give sine Medlem
mer en virkelig god Uddannelse fuldt 
paa Højde med, hvad der kan opnaas 
paa Svæveflyveskoler i Udlandet. 

Harriet Førslev. 
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En Modelflyver bliver Svæveflyver 
Bjergsted-Lejren set med en Deltagers Øjne 

DET er nu faslslaaet, at den ideale 
Udvikling for en Motorflyver er a1 

begynde som Modelflyver, fortsætte som 
Svæveflyver i 16--17 Aarsalderen, indtil 
man i tidligste Fald med det fyldte 19. 
Aar kan aflægge Sportsflyverprøven. 

Det er desværre kun et Faatal, der har 
faaet Motorflyvercerlifikat gennem den
ne Udvikling her i Landet. Det skyldes 
bl. a., al alle tre Sportsgrene først fik de
res virkelige Gennembrud umiddelbart 
før denne Krigs Udbrud. De udviklede 
sig sideløbende fra en spæd Begyndelse 
til omfattende Landsbevægelser. Først 
naar denne Krig er forbi, kan man for
udse, at Hovedparten af Svæveflyverne 
vil blive rekrutteret fra Modelflyvernes 
Rækker, og videre Flertallet af Motorfly
verne fra Svæveflyveklubberne. En mere 
melodisk og naturlig Uddannelse kan 
daarligt tænkes, idet man paa denne 
Maade rigtig bliver Dus med Flyvningen 
i alle dens Afskygninger. 

Vil det saa sige, at Model- og Svæve
flyvningen k u n er at betragte som iøv
rigt gode Forskoler for Motorflyvningen? 
Nej, maa Svaret ubetinget blive. Saavel 
Svæve- som Modelflyvningen er hver for 
sig saa interessante og rige paa Opgaver, 
at de begge er endelige Maal for mange 
flyveinteresserede. Dette gælder især for 
Svæveflyvningen, som har den store For
del frem for Modelflyvningen, at Udøve
ren af Sporten selv kommer i Luften og 
ved egen Indsats og efter egen Evne kan 
beherske Flyvningen. Men i mange Til
fælde vil de forholdsvis store Udgifter, der 
er forbundet med Svæveflyvningen, hæm
me for Tilgangen fra Modelflyverne. Del 
<'r nu heller ikke saa slemt, da Model
f'Jyvningen vilde lide for meget ved, at 
a 11 e dens bedste Kræfter forlorl den til 
Fordel for Svæveflyvningen. 

Men selv for den mest trofaste Model
flyver vil der sikkert komme en Dag, du 
han selv ønsker at være med, naar Mo
dellen gaar op i Højslart. Og saa er det 
kun naturligt, at han sager over i Svæ
veflyvningen. Saadan gik det ogsaa for 
mig, hvor det som hos saa mange and re 
havde været økonomiske Vanskeligheder, 
der havde lagt sig hindrende i Vejen. I 
1933 var jeg med til at stifte Fyns Luft
sport, der som nystartet Svæveflyveklub 
byggede en Stamer med Staalrørshale. Da 
der ikke var Midler Lil et Gummilov, end
sige el Spil, blev den solgt til Hjørring
Klubben •Falken•. 

Da Fynboerne og Jyderne kundt• komme 
l Luften - i tre Uger! 

Da jeg i 1942 igen følte Lyst og Trang 
til at blive Svæveflyver og blev Medlem 
af Odense Svæveflyveklub, var jeg kom
met for sent paa det. For her paa Fyn 
gælder det som i Jylland, al Svæveflyv
ning er forbudt - endnu da! Det blev 
derfor hilst med Glæde, da Dansk SvæYe
flyver Union undfangede den brillante 
Ide at arrang~re to Træningslejre i hen-

holdsvis Lundtofte og Bjergsted, hvor 
fynske og jyske Svæveflyvere kunde fan 
Lejlighed til dels al fan Begynderskoling 
og dels fortsætte med allerede begyndt 
Træning i denne herlige Sport, der p. l. 
ikke er forundt dem i deres egen Lands
del. Det var et lille Skaar i Glæden, al 
Lundtofte-Afdelingen for A- og Il-Aspi
ranterne ikke kunde gennemføres. 

I Tiden før Lejren blev Dagene lait . 
Da jeg ankom til Bjergsted Forsamlings
hus 2. Sept. ved 15-Tiden, havde Lejren væ
ret aabnet i to Dage. Til Trods herfor 
stod der allerede flere mismodige Skole
glidere, som Skæbnen havde ramt i Form 
af uerfarne Begynderhænder og dermecl 
følgende ublide •Landinger <. A-Skolin
gerne var ophørt for den Dag, oplyste en 
haarfager, noget langskægget Unger
svend i en I{edeldragt, der fordum var 
hvid. Den langhaarede - en Dobbelt
gænger til Carl Brisson - kaldet •Sme
den • - havde erklæret, at han vilde Jade 
Skægget staa, indtil han havd e faaet sit 
A. Han forlod Lejren langskægget! 

Særprægede og primitive Kvnrtcr
forhold. 

Indenfor i Forsamlingshusets store Sal, 
der paa en Gang var Opholdsrum, Spis l" 
og Sovesal samt Heparalionsværks ted (og 
Hangar, naar det øsregnede}, hang vort 
• Landgangstøje paa Kakkelovne, Vin
dneskroge, Ribberne etc. Langs V æggenP 
var der Tangmadrasser, hvorpaa Cyklela
sker, Kufferter, Fodtøj o. 1. var hen
slængt om Dagrn. Senere var der saa 
mange Planer til Reparation, at l\fodra ~
serne maatte stables om Dagen. Der blev 

ofte repareret fil hen paa de smaa Ti
mer. Det hed sig, naar man gik til 
•Køjs <, at nu maalle vi se al komme i 
Spaanerne. Mangelen paa Soveplads blev 
afhjulpet ved, at flere havde Telt m ed, 
medens andre indlogerede sig paa Naho
gaardenes Hølofter. 

I den vesllige Ende af Forsamlingshu
set var det alt for lille Køkken, hvor 
Køkkenchefen, Frk. Gudrun Førslev, 
præsterede del Kunststykke at lave varm 
- og fortrinlig - Mad til op til 40-50 
~ullne Svæveflyvere. Ja, den søde og fri
ske Gutte var ubetinget en af Lejrens po
pulæreste Skikkelser. 

Ved Siden af Køkkenet var der et lille 
Hum, der til daglig er Scene for den lo
kale Ungdoms Dilettantforestillinger. Nu 
tjente det ~om kombineret Lejrkontor, Mar
ketenderi og Soverum. Som Jørgen Sand
Yad skrev saa satirisk og realistisk i sin 
ypperlige Reportage i •Politiken •, her
skede der her en malerisk Uorden af Pa
pirer, Bøger, Instrumenter, Kasser med 
Madvarer fra Negerkys til Øl. Stud. 
oecon. Hjuler fik her som Marketender 
Lejlighed til at supplere sine teoretiske 
Kundskaber i Økonomien med praktiske, 
hrnd han gjorde saa godt, at han kunde 
bidrage til Formindskelse af Undersku
clet paa Lejr-Regnskabet. 

Merl Vaskeforholdene var det saa som 
saa. Ingen Brønd, da Grundvandet 
her ligger 57 Alen under .Jorden. Van
del blev derfor flere Gange dugligt bragt 
i Junger af Peter, en gemytlig, jovial 
Bjergsted-Boer. Da Vandet var nødven
rligl i Husholdningen, maalte der spares 
paa det til Morgentoilettet. De fleste nf 

Transport af Skoleglideren til Flyvepladsen. 
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os vendte derfor hjem med Prøver af 
Bjergsted-Jorden under Neglene. 

10 Kr. for en Roelandlngl 
Og saa den vigtigste Del af Historien, 

Flyvningen. 
Det skal siges med del samme, der var 

for lidt Spilkraft. Hvis det ret omfatten
de Materiel, beslaaende af 5 Skoleglidere, 
4 Overgangsplaner og 2 Hekordplaner, 
skulde have været udnytlet rationelt, 
~kulde der mindst have været to Spil i 
Gang hele Tiden. Det lod sig ikke gore. 

Terrænforholdene var absolut ikke de 
bedste, hvad der ble,· rcclcgjo1 t for i 
FLYV~ Oktober-Nummer. Det skal her 
nævnes, at een bestemt Hocmark var sær
lig dyr at lande i; det kostede nemlig 10 
Kr., som Ejeren var nok saa ferm til al 
opkræve. Oberstinde Harriet Førslcv var 
cl af hans Ofre, og Fruen vil som Erin
dring gemme Kvitteringen , lffor rie r 
staar: •Modtaget IO Kr. for al lande i 
mine Roer! • 

Naar der ikke var Skrænlvind, fløj vi 
fra den fjernereliggende Mark, hvor vi lit 
havde mere travll med at lave Alleer 
mellem Traverne end med at flyve. 

Glimt fra A-Holdet. 
Vi var de to første Uger af Lejren ca. 

25 !\land og 1 Kvinde paa A-Holdet, der 
omfattede olie Begynderne. Jeg var kom
met til Lejren med lidt af den Opfallelsc, 
al det var der da ikke nogen Ben i a t 
faa del A - de 20- 30 Sekunder skulde 
man sagtens klare. At det nu ikke var 
helt saa let som al klø sig i Nakken, kan 
A-Holdet tale med om. Vi har nu lært 
al betragte Bærerne af 2 og 3 Maager i 
Knaphullet med den største Ærefrygt. Da 
vi forlod Moder Jord for første Gang og 
skulde betjene Højde-, Sideror og Klap
per paa en Gang, kunde del nok knibe 
med al holde Styr paa alle tre Dele. 

Løjtnant Bcrgh var os en ypperlig Læ
rer. Hans myndige og dog friske Optræ
den indgud os Respekt og Tillid paa cen 
Gang. •De kan tage den op i en Meters 

Højde og holde den der, indtil jeg vin
ker af. Saa trykker De den, udløser, men 
for Guds Skyld, 1 a d v æ r e m e d a t 
b a n k e d e n i J o r d e n I Er De frisk 
til al starte? Er der noget, De er i Tvivl 
om? • Selv om vi havde hørt disse o. I. 
Ord gentaget før hver Start, virkede det 
alligevel som en Slags beroligende Ind
sprøjtning. 

Under Skolingerne forekom mange 
pudsige Situationer. En af mine Kamme
rater, der havde haft en 5- 6 Starter i 
Skoleglider, var fastspændt og sad og 
ventede paa, at Spilh! t skulde starte. lian 
bevægede Pinden frem og tilbage og iagt 
tog Klapperne, der naturligvis ikke he
ncgede sig. •Klapperne virker ikke •, er
klærede han - og en Latterorkan brød 
los fra de omkringstaaende. En anden 
Dag skulde han starte i Sidevind, hvor
for Bcrgh instruerede ham om al Yære 
efter den med Klapperne. •Ogsaa dem? • 
lod del forundret. Tableau. 

En anden af mine Kammerater trak 
Skoleplanet op i en 4 a 5 Meters Højde 
paa sin første Start. Den blev fløjet fuld
stændig død, saa Bergh smed sig, saa 
lan,'J han var paa Jorden og begravede 
Ansigtet i Hænderne - men Braget ude
b!e, . Ved lidt af et Mirakel fik •Slra
to,;f. æreflyveren • Pinden frem i yderste 
Øjeblik, saa baade Plan og Elev slap 
uskadt. 

Ogsaa paa de andre Hold skete der l'l 
og andet, der nok var værd at berette. 
Saaledes hændte det paa Oberstindens 
første •Meise •-Tur, al Udløsningshaand
taget for Luftbremserne hang i Fruens 
Ærme, saa de blev halvt udløst. Oberst
inden, som havde glædet sig saa meget 
til Turen, blev meget skuffel over, at 
Has , ikke gled pænere og landede med 

del samme - og først saa opdagede den 
ulykkelige Grunden til, at den gled som 
en Sten. Fruen fik Omstart!! 

Af de ca. lo Snese, der i Løbet af Lej • 
ren deltog paa A-Holdet, fik de 10 A'et. 
Seks af os var oven i Købet de første 
her i Landet, der fik del med Gummitov-

Grzmau Baby Spil-Start. 
Oberstinde Harriet Førslev starter i Aviators Grunau Baby .,,Lønstrup«. 
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start. Denne Startmetode har de Fordele, 
at man ikke skal tænke paa at udløse, og 
at man kan faa tilstrækkelig Flyvetid 
ved at følge det skraanende Terræn og 
derved undgaa den Fornemmelse af Høj
de, som er saa generende for Begyndere. 
Man fik hurtigt Fidusen og lærte at bru
ge Pinden med smaa Bevægelser. Thi, 
som den aarhusianske Vismand John 
\Vettlesen sagde, de smaa Bevægelser gi• 
ver den store Flyver, og omvendt de store 
Bevægelser den lille Flyver. 

Mange har indvendt mod Gummilovs
start til A'et, at man saa skal begynde 
helt forfra, naar man i Spilstart skal 
træne til B'et. Da vi endnu ikke her
hjemme har Erfaring paa dette Omraade, 
vil kun Fremtiden kunne aflive eller stol
te denne Teori. Det er i hvert Fald givet, 
al de fleste af os og vor Flyveleder, Løjt
nant Bergh, var begejstrede for Gummi
lovsstarterne, selv om det var et større 
Slæb al faa Planet up paa Højen til næ
ste Start. 

Det var i Forvejen beregnet, at man 
kunde naa to Starter pr. Mand pr. Dag, 
men d(•t lod sig ikke gøre, dels paa Grund 
af uforholdsvis mange Havarier og dels 
paa Grund af Spillenes manglende Drift
sikkerhed. Mange Dage kunde vi knokle 
uden at komme i Luften een eneste 
Gang. Vi maalte sande, at Svæveflyvning 
er 99,9 pCt. Arbejde og 0,1 pCt. Flyv
ning, men den ene Promille føltes som 
rigelig Belønning for de udstaaede Stra
badser. 

Jeg tror, alle vi Deltagere vil tænkl' 
tilbage paa Bjergsted-Lejren 1942 med 
oprigtig Glæde. Thi nok var der mege.!, 
der ikke var, som del skulde være, men 
i Erindringen vil kun de gode Minder 
fæstne sig, heldigvis. Der var det bedste 
Forhold mellem Lejrledelsen og Lejrdel
tagerne. Jeg tror, at B- og C-Holdene 
var lige saa tilfredse med Løjtnant Jør
gensen som Flyveleder som vi A-Folk 
med Bergh. 

Hvad kan man ønske for Unionens Træ
ningslejr 1943? 

Naar næste Aars Træningslejr find er 
Sted - hvad alle haaber - man man 
ønske for Unionen, at den vil være i Be
siddelse af mindst lo driftsikre Spil, som 
de Hærens Svæveflyverskole i Køge raa
der over. Foruden de 5 nye Grunau Baby 
2 B, som Unionen vil raade over næste 
Aar, kunde man ønske, at dette Materiel 
vilde blive suppleret af mindst to SG 38 
Skoleglidere, saa Begynderne ogsaa kan 
faa en Chance. 

Til Slut hvad betyder Modelflyvningen 
som Forskole for Svæveflyvningen? Ge 
nerelt har vi herhjemme for lidt Erfa 
ringsmateriale, men ud fra mit eget iso 
lerede Tilfælde kan jeg kun sige, at nanr 
jeg slap med kun 15 Starter til mit >A •, 
saa skyldtes det foruden Gummilovsstar
terne netop, at jeg gennem Modelflyvnin
gen har faaet Kendskab til Flyvemaskinen 
og dens Reaktioner i Luften. Modelflyv
ningen giver En en uvurderlig teoretisk 
Ballast, der har saa stor Betydning, naar 
man fortsætter med Svæve- og Motorflyv
ningen. Fremtidens Løsen for den dan
ske Ungdom bør derfor være: 

Modelflyver - Svæveflyver 
Motor f I y ve ri 

J o h s. T h i n e s e n. 
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SLOTS FL YVEMODELLER 
/lf Jørgen Mortensen. 

P ROBLEMER, som altid vil være til 
Stede ved Konstruktion af Modeller, 

er Stabilitet og Modstand. Modelflyveren 
siger : • Jeg vil have en Model, som j..,,l 
kan flyve med i næsten al Slags Vejr. • 
Derfor bygger han en Krop, som er me
get lang (stor Moment-Arm). Modellen vil 
sikkert ogsaa flyve meget stabilt om 
Tværaksen, forudsat at tilstrækkelig V -
Form er til Stede, og at La'teralcentret er 
rigtigt beregnet. Men den store Modstand 
(større Længde giver større Tværsnit
areal) vil nedsætte Stigeevnen, hvis del 
er en Motormodel, og giver daarligere Gli
devinkel, ligesom Chancen for Tilslut
ning til Termik vil være ringere, end hvis 
Slots anvendtes. 

Ordet •Slot•, som vil være de fleste Mo
delflyvere ubekendt, er engelsk og bety
der Spalte, snæver Aabning, og benæv
nes derfor ogsaa i Flyverkredse, Spalte
klapper, men da Udførelsen af Slots paa 
Modeller næppe vil faa noget med Klap
per at gøre, vil vi, indtil et passende 
dansk Ord findes, anvende det engelske 
Slots. · 

Naar en Motormodel stiger for kraf
tigt, vil man, hvis den da ikke gaar rund! 
i el Loop, se den blive hængende i Pro
pellen et Stykke Tid og derpaa rette Næ
sen nedad og begynde en Række farlige 
Stall. Aarsagen hertil er jo ganske ty
deligt den, at Opdriften er gaaet tabt ved 
den store Indfaldsvinkel, idet det har 
været umuligt for Luftstrømmen at for-

løbe regelmæssigt omkring Profilet, den 
er blevet opløst i Hvirvler. Nu maa man 
altsaa, hvis man vil have en Model med 
en stor Sligeevne og god Længdestahili• 
tet, sørge for, at der ved de Indfalds
vinkler, hvorunder Modellen skal kunne 
flyve, er tilstrækkelig Opdrift til Stede, 

Slots 

og del er netop det, vi gør ved Anvendel
sen af Slots. 

Som del fremgaar af Figuren er der 
indbygget en Spalte i Planet. Aabningen 
er ret stor forneden, mens den foroven 
er ganske lille. Under Flyvning i vandre! 
Stilling sker der ikke noget, Luften 
strømmer fuldkommen normalt om Pla
net, men i det Øjeblik, Modellen gaar ind 

i el Stall eller en stejl Stigning, strømmer 
Luften ind i Spalten. Den !\længde Luft, 
som er kommet ind gennem den store 
Aabning, skal nu ud af den lille. Der 
maa derfor nødvendigvis opstaa en A<:
celeralion, og dermed er l\Iaalel naael. 
,Jo hurtigere Luften trommer om Pla
net, jo større Opdrift giver den. Den 
store Hastighed for Luftstrømmen paa 
Profilets bagerste Del giver saa meget 
mere Opdrift ved de Indfaldsvinkler, 
hvor Stall sædvanligvis indtræffer, at 
delle undgaas, og Stallgrænsen rykke~ 
dermed kendeligt i Vejret. 

For nu al prøve ovenslaaende i Praksis 
byggede jeg en Motormodel i Kl. 1 og en 
Svævemodel i Kl. 7, begge forsynet med 
Slots. Profiler var Grant M. 8 og Grant 
l\I. 9. De blev prøvefløjet en Aften med 
S\'ag Vind. Efter at have trimmet Mo
tormodellen i Haandstart med ca. 50 Om
drejninger lukkede jeg begge Slots med 
et Par Balsaslumper og gav Propellen 
ca. 400 Omdr. Modellen steg ret flat og 
svævede pænt. Balsastumperne blev fjer
net og Motoren trukket op igen. Denne 
Gang stak den Næsen næsten lodret Lil 
Vejrs og steg ca. dobbelt saa højt som 
paa den første Flyvning. Vi troede nu, al 
den vilde stalle, men i Stedet fladede 
den ud og begyndte en fin Glideflugt. 
Successen var sikker. Al Tvivl var som 
blæst bort. 

Saa kom Turen til Svævemodellen. 
Først prøvede jeg et Par Flyvninger med 
normal Udløsning af Modellen fra Sno
ren, men saa lod jeg den springe af midt 
i Optrækket. Modellen stod et Øjeblik 
stille i Luften, vendte saa Næsen nedad 
i et Dyk, rettede sig op og forsøgte nl 
stalle, men det blev ved Forsøget. I Ste-
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Den tekniske Udvikling indenfor Dansk Modelflyvning 
Af Jørgen Gamst. 

INDENFOH dansk l\Iodelflyvning har 
det været interessant al se hvilke 

Fremskridt, der i Løbet af de sidste 2 Anr 
er foregaaet med Hensyn til den >tekni
ske • Forbedring af Svæve- og Motormo
dellerne. 

Bevægelsen tog sin første Begyndelse 
for Motormodellernes Vedkommende ved, 
at disse Modeller blev forsynet med fæld
bar Propel og opklappeligl Understel. 
Herved opnuas, al Luftmodstanden bliver 
betydeli(lt nedsat, hvorved Glidevink\en 
og hermed Præstationerne forbedres. 

Næsten samtidig hermed begyndte man 
at anvende bærende Profiler i Haleplu
nerne - først paa l\lolormodellerne og 
lidt senere paa Svævemodellerne. Til Mo
tormodeller viste delle sig særdeles vel
egnet, og næsten alle Motormodeller er 
nu forsynet med bærende Haleplan, thi 
herved opnaas jo, at den faktiske Plan
belastning nedsættes noget. Til Svævemo
dellerne har bærende Haleplan derimod 
ikke vundet nær saa stor Anvendelse, og 
det skyldes hl. a., at Chancen for Havari 
under eller efter en uheldig Højslurl er 
betydelig større, end hvis man bruger al
mindeligt symmetrisk Profil i Haleplanet. 
Hvis Modellen nemlig udløses i en meget 
skarp Kurve eller saaledes, at den plud
selig mister Flyvefarten, har man set ad
skillige Tilfælde, hvor den er gaael over 
i lodret Styrt mod Jorden, ude af Stand 
til at rette sig op. Dette afhænger selvføl
gelig meget af, hvor stærkt bærende Ha
leplanprofil, man anvender. 

For ca. 1 Aar siden gik adskillige Mo
delflyvere over til at forsyne deres Svæ
vemodeller med automatisk Kurveklap. 
Formaalet hermed er, at faa Modellen til 
automatisk at flyve i Kurver efter Høj 
starten. Klappen anbringes sædvanligvis 
bag paa Sideroret, i selve Sideroret eller 
i den bagerste Del af Kroppen. Under sel 
ve Højstarien holdes Klappen i neutral 
Stilling ved Hjælp af en tynd Snor hen 
lil Ilojstarlkrogen, saaledes at Modellen 
gaar lige op. Men i det Øjeblik, Udlosnin 
gen finder Sled, løsnes denne Snor, og 
Klappen bringes til Udslag ved Hjælp af 
en Elastik. (llvorledes delle evt. kan Ja . 
ves er vist i •Modelflyvesport •.) i\lodcl 
len begynder derefter at flyve i Kurver, 
og man kan selv regulere hvor store el
ler smaa disse Kurver skul være, ved al 
lade Klappen gore større eller mindre 
Udslag. Hensigten hermed er indlysen 
de: Dels kan man nogenlunde regne ud, 

det gik den over i fin Glideflugt. ,Jeg var 
forbavset og prøvede derfor igen. Del 
samme gentog sig, Modellen retlede sil-( 
altid op og fløj fint. 

Fordelene ved Slots er aabenbure: 
Bedre Længdestabililet, kortere Krop 

(ca. ¾.) kan derfor anvendes, hernf tol 
ger mindre Kroptværsnit, mindre Luft 
modstand og mindre Vægt. Bedre Stige
evne, højere Stallgrænse og større Mulig
hed for Termikflyvning. Prøv at bygge en 
Model med Slots. Selv den mest tvivl
somme maa indrømme, at her ligger en 
ny stor Opgave for Modelflyverne al gaa 
i Gang med. 

hvor Modellen vil lande, og dels kan 
man lellerc faa den til al bcnylle en 
Termiksøjle. 

I Lobet af Vinteren og Foruarel er 
der rundt om i Klubberne blevet eksperi
menteret med al forsyne Modellerne med 
Bremseklapper. Bremseklapperne kan 
enten indbygges i Kroppen eller i Planet, 
men det har vist sig mesl effektivt al ind
indbygge dem i Planet, og de kan anven
des bande Lil Svæve- og Motormodeller. 
Meningen med at forsyne Modellen med 
Brcm!,cklappcr er den, at man vil und
gaa, at l\Iodellcn flyver hort i Termik ved 
en Konkurrence cll. lign., inden man har 
udført de 3 Flyvninger, Placeringen sæd
vanligvis udregnes efter. !\fan sællcr der
for Bremseklapperne Lil at træde i Funk
tion efter 5-6 Min. I• orlob, idel Flyv
ninger over 6 Min. kun regnes for 6 Min . 
i H. I. Unionens l{onkurrenceregler. 

Til al udløse Bremseklapperne anven 
des i Hegelen et Columbustryk. 

Som det sidste nye er nogle af vore fø
rende Modelflyvere for el Par Mauncder 
siden begyndt at forsyne deres Modeller 
med Slots. I Amerika er man for over c l 
Aar siden begyndt at beskæftige sig her
med, og de Forsøg, der allerede nu er 
blevet gjort herhjemme, er faldet over
ordentlig tilfredsstillende ud. Ilvad Slots 
egentlig er, ved maaskc ikke saa forfær
delig mange, og hvad liensiglen hermed 
er, og hvorledes de virker, ved sikkert 
endnu færre. - Slots'ene anbringes i Mo
dellens Plan, qg virker paa den Muad e, 
at Luften ved en bestemt Indfaldsvinkel 
kan strømme fra Undersiden af Planet 
op igennem en Kanal til Oversiden. Den
ne Kanal, der gaar paa langs af Planet 
er ca. 1/4 af Planlængden og ligger i en 
Afstand af ca. 1/., Profilbredde fra For
kanten. Den fører ikke lige lodret op 

igennem Planet, men er krummet paa en 
bestemt Maade. Formaalel med Slots 
er først og fremmest det, al de forhin 
drer Modellen i at stalle, men desuden 
giver de I\Iotormodellcrne en bedre Sti
geevne og gor den omhyggelige Ind!>lilling 
af disse Modeller mindre nødvendig. De 
virker paa den Mande, ul hvis Modellen 
begynder al flyve med for stor Indfalds
vinkel, d. v. s. er ved al komme Lil al 
stalle, strømmer noget af Luften fra Pla
nets Underside op igennem Kanalen, 
hvor den tvinges til at følge Planet~ 
Overside af den ovenom strømmen<le 
Luft. Derved bliver Opdrif len paa den 
bagerste Planhalvdel forøget, og Model 
len tvinges tilbage til normal Flyveslil -
ling. · 

Endelig !>kul nævnes llenzinmolormo
dellerne, som der nu er ved at komme 
Gang i Bygningen af herhjemme. Ad 
skillige Modelflyvere bygger ogsaa l\folo 
ren selv, men de1· !>kal slor Præcision ug 
Dygtighed til al bygge saadan en lille !\lu. 
tor og faa den Lil al lnhe I inl. l\lodelkn 
forsynes med en saakuldl •Timer • , der 
afbryder den elektriske Slrom og ~land 
ser Motoren, naar den har lnbel el vist 
Antal Sekunder, hvorefter Modellen lan 
der i Glideflugt. De fleste anvender en 
Fotografiselvudløser eller cl Columbus
tryk Lil >Timer •. Ved Konkurrencer og 
Eliteflyvningsforsøg skal l\lotoren nemlig 
standses efter 30 Sekunders Løbetid. 

Som det vil forstaas, er der nu nok af 
interessante Ting for en Modelflyver al 
arbejde med, men jeg vil lil Slut heri
gennem gøre opmærksom paa, at der er 
en Kategori af Modeller, der desværre 
endnu ikke ·er gjort ret meget ud af, nem. 
lig Ande- og Tandem-Modellerne og de 
haleløse l\Iodeller. For al faa sat Gang i 
Bygning af disse interessante Modeller, 
vil Unionen næste Aar til Konkurrencerne 
lade disse Modeller starte i deres egen 
Klasse, saa gaa igang med i Vinter at 
konstruere og bygge l\lodeller hertil. 

Jørg c n G a ms I. 

J ø r g e n M o r t e n s e n. Il. G. ~,\11ila«, Pi11se.~lævnel 194-2. 
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Tegninger 
til 

Skalamodeller 
og 

Modelsvæveplaner 
De rigtige, originale Tegninger 

i h·el Størrelse 

Do 215 
SKALAMODELLER 
Nr. 1. Me 110 ............. . Kr. 1.00 
• 2. Wellington-Bomber ... . • 0.75 
• 3. Fiseler Storch ........ . • 0.75 
• 4. Russ. Jager J 16 Rata .. • 0.75 
• 5. Me 109 ..... · ......... . • 0.50 
• 6. Do 215 ............. . • 0.75 
• 7. He 112 . .........•.... • 0.75 
• 8. Russisk Bomber DB 3 . • 1.00 
• 9. Ju 87 .............. . . • 0.75 
• 10. Spilfire ............. . 0.75 
.11.HelllK ........... . . • 0.75 
• 12. He 115 ............. . • 3.00 
• 13. Focke-Wulf 189 ...... . • 0 75 
• 14. Ar 196 .............. . • 0.75 
• 15. Hurrlcane ............ . • 0.75 
• 16. Hs 126 .............. . • 0.75 

Nr. 17 .• Focke-Wulf Condor•. Kr. \ .00 
• 18. Blenheim I ....... . .. • 1.00 
• 19. Ju 88 .......... . . . . . • 1.50 
• 20 Ju 52 ....... . ...... . • 1.50 
• 21. He 123 .... .. .. . ... . • 1.00 

MODELSV ÆVEPLANER 
Nr. 22. Ztlgling junior . . . . . . . Kr. 0.50 

23. Ztlgling . . . . . . . . . . . . . 1.25 
• 24. Spatz .. .. . . . . . . . . . . . 1.25 

25. Habicht .. . . . . . . . . . . . 1.25 
• 26. Albatros . . . . .. . . .. . . 1.50 
• 27. Der kleine Reiher . . . . 1.50 
• 28. Grosses Albatros . . . . . 2.00 
• 29. Grasser Reiher . . . . . . . 1.00 
• 30. Drohne ........... ·. . . 1.50 
• 3 I. Lerche . . . . . . . . . . . . . . 1.50 

Sendes franco mod Indsendelse af 
Frimærker eller pr. Efterkrav 

FL YV's FORLAG 
Vesterbrogade 60 Kbhvn. V. 

Tyske Rekordsvævemodeller 
I denne Artikel vil vi se lidt nærmere 

paa de lyske Hekordmodeller, der 
ikke skal bygges indenfor Hammen af 
den lo-aarige Uddannelse. 

Der er først og fremmest Overgangs. 
modellen , Ursinus • paa 1800 mm Spv. 
Dens Plan har dobbelt Hovedbjælke og 
flerdelt V-Form og Planet kan skilles 
ad i tre Dele af Transporlhensyn. Krop
pen er fortil 5-kanlet, bagtil 4-kantet 
med ganske almindelig Opbygning. Hale
planet er rektangulært og Halefinnen er 
som et hal\'t Haleplan. Haleplanet er bæ
rende, men trods det er l\fodellens Plan
belastning alligevel paa 20 g/kvdm. 

Imicllerlid er en Planbelastning paa 
20--:lO g/kvdm efter lyske Forhold lige
saa almindelig som Planbelastning 15-
18 herhjemme. Del skyldes, at Skrænt- og 
Termikopvinde i Tyskland, paa Grund af 
bedre Terrænforhold er stærkere end 
her hjemme. l\Iodellerne maa derfor gø
res noget tungere, for ikke at blive kas tet 
rundt i Luften som en Fjer. 

Med sine kun 50 Byggetimer er , Ursi
nus c en meget yndet og anvendt Model, 
og dens Flyveegenskaber er de bedst mu
lige, hvorfor den anvendes meget li1 Ifon 
kurrencer . 

Naar man elle_rs i Tyskland taler om 
Hekordmodeller, tænker man stadig 
først og fremmest paa de gammelkendte 
»Grosse \Vinklercc og »Gentsch<c. Grosse 
\Vinkler kom frem i 1930 som Hesultat af 
den kendte Modelkonslruktør Horst Wink
lers mange Eksperimenter for at frem
skaffe en virkelig Rekordmodel, der var 
saa stabil og flyvedygtig, at den kunde 
overgaa alle andre Modeller. Grosse 
Winkler opfyldte fuldt ud de stillede 
Krav. Den vandt i mange Konkurrencer 
og det vil huskes, at den første virkelig 
store Varighedsrekord herhjemme sattes 
med en Grosse Winkler (Ole Holten 1938, 
35 Min. 52,2 Sek.). Denne Rekord havde 
Grosse \Vinkler uberørt i to Aar indtil 
F. J. 6 fordoblede Hekorden. Del mest in-

leressanle ved \Vinkler er Planet. Det har 
delt V-Form og Ører, har dobbelt Hoved
bjælke og er forsynet med et stærkt hvæl
vet Profil. Den flade Krop er, med Late
ralcenlret beliggende meget nær Tyngde
punklel, meget retningsstabil. Modellen 
egner sig bedst lil Skræntflyvning. 

For el Par Aar siden udkom en forbed
ret Grosse \Vinkler, der enten kunde byg. 
ges med flad eller international Krop. 
Denne sidste Model er glimrende Lil Ter
mikflyvning. 

Ud fra ganske andre Forudsætninger er 
»Gentschc< af Oscar Gentsch konstrueret. 
Med Genlsch har Konstruktøren villet ska
be en Model, der mest muligt lignede el 
S\'æveplan, men havde en Models Stabili
let og Flyveegenskaber. Del er derfor 
ikke saa underligt, at Resullatel er blevet 
mindre godt. Selv om Gentsch er blevet 
hygget meget i Tyskland, har den været 
uclsal for megen Kritik i sit Hjemland. 
Genlsch 's Udseende vil være de fleste be
kendt. Planet ligner meget et Plan til el 
Svæveplan. Det har kraftig dobbelt Ho
,·edbjælke, stærkt hvælvet Profil, Hjælpe. 
ribber og Torsionsnæse langs hele For
kanten. I Planmidten buer Bagkantlisten 
indad mod Hovedbjælken, vistnok af 
Skønhedshensyn, men det giver en meget 
ustromliniet Plantilslutning . 

Kroppen er med sin fra Frontklods til 
Halefinne løbende Rygfinne noget for sig 
selv. Mere indviklet og upraktisk kan en 
l{rop ikke hl\'es. Rygfinnen skulde gøre 
l\Iodellen meget retningsstabil, men den 
har stærk Tendens til at vride. Saavel 
Haleplan som Halefinne er meget lille . 

Naar Plan og Krop skal samles, stikkes 
Planet fra Siden ind i Kroppen og under 
den fas te Rygfinne. Her kiles Kroppen 
fast med Træklodser. Paa denne Maade 
er man sikker paa, at naar Modellen lan
der haardt, vil enten Planet •pløje , Krop
pens Forparti op, eller ogsaa \'il Planet 
knække, hvis Kroppen holder. • 

Med sine 25- 30 g/kvdm Planbelastning 

Tyske FAI-.Modeller, der deltog i King Peters Cup i London 1939. 

257 



En Model, der meget ligner Hast, rr 
Der grosse Bruch • af Gerhard Bruch. 

Modellen har bærende Haleplan, er høj
\'ingct og har ligesom Hast en Slag~ 
i\foagcvingc med Ører. 

Af Skala-Svævemodeller kan nævne, 
Falke H. 5 • og • ~linimou •, konstruere! af 

henholdsvis H. Beerlage og E . Linke. Di~
se lo Modeller er ogsaa bygget en Del 
herhjemme. Der foreligger dog in;::en næ\'
neværclige Hesultaler med disse Modelle r. 
Navnlig Minimoa er en meget smuk ;\J,., _ 
del af del rigtige Svæveplan uf samn11· 
Navn, men Flyvccgenskabt•rne er rin(ere 
end en alm. Models. 

Udover disse nævnte Typer findes der i 
Tyskland ikke særlig kendte Hekord
modeller. Hvis man vil søge nye Erfarin
ger og Tips, maa man se at komme med 
til de store aarlige Stævner, bl. a. paa 
\\'asserkuppe. Her modes de tyske ;\(o

delflyvere med deres allersidste, nye Mo
deller og her kan man uden Tvivl fan nye 
Impulser. 

/-Jen=inmodeller gores klar li/ Rigskonkurrencen paa Wa.~serkuppe 1942. 

Ved King Peters Cup i London 193!) sa:i 
det danske Hold nogle helt nye tyski
Svævemodeller. Bl. a. var der en Model, 
hvis 6--7 kanlede Krop heil var opbygget 
af Fyrretræslister (3 X 3) . Alle Modeller
ne var naturligvis efter F.A.I.s Regler, 
hvilket de øvrige i Artikel 1 og 2 nævnte 
Modeller ikke er. 

er Gcnbch en udpræget Slormvejrsmodel. 
Den egner ~ig bedst Lil al blive slyngel 
ud fra cl højt lljcrg for al lande i Dalen 
med cl Brag. Tyskerne siger selv, at kun i 
~lærk Blæst kan næmeværdigc Flyvetider 
opnaa~ med Gcnlsch. 

Naur Gcnlsch trods sine store Mangler 
og Fejl alligevel sidder inde m ed den ty
ske Distance rekord paa 91,2 Kilometer, 
skylder man Sandheden at fortælle, at Re
korden, der H>3i bl e\' sal af en •Hiller
jungc • Bretfcld, bl ev sat med en stærkt 
ombygget Gentsch. Bretfeld havde forbed
ret TIislutning mellem Plan og Krop, gi
\"el Planet Ører og mere V-Form og sæn
ket Planbelaslningcn betydeligt, neinlig 
li! ca. 21. Starten var Hojstart fra eet ar 
Tysklands mange Hojdepunkter. 

I 19:Jii udgav Helmut Kir~che, Konstruk
lorcn ,1f • Baby , ~in bekendte Rekord
model Slrolch • . Denne l\lodel er en l\Iel
lemling mellem Grusse Winkler og 
Gentsch i sine Flvvee"enskaber men l\Io
dellcn er \'hl l;ccbt"' ~om Te;mikmodel. 
Strolch ha r Pl a nbela~lning en. 18-20 
g/kwlm. El'ler lysk Opfallelsc er Strolch 

118 

Plan cl Monster paa bedste Profilering og 
Formgivning, men de fleste danske Model
byggere vil sikkert forsyne Planet med 
dobbelt Hovedbjælke og tykkere Bag
kanlliste, for at gøre Planet stærkt nok til 
kraftige Højstarter. Det er et Spørgsmaal, 
om det er Umagen værd at give Planet 
den ringe Pil-Form det har, Tyskerne selv 
kritiserer Strolch's Krop. De forreste 
Spanter bør gøres sværere. Kroppen bag 
Planet bør gøres mere torsionsstærk, men 
all iall er Strolch en god l\fodel, som vi 
ogsaa herhjemme i Danmark har haft 
megen Glæde af. 

Samtidig med Strolch udkom Modellen 
A.M.9. af A. Mantel. Modellen har 2350 
mm Spv. rektangulært Plan med ringe V
og Pil-Form. Modellen er med Vilje gjort 
uhyre spinkel for at faa saa lav Plan
belastning som mulig, men l\Iodcllen er 
dog blevet for spinkel igen. Det samme er 
Tilfældet med Modellen •Hast • uf H. Stor
beck. I Højstart har disse to Modeller 
stærk Tendens til at folde Planerne sam
men. 

Cellofiner 
Tykkelse Format Pris 

mm cm Øre 
0,2 45 ;< 12 20 
0,3 25 
0,4 35 
0,6 50 
0,8 65 
1,0 80 

Forlang Specialtilbud paa 
større Formater 

Venligst skriv efter vor W Prisliste 

Flyvning med 
W Modeller 

er en rigtig Feriesport 
for Far og Søn 

Paa Billedet ovenfor ser man del tyske 
Holds7 Modeller fotograferet paa Faircys 
Flyveplads udenfor London. De fleste af 
Modellerne ovcrgaar i Flyveegenskaber 
langt de Modeller, der er udgivet Tegnin 
grr til officielt. 

SWB. 

f Benzinmotorer for Modelflyme 
"KRATMO"lByggesæt for Benzinmotorer 

Reservedele samt enkelte Dele 
Byll'geplaner for Modelflyvemasktner med Ben
zinmotorer: Arado Ar 196 - HS 100 • K 2 - K 3 

Kocea • Uelzen - Kunze - Sausewlnd - o. fl. 
Alle Typer Benzinmotorer f. Modelflyvere repareres 

Arne Fog, EnghaveveJ 76, København, Eva 37 01 
Broc,hurer med P••-• •H••nd41• gratl8f 

W Junior 

ERIK WILLUMSEN Byggesæt med alle Delene klar til at samle og 
Afdelløg: W,Modeller 

35, PIiestræde - København K. 
Telf, Central 9230 

en udførlig Bygge- og Flyveinstruktion . . . . . . Kr. 2,50 
Færdigbygget Model . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . - 4,00 

Erik Wlllumsens Lærebog I Modelsvæveflyvning Kr. 2,00 



SCM&.SNZ.IC. 

====- · 

--- -=--==~- -

-_-_-_--
-=--=--- -

LUFTKØLEDE 

ff øJf ydende 
STJERNEMOTORER 
DOBBEL TSTJERNEMOTOR BMW 801 I BLOHM & VOSS BV 141 
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PRIS 
Pr. Aargang Kr. 6,00 
Pr. Nummer 50 Øre 

___ ......,._ __ 
-·-

BV 1·41
11 

li ~::..:=~§~ ---- - ---- --- - --- - - --

BLOHM&VOSS .. 
fLUG 'ZEUGBAU 

EJVIND CHRISTENSEN 
BOGTRYKKERI & FORLAG 
Vesterbrogade 60 - Telf. 13404 
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Mod el . . . ~~~:.J.-s-:;..;;~ 

Svæveflyver ... 
Flyver! 
Det er Udviklingen ude i de store Luftfartslande, hvor den 

civile Flyvning blot venter paa Signalet for atter at spinde sit 

Net over Jorden. 

Det er ogsaa i Færd med at blive Udviklingen herhjemme, 

takket være den raske og energiske Ungdom, der nu baner 

Vejen med dens Model- og Svæveflyverklubber. 

Den verdensomspændende I NT AVA Organisation hilser denne 

Udvikling velkommen - - thi ogsaa den tjener Luftfarten. 

INTAVA AVIATION PRODUCTS 
SCT. ANNÆ PLADS 13 - KØBENHAVN K. 

Repræsenterende 

DET DANSKE PETROLEUMS AKTIESELSKAB og VACUUM Oll COMPANY A/S 



SAMLEBIND til FLYV GAVE-BØGER 
Hurtig Indheftning 
- Let Oplukning 

PRIS Kr. 3.25 

.FLYV•s Samlebind 
betyder Orden og 
Besparelse - Bladet 

for de flyveinteresserede 

1tl,oior-, <Svæve- og ·?11 odeL{Lyvning 

. 
Nedennævnte Bøger findes paa Lager: 

A. Felgiebel: 
~----- kommer straks paa 

Plads, og Udgiften 
Benzinmotoren fi.ir Flugmodelle 
und ihr Selbstbau ............. Kr. 7.00 

Cellofiner 
Tykkelse Format Pris 

mm • cm Øre 
0,2 45 X l2 20 
0,3 25 
0,4 35 
0,6 50 
0,8 65 
1,0 80 

Forlang Specialtilbud paa 
større Formater 

Venllgst skriv efter vor W Prlsllste 

Flyvning med 
W Modeller 

er en rigtig Feriesport 
for Far og Søn 

III Indbinding af de 
løse Blade ved Aar
gangens Afslutning 
undgaas. 

Faas I enhver Bog
handel eller fra 
• FLYV• s Forlag 
Vesterbrogade 60 
København V. 

Karl Krieger: 
Flugzeugfi.ihrung .. . .. . . . ...... Kr. 7.00 

Hubert Zuerl: 
Der Segelflug im Wettbewerb 
der Valker . .................. Kr. 12.00 

.FLYV"s FORLAG - Vesterbrogade 60 • København V. 

W Junior For Benzinmotormodellen? 
Selvfølgelig " K RAT M O" ! 

Arne Fog, EnghaveveJ 7&, København, Eva 87 01 
B.-ochulNJ&' med PdH&' •H•endN grødaf 

Forespørgsler, der rettes til Redaktio
nen og som ønskes besvaret direkte, maa 
være ledsaget af franker .et Svar
konvolut. 

Luftfartforsikringer -
ERIK WILLUMSEN Byggesæt med alle Delene klar til at samle og overtages af 

Afd•lln1: W,Modellar 
86, Pilestræde - København K, 

Telt. Central 9230 

en udførlig Bygge- og Flyveinstruktion . . . . . . Kr. 2,50 
Færdigbygget Model. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . - 4,00 

Erik WIiiumsøns Lærebog I Modelsvæveflyvnlng Kr. 2.00 

Svæveplaner til Salg 
Vore 2 gode, Indregistrerede Svæveplaner 

Stamer-Llpplsch og Hol's der Teufeler 
til Salg. 

Esbjerg Sports Flyveklub. 
Holm, Højskolehjemmet, Esbjerg. 

DANSK FLYVNINGS HISTORIE 
lVedsøf Pl'IS Kl". a.so 
Faas i Boghandelen eller fra 

FL YV's Forlag, Vesterbrogade 60, 
København V. 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 
Fraktion for Danmark 

Tlf. Central 12793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 
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~~ C IE IL O § IE qq 
(LOVBESKYTTET) 

A\§IP IDOIPIE 

ENEFABRIKANTER: 

er fremstillet i nøje Overensstemmelse med Forskrifterne 
i B. E. S. A. Specifikation 2 D. 101 

KLAR DOPE - ALUMINIUM DOPE 
RØD DOPE 
Fortyndlngsvædske samt Identificeringsfarver og Speclalfarver 

½ 011 IF.. A\ § IP 

DDZ 

(SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER) 
PRAGS BOULEVARD 37 - KØBENHAVN S. 
TELEFON C. 6S, LOKAL 12 og 22 

FL YVEFORBINDELSE 
ALLE HVERDAGE 

København-Berlin 

København-Oslo 

København-Malmø 

København-Rønne 

13i/Ldter og Op[yJninger 

i alle 'ReiJebureauer 

DET DANSKE LUFTFARTSELSKAB A/s 
CENTRAL 8800 



OFFICIELT ORGAN 
FOR 

DET KONGELIGE DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB oG DANSKE FLYVERE 

OANSK MOTORFLYVER UNION 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 

DANSK MODELFLYVER UNION 

Tidsskrift for 

TRAFIKFLYVNING • MILITÆRFLYVNING 
SPORTSFLYVNING 

SVÆVEFLYVNING • MODELFLYVNING 

Redaktør: 
Kaptajn J. FOL TMANN 
Anav. overfor Presseløven: 
EJVIND CHRISTENSEN 

Eftertryk af •FLYV,s Artikler uden 
Kildeangivelse er I k k e t 111 a d I • 

Nr. 12 December 1942 15. Aargang 

'R.eakficnsflyvemaskinen 
Fremtidens Stratosfæreplan 

DEN italienske Ingeniør Signor Se
condo Campini har efter adskil

lige Aars Eksperimenter i Forbindel
se med Caproni Flyvemaskinefabrik
ken i Milano konstrueret en propel
lerløs >Reaktionsflyvemaskine«, som 
udelukkende drives ved Lufttryk efter 
Raketprincippet. 

De første Forsøg er omtalt i »Flyv« 
Nr. 12 for December 1941. Den her 
angivne opnaaede Hastighed paa 720 
km/t turde dog være overdrevet. Ma
skinen, Type C. C. 1 var eensædet og 
temmelig lille. Senere er en større 
Udgave bygget, kaldet Type C. C. 2. 

Campini-Caproni Type C. C. 2. er 
el temmelig stort, lavvinget, 2-sædet 
(tandem) Monoplan med rene Linier 
og indtrækkeligt Understel. Fuldvæg
ten er ca. 5 Tons. Kroppen danner et 

stort cirkulært Rør, der gaar fra 
Næse til Halespids. Luften træder ind 
ad den forreste Aabning, hvorpaa 
den ekspanderer noget i Kanalen, 
som udvider sig agterud, saaledes at 
dens Hastighed forringes. 

Derpaa passerer Luften en Motor
Kompressor (formentlig en Gastur
bine kombineret med en Turbo
Kompressor), anbragt omtrent i Li
nie med Bæreplanernes Forkant, og 
som giver Luften en stærkt forøget 
Hastighed, samtidig med at opvarme 
den, hvorved den udvides, saaledes 
al dens Hastighed yderligere forøges. 
Opvarmningen sker bl. a. ved, at Gas
turbinens Udstødsgas blandes med 
Luftstrømmen. 

Aabningsarealet i Agterenden af 
Luftkanalen kan ved Hjælp af en stor 

Reaktionsflyvemas.ktnen konsa·ueret uf 1 tul1euere11 Secowlo Campini. 
(Fortsættes Side 267) 
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Dansk Motorflyver Union udskriver en Konkurrence: 

HVEM SKRIVER FLYVNINGENS ABC? 
De føør ~oo Kr. fore• KøpHel eller 600 Kroner for hele Bogen 

FLYVNINGENS ABC skal være en 
Bog, der paa en kortfattet og let 

forstaaelig Maade forklarer Flyvnin
gens Grundbegreber i Overensstem
melse med Opstillingen i nedenstaaen
de 6 Afsnit. 

Flyvningens ABC skal være farve
rig, fyndig, kort og klar! 

Hvor Farver og Illustrationer kan 
erstatte Bogstavet, bør dette gøres! 

Hvor Forstaaelsen af et vanskeligt 
Problem kan lettes ved smaa Eksem
pler fra Dagliglivet, bør disse anføres! 

Hvor Illustrationsstof og Tekst med 
Fordel kan samles i en skematisk 
Opstilling, kan en saadan anvendes 
(indklæbes f. Eks. i Form af en >Fol
der«). 

Det er denne Bog, vi nu indbyder 
Dem til at skrive - hele Bogen eller 
enkelte Afsnit, og De skal ikke gøre 
det gratis! 

For hvert Afsnit udsætter Dansk 
Motorflyver Union en Præmie paa 100 
Kroner, saaledes at dette Beløb udbe
tales til den eller dem, hvis Manu
skript antages til Offentliggørelse, der 
er altsaa en Chance for at vinde ialt 
600 Kroner. 

Bogen skal ikke være en udtømmen
de Lærebog, - en saadan har vi i den 
fortrinlige Lærebog >Saa flyver vi«. 

Den skal være en >short story«, 
hvori den øvede slaar op og med sine 
Forudsætninger hurtigt tilegner sig 
det glemte, samt giver den uerfarne et 
klart Indblik i Flyveteorien, og der
igennem indfanger ham for Flyvnin
gens Sag. 

Emnerne er angivet i nedenstaaen
de Afsnit. og det staar enhver frit for 
at behan dle et eller flere af dem. 

Hvert Afsnit paaregnes gennemsnit
lig at skulle blive paa ca. 10- 12 Sider 
(Tekst + Illustrationer). 

Bogens samlede Sidetal 60- 70 Si
der ialt. 

Bedømmelseskomiteen bestaar af: 
Overflyveleder, Kaptajnløjtnant 

S. A. Dalbro, 
Raptajn ved Hærens Flyvertropper, 

Michael Hansen, 
Civilingeniør C. C. Beckmann, Hærens 

Flyvertroppers tekniske Tjeneste, 
Kommunelærer William Nielsen, 
og Formanden for DANSK MOTOR

FL YVER UNION, Trafikassistent 
A. Ohrt. 
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Indsendelsesfristen. 
Besvarelserne indsendes inden 15. 

Februar 1943 til: 
Dansk Motor/lyver Union's Sekretariat, 
c/o Herr Kontorchef Hermann Nielsen, 
Søndergaardsvej 26, Søborg. 

Indsendelsen sker under Mærke, 
saaledes at Besvarelsen kun signeres 
med et Tegn, men ledsages af en luk
ket Konvolut indeholdende baade 
Tegnet og Indsenderens Navn og 

Adresse. Indsendes flere Besvarelser, 
maa hver indsendes for sig og hver 
ledsages af lukket Navnekonvolut. 

Resultatet offentliggøres i April 
Nummeret af >Flyv« 1943. 

Ejendomsretten til de præmierede 
Besvarelser tilhører DANSK MOTOR
FL YVER UNION. 

Forfatternes Navne vil komme til at 
figurere i Bogen, men Redaktionen 
maa forbeholde sig Ret til at foretage 
eventuelle Ændringer i Teksterne. 

DE 6 AFSNIT 
1. Flyvemaskinens Opbygning. 

Flyvemaskinernes Inddeling i Typer. 
Flyvemaskinedelenes Opbygning: 

Kroppen. Planer. Stabiliseringsflader. 
Rorflader, Styregrejer. Understel 
(Bremser). Propel (Udførelse). 

Forskellige Begreber: Fuldvægt, 
Nyttelast, Tornvægt. Planbelastning, 
Hestekraftbelastning. 

Forskelligt Udstyr: Ildslukker. Fast
spændingssele. 

Inspektion af Flyvemaskine før og 
efter Flyvning. 

2. Flyvelære. 
Grundbegreber: Tyngdekræfter 

(Tyngdepunkt). Stabilitetsbegrebet. 
Luftkræfter paa Bæreplanerne: (Op
drift og Modstand). Forøgelse af Op
drift og Luftmodstand (Klapper). 

Stabilitet: Længdestabilitet (Tryk-
centervandring). Retningsstabilitet. 
Tværstabilitet. Trimning. 

Rorfladernes aerodynami'ske U dba
lancering. Propel (Arbejdsforhold). 

Den praktiske Flyvnings Udførelse: 
Vandret Ligeudflyvning. Stigning. 

Glidning. Drej. Stalling. Spind. Start. 
Landing (Nødlanding). 

Flyveinstrumenter: Fartmaaler. 
Hældningsviser. Drejningsviser. 
Krængningsviser. Højdemaaler. Va
riometer. 

3. Motorlære. 
Flyvemotorernes Inddeling i Typer. 
Flyvemotorens Opbygning og Ar

bejdsgang ( 4-Takt). 
Beskrivelse af Motordelene: Krum

taphus. Cylinder. Stempel. Plejlstang. 
Krumtapaksel. Propelaksel. Lejer. Ven
tiler. Karburator. 

Beskrivelse af Smøring og Tænding. 
Motorinstrumenter: Omdrejningsvi-

ser. Trykmaaler. Brændstofviser. Ter
mometer. 

Opstartning af Motor. Inspektion 
/ør og efter Flyvning. 

4. Vejr og Vind. 
Flyvervejrtjenestens Organisation. 
Atmosfæren (Lufttrykvariation med 

Højden). 
Vind: Overfladevind. Højdevind. 
Sigtbarhed. 
Skyer: Art. Højde. Mængde. 
Vejrkort og Vejrseddel. 

5. Navigation. 
Forskellige Grundbegreber: Jorden: 

Gradnet. Sted. Retning. Afstand. Kort 
(Projektioner, Maalestok). Kurs og Di
sctance. Arbejde i Kortet. 

Navigationsinstrumenter: Kompas
set (Beskrivelse, Misvisning, Devia
tion). Fartmaalcr. 

Almindelig terrestrisk Lu/ tnaviga
lion. Navigation i Vindstille. Naviga
tion i Vind (Vindtrekant). Beregning 
og Konstruktion af Kurs og Fart. Klar
gøring til Flyvning. 

6. Luftfartslove og Bestemmelse1·. 
Bestemmelser fra >Anordning om 

Luftfart«. 
Bestemmelser fm >Reglement 1\«: 

Luftfartøjets Mærkning og Regi 
strering. 

Bestemmelser fra >Reglement B«: 
Udstedelse af Luftdygtigheds
bevis. 

Bestemmelser fra >Reglement C«: 
Luftfartøjsjournaler. 

Bestemmelser fra >Reglement D<: 
Lan terneføring. 
Signalreglement. 
Regler for Lufttrafik. 

Bestemmelser fra >Reglement E«: 
Luftfartøjers Besætning. 



Det elektriske Hjul 
VED Udtagelse af Flyvepersonei t, 

del af meget stor Betydning - og 
det gælder navnlig Flyverne - al 
man nøje undersøger baade de fysi
ske og psykiske Forudsætninger. 

De moderne Flyvemaskiner kræver 
den højeste Grad af Reaktionsevne og 
Aarvaagenhed fra Førernes Side, og 
disse maa kunne reagere og handle i 
alle tænkelige Situationer. Erfaringen 
har vist, at det ikke altid er de unge 
Flyvere, som har disse psykiske 
Egenskaber. Ældre Flyvere reagerer i 
Virkeligheden baade hurtigere og 
bedre end de uerfarne Nybegyndere. 
Endvidere er det saaledes, at Koncen
trationsevnen, nervøse Reaktioner, 
Træthed m. m. ikke altid staar i For
hold til vedkommendes Fysik. 

Der anvendes flere Metoder, ifølge 
hvilke man med Apparater og psyko
tekniske Prøver kan konstatere hvor 
gode Reaktionerne er. 

Et nyt Apparat til dette Formaal er 
det elektrisk drevne Hjul (se Bille
det), som benyttes ved det tyske Luft
vaaben. Formaalet med dette Hjul er 
at undersøge, hvordan de psykiske 
Reaktioner veksler med de forskellige 
Stillinger af Kroppen og under Ind
flydelse af hastig Rotation. 

Aspiranterne udstyres med Høre
telefoner og Mikrofon, hvorefter de 

(Fortsat fra Side 265) 
forskydelig Konus reguleres, og yder
ligere kan Gasturbinens Hastighed og 
Varmeafgivelse varieres. Den opvar
mede Luft træder med stærkt forøget 
Hastighed og stor kinetisk Energi ud 
af Haleaabningen, hvorved der ska
bes en meget kraftig Reaktion, som 
driver Flyvemaskinen frem. Især i 
store Højder, hvor Effektiviteten 
af Propellerfremdrivning mindskes 
stærkt, indebærer delte Fremdriv
ningsprincip store Muligheder for 
praktisk Anvendelse. 

Som et Bevis for Maskinens prakti
ske Anvendelighed kan anføres, al 
F. A. I. nylig har indregistreret og 
som officiel Rekord anerkendt en 
Flyvning udført med C. C. 2 Typen. 

Flyvningen, der blev udført d. 30. 
November 1941, og som varede i 2 Ti
mer og 11 ½ Minut, foregik mellem 
Flyvepladserne Forlanini og Guido
nia. Afstanden mellem disse er 475.5 
km, saaledes at den gennemsnitlige 
Marchhastighed har været ca. 217 
km/t. Dette er ganske vist ikke en 

.Det elektriske Hjul. 

spændes fast i liggende Stilling. Me
dens Hjulet roterer med forskellige 
Hastigheder og i varierende Rytmer, 
skal >Delikventen « svare paa nogle 
lette matematiske Spørgsmaal. Svare
ne bliver vurderet efter Nøjagtighed 
og Tid, og Resultatet sammenlignes 
med andre Prøver. 

Prøverne med· det elektriske Hjul 
er hidtil blevet foretaget ved Char
lottenberg tekniske Instituts psykotek
n iske Afdeling, der ogsaa har udar
bejdet en Række Gennemsnitssvar, og 
det er en Betingelse, at Aspiranterne 
for at blive godkendt ikke ligger un
der Gennemsnittet. 

overvældende høj Fart, men Flyvnin
gen skulde demonstrere Princippels 
praktiske Anvendelighed og er for
mentlig udført i relativ lav Højde. 

Det er imidlertid bemærkelsevær
digt, at det er lykkedes Campini at 
overkomme de varmetekniske Proble
mer, som hidtil har udelukket Gastur
binen fra praktisk Anvendelse, og 
som især indvendig i en Flyvema
skinekrop maa have givet store Van
skeligheder p. Gr. a. de høje Tempe
raturer, der arbejdes med. Ydermere 
er del interessant, al Reaktionen i 
Starten er blevet tilstrækkelig stor til, 
at Flyvemaskinen i det hele taget har 
kunnet hæve sig fra Jorden. Der fo
religger ganske vist ikke noget om 
Længden af Starten. 

Det maa haabes, at de paabegyndte 
interessante Eksperimenter kan blive 
fortsat, saaledes at man snart kan 
høre nyt om disse Forsøg paa at fin
de Vej frem til den praktiske Løs
ning af Problemet Stratosfæreflyv-
ning. L. Prytz. 

Murermester H. A. Ehlers 50 Aar 
EN af Flyvningens Pionerer, Murer

mester H. A. Ehlers i Slagelse, 
kunde den 29. November fejre sin 50-
aarige Fødselsdag. Som ivrig Motor
mand havde Ehlers lige fra sin tidlig
ste Ungdom været interesseret i 
Flyvning, og da han i Begyndelsen af 
forrige Verdenskrig fik Lejlighed til 
selv at søge ind som Elev paa den 
militære Flyveskole, ventede han 
ikke længe med at udnytte Chancen. 
I 1915 er han Elev paa Hærens Flyve
skole, og de følgende Aar kommer 
han til at udrette et fortrinligt Stykke 
Arbejde som Flyver og som Flyvelæ
rer. Ehlers lærer hurtigt at mestre 
Flyvningens Kunst til Fuldkommen
hed, og han har den udmærkede 
Evne, at han kan lade andre faa Gavn 
af sine indhøstede Erfaringer. Det 
bevirkede, at han blev en dygtig, me
get afholdt Lærer for alle de unge 
Flyvere. 

Ehlers blev vor første hjemlige Ja
gerflyver, idet han fløj den første N 
& W Jager, der blev leveret til Hærens 
Flyveskole i 1918. 

Paa et forholdsvis tidligt Tids
punkt maatte Ehlers imidlertid træk
ke sig ud af den praktiske Flyvning 
for helt at hellige sig sin civile Virk
somhed i Slagelse, men i alle de Aar, 
der er gaaet, har han med aldrig svig
tende Interesse fulgt Flyvningens Ud
vikling. Ehlers var i sin Tid Medstif
ter af >Danske Flyvere«, og han er 
clet eneste Medlem, der er tilbage af 
Foreningens første Bestyrelse. >Dan
ske Flyvere«s Trivsel har ligget ham 
stærkt paa Sinde i de mange Aar, der 
er gaaet; han er aldrig veget tilbage 
for at yde sin Støtte, naar Forholdene 
krævede det, og alle hans jævnal
drende og de yngre Flyvere har lært 
at værdsætte ham som en god og tro
fast Kammerat. 

>Flyv< føjer sin Lykønskning til de 
mange, der i Dagens Anledning 
strommede ind til den unge 50-aarige 
l\Turermeslcr og Ryraadsmedlem 
Slagelse. ./F. 

Det svenske Luftvaaben faa1• e~nc 
Musikkorps. 

Ifølge den nye Forsvarsplan i Sve• 
rige skal der oprettes 13 nye Musik
korps og deraf faar det svenske Fly
vevaaben de otte. Musikkorpset vil 
blive tildelt syv af Flyverafdelinger
ne (Flotliljerne) samt Krigsflyvesko
len i Ljungbyhed. 
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SHELL 
J:lviation <Hervice Verden over 

Telegram-Adr.: S h e 11 a Ir A/s DANSK SH ELL Telefon: Central 9838 

Kampmannsgade 2 • SHELL-HUSET • København V. 

Sportsflyveklubben og 
Flyvertroppernes Soldaterforening 

indbyder til Fest 

Sportsflyverfest. Til har vore Medlem
mer bedt os om at arrangere en festlig 
Sammenkomst, hvor ogsaa Ledsagere kan 
komme med. Vi indbyder derfor til el 
festligt Flyverbal Lørdag den 12. Decem
ber Kl. 19,30 i Odd-Fellow-Palæel. 

Programmet byder paa el lille Foredrag 
af Kaptajnløjtnant C. C. Larsen, Hvem
ved-Hvad-Konkurrence ved Løjtnant Cl:rn
son-Kaas og til Slut et muntert Frikvarter 
med Den Gyldenblonde. En Del af Festen 
bliver antagelig transmitteret af Hadioen. 

Efter Underholdningen bliver der el 
festligt Bal til Tonerne af et stort Orke
ster under Ledelse af Kapelmester Hjal
mar Kofoed. Festen arrangeres i Sam
arbejde med Flyvertroppernes Soldater
forening og danner samtidig Afslutnings
fest for de to store Kursus i Teori, der 
har fundet Sted de sidste Par Maaneder. 

Billetprisen er sat saa lavt som til 2 
Kroner, incl. Baltegn. Billetterne kan 
mod Forevisning af Medlemskort afhen
tes i Carit Andersens Boghandel, Øster
brogade 84 samt i B. T. Centralen, Telefon 
C. 1660. Sekretariatet. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
Sekretær: Oberstinde Harriet Førsle\' , 

Dronninggaardsalle 120, Holte 
Kasserer: P. H. Nielsen, 

Haraldsgade 31 St. th. København N. 

Slamgruppen har faael nye Værksleds
og Klublokaler i samme Ejendom paa 
Veslerbrogade 97, hvor ogsaa det tidli
gere Værksled laa. De nye Lokaler er saa 
store, at der kan være Beddinger til baa
de •Rhiinbussarden • og den •Go 4 • Stum
gruppen for nylig har indkøbt i Tysk
land som Byggesæt; endvidere er der et 
særligt Klublokale til Møder o. 1. 

• 
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Slamgruppen har for sine Medlemmer 
og interesserede fra andre Klubber lHUl · 
begyndt et Teorikursus for Svæveflyvere. 
Undervisningen finder Sted hver Torsdag 
i de kommende to Maaneder i Stamgrup
pens nye Lokaler paa Vesterbrogade 97. 
Som Lærere medvirker Hr. Løjtn. A. H. 
Jørgensen i teoretisk Svæveflyvning og 
Vejrtjenesteass. Hr. H. U. K. Blinkenlierg 
i Meteorologi. 

* 
A/B Flygplan i Norrkoping har paa el 

Aar bygget 52 Grunau Baby og er nu 
i Gang med at bygge et større Antal Kra
nich. A/B Flygindustri Halmstad har af 
A/B Flygplan faaet Byggeret til at frem
stille indtil 25 Stk. Weihe. Det svenske 
Luftvaaben er Hovedaftager til disse 
Svæveplaner. 

* 
Dansk Svæveflyver Unions Medlemmer 

gøres opmærksom paa, at de mod Fore
visning af Unionens Medlemskort har 
Adgang til de af Det kongelige danske 
Aeronautiske Selskab foranstaltede Fore
drag. 

* 
To nye Svæveflyveklubber er tilsluttet 

Dansk Svæveflyver Union, nemlig Øsl
s,iællands Svæveflyveklub med følgende 
MP.dlemmer: Arthur Østergaard, For
mand, Viggo Jensen, Kasserer, Bent Frik
ke, Jørgen Larsen, Knud Jørgensen, Ovr 
Krebs, Otto Jensen, Erik Ploug Hansen , 
Willy Woisham, Erik Yhlen, Ellis Strøms
holt , Erik Strømsholt, Willy Strømsholt. 
Hans Hansen, alle fra Køge, der er Klub 
bens Hjemsted; og Svæveflyveklubben 
»Hangvind«, København, med følgende 
Medlemmer: Tage Holslein Petersen, 
Formand, Tage Hansen, Kasserer, Pre
hen Hansen, Henning .Jorgensen, Georg 
Knøster, Erik Nielsen, alle rrn Køben
havn. 

* 
Uoskilde Svæveflyveklub slutlede Sæ

sonen den 1. November, en Maaned tid
ligere end sidsteAar, grundet paa økono
miske Vanskeligheder. 

Klubben har i Aar erhvervet sig en ny 
Flyveplads, idet Klubben sammen med 

• Hingen • med velvillig Tilladelse fra 
Garnisonskommandanten Oberst Benni
ckes Side, samt med Unionens Mellem
komst, har benyttet Roskilde Eksercer
plads til Øvelsesflyvninger. Pladsen er 
glimrende egnet, og vi haaber at faa Glæde 
uf den langt ud i Fremtiden . 

Der har været foretaget 123 Starter 
med Klubbens Skoleglider, og 2 Medlem
mer har opnaaet •C• Certifikatet i Bjerg
sledlejren. Et Medlem har taget •C• paa 
Hornberg i Tyskland. 

Klubben har haft en mærkbar Stigning 
i Medlemstallet, bl. a . fordi den nye 
Flyveplads ligger saa tæt ved Byen. Der 
arbejdes nu ivrigt paa Værkstedet for at 
fan Klubbens 2 Skoleglidere i fineste 
Flyvestand til Foraarets Komme. Klub
ben har oprettet et Flyvefond, der fik en 
god Modtagelse i Starten. Det er Hensig
ten at rette Henvendelser til Firmaer, In
stitutioner og Private, og vi haaber her
med at faa Mulighed for at skaffe Midler 
til en •Grunau Baby•. 



Tegninger 
tll 

Skalamodeller 
og 

Modelsvæveplaner 
De rigtige, . originale Tegninga 

i hel Størrelse 

Do 215 
SKALAMODELLER 
Nr. 1. Me I 10 . . . ... .. .. ... . Kr. 1,00 
• 2. Wellington-Bomber ... . 0.75 
• 3. Fiseler Storch ... ... . . . • 0.75 
• 4. Russ. Jager J 16 Rata .. • 0 75 
• 5. Me 109 .. .......... .. . • 0 50 
• 6. Do 215 . ... ... .. .. .. . • 0 75 
• 7. He 112 .... ........ .. . • 0 75 
• 8. Russisk Bomber DB 3 . • I 00 
• 9. Ju 87 . ............ . . . • 0.75 
• 10. Spitfire ............ . . 0 75 
• I I. He 111 K ......... .. .. • 0.75 
• 12 Hel15 .. .......... .. • 3 00 
• 13. Focke-Wulf 189 ...... . • 0 75 
• 14. Ar 196 .... ..... .. .. • 0 75 
• 15. Hurricane ............ . • 0.75 
• 16. Hs 126 .. ......... . . . . • 0 75 

Nr. 17 .• Focke-Wulf Condor•. Kr. 1.00 
• 18. Blenheim 1 . ... . . . . . . • 1.00 
• 19. Ju 88 ....... .. .. .. .. • 1.50 
• 20 Ju 52 . . . ....... .... . • 1.50 
• 21. He 123 ............ . • 1.00 

MODELSV ÆVEPLANER 
Nr. 22. Zclgllng junior .... . . . Kr. 0.50 

• 23. Zc!gllng . . ... . ... . .. . • 1.25 
• 24. Spatz . . ............ . • 1.25 
• 25. Hablcht ............ . • 1.25 
• 26. Albatros ........ . . . . • 1.50 
• 27. Der kleine Reiher ... . • 1.50 
• 28. Grosses Albatros .. .. . 2.00 
• 29. Grosser Reiher ...... . • 1.00 
• 30. Drohne ............. . • 1.50 
• 31. Lerche ............. . • 1.50 

Sendes Jranco mod Indsendelse af 
Frimærker eller pr. Efterkrav 

FL YV,s FORLAG 
Vesterbrogade 60 . Kbhvn. V. 

Frederiksborg Amts Sportsflyveklub 

!)en samlede Bestyrelse i Frederiksborg Amts Sportsflyveklub: Øverste Række 
fra venstre: Fuldmægtig Sv . Aage Niel.~en, Kasserer; Løjtnant Sylvest Jensen, 
Formand; Grosserer Gunnar Knudsen, Sekretær: stud. teck. Jørgen Mortensen; 
Sagfører Jørgen Linde. Nederste Række: Købmand Jørgen Lindeskov; Automo
bilforhandler Henning Niel.~en; Civilingeniør Holg. M. Kisling; Journalist 

.I. Søndergaard . 

I NTEHESSEN for Flyvning er saa slor 
som aldrig før , det ser man bedst af 

den overvældende Tilslutning de nydan
nede Klubber rundt om i Landet faar . 
En af de nyeste og i Starten største 
Klubber er F r e d e r i k s b o r g A m t s 
F 1 y v e k 1 u b, der stiftedes den 25. Sep
tember; over 200 Mennesker havde ef
terkommet Indbydelsen til Stiftelsesmø
det, og allerede samme Aften kunde 
Klubben notere et Medlemstal paa 87. I 
den korte Tid, der derefter er forløbet, 
er Medlemstallet steget til 132 og Klub
bens energiske Sekretær, Grosserer Gun
nar Knudsen, kan sikkert hurtigt se sit 
Ønske om at naa de 200, gaa i Opfyl
delse. 

Der arbejdes godt i Frederiksborg 
Amts Sportsflyveklub. De teoretiske 
Sportsflyverkursus har faaet Tilslutning 
fra 74 Medlemmer, og Klubben har alle
rede haft sin første Foredragsaften, hvor 

Roskilde Svæveflyveklub arbejder støt 
fremad. Til Trods for at de vanskelige 
Tider stiller betydelig større Krav til de 
enkelte Medlemmer, har vi ikke i Sinde 
at give op; vi har endnu saa megen Op
timisme i Behold, at vi haaber paa snar
lig Tilbagevenden af bedre Tider for 
Svæveflyvningen herhjemme. 

Børge Johansen. 

* 
Aalborg Svæveflyverklub •Aviator« 

havde d. 25. Oktober 1942 bestaaet i 10 
Aar. Begivenheden blev, paa Grund af 
Forholdene, kun fejret ved en Fest i Kil
den for Medlemmerne og enkelte særligt 
indbudte Gæster. 

* 

Kaptajn Michael Hansen talte om 
•Sportsflyvning i Nord og Syd •, senere vil 
der blive afholdt yderligere 4--5 Fore
drag og bl. a. viser Kaptajn J. Foltmann 
sin Film fra Flyvningens første Dage til 
Nutiden. 

At Klubben ogsaa har Planer længere 
ud i Fremtiden forstaar man, naar man 
hører, at Borgmester Melskens allerede 
har givet Tilsagn om sin og Byraadets 
Støtte til Anlæg af en Flyveplads ved 
Hillerød, og naar den kommer, er det jo 
en Selvfølge, at Klubhus, Hangar og egne 
Maskiner hurtigt følger efter. 

Det er naturligvis Fremtidsmusik un
der de nuværende Forhold, men Melo
dien er der, og det er det vigtigste) Vi 
byder den nye Klub hjertelig Velkommen 
i Rækken af danske Sportsflyveklubber 
og ønsker den Fremgang og gode Aar 
med Masser af Arbejde for Flyvningens 
Sag. 

DANSK MODELFLYVER UNION 
Formand: K. Flensted•Jensen, 

Kabbelejevej 21, Brh. Telf. Bella 3762 v. 
Sekretær: Jørgen Gamst, •Paradlsgaarden,, 

Glostrup. 

M.M. »Ea~le« mod M. F. »Frem«, Den 
18. Oktober holdtes ved Bredebro en 
Konkurrence mellem de 2 nævnte Klub
ber. Paa Grund af det sure, blæsende 
Vejr udgik Motormodellerne, og Svæve
modellernes Tider blev heller ikke pæne. 
Der blev startet med 75 m Snor, og Resul
tatet blev: 
Klasse 7: 
Nr. 1. Michael Hansen, •Frem•, 0,41,8. 
Nr. 2. Thorvald Møller, •Eagle•, 0,32,8. 



G. \'. Binderkranlz med sill ~Rciher«. 

Klas~e 8: 
Nr. 1. Boy Konstmann, •Frem •, 1,38,2. 
Nr. 2. Thorvald Møller >Engle • , 0,57,3. 
Klasse 9: 
Nr. 1. Boy Konstmann, •Frem •, 1,23,0. 

Udstillingen i Roskilde den 4. Okt. blev 
en stor Dag for M. F. •Mangen •. Til stor 
Glæde for de 350 betalende Gæster, der 
besøgte Udstillingen, blev der fløjet hele 
Dagen, lige fra om Formiddagen, da Ud
stillingen aabnede. Vindere af Konkur
cerne blev Formanden for lloskilde M. F. 
Erik Sørensen og Chr. 

Udstillingen i Svendborg. Paa en Ud
stilling, der var arrangeret af Klubber for . 
forskellige Sportsgrene, vakte Svendborg 
M. F.s Stand stor Opmærksomhed hos 
Publikum. Især var dette Tilfældet med 
en Benzinmotormodel, som er bygget af 
et af Klubbens flittigste Medlemmer, Saxo 
Larsen. Udstillingen, der først var blevet 
fastsat til at vare 2 Dage, den 16. og 17., 
blev forlænget een Dag, og dermed kan 
man fastslaa, at det var en stor Succes. 

M. F. »Agaton« meddeler: I Anledning 
af Formanden, Finn Skjold Nielsen's Af
rejse til København, blev der afholdt Ge
neralforsamling d. 8.-8.-42. Dagsorde
nen lød: 1) Valg af Formand og 2) Even
tuelt. Den nye Bestyrelse blev følgende: 
Kasserer Chr, Kock, Sekretær Henning 
Kunckel. 

Odense Model-Flyveklub afholdt Ons
dag den 11.-10.-42 sin aarlige General
forsamling med Deltagelse af 32 aktive 
Medlemmer. Dirigenten Jørgen Nissen 
gav straks Ordet til Klubbens Formand 
Gustav Binderkrantz, som bød Velkom
men og aflagde Beretningen for Aaret. I 
denne oplyste han, at det havde været el 
af Klubbens bedste Aar, præget af Frem
gang; Medlemstallet for aktive var ste
get fra 34 til 66 og for passive fra 18 
til 19. 

Følgende Bestyrelse valgtes : Formand: 
Gustav Binderkrantz (Genvalg) . Næstfor
mand: Herman Jensen (Nyvalg). Kasse
rer: Jørgen Raarup (Nyvalg) . Sekretær: 
Erik Enevold Nielsen (Nyvalg). Flyvele
der: Svend Skou (Genvalg). 

Ethvert aktivt Medlem faar D. M. U.s 
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Lommebog i nyeste Udgave. I denne 
skal Medlemmets Model eller Modeller 
indføres, med nøjagtige Oplysninger om 
Modellens el. Modellernes Konstruktion 
og Indregistreringsbogstaver. - Ved Kon
kurrencer eller Stævner samt Flyvninger, 
som er angivet af Bestyrelsen, skal der 
indføres Tider i D. M. U.s Lommebog. 

Efle1· Generalforsamlingen var hævet, 
blev ved det traditionelle •Kaffe•bord 
Vandrepræmier og Pokaler uddelt. Poka
len for de flest satte Klubrekorder vand
tes af Svend Skou til Ejendom med 5 
Hekorder. Pokalen for største Varighed 
med Svævemodeller tilfaldt Poul Brand
strup, der har opnaaet Tiden 10 Min. 
12,04 Sek. Bent Roms Pokal for størst 
indendørs Tid vandtes af Otto Jespersen, 
og endelig tilfaldt Bent Horn Pokalen for 
smukkest. udført Model Aage Høst-Aa
ris for sin snart velkendte Svævemodel 
A-HA-2 med rund Krop. 

Opfordring fra Lederen af Propaganda
afdelingen, Paa Foranledning skal man 
herved kraftigt opfordre de Klubber, som 
laaner Unionens Propagandamateriel til 
1) San god Tid som muligt i Forvejen al 
rekvirere de ønskede Genstande. 2) Be
handle Genstandene med slørsle Omhu 
og 3) Saa h u r t i g l s o m m u I i g t efter 
Afbenyttelsen al returnere Genstandene 
og kun saafreml en Meddelcse fra Le
de ren, Helge Gamst, fremkommer, maa 
vedkommende Klub videresende Genstan
dene til en ny af Lederen opgivet Adres
se. Da der er temmelig stærk Rift om 
Genstandene i Øjeblikket, og da helst saa 
mange som muligt skal gøre Brug af Uni . 
onens Propagandagenstande, opfordres 
Klubberne ultsaa indtrængende til al 
rette sig efter ovenstaaende. 

»Jyllandsslaget« d. 27, September 1942. 
l Lighed med Stævnet i September i Fjor 
havde M. F. , Agaton • indvarslet til jysk 
Landsdelsstævne i Aarhus d. 27. Sept. 

Tilslutningen til Stævnet var ikke saa 
stor som sidste Aar, idet en hel Del jy
ske Klubber tilsyneladende er sygnet hen 
eller gaael i Stykker. - Der var tilmeldt 
22 Mand fra Klubberne : Engle, Frem, 
Swifl, H. M. K. (Hobro), Randers M. F. 
og Agaton. 

De enkelte uhyre svage Vindbølger, der 

af o;: lil indlraf, blev udnyttede til sidste 
• Draabe •, og Gennemsnittet for Stævnet 
maa siges al være temmelig ordentligt. 
Klasse i : 
Boy Konslmann , •Frem •, BK-l!H, 1,10,0 . 
. lo,gen l\faclsen, • Agalon •, .JJ\1-7. 
Klasse 8: 
lfo1 ge Hansen, •H. l\I. K. • , BPH-ao, 2,08,0. 
IIP1111ing Klok, •l-1. M. K • , , J{)ok -7«, 

1,36,4. 
Klasse \) : 
Poul J(larsko,· (ikke Gartner), d ens •, 

'.l,05,0. 
Boy Konslmann, 13K-130c, 1,05,0. 
:\lolormodeller: 
Boy Konlmann, BK-214, 0,43,0. 
Poul A. Salomon, Handers MF., HX-1 +, 

0,31 ,2. 

Til næste Aar paa samme Tid modes 
.lyderne aller i Aarhus. • Jyllandsstævnel • 
~kal, om Forholdene vil tillade det, blive 
en fast Tradition. Næste Gang, vi samles 
til jysk Stævne, bliver til Indendørsstævne 
engang efter Jul. 

B ø r g e D a n i e I s e n . 

Det 3. Sjællandsstævne d. 28.- 9. 
en Succes. 

A TTEH i Aar blev Sjællandsstævnet 
den store Begivenhed. Vejret var det 

heil fine, dog maaske lidt for svag Vind, 
og Modelflyverne fra Klubberne •Cirrus•, 
•Kondor, K. M. K., •Komet •, •Pegasus•, 
•Slratus • og •Termik •, der var Arrangør, 
og Vanløse Modelflyveklub beredte sig 
paa al faa en god Flyvedag uden gene
rende Publikum, men med en Række fine 
Flyvninger. Og saadan blev det. 

Vindere blev: 
Kl. 1. Arne Sparre, Condor, 0,30,0 Min. 
Kl. 2. P. Christiansen, Condor, 1,22,8 
Kl. 3. Jørgen Larsen, Cirrus, 3,05,8. 
Kl. 7. Knud Johansen, Stratus, 1,28,6. 

Nr. 2. E. Knutzen, K. M. K., 1,08,8. 
Kl. 8. J . Juncher Jørgensen, Vanløse, 

3,38,8 
Nr. 2. Bernhard Jensen, Vanløse, 
3,32,1. 

Kl. 9. Børge Johansen, Stralus, 2,28,7. 
Nr. 2. Michael Seedorf, Termik, 
1,28,3. 

I Tilslu lning til Stævnet i Hillerød uf
holdtes el Sydsjællandsstævne i Næstved, 
hvor Køge Modelflyveklub og Næstved 
Modelflyveklub deltog, og der opnaaedes 
udmærkede Resultater. 

Kl. 1. Emil Reill, Køge, 0,14,1. 
Kl. 3. Niels Wagner Sørensen, Næstved, 

0,46,8. 
Kl. 7. Emil Reill, 1,10,8. 
Kl. 8. Erik Olsen, Køge, 2,35,6. 
Kl. 9. Niels Wagner Sørensen, Næstved, 

1,16,6. 

Bedste Tid for Svævemodeller: 
Niels Wagner Sørensen, 3,46,9. 
Bedste Tid for Motormodeller : 1,15,6. 

Det er Unionen en Glæde at se, al Næs
tved Modelflyveklub, som arrangerede 
Stævnet, alter er i Gang med at forbe
rede et nyt Stævne. Saa mange Klubkon
kurrencer som muligt, det er hvad der 
styrker Sammenholdet mellem Modelfly
verne, og det har vi Brug for, ikke mindst 
nu. 

Jørgen Mortensen, 
Distriktsleder for Sjælland. 



Hvem konstruerer den bedste 

Begynder-Svævemodel 

lølf iSO Kroner i Præmier 
for de bedsfe Forslag 

Dansk Modelflyver Union 

udskriver en Konstruktions-Konkurrence om, hvem der konstruerer 

den bedste danske Begynder-Svævemodel 

Formaalet med Konkurrencen er at 
søge skabt en velegnet Begynder-ufo
del for noget mindre Drenge (ca. 12 
Aars Drenge). Erfaringen viser, at In
teressen for Modelflyvning ofte er me
get stor hos Drenge i denne Alder, og 
mange Drenge tager ogsaa fat paa 
Bygning af en eller flere l\lodeller, 
men paa Grund af, at disse Modeller 
som Regel er lidet egnet for Begyn
dere, mislykkes Forsøget tit, Drengene 
taber . Modet og dermed Interessen, og 
Danmark mister derved mang,e Model
flyvere. Hvis disse Drenge havde en 
tilpas letbygget Svævemodel at begyn
de med, en Model, som alligevel har 
gode Flyveegeenskaber, saa var meget 
vundet. 

Reglerne for Konkurrencen. 
1. Alle danske Modelflyvere kan 

deltage, hvad enten de er Medlemmer 
af Unionen eller ej. 2. Modellens 
Spændvidde skal ligge mellem 80 og 
120 cm. 3. F.A.1.-Reglen behøver ikke 
at overholdes, d. v. s. Planbelastnin
gen kan vælges frit og Kroppen behø
ver ikke at være saa tyk. 4. Modellen 
bør bygges af Materialer, der let kan 
fremskaffes. Derfor skal følgende und
gaas: Balsa, Tonkin og Lærredsbe
klædning. 5. Unionen forbeholder sig 
Ret til evt. at ændre enkelte Konstruk
tionsdetailler, efter Dommerkomiteens 
Skøn. 

Præmier. 
Den i Konkurrencen sejrende Model 

belønnes med 50 Kr. kontant. Udgives 
Tegningen, modtager Konstruktøren 
yderligere 50 Kr. Den sejrende Model 
tilfalder Unionen, og al Ret over Mo
dellen og Tegningen, ogsaa Udnyttel
sesretten, overgaar til Unionen. 

Den næstbedste Model belønnes med 

en Præmie paa 30,00 Kr. og den tredie
bedste med en Præmie paa 20,00 Kr. 

Det er Unionens Hensigt ev.entuelt 
at udgive Tegningen i Propagandaøje
med. Dog forbeholder Unionen sig Ret 
til at udskrive Konkurrencen paany 
uden at uddele nogen Præmie til no
gen af de første deltagende, hvis ingen 
af de deltagende Modeller skønnes 
gode nok. Ligeledes forbeholder Uni
onen sig Ret til at afkøbe andre af de 
deltagende Konstruktører Retten til 
deres Modeller, paa samme Vilkaar 
som 1. Vinderens. 

Frist. 
De deltagende Modeller maa indsen

de sammen med en Tegning, saaledes 
at de er Unionen i Hænde senest den 
1. Juni 1943. Bedømmelsen af Model
lerne foretages af et af Unionens Be
styrelse dertil nedsat Udvalg. Bedøm
melsen skal være tilendebragt senest 
den 1. September 1943. Ved Bedøm
melsen tages især Hensyn til: 

1. Sværhedsgraden ved Bygningen. 
2. Modellens Flyveegenskaber. 
3. Modellens Holdbarhed. 

Modellen indsendes sammen med 
Tegningen velemballeret til Unionens 
Sekretær, Jørgen Gamst, >Paradis
gaarden<, Glostrup. Hver Model skal 
være forsynet med et paamalet Mær
ke. Dette Mærke aftegnes tillige uden 
paa en lukket Konvolut, inden i hvil
ken følgende Oplysninger gives: 

1. Deltagerens Navn, Adresse og Al
der. 

2. Meddelelse om, hvorvidt vedkom
mende er Medlem af Dansk Mo
delflyver Union eller ej. 

Eventuelle særlige Oplysninger om 
Modellen maa bilægges Tegningen. 

Model== 
Øyveklubben 
og dens Opgaver 

F OR at faa det bedste Sammenhold i 
en Modelflyveklub er det nødvendigt, 

at Klubben ejer et Klublokale, hvori 
Klubbens Medlemmer kan samles i kam
meratligt Samvær. Det bedste er dog, hvis 
man har to Lokaler til sin Raadig11ed. 
Saafremt delle er Tilfældet, benyttes del 
ene til Samlingsstue og det andet til 
Værksted. Det er selvfølgelig ikke billigt 
for en Modelflyveklub at leje to saadanne 
passende Lokaler, men med lidt Velvilje 
fra Medborgeres Side kan det maaske 
dog lykkes. I Værkstedslokalet skal der 
være saa gode Lysforhold som muligt, et 
stort Arbejdsbord i passende Højde, samt 
det Værktøj, der nu en Gang er nødven
digt til Fremstilling af Modelplaner. Der
med er det ikke sagt, at en Modelflyve
klub skal anskaffe dette Værktøj, hvil
ket kan blive forholdsvis dyrt, men ::il 
Medlemmerne selv medbringer det Værk
tøj, der kan undværes hjemme. Dette 
faar saa sin blivende Plads i Værksteds
lokalet og staar til de øvrige Medlemmers 
Afbenyttelse. 

Det bør ogsaa være en fast Regel, at 
nye Medlemmer modtages med aabne 
Arme, saa at de straks føler sig hjemme 
i Klubben. De nye Medlemmer skal jo og
saa i Begyndelsen hjælpes til Rette med 
Bygningen af deres, som oftest første Mo
del. 

Om Indretningen af Samlingsstuen maa 
det siges, al der bør gøres alt for at skabe 
denne saa hyggelig som muligt, med Møb
ler og Smaaborde. En Del heraf kan 
fremstilles af Klubbens Medlemmer uden 
alt for store Omkostninger. 

Klubben bør ogsaa abonnere paa de her 
i Landet fremkomne Flyveblade- og Tids
skrifter, som altid skal have deres Plads 
paa Klubbens Boghylde. De kan saa læ
ses af Medlemmerne, naar de er i Loka• 
let, men Bladene maa ikke laanes med 
hjem. 

Modelflyvelittera tur saasom: • Modelfly
vesport •, Flensted-Jensens Modelflyvebø
ger, skal ogsaa være at finde paa Bog
hylden. Disse Bøger maa, i Modsætning 
til Bladene, gerne laanes hjem af Medlem
merne, men maa kun beholdes hjemme i 
et Tidsrum af f. Eks. 14 Dage, da andre 
sikkert ogsaa gerne vil laane dem. 

Hver Uge holdes der et fast Møde med 
et Program, der veksler med Teoriunder
visning, skriftlige Prøver, Foredag og 
Oplæsning. 

Af en Maaneds fire faste Møder bør de 
to omhandle Teoriundervisning, hvor en 
af Kluqbens mest teoretisk kyndige Med
lemmer underviser. 

Til Slut: Husk at Ro og Orden bør 
være fremherskende ved Medlemsmø
derne. 

J ø r g e n B o n d e s e n. 
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