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Flyverne fortæller:

Den første Højstart
Nu til Dags er Højstarten den almindeligst anvendte Startmetode for Svævemodeller. Den er kendt og prøvet af
alle Modelflyvere Verden over. Men for
en_ ti- femten Aar siden var der næppe
mange her i Landei, som havde Kendskab
til denne Startmetode. Mit første Forsøg paa at faa en Svævemode 1 ti 1 Vejrs
i Højden var derfor alt andet end vellykket. Det fandt Sted paa Marinens
Flyveplads ved Aunø, hvor jeg velvilFormanden for Dansk
ligst havde faaet Lov at foretage mine
Svævefly-ver-Union
Flyvninger.
Kommunelærer
Jeg kom derud en Eftermiddag ved 5-TiKnud Flensted-Jensen
den just som Dagens Skoleflyvninger
var til Ende. Maskinerne var sat i Hus, og hele Personalet tog sig et lille Pusterum. Derfor var der fuldt
op af Tilskuere til Tragedien. Jeg benyttede 8 m Gummisnor og ca. 30 m Dragesnor. En af mine Kammerater,
Sports flyveren Hans Axel, holdt i den ene Ende af Snoren, mens jeg gik tilbage med Modellen for at strække
Gummien. I ; Dag er jeg klar over, at jeg strakte den
alt for meget, men det vidste jeg ikke dengang. Modellen for til Vejrs som en Jager, røg af Snoren, stallede for derefter at dykke lige ned i Jorden fra 26 m's
Højde. Resultatet var, at Planet gik i to Stykker! ·•
Jeg skal ikke nægte, at det var med en lidt flov Fornemme 1 se, at jeg hentede Mode 11 en, og at jeg bagefter
maatte tage mod gode Raad og overbærende og trøstende
Bemærkninger af en he 1 De 1 venlige Mennesker, af hvi 1ke de fleste forstod sig en Del paa Flyvning, men af
hvilke ingen havde Forstand paa Modelflyvning!
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BEGYND DEN NYE AARGANG MED

Luftfartforsikringer
,.

over.tages af

Den nordiske Pool for
Luftfartforsikring
Central 1.2.793

Ulykkesforsikringspolicer udstedes af
ethvert Forsikringsselskab, der er tilknyttet Poolen, samt af Billetkontorerne i Dagmarhus og i Lufthavnen. _
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EJVIND CHRISTENSEN (ANSVARSH.)

17. Aargang

Januar 1944

A, igen et Aar med Glæde blandet
med Sorg, igen et Aar med glade
Forventninger og dybe Skuffelser,
igen et Aar med dejlige Oplevelser og
triste ;\,Iodgange, igen et Aar, hvor vi
ikke kunde flyve frit, men hvor vi har
holdt os frimodige og beredte til at
tage fat, naar Friheden vender tilbage.
Et Aar, hvor vort Folk er begyndt at
forsta a, at ~Luftens Erobring« i Danmark er en bydende Nødvendighed i
Fredens Genopbygningsarbejde
og
maa derfor være en Hjertesag for hele
det danske Folk.
Der er tydelige Beviser paa denne
vaagnende 'Erkendelse i det danske
Folk og især blandt Ungdommen. Flere og flere Bøger om Flyvning udkommer herhjemme, og danske Fagbøger
og Lærebøger kommer i stadig større
Antal. Organisationen af Dagbladenes
Flyvemeda rbejdere vokser og trives.
Medlemstallet i Aeronautisk Selskab
og de til dette knyttede Flyveklubber
er i stadig og tiltagende Fremgang.
Den økonomiske Støtte, som Dagblade,
Institutioner og Virksomheder samt
Enkeltpersoner yder df- forskellige
Grene af Arbejdet, er ligeledes i glædelig Vækst. Ja selv den danske Stat
har i 1943 b~draget med 35,000 Kr. til
Svæveflyvningens Fremme.
Men Vingerne er stadig stækkede.
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Al praktisk Sports- og Privatflyvning
er forbudt. Kun Modelflyverne kan
endnu boltre sig nogenlunde frit. Møder og Foredrag og itnfre Sammen-

ko mster er i stor Udstrækning blevet
forh indret p. Gr. a. Færdselsforbud og
Spærretid. Aeronautisk Selskabs Blad
FLYV har ikke kunnet faa en ønsket
Forøgelse af Omfanget p. Gr. a. Papirrestr iktioner, og paa mange andre Omraader har Tidens Tryk lagt sin klamme Haand J;>aa Initiativ og Aktivitet.
De stækkede Vinger basker imidlertid med voksende Frimodighed. indenfor Aeronautisk Selskabs tre Unioner samt Aeronautisk Juniorklub er
der udført et stort og erlergisk Arbejde for at stimulere Interessen og vedligeholde og udbrede Kendskabet til
Flyvning i alle dens Afskygninger.
Dansk Motorflyuer Union afsluttede i
Foraaret en Serie teoretiske Sportsflyver Kursus i en lang Række Provinsbyer og har i Efteraaret udsendt sine
smukke Mærkater. Og nu har Unionen
lige udsendt sin nye Bog: Flyvningens
A B C, der skal danne Grundlaget for
et landsomfattende Korrespondancekursus. Dansk Suæueflyuer UnioR kan
glæde sig over sin store Succes med
Bjergstedlejren i September, hvor 124
Deltagere fra hele Landet stævnede
sammen og dygtiggjorde sig i praktirk
Svæveflyvning. I Efteraaret udkom
Svæ veflyvernes Lærebog: Suæueflyuning, som er en Guldgrube for alle
danske Svæveflyvere. Dansk Modelflyver Union har holdt støt ved med sine
store og smaa Konkurrencer over hele
Landet, selvom den planlagte Landslejr desværre maatte aflyses, og man-

ge Modelflyveklubber kan opvise nogle særdeles dygtige og habile Modelbyggere. Aeronautisk Selskabs Juniorklub har i det forløbne Aar vist sig
sund og levedygtig. I Vintersæsonen
med Foredrag og i Sommersæsonen
med Udflugter og Ture har JuniorKlubben samlet mange Unge og indviet dem i Flyvningens Hemmeligheder. Nu har Junior-Klubben paabegyndt nogle Studiekredse, som tegner
til at blive- en udmærket Fortsættelse
af Arbejdet under de nuværende Forhold.
Og saa kan vi iøvrigt glæde os over,
at Det Druzske Luftartselskab stadig
har været istand til at vise Dannebrog
paa Luftruterne, ligesom det var med
Stolthed, at vi glædede os med DDL
ved Selskabets 25-Aars Jubilæum i
November. Endvidere følger vi med
Glæde det Arbejde, som Zoneredning.~korpset gør for at benylte Flyvrmaskinen i sin Tjeneste.. Inden længe
ser vi for.haabentlig »Zonen«s nye
dansk-byggede to-motors KZ-4 Maskine i Luften i uvurderlig Nødhjælp
rundt i hele Landet.
Tirods tunge og trange Tider ønsker
vi alle FL YV's Læsere et rigtig glædeligt Nytaar med Ønsket om fortsat
Fremgang paa alle Flyvningens Omraader og med H ri ahet om en snarlig
Befrielse fra alle de hemmende Ba:md.
Bestyrelsen for D.K.D.A.S.
FLYV's Redalltion.
5

IFILl'l'~ll~(jlE~§ A\IB(
.»Fl:,vning for ølle"
Imponerende Værk til Selvstudium og som Lærebog ved Korrespondancekursus

En af de 1lf farvelagte Tavler, der følger med Værket. Ikke mindst disse udmærkede Illustrationer gør det særlig velegnet til Selvstudium.
LYVNINGENS A B C er et virkelig
imponerende Værk, ikke af Omfang men af Indhold. Imponerende,
for det enorme Arbejde, der ligger bag
saavel de fornemme- og smukt udførte
og yderst detaillerede Planer som den
kortfattede men klare og saglige
Tekst.Betegnelsen , Flyvningens ABC«
er egentlig forkert. Værket burde (for
at blive ved Bogstaverne) have heddet
. , Flyvningens Alfa og Omega« med
Undertitlen: Koncentreret Ekstrakt af
alt, hvad man bør vide om Flyvning.
Bogen er nemlig ingen A B C for
Børn og barnlige Sjæle eller for dem,
der aldrig har lært eller har glemt alt,
hvad de har lært, om Naturens Love
og Fysikkens praktiske Anvendelse.
Selvfølgelig kan saadanne ogsaa have
stort Udbytte af at studere AB C'cn,
men denne henvender sig i Virkeligheden mest til den intelligente og
vaagne Ungdom og til den travle Forretningsmand, som ønsker klar og
koncis Besked om det, han giver sig
af med. Det er netop Bogen for Grosserer Petersen, Direktør Hansen, 111geniør Poulsen, Repræsentant Frederiksen, Assistent Jørgensen, Student
Jensen, Lærer Nielsen, Formand Sørensen, Mekaniker Olsen og Kontorist
Larsen samt alle de mange andre unge
og gamle, som opdager, at der er et
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Hul i deres Viden om det, der foregaar omkring os idag. Og man kan
ikke undgaa at blive misundelig paa
en Ungdom, som i den Grad faar tilrettelagt Oplysning og Information,
som andre har maattet tilkæmpe sig
Stump for Stump Aar tilbage.
.Værket kan synes dy,r t. Selv nuomstunder er 22.50 Kr. mange Penge.

Men et overfladisk Blik vil dog gøre
det klart, at alene de 14 store, farvelagte Planer (35 X 45 cm) er Pengene
værd. Dertil kommer en førsteklasses
og dygtigt udformet Tekst (ialt 58 Sider), som forklarer og supplerer Planerne udmærket. Ved et nærmere Studium maa man imidlertid erkende, at
Planer og Tekst tilsammen indeholder
et sandt Væld af Detailler, og jo mere
man fordyber sig i 'Stoffet, desto mere
opdager man den næsten ubegrænsede Strøm af nye og interes anll• Punkter og Enkeltheder, som i første Omgang er undgaaet Opmærksomheden.
Naar man desuden i Tilgift faar foræret et helt Korrespondancekursus, ja
saa bliver de 22.50 Kr. ikke til en ubehagelig Udgift, men for det første til
en stor Fornøjelse og for det andet til
en g_od Pengeanbringelse.
Kan der da sletikke indvendes noget imod dette iøvrigt saa udmærkede Værk? Jo lidt, men ikke meget. En
pertentlig Kritiker kan her og der finde Smaating, som de fleste maaske vil
overse, og som er uvæsentlige for
ABC'ens Betydning og Anvendelse.
F. Eks. kan anføres Forklaringen paa
Haleplanets Betydning for langskibs
Stabilitet, der er rigtigt forklaret i
Teksten Side 27 men ukorrekt forklaret paa Plan 5, Fig. 14. !øvrigt vil Folk
uden Forkundskaber i Elektricitets-
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En an.den Tavle anskueliggør Færdselsreglern:• for Lufttrafiken.
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læren sikkert have vanskeligt ved helt
at forstaa Forklaringen af Tændingssystemet Side 44 og Plan 9, Fig. 6.
Ligeledes vil Gennemgangen af Smøresystemet Side 43 og Plan 9, Fig. 5
eller Vejrkortet Side 56- 58 og Plan
10- 11 vistnok volde en hel Del Hovedbrud p. Gr. a. den kortfattede
Tekst.
Det maa i det hele taget anses for
sandsynligt, da Teksten er saa koncentreret, at nogle Læsere vil have
svært ved at fordøje den p. Gr. a.
manglende Forkundskaber. Under
Studiet vil mange Læsere utvivlsomt
stille 100-vis af Spørgsmaal, som maaske til Dels kunde have været besvaret i Teksten. I F orbindelse hermed
kan det anbefales at supplere Læsningen med et Studie af Bogen: Saa flyver
vi, der paa mange Punkter giver Svar
og Forklaring paa Spørgsmaalene.
!øvrigt burde der me,.aske gives videbegærlige Korrespondancekursus-Elever Lejlighed til i Forbindelse med
Besvarelsen af Kursusbrevene at stille
Spørgsmaal vedrørende nærmere Forklaring af Planerne eller vanskelige
Punkter i Teksten. Det kunde maaske
endvidere anbefales at gøre AB C'en
til Genstand for Studiekredsarbejde,
hvilket sikkert vilde hjælpe Forstaaelsen og forbedre Besvarelserne af Kursusbrevene, rent bortset fra, at det
vilde blive til stor gensidig Fornøjelse
for de paagældende Medlemmer af
Studiekredsen.
Men iøvrigt er der kun godt og rosende at sige om AB C'en og dens
Skabere, ja for de har været mange
om den. Konstruktør A. Tagemose fortæller om Flyvemaskinens Opbygning,
Ingeniør 0. Høffding om Flyvelære,
Civilingeniør C. C. Bechmann om Motorlære, Flyveleder C. J. Larsen om
Vejr og Vind, Civilingeniør E. Kolster
om Luftnavigation og Assistenterne K.
R. Petersen og H. L. Schlilsser om
Luftfartslove og Bestemmelser samt
endelig Overflyveleder S. A. Dalbro
som har kogt det hele sammen o~
smagt Maden til. Alle d'Hrr. skal have
et Klap paa Skuldren for propert udført Arbejde. Og saa er der de pragtfulde, farvelagte Planer, som det er en
udsøgt Fornøjelse at beskue. De enkelte Forfattere har selv undfanget dem,
men det er Konstruktør Tagemose,
der har udformet dem i deres nuværende smukke, ja til Tider yderst elegante Form. Og saa maa man ikke
glemme lidt Ros til F irmaet, som har
udført det helt ud nydelige Reproduktionsarbejde.

Dansk Motorflyver Union
AA Tærkslen til det nye Aar vil jeg
p aa mine Bestyrelseskollegers og
egne Vegne takke de respektive Bestyrelser i Unionens mange Klubber
for det fortrinlige og gnidningsløse
Samarbejde, vi har haft med hverandre i det forløbne Aar, der har været
saa rigt paa Begivenheder og Frer_p.gang for Unionen. Vi gik ind i 1943
med 1700 Medlemmer og. ·gaar ud af
Aaret med over 3000 Medlemmer og
har gennem vort store landsomfattende Korrespondancekursus lagt Grunden til en forhaabentlig meget stor ny
Tilgang i det kommende Aall'.
Det viser sig, at Forskydningen i
Medlemslisterne for de gamle Klubber
er yderst ringe, men det er ved Aarsskiftet det vil vise sig, hvor trofaste
Medlemmerne er og jeg vil derfor gerne benytte Lejligheden til at henvende mig direkte til dem, der mener, at
der ikke sker nok i Klubben.
Der sker meget mere i Bestyrelserne, end mange Medlemmer tror. Arbejdet her er selvfølgelig under de
herskende Forhold af forberedende
Art, m en er netop derfor af uhyre
vigtig Betydning for det Medlem, der
alvorligt tænker paa at blive Flyver;
jeg kan forsikre, at Bestyrelserne gør
et stort og fortjenstfuldt Arbejde med
Fremtiden for Øje, og jo flere der
slutter op i Enighed bag Bestyrelserne, desto større Held vil disse have
med Løsningen af Opgaverne - derfor
retter jeg en indtrængende Appel til
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Dansk Motorflyver Union har her
gjort en stor og værdtg Indsats for at
fremme Kendskabet til Flyvning i Danmark, og det skal den have Tak for.
At Resultatet er blevet saa godt, kan
Unionen med Rette være stolt af. Og
Skam faa den danske Ungdom, som
ikke modtager dette enestaaende Tilbud til at dygtiggøre sig paa et Omraade, som den alligevel ikke kan
undgaa at komme i Berøring med i
Fremtiden. Anskaf derfor Flyvningens
AB C omgaaende, læs. den igennem et
Par Gange og gennemgaa Planerne
grundigt - og gaa saa igang med Korrespondancekursuset. Det skal nok
blive en interessant Beskæftigelse
samt en udsøgt Fornøjelse.
Leif Prytz:
Vi henviser iøvrigt til Bogens Anmeldelse i forrige Nr. af FLYV, hvor
der gives en detailleret Redegfi!relse
for de enkelte Afsnit.,
Red.

alle: Kræv ikke i dag men yd; det er
vigtigt, at alle vi der interesserer os
for denne Sag staar samlet i en fasttømret Organisation, saa at vi kan løfte i Flok, saa at vi har Overblik over,
hvad vi evner overfor de Opgaver,
der ligger for og ikke mindst overfor
de meget store Opgaver, der skal løses, naar Krigen hører op. Husk derfor paa: Deres Medlemsskab i Klubben
idag gør større Gavn end senere. De ·
staar endnu blandt Pionerne i Klubben, gaar De ud nu, fordi De synes,
at De ikke faar tilsæækkelig haandgribelige Fordele af Deres Bidrag, vil
De maaske forskertse Deres Prioritetsret blandt de talrige længselsfuldt
ventende Flyveaspiranter, der vil
flokkes om Skolemaskinerne, saa
snart Luften gives fri. Det er umiddelbart. indlysende; at Myndighederne,
som skal tage Stilling til de to meget
vigtige Spørgsmaal, Flyvepladser og
offentlig Støtte til Flyveruddannelse i
meget vid Udstrækning vil bedømme
Nødvendigheden deraf paa Grundlag
af vor Organisations Medlemstal.
Derfor endnu en Gang: bevar Deres
Medlemsskab og skaf os nye Medlemmer blandt Deres Venner og Bekendte. Der bør være Forudsætning
for, at Unionen i det mindste fordoble.r sit Medlemstal i Løbet af 1944.
Paa Unionsbestyrelsens Vegne ønsker jeg hermed vore mange Medlemmer
ET GODT NYTAAR.
Ohrt.

Aktieselskabet

DANSK GALOCHE- OG GUMMlFABRIK
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En svensk Militærflyvers Syn
paa Svæveflyvesporten.

Af Harriet Førslev
VÆVEFLYVESÆSONEN er forbi
fon i Aar - her i Danmark. Enkelte af de Svæveflyveklubber, der
har trænet pap. de faa Pladser, vi har
haft til Raadighed paa Sjælland, har
allerede for nogle Uger siden taget de- res Svæveplaner hjem paa Værkstederne, hvor man er gaaet i Gang med
at give dem det sædvanlige VinterHovedeftersyn, og alle de andre Klubber, der havde besluttet at fortsætte
Flyvningen, saa længe Vejret overhovedet tillod det, er blevet tvunget til
al gaa i Vinterhi, fordi der desværre
indtil videre er nedlagt Forbud mod
Svæveflyvning i ,hele Landet.
Trods alt har 1943 været et godt
Aar for Dansk Svæveflyvning. Adskillige nye Klubber er tilsluttet nionen
i Aarets Løb, og de gamle Klubber har
i flere Tilfælde fordoblet deres Medlemsantal.
I næsten alle Klubber, gamle saavel
som nye, har de bygget og bygger stadig paa Kraft for at staa vel rustede
med Materiel den Dag, der igen kan
flyves.
Unionens Sommerlejr, der i Aar arrangeredes paa Aunsøgaard paa Godsejer Thomas Junkers store Marker,
havde dobbelt saa stor Tilslutning i
Aar som Aaret før, og der blev foretaget over 3 Gange saa mange Starter.
nionen har for første Gang i Aar
faaet betydelig Statsstøtte i Form af
nyt moderne Materiel, og Tuborgfondet har gjort det muligt for den at faa
konstrueret og bygget to nye danske
Skoleglidere, en af Polyteknisk Flyvergruppe og en af Skandinavisk Aeroindustri.
Bjergstedfilmen, optaget af cand.
polyt. Hagen Hasselbalch, Nordisk
Film, under Unionens 1. Bjergstedlejr,
har gaaet Landet over i Biograferne og
har i høj Grad bidraget til at udbrede
Kendskabet til ~væveflyvesporten.
Svæveflyverne har faaet en udmærket Lærebog, ,redigeret af Overflyveleder Sv. Aa. Dalbro og Flyveleder H.
Wolff, og der er blevet afholdt teoretiske Kursus.
Svæveflyverne har i Aar med Glæde
konstateret, at en hel Del Motorflyvere
har faaet Øjnene op for det fine sportslige Moment, der ligger i Svæveflyvningen. De .har indset, at Svæveflyvningen og Motorflyvningen paa ingen
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Maade rivaliserer, men tværtimod
supplerer hinanden fortræffeligt, og
har derfor helliget sig ogsaa denne
Gren af Sportsflyvningen.
I de Lande, der ikke er direkte berørt af Krigen ved Deltagelse eller Besættelse, har Svæveflyvningens Udbredelse imidlertid taget en ganske anden
Fart, som nu for Eks. i Sverige.

Svensk Svæveflyvning af
internationalt Format.
I Sverige har Svæveflyvningen i de
sidste Aar taget et mægtigt Opsving,
efter at Staten har begyndt at interessere sig alvorligt for Sporten. I alle
Sveriges Svæveflyveklubber er der
trænet og bygget paa Livet løs hele
Aaret, og den store Centralflyveskole
ved Ålleberg er blevet yderligere udbygget. Her drives der i Sommerhalvaaret intens Skoleflyvning med mange
økonomiske Lempelser og Opmuntringer for Eleverne. De to sidste Somre
har der været afholdt et 14 Dages
Svæveflyvestævne paa Ålleberg med
Deltagelse f.ira hele Sverige.
Stævnet 1943 strakte sig over den
sidste Uge af Juli og første Uge af August. Mens 1942-Stævnet udelukkende
var en individuel Konkurrence mellem
de enkelte Svæveflyvere, var Stævnet
i Aar først og fremmest en Holdkonkurrence. Deltagerne skulde møde i
Hold med to Piloter og Transportmandskab. Grunau Baby var Enhedsplan, og for første Gang var de svenske Militærflyvere indbudt til at deltage i Stævnet.
Der var Konkurrencer i Distanceflyvning, Maalflyvninø, og Højdeflyvning (Varighedsflyvning er et forlængst overstaaet Stadium), og Resultaterne, der opnaaedes, var glimrende.
Der blev fløjet mange Flyvninger paa
over 110 og 200 km og Højdeflyvninger paa flere Tusind Meter.
I Betragtning af, at alle Flyvninger
blev fløjet paa Baby, der ganske vist
er det bedste Øvelsesplan, der findes,
men som til Højde- og Overlandflyvning ikke er meget bevendt, maa det
siges at være fine Præstationer. Naar
de samme Flyvere næste Aar faar Rekordplaner mellem Hænderne, som
Hensigten er, kommer Svenskernes Rekorder sikkert op paa ganske andre
store Tal.

Det var Militærflyvere, der vandt
Konkurrencen. Det var i og for sig
ikke saa mærkeligt, da de har mange
Fordele frem for de civile Flyvere; de
er blandt andet vant til at navigere og
flyve Blindflyvning, men bemærkelsesværdigt var det, at den Mur, der
hidtil havde, været mellem Militærflyverne og de civile Svæveflyvere fuldstændig sank i Grus. Under Stævnet
fik de Lejlighed til at uddybe Kendskabet til hinanden og et glimrende
Kammeratskab voksede op. En af de
cleltagende Militærflyvere udtalte bl.
a.: ~Denne var min hidtil bedste Udkommando. Jeg havde aldrig drømt
om, at disse ti Dage vilde blive saa udbytterige. En Svæveflyvekonkurrence
er jo ogsaa noget ganske særligt opildnende og nervepirrende. Saa spændende Oplevelser som under disse
K"onkurrencer tror jeg aldrig, at man
vil kunne opleve med en Flyvemaskine - i hvert Fald ikke i Fredstid.
Ållebergstævnet var simpelthen en
Oplevelse. Vær sikker paa, at vi længes tilbage alle vi, der kommer fra
Flyvevaabnet.«
Sverige har i de sidste Aar oparbejdet en stor Svæveplanindustri, der seriefremstiller Skoleglidere, Overgang'iplaner og Rekordplaner dels af svensk
og dels af tysk Konstruktion.

J:t'inlands Svæveflyvning.
Før Krigen var Finland det af de
nordiske Lande, der var længst fremme paa Svæveflyvningens Omraade.
Nu har Kirigen selvfølgelig hæmmet
Udviklingen i høj Grad, men alligevel
har der i Sommeren 1943 været drevet intens Skoleflyvning paa de finske
Svæveflyveres Højborg, den olympiske
Plads ved Jiimijiirvi.
En af de største Ulemper, Krigen
har ført med sig for de finske Svæveflyveres Vedkommende, er den, at
praktisk talt alle de >gamle« veluddannede Flyvelærere er indkaldt til
Militærtjeneste. For i det hele taget at
kunne gennemføre Sommerens Program som man plejede, var det derfor
nødvendigt først_ og fremmest at faa
dannet et Lærerkursus, paa hvilket de
forn ødne Lærere kunde uddannes.

Ungdommelige Lærerkræfter.
Man udtog ti Skoledrenge i 16- 17
Aars Alderen og gav dem 4 Ugers meget grundig Uddannelse saavel praktisk som teoretisk og pædagogisk. Efter de 4 Ugers Forløb blev syv af de ti
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Svensk Oversættelse af
»Handbuch des Segelfliegens«
med Svensk og Dansk
Supplement.
Oversat og bearbejdet af:
Ingeniørerne E. Wendel og A. Hansson
samt Major C. 0. Hugasson.

P.n af de smukke svejtsiske Konstruktion er, S-1 8 (Konstr. Spulinger) .
godkendt som Glideflyvelærere og fik
straks hver sit Hold Nybegyndere.

Ny finsk Varigbedsrekord.
En af Lærerne, E. 0. Korhonen, satte ny finsk Varigbedsrekord med
>Weihe« paa 10 Tim. 1 Minut. Bemærkelsesværdigt er det, at Flyvningen
var rent termisk. Som Regel bliver
Varigbedsrekorder sat under Skræntflyvning.

Værkstedskursus.
Eleverne paa et byggeteknisk Kursus, der ligeledes afholdtes i Jiimijårvi, byggede en hel Grunau 9 og reparerede alt det Materiel, der havareredes i Sommerens Løb, samtidig med
at de selv fik A-og B-Diplomer.
Drenge, der kommer hjem fra saadanne Kursus, har alle mulige Forudsætninger for at blive dygtige Ledere
i Klubberne baade paa Værksted og i
Marken. Endvidere har de i Finland
gode Muligheder for at komme ind
paa en Flyvemaskinefabrik eller en
Mekanikerskole.

I Foraaret 1943 oprettedes en omrattende Organisation, der nogenlunde svarer til vort Luftfartstilsyn, men
som udelukkende beskæftiger sig med
Svæveflyvning. Af en Statistik, udarbejdet af denne Organisation, fremgaar det, at der i 1943 i Klubberne
indtil 1. Oktober var foretaget 33.167
Starter med en samlet Flyvetid paa
2565 Tini. 25 Min. 35 Sek.
Hvor glimrende Terrain, de har, ser
man bl. a. af Flyvetiden i et Par
Klubber, Lausanne og Oberengadin,
der i en Maaned har henholdsvis 52
og 87 Starter med en samlet Flyvetid paa henholdsvis 101 og 109 Timer.
Hvis det Antal Starter havde fundet
Sted i et Par af vore Klubber paa en
af vore flade Marker, vilde de ikke
have opnaaet stort mere end den samme Tid i Minutter.
,
Sommerens Flyvning kulminerede i
en stor Landslejr med Konkurrencef!yv nmg og ud over· disse Konkurren-

Dansk Supplement
af Oberstinde Harriet Førslev.
J(.

Sræreflymens bedste Haandbog,
1. Hefte er udkommet,
Resten udkommer med l Heile
hver 14. Dag.

Udkommer i
5 Storhefter a Kr. 3.00,
Kr. I5.00 komplet.

*

FLYV's FORLAG
EJVIND CHRISTENSEN

Vesterbrogade 60

.

Kbhvn. V.

cer blev der kæmpet om et Svæveflyvermesterskab af de 12 bedste schweiziske Svæveflyvere.

Tysk Verdensrekord.

Schweiz.
Schweiz er et Land med overordentlig gode Betingelser for Svæveflyvning. Sporten dyrkes ivrigt i ca. et
halvt Hundrede Klubber, og til Forskel fra de fleste andre smaa Lande,
der for Størstedelen anvender tyske
Svæveplantyper, flyver Scweizerne
næsten udelukkende med schweiziske
Konstruktioner.

Svensk Supplement redigeret af
Gymn.-dlr. K.-E. Ovgård

Svæveplanet transporteres pr. Svævebane op i Bjergene.

Fra de krigsførende Lande hører
man ikke meget til den civile Svæveflyvning.
Kun naar særligt gode Resultater
opnaas, siver en Pressemeddelelse ud,
f. Eks. er der for et Par Maaneder siden sat ny Verdensrekord i Tyskland
i Varigbedsflyvning. Ernst Jachtmann,
Berlin, fløj 55 Tim. 52 Min. 50 Sek. i
Nærheden af Konigsberg.

Harriet Førslev.
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stem af Larvefødder, der minder en
Del om Kampvognenes. Selve Baandet
er af Gummi, og det løber over en
Række Aluminiumshylstre. Hele Understellet kan trækkes op ligesom et
almindeligt Hjulunderstel.

Ny tysk, tung Jager -

Luftens Motorcykle ,AM~6<.

Luftens Motorcykle.
En italiensk Flyver og Konstruktør
Adriano Montelli har vakt Opmærk-

'.

somhed i sit Hjemland ved at prøveflyve en lille Sportsflyvemaskine af
egen Konstruktion. Typen, som haµ
kalder AM-6, er en rigtig ,Luftens Motorcykle«.
For at kunne bygge Luftfartøjet paa
billigst mulige Maade, valgte l\fontelli
at anvende en almindelig Motorcyklemotor, en Autier & Dunne, tocylindret Totaktsmotor paa 540 cm 3, som
yder 17 HK ved 4000 O/M.
Kroppen er en Trækonstruktion beklædt med Krydsfiner. Førerrummet
er lukket og anbragt umiddelbart foran Planets forreste Kant. Understellet
bestaar af et enkelt Hjul (forsynet
med Bremse) og en Landingsmede. I
Starten maa en Mand derfor støtte det
ene Plan, ligesom man gør ved Starten af et Svæveplan. Bæreplanet er
rektangulært, beklædt med Lærred.
Propellen er anbragt bagude mellem
to Haledragere. Motor_sidder i den bageste Del af Kroppen, og Kraftoverføringen til Propellen sker ved Hjælp af
en Kæde. Propellen, som har automa-

tisk stilbare Blade, er af egen Konstruktion.
AM-6 har følgende Data:
Spændvidde: 6,28 m.
Længde: 4,10 m.
Planareal: 6 m 2 •
Fuldvægt: 200 kg.
Planbelastning: · 33,3 kg/m 2•
Største Hastighed: 150 km/T.
Marchhastighed: 130 km/T.
Landingshastighed (m. Klapper): 50 km/T.
Startstrækning (med Klapper): 70 m.
Flyvetid ved Marchhastighed:
5 Timer ( 650 km).
Under Prøveflyvningerne har det
vist sig, at AM-6 er i Besiddelse af
gode Flyveegenskaber.

Fiyvemaskine med Larvefødder.

Me 410.

Me 410 er en Videreudvikling af
Me 210. I Stedet for 12-cyl. Daimler
Benz DB601 Motorer paa 1395 HK er
den udstyret mecL 16-cyl. Motorer
(Daimler Benz) paa 1800 HK (i 6000
m). Bombelasten er - ifølge Svensk
Flygtidning - mindre end hos Me
210, men til Gengæld er Pansringen
kraftigere. Pansringen paa Me 210
vejer over 450 kg. Det bestaar af 12
mm Panser paa Undersiden af Kroppen, 6 mm Panser under $_æderne
samt 8 mm Panser bagved Førerens
Ryg, Hoved og Skuldre. Bagved den
bageste Skyttes PJads findes et Panserskjold, som forneden er 8 mm og
foroven 10 mm tykt. Vinduet foran
Føreren (71X30,5X5,7 cm) samt over
Skyttens Plads er saakaldt Panserglas. Bevæbningen bestaar af to 20
mm Kanoner, to faste 7,9 mm Mg skydende fremefter, og to 13 mm Mg skydende bagud. Me 410 anvendes enten
som Jager ellev Bomber. Jageren har
en største Hastighed paa 650- 700
km/T (i 7000 m) og en Aktionsradius
paa 2000 km.

Focke Wulf Fw 290.
Ifølge Interavia er den tyske Jager
Focke-Wulf Fw 290 en Videreudvikling af Fw 190. Den er udsty,ret med
en BMW 802-Motor paa 2000 HK; Bevæbningen skal være den samme som
paa Fw 190, nemlig 2 storkalibrede
Mg i Kroppen, 2 Stk. 20 mm Kanoner
i Planerne helt inde ved Kroppen alle fire Vaaben skyder igennem Propelkredsen - og 2 andre 20 mm Kanoner anbragt længere ude i Planerne.
Fw 290 skal have en største Hastighed
paa ca. 675 km /T.

Svensk Plygkalender
1944
er udkommet.

AL FORSIKRING:

A. JESSEN & CO.s Eftf.
V. Thomsen

Otto Thomsen

VESTER PORT

C. 9189- 9596
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Man har forsøgt at erstatte de store
Bombeluftfartøjers Understelshjul med
Larvefødder, og Eksperimentet skal
være faldet ilfredsstillende ud. Navnlig hjælper det nye Understel, naar
der skal startes fra daarlige Pladser.
Det nye Understel bestaar af et Sy-

Indeholder bl. a. tekniske Artikler om:
Flyvevaabnets Materiel med Beskrivelse
af de nye Typer, og mange andre Artikler.
Svæveflyvning og Modelflyvning.
Pris Kr. 3.75.
Faas fra

FLYV's FORLAG - EJVIND CHRISTENSEN
Vesterbrogade 60 - København V.

IFILl'l'~ll~fllE~§ A\113(
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Besti 11 ingskort
Undertegnede besti lier herved:

bestaar af:

Dansk Motorflyver Unions
Flyve-Korrespondance-Kursus

Lærebogen »Flyvningens ABC« Redigeret af
'I

S. A. Dalbro.

FLYVN'I NGENS ABC

14 farvetrykte Plancher: Flyvemaskinens Opbygning, Flyvelære, Motorlære, Skyatlas, Vejr-

I. Værket ønskes mod kontant

kort, Luftnavigation samt Luftfartslove.

a. Kr. 2:Z:50 følger pr. Post, Check
b. Kr. i2.50 bedes taget paa Postopkrævning.

Et Danmarkskort til Brug for Luftnavigation.
Flyvekursus pr. Korrespondance. Indehaveren

li

af Mappen deltager gratis I Dansk Motorflyverunlons Flyvekursus pr. Korres pondanCJ!.
PRIS for Bog, Plancher, Kursus
KR. 22.50 kontant, Kr. 25.00 paa Rate.

Indsend Bestillingskortet til
'I

,·

FLYVNINGENS ABC
D>,\NSK MOTORFLYVER UNION
Vesterbrogade 20

'

11. Værket ønskes paa Rate mod Betaling af 7 Kr.
ved Modtagelsen og tre maanedl ige Rater a
6 Kr. - Jeg er indforstaaet med, at Ejendomsretten først overgaar til mig, naar sidste Rate
er betalt.

11

.

(Det Ikke benyttede overstreges.)

Navn
Stllllng _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Adresse_ _ _ _ _ __

København V.
Ønskes leveret gennem Boghandler:

- at erstatte de si ldte REMTRÆK
med F. L.S.-GEAR og derved opnaa et
mere økonomisk Træk.
Ved Anvendelse af F.L.S.-GEAR
opnaas en Kraftbesparelse, der med de
nuværende Energipriser som Regel betaler Gearinstallationen paa mindre end
eet Aar.

F. L. SMIDTH' & Co.

A/s

VESTERGAOE 33 - KØBENHAVN K - TLF. CENTRAL 6098

-
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LAGERPRISLISTE
OVER

MATERIALER TIL SVÆVEPLANER

Komplet Wire til Spilstart
m /Schiikel og Vimpler
3,5 mm ca. 1200 m lang

Kr. 550,00

Gummitove
800 Cordeller
Kr. 675,00
Reparations-Pakker l. Gummitov • 11,10
Voks til Gummitov
- pr. Stk. Kr. 6,75
Styrtehjelme

pr. Stk. Kr. 52,50

Flyvebriller »Kommodore«

Kr. 60,00

Staalplader IZETT 50
DIN L 452 Styrke 47- 50 kg/mm'
1,0 mm Tykkelse
pr. m' Kr.
1,5
» »
I
2,0
, ,
•
2,5
• •
>
3,0
• •
•

21 ,00
30,00
39,00
48,00
58,50

Kobberrør
Udv. 8 mm, Vægtykk. 1 mm pr. m Kr. 3,00
>
10 I
1 > J I > 3,00
Aluminiumsrør
Udv. 6 mm, Vægtykk. 1 mm pr. m Kr. 2,10
•
8 •
1 > • • • 2,22
I
10 >
1 > I > > 3,30
Fiberrør
Udv. 10 mm Vægtykk. 1 mm pr. m Kr,. 9,00
Beviklingsbændler
DIN L 554
20 mm brede Huller. il 100 m

Kr. 10,20

+

Træimprægnerlak, oliefri
til indvendige Trædele
beskytter mod Fugtighed

Wire
til Skoleglider 38
galvaniseret Staaltraad
160 kg/mm' med Staalkalv
2,6 mm 6 X 7X 0,28 mm pr: 100 m Kr. 34,20
Styreline
DIN L \J 160 kg/mm", Brudstyrke 410 kg
2,5 mm li X 7X 0,28 mm pr. 100 m Kr. 33,liO
Beviklingswire (galvaniseret)
pr. 100 m Kr. 4,35
O,li mm
•
• > 6,30
0,8 •
1,0 •
• • • 6,80
Sikringstrand (galvaniseret)
0,8 mm
pr. Rulle a 2,5 kg Kr. 7.,00
1,0 •
• 2,5 • • 6,60
Sehlikler
m /Bolt og Møtrik

pr. Stk. Kr. 1~50

Uuller il Styreline
Diam. 50 121111 6 mm Hul Bronzeleje Kr. 1,40
50 • 6 •
• Kugl eleje • 3,35
• ' 80 • 8 •
• 4,10

pr. kg Kr. 4,95

pr. kg Kr. 6,60

Hojglanslak
•
f
til Brug paa Planer efter Dope
og paa Træværk efter Porefylder
farveløs
pr. kg Kr. 7,80
elfenbensfarvet
• • • 7,80
Porefylder
til Grundbehandling af Træværk
før Højglanslak
pr. kg'Kr. 6,00
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Opspændingswire (Bærewire)
galvaniseret Plovstaal
Brudstyrke 200 /220 kg/mm 2
2,5 mm Lg N 15507 6 X 4 X 0,35 mm
Brudst. 500 kg 23,25 pr. 100 m
3,0 111111 DIN L 8 19X 0,6 mm
36,60 p r. 100 111
3,6 mm Lg N 15507 6 X 7X 0,4 mm
Brudsl. 1180 kg 37,80 pr. 100 m

pr. kg Kr. 4,95

Dope
vejr - & temperaturbestandig farvclø~
70 -i- 50° C Dunke å 5 kg pr. kg Kr. 3,85
Fortynder til Dope

pr. kg Kr. 7,20

Holte m /Gevlnd
DIN L 55
80 kg/mm'
Længde uden Hoved
Diam.
mm
mm
4
20
4
25
4
30
4
55
5
20
25
5
30
5
5
35
40
5
45
5
5
50
5
60
65
5
20
6
25
6
30
6
35
6
40
6
45
6
50
6
55
6
60
6
65
6
70
6
75
6
6
80
li
G
6
6
(;

Klæbelak til Beklædningslærred
i Dunke u 5 kg
pr. kg Kr. 6,75
Fortynder til Klæbelak

l\letallak
rustbeskyttende
grøn eller blaa

Bardunstrammere
pr. Stk. Kr.
A-5 mm m /2 Øjenskruer
,
A-6 • m /2 Øjenskruer
•
B-5 • m /Øje og Gaffel
B-li • m /Øje og Gaffel
•
I
C-5 • m /2 Gaffelskruer •
C-li • m /2 Gaffelskruer •
•

2,40
2,75
2,75
3,00
3,15
3,30

Kauseher DIN L li9 forz.
2,0 mm
pr. 100 Stk. Kr. 6,60
2.5 >
> 100
J
I
7,00
3:o I
> 100
>
I
7,30
3,5 •
• 100 • • 9,45

G
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

s;;

90
95
100
120
135
150
155
160
35
50
55
60
65
70
80
90
100
165

pr. Stk.
Kr.
0,13
o,u
0,14
0,20
0,13
0,14
0,14
0,15
0,16
0,17
0,18
0,21
0,23
0,16
0,16
0,16
0,17
0,17
0,18
0,19·
0,21
0,22
0,24
0,24
0,31
0,31
0,33
0,33
0,35
o,a6
0,42
0,56
0,66
0,76
0,76
0,24
0,26
0 27
0,27
0,29
0,29
0,33
0,35
0,38
0,89

l\løtriker, ~ekskantede, Slaal
DIN L 48 og DIN L 49
pr. Stk. Kr. 0,1,3
4 mm
5 ,
•, 0,03
0,04
6 •
•
I
0.0li
8 •
Kronemøh•iker
DIN L 50 og DIN L 51 Staal
4 mm
pr. Stk. Kr.
>
>
5 >
>
>>
6 >
>
8 •

0,09
0,10
0,11
0,16

Elastisk Stopmøtrik
til Skoleglider 38 m. fl.
M6 S

pr. Stk. Kr. 0,15

Underlægningsskiver, Staul
DIN 125 for Meta!:
pr. Stk. Kr. 0,03
4 mm
5
6

, o,oa
• o,ua

>
>
>

8
DLV-Norm for Træ :
4 mm
5
6

>

8

>

• 0,04
• 0,04
0,04
0,01

>

Splitbolte
Diam.
mm
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6

o or1

Længde
mm
12

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8

10

14

16
18
20

22
25
30
35
12
14
16

18
20
22
, 25
30
35
40
•l5
50
60
30

pr. Stk .
Kr.
0,13
0,1:S
0,13
0,13
O,VI
0,1-1
0,14
0,15
0 17
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,16
O,lfi

0,17
0,18
0,18
O,HJ
0,20
0,2i
0,24

Slkkerhedsmrnlc DIN L 302
pr. % Stk. Kr. 6,HO
1,0 mm
%
• 6,90
1,2 •
, 7,80
>
%
1,5 •
• %
. 10,50
2,0 •
Splitter
DIN 94
400 Slk. i 3 Størrelser

IUngkobllnger
LG N 155fi5 k ompl.

Vlndmaaler
Manleomrnnde 10-125 km/h
med Kasse
pr. Stk. Kr.
,
•
•

4,80
4,55
4,10
5,70

lrnpezformede:
Model 7352 70X40 X fi5 X 40 pr. Stk. Kr. 3,80

Støddæmpere
til Sk oleglider

Stopur »Prlizlslonu
•Exact•

Kr. -105,00

pr. Stk. Kr. 58,50
• • • 45,00

Opkradseknive

pr. Stk. Kr. 4,50

Ueservckllnger
til Opkrndseknive

p r. Stk. Kr. 3,45

pr. Stk. Kr. 75,00

Fnstspændingsscler
pr. kompl. Sæt

Beslag
h.ompl. Sæt til Skoleglider 3~ Kr. 486,00
Holte
lil Skoleglider

Næseklemmer
l1l Opspænding a f Krydsfiner

Kr. 6,15

Sakse til Lister og l{rydsfiner

Kr. !J,QO

Kr. 70,00

»UL!HIA« Tænger
til 1,0-4,5 cm Spændekl.
Lil 4,0-9,0 cm Spændekl.

pr. Stk. Kr. 6,60
• 7,50

pr. Sæl ca. Kr. 100.00

Inspektionslemme (Aluminium)
rund e Diam. 100 mm
pr. Stk. Kr. 3,110
ovale 135 X 90 mm
• 3,90
Knseln-Koldllm (godkendt) pr. kg Kr. H,00
Cellon Pinder, trsp. (en. 60 X 140
0,8 mm
Kr. 34,50
1,0 •
43,20
1,5 >
64,80
2,0 •
86,40

cm)
pr. Tavle
•
•
•

Stnnlrør
DIN L 11
Brudstyrke 50 kg mm"
Uclv. 12 mm , Væglykk. 2 mm pr. m Kr. 5,10
28 •
1 •
• • • 4,80
32 •
1 •
• • • 5,35
Variometer (Norma! Udf.)
5 m Sek .

»ULI\IIA« Spændeklemmer
1,0- 1,5 cm
pr. 10 Stk.
1,5- 2,5 •
• 10 •
2,0- 3,0 •
• 10 •
2,5-4,5 •
• 10 •
4,0--7,0 •
• 10 •
6,5- 9,0 •
• 10 •

Kr. 5,10
• 5,10
• 6,30
• 6,30
• 7,20 ·
• 7,20

pr. Stk. Kr. 3,00

Splejsennnle
Splejseklemmer

p r. Stk. Kr. 11,25
, 45,75

Splejsenpparnl

Flxklemme
Erstaller fuldkommen Skruetvinger
Nr. 1
pr.Stk. Kr.1,10
• 2
• 1,80
• 3
•
• 3,60
KRYDSFINER.

++

Kr.140 ,00

HnsUghcdsmnnler {m ed Dysel
l\foalcomraade 20-150 km pr. Time
Kr. 198,00
Højdemunler (Norma! Uclf. )
Mna leomrnade: 3000 Meter

CAVIT & BURI (en . 100X 120 cm)
DAGS-PIUS ab La ger Køb enhavn.

·.,-"' :::
ci
-"'
-"'
:,.,

Kr. !l!>,00

Kr. 3,00

Hnrogrnf
til Blæk- ell. Sodskrift

Kr. 270,00

Wendezeiger {elektrisk)

Kr. 506,00

pr. Slk. Kr. 0,33

Kompas
Stankompas
Kuglek ompa s

Kr. 180,60
• 173,55

pr. Stk. Kr . 25,00

Vindmanier
i\Iaalcomraade
m<>d Kasse

Uorforblndelser (Drejeled)
LG N 159 32 kompl. sQrl alramcnlercdc
HX 96 mm
pr. Stk. Kr. 2,1-iO
Tryksmørehoveder A 10

Gummistøddæmpere
valseformede :
Tykk. Diam.
Model I 45 X 90 mm
,
II 35 X 90 •
•
IV 50X 75 •
• 845 40 X l00 •

30 m1Sek.
Kr. 1!)8,00

i§

....

0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,5
1,75
2,0
2,3
? •

-,n

~·!.
C

C

--=
.i.:
~ i:,.
c.:,

~

'E

~~

"'

-

-.a ..

.5 .c E

~ 0 •
i:,.t"
tr. J, c..

."' . .

'N
p.

C ••
:::
:::

0

-

Cl'-

"' i5

i:,.

n,oo
9,00
(i,00
5,00
5,00
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Torpedoluftfartøjet
NDER den første Verdenskrig fik
Undervandsbaadens Torpedo sit
Gennembrud. I den anden V~rdenskrig kom Turen til Flyvemaskine1is
Torpedo. Ethvert nyt Vaaben maa begynde i det smau. Lidt eftE'r lidt øges
Modforholdsreglerne, og dermed begynder det nye Vaabens rette Værdi at
vise sig, selv om Medgang og Modgang
stadig veksler og vanskeliggør en klar
Bedømmelse.
Torpedoluftfartøjets Historie begynder umiddelbart før den forrige Verdenskrig. Det var vist det engelske Admiralitet, som først udkastede Tanken. I Slutningen af 1914 havde Short
Brothers løst den tekniske Side af
Problemet, og omtrent eet Aar senere
lykkedes det for første Gang en Flyvemaskine at sænke et Skib« Dermed
indledtes et af de vigtigste Kapitler i
Søkrigens Historie.
En mindre tyrkisk TranspOTtdamper blev sænket den 12. August i Marmarahavet. To nye Sænkinger fulgte
efter i samme Maaned. lait blev 8.000
Tons Skibstonnage samt en Jager Torpedoluftfartøjernes Bytte. Metoden
kunde aabenbart anvendes.
De første Forsøg blev foretaget med
Søluftfartøjer, til Trods for at denne
Luftfartøjstype havde ret svært ved at
komme i Luften, selv naar der ingen
Last var om Bord. Samtlige Srenkninger i Marmarahavet blev foretaget med
Short Brolhers Type S 184. Men saa
var det ogsaa foreløbig Slut med Torpederinger fra Luften. Forsøgene fortsattes imidlertid; men der gik faktisk
25 Aar, inden et engelsk Torpedoluftfartøj atter foretog en Sænkning.
Den første Luftfartøjstype, der anvendtes til dette Formaal, medførtes
om Bord paa et Moderskib. Naar Luftfartøjet skulde starte, maatte Skibet
stoppe, søsætte Flyvemaskinen ved
Hjælp a f en Kran, og derefter kunde
den starte. Efter udført Flyvning landede Maskinen paa Vandet og blev taget om Bord igen. Denne Fremgangsmaade begrænsede imidlertid Anvendelsen til forholdsvis roligt Vand.
Omtrent eet Aar senere, d. v. s. i
1915, begyndte man i England at eksperimentere med SøluftfartøJer, udstyrede med smaa Landingshjul. Luftfartøjet startede fra Moderskibets
Dæk. Hvis der ingen Landin$splads
var i Nærheden, gik det ned paa Vandet. Man var godt klar over Svaghe-
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den ved denne Fremgangsmaade, og
inden den første Verdenskrig var slut,
var Hangarskibet blevet til.
Nu var Start- og Landingsproblemet
løst, men absolut ikke Luftfartøjstypen.
For at opnaa tilstrækkelig Virkning,
fandt man ud af, at Torpedoen maatte
erstattes af en 40 pCt. tungere og kraftigere Type, og det var mere end en
Flyvemaskine kunde bære. Inden det
Problem blev løst, var Krigen imidlertid forbi.
Tyskerne begyndte deres Forsøg noget senere end Englænderne. I Begyndelsen foretog man mærkelig nok
Forsøg med Zeppelinere, men paa
Grund af disse Luftfartøjers store
Saarbarhed blev Forsøgene afbrudt. I
Stedet for gik man over til landbaserede Flyvemaskiner, og med nogle
Friedrichshafentyper udførtes Krigens
senere Sænkninger, som er medregnet
i det førnævnte Tonnagetab paa 8.000
Tons. Tyskerne lancerede dermed den
Metode, som det engelske Coastel
Command har bragt i Anvendele under denne Krig.
I England var det Firmaerne Blackburn og Fairey, som kunde notere de
største Fremskridt. Derved fremkom
Typerne Albacore og Swordfish, og

saa er vi fremme ved de Luftfartøjstyper, som har skrevet Historie i denne Krig. Begge Typer er landbaserede.
Efter en Del Forsøg lykkedes det
Firmaet Blackburn at skabe en god
Søluftfartøjstype. Tyskerne kom frem
med Pontonluftfartøjer af Typerne He
115 og Ha 140; Italienerne byggede
Cant Z. 506 B.
Betragtet vi nu den taktiske Side af
Problemet, troede man, at Torpedoluftfartøjet skulde kunne gaa til Angreb forholdsvis uforstyrret af Fjendens Jagere. Hvis saadanne dukkede
op, skulde Torpedoluftfartøjet bare
gaa ned til Vandoverfladen. Derved
sikrede man sig imod Angreb fra Luften, og man troede, at den angribende Jager som Regel vilde. gaa for
langt ned under sine Forsøg paa at
holde sine faste Geværer - og dermed hele Maskinen - rettet mod Maalet længst muligt - for til sidst at
havne i Vandet. Alt imedens fløj Torpedoluftfartøjet selv i en Højde, der
bedst egnede sig til eget Angreb.
Naar Torpedoluftfartøjet gaar til
Angreb, er Flyvehøjden begrænset til
5 højst 20 Meter. Af Hensyn til Gyroskopet maa Luftfartøjet en vis Tid holde konstant Kurs, og Torpedoen· kastes paa en Afstand, som varierer fra
700 til 4000 Meter. I Praksis har man
holdt sig til den korte Afstand.
Det engelske Torpedoflyvevæsens
første større Resultater opnaaedes

Torpedoen ophænges.

sode, hvor tyske Krigsskibe løb Spidsrod gennem den engelske Kanal.
Halv treds engelsire Luftfartøjer forsøgte som b~kendt forgæves at sænke
til
de t)(ske Flygtninge. Det menes, at
Prins Eugen fik en Torpedotræffer;
Skalamodel ler
men den n aaede velbeholdent i Havn.
De rigtige, originale Tegninger
I Middelhavet kunde de italienske
i hel Størrelse
Torpedoluftfartøjer notere en ikke
ringe Fremgang, og BombeluftfartøjerDer findes nu ,Tegninger til
ne delte Middelhavet i to Halvdele.
28 forskellige Skalamodeller
Det var en Overgang meget vanskel1gt
af de krigsførende Landes
for allierede Søstridskræfter at passere Kanalen ved Sicilien.
Flyvemaskiner.
Torpedoluftfartøjernes seneste Resulta t er Tyskernes Sænking af det
italienske Slagskib Roma paa dets Vej
til Malta, De faktiske Tal paa Sænkningerne i Middelhavet kommer sik- ~~~-.::..:'!~~~
kert ikke frem, førend længe efter
Krigen.
Do 215.
I Samarbejde med Bombeflyvevæsenet har Torpedoluftfartøjerne
SKALAMODELLER
vendt op og ned paa det gamle BeNr. 1. Me 110 .............. Kr. 1.00
greb >Herredømmet til Søs«. Dette
• 2. WeUington-Bomber.... • 0.75
maa. stadig opretholdes og gennemfø3. Flseler Storch . . . . . . . .. • 0. 75
res af Søstridskræfterne; men dette er
•
4.
Russ. Jager J 16 Rata.. • 0.75
kun muligt ved Bombe- og- Torpedo• 5. Me 109. . . . . . . . . . . . . . . • 0.50
luftfartøjernes Hjælp. Den virkelige
• 6. Do 215 . . . . . . . . . . . . . . • 0.75
Havets Behersker er den landbaserede
• 7. He 112............... • 0.75
Flyvemaskine.
• 8. Russisk Bomber DB 3 . • 1.00
• 9. Ju 87 . . . . . . . . . . . . . . . . • 0. 75
• 10. Spltflre . . . .. . . . . . . . . . • 0. 75
• Il. He 111 K .. . . . . . . . . . . . • 0.75
De kan tegne
• 12. He 115 . . . ... ... .' . . . . • 3 00
• 13. Focke-Wulf 189 . . . . . . . • 0 75
• "14. Ar 196 . . . . .. . . . . . . . .. • 0.75
• 15. Hurricane . .. :......... • 0.75
• 16. Hs 126 . . . . . . . . . . . . . . . • 0.75
• I.:;'" •• Focke-Wulf Condor• .. . • 1.00
paa
• 1-S. Bienhelm I .. . . . . . • . . . • 1.00
• 19. Ju 88 .. .. .. . . . . . . .. .. • 1.50
det svenske Tidsskrift
• 20. Ju 52 . .•. . . . . . . . . . . . . . • 1.50
• 21. He 123 .. .. . .. . .. . . . . • 1.00
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Torpedoen kastes.
imod de franske Slagskibe Strassbourg og Richelieu, som begge beskadigedes. Fire Maaneder senere kom
imidlertid det store Kup. En Styrke
Swordfish-Luftfartøjer angreb tre italienske Slagskibe i Taranto, og alle
Skibene havnede paa Havets Bund;
desuden blev to eller tre Krydsere al,
vorligt beskadiget. To Uge senere
beskadigede en Beaufort et italiensk'
Slagskib af Littoria-Klassen samt en
Krydser.
Inden ret .længe overgik J~panerne
imidlertid Englænderne ved at rette
deres store Angreb mod den ~merikanske Flaade i Pearl Harbour. Tor_pedoluflfartøjet var blevet en dødelig
Trusel mod alt flydende. Dette blev
dokumenteret ty,llelig nok, da Prince
of Wales - som Englænderne regnede
for at være usænkelig - og Repuls1'
blev sænket ved Malakkakysten. Torpedoluftfartøjet vendte pludseligt op
og ned paa hele den strategiske Situation i Jordens største Hav, Stillehavet. Paa Rekordtid snappede Japanerne Halvdelen af Øerne i det sydlige Stillehav - og det var den mest
værdifulde Halvdel.
I denne Forbindelse maa Begivenhederne paa de andre Krigsskuepladser imidlertid ikke forglemmes. Bismarck slap ud og sænkeae Hood i Løbet af nogle faa Minutter, og derefter
blev den i to Døgn jaget af den engelske Atlanterhavsflaade og en Masse
Flyvemaskiner. Swordfishluftfartøjerne var igen paa Færde og fik anbr~gt
tre Træffere i Modstanderen . En af
Torpedoerne ødelagde Roret, og Farten nedsattes. Det blev Bismarcks
Dødsdom; men Flyvemaskinerne kom
ikke til at give den Naadestødet. Det
blev Torpedojagernes Opgave.
Endnu mere dramatisk var den Epi-

,'-Ib~
FLYG

Pris pr. Halvaar Kr. 6.00

NYHEDER

+ Porto

Nr.
•
•
•

Halifax . . . . . . . . . . . . . . Kr. 1.75
Blohm & Voss....... • 1.00
Romeo ............. . • 1.00
Focke-Wulf FW 190 .. • 1.00
Boulton-Paul Defiant
(2-sædet Jager ....... Kr. 0.75
• 37. Curtis P 36 (1-s. Jager) • 0.75
• 38. Japansk Jager (2-sædet) • 1.00

og paa

Svensk Flygtidning
Pris pr. Aarg. Kr. 6.00

+ Porto

*
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FLYV's FORLAG
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Sendes franco mod Indsendelse af
Frimærker eller pr. EfterJ;rav

EJVIND CHRISTENSEN

FLYV's FORLAG

Vesterbrogade 60 . Kbhvn. V.

EJVIND CHRISTENSEN

~

Telf. 13,404

'
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33.
34.
35.
36.

Vesterbrogade 60
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Svæveflyvning
Motorflyvning
senere Tid er det blevet saadan,
I den
al man næppe kan lukke et Ugeblad

eller en Avis op uden at finde en Arlik•
k el om Svæveflyvning - og Radioen er
ogsaa kommet godt med.
Det er godt. All for længe har
denne herlige Sport været i Skammekrogen - saadan kunde det naturligvis ikke
blivl' ved med at gaa.
Fur saa vidt er der ingen • Grund til
Klage - og dog.
Hvorfor Pokker bliver Svævefly vni ng
næsten overalt præsenteret som en Slags
Forskole til Motorflyvning. Det er ligesom man vil undskylde, at man tilbringer sin Fritid m ed noget saa pjattet som
motorløs Flyvning derfor fortæll er
man, at det skam godt kan føre til noget
fornuftigt. Del er aldeles ikke nødvendigt.
Naturligvis har jeg ofte i Samtaler om
Svæveflyvning været uGe for Spørgsmaalet; •Er Svæveflyvning da noget, der har
nogen praktisk Betydning ?< og saa er
det fristende at .begynde at tale om Forskole til Motorflyvning - som om man
ikke lige saa godt kunde kalde Motorflyvning for en Forskole til Svæveflyvning.
Man bør have Mod til at sige, at Svæveflyvning udmærket kan hvile i sig selv
og ikke behøver at have nogen Undskyldning for sin Eksistens.
Mon en Sejlsport~mand vilde finde paa
at sige, at hans Sport er en Forskole til
Styrmandseksamen - selv om den naturligvis li! en vis Grad kan være det.
Vi maa en Gang for all e gøre os klart,
at Svæveflyvning er et og Motorflyvning
noget andet.
Forholde t bliver næsten det samm e
sum ved Sejlads med Sejl og Sejlads med
Motor.
Svæ.veflyvning er en Sport - en herlig
Sport - og Sport behøver man ikk,.e undskylde. Motorflyvning er et Trafik.
middel ligesom Bilen er det.
Selvfølgelig er der Forbindelse mellem
Svæveflyvning og Motor.flyvning, men lad
os ikke raabe op om det til enhver Tid.
saa udenforstaaende gaar hen og faar en
gal Opfattelse af vores dejlige Sport.
Kaj Bor c h.

FLYVNINGENS BØGER
»Svensk Flygknlender 1944«, ·udgivet af
Kungl. Svenska Aert'lk!ubben og Tids.
skriftet Flyg. Tilsendt fra P. Haase &
Søns Forlag.
Den foreliggende femte Aargang af
S,·ensk Flygkalender er udarbejdet efter
samme Principper som sine Forgængere,
omend Opstillingen er delvis ændret.
Foruden den egentlige Kalender giver Bogen et Tværsnit af svensk Flyvning af i
Dag i alle dens forskellige Grene - Mili.
lær-, Trafik. og Privatflyving, og desuden
bringer den en Oversigt over Stormagter.
nes Luflvnaben og deres Materiel. I Tilslutning hertil findes der Artikler vedrø:
rende den tekniske og organisatoriske
Udvikling indenfor Flyvningens forskelli .
ge Omraader, idet Redaktionen særlig har
bestræbt sig for at give Læserne en sagkyndig og letfattelig Fremstilling af de
vigtigste tekniske og organisatoriske
Spørgsmaal indenfor Flyvningens korte
men intensive Udvikling.
Af Bogens rigt illustrerede Indhold kan
nævnes Flyvemaskinens tekniske Udvikling, Trafikflyvningen og Trafikflyvemaskinen, fire Aars Luftkrig, Stormagternes
Flyvevaaben, Propellens Udvikling, Svæ.
veflyverstævnet paa Ålleberg 1943, J\,fo.
delflyvning o. m. m. Flygkal enderen 194-1
er bedre <·ncl sine fire Forgængere.

*

»Rymdens Fåglar«, 2. Del, af Hans Os.
telius. Forlaget Natur og Kultur i Stock.
holm. Tilsendt fra P. Hnnse & Søns Forlag.
Rymdens Fåglar, der bragte en Beskri.
velse af 60 forskellige, moderne Flyvema.
skin er, er nu blevet suppleret med en
Fortsættelse, der omfatter 60 andre Flyvemaskiner, og deriblandt flere kendte
Typer fra Aarene før 1930. Bogens 2. Del,
der selvfølgelig kan læses for sig er lige.
saa underholdende og up.l ysl·nde som dl!n
første, der udkom. Foruden en Hække
tekniske Detniller giver Hans Ostelius en
fornøjelig causerende Beskrivelse af hver
enkelt Luftfartøjstype, snnledes at Læser.
ne blandt andet faar lid t at vide om 'ly.
pernes Oprindelse og særlige Anvendel<e,
ug der er ingen Tvivl om, at den nye
Bog vil blive en ligesaa stor Publikumssucces som sin Forgænger. Samtidig er
det en udmærket lille Haandbog at have
stnaend e, en -Bog, der sna ni sige aldrig
mister sin Værdi.

»Fly« af Preben Dahlstrøm. Samlerens
Forlag. 192 Sider. Kr. 12,75.
Paa Grunding af det Materiale, der fo.
relaa, inden •Fly• blev trykt, bragte vi i
forrige Nummer af FLYV en foreløbig Anmeldelse af Bogen. Nu er Bogen imidler.
lid kommet og kan bedømmes i sin Hel.
hed. Det er som tidligere nævnt en Bog,
hvor Tegneren Preben Dahlstrøm dominerer, idet han paa 80 helsides Tegninger bringer Gengivelser af ligesna mange
af de nyeste militære Flyvemaskinetyper
fra Frankrig, Holland, Italien, Japan,
Sovjetunionen, Storbritannien, Sverige,
Tyskland og U.S.A. Hver enkelt Tegning
er ledsaget af en Oversigt over de Data,
som det har været muligt at fremsknff
under de nuværende Forhold, og for de
fleste af Typernes Vedkommende findes
desuden en Silhuettegning af det paagæl.
dende Luftfartøj set fra Siden, forfra O!,l
fra oven.
Preben Dahlstrøm har været over.
ordentlig heldig med sine Tegninger; i
mange Tilfælde er en Tegning bedre end
et Fotografi, man kan J'aa fremhævet netop de karakteristiske Enkeltheder, som
kendetegner Luftfartøjet, og det er ogsna
lykkedes med de 80 Flyvemaskinetyper.
Fra de tre Lande Storbritannien, Tysk•.
land og U.S.A. findes der en fyldig Re•
præsentation af Typer, henholdsvis 18, Hl
og 10, og nogle af ·de sidste nye er med som
f. Eks. Transportluftfartøjet Me 323. Selv.
følgelig er der andre, man ogsnn gerne
vilde se i Bogen, men de kommer maaskl'
med i en ny Udgave.
Den fyldig e Billedtekst er gennemset af
Oberstløjtnant L. B ja r ko v og Kaptajn N. von Holstein-Rnthlou, begge fra
Hærens Flyvertropper, og de - to Navne
borger for de mange flyvetekniske Oplysninger.
Bogen fr emtræder i et meget smuld
Udstyr; d er er anvendt fint Kunstlryl~papir, og alle Tegningerne fr emt ræder
paa Tonbund.
Der er dog en Ting, som vi ikke kan
lade være med at kritisere, og det er
Tillen. Hvad dækker Ordet Fly? Hvad
betyder det? Der er en By i .Jylland, som
hedder Fly ; men den kan da ikke have
nogen Forbindelse med Bogrn? Bortset
fra cJ.enne ikke uvæsenllige lndvenaing ur
det imidlertid en god Bog.
Re f.

MIKROFO.NER
De to Dnnnvox Mikrofoner D.1. og D.2 er det nyeste indenfor Mikrofontekniken, det er permadynnmiske Mikrofoner med en særligt præpareret
Membran forsynet med Aluminiumssvingspole.
D.1. er det ypperste, der er skabt i Mikrofoner, den har en enestaaende
Følsomhed, spændende fra 30 til 10,000 Hertz.
D.2. (Ny Model med forbedret Frekvensgang). Er en fiks lille Mikrofon,
der yder ypperlig Gengivelse, og den koster ikke mere end Qll god Kulkornsmikrofon.

IDA\t\lA\\/OX
D.2. Kr. 185, -

D.1. Kr. 385,FABRIK FOR ELEKTROAKUSTISK MATERIEL
FINSENSVEJ 39, KØBENHAVN F., TLF. CENTRAL 13696
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11,edenJiaaende 13øge:r om:

Flyvemaskinetyper - .Motorflyvning
Svæveflyvning - .Modelflyvning
faaJ fra FLYV' s Forlag
H. Ostelius, Rymdens fåglar, 11ft. Kr. 4.00.
rn berømte Flyvemaskinetyper fra de krigsførende Lande.
'.\fo d Beskrivelse al' deres 0Jjgaver, Anvendelighed og Data.
H. Oslelius, Rymdens fåglur JI, hft. Kr. 4.00
Nyt Bind af den bekendte svenske Forfatter, Indeho\.
der nye Typer FlyYemaskiner, som er fremkom met sidl' ll
I,. Bind udsendtes.
Ulf Ramm-Erichson, Moderat stridsflyg,
hft. Kr. 9.00, indb. Kr. 12.00.
D~n mest omfattende Bog om Flyvemaskinetyper, der
hidlil er udkommet. 247 Sider med Billeder og Data af
m·er 400 !\faskiner.
Preben Dahlstrøm, Fly, indb. Kr. 12.75.
Den første Bog paa Dansk om moderne Krigs fl yvema
~kiner. 80 Tegninger trykt paa blaa Tonbund, det er en
~mukt udstyret Bog, som vil glæde alle flyveintcresseredr.

TØR-ELEMENT
VERDENS ÆLDSTE OG BEDSTE

Knud Lybye, Dansk Truflkflyvnlng gennem 25 Aar,
indb. Kr. 18.50.
En pragtfuld Bog om dansk Flyvning, lrykl pan det fin este Kuns ttrykpapir. Farvede Illustrationer efter Tegninger a l' Ib Andersen og en farvelagt Dobbeltside m r d alle
DDL's Maskiner.
Foltmunns Flyvebog, Kr. 4.75, indb. Kr. 6.25.
Del er en rigtig Bog om Flyvning og Flyveroplevelser.
Mange fo rtræffelige Billeder og en Tekst der fortæller om,
hvordan Flyvemaskinen bliver til, og hvad den kan præstere i Krig og i Fred.
Sua flyver vi,
Dansk Motorflyver Unions Lærebog i Flyvning, som an.
vende~ ved e l teoreli~k Kur~m,. Ogsaa Lil Selvs tudium er
denne Bog velegnet.
Svæveflyvning: Redigeret uf H. Wolff og S. A, Dalbro.
Kr. 5.85.
Tilrettelagt paa en Jet tilgængelig Maade, som gør Bdgen
lige velegnet til Selvstudium og Undervisning.
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Aktieselskabet

K. Flensted-Jensen: Modelflyvebogen, Kr. 2.75.
Dansk ModeJflyver Unions Formand har skrevet denne
udmærkede Bog om Bygning I af og Flyvning med Flyvemodeller. Flyveteori, A~rodynamik og Praksis.

SKARREHAGE MOLERVÆRK
Nykøbing Mors

Bang, Thlnesen og Welshaupt. Modelflyvesport, Kr. 7.50.
All hvad Begynderen og den Viderekomne skal vide om
Mode1flyvning, findes i denne 294 Sider store Bog. Der
er Afsnit om Teori, Konstruktion og Bygning a f saavel
Svæve- som Motormodeller, der er Tabeller over de
mest anvendte Profiler.
Alle andre danske og udenlandske Bøger om Flyvning
ekspederes paa hurtigste Mande.
Bøgerne sendes pr. Efterkrav eller mod Indsendelse af

Beløbet i Frimærker fra

Telefon

109

*·
li

Kontoret i København
H. C. Ørstedsvej 78 C - V
Telf. Central 11.593

FL YV'S FORLAG - EJVIND CHRISTENSEN
Vesterbroga~e 60 -

København V.

- Telf. Central 13.404
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AERONAUTISK
JUNIOR KLUB
Adr.: D. K. D. A. S.
Nr. Fnrimagsgnde 3. Kbh. K.

Naar Overflyveleder Dalbro staar bag
Katederet, kan man ikke undgaa al følge
med, ikke blot i Foredraget, men ud over
Land og Vand, hvor Flyvelederen Dag og
Nat i Samarbejde med Flyveren sørger
for, at Flyvesikkerheden er 100 pCl.
Og naar Svæveflyveinstruktør Bergh viser Film og fortæller til, vil alle gerne
have en Tur; om det bliver med Gummitovstart eller m i;_d Spil (eller paa Slæb af
en Flyvemaskine) gør intet, bare være
med i Svæveflyvningen. Der er i Kobenhavn 7 Svæveflyveklubber, hvis Adresser
findes i forrige Nummer af FLYV.

Konkurrencerne: Af de 63 Deltagere i
sidste Møde afleverede 40 Sedler med
Navnene paa de til Identifikation viste
Flyvemaskinebilleder. Ingen var fejlfrie,
og særligt Billedet af en Fokker F VII
med 3 Motoror var svært. Det kigger vi
lidt nærmere paa næste Gang, hvor ogsaa
Præmierne bliver uddelt.
Medlemskonkurrencens Præmier uddeles ogsaa ved Mødet den 6. Januar, men
det forhindrer ikke, at I fortsætter med
at faa flere Kammerater med i A.J.K.
Kontingentet, Kr. 6.- for 1944, kan I
betale ved Mødet i Januar, hvor I ogsaa
kan faa de nye Medlemskort udleveret.
Disse skal •klippes• for hvert Møde, saaledes at vi kan lave en Lodtrækning om
et Aar mellem dem, der har mødt flittigst.

Næste Møde bliver Torsdag den 6. Januar 11944, Kl. 19,30 pr. Spørgsmaalsbesvarelse Kl. 19,15. Kaptajn J. Foltmann,
som har boldt Foredrag for flere Hundre.
de Tusinde Mennesker, har lovet at fortælle os om •Moderne Flyvemaskiner•
med Lysbilleder og Film. Noter Datoen
med det samme. Som sædvanlig Sølvgade
83. (Hvis der stadig er Spærretid, begynder Mødet præcis 2½ Time før Udgangsforbudet).
vp.

DIESELMOTOR
FOR MODELFLYVERE

DANSK MOTORFLYVER UNION

AKTIESELSKABET

RBVOLUTIONERBNDB NYHED I
Overgaar alle hidtil kendte Motortyper.
Fineste Præcisionsarbejde. stromlinieformet,
og udstyret med Kugleleje.
Stor Driftssikkerhed, virkelig let Start.
Data: 2,5 cm•, 1/ 0 HK., 4500 Omdr. med
14" Propel, Vægt 200 g.
Pris m . .Propel 135 Kr.

,,DIESELLA"
SYDBANEGADE 8
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KOLDING

SPORTSFLYVEKLUBBEN

Besøg paa Skandinavisk Aero Industri
Formand: Trafikassistent A. T. H. Ohrt,
A/S. Fra Skandinavisk Aero Industri A/S
Kontor:
St. Kongensgade 68 ' o. G., I{.
har Klubben faaet Indbydelse til at bese
Telefon: Palæ 2096.
Selskabets Fabrik for Flyvemaskiner; der
nu er flyttet fra Aalborg til Havne.vej i
November Travlhed l Aalborg Flyveklub. · Hellerup.
•
Den 30. August skulde Aalborg FlyveVi vil faa Lejlighed til at se lo af vore
klub have fejret sin 5-aarige Bestaaen
egne Maskiner, der for Tiden er under
Heparation paa Fabriken en KZ II-SPORT
med en virkelig sturl anlagt Fc~l. Af
og en KZ II KUPE. Maskinernes Kon gode Grunde blev den ikke gennemført,
men efter nogle Maaneders Dvale vangn estruktion vil blive forklaret. Ogsaa den til
de Klubben op li! Daad i November. Man
Zone-Redningskorpset byggede Ambulan.
indledede
med
Claus o n-K a as·
cemaskine af den nye tomotorede KZ IV
sprælske •Hvem-ved-hvad •, der havde
Type vil blive forevist og forklaret. .Ensamlet fuldt Hus_, selvom Udgangsforbudelig vil det sikkert interessere at se Fadet havde tvunget Klubbr•n til at rykke
brikens Seriefabrikation af Smalfilms(len.
givere, selvom delle falder uden for Fly.
Mødetiden frem til Kl. 18.
.Søndag den 21. mødte vi rnandsstærkl vemaskineindustrien .
op paa •Skandinavisk Aero Industri • for
Medcle!clse om Dato for Besøget "il tilgaa
at bese Fabriken en sidste Gang, inden
Klubbens ;\ledlemmer direkte. For at faa det
den skulde flytte til Hellerup. De Herrer
rette Udbytte af Besøget er Deltagerantallet
K r a m m 'e & Z e u t h e n foreviste alle
begrænset til 50 ad Gangen, og det vil
deres Modeller, lige fra den lille aabne
være nødvendigt at hente Adgangskort
ensædede KZ-1 og til den store tomotorepaa l{)ubbens Kontor. Husk at bære Klubde Ambulance-Maskine KZ-4, der stod næbens Emblem ved denne Lejlighed, det kan
sten klar til at gaa paa Vingerne. Hundt
atter faas paa Kontoret, Vesterbrogade 20
om stod tildækkede baade aabne og luk(9-17).
kede KZ-2'er og fristede, og der var adskillige, som fik Flyvegriller igen ved at
Flyvningens A.B.C. I Forbindelse med det
se saa mange Maskiner paa et Sted. Foraf Dansk Motorflyver Union udgivne store
manden, Hedaktør .A 1 f
S c hi ø t t zVærk •Flyvningens A.B.C. , , som paa det
C h r i s t e n s e n, holdt en lille Tale, i
varmeste anbefales alle Klubbens Medhvilken han udtrykte Flyveklubbens oplemmer, der ikke har haft Lejlighed til
rigtige Beklagelse over, at Skandinavisk
at følge et af de teoretiske Kursus, eller
Aero forlader Aalborg, som har været Fasom vil genopfriske deres Kundskaber,
brikens Hjemsted i snart fem Aar. Paa
etablerer Klubben Studiekredse, hvor DelKlubbens Vegne udtalte han Haab om, at
tagerne i det til >A.B.C.cen knyttede
Forbindelsen mellem Fabriken og AalKorrespondancekursus vil kunne opnaa
borg ikke vil blive helt brudt.
Vejledning. Nærmere Oplysninger paa
Tirsdag den 30. November var Klubben
Klubbens Kontor.
samlet igen, og paany var Mødesalen
fyldt til sidste Plads, selvom der endnu en
Opsparingsflyvebog. For at give MedGang var indkaldt til Møde Kl. 18. Denne
lemmerne Lejlighed til allerede nu at be.
Gang var det selveste Chefen for Hærens
gynde en Opsparing til FlyveruddannelFlyvertropper, Oberst C. F ø r s 1 e v, der
sen paa Klubbens Maskiner, udsender vi i
stod paa Talerstolen for at fortælle os om
Midten af Januar en Opsparingsflyvebog,
, Det moderne Luftvaaben og dets Anven.
der, samtidig med Opsparingen, giver
delse i Krig •. Det var et Foredrag langt
Mulighed for al vinde gratis Flyvetimer,
udover det sædvanlige. For en Gangs
eventuelt hel gratis Flyveruddannelse.
Skyld hørte vi noget, vi ikke havde været
Nærmere Meddelelse vil tilgaa Medlem.
præsenteret for tidligere under en , eller
merne direkte.
anden Form. Præcist og klart gjorde
Obersten sagligt Hede for Udseende, PræHermed ønsker Bestyrelsen Klubbens
stationsevne m. m. hos de forskellige MaMedlemmer GODT NYT AAR.
skintyper, og bagefter fik vi dem at se
paa Lysbilleder ledsaget af yderligere
Kommentarer. Det var en Aften fra hvilken Klubmedlemmerne gik beriget hjem.
Bifaldet efter Foredraget var voldsomt -.
og fortjent.

NORDISKE KABEL- OG TRAADFABRI~ER
KØBENHAVN F.

Kabelværk

Traadværk

Valseværk

Tanker til Overvejelse
Af Knud Flensted-Jensen
ET er jo Skik og Brug ved OverganD
gen fra det gamle '.!\ar til del nye
at gøre Status, at se tilbage pa a Aaret,
der gik, fæstne sig ved dets væsentligste
Indhold, se, hvad man naaede, og blive
k lar over, hvad man forsømte, for saa al
klare for sig selv, hvor man navnlig skal
sætte ind i det nye Aar.
Del kunde ikke være andet, end at
1943 for dansk Modelflyvning var i høj
Grad præget al' de særlige Forhold, hvorunder vi har level. Disse Forhold har væ.
ret medvirkende til at vanskeliggøre Arbejdet indenfor D.M.l!J ., ikke saa meget
rent organisatorisk (skønt ogsaa del) som
mere i det rent praktiske Arbejde i Marken. Hvad der især har præget Modelflyvningen i det forløbne Aar, er en Række
Negativer: faa Stævner, ingen Sommerlejr, Aflysning af Danmarksmesterskabet
for Svævemodeller og Sjællandsstævnet
og daarligt Vejr ved de fleste af vore faa
Stævner.
De fleste af disse Forhold har vi ikke
selv været Herre over. Del er jo alitd en
Undskyldning, især hvad angaar de faa
Stævner. Deri!hod er der andre Forhold,
om hvilke det maa hævdes, al her gælder
ingen Undskyldning. Det 'er bl. a. vore
Svævemodelkonstruktioner og Startmetoder. Her vil jeg vove den Paastand, at vi
i Dag staar langt tilbage for baade Sverige og F inland, og det havde vi ikke behøvet. - Vi fik en Indbydelse til at deltage i en svensk-finsk-dansk Modelflyvelandskamp i Stockholm d. 26. September.
Desværre fik vi ikke Udrejsetilladelse,
men det er mest sandsynligt, at vi ikke
havde kunnet staa os. For hvad nytter
det, at visse af vore Modelflyvere stadig
hævder, at vor Elite-Flyver-Prøve er alt
for let, at de kan faa deres Modeller til
uden Termik at flyve i saa og saa mange
Minutter, naar der dog bestaar d et Faktum, at næppe 5 pCt. af Danmarks aktive
Modelflyvere er Svævemodel-Eliteflyvere,
og vi endnu kun sjældent ved vore Stævner har set Eliteflyvere præstere blot lidt
i Hetning af de fænomenale Tider, de
fabler om. Jeg er hermed inde paa samme Spor som Finn Henningsen i i.idste
Nummer af Bladet. Mere om det lidt læn.
gere fremme. Naar vi derfor retter vort Blik mod Modelflyvningen i vore to Broderlande Svt•rige og Finland, paa hvilke Omraader er
det da, at de derovre er foran os? Skal
det siges kort, maa Svaret vistnok hlive:
for Finlands Vl!dkommende de nye Plan.
profiler og for Sveriges Højstart ved
Hjælp af Spil. (Jeg kan bedre lide Ordet
Højsta-rtspil end Højstarlvinde. Hvad mener man iøvrigt om det?).

De nye Planprofiler.
Rundt om i de danske Modelflyveklubber har man sikkert ivrigt diskuteret disse nye Profiler. Hvad Nytte
skulde de' gøre? Og hvorfor skulde de
være bedre end de gamle? Hertil er følgende at bemærke: Hidtil har vi t il vore
Svævemodeller i det store og hele benyt.
let Planprofiler, som var konstrueret til
rigtige, store Flyvemaskiner i den Tro, at
de aerodynamiske Forhold, der gjaldt for

disse, uden størr.e Spekulationer kunde
overføres paa vore Modeller. Herunder
har man dog uden hidtil rigtig at kunne
forkla re del gjort den ejendommelige
Iagttagelse, al en Models Glideegenskaber
i mange Tilfælde forbedredes ved, al man
gjorde den tungere. Nu er vi især gennem Finnernes praktiske· Flyveforsøg og
gennem Tyskernes Vindtunnelundersøgelser blevet klar over, at del skyldes et bestemt F ænomen i Luftstrømmen omkring
Planet, nemlig dette, at Luftstrømmen
omkring Planet paa den som Følge• af
den større Planbelastning hurtigere flyvende Mod el kunde bringes til at slaa om
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med at anvende de omtalte Profiler i
hvert Fald til Modeller i Klasse 7 og 8. Moderne svenske og finske Svæve.
modeller har saa godt som altid bærende
Haleplan, og, specielt for de mindre Modellers Vedkommende, et meget lille Sideforhold i Planet, ca. 1 : 6 - 1 : 8. Det
bærende Haleplan har vist ikke rigtig
vundet Indpas herhjemme, saa ogsaa her
er noget at tage op. -

Spilstart.
Svenskernes Resultater i Spilstart af
Svævemodeller er ogsaa forbløffende.
Man kunde af og til fristes til at sige, al
<let maa v~re Løgn. Men at det sidste
næppe er Tilfældet, vil vi kunne overbevise os om ved at forsøge os med samme
Startmetode. Fordelen ved Spilstart kom.
mer især frem i Blæst. Ifølge de interna.
tionale Regler er det nemlig tilladt at
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starte med 200 m i Snor i Spilstart, men
kun med 100 m i Løbestart. Det vil igen
~ige, at mens den øvede Løbestarter maai.ke kan faa sin Model op i 80-90 m's
Højde, kan den øvede Spilstarter opnaa i
hvert Fald 150 m . Hvad det kommer til at
betyde, behøver ingen nærmere Forklaring. Alene dette var nok til, at vi efter
al Sandsynlighed vilde have tabt i Stotkholm, da vi slet ikke er vant til denne
Højstartmetode. Jeg vil derfor meget anbefale, at man rundt om i Klubberne tager denne Sag meget alvorligt. Vi har i
Brønshøj-Klubben forsøgt os lidt i den
Retning; og de af os, der hidtil har prø.
vet det, er meget begejstrede for det. Foreløbig benytter vi et Spil lavet af en
Bænkslibemaskine. Dens Udveksling er
omkr. 1 : 7. For at kunne bruge den maatte vi montere en ret lille Tromle paa Ste.
uens Plads. Dens Diameter er ca. 9 cm.
Haandsvinget forlængedes til 15 cm. For
bedre at kunne holde Spillet lavede vi et
Pislolhaandtag, der fæstnedes forneden
ved Hjælp af Spændeskruen. Dette Spil haler ca. 2 m .Snor ind pr. Omdrejning af
Haandsvinget. Det er betydelig behageli.
gere at kunne staa stille i Starten med Anigtct mod Modellen end at løbe hæsblæ~ende hen over Marken med en Snor og
saa maatte vende Ryggen til Modellen.
Altsaa: dyrk Spilstart og lad os hei: i
FLYV høre om jeres Erfaringer, helst bilagt med Tegninger og Fotografier. -

fra al være laminar til at være turbulent,
hvorved Opdriften øgedes kraftigt, samtidig med at Modstanden forblev konstant eller endog mindskedes. Dette kan
forklares nøjere i Forbindelse med Reynoldstallet, men da Jørgen Mortensen har
lovet a l gøre dette i en eller flere Artikler, skal jeg ikke gaa nærmere ind paa
det her.
Vi iagttog altsaa, at tunge Modeller i
visse Tilfælde viste bedre Glideegenskaber end lette Modeller med samme Plan.
profil. Ved at benytte de nye finske Prol'iler f. Eks. Saloniusprofilet eller Gøttin.
gen 450, som er benyttet i Unionens Begyndermodel, opnaar man, at Strømningen omkring Planet bliver turbulent selv
ved mindre Heynolds tal, det vil bl. a.
sige ved mindre Hastighed, hvilket er
ensbetydende med, at vi faar de lette Modeller til at h olde sig lige saa længe i
Sikrere Modeller.
Luften som de tungere. Det er f. Eks. al.
Finn Henningsen kom i sit Indlæg ind
deles forbløffende al se en •Simplex • i
paa, al vore Elite-Svævemodeller eflerGlidning i rolig Luft. Dens Synkehastig.
haanden havde udviklet sig til r.ene Godt.
hed er under 50 cm/Sck., og dens Glideversmodeller. Det er efterhaanden blevet
tal er ogsaa overordentlig fint. saadan med vore Svævemodelflyvere, som
Jeg er fuldstændig paa det rene med, at
det var for 30 Aar siden paa Kløvermarde, der ikke i Forvejen er klar over Forken. Man fløj kun Morgen og Aften, og
holdene vedrørende Reynoldstallet og
først fugtede man Pegefingeren i Munden
Strømningen om Planprofilet, næppe
og holdt den i Vejdet. Blev den saa kold
rigtig vil kunne forstaa det her sagte.
paa den ene Side, saa blæste det for meTil dem er blot at sige to Ting: Vent med ' get til, at man turde flyve. Selv om dette
at forsta11 det, til I har læst Jørgen Mor.
selvfølgelig er overdrevet, er der alligevel
tensens Artikler, men gaa straks i Gang
noget om det. Al Respekt for fine Halv-
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skalamodeller. Men det er nu alligevel
ikke dem, der bringer Modelflyvesporten
bede om noget mere stabile Modeller.
som Ejeren tør lade flyve, selv om Aeolus
er i lidt daarligt Humør. Altsaa: maa vi
bede om noget men stabile Modeller.
Eventuelt kunde man bygge to Planer til
~ine Modeller. Del er jo nemlig som oftest
ikke Længdestabiliteten men Tværstabililelen, det er galt med. Har man derfor to
Planer til samme Model, del ene med faa
Grader V-Form og del andel med 5tørre
V-Form eller Knæk, saa er man dog i
Sland Lil al starte, selv om det blæser en
Smule. -

Er F.A.1.-Reglen en Hindring?
Med del samme jeg er i Lag med en
Artikel, som maaske vil nedbringe en
slem Skylle over mit Hoved, vil jeg udkaste ovenslaaende Spørgsmaal i Haab
om al blive hørt og faa Svar. Er. F.A,!.Heglen en iHndring for vore Modelkonstruktører? Personlig har jeg adrig kunnet fordrage de tykke Kroppe, og hvad
Planbelastningen angaar, er jeg en afgjort
Tilhænger af, al denne .gives fri eller
nedsættes til 10 g/dm" i det mindste i
Klasse 7. Dette Punkt blev som bekendt
stemt ned paa Unionens sidste Generalforsamling, men det kan vel tages op
paany. Der er nemlig ingen Tvivl om, at
de smaa Modeller vil komme til at flyve
meget bedre, hvis de man være noget lettere, og det vil være af Betydning for Modelflyvningens Hvervekraft, for hvorved
hverver vi Tilhængere? Ved at vi imponerer Folk med vore Flyvninger. Kan del
derfor komme dertil, at selv Begyndere
ved Hjælp af lette Modeller i Klasse 7
kan opnaa fremragende Termikflyvnin ger, saa vil det virke dragende paa d em ,
der ~taar tøvende overfor Modelflyvnin gen. Een Termikflyvning v_ed et Stævne er
i den Henseende mere værd end ti p æne,
regelmæssige 3 Minutters-Flyvninger.

Klubbernes Liv.
Som et sidste Punkt vil jeg lige korl
b erøre Spørgsmaalet om Klubbernes Ar.
bejde og Organisation.
Antallet af Modelflyvere og Klubber under D.M.U. vokser jævnt og stille. Me11
hvorfor ikke fan det Lil at vokse mPd rivende Hast? Og hvar skal der da li!, for
at dette kan ske? Der skal i første Hække det til, at vore Klubber maa blive mere offensive. Der maa ske noget, udefra
set. Naar en Klub derfor har faaet valgt
den rette, initiativrige Ledelse, man drn
først ordne sine interne Forhold i Bet
ning af større Effektivitet, d. v. s. Klubben man have el Arbejdslokale, der maa
bygges Masser af Modeller, afholdes Masser af smaa Konkurrencer for at dygtiggøre Medlemmerne, og derefter skal Offensiven startes med Udstillinger, Opvisninger, Foredrag, Kursus. Naar alt ,]elle
har resulteret i en overvældende Tilstrømning af nye Medlemmer især af
større Drenge og unge Mennesker, er det
en bydende Nødvendighed, al Klubbem
gamle, erfarne Medlemmer opgiver dere~
stille Ro og hengiver sig til det omfottc>nde Arbejde, det er, al lære de nye op, og her tror jeg, Tampen i mange Tilfælde
kommer til at brænde. Vil de gamle• del '.'
- Hermed staar og falder Modelflyvningen som Folkebevægelse betragtet.
Knud Flensted-Jensen.
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Aerodynamik og dens Anvendelse i Mode18yvningen
Af Jørgen Mortensen.

E

N Modelflyver vil helst konstruere
sin Model selv, hvad der er meget
naturligt, idel Modelflyvningens største
Betydning, efter min l\Iening, ligger der.
En Modelflyver, der for første Gang forsuger sig i den Hetning, vil hurtigt opdage, at del er ikke nok, at man har dan net 3ig et klart Billede uf, hvordan l\fodel~n skal se ud, og saa uden videre
~æller sig hen og med mere eller mindre
tillældige Streger faar l\Iodellen til al
5pringe ud_ af Hovedet. Hesultatet vil sik.
ker! blive ynkeligt. For al have den for nødn e Garanti og Forud~ælning for al
kunne konstruere en virkelig flyvrdygtig
:\!odel, man man sidde inde med el ret
sto rt Fond flyveteknisk Viden. Et af d e
allervigtigste Omraader, hvor Teori er en
Nødvendighed for en Modelflyver, er
Aerodynamikken. Desværre findes der
paa Dansk ikke nogen udtømmende Lilleratur om delle Emne, hvorfor mange
i\:lodelflyvere nærmest har •følt • sig frem
i Aerodynamikkens særdeles interes~anle
\ 'crden, og Hesultatct er naturligvis derefter.
I dette og en Hække kommende Numre
~kat jeg derfor suge at ul·hjælpe delle
Savn paa en saadan Mande, at enhver Mudell lyver gennem denne Artikelserie skulde kunne fan et tilstrækkeligt aerodynamisk Kendskab, som man med Helte kan
fordre, han bør sidde inde med. Ligeledes
haaber jeg, al Artikelserien kan være til
Hjælp for de Modelflyvere, der ønsker al
dygtiggøre sig yderligere gennem den
udenlandske Faglitteratur, saaledes al den
bruges som Udgangspunkt for mere indgaacnde Studier. Endvidere vil jeg være
glad, saafremt Sports- og Svæ, efly vere , il
kunne hav e UdbyllP. af Artiklerne.

I. Den aerodynamiske Forskning.
Aerodynamikken forudsætter, at Lu f_
t e n e r e t L e g e m e, som er den Regel,
hvorpan hele Aerodynamikken er baseret.
Fra Mekanikken ved vi, at et Legeme ved
at begynde en Bevægelse er underkastet
en eller flere Kræfter, og derved bliver i
Sland til al udføre et Arbejde. Aerodynamikkens l\Iaal er en nøje Undersøgelse af
Arbejdsforholdene for de forskellige Flyvemaskindele, Kræfterne, som forekommer paa disse og deres Virkninger. Genstand for praktisk Undersøgelse er hovedsageligt:
n) Modstanden paa alle ikke-opdriftsgivende Dele.
b) :\lodslands- og Opdriftsforhold paa opdriftsgivende Dele.
c) Trykcenterets Beliggenhed ved forskel.
lige Indfaldsvinkler og forskellige a11dre Forhold, som omtales senere.
I. Hjælpemidler for den aerodynamiske
Forskning.
·
For at kunne maale Strømninger og ani,:1·ibende Kræfter paa en Flyvemaskine i
Laboratoriet, bestræber man sig for at
faa Forsøgene til at foregaa ved nøjagtig
de samme Forhold, som selve Flyvningen
vil komme til at foregaa ved. Man skelner mellem to Metoder:
1. Den undersøgte Model af en Flyvemaskine eller Flyvemaskinedel bevæger
sig gennem Luften.
Arbejdsforholdene ved denne Maade
(Slæbemanden) er altsaa fuldstændig som

i Pral.sis. Allerede Lillienthai arbejded t•
efter dPnne l\letode, idet han anvendte ••I
Apparat, som vist paa Fig. 1.
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Trods del meget nærliggende i ni anvende denne Metode, blev man hurtig klar
over, al den var ulilstrækkelig. Maaleresultalerne blev meget unøjagtige, idet
Luften, efter at Apparatet havde roteret
nogle faa Omgange, blev fyldt med Hvirvler, dels foraursaget af Modellen selv og
dels af de Dele, hvori den var ophæng!.
Endvidere er del vanskeligt al foretage
Maalinger paa et Legeme, der bevæger
sig, hvad der yderligere bidrog til de
daarlige Hesultater.
2. Den undersøgte Model be~inder sig i
Ho, og Luften strømmer om den (Vindkanalforsøg).
Dc> 1111e Metode finder almindelig Anvendelse ved de aerodynamiske Forsog~a11stnl.
ter. Forudsætningen for Metodens Anvend elighed er, om lworvidt det er ligegyldigt, om Legemet bevæger sig gennem
Luften, eller Luften bevæger sig om Legemet. Og del er det, idet det er ene og
ulcne den indbyrd es Bevægelse mellem
Luften og Legemet, det kommer an paa.
Delle forstaar man let, hvis man har
fløjet i en aaben Sportsmuskine eller el
Svæveplan, saa forekommer del cen, al
man selv befinder sig i Ho og Luften farer forbi med en mægtig Fart.
Vindkanalerne kan efter deres Bygning
deles i to Grupper.
a J Vindkanaler uden Tilbageføring af den
strømmende Luft.
Denne Kanaltype, der næsten ikke anvendes mere, suger stadig ny Luft ind fra
Atmosfæren. Ved Udblæsningen fra..Kn'nalen opslaar der en ikke ringe !\fodstand
mod den roligere udenfor værende Luft,
og til Overvindelse af denne Modstand og
uafbrudt Indsugning af ny Luft kræves der
forholdsvis stor Kraft, saaledes at Anlæg.
get bliver .dyrt og uøkonomisk i Drift. .
b l Vindkanaler med Tilbageføring af den
strømmende Luft.
I disse Hingkanaler strømmer Lul'len i
et Kredsløb. Der behøves kun en ganske
lille Energimængde. for at holde Luften i
stadig Bevægelse, og der skal ikke suges
mere ny Luft ind end saa meget, som
gaar tabt ved den aabne Forsøgsplads,
Gnidning og Ensretning .•
En meget stor Fordel ved denne Ranaltype er del, at hele Anlægget kan omgives af en lufttæt Væg og saaledes sætte~
under Tryk, hvilket spiller en stor Bolle
for at faa samme Heynoldstal frem for
Model og Original. Men delte skal omtales udførligt senere.
!øvrigt kan henvises Lil Civilingeniør C.
C. Beckmanns 'Artikler om Vindkanaler,
FLYV Nr. 2 og Nr. 5 1942.

Fik D e - - - - - - - - -

Danmarks første Dieselmotormodel
11

,,
Lommekalenderen med det praktiske

og oplysende Indhold om Motorflyvning, Svæveflyvning og Modelflyvning.

TIi FLYV's FORLAG, EJVIND CHRISTENSEN
Vesterbrogade 60 . København V.
Undertegnede bestiller herved:

Lommebog for Flyvning
Pris Kr• .Z.85
Beløbet følger I Frimærker/bedes opkrævet.
Naar Beløbet medfølJler sendes Lommebogen
franco ellers med TIilæg af Opkrævningsgebyr.

Navn· _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - Adr.:
BYj - - -

Den første Serie Dieselmotorer fra Kolding er nu parat til al starte.
i den senere Tid i udenlandD ,\skemanFlyvetidsskrifter
har kunnet læse

om Forsøg, foretaget med Dieselmotormod eller bl. a. i Sverrig og Tyskland, vil det
sikkert være paa sin Plads at oplyse, at
Danmark heller ikke paa dette Omraade
er bagefter noget andet Land.
Der har i November 1943 i Kolding
været foretaget de første Prøveflyvninger
med Dieselmotor. Modellen, der blev benyttet, var en to Aar gammel Svævemodel, en S.F. 19, som fik Focpartiet kappet af, blev forsynet! med Landingsstel og
fik Planet sat op paa en strømlinieformet
Støtte, hvorved den kom til at ligne de
amerikanske parasolvingede Modeller.
Motoren, der bli!v vendt, var en 2,5 cm 3
Dieselmotor, konstrueret og bygget af lo
unge Mekanikere, E. Andersen og A. Jeppesen, Kolding, de to Herrer har bygget
Modelmotorer i de sidste 5 Aar, bl. a.
Benzinmotorer i alle Størrelser fra 1 /to
til 1 1/2 HK. Forsøgene med Dieselmotoren blev paabegyndt for ca. 1 Aar siden
og har resulteret i den foreliggende, udmærkede Motor.
Resultatet, der blev opnaaet, var over
al Forventning, Modellens Glideflugt var
udmærket og Motorflugten rent ud fænomenal, Modellen steg næsten lodret, med
en enorm Stigehastighed, en. 600 m/min.
Da der ikke var nogen Afbryder til Motoren, mnatte der opmaales Brændstof
pnn Øjemaal, hvad der jo gjorde Flyvningerne mere hasarderede. Brændstoffet
rakte til knapt et Minut, men forinden
var Modellen forsvundet i Skyerne, den
blev dog fundet igen et Par km fra Startstedet. Andre Flyvni.r,tger blev foretaget i
sfærk Blæst, men de forløb alle uden
Uheld. Under den sidste Flyvning forsvandt Modellen atter i Skyerne, men blev
igen fundet uskadt efter en større Eftersøgning.
Enhver, som har prøvet at svede i Ti-

mevis over en stridig Benzinmotor, vil
blive
forbløffet over
Dieselmotorens
Driftssik kerhed, naar man kender Indstillingen starter den i al Slags Vejr. En
af Dieselmotorens største Fordele er Forholdet Ydelse-Vægt, en Benzinmotor med
samme Ydelse vejer mindst dobbelt saa
meget som en Diesel, hovedsageligt
fordi Benzinmotoren kræver Tændspole,
Kondemator og lunge B;tllcrier, hvad
Dieselmotorep som bekendt ikke behøver.
Motorens Data er følgende: Boring 13
mm, Slaglængde 18 mm og yder ca. 1 /a HK.
ved 4000 Omdr. /Min., Cylinder og Stempel
er af spccialstøbt Staal og er tilpasset med
uhyre Nøjagtighed af Hensyn til den nød.
ventlige, kraftige Kompression. Krumtaphus med Tank er støbt i Aluminium.
Krumtapakslen gaar pna Kuglelejer og er
bedre sikret mod Stød end pan nogen anden Ma nde. Reguleringen af høj og lav
'I:ænding sker ved et• indstilleligt Stempel
i Toppen af Cylinderen, med hvilket man
kan øge eller mindske Kompressionen. I
flyveklar Stand vejer Motoren 200 gr, og
den drives af en Blanding af Olie, Petroleum og Æter.
D ieselmotoren bliver nu fremstillet i
Serie og kommer i Handelen i Løbet af
Vinteren, san der er maaske Hanb om, at
vi snart kan afholde D.M. for Brændstofmotormodeller.
P e t e r C h r i s t i a n s e n.

*

Internationale Mode)Øyverekorder.
I

RA F.A.I. meddeles, at efterfølgende
F
Modelflyvepræstationer er blevet
anerkendt af F.A.I. som internationale
Rekorder.
Varigbedsrekord for Gummimotormodel med Hnandstart.
Opnanet Tid: 13 min. 7 sek.

Dansk Modelflyver Unions
Begynder-Svævemodel

§IIMIPILIEI
er nu kommet,
og den skal alle Modelflyvere have!
Udførlig Tegning og Byggevejledning.
75 Øre.
Komplet Måterialesæt (med Tegning)
til SIMPLEX. Kr. 4.40.

TIi FLYV's FORLAG, EJVIND CHRISTENSEN
Vesterbrogade 60 . København V.
De bedes sende mig:
_ _Tegning og Byggevejledning
til Begynder-Svævemodellen
SIMPLEX, Pris: 75 Øre.
_ Materialesæt til BegynderSvævamodellen SIMPLEX,
Prjs: Kr. 3 65.
Navn:
Adr. ;

By· _ _ _ _ __

Udført d. 9. Juli 1989 af Joan Hausslein, Frankrig.
Højderekord for Benzinmotormodel (10
cm 3 Cyl.) med Jordstart.
Opnaaet Højde 700 m.
Udført d. 22. Juni 1943 af Georges Be.
nedek, Ungarn.
Højderekord for Benzinmotormodel (10
cm 3 Cyl.) med Jordstart.
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Opnaaet Højde: 1000 m.
Udført d. 19. September 1943 af Christophe Somhegyi, Ungarn.,
Højderekord for Svævemodel.
Opnaaet Højde: 2100 m.
Udført d. 13. Juni 1943 af Marc
Wuitsch, Ungarn.

Den praktiske Modelflyver.

Kasserer: Erik Nielsen.
Bestyrelsesmedlem: Jørgen Svanum.

DANSK MODELFLYVER UNION
Formand: K. Flensted·JPnsen,
Kabbelejevej 21, Brh. Telf. Bella 3762 v.
Sekretær:.Palle PetersPn, Cæcillavej 25, Valby,
Telf. Vulby 5268 u.

Trimklapper i Pianflpperne.
IELS Wagner Sørensen fortæller om
sin Model •Jette<, med hvilken han
blev Eliteflyver. Den er udstyret med en
Finesse, de1· har stor Interesse:
•Jette< er forsynet med Trimklapper af
Balsa i Plantipperne, og de har vist sig
at være af overordentlig stor Betydning
til at korrigere Vridninger af Planet. Modellen reagerer ved Udslag paa blot en
Brøkdel af en Millimeter. Kan absolut anbefales.

Oversigt over Aarets D.M.U. Stævner.
Paa Grund af de usikre Forhold kan der
pan nuværende Tidspunkt intet oplyses
om Stævnerne i 1944.
Esbjerg Modelflyveklub ønsker for
Fremtiden al Korrespondance adresseret
til Sekretæren: Anders Iversen, Skjoldsgade 97, Esbjerg.
M.F. Cirklen, Aarhus, skifter Adresse til
Gruppesekretær Børge Danielsen, Frodesvej 40, Aabyhøj.
Helsinge Modelflyveklub afholdt den
20. November Generalforsamling. Følgen.
de Bestyrelse valgtes:
Forma'lld: Knud Nielsen, Høbjerg Ny.
huse, pr. Helsinge.

Hængslerne bestaar af en 5 mm bred
Strimmel 0,5 mm Aluminium, stukket ind
i Bagkantlisten og Klappen.

Spændvidde: 2,30 m. Motor: Kratmo 10.

N

Pegasus lndoor Stævne 1943 afholdtes
Søndag den 21. Nov. i Aulaen pan Aalholm Skole i Valby. De• sjællandske Klubber var indbudt, men kun københavnske
Klubber deltog, antagelig paa Grund af
Tidernes Ugunst.
Der var opstillet 3 Klasser:
A. Mikro- og papirbeklædte Motormodeller.
B. Helbalsa-Motormodeller.
C. Skala-Motormodeller.
Der tilmeldtes 13 Modelflyvere, deraf de 7 fra •Pegasus«.
Resultaterne blev:

Kl. A.

Fredericia

,Nr. 1 Chr. Rødsjer, •Pegasus•, 1. 30,0.
Nr. 2 Bendt Jensen, •Hawkil 0. 47,2.
Kl. B.
Nr. 1 Chr. Rødsjer, •Pegasus<, 0. 30,9.
Nr. 2 Svend Abrahamsen, •Pegasus•,
0. 22,3.
Kl. C.
Nr. 1 Bendt Jensen, •Hawk•, 0. 18,8.
Nr. 2 Svend Abrahamsen, •Pegasus«,
0. 13,4.
Udenfor Konkurrencen opnaaede Erik
Bugge, •Stratus «, med en Mikromodel Ti.
den 2. 40,0.
Præmieuddelingen blev foretaget af
Unionens Formand, Herr Knud Flensted,Jensen, der omtnlLe Modelflyvernes Vanskeligheder i den nuvær.ende Situation.
Han takkede •Pegasus« for det udviste
Initiativ og bebudede, mindst endnu "et lndoor-Stævne i Løbet af Vinteren.
Som Stævneleder fungerede Helge Gamst.

SVÆVEMODEL

l\leddelelser, der ønskes optaget i FLYV,
maa være Pressesekretæren i Hænde senest den 12. i Maaneden til Optag.::lse i
næste Nummer. •

Benzinmoc:\el til Salg
Stabil Model.

Verner Rasmussen
Prinsensgade 6 C ,

SPV. 2,50 METER

INDSAT TIL SALO
F. A. I. Model, ualmlndellg smukt bygget og
meget velfly,ende Beklædt m~ Silkemoll.
/øvrigt føres alle ModPlmnlerfaler.

TRÆVAREFORRETNINGEN
N.W.S.-33· >Jette~. Man 'ser tydeligt
Trimklappern e i Plantippern e.

Arne Fog,

(v. Ol. Kongevej 70)

Brochua,er mød Priser fll•end- grøflsf

Brogade 6-8, Odense

-~
DANSK
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Tykkelse
mm

Format

0,2
0,3
0,4
0,6
0,8
1,0

45Xl2

cm

Pris
Øre

20
25
35
50
65
80

Forlang Specialtilbud paa
større Formater

til større, nye og moderne Lokaler og
vor Adresse er herefter:

.

!lliiim1~

76. København, Eva 3701

Pr. Maries Alle I, Vester 5341 y

Cellofiner

Vi er flyttet

,,KRATMO"
Modelflyvemotor

Venligst skriv efter vor WPrisliste

Flyvning med
W Modeller
er en rigtig Feriesport
for Far og Søn

ERIK WILLUMSEN
Afdeling: W,Modeller

35, Pilestræde - København K.
Telt. Central 9230

EnghaveveJ

PAPVROLIN
JAPANPAPIR MED GAZE
Meget stærkt og fortræffeligt til Bekl~dning
af større Modeller
Papyrolin eensidig Japan, pr. løbende Meter Kr. 2 00
"
tosidig Japan, pr. løbende Meter Kr. 2.65
Bredde 90 cm

Papyrolin suger meget lidt Dope og har glat
Overflade

Motorgummi ca. 1 X 4 mm pr. Meter 50 Øre
Mod Indsendelse af Betalingen i Frimærker
ek~pederes omgaaende

+ Porto

Erik Wlllumsens Lærebog I Modelsvmveflyvnlng Kr. 2,00
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A/s DANSK SHELL
SHELL-HUSET
PIUS

Pr. Aargang Kr. 6,00
Pr. Nummer 50 Øre

KØBENHAVN V.
EJVIND CHIUSTENSEN
BOOTRYKKERI & PORLAO

Vesterbrogade 60 • Kbhvn. V.
Telf. 13.404 - Postgiro 23.824

INDHOLDET:
Schweizisk
eflyvermesterskab
Af Harriet ftlrslev

YT UDEFRA

lyvemaskine gøres
startklar
YVEJOURNAL
OPSPARINGSBOG

enders Flyvning
f ørgea MortellHII

50
ØRE

11,edenJfaaende 13øge,• om:

Flyvemaskinetyper - Motorflyvning
Svæveflyvning - Modelflyvning
faaJ fra

FLYV's Forlag

H. Ostelius, Rymdens fåglar, hft. Kr. 4,00, indb. Kr. 5,50.
73 berømte Flyvemaskinetyper fra de krigsførende Lande.
Med Beskrivelse af deres Opgaver, Anvendelighed og Data.
DANSK UDGAVE, lige udkommet, Kr. 4,85.
H. Ostelius, Rymdens fåglar II, hft. Kr. 4.00, indb. Kr. 5.50.
Nyt Bind af den bekendte svenske Forfatter. Indeholder nye Typer Flyvemaskiner, som er fremkommet siden
I. Bind udsendtes.
Ulf Rnmm-Erichson, 1"1odernt stridsfiyg,
hft. Kr. 9.00, indb. Kr. 12.00.
Den mest omfattende Bog om Flyvemaskinetyper, der
hidtil er udkommet. 247 Sider med Billeder og Data af
over 400 Maskiner.
Preben Dahlstrøm, Fly, indb. Kr. 12.75.
Den første Bog paa Dansk om moderne Krigsflyvemaskine·r. 80 Tegninger trykt paa blaa Tonbund, det er en
smukt udstyret Bog, som vil glæde alle flyveinteresserede.
Knud Lybye, Dansk Trafikflyvning gennem 25 Aar,
indb. Kr. 18.50.
En pragtfuld Bog om dansk Flyvning, trykt paa det fine.
ste Kunsttrykpapir. Farvede Illustrationer efter Tegninger af Ib Andersen og en farvelagt Dobbeltside med alle
DDL's Maskiner.
Foltmnnns Fiyvebog, Kr. 4.75, indb. Kr. 6.25.
Det er en rigtig Bog om Flyvning og Flyveroplevelser.
Mange fortræffelige Billeder og en Tekst der fortæller om,
hvordan Flyvemaskinen bliver til, og hvad den kan præstere i Krig og i Fred.
San flyver vi.
Dansk Motorflyver Unions Lærebog i Flyvning, som an.
vendes ved et teoretisk Kursus. Ogsan til Selvstudium er
denne Bog velegnet.
Svæveflyvning: Redigeret af H. Wolff og S. A, Dalbro.
Kr. 5.85.
Tilrettelagt pna en let tilgængelig Maade, som gør Bogen
lige velegnet til Selvstudium og Undervisning.

DET MODERNE
LUFTVAABEN
af Hans Ostelius fik en straalende Modtagelse
svensk Presse.
Royal Air Force saavel som det amerikanske, russiske, italienske, japanske og tyske Luftvaaben behandles gennem talrige Eksempler
med et Væld af Fotografier.

Pris Kr. 4.85.
Faas i alle Boglader.

POVL BRANNERS FORLAG

Luftfartforsikringer
overtages af

Den nordiske Pool for
Luftfartforsikring
Central 12.793

K. Flcnsted-Jensen: l\lodelflyvebogen, Kr. 2.75.
Dansk l\fodelflyver Unions Formand har skrevet denne
udmærkede Bog om Bygning af og Flyvning med Flyvemodeller. Flyveteori, Aerodynamik og Praksis.
Bang, Thlnesen og Welshnupt. l\lodelflyvesport, Kr. 7.50.
Alt hvad Begynderen og den Viderekomne skal vide om
Modelflyvning, findes i denne 294 Sider store Bog. Der
er Afsnit om Teori, Konstruktion og Bygning af snavel
Svæve- som Motormodeller, der er Tabeller over de
mest anvendte Profiler.
Alle andre danske og udenlandske Bøger om Flyvning
ekspederes paa hurtigste Mande.
Bøgerne sendes pr. Efterkrav eller mod Indsendelse af
Beløbet i Frimærker fra

FL YV'S FORLAG - EJVIND CHRISTENSEN
Vesterbrogade 60 - København V.
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- Telf. Central 13.404

Ulykkesforsikringspolicer udstedes af ethvert Forsikringsselskab, der er tilknyttet Poolen, samt DDL's Billetkontorer
i Industribygningen og i Lufthavnen.

TIL .ALLE SLAGS BYGNINGER

.

.

.

BRIT

T.A.G OG V.lEGBEKL.lEDNIHG
~
'-EMBRIT

FABBlEEBES AF, DARSE ETBBRIT FABBIK "lo, AALBOBG
SALGSEON'.E'OB,: EAMPMAllTllTSG. 2, EØBEllTHAVJ!l'V. *C. 3785
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A\SIP -

IDVIPIE
er fremstillet. i nøje Overensstemmelse med Forskrifterne
i B. E. S. A. Specifikation 2 D. 101

KLAR DOPE - ALUMINIUM DOPE
RØD DOPE
f ortyndlngsvædske samt Identificeringsfarver og Speclalfarver
ENEFABRIKANTER:

¼

f)II

f. A\SIP
(SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER)
PRAGS BOULEVARD 37 KØBENHAVN S.
TBLBPON C. 65, LOKAL IJ og 22
,

Trebladet F.L.S.-Aeromotor, Vingefang 24 m. Ydelse op til 60 kW. Vinger
konstrueret efter Aerodynamikkens Love.
Den udnytter Danmarks Vindkraft og
sparer derved Brændsel.

F. L. SMIDTH & Co. A/s VESTERGADE 33 - KØBENHAVN K - TLF. CENTRAL 6098
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OFFICIELT ORGAN
FOR

DET KONGELIGE DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB oa DANSKE FLYVERE
DANSK MOTORFLYVER UNION - DANSK SVÆVEFLYVER UNION - DANSK MODELFLYVER UNION
REOAKTION1 KAPTAJN J, FOL;TMANN

Nr: 2

oa

EJVIND CHRISTENSEN (ANSVARSH,)

/

ESTERSKABER, indenfor Svæveflyvning er noget ganske nyt. I
hvert Fald ved jeg ikke af, at man i
andre Lande har udskrevet Mesterskabskonkurrencer for SvævefJyvere.
I alle de førende Lande paa Svæveflyvningens. Omraade har der i op
mod en Snes Aar været afholdt Svæveflyvekon"kiirrencer i stor Stil. I
ugelange Stævner har de paagældende Landes dygtigste Svæveflyvere undertiden en international Samling
Svæveflyvere - prøvet Kræfter; men
saa vidt jeg ved, har ingen før
Schweizerne fundet paa at udnævne
en l\1ester i Svæveflyvning.

M

Af Harriet Førslev.

•

12 Deltagere i Mesterskabskonkurrencen.
Kampen om Mesterskabet aabnedes
den 15. August paa Flyvepladsen Samaden. Samaden ligger paa 1710 m i
Oberengadin ca. 45 km sydøst for
Chur. Lige i umiddelbar Nærhed af
Pladsen rager en Top tilvejrs paa 3249
m med en stor Kalot af evig Sne.
Der meldte sig 24 Deltagere, men
kun 12 var kvalificerede efter Reglementet og blev antaget.
Den første Dag var helliget en Højdekonkurrence. Flyverne fik derved
Lejlighed til at orientere sig lidt i Terrainet. Flere af dem fløj for første
Gang i Alperne, og for de flestes Vedkommende var det første Gang, de forsøgte sig i Graubiinden. Skyflyvning
var forbudt; maaske fordi der kun er
10-15 km fra Samaden til den italienske Grænse, maaske fordi man und~r Skyflyvning mellem høje forrevne
Klippetoppe nemt kan komme ud for
ubehagelige Overraskelser.

Det vanskel'igste Terrain i Europa.
Vi kender saa lidt her i Danmark
til de schweiziske Svæveflyvere. De
Forhold, de arbejder under, er ogsaa
ifølge Landenes Natur saa forskellige
som tænkes kan fra vore hjemlige
Forhold. Dobbe"It interessant er det
derfor at høre lidt om <fe Mesterskabskonkurrencer, der blev afholdt sidste
Sommer i Graubiinden.
Da jeg i sin Tid overværede et
Svæveflyvestævne i Rhon, syntes jeg,
at det var et ovenud storslaaet Landskab for Svæveflyverne at bevæge sig
i. De kunde :.skræntec paa den ene
Højderyg bag den anden og saaledes
afvente et gunstigt Øjeblik til at fange
Termik og forsvinde ovenud af ~yne;
men Wasserknppe med sine 1100 m
og blide, afrundede Former er jo kun
en lille hyggelig Høj mod de svim-

17. Aargang

Februar 1944

En :.Spyr IV« paa Vej fra Samaden
henover Bjergene i Oberengadin.

lende, vilde Bjergtoppe, de modige
schweiziske Svæveflyvere boltrer sig
imellem.

De militære Myndigheder havde
stillet Iltindaandingsapparater til Raadigbed for alle Deltagerne og undervist dem i Brugen af Apparaterne.
Man havde haabet at naa meget store Højder; men da Flyverne jo maatte
gaa uden om alle de fristende Cumulustaarne, naaedes under hele Stævnet
ingen særlig bemærkelsesværdige Højder. Den første Dags bedste Præstation var 2370 m's Højdevinding.
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vaagede, at Flyverne, inden de tiltraadte Hjemturen, fløj en hel lukket
Kreds omkring Toppen. 10 af dem
naaede saa vidt.
Kan man tænke sig et skønnere
Syn: en snetækt Tinde mod en straalende blaa Himmel, og Svæveplaner,
der glimter i Solen, mens de som
Kæmpeørne sejler rundt om Bjerget.
Hvordan maa det ikke være at sidde
deroppe? - Det er mig blot en Gaade, hvordan de kan hitte rundt mellem alle de Bjerge og Dale. De 5, der maatte ned et Sted p:rn
Hjemvejen, blev af deres Transportmandskaber hentet hjem endnu samme Aften.

1. Rundflyvning.
Den 19. August gik man i Lag med
den vanskeligste Opgave: en Rundflyvning. Flyverne skulde runde 6
høje Toppe med en Fuldkreds om
hver enkelt. Hele Strækningen, som
var paa 36 km, skulde gennemflyves
2 Gange. Desværre havde der været
Kludder med en Kontrolpost paa en
af Toppene. Flyverne havde ikke
kunnet finde den og nedlagde om Aftenen Protester i lange Baner. Resultatet blev, at man bestemte sig til at
bruge en planlagt Hvijedag til en fornyet Rundflyvning.

t

•
El Svæveplan er landet paa Weissfluhjoch. I Baggrunden Dischmatal, hvis stejle
Sider af Svæve{ [yverne benyttes til Skræntflyvning.

Maalflyvning tværs over enorme
Bjergkæder.
Paa den 2. Dag fulgte en Maalflyvning ·samaden-Davos. Alle 12 Deltagere naaede frem, den første paa 56
Minutter, den sidste brugte 2 Timer
mere. Der er ganske vist kun 29,5 km;
men ,hvilke km! Prøv at se paa et
Kort. Un dervejs mod Maalet skulde en
Meldepose nedkastes. Den bedste Po ·e
laa kun 17,2 m fra Pletten.
En af Deltagerne præsterede del
Kunststykke at starte igen i Davos og
flyve tilbage til Samaden.
Nu er det saadan med en Svæveflyvekonkurrence, at man ikke kan
fastlægge en Konkurrence i Detailler
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Varigbedsflyvning et overstaaet
Stadium.
Varigbedskonkurrencen, der egentlig kun blev gennemført af formelle.
Grunde, var ganske uinteressant, bl .
a. fordi der ikke maatte flyves Natflyvning. Kl. 11 blev Starten givet fri.
Fra Kl. 13 beregnedes Tiden, bl. a.
fordi det jo ikke var muligt at starte

forud, saaledes som man gør indenfor de fl~ste andre Sportsgrene. Ledelsen maa hver Dag se Vejret an, og
ud fra de Betingelser det byder paa,
maa Dagens Flyvning bestemmes.
Opmuntret af de første Dages gode
Resultater gik Flyveledelsen over til
vanskeligere Opgaver.

Maalflyvning med Tilbagevenden
til Startstedet.
Den 3. Dag lød° Konkurrencen paa
Strækningen
Samaden Aroser
Weisshorn - Samaden, ialt 70 km. 7
af Deltagerne gennemførte >Løbet<;
den bedste paa 1 Tim. 37 Min. Paa
Aroser Weisshorn, der er over 3000
m højt, stod en Kontrollant, der over-

M. Schachenmann, Vinderena{_det,
schweiziske Mesterskab 19U.

dem allesammen, paa nøjagtig samme
Tid. Kl. 13 hang 10 i Luften, og de
samme ti hang der endnu ved Konkurrencens Afslutning Kl. 20. De fik
altsaa n'oteret samme Tid, hvilket beviser, at en Varigbedskonkurrence er
for nem at gaa til og slet ikke hører
hjemme i en Mesterskabskonkurrence.
Under denne Flyvning var Glur lige
ved at sakke ned under en meget
dristig Manøvre. For at opnaa den
størst mulige Højdevinding styrtdykkede han dybt ned i Churdalen og gik
i ganske lav Højde ind over en vældig
Skovbrand. Med Iltapparatet og ved
Hjælp af Blindflyvningsinstrumenter
steg han med 4-5 m/Sek støt og roligt
op igennem den mægtige Røgsky og
opnaaede derved Højdebetingelsesflyvningen til Guld-C (Minimum: 3000 m
Højdevinding.)

-

2. Rundflyvning.
Mens Piloterne endnu kredsede
rundt højt oppe over Muottas Muraigls
Tinder under Varigbedsflyvningen,
forlod Bjergførere, Tidtagere og Radiotelegrafister allerede Samaden for
at naa at besætte de fjerntliggende
Vendepunkter for den sidste Dags
store Rundflyvning paa 100 km!

Fænomenale Præstationer.
Ruten bestod af 4 Strækninger,
hver paa 20-30 km. Der skulde flyves hen over dybe Dale og stiges op
over Højder paa over 3000 m. Den
første Strækning (26,5 km) gik ned
gennem lnndalen til Alp Mount Deis
(2025 m).
For at Flyverne ikke skulde sætte
for meget af deres dyrebare Højde til,
maatte denne Top overflyves i 1000
m Højde, mens de kun maatte ligge
500 m over de øvrige Vendepunkter.
Paa 2. Strækning (22,7 km) til
Weissflubjoch (2663 m) maatte de

En >Moswey li« flyver Skræntflyvning over Muottas Muraigl.
flyve 22 km langs med den 3088 m
høje Fliiela-Weisshornkæde.
Fra Weissfluhjoch fløj de gennem
Davoserdalen (21,2 km) til det imponerende Lenzerhorn (2911 m) og
derfra hjem til Samaden (29,6 km)
over den 2000 m dybere liggende Albuladal.

7 gennemførte Løbet.
Starten fandt Sted kort fø r Middag,
efter at en af Lederne i en >DHMoth« havde gennemfløjet Ruten - i
Formation et langt Stykke Tid med to
pragtfulde Kongeørne - og kontrolleret Posterne }iaa alle Vendepunkterne.
Ørnene er i Parenthes bemærket forbitrede over, at Svæveflyverne gør dem
Rangen stridig. En af Deltagerne E.
Spahni kom en Dag for tæt til en
Ørnerede med det Resultat, at Ørnen
gik angrebsvis tilværks og efterlod
store Rifter i Svæveplanets Lærred og
Lak.
En af Deltagerne kunde ikke starte
paa Grund af Sygdom. 7 af dem gennemførte Flyvningen og landede igen
i Samaden, den bedste efter 2 Tim. 42
Min.s Forløb. Det var en fænomenal
Tid til saa vanskelig en Opgave. En
sakkede ned ved det 2. Vendepunkt,
en maatte ned ved det 3., en midtvejs
paa sidste Stræk og den sidste kun et
Par km fra Maalet.
Det var et usædvanlig flot Punktum
for Konkurrencerne, der giver et glimrende Billede af, hvor dygtige de
schweiziske Svæveflyvere er.

Under
Afslutningshøjtideligheden
udtalte Formanden for Den Schweiziske Aero-Club, Oberst W. N. Gerber, Haabet om, at Aero-Clubben
efter Krigen maatte faa Lejlighed til
at samle Svæveflyvere fra alle Europas Lande til Stævne i Alperne.
(Maatte Danmark til den Tid raade
over Svæveflyvere og Materiel, der
kunde have en fair Chance i en saadan Konkurrence!) Deltagernes Placering i Konkurrencen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

M. Schachenmann, S18
E. Spahni, Moswey II
F. Glur, S22
M. Leder, S18
H. Peter, Moswey II
E. Lauber, Spyr IV

952 Points
920
787
759
698
694

Smaatræk af schweizisk Svæveflyvnings Historie.
For 10 Aar siden var den schweiziske Svæveflyverorganisation paa
nøjagtig samme Stadium som vor her
i Danmark. Samme Aar som Dansk
Svæveflyver Union blev stiftet (193•0,
sluttede de schweiziske Svæveflyve- klubber sig sammen i en Organisation, der blev tilsluttet den schweiziske Aero-Club.
De enkelte Klubber var dog noget
længere fremme end de danske dengang, bl. a. hvad Materiel angaar. De
havde ti.lierede paa det Tidspunkt adskillige Svæveplaner af schweizisk
Konstruktion,
baade
Skoleglidere,
Overgangsplaner og Rekordplaner.
Den første Kunstflyvningsopvisning
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NYT UDEFRA
Japanske Krigsflyvemaskiner:
Flyv bringer nogle Meddelelser om

japanske Krigsflyvemaskiner og deres Bevæbning:
Nakajima S-01, eensædet Jager til
Samarbejde med Hæren, har 2 Stk.
12,7 mm Maskingeværer. Motoren er
en Mitsubishi Kinsei, 14-cyl., Dobbeltstjernemotor paa 1050 HK. Spændvidde 11,45 m, Længde 8,71 m, største Hastighed 620 km/T.
Mitsubishi OB-01, tomotoret Bom-

med Svæveplan her i Europa blev foretaget af Willi Farner paa , WF-5<
under det internationale Flugmeeting
1932 i Diibendorf.
I 1935 afholdtes internationalt Svæveflyvestævne paa Jungfraujoch, og
samme Aar fandt det første Byggelederkursus Sted.
I det interna~ionale Svæveflyvestævne i Rhon 1937 besatte Schweizeren Sandmeier 4. Pladsen som den
bedste Udlænding.
1.-1.-39 var der indregistreret 265
Svæveplaner i Schweiz, hvad maa der
saa ikke være nu? (Danmark i Dag ca.
55).
1.-1.-40 havde 27 Schweizere erhvervet ,Sølv-C« (Danmark 1).
I 1943 fandt det 8. nationale Svæveflyvestævne Sted med Deltagere fra
hele Landet.

her og Torpedoplan til Samarbejde
med Marinen, den har fin- og grovkalibrede Maskingeværer i Næsen,
Hale- og Sidetaarne og en Bombelast
paa 1814 kg eller to Torpedoer. Det
er et midtvinget Monoplan med 8
Mands Besætning, og Motorerne er to
l\Iitsubishi Kinsei hver paa 1050 HK,
Spændvidde 24,38 m, Længde 19,51
m, Fuldvægt ca. 11,790 kg, største Hastighed 430 km/T i 4000 m, Rækkevidde 3200 km.

Type

Kategori

a-co.>

Af en Tabel fra Sept. 1943 fremgaar det, at der i Schweiz er ca. 60
Svæveflyveklubber og -skoler, og
at der i 1943 indtil 1.-10. var foretaget
ialt 33.167 Starter med en samlet Flyvetid paa 2.565 Tim.

Som det ses af nedenstaaende Tabel, afsluttet 1940, har de schweiziske
Svæveplankonstruktører heller ikke
ligget paa den lade Side.
Endvidere er der i Schweiz gjort
mange Eksperimenter med Hjælpemotor paa Svæveplaner.
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6,20
6,20
6,30
5,90
6,80
5,90
5,95
5,70
6,25
6,50
5,78
5,90
5,90
5,70
4,30
8,90
6,00

13,15
13,55
13,55
16,00
15,30
16,40
14,20
12,90
13,20
16,50
13,00
12,20
15,68
16,20
9,80
26,20
16,00

For nylig har en ny Type, >Moswey
III<, vundet Indpas i Sverige.
I det hele taget er det nok værd al
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Spyr I
Overgangspl. 14,60
Spyr III
Rekordpl.
16,00
Spyr III a
Rckordpl.
16,00
Spalinger S-12
Rekord pl.
16,00
Spalinger S-H
Rekordpl.
16,00
Spalinger S-15
Rekordpl.
16,70
Spalinger S-15 I{
Overgangspl . . 14,60
Spalinger S-16
Overgangs pl. 12,68
Spalinger S-18
' Hekordpl.
13,30
Spalinger S-19
Rekord pl.
17,00
Moswey I
Rekord pl.
13,25
Moswey Il
Rekordpl.
13,80
DD-Zogling 3
Skolegl.
7,10
WF-7 DD
Skolegl.
7,50
WF-8
Overgangs pl. 10,00
»Geier«, tosædet Rekord pl.
20,00
Drackspatz II
Skolegl.
11,00

Den nye internationale Lufthavn
ved New York, Idlewild Airport, skal
saavidt muligt være færdig i 1945.
Hele Anlægget kommer til at koste ca.
100 Mill. Dollars. Naar Trafiken for
Alvor kommer i Gang" regner man
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Natjageren Douglas P-70.
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Skitse af den projekterede
· Lufthavn i New York.
med, at der skal foretages 900 Starter og Landinger om Dagen i den
nye Lufthavn, d. v. s. 80 i Timen. Til
Sammenligning kan nævnes, at New
Yorks nuværende Lufthavn, La Guardia, h øjst har 40 Starter og Landinger
i Timen. Amerikanske Trafikflyvningseksperter mener imidlertid, at
ovennævnte ~al er for lavt, og de regner selv med 250 Starter og Landinger i Timen, naar der bliver rigtig
meget at bestille.
Det bliver en god Forretning at
sælge Benzin paa lldewild. Oliefirmaet Gulf Oil Company har allerede
tilbudt at betale 2 Millioner Dollars
for Retten til at sælge Benzin og Olie
i Lufthavnen. Desuden vil Firmaet
betale en vis Procent af Salget. Procenterne regnes at ville beløbe sig til
1 Mill. Dollars om Aaret.
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New Yorks nye Lufthavn.

Under Krigen er det desværre meget begrænset, hvad vi faar at vide
om andre Landes Flyvning; men gennem de sparsomme Meddelelser, vi
har faaet, fremgaar det tydeligt, at
Schweizerne har mange Svæveflyvere
i den fineste internationale Klasse.

Schweiziske Svæveplaner.
'tlC

Sasebo KT-00, tosædet Rekognosceringsbiplan, et Søluftfartøj med en
Centralponton og to Støttepontoner.
Bevæbningen bestaar af to faste og
rimeligvis ogsaa to bevægelige Maskingeværer. Spændvidde 11,27 m,
Længde 9,85 m. Luftfartøjet anvendes
rimeligvis til Katapultstart fra Skibe.
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lægge l\Iærke til alle Facer af Svæveflyvningens Udvikling i Schweiz.

Harriet Førslev.

Den tomotorede Bomber Douglas
DB-7, der i nogen Tid har gjort Tjeneste under Typebetegnelsen ~Havoc< eller A-20, er nu kommet i ny
Udgave: Natjageren P-70. Bevæbningen l}estaar af 4 Stk. 20 mm Kanoner,
anbragt forude i Næsen.
Motorerne paa P-70 menes at være

En Flyvemaskine gøres startklar
>Maskinen er startklar!« melder
Mekanikeren ved en Ju 87 Flyveren.
Forud for denne Melding er der gaaet
en Række omhyggelige Prøver af forskellig Art. Som ofte, eller rettere for
det meste, flyver en Dykbomber Ju
87 ikke een Gang om Dagen pver
Fronten, men flere Gange. Forud for
hver Flyvning bliver den meldt startklar. Lad os engang se, hvad d~r kræves, inden denne Klarmelding kan
afgives.
Det er tidligt om Morgenen paa en
Flyveplads ved Østfronten. Et lysende Skæ,r i Horisonten forkynder den
gryende Dag. Silhuetterne fra andre
Flyvemaskiner, som er spredt rundt
om hele Pladsen, tegner sig mod Himlen. Nu begynder Tjenesten for Eskadrillens tekniske Personale. >Doracs
Mekaniker betragter et Øjeblik sin
Flyvemaskine. Nu skal der pustes Liv
i den igen. Om lidt skal den 1200 HK
Juno 211 drøne, og Mekanikeren skal
til at undersøge, om Luftfartøjet er
klar til Start.
Først ·fjernes de Presenninger, der
har været lagt over Motoren, Førerrummet og Luftindsuget, og det hjælper en anden Mekaniker med til. Derstok ned i Olietanken for at maale

efter løsner de den Forankring, som
ha'r beskyttet Lutlfartøjet mod eventuelle Stormskader. De Laaseindretninger, der har været anbragt paa Rorerne, bliver fjernet. Det er ikke nødvendigt at fylde mere Brændstof paa
Tankene, for det blev gjort i Gaar, da
>Dora« landede. Mekanikeren fylder
den lille Beholder, der bruges til
Start af Motoren, og stikker en Pejlhvor meget der er. Olietanken maa
ikke være fyldt helt op. Den man
ikke være mere end ¾. fuld. Mekanikeren ser ogsaa efter, om der er tilstrækkeligt Kølervædske paa Køleren.
Hvis det er nødvendigt efterfylder
han det hydrauliske System og Bremsesystemet med Olie og prøver Iltflaskerne, som skal have et ganske bestemt Tryk. Endelig underkaster han
hele 'LuMfartøjet en indgaaende Undersøgelse og kontrollerer Beklædningen og Klapperne. For en Sikkerheds
Skyld undersøger han ogsaa Lysammunitionen, Landingshjulenes Gummi, Sty.relinerne og Rorenes Hængsler.
Hvis Mekanikeren ikke har fundet
noget at indvende, eller muligvis har
rettet nogle mindre Mangler, sætter
han sig op i Førerrummet, efter først

Natja{leren Douglas P-70.

Wright Cyclone 14 Dobbeltstjernemotorer, hver paa 1700 HK.
Oplysninger om Data er endnu
ikke offentliggjort, men største •Hastighed menes at være 560 kmfT.

Focke-Wulf FW 290.
Den nye Jagerudgave Focke-Wulf
Fw 290 skal være udstyret med
en BMV 802-Motor paa 2000 HK.

•

Bevæbningen siges at være den samme som i Fw 190, d. v. s. 2 Stk. grovkalibrede Maskingeværer i Kroppen,
2 Stk. 20 mm Kanoner inde ved Planroden samtlige Vaaben skyder
gennem Propelkredsen - og 2 Stk.
20 mm Kanoner længere ude i Planerne. BMV 802 menes .at kunne forøge Hastigheden fra 625 km/T til 675
km /T.

at have sikret sig, at Bremseklodserne
er lagt for Hjulene. Nu kommer den
vanskeligste Del af Startforber~delserne: en nøje Kontrol af Motoren.
'For at kunne starte Motoren lukker
han først op for den elektriske Hovedkon takt (1), hvorved der aabnes for
Strømmen til hele den elektriske Installation om Bord, og derefter kommer Turen til Kontakterne 2 og 3,
der lukker op for Strømmen til Instrumenterne. Saa aabner han Brandhanen ( 4), lukker Vand- og Oliekølerne (5 og 6) og stiller Propelindstillingshaandtaget ( 7) paa Startstilling
(stort Omdrejningstal). Den anden
Mekaniker har i Mellemtiden ved
Hjælp af et Haandsving faaet EnertiStarteren op paa et højt Omdrejningstal. Samtidigt har den første Mekaniker ved Hjælp af en Forstøverpumpe
(8) presset Brændstof ind i Brændstofledningerne. Naar Enerti-Starteren
har naaet sit højeste Omdrejningstal,
raaber Hjælpemekanikeren >frie' og
løfter den højre Haand i Vejret. Mekanikeren i Maskinen sætter nu Tændingen (9) til og kobler Selvstarteren
til (10). Denne, som roterer med et
meget højt Omdrejningsantal, bliver
derved koblet til Motoren og sætter
denne i Bevægelse. Efter at Motoren
er sprunget i Gang skal der med det
samme ses paa Olietryksmaaleren
(11), der senest efter ca. 15 Sekunders Forløb skal vise et tilstrækkeligt Olietryk. Hvis det ikke er Tilfældet, maa Tændingen straks slaas fra,
da man ellers risikerer, at det gaar
galt paa Grund af manglende Smørlng.
Hvis der er tilstrækkeligt Tryk, bliver Gashaandtaget (12) lukket saa meget op, at Motoren ret hurtigt kommer op paa 1000 0 /m. Man maa hele
Tiden se paa Olie- og Kølevandstermometrene (13 og 14). Naar Kølertemperaturen kommer op over 30°,
maa Mekanikeren langsomt øge Omdrejningstallet. Ved at stille paa Propelindstillingsgrebet (7) kontrolleres,
at Indstillingsanordningen arbejder,
som den skal.
For at a{prøve Brændstofpumperne
lader han Motoren løbe et Stykke Tid
paa Pumpe I alene og derefter paa
Pumpe Il, og herunder maa Brændstoftrykket hele Tiden være konstant. Pumperne er koblet til Brandhanen (4).
Nu begynder den egentlige Prøve af
Motoren. Vand- og Oliekølerne (5 og
6) bliver aabnede, og Gashaandtaget
(12 ) føres langsomt helt ftem. Mekanikeren ser efter, at Ladetrykmaale-
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Stykke Tid for at de stærke Rystelser
ikke skal indvirke paa Kropstellet.
Derefter lukker han Brandhanen (4),
som er forbundet med en Anordning,
der straks kan afbryde for yderligere
Brændstoftilførsel
til
Cylindrene.
Naar Motoren er standset, bliver Tændingen (9) slaaet fra, og Olie- og
Vandkølerklappene (5 og 6) bliver
lukkede for al holde lidt paa Varmen.
Et Tryk paa Afbryderen (18) lukker
af for den elektriske Strøm "Om Bord.
Nu ved Mekanikeren, at alt er i Orden. Nu kan han med god Samvittighed melde Flyveren : >Ju 87 Dora er
startklar«. I Forvejen har Vaabenmekanikeren meldt til Flyveren, al
>Dora« p aany er blevet lastet med
Bomber. Stolende p aa sin Ju og paa
de Mænd, der h ører til Personalet
nede paa Jorden, kan Flyveren nu
trøstigt begive sig af Sted igen.
Junkers.

Førerrummet i en Ju 87. Tallene henviser til Teksten.
ren (15) viser et 'tryk paa 1,4 Atmosfære, og at Omdrejningstælleren (16)
viser ca. 2400 0/m. Styrepinden t17)
maa være trukket helt tilbage for at
Maskinen ikke skal gaa paa Næsen.
For at prøve Magneterne skiftes først
over til Magnet I, og derefter over til
Magnet II (9) . Herunder maa Omdrej-

ningstallet for Jumo 211 ikke falde
mere end 100 0 / m. Et Blik paa Olietrykmanleren (11), hvor man samtidig kan afløse Brændstoftrykket, viser, nt Trykket er i Orden. Nu fører
Mekanikeren langsomt Gashaandtaget
(12) tilbage igen. Motoren maa kun
holdes i Gang paa fuld Gas et kort

Flygplankortet
er nu atter 'paa Lager, og alle
indsendte Ordrer er ekspederet.
Flygplankortet viser Sveriges
og de krigsførende Landes
mest anvendte Flyvemaskinetyper med Angivelse af deres
Data.

Pris 50 Øre.
Beløbet kan Indsendes i Frimærker.

, FLYV's FORLAG, EJVIND CHRISTENSEN
Vesterbrogade 60. København V.

Svensk Flygkalender

1944
er udkommet.
Indeholder bl. a. tekniske Artikler om:
Flyvevaabnets Materiel med Beskrivelse
af de nye Typer, og mange andre Artikler.
Svæveflyvning og Modelflyvning.
Pris Kr. 3.75.
Faas fra

En forankret ag tildækket Ju 87.
1. Presenninger. 2. Jordanker. 3. Ankerliner. 4. Bremseklodser.
5. L(IJI.Seanardning far Balanceklapper.
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FLYV's FORLAG • EJVIND CHRISTENSEN
Vesterbrogade 60 • København V.

FLYVEJOURNAL SOM OPSPARINGSBOG
En ny og praktisk Anvendelse af Mærkater indføres af Sports/Lyveklubben
fl

"io,110 • u a • - - - -

Rl

PORTSFLYVEKLUBBEN har praktiseret en ny Ide til Opsparing af
Penge til Flyveundervisning og Flyvetimer, som der her gøres Rede for.
Naar vi saa indgaaende omtaler den,
er det først og fremmest, fordi det er
en god Ide, men ogsaa fordi den under lignende Former kan udføres af
flndre Klubber rundt om i Landet.

S

Der er fremstillet en Flyvejournal,
der indeholder 10 Sider til Kontrol
med Flyvningttn og 18 Sider til Indsættelse af Sparemærker.
Der kan i Bogen indsættes Sparemærker a 10, 5 eller 1 Krone, og disse
Mærker gælder som Betaling for Skoleflyvning eller Leje af Klubbens Maskiner. For de yngre - Modelflyvere
etc. - , som ikke behøver at være
Medlemmer af Klubben, findes endvidere en Side beregnet for Indsættelse
af 8 Opsparingsmærker a 1 Krone,
der, naar den er udfyldt, giver Ret til
en gratis Prøvetur eller første Lektion i Skoleflyvning. Dette Tilbud kan
naturligvis benyttes af alle, men det
væsentlige er Opsparingen til Flyvercertifikatet og Flyvning.
Da Sportsflyveklubben har haft en
meget stor Succes med sine i November udsendte Mærkater, har de ]adel
Sparemærkerne fremstille som Mærkater i en meget smuk Serie: >Danske
Flyvemaskiner« 1-8 1 der vil være en
Lækkerbidsken for alle Mærkatsamlere. Mærkaterne er ogsaa de n ne Gang
tegnede af Tegnerne Werner Neertoft
og Hugo Nielsen. Motiverne er:

;.;:;,;;.....,;;;.;....,_.......,.-_:er,;;;;;;;...;

1. 1906 - Ellehammers første europæiske Flyvemaskine.
2. 1910 - , Flyvefiskene.
3. 1911 - B. & S. Monoplan.
4. 1912 - Ellehammers Skrueflyver.
5. 1914 - >Maagenc 0. V. Flyvebaa d.
6. 1937 - K.Z.I.
7. 1938 - K.Z.11 Kupe.
8. 1938 -K.Z.11 Sport.
For at give Opsparingen yderligere
Interesse, vil der med Mellemrum blive foretaget Lodtrækning om forskellige Præmier. Denne Lodtrækning foregaar dog kun mellem Sportsflyveklubbens Medlemmer.
1. Præmie: Gratis Flyveruddannelse
(Kr. 500,00).
2. Præmie: For 100 Kroner Flyvning
med Klubbens Mask.iner.
3.- 5. Præmie: For 50 Kroner Flyvning med Klubbens Maskiner.
lalt 750 Kr. i Præmier. Alle Præmier udleveres i Opsparingsmærker
for ovennævnte Værdi. Flyvejournalerne er nummererede, og alle indtil
Generalforsamlingen solgte Numre deltager i første Lodtrækning, medens
det for at deltage i senere Lodtrækninger vil kræves, at der i Gennemsnit er opsparet mindst 2 Kroner pr. Uge.
Det opsparede Beløb vil for Halvdelens Vedkommende blive reserveret
Flyvningens løbei:ide Udgifter
Benzin, Olie, Flyvelærer, etc. - , medens Bestyrelsen forbeholder sig at
anvende- indtil Halvdelen til Indkøb
af Materialer til Klubben. Da man
maa forudse en meget stor Tilslutning

~

til denne Opsparing, og det saaledes
kan komme til at dreje sig om et meget betydeligt Beløb, har Sportsflyveklubben fundet det rigtigst at bede
Bestyrelsen for Sportsflyveklubbens
Fond - Direktør Einar Dessau, Direktør Hjalmar Ibsen, Direktør Knud
Lybye og Sportsflyveklubbens Formand Trafikassistent A. Ohrt
om
at d,eltage i Forvaltningen af de opsparede Midler.
Opsparinsflyvejournalen, der koster
2 Kroner, kan faas hos Klubbens Kasserer, Assurandør Otto Thomsen, Vesterport 110 (bemærk ny Adresse)
Telefon Central 9189 (10 til 16½) og
hos Sekretæren Kommunelærer \Vm.
Nielsen, Borthigsgade 4, 0., Telefon
Ryvang 5615 (8 til 9 og 17 til 21). I
hver Bog ligger Bestillingssedler til
Opsparingsmærkerne.
Sportsflyveklubben udsender om
kort Tid en Brochure til Propaganda.
for Klubben, og der vil ved denne Lejlighed blive udsat en særdeles aktuel
P,ræmie til den, der skaffer Klubben
flest Medlemmer inden Generalforsamlingen, der afholdes i Marts Maaned.
Dersom De er Medlem af Sportsflyveklubben, har De altsaa Chancen for
at vinde en værdifuld Præmie, og er
De ikke Medlem, kan De ved Henvendelse til de ovenfor nævnte Adresser
faa en Opsparingsflyvejournal, hvori
De paa en bekvem Maade faar samlet
Midler til Flyvning og Flyveundervisning, saa snart Flyvningen kommer

iGm~
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Aeronauti$k Junior Klub arbejder

SEGE.LFLYGg

.

Da Det Kongelige Danske Aeronautiske
Selskab for et Aars Tid siden overvejede
Muligheden for at stifte en Juniorafdeling, gik man ud fra, at de Unge skulde
have et alsidigt Program, saaledes at de
derved fik det bedst mulige Indblik i alle
Flyvningens Problemer. De store Spørgsmaal ved Starten af en saadan Juniorafdeling var dog, · at det var muligt at
finde en • Række Emner, som de Unge
havde Interesse for, saa de vilde komme
til Foredragene, og om der var Foredragsholdere, som var interesserede i at
give de Unge disse Oplysninger. Imidlertid var man villig til at gøre et Forsøg,
og Aeronautisk Junior Klub begyndte i
Januar 1943, hvorefter den i Løbet af
Anret har faaet UH Medlemmer. Ved de
afholdte Moder og dflugler er et meget
stort Antal Medlemmer mødt og selv i de
Perioder med Spærretid, hvor l\lodetiden
er skudt betydeligt frem , er et stigende
Antal af de Unge mødt til Foredragene.
Foredragsholderne har med stor Interes.
se for Opgaven fortalt netop hvad de Un.
ge har haft Brug for, og der regnes med,
al der ogsaa i Fremtiden vil blive Foredrag af meget varierende Karakter, men
allsammen i Forbindelse med Flyvning.
Der er saaledes planlagt Foredrag om
indendørs Flyvning og Flyvemotorer, og
Demonstrationer, Lysbilleder og Film
ledsager hyppigt Foredragene, saaledes at
der er noget baade al høre og se.
Flyvningen rummer mange Spørgsmaal, som Foredragsholderne besvarer,
men de Unge har ret ofte andre Spørgsmaal, der fremsælles ved Moderne skrift.
ligt, saaledes at det er muligt ved det næ.
ste l\løde at besvare disse Spørgsmaal og
derved forøges Kendskabet til netop de
Grene af Flyvningen, som de Unge har
størst Interesse for. Men ogsaa for dem,
som har Tid til at beskæftige sig med
Flyvningens Problemer i mere end det
Par Timer, som den maanedlige Sammenkomst lager, har A.J.K. Mulighed for
at yde noget, idet der er startet flere
Studiekredse, der behandler Emner af
fælles Interesse, som netop ved Dislmssioner i Studiekredse bliver bedre belyst,
end den enkelte selv er i Stand til.
Mellem l\Iedlemmerne afholdes jævnligt
smaa Konkurrencer, f. Eks. i Identifikation af Flyvemaskiner, saaledes al der er

Lejlighed til at sammenligne Færdigheder i forskellige Retninger.
l\len ikke blot Medlemmerne kommer
med Spørgsmaal, A.J.K.'s Ledelse spørger
01tsaa engang imellem Medlemmerne om
noget.
For Eksempel ved Mødet i Januar fik
:\'I edlemmerne
stillet
Spørgsmaalet:
IffORDAN • OPDAGEDE • DU A.J.K.?
Af Svarene fremgik, at
ca. 35 pCt. havde læst det i •Flyv • ,
ca. 29 pCt. blev taget med i A.J.K. af en
Kammerat,
ca. 2i pCt. har læst om det i Dagspressen.
ca. 6 pCt. hørte det i Radioens Ugerevy, og
ca. 3 pCt. er af andre Flyveorganisationer blevet henvist til Aeronautisk Ju.
nior Klub.
Som Medlemsblad har •Flyv• hver
Maaned en særlig Rubrik for A.J.K. med
:\Ieddelelserne om næste Møde, Konkurrencer etc., saaledes al man ved at læse
denne Rubrik er klar over, hvad, hvor og
naar der sker noget i A.J.K.
Kontingentet, som de Unge betaler for
at være Medlem af A.J.K,. er sat saa lavt
som Kr. 6.- om Anret, og herfor leveres
•Flyv e M•er J\Iaaned ind ad Døren; der
gives aarligt Adgang til Deltagelse i 3-4
Udflugter og 8- 9 Møder med Landets fineste Flyveeksperter som Foredragsholdere, Adgang til at læse Bøqer og Blade i
Del Kgl. Da:nske Aeronautiske Selskabs
Bibliotek, der er Danmarks største specielle Flyvebibliotek, samt til at stille og
fan besvaret Spørgsmaal om alt ve"drørende Flyvning, Lil at møde ligesindede
Kammerater i en Studiekreds, og derved
trænge langt ind i Fly,•ningens Problemer.
Det gamle Ord, der siger •Hvad man i
Ungdommen nemmer, man ej i Alderdommen glemmer, gælder stadig, og det
gælder ogsaa for Flyvningens mange Sider. Vil man derfor have rigtigt fat paa
noget med Flyvning, er det en Fordel at
begynde tidligt, f. Eks. i A.J.K. Medlem
kan enhver Ung mellem 14 og 18 Aar bli.
ve. Kom til næste :\Iøde og hør og se den
første Flyver i Europa, Danskeren og
Opfinde•ren, Direktør Ellehammer, fortælle og vise Lysbilleder; det er paa den
polytekniske Læreanstalt, Sølvgade 83,
Tirsdag den 8. Februar Kl. 17,30 præcis.
Alle Unite er velkomne.

KORTBØLGESTATION

Højde 570 mm
Bredde 330 mm
Dybde 185 mm

Kortbølgestationen bestaar af 3 selvstændige Enheder: Sender, Modtager og Omformer sammenbygget i et Panel, saaledes at Stationen
danner et smukt samlet Hele, hvor man alligevel nemt kan komme til hver enkelt Del. Stationens Strømkilde bestaar af en 6 Volts
Automobil-Akkumulator og et 120 Volts Anodebatteri til Modtageren.

IDA\~A\\/<DX
'
FABRIK FOR ELEKTROAKUSTISK MATERIEL
FIMSE SVEJ 39, KØBENHAVN F., TLF. CENTRAL 13696
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Type A-1

Svensk Oversættelse af
»Handbuch des Segelfliegens«
med Svensk og Dansk
Supplement.
l
Oversat og bearbejdet af:
ingeniørerne E. Wendel og A. Hansson
samt Major C. 0. Hugasson.
Svensk Supplement redigeret af
Gymn.-dir. K.-E. Ovgård
Dansk Supplement
af Oberstinde Harriet Førslev.

'f-

Syæyeflyyerens bedste Haandbog.
1. Hefte er udkommet,
Resten udkommer med 1 Hefte
hver 14. Dag.

Udkommer i
5 Storhefter a. , Kr. 3.00,
Kr. 15.00 komplet.

*

FLYV's FORLAG
EJVIND CHRISTENSEN

Vesterbrogade 60

Kbhvn. V.

/

Flyverne fortæller:

,,Kunst for Varer"
eller "Flyveture for Naturalier"
ET var i Dansk Luft Rederis Dage i de vanskelige Aar 1922-23, da vi arrangerede Rundflyvninger rundt om i Provinsen. Der var mange, som
gerne vild~ flyve, men de havde ingen Penge, og af
den Grund maatte vi klare Betalingsspørgsmaalet p~a
en - i hvert Fald indenfor Flyvningen - helt ny
Maade. Der var nemlig flere Landboere, som sagde:
"Vi har ingen Penge til at betale med; men I kan
faa Varer i Stedet for", og saa oplevede vi de mærkeligste Forretninger. Et Sted fløj vi med en Passager,
J. Foltmann,
der havde betalt Turen med to Gæs, en anden Gang
Kaptajn ved Hærens
Flyvertropper,
maatte vi tage imod nogle Kyllinger; men det allerRedaktør af .Flyv·
bedste var alligevel, da Flyveren, Løjtnant Mortensen,
gik med til at tage en sprællevende Gris som Betaling for et Par Flyveture.
Gaardejeren, der betalte med Grisen, boede lige i Nærheden af den Mark,
hvorfra der blev fløjet, og inden Maskinen startede til Hjemflyvningen, fik
Mortensen selv Lov til at vælge imellem elleve Søskende inde i en Grisesti.
Han maa have valgt den, der var mest Liv i, for da Grisen var blevet puttet
i en Sæk og Jagt op i Maskinen, arbejdede den sig løs, og hvis Mekanikeren
ikke krampagtigt havde holdt paa den under hele Hjemflyvningen, er det
ikke godt at vide, hvor den var havnet. Grisen naaede til alt Held helskindet
til Lundtofte Flyveplads, hvor den blev plejet - og den følgende Juleaften
havde hele Selskabets Personale Flæskesteg til Middag.
Det var dengang. -

D

Indrykket af

INTAVA AVIATION PRODUCTS
SCT. ANNÆ PLADS 13 -

KØBENHAVN K.

Repræsenterende

DET DANSKE PETROLEUMS AKTIESELSKAB og VACUUM Oll COMPANY A/S.
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Fra Forretningsverdenen

F

IRMAET F. L. SMIDTH & CO. A/S,
som før Krigen havde over 90 %
af sit Arbejde liggende udenfor Danmarks Grænser har for at bevare
sin faste Stab af Personale søgt at
skabe nye Virkeomraader paa dansk
Grund. Bland~ de Opgaver, som Krigen gjorde det nødvendigt at give sig
i Kast med, valgte man særlig at søge
nye Veje til rationel Nyttiggørelse af
de Energikilder, der er tilgængelige
herhjemme, for derigennem at skaffe
udenlandsk Brændsel erstattet, samt
at gaa ind for Arbejdet med at skaffe
Erstatning for udenlandsk Jern.
Ved Siden heraf har Firmaet ogsaa
arbejdet med at udvikle Erstatninger
for visse vigtige Industriprodukter.
Om Firmaets nye Virksomheder kan
man læse i et smukt Særnummer af
FLS-Bladet, der bl. a. bringer Artikler
om Tørvene i Krigsaarene, Naturgas,
Vindkraft, dansk Raajern, Cembrit, SCement, FLS-Gear, Kemisk-Teknisk
Produktion samt om Flyvemaskiner,
Filmsapparater, Skibsværft etc. Skandinavisk Aero Industri A/S, som er
en med F. L. Smidth & Co. samarbejdende Virksomhed, holder stadig
fast paa Flyvemaskinerne, og det var
med Glæde, at Firmaet i Efteraaret
1942 modtog en Ordre fra Zone-Redningskorpset paa Bygning af en 2motoret Ambulanceflyvemaskine. Denne Maskine, der har faaet Typebetegnelsen KZ-IV, ventes at være færdigbygget med det allernærmeste.
Den 21. Januar * i Aar kunde Firmaet Alfred Raffel fejre sit 75-Aars
Jubilæum. Indenfor Flyverkredse er
Navnet Alfred Raffel velkendt, idet
Firmaet har leveret ikke saa faa Flyvemaskinedele til Hærens Flyvetropper og Marinens Flyvevæsen.

DET KGL. DANSKE
AERONAUTISKE SELSKAB
Kontor: Nørre Farimagsgn.de 3, Kbhvn. K.
Tlf. C. 7220
'
Postgiro 25.680

Nye Medlemmer:
Stud. jur. Inge A. 0. Christensen.
Repræsentant Børge Hansen.
Repræsentant Oskar Brint-Nielsen,
Kærby, Aalborg.
Repræsentant Axel Petersen, Kolding,
Repræsentant Aage Wæver, Maribo.
Grosserer L. "'eibel, Odense.
EROKLUBBEN i G<Heborg har i
Anledning af sit 25-Aars Jubilæum
i Efteraaret 1943 hædret Det Kgl.
Danske Aeronautiske Selskab ved at
tildele Selskabet Aeroklubbens Plaquette i Guld, medens Selskabets --Formand, Luftfartsingeniør M. P. Eskildsen har faaet tildelt Plaquetten i Sølv,
og Selskabets tidligere Bestyrelsesmedlem, Sportsflyveren Direktør C.
Thielst har faaet tildelt Plaquetten i
Bronze.

A

DANSK MOTORFLYVER UNION
Formand: Trnflknsslstent A. T.H. Ohrt,
Kontor:
St. Kongensgode 68' o. G., K.
Telefon: Palæ 2096.

SPORTSFLYVEKLUBBEN
I den nærmeste Fremtid udsender vi
en meget stor · Brochure til Propaganda
for Klubben; vi kan allerede nu røbe, at
der vil blive udsat en særdeles aktuel
Præmie for den, der skaffer Klubben
flest Medlemmer inden Genernlforsamlin.
gen i Marts. Gaa derfor allerede nu i
Gang med at udse Dem, hvem De skal
have med og kom saa snarest op og se
paa Opsparingsbogen eller ring og bestil
den, saaledes at De kan være med i
Lodtrækningen til Generalforsamlingen.
Bestyre 1 sen.

DANSK SVÆVEFLYVER UNION
Sekretær: Oberstinde Harriet Ferslev,
Dronninggnnrdsolle 120, Holte
Instruktor: Lojtnont J. G. Bergh,
Ulrich Birchs Alle 47, København S.
Kasserer: P. H. Nielsen,
Hnrnldsgade ao• tv. København N.

AERONAUTISK
JUNIOR KLUB
Adr.: D. K. D. A. S.
Nr. Farlmngsgode 3. Kbh. K.

I Konkurrencen om at skaffe nye Medlemmer blev Præmierne fordelt ved Lodtrækning til Helge Sjøgren, Bent Petersen, Arne Laursen, Jørgen Petersen, Kristian Laursen, Bent Jørgen Jensen, Jørgen Eskildsen og Vagn Andersen.
Identifikations-Konkurrencen var saa
svær, at ingen var helt uden Fejl; ved
Lodtrækning mellem dem, der kun havde een Fejl lik Per Schovenborg 1. Præmi~ og Poul Jacobsen 2. Præmie. Alle
Præmier er enten udleveret ved forrige
Mode eller tilsendt Vinderne.
Næste Mode bliver Tirsdag d. 8. Februar, Sølvgade 83; Spørgsmaalsbesvarelse Kl. 17,15, hvorefter Direktør Ellehammer Kl. 17,30 viser Lysbilleder og fortæl..
Jer om sine mange Opfindelser.
vp.

Polyteknisk Flyvegruppe er nu flyttet
til nyt og endnu bedre Værksted end før
Den nye Adresse er: Øs ter v o Id gade
1 0.

Al Svæveflyvning forbudt!
ANSK Svæveflyver Union modtog
den 25. Novbr. 1943 en Skrivelse,
hvori det meddeles, at >al Svæveflyvervirksomhed i Dansk Svæveflyver
Union og dens tilsluttede Klubber
indstilles indtil videre. De forskellige
tyske Flyverafdelinger har faaet Anvisning paa ikke at tillade nogen
Svæveflyvning herefter.«

D

SIMONSE-N & NIELSEN A/s
FREDERIKSHOLMS HAVNEVEJ 4
KØBENHAVN K.

Stockholm
38

YH,almo

{;oteborg

:JCelsingfors

Bestillingskort

IFILl'l'~ll~~IE~§ A\113(

Undertegnede bestiller herved:

bestaar af:

Dansk Motorflyver Unions
Flyve-Korrespondance-Kursus

Lærebogen »Flyvnlngeos ABC« Redigeret af
S. A. Dalbro.

FLYVNINGENS ABC

14 farvetrykte Plancher: Flyvemaskinens Opbygning, Flyvelære, Motorlære, Skyatlas, Vejr-

I. Værket ønskes mod kontant

kort, Luftnavigation samt Luftfartslove.

a. Kr. 22.50 følger pr. Post, Check
b. Kr. 22.50 bedes taget paa Postopkrævning.

Et Danmarkskort til Brug for Luftnavigation.
Flyvekursus pr. Korrespondance. Indehaveren
af Mappen deltager gratis I Dansk Motorflyverunions Flyvekursus pr. Korrespondance.
PRIS for Bog, Plancher, Kursus
KR, 12.50 kontant, Kr. 25.00 paa Rate.

11. Værket ønskes paa Rate mod Betaling af 7 Kr.
ved Modtagelsen og tre maanedlige Rater a
6 Kr. - Jeg er indforstaaet med, at Ejendomsretten først overgaar til mig, naar sidste Rate
er betalt.
(Det ikke benyttede overstreges.)

Indsend Bestillingskortet til

,

Navn

FLYVNINGENS ABC
DANSK MOTORFLYVER UNION

Stilling _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ ~ - Adresse _ _ _ _,_ _ __

Vesterbrogade 20

København V.
Ønskes leveret gennem Boghandler:

BØGER
»Det moderne Luftvnnben« nf Hans
Ostelius; oversat fra Svensk efter Ry md ens Få g l n r ved John Foltmnnn.
Povl Brnnners Forlag. 161 Sider.
De-r er flere af FL YV's Læsere, som allerede har stiftet Bekendtskab med Ha ns
Ostelius •Rymdens Fåglnr•; men mange,
nltfor mange, viger endnu tilbage for al
give sig i Lag med en svensk Bog pan
Originalsproget. Det man derfor hilses
med Glæde, at Povl Brnnners Forlag har
faaet den gode Ide at lade Bogen over
sætte til Dansk, for der er snn mange ibteressnnte Oplysninger i den, som bliver
givet paa en fornøjelig Mande, at den
fortjener en meget stor Læsekreds. Hans
Ostelius er ikke kedelig at være i Selskab med, han har sin egen livlige og
causerende .Mande at forklare en Ting
paa, saa Læseren uvilknarligt smittes af
hans friske Humør.
•Det moderne Luftvaaben• bringer en
Beskrivelse af 60 af de mest moderne
Flyvemaskiner, paa enkelte Undtagelser
nær udelukkende militære Flyvemaskiner, og der fortælles ikke alene lidt om
den enkelte Flyvemaskinetype i Almindelighed, men der bringes ogsaa en Række
Data om dens Størrelse og Ydeevne. Del
er selvfølgelig de krigsførende Landes
militære Typer, som dominerer Bogen,
og bortset fra en enkelt Undtagelse er
alle de nyeste Typer fra England, Tysk- ,
land og U.S.A. kommet med.
Den svenske Udgave nf Bogen har

fnnet en enstemmig god Modtagelse i sit
Hjemland, og der er ingen Tvivl om, at
det vil gan den danske Udgave pnn samme Mande.
Resumeet pan Bindets Omslag dækker
ikke Indholdet, men det forringer ikke
selve Bogens Værdi.
Ref.

»Dansk Tidsskrift-Index«, udarbejdet
nf Th. Døssing og Robert L . .Hansen. 'i.Jii_
givet af Statens Bibliotekstilsyn. I Kommission hos Nyt Nordisk Forlag.
Nanr man leder efter de sidste nye Oplysninger om et bestemt Emne, saa er det
kun i de færreste Tilfælde, man kan gaa
hen og købe eller Ianne en Bog om netop
det, man har Bmg for. Man er næsten
altid henvist til at søge sine Oply11ninger
i Tidskrifter, og det kan godt volde nogle
Vanskeligheder. For hvordan skal man
finde ud nf, i .hvilke Tidskrifter der
har været Artikler om det specielle Emne, man søger? Der er jo ingen i
hvert Fald ingen private - som følger
med i det Væld af Tidskrifter, der udkommer. Her træder •Dansk TidsskriftIndex• hjælpende til. Pan 439 Sider brin.
ger det en Fortegnelse over de Artikler,
som i Løbet af 1942 har stanet i en. 500
forskellige danske og enkelte andre nordiske Tidskrifter, og Stoffet er ordnet
paa en saa let tilgængelig Mande, at alle
uden Vanskelighed vil kunne finde Henvisninger til det specielle Emne, som ved.
kommende søger .nærmere Oplysning om.

»Flyvemodelsæt«; udgivet af Zone-Redningskorpset.
Zone-Redningskorpset har udgivet el
meget fikst Flyvemodelsæt i stort Format (41 X 33 cm), som sikkert vil finde
rivende Afsætni11-g. Det forestiller Zonens
ny Ambulanceflyvemaskine, som Kramme og Zeuthen ·har bygget, et tomotoret
Monoplan med Typetegneisen KZ-IV.
Modelsættet bringer en Række udmær.
kede Oversigts- og Detailtegninger af
KZ-IV, tegnet nf Konstruktør Tagem ose, og Hensigten er, nt man selv
skal klippe disse Tegninger ud og klæbe
dem ovenpna hinanden (i den øverste
Kant) pna en dobbeltsidet Grundtegning,
saaledes at man tilsidst fanr et af disse
velkendte Billeder, der kan • lukkes op• .
Paa alle Tegningerne er hver enkelt Detaille forsynet med et Nummer, og i en
vedlagt Henvisningsliste kan man læse
Betegnelsen for de 226 Enkeltdele.
Med .Modelsættet følger endvidere et
lille Hefte paa 32 Sider om •Flyvning og
Flyvemaskinens Opbygning•, udarbejdet
af AmbullliJl.ceflyveren, Løjtnant K . E.
S i mon s en. Det lille Studiehefte,
hvortil Formanden for Det Kongelige
Danske Aeronnutiske Selskab, Luftfartsingeniør M. P . Es k i 1 d sen, har skrevet et Forord, giver en populær Fremstilling af de Principper, der ligger til
Grund for Flyvning, og det forklarer,
hvordan en Flyvemaskine er bygget, Instrumenternes Indretning, lidt om Radioen og meget mere.
Flyvemodelsættet er, som Luftfnrl, ingeniør Eskildsen udtaler: •Populært, underholdende - og dog instruktivt•.
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Aerodynamik og dens Anvendelse i Model8yvningen. II.
Af stud techn. Jørgen Mortensen.
(Fortsat fra Nr. 1.)
2. Hjælpemidler til Maallng af Luftkræfterne.
E grundlæggende Maalinger omfatter Maaling af den Modstand, som
ethvert Legeme, der bevæges gennem
Luften, danner og Opdriften paa de bærende Dele af Flyvemaskinen (Modellen).
Begge Kræfter er paa saadanne Dele, det
være sig f. Eks. et Plan, afhængige af
hinanden, og ændrer sig med den Vinkel, hvormed Luften møder Legemet
(Indfaldsvinklen).

D

J1l

Il

kendt §om el Kviksølvbarometer. Det bestaar af et Glasrør, som er lukket i den
ene Ende, og en Glasskaal. Røret fyldes
med Kviksølv, og stikkes ned i Skaalen,
der ligeledes er fyldt med Kviksølv. Fig.
3. Ved at holde Fingeren for Enden af
Røret, sørger man for, at Kviksølvet ikke
løber ud. Fjernes nu Fingeren, naar Aabningen er under Kviksølvet i Skaalen,
saa synker Sølvet i Røret til et bestemt
Punkt. Over Kviksølvoverfladen er der
lufttomt, og saaledes ingen Vægt, saa
Vægten af Kviksølvet i Røret maa være
lig med del ydre Lufftryk. Rørets Tvær:
snitsareal er 1 cm 2 • Aflæses Højden 760
mm faas Lufttrykket p, naar Kviksølvets
Vægtfylde er 13,6:
p

I

Modellen ophænges i tre Traade, der
fører hen til hver sin Vægt. Traaden 1
fører vandret hen til en Vægt, der manler Modstanden, 'og Traaaene 2 og 3 fører lodret op til Vægte, som angiver den
samlede Opdrift. Fig. 2 viser en saadan
Trekomponent-Vægt, naturligvis meget
skematisk. Modellen, i dette Tilfælde et
Plan, hænger i omvendt Stilling, hvilket
giver det fordelagtigste Forsøgsarrangement.
Til Maaling af Balanceklapvirkningen
og Siderorskræfterne er TrekomponentVægten ikke tilstrækkelig, men man man
anvende en Sekskomponent-Vægt, som er
betydelig mere indviklet.

*

'
Il. Den atmosfæriske Luft.
1. Luftens Tryk, Vægt og speciflke Masse.
I det foregaaende blev det slaaet fast,
at Luften er et Legeme, og maa saaledes
besidde en Vægt, hvormed den trykker
paa Jorden. Denne •Opdagelse• blev gjort
i Midten af det 17. Aarhundrede af Otto
von Guericke og Torricelli, som uafhængige af hinanden beviste og beregnede
dette.
Guericke sugede Luften ud af to Halvkugler, -som passede ind i hinanden. Det
viste sig da, at jo mere Luft han sugede
ud, jo kraftigere blev de trykket sammen .
Til sidst sad de saa fast sammen, at end
ikke 16 Heste kunde rive dem fra hinanden, til stor Forundring for den store
Fpikemassse, som overværede dette Forsøg.
Torricelli gik en anden Vej. Han byggede et Apparat, som i Dag er almindelig
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=

1 • 76 • 13.6

=

1033 g/cm2.

Lufttrykket er en foranderlig Størrelse,
som er afhængig af forskellige Faktorer:
a) Lufttrykket ændrer sig med Højden.
Tænker vi os en uendelig høj Luftsøjle
med en bestemt Grundflade, ses det let,
at hvis Grundfladen hæves op i en større
Højde, maa den Vægt, som hviler paa
den blive mindre, altsaa mindre Lufttryk,
som er omvendt proportional med Højdeændringen.
b) Lufttrykket ændrer sig med den efter Højden aftagende Temperatur.
c) Lufttrykket ændrer med de herskende Vind- og Vejrforhold.
Højde i km.
0,0
0,4
1,0
1,6
2,0
3,0
4,0
10,0
20,0

Tabel

hvilket er en Gennemsn°ilsværdi for en
Række Maalinger.
Luftens Vægt ,·ed O m Højde o° C og
760 mm er 1,293 kg/m2, men er forander.
lig med Lufttryk og Temperatur. Ved 15°
C. er den saaledes 1,225 kg/m'.
Ved de Formler og Beregninger, som
forekommer i Flyveteknikken. sættes Luf.
tens specifike Vægt sammen med Tyngdekraftens Acceleration g
9.81 (Køben .
havn 9,82).

=

e= -1'g
som betegner Luftens Massetæthed (Massen af en Volumenenhed). Som Gennem snitsværdi ved Jordoverfladen angives
den efter den internationale Normal -Atmosfære til
)'
1,223
~
1
4 sek .~
e = - = - - = -g-kgm
g
9,81

En Værdi, som anvendes meget ved
tekniske Beregninger og er af stor Betydning.
A Bindet ' om • Lommebog for FlyvD
nin g •
har vist sig ikke at have
haft den tilbørlige Styrke, m eddeler For1944

laget, at der ved Indsendelse af Lommebøger til C. Ferslew & Co. vil blive paasat Ryggen en Forstærkning, uden Beregning.
Adressen er: St. Kongensgade 24, København K.

Lufttryk i mm.
760,00
724,63
674,09
626,43
596,21
525,79
462,25
198,17
41,00

Lufttrykkets Forandring
med Højden.

1.

Da man ikke kan være afhængig a f
disse Uregelmæssigheder ved flyvetekni ske Beregninger, har man indført en
Normalatmosfære, som bestemmes ved
en Barometerstand paa 760 mm, 15° C.•
og O m Højde. Samtidig lader man Temperatur aftage 0,65° for hver 100 m Højde,

EN SNEDKER,
kendt med Svæveplaner, søges til Eftermiddagsarbejde. Henv. Kl. 17-18.

Polyteknisk Flyvegruppe,
Sølvgade 83.

AL FORSIKRING:

A. JESSEN & CO.s Eftf.
V. Thomsen

Otto Thomsen

VESTER PORT

C. 9189 - 9596

Dansk Modelflyver Unions Begynder-Svævemodel

§ll~IIPILIEI
Udførlig Tegning
og Byggevejledning
75 Øre.

Komplet Materlalesæt
(med Tegning)

til SIMPLEX

Kr. 4.40.

Faas fra FLYV's FORLAG, EJVIND CHRISTENSEN, Vesterbrogade 60, København V,

1

•

INDENDØRS FLYVNING
af Jørgen Moftensen.
2. PAPIRBEKLÆDTE MODELLER OG
HELBALSAMODELLEU.

E papirbeklædte Modeller fik deres
D
Gennembrud herhjemme og lorø,·.
rigt ogsaa i undre Lande, ved at man
fandt paa en Form for indendørs Flyvning kaldet •Hound the Pole r eller Pol- '
J'lyvning. Den foregik simpelt hen paa den
Maade, al man bandt en Snor Lil Modellens Vingespids og li! en Slang, som Modellen sau fløj rundt om. Det var en behage.
lig Form for Modelflyvning, idet man kun
behøvede al guu et Par Skridt for at fua
fat i sin Model igen.
Modellerne, man anvendte, var hovedsagelig
udendørs
Gummimotormodeller,
som man havde tilpasset de indendørs
Forhold ved at sætte mindre Gummi i.
Jeg har set selv Wakefieldmodeller blive
fløjet •round lhe poler og jeg skammer
mig ikke ved at sige, at jeg holdt mig paa
god Afstand, saa længe det stod paa.
Men eHerhaanden blev man klar over,
at der ikke kunde opnaas større Tider
med disse lidt ændrede udendørs Modt>!.
ler end i bedste Fald ca. 30 sec. Man begyndte derfor at bygge ~pecielle Polflyv.
ningsmodeller. Men saa viste del sig, al
de let kunde trim_mes til al flyve i ret
smaa Cirkler uden at være tøjret til en
.Slang (Polen) og siden da er Polfilyvningen gaaet af Mode.
Modellerne ligner meget Mikromodellerne, og man møder de samme Typer
som hos Mikrpmodellerne: Normale, En.
ter, Tandems og Haleløse. En ret udbredt
Type er Vingeslagsmodellen-, som beskri.
ves nærmere senere.

Planet.
Elipseform er al foretrække, uden dog
at være nødvendig. Hel stor V-Form
t lU "' - 15°) , ved større Modeller dobbell
V-Form. Simpelt bygget med en For. og
Bagknntsliste og Ribber som paa i\likrq,mod ellerne, dog en Smule krafti"ert• al'
Hensyn Lil Beklædningen, som be~taar uf
d et lelle~le Japanpapir, som kan frem skaffes.
Kroppen.
Bør være kantet, tre- eller firkantet,
~aal'remt ikke en Stok anvendes. Man
kan med Fordel bruge Diamondkrop.
Kroppen skal bygges saa let som muligt
og være saa lang, al man kan faa
lang Motor i den, der giver stor Løbetid.
i\Ian skal sørge for at gøre Aabningen vecl
Propelklodsen lil~trækkelig stor til al
Gummiet let kan gaa igennem, da det ved
store Optræk danner Knuder. Beklædnin.
gen skal være megel Jet, og af Styrkehen~yn gives den en tynd Gang Dope.

en

Højderoret.
Bygges som Planet. Svagt bærende og
som Planet kun beklædt pii1l Overside11.
!øvrigt bygget sa.a Jet som muligt.
Sideroret.
Sideroret bør vende. nedad, da det der.
".e~ bringer Tyngdepunktet ned og samtidig danner Haleslæber. Sideror, Højderor og Plan strammes kun med Vand O"
gives ikke Dope.
"'
Propellen.
• Se Afsnittet om Mikromodeller.

Gummimotoren.
ren skal være 1 ½ Gang saa lang
som Afstanden mellem ~rogenc og af en
suadan Styrke, at den giver en lang Løbe.
tid sammen med en stadig Stigning. 900
Omdrejninger maa anses for passende.

M

kun af een Liste nemlig Forkanten. Der
opnaas nemlig større Effekt, ved at Papiret I igesom •smælder • i Luften for
hvert Slag, og man har derfor strøget
Bagkahlslisten fuldkommen.
Helbalsamodellerne ligner de papirbeklædte meget. De fremstilles af det lette.
sle Balsn, som slibes ned til en pas~ende
Tykkelse. Iøvrigt gælder de s:imme Kon,truktionsregler som for Mikro- og pupirheklædle Modeller.
Fnrhaabentlig vil disse faa Linier hj
pc mange over forskellige Vanskelighe
ved Bygningen af disse ingenlunde uinteressante Modeller og virke ansporende
lil, al mange flere end hidtil kaster sig
over Bygningen af dem..
·
J ø r g e n M o r te n s e n.

Modelflyveklubber tilsluttet D. M. U.
pr. 1. Januar 1944.
MkHc,p•l paa et ',1an1 Putgard • e
til Dl&me1ndkrop.

,, -~-

=··----.:.;.

Bq1tan1..

~

J1-'IJ

·•1n,;e1l"1mek&1211m.

Jlal~t

Hju/lL
'"'

Pi,aotraad.

UnderstelleL
Under,tellct sknl være meget let. Del
kan eventuelt fremstilles Eetbenet. Sti.
verne kan laves af Bambus, og Hjulene
behøver ikke al kunne løbe rundt, men
kan laves som paa Fig. 3.
Flyvning.
Modellen trimmes som en udendørs
Model. Det bærende Højderor skal dog
have negativ Indstillingsvinkel. Indstillingsvinklen paa Planet kan ogsaa være
mindre end paa udendørs Modeller, da
en lang Motortid med en rolig, stadig
Stigning foretrækkes frem for en kortere
med kraftigere Stigning. Sideroret skal
som pna Mikromodeller stilles, saa Modellen kurver med Vridningsmomentet.
Ved Polflyvningen skal det stilles, saa
Modellen flyver en Anelse bort fra Stnn.
gen og derved hele Tiden holder Snoren
udstrakt.
Om Modellen glider ordentligt er af underordnet Betydning, idet Modellen paa
de sidste Propelomdrejninger næsten altid befinder sig lige over Gulvet, saaledes
at der pratkisk talt ikke bliver Tale om
nogen Glideflyvning.
Paa Fig. 3 ses et Eksempel paa en
Vingeslagsmekanisme. Det er Krumtapprincipet, der anvendes. Planet bestaar

,Agaton•, Aarhus, Fmd.: Chr. Kock,
H. Skourupsgade 7.
»Aviators Moclelllyvere((, Aalborg, Sekr.:
Axel Japp, Møllevej 2, Vejgaard.
l:srønshøj, København, Sekr.: Oluf Jensen,
Slenløsevej 24, Brønshøj.
•Cirklen •, Aarhus, Gruppesekr.: llørge
Danielsen, Frodesvej 40, Aabyhøj.
•Cirrus•, Fmd.: Jørgen M. Larsen, »Brinken•, Stationsstien, Holte.
•Condor•, Helsingør, Næstfmd.: Arne C.
Sparre, Willemoesvej 9.
•Engle•, Graasten, Fmd.: Svend Aage Andersen, Elleygade 4.
Esbjerg, Fmd.: Hallen Hansen, Østervinge 24.
Farsø, Fmd.: Jens Erik Ingvordsen,
Nørregade 29.
, Fredericia Il•, Fmd.: Paul Jens~1, .lohannevej 7.
•Frem•, Bredebro, Fmd.: Boy Konst.
mann, Sdr. Vollum, Bredebro.
Helsinge, Fmd.: Knud Nielsen, Høbjerg
Nyhuse pr. Helsinge.
• Herning Elite •, Fmd.: Egon Madsen,
Gl. Landevej 23.
Hobro, Fmd.: Børge Hansen, Jernbanegade 1.
dkaros •, Haslev, Fmd.: Børge Pe~ersen,
_ Teknisk Skole, Bregenlvedvej.
Kolding, Fmd.: Peter Christiansen, Graabrødregade 15.
•Komet •, Frederikssund, Fmd.: Ørskov
Hansen, Sigerslevøster pr. Fr.sund.
K.M.K., København, Fmd.: J. Ingemann
Olsen, Tibirkegade 14, N.
Køge, Fmd.: Brido P. E. Hansen, Strandvejen 22.
•Køge Elite , , Fmd.: Emil Reill, Vestergade 10.
Odense Modelflyve-Klub, Fmd.: Aage
Høst Aaris, Bo:x: 3, Odense.
Odder, Fmd.. Ingeniør Ditlev Linn et,
Møllebakken.
•Pegasus •, København, Fmd.: Palle Petersen, Cæciliavej 25, Valby.
Randers, Fmd.: Tage Jensen, Nørre Boulevard 36 B.
Roskilde, Fmd.: H. Hansson, Holighedsvej 4.
•Speed •, Skanderborg, Fmd.: Ole Michel.
sen, Nørregade 58.
•Stratus•, Glos't rup, Fmd.: Erik Bugge,
Egeve_;-6.
•Svalen •, Hinge, Fmd.: A. P. Hasmussen,
Østergade 9.
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Svendborg, Fmd.: V. Rasmussen, Jessens
Mole 2.1.
• Swift •, Viborg, Fmd.: Vagn Nøhr Nielsen, Blichersvej 19.
Søborg, Fmcl.: Svend Aage Johansen,
Skovmose Alle 151 , Hareskovby.
•T ermik •, Hillerød, Klubleder: Poul Jen.
sen, Bakkevej 20.
, T ernen • , Svebølle, Fmd.: Th. Thostrup,
Svebølle St. ,
Vanløse, København, Fmd.: Bernhard
Jensen, Nakskovvej 103, Valby.
Vejle Flyveklubs Modelflyvegruppe,
Fmd.: Erik Terp, Kiddesvej 4.
>Volo • , Sindal, Fmd.: Peter Ussing Olsen, Penkrog pr. Tolne.
•\Vindy •, København, Fmd.: K. Hartvig
Jensen, Milanovej 25, S.

HOBBYBOKEN
*
Stort Kvartformat med
mange Illustrationer, Tegninger til Skalamodeller
og Svævemodeller, Plan- .
profiler samt mange Artikler for Modelflyvere.
Desuden et Afsnit om
Modelbaade med mange
Tegninger.

Pris Kr. 5.50.

*

Det er en rigtig Modelbyggerbog !
FLYV's FORLÅG

•Zephyr •, Vordingborg, Fmd.: Knud An.
dersen, Algade 116.
Hvor intet andet er anført, bor Formanden i Klubbens By.

Fmd.: Hallen Hansen.
Rass.: Svend Aage Lybecker.
• Sek.: Anders Iversen.
Bestyrelsesmedl.: Hugo Hol en.
Gunnar Jensen.

Formand: K. Flensted-Jensen,
Knbbelejevej 21, Brh. Telf. Belln 3762 v.
Sekretær: Pulle Petersen, Cæcilinvej 25, Vnlby,
Telf. Vulby 5268 u.
•

D. M. for indendørs Modeller afholdes
Søndag den 23. April i Aarhus. Nærmere
Meddelelse vil blive sendt Klubberne direkte.
Jyllandsstævne for Svævemodeller bliver Søndag den 27. Februar afholdt i
Aarhus under Arrangement af M.E. ,Aga.
ton•. Tilmelding og Startgebyr bedes
sendt til-Chr. Kock, H. Schourupsgade 7,
Aarhus, senest den 17. Februar.
Sjællandsstævne, :urrangeret af D.M.U.,
finder Sted samme Dag ved Hillerød. Om
Stævnet, der vil omfatte en Klasse for
Juniores, vil Klubberne faa direkte Underretning.
Begynderkonkurreneen. Den Deltager,
der ved en Fejltagelse har modtaget en
forkert Transportkasse retur, bedes sætte
sig i Forbindelse med Jørgen Gamst.
M,F, »Condor« meddeler, at Arne C.
Sparre har overtaget Posten som Næstformand, samt at al Korrespondance til
Klubben skal sendes til hans Adresse:
Willemoesvej 9, Helsingør.

.MOD EL.MATERIALER
Højstartsnor, 140 m paa Vindsel,
meQ Flag og Ring Kr. 4.50

TRÆVAREFORRETNINGEN

Vesterbrogade 60 • Kbhvn._ V.

Pr. Maries Alle 1, Vester 5341 y

Tykkelse
mm

Brogade 6-8, Odense

Format
cm
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Benzinmotor til Salg
Type Kratmo 4 -

1/
10

HK.

Tilbud modtages
JØRGEN LARSEN
"Brinken", Stationsstien, Holte

11

I,

KRATM0 11
Modelflyvemotor

11

Arne Fog, EngbaveveJ 76, København, Eva 37 Dl
med P..,_.. ffl••nd" gl'a•1e I

Papyrolin eensldlg Japan, pr. løbende Meter Kr. 2 00
"

tosidig Japan, pr. løbende Meter Kr. 2.65
Bredde 90 cm

Papyrolln suger meget lidt Dope og har glat

Flyvning med
W Modeller
er en rigtig Feriesport
for Far og Søn

Telf. Central 9230

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Meget stærkt og fortræffeligt til Beklædning
af større Modeller

Venligst ,skriv etter vor WPrisliste

Afdeling: W,Modeller

-~Følg med Tiden Abonner paa FLYV!

JAPANPAPIR MED GAZE

0,2
45Xl2
20
0,3
25
0,4
35
0,6
50
0,8
65
1,0
80
Forlang Specialtilbud paa
større Formater

36, Pilestræde - KBbenhavn K.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

PAPYROLIN

Pris
Øre

ERIK WILLUMSEN

Odense l\lodelflyve-Klub har afholdt
ordinær Generalforsamling pna •Bristol •.
Formanden, G. Binderkrantz, bød velkommen og aflagde Beretning. Følgende
ny Bestyrelse valgtes:
Fmd.: A. Høst Aaris. Næstfmd.: I-1.
Agerholm. Kasserer: 0 . Jespersen. Flyveleder Jørgen Skovgnard. Sekr.: H. Gilkær. Suppleant: Ole Frederiksen.
Postadresse: Box 3, Odense.

BrociJau..-

(v. Gl. Kongevej 70)

Cellofiner

til større, nye og moderne Lokaler og
vor Adresse er herefter:

Al Korrespondance bedes sendt til
Formanden, hvis Adresse er: Østervinge
24, Esbjerg.

DANSK MODELFLYVER UNION

EJVIND CHRISTENSEN

Vi er flyttet

Esbjerg Modelflyveklub afholdt den 22.
December ekstraordinær Generalforsamling. Det vedtoges at nedsætte Bestyrelsen
til 5 Medlemmer, og følgende valgtes:

Overflade

Motorgummi ca. I X 4 mm pr. Meter 50 Øre

.

Mod Indsendelse af Betalingen i Frimærker
ekspederes omgaaende

+ Porto

Erik Willumsøns Lærebog I Modelsvæveflyvning Kr. 2,00

J

denne og en Række efterfølgende Annoncer vil DDL bringe
muntre og interessante Beretninger om smaa og store Begivenheder. der i Tidens Løb har fundet Sted inden/or Det Danske
Luftfartselskab. Her er den første, der handler om en pudsig
Navneforveksling:
P. XII-Maskinen "Kronprinsesse Ingrid"s Navn har en Gang
givet Anledning til en morsom
Forveksling. Ved en Lejlighed
skulde Prins Axel flyve med en
Ekstramaskine til Malmo, og som
det altid er Skik og Brug, meldes dette Luftfartselskaberne imellem pr. Telegram. I dette Tilfælde lød Telegrammet saaledes:
"Hs. kgl. Højhed Prins Axel ankommer i Aften Kl. 20,00 til
Malmo med Kronprinsesse Ingrid." Dette var en fuldtud tilstrækkelig Oplysning for Stationslederen, der kendte Navnet paa det

danske Luftfartøj, men en uvedkommende havde hørt Teksten
og misforstaaet den og ladet
den gaa videre til Malmo-Pressen, der mødte fuldtalligt op.

Stor var Skuffelsen, da man saa,
at Hds. kgl. Højhed Kronprinsessen ikke var med, men at
der var Tale om Flyvemaskinen
"Kronprinsesse Ingrid".
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A/s DANSK SHELL
SHELL-HUSET
PalS
Pr. Aargang Kr. 6,00
Pr. Nummer 60 Øre

KØBENHAVN V.
EJVIND CHIUSTf!.NSf!.N
BOOTRYKKEIU & PORLAO
Veaterbrogade 60 - Kbhvn. V.
Telf. 13.404 • Postgiro 23.824

KZ-IV Lomoforet Ambulanceluftfartøj

SKANDINAVISK AERO INDUSTRI A/s

46

TIL ALLE SLAGS BYGNINGER

• 1 1 • t1.ttlf\ e-•

r

BRIT
TAG OG VlEGBEELlEDKIHG
~
~.

FABBIKEBES AF: J>AliSK ETEBJ!UT PABBIK .&!s. AAI,BOBG
SALGBEONTOB: EAMPMANNSG. 2. EØBEliHAVJ!f V. • C. 3785
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.... C IE Il () S IE ~ ..
A\SIP
ID()IPIE
(LOVBESKYTTET)

er fremstillet i nøje Overensstemmelse med Forskrifterne
i B. E. S. A. Specifikation 2 D. 101

KLAR DOPE - ALUMINIUM DOPE
RØD DOPE
f ortyndlngsvædske samt Identificeringsfarver og Speclalfarver
ENEFABRIKANTER:

½ 0. J. A\ S IP·
(SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER)
PRAGS BOULEVARD 37 KØBENHAVN S.
TBLBPON C. 6S, LOKAL IJ

os 2J

- at erstatte de slidte REMTRÆK
med F. L.S.-GEAR og derved opnaa et
mere økonom Isk Træk.
Ved Anvendelse af F. L. S. -GEAR
opnaas en Kraftbesparelse, der med de
nuværende Energipriser som Regel betaler Gearinstallationen paa mindre end
eet Aar.

F. L. SMIDTH & Co. A/s
VESTERGADE 33 • KØBENHAVN K • TLF. CENTRAL 6098
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OFFICIELT ORGAN
FOR

DET KONGELIGE DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB

oB

DANSKE FLYVERE

DANSK MOTORFLYVER UNION • DANSK SVÆVEFLYVER UNION • DANSK MODELFLYVER UNION
REDAKTION 1 KAPTAJN J. FOLTMANN 00 EJV I ND CHRISTENSEN CANSYARSH,}

Nr. 3

Marts 1944

17. Aargang

Den danske Flyveambulance KZ IV
lngeniorcrne /(ramme og Zeulhen med
Model uf deres NykonstrukU011.

c11

A mb11lc111cemnskincn l(Z/V i Monlcring.~lwlle11
Jw.~ Skandinavisk Aeroindustri,

OH DAG den 6. Februar præsenterede
L
Diri:klor W i bo 11 Zonercdningskorpscls nye Ambulnnce•Flyvemnskine,
ICZ I\', for en indbudt l{rcds. Til Stede
var blandt andre Formanden for Aero•
n nu, isk Selskab, Luftfnrlsing<'nior M. P.
Es k i Id sen. FLYV's Rcdnklor, Kop,
lnjn J o h n F o I I m a n n, l\lolorflyvcr.
Unionens Formand, Trnfiknssistenl A
0 h r t, Oberstinde H n r r i e l Fors.
I e v som Ri?præsenlanl for Svæveflyver
Unionen. l\lodelflyver Uniones Formand,
Kommunelærer K.
F I e ns I ed-Je n •
s c li, Ingeniør V n g II Pr y l z fra Aeronautisk
Juniorklub
og
Driftsleder
K rn mm e.
Den nye l\foskine vnkle Begejstring
hos nllc lilsledeværende, der beundrede
det smukke Stykke danske Arbejde, som
Kramme og Zeu then her har prroslerel.
Det er cl 6 Pers. 2-motoret l\lonoplnn,
som vil blh·c nærmere beskrevet nndel•
steds i delle Nummer nf FLYV.

Inden Præsentalionen nf Maskinen
fnndl der en Sammenkomst Sted, hvor
Direklør Wiboll gjorde Rede for et nyl
Propngnndufremslod, som man agtede ni
forntage for ni flore den dnnske Ung•
dom interesseret i Flyvning. Zonen hnr
ladel frcmslillc el m lli:tet fikst Flyvcmo.
delsæl (nnmeldl i FL YV's Fcbruarnum•
mer) med tilhørende forklarende I-lefle
om • Flyvning og Flyvcmnskincns Op·
bygning•, udarbejdet nf Ambulnnccfly.
veren, Lojtmrnl I{. E. Simons c n. og
delle vil gratis blive tilsendt 3000 Sknlt•r
Landel over. Summen med Flyvcmndcl•
sællct følger cl Foredrog, som er udar.
bejdel af Knplujn Follmnnn, oi: nd,· om.
kring i Lnndcl er del son Hensigten al

soge a l forman Lærctne lil a t holde del.
le Foredrog for Skolehornene. Her i Ko.
benhnvn har mon ved Skolenulorilerncs
Yelvillie inviteret samtlige Skolehorn til
al bese den nye Ambulnnce, Flyvemnski•
ne i l\lonleringshallen i Hellerup, hvor.
til K1·n111mc og Zculhen nu har fl yll cl
sin Vil'ksomhtd, oi; her vil Besætningen,
Lnjtnnnlcrne S i m o ns e 11, 8 c r Il h og
K I in I være til Stede for al fnrlælll'
Bnrncnc nogel om Fly,·ningcn~ Probk •
mcr og Fly,·emaskinens Opbygning oi;
l ndrelning.
Eflcr den lnlcressc, som Bornenc nllt:.
rede hor vis1 Sagen ved ni mocle up
fuldlnlligl, kun mnn spnn del nye Propagundu,Fremslod en Succes.
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Halepartiet.

Den nye danske Luftambulance
Zoneredningskorpsets nye Ambulancefly!lemaskine
fra Skandinavisk Aero Industri
OM tidligere kort omlnlt i FLYV, og
S
som nylig omtnll i Dagspressen, hur
Zoneredningskorpset hos Firmaet Sknndinavisk Acro Industri bestilt en ny lo•
motors Ambulnnccflyvemnskinc, som inden længe vil blive færdig paa Firmaets
nye Værksted i Hellerup, og som derprm
omgaacnde vil blive laget i Brug af Zone.
redningskorpset.

Den nye Flyvemnskines Typebetegnelse
er K.Z.IV, (K.Z.lll har endnu ikke set Dngens Lysj. Det er el lnV\'ingct Monoplan
med lo Stk. 4-cyl. Gipsy· Major Motorer
11 130 HK med lo-blndede Propellere af
Træ. De vigtigste tekniske Data og forventede Præstationer for ~lnskincn, der
iovrigl ogsaa bærer Betegnelsen , Frngl·
og Tnxaflyvemaskine• , er følgende:
Norma)
Ambulance,
Fragt- og Tnxu

Tornvægt ........ . ........ .
Nyllelasl .....•.... . .......
Fuldvægt . . ............. .
Spændvidde .... . ........ .
Længde ... . ............. ,
Højde ..•....•........... •
Sporvidde . . . . .... . ... . .. .
Planareal . . ........• , .. , ,
Plnnbelastning . . ......... .
Maks. Moloryd1•lsc ...... . .
HK-Delnslning ........... .
Maks. Hnslighcd ......... .
March Hnstighcd ....•.....
Landingshastighed ....... .
Slarllængde .. . ...... , .. , .
Landingsnflob . ..........•
Mnks. Flyvclid ........... .
Mnks. Flyvedislnnce ..... .
Nyllel:isten fordeler sig som
følger:
Hadio og diverse Udstyr ..
Forer og Rndiolelegrnfisl ••
240 Liter Benzin ......• , ..
30 Liter Olie .........•....
Pntienl og Sygeplejerske ..
4 Passagerer eller Fragt ....
Bagage •.•.•....••••...•..

Af ovenstnnende Dnlu snml af vedfojedc Jllustrnlioner fremgnnr, al Ambu.
lnncemnskinen er særdeles rummelig og
med relativ slor Nyllelnsl, og nl der er
lugt særlig Vægt pna gocle Start- og
Lunclingsegenskaber.
Plnnarenlel
O!l
Spændvidden er cla ogsaa forholdsvis
store.

Bæreplanet.

Ilæreplanel, cler er heil fritbærencle,
beslnar uf 3 Dele, nemlig lo symmetriske
Yderplaner og el Ccnlrnlplnn, der er
fastboltet til Kroppens Underside, og som
bærer de to Motorer og de to Hjulunderslel. Centrnlplunels For- og• Agterkant er
parnllele, medens Yderplanerne, der er
fasbollet til Cenlrnlplnnet med 4 svære
Planbolle i hver Side, er svngl tilspidset,
iclet Aglerknnlen skranner fremefter, og
Forkanten er vinkelret pnn Diamelralpla.
net. Langs Agterknnlen er Bæreplanet
forsynet med Spallc-Lanclingsklnpper, der
gaur frn Kroppen og halvvejs ud. Spallen
giver forogede Slartegcnsknbcr. Langs
clen yclersle Halvdel uf Aglerknnlen sidder Spalle-Ilalnnceklapper (af Hnnclley
Page-Typen), der er differcnlinll bevæ-
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1100 kg
800 •
1900 •

16.0 m
0.8 •
2.65 •
3.77 •
30.0 m'
f.:J 3 kg:1112

200 BHK
7.3 kgilI K
220 km.'1
200
68

•

I

Let
Ambulunce

1100 kg
5!J.l >
169'1 •
16.0 111

9.8 •
2.65 •
3. 77 •
30.0 m2

60A kg/mt
260 DHK
6,5 kg/HK
220 km/I
200

64

140 III
80 •
4.5 I
000 km

90 m
65 •
4.5 t
900 km

50 kg
156 •

156 •

175 •

175 •

27 •

27 •
156 •

312 •
80 >

50 kg

30 •

gede, og hvis neulrnlc MidtstillinR knn
sænkes 15° under Landing, snalecles al
de ogsaa medvirker til ni reducere Lnndingshastigheden. Balanceklnpperne er
massebalancerede med en Vægtnrm pen
Undersiden. For ni bibeholde fuld Mnnovredyglighed under Lnndingen, er der
i Plnncls Forkant umiddelbar! foran Bnlnnceklapperne indbygget faste Spnllc.
klupper, der dog har noget mindre
Længde end Balnnceklapperne.
Iovrigl er Bæreplanets Konstruktion
ganske ortodoks. Del er bygget helt af
Træ og beslnnr af to svære Knssebjælker
og et stort Antal almindelige Plnnribber,
der er beklædt med Krydsfiner, hvis
Tykkelse varierer fra 2:2 mm ved Cen. tralplanet til 0.8 mm ved Plnnspidsen.
Alle Snmlinger foregnar med Knuril!imning. Klupperne snmt den yderste Ende
nf Bæreplnnets Underside er dog beklædt
med Lærred. I Centralplanet mellem
Kroppen og Motorerne er der indbygget
lo Drændstortnnkc, hver med 140 Liters
Indhold. Runde lnspektionsnnbninger til
Styregrejerne er dækket med AlumL
niumdæksler.

Hnleplnnet er fritbærende og trapez.
formel og er udfor! i eel Stykke. Konslruklionsmnnden er den samme som for
Bæreplanet med lo Bjælker, Ribber og
Krydsfinerbeklædning. For ni !ofte Siderorene fri af Jorden er Hnleplanet udfort med en relativ stor V-Form pan 8,,,
Haleplnncl er fnsl og knn ikke indstilles.
Hojderorel beslnar af to Halvdele, der er
snmmenkoblel i Midten med et Knrdnnled, hvortil Slodslnngen fru Hojderorsbevægelsen er fastgjort. Rorflnderne beslnnr nf en enkelt Bjælke med Hibbcr og
Lærredsbeklædning. Pna det inderste
Stykke af hver Rorhalvdcl er der onbrngt
en Trimklap nf Durnlumin. Denne kun
betjenes med et Hanndlng Ira Førersædel
(nnbrngl ved Siden af Molorhnandtagene).
Som nlmindcligl pna mange to-molors
Luflfartojer, er Hnlefinne og Sideror
dobbelte, idel de er anbrngl pan Enuen
af Hnleplnnel.
Hnlefinnerne, der er beklædt med
Krydsfiner, hnr en Hovedbjælke, der er
fnslbollct til agterste Huleplanbjælke og
er forstoilet til forreste Hnlcplanbjælkc.
Siderorene er udført nnnlogt med Hojde.
rorene, men de er forsynet med en fnsl
Trimklap uf Durnlumin. Højderoret er
ikke mnssebalnncerel, men Siderorerne er
balnncerel med en Væglnrm foroven.

Understellet.
Hjulundcrslellel er meget bredsporet,
det er ikke indtrækkeligt, dn Mnskinens
Mnrchfnrt kun ligger pnn omkring 200
km/I, men det er godt afskærmet med
store Aluminiumskærme. Hjulene er store
Ballonhjul, som ikke synker ned i selv
meget blod Grund. Landingshjulene er
forsynet med kraftige Bremser. Halehjulet er fuldt svingbnrt 360°, men er
fastholdt i Flyveretningen nf en Fjeder.
Hvert af Lnndingshjulcne er affjedret
med to friklionsdæmpede Stnalfjcderben,
og Hnlehjulel er affjedret med el enkelt
lignende Fjcderben. l Stedet for Lnndingshjulene kan der anbringes Ski.

Kroppen.
Fuselagen, som er opbygget heil af
Træ med Krydsfinerbeklædning, er udf ørl som en normal Kussekonstruktion
med Jodrelle Sider. Top og Bund er let
afrundede. Forerkabinen er anbrngt foran forreste Hovedbjælke i Centralplanet
og er indreilet for Forer og Rndiotelegra.
fist, der sidder ved Siden af hinanden, .
Føreren til venstre og Radiolelegrnfislen
til højre. Styrer1,1ttct kan svinges over,
snaledes at Radiotelegrafisten knn overtage Styringen, idet der er dobbelt Rorhnmmel til Sideroret. lndgnngen til Førerkabinen er gennem Passngerkabinen,
men i Loftet er der en Nodudgnngslem,
der kan rives nf med cl Hanndtng.
Pnssagerknbinen kun indrettes med
Stole lil 4 Passagerer. Paa Ambulancemaskinen bliver den imidlertid indrettet
til en Banre i Stb. Side og Pinds til en
Læge og Sygeplejerske i Bh. Side. Baaren,
der gaar pna smna Hjul, skydes ind pna
et Pnr Skinner pna Knbinegulvet og er
meget let at anbringe eller at Inge ud
igen, idet en stor Luge i Slb. Side kan
anbnes opnd, saall!des al Baaren kan
svinges ind. I særlige Tilfælde vil der
kunne anbringes to Baarer, den ene oven.
over den anden. I Bb. Side af Kabinen

er der ni;Lerude en normnl Indcnn,:sdur
for Besætningen og Pnssngercrne. lovrigl
l!r der i ln·er Side nf Knbineri tre slore
Vinduer. Desuden findes der i Loftet e11
cirkulær Nodudgnngslem, der ligesom
den i Furerknbinen knn rives nr med el
Hnnndtng. Der er udmærket elektrisk lle.
lysning i Kabinen.

Forerkabi[ten.
Frn del rummelige Forersæde er der
en udmærket og nldeles fri Udsigt frem.
efter og lil Siderne gennem s1,linlfri Glus.
ruder. I bei,:i:;e Sidevinduer findc.~ der
forskydelise llucll!r ligeledes nf splinHri
Gins. Pnn den brede Pinds foran F orcren
og llndiolelei:;rnfislen sirlder Molorhunnd.
lagene lijlc i Midten, medens llndiouppu rnlcl, der er en Tc lcfunkeu Mellembolge.
s tnlion til ha:ule 1'elci:rnfi og Telefoni, er
nnbrnJ:I i hnjre Side lige fornn Tclegrnfi.
sien. Der fiml es bonde fnsl A11lenne og
Sln:bcnnlcnnc.
Umiddclhurt fornn Forcren er lnslru ,
111cnkr11e nnhrugt. Til hojre sidder Motorinstrmnenlerne samlede og er fnsl
monl crcl , medens Flyve. os Nnvi,:nlions.
inslrunwntcrne er ophængt fjed rende i
venstre Side. Foruden de nor111ale Flyve•
oi: l\lotorinstrumenlcr findes der de mest
moderne Instrumenter IH Blindflyvning.
Der findes snnledes kunslii; Horisont,
Gyrokompus, Krængnings. og Drejningsviser, Fin-Hojdemnuler og Variometer,
Alle HnnndlnH til Motorerne, Hjulbremserne, Lnndingsklnpper og Trimror etc.,
saml de forskellige I-luner og Kontakter
sidder hensigtsmæssigt nnbrngl oi: inden for let Rækkevidde. Som nævnt sidder
Hnnndlngcl til Hojderorslrimningcn vrd
Siden af l\folorhnnndtngene. Lnndini;:$klnpperne beljrnes ved Hjælp af el H:rnnd tug i venstre Side. Delle er selvspærrende
i nlle Stillinger, Klnppernes Stilling ungi.
ves nf en Viser. Hnandbremsen betjen es
med cl 1-foundlng mellem de lo Sæder .
Dets Virkning overfores mekanisk ge nnem en Differenlicringsnnordning pnu
Siderorshnmmelen. Alle Slyregrejer, incl.

Ambulance{l11vemaskine11 KZ IV.
I{lnp. og Ilorhænssler guar i Kuglelejer
og bevæges særdeles let.
Den forreste Ende ni Fnrerknbincn
clnnner cl lille Rum, hvori bl. u . Akku•
mulatoren og Omformeren til Hadioslu•
tionen er nnbrngl. Der er desuden Pind,;
til Værklojsmuppe og 11nclel nndvcndigt
Udstyr, Adgnnsen til delle Hum sker
ved, ni Hummels koniske Forende er
lucngslct og kan svinges ned. I den forreste Spids af denne Konus ka n der 1111bringcs en Landingsprojektor.

pnn een Motor. Med fuld Lnsl er ToJ>·
hnjden med een l\lotor ikke under 800 l\le\cr. Motorerne, der har hængende Cylindre, er monteret pnn svejsede Stnnlrors.
fundurnenier og er lejrede i Gummiklodser.
De har indkapslede Ventiler og er forsynet
med Brmndstof- og Oliepumper sumt
dobbelt Mngnellumding. De slnrlcs ved nt
svinge Propelleren. Olielnnkene, der [ n deholdcr 15 Liter hver, liggcr fora n det
skruu Brandskot.I umiddclbnrt bagved
Motorerne.

l'tfotorernc.

Slulbcmær/mi11gcr.

Gipsy l\lnjor Motorerne er kend t som
nogle uf de bedste og mest driftsikrr.
Motorer i deres Klnsse. Ved no rmnll
Brug kun de gnu indtil 1000 Driftslimer
mellem Hovedeftersyn. Det er en Sclvfolge, at Ambuluncemuskinen kun flyve

Del er med Glæde, man konslnlcrc r, 111
denne dnnske Ambulnnccflyventnskinc er
blevet til. l\111n i;hcder sig over Zo11ererlningskoq,sels store Iuilinliv og Fotl'tni:somhed, os 1111111 mnn unske HedninJ.:$korpset ul mulig Lykke og Glæde i
Frellllidcn ved Bru,:cn nf l\luskinen. Men
mun ghcdrr sig oi;snn meget O\'Cr, ni d l'I
danske F.irmu Skunclinuvisk Acro h11h1slri med Inspirnlion og Dristighed. pnrrcl
med fuglig Dygtighed, hnr pu11tnJlel sii,: ni
hygge denne III11skine - huseret som den
er pnn teoretiske Overvej elser og Studier
suml pun Firmnets egne Erfaringer med
dels tidligere, mindre Typer. Den ncro•
nuuliskc Videnskab er eflerhanndcn
nuuet !ungt frem, men i sin prnkliske
Anvendelse understolies den ulmintlcligvis endnu uf lllodelforsog i Vindkunnler.
Sk11ndi11uvisk Aero Industri hor ved
Fremslililngcn af sine forskellige Typer
været udelukket frn denne Assistnnce og h11r endcln frembrngl særdeles udmær,
kede Typer. Der bliver ,·el nok llnf.:le
Smnuling ul ændre pnu Ambuluncl'mas . i.
nen, for Luflfarlstilsynet kan stilles helt
tilfreds, og for Flyverne bliver f1crdig
med al kritisere Petitesser. Men en læk•
ker og dejlig l\lnskinc bliver del, oi; del
mnn hnnbes, ni Firmuets Forventninger
lil den vil blive opfyldt i fuldt l\lunl,
snnlecles ni mnn mccl nutionul Stollhed
knn pege pnn delle Hesullnt 11f dnnsk
Dygtighed og Forel11gsomhed. Ju, vi i:Jæ.
der os meget til ni se Ambulnncemuskinen i Luflen.

Ovcrsiglslegning over l(Z IV.

Leif Pr y I z.
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Omkring ABA's 20 Aars Jubilæum
Af Redaktør Gunnar Hansen.

Bn Slraloli11er af Boei11g Fabrikatet - en uf ,le Typer, som A/ 8 Aerolra11sporl
overvejer al a1we11de paa sine lluler i Fremtiden.
EN 27, ?,lnrts udscndles officiel Med.
D
delclse om Oprettelse af det sven•
ske Trafikflyveselskab Aerotrnnsport A S,

der snnledes i Anr knn fejre 20 Aars Ju•
bihcum. Allerede samme Sommer lrnfikercdc Selskabet to Linier, til Helsing•
fors og Hamburg, med en-Motors l\lnskiner, der havde en Mnchhnslighed pan
en. 120 km i Timen. Aktiekapilnen vnr
ved Starten pnn 356.000 Kr., blev samme
Aur forhojet til OOG.000 Kr. og er senere
blevet yderligere forhojet, I de forlobnc
Anr hnr Acrolransporl fnncl inlcrnnlionalt Hy ikke mindst for sin Indsats 1mn
Nntpostflyvningens Omrnnde, dels Linienet er mangedoblet, os Antallet nf Flyvekilomeler er vokset med Stormskridt.
I Selskabets femte Anr, 1028, svarede det
til 8 Gange Jorden rundt ved Ækvnlor,
men i del femtende Anr 1938 til hele
68 Gange Jorden rundt eller 2.714.524
km og i 103!1 var Aniailet nf Flyvekilomeler en. 31/.J l\lill. Selskabets Brultoindtæct vor i 1030 :Jlh Mill. Kr., men i l!l:J0
ikke mindre end 7 l\lill. Oll i l!l42, det
fjerde Krigsnar, 7,8 l\lill. Kr, Samtidig er
Stnlsstottcns procentuelle Andel i Sclska.
bets Drift gnnet ned med en. 2 pCt. pr.
Anr fra omkring 40 . pCt. i l!l28 til 13
pCt. i 1930.
Den hastigt stigende Kurve i Aero•
transports fascinerende Udviklingshistorie skul efter nit ni domme fortsættes cf.
ler Krisen. De Planer, som af og til
dukker op, kan mange Gange ved for.
ste Øjekast synes lidt vel djærve oi: fnnlnsifulde, men Aerotrnnsports hidlidii:e
Indsats i Trafikflyvningen, de Mænd, der
slanr bog Planerne, og den Orgnnisnlion,
som slnnr til Hnndighed efter Krigen, er
et solidt og ,·elprovet Grunding for selv
hojtflyvende Planer.
Fly,·emnskinernes Udvikling under Krigen og mange undre Faktorer tyder ogsnn pun, ni den svenske Trafikflyvning
efter Krigen hurtigt vil forman ni udfylde den Rumme, som er skabt af optimi-
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sliske Orgnnisnlorer indenfor de to store
Selskaber: Aerolrnnsporl for den euro.
pæiske Trafik og SILA med en Aktieknpi.
lnl pnn 12 Mil!. Kr. for den inlcrkonli•
nentnle Trafik. De opererer med vidtspændende Trnfiknel, som for SILA's
Vedkommende kan tænkes ni fan Endepunkter i Tokio, Bnsrn, Beirut og Alex•
nndrin, Rio de Jnneiro, Santiago de Chile og New York. For Aerotrnnsports
Vedkommende bliver den forste Opgave
ni genoptage Trafikken pna Linierne frn
1030, dvs. til Åbo, Helsingfors og Tallln,
Hign og Moskvu, Kobenhavn, Amsterdam,
Paris og London samt Berlin og Ziirich.

Dertil kommer en direkte Linie Stockholm-Goteborg-London, Linien til Paris lænkes forlænget til Madrid og eventuelt Lissabon, Ziirichlinien trækkes ned
til Marseillc, Derllnlinlernc til Rom o,·er MOnchen og Venedig snmt til Vien og Bukarest.
Der er ingen Tvivl om, al Trafikflyvningen efter Krigen gnar en meget stærk
Ud,·ikling i Mode, fnstslnnr den ledende
Mund indenfor Aerotrnnsport, Kaptajn
Ca r I F 1 orm n n, der hnr været med
lige fru Begyndelsen, men slndig ikke er
bange for ni give sig i Log med nye og
svimlende Perspektiver. Den forsle Periode efter Krigen vil Flyvemaskinerne
komme til al spille Rollen som hurligsle,
sikreste og bekvemmeste Trnnsportmid.
del, medens Jernbanerne og Skibsfarten
skul hove mere Tid lit ni komme sig efter de hnnrde Aur. Oi;san d(ll flyvende
l\lnteriel man fornyes, men delle knn
ske forholdsvis hurtii:t. Aerolransports
Luftflnade hnr under Krigen været udsat
for bunde Tnb og Slilage, og mun forer
derfor Forhandlinger om lndkob uf cl
Antal storrr. og moderne Maskiner snavel
for ADA's som SILA's Regning.
Hvorledes Fremtidens Maskiner kommer til at se ud, er det for tidligt al span
om. Udadtil vil de nok ikke nfvii:e meget fra de sidste Bombemnskinelyper,
som Krigen har frembragt, men pna an•
dre Omrnader vil Krigens Krav sikkert
have fremtvunget adskillige tekniske
Forbedringer, som kun tjene til yderligere
Forbedring af Trafiksikkerheden. Radio.
teknikens Fremskridt skaber storre Sikkerhed ved Lnngdistanceflyvninger, Hojtrykskabinernt: bevirker, ni Flyvemaskinerne uden Ubehageligheder for Passage.
rerne kan færdes pon store Højder, h,·or
Luftmodstanden er mindre. De fire-Moto.
rers Maskiner, som sandsynligvis vil bli.
ve den mest anvendte Type i de forste
Anr, er nu son udviklede, at de kun holde
deres Flyvehojde med bande en og lo
Motorer standsede, og pnn Jorden hor
næsten hvert eneste Lnnd forbedret sine
Fly,·eplndser og anlagt nye. Hvad Sve-

I Fremtiden vil del blive ulmindcligl al flyve om Nallen, Billedet viser
en , flyvende Sovevogne.

l

NYE BØGER
i Aeronautisk Selskabs Bibliotek
EDENSTAAENDE Doger er siden
N
Udsendelsen af Selskabets Biblio.
lekskutulog tilgnnet Biblioll'kc l. Medlem.
merne unmodcs om selv ni indfore de
oyc Buser i IC11h1logcl.

J, or J\r1(JC11 11111· ,fr svc11.~ke JJouuws M ,1.~kuwr hyJJptye Gæs/ er i ,le europæiske

Lu(lhavne, saalcdes ogsaa her i Kobc11/rav11s Lu(lhav11.

rige nngnnr findes der nu pnn Brommn
Flyvepinds Slurlbnner pnn 2.000, I 900 ug
1000 l\leler snml en Hnn,inr, dr1· •.r !>lor
nok lil ul rumme moderne fir r -~lulorers
i\lnskiJwr. Yderligcre en 1-Inngurbygning
pu11 120 Gnnge 00 Meter vil slna færdig
lil Ertcrnnrel for ABA's og SlLA's Hcg•
ning, og ude ,·cd ~..u\ -Eclcby ligger cl
slorl Mnrkomruudc, hvor Stockholm By
ejer lilstrrukkehgl Areul for en Fremtids.
nyvcpluds, dcr kun Inge imod den inler1.onl incnlulc ·1 rafik, lm1d Brommn ikke
gor. J>un Torslundu Flyvepinds ,·cd Guleborg urbcjtlcs med lii;ncnde Udvidelses •
phmer son, for Brommu, og der vil man
ogsnn snnrl finde Slnrlbnner pnn en. 1.!IOO
Mele r og 1.100 Meler.
lodcnfor de sngkyndigcs Kreds hnr Dis.
kussionen ogsnn tidligere - munge
Gungc drejet sig om Lnndflyvemnskiner
konlru Suflyvemuskiner. De s idstnævntes
Tilhængere frcmhævtir Vnndet som den
billigste Form for Flyvepludser og under.
streger, ni der næsten ullid findes V1111<1
ved ethvert slnrre Trnfikecnt rum. Land•
flyvcmnskincrm:s Tilhængere fremhæ,·er
Soflp•cmnskinernes Af11ængighed uf Soi;nng Oll lsforhold, Lundflyvemnskinens
neroclyn:uniske Fortrin, der gor dem bil.
!igere i Drift og hurtigere, samt deres
slurrc Lusll"e,·ne. Hvilken Type, de sven ske Sclsknbcr vil vælge, er enduu ikke
bestemt i Detaillcr. !\len clcl Miver snnd.
synlii:vis de fire. l\[olorers Lnndflyvemnmnskiner mrd Pinds til 40 Pnssni;ercr i
a uropæisk og 15- 20 Pnssngercr i inter.
kontlnentul Trafi k.

Samarbejdet mellem de to Selskaber
vil s h·elvis b live meget snævert, og del er
mnnske e ndog muligl, al de slnns sammen.
.Majorilelen uf Akliekupitulcn ,·il i nllc
Tilfælde ,·ære pan privnle Hænder, hvilket mnn anses for det bedste Arbejds.
i:rundlng. SfLA blev slnrlet pnn Aerotr1111sports lnilialh- m en fi1111nsieres helt
og holden t nf Privnlku pilnl, lilskud l af
Lnndcls slorsle Induslricr, Ilederier og
undre Virksomheder. Aerolrnnsporl vil
still e sin tekniske Ori;unisalion og Trurik uppurnlel sam l den sagkyndige Ledelse Hl
del nye Sclsknbs Hnudighcd. Indenfor
Sverige vil Aerolrunsporl forst og frem mest hnve Opmærksomheden rettet m.od
Oprellclsen af en Lufllin ie til det o,•rc
Norrland med Endestation i Lulcå sam t
dnslig Lufttrnfik lil Visby sa ml even•
lucll indenlandske Linier mellem Stockholm og Guleborg snmt Slockholm og
Mnlmo.
Del bedste i hele delle Fremlidsprojckl er som sngl, nt del ikke blot er lob.
ske Fnnlnsicr. ADA og SILA er allerede
Jnni:t fremme med Orgnnisnlionsnrbejdcl,
Pengene findes, preliminære Afluler er
truffet pan mango Omrunder, de l tekni•
ske Personnle og sikre Piloter slaar til
Disposition, og snusnnrl Forholdene lilla.
der del, knn mnn bci:ynde al fore Ønskcdrommene om Luftrejser til New York
pnu 22 Timer og W eekendophold ved den
nordnfrikunskr !l[lddclhavskysl ud
i
Praksis.
G u n n a r H a n s c n.

AKTIESELSKABET

NORDISKE KABEL- OG TRAADFABRIKER
KØBENHAVN F.

Kabelværk • Traadværk • Valseværk

0:5, Sknndinuvicn.
Svensk Flygk11le11der 1943. Udi;. nf KSAI{
os • Flysnins•. 2-10 S.
Svensk Flygknlender 10-14. Udg. af KSAK
og • f'lyg•. 2-10 S.
355.
Forsvarsbogen. Ti d1u1ske Officerer skriver om l\lllilærcls Forhold i Samf1111.
del. lied. ni J. H. ll1111lznu. Kbh. Hl-li,
2M S.
551.5.
Lysgnnrd, Leo, Luflhnv, Vej r og Klimn.
Populær Meteorolosi. I{bh. Hl.ta.
232

s.

623.
Ostellus, Hans. Rymdens Fåglnr. Hyklbare
Flygplnn. Il Del, JIJ-1:1. 142 S.
Jtumm•ErlC!ion, Ulf. Modernl Stridsflyg.
1!)43. 2,18

s.

Dnlllslrøm, 1•rcben. Fly. 80 mililæ1·e
Flyvemaskiner. l!)-l:J. 192 S.
629. 13 (09).

1\lnrcus, Aage. Leonardo dn Vinci. Kbh.

mm.

211-1

s.

Vllslsvenskl Flyg under 25 År, Udg. nf
Aeroklubl.Jcn i Giilebors Hl-13. 32 S.
629.135.J.
Ulrtb, \Volf. Scgelflyghnndboken. 1. Hefte
19.J.3. Oversnt fru Tysk. 05 S.
029.135.9.

Flcnsled-Jenscn, Knud, Modelflyvebosen.
Kbh. 1930. Otl S.
656.7.
Flormao, Carl, Lufllrnfik. (Udvikling os
Betydning). Sthlm. rn:m. 135 s.
656.7.052.
Flyvningens ABC, Udg. nf Dansk Motor·
flyver Union 10-13. lled. nf S. A. Dnl.
bro. 80 S. 1-1 Tvl. 1 KorL
11:355,

Unlshcvsky, Vludlmlr. Jeg vnr Sovjelfly.
ver. Oversa t fra Engel sk efter • lled
Pilot< nf lvnr Gudmc 19-10. 269 S.
BJuggrcn, Bjiirn. Svensku Flygnrc i Oster .
led. (Finln uds Vinterkrig 1939-401 .
Slhlm. 1!)42. 128 S.
Det skul indskærpes, at Medlemmer
normalt kun knn lunne ecn Bog od Gnnsen. Bager udlnnnes for cl Tidsrum uf
indlil 14 Dage, hvorefter de skal returneres til Biblioteket uden Punkrav fru
delle.
Indirekte Medlemmer (Unionsmedlem.
mer) kan kun lnane Boger gennem den
IClub, uf hvilken de er Medlem. Lnnnekort fnas hos Klubformnnden og sknl
være undertegnet nf denne, inden de indsendes.
Medlemmer nf Aeronautisk Juniorklub
knn ikke lnnne Boi;cr m ed hjem, men
knn lmse disse pnn Selskabets l{onlor in.
denfor J{onlorlidcn Kl. 15.30- 17.30.
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NYT UDEFRA
Ambulanceftyvning i U. S. A.
I Lobel nf 19-l-l vil Amerikanerne komme til nl rande over 100.000 Liggepladser
i Ambuhu11:eflyvemaskiner, siger Oberst
Loveloce ved .Mnyo-Klinikken. Det var
Lovelace, som i Juni 1943 foretog Verdens længste Faldskærmsudspring P.UD
over 12.000 m. Den amerikanske Oberstlojlnnnl Hichard .Mailing oplyser i Tilslutning hertil, al der i Perioden frn Ef•
ternoret 1942 til 1. December 1943 er blevet transporteret 126.000 Patienter. Pnn
en nf Krigsskuepladserne hor 12. Flyverkorps transporteret 26.000 syge og sanrede Soldater, og der indtraf kun eet Dødsfald under disse Transporter.

S,·erige forbereder Luftlrafiken
efter Krigen.
Luflhnvnen llromma ved Stockholm
bliver for lille, siger man i Sverige, nnar
den interkontinentale Lufttrafik efter
Krigen kommer i Gang. De kæmpemæssige Lufllinere kræver mere Plads, end
der er til Hnndighed i llrommn. Derfor
hnr man sikret sig et Areal ved Skå-Ede.
by ved Miilaren, og her skal den kommende Allnntcrhnvstrafik have sin Endestation. Derfor vil llrommn imidlertid
ikke blive nedlagt, siger Kaptajn Ca r I
F I o r m a n, idel denne Lufthavn vil blive anvendt til den indenrigs Trafik oi;
Kontincntnllrafiken, medens SkA-Edeby
vil blive forbeholdt Langdistancetrnfiken.
Aerotransporls
Flyveprogram
efter
Krigen vil, efter hvad Kuptnjn Flormnn
liar udtalt, foruden svenske Huler til LuJcå, .Malmii og Giiteborg, komme til ni
omfatte en udvidet Trafik til Kontinentet
og England, endvidere en Hule til Syd.
amerika over Spanien~ Porlugnl, en si•
birisk Hule til Vlndivoslok og del fjerne

Østen og muligvis ogsaa en Rute over
Iran til hollandsk Indien og endnu læn•
gere. Dertil kommer san Sveriges Andel
i Lufllrnfiken over Nordntlnnlcn.
Den nye Lufthavn ved SkA-Edcby bliver en kombineret Land- og Soluflhavn,
som dækker el Areal pan 600 Hektarer.
Lnndluflhn\·nen fnnr seks Startbaner,
hvoraf de lo skal være 3000 .Meler lange
og 60 llletcr brede, medens de ovrige
Slnrtbnner bliver 2000 Meler lange og 40
lllctcr brede. Projektet omfatter ogsnn en
ny Vcjfo1 bindclse med Stockholm, en stor
Stationsbygning med Kontorer, Ekspeditionslokaler og Pinds til Sikkcrhcdsljem:slens forskellige Afdelinger, en Solufl•
havn med 200 llleler Kaj og Slæbesleder, seks Hangarer hver med 3800 m=
Gulvplads, Værksted, cl mindre Hotel og
en lille Villaby til cl Personale pna 100
- 150 Mand. Parkeringspind.sen skal kun.
ne rumme 2.200 Biler.
Med en Arbejdsstyrke pnn 2000 .Mand
regner man med, nl kunne gennemføre
Projektet i Løbet af to Aar. De samlede
Omkostninger anslnas til cl Belob mellem 60 og 75 l\lillioner Kroner. Nnar mnn
lænker pna, al Brommn hidtil hnr kostet
25 Millioner og vil komme lit al koste
endnu 6-IO .Millioner, inden den bliver
færdig, lyder de 76 l\lillioner ikke nf sna
meget.

Lockheed »Llghtning«.
Der har hidlil været forskellige Dntn
fremme om denne amerikanske Jager,
men de seneste offic:icl\e Oplysninger,
som nylig er blevet frigivet, siger folgcndc: • Lightning• er udstyret med lo Aili.son V-171 O lolv-cylindredc, vædskekolede
Hækkemotorer hver pnn 1160 HK og udstyret med turbinedrevet Kompressor.

Bevæbningen bestaar af 4 Stk. 12.7 mm
lunge Maskingeværer og 1 Stk. 20 mm
Kanon; samtlige Vnnbcn er fnsl indbyg•
gel i Næsen. Udstyret som Jagerbomber
kan den medforc 2 Stk. 225 kg Bomber,
som nedsætter Rækkevidden til 806 km.
Data: Spændvidde lå,86 m, Længde 11,40
m, Hojde 3,0 m, Plnnnrenl 30,47 m 2,
Tomvægl 5.127 kg, Nyttelast 1460 kg,
Fuldvægt 6.687 kg, Planbelastning 212,39
kgim 2, Heslckrnflbelastning 2,86 kg!HK,
største Hastighed 643 km/T, Tophojdc
12.000 m, Flyvestrækning 1770 km.

Lockheed I' 38 Liohtui110,

Interessant svensk Statistik.
s,·ævellyvnlng er Ikke en farlig Sport.
HEFINSTHUKTØREN
for Sveriges
Svæveflyvere, Kaptajn Åhblom, hnr
afgivet Happorl over svensk Svæveflyv.
ning 1D.J3.
Af •Flygi Nr. 3 frcmgnnr del, ni der i
Sverige findes inlt 28 Svæ,·eflyveklubber
og 1 Skole, nemlig Ålleborg. Klubberne
ejer tilsammen 47 Skolegliderc (22 under Bygning) og 38 Svæveplaner, mens
Skolen hnr henholdsvis 6 og 13.
Der er i Klubberne i Aarels Lob laget
li32 A•Diplomcr,. 317 B-Diplomer og 110
C-Diplomer (ialt 1059 Diplomer), mens
der pnn Skolen er tui;ct henholdsvis 61,
1-1 og 67 (inlt 132}.
Med Skoleglider er der i Klubberne fo.
relugcl 29,052 Starter, pun Skolen 260:J
Slnrter, og med SYævcplnn henholdsvis
4026 og 1602 Starter, derudover er der
under Ållebergslæ\'llel forclngel 3-10
Starter med Svæ,·eplan. Det bliver iult
37,522 Starter.
I Klubberne er der med Skoleglider
indtruffet 35 Humrier, paa Skolen 1,
og med Svæveplun henholdsvis 1D og 12.
Under Stævnet ingen. lait 67 llavuricr,
ln·ilket vil sige en Havarifrekvens pua
1,70 pro mille.
For Skoleglidernes Vedkommende er
Huvnrifrckvcnscn kun 1,2 pro mille,
mens den for Svæveplanerne ligger oppe
pna 6,36.
I Sverige vnr den 31/12 10-13 udstedt
iull 1626 A·, 172 n. os 3-12 C-Diplomer.
Snmmenligncl med liclligere Aars Re.
sullutcr viser 19-l:I Stigning overall und•
lagen for Hu\'nricrnes Vedkommende,
der viser Nedgang. Del er lige snndnn,
clct skal være!

C

Kæmpcflyvebnadcn »IUnrs«.

De11 projekterede Luflilarm ved Stockholm, der er beregnet paa Lanodistance-

lrafiken,
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Den firemolorede Trnnsportflyvcbnnd
•l\lnrs• er nylig blevet taget i Brug af den
amerikanske l\Inrine. Den store Flyve.
baud, som knn mcdfore over 16 Tons
Last, hnr under Prøverne foretaget en
Flyvning pnu 7.360 km (uden Mellemlnn.
ding) i Lobct uf 32 Timer 17 Min. Under
en Dykning med Motor fru en. 4000 m ud-

Aktieselskabet

DANSK GALOCHE- OG GUMMIFAB RIK

mempeflyvcbaadt 11 >Mars <.
suttes Plnnerne for en P1111virkning, som
s,·nrer til 210 Tons. •Mnrs c er bygcct nf
Glen L. l\Inrtin Co. Den er udstyret med
fire Wricht Duplex Cyclone Stjernemo•
lorer hver p!lll 2000 HK. Den hnr en Be.
sætning p1111 10 Mund og kan medfore 150
Personer, som alle knn fnn Siddepladser.
Dens Fuldvægt er 71. I 00 kg; l\lnchhnstig.
heden er 320 km/T, og dens øvrige Dnta
er folgcnde: Spændvidde 60,96 m, Længde
35,66 m, Hojde 10,IJ7 m, Plnnarenl 218,3

m•.

Ny svensk Cheflnsfrukfør.
Pr. 1.1.44 ha r Sveriges Svæveflyver~
funel ny Chefinslruk lor, Lo j t n II n t J. G.
Knrlsson,
Den tidligere Chefinslruklor, K n p I II j n
S ve II W. Åh b Io m, har uf ICS.A.JC.
foael lildell Acrokluhbcns Guldpl:t<JUCllc
for Pionerarbejde indenfor Svæveflyv.
ningen og for forljeoslfu ld l Arbejde i
ICS.A.K.

Hughcs-Kuiscr HK-1. Flyvemaskine
til 700 Passagerer.
De Projekter, som den amerikanske
Skib5hyggcr ICniser er fremkommet med
lil Bygninit nf nogle kæmpemæssige
Trn115portflynmnskiner, spoger sindig.
De seneste 011lysn inger gnar ud pnu, ni
Kniser vil bygge en Fly,·eb1111d i Overensslcmmelsc med hosstuuende Skitse, oi:
den skul nlleredc hnye været provet i
Vindknnnl. Flyvebonden hnr olie l\Iolorcr,
og den skul kunne hnvc Pinds li\ 700 Sol.
c:lnter eller 550 snurede. D1ins l~uld,·ægl
bliver pnn 18-1 Tons! Der s kul bygges tre
nf disse Flyvehun de i Lobel nf IIJH,

Vicepræsident i F. A. I.,
Greve d'Oultremont,
er død.
N nr F.A.l.'s Grundlæggere, Greve
d'Oultremont, er den 10. December 1943 afgnnet ved Doden i Belgien.
Han var en af Ballonsportens mest aktive Udøvere, nUerede i 1903 foretog
han sammen med Comte de la Vaulx
og Kaptajn Voyer en meget bemærkelsesværdig BaUonfart frn Pnris til Hull
i England.
Greve d'Oullremont blev den store
Propagandist for Flyvningens Sag og
fik i 1905 overdraget at organisere de
første belgiske Flyvekonkurrencer
ved Udstillingen i Liege, i hvilken
den Tids storstc Aeronauter dcllog.
En ur hans andre bemærkelsesværdige Bnllonfarler foretog han i 1!l07, da
hnn gav Kong Albert, dengang Kronprins, Lurtdauben ved nt tage ham
med ved en Opstigning fra St. Claud
til Vares, en Udflugt der iovrigt indbragte ham en Reprimande fra I<ong
Leopold li, der ikke havde givet sin
Tilladelse.
Alter er en af Flyverorganisntionens
Pionerer gauet bort; Greve d'Oultremonl var levende interesseret i F .A.l.'s
Organisation og Arbejde og repræsenterede ofte ved de forskellige in lernationale Kongresser, og hans Indsats
for Flyvningens Sag vil nitid blive
mindet mad Taknemlighed ar nlle, der
kom i Forbindelse med ham.
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Kjøbenhavn

Køge

Flygplankortet
FlygpJankortet viser Sveriges
og de krigsførende Landes
mest anvendte Flyvemaskinetyper med Angivelse af deres
Data.

Pris 50 Øre.
Beløbet kan indsendes i Frimærker.

FLYY's FORLAG, EJVIND CHRISTENSEN
Vesterbrogade 60 . København V.

AKTIESELSKABET

VARDE STAALVÆRK
VARDE

STAALSTØBEGODS

- S. M. STA A L E LE K TROSTAAL

Den første Trafikmaskine af Helmetal. Junkers F-13.
EN 6. Februar 1019 oabnede del
D
daværende Deutsche Luftrcederei
den første tyske Luflrule; del vnr Strækningen Berlin-Weimar, og den blev
gcnnemflojcl med nogle gamle, ombyi;gcde Krissflyvemnskiner.
I den første Tid efter den forrige Verdenskrig blev der startet en Række mindre Luflfnrtsclskabcr i Tyskland ved Siden af Deut11che Luftreederei, men flere
nf dem kom aldrig li! nt yde nktiv Virksomhed. 1 1923 nflostes Deutschc Luft•
reederei nf Dculsche Aero Lloyd, kort
Tid efter oprettedes Junkers Luflverkehr,
og disse to Selskaber konkurrerede drabeligt indtil 1026, Begge disse Selskaber
blev sloncl sammen til eet, der sna Dagens Lys den 6. Jnnunr 1926, Det nye
Selskab, der fik Nnvncl Deutsche Lufthanso, vnr et Aktieselskab med en Kapital pua 25 Millioner R.M, hvoraf Staten
tegnede sig for de 20 pCI.
Luflhansu har i Aarenes Lob i;ennemført cu Række store lufttrafiktekniske
Opgaver, hvoriblandt kan nævnes de for.
ste regelmæssige Flyvninger over del
sydlige og del nordlige Atlnnlerhav. Allerede i 1928 gcnncmfortes de før~te Forsøgsflyvninger over Sydatlanten. Anret
efter
pnubegyndlcs
Postflyvnini:erne
over Nordullanlcn med Knlupullflyvemn.
skincr, der medfortes om Bord pan Damperne •Europa• og • Bremen• og som
startedes længe inden Damperne selv
nnaede ind li! Land. I Foraaret 193-l
anbncde Luflhnnsa den forste rei:elmæssige Postforbindelse lit Sydamerika, og
i 1036 panbcgyndles Forsøgsflyvningerne
over det nordlige Atlnnlerhnv. Et Aur
senere foretog Selskabet Undersøgelser
angunendc Luftvejen til Kinn over Himuluynbjergenes vældise Klippemasser
med det Forman! for Øje, at etablere re.
gelmæssig Lufllrufik lit del nære og
fjerne Østen.
Flyvninserne over Atlanlerhuvel blev
en luftfnrtsteknisk Succes. Indtil 1038
foreloges der med Dornier•Flyvebnridc,
og senere med firernolorede Blohm. og
Voss-Pontrinflyvemaskiner, iall 50 Flyvninger over Nordntlunlcn, og indlil 1039
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blev der gennemfort ikke mindre end
494 Postflyvninger over Sydntlnnten.
I Anledning af de 26 Aar, der er gane!,
er der Grund til at mindes en af de
Flyvemaskinetyper, der har baarel en
væsentlig Del af Læsset i de ferste Aar,
og det er Typen J u n k e r s F 1 3. Paa
cl .T idspunkt, hvor man rundt om i Ver.
den endnu ikke var begyndt paa ni bygge specielle Trafikflyvemaskiner, fremkom Professor Junkers med sin nye
Type, og den vakte en ikke ringe Opsigt
indenfor Fngkredse. Maskinen var nem•
lig heil og holdent konstrueret og byg•
gel som Trafikflyvemaskine, og det var
noget heil nyt. Og saa var den ydermere
bygget helt uf Meta!. Den kom frem i
1019, og i sin Konstruktion var den langt
forud for sin Tid. Del var et fritbærcnde,
lavvinget Monoplan uf Stnalrorskonstruktion, beklædt med Durallumin. I
Forerrumemt vnr der Pinds til to Personer, og i den lukkede Kabine var der
bekvemme Siddepladser til fire Petso•
ncr; desuden var der et Bagagerum. Maskinen kunde anvendes enten med Hjul-

understel, Skiunderslel eller Pontonun.
Jersie!, og del var ogsaa dengang noget
helt nyt.
De forsle Flyvninger med Junkers FIS
blev foretaget i Juni 1019, og de gode
Resultater, der blev opnaael, grundfæstede dens Ry. Del varede ikke længe,
førend den amerikanske Regering havde
en Mand i Dessau (Hjemstedet for Junkers Fabriker) for al erhverve Licens.
retlighederne til Bygning af .Maskinerne
i U.S.A. Denne vilde sna hurtigt som
muligt have del nye Luftfarloj indført i
U.S.A. i et snn stort Anlul som muligt,
og med delle Forman! for Øje blev der
i Løbet uf cl hnh·t Anr købt ikke mindre
end 23 F13. Umiddelbart forinden havde den polske negering som den første
udenlandske Kober anskaffet sig en Ma•
skine af samme Type,
Indsatsen af F13 i U.S.A. vakte Sensation. Der blev sal flere Rekorder pnn
Ruterne, en Hojdcrckord, der blev foretaget Natflyvninger, og den Mængde
Fragt og Post, som kunde medfores, hav.
de endnu insen andre Flyvemaskiner
kunnet præslerc med samme Motorydelse og Rejsehastighed,
Omtrent pan summe Tid blev der gjort
lignende Ei:farlnger med F13 i Sydamerika.
I December 1010 oprettedes i Bnrrnn•
quilla i Kolumbien del kolumbinnske
Luftfartselskab • Seadln• , som en .Manned
senere, i Jnnuur 1020, kunde sætte sine
lo forste F13 ind i Hulefart. I November
1920 lykkedes en Overflyvning af Andesbjergene i 5200 Meters Hojde. I de følgende Aar blev der oprettet en hel
Mængde andre Luflfnrlselsknber i Syd•
umcriku, bl. n. i Argentina, Bolivia, Bra.
zilicn, Chile, Uruguay og Ecuador, og de
onsknffede allesammen F13.
10 Aar senere, i 1930, fløj der ikke
mindre end 323 Trafikflyvemaskiner af
Typen F13 pna forskellige Luftruter i
alle fem Verdensdele i tilsammen 24
Lande. Bedre Bc\·is paa en Flyvemaskines Brugbarhed kunde man næppe forlange.
Ju.
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Oversigtstegning over Junkers F-18.
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Bestillingskort

Undertegnede bestl li er herved:

Dansk Motorflyver Unions
Flyve-Korrespondance-Kursus
FLYVNINGENS ABC
I. Værket ønskes mod kontant

HANS OSTELIUS:

a. Kr. 22.50 følger pr. Post, Check
b. Kr. 22.50 bedes taget pn Postopkrzvnlng.

DET MODERNE

I I. Værket ønskes paa Rate mod Betal lng af 7 Kr.
ved Modtagelsen og tre maanedllge Rater å
6 Kr. - Jeg er lndforstaaet med, at Ejendomsretten først overgaar til mig, naar sidste Rate
er betalt,

LUFTVAABEN
Det er en glimrende Haandbog for alle, der
følger med i Døgnets Begivenheder, og den bringer endvidere en lang Række højst interessante
Oplysninger om de krigsførende Magters Luftvaaben med Beskrivelse af Opgaver, AnvendeJighed og Data. Mange Potografier.

(Det Ikke benyttede overstreges.)

Navn
Stilling_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Pris Kr. 4.85.
Faas i alle Boglader.

Adresse._ _ _ _ __
Ønskes leveret gennem Boghandler:

POVL BRANNERS FORLAG

I

.I

I FYENS DISCONTO KASSE I
ODENSE
Stiftet 1846

Aktleselskabet

SKARREHAGE MOLERVÆRK
Nykøbing Mors
Telefon

I
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*

i

Kontoret I København

H. C. ØrstedsveJ 28 C • V
Telf. Central 11 .593

DANMARKS ÆLDSTE PRIVATE BANK
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Segelflyg-Handboken
I. Del.

,

J

Svenskerne hor foaet den glimrende Ide
nl oversætte Wolf Hirlhs •Hondbuch des
Segelfliegens • og fundet Midler og et Foring til al udgive den. Ideen til Oversætlclscn nr den Crcmrngende Bog (og Oversællernel) havde vi allerede herhjemme i
1038, den ligger nemlig snublende nær,
fordi Værket er cncstnaendc udlommende
med Hensyn til alle Faser af Svæveflyve.
sporten, og fordi der ikke fandtes en ene.stc moderne dansk Bog om Svæveflyvning. Men del var os desværre ikke muligt ul finde de undre to Faklorer, der jo
vor ubsolul nødvendige for ol realisere
Ideen.
Nu foreligger Bogen imidlertid pou
Svensk og er dermed gjort tilgængelig for
et meget større Anlol Danskere, end det
for vor Tilfældet.
1. Del af del 6 Bind stærke Værk er al.
lerede udkomme!, og Resten vil følge i
Lobel af el Par Maaneder, De -I første
Dele er direkte Oversættelse af Hnandbogens 10-12-Udgove, og 6. Del er et specielt svensk Tillæg, som del vil blive meget inleressonl og lærerigt for os Danske
at studere. Del redigeres af Gymnastikdireklor K.-E. Ovgård, en af svensk
Svæveflyvnings Pionerer, og kommer
bl. a. lil al behandle alle Sider af den
svenske Svæveflyrnings Historie: Beslcm.
melser for den s1·cnske milihcre Svø:veflyvning, Fortegnelse over samtlige Cerlirikolindelmverc i Sverige, Svenske S1•re.
veflyverekorder o. s. v.
Endvidere vil den omfulle et finsk ug
el dansk Afsnit uf de puogældcnde Lnndl!s
Svæveflyvning.
Pnn Uogcns forslc Blude præsenteres vi
for Oversmllcrnc, lo Ofricerer frn det
svenske Flyvevuubcn, Major C. 0 . Tusos.
son, der var den fnrsle sl'enske l\lilitærfly\·er, der gu,· sis i Lns med Svæveflyvning. l\h:d sine rille Erfnringer sum Lærer
bnude for civile og militære l\Iolorflyvere
og med sit indgancnde prukliske oi; teorc.
tiske I(cndsknb til Svmvcflymingen hnr
han hufl stor Indflydelse pna den svenske Svæveflyvnings lynhurtige Udvikling
i de sidste Anr. Han besad derfor ganske
$ærligt gode Forndsælninger fo r ni be•
arbejde den Sumling nf forlrmffclige Ar•
liklcr - alle skrevet uf Specinlislcr som \Volf Hirlhs fremrasende Bog beslaar nf.
Hans Mednrbejcler, Kaptnjn ved Flyve.
vaabnet Håkon Hiiok-Nilsson, er kendt
som en i;limrende Kunstflyver.
Bogen indledes med el Forord uf Gcnernlsekrclæren for Kungl. Svensku Aeroklubben, Oberst H. Encll, der vnrml anbc.
fnlcr Bosen.
1. Afsnit, Svæve f I y v n in g c ns H i.
s t o r i e, er skrevet uf en ung Svæveflyvelærer, der har ,·æret med i llhon•
stævnerne lise fru 1!l20, og som nu under
Krisen deltager som Krisskorrcspondcnt.
Hnn skildrer Svæveflyvningens Udvikling lige frn Brodrene Wrighls og Ollo
Lilienthnls forslc bcromle Glideforsog i
Halvfemserne. Hnn gil'cr l.'fl levende Beskrivelse af de unge Flyl'ecnlusinslers
Virksomhed pnn Wasscrkuppe i de fnrslc
vanskelige Aur lige efter Verdenskrilpn,
da de mnatte eksperimentere sig frem i
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alle Retninger. Man følger Udviklingen
fra Aar til Aor, ser, hvordan Sporten breder sig fra Rhiin ud over hele Verden,
hvordan Svæveflyverne i Frankrig, Ruslnnd, Belgien og U. S. A. lærer Tyskerne
Kunsten af og endog lager T~len engans
imellem, hvordan de nye Former for
Svæveflyvning og de forskellige Start.
metoder cflerhaondcn opfindes. Man stif.
ter Bekendtskab med nllc de berømte
Pionerer indenfor Svæveflyvningen, man
horer Resultaterne fru de opsigtsvækken.
de Stævner, der hvert Aor fandt Sled i
Hhiin lige til 1939, og endelig ser man en
Masse inleressnnte Billeder fra For. og
Nullden.
Det næste Afsnit er •l\l et e o ro I og i
fOr
S V IC V e f I y V C r e • skrevet af
Fritz 1-lohndorf, Chef for •Institut fiir
Aerolugie der Deulschen Forschungsunstnll fur Segclflug e. V. •
Meteorologi er el meget vigtigt Fag fur
Svæveflyveren
d e I v igt igs Ic

mønske, fordi hele Svæveflyvningen jo
faktisk er baseret pnn Svæveflyverens
Udnyllelse nf forskellise meteorologiske
Foreteelser. l\lan fnar her en meget grun.
dig og let forslaaelig Forklaring paa Op•
vindenes Opslaaen og Bel'ægelser.
, F I y ve I æren•, skrevet af en Svæveplnnkonslruklor og Indflyver Heinz
Kcnschc, er el nf de Afsnit, det Inger no.
i;cn Tid nt sætte sig ind i, del skal vir•
kelig studeres, dersom mnn vil forslan
noget om Polnrdiagrummer, Trykcenlerl'andrins, Indfuldsvinklcr, Lænsdcstnbililcl, Rorvirkning, Horkræfler o. s. v.
Forste Hæfte slullcr med to sman Af.
snil nf G. Briilling. De indeholder Dille•
der og Beskrivelser nf Skoleglidernes os
Ol'ergungsplnni,rnes Udvikling indlil Dnlo.
Som Adskillelse mellem Afsnillcne er
der meget virkningsfuldt anbragt smukke
Billeder fru s1·cnsk M0<M- og Sl'ævcflyl'.
nini;.
H n r ri c I Fors I cv.

Sveriges Svæveplaner

Dc11 svenske Nylw11slrt1kfion Fi•1.

lVJf sa,ensk-konsfrueref Sa,æa,epløn Fi--1.
AAH man vilde hal'e el Svæveplan
N
med sode Flyveei;ensknbct, hvn,1
enten del drejede sii; om et Tcrmikplnn
eller cl Kunstflyvnini;splnn, 11111atle 1111111
hidtil nitid ty til tyske Ty1wr, der ikke
blol vur de bedste, men 011s1111 de enesle,
der kunde l'ærc Tule om. De blev brugt
01·ernll, hvor der fundtes Svmvefly1•ere.
Men eflerhannden bei;ynrler ogsun ondrt• Lande nt komme med pnn Konstruktionen af Sl'æveplancr. De kri1-1sforendc
Lnude horer 1111111 i snn Hen~ccndc prnk.
tisk tnll intet III, men der findes, som
111011 vil se andetsteds i Hludcl, fremrni;en.
de schweiziske Konstruktioner, der nu
oi;san bei;yndcr ut vinde lndpns i Udlnndet. Herhjemme har vi s1111 smanl begyndt med
Skoleglidcrkonslruktioner,
idel Polyteknisk Flyvergruppe og Sknn-

dinavisk Aero lnduslri hver hnr konstrueret og bygi;ct en udmærki,l Skoleglider,
os i Sverige lrnr man for cl Par Manneder siden 1m,vcflojet del forslc Eksem·
plar nf et svi,nsk konstrueret Overgangs.
plan - knldc.s det i;uuske vist, men sna
vidt je;.: kun forstnu Berelningen om dels
Egenskaber, er det cl Sneveplan, der
kommer i Rh1ssl! med de Pl11ner, vi plejer
nl hcnre11ne til Bekordklussen. Det er f.
Eks. fuldt kumtflyvningsdygtigl og sknl
være mere le1·c11<lu pnn H1>re11e end r.
Eks. DFS-Oly11111i11, sn111 vi jo regner for
cl Hckurd11l11 n.
Fi-1, der er J..onhlruercl 11f Civilingeniør
T. Lid11111hn, Linkiiping, er en Mellem•
ting mellem et huj- og midtvinget Plan.
Det er heil fritbærende, og hnr som
Grundprofiler Profilerne Go 540 og !Il 12.

Det er bygget af Træ, Stan! og Lærred.
Spændvidden er 1-1 m os Læni;den 6,4 m.
Vingen er opbyi;get som sædvanlig med
en Hovedbjælke (I-Djælke) og en Hjælpe.
bjælke i den bageste Del nf Planet. Den
torsionsstive Næse er I.Jeklædt med Kryds.
finer. Forkroppen bestnnr nf svejsede
Stnnlror beklædt med Finer, Den er for•
synet med bande Hjul og Mede. Meden er
affjedret med Tennisbolde, og Mcllem.
rummel mellem Krop os Mede er pnn Si.
dcrne lukket med Lærred. Den koniske
Bagkrop er bygget op nf Krydsfiner p~a
cirkulære Fyrrespunter. Den forbindes
med Forkroppen ved Hjælp uf a Bolte.
Dremseklnpperne er nf lignende Type
som DFS-Olympins oi; særdeles cffckli\'e,
idet Synkehastigheden med Klupperne
ude er 5 m!Sek. Samtlige norflnder er
byll(;ede med torsionsstive Forkanter.
Fi-1 kan med Fordel fly\'es indenfor cl
Hnstighedsomrnndc fra 50-00 km 1Tim.
Dens mindste Synkelinslighed er O,74 Sck
ved en. 67 kmfTim. og dens bedste Gli•
detnl 1 :23 opnnns ved en. 66 km 'Tim.
Svæveplanet er blevet prøvenøjet af
Ing. Rudolf Abelin, Proveflyver for AD
Flyginduslri, og Fiinrik Dengt Olow for
Luftfortsmyndighederne.
Begge Proveflyvernc er enige om ni
fremhæve Fi-t's glimrende Manovredygtighed. Dn den er ualmindelig levende
pnn Klapperne kan den bogtsnvelig lnlt
,·endes pna en Tallerken; ogsnn Hojdeog Siderorsvirkningerne er meget effektive. Der fremkommer snnledes en meget
harmonisk Rorvirkning, hvilket er nf
største Betydning, nnnr det gælder om nt
udnytte snævre Termikomrooder.
Ved en Op,·isning for cl Por l\Inoncder
siden, skulde Svæveplnnel o,·crdrnges til
KSAK, der havde til Hensigt ni koi>e Pli,.
net (12.000 Kr.). Fiinrik Deni;t Olow viste
strnnlcnde Kunslflyming med det, især
imponerede han ml!d sin llygflyvning,
noget mon ret sjældent ser udfor! med
Svæveplan.
En nf Tilskuerne, Direktør Carl-August
Wicnndcr, hlev snu begejstret, ut hnn pnn
Stedet tilbad ni skænke det til KSAK.
Dntn:
Tornvægt: 165 kg.
Flyve~ægt: 250 kg.
Plunnrenl: 14,25 m'.
Plnnbelnstning: t 7,5 kg.
Længde: 6,4 m.
Spændvidde: 14,0 m.
H n r r i e t F ø r s I c , ..

Del schweiziske Rekordplan >Mosweu lllc kobl af den svenske Direktør
Kurt Wulf, Vii.nersborg.

Det schweiziske Rekordplan »Moswey III« indføres I $verige.

D

CREKTØR Kurt Wulf, Viinersborg,
har i Schweiz bestilt den første
>l\loswey Illc til Levering i Sverige
Januar 1944.
l\loswey III. er en ganske ny Type
og et af de bedste schweiziske Rekordpioner. Del er udelukkende beregnet lil udvidet Flyvning og er derfor
udstyret med cl komplet Sæt Blindri yvn i ngs i ns tru men Ier: Hostighe dsmaaler med Pilotrør, Finhøjdemaaler (2
Visere), Variometer, dynamisk Variometer, Kompas, elektrisk Drejningsog Krængningsviser med Batteri,
Hældningsviser, Termometer, der viser udvendig og indvendig Temperatur og Ur.
l\loswey III er enkel og robust i
Konstruktion og Byggemoode, er godkendt til Kunstflyvning og kan mon•
tercs of 3 l\lond paa 5-8 Minutter.
Blandt Svæveplancts mange moderne Bekvemmeligheder kan nævnes, ol
Siderorspedolcrne er indstillelige ogson under Flyvningen, Bremseklapperne er of ny patenteret Konstruktion,
Balanceklapperne er aerodynamisk
udbaloncerede, Udsynet er usædvanlig
godt til alle Sider, Bagagerummet er
tilgængcUgl under Flyvningen og en•
dclig er der anbragt Positionslys i
Vingespidserne. Svenskerne foor nu
nltsaa Lejlighed til ol prøve Nnttermik
og sætte virkelige Varigbedsrekorder.
Svæveplanets Dnla:

Oversigtstegning af Fi-1.

Spændvidde: 14 m
Længde: 6 m

Højde: 1,05 m
Glidetnl: 1 :28
Synkehnstighed: 0,68 mfSek.
Normal Glidehastighed: 68 km/T
Tornvægt: 138 kg
Fuldvægt: 233 kg,

SEGE.LFLYG-

Svensk Oversættelse af
»Handbuch des Segelfliegens«
med Svensk og Dansk
Supplement.

Udkommer i
5 Storhefter a Kr. 3.00,
Kr. 15.00 komplet.
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FLYV's FORLAG
EJVIND CHRISTENSEN

Vesterbrogade 60 . Kbhvn. V.
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AERONAUTISK
JUNIOR KLUB

Dan~arks første Firma-Flyveklub

Adr. : D. K. D. A. S.
Nr. Farlma1111ade S. Kbh. K.

Vi siger endnu en Gang Direktør Elle.
hammer Tnk. Hele to Gonge hnr vi koldt
pnn Europas første Flyver, og begge Gonge hnr vi i A.J.K. hnfl Glæde, Fornøjelse
og Udbylle af nt hore frn Flyvningens
Barndom. Er der ikke mange nf Jer, der
indser, ni det egenllig er meningslosl, nl
sun mange uf Jeres Kammernier, der
endnu ikke er Medlemmer nf Klubben,
gnur Glip uf snndnnne A(lener som denne
sidsle? Del er jo i Virkeligheden en Op•
levclse nt komme til vore Moder, snn I
mun slr:unme Jer nn og for Knmmernler.
ncs egen Skyld fnn dem med i A.J.K.
Næste l\løde.
Tlnidag den 7, l\larls Kl. 10,30 præels (Vi nnbncr sindig Døren Kl. 19,00 og har
Sporgsmnnlsbesvnrelse elc. frn 10,1510,30) - ,·il den ledende Ini;eniør fra Mn.
rinens Flyvevæsen, Civilingeniør Leif
Pryt,:, holde Foredrag om Flyvemotore r
og hertil vise Lysbilleder, og den kendte
Modelflyver, Herr Jorgen Mortensen, vil
forlæll.-? os om Modelflyvning og demon.
slrere, hvorledes indendors Modelnyvning
gnnr for sig. Model holdes som sædvnn•
ligl pnn Polylcknisk Lærennslnlt, Solv.
gade 83.
En rak Konkurrence.
I Forbindelse med Model laver vi en
lille rnsk Konkurrence. De nf Jer, som
selv bur bygget Sknlnmodeller, luger Jeres
bedsle Model med. Vi bedømmer de frem.
siillede Mode Iler, og til den, vi synes
er bedsl, udsælles som Præmie hele 2
Sæt Tegninger til Skulumodeller i rigtige
originale Tegninger i hel Slorrelse efter
frit Vnlg hos FLYV's Forlag, Ejvind Chri.
slensen, Veslerbrognde 60.
Udflugl.
Ogsua en Udflugl bliver der Lejlighed
lil i denne Munned. Søndng den 12, l\larts
Kl. 10,00 præds modes vi i Hellernp, Ha,·.
nevej Nr. 3, og her vil vi fnu Lejlighed
lil pua nllcrnætmeste Ho'l d ol se og fan
forklaret Zonercdningskorpsels nye Arn-

Direktør Knud Lybye indleder det forste teoretiske Flyvel.ursus i DDL's
Flyveklub,
OM allerede lldligere meddelt i FLYV
S
har Det Danske Luflfnrtselsknb's
Personale startet den første FirmuFlyveklub her i Landet.
Klubben, der skulde have olie Belin•
gelser for ni blive en virkelig god Flyveklub, slnrlede i Jonuar d, A. sil forsle
leoreliske Flyvekursus, hvor snnvel Lærerkræflerne som selve Kursusel slrnks
blev godkendt nf Luflfnrlslilsynel.
Klubben er snu heldig! stillet, ni
D.D.L.'s egne Flyvere beredvilligt har
stillet sig lil Rnudighed for snuvel den
teoretiske som praktiske Undervisnini;,
hvorved denne mnn siges ni være lagt i
de bedste Hænder.

Det teoretiske Kursus, h vori 30 fif
Klubbens Medlemmer deltager, ledes øf
Luflknplojn H , Kierkegourd, der samtidig underviser i Flyvelære. Luftkaptajn
P. Jensen foreslnnr Undervisningen i
Navigation, medens Luflkaptojn N. W .
Buchhnvc underviser i l\leleorologi, Love
og Bestemmelser, og endelig CivilInge.
nior C, Holtcn Lund, J>.D.L., I Malcrinlll'crc.
D.D.L.'s Flyveklub, som er )(lubbens
Novn, hnr i Simle 11I drh•e bunde Motorog Svæverlyming. I Øjeblikke! arbejder
Klubbens Ledelse pun nl foa ful i et
Skoleplan, snalcdes ni den i Lobel af
Fornnret kan pnabegynde Svæveflyvning.

bulanceflyvemaskine K.Z. IV, bygget af
Skandinavisk Aero lnduslri's lo kendte
Ledere Krumme og Zeuthen.
Skal vi til Slut sloa fnst med Syvtom•
mersom, nt sonfreml vi nller har Spærre.
tid Tirsdag den 7. Marts, sun begynder

l\lodet præcis 2¼ Time for Udgnngsfor•
budrl, og har vi ikke Spærretid, da nnbner vi Kl. 19,00, og Foredraget begynder
Kl. 10,30 pr.
s. 11. d.
A. J. l{.
Ledelsen.

SIMONSEN & NIELSEN A/s
FREDERIKSHOLMS KANAL 4
KØBENHAVN K.

otockholm
60

Jlf,almo

{;oteborg

Xelsingfors

Flyverne fortæller:

En Nødlanding NTERESSEN for Flyvning er meget
stor i vort Land, og Kendskabet til
Flyvning er efterhaanden ogsaa steget
ganske overordentligt. At Kendskabet ikke
altid har været saa stort, fremgaar af
følgende lille Hændelse:
For en Del Aar siden maatte en af
vore Militærflyvere nødlande paa en Mark
' eller andet Sted paa Fyn. Efter Lanet
dingen begav ban sig til den nærmeste
Telefon for at ringe hjem efter Assistance. Paa Tilbagevejen til Luftfartøjet
C. C. Larsen,
kom han til at følges med en Mand,
Oberstløjtnant t1ed Hærens Flyt1ertropper.
som >>aldrig havde set saadan en før«
og som derfor var meget spændt paa at se, hvordan den saa ud. Han forhørte sig om, hvor Flyveren var landet, og denne fortalte ham, at Luflfar·
tøjet stod lige bag Stakhaven ved H .. .. . . . gaard. De gaar nu henimod
Gaarden, gaar ind igennem den, og kommer ud i Stakhaven. Her staar el
Tærskeværk, og saadan lidt for sig selv stuar en Halmpresser. Da Manden
ser den, siger han : »Naa, saadan ser den ud, ja, man maa vel nok" undre
sig over, at saadan en kan flyve.<<

I

Indrykket af

INTAVA AVIATION PRODUCTS
SCT. ANNÆ PLADS 13 -

KØBENHAVN K,

Repræsenterende

DET DANSKE PETROLEUMS AKTIESELSKAB og VACUUM OIL COMPANY A/S.
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Ansættelse af en Modelflyve-Instruktør
NDENFOH Modelflyvekredse og ikke
IUnions
mindst indenfor Dnnsk Modelflyver
Bestyrelse hnr der i nogen Tid
\'æret lait om, hvad der nu bedst knn go.
res for ni fremme Modelflyvesporten her
i Lundet.
I de sidste Anr er D.M.U.s Hjælp til
Modelflyveklubberne blevet meget udvidet, i ln·crl Tilfælde suu meget det hnr
været mulist under de 1111\'ærende Forhold med nllc Tidens Monglcr. Det viser
sig dog, ut det i munge Tilfælde ikke er
nok med Hjælp pnn den Mande, denne
ydes nu. Herom vidner navnlig den TilLngcgung i Unionens l\lcdlemsnntnl og
Klubber, der skele ved Konlingentindbcl11lingen ult. I !143. Gunske vist var der i
Lobel uf 19-1!1 slot og jæ\'Jlt kommet nye
Klubber og enddn munge nye Medlem•
mer, men til Trods herfor er Medlems•
lnllel pr. 1/ l-IOH lidt mindre end pr.
1/1-llH3. D. v. s. ni man hur sut den
'l'ilgung til, der er skel i Aarels Lob, og
lidt til enddu.
Nu hnr 10·13 ganske vist - navnlig efter 29. August været D.M.U.s hidtil
sorteste Anr, men del er ikke helt Undskyldning nok. Nogle nf Unionens Ar•
rnngemenler, bl. n. Sommerlejren, som
mnnge l\Iodelflyvcre havde set hen lil
med Forventning og Glæde snml de forskellige Eflernorsstævner, blev som Folge uf de forskellige Begivenheder uflysl.
Men, som sagt, del knn ikke være
Grunden. Nej, Grunden mno navnlig soges i, al mnngc Modclfly\'cklubbcr efter•
hnnndcn •snur i Dvnlc•. Den vigtigste
Betingelse for, ol en Modelrlyvcklub ka n
trives godt, er, ut den ledes nf en energisk Bestyrelse. Denne Bestyrelse skal
ikke ulcne sorgc for Klubbens Økonomi
- hvad der tit kun være svært nok men den skul med utrællelig Iver sori:c
for ni vedligeholde os helst skærpe Med lemmernes Interesse. Og nnvnlii: skal
den - hvad vor Formand stærkt frem •
hæ,·edc i sidste Nummer nf FLYV pnu en omsorgsfuld Mande Inge sig uf
Uddunnelscn uf nye l\lodelflyvere. Thi
det er gennem Tilgung nf nye Medlem•
mer, l{tubben vokser sig stor og stærk,
del er Logik, som alle knn se, men som
ikke alle arbejder for.

Økonomisk Hjælp.
Klubbestyrelserne kan ikke læni:ere
undskylde sig med Klubbens evt. dnnrlige
okonomiskc Forhold, snaledcs som enkelle gur. Thi netop pna delle Punkt har
D.l\l.U.'s Bestyrelse indset, at der bor
gores noset. Sporgsmnnlel er nu lost pnn
den Mande, al Klubberne kan soge
Unionen om okonomisk Hjælp. Gennem
D.K.D.A.S. har Unionen fane! stillet en
Sum til naadighcd til delle Formnal.
Flere Klubber har allerede benyllel sig
deraf, f. Eks. til Hjælp til Afholdelse uf
en Konkurrence (indendørs), cl Bygge.
kursus, Anskaffelse nf nødvendii:t Værktoj og lign. Denne Hjælp har uden Tvivl
betydet meget for de respektive Klubber,
og forhaabcntlig folger endnu flere Til•
budet.
!\len det kræver, nt Klubben selv tui;er
Inlllativet. Og del er det, der er det brnmdende Spørgsmaal. Det gælder om al faa
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sat Liv i en Del Klubber, oi: delle knn til .
syneladende ikke heil ske nd skrifllii:
Vej, nltsnu mon mnn se 111 rinde eu endnu bedre Losning. Dcnuc Losn ing vil
sikkert være:

en fast lønnet l\lodelflyve-lnslruklør.
Men der er mnngc Ting ni Inge i Ile•
lruglning og overveje ved delle Sporgsmnul. Lud os derfor se lidt pnu, ln'ucl
hun skul beskæftige sig med, ll\·ilke
Krnv, der skal stilles til hnm, hvnd hun
vil koste, oi: hvor vi evt. knn finde hnm.
Jo, - hnn skul selvfolgclig forsl Oll
fremmest luge sig nT de eksisterende
Klubber og vejlede, hjælpe oi: kon•
trollerc disse. Vejlede og hjælpe dem
med interne Anliggender, ,Hholdelse uf
lokule Udstillinger, Konkurrencer, llcgyuderkursus,
Propni:nndnmudcr 1ned
Foredrug, Film o. lign. Desuden c,·t. del .
toge i de res uurlige Genernlforsnmlin•
ger, og derved som D.l\1.U.s llcpræscn,
lnnt udove en vis Kontrol, som ikke
mindst vil være til Gavn for Klubbens
Bestyrelse og dens l\lcdlemmer.
Som det er nu, er der en hel Del Klub.
her, Unionen overhovedet aldrig horer
fru, undtugen lige ved den nnrlif!c KontingenlindLelnling. Hvnd foreInger disse
Klubber s ig i Aarets Lob? Her vil det
netop ,·ære uf Betydning, ut der cl Pur
Gange om Anre t kom en Instruktor pau
llesos. For hun vil jo bringe cl vist Pust
ude fm med sig, nye F iduser og i dd
hele luget Nyhuder ikke alene fru 1111d1·e
Klubber, men ogsun fru Udlnndel, er•
hvervet dels ved noje nt folgc med i den
udcnlamlskc Flyvelillernlur og Flyvetidsskrifter og dels ved Dellngelse I in•
ternnlionnle Modelflyvekonkurrence r, eller muuske endda ved Studierejser, Delle
sidste lyder ganske vist dyrt, me n kun
sikkert pon forskellig l\11111de laves uden
ult for store Udgifter. !\len ogsnn for de
stol og sundt Arbejdende ){lubber vil del
betyde en meget stor Hjælp og Opmuntring med snndnnnc lns truktor-Bcsog.
Mindst lige s1111 meget vil en Inslruklur
savne ved Oprettelsen uf nye l\lodelflyve.
klubber. Unionen hnr 1111rligt mnnge Fo.
resporgsler om, hvordun l\lodclflyve•
kh1bber slurks, og disse bcsvnrcs snn fyt.
destgorcnde som overhovedet muligt.
Men nlligcvel bliver det i ull for mange
Tilfælde ikkt! lil noget med Dannelsen
uf nye Klubber, fordi det ikke lykkes
den (dier de) pnnsældcndc nt sknbe den
nodvendigc lokale Interesse for Sngcn.
Kan Unionen derimod tilbyde nt sende
sin lnstruklor til nl lede det sllftende
Møde, eller helt selv toge lnitintivct he r•
til, er der tungt større Chancer for nt
fun dannet mange nye Klubber, der
straks Ira Stnrlcn vil være hjulpet godt
pnn Vej.
Af de her nævnte Opgaver vil del ikkevære
svært ni regne ud, hvilke Krnv der man
stilles til en ~nndnn Instruktor. For det
første skol hun - efter min Mening værl' eller i hvert Tilfælde have værl'I
aktiv Modelflyver, os som snndnn godt
inde i l\lodclflyvningens Teori og Praksis.
Nogle vil nmnske mene, nt dette ikke er
nødvendigt eller mnnske endda uklogt,
bl a. med den Begrundelse, at en Mand,

der hidtil har stnnet udenfor Modclfly.
vc rnes Hækker, bedre ser l\lodelflyve•
probleme ts Sk:nunkcr og H1em11inger, og
hvorledes disse skul gribes 1111. Su111h11
:mgde tnun i S\·crige, du Sporgsmnnlel
di!r vnr ukluelt for en. I Anr siden. Som
bekendt blev llcsultnlel, ni en lkke-~lod elflyvcr Hr. Ingenior G. 11. Dcrunh; blev
unsut som Forste, Jnstruktor, hvilket senere hnr gi\•et Anledning lil nogen Dis•
kussiun og Kritik.
Dernæst skul hun være ,:odt inde i l\lo.
delfly\'llingens hele Oq;nnisulion, s1>eciell
indenfor D.l\l.U., idel der cflerhnundcn
er mnnge llcgler og Bestemmelser øl
ingllage o,: overholde. Desuden skul hull
hu\'c fulgt med Modelfly\'llingens Udvikling igenne m de sidslc Anr, for ikke al
~tun ukendt overfor Sporgsmual herom.
Endelig skul hnn sclvfoli;dig hn\'c E\'•
ncr til ni orgnniscre, holde Foredrog og
lign.
Men snu konuncr del 11rckærc Sporgs•
11111ul - Peni:enc. i\11111 muu regne med,
ut Opg11,·e11 heil vil læi;ge lleslni; pna
~lunden, sun hun ikke kun have nndel
Arbejde. I-11111 muu derfor hnvc en Anrslon, hun knn cksislerc for, og cln der vil
blive store Udgifter til Hejser, Hotelophold og llepru:sentulionsudgifter, mon
mun sikkert regne med en Sum pnn 5."
fi.000 Kr. I Sverige stoller Staten nu Mo
clellly,·ninge11 med cl stort uurligl Belou,
oi; en Del h<!rnf unvcndcs til lnslruktor1,on. Endnu er den dunske Slat ikke snn
interesseret i Modelflyvcbevæi;clsc n, ni
vi kun regne med lilsv11rende Stolle, hvil.
kr t forhnubcnllig ,·il blive Tilfældet i Lo.
hel uf noi:le Aur.
Til Slut slnll r snu kun ni finde en
M1111d, der vil kunne pn11t11i;e sig Posten,
oi; være i Stund til nl udfylde den pnn
forsvurlig Vis. Det er givet, ul del ikk~•
bliver noget let og behageligt Job. N11v11.
lig puu Grund uf det meget Hcjseri og
dual'lige
lndk,ur terini,:sforhold
i
de
S1111111!,yer, mange nf IUu bbcrne ligger i.
Endelig 111011 del uemærkcs, ni der sondsynligvis ikke bestemt knn skaffes Gn•
rnn ti for de okonomiske Forudsætninger for mere end ect Anr nd G1111i;en, i
hvert Fold son længe Staten ikke stoller
Sugcn med en fnst nnrlig Sum, hvorfor
der jo vil \'ære en \'is llisiko for vedkom .
mende ved 111 springe frn en i:od Stilling.
Alliccvcl er der forhonbenlli,: en Del,
der ved nl læse dette Indlæg vil give sig
til at spekulere over Sngcn del er
nemlig mit Hanb hermed - snnll'des o l
de, den Dug Pcngesporgs1111111lct er i Orden, ikke forsl skul til ul overveje deres
personlige Stilling til Spnrgsmnulel, men
cvl. er klar til ni melde sii:.
D.M.U.s 13eslyretsc urbejder i Øjeblik•
kel med dette Sporgsmnnl, me n for tilfredsstillende Rcsullnl foreli1;ger, kan
intet nærmere herom meddeles. Vi nærer
dog det bedslc Hnnb om et godt Re•
sullnt.
Iovrigl skulde delle gerne gh·e Anledning til, 11I Sngen kommer under nojere
Debut her i FLYV m ed Indlæg ikke alene
fro l\lodelflyvernc, snuledes ni Sni:cn gri.
bes rigtig nn fru Begyndelsen og nll for
megen senere Kritik undgnns. Men Sngen hasler meget, idet den helst skul
ordnes hurtigst muligt.
Der venter Hr. Modetrlyve-Instrukto rr n
en stor og meget inlt!rcssnnt Opguv<,,
J o r g e n G u m s I,
Næstforma nd i D.l\LU.

Om en dramatisk Nødlnnding pan Snitholm hnr Lunknptnjn Harald Hansen
givet en Beretning:
- Ener nt hnve n0everet Pnssngerer
frn Berlin i Mnlmå startede Mekaniker
Aage Hansen og jeg med en een-motoret
Fokker for nt flyve hjem til I<nstrup. Det
vnr Storm med Snebyger og bælgmørkt.
Nogle Minutter ener Stnrlen, da vi vel
har været Halvvejen, gik Motoren i Stnn
som Følge nf Isdannelser i Karburatoren,
sna vi mnatle ned øjeblikkelig. Jeg vidslt',
at Saltholm Ina el Sted forude. Der vnr
intet andet nt gøre end al vente og se,
hvad der vilde komme nedenunder, Vand,
Is eller Lnnd.
Vi var snn heldige nl komme ubeskndigel ned pna Østkysten nf Snitholm.
Sneen væltede ned, og vi turde ikke blive
i l\laskinen, som hoppede og dansede i
Stormen. Vi overlod Maskinen til sin
Skæbne, og med hinnnden i Hnanden begyndte vi vor besværlige Mnrcbtur i Snestormen for at nan frem til Øens eneste
Telefon. Undervejs tænkte jeg stndig paa
alle de unødigt bekymrede Mennesker i
Lufthavnen, kunde jeg dog bare ranbe
til dem de Pnr Kilometer over \'andet.
Jeg saa for mig Billedet af den oprørte
Lunhavn, Radiofolkene, der forgæves lyt•
ter, efter at Forbindelsen var afbrudt,
de vil ikke opgive Haabet om at høre
vort Knldesignnl igen, og omkring dem
staar en Kreds af tavse Mennesker og
vogter pan hver en Bevægelse, de foretager sig. Stormen er blevet til hnlv Orkan, det sneer bande fra oven og fra ne·
den, men Luflfnrtens Folk arbejder under
Højtryk paa al sætte Redningsfornnstaltninger i Gang - og imens traver vi her
afsted, svedende i ,•ore lykke Flyvedrng•
ter. Vi kan ikke se en Meter frem, men

vi hører af og til det uhyggelige Brøl fra
Sirenen pna Nordre Røse, ·og det hjælper
os noget til Retningen. Da vi endelig
naar Telefonen hos Gaardejer Knudsen
og faar Forbindelse med Lufthavnen,
hører jeg et Raab, der drøner i mine
Ører: Her er Haraldl Del var det Trylle-

ord, der skulde til, for al Spændingen
kunde udløses. Nogle Timer senere tog
vi ud for nl finde Fokker'en. Den var
indesneet, men fejlede ellers intet. Vi blev
om Natten hos Ganrdejeren, eller Saltholms-Kongen, som han ogsna kaldes,
og blev beværtet paa del bedste.
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DET IGL. DANSKE
AERONAUTISK! SELSKAB
Kontor: Nørre Farlma111gada 3, Kbhvn. K.
Tlf. C. 7220
Posl11lro 25.680

Ordinær GeneralforsamUøg
i D. K. D. A. S.
Ordinær Generalforsamling aCholdes Tirsdag d. 28. Marts 1944 m.
19,00 i Handels- og Kontoristforeningens Foredragssal, Nørregade 9, København.
Dagsorden.

1. Aursbcretning fru Bestyrelsen.
2. Aflæggelse ar Regnskab og Ind·
stilling om Decharge for samme,
3. Valg af Bestyrelsesmedlemmer,
jrr. Lovenes § 10.
4. Valg ar Revisorer.
5. Valg af Æresmedlemmer.
6, Eventuelt.

•

Besøg paa Skandinavisk Acro Iøduslrl.
Det Kgl. Dnnskc Aeronouliske Sclsknbs
direkte Medlemmer indbydes til ved cl
Besøg pon Sknndinovisk Aero lndustri's
Fabrik i Hellerup at bese den nf Firmaet byggede nye Ambulnnccmnskine.
Besøget finder Sted L ø r d o i; d. 1 t.
M o r t s 1 0 4 4 K I. 1 4.0 0 p r. Modeslc•
det er Hnvnevcj 3, Hellerup (lige vel.I
Tuborgs Fabrikker). Som Leg i I i •
motion
mno
Medlemsko r t
m e d b r i n g c s.

•

Nye Medlemmer
Repræ:ientont Nicis Peter Holm, Rønne.
Sekrctrer, cnnd. jur. Songcr.
Reprresenlunl Arthur B. Nielsen, Aarhus.

AA Grund nf O\'ervældende Stofmængde
P
mnn vi udelode Artiklen om Aero dy•
11 u m I k denne Gnng. I næste Nummer kommer ,Jorgen Mortenlien Igen med en Artikel,
som hon knlder Luftens Arbejdsevne.
Des\'rerre l111vde der I sidste Artikel Ind•
sneget sig en Fejl, idet Formlen
skol læses:

= kg m•sek2
e = /ø kg m_.sek
e

1/ 8

1/8

Dansk Modelflyver Unions Begynder-Svævemodel

§l~IIPllEI

kg sek2

(} = m'

AL FORSIKRING:

A. JESSEN & CO.s Eftf.
V. Thomsen

Otto Thomsen

VESTERPORT

C. 9189 - 9S96

64

•

9

1

eller:

Dnnkdireklor Bo et i u s, der fik Declmrgc. Driftsovcrskudel vor pan 008
Formand: Traftkosslstenl A. T. H. Ohrt,
Kr. Klubbens Teorikursus i Vinteren
Kontor: St. Kongcnsgoclo 68 1 o. G,, K.
11143 vnr gennemfort for 1.100 Kr. og
Telefon : Palm 2008.
med en Udgift for Klubben pnn kun 20
Kr.I Til Gengæld havde fire •Flyveonk•
ler• som sædvanlig støttet J{lubben med
Aalborg Flyveklub.
Tilskud til Kursus.
Der er 25 Medlemmer i Aalborg FlyTo
gumle
Bestyrelsesmedlemmer,
veklub, der har Certifiknt, og omtrent
Næslformnnden Direktør J, E. Jenligcsan mange meldte sig som vordende sen, snmt Kobmnnd Knud \V c r n er,
Flyvere pno Klubbens Generalforsamling der begge har siddet i Bestyrelsen siden
den 4. Februar, da l\lcdlemmcrne fik
Klubbens Stnrt I 1938, vor pan Omvalg,
forelagt Planerne til den ny Opsparings. og begge ønskede ut udtræde. I deres
bank, der samme Aften blev til Virke- . Sted blev valgt Ci\'ilingenior Harry
lighed, Klubben rander over lo K.Z.-2
H o I m q u is t
og
Lnndsrelssngfører
Kupe Maskiner, en gron og en gul med 0 rum Jens c n. Fnbriknnl \Volte r
[ndreg:islrcringerne OY· DOV og OY·
L n n ger, der ogson vnr pnu Omvalg,
DOV, og son snart del overhovedet er blev genvnlgl. Ligeledes genvalgtes Formuligt ni begynde ni flyve pnnny, gen- C11ingc11s Revisor, Reprmsentnnl N er•
nnbncs Skolen med disse pragtfulde I ung.
Luftfartøjer,
Alle Medlemmer, som er interesseret
i at komme pnn Flyveskolen frn Slnrten,
Kolding Motor Flyveklubs Genernllor•
hnr fanct udleveret en Sporemærke-Dog, samling blev afholdt den 31. Jnnunr Kl.
i hvilken de kan indklmbe ]{lubbens 19,30 i Teknisk Skoles Festsal i Kolding.
Værdimærker III henholdsvis 2 os 5 Kr.,
Foreningens Formand, Direklor S. A.
indtil de GOO Kr. er indsat, som pan delle Christensen, Kolding, bod Velkommen
Tidspunkt man skønnes for nødvendige. og foreslog Lnudsrelssngforcr Jorgen
Hver Uge gnnr Inkassatoren rundt til
\Volf, Kolding, valgt som Dirigent. L.!l.dem, der hnr tegnet sig og sælger Spare- Sngforcren valgtes enstemmigt.
Dirigenten oplæste Dngsordeuc n, som
mærker - hvis de pnngældende dn ikke
selv henvender sig til Kassereren for.
vnr følgende:
inden. Naar 120 Kr. er opsparet, knn
Formunden S, A. Christensen redegjor.
Skoleflyvningen til sin Tid begynde,
de for Klubbens Virksomhed i det for.
Blondt de 25 første, som fnar sparet lobne Anr, herunder den Virksomhed,
de fornødne 000 Kr. sammen, foretages som \llr udfo ldet nf de nf Dcslyrelseo
en Lodtrækning om lo Præmier, der nedsalte lo Arbejdsudvalg, Propngn11dnhver er pnn 300 ]{r, i Værdimærker. D!!l udv11lgel og Ud\'nlget for Elnblcring nr
er pan Forhnnnd fnstsnl, ni Peng1me
Flyvepinds. Med Hensyn til del sidst•
k u n kan nn,·endes til Flyn,ing og ikke næ\'llle Uclvnlg_~ Arbejde, omlnllcs Fortilbngchctolcs medmindre der forl!ligger hnndlingernc med Kolding Kommune og
med Stolens Luftfnrlslilsyn. De nf Forganske særlige Omstændigheder.
Dircklor No r by N i c Is c n, der vnr e ningen nfholdte Sammenkomster blev
med al give Ordet til Formanden, Hcendvidere gjor l til Genstand for Omtnle.
Efter Anmodnini; nf Formnnden oply.
Generalforsnmlingcns Dirigent, indlcdle
dnktor
A1f
S c h i o 11 z.c h r i s t c n- slc Dirigenten, al Journalist Carsten
s en, som fortalte om den gode Vækst,
Meyer Pelersen nylig var udtrnadt nf
der hor været i Klubben i det gnmlc Bcslyrelsen pna Grund uf hnns Fraflyt.
Anr. Ved Nytnnrstid rejste nogle enkellc ning fro Kold ing, og ni de iovrigl nf•
gnncde Bestyrelsesmedlemmer var i
bort frn Byen, snn lcdes ni Mcdlcmslnl.
let faldt til JOS. Det er dog steget igen
Henhold til stedfunden Lodtrækning siden. Trods Tidens Vanskeligheder blev Direklor M. Th. Lauritzen, Erhvcn·s•
der holdt mange Klubmoder og Fore, chef P. A. Hoy og Assurnndor 'Harry
drag i 1943, men Foreningens fem Anrs
Andersen. Formnndcn foreslog Genvalg
Fodsclsdng den 31. August blev nf nær- uf de 3 nævnte Bestyrelsesmedlemmer
liggende Grunde ikke mnrkerel efter og Nyvnli; af Journalist Frøken Dreycr.
Kolding Folkebind.
Plnnen.
Regnskabet, der bolanccredc merl
:J.107 Kr., blev forelagt nf Kassereren
*

DANSK MOTORFLYVER UNION

Udførlig Tegning
og Byggevejledning
75 Øre.
Komplet Matertalesat
(med Tegning)

tll SIMPLEX
Kr. •UO.

Faas fra FLYV's FORLAG, EJVIND CHRISTENSEN, Yesterbrogade 60, Københnn V,

SPORTSFLYVEKLUBBEN
Sportsflyveklubbens Opsparlngsbog. Som
ventet var der blandt Medlemmerne el
meget udbredt Ønske om en organiseret
Opsparing til Flyvning. Det blev snaledes
en stor Succes frn Starten, os der er ingen Tvivl om, al denne Opsparing vil
blive til meget stor Gavn for Klubben.
Et Par enkelte Punkter hnr givet An•
ledning til Tvivl. For del første deltager
alle, der hnr kobl Opsparingsbogcn i den
første Lodtrækning om gratis Flyvninl!
for inlt 750 Kroner. Ikke som anført i
sidste Nummer ar FLYV kun Klubbens
Medlemmer.
Dernæst har enkelte misforstanet Meddelelsen om, •al Bestyrelsen forbeholdt
sig nl anvende Halvdelen af del opsparede Beløb til Anskaffelse af Matericlc,
saaledes at mon kun fik Flyvning for
Halvdelen af de opsparede Penge. Delle
er naturligvis ikke Meningen, man fuar
udleveret Flyvebilletter for hele det opsparede Belob og i Tilgift al15oa Chancen
for at vinde for 500 Kr. gratis Flyvning.

DANSK SVÆVEFLYVER UNION
Sekretær: Obersllnde Harriet 1-·anlev,
Dronnlnggaønlsall~ 120, Holte
ln• truktør : LoJlnant J . G. Bergh,
Ulrich .Dirchs Afl4 47, København S.
Kasserer: P. li. Nielsen,
H• raldSlfllde 301 tv. København N.

Dansk Svæveflyver Union afholder sit
anrlige Repræscntnnlskabsmøde den 20.
Mnrls Kl. 9 pr. paa Hotel Grand, Odense

*
Dansk Svæveflyver Union bestod pr.
1.1.43 nf 10 Klubber med 222 Medlemmer.
Indtil 1. Januar 1044 er den vokset til 31
Klubber med 676 Medlemmer, og der er
flere nye Klubber i Anmarch.

•
Generalfors.mllng I P,F,G. Den 0. Februar afholdt •Polyteknisk Flyvegruppe•
sin ordinære Genernlforsnmling. Forman.
den oplyste i sin Beretning, al man har
cl Plan under Reparation (Polyl I) samt
2 under Bygning, nemlig Polyt Il (egen
Konstruktion) og en Grunau Baby. Mon
regner med ni genoptage Flyvningerne i
April.
Til Bestyrelse genvalgtes Civiling. v.
Staffcldt (Formand) og stud. polyt. Tetens
(Næstformand), snmt nyvalgtes
stud. polyt. Brieghel•Miiller (Kasserer).
stud. polyL Harboc (Sekretær) og slud.
polyL Bursell.

•

Dn vor Kasserer, Herr P. H. Nielsen,
for Tiden er bortrejst, har Herr K. Videbæk Kjeldfort, Vestcrbrogade 30, forelø•
hig overtaget Kassererposten.

STATUS
Stnlus - del vnr virkelig en god
JmedA,Status
Knud Flensled-Jensen kom
i FLYV Nr. 1•1044. Og hvorfor den
skulde nedbringe en Skylle over K. F.
Jensens Hovedc, kan jeg ikke indse, dn
den efter min Mening er helt rigtig. Kri•
tik er jo kun nf del gode, og jeg synes ab.
solul den er velbegrundet i dette Tilfæl•
de, thi svigter vore fine Modeller ikke
som Regel ved Stævnerne'/ De fine Tider,
der ind imellem er opnuact ved cl Stæ,·.
ne, er som Regel Resultat nf en fin ter•
misk Opvind og ikke pna Grund nf l\lo•
dellernes fine Flyveegenskaber. Det er
dejli"t, ul Flensted-Jenscn ikke er bange
for ut se Sandheden i Øjnene, thi derved
bliver mun i Slnnd li1 nt se, hvor langt
andre er noael, og hvordan de er nnnet
dertil, og Resultatet er foreløbig de to
nye Profiler og Højstartspillcl, som er to
værdifulde Fremskridt. Med Hensyn til
Aerodynnmik og Rcynoldslullels Indvir.
ken pan Luftens Forlnb om Profilcl, er
der udførlige Artikler i •Hobbyboken •
1043. (Hvorfor er der ikke lidt mere • vi.
derekommc n • Modelleori i de dunskc
Flyveblade og Litteratur?)
At m1111 ikke skulde kunne bygi;e en
bnade let og stærk Model vil jeg dog ikke
skrive under pnn, da jeg selv har haft
stærke Modeller med 15.5- 16 g Planbelastning, hvilket efter min ~lening heller
Ikke er tilstrækkelig lcL Al F.A.J.-1\eglcn

skulle være en Hindring, tror jeg ikke.
Med Hensyn til Kroppen ved jeg, nt mnn
knn flyve med betydelig kortere Krop,
end vi er tilbøjelige til herhjemme. Jeg
er fuldstændig enig med Flensted-Jenseo
i, ut Planbelnslningen burde gives fri, da
det jo ogsna kun være en Sport at byege
sna !el som muligl, og det gnar jo kun
ud over Ejermanden, hvis .Modellen er for
svag.
Endvidere er del cl Minus for den Modelbygger, der kan bygge fint og dermed
let, nt hnn skal have denne Planbelastning og konkurrere med andre, der bygger mindre pænt og dermed tungere, JeR
mener det vilde give finere og skarpere
Konkurrence al give Planbelastningen fri,
Til Slut mener Knud Flensled-Jcnsen,
nl del vilde hn,·e Betydning for Tilgang
III Klubberne, at disse præsterer fine
Fly,·ninger; dette er ogsna saa fuldstændigt rigligl, men er det de bedste Medlem.
mer, man faar ved at begejstre dem? VII
de som Regel ikke blive skuffede, nnar
de skal i Gang med deres første Model OR
opdager, al der er en hel Del Arbejde,
endda el meget stort Taulmodighedsnrbejdc, inden man naar frem til Flyvning.
Men selvfølgelig vil de virkeligt interesse.
rede blive og fortsætte, og derfor er det
altid rigtigt nt lave god Propaganda for
Sporten.
Børge Gandløse.

Falske Modelflyverekorder
Dansk Lurtsportsrand og Dansk
Modelrtyver Union meddeler fol.
gcnde:
N meget pinlig Affære er blevet afsJø.
E
ret, idel Næstformanden (fungerende
Formand) for Modelnyveklubben ,Con.
dor• i Helsingor, Hr. Helge Andersen, i
Løbet nf Anret 1943 (og formentlig ogsnu sidste Halvanr af 1942) hnr anmeldt
en lang Række falske Modelflyverekorder
og Eliteflyvninger til Modelflyver Unionens Rekordprotokolfører, Hr. Jørgen
Skovgnnrd i Odense, hvorved Hr. HelRe
Andersen uberettiget bl. n. hnr fanet til•
delt Del Kgl. Danske Aeronnutiske Sel•
skabs Vandrepræmie for Aarsrckord i
Distance for Modelflyvning i Period<'n
1942-43 og uberettiget er blevet udtaget
lit det Eliteflyverhold, der skulde have
været sendt som Dnnmorks Hepræsenlnn.
ler li1 Modelflyvekonkurrencen i Sverige
i 1943. Falsknerierne har bcstnaet dels i
Anmeldelse uf fikllve Rekorder og Eliteflyvninger og dels i falske Undcrljkriftcr
paa Anmeldclsesblnnke tterne for de to
Kontrollanters Vedkommende.
Som Følge heraf er Hr. Hcli;e Andersen
blevet ekskluderet for stedse som Medlem
nf Modelflyveklubben •Condor•, og Dansk
Modelflyver Unions Bestyrelse hnr om.
gnoende annulleret samtlige uf Hr. Helge
Andersen anmeldte Rekorder og Elite.
flyvninger, ligesom Bestyrelsen pnn Unionens næste ordinære Genernlforsam.
ling vil foreslaa, at Hr. Helge Andersen
udelukkes for sledsc fra nt blive Medlem
af nogen Klub under Dansk Modelflyver
Union.
Samtidig bar Bestyrelsen for Det Kgl.

Dnnske Aeronnuliske Selskab idømt Hr,
Helge Andersen 5 (fem) Aars Karantæne
frn d. 1. Jnnuar 1044 nl regne, indenfor
hvilket Tidsrum han udelukkes fra nt blive Medlem af nogen Klub eller Forening
lilslullet Aeronautisk Selskab og fra at
blive direkte Medlem af Selskabet samt i
det hele tngel fra enhver Delta11else i no.
gel Anliggende indenfor FlyvcsporteruJ
Omrande indenfor delte Tidsrum.
Du Modelflyver Unionens Rekordproto.
kotrorcr, Hr. Jørgen Skovgnard ved kri.
tiklosl og uden Kontrol nt have proto•
kollerel de falske Rekordanmeldelser
har udvist en stor og utilgivelig Efterlndenhed, man hnn anses for uegnet til
nt være Rekordprotokolforer, hvorfor
Dnnsk Luftsporlsrnnd i Fremtiden ikke
kun godkende Modelflyverekorder og
Elileflyvningcr, der er protokolleret nf
Hr. .Jørgen Skovgaard.
Pna Dansk Lurtsporlsrnnds Vegne.
S. A. Dolbro.
L. Prytz.
P11u Dansk Modelflyver Unions Vegne.
K. Flensled-Jensen.
Endvidere meddeler Dnnsk Modelflyver
Union:
'
Indtil videre vil Hr. Jørgen Gamst, •Pa.
rndisgoardenc, Avedøre; fungere som Rekordprotokolforer for Dnnsk Modelflyver Union, oR alle Anmeldelser om Rekorder og Eliteflyvninger m. m. indsendes til ham•
I næste Nummer af FLYV skal vi brin.
ge den reviderede Rekordliste.
Paa Dansk Modelflyver Unions VeRne.
K. Flensted-Jensen.
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Iler ,·il blive u clddt ;1 Pr1C11ticr
Klusse med lilhorcnde Diplomer,
ekslrn Diplomer. Si1hlc Frisl for
ding af Modeller t?r den 18. Mnrl~

DANSK MODELFLYVER UNION
Formøml: K. Flenstc.t,J"nscn,
Kol>belcjcvej 21, nrt,. TcJr. Bcllo 3762 , ••
Sekretær: Palle Petersen, Cn:clllnvcj 25, Vnlhy,
Telt. Vull>y !.2611 u.

i h wr
"'ml 2
Tilmdcl. A.

Nye Klubber mader Unionen.
.\arup
:\1.F. er 1111 l ilslullel D.M.U. mccl iull 7
:\le11l1•11111wr. Fdm. S, Z11sl'l1l11g, lll:nlsko•
len i AnrnJ>.
:\I.F. Svnuerrw, Tollose, :; Medl. Fdm.
Arne \Veslerguu rcl, Hnjskolcn, Tollnsc,
~ohorg, hvis Adresse h r11i;tc~ i forrige
Nummer, er imlmelcll mc,I 11 Mt·tll.

J.undsudslllllng 10-14. Avinlor's Mllllclflyvere hnr i Anr luget lnil in tivel til Afholdelse nf en L11111lsuds lillinH i dc11 nor1l.
jydskc llovcdslnd - AnllH>rfl, UdslillinlWII nfholdes i l'nnskednflene fru Onsdng
«I. f,. lil 2. Pansketlui: d. 10. April. l\l11hh1·11 hunher, 111 alle dnnskl! Motlclrlyve.
kl11hh1•r h\iver repnesenlerct, ikke mincl.~t
for ni ,·ise, ul Dnnmnrk Ikke slnnr li lhngc for Sverige og Finlnnds Uclslillin;:c,·.
cler jo er kendt lnngl ud over clisst• I.1111 .
tlt•s l.irn,nser.
A.M.F. hnr lejet cl slorl, ccnlrult 111·•
lii,;i,;cndc Lokulc ol{ hnr Pinds til cl l'ur
llundrcdc Modeller, snn ingen Kluh h!!l111.
,·er ni holde sig lill>uge, Som noget ,;1111ske Nyt hnr J{luhlum lei:net Urund-, 'l'y,·cri- oi; Skndesforsikring, .~uulcd es II I
nllc forvoldte Skuder vil blive crslnllel.
Modellerne vil hlivc inddelt i Kl11ss1•r
ifli:. D.M.U.'s Byi:;!lekonkurrenceregler:
I. Uheklætllc Svævemmlcller.
2, Uheklædlc Motormodeller.
3. Uekltcdle Svævemodeller.
•I. Bckhcdle Molor111odellcr.
5, Ucnzinmodcllcr.
ti. l11de11d11u Mode ller.
7, Flyvende Sknln. og Hulv~knlnmncldh•r.
8, Sknlumodcller.
!I. Specielle Moclcller.

M.1-'. Spce1l's U1Mll1111g. Den :;, og li.
Fehruur ufholclt •Spce1l •, \kunclerlmrg,
en Uclslillini,;, hvortil der vnr sendt Mo•
tlcllcr l'rn • Agnlon •, Anrhus og Odder
:\I.F. Forudt?n Modellerne ,·:1 r der Ucl'ilillel
Blnclt• oi: Tid'iskrifler, oi;: 1111111 hn\'Cle entl.
videre fnucl en uf Unionen nnsknffel,
gcnncmskunreu llcnzimnolor lil en Mo.
clclf'ly,·emusk ine.
Ucr hlc,· ucldell Byi;uepr,cmicr, clcr
fordelles suulcdes :
I. Pr. F.T.li. Ocltlcr MF.
2. Pr. Sclvlwnslrnklion, Mf. Ai:1111111
:1. Pr. S implex , MP. Speccl.
Ud cl\ c r cll'ltc tilfnlcll Klnhhcn~ 11i1rligl'
Uyg1:c1iricm i1• T .M.I'. I.

Benzinmotor til Salg

MODELMATERIALER

Krntmo IO -

0,35 HK.

PAUL KUNISS
Lemnosvej 31, København S.
Telf, Sundby 3975

M.F. »\'ohl• meddclt·r: Film. Pch'r Ussing Olsen hnr skiflel Aclr1•1,se til : Villn
Lnncl, Sindul.
O.M.-F. hur pan e11 ckslrnonlintur (ie.
111•ni ll'orsnmling den 2. Feh. rnlgl Curl
J11h1111 Pelcrscn lil Flp·elctlcr. Smut icliH
gnr l~luhhcu opiu1erkso111 puu, ul ni Kor.
resp1111cl1111cc sknl .~endes lil For11111111lc11
A. 1111~1 Anris, Pogeslrn!clc 12, Odense, og
ikke ~om opgh•et i l~luhlislcn Rox a,
Oclcn~e.

Højstartsnor, 140 m paa Vindsel,
med Plag og Ring Kr. 4.50

TRÆVAREFORR ETNINGEN
Pr. Maries All~ I, Vester 5341 y
(v.

Tykkelee

format

Pri•

0,2

45 )( 12

20
25
35
50
65

mm

-~

0,3

HAWKER HURRICANE
(Spændvidde 245 mm -

Skala I: SO)

Byggesæt med Materialer I uds111gt Træ
samt Tegning, Byggeanvisning, N tlonali•
tetsmærker, Sandpapir, Traad m. m.
Krop, Vinge m. v. er kontursavet. saa
kun en Kniv skulde være n111dvendlg til
Bygningen.

Kun 1,95 Kr. + Porto
(Postkonto I 5835 bedes benyttet).

Dansk Modelflyveindustri
Brogade 6-8, Odense

66

0,4
0,6
0,8

cm

Øre

1,0
80
forlang Specialtilbud paa
større Formater

Yenll11t skriv etter wer WPrl1llsle

Flyvning med
W Mode/la
er en rigtig Feriesport
for Far og Søn

ERIK WILLUMSEN
Ar.t•llasa W,Mod.tlu

SS. Pllatrllde • lållUYI l
Talt. Ceafrll 9211

Avlulors Modelflyvere afholdt den 30.
.lun. ortlhuer Genernlfursamling. Nn:r111e.
re , il folgc i rucstc Nummer.

HOBBYBOKEN I
*

Stort Kvartformat med
mange Illustrationer, Teg·
ninger til Skalamodeller
og Svæ,·ernodeller, Plan·
proftier samt mange Ar·
tilder for Modelfly,·ere.
Desuden et Afsnit om
Modelbaade med mange
Tegninger.

Pris Kr. 5.50.

*

Det er H rigtig M1dalbyggerbog !

FLYV's FORLAG
EJVIND CHRISTENSEN

Vesterbrogade 60 . Kbhvn. V.

"KRATM0 11
Modelflyvemotor
Arna Fog, En1~••eveJ 76. K1~enbav1, E,a 8701
8"GIIMHI Med Pre- fif........ 9ftlfl8f

Ol. KongeveJ 70)

Cellofiner

Byg en

Der ,ur senncm1,11itlig gtHII Bc~og, o g
• Speed fik du oi;-i111 cl nou~nlmulc godt
Udhyllc.

PAPYROLIN
JAPANPAPIR MED OAZE
Meget stærkt og fortræffeligt til Beklædning
af større Modeller
Papyrolla eensld lg Japan, pr. løbende Meter Kr. 2.00
"

tosidig Japan, pr. løbende Meter Kr. 2.65
Bredde 90 cm

Papyrolln suger meget lidt Dope og har glat
Overflade

.lllotorgumml ca. I X 4 mm pr. Meter 50 Øre
Mod Indsendelse af Betalingen I Frimærker
ekspederes omgaaende

+ Porto

Erik Wltlmen IJnMt I IINlmmlJYIIIII It. 2.11

Luftfartforsikringer

~dcntJtaacndc 13øgcr om:

Flyvemaskinetyper - M.otorftyvning
Svæveftyvning - M.odelØyvning
faatJ fra FLYV's Forlag
H. Oslellus. Rymdenø IAglar, hft. Kr. 4,00, indb. Kr. 5,60.
73 berømte Flyvemaskinetyper fra de krigsførende Lande.

overtages af

Den nordiske Pool for
Luftfartforsikring
Central 12.793

Med Beskrivelse af deres Opgaver, Anvendelighed og Data.
DANSK UDGAVE, lige Ul.kommet, Kr. 4,85.

H. Oslellus, Rymdenø Hglar Il, hft. Kr. -1.00, indb. Kr. 5.50.
Nyt Bind af den bekendte svenske Forfaller. Indehol,
• der nye Typer Flyvemaskiner, som er fremkommet siden
I. Bind udsendtes.
Ulf Ramm-Erfcbsoo, Modeml ølrldøflyg,
hfl. Kr. 0.00, indb. Kr. 12.00.

Den mesl omfattende Bog om Flyvemaskinelyper, der
hidtil er udkommet 247 Sider med Billeder og Data ar
over 400 Maskiner.
Dnnsk Fly,·nlngs Hlslorle. Kr. 3,50 (nedsnl Pris).

Dnnsk Militær- og Civilflyvning fra Flyvningens furste
Duge og indtil Tiden omkring 1!134. Mange interessante
lllustrntioner og Skildringer fra Flyvningens Barndom,
Knud Lybye, Dansk Trallkflyvnlng gennem 25 Aar,
indb. Kr, 18.50.
En pragtfuld Bog om dansk Flyvning, trykt pna det fine.
sle Kunsllrykpapir. Farvede Illustrationer efter Tegnin.
ger af Ib Andersen og en farvelagt Dobbeltside med alle
DDL's Maskiner.
Foltmanns Flyvebog, Kr. 4.75, indb. Kr. 0,25.

Det er en rigtig Bog om Flyvning og Flyveroplevelser.
Mange fortræffelige Billeder og en Tekst der fortæller om,
hvordan Flyvemaskinen bliver til, og hvad den kan præ.
stere i Krig og i Fred.

Ulykkesforsikringspolicer udstedes af ethvert Forsikringsselskab, der er tilknyttet Poolen, samt DDL's Billetkontorer
i Industribygningen og i Lufthavnen.

BEGYND DEN NYE AARGANG MED

FL YV's SAMLEBIND

S1111 flyver ,·l. Kr. 8,50.
Dansk Motorflyver Unions Lærebog i flyvning, som an.
nndes ved e t teoretisk Kursus, Ogsaa til Selvstudium er
denne Boe velegnet

HurtigIndheftning
- Let Oplukning

Svæveflyvning: Hedlgerel af H. Wolff og S, A. Dalbro.
Kr. 5.85.

PRIS Kr. l.25

TilretteliJ6t pnn en let tilgængelig Mande, som gør Bogen
lige velegnet til Selvstudium og Undervisning.

K. Flensled-Jensen: Modelflyvebogen, Kr. 2.75.
Dansk Modelflyver Unions Formand har skrevet denne
udmærkede Bog om Bygning af og Flyvning med Flyve.
modeller. Flyveteori, Aerodynamik og Praksis.
Bang, Tblnesen og Weløbaupl, Modelflyvesporl, Kr, 7.50,

Alt hvad Begynderen og den Viderekomne skal vide om
Modelflyvning, findes i denne 204 Sider store Bog. Der
er Afsnit om Teori, Konstruktion og Bygning af saavel
Svæve. som Motormodeller, der er Tabeller over de
mest anvendte Profiler.
Alle andre danske og udenlandske Beger om Flyvning
ekspederes paa hurtigste Maade.
Bøgerne sendes pr. Efterkl'llv eller mod Indsendelse af
Beløbet i Frimærker fra

FLYV'S FORLAG - EJVIND CHRISTENSEN
Vuterbrogade 60 •

København V.

•

- Telf. Central 13. O-4

.PLYV•s Samlebind
betyder Orden og
Besparelse - Bladet
kommer straks paa
Plads, og De sparer
Udgiften til lndbln•
ding af de løse Blade
ved Aargangens Af.
\\-.~'-==
;;;;=;;:;:::
;:;::;:::;;:=;;~~
i i:.~ slutning.

:...Ji....-----

Faas I enhm Boghandel øller fn
FLYY's FORLAG
EJVIND CHRISTENSEN

Vaslørbrogadø 60
K1ben•11n V.
67

•
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A/s DANSK SHELL
SHELL-HUSET
PJUS
Pr. A.ur1111r Kr. 11,00
Pr. Nummer 60 Øro

KØBENHAVN V.
l!JVIND CHIUSTl!NSEN
BOOTl{YKKETU & PORLAO
Vuterbrogade tlO • Kbhn. V.
Tel1. 13.41H • Postgiro 23.82
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North American P-51 A "Mustang I"

ORTH American •Mustang • er en JaN
ger af Helmetal-Skalkonstruktiou
med indtrækkeligt Understel og panserbeskyttet Førerplads. Motoren i ovenstaaende Type er en Allison V.1710-39-F3R vædskeølet, 12-cyl., V-formet Rækkemotor paa
1150 HK., som giver Luftfartøjet en største Hastighed paa ca. 565 km/T. Typen
P-51B er udstyret med en 1520 HK. Packard Rolls Royce >Merlin < LXVIII, og
dens største Hastighed er paa ca. 650
km/T.
Bevæbningen i P-51A bestaar af 4 Stk.
12,7 mm Maskingeværer og 4 Stk. 7,7 mm
Mg. Øvrige Data, som kendes, er: Spændvidde 11,27, Længde 9,75 m, Planareal
21,55 m•, Totnvægt 2.716 kg, Fuldvægt
3.495 kg, Planbelastning 161 kg/m 2 , Hestekraftbelastning 3,05 kg/HK.
T a 11 e n e i n d e i T e g n i n g e n b et egner:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

70

Luftindsug.
Kølervædsketank.
Kølervædskeledning li! Pumpe.
Motorbuk.
Beslag for Anbringelse af Motor.
Hydraulisk Manøvreventil.
Hydraulisk Tank.
Filter.
Kontrolbord for elektrisk Installation.
Instrumentbræt.
Spejlsigte.
Affyringsknap.
Laas for Styrepind.
Højre Horpedal.
Brændstofventil.
Koldluftledning til I{abinen, førende fra
Luftindsuget 18 foran Kølerklappen 17.
Kølerklap, som manøvreres af Armen
19 og de hydrauliske Cylindre 20.
Luftindsug.
Kolerklapbevæge]se.
Hydraulisk Cylinder for Bevægelse af
forreste og bageste Kølerklap.
Stødstang til bageste Kølerklap.
Stødslang til Landingsklap, styret af
den hydrauliske Cylinder 24.

23. Hydraulisk Cy linder for Styring ni

Landingsklap.
25. Forbindelsesstang til Balanceklap.
26. Forbindelsesstang for Indstilling af
Haleplan.
28. Kølervædskc - og Olieledninger fra
Motoren.
29. Returledninger fo1· Kølervædske og
Olie til Motoren.
30. Varmluftledning til Kabinen.
31. Batterier bagved Føreren.
32. Førersædets fjedrende Ophængning.
33. Hydraulisk Hjælpepumpe.
34. Radiomodtager.
35. Radiosender.
36. Iltbeholdere.
38. Kølerklap.
39. Fjederbelastet Kabel for Dækplader
til Understellet.
40. Udskæring for Landingshjul.
41a.Hydraulisk Cylinder for Manøvrering
af Understel.
42. Beskyttelsesrør for Maskingevær.
43. Udgangsaabning for Kabineluft.
47. Forreste Bjælke i Halefinne.
49. Højderorsakse!.
50. Manøvreanordning for Trimror.
51. Stødstang for Sideror.
52. Styreledning til Halehjul.
53. Kobling for Udlosning af Halehjul.
54. Støddæmpere for Halehjul.
Romer t a 11 ene betegner:
I. Curtiss constant-speed Propel
med el. Indstilling.
Il. Afisningsanordning.
III. Luftindsug til Karburator.
IV. Panserplade.
V. Et 12,7 mm Maskingevær paa
hver Side (synkroniseret).
VI. 1150 H.K. Allisonmotor.
VII. Landingsprojektør.

VIII. Eet 12,7 mm og to 7,7 mm Maskingeværer.
IX. Brandskot.
X. Olietank.
XI. Magasin og Opsamling af tomme Patronhylstre.
XII. Oliesump.
XIII. Dækplader for Landingshjul.
XIV. Skudsikker Vindue.
XV. Panserplade.
XVI. Kapoteringsspant.
XVII. Luftfartøjets Krop i Skalkonstruktion.
XVIII. Anbringelse af Haleparti.
XIX. Kontravægt for statisk Afbalancering af Højderor.
XX. Haleplan.
XXI. Trimklap paa Højderor.
XXII. Halefinne.
XXIII. Kontravægt for statisk Afbalan.
cering af Sideror.
XXIV. Trimklap paa Sideror.
XXV. Navigationslys.
XXVI. Indtrækkeligt Understel.
XXVII. Bageste Kølerklap.
XXVIII. Køler for Kølervædske og Olie.
XXIX. Landingsklapper.
XXX. Eet 12,7 mm og to 7,7 mm Maskingeværer.
XXXI. Styremekanisme for Balance.
klap.
XXXII. Trimror.
XXXIII. Styremekanisme for Trimror.
XXXIV. Navigationslys.
XXXV. Planlip,
XXXVI. Bæreplan.
XXXVII. Ammunitionsmagasin.
XXXVIII. Landingsprojektør.
XXXIX. Selvtæltende Brændstoftank til
315 I.
XL. Forreste Planbjælke.

TIL·ALLE SLAGS BYGNINGER

. .

.

•

I

BRIT

TAG OG V1EGBEKLlEDNIRG

~

~BRIT

FABB.IXEB.Ea AF: DA.BSE E'l'EB.NI'l' !'ABB.IX Als, AALBOBG
SA.LGSXON'l'OB.: XA.lVIPlVIABBSG. 2, XØBEllHAVllT V. * C. 3785

71

-

.... CIEILOSIE ...
A\SIP
IDOIPIE
(LOVBESKYTTET)

er fremstillet i nøje Overrns'-te-mmeJ~,.
i B. E. S. A. Specifikation 2 D I UI

'Tlf"rt

Forskrifterne

KLAR DOPE - ALUMINIUM DOPE
•

RØD DOPE

fortyndln~svædske samt ldt>nrt ,ic erln!!,,,.n ... , '''! Speclalfarver
ENEFABRIKANTER:

¼ 0. IF.. A\ S IP

(SPECIALFARRIK FOi~ NI I ~OCl-111 111 i--.f -LAKKER)
PRAGS BOULEVARD 17
K,lR 1 '\JHAVN S.
TBLBPON C.

li

t,.i;.

LOKAL 12 o,c Z2

'

-

Treblad'et F.L.S.-Aeromotor, Vingefang 24 m. Ydelse op til 60 kW. Vinger
konstrueret efter Aerodynamikkens Love.
Den udnytter Danmarks Vindkraft og
sparer derved Brændsel.

F. L. SMIDTH & Co.

A,s

VESTERGADE 33 - KØBENHAVN K • TLF CfNTRAL 6098
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OFFICIELT ORGAN
FOR

DET KONGELIGE DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB oa DANSKE FLYVERE
DANSK MOTORFLYVER UNION - DANSK SVÆVEFLYVER UNION - DANSK MODELFLYVER UNION
REDAKTION: KAPTAJN J, FOLTMANN OG EJVIND CHRISTENSEN (ANSVARSH.)

April 1944

Nr. 4

17. Aargang'

OVERISNING
VERISNING af Flyvemaskinen er
vist noget af det en Pilot er mest
bange for, og det med god Grund, da
Overisningen for Luftfarten overhovepet er een af de største Farer der findes i meteorologisk Henseende.
Overisning opstaar, naar e"n Maskine
flyver gennem Luftlag, hvor der findes underafkølede Vanddraaber. En
underafkølet Vanddraabe er en Draabe, der selv ved Temperaturer under
0 ikke er stivnet til Is, dette sker
først ved, -a:t et Fremmedlegeme, i vort
Tilfælde en Flyvemaskine, rammer
Vanddraaben og nu bliver Vandet
omgaaende omdannet til Is og sætter
sig fast paa Maskinen.
Hos os er Overisning ikke særlig
hyppig, forekommer kun i Maanederne November til Marts, den har en
Forkærlighed for at optræde i Temperaturer mellem O og minus 2 Grader, man har dog ogsaa konstateret
Overisning mellem plus 3 og minus
20 Grader.
Hvor lang Tid det tager og hvor
meget Is, der afsætter sig, er meget
foranderligt og lunefuldt, det afhænger af hvilken Vejrtype der giver
Overisningen. Ifølge Observationer
over Isningen kan det svinge mellem
12 mm i Timen og 2 cm i Minuttet,
ja, endda Isdannelse paa 5 cm pr. Minut er blevet iagttaget, det er klart,
at en Katastrofe pag Grund af Overisning let kan indtræffe med et saa hurtigt voksende Ispanser.
Sandsynligheden for- Overisning er
særlig stor i følgende Vejrtyper: Taa-

0

Af PETER TRANS

ge ved Kuldegrader - Skylag bestaaende af underafkølede Vanddraaber
- Støvregn eller Regn ved Kuldegrader- - Slud ved Kuldegrader.
En væsentlig Indflydelse ved Isdannelsen har Temperaturforholdene mellem Luften og Flyvemaskinen, desuden Hastigheden, Luftens Fugtighed,
Type og Form paa Maskinen, Overfladebeskaffenhed og den anvendte
Beklædning af Krop og Vinger. Men
planmæssige Iagttagelser i den praktiske Luftfart, sammen med den meteorologiske Forskning og videnskabelige Forsøg i Kuldevindkanalen vil
med Tiden klare Problemerne.
Overisningen optræder ikke alene
som et glat Overtræk, men udvikler
sig mest i uregelmæssige Former med
Spidser og Kratere og de mest bizarre
Gevækster. Den optræder særlig ved
Forkanterne af Vinger og Ror og andre fremspringende Dele paa Maskinen. Overisning af Vinger og Ror gør
sig bemærket ved større Flyvevægt .og
ved en aerodynamisk Nedsættelse
af Flyveegenskaberne og Stabilitetsforholdene. Særlig Isningen ved Vingernes Forkant er farlig; Ror og Klapper kan fryse fast og besværliggøre
Styringen eller maaske helt- umuliggøre denne. Desuden kan Propeller,
Køleren, Karburatoren, Fartmaalerdyse, Sugedyser og Førerkabinens
Vinduer blive overtrukket med Is.
Overisning af Olie- eller Vandkøler

nedsætter Afkølingen af Motoren.
Karburatoren kan ise til, saa Tværsnittet i Tilførslen bliver meget lille
og Motoren yder ikke nok eller gaar
i Staa. Ved Overisning af Propellen
undergaar denne Profilforandringer,
der ogsaa gaar ud over Ydelsen, det
kan blive farligt, hvis der pludselig
springer Isstykker af, der kan give et
saa stærkt Rovs i Motoren, at den river sig løs fra Fundamentet. Tilisningen af Dyser kan sætte Instrumenter
ud af Drift eller faa dem til at vise
forkert, hvilket er meget ubehageligt
under Blindflyvning, En overiset Antenne kan foraarsage Forstyrrelser i
Radioanlæget eller helt sætte dette ud
af Funktion.
De sværeste Tilfælde af Overisning
kommer fra underafkølet Regn, som
man kender det om Vinteren ved
pludselig Vejromslag, en Varmluftmasse (Varmfront) kommer vestfra og
glider op over den kolde Luft, som
ligger ved Jorden. Fra den varme
Luft, der ligger i nogle faa Hundrede
Meters Højde, regner det ned gennem
det kolde Luftlag og vi faar underafkølede Vanddraaber, der meget hurtigt kan overise en Maskine, hvis den
ikke omgaaende søger ud af det farlige Luftlag.
Ganske smaa Draaber ,kan suges
bort fra Maskinen af Lufttrykket og
giver derfor ingen Is.
To Maskiner startede samtidigt mod
samme Maal, den ene fik ikke Spor
af Is paa sig, mens den anden næsten
havde mistet sine Flyveegenskaber
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paa Grund af Overisning og landede i
fuldkommen overiset Tilstand.
Maskinerne fløj tæt ved hinanden,
men ikke i samme Hojde. I dette Tilfælde Illa Aarsagen i den egenartede
Temperaturfordeling, der var Minus
Temperatur fra 350 til 540 Meter.
Den vedholdende Regn var underafkølet og maatte straks sætte sig fast
som Is. Føreren af den overisede Maskine havde uheldigvis netop valgt
denne Flyvehøjde og holdt den under
hele Flyvningen. Havde han blot forandret sin Højde med 100 Meter, op
eller ned, havde han været fri for
Overisning.
Ved bratte Vejromslag, ogsaa f.ra
mildt Vejr til koldt, kan der indtræde
svær Overisning fra underafkølet
Regn, disse Tilfælde er dog mere
sjældne.
l\leteorologen Dr. H. Noth skelner
mellem tre Arter af Overisning:

veegenskaberne bliver nedsat. Isen
stammer antagelig fra Skyer, der
giver meget smaa, underafkølede
Draaber og samtidig fast Nedbør.
Alt efter Arten og Størrelsen
af den faste Nedbør, der kommer
sammen med Regnen, kan der dannes smaa, puklede Forhøjninger,
hvor de underafkølede Draaber
sætter sig fast og kan dann~ en
Spids, som viser mod Luftstrømmen. Den - kornede Overflade,

sammen med de takkede Spidser,
giver den en meget raa Overflade.
Den Slags Is vokser meget hurtigt,
hvis Temperaturen ligger nær 0,
dens Evne til at holde sig fast er
jkke stor.
3. En Overisning som i Styrke og
Form er noget afvigende, den opstaar hovedsagelig ved Temperaturer fra minus 10 Grader og nedefter. Det drejer sig her, ikke om
en glasagtig Struktur, men mere
om en krystalinsk eller snelignende Overisning. Den sætter sig, i
smaa Mængder paa Forkanten eller
som tilspidsede Ansamlinger paa
alle Dele af Maskinen som er udsat
for Lur-trykket.
Paa Propellen finder man mærkelig nok en Ansamling, som rækker
fra Navet og til Spidsen, dens Evne
til at bide sig fast er stor, det er
ikke muligt at slaa Isen af uden
at beskadige Propellen, den maa
optøes.
Foruden de ovenfor nævnte Overisninger, som er de hyppigste, forekommer endnu en Art. En Maskine

1. Luftens Temperatur lidt under 0

og Flyvningen foregaar i eller under Skyerne. Overisningen kommer fra underafkølet Regn, og
danner et glasagtigt, næsten gennemsigtigt Overtræk, Isens Overflade er i Almindelighed glat, kun
Draaber af forskellig Størrelse kan
give en Smule Ujævnhed. Deformeringen af Maskinens udsatte Dele
holder sig indenfor Rimelighedens
Grænser.' Isens Haardhed er ternlig stor, men kan slaas af med en
haard Genstand.
2. Isen er mælkeagtig og meget lidt
gennemsigtig, Overfladen er raa og
viser ofte en kornet eller krystalinsk Struktur. Isen vokser meget
hurtigt paa Forkanter og danner
en stadig' voksende Svulst, den har
den Ejendommelighed, at den
vokser stærkere paa Siderne end i
Midten, saaledes at Isen danner en
bred Flade.
Deformeringen er meget stor, Fly-
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flyver i eller under Skyerne, i et tag
med ringe plus Temperatur. Falder
der nu Sne i store Flager, et Snefnug
kan dale 100 Meter i Luft med positiv
Temperatur uden at smelte, sætter
denne Sne sig fast paa Forkanterne.
Tyskerne kalder det Papsne. Man kan
da observere, at mens der det ene
Sted stadig kommer ny Belægning,
smelter det andre Steder. Det afhænger af Temperaturen og Fugtigheden i
den Zone Maskine flyver i, om Isningen bliver større eller ikke. Temperaturen kan jo synke- saa langt, at Isningen for Alvor sætter ind.
Ved at flyve i Skyerne, kan det ske,
at underafkølet Regn, som ~ammer
Maskinen, ikke fryser, der dannes kun
et vaadt Overtræk, som suges væk
draabevis. Vand og Maskine maa da
have ganske bestemte Temperaturer
under 0. Som Regel fryser Vandet til
Is, naar Maskinen kommer op i Skyernes Overkant og den blaa Himmel bliver sigtbar. Maskinen er ved Stigningen lidt varmere eller lige saa varm
som Luften, i Skyernes Overgrænse
er der næsten altid stærk Aftagen af
Fugtigheden, derfor indtræder hurtigere Fordampning og dermed Afkøling, Vandet paa Maskinen fryser derfor straks, ogsaa det der er suget længere bagud. At gaa ned i Skyerne igen,
gø·r det ikke bedre, da de underafkølede Draaber træffer den paa Maskinen
allerede dannede Ishud og fryser fast.
Isningen vokser derfor hurtigt, ogsaa i
Omraader hvor der før ingen Overisning var at spore.
Overisning ved Temperaturer over
0 er konstateret ved hurtige Nedglidninger, hvor Maskinen altid er nbgle
Grader koldere end den omgivende
Luft. Men ogsaa ved længere Flyvninger i samme Højde, hvor Temperaturen er over 0, kan der komme Is paa.
En Betingelse er, at Luftlaget er tørt,
og at der kommer Regn ovenfra og
falder ned gennem det tørre Luftlag.
Da foraarsager Fordampningen paa
Maskinens Dele, der er overtrukket
med Vand, en Afkøling paa flere Grader. Maskinen bibeholder, saalænge
den er fugtig, en Undertemperatur,
saaledes at de Draaber der 'l"ammer,
fryser fast. Disse Draaber er ved Faldet og Fordampningen i den tørre
Luft, for det meste ogsaa koldere end
Luften og i mange Tilfælde allerede
underafkølet. Den Slags Overisning er
kun tænkbar ved Temperaturer op til
plus 3 Grader.
Det bedste Middel mod Overisning
er, ved en egnet horizontal eller verti- .
kal Navigation, at undgaa at komme

Overis:.zing af en Vinge opstaaet af
underafkølede Vanddraaber.

Overisning opstaaet af meget smaa
Draaber sammen med fast Nedbør.

Overisning opstaaet i lave Temperaturer.
ind i de Omraader, hvor Faren lurer.
Den sværeste Overisning findes som
Regel langs Fronterne, i lange, forholdsvis smalle Zoner. Flyvevejrtjenesten giver Oplysning om, hvor Fronterne forløber, som de har indtegnet
i deres Vejrkort.
Man maa ikke flyve igennem en saadan Front paa langs, men lægge Ruten vinkelret paa Fronten, for at komme til at flyve saa kort Tid som muligt i den farlige Zone. Den horizontale Navigation vil dog aldrig være helt
tilfredsstillende, en vis Overisning vil
altid være tilstede.
Gunstigere Forhold faar man, ved
at vælge den rigtige Højde. Hvis en
Flyvning skal gennemføres i daarligt
Vejr og Temperaturen ikke er over 0
i nogen af Højderne, og der regnes
med Overisning, er der kun den Udvej tilbage, at forsøge at flyve over
Skyerne. Ofte vil det lykkes i 3-4000
Meter, men tit først i 5000 Meter under saadanne Vejrforhold, mange Gah-

Goodrich de-icers paa Vingeforkant.
Øverst, midterste Luftkanal op pumpet.
Nederst. de yderste Luftkanaler
op pumpet.

ge vil denne Højde heller ikke række
til. Under Stigningen maa man holde
sig fra de Omraader, hvor netop
Fronten ligger, da Overisningen vil
være stærkest der, og ved en begyndende Overisning kan Maskinen muligvis faa sin Stigeevne saa meget
nedsat, at den ikke kan naa op over
Skylaget.
Før en Flyvnings Begyndelse i
Vejrforhold hvor Overisning kan ventes, maa Besætningen være klar over
Vejrsituationen og den Vej de vil flyve. Det betones udtrykkeligt, hele
Vejrsitutionen, de enkelte Meldinger
er ikke nok. En Oversigt er nødvendig i daarligt Vejr med Overisning,
for naar det bliver endnu daarligere
og der bliver Fare paa Færde, at finde en Udvej derfra.
Før Starten maa en indgaående
Diskussion med Meteorologerne finde
Sted, for Flyveren er det vigtigt al
vide noget om Skyhøjden, Skyernes
Overkant, Temperatur, Fugtighed og
Ændringer heri.
De ugunstigste Vejrforhold er de,
der hænger sammen med Omslag i
Vejret fra Kulde til Varme, altsaa i
Fron tomraaderne.
Bliver det nødvendigt, at flyve over
Skyerne, der er her kun Tale om gode
og godt udrustede Maskiner med god
Stigeevne, maa Stigningen gennemføres med mindste Hastighed ved største Stigeevne. Er der i Højder mellem
2000 og 2500 Meter endnu ingen Tegn
til, at Overgrænsen er ved at være
naaet, eller er Overisningen saadan, at
Flyveegenskaberne er aftaget, maa det
tilraades at afbryde Forsøget. Et Forsøg paa at stige højere, er kun tilraadeligt, naar der i de underste 500 Meter over Jorden hersker plus Temperatur, saaledes at Isen kan tø bort der.
Det samme gælder for Nedglidning,
ringe Hastighed, synke hurtigt. Derved er at iagtage, naar den underafkølede Maskine dykker ind i Skyer, kan
der opstaa pludselig Overisning.
Den Is Maskinen har faaet paa sig
under Opstigning til Skylagets Overkant, fordamper hurtigt, men det tilraades at stige nogle Hundrede Meter
op, da der tæt over Skylaget godt kan
være en stor Fugtighed.
Findes der over Fronten højtrækkende Cumulusskyer, maa disse omflyves.
Gennemflyves maa de under ingen
Omstændigheder, der kan med Sikkerhed ventes meget pludselige, svære
Overisninger ved Flyvninger gennem
alle Cumulus.
Foran Fronten kommer Nedbøren
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gerne i fast Form fra den overliggende Frontnade, her er der ingen Overisning. Først hvor Nedbøren bliver til
Slud indtræder Overisningen, fra dette
Tid:.punkt tilraades det at dreje af og
gennemflyve Fronten vinkelret og
samtidig noje vogte paa Temperaturen. Ved Ændringer i Flyvehøjden kan
der snart faas et gunstigt Luftlag at
flyve i.
Ved Flyvning fra varm til kold
Luft, maa der gaas forsigtig frem, da
der senere 'ikke kan forventes, at Isen
vil tø bort. Ved horizontal Flyvning
gennem Skyer kan den normale Hastighed holdes ellers vil andre Indflydelser gøre sig gældende, nemlig Tiden vil forstærke Overisningen.
Om Vinteren, med forholdsvis højt
Lufttryk, finder man tit et omfangsrigt Omraade med Højtaage, hvis
Overkant sjældent er hojere end 1000
Meter. Derover er det skyfrit, i Almindelighed antræffes en Inversion.
Vejrmeldingen kan se saadan ud: Skyhøjde 100 l\leter, Temperatur i Nærheden af 0, Sigt 1- 2 km, tidvis Støvregn
eller Isreg1_1. Gennemflyvningen af et
saadant Skylag er ikke vanskeligt, de
sidste 2- 300 Meter kan give Overisning.
Medens man om Dagen let kan se,
hvorledes Overisningen skrider frem,
er dette ikke uden videre muligt om
Natten. Et enkelt Middel er, at anbringe et Stykke Profil, for at overvaage Overisningen, udenfor Kabinen,
men indenfor Flyverens Rækkevidde.
Til Bekæmpelse af Overisningen er
der foreslaaet Og taget Patent paa en
hel Række tekniske Metoder og Indretninger, men de fleste har ikke virket efter deres Hensigt. Der kan skelnes mellem to Slags, de, der søger at
hindre Overisningen, og de, der efterhaanden fjerner den Is, som sætter
sig fast.
Der kan smøres et kemisk Middel
paa alle Kanter, men det vil efter et
Stykke Tid vaskes af af Regnen, kun
de Steder hvor Vinden ikke direkte
virker kan det have nogen Betydning.
Paa samme Maade virker Vædsker som
f. Eks. Alkohol-Glycerin Blandinger,
der gennem Rørledninger fordeles til
Forkanter og Ror, samt fra Propellernavet flyder ud over Bladene. Men
ved dette System, som ved de fleste
andre, spiller Vægten en Rolle og
dermed mister Indretningen noget af
sin Betydning.
Det eneste fuldt brugbare, er Goodrichs de-icers. Alle udsatte Dele bliver
forsynet med et Gummiovertræk, som
bestaar af flere Kanaler og som fra en

UDE FRA
Ved John FoLtmann
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16 forskellige »Mosquito«er.

Boeing

D.H. , Mosquitoc er sikkert et af de
mest anvendelige Luftfartøjer, der findes, og det har ogsaa været benyttet
til Løsning af mange forskellige Opgaver. Dette har medført, at der efterhaanden finde<; ikke mindre end 15
forskellige Udgaver af Typen, nemlig:
1) Langdistance-Dagjager særlig til
Anvendelse over Havet, 2) Natjager til
Hjemmeforsvar, 3) Natjager til Anvendelse over fjendtligt Territorium, 4)
til Lavangreb om Dagen, 5) til Lavangreb om Natten, 6) Dagbomber til
Hojdekast, 7) Dagbomber til Kast fra
lav Højde, 8) Natbomber til Højdekast,
9) Natbomber til Kast fra lav Højde,
10) til Fotografering om Dagen fra
lav eller middel Højde, 11) til Fotografering om Dagen fra stor Højde,
12) til Fotografering om Natten fra
stor Højde, 14) Da&kurermaskine og
15) Natkurerma'lkine.

Efter Forlydende skal en Del >flyvende Fæstninger< være blevet udstyret som »Ledsagejagere« med ekstra
tung Bevæbning. De har faaet Betegnelsen B-40 og skal være udstyret med
30 Stk. 12,7 mm Maskingeværer og 2
Stk. lette Kanoner. Det har faaet en
hel Mængde nye Taarne.

Trafikflyvningens Sikkerhed
i U.S.A.
En Opgørelse over Luftlrafiken paa
de indenlandske Ruter i U.S.A. viser,
at der i 1943 blev gennemfløjet en
samlet Strækning paa ikke mindre
end 2.654.850.0U0 Kilometer med Passagerer. Der indtraf kun to Ulykker,
hvorved 23 Passagerer blev dræbt eller kom til Skade. Det vil sige: 1 forulykket Passager for huer 115.429.000
I( ilometer.

Træningsluftfartøjet Bii 182c. Et Fremtidsprojekt.
Biicker-Flugzeugbau, Rangsdorf ved
Berlin, er fremkommet med et eensædet Træningsluftfartøj, Biicker Bii
182c , Kornettc, til Brug for Øvelse i
Bombekast under Dykning, Formationsflyvning og Kunstflyvning. Typen
er en Videreudvikling af , Studente.
Motoren er den 4-cylindrede, omvendte Rækkemotor Bii M 700 paa 80 HK.
( ved 2500 O/M). Al Slags Kunstflyvning er tilladt, ogsaa Rygflyvning.
Luftfartøjet har Spalteklapper. Hjulafstand 1.25 m.

Luftpumpe med Mellemrum bliver
pustet op. Ved den Formforandring
som herved opstaar bliver Isen
sprængt af, Anlæget forhindrer desværre ikke alle Overisninger helt,
men er dog saavidt virksom, at det
maa anses for at v~re godt.
Det er saadan, at en Flyvning under vanskelige Vejrforhold med Overisning med en moderne, veludrustet
Trafikmaskine, ikke byder de samme
Farer, som for den lille Sportsmaskine. For Sportsmaskinen kan det blive
Katastrofe, mens qen store Trafikmaskine glat overvinder alle Vanskeligheder, grundet dens tekniske Hjælpemidler og veltrænede Besætning samt
den velorganiserede Sikringstjeneste
som staar til Raadighed.
Peter Trans.

,I

Den store Udvidelse af den civile
Lufttrafik, som givet vil komme efter
Krigen, beskæftiger stadig Sindene, og
rundt om i Landene arbejdes der med
Projekter til Bygning af store Trafikluftfartøjer. I England forberedes en
civil Udgave af den firemotorede
Bomber Avro >Lancaster«, Avro
>York« kommer den til at hedde. Det
er dog ret væsentlige Ændringer, der
vil blive foretaget med Bombertypen,
idet hele Kroppen bl. a. skal ændres,
saa den bliver mere . rummelig. Paa
kortere Strækninger skal > Yorkc kunne medføre 50 Passagerer. Motorerne
bliver 4 Rolls-Royce Merlin XX hver
paa 1200 HK. Spændvidden bliver
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Skitse af Auro York.

Saaledes tænker Konstruktøren sig, at >Brabazon< kommer til at se ud.
31,,09 m og Længden 23, 78 m. Det er
};Øvrigt Hensigten, at anvende >York«
paa de mellemstore Distancer indtil
3000 km. Dens økonomiske Marchhastighed bliver ,ca, 325 km /T og dens
største Hastighed ca. 435 km/T.
Af andre engelske Projekter skal
nævnes et Trafikluftfartøj med over
100 Tons Fuldvægt, som faar Typenavnet >Brabazonc og et mindre Luftfartøj paa ca. 32 Tons, beregnet til interkontinental Trafik, som faar Navnet
>Tudorc. >Brabazon« skal kunne medføre 50 Passagerer og 2 Tons ~ost over
Atlanterhavet paa 15 Timer. Hastigheden bliver ca. 400 km /T. Man er i fuld
Gang med at bygge et Par Prototyper
af >Brabazonc, som dog sikkert ikke
vil kunne være klar til Anvendelse i
i.ufttrafiken de første 3 Aar.
, Tudorc faar kun Plads til 12 Passagerer; dens Hastighed bliver ca. 350
km /T. Hvem der skal bygge de to nye
Typer vides endnu ikke.

Svensk Luftfartskontor
i New York.
Det er endnu for tidligt at begynde
paa at t(lle mere detailleret om de svenske Planer for interkontinental Luf ttrafik, navnlig mellem Sverige og U.S.A.
Der er mange og vigtige Forhandlinger, som endnu skal føres. Men at Arbejdet paa Virkeliggørelsen af de store
Planer skrider godt frem, er der ingen
Tvivl om. >Flyv « bringer her et Billede af det Kontor, som de svenske
Lu{ tfartselskaber SILA og ABA har
aabnet i Fællesskab i New York.
Direktøren for SILA, P. A. Norlin,
som for ikke saa længe siden er kommet tilbage til Sverige fra sine For-

Interiør fra det svenske Lu{ tfartskontor i New York.

'handlinger i .S.A., har bl. a. meddelt,
at Amerikanerne har Prklæret at være
indforstaaet med Oprettelsen af en
skandinavisk Luftrute over Nordatlanten under Forudsætning af et intimt Samarbejde mellem de nordiske
Landes Luftfartselskaber, d. v. s. den
Basis, hvorpaa Sv enskerne hele Tiden
har arbejdet.

Dampkraft tU Flyvemaskiner.

E

N fran sk Flyvetekniker, M. Gabriel Voisin, har i >L'Aerophilec
taget Spørgsmaalet op om, hvorvidt
Dampmaskinen er egn et som Kraftkilde i Flyvemaskiner. Af hans Artikel
fremgaar det, at Dampmaskinen har
store Fordele i visse Retninger frem.for Forbrændingsmotoren.
Da man for at opnaa en god Virkningsgrad ved Dampdrift tvinges til at
anvende høje Arbejds tryk, vil en
Dampmotor faa betydeligt mindre Dimensioner end en Forbrændingsmotor
med tilsvarende Ydelse. Denne Om.stændighed har stor Betydning set fra
et Indbygningssynspunkt, fordi man
derved kan opnaa en aerodynamisk
set lang{ gunstigere Motorindbygning.
Dampmotorens største Fordel som
Flyvemotor er dog dens Upaavirkelighed af Flyvehøjden. Da hele Arbejdsprocessen udspilles inden i et lukket
System, vil Ydelsen paa det nærmeste være uafhængig af Atmosfærens
Tæthed, og det har sin store Betydning for· Fremtidens Stratosfæreflyvning.
Den sidste Del af Voisins Artikel
omhandler et Projekt til en Dampmotor til et stort Trafikluftfartøj. l.\fotoren udvikler 10.000 HK. ved 100 120
kg/cm' Damptryk. Dampgeneratoren
kan tænkes udført som en Vandrorskedel med 5X 7 mm Staalrør. Vægten
af en saadan Generator vilde blive
2000 kg med en maksimal Dampmængde paa 50.000 kg/T. Den egentlige Arbejdsmaskine kan passende deles i 4 Aggregater hver paa 2.500 HK.

Et saadant Aggregat vil kunne bygges
af en Vægt, som ikke overstiger 500
kg. I dette Tal er desuden Vægten af
Dampledningerne og Reguleringsordningerne iberegnet. For at kunne udnytte den forbrugte Damp, maa Dampmotoren desuden forsynes med en
Kondensator, som i dette Tilfælde
selvfølgelig skal være luftkølet. Vægten af denne vilde blive ca. 500 kg.
Desuden skal der medføres ca. 600 kg
Vand, saaledes at hele Dampmotorens
Vægt kommer op paa 5.100 kg.
Dampaggregatets Brændselsforbrug
ansætter Voisin til 1800 kg;T ved en
Ydelse paa 10.000 H.K. u~der Forudsætning af, at der anvendes Brændsel
med samme Varmemæt1gde som Benzin. Det tilsyarende Forbrug for Forbrændingsmotoren skulde være 2.600
kg.

Flyverne faar Staalhjelm.
Amerikanerne-er begyndt paa at udstyre de flyvende Besætninger med
Staalhjelme af en særlig Form. Hjelmen, som slutter tæt til Flyverhætten
er udvendig beklædt med Stof for at
forhindre, at Fly11ernes Hænder fryser
fast til Hjelmen, hvis de kommer til
at røre ved Metallet med de bare Hænder ved meget lave Temperaturer.
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Køge

Flygplanko:rtet
er for Tiden udsolgt. Ny Udgåve for
1944 er under Arbejde og vil udkomme
med nye Typer i Løbet af kort Tid.

Pris 50 Øre.

FLYV's FORLAG, EJVIND CHRISTENSEN
Vesterbrogade 60 , København V.
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Flyvemaskinen af 1970
( Et morsomt Projekt)
ETRAGTER man Fremtidens Flyveproblemer, saa er der to Ting,
man gerne vil have løst. Den ene er
Sikkerhedsspørgsmaalet, og den anden er Problemet om lodret Start og
Landing, saa man undgaar de kæmpe-

B

Model af Lonsdale-Hands Projekt til en
lodretstartende Reaktionsflyvemaskine.
store Flyvepladser. Men er det i det
hele taget muligt? De fleste er vist tilbøjelige til at mene Nej - og ikke
uden Grund. I denne Forbindelse er
det ikke uden Interesse at høre lidt
om det Forslag, som den engelske Ingeniør Richard Lonsdale-Hands er
fremkommet med til Løsning af disse
to Problemer.
Hosstaaende Billeder viser en Model af Flyvemaskinen af Aar 1970,
saaledes som Ing. Londsdale-Hand,;
har tænkt sig den. Maskinen har ingen
Bæreplaner, og har iøvrigt faaet en
Form, som afviger fra den sædvanlige, fordi der er tilsigtet en Hastighed, som er større end Lydens. At
Maskinen ingen Bæreplaner har, forbavser sikkert mange, men man maa
ikke glemme, at det er et dristigt Forsøg paa a r projektere en Flyvemaskine, saaledes som den muligvis kommer til at se ud i 1970. Propellerne
er blevet erstattet med Reaktionsrør,
og det er ovenikøbet Meningen, al
baade den horisontale og den vertikale Bevægelse skal frembringes af
samme Reaktionsrør ved en Ændring
af Rørets Hældningsvinkel.
Luftfartøjet er forsynet med tre
Reaktionsrør. De to Hovedrør er anbragt paa Siderne af Kroppen, og et
mindre Rør er anbragt ude i Halen.
Paa Tegningen er de to Hovedrør af-

78

hildet i den Stilling, som giver Bevægelse i lodret Retning. Naar den ønskede Flyvehøjde er naaet, drejes Rørene til horisontal Stilling, og giver
her en fremadrettet Kraft.
Det er en dristig Tanke, som her
bliver fremsat, og man maa indrømme, at Lonsdale-Hands ikke har lagt
Baand paa sin Fantasi. Han paapeger,
at Reaktionsdriften hidtil er blevet
betragtet som en Erstatning for det
fremdrivende
Motor-Propelsystem;
men han er gaaet et Skridt videre, og
har ogsaa anvendt lleaktionsrør til
Frembringelse af Løftekraften. Han er
imponeret af Reaktionskraftens Muligheder, og han mener, at den fremtidige Udvikling vil muliggøre Anvendelsen af Reaktionsrør baade som Løftekraft, fremdrivende Kraft og til Styring. Han paastaar, at Anvendelsen af
det vingeløse Princip vil kunne borteleminere de Problemer, som opstaar
ved Benyttelsen af konventionelle Flyvemaskinetyper, naar det drejer sig
om Hastigheder, der er større end
Lydens. Hans Konstruktion er specielt
beregnet til lodret Start og Landing,
hvorved de store Flyvepladser skulde
kunne undværes. Hvad Hastigheden
angaar, tror den optimistiske Ing.
Lonsdale-Hands paa et firecifret Tal,
d. v. s. betydeligt over Lydhastigheden.
Dette Projekt \il et Tran sportluflfartoj kombinerer Londsdnle-Hanrls

med et interessant System for Trafikkontrol, hvorved det gøres muligt for
et stort Antal hurtige Luftfartøjer at
kunne flyve sikkert. Baggrunden for
dette Projekt er Radiolokalisering. Et
tredimensioneret
, Radiofeltc
skal
strække sig langs Ruten, og der indføres en automatisk Kontrol af alle de
Luftfartøjer, som er undervejs.
Oveqstaaende lille Artikel maa ikke
ses i Relation til, at dette Nummer af
, Flyv« udkommer den 1. April!
J. F.

Sportsflyveklubbens
1Propagandabrochure
;

PORTSFL YVEKLUBBEN fortsætt er sin
S
Propaganda for Tilgang af nye Merllemmer med Udsendelsen nf en smukt ud .

Ovemtaaende Skitser viser bl. a. tre
drejelige Reaktionsrør, som frembringer henholdsvis Løftekraft, Trækkraft
og Styring.
1) Reaktionsrør, som kan drejes
i vandret eller lodret Stilling.
2) Reakfionsrør til Styring af Luftfartøjet.
3) Luftindsugning til Reaktionsrøret i
lodret Stilling.
4) Snit igennem A- A.

ført Brochure, der bærer Titlen: P n a
Fan las i ens V in g e r.
Det lille Hefte viser i skiftende Billeder og Tekst, hvad Sportsflyvcren kan
vente sig, naar han igen kan komme paa
Vingerne; om Vinteren en Week-end Tur
til Norges Skiterræner og om Sommeren
Ferieudflugter til Ægypten og Rivieraen.
Helhedsindtrykket er næsten alt for ægte,
man læser det, som var det en af Førkrigstidens lokkende
Turistbrochurer,
men mna jo desværre efter Læsningen erkende, at Titlen er det mest virkelige: Paa Fantasiens Vinger.
Hensigten er imidlertid god nok, saa
Brochuren skal nok opfylde sin Mission,
stadig at stimulere Interessen for Flyvningen.

Radiolokalisering
Af Svend _Ove Madsen
RA Tid til anden har man i DagsF
pressen kunnet læse om nye, hemmeJige Vaaben, uden at det selvsagt er blevet
nærmere defineret, hvori disse bestod.
Dette er kun en logisk Følge af det uhyre
Tryk, der under en verdensomspændende
Krig lægges paa den videnskabelige og
tekniske Indsats, der forceres til at yde
sit Maksimum i Krigsførelsens Tjeneste,
medens man paa samme Tid med alle til
Raadighed staaende Midler søger at indkapsle ethvert Ri:sultat af disse Anstrengelser til Fordel for eget Land.
Til Kategorien af hemmelige Vaaben
maa - maaske endda i allerførste Række
- henregnes Begrebet Radiolokalisering.
Hemmelig, forsaavidt angaar dens praktiske Udformninger og de mere detajllerede,
tekniske Spidsfindigheder, men derimod
ikke hvad angaar selve de grundlæggende
Principper, som allerede har været kendt
før denne Krig. Utvivlsomt har Systemet
haft en stor og afgørende Indflydelse paa
hele Krigsførelsen baade paa Luft- og Sø.
fronterne, idet man har været i Stand til
at opsøge og delvis s tedbestemme Maal
under selv de ringeste Sigtbarhedsforhold.
•Radioøjet •, som man maaske passende
kunde kalde denne nye Anvendelse af
Radioen, har saaledes gjort det muligt for
Naljageren uhindret af Mørket at kunne
opsøge og angribe fjendtlige Maskiner.
Det er blevet muligt for Torpedoluftfartøjet gennem Dis og Skydække at lokalisere sejlende Skibe og for Luftværnet
under alle Vejrforhold med stor Præcision at kunne beskyde angribende
Bombemaskiner. Paa Havet er sket det
utrolige, at Ki;igsskibe faktisk kan søge
Føling med hverandre og udkæmpe Træf.
ninger selv i den tykkeste Taage og paa
store Afstande, idet • Radioøjet• gør det
muligt for de kæmpende Parter at •ser
hverandre med samme Tydelighed som
med det menneskelige Øje ved Hrug af
Kikkert i fuldeste Dagslys.
Naar vi nu skal se nærmere paa, hvad
det er, der sker, kunde man maaske passende først sammenligne Radiolokalise.
ringen. med det optiske Syn. At en Genstand er synlig, beror som bekendt paa,
at Straalen fra en Lysgiver rammer Gen.
standen, hvorfra Straalen atter reflekteres og paavirker Øjet. Lysstraalerne, der
bevæger sig gennem Rummet med en Hastighed paa 300.000 km/sek., minder baade i Beskaffenhed og den Maade, hvorpaa de forplanter sig, om Radiobølgerne
og da ganske særlig de ultrakorte Bølger,
men er modsat disse ikke - eller kun i
ringe Grad - i Stand til at gennemtrænge Taage, Skydække eller enhver anden
Form for >uigennemsigtig e Rum eller
Stof. Radiobølgerne lader sig derimod
først standse og reflektere, naar de paa
deres Vej møder metalliske Forhindringer, som f. Eks. Flyvemaskiner og Skibe.
Opgaven gaar altsaa ud paa med en
Straalegiver - her Ultrakortbølgesender
- at rette en Straale mod f. Eks., en Fly.
vemaskine i Luften, og derpaa atter at
modtage og gøre den i sig selv usynlige
Radiobølge synlig for det menneskelige
Øje.

Delle er blandt andet blevet praktiseret
i Radio-Højdemaaleren, der ogsaa er en
Form for Radiolokalisering. Her lader
man en Sender udsende et Signal, hvis
Frekvens varierer jævnt med Tiden mellem en Maksimumfrekvens og et Minimum. Den udsendte Bølges Frekvens vil
altsaa variere kontinuerligt. Medens Sen.
deren er anbragt i den ene Vinge pids, er
der i den anden placeret en Modtager.

1 - - -......- - - - + - - - - t

Nullinie

Impulsmetode med
Katodestraalerør

noget i Vejen for at anvende denne Me.
tode til fra Jorden at afstandsbestemme
Maskiner i Luften, og sandsynligvis er eller har den ogsaa været benyttet. Vanskeligheden ligger imidlertid blandt andet
i med Radiobølgen at ramme det lille
Maal, som en Maskine i Luften frembyder og at opnaa en tilstrækkelig kraftig Reflektion, medens det gik ulige nemmere den modsatte Vej. Forholdet simplificeres dog noget derved, at man paa
Jorden er i Stand til at gøre Brug af
langt større Sendereffekter og at anven.
de mere egnede Antenner. Disse er opbyggede enten som flere Dipoler med Reflektorer, eller det kan være en enkelt
Dipol anbragt i .en parabolsk Reflektor,
hvorfra Radiobølgerne udbreder sig
stærkt koncentreret i kegleformede Straalebundter. Herved opnaas ikke alene en
vis Retningsvirkning men ogsaa en betydelig Forøgelse af Feltstyrken og følgelig langt større Effektivitet for hele
Anlæget. Her kunde man ligeledes foretage en Sammenligning med de alminde.
lige Lysstraaler, idet Dipol-Reflektor-Antennen nøjagtig svarer til et Fyrtaarns
Prismersystem.
p
En anden Form for Radiolokalisering
er den saakaldte Impulsmetode. Den har
flere Fordele frem for den lige nævnte og
er antagelig derfor ogsaa mere udbredt.
Men ogsaa her gælder det, at de nærmere
tekniske Enkeltheder indtil videre maa
betragtes som militære Hemmeligheder i
disse Ords egentligste Forstand. I store ,
Træk er Princippet det, at en Ultrakortbølgesender udsender periodiske og meget korte Impulser - hver paa kun ca. 1
Mikrosekunds Varighed. - I en Modtager, anbragt umiddelbart i Senderens
Nærhed, modtages i et givet Øjeblik dels
den direkte Bølge dels den reflekterede.
De modtagne Signaler føres ind paa et
Katodestraalerør, hvis Anoder styres af
Senderens lmpulseringsanordning saale.

reflex te rede Bølge
\

, ger
-tO.
d.
J"IO
Denne vil i et givet Øjeblik modtage to
Signaler, hvoraf det ene skyldes den direkte Bølge og det andet den af Jorden
reflekterede. Da denne sidste maa tilbagelægge V jen fra Luftfartøjet til Jorden
og tilbage igen, vil der i hvert Øjeblik
være en omend meget lille - Frekvensforskel mellem de af Modtageren
paa samme T id modtagne to Signaler.
Denne Forskel, der i lydmæssig Henseen.
de vil være at høre som en Inteferenstone, lader sig derefter overføre til et Instrument, hvor en Visers Udslag bliver ligefrem proportional med Frekvensforskellen og altsaa med Højden over Jorden.
Tilsyneladende skulde der ikke være

des, at man paa Nutlinien vil se et Udslag for hver udgaaende Impuls. De reflekterende Signaler vil ligeledes give sig
til Kende som Udslag paa Nullinien og af
Afstanden mellem to Udslag vil det derfor
fremgaa, hvor lang Tid Bølgen har været
om at bevæge sig fra Senderen ud i Rum.
met og tilbage igen - eller med andre Ord
Afstanden til det Luftfartøj eller Skib,
spm man har villet lokalisere.
Et saadant Radiolokaliseringsanlæg be.
høver kun al være af ganske smaa Dimensioner og kan uden V:anskelighed
indbygges i Jagere og Rekognosceringsluftfartøjer. Rækkevidden afhænger som
allerede nævnt ikke alene af Senderens
Energi og Modtagerens Følsomhed, men
i ganske særlig Grad ogsaa af et rigtigt
og hensigtsmæssigt opbygget Dipol-Anlen.
nesystem med stor Koncentrationsevne
for de udsendte Radiobølger.
Ganske uanset hvilket System der be-
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I

og SVÆVEFLYVNING

Den kendte tyske Svæveflyverske Eva Schmit sammen med .~it Startmandskab.
N klog Mand har engang udtalt, al ckr
E
er Kvinder med i alt, og Svævrflyvningen danner ingen Undtagelse fra denne
Regel, derimod er det mærkeligt, at i vort
ellers saa sporlsglade Land, hvor Kvinder
deltager i næsten sagt alle Sportsgrene,
der tidligere vnr forbeholdt Mænd, er der
kun relativt faa, d er deltager i Svæveflyv
ning. Ud fra denne Betragtning kunde dC'l
være in ~ ressant at se, hvorledes delte
Forhold er udenfor Danmarks Grænser.
Omkring Aarene 1921- 22 kom der Fart
i Svæveflyvningen i Tyskland, og det skal
ikke undre mig, al der allerede dengang
var Kvinder, som log aktiv Del i Svæveflyvningen der; men først omkring 1928
- 29 hører vi om de første. Saaledps er
der en belgisk Dame i 1929, der paa \Vas~erkuppe bestaar Prøven til • C• Certifikatet, og i 1930 opstaar i \Viesbaden1\Iainz den første helstøbte Svæveflyveklub, hvor alle Medlemmerne er Damer,
og hvor de alle tager aktivt Del i Flyvningen. Samme Aar bliver der ved del internationale Svæveflyvestævne i Vauville i
Frankri;:: udsat særlige Præmier for <lel -

nylles, maa Radiolokaliseringen anses får
at være et, og især for Forsvaret, mrget
virkningsfuldt Vaaben under den nuværende Krig. Om den vil blive lif Gavn og.
saa for den kommercielle Flyvning faar
indtil videre slaa hen, men man fristes
til at lro, at Metoden, en'ten. i sin nuværende eller i en fremtidig Udformning,
maatte kunne fan en vis sikkerhedsmæssig Betydning for Trafikflyvning i Skyer
eller usigtbarl Vejr.
S v e n d O v e M a d s e n.
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tagende DanH'r. Sværnl'lyvt•skolen paa
\Vasserkuppe har et særligt Damehold, og
i delte er der to Damer, der i 1929 har
bestaaet Prøven til C-C,erlifikatct paa henholclsvis Rosilten- og Grunau Svæveflyveskoler - og her bestaar Prøven til • Overland-Cc, desuden er der 2 Englænderinder, 2 Østrigerinder og en enkelt · tysk
Dame, der bes taar Prøven til C-Certif'ikatet, samt flere der beslnar Prøven til » B •.

~

Den første Rekord for Kvinder blev sal
i 1929 af Marga Etzdorf, der paa Drcifal -'"
tigkeitsberg (Wiirtemberg) fløj i 1 Time
og 20 Minutter. I 1934 fløj Hanna Ileitsch
over Hio de Janeiro og opnaaede IH:'r en
Højde paa over 2200 m med Svæveplan.
Svæveflyvningen havde da udbredt sig til
de fleste Lande i Europa og Amerika, især
var Rusland begyndt at komme med i
Konkurrencen, ogsaa Janan havde indset
det opdragelsesmæssifl'e
for
Lancleb
Ungdom i Svæveflyvning1•n. I 1937 floj
Hanna Heitsch fra \Vusserkuppc til Ham _
burg, en Strækning pua 351 km, som var
clavu!rende Verdensrekord, samme Aar
fløj Frk. Wanda l\Iiodlokowska (Polen )
i 24 Tim. og 15 Min., og cl. 6. Juli 1939
fløj en ung russisk Pige, Frk. 0. Klcpi kova med Svæveplanet • Hol Front 7 • fra
llloskwa til Otradnoie (i Nærheden at' Stalingracl), en Strækning paa 762 · km, der
er clen nuværende Verdensrekord for censædede Svæveplaner.
En Hekord af Dimensioner er vel nok
den i 19-10 omtalte • \Viener Segelflug
Frauengruppe •, der talte ikke mindre end
120 unge \Vi~ncrinder, der indtil da SPIV
Baby 2 A. I vort Naboland Sverrig har
Landets kvindelige Ungdom forlængs l
faaet Øjnene op for Svæveflyvningen, og
ved en stockholmsk Svæveflyveklubs Lu .
ciafest, Søndag d. 6. December 19-12, fik
den kendte Alice Babs Nilsson o,•errakl
Svæveflyvediplom Nr. 1000.
Indtil 1942 var der udstedt • SulY•C•
Certifikat til 35 tyske, 7 polske, 2 engelske og 1 ungarsk Dame. For at opnaa dC>t
eftertragtede •Sølv-C • skal man have
fløjet en Strækning paa mindst 100 km,
opnaael en Højde paa mindst 1000 m
over Startstedet og have fløjet mindst 5

Ilfan maa begynde tidligt for at blive en dygtig Svæveflyver/ Denne unge Dame
var en meget ivrig Deltagel' i Bjergstedlejren.

Timers Varighedsflyvning. Saa vidt vides
har endnu ikke nogen Dame opnaaet
•Guld-Cc. For at opnaa dette skal man
have fløjet en Strækning_ paa mindst 300
km og have opnaaet en Højde paa mindst
havde bygget en Zogling og en drunau
3000 m.
I 1936 opnaaede den kendte Langdislan.
ceflyverske Amy Johnson sil •C Certifi
kat, og England blev ved denne Lejlighed
l'n begejstret Svæveflyver rigere .

DET KGL. DANSKE
AERONAUTISKE SELSKAB
Kontor : Nørre Fnrimagsgade S, Kbhvn. K.
Tlf. C. 7220
Postgiro 25.680

Praktisk Udløsningsanordning
til svæveplaner
Flugsport Nr. 16 1943 ser man en meImaalet
get interessant Løsning paa Spørgsom Selvudløsning af Wiren ved

Foredrag i April.
Aeronautisk Selskab lader afholde
et Foredrag Torsdag d. 20. April Kl.
19.30 i Handels- og Kontoristforeningens Lokaler, Nørregade 9, København, hvor Civilingeniør E. Møller
Hansen vil holde Foredrag med Demonstrationer om

Overflyvning af Spillet. Dersom en Svæveflyver af en eller anden Grund glemm er ,

Nyere Konstruktioner indenfor
Flyveteknikken.
C nder Foredraget vil Civilingeniør
;\folier Hansen hl. a. komme ind paa
Helikopterkonstruktioner og Fremdrivning efter Raketprincippet.

O

PMÆRKSOMHEDEN henledes
paa, at alle Artikler og Meddelelser, der ønskes optaget i
FLYV, maa være Redaktionen i
Hænde senest den 15. i Maaneden, da de ellers ikke kan komme med i det først udkommende
Numm er.
Ligeledes gøres opmærksom
paa, at indsendte Manuskripter,
Fotografier eller Forespørgsler,
der ønskes besvaret, maa være
vedlagt frankeret Svarkonvolut.
0

Redaktionen.

Mary Ørts, Roskilde Svæveflyveklub.
Den første kvindelige Svæveflyver, der
har aflagt Prøve til C-Certif ikatet i
Danmark.
Under de videnskabelige Svæveflyvedage i Bern i 1938, der var arrangeret af
•Internationalen Studienkommission fiir
Segelflug • (ISTUS), fremkom Herr Elsnic
fra Prag med en Udtalelse om, at man
i Czekoslovakiet hidtil havde haft daarJige Resultater med Kvindl'r i Svæveflyvning. Naar vi ser bort fra Fru Oberstinde
H. Førslevs- Flyvning paa 7 Tim. og 13
l\lin. i 1937 paa Svæveflyveskolen i Grumrn, kunde Danmark godt gøre hemcfdle
Czekoslovaks Ord Lil sine, idet vi ikke
heller de.ug ng havde 1iaft de bedste Resultater med det smukke Køn. I denne
Forbindelse kan det hævnes, at det f,ørste
danske A-Certifikat til en Dame udstedtes
i 1937, det var forøvrigt til en Københav.
nerinde, som vi desværre ikke har set noget Lil siden. Siden da er der udstedt meget faa Svæveflyvercertifikater til Damer.
Under den sidste Bjergsledlejr deltog der
3 - tre Damer i Undervisningen, de tog
ogsaa deres Certifikater under helt de
samme Forhold som deres mandlige Kam.

merater. Den ene opnaaede • A•-, den an.
den opnaaede •B •- og den tredie skulde
flyve sine Betingelsesflyvninger til Over.
land-C Certifikatet, men fik grundet paa
uheldige Vindforhold ikke gennemført
disse Flyvninger.
Hvem erindrer ikke Eva Schmidts
smukke Svæveflyvning over Esbjerg Lufthavn ved dennes Indvielse, for ikke al
IaJe om vor egen Svæveflyverske Nr. 1
Fru Oberstinde H. Førslevs Flyvninger
ind over København ved Svæveflyvestæv.
net i Lundtofte i 1938.
At .Svæveflyvning ikke er en udpræget
Mandfolkesporl, beviser de enkelte fremragende Resultater, der her er nævnt, og
vor kvindelige 5portsungdom har saa
smaat faaet Øje paa de Muligheder <len
har for dem. I Svæveflyveklubberne Landet over begynder de nu at melde sig til,
idet d<!, bl. a. gennem den sidste Svæveflyversommerlejr ved Bjergsted i 1943
har set, at det Materiel og de dygtige
Instruktører, vi nu er i Besiddelse af,
skabed fuld Betryggelse for, at Svæve=
flyvesporten nu l'r oppe i et Plan, hvor
de kan deltage og have samme. Glæde
som deres mandlige l{ammernter i at flyVt. Luften tynd over vort lille Land med
de store Muligheder for Svæveflyvning
Doche.

•

at udløse Wiren i Tide og den kappes
fra Spillet, kan der opstaa farlige Situa.
!ioner, dersom Svæveflyveren ikke bliver
opmærksom paa, at han flyver rundt med
et Stykke \Vire i Næsen.
Dersom \Viren af sig selv udloses i det
Øjeblik, den kommer Lil at staa for ste.nt,
hortelimineres denne Fare fuldstændigt.
Af Skitse 1 ser man, hvordan der paa
Udløsningsanordningen a er anbragt en
Bøjle B, der ved lukket Udløseklinke.
staar et Stykke ud fra Ringen c. Gennem
Led staar Bøjlen i Forbindelse med Udløsningsvægtstangen e.
Naar man trækker i Udløsewircn eller
naar Bøjlen trykkes tilbage af
S t a r t w i ren, f o r d i d e n n e k o mm er t i I a t s la a f o r s te j I t, bringes
Udloseklinken IJJ at udløse Wiren.
Naar man anbringer \Viren, kan man
ved Hjælp af Bøjlen aahne og lukke Udløseklinken, man behøv~r altsaa ikke at
betjene Anordningen fra Førersædet.
Paa Skitsl'rne ser man Anordningen
med Selvudløserbøjlen paa tre forskellige
Stadier. Man ser, hvordan den stejle Wire
bevirker sin egen Udløsning gennem Tryk
paa Bøjlen.
Harriet Før slev .
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KLUBADRESSER

Klasse

Anerkendte Danmarksrekorder

under Dansk Svæveflyver Union

pr. IS. Februar 1944 (Dansk Modelflyver Union).

Aarhus Svæveflyveklub, Fmd.: Drejer
Jens Eriksen, Silkeborgvej 136, Aarhus
(42 Medl.).
>Aviator•, Fmd.: Vognmand C.C. Hansen,
Nykærvej 4, Aalborg (31 Medl.).
Birkerød Flyveklub, Fmd.: Ingeniør Helge Buch, P. Mathiasensvej 9, Birkerød
(14 Medl.).
Svæveflyveklubben , Dan•, Fmd.: Montør
Sv. Jensen, Ny Toldbodgade 17 K. (13
Medl.).
D. D. L.'s Flyveklub, Fmd.: Direktions~
sekretær P. Bech Nielsen, Biilowsvej
38 A, F. (67 Medl.).
Esbjerg Sportsflyveklub, Fmd.: Forpagter
Hugo Holm, Skolegade 31, Esbjerg (20
Medl.).
Svæveflyveklubben •Falster •, Fmd.: Murermester 0. Nielsen, Mnrrebæk pr.
Væggerløse (10 Medl.).
Frederiksberg
Svæveflyveklub,
Fmd.:
Grosserer Max Michnelsen, A. F. Beycrs.
vej 19. Tif. C. 10.353 (7 Medl. ).
Haderslev Svæveflyveklub, Fmd.: Værkfører Stenstrup, Gravene 4, Haderslev (17
Medl.).
Hammel og Omegns Svæveflyverklub,
Fmd.: Ingeniør Siegfred Pedersen,
Østergade 23, Hammel (27 Medl.).
Hobro Svæveflyveklub, Fmd.: Tømrer
Henning Klok, Nyvej 10 (12 Medl.).
Kolding Svæveflyveklub, Fmd.: Montør
Gunnar Th. Jensen, A. M. G. Friisvcj
(6 Medl.).
Københavns Svæveflyveklub, Fmd.: Direktør P. Schicrbeck, Stormgade 20, V. (36
Medl.).
Køge Svæveflyveklub, Fmd.: Civilingenior
A. Gregersen, Flindtsvej, Køge.
Nordvestsjællands Flyveklub, Fmd.: In.
stallatør Th. Thostrup, Svebølle St. (31
Medl.).
Odense Svæveflyveklub, Sekretær: Gymnasiast B. Thøgersen, Drewsensvej 19,
Odense (21 Medl.).
Polyteknisk Flyvegruppe, Fmd.: stud. polyt. J. v. Staffeldt, Østervoldgade 10 (39
Medl.).
Svæveflyveklubben •Ringen e, Fmd.: Direktør G. Hansen, Stntsprøveanstalten,
Am. Boulevard (29 Medl. ).
Ringsted Svæveflyverklub, Fmd.: Officiant S. Nielsen, Skolegade 14, Ringsted
(13 Medl.).

I

Indehaver

I

Klub

I

Model

Tid
Min. Sek.

Distance
m

Hostigbed
m /Sek.

Absolutte Rekorder:
A
R

C
D
E
F
G

P. Kunlss
P. Welshaupt
N. Hassing
J. Dommergaard
\V. Hansen
J. Dommergaard

H

?

PK-17

OM-F
CirruR

NH Speedsier

Sølvfalken

JD-37
FJ-6
Pluto

. oz
oz

18,54,1

0,42,8
76,22,0

19250

15,38

32300
1,

Klasserekorder, Motormodeller:
la
lb
ld
le
2a

2b

2d

2e
3a

3b
Se
4a
4b
4e
5a
5b
6a

H. Schrøder
B. Konstmann
H. Schrøder
B. Konstmann
N. Hassing
111. Erdrup
J. Larsen
N. Hassing
J. Mortensen
J. Dommergaard
N. Hassing
P. Weishuupt
Rich. Jensen
P. Kuniss
P. Weishaupt
P. Welshaupt
Levln J.-nsen
Levln .Jensen
Svend Skou
P. Welshaupt
K. E. Nielsen
O. J.-spersen
N. Hassing

HS-47
BK-179
HS-47
BK-179
NH-8

Hawk
Frem
Hawk
Frem
Cirrus
O111-F
Cirrus
Clrrus
T.-rmik

1,27,0
0,11,8

s

oz

Clrrus
OM-F

?

1,06,5

.

..
..

O111-F

NH 15
NH-15
JM-41
JD-37
NH Speedsier
Hfambo
R -11
PK-17
Jumbo
PerW 47b
LJ-17
LJ-11
SS-36

9,20.0
14,25,4

1-17
1-18
The Privateer

3,01,0
4,15,2
4,31,2

SS-25
R-J-12
HS-3
S. li. S. l
SV-Hl
Fakir 6
CA-12

3,02,2

0,42,8
5,57,1
18,54,1
0,55.2
0,52,8

s

.

Clrrus

480
610
12,6
9750
5000

15,38
760
19250
13,78
255

319
8,43

Klasserekorder, Svævemodeller:
7b
7c
Bb
8c
9b
9c
10b
lOc
llb
llc

S. Skou
Rich. J.-nsen
H. Sørensen
J. Ingemann Olsen
Sv. flerborg
H. Bach
Chr. Andersen
J. Ingemann Olsen
Otto Madsen
S. Skovlund
W. Hansen
J. Dommergaard
Chr. Andersen
Svend Skou
Svend Skou
Svend Skou
Chr. Zoylner

.

OM-F
Air Speed
K. M. IC.
Skjern
Avlator

.

s

K.M.K.
OM-F

.

Sølvfalken

oz

Avlator
O1\f-F

..
oz

_ 21,26,3

Strolch
R-J-5
F•J-6
Pluto
CA-9
SS-38
SS-38

4,30,0
58,55,5
3,42,2
76,22,0
3,14,6
11,37,0
1,50,0
6,46,0

SS-28

CZ-6

1250
10750

11

1775
22950
1350
32300
1050
5500
585

2640

NB. Der er endnu ingen Rekorder sat for Højde (f), a er '1ordstart, b Haandstort, e Hojstart, d Start
fra Vandet, e Hastighed. S betyder Selvkonstruktion.

SIMONSEN & NIELSEN A/s
,

FREDERIKSHOLMS KANAL 4
KØBENHAVN K.

Stockholm
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SH,almo
•

§oteborg

Xelsingfors

Roskilde Svæveflyveklub, Fmd.: Ingeniør
Knud Høgslund, Lysholmsvej 3, Ros.
kilde (29 Medl.).
Seniorklubben, Fmd.: Civilingeniør J. J .
Jarl, Thurø pr. Svendborg (22 Medl.).
Silkeborg Flyveklub, Fmd.: Blikkenslagermester G. Hansen, Ahornsalle 8, Silkeborg (14 Medl.).
Skagen Flyveklub, Fmd.: Kommunelærer
K. Rasmussen, •Lykkebo c, Lars Bødkersvej, Skagen (7 Medl.).
Slagelse Flyveklub, Fmd.: Værkfører O.
Jensen, Slotsgade 44, Slagelse (35 Medl.).
Sportsflyvernes Svæveflyveklub, Fmd.: Direktør Otto P. Larsen, A/S Danilbo, Vestre Boulevard 4, V. (18 Medl.).
•Stamgruppen •, Fmd.: Fabrikant E. HoffHansen, Frederiksholms Havnevej 14,
V. (41 Medl.).
Svæveflyveklubben for Nykøbing Sj. og
Omegn, Fmd.: Læge Bruhn Petersen,
Havnegade 8, Nykøbing Sj. (24 Medl.) .
Svæveflyveklubben •Ternen •, Fredericia,
Frnd.: Snedker Asmus Kaatrnan, Norgesgade 9 A, Fredericia (8 Medl.).
Vejle Flyveklub, Frnd.: Ingeniør N. Gøtze,
l{irsebærvej 20, Eskholt pr. Vejle (4 Medl.),
Viborg Svæveflyveklub, Fmd.: Restauratør V. Jensen, Gothers gade 13, Viborg
(28 Medl.).
Vordingborg Svæveflyver Gruppe, Fmd. :
Fabrikant Hans Axel, Algade 42, Vordingborg (7 Medl.).
Østsjællands Svæveflyveklub, Fmd.: Mekaniker A. Østergaard, • Solgaarden •,
Strøby Egede pr. Køge (19 Medl.).

~
\

FLYVER FREDERIK
...

lwftlffiefi!

\·

han I Reglen kommer galt af Sted; det er

---

hans Meriter vi I Fremtiden vil røbe for
Dem I vor nye Tegneserie, som begynder
i Dag å propos den I. April.
Flyver Frederik kan alt! -

tror han da.

Han er Modelflyver, Svæveflyver og Motorflyver, og han gaar heller Ikke af Vejen for
et rask lille Faldskærmshop; hvordan han
klarer sig er en anden Sag, og det vil De
»Flyver Frederik, hvem er det?« spørger
De rlmellgvls, og De kender ham heller
ikke endnu, men her præsenteres han for
Dem.

faa at se I de kommende Numre af FLY V.
Hermed overlader vi Flyver Frederik til
sin omtumlede Skæbne og haaber, at vore
Læsere vil tage godt Imod ham.

Flyver Frederik er en glad Gut, der med

*

voldsom Energi og Lyst gaar op I Flyvningen, men det kan jo Ikke nægtei , at

1-44"~,i\'/.;

fPJ

- . , .-

..... -... , .....

•

I

~

' 2

::r

De svensl~e Svæveflyveres
,,Vugge"

ET er simpelthen en Fryd at følge
D
Svæveflyveudviklingen i Sverige, Der
har man forholdsvis slorc Midler til Ran-

elighed og faar den ene gode Ide efter
den anden.
Den sidste er en • Vugge • Lil Begyndere.
Den skal spare Skolcglidcren for de mange haardc Knubs , som den crf!).ringsmæssigt uvægerligt faar, saa snart Eleven skal
til at løfte den fra Jorden.
Klapper og Sideror kan han øve sig i
at manø vrere paa Jorden. Normalt faar
en Elev jo først Balanceovclscr, hvor han
lærer at bruge Klupperne. Dernæst kommer han til at rutsje med en Fart, der
ikke er stor nok til at flyve med, men
som giver Eleven Lejlighed til at opøve
Brugen af Sideroret under Bestræbelserne for at holde Skolcglideren pun ret
Kurs. Højdcrorsbcvægclscrnc kan han
derimod ikke fan Lejlighed li! at prøve,
før hun første Gang skal i Luften. Det
er altid uhyre spændende Sekunder ikke mindst for Læreren - første Gang
en Elev letter. Det sker meget let, at han
trods den ornhyggcligstc Instruktion korn.
mer til at trække en Smule for meget i
Pinden og ryger flere m højere op end
Meningen var. Hvis han saa endda bare
sad stille med Pinden deroppe, saa vilde
der ikke ske Alverden, men i 90 af 100
Tilfælde ryger Pinden dernæst frem med
cl mægtigt" Skub, og Skoleglidcren borer
Næsen i Jorden. I bedste Fald faar Skoleglideren en hel Serie >Ilons •, og i alle
Tilfælde nogle huardc La ndinger, som
den har meget lidt godt af.
En slor Procentdel af Havarierne fa!
der pau dette Stadium af Svævefly,·eruddannelscn. Tænk pna det Utal af Topbarduner, der er gaact pna denne Mnade
i Aarcnes Løb. -

•

Chalmers Segelflygklubb bygger »Vugge«.
For at undgaa disse Havarier, sigPr Ci.
vilingenior Anders Bange til •Flyg«, fik
Chalmers Segclflygklubb Ideen til den
saakaldte , Vugge •, en Slags tosædet Sko.
leglider, der, anbragt paa et Hjul, bliver i
Stand til at reagere paa Højderoret, mens
den løber paa Jorden.
Under Klubbens Hovedrengøring fore slog Instruktør Olof Bengtsson, at man
tog en Del gammelt Skrammel, som man
havde samlet sammen i Aarenes Løb, og
som skulde have været paa Baalct nu, og
sallc det sammen til et •Fortræningsplan c, som lignede en Skoleglider, men
med et Hjul under Tyngdepunktet.
Et Par Vinger fra en • Griine Po~l •, cl
Haleparti fra en •Pippi 2 • og nogle Hor
blev reddet fra Baalet, men~ Bange og
Bengtsson salte sig til Tegnehrædtcl Pl
Par Aftener og udkastede Skitser til Vug.
gen, som ses paa Tegningerne her.
Det var egentlig ikke Meningen fra Begyndelsen, al den skulde være tosædet,
den blev del nærmest for Sjov, fordi der
lige var Plads til et ekstra Sæde. Det har
senrrc vi5t sig al være meget gunstigt.
Kroppens Forpm·t, som er det eneste
Parti, der er konstrueret specielt til Vug.
gen, er lavet af to sammenlimcdc Brædder. Kroppens Bundbjælke er opbygget af
to Brædder, 30 cm brede paa Midten og
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stillet paa Kant med 20 cm Mellemrum.
Imellem dem er Styrepinden, Næsehjulet
og Bærehjulet anbragt. Opspændingshukkcns forreste Ben bcstaar af to Brædder,
som forneden er limet og boltet fust paa
hver ~in Side af Bundbjælken. Opspændingsbukkens bageste Ben er simpcllhcn
et Bræt. Bundbjælken er altsaa formel
som en simpel Kasse uden Bund og Laag,
men med en :t-.Iængdc Tværforbindelser til
Afstivning af Konstruktionen.
Elev(ln sidder paa et almindeligt Træsæde, men der er Javel cl lidt ma i:cligcrc
til Læreren i Form af cl gammelt Bilsæde,
der er anbragt lige over Bærehjulet.
Bærehjulet er et i:mnmelt Flyvemaskinehjul, der sidder nogle cm hag,·ccl Tyng.
dcpunktet.
Hjulet er forsynet med en Brem~e, d er
hestaar af en Rem, der strammes ind om
Hjulet, naar man trækker i Brem 5ehaamL
laget. Det er simpelthen nød\'cnd igt al
have Bremse paa, da den ellers vil lobc
nltfor langt, efter at Trækket er ophørt.

ikke i Stand Lil at føre det, kunde han i
h vert Fald høre det paa en voldsom Hvi.
nen i Hjulet. Blev der brugt for meget
Klap, gik Vingen uvægerligt i Jorden.
Vingen ligger ca. 2 m over Jorden, saa
man kan sagtens faa Plads til at give den
passende Skraastilling i Sving, og med
Højderoret kan man vugge d en i Længderetningen (omkring y-Akscn) omtrent
som i Luften.

»Vuggen« har Bremseklapper.
Vingerne er forsynede med fast monterede Bremseklapper, 1,25 rn lange og JO
- 12 cm høje. Denne Foranstaltning er
truffet, fordi man gerne vil kunne køre
saa hurtigt med Vuggen, at Eleven kan
vænne sig Lil l?lyvcfart og prøve Højdcrorsvirkningernc, uden at den letter. Man
har prøvekørt den med 100 km /T og fuldt
Iløjderorsud slag, uden ·at den løftede sig
fra Jorden.
Vingerne er afstivet med Stræbere, da
disse er billigere end Barduner.
Der »flyves Sving« paa Jorden.
Da man var naact saa vidt, at Prøvefl y vningerne stod for Døren, fik Klub bens Diplomindehavere sig et Par muntre
Søndage paa Flyvepladsen. Hutsjeturene
ligeud forløb fuldt tilfredsstillende. Men
sna opdagede man over Forventning, at
der ligefrem kunde •flyves • Sving med
den paa Jorden. I Bilstart med en Wire
paa ca. 50 m kunde man nemlig •flyve •
ca. 20 m til Siden, uden at det skrna Træk

mærkedes særlig ubehageligt. Hvis man
, f!uj c et korrekt Sving, var Fornemmelsen omtrent den samme som under Sving
i Luften. Hvis Svinget blev for fladt, kurede Vuggen rædselsfuldt, og var Eleven

l;[vllke Fordele opnaar man ved
»Vuggen«?
Ingeniør Bange udtaler til Slut, at man
ved Brugen af dette Apparat skulde opnaa følgende Fordele :

"

Flyverne fortæller:

Kartofler fra Luften

I

NDEFROSNE Skibe, Øer uden Forbindelse med
Omverdenen, Isbaadstransport over Store-Belt og

lignende Foreteelser hå'r vi jo allesammen mere eller
mindre stiftet Bekendtskab med, de fre haarde Isvintre vi nylig har maattet døje.
Jeg husker en tidligere Isvinter, det var i 1929,
hvor vi fra Luftmarinen daglig -

foruden den al-

mindelige Isrekognoscering i danske Farvande
Sven-Aage Da/bro,
Overflyveleder,
Flyverkaptajnløjtnant.

maatte undsætte Skibe, som var udgaaet for Proviant. Blandt mange laa et saadant i det nordlige
Kattegat, han fik sin Ration hver 4' Dag.

Afleveringen af Provianten foregik yderst simpelt. Vi fløj i lav Højde og
med langsom Fart tæt forbi Skibet og kastede saa hele vor Last ned paa
Isen. En Dag, da Lasten hovedsagelig bestod af Kartofler, skete det, at Sækkene gik i Stykker, da de stødte mod Isen, og Kartoflerne spredtes ud vidt
og bredt. Folkene paa Isen fik travlt med at samle op og bjerge den dyrebare Proviant, og ved Synet heraf bemærkede Mekanikeren i Telefonen hen
til mig: »Det er nu godt for dem dernede, at det ikke er Rosiner, vi har
kastet ud.«

Indrykket af

t.\ ·

~

INTAVA AVIATION PRODUCTS
SCT. ANNÆ PLADS Il -

KØBENHAVN K.

Repræsenterende

DET DANSKE PETROLEUMS AKTIESELSKAB og VACUUM OIL COMPANY A/S.

85

1) De rigtige Skoleglidere spares for Begyndertræning.
2) Man faar en Skoleglider fri fra Rutsjerne og kan sætte den ind til Flyvning, hvorved man opnaar flere
Starter.
3) Læreren kan følge med Nybegynderen og instruere ham under de første
Rutsjere, hvorved der spares en
Mængde Tid.
.
4) Antallet af Slæbelure kan formindskes, fordi Læreren straks kan rette
Fejl, inden de faar Tid til at sætte sig
fast.
5) Eleven kan øve sig i Brugen af Højderoret før de første Hop, og de typiske Begynderhavarier derved undgaas.

Indtil Dato er der kun høstet gode Erfaringer med • Vuggen «. Instruktør Olof
Bengtsson fortæller, at han overtog et
Hold paa 10 Nybegyndere, der lige havde
vugget færdig. Alle ti klarede de første
Hop uden mind:;te Besvær, og havde altsaa faktisk lært Virkningen af at bruge
Højderoret i Vuggen, og - tilføjer han,
saa har det den store Fordel, at Eleverne
kan øve sig paa den selv under Ledelse af
en dygtig Kammerat og derved frigøre
Instruktøren til andre Opgaver.

Chefinstruktør Kaptajn Åhblom udtaler
sig om » Vuggen«.
•Flyg •s Redaktion henvendte sig ogsaa
til den tidligere Chefinstruktør, Kaptajn
Åhblom, for at høre hans Mening om
den.
Kaptajnen udtalte, at han fandt, at
Vugningen var en udmærket Metode, som
der var al mulig Grund til at gennemprøve grundigt.
Udover de allerede nævnte Fordele
henledte Kaptajnen Opmærksomheden
paa det praktiske i, at man kunde faa
Anvendelse for sine gamle Skoleglidere,
dersom Metoden nu viste sig al holde,
hvad den lover, da saadanne • Vugger « jo
ikke behøver noget Luftdygtighedsbevis.

Mon ikke vi her i Danmark har en
Masse gamle Skoleglidere, der efterhaanden ikke er for gode til at tjene som
• Vugger •, naar vi efter Krigen skal til at
flyve med alle vore nye Medlemmer?
H ar riet F ø r s l e v.

*
Indholdsfortegnelse
til FLYV
Indholdsfortegnelsen til Aargang
1943 er nu færdig og tilsendes grati'>
paa Forlangende.
Safutidig henledes Opmærksomheden paa, at enkelte Numre af FLYV
samt komplette Aargange fra tidligere
Aar, leveres saalænge Beholdning haves.

Ejvind Christensens Forlag,
Vesterbrogade 60, København V.
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Aerodynamik
og . dens Anvendelse i ~odelØyvningen. III.
Af stud. techn. Jørgen l\iortensen.

III. Luftens Arbejdsevne.

Paa Fig. 5 bevæger Luften sig fra I til
II omkring et cylindrisk Legeme. Den de.
ler sig i Punktet C og accellereres langs

I. Bernoullls Ligning.
OM nævnt under den aerodynamiske
S
Forskning, er Luften et Legeme, og
derved i Stand til at udføre et Arbejde.
Et hvilket som helst Legemes Arbejdsevne er altid lig med Produktet af den
Kraft, som ligger i selve Legemet og
Vejen, den virker paa.

I

I

Arbejde = Kraft · Vej,

V

Vejlængden er i Reglen let at maale,
men derimod opstaar der Besværligheder
ved Maalingen af Luftens Kraft, grundet
paa dens Usynlighed og Udflydenhed.
For at · overvinde denne Ulempe giver
man i Aerodynamiken Luften en ideal
Tilstand, og anvender de samme Regler,
der gælder i den klassiske Hydrodyna•
mik.

=:: :
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Over. og Underside. Vi skal nu betragte
Luftens Forhold paa Stykket A- B og i
Punktet C.
Vi tænker os nu de enkelte Strømlinier
mellem A - B omgivet af et Rør, af hvilke
vi uden videre kunde tage et ud med
Længden I og Grundfladen f og vi samti.
dig antager, at Strømrøret er ret. Af Figuren fremgaar det endvidere, at Hastig.
heden ved A er V1 og ved B er den forog ct
til V2.
Kraften, som virker paa Stykket A- B,
findes nu efter Grundligningen.
Ved A virker Kraften p1 paa Fladen f,
allsaa p1 · f og ved B den modsat rettede
Kraft p2 · f.
Den Kraft, der virker paa Længden 1, er
derfor :

1. Dens Partikler kan bevæge sig uden

Gnidningsmodstand i Forhold til hver.
andre {uden Viseositet).
2. Den er overalt ligedannet og uden
Hvirvler.
3. Den er usammentrykkelig.
Luftens Kraft kan nu findes ved Anvendelse af Dynamikens Grundligning,
nemlig:
l{raft = Masse • Acelleration.
Ved Luftens Bevægelse om Legemet op.
staar der foran, langs med og bag Lege met en Potentialstrømning. For at fremstille denne Strømning, blander man Luf.
ten med Røg. Man vil da se, at denne
danner fine synlige Linier, der angiver
Banerne for de tilsvarende Luflpartikler.
Disse Linier kaldes Strømlinier.

=

p1 · f - p2 · f
(p1 - p2) · f
Luftens Masse i Strømrøret er li!( med
Grundflade . Længde . Luftens specifikkl'
Masse {Massetætheden).
M= f •l ·

(!.

Ved Accelleration forstaas en Hastighedsforøgelse i en bestemt Tidsenhrd.
Hastigheden ændrer sig fra v1 til v2 og
Hastighedsforøgelsen l'r derfor v 0 + v,.
Hastigheden kan udtrykkes ved: Vejen
: Tiden, af hvilket ses, at Tid = Vej : Hastighed.
Fig. 4 viser Strømlinieforløbet omkring
et Planprofil.
Fra Fysiken ved vi, at et Legeme, der
enten ligger stille eller bevæger sig med
uforandret Hastighed, er paavirket af
Kræfter, der ophæver hinanden, og Legemet udfører saaledes intet Arbejde. Først
ved en Uregelmæssighed i Bevægelsen, f.
Eks. hvis Hastigheden forøges, og Kræfterne derved ikke længere ophæver hinanden, udføres der et Arbejde. Forholdet
er det samme for Flyvemaskiner {Model.
ler) . Den Luft, som strømmer om en bestemt Del af Modellen, er tvunget til enten at bevæge med denne eller strømme
væk langs med den, hvorved den accelle.
reres.

Er Vejen I og Middelhastigheden v, + v,
2

saa er Tideu

= (Vi + v,) : 2 1 --Vi+"•
1

2 · I

Indsættes denne Værdi i Udtrykket
Accelleralion, faas:
•

Accelleratiouen
_ (v. -

for

= 2•1:(v,+v,)
v, - "•

v,) (vi + v,) _
2 ·1
-

v,• - vi•
2 ·1

Vi har nu fundet alle Størrelserne, som
vi har Brug for i Ligningen, vi gik ud fra,
nemlig Kraft
Masse . Accelleration, og
vi kan nu indsætte dem i Ligningen, alt.
saa:

=

Havnechef Leo Sørensen, der var
Trafikflyver i D.D.L. i nogle af de første Aar, giver dette lille humoristiske
Billede af Luftfarten paa den. Tid.
- Dengang afleverede Passageren
flere Hundrede Kroner for Billetten til
Hamburg, og for denne Pris blev han
iklædt
Lammeskindspels,
Briller,
Hjelm og Van ter og for det Heles vedkommende uden Hensyn tii Størrelse
samt til, at alle Delene ofte var kommet >søsyge« hjem Kl. 11, var skyllet
i en Balje Benzin og hængt til Tørre
indtil >Linerens« Afgang Kl. 16. Delvis besvimet som Følge af Benzindunsterne sænkedes han fra Toppen af en
Stige ned i _Luftfartøjet, og med en
ikke uvæsentlig Del af Overkroppen
og Hovedet ovenfor >Rælingen« fo'r
han i Løbet af 2 Timer stormomsust
til Hamburg - - ikke sjældent regntung
i Hovedet og umiskendelig fregnet
som Følge af Oliestænk fra Motoren.
Var han mødt op med en Kuffert større end Pladsen under hans Klapsæde,
modtog han det dybe Indtryk, hans
egen Kufferthank ved at tjene som
Sæde kunde præge i Løbet af. to Timer. Ofte blev han sat af undervejs
paa Grund af Defekt i Motoren eller
Vejret; og strengt Passagerarbejde
kunde det være at rave over Pløjemarker og gennem vaadt Korn for at hen-

te Vand til Køleren, der kogte over,
eller at dreje Propel i Timevis for at
faa Motoren i Gang igen. Aldrig vidste

han, om han kom til at sove paa Bestemmelsesstedet, paa et Slot eller i en
Stald undervejs.
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(p, -

v _.e. • V1t

p, ) · f = f ·I • (!· ~
kortet p, -

p,

= e 2,·..:

=

,

eller for-

(v.; (! •

- e 2''1'

•

v,•)
2

kg/ m•.

Heraf følger, at Kraften er lig med Produktet af Luftens specifike Masse og del
halve Hastighedskvadrat, eller ved en
Forandring af Udtrykket
V12

p,

+ e .T

Yr.!

= P: + e . 2

·

Dette betyder igen, al i ethvert Punkt
et Strømrør vil Størrell,en
V'

p+e 2

altid have samme Værdi. Paa den anden
Side kan vi slutte, at Trykket er omvendt
proportionalt med Hastigheden, d. v. s.
tager Hastigheden til, saa tager Trykket
tilsvarende af, eller forringes Strømhastigheden, saa man Trykket være steget.
Denne Lovmæssighed blev for førsfr
Gang kendt af den franske Fysiker Bernoulli og kaldes i Hydrodynamiken og
1
Aerodynamiken for Bernoullis Ligning.
Bernoullis Ligning spiller en stor Rolle
i den teoretiske Aerodynamik; men man
maa ikke overvurdere dens Betydning,
idet man maa erindre, at den forudsætter,
at Luften er uden Viscositet. Endvidere
er dens Gyldighed afhængig af det Machske Tal, som dog ikke skal omtales her.
For Fig. 5 kan derfor følgende slaas
fast: Med tiltagende Strømningshastighed
over og under Cylinderen bliver Trykket
mindre, men det holdes i hvert Punkt i
Ligevægt. Legemet forbliver i Ro. Bliver
nu Strømningen forstyrret, saa der opstaar uligedannede Bevægelser inden i
Strømningen, kan Luften udføre et' Arbejde. Dette fremgaar af Fig. 6.

seske og nærmer forsigtigt den kcumme
Flade til en Vandstraale. Grundet paa del
opstaaede Undertryk mellem den krum me Flade og Vandstraalen rives Skeen
pludselig ind i Straalen.
I Punktet C Fig. 5 vil Hastigheden for
den Strømlinie, som netop rammer der,
være Nul, inden den bøjer af til en af Si .
derne.
Den Kraft, der virker i C, er derfor:
p,

=p

1

+

(!

v,• < I .
2 kg m· ),

hvilket betyder, at den er lig med det statiske Tryk (d<'t ydre Lufttryk
det dy.
namiske Tryk (Hastighedstrykket) .
Strømningshastigheden tiltager kun til
det højeste Punkt S, Fig. 5, hvorefter den
atter aftager, saaledes at der i Punktet D
opstaar en lige saa stor Kraft som ved
C, men modsat rellet. Det forudsættes,
som før nævnt, at Luften i sig selv er
modstandsfri, ligedannet, uden Hvirvler
og ikke trykket sammen altsaa ideal. For
et Legeme, der befinder sig i en Luft
med disse Egenskaber gælder det, al alle
Kræfter holder hinanden i Ligevægt og
Legemet forbliver i Ro.

+

2. Hostlgbedstrykkel
v'
!.>
som forekommer hyppigt i Flyve_

2

tekniken, kaldes for Hastighedstrykket.
Da vi nu har fundet den Kraft, der virker
i C, er det muligt at maale Lufthastigheder. Man leder Kraften i C hen til et Maa,
leapparat, som naturligt kaldes et Hastig.
hedsrør. Paa Fig. 7 er vist Prandtl's Ha.
stighedsrør, som er udviklet af Pitotrørel.

-

Apparatet bestaor af et dobbelt Rør.
det ydre maales det statiske Tryk p1, i
det indre det dynamiske. Begge Rør l'r
forbundet med et U-Manometer, som er
fyldt med en farvet let Olie eller Vand.
Vædsken vil ikke staa lige højt i Rørets
Grene, men vise en Differens:
p, -

Man blæser Luft ind over en Gummiballon, saaledes at Luftstrømmen kun ae.
cellereres paa Oversiden af denne. Derved
opstaar der, ifølge det lige beviste, et Un.
dertryk paa Oversiden og Ballonen suges
til Vejrs. Dette Forsøg kan ogsaa udføres
billigt hjemme, ved at man tager en Spi-

AL FORSIKRING:

A. JESSEN & CO.s Eftf.
V. Thomsen

Otto Thomsen

VESTER PORT

C. 9189 - 9596

p,

= !.> 2v"

(kg/m').

Den fundne Værdi for Trykforskellen
betegner netop Hastighedstrykket. Hastig_
bedstrykket giver Indexet q. For de prak.
tiske Hastighedstryk. o'g Hastigpedsmaalingers Nøjagtighed er det af Betydning,
at Apparatet er anbragt et saa hvirvelfrit
Sted paa Flyvemaskinen som muligt. Selv
ved store Afvigelser mod Vindretningen
maaler Apparatet nøjagtigt. Ved en For.
skel paa 15° mellem Instrumentets Akse
og Luftstrømmen er Fejlen saa lille, ot
den er uden Betydning. Ved 20° andrager
den kun 3 %.
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Følg med Tiden Abonner paa FLYV!
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Adr. : D. K. D. A. S.
Nr. Fnrlmngsgnde 3. Kbh. K.

Sidste For edragsaften - den 7. l\larts
var en fin Aften Lige ved 100 var
vi, og vi fik noget ud af del. Civilingeninr
Prylz forstod rigtig at sætte Facon og Ku.
!ør paa det ellers noget tørre og indvik lede, man i Almindelighed hører om Fly.
vemotorer; del ,·i hørte, og de Billeder, ,vi
saa, var lige til at tage og føle paa. Og
saa var der Jørgen Mortensen. Saadau ser
man altsaa ud, og saadan kan man tale
sin Sag, nanr den hellige Ild brænder
klart, og man giver sig selv 100 % , i den
Interesse man dyrker. Foreslil J er, al blot
om 4-5 Aar, ja saa er del en fru Jeres
Rækker, der med samme Ildhu fortæll e r
kommende A.J.K.'er om Jeres llohby indenfor Flyvningen. Jørgen l\forlensen var
en Oplevelse, og Herr Pull e Pe ters e ns
smukke Model var impo11erend e. I fik
Syn for Sagn. Her var ikke Talemand er
og kedelig Teori, her saa I Hesultalet ar
Hjerne- og Fingerarbejde, et Resultat, som
taler for sig selv. Vi siger alle 3 Herrer Tak·.

Modelkonkurrencen.
Konkurrencen blev heil god . 6 pæne
Modeller paa Rad, en rask Bedømmelse
- og E I i Ni e I s en fik en fortjent 1.
Præmie, og M o gens S ko v g a ar d en
lige saa fortjent 2. Præmie. Præmierne hver 2 Sæt Tegninger til Skalamodeller
efter frit Valg - udleveres paa FLYV's
Forlag, Vesterbrogade 60.
UdflugJen.
55 Mand mødte op, og Driftsleder
Kramme fortalte om Zonens nye Ambu lanceflyvemaskine. Del var fint Arbejde
at se paa, og der var meget al høre om,
det var en god Tur. Formandens Tak til
Herr Kramme kunde vi alle slutte os til.

fl.

e

AERONAUTISK
JUNIOR KLUB

Næste l\løde.
Tirsdag den 4. April Kl. 19,30 præcis (Dørene aabnes Kl. 19,00, og vi har som
sædvanligt Spørgsmaalsbesvarelse 19,1519,30) vil Civilingeniør Brix fra Det Danske Luftfartselskab fortælle om Luftfartøjsinstrumenter og hertil vise Lysbilleder. Derefter vises forskellige Films fra
Zoneredningskorpset. Først en Film, der
viser Bygningen af den nye Flyvemaskine,
og derefter en flot Udrykningsfilm, der
viser Zonen til Lands, til Vands og i Luften. Om all, hvad vi ser, vil Løjtnant
Bergh fra Zonen fortælle os.
Endnu en Udflugt.
Søndag den 2. April kan vi faa Lejlighed til at overvære et af vore Modelflyve.
re arrangeret indendørs l\fodelflyveslævne. Det foregaar paa Søndermarksskolen,
Frederiksberg, Hoffmeyersvej 32, og det
hegynder Kl. 13,00 præcis og finder Sted
i Skolens store Aula. Her vil vi faa Mikrofilm - og Balsamodellerne at se i Luften,
maaske faar vi Lov at overvære, at der .
sættes ny Rekord - Muligheden foreligger.
Allsaa: S ø n d n g d e n 2. A p r i I K I.
1 3,0 0 paa Skolen paa Frederiksberg og
T i r s d a g d e n 4. A p r i l K l. 1 9,3 0
paa Polyteknisk Læreanstalt, Sølvgade 83.
Mød sluttet op og tag en Kammerat eller
Veninde med.
s. a. d.
A. J: K.
Ledelsen.

Generalforsamling l Danske Flyvere.
Mandag den 13. Marts afholdt Foreningen Danske Flyvere sin ordinære Generalforsamling under Ledelse af Landsretssagfører E. Falk m ar.
Den meget kortvarige Generalforsamling indlededes med Formandens, Oberst
T a g e A n d e r s e n s, Beretning, hvorefter Kassereren, Kaptajn H. P ag h,
forelagde Regnskabet, som godkendtes.
Valg af Bestyrels e, Suppleanter og Revisorer var alle Genvalg, saaledes al Bestyrelsen som hidtil bestaar af Oberst
T a g e A n d e r s e n, Formand, Oberstløjtnant C. C. L ar s en, Gt.~eralsekretær, Kaptajn H. P ag h, Kass erer, Direktør A u g u s t J e n s e n, Luftkaptajn
A. D a m m, Ingeniør C a i C a s p e rs en, Direktør H . 0 ve H au g s te d
og Orlogskaptajn A x e I S c h m i d t.
Suppleanter: Luftkaptajn G. W egen e r og Propagandachef M a x W e s tp ha 11; Revi sorer Prokuris t P o u I H o 1f e 1 t og Orlogskaptajn R. M. E r n s t.
0

Klubben havde til Dir. Bendt Roms
Foredrag: En Flyverejse til Indien og
Australien, fuldt Hus i Teatersalen d. 7.
Marts (ca. 500 Mennesker), og der var
stor Begejstring over saavel Foredrag
som Film og Lysbilleder.
Den 11, Marts paa Klubbens etaarige
Fødselsdag afholdtes Generalforsamling,
hvor Formanden aflagde Beretning om
Virksomheden i det forløbne Aar, herunder blev der redegjort for de førte Forhandlinger vedr. Anlæg af en Flyveplads
i Nærheden af Fredericia. Valgene til
Bestyrelsen var Genvalg, og Bestyrelsen
bestaar saaledes a·f : Civilingeniør Chr.
Bendtsen, Formand, Repræsentant Rob.
Svendsen, Næstform., Arkitekt G. Quist,
Kasserer, Læge A. Olsen, Sekretær, og
Dir. Civilingeniør S. Hostrup Pedersen.
Klubbens Adresse er Fr. d. 3. Vej 23,
Fredericia. Under Eventuelt redegjorde
Stadsingeniør A. Grum-Schwensen nærmere for Flyveprojektet.
Bestyrelsen haaher at kunne vise Svæveflyvefilmene ved et Møde først i Maaneden.
B e s t y r e 1 s e n.

DANSK MOTORFLYVER UNION
Formand: Trafikassistent A. T. H. Ohrt,
Kontor: St. Kongensgade 68• o. G., K.
Telefon : Polæ 20\!6.

Hjørring Motorrlyveklub blev starte't d.
9. December 1943 og tæller allerede d. U.
Marts 1944 90 Medlemmer og kan vel næsten siges at ligge i Spidsen med Hensyn
til Antal Medlemmer pr. 1000 In(lbyggere.
Interessen har her vist sig at være meg~t
stor, og der vil blive gjort alt for MedlemmerQe for at holde denne Interesse vedlige. Den 14. Ma rts paabegyndtes en teoretisk Undervisning, og hertil har man sikret sig Herr Løjtnant Sandqvist i Aalborg
som Lærer. Disse Undervisninger er gratis
for Medlemmerne, idet Bestyrelsen har
tegnet en Del •Fadderskaber• for saadanne Undervisningsaftener. I økonomisk Henseende mangler vi endnu det helt rigtige,
som det haves i andre Byer, nemlig et stort
aarligt Kontingent fra Virksomheder og
Institutioner; men vi haaber paa, og arbejder for, at saadanne Kontingenter kan
opnaas, og her vil Hjørring sikkert vise
sig ikke at staa tilbage for andre Byer.
Den 24. Februar havde vi Foredrag af
Bei\t Hom. Vi havde 200 Pladser til Raadighed ved festlige Kaffeborde, og ved
personlig Propaganda fik vi fra den ene
Dag til den anden solgt ikke mindre _end
173 Billetter. Resten blev solgt eller bestilt
senere. Vi var glade for Bent Roms Foredrag, og vi havde en god Aften sammen.
Næste Gang, der høres Nyt fra Hjørring,
er vi passeret Tallet 100 i Medlemsantal.

~/fRED~A"},t/

~71tCW~

begyndte i Januar Maaned et Teorikursus, der ledes af Civilingeniør Chr.
Bendtsen. Kursus, der besøges af 32 Deltagere har fundet Sted hver Tirsdag si-den, og i Midten af denne Maaned vil
Eksamen med paafølgende Udlevering af
Diplom finde Sted.

DANSK SVÆVEFLYVER UNION
Sekretær : Oberstinde Harriet Ferslev,
Dronningganrdsalle 120, Holte
Instruktør : Løjtnant J . G. Bergh,
Ulrich Blrchs Alle 47, liøbenhavn S.
Kasserer : P. H. Nielsen,
Haraldsgade 30 1 tv. København N.

Paa
»Københavns Svæveflyveklub•s
Generalforsamling 29.2.44 genvalgtes For.
manden Direktør Per Schierbeck. Øvrige Bestyrelse: Incassator H. Wilsund,
Grosserer T. Uhre, Assurandør H. Christensen og Hr. W. Dyrskov. Alle Henvendelser udefra stiles til Formanden.

ret almindeligt, men mig bekendt har
hidtil ingen Klubber talt de Arbejdstimer,
et nyt Medlem tidligere kunde have præsteret for en anden Klub!
~arhusklubben har her givet et smukt
Eksempel til Eflerføløelse.
Man gør klogt i fremtidigt omhyggeligt at føre Arbejdsbog.

H. F.

"'

Pr. 1.3 ..U har Dansk
Svæveflyver
Union optaget rn ny Klub »Frede,lksberg Svæveflyveklub• med 7 Medlemmer.
Formand: Direktør Max Michaelsen,

*

Lidt Statisdk.
Dansk Svæveflyver Union bestod
1.1.1942 af 18 Klubber med 155 Medl.
1.1.1943 ,
222
1.3.1944 • 24
,
430
1.3.1944 • 32
703
De 32 Klubber er fordelt som følger:
København: 9 Klubb er med 274 Medl.
Sjælland og Falster: 10 Klubber med 192
Medl.
Fyn: 1 Klub med 21 Medl.
Jylland: 12 Klubber med 216 Medl.
I 1937 blev der taget 32 A-, 7 8- og 5 CCertifikater.
I 1938 48 A-, 21 B-, 12 C-Certifikaler.
I 1939 55 A-, 37 B, l C-Cerlifikater.
I 1940 8 A-, 7 8 -, 4 C-Certifikater.
I 1941 15 A-, 8 8-, 2 C-Certifikater.
I 1942 33 A-, 19 B-, 21 C-Certifikater.
I 1943 71 A-, 41 B-, 37 C-Certifikater.
If. F.

Til Klubberne I

*

I>aa given Foranledning meddeles det
Klubberne, at de har Pligt til at gøre
Flyvelederne bekendt med Beslemmel•
serne for Benyttelse af Glide- og Svæveplaner, samt at paase at disse Bestemmelser efterkommes.

*
Paa »Seniorklubben«s Generalforsamling valgtes Ingeniør Jens J. Jarl til Formand. Resten Genvalg.

*
I et nyt Flyvereglement, som vi lige
har modtaget fra Aarhus Svæverlyveklub,
finder vi noget ganske nyt, nemlig en
meget praktisk og kammeratlig Bestemmelse for, hvad man ~kal have præsteret
af Arbejdstimer, før man faar Adgang til
Flyvning.
Der staar: •Ethvert aktivt Medlem kan
deltage i Flyvninger med Klubbens Materiel, naar Bestyrelsen har anerkendt
Paagældende berettiget dertil, og naar
Vedkommende ikke er i Kontingentrestance og har præsteret mindst 100 Ar.
bejdslimer for Klubben eller en anden
Svæveflyveklub, eller betaler sig fra
manglende Timer efter følgende Skala:
25 Timer a 1 Kr. . ........... Kr. 25,00
25
> 2
I
. ••• , , , , , , , •
> 50,00
25
• 3 •
. . . . . . . . . . . . • 75,00
15
•
, 5 •
. . . . . . . . . . . . , 75,00
10
,
, 10 ,
.. .... ... .. . ~
o.~
Kr. 325 00
Dette med Arbejdstimerne for Klubben, som man ev. kan betale sig fra, er

DANSK MODEl FI YVER UNION
Formnnd : H. 1• 1t•ntil1•tl .J i> ns.-n,
Køhh"l"j"''"i '>1 , Orh . To•lf R,•11:o 't7n'' v .
SPkrt'lær : Pulle Pt'tPrs••n. 1:n•r;liuvrJ ''5, \'ulhy,

I "If. V lhy fi?liJI u-

D.M. for Indendørs Modeller afholde~
Søndag den 23 April Kl. ta ,30 i Skovvangsskolens Aula i Aarhu!I. Som mrrldelt er s idste Frist for Tilmelding d,•n
8. April til Distriktslederen for Jylland.
Aarsrekorder og Danmarksreko•der.
Til O ·ientering for D.M.U.'s i\ledlemme •
meddeles: Som bekendt løber Unionl'm
indeværende Rekordaar fra I. Juni -13
til 31. Maj 44. Modelflyvere, der i dt·lle
Tidsrum opnaar Fl yvninger, der ml'nes
at kunne komme i Betragtning ved Uddelingen af de af D.K.D.A.S. ud ~a lle V 111 drepræmier for Aarsrekord er, maa Anret
igennem ind~ende Resultater til Rekorrl protokolføreren, selvom Præstationerne
ikke er Danmarksreko1der (se io ~l'I ' I L >·
vene). De i sids te Nummer uf FLYV omtalte falske Rekorder har bevirket, at der
pr. 15. Marts 44 næs ten ikke er indkom-
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mel saadanne Resultater. Der er dog end.
nu to Maaneder tilbage til at kunne kvali.
ficere sig i, hvilket Modelflyverne herved
bedes tage til Efterretning. Danmarksrekorder er der ikke sat manqe af det
sidste Aars Tid, naar man fraregner de
nu slettede. Der bringes derfor andetsteds
en Liste over bestaaende Rekorder. ' Studer den nøje, mon der ikke skulde være
een eller anden Rekord, det kunde betale
sig at arbejde paa at forbedre. Det er
sikkert ikke let, men saa meget større
Ære for vedkommende. Som meddelt
kommer der sikkert til at indføres en mere
effektiv Kontrol med Danmarksrekorder
og Eliteflyver-Prøver efter næste Generalforsa~ing. Indtil da bestemmes herved,
at er det Formanden i Klubben, der sætter Rekord eller bliver Eliteflyver, maa
Blanketten herom underskrives af paagældende Klubs Næstformand eller et an.
det Bestyrelsesmedlem.
Jørgen Gamst,
p. t. Rekordprotokolfører.
Distriktsleder for Fyn. Den ved Unionens Generalforsamling valgte Suppleant,
Herr Aage Høst Aaris, Pogestræde 12,
Odense, har overtaget Posten som Distriktsleder for Fyn.
Ny Klub. Præstø M.F. er nu tilmeldt
D.M.U. Klubbens Formand er Jørgen
Nielsen, Præstø J~rnbanestation, hvortil
Korrespondance til Klubben bedes sendt.

se er herefter : Erik Kaas Nielsen, Forhaabningsholms Alle 21, Kbh. V.
»Avlators ModeHlyvere« afholdt 30.
Jan. ordinær Gen. ::::fter Aarsberetningen,
der i Formandens Sted blev aflagt af Sekretæren, godkendtes Regnskabet. Nogle
Lovforslag blev behandlet og følgende
Bestyrelse valgtes: Form. Helmuth Bach
(Genvalg), Næstform. Poul Bech (Genvalg), Sekretær Axel Japp (Genvalg), Kas.
serer Søren M. Jensen (Nyvalg), Bestyre}.
sesmedl. Torben Meyer (G.). Egon Sørensen (G.), Kai Borch (N.). Klubbens Adres.
se er Sektetærens, nemlig Møllevej 2,
Vejgaard. Efter Gen. besaa Medlemmerne det nyindrettede Lokale.
D.M.U. Indoor i København afholdtes
den 20. Febr. i Aalholm Skolens Aula
med ialt 28 tilmeldte Modeller, hvoraf
dog en Del maatte udgaa. I de sædvanlige
3 Klasser blev Vinderne:
Kl. A: Palle Petersen, •Pegasus •, 49,0 Sek.
Kl. B: Chr. Rødsjer, • Pegasus , , 29,4 Sek.
Kl. C: Arne Sparre, , Condor , , 19,3 Sek.
Stævnet, hvortil de sjællandske Klubber var indbudt, afsluttedes med Præmie.
uddeling, og D.M,U.'s Formand takkede
Deltagerne for Tilslutningen.
Det 4. Sjællandsstævne afholdtes den
27. Febr. paa Trollesmindes Marker ved

M.F. »Pegasus« afholdt den 5. Marts
ordinær Generalforsamling. Paa Gen.
valgtes følgende Bestyrelse : Erik Kaas
Nielsen, Formand ; John Sørensen, Kasse.
rer; Hans Schmidt, Sekretær; Chr. Rødsjer, Bestyrelsesmedlem. Klubbens Adres-

Hillerød under Ledelse af Jørgen Mortensen. Her var tilmeldt 41 Modeller og
trods nogen Blæst opnaaedes flere fine
Flyvninger. Der konkurreredes i 4 Klasser, 7, 8, 9 og Juniores, men der var dog
kun 2 Vindere, idet Jørgen S. Petersen
blev Nr. 1 baade i Kl. 7, 8 og !!. Han
opnaaede følgende Gennemsnitslider: Kl.
7 : 1.55,6 - Kl. 8 : 3.53,5 - Kl. !!: 2.21i,7,

Til Salg.

MODELMATERIALER

Benzinmotor, Brown Junior,

I/6

HK.

Knud Flen~ted-Jensen,
Kabbelejevej 21, København Brh.
Tlf Bella 3762 v.

Højstartsnor, 140 m paa Vindsel,
med Flag og Ring Kr. 4.50

(v. 01. Kongevej 70)

Cellofiner
Tykkelse

Format

Pris

mm

cm

Øre

0,2
0,3
0,4
0,6
0,8
1,0

45 X l2

20
25
35
50
65
80

Forlang Specialtilbud paa
større .Formater

Venligst skriv efter m WPrisliste

»KOMET«
Spzndvldde SO cm

· Færdigbygget, flyveklar Svævemodel,
leveret i Æske og med Flyveanvisning
Pris: 6,25

Flyvning med
W Modeller
er en rigtig Feriesport
for Far og Søn

ERIK WILLUMSEN
Afdellaø s W,Modeller

Dansk Modelflyveindustri

35, Pilestræde • København K.

Brogade 6-8 . Odet1se • Telf. 10400

Tel1. Central 9230

O. M.-F. afholdt samme Dag Stævne i
Ringe. Klubben havde haabet paa Konkurrence fra , Svalen•, Ringe, men det
blev alligevel en 'ren Klubkonkurrence.
Der var tilmeldt 11 Modeller fra O. M.F.
og Vindere blev:
Kl. 7: Willy Larsen, 1.00,0.
Kl. 8: Mogens Erdrup, 2.09,1.
Kl. 9: Sverrd Skou, 3.28,0.
Bedste Enkelttid
opnaaede Svend
Skou med sin omkonstruerede •Ozair•
4.13,4. Vinden var krafti~, og der anvendtes Løbestart med 100 m Snor.
»Agaton«s Foraarsstævne 1044. Endelig
afholdtes den 27. Febr. Stævne ved Aarhus, hvori deltog Modelflyvere fra Skanderborg, Vejle, Odder samt fra •Agaton •.
Der var tilmeldt 30 Modeller, hvoraf 20
kom til Start. Det var fint Flyvevejr med
svag Vind, men ingen Sol eller Termik.
Tiderne:
Kl. 7 sv,igtede helt, idet de tilmeldte Modeller udgik.
Kl. 8: Viggo Ebbesen, , Agaton c, 2.09,9.
Kl. 9: Børge Hansen, Vejle, 1.33,3.
Jørgen Madsen, , Mads • fra •Cirklen•,
var en udmærket Stævneleder, saa Deltagere og Tilskuere havde et godt Udbytte
af Stævnet.
M.F. »Stratus« afholder den 2. April et
lndoor-Stævne i Søndermarksskolens Aula ved Hoffmeyersvej i København.

,,KRATMO"
Modelflyvemotor

TRÆVAREFORRETNINGEN
Pr. Maries Alle 1, Vester 5341 y

idet hans Modeller i Kl. 8 og 9 fløj bort efter at være gaaet i Termik. Bedste Tid var
med , Ølhunden e 7.51,0. I Juniorklassen
blev Nr. 1 Erik Nielsen fra Søborg
M.F. med Tiden 54,0 Sek. Under Stævnet
prøvede man Vindestart, og flere begejstrede Udtalelser hørtes.

Arne Fog,

EnghavevaJ 76, København, Eva 37 01

BNNlllun• med P&'laø

•H••nde•

ø•a.._,

PAPYROLIN
JAPAN PAPIR MED OAZE
Meget stærkt og fortræffeligt til Beklædning
af større Modeller
i/apyrolln eensidig Japan, pr. løbende Meter Kr. 2.00
"
tosidig Japan, pr. løbende Meter Kr. 2.65
Bredde 90 cm

Papyrolln suger meget lidt Dope og har glat
Overflade

Motorgummi ca. 1 X 4 mm pr. Meter 50 Øre
Mod Indsendelse af Betalingen I Frimærker
ekspederes omgaaende

+ Porto

•
Erik WIiiumsans Lærebog I Modalsvævaflyvnlng Kr. 2.00

l

ij
Il

I

1
:,
l
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Alle Unge fra 14-18 Aar indbydes til

AERONAUTISK JUNIOR KLUB
under Det Kongelige Danske Aeronautlske Selskab.
FORMAAL:

MØDER:

At samle flyveinteresseret dansk Ungdom til Møder,
Besøg, Udflugter etc. af flyvemæssig Karakter, for paa
upolitisk Grundlag at virke for Udbredelse af Kendskab til al Flyvning.

I Vinterhalvaaret fra Oktober til April afholder vi
Møder med Foredrag ledsaget af Film eller Lysbilleder. Møderne afholdes paa den polytekniske Læreanstalt, Sølvtorvet (Indgang Sølvgade 83).

MEDLEM:

UDFLUGTER::
I Sommermaanederne vil vi engang hver Maaned
foretage samlet Udflugt til Flyvestævner, Lufthavne,
Fabrikker eller andet med Tilknytning til Flyvning.

Som Medlemmer af A. ,J. K. optages dansk Ungdom baade Drenge og Piger - mell: m 14 - og 18 Aar.

HVAD OPNAAR DU I A. J. K.
Som Medlem har Du Adgang til vore maanedlige
Møder og Sammenkomster Anret rundt, og Du faar
D. K. D. A. S. l\Iedlemsblacl, Tidsskriftet »FLYV«, tilsendt hver Maaned.

FLYV:
l Tidsskriftet, som er vort Medlemsblad, vil alt vedrørende A. J. K. og dens Virksomhed bliver bekendtgjort Maaned for Maaned i vor egen Rubrik.

KONTINGENT:

BREVKASSE:

Udgør 6 Kroner om Anret, som betales i Januar pr.
Giro forud for hele Anret, Giro Nummer 30802 .
(Kr. 4.50 for Resten af Anret).

Alle Spørgsmaal Flyvning vedrørende, som Medlemmerne stiller, be•vares dels ved Indledningen til hver
Foredragsaften, dels i vor Rubrik i FLYV.

LEDELSE:

KONKURRENCE:

Bestaar af et af DET KONGELIGE DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB nedsat Udvalg. For Tiden ledes
Klubben af Civilingeniør Vagn Prytz, Overflyveleder
S. A. Dalbro og Afdelingschef C. O. Dueholm.

Gennem smaa l{onknrrencer og andet, søger vi at
gøre vort J{lnbliv saa levende og interessant som
muligt. For hver enkelt Konkurrence udsættes som
Regel Præmier.

Kom til vort næste Møde Tirsdag d. 4. April Kl. 19.00 præcis:
Civilingeniør Brix fra D.D.L.: Instrumenter til Flyvemaskiner. Film om Zonerednlngskorpsets Ambulanceflyvning m.m.

Luftfartforsikringer
overtages af

Bestillingskort
Undes;tegnede bestl lier herved:

Dansk Motorflyver Unions
Flyve-Korrespondance-Kursus
FLYVNINGENS ABC

Den nordiske Pool for
Luftfartforsikring
Central 12.793

St. Kongensgade 68 . København K.
I. Værket ønskes mod kontant
a. Kr. 22.50 følger pr. Post, Check
b. Kr. 22.50 bedes taget paa Postopkrævning.

11. Værket ønskes paa Rate mod Betaling af 7 Kr.
ved Modtagelsen og tre maanedllge Rater a
6 Kr. - Jeg er lndforstaaet med, at Ejendomsretten først overgaar til mig, naar sidste Rate
er betalt.
(Det Ikke benyttede overstreges.)

Ulykkesforsikringspolicer udstedes af ethvert Forsikringsselskab, der er tilknyttet Poolen, samt DDL's Billetkontorer
i Industribygningen og i Lufthavnen.

Navn
Stilling _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Adresse_ _ _ _ _ __

Ønskes leveret gennem Boghandler:
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A/s DANSK SHELL
SHELL-HUSET
PIUS

Pr. Aargaøg Kr. 6,00
Pr. Nummer 60 Øre

KØBENHAVN V.
EJVIND CHRISTENSEN
BOOTRYKKERI & PORLAO
Vesterbrogade 60 - Kbhvu. V.
TeU. 13.404 - Postgiro 23.824

Flyverne fortæller:

Da Svæveflyvningen fødtes

I

Sommeren 1926 havde jeg opholdt mig to Maaneder
paa nogle tyske Svæveflyveskoler, og i Slutningen af
Oktober blev jeg opsøgt af en Journalist fra et københavnsk Eftermiddagsblad, der udspurgte mig om mit
Udbytte af dette Ophold.
Vi kom ogsaa lidt ind paa Spørgsmaalet om Mulighederne for at starte Svæveflyvegrupper i Danmark.
Næste Dag saa jeg til min Overraskelse i Avisen en
Frantz Davidsen,
stor illustreret Artikel, af hvilken det bl. a. fremgik, at
Civilingeniør.
en Svæveflyvergruppe allerede var dannet paa Polyteknisk Læreanstalt, og at et Flyvekursus skulde begynde næste Sommer ved
Raageleje og koste ca. 70 Kr.
Da det nu en Gang var skrevet, syntes jeg for Skams Skyld, at der maatte
gøres noget, samlede nogle Kammerater og i December Maaned dannedes en
Gruppe paa en halv Snes Medlemmer, fra hvilke det lykkedes at inkassere et
Kontingent paa 16 Kr. pr. Mand. Derefter gik Turen rundt til forskellige
Flyveinstitutioner. Hærens Flyvertropper skænkede et brugt Gummitov og en
Snes gamle Bæreplaner, bl. a. fra Vickersmaskiner (bygget i 1918), disse kunde
med ubetydelige Ændrinder bruges til Planer paa et Skoleglideplan. Paa Luftmarinestationen fik vi en Hangar til Raadighed og nogle Planstøtter fra et
kasseret Biplan. Heraf lavede vi Glideplanets Krop. Planet blev færdigt i Løbet af Foraaret og kostede os ikke mange Kroner i direkte Udgifter, og den
13. Maj 1927 foregik de første Fl~·vninger fra Skrænterne ved Raageleje. Og
det gik godt.
Det skulde være sket i Stilhed, men Pressen havde faaet Nys om Sagen
og skrev en Del om det. Der var nu ingen Vanskeligheder ved at faa Støtte
fra forskellige Sider, saa at Gruppen i Løbet af kort Tid havde over 2000 Kr.
i Kassen, og de Betænkeligheder, som jeg i Efleraaret havde næret ved at
paabegynde et saadant Foretagende, var blevet gjort fuldstændigt til Skamme.

Indrykket af

INTAVA AVIATION PRODUCTS
SCT. ANNÆ PLADS 13 -

KØBENHAVN K.

Repræsenterende

DET DANSKE PETROLEUMS AKTIESELSKAB og VACUUM Oll COMPANY A/S.
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TIL ALLE SLAGS BYGNINGER
t-
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BRIT

TAG OG VlEGBEEL.lEDNING~

~

~BRIT

FABRIKERES Al": DANSK ETERNIT FABRIK .&Is, AALBOBG
SALGSKONTOR: XAMPMANNSG. 2, KØBENHAVITV. *C. 3785

,
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(LOVBESKYTTET)

er fremstillet i nøje Overensstemmelse med Forskrifterne
i B. E. S. A. Specifikatipn 2 D. 101
!

KLAR DOPE - ALUMINIUM DOPE
RØD DOPE
Fortyndlngsvædske samt Identificeringsfarver og Speclalfarver
ENEFABRIKANTER:

½ 0. f. A\S IP
(SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER)
PRAGS BbULEVARD 37 KØBENHAVN S.
TBLBPON C. 61, LOKAL 12 og .ZZ

- at erstatte de si ldte REMTRÆK
med F.L.S.-GEAR og derved opnaa et
mere økonomisk Træk.
Ved Anvendelse af F. L. S.-GEAR
opnaas en Kraftbesparelse, der med de
nuværende Ene·rglpriser som Regel betaler Gearinstallationen paa mln_dre end
eet Aar.

F. L. SMIDTH & Co.

A/s

VESTERGADE 33 - KØBENHAVN K • TLF. CENTRAL 6098
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OFFICIELT ORGAN
FOR

DET KONGELIGE DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB oa DANSKE FLYVERE
DANSK MOTORFLYVER UNION - DANSK SVÆVEFLYVER UNION - DANSK MODELFLYVER UNION
REDAKTION: KAPTAJN J, FOLTMANN OB EJVIND CHRISTENSEN (ANSVARSH,)

Nr. 5

Maj 1944

~ropeller - Raket
I

NDTIL for gansk~ kort Tid siden
var det en almindelig udbredt Anskuelse, at Flyvemaskinteknikerne,
hvad Hastighed angaar. var ved at
nærme sig til en øvre Grænse, som det
ikke i Prak is vilde være muligt at
ov•erskride. Nogle satte Grænsen ved
800 og andre ved 900 km/ T, men det
synes, som om de nyeste Konstruktioner har en Mulighed for med eet
Slag at ændre dette Forhold og gøre
det muligt at flyve med Hastigheder,
der ligger væsentligt over d,e nævnte.
Naar man var nødt til E\t 11cceptere
Tilstedeværelsen af en sa11dan Grænse
for Hastigheden, skyldtes del, at det
Fremdrivningsmiddel, man hidtil har
anvendt - Benzinmotor
Propeller
- svigter, naar Hastigheden bliver
for stor, og de Forslag, der er fremme for om muligt at opnaa de store
Hastigheder, gaar da ogsaa ud paa al
begynde helt forfra efter nye Retningslinier.
~aar Propelleren viser sig uegnet
ved Flyvehastigheder over 8- 900 km/
T, skyldes det, at Propellertippens Ha.
stighed, der er lig med Flyvehastigheden plus Hastigheden paa Grund af
Rotationen adderet geometrisk, ved
saa store Flyvehastigheder uvægerligt
maa komme op over Lyd,ens Hastighed - ca. 1200 km/ T - hvorved
Modstanden mod Rotationen, der skal
overvindes af Motorens Trækkraft
(Drejningsmoment) bliver meget stor,
saaledes at Virkningsgraden bliver ringe.
Paa Forhaand vilde man ikke tænke
sig, at en fysisk Størrelse som Lydens
Hastighed kunde have nogen Indfly-

+

17. Aargang

- Reaktor

Af
Ing. cand. polyt. Ejvind Møller Hansen
delse paa, hvor stor Luftmodstanden
bliver, men dette er i høj Grad Tilfældet.
I den almindelige Aerodynamik, der
gælder for moderate Hastigheder, regner man med, at Luften overhovedet
ikke sammenpresses eller fortyndes,
men dette holder ikke Stik længere,
naar det drejer sig om Ha!<tigheder i
Nærheden af Lydhastigheden
Man kan karakterisere Lydhastigheden som den Hastighed, hvormed
en Luftfortætning forplanter sig i Atmosfæren. Hvis man nu tænkte sig, at
der foran et Bæreplan, der bevæger
sig med en vis Hastighed, samlede sig
en :.Pude« af fortættet Luft, hvilket i
og for sig vilde være en rimelig Antagelse, vilde denne :.Pudecs: fordele sig
i Rummet med en Hastighed lig med
Lydhastigheden. Saalænge Bæreplanets Hastighed saaledes er mindre
end Lydens, vil :.Puden< :.løbe fracs:
Bæreplanet, eller rettere sagt, den vil
slet ikke dannes og derfor ikke genere, men ved Hastigheder lig roe~ eller over Lydhastigheden, vil :.Puden«
virkelig eksistere og gøre de sædvanlige aerodynamiske Love ugyldige.
Dette er naturligvis kun en billedlig
Fremstilling. I Virkeligheden gør Luftens Sammentrykkelighed sig gældende allerede ved Hastigheder paa 6- 700 km/ T, men først ved omkring
1200 km / T bliv•er Indflydelsen paa
Modstanden af afgørende Betydning.

Naar de hidtil anvendte Fremdrivningsmidler svigter, skyldes det saale(jes hovedsageligt, at Propelleren~
Virkningsgrad bliver for ringe. Paa
Fig. 1 er indtegnet en Kurve, der vi"I
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Fig.1.
Propellerens Virkningsgrad i Afhængighed af Flyvehastigheden.
(V - Tip = 300 m / sek).
ser, hvilke Virkningsgrader der kan
opnaas med almindelige tobladede
Propellere afpasset paa bedste Maade
til Hastigheden ved konstant Tiphastighed 300 m / sek, og det ses, at den
højest opnaaelige Virkningsgrad ,e r ca.
0,85 ved Hastigheder paa 400- 750 km
i Timen - hvilket er en meget hoj
Værdi, navnlig naar man tager i Betragtning, at en Flyvemotors totale
Virkningsgrad er ca. 25 % - men
ved Hastigheder over 750 km/T falder Propellerens Virkningsgrad meget
stærkt, saa den ved ca,. 1000 km/T er
under 0,4.
Hvis man vil flyve meget hurtigt,
bliver det derfor nødvendigt at gaa
bort fra Propellerprincippet og søge
andre Udveje, og der kunde da være
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en Mulighed for al anvende Rakelprincippet i Stedet.
Lad os tænke os en Mand, der staai·
paa en meget glat Isflade med en
Snebold i Haanden. Hvis han kaster
denne vandret fremover, vil han selv
paavirkes af en lige saa stor modsat
rettet Kråft som den, hvormed han
paavirker Snebolden og han vil derfor
begynde at glide bagud. Hvis han har
tilstrækkelig mang~ Snebolde til sin
Raadighed, og hvis han kaster dem
med tilstrækkelig stor Kraft, vil han
kunne vedligeholde sin Hastighed i
længere Tid paa Trods af Gnidning og
Luftmodstand.
Fremdrivningen af en Rakel sker
paa nøjagtig samme Maade, idet Forbrændingsprodukterne ' fra den antændte Krudtblanding af Gastrykket
kastes bagud samtidig med, at dette
driver Raketten frem.
Det Arbejde, der herved tilføres Raketten, er det nyttige Arbejde, medens
Forbrændingsprodukternes Bevægelsesenergi repræsenterer Tabet.
Hvis man nu kunde indrette Raketten saaledes, at Forbrændingsprodukterne kastedes bagud fra Raketten
med lige saa stor Hastighed i Forhold
til denne, som denne har i Forhold til
Jorden, vilde Forbrændingsproduktern.e faa Hastigheden O i Forhold til
Jorden og dermed slet ingen Bevægelsesenergi. Dette vilde betyde, at Tabel
var 0, og Virkningsgraden saaledes
100 % . - Desværre er dette ikke muligt, idet FQrbrændingsprodukternes
U dstrømningshastighed er meget større end de Flyvehastigheder, man kan
haabe paa at opnaa paa Grund af, at
Energiindholdet i Brændstofferne af
vægtmæssi~e Grunde maa være stort
i Forhold til disses Masse.
En moderne Jager bruger ca. 225
kg Benzin i Timen. Hvis man i Stedet
vilde drive den med Sortkrudt med
en Brændværdi paa 600 Kal/ g vilde
den forudsat, der kan regnes med
samnie Virkningsgrad som ved Benzinmotordrift, brug~
225 · 11.000
600

= 4125 kg

pr. T'1me.

Den vil saaledes ikke kunne medføre Krudt til mere end 5- 6 Minutters Flyvning. Raketdrift med Krudt
alene vil derfor næppe vær.e pra~tisk
gennemførlig. Derimod kan Raketter
udmærket finde Anvendelse i korte
Perioder, f. Eks. til Starthjælp og under Luftkamp, hvor det kan vær,e af
Betydning i kort Tid at forøge Maskinens Hastighed udpver, hvad Propelleren kan præstere.
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;\lan kunde tænke sig i Stedet for
Krudt at anvende Be nzin som _Brænd!>lof i Raketten, men for at der kan
være Tale om egentlig Rakeldrift,
maatte man da samtidig medfore den
nødvendige Ilt til Benzinens Forbrænding, hvilket betyder en Vægtforøgelse paa ca. 3,2 Gange Benzinens Vægt.
1 kg Benzin + 3,2 kg Ilt vil ved
Forbrænding kunne udvikle ca. 11.000
Kalorier. Hvis man nu tænker sig, at
en vis Brøkdel af denne Varmeenergi,
f. Eks. 20 % - for at tage et Tal, der
svarer nogenlunde til Virkningsgraden ved Anvendelse af Propellerdrift
- omdannes til Bevægelsesenergi hos
Forbrændingsproduktern,e alene, vilde
disse faa en Hastighed V, der kan
udregnes af Formlen:
¼MV2
hvor \'

= 11000 · 427 · 0,20,

=v

2 · 9,81 · 11000 · 427 - 0,20
4,2

termiske Tab være: m • 9,81 • H • 427 •
kgm/sek, der er det samme som
Forbrændingsprodukternes Bevægelsesenergi regnet i Forhold til Raketten:
¼mV 1~.
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Imidlertid havde Forbrændingsprodukterne før Forbrændingen· en kinetisk Energi paa 1/2 m V2, der ogsaa er
medgaaet, saaledes at den totale tilførte Energi bliver 1/2 m (V,' + V').
Tabet repræsenteres af Forbrændingsprodukternes kinetiske Energi i
Forhold til Jorden: 1/2 m (V,- V"),
saaledes at Virkningsgraden bliver
Nyttiggjort Energi
Tilført Energi
_ Tilført Energi - Tab
Tilført Energi
_ t/~ m(V12 + V2) - ¼ m(V1 ¼ m(\\ 2 + V2)
7/,

2V1V

= 7541 km

i Timen.

Dette er den Hastighed, hvormed
Forbrændingsprodukterne vilde strømme bagud - regnet i Forhold til l\faskinen, og hvis denne saaledes havde
en Hastighed i Forhold til Jorden, der
var lige saa stor, vilde selve Fremdrivningsprocessen være tabsfri, idet
Forbrændingsprodukterne vilde ligge
stille i Forhold til Jorden og derfor have Bevægelsesenergien O set fra
denne.
Saa store Flyvehastigheder er der
imidlertid slet ikke Tale om. Det drejer
sig foreløbig kun om at opnaa Hastigheder paa ca. 1000 km/Timer, og ved
saa >lave« Flyvehastigheder vil Forbrændingsprodukterne have en betydelig Hastighed i Forhold til .Jorden
og derfor indeholde en stor Del af
Energien, der vil gaa bort som Tab.
Virkningsgraden af en saadan Raket er forholdsvis simpel at udregne.
Er saaledes
V Flyvehastigheden i Forhold til
Jorden,
V1 Forbrændingsprodukternes Hastighed i Forhold til Raketten,
H Brændstoffets Brændværdi i Kal/kg
11000

(Ilten medregnet ca. -u-),
m Massen af den pr. Sek. udstrømmede Gasmængde,
1/1 Den termiske Virkningsgrad,
7/r "Raketvirkningens Virkningsgrad,
vil den gennem Brændstoffet pr. Sekund tilførte Energimængde fradraget

V)2

(1).

- v,2 + v2

= V4.387.000 = 2095 m/sek.
eller 2095 • 316

=

Det ses, at Virkningsgraden bliyer
1, naar V er lig V,. Nu kunde man
tænke sig at beregne Virkningsgraden
udelukkende paa Grundlag af den
gennem Brændstoffet tilfor te V,t1rmeenergi og se bort fra dets BeYægelsesenergi, der ganske vis t maa være tilført det tidligere ved A ·celcration til
Hastigheden V under Forbrug af Varme. Udtrykket for Virkningsgraden vil
da blive:
7/r

=

1/~

m(V 12 + \'2)

t/

2
1/ 2 ffi \'1 2

m(V 1 - V)2

-v
= 2Vi

(2).

Den højst opnaaelige Virkningsgrad vil da blive 2. for V = V,.
I et Tilfælde, som det ovenfor anførte, hvor Udstrømningshastigheden
var 7541 km/Timen, vilde Virkningsgraden efter (1), hvis Flyvehastigheden er 1000 km/Timen, blive:
2 · 1000 · 7541
10002 + 75412

efter (2)

.

= 0•267
.
2 · 1000
bhver den
= 0,265.
7541
I

Den totale Virkningsgrad bliver da,
idet der er regnet med en termisk
Virkningsgrad paa 0,20 ca. 0,05, hvilket maa anses for altfor lidt, hvorfor
Aggregatet, naar det erindres, at
Brændstoffets Vægt tilmed er forøget
med Iltens Vægt, maa betragtes som
uegnet ved de paagældende Hastigheder.
En Forbedring af den termiske
Virkningsgrad vil ikke forøge den to-

tale i samme Forhold, idet Udstrømningshastigheden stiger, hvorved 7/r formindskes.
Naar Raketdrift giver saa daarlig
Virkningsgrad, skyldes det i Hovedsagen, at der arbejdes 11).ed alt for ringe
l\lasse, og det var da nærliggende at
forøge denne Masse ved at give et Tilskud af Luft fra Atmosfæren og om
muligt derved forøge Virkningsgraden, og def er da øjensynligt ogsaa
den V,ej, man gaar ved Konstruktionen af de moderne Reaktorplaner,
om bl. a. har været beskrevet i en
udmærket illus treret Artikel i flere
Numre af det svenske Tidsskrift
-.Flyg«.
Reaktordrift kan saaledes betragtes
som en Mellemting mellem Propellerdrift og Raketdrift.
Det Reaktorplan, der foreligger
flest Oplysninger om, er det paa Fig.
2 rJg 3 viste, der er konstrueret af
ltalieneren Campini.

Timer - til at Reaktordriftens Fordele kunde gør,e sig gældende.
For at beregne Virkningsgraden ved
Reaktordrift er det nødvendigt at
vide, hvor megen Luft der tilsættes
udover det, der er nødvendigt for
Forbræn9ingen. Luftoverskudet kan
karakteriseres ved et Tal K - Luftoverskudstallet der angiver Forholdet mellem den virkelige Luftmasse, der deltager i Processen, og den,
der vilde være nødvendig- for at opnaa fuldstændig Forbrænding. Hvis
M betyder den pr, Sekund anvendte
Benzin's Masse, vil den tilførte Luft's
7/r

Fig. 2 viser et Projekt, som Campini udarbejede allerede i 1932, og
det skulde virke paa følgende Maade:
Motoren D, der er tænkt som en almindelig Stjernemotor, driver to
Kompressorer C, der dels suger Luften ind forfra og dels komprimerer
den og trykker den gennem Filtret E
ind i et Blandingsrum G, hvor den
blandes med Benzin. Benzin-Luftblandingen passerer herfra ind i Forbrændingsrummet F, hvor Forbrændingen
sker, og Forbrændingsprodukterne
~trømmer derefter sammen med Overskudsluften ud gennem Aahningen H.,
hvis Areal kan reguleres ved Forskydning af Keglen J.
Arbejdsgangen er for Luftens Vedkommende analog med Arbejdsgangen
ved Propelleren, idet Luften suges
ind forfra og kastes bagud med forøget Hastighed. For Brændstoffets
Vedkommende er Processen derimod
analog med Processen ved Raketdrift,
idet det medbringes i Maskinen og
derfra kastes bagud med en Hastighed, der er større end Flyvehastigheden.
Campini's Reaktorplan havde ikke
nogen stor Succes, idet dets Hastighed var alt for ringe - ca. 200 km/

¼MV9

=

\' • \' 1 (32
W1(16 K

K + 2) - 82 KV2

+1-

16 K · Vg

(5),

Hastigheden V1 kan bere;:gnes, saafremt man kender den termiske Virkningsgrad~ Sættes denne atter til 0,20
faas V1 af Ligningen

t/9MV111 + ¼M . 16 K(V1ll - VII)

= 0,20' · M · 9,81 · 11000 · 427
18•4 + 1•24 K m/sek.
eller V = 1000
1

16 K

+l

+ 1/11 M · 16 K(V12- VII).
(3).

Tabet repræsenteres atter af Bevægelsesenergien i Udstødsprodukterne:
¼ M(1+16 K) (V1 -V)ll,
Virkningsgraden bliver da
V)9

(4).

km/T og 1000 km/T ved varierende
Luftoverskudstal K, og Resultaterne
findes i nedenstaaende Tabel:
Luft•
over- Flyvehastighed Flyvehastighed
skuds- V = 360 km/T V = 1000 km/T
tal
K

V1 nr/1ek

1
2
3
5
10
20

1040
750
620
485
350
260

I

7/r

0,18
0,24
0,28
0,34
0,44
0,56

V1 m/sek j

1075
790
670
550
435
370

7/r

0,42
0,53
0,58
0,67
0,79
0,86

(6).

Udstrømningshastigheden V1 og
Reaktionsvi rkningens Virkningsgrad
er udregnet for Hastigheder paa 360

~

1/ll MVII + 1/a M. V111

+ ¼MV111 + t/9M . 16 K(V 19 - V9) - 1/~M(l + 16 K) (V1 lf2MV9 + t/2MV111 + ¼M . 16 K(V111 - Vll)
VV1(32 K + 2) - 32 KVII
- V12(16 K + 1) - V2(16 K - 1)

Hvis der ses bort fra den i Brændstoffet medførte kinetiske Energi, bliver Udtrykket
7/r

Fig. 2.
Snit gennem Campinis første
R eaktorplan.

=

Masse - idet der til Forbrænding af
1 kg Benzin medgaar 16 kg Luft udgøre 16 • M • K og den totale Masse,
hvormed der arbejdes M(l + 16 K).
Med Benzinen tilfØl'es en total Energimængde paa

Det ses, at Reaktorens Virkningsgrad ved en lave Hastighed ligger betydeligt under, hvad man kan opnaa

Fig. S. Campinis Reaktorplan.

99

Fig. 4.
Fantasiprojekt til el
Reaktorplan med Forbrændingsturbine og
flerlrin.sAxialkompres-

med en Propeller. Ved den store Hastighed er Reaktoren derimod Propelleren overlegen.
De ovenfor anførte rent overslagsmæssige Udregninger maa naturligvis
ikke opfattes som absolutte Beviser
for Reaktorplanets Anvendelighed,
idet det ikke er giYct, at per vil kunne opnaa den ret vilkaarligt valgte
termiske Virkningsgrad paa 0,20, ligesom Anvendelsen af store Lufloverskud, der giver den bedste Nyttevirkning 1'/n vil stille Krav om store
Dimensioner af Blæsere og Kanaler
m. m., hvilket muligvis af væglmæssige Grunde vil vanskeliggøre Konstruktionen. Meddelelser i den neutrate Presse tyder imidlertid paa, at
man i de .krigsførende Lande er i
Færd med at løse Problemet, og det
kan da forventes, at der efter Krigen
vil blive konstrueret Trafikflyvemaskiner, hvis Hastighed vil være ca.
800- 1000 km/T. Det er dog næppe
troligt, at disse Maskiner foreløl>ig vil
blive indsat i den almindelige Trafik;
snarere maa de betragtes som særlige
Luksusmaskiner, der kun anvendes,
hvor Befordringstiden spiller en dominerende Rolle, idet Bekostningen
ved Flyvning med saa store Hastigheder under alle Omstændigheder vil
blive 5-10 Gange saa stor som ved
de mere moderate Hastigheder 350400 km/T.
Fig. 4 viser et Snit gennem et Fantasiprojekt, der skulde forestille en
mere moderne Udgave af et Reaktorplan.
Campini's Motor er her erstattet af
en Forbrændingsturbine, der drives
med Benzin. Saadanne Turbiner har
det navnlig af materialemæssige
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Grunde - hidtil ikke været muligt
at gøre tilstrækkelig driftssikre, men
Teknikkens hurtige Udvikling under
Krigen har muligvis ændret dette Forhold.
Turbinen er her anbragt bagved
Forbrændingskammeret, og den trækker en Axialkompressor, der er anbragt foran for dette For overhovedet
at faa Aggregatet igang er det forsynet med en Startemetor, anbragt foran
for Kompressoren.
Skitsen øverst paa Billedet synes at
skulle illustrere, at man ved saadanne
Flyvemaskiner ikk,e behøver det sædvanlige høje Unden,tel, da Propellere
jo ikke findes, og saaledes ikke kan
slha imod Jorden Dette er dog ikke
rigtigt. De høje U nderstel er ikke konstrueret alene for Propellernes Skyld,
men ogsaa fordi Indfaldsvinklen under Landingen er betydelig større end
under normal Flyvning. Man maa ogsaa haabe, at Opfinderen har forsynet
Luftindtaget med effektive Filtre, da
Grus og Smaasten fra Flyvepladsen
næppe har nogen gavnlig Indflydelse
paa Kompressorer og Turbiner.
I · det hele taget er der al mulig
Grund til at antage, at de virkelige
Reaktorplaner ser helt anderledes ud
end det viste, alene af den Aarsag, at
Jl}an ikke kan forvente, at de krigsførende Magter i Detailler skulde offentliggøre krigsvigtige Opfindelser. forinden disse er indsat i Operationerne.
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Følg med Tiden Abonner paa FLYV!
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Højesteretssagfører
Johs. Stein er død
T af Det Kgl. Danske Aeronauliske
E
Selskabs stiflehde Medlemmer og
Medlem af dets første Bestyrelse rr gaael
bort.
Stein var Dirigent paa det første Mode,
hvor Selskabet blev stiftet; han udarbejdede Selskabets første Love og var fra
Stiflelsesaaret 1909 til 1920 i Selskabets
Bestyrelse. Stein var Dirigent ved mang1•
af Selskabets aarlige Generalforsamlinger.
Højesteretssagføreren var el meget betydende Bestyrelsesmedlem, meget inlere~ seret og initiativrig, en l\Iand med glim rende Talegaver, som var Selskabet lit
stor Nytte, og del skylde~ ikke mind:.!
ham, at Selskabet fru Begyndelsen af kom
ind paa den rigtige Bane og erhvervcdt•
den nødvendige Position.
Stein var med pau de forskellige Luflf arlskonferencer, som blev afholdt i Oslo,
Stockholm og Kobenhavn, hvor man beskæftigede sig med Udarbejdelsen af Love
om Retten til Luften. Det var, før Staterne beskæftigede sig med denne Sag, og
da gjorde !le nordiske aeronauliske Sel~kuber ved Udarbejdelsen af Forslag lil
nævnte Love et stort Arbejde, saaledes at
de nordiske Stater kunde benytte detlr
Materiale som Basis for Staternes Luftfartslove.
Det var en vanskelig Tid for Selskabet, og et stort og utaknemligt Arbejde,
som Stein paalog sig, men vi, som er lilhage fra den første Begyndelse, vil vide
al paaskonne og vurdere hans betydelig<'
Indsats og !!ender ham i Tankerne vor
dybtfølte Tnk og vil holde hans Mincl1•
højt i Ære.
Ca r I H o 11 er m a n n.

*

Medicinalco har bestaaet i 25 Aar
3. April var det 25 Aar siden, Del
D ENDanske
Medicinal- & Kemikalie-

Kompagni A/S blev stiftet, og selv om .Jubilæet under de foreliggende Forhold Pr
foregaaet i Stilhed og betragtes som l'll
Begivenhed, der alene vedrører de til
Virksomheden knyttede Personer, er
Kompagniet dog en saa betydelig Virksomhed, at vi mener at bnrde bringe Mær.
kedagen i Erindring.
Kompagniet blev stiftet ved en Sammenslutning af de 2 store Engrosforrrlniuger i Medicinalvarer, Gustav Lotze i
Odense og Th. Lose & Co. i København,
samt af Firmaerne 0. F. Asp og L. P.
Holmblad. Af disse var det sidstnævnlr
det ældste, grundlagt allerede 1777.
,
Paa Flyvemaskineindustriens Omraacle
har Selskabet gjort rn betydelig Indsats
ved Fremstillingen af Dope. ,Celose< er
kendt af alle, der herhjemme har med
Fremstilling af Planer at gøre, og det har
med Held optaget Konkurrencen med de
udenlandske Fabrikater.
Selskabet udsendte paa Mindedagen !'I
smukt udføft !Tubilænmsskrift med Billeder fra den martgeartede Virksomhed, disse fortæller bedre end Ord, hvor omfattende Medicinalco er.

Ansættelse af en Generalsekretær i Det Kgl. Danske Aeronautiske Selskab
Overflyveleder, Kaptajnløjtnant S. A. Dalbro ansat som Generalsekretær I D.K.D.A,S.
fra d. 1. Maj 1944.
det vil være mange af Aeronautisk
SOMSelskabs
Medlemmer bekendt, har

Selskabets Bestyrelse længe næret et Ønske om at faa centraliseret Arbejdet i Selskabet ved at knytte en ekspert Arbejdskraft til Kontoret, saaledes at Bestyrelsen i nogen Maade kunde aflastes og en
mere intim Forbindelse med Unionerne
opnaas, og saaledes at Selskabets vidtforgrenede Arbejde kunde planlægges og
koordineres som et samlet Hele.
Det er nu lykkedes Bestyrelsen at fna
Overflyveleder, Kaptajnløjtnant S. A.
Dalbro til midlertidigt at paatage sig Arbejdet som fungerende Generalsekretær,
og som saadan vil han fra d. 1. Maj 1944
være knyttet til Selskahels Brstyre1sesarbejde og Kontorvirksomhed i Samarbejde
med det hidtidige Sekretariat.
Man kan vanskeligt tænke sig et bedre
Valg end Overflyveleder Dalbro til dennl'
Post. S. A. Dalbro er særdeles vel kendt
af Hovedparten af danske flyveinteresserede og behøver forsaavidt ingen Introduktion. Men der kan alligevel ved denne
Lejlighed være Grnnd til at freJTihæve, al
Dalbro er en af vore førende Flyveeksperter og mest erfarne Flyvere, fuld af

D.K.D.A.S.' Generalsekretær,
Overflyveleder S. A. Dalbro.

Initiativ og Arbejdskraft, skolet i Marinen i Orden og Præcision, tidligere Chefinstruktør ved Søværnets Flyv<'skole, nu .
værende Leder af Statens Flyveledertjeneste paa Kastrup Lufthavn, Medarbejder
ved Sportsflyvernes Lærebog : • Saå flyver
vi•, Medarbejder og Redaktør af •Lærebog for Svæveflyvere , Redaktør af Motorflyver Unionens Lærebog: Fly\11ingens ABC , , Leder af alle de mange landsomfattende teoretiske Sportsflyverkursus
og en afholdt Lærer ved [Irre af disse,
Leder af Motorflyver Un10nens Korn,spondancekursus, der er haserrt paa
• Flyvningens ABC , , og en af Lederne 1
• Aeronautisk Junior Klub < samt knyttet
til endnu flere Grene indenfor Flyvningens Omraade.
S. A. Dalbro's Arbejdsevne kan syne~
næsten ubegrænset, men at hans brænd ende Interesse for dansk Flyvnings Udvikling er det, behøver intet nærmere Bevi.s. Det er derfor Bestyrelsens Haah, at
det foretagne Skridt man blive lykkeligt
fur Selskabets Vækst og Trivsel og bliw
til Gavn og Glæde for MedlcmmernP og
li! Fordel og Fremgang for Unionerne og
Klubberne. Den nye Generalsekretær vil,
nthængig af de praktiske Forhold, faa
fast Træffetid paa Selskabets Kontor.
Denne Træffetid vil senere blive bekendtgjort.

Flyver Frederik kommer i Tanker om noget han havde glemt - ,
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til 28 Personer under Natflyvning. En
øget Krigsproduktion af denne Type
vil kunne komme den civile Lufttrafik
til Gode.

NYT

Behovet af Trafikflyvemaskiner.
Hvor mange Flyvemaskiner skal
der bruges, naar Fredstrafiken begynder? Det er et Spurgsmaal, som er me{Jet svært at svare paa; men een Ting
er givet: det bliver ikke Smaating.
Hvad enten man nu vil bygge helt nye
Typer - huad der i huert Fald vil
uare nogle Aar - eller man uil anvende Troppetransportmaskinerne fra
I<.rigem Tid, .ma komm er , det til at
dreje sig om Tusinder. Alene i U.S. A.
regner man med at skulle bruge 5500
Trafikflyvemaskiner, lworaf de ca.
2000 skal a11vendes til den interkontinentale Trafik.

UDE

FRA
Ved
J. Foltmann

BW222 Wiking. En af det tyske Luftvaabens nyeste og
største Søflyvemaskiner.

Gennemprøvning af Anordninger
til Forhindring af Isdannelser.
For grundigt at gennemprøve de forskellige Systemer til Forhindring af Isdannelser, og for samtidig at faa undersøgt hvordan man bedst kan beskytte
Luftfartøjet, hvis Afisningsanordningen
skulde svigte, har Junkersfabrikernes
Forsøgsanstalt ladet foretage 700 Forsøgsflyvninger under de vanskeligste meteorologiske Forhold. Til disse Flyvninger
valgte man et Omraade i Nærheden af
Alperne, hvor der saa at sige hele Aaret
igennem er de Forhold til Stede, som fbraarsager Isdannelse. Til Trods for mange
faretruende Situationer lykkedes det at
gennemføre alle 700 Flyvninger uden
Uheld, hverken for Materiellet eller Brsætningerne, og man indhøstede en rig
Erfaring, som senere vil kunne komn.1e
den civile Lufttrafik li! Gode. I flere Tilfælde var Isdannelserne saa voldsomme,
at der selv efter Landingen sad Islag paa
15 cm's Tykkelse paa ikke-beskyttede
Dele.
Paa hosstaaende Billede ses, hvordan
man ved Anbringelse af en Skærm hu r
forhindret Dannelsen af Islag paa Forbindelsesstangen til en af Trimklupperne paa
en Ju 88.

m. De seks Motorer er enten den luftkølede BMW 323 eller Junkers Diesel
Jumo 207. Bevæbningen, som skal
være meget stærk, bestaar af Kanoner
og Maskingeværer.

Douglas NI". 2000.
Douglas Aircraft Co. har meddelt,
at Firmaet allerede i Efteraaret 19.43
havde bygget sin 2000de Gods- og
Troppetran sportmaskine. De fleste af
disse har været Typerne Douglas C4 7 og C-53, men ogsaa et forholdsvis
stort Antal af C-54. Denne sidste,
som ogsaa gaar und,er Betegnelsen
Skymaster, er en firemotoret Troppetransporter med en største Hastighed
paa 424 km/T. Den er oprindelig bygget som Trafikflyvemaskine under
Typebetegnelsen DC-4, og den kan
som saadan medføre 40 Passagerer under Dagflyvning og have . Sovepladser

Russiske Flyvemaskinebetegnelser.
Gang paa Gang træffer man paa saa
mange mærkelige Betegnelser for Flyvemaskinetyper og vil i Grunden gerne vide, hvad de betyder. Følgende
Oplysninger omhandler russiske Typer:
SU: Konstruktør Sukhon.
YAK: Konstruktør Yakovlev.
PE: Konstruktør Petlyakov.
IL: Konstruktør lleuchin.
ANT: Konstruktør A. N. Tupolev.
LA: Kom,lruklør Luvochkin.
I er Betegnelse for Jager.
SB er Betegnelse for mellemtung Bomber.
TB er Betegnelse for tung !!omber.
DB er Betegnelse for Langdistancebomber.
PS er Betegnelse for Transportluftfartøj.
U er Betegnelse for Skoleflyvemaskine.
KOR er Betegnelse for fartøjsbaseret
Flyvemaskine.
AHK er Betegnels~ for Arktisk Flyvemaskine.

BWlll, det tyske Luftvaabens
største Flyvebaad.
Bl1222 Wiking, som er bygget af
Blohm & Voss, er en kæmpemæs.~ig
Flyvebaad af Metal. Det er et fritbærende Monoplan, udstyret med seks
Motorer, og det er bygget som Tran~portluftfartøj. Kroppen er delt i lo
Etager: det underste Dæk har Plads
til 100 Mand med fuld Udrustning eller en tilsvarende Godslast, og det
øverste Dæk rummer Førerkabine, -Nllvigationsrum, Radiorum m. m. Luftfartøjets Spændvidde er 46 m, Krop- · Skærm til Forhindring af Isdannelse paa Forbindelsesstangen til en af Trimklapperne paa en Ju 88.
pens Længde er 37 m og Højden er 5,6
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BW222 Wiking. De .~ek.~ Molorel' er af Type BMW32.~.

Air France,
Lignes lmperiales.

Miles X - en pojekteret
60-Tons Luftliner.

Air France, som fører en meget
stille Tilvæiielse under Krigen, har
faaet et mere klingende Navn, og hedder nu Air France, Lignes Imperiale~.
Det har faaet Hovedkontor i Algier, og
det beflyver følgende Ruter: Algier
Casablanca, Algier Jibouti, Algier
Tunis, Algier- Tripolis- Cairo mecl
Tilslutning til Beirut og Moskwa, samt
endelig Ruten Algier- Dakar rp1;d
Forbindelse til Gao, hvor der er filslutning til et andet fransk Luftfa:tselskab, Aeromaritime. Som Materiel
paa Ruterne benyttes pouglas D~-2,
DC-3 og Lockheed 18; ingen af dtss~
Typer har tidligere været anvendt 1
den franske Lufttrafik.

Den kendte engels ke Flywma~kinl'kon ~lruktør, P . G. Mile~, som før Krigen i
~ior Udstrækning bes kæftigede ~ig nwd
Konstruktionen af s tore Flyvemaskiner til
Brug for rlen interkonlinrnlale Lufttrafih,
er fircmkommct med et nyt Projekt: en
00-Tons Landflyvemaskine, Miles X. Drt
menes al være en Videreudvikling af drn
tidligere Miles X-2, ll\'is KonstruktionslegningPr Jua færdige i 1938.
Der har værrt foretaget Præslationshercgninger med en Model i en Trediedel
Størrelse og følgende Maal: Spændvidde
15,24 m, Længde 11, 18 m , Planareal 24,25
m', Fuldvægt 2,193 kg, Planbelastning
Tomo•ol'e• Helikop•el':
H0,33 kg /m 2 • Motorudstyret be tod af fire
I Frankrig er man ved al bygge en 125 HK luftkølecle Lyconiing-Motorcr.
tomotoret Helikopter. Den hedder
Modellen var bygget af Træ, men files
Breguet-Dorand, dey kommer til at X bliver en Helmetuikonstruktion merl
veje 2,5 Tons, og den faar en største meget tykt Planprofil. Miles X skal forHastighed paa 250 km /T. Den skal . synes med Næsehjul. Kabinen har cl
være færdig til Prøveflyvn ·nu nu til
Rumindhold paa 170 m 3 , og den kan
Sommer.
indrettes paa forskellig Mande.
Der skal bygges tre forskellige Udga,•t•r:
1) Langdistanceluftfartøj med en Flyvestrækning paa 5.500 km, 21 MellemdislanAKTIESELSKABET
ccluftfarløj med en Flyvestrækning paa
3200 til 4000 km, samt 3) Kortdistanceluftli
fartøj med en Flyvestnekning paa 1800 km.

VAR,DE STAALVÆRK

,

VARDE

li
li

Langdistanceudgaven skal kunne medføre 50 Passagerer. Kabinen bliver delt i
tre Afdelinger: en til 34 og en til 16 Passagerer saml en Spis ealon og en Opholds .
salon. Fuldvægten blfver paa 59 T9ns,
h voraf de 26 Tons bliver til Brændstof og
betalende Last. Mellemdi stanceudgaven
l'aar Plads til 100 Passagerer. Kortdislan ·eudgaven mrnes ikke al ville blive an vendt til Passagertrafik, men derimod Lil
Godstransport med en Lnslekapacilel paa
21.800 kg. '
Data og Præ ·tationer: Spændvidde -!5,72
111, Længde 33,/i3 111, Planareal 208,12 m •,
Planhelaslning 21\8,51 'km 1m~, Tornvægt
2\J.835 kg, Fuldvægt 5H.00O kg. l\Iolorern,•
bliver 8 vædskekølede Roll~ Jfoyce, hver
paa 1.750 HK, indbyggede parvis i Planet
og drivrnde mod sal~oterende Propeller.
MotorydP!s en er beregnet til en størs ~r
Piaslighed pan ll84 lim/T i 4.900 m med
en økonomisk Marchydelsr pan 12/i0 HK
i f>.500 m og en Has lighed paa 610 km/T .
Paa Basis af Prøveflyvningcme med ModPIIPn i en Tredieclcl Maaleslok er Starllængden beregnet al blive 1\00 111. Luflfar.
tojt>l ~kal ef'tpr \J20 m kunne 'klare en
Forhindring paa 15 Meter.

DDL's ordinære Generalforsamling.
17. April afholdt Det Danske
Luftfart.selskab sin aarlige Generalforsamling.
Formanden, Civilingeniør
p e r K a m p m a n n, aflagde baade Beretning og Regnskab og fremhævede, at
1\J43 havde været et Mærkeaar, dels paa
Grund af 25 Aars Jubilæet, OfI dels fordi
Planerne om Udvidelse af Aktiekapitalen
t'ra 3 til 15 Millioner Kroner var blevet
virkeliggjort. Formanden understre6ede
de store driftsmæssige Vanskeligheder,
som havde medført en Nedgang i Rutetrafikcn pan ca. 30 %. Under Gennemgangen af Hegnskabet rettede Formanden en Tak til Skibsfarten, Staten og
hele Erhvervslivet, der ved den store Aktieudvidelse har sluttet op omkriQg Selskabet. I Dividende udbetales 3 pCt. af
den gamle AkliPkapital og l1.k pCl. af
den nye.
Til Bestyrelsen nyvalgtes Direktør ,J.
A. K ø r b i n g og Højesteretssagfører H.
B e c k -B r u un.
EN

D
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Den projekterede Miles X.
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s tævnet den 27. Fehruar, har vi henvendt
os til ham for at faa lidt al vide om
hans l\Iodeller. Han fortæller :

o

I

0

- o

de fine Hesulta ler Jørgen S.
E FTER
Petersen opnaaede ved Sjælland\ -

Som t'n Slags Fællesnævner for de lrc
Modeller staar de nye aerodynamisk !'
Ideer. Desuden kendetegnes de af store
Haleplaner: omkring 30 pCt. Men i del
rent Ydre er der en Del Forskel.
For at bE!gynde med Begyn<lelst• n lagl'r
jeg Klasse 7'eren •Grimponimus <. Krop pen er >finsk < merl stor •Hængenæ!.e •
og tynd Bagkrop, Modellens Spændvidde
er 100 cm og Sideforholdet 1 : 8. Planet
har fler<lelt V-Form. Planprofilet er SALONIUS med Indstillingsvinkel 2° (Vinklen mellem Profilkorde og Basislinie) .
Haleplanet har 3° V-,Form. Profilet er
NACA 009, symmetrisk, Indstillingsvinkel
0°. Modellen er yderst stabil, og som
følge heraf er den ikke helt i Kontakt
med de finske Ideer. Den har en fin
Synkehastighed, men samtidig har den
<len store Fejl, at den flyver alt for hurtigt. Dette skyldes sandsynligvis, at Modellen er tvangsindlagt til at • køre• med
15 g Planbelastning, seh· om den magelig
kunde hygges paa 10 g/dm~. Desuden er
jeg kommet Lil den Overbevisning, at Sa loniusprofilet ikke er særligt • hogvårdigl• . Det er blevet licll for ~lærk! op•
reklanwret. Fo1 min Part for e lrækker jeg
Prol'ih•r, der er tyndere.
Den næste Model: Straight flushc er i
Kla~se 8. Den er lidt mere af et Eksper im enl. Dc•r har jeg l>aacle i Plan og
Halepla n brugt meget tynde og hvælvede
Profiler. Procentværdierne staar i Profillahelle rn e. (Plan: SP-4P, Haleplan: SPH3.) Kroppen er en ordinær Strømlinjekrop. Haleplanet, der er aftageligt, er paa
noget over :l0 %. Bagkanten er som
Følge af del tynde Profil lavet af en 10
mm brrd Strimmrl 1 mm Krydsfiner.
Haleplanels V-Form er paa 4°. Indstillingsvinklen er paa -;- 1/2 °. Planet har
dril V-Form. Som Følge af Haleplanels
V-Forih har den kunnet gøres meget lille.
Tndslillingsvinklen er 5°. Bagkanten lavet
af rn X P/2 mm Krydsfiner. Det viser sig,
at en saa tynd og bred Kryds fiherbagkant
er meget stærkere end en tilsvarende, Ja.
, et af Fyrretræslislc. Denne Model har
<'n fin Synkehaslighrd. Under Trimnini;en, der foregik i stille Støvregn, fløj den
i;ennemsnitlig 1 Min. 20 Sek. paa 30 m
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SP-6.'t. Ølhunden.
Snor. Dens Flyvehastighed er omtrent
som sædvanlig for en Model paa dens
Størrelse.
Klasse 9'eren, SP-63, har et mere originalt Udseende. Den er en Videreudvikling af en Klasse 8 Model, jeg havde med
i Sommerlejren 1942. Det mest kankteristiske for Modellen er, at den mangler Halefinnen. Det ligger der to Ting til
Grund for: nemlig 1. Modellen faar meget let ved al kurve; 2. ben bliver lettere
at transportere. Haleplanet har samme
Profil, som det i • Straight flush«, men
IndstiIJingsvinklen er her
2°. Haleplanet har Ører, og Arealet er 31,2 % af
Planarealet. Som Planprofil vilde jeg
egentlig prøve liø 450, men da jeg syntes,
det var for lidt hvælvet og for tykt,
konstruerede jeg det mp. (Profiltabel: Gø
450 modif. B.) Indstillingsvinklen blev
7,5°. Planet har et meget langt, lige Midterstykke og Ører. Modellen flyver baade
langsomt og fladt. Det generer den dog
ikke at flyve i Blæst, da den er stabil
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nok. (Skitsen er i l\Iaalestok 1 : 10, saa
hvad der af Interesse, kan maales direkte
paa den).
SP-63 blev færdig Lørdagen før Sjællandsstævnet og blev straks taqet med ud
til Trimning. Den vejede da kun 460 g;
Planbelastning 11 ½ g/clm 2• Ved ePn af
Trimstarterne fik den 45 m Snor og gik
omgaaende i Termik, da Vejret var ideelt.
Den •vandede« efter 5 Min. 15 Sek. Forløb. Da jeg kom hjem, maalte jeg give
rlen en Blybalast paa 150 g, fot· at den kunde faa 15 g/dm 2 • Paa den anden Start
under Stævnet fik den ca. 100- 120 m
Iløjrle og gik i Termik, paa Trods af at
Himlen v11r overskyet, og der ikke !uglede af Termik nogetsteds.
Efter min Mening er dette et godt Argument mod den af F.A.I. fa stsatte Planbelastning paa 15 g/dm 2• F .A.I.-Modellernes Planbelastning var oprindelig 10
g/dm 2 , men blev senere forhøjet til 15
med den Motivering, at de lunge Modeller
havde sværere ved at gaa i Termik. Derfor
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SP-47 Gr:imponimus.
vilde Konkurrencerne blive meget mere
retfærdige. Men det har ikke holdt Stik.
Efterh11anden som Modellerne udvikles,
hliver Antallet af Termikflyvninger ved
Stævnerne stadig større. Jeg synes derfor
ikke, der er nogen som helst Grund til
at bibeholde de 16 g/dm1 •
Jeg vil slutte med en Tanke til Overvejelse for Arrangørerne af de kommende Unionsstævner. Kan der ikke blive sat
l't Par Vagthold 1 il 2 km i Læ af Flyvepladsen til at faa fat i Modellerne. Dette
vilde hjælpe meget paa Konkurrencens
Gennemførelse. De allerfleste af Deltagerne vil da ogsaa kunne naa at gennem.
føre alle tre Starter, hvilket vilde gøre
Konkurrencen i de enkelte Klasser større.

D

IREK'.GØR for Meteorologisk Institut,
cand. mag. H el g e P e I e r s e n
holdt den 13. April Foredrag om V e j r t j en e s t e i Foreningen D a n s k e F I y
v e r e. Talrige af Foreningens Medlemmer hav.de givet Møde, og de fulgte med
stor Opmærksomhed det interessante Fo.
redl'ag, og lønnede Foredragsholderen
med meget stærkt Bifald.
Da Emnet sikkert har Interesse for en
s tørre Kreds, skal vi i næste Nummer af
FLYV bringe et Uddrag af Foredraget.

li

Hobbyboken 1944
er udkommet

11

*

,

Indeholder Tegninger til
Svævemodeller, Skalamodeller,
Sejlskibe, Motorskibe o. s. v.
samt mange Interessante Artikler og Tips for Modelbyggere

Pris Kr. 5.40
I

Faas fra

FLYV's FORLAG
EJVIND CHRISTENSEN

Vesterbrogade 60 • Kbhvn. V.

»Autogiron« af K. G. Molin, Rolf von
Bahr, S. Luthander. Bonniers Forlag,
Stockholm. 130 Sider. Kr. 6,60 indb.
I Serien Flyg- og Motorteknisk Biblinlek, der redigeres af en saa kendt Fa~mand som Tord K. Ångstriim, er udkom met en udmærket Bog om Aulogyroen,
hvor dette specielle Luftfartøj er liensland for en meget indgaaende Beskrive! .
se. Bogens tre Forfallere har delt Stofft•l
imellem sig. Der indledPs med Autogyroens Udvikling af K. G. Molin, og man
faar at vide, hvordan den spanske Flyve.
ingeniør Juan de la Cierva i 191!1 log tal
paa Arbejdet med at skabe en Luflfarløjstype, hvis Stabilitet ikke var afhængig
af Hastigheden. Han begyndte sit Arbejde
i Spanien, hvor han fik en vis Støtte al
den spanske Stat, og den 17. Januar 192:1
foretog hans nykonstruerede Autogy ro
sin første Flyvning - der strakte sig over
200 Meter - i Nærheden af Madrid. I
1925 flytter de la Cierrn til Englanrl, hvor
en nyoprettet Fabrik (1926) Cierva Autogiro Lid. udviklede hans Kon~lruktion til
praki k Brug. Senere solgte de In Cicrva
Licens til Bygning af Luftfartøjet med roterende Bæreplaner til forskellige Lande,
bl. a. til U.S.A. , hvor FirmaPrne Pit<"airn
og Kellett optog Fabrikationen af Autogyroen, og efterhaanden naaede den i Amerika meget langt frrm baade i Udvikling
og Anvendelse.
Rolf von Bahr skriver om •Erfaringer
fra Flyvninger med Autogyro •, og ingen
kan vist gøre dette med større Ret end
von Behr, som siden 1934 Lil Dato har en
Flyvetjd med Autogyro paa ca. 4000 Timer, hvad der svarer til en tilbagelagt Di. stance paa ca. 15 Gange Jorden rundt ved
Ækvator. v. Bahr fortæller om, hvor.dan
Autogyroen skal manøvreres, hvad cll'r
sker hvis man foretager sig noget forkert
med Styregrejerne eller hvis et af Rotorbladene løsner sig, og meget m err, kort
sagt - Læseren bliver delagtiggjort i den
mangeaarige Autogyroflyvers praktiske
Erfaringer.
Sidste Afsnit, som omhandler •Aulogyroens Teori c , er skrevet af S. Luthander,
og heri bliver gjort nøje Rede for Autogyroens Præstationsevne, dens Stabilitet
og Manøvreevne, dens Holdbarhed, og
endelig er Principerne for Rotorens Virkning samt Rotorens og Kroppens Indvirkning paa Glidetallet Genstand for meget
indgaaende Betragtninger.
Det er en Bog, som har Bud til alle, der
vil følge med i Flyvningens mangeartedP
Problemer
Hobby-boken 1944. Med Hobby-boken
1944 fortsættes den Suces, der med &aa
stort Held startedes i Fjor. For den, der
ikke allerede kender den, skal det lige
nævnes, at Hensigten med Udgivelsen er
at skabe en Aarbog for Modelbyggerne,
saavel indenfor Modelflyvningen som Modelsejlsporten, og denne Linie er ogsaa
fulgt med den nye Aarbog, foruden at der
er kommet et Afsnit til med Modeljernhaner og Modelbrandbiler.
Modelflyvningen er dog det væsentlige i
Bogen, og der er en Mængde Stof af Interesse for vore Modelflyvere. Der indledes med en Artikel om det saa omstrid-

le Problem, D P n b ær en d e S tab il i s a lo r af cl r n finske Løjtnant Popiu s
og rlerefter præ c nteres vi for en fortrin lig Samling Svrevemodeller af svensk1· ,
danske og finske Konstruktører, f. Ek , .
Sven Hjelmerus •Kranich • eller for al
nævne en interessant finsk Konstruktion,
Lounamaa'!, •Cannister 5 og Viljanem
, Lokki . Af danske Konstruktioner findt·r
vi bl. a. K. Hartvig .Jcn~en.., \Vakefielcl- ·
Model • Hart-40 • og Ollo .JP!,persens Indencløn,-Model [-18• . Delle er kun et tilfældigt Udpluk af de mange Tegningrr
Lil Svæ, emodeller Hobhy-hoken 1944 hyder paa, men der er Grund til at fremhæve de afvekslende og vel udførte Tegninger fra alle tre Lande foruden PnkPllt•
!,Vejlsi~ke og italienske.
Ogsaa Skalamodeller finde, i rigl Ucl
valg af de nyere Flyvemaskinekonstruktio s
nPr. Fc-,r~I og fremmrst naturligvis rlen
svenske ,Jager J-22 og Romheren B-18,
men ogsaa amerikanske, engelske og tyske Konst,ruktioner finde~ der Tt> gning<'r
til, som maa gl:ccle vore Slrnlamodelbyggerc.
Hobby-bokens sidste Af!>nit er hrlligrl
Skihsmodeller, Modeljernbaner og Modelracerbiler, sua der er tilstrækkeligt at
arbejde merl for vore energiske og fingernemme Modelhyggere, hvis dr skal igennem det hele, ind~n den næste Hobhy-hok
udkommer.
Og hernwcl ~kal Hobhy-hoken 1944
være anbefalet paa det bedste.

DET KGL. DANSKE
AERONAUTISKE SELSKAB
Kontor : Nørre Farlmngsgnde 3, Kbhvn. K.
Tlf. C. 7220
l.'ostglro 25.680

Hef'erall'l af' D.I{.D.A.S.'s Gc1wralfor!,amlin g maa uclgaa pna Grund al' cl,• ~kæqw
de Papirreslriklionc r, men vil hlive bragt
i llll!Sle Numml'I.

Aktieselskabet

DANSK GALOCHE- OG GUMMIFABRIK

Kjøbenhavn
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Chefinstruktøren for Sveriges Svæveflyvere,
Løjtnant J. G. ·Karlsson, sammenligner 3 Rekordplantyper
Welhe -

Fl-1 -

Moswey III.

AAR man i Sverige staar foran AnN
skaffelsen af el Rekordplan, har
man for Tiden ikke mindre end 4 forskel .
lige Typer at vælge imellem.
Del første Rekordplan, der anvendtes
clt>rovrc, var DFS-Olympln »l\feise«, Denne Type har forøvrigt snart været karak lt>riseret som Rekordplan, snart kun som
Overgangsplan. Da dens Ydelser og Manøvredygighed im icllertid ligger en Del
over Grunau Babyens, har Myndighederne - i hvert Fald her i Landet - sat den
i Rekordklassen. Konstruktionen er tysk,
og det samme , gælder for »\Velhe«, som
AB Flyginduslri i Halmstad for et Par
Aar siden erhvervede Licensretten til.
Man husker sikkert, hvordan \Veihen5
Indførelse med eel Slag salte de svenske
Distancerekorder i Vejret. En af de første Gange den kendte Ållebergchef, Slig
Fågerblad, satte sig op i en Weihe, fløj
han ca. 300 km, en Guld-C-Betingelses.
flyvning.
Fi-1 er en ny svensk Konstruktion, der
ligesom Meisen sriart benævnes Ovt>r•
gangsplan, snart Hekordplan . Det er saa
nyt, at del endnu ikke har haft Lejlighed
til at vise alt, hvad- det dur tiJ.
Moswey III er for en Maaneds Tid siden indført til Sverige fra Schweiz. I sit
Hjemland er den højt skattet. I Sverige
venter man sig meget af den.
Del er ikke noget Under, at Bølgerne
gaar højl, naar man i Klubberne d iskulf'rer, hvilket af de 4 man skal anskaffe.
For al klare Begreberne har Chef.
instruktøren draget en Sammenligning
mellem de tre mest omdiskuterede i
• Flyg • Nr. 4. Deri hedder det bl. a.:
Naar man studerer de 3 Polarkurver
og Svæveplanernes Data, ser man, at
Moswey III paa intet Punkt er Weihe eller Fi-1 underlegen.
Polarkurverne for Weihe og Moswcy
III er næsten ens, deres mindste Synkehastighed er for begges vedkommende
0,64 m /Sek, deres bedste Glidelal er 29,
og deres gunstigste Glidelmslighed en. 70
km/T.
Desværre strækker den off~nlliggjorle
Polarkurve for Moswey III sig kun til
125 km /T. Man kan derfor ikke sammenligne de to Svæveplaners Egenskaber ved
de store Hastigheder, man kan faa Brug
for under Distanceflyvninger.
3S Wellte

1111111111
Del er imidlertid med en vis Skepsis,
al man i Sverige ser paa Mosweyens Po.
larkurve, da det forekommer noget
usandsynligt, at et Svæveplan med 14 m
Spændvidde fuldtud skulde kunne maale
sig med et, der har en Spændvidde paa
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Fi-1, en ny svensk Konstruktion.
18 m, især naar del drejer sig om snu
fint et Plan som \Veihe. Maaske er Hastighedspolaren for Moswey kun beregnet

,,._,

og ikke fremgaaet af Prøveflyvninger det vil vise sig.
Fi-1, der er af samme Størrelsesklasse
som Moswey, kan hvad Haslighedspolaren angaar - trods sin gode aerodynami.
ske Form - ikke maale sig med denne.
Hertil er imidlertid at bemærke, at den
PMÆRKSOMHEDEN henledes
paa, at alle Artikler og Meddelelser, der ønskes optaget i
FLYV, maa være Redaktionen i '
Hænde senest den 15. i Maaneden, da de ellers ikke kan komme med i det først udkommen de ,

O

Nummer.
Ligeledes gøres opmærksom
paa, at indsend.te Manuskripter,
Fotografier eller Forespørgsler,
der ønskes besvaret, maa være
vedlagt frankeret Svarkonvolut.
Redaktionen.

opgivne Polarkurve virkelig er verificeret ved Prøveflyvi;tinger, og al den vil bli ve forbedret noget ved Paasætningen al
en helt lukket Hælle over Forersædet.
Baade Fi-1 og Moswey III er egnede til
Kunstflyvning. Fi-l's Manøvredygtighed~
er enestaaende og vil i den .Henseende
næppe kunne overlræffes af Moswey.
Hvad Konstruktionen angaar har Fi-1
den slore Fordel fremfor Weihe og Moswey, at Forkroppen er en Staalrørskonslruklion, hvilket i hoj Grad bidrager til
at gøre eventuelle Reparationer lettere
og billigere. Erfaringen har nemlig vist,
at Reparationer paa Svæveplankroppe af
Træ bliver forholdsvis dyre.
Paa Grund af Slaalrørskroppen bliver
Fi-1 tungere end Moswey, men cla Fi-1 til
Gengæld er udstyret med el Landingi,hjul under Kroppen, er de praktisk lall
lige !elle at lmandtere paa .Jorden. Med
sin forholdsvis høje VæHl og slor1•
Spændvidcll' er \Veihe vanskeligere al
haandlere og transportere rnd rle lo
andre.

Dl}l skal blive interessant at se, hvordan de forskellige Typer vil l:!_ævde sig i
Sommerens Lob, i Særdeleshed under
Konkurrencerne paa det 3. Ålleberg.
stævne.
H ar ri e I F ø r s I e v.

- Luftkaptajn Harald Hansen var en
meget impulsiv Karakter, men en stor
Spøgefugl, og hans gode Humør gjorde
ham elsket og afholdt paa alle de Flyvepladser, hvortil hans Tjeneste førte ham.
Begejstringen for ham var ikke mindst
blandt de forskellige Lufthavnes Piccoloer, der med Beundring saa op til den
gamle, erfarµe Trafikflyver, og Harald
Hansen havde altid en eller anden Spøg
løbende med dem.
En Overgang havde han fundet .paa,
at den Piccolo, der før Starteh bragte
ham Dagens Vejrmelding, allerede naar
han kom løbende hen over Grønsværet
med Rapporten, skulde sætte en Mine
op, der svarede til den foreliggende Vejrsituation, saaledes at »Harald« allerede
paa Afstand kunde se, hvad Vejrmeldingen bød påa, inden · han fik den i
Hænde og kunde studere Detaillerne
nærmere.
Det var en Oplevelse at se Drengenes
Anstrengelser for bedst muligt at gaa
op i Rollen med at give Udtryk for de
meteorologiske Fænomener. Solskin og
godt Vejr var det jo ikke saa svært at
»spille«, men naar man kom til saa kom"plicerede Problemer som Regn, Storm
og navnlig Taage, der indtil for nogle
Aar siden var Flyvernes Fjende Nr. 1,
krævedes der ligefrem Skuespillertalent

'
for at tilfredsstille Harald Hansen's Krav,
og ve den Dreng, der ikke kunde sin
Rolle som »Vejrfrø« - han fik i al Ge-

mytlighed en ordentlig Overhaling, og
faa havde en Tungefærdighed og et Ordvalg som »Harald«.
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Svæveflyveulykken
paa Falster d. 7. April
Dansk Svæveflyvning er blevet ramt af
1•11 sørgelig Ulykke, der har kostet den 24aarige Sv~veflyver, Automekaniker Ejgil
Hansen, Livet. Under en Øvelsesflyvning
har han antagelig i cl Anfald af Nervøsi.
ll'l gjort en Fejlmanøvre, der bevirkede,
al Svæveplanel i 20 Meters Højde blev
dykket sau krnfligt mod .Jorden al dC'I
ikke kund'e reltes · op.
'
Han paadrog sig el Kraniebrud dPr
hurtigt nwdførte Døden.
'
. Det er første Gang, at Svæveflyvningen
1 Danmnrk har haft Duden til Følge.
I Anledning af Flyveulykken
d er G r u n d ti l a t i n cl s k æ r p 1·
lølgende
Bestemmelsl'r
for
SV æ Ve fly V Il i 11 g:
1. Den Plads, der benytte~ til Træning,
skal være godkendt af Statl'n s Luftfarhtilsyn.
2. De Skolegliderc og Svæveplaner, dl'r
anvendes, skal have gyldige Godkendelses.
beviser.
3. De anvendte Planer skal væn• an svarsforsikrede.
4. Ingen Flyvning maa foregaa ud1•11
Svæveflyvelederens Nærværelse og Ledelse.
5. Eleverne skal flyve med Styrthjælm
indtil C. Diplom-Prøven er bestaaet.
'

1: r

*
Svæveflyvenyt
fra Sverige
Ållebergskolen 1944, Planerne ligger 1111
klar for den 3. Sæson paa Svæveflyv1·,kolen Ålleberg. Det første Kursus paahegyngyndes den 4.- l>.-44, og det sidstP al sluttes den 26.- 8.- 44. Undervisningen omfatter A-, B-, C- og F-Kursus (for Vider\.'•
komne). I Modsætning til tidligere Anr, hvor
Deltagerne har maattet cykle til og fra
Skolen hve1· Dag, er der nu indrettet Kvartcre~ oppe paa selve Bjerget med alt, hvad
derhl hører, Badstue, Restaurant o. s. v.
A- eller B-Kursus koster 120 Kr., C-Kursus 150 Kr. og F -Kursus (3 Uger) 175 Kr.
eller (2 Uger) 150 Kr.
Indkvartering 50 Øre pr. .Dag og ;1
Maaltider 4,25 Kr. pr. Dag.

*

I Sommerem Løb vil der i Sverige blh·e
afholdt Kursus for Svæveflyveinstruktører, Glideflyvelærere. og Byggeledere.

*

I Efteraaret 1943 har man med Held
eksperimenteret med Svæveflyvcundervisnlng pr. Radio. Fra en Afsender paa Flyvepladsen gav Læreren Instruktion til
Eleven oppe i Luften. Modtageren har
været anbragt baade paa aaben Skoleglider og i Grunau-Baby.

*
. ~lice Babs Nilsson, der ogsaa er en
1vr1g Svæveflyver, skal spille Hovedfaar Premiere til Efteraaret. En Del af
Filmen skal optages under Ållebergstævnet til Sommer. (Forhaabentlig faar vi
den at se her i Danmark!)
H a r ri et F 0 r s 1 e v.
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DANSK MOTORFLYVER UNION
Formand: Trnflknsslstent A. T. H. Ohrt,
Kontor:
St. I{ongensgnde 68' o. G., K.
Telefon: Pnlæ 2096.

Frederiksborg Amts Sportsflyveklub
har arrangeret en Hække Orienteringsøvelser i Terrainel for al oplære sine Medlemmer i Brug1•n nf G1•neralstabskort.
Disse Øvel~cr er - foruden nt værl' en
sund og fornøjelig Sport - lilligu el udmærket Supplement til det Flyveteorikursus, der afholdle5 sidste Vinter, idl't en
Sporbflyvers Orientering for en stor Del
foregaar efter Kendetegn, saa~om Veje,
Jernbaner, Skove og Søer, i det Termin
hvorover hun flyver; det er derfor ar
overordentlig stor Betydning, at han bliver fortrolig med sit Kort og lærer at nf.
læse det, sua at han kan orientere sig efter del.
,
Indtil Sportsflyvercn kan faa Luft un.
der V_ingerne, mna han derfor nu benytte
de Midler, der slnnr til hans Raadighed
- ,nemlig sin Cykle og Apostlenes Heste.
Søndag den 5. Marts afholdt F.A.S. sin
forste Orienteringsovelse - med •Gribsø.
hus e som Start- og Opsamlingssted.
Helsingør og Omegns Flyveklub.
Tirsdag den 29. Februar afholdtes Generalforsamling.
Efter Gennemgangen af Beretningen og
Godkendelse af Regnskabet forelagde
Formanden Ændringsforslag til Klubbens
Love og Forslag om Udvidelse af Bestyrelsen med 4 l\Iedlemmer.
Da Generalforsamlingen ikke vnr beslutningsdygtig, blev den endelige Vedtagelse udskudt til en ekstraordinær Generalforsamling, der fandt Sted Torsdag cl.
23. Marts i umiddelbar Tilslutning til
Bendt Boms Foredrag.
Saavcl cle foreslaacde Lovændringer
som Udvidelsen af Bestyrelsen og de fo.
reslaaede nye Bestyrelsesmedllm1ml'r blev
her godkendt. De 4 nye Bestyrelsesmedlemmer er:
Kontorchef Helge V. Assens, Montør
Roald Knopper, Maskinsedker Georg Jen.
SC'n og Ingeniør Louis Blomsterherg. -

*

SPORTSFLVVEKLUBBEN
Sporlsflyveklubcn afholdt sin aarlige
Generalforsamling Mandag den 27. Marts
under Ledelse af slud. jur. Palle Tillisch.
I sin Aarsberctning oplyste Formanden
at der i Aarets Lob var indmeldt 226
nye Medlemmer, saaledes at Klubbens
Medlemstal nu er 812.
Regnskabet godkendtes med et Overskud paa Kr. 2.287,20. Status balancerede
med Kr. 66.583,19.

De fra Bestyrelsen foreslaaede Lov ændringer, hvorefter •Sportsflyveklubbens Fonde ophæves, og de allerede indgaaede og eventuelle senere tilkommende
Tilskud indgaar i Klubbens almindelige'
Hegnskab pau en særlig Konto, samt at
lndmeldelsesgebyrct kan forhøjes til Kr.
50,- blev eenstemmigt vedtagne.
Generalforsamlingen blev afsluttet med
en li~lig Diskussion om Spørgsmaall't,
h~orv1~t .Klu~ben skulde anbringe sine
Midler I Materiel eller afvente Udviklingen.
Efter Generalforsamlingen blev det under megen Spænding og Fornøjelse meddelt, hvem, der med Brochuren • Paa
Fantasiens Vinger •, havde skaffet Klubben flest nye Medlemmer og dermed vun det de eftertragtede Cigaretter.
Formanden oplyste, at i alt 82 nye i\ledlemmer var blevet indtegnede i de 14 Dagl•
Konkurrencen havde varet. No. 1 blev
Automobilrepræsentant J, Juul ,Jensen
med 15 (Præmie 100 Broadwuy), herefter
kom Tage Henriksen med 11 (Præmie 100
A_ero Express), som han meget retfærdigt vandt ved Lodtrækning blandt samt.
lige Medlemmer, der blot havde skaffet el
Medlem.
Forlagsboghandler P. Carit Andersen
blev saa begejstret over det gode Arbejde, at han straks udsatte 3 Eksemplarer
af den værdifulde Storm P.-Bog til de 3
med de næstbedste Resultater. Disse var:
Ovennæv!1te Tage Henriksen med 11, Sekretær Sigurd Møller med 8 og H. Pedersen med 7 nye Medlemmer.
Man gik derefter over til Lodtræknin gen om Opsparingspræmierne, og det blev
oplyst, at Klubbens Opsparingssystem al lerede havde faaet meget stor Tilslutning
idet over 200 af Klubbens Medlemmer va;
gaaet i Gang med at spare. snmmen til
Flyvning og det opsparede Beløb pr.
Maaned var steget fra Begyndelse i Januar at være Kr. 162, i Februar Kr. 58!1
til i Marts Kr. 1960, saaledes at man
~aatle regne med en maanedlig Opspa ·
rmg pau over 2000 Kroner i Fremtiden.
Under stor Bevægelse i Salen trak Komtesse Margrethe Ahlefeldt-Laurvig den
første Præmie: Gratis Flyveruddannelse
(Værdimærke l{r. 500) til Klubbens populære Sekretær ,Sil· William •. 2. Præmie
Kr. 100 blev udtrukket til Sømand Hans
Sørensen, men da Komtessen derefter
trak 3. Præmie Kr. 50 paa sit eget Nummer, vilde hun ikke mere fungere som
•Lykkens Gudinde •, og Fru Helen Thom sen maatte trække de to sidste Præmier
paa 50 Kroner, der tilfaldt Kok Erik
Stenna og Civilingeniør C. C. Beckmann.

AKTIESELSKABET
!

· NORDISKE KABEL- OG TRAADFABRIKER
KØBENHAVN F.

Kabelværk

Traadværk • Valseværk

.

Tegning_e r
med udførlig Byggevejledning til

Mod~lsvæveplaner
og

Motormodel ler

*

MODELSV ÆVEPLANER
Nr. 22. Ztlgling junior ...... . Kr. 0.50
• 23. Ztlgling ............ . • 1.25
24. Spatz .............. . • 1.25
25. Habicht ............ . • 1.25
• 26. AlbatrQs ........... . • 1.50
27. Der kleine Reiher ... . • 1.50
28. Grosses Albatros .... . • 2.00
• 29. Grasser Reiher ...... . • 1.00

i: •

DANSKE NYKONSTRUKTIONER
Nr. 39. Simplex ............. Kr. 0.75
(Dansk Modelflyver Unions
Begynder-Svævemodel)

• 40. Grimponimus . . . . . . . .

•

2 00

Svævemodel i Klasse 7)

MOTORMODELLER
Nr. 30. Drohne.. .. .. .. .. .. .. Kr. 1.50
• 31. Lerche .. .. .. .. .. .. .. • 1.50

Sendes franco mod Indsendelse af
Frimærker eller pr. Efterkrav
11

FLYV's FORLAG
EJVIND CHRISTENSEN

Vesterbrogade 60 . Kbhvn. V.

Komplet i 5 Hefter.

3. Hefte er udkommet.
Indeholder: Uddannelse i de forskellige
Starter, Meteorologiske Forhold,
Termikflyvningen, Teknik o. s. v.

Pris Kr. 3.00. •

FLYV's , FORLAG
EJVIND CHRISTENSEN

Vesterbrogade 60 . Kbhvn. V.

AERONAUTISK
JUNIOR KLUB
Adr.: D. K. D. A. S.
Nr. Farimngsgade S. Kbh. K.
I

3 Min. 40 Sek., det er lang Tid, naar
Tiden tilbringes m ed uafbrudt at følge PI
smukt l\Iodelplans Flugt. 55 var vi, som
overværede
.Modelflyvernes
indendørs
Stævne den 2. April og fik Lejlighed hl
at overvære den længste indendørs Flyvning, der hidtil er foretaget i København.
Der er jo langt endnu, inden vi ogsaa herhjemme kan komme op paa 25- 30 Min.,
men - det kommer nok. Maaske bliver
det en af J er, som til den Tid opnaar
dette, hvem ved ?
Havde I tænkt .Ter, at Flyveinstrumenter, disse den moderne Flyvnings uundværlige Hjælpemidler, er et saa omfattende Omraade, som det tydeligt fremgik
af Civilingeniør Brix's Foredrag den 4.
April. Jeg tror næsten, at hvis vi ikke
havde bedt Ingeniøren om at holde inde,
ja saa havde vi siddet paa Bænkene endnu og med Interesse hørt om Instrumen ter. Der er Stof til flere gode Aftener senere i Selskab med Ingeniør Brix.
Løjtnant Bergh fra Zoneredningskorpset fortalte om Flyveambulancetjenestens
Opstaaen og hidtidige Indsats herhjemme,
og Overassistent Lyngby Sørensen vhte
os den udmærkede Film, der viser Zonens
Indsats til Lands, til Vands og i Luften.
Klapsalverne fra ca. 100 Par Hænder for.
lalle med al Tydelighed vore 3 Foredragsholdere, at vi var glade og tilfredse med,
hvad vi havde hørt og set.

Mødedag.
Den lille Rundspørge, vi havde arrangeret, for at finde ud af, hvilken Dag der
passer Jer bedst som vores faste Mødedag i hver Maaned i Sæsonen 19!14--43,
gav til Resultat, at 11 ønskede Mandag, 24
Tirsdag, 5 Onsdag, 18 Torsdag og 13 Lørdag. Ud fra disse Oplysninger har vi saa
fastsat Tirsdagen i Ugen mellem den
4. og 10. i h " er Maaned som A. J. K.'s
faste Mødedag, hvorefter I maa indrette
Jer i god Tid.
Næste Møde.
Dette, der bliver vort sidste l\Iøde• i
denne Sæson, afholdes Torsdag den 4.
Maj; som sædvanligt aabnes Dørene Kl.
19,00, Spørgsmaalsbesvarelse 19,15- 19,30,
og del foregaar paa P o 1 y t e k n i s k
L ær e a n s t a 1 t, S ø l v g a d e 8 3. R a di o o f f i c i an t B æ k fra Hærens Flyvertropper vil fortælle os om •Radio i
Flyvemaskiner •, og Direktør K. Ly.
b y e, Det Danske Luftfartselskab, holder
Foredrag om , Flyvning over Atlanten •.
Direktøren har selv foretaget en saadan
Flyvning og vil vise os Lysbilleder herfra.
Tag saa en Kammerat eller Veninde
med og mød præcis - vi be~ynder Kl.
19,30,
s.a.d.
A. J. K.
Ledelsen.

DANSK SVÆVEFLYVER UNION
Formand : .Murermester H . A. Ehlers,
S. Stationsvej 3li, Slagelse.
Tlf. : Slagelse 354.
Sekretær : Propugnmlnchef l\ln'IC Westphnll,
Vesterbrogade 1, København V.
Tlf.: Central 8800.
Kasserer : Maskinist K. Videbæk l{jelclfort,
Vesterbrogade 361 København V.
Tlf. : Evn 3912. Postkonto : 25521.

Dansk Svæveflyver Union faar ny Formand og Bestyrelse.
Den 26. Marts afholdt Unionen sit aarlige Hepræsenlantskabsmøde i Fredericia. Der var mødt Hepræsentanter fra
Størstedelen af Klubberne, ialt ca. 50,
Som Dirigent valgtes Landsretssagfører
Ditlevsen, Fredericia .
Af Formandens Aarsberetning er der
Grund til at fremhæve Konstruktionen af
de to nye danske Skoleglidere og Bjergs tedslejrens gode Resultater.
Det vedtoges, at Unionen og Stamgruppen skulde underkaste sig en Voldgift til
Afgørelse af det spændte Forhold, der
hersker dem imellem. Hver af Parterne
skal vælge en Repræsentant indenfor
D.K.D.A.S.'s Bestyrelse, og disse to vælger derefter en Opmand.
Da Unionens Kasserer for Tiden er
bortrejst, kunde man ikke give Decharge
for Regnskaberne, ll}en tog dem til Efterretning.
De indkomne Forslag behandledes. Det
vedtoges at udvide Bestyrelsen fra 7 til
11 Medlemmer, heraf 5 fra Provinsen.
Polyteknisk Flyvegruppe havde foreslaaet Nedsættelsen af et sagkyndigt Udvalg af Polyteknikere, der skulde staa til
Haadighed for Unionen i alle Forhold af
teknisk Art. ·
Det vedtoges at nedsætte et saadant
Udvalg.
Formanden ønskede ikke Genvalg. I
Stedet valgtes .Murermester, Byraadsmecllem H. A. Ehlers, Slagelse. Til den øvrige
Bestyrelse valgtes som Sekretær: Propagandachef Max Westphall, Kasserer: Maskinist K. Videbæk Kjeldfort, Byggeteknisk Medlem: Direktør Gerhard Hansen,
Flyveteknisk .Medlem: Løjtnant J. G.
Bergh, Pressesekretær, Oberstinde Harriet Førslev. Fra Provinsen: Fabrikant
G. Juul-Thomsen, Aarhus, Adjunkt Kaj
Borch, Aalborg, Restauratør V. Jensen,
Viborg, Ingeniør Knud Høgslund, Roskilde, og Værkfører Olaf Jensen, Slagelse.
Paa Forslag af Lærer Odgaard-Christensen, Aviator, udnævntes den afgaaende Formand Kaptajn H. Heinrich Nielsen
til Æresmedlem af Unionen.
Unionens nye Formand Murermester
H. A. Ehlers er en af de allerførste Flyvere i Danmark. Han har Militærflyvercertifikat Nr. 9, hvilket han erhvervede i
1916. Han var Indflyver for Nielsen og
Winther, dengang dette Firma byggede
Flyvemaskiner, og har indfløjet den første N. & W. -Jager. Senere overtog han sin
Faders Murermesterforretning i Slagelse
og har i de sidste 18 Aar været Medlem
af Slagelse Byraad.
Murermester Ehlers har i mange Aar
været aktivt Medlem i Slagelse Svæve-
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flyveklub, og har i det hele taget paa
mange Mander vist Interesse for Svæveflyvningen, bl. n. ved al dcllnge i Unionens sidste Lejr ved Bjergsted.

Et Dødsfald. Et af Svæveflyv eklubben
•Hingen •s tidligs te Medlemmer, Civilingeniør H. C. Kærby, er efter længere Tids
Sygdom afgnnet ved Døden Mandag cl. ta.
Marts 1944, kun 37 Anr gammel.

DANSK MODELFLYVER UNION
Formand:· K. Flensted-Jensen,
Kabbelejevej 21, Brh. Telf. Bella 3762 v.
Sekretær: Palle Petersen, Cæciliavej 25, Valby,
Telf. Valby 5268 u.

D. 1\1. for udendørs Gummimotormodeller afholdes Søndag den 30. Juli ved
Odense. Nærmere Meddelelse vil bliv1•
sendt Klubberne direkte.
Pinsestævner. D. M. U. afholder i Anr
Pinsestævne baacle pan Sjælland, paa Fyn
og i Jylland.
Paa Sjælland finder Stævnet Sted paa
Trollesmindes Marker ved Hillerød. Klubberne vil fan nærmere Meddelelse pr.
Brev.
Paa Fyn arrangeres Pinsestævne Søndag
den 28. Maj paa •Rynkebygaard •s Marker
ved Ringe.
Endelig meddeler Dislrikslederen fur
Jylland :
I Aar vil vi ikke helt snydes for Sommerlejr, og derfor :unles alle jydske Modelflyvere til PJnscslævne i Odder 28.29. l\Iaj. Stævnet omfatter alle D. M. U.'s
Klasser for udendørs Modeller, og Konkurrencen Inger sin Begyndelse Pinsedag
Kl. 13, men vi skal ikke alene flyve, men
ogsaa have del kammeratligt og fornøjeligt summen, saa jeg forventer, al I givl' r
Møde allerede Lørdag Aften. Lejren afsluttes 2. Pinsedag. Der vil paa bedste
Mande blive sørget for Indkvartering og
Forplejning. I skal blot medbrin ge Sovepose eller Tæpper foruden mange Model-

ler og højt Humør. Startgebyr pr. Del.tager er Kr. 1,00, og Tilmeldelse maa ske
senest 18. l\Iaj til Haruld G. Olesen, Sandageralle, Odder.
Niels Wagner Sørensen.

Esbjerg 1\1.P. afholdt den 16. Marts ordinær Generalforsamling med Deltagelse
af 54 Medl. Af Formandens Beretning
fremgik, al Klubben i Anrels Løb havde
været i glædelig Fremgang. Efter al have
lorlall om de Stævner og Udstillinge r,
Klubben havde deltaget i, oplyste han, al
Klubben nu har 64 Medl. Beretning og
Regnskab godkendtes og en Del Forslag
behandledes.
llnnders l\lodelflyveklub afholdt den 1.
April halvaarlig ordinær Generalforsamling. Efter Aarsberetningen blev nogle
Lovforslag behandlet, og følgende Bestyrelse valgtes: Fdm. Tage Jensen (Genvalg); Næs tf md. P . Schifter Hasmusscn
(G) ; Kas~erer Poul Salomon (Nyv. ); Sekr.
Pllul Lai Sørensen (N); Beslyrclsesmedl.
Henning Munk Jensen (G); og som Juniorrepr: Poul Wilhelm Franzen (N).
Klubbens Adresse er Sekretærens: Bække.
Jundsvej 2. Formandens Adresse er ændret til Nørre Boulevard 36 A.
Arbejdsdeling. Esbjerg M.F . har fa stsat
en Plan, hvorefter Klubbens store Lokale
2 af Ugens Aftener staar aabent for Seniores, 2 for Juniores (under 16 Aar) og 1
Aften anvendes til Skalamodelbygning.
Lokalet, som Formanden, Snedkermester
Hallen Hansen, har bygget ovenpaa sil
Værksted for at hjælpe Esbjerg Modelflyveklul.> og Esbjerg Sporlsflyveklub over
Vanskeligh edern.e ved al skaffe Værks tc_d,
ruaaler 6 X 12 m, og er forsynet med
s tore Vinduer, Centralvarme, Lys m. m.
Det er cl Værksted, som mange Model-

.MOD EL.MATERIALER
Højstartsnor, 140 m paa Vindsel,
med Flag og Ring Kr. 4.50

TRÆVAREFORRETNINGEN
Pr. Maries Alle 1, Vester 5341 y
(v. Ol.

Kongevej 70)

Cellofiner
Tykkelse
mm

Format

Pris
Øre

0,2
0,3
0,4
0,6

45 X 12

20
25
35
50
65

0,8

cm

1,0
80
Forlang Specialtilbud paa
større Formater

Venligst skriv efter vor WPrlsllste

»KOMET«
Spznd~dde SO cm

Færdigbygget, flyveklar Svævemodel,
leveret I Æske og med Flyveanvisning
Pris: 6,25

Dansk Modelflyveindustri
Brogade 6-8 . Odense . Telf. 10400

110

Flyvning med
W Modeller
er en rigtig Feriesport
for Far og Søn

ERIK WILLUMS EN
Afdellng; W,Modeller

35, PIiestræde - København K.
Telt. Central 9230

flyvekh1bber
M.F.

sikkert misunder

Esbjerg

Anrets første Eliteflyver. Ved Sjællandsstævnet den 27.- 2.- 44 aflagde Jørgen
S. Petersen fra 1\1.F. Engle sin Svæveclile- flyverprøve og blev derved ElilPflyver
S-29. Modellen S.P.-63 •Ølhunden • (Kl. 9)
forsvandt af Syne og fik noter I Tiden
7.51,0. Modellen S.P . 53 • Straight Flush c
(Kl. 8) opnanede 4.47,6 og 5.15,0. Der hh,,·
anvendt Vindestart.
Prøven er anerkendt und l!r Forbehold
ur Generalforsamlingens Godkehdelse.
Sommerlejren 1944. Unionens Bestyrelse arbejder for Tiden med at arrangere
en saadan ved Bjergsted paa Sjælland, og
saa snart noget Hesultat foreligger, vi l det
hlive meddelt Klubberne. Lejren vil sand synligvis hlive nfholdt i Tiden fru 20.25. August.
Kassereren, F inn H enningsen, er flyt tet, og hans nye Adresse er : Set. Lukas
Kirkeplads 8, St. ty., Aarhus.
3 nye Klubber. Hammelev Modelflyveklub, Fdm. Niels Sejstrup, Tørning Kro,
Hammelev, 14 Medl.
1\1.F. • Flight •, Fdm. Palle Petersen, Cæciliavej 25, Kbh. Valby.
Bjergsted M.F., hvis Adresse er Kassererens, nemlig: Vagn Hilstrøm, Bjergsted
pr. Jyderup.
Grimponimus.
ANSK Modelflyver Union p abegynd.
te med dsendelsen af Tegningen til
Begyndermodellen •Simplex• en Serie,
som nu fortsættes med Tegning til Jorgen S. Petersens velflyvende Model
•Grimponimus • .
_
Denne Model i Klasse 7 omtales an detsteds i Bladet af Jørgen S. P., og vi
skal derfor her kun ganske kort opgive
Modellens Data:
Spændvidde: 100 cm.
Planareal: 12,8 dm 2 •
Kroplængde: 70 cm.
Haleplanareal 4,2 dm2 (32,7 %).
Planbelastning: 15 g/dm 2•
Planprofil: SALONIUS.
Tegningen koster Kr. 2,00 og fans hos
FLYV's Forlag, Vesterbrogade 60, V.

D

PAPYROLIN
JAPANPAPIR MED GAZE
Meget stærkt og ·fortræffeligt til Beklædning
af større Modeller
Papyrolin eensldig Japan, pr. løbende Meter Kr. 2.00
"

tosidig Japan, pr. løbende Meter Kr. 2.65
Bredde 90 cm

Papyrolin s4ger meget lidt Dope og har glat
Overflade

Motorgummi ca. 1 X ~ mm pr: Meter 50 Øre
Mod Indsendelse af Betalingen I Frimærker
ekspederes omgaaende

+ Porto

Erik Wlllumms Lærebog I Modelsvæveflyvning Kr. 2,00

11.,edmøfaaende 13øga om:

Flyvemaskinetyper - Motorflyvning
Svæveflyvning - Modelflyvning
/aaø fra FLYV's Forlag

Aktieselskabet

SKARREHAGE MOLERVÆRK
Nykøbing Mors
Telefon
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*
Kontoret I København
H. C. Ørstedsvej 28 C - V
Telf. Central 11.593

B. Ostellus, ~mdens fAglar, hfl Kr. 4,00, indb. Kr. 6,50.
73 berømte Flyvemaskinetyper fra de krigsførende Lande.
Med Beskrivelse af deres Opgaver, Anvendelighed og Dala.
DANSK UDGAVE, Kr. 4,85.

B. Ostell_us, Rymdens fAglar Il, h(t. Kr. 4.00, indb. Kr. 5.50.
Nyt Bind af den bekendte svenske Forfatter. Indeholder nye Typer Flyvemaskiner, som er fremkomm!!t siden
1. Bind udsendtes.
Ulf Ramm-Erichson, Modernt strldsflyg, NY UDGAVE.
hft. Kr. 9.00, indb. Kr. 12.00.
Den mest omfattende Bog om Flyvemaskinetyper, der
hidtil er udkommet. 247 Sider med Billeder og Data af
alle Landes Flyvemaskiner.
Autogiron. Af K. G. Molin, R. v. Bahr og S. Luthander.
Nyt Bind i den kendte svenske Serie: Flyg och Motor.
hft. Kr. 7,00, indb. Kr. 10.00.
Dansk Flyvnings Historie. Kr. 3,50 (nedsat Pris).
Dansk Militær. og Civilflyvning fra Flyvningens første
Dage og indtil Tiden omkring 1934. Mange interessante
Illustrationer og Skildringer fra Flyvningens Barndom.

Luftfartforsikringer
overtages af

Den nordiske Pool for
Luftfartforsikring
Central IZ.793

Foltmanns Flyvebog, Kr. 4.75, indb. Kr. 6.26.
Det er en rigtig Bog om Flyvning og Flyveroplevelser.
Mange fortræffelige Billeder og en Tekst der fortæller om,
hvordan Flyvemaskinen bliver til, og hvad den kan præ.
stere i Krig og i Fred.
Saa flyver vi. Kr. 8,50.
Dansk Motorflyver Unions Lærebog i Flyvning, som an.
vendes ved et teoretisk Kursus. Ogsaa til Selvstudium er
denne Bog velegnet.
Svæveflyvning: Redigeret af H. Wolff og S. A. Dalbro.
Nyt Oplag.
Kr. 5.85.
Tilrettelagt paa en Jet tilgængelig Maade, som gør Bogen
lige velegnet til Selvstudium og Undervisning.
K. Flensted-Jensen: Modelflyvebogen, Kr. 2.75.
Dansk Modelflyver Unions Formand har skrevet denne
udmærkede Bog om Bygning af og Flyvning med Flyvemodeller. Flyveteori, Aerodynamik og Praksis.
Bang, Thlnesen og Welshaupt. Modelflyvesport, Kr. 7.50,
Alt hvad Begynderen og den Viderekomne skal vide om
Modelflyvning, findes i denne 294 Sider store Bog. Der
er Afsnit om Teori, Konstruktion og Bygning af saavel
Svæve. som Motormodeller, der er Tabeller over de
mest anvendte Profiler.

Ulykkesforsikringspolicer udstedes af ethvert Forsikringsselskab, der er tilknyttet Poolen, samt DDL's Billetkontorer
i Industribygningen og i Lufthavnen.

Alle andre danske og udenlandske Bøger om Flyvning
ekspederes paa hurtigste Maade.
Bøgerne sendes pr. Efterkrav eller mod Indsendelse af
Beløbet i Frimærker fra

FL YV'S FORLAG - EJVIND CHRISTENSEN
Vesterbrogade 60 - København V.

- Telf. Central 13.404
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A/s DANSK SHELL
SHELL-HUSET
PRIS

Pr. Aargaøg l{r. 11,00
Pr. Nammer 60 Øre

KØBENHAVN V.
EJVIND CHRISTBNSBN
BOOTRYI<KEIU & PORLAO

Veaterbrogade IIO • I<bbvn. V.
Telf. 13.404 • Poetgiro 23.824

Flyverne fortæller:

En bevæget Flyvetur -

E

FTER at Skandinavisk Aero Industri havde færdigbygget den første K. Z. II Kupe Sportsmaskine, fløj
Kramme og jeg en Tur til Tunis i Maj 1938.
Paa Grund af daarligt Vejr over Alperne gik Ruten
over Paris og Marseille. Ved Ankomsten til Paris (Le
Bourget) viste det sig, at Vejret ogsaa var meget daarligt
ov~r Syd-Frankrig, saa at Flyvning direkte til Marseille
var umulig. Hvilken Vej skulde vi flyve? Gode Raad
var dyre! Fransk kunde vi ikke noget af, men ved
Thorkild Petersen,
Hjælp af Kort, Fingersprog og en fransk Luftkaptajn
Flyveleder.
fik vi anvist en Flod- og Kanalvej over Dijon til Marseille, som vi skulde følge for at holde Jordsigt og undgaa Bjerglandskab.
Som sagt, saa gjort! Vi startede fra Le Bourget og fulgte Ruten. Vejret
blev efterhaanden som opgivet: meget lavt med Taage og Regn. Jeg havde
Pinden paa den Tur, medens Kramme sad med Kortet, dog uden at studere
det nøjere. Vi holdt fast i Vandet hele Tiden og var saaledes sik~e paa ikke
at møde Forhindringer.
Men, ak og ve! Pludselig forsvandt Vandet, og vi saa ikke andet end grøn
Eng og nogle Træer.
Hvorledes reagerer man i et saadant Øjeblik? Ja, da jeg ikke turde slippe
det, jeg havde fat i, maatte vi, rundt paa Højkant for igen at faa fat i Vandet. Under alt dette raabte jeg til Kramme: »Hvor blev Floden af, hvad
siger Kortet?« Ved fælles Hjælp fandt vi ud af, at Floden paa et Sted paa
Kortet var punkteret. Vi aandede lettet op og drejede tilbage til tidligere Kurs.
Nogle Minutter senere havde vi passeret en Dæmning, der paa et langt Stykke
dækkede »Canal de Bourgogne«.
Det skal bemærkes, at vi ikke havde nydt Bourgogne i Paris.

Indrykket af

INTAVA AVIATION PRODUCTS
SCT. ANNÆ PLADS 13 -

KØBENHAVN K.

Repræsenterende

DET DANSKE PETROLEUMS AKTIESELSKAB og VACUUM Oll COMPANY A/S.
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(LOVBESKYTTET)

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
ENEFABRIKANTER:

½ 011 F. A\SIP
(SPECIALfAB RIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER)
PRAGS BOULEVARD 37 KØBENHAVN S.
'

TBLBPON C. 61, LOKAL 12 og .ZZ
'

Trebladet F.L.S.-Aeromotor, Vingefang 24 m. Ydeise_ op til 60 kW. Vinger
konstrueret efter Aerodynamikkens Love.
Den udnytter Danmarks Vindkraft og
sparer derved Brændsel.

F. L. SMIDTH & Co.

A/s

VESTERGADE 33 • KØBENHAVN K • TLF. CENTRAL 6098
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DANSKE FLYVERE
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1944

Mefecrclcgi cg Flyvning
Direktøren tor ~foteorologisk
Ins titut, cand. mag, H l'I g r P l' t e r s en har i Foreningen flan ske FlyYere holdt et Foredrag
om Vejrtjenesten. I del efterfølgende bringo.r FLYV et Uddrag
af Foredraget.

Tange; endvidere s l ær k B y g e v i r ks om h ed med uregelmæssig og stærk
\'ind i vei;tikal Retning, som det særlig
forekommer i Tordensituationer eller ved
Koldfronter; og endelig Faren for
0 v er is n i n g. Men disse Omstændigheder udvikler sig kun sjældent i Løbet af
saa kort Tid, soIU her er Tale om, en
. ... Det, der ydes al den meteorologihalv Lil en hel Time; det følger heraf,
ske Tjeneste paa en LufthaYn, kan vist
at naar Ruten er fastlagt, vil man som
deles i to· Kategorier, som kan betegnes
Regel allerede ved Starten kunni, se, om
ved en M e 1 d e t j e n e s t e og en F o I'·
der foreligger Risiko i de nævnte Retninu d s i g e I s e s l j e n e s t e. Men Forudsiger, ganske simpelt fordi man i saa Fald
gelsestjenesten har her næppe den domi.
vil finde de nævnte Fænomener ved nognerende Betydning, som man plejer at tille nf de. Stationer, saa der kun bliver
lægge den ved den alm. borgerlige VejrTale om at afgøre, om den Udvikling, der
tjene~te eller Yed en Stormvarslingstjeallerede er i Gang, vil brede sig videre
neste. Inden Flyveren starter fua-r han,
hen til de Steder, Flyveren skal passere,
ved Studiet af Vejrkortet fra de sidste
eller i en anden Retning. Og det er naturTerminer samt ved de nyeste Meldinger
ligvi en langt simplere Opgave end at
fra de Stationer, han skal passere, at vide
skulle forudsige det samme for en bestemt Lokalitet et halvt eller et helt Døgn
hvordan Vejrsituationen er i Øje b 1 i kk et, alts aa hvilket Vejr, han umiddelbart
forud, som ved den borgerlige Fc:i.rudsiMyver ind i. Med Hensyn til det Vejr, han
gelse. Og hertil kommer den Sikkerheds.
vil træff!l længere fremme, kan Studiet af
margin, der følger af, at Flyveren nu lil
Vejrkortet, eventuelt sammen med en
Dags staar i Radioforbindelse med FlyveFagmeteorolog, give ham Oplysning herpladserne, meni. han er i Luften, og deriom. Men, hvis man sammenligner denne
gennem kan blive avertereJ om eventuelle
Forudsigels e med den, der skal præsteres
uforudsete Forandringer.
ved den alm. borgerlige Vejrtjeneste, da
Direktør Helge Petersen skildrede derer d er stor Forskel. Flyveren kommer saa
efter Fronternes Indflydelse, bl. a. paa Ishurtigt frem , at de Ændringer, der skal
dannelsen, og fortalte hvordan man ved
forudsiges, maa kunne angives med meHjælp af saakaldte Radiosonder er i
get stor Præcisiqn for at have nogen
Stand til at kunne konstatere Fronternes
Værdi. Mange vil maaske væI'e tilbøjelige
Tykkelse. Disse Radiosonder er smaa
til at mene, at den alm. Erfaring fra den
Brintballoner, hvori der er ophængt smaa
borgerlige Vejrtjeneste netop viser, at delRadiosendere, saaledes byggede, at deres
te kan være vanskeligt at præstere. Men
Frekvenser styres uafhængig nf hverandet passer ikke ; - for det, der er af Indre af Temperaturen, Lufttrykket og
teresse for Flyveren, er ikke det samme,
Luftfugtigheden; Aflytning af Frekvensen
giver derfor Oplysning om disse Større!som det, der har Interesse for andre. Og
hertil kommer, at det for Flyveren altid . ser. Naar man tillige pejler til Senderen,
er paa kort Sigt, paa Grund af den store
kan man yderligere faa Oplysning om
Hastighed, han kommer frem med. De
den Retning, Ballonen flyver, d. v. s. VinOmstændigheder, Flyveren interesserer sig
dens Retning og Styrke.
for, er fremfor alt saadanne Forhold, som
Langdistanceflyvning.
vil paavirke
Naar Flyveren efter Krigen' skal til at
Sikkerheqe11 for Flyvningen.
beflyve de. meget lange Ruter, maa den
Hertil maa vel særlig henregnes S i g t.
meteorologiske Tjeneste selvfølgelig udb a r h e d e n, altsaa Spørgsmaalet om
vides derefter. Paa Udgangsstationen maa

der foreligge Vejrkorl over hele del store
Omraade, der skal overflyves, og det vil
jo paa Grund af den meget længere Flyvetid være endnu vigtigere at kunne disponere før Starten med en eventuel forlænget Flyvelid for Øje.
Paa den anden Side er Flyvetiden dog
stadig saa kort, _a t Problemet med Hensyn til egentlig •Forudsigelse < ogsaa her
kan faa samme Karakter, som ved Kortdistanceflyvninger, d. v. s. der skal normalt kuq, behandles Videreudvikling af
allerede forhaandenværende Vejrsituationer; Flyveren kan allerede ved Starten
faa Besked om, hvilke særlige Forhold
han maa være forberedt paa at møde de
forskellige Steder ; det eventuelle nye, der
kan møde ham, vil væsentlig være en • In.
tensitelsforandring •.
Naturligvis k a n det ske, at der i det
ca. halve Døgn, en Flyvning varer, kan
opstaa Cycloner - ikke de >tropiske < men disse er altid nogen Tid om at naa
fuld Udvikling, og skulde saaledes ikke
kunne volde Fare ved deres Uvcntethed.
Men forøvrigt staar Flyveren jo stadig i
Radioforbindelse med meteorologiske Stationer, saa han i givet Fald vil kunne blive advaret i Tide og undgaa en pludselig opstaaende Fare. Flyveren man eventuelt vælge at flyve uden om det meteorologisk set ugunstige Omraade. Indenfor
Skibsfarten har man længe disponeret
paa lignende Mande, d. v. s. man har set
sin Fordel ved at lac!,e Skibene sejle en
længere Vej, naar Kendskab til de meteorologiske Forhold har sandsynliggjort
Modvind ad den korteste, men Medvind ad
den længere Vej.

*

*

*

Der maa endnu gøres opmærksom paa
et Omraade, hvor Meteorologien tages i
Tjeneste af Flyvningen. Det er det rent
statistiske, som vi indenfor Meteorologien
plejer at kalde det klimatiske.
Den Opgave, som Meteorologien her
skal løse, bestaar i at angive, hvilken
Strækning en given Rute skal lægges, naar
den planlægges. Forholdet er nemlig det,
at det forhaandenværende Net af Statio-
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UDEFRA
Ved

John Foltmann

»:Mosquito« som Jagerbombe1•.
De Havillands »Mosquitoc findes nu i
en ny Jagerbomberudgave, som tager en
229 kg Bombe under hvert Plan og des uden 459 kg Bomber i Bombemagasinet.
Det vil sige, al den nye Udgave har dobbelt saa stor Bombelast som den oprindelige ubevæbnede Type, til Trods for at den
er udstyret med 4 Stk. 20 mm Kanoner
og 4 Stk. Maskingeværer. Den oprinde.
lige •Mosquito •-Bomber blev godkendt af
Air Ministry i Julen 1939. Den havde 458
kg Bomber, ingen Bevæbning, Hastighed
som en Jager og en Flyvestrækning paa
2413 km. Efterhaanden fandt man ud af,
at der kunde anbringes 4 Stk. 229 kg
Bomber i Bombemagasinet i Stedet for
-l Stk. 115 kg. Du Jagerudgaven blev
bygget, blev den først udstyret med 2
Stk. 115 kg Bomber og senere med 2 Stk.
229 kg Bomber foruden Kanon- · og Maskingeværbevæbningen. Senere igen fik
denne •Mosquito c-Type ekstra Benzintanke under Planerne, og disse Tanke
kan udskiftes med en 229 kg Bombe under hvert Plan.

llelikopter Pl'-2.

i\'y llelihcpferfype.
Siden Marts 1943 har P-V Engineering Forum i Philadelphia, U.S.A.,
foretaget Prøveflyvninger med en ny
Helikoptertype, som, hvad Kroppen
angaar, ligner en almindelig Flyvemaskine.
PV-2, som ses paa hosstaaende Billede, har en 90 HK Motor, en saakaldt
flad Type, samt en trebladet Hovedrotor med Diameter 7,62 m over Kabinen og en Hjælperotor i .Halen. Helikopteren kan starte og lande lodret
indenfor en Cirkel med 15 m i Diameter.
Her er nogle enkelte Data for
PV-2: Fuldvægt 455 kg, Marchhastighed 135 km /T, største Hastighed 150
km /T, baglæns Hastighed 32 km/T.
Rotorhastighed er normalt 400 0 /M.

Engineering Forum paalænker al
bygge en Helikopter, som kan med føre 900 kg betalende Las l over en
Strækning paa 640 km.

Jagel' med et Ton Bombelast.
Den eensædede, eenmotorede Thunderholt-Jager skal nu kunne tage en Bom be paa 600 kg under hvert Plan.

75 mm Kanoner i Flyvemaskinel'.
Projektilet til den 75 mm Kanon,
som er blevet indbygget i Norlh American B-25 >Mitchell« Bomberen, vejer
med Hylster 9,18 kg, og selve Projektilet har en Vægt paa 5,97 kg. B-26C
»Marauder« skal muligvis udstyres
med en lignede 75 mm Kanon. Desuden tales der om, al en 105 mm Flyvemaskinekanon er under Udvikling.

Jøpønsk »Hørlkil'I« ..
ner normalt ikke er nok, idet der ønskes
et vist Antal Stationer beliggende netop i
selve Hulen for at kunne fremskaffe Oplysninger til Flyveren.
Nu ved vi jo nok, at • Fugleflugtlinien «
er den korteste mellem to Punkter. Men
der er visse Fænomener, som f. Eks. en
særlig Slags Taage, der har en stærk Tilbøjelighed til lokalt at have afvigende
Hyppighed. Man undersøger derfor i Forvejen, om der nogle Steder langs den
planlagte Rute skulde være lokale Ubehageligheder, som man forholdsvis hyppigt
kan vente at træffe paa, og i saa Fald
kan der blive Tale om, at man hellere
vil planlægeg Ruten ad en noget længere,
men mere fordelagtig Vej.
Fingerpeg i denne Retning vil man naturligvis altid have i den normale klimatiske Statistik, men denne omfatter for alm.
klimatiske Stationer kun faa Observationstider i Døgnet, at der kan blive Tale om
at forbedre dem ved Hjælp af de meget
hyppigere Observationer, der foretages til
Flyvningens Brug, op til en Gang hvn
halve Time.

En Flyvevejrtjeneste.
Til Slut omtalte Foredragsholderen, al
der er Forskel paa Flyvevejrtjenesten og
den saakaldte alm. borgerlige Vejrtjeneste. Denne sidste kræver, at der fremskaffes Forudsigelser, der dækker mindst el
halvt Døgn, og i deres Formulering skal
de dække et større eller mindre Areal, og
ikke blot en enkelt Station. I Modsætning
hertil ønsker Flyveren at faa Oplysning
om Forholdene paa eet bestemt Sted og
til eet bestemt Tidspunkt, hvad enten det

118

saa drejer sig om Vejret over Næstved eller Vejret ved Kap Farvel.
Den Meteorolog, der studerer Vejrkortet med Henblik paa den alm. borgerlige
24 Timers Udsigt, er inde i en helt anden
Vurdering af Situationen end den Meteorolog, der skal give Flyveren Oplysning
om Forholdene paa eet bestemt Sted om
halvanden Time; de to Opgaver kan ikke
forliges i een Person samtidig. Det har
iøvrig,t vist sig, at man ikke behøver videnskabeligt uddannet Personale i dette
Ords egentlige Betydning ved Flyveve,irtjenesten, i al Fald ikke i samme Omfang som ved den borgerlige Tjeneste.
Det ligger nok deri, at de Forandringer,
der skal forudsiges, er saa kortfristede,
at de egentlig allerede er i Gang; Hovcdsa_gen er her Fortrolighed med Vejrkortet,
saa ingen af de mere betydningsfulde
Træk undgaar Opmærksomheden. Men
paa den anden Side gaar det naturligvis
heller ikke an at se bort fra Forbindelsen
med det videnskabelige Arbejde, der maa
sørge for, at ogsaa Flyvevejrtjenesten
holdes paa Højde med, hvad der kan præsteres.
Naturligvis maa Konsekvensen ikke
blive, at Flyvevejrtjenesten og den borgerlige Tjeneste intet faar med hinanden
at gøre. Det er indlysende, at der man
være Fællesskab overalt, hvor det kan
lade sig gøre, om Stationsnettet og meget
andet. Men man maa være varsom ved
Gennemførelsen af delle Fællesskab; d er
maa sørges for et ret effektivt •Friløb •
hos begge Parter, saa de hver for sig kan
udvikle sine specielle Interesser uden
Hæmning fra den anden Parts Side.

Det tyske Blad »Flugwchr und Flug_
technlk« meddeler, at I de to første Krigs.
nar har Ikke mindre end 1.203 japanske
Flyvere med Villie styret deres Maskiner
ned imod fjendtlige Sklbsmaal.

Den private Mands Flyvemaskine.
Del amerikanske Cornelius Aircraft Co.
paabegyndte sidste Efteraar nogle Prøveflyvninger med en •flyvende Vinge•, hvis
Planer har omvendt Pilform, og man
spaar denne nye Type en Fremtid som
•Folkeflyvemaskine •.
Konstruktionen beslaar af en Staalrørskrop med Finerbeklædning og lærredsbeklædte Rorflader. Motor: 165 HK luftkølet Lycoming eller Franklin. Data:
Spændvidde 9,14 m, Planareal 19,14 m 2 ,
Halefinnens Areal 2,39 m 2 , Tornvægt 859
kg, Nyttt>last 275 kg, Fuldvægl 1.134 kg,
Planbelastning 58,59 kg /m 2, Hestekraftbelastning 6,89 kgiHK. Præstationer: slør.,
ste Hastighed 225 km /T, Marchhaslighe<I
201 km/T, teoretisk Tophøjde 4.877 m.

Cornelius' >Flyvende Vinge «.

Ju 87 med to 37 mm Kanoner.
Den tyske Dykbomber Junkers Ju87
er blevet udstyret med to Stk. 37 mm
Kanoner til Angr,eb mod Kampvogne.
Kanonerne er anbragt under Planet
paa hvel' Side af Kroppen; de er helautomatiske og betjenes fra Førersædet. Beholderne, hvori Ka]Joerne er
anbragt, ligner Bomber. Junkers Ju 88
er ligeledes blevet udstyretmedensværkalibret Panserværnskanon, som er
anbnagt i en Udbygning under Kroppen.

Dornier Do 2 I 7K2.
Den tyske Bomhrr Dornier Do 217 fo .
rekommer nu i flere forskellige Udgaver,
hvoraf Do 217F; og den lidt hurtigere og
lettere pansrerle Do 217E2 er de mest
kendte.
Do 217\ Næseparti er blevet ændret en
hel Del. og paa de nyere Typer har det
laaet Form som en Halvellipse. Den førs te Udgavr med denne høje Kabine har
Brtrgnelsen Do 217K 1, og denne er igen
hlrvet efterfulgt af Do 217K2.
Drnnc sidste Udgave rr en meget ltmg
Bomher, hvis Spændvidde er paa 24,53 m,
Planareal 68 m~ og Fuldvægt ikke mindre
rnd 18.400 kg (merl en Bombelas t paa
3.700 kg).

"CUB" .MOTOR
el. lign. 40- 50 HK. ønskes
til Købs. Pris og Stand samt
alle Oplysn. til Bill. mrk. 61
modt. FLYV's Ekspedition,
Vesterbrogade 60, Kbhvn. V.

Den

:n

mm Kanon paa Planet af en Ju 87.

Ny Lufthavn
ved

New York.

,

I

,

New Yorks kommende Lufthavn ved Idlewild.

Det er ikke mere end nogle faa Aar
siden, der blev indviet en stor ny
Lufthavn ved New York, og nu er man
allerede i fuld Gang med at projektere en Lufthavn, som skal være endnu større. Det er den Yældige Lufttrafik, som man regner med vil komme,
naar Krigen er forbi, der har givet de
nye Planer Vind i Sejlene. Den nationale og den internationale Lufttrafik
vil hver for sig kræve omfattende Organisationsarbejder paa Jorden, og for
at kunne staa fuldt rustet til at møde
den transatlantiske Lufttrafik, skal
der anlægges ,en Lufthavn ved Idlewild umiddelbart Øst for New York.
Den nye bufthl_lvn skal kunne anven des baade som Land- og Sølufthavn,
og man regner med, at de samlede
Anlægsudgifter vil komme op paa ca.
750- Millioner Kroner. Hosstaaende
Skitse viser, hvordan Lufthavnen kommer til at se ud. Start- og Landingsbanernes Længde bliver følgende: A
3
km, B
2,4 km, C = 2,6 km og D
= 2,1 km. Banerne skal kunne taale
Belastningen af Flyvemaskiner paa'
indtil 110 Tons.

=

=
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HØJDEFLYVNING

kede Kabine ikke tillod Besætningen at se
ned, gjorde man Forsøg med et Slags Periskop, som blev anbragt i Bunden af Ma skinen, foran Flyveren. l\Iotorbetjeningen
skete fra Trykkabinen ved Hjælp af Fot·bindelsesstænger, som var ført igennem
tætsluttende Bøsninger.
Understellet var gummiaffjedret og
havde V-Slivere. Paa Grund uf Propellens
store Diameter var det usædvanlig højt.
For at Flyveren helt kunde hellige sig de
særlige Opgaver, som var forbundet m ed
Højdeflyvningerne, var Luftfartøjet kon strueret paa en saadan J\faade, al ·del saa
at sige fløj sig selv.
I de Aar, Forsøgene med Ju 49 stod
påa, blev der afholdt tilsvarende Forsøg
i andre Lande med særligt byggede Høj deflyvemaskiner, nemlig i Frankrig, BPI gien og U.S.A.

*

Varmeisolation i Tføjdekammeret i .Tu 49.
LYVNING i de store Højder har været
F
et Problem, som man har forsøgt at
løse lige siden den forrige Verdenskrig, og
det er ogsaa lykkedes at komme et stort
Skridt videre. Vanskelighederne har ligget i at finde den mest hensigtsmæssigt'
lleskyllelse for Besætningen og den nncl\'endige Tilførsel af Luft til l\Iotoren . Det
fursle blev i llegyndelsen løst ved Anvendeb •n af Illbeholdere og særlig varme
Flyn·dr agter, og Motoren hjalp man ved
O\'erlndningsanordninger. Nanr det imidlertid drejer sig omJ)phold i længere Tid
i de meget store Højder, saa man der
træffes andre Foranstaltninger for at Besætning og eventuelle Passagerer kan lanle Opholdet i den tynde, iltfallige Luft.
Man man tilstræbe at skabe de summe
Forhold, som eksisterer nede i Nærheden af .Tordens Overflade, og del kun
kun gøre!> ved Hjælp af tryktætte l{abiner. H\'is Trnfikflyvning j Stratosfæren
skal have Chance for al blive til noget,
sna man de Luftfartøjer, der skal anvendes herlil, udstyres med tryklætte KabL
ner, bande for Besætning og Passager.
Junk ers Fnbrikerne begyndte allerede i
1\131 at arbejde pan Løsningen af delle
Problem, idel mnn liyggede en særlig Høj rletlyvemaskine, Ju 49, og med den blev
der i de følgende Anr forelagel en lang
Hække Forsøgsflyvninger i ca. 12.500 m.
Ju J9 var udstyre t med en opvarmet ,
,lobbellvæggel Trykkabine med Plads til
lo l\Iand. Ornnpaa Kroppen var en Udbygnin(l, udstyret med Koøjer, og del gav
Besætningen den nødvendige Sigt,
Luftfartøjet var udstyret med en speciel Højclemolor, Junkers L88 pna 800 HK ,
som var forsynet med en særlig Overladningsanordning. Lufttæt indelukkede Magneter og Speeinllændrør beskyttede Motorens elektriske Anlæg mod den ringere
fsolation i de større Højder. Inden den
fortættede og stærkt opvarmede Luft fra
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Overladningsanordningen førtes ind
Motoren, blev den afkølet ved Hjælp af
en Overladerluftkøler. Som Vandkøler be_
nyttedes en Lnmelkoler, d er arbejdede under et Overtryk pan O 7 Atmosfærer. Som
Propel anvendtes til al begynde med en
firbladet Træpropel paa 5,G m i Diameter,
men senere gik man over Lil al an vend<·
en Propel med s lilbarr Bla~le. Dn den luk-

Her er nogle Data for .Ju 49:
Anvendelse: Udforskning af Stralosfæ •
ren, Forsøg med Motor og Trykhammer,
militære Fo,rsøgsflyvninger. l\lotor : Jun
kers L88, vandkølet , 12-<'yl. V-1\Iolor med
Overlader og 800 HK. Længde 17 m ,
Spændvidde 28 m, Planareal 98 m~, Tom.
vægt 3233 kg, Last 971 k g, Fuldvægt 420.J.
kg, Planbclnslning 42,!J kg/111", Heslekrafl belnstning 5,525 kg/HK, Planbelastning
8,1(> HK /m", største Hasti ghed i 10.300
• Meters Højde 22j km/T, Landingshuslighed 75 km /T, Stigetid til 10.300 m 30- :-ln
Min., R~ kkcvidde 1280 km .

*

l\lan har ogsaa afholdt F orsng med
Bygning af tryktætte Kabin er til militær<'
Flyvemaskiner, men i disse Tilfælde har
Vanskelight•clerne .været meget store. Her
gjnlrll del ikke blo,t om at he~kylle Be•
sætningen , ~aafremt Trykkammcrl'l blev
gennemhullet ved Beskydning, 111µ11 den
rlaarligc Sigt fra Trykk:\mme rel og Vaabnenes Betjening var ogsaa store -Problemer. All delle har .Jnnkersfabrikerne ogsaa beskæftiget sig med, og da Forsøgene
med Ju 49 kunde betragtes som afsluttet ,
log man ful paa Bygningen af en tomo•
Lore! Højdeflyvemaskine udsJyrel med
lryktæt Kabine.
,J u.

Aktieselskabet

D-ANSK GALOCHE- OG GUMMIFABRIK

1"

•
Det indvendige af den tryktætte Kabine
i Stratosfære/lyvemaskinen Ju 49.

Kjøbenhavn
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ter foran Returspillet for at varsko, naar
Sammenkoblingsstedet nærmer s~g. ReturAf Chr. Franzen
spillet standses og kobles fri. 10-Meterwiren, der under hele Returtrækket har
hængt som en Blindtarm til de to sammenkoblede Wirer, vil som Regel have
indfiltret sig noget i disse. Den trækkes
•
ud og kan anbringes i det ventende Svæveplan. En ny Start kan foregaa.
Efter Udkoblingen tages jo Farten af
Startspillet, ligesom ogsaa Farten kan variere en Del under selve Optrækket. Returspillets tunge Tromle (m. Wire) beholder sin Fart og vil have Tilbøjelighed
til at løbe fra Wiren, der da vikler sig op
i løse Vindinger, der let bringer Uorden
og let kan blokere Spillet. For at hindre
dette, er Returspillet forsynet med en automatisk Bremse, saaledes at Tromlen altid afbremses, naar der ikke er Træk i
Wiren. Tromlen er forøvrigt overdækket
med et Sikkerhedsgitter for at hindre
Ulykker ved Wiresprængninger.
Returspillet har vist sig at svare til de
Forventninger, vi stillede til det. Det var
ventet, at det vilde stjæle 5- 10 pCt. af
Højden. Endnu har vi dog ikke kunnet
konstatere noget saadant. Det skyldes maaske den ret tynde Wire og den letløbende
Tromle (Kuglelejer).
Over.~igt.~tegniny over Returspil/et.
Man maa qog ikke overse, at Returspjl10
let betyder en Komplicering af det i Forvejen indviklede Apparat, der skal stilles
paa Benene ved Svæveflyvning med AutoNDEN for Svæ,•eflyvning regner man i
udfor den ene Side af del startende · S,·æspilstarl . Det indebærer selvfølgelig i sig
Almindelighed med 99 pCt. Arbejde og
veplan (modsat den Side, hvor en Mand
selv el større Risikomoment. Der maa
1 pCt. Flyvning. En stor Del af disse
holder Planlippen). Eventuelt anbringes
manes til større Forsigtighed. Sprænges
mange Procent gaar til Wirehentning i
det lidt tilbage for Planet. Mellem SvæWiren under en Start foran SammenkobMarken. Efter en Spilstart, hvor mere end
veplan og normal Startwire indskydes en
lingen, virker Modstanden ved Udtrækto Trediedele af den anvendte Wirelæng10-20 Meter Wire v. H. a. en Sjække1. I • ningen af Returspillets \Vire nu modsat
de er kørt ind af Spillet, falder den frie
den mod Svæveplanet vendende Ende af
Flyveretningen. Der maa udløses øjeWireende i Nærheden af Startspillet. AltlQ-Meterwiren er der indsplejset el norblikkelig, eller Wiren maa klippes omsaa indtil en Kilometer fra Startstedet.
malt Ringpar. Retursp~llets frie Wiregaaende. Altsaa en sikker velinstrueret
Det er alm'indeligt, at hent~ denne Wire tilende indkobles med en Karabinhage i
Mand ved Relurspillet. Flyvelederen maa
bage med to eller flere Mand, hvilket ikke
Samlingen mellem Startwiren og Retursørge for, at Regelen om altid at udløse
alene er et tidsrøvend~, men ogsaa et
spillets Wire.
flere Gange og da navnlig efter Wirehaardt Arbejde. I de gode Førkrigstider,
Returspillet kobles fri (stilles i Frigea1·),
sprængninger, læres af Eleverne og at dishvor Adgang til billige brugte Biler og til
og Starten kan nu foregaa paa normal
se ubetinget overholder den. Ogsaa PersoBenzin var forholdsvis let, anvendte man
Mande. Umiddelbart efter Udkoblingen i
nalet paa Jorden maa udvise større Forofte en saadan brugt Vogn til dette ArbejTophøjde, startes Returspille!. Motoren
sigtighed. En Wire med en Fart paa 40
de. Ikke alt Terræn egner sig til Bilkørsel,
kobles ind og acceleres jævnt op, til den
~O km /h er saa god som en Baandsav.
og det tager ogsaa nogen Tid at køre ud
Hastighed, der nu har vist sig formaalsC h r. F r a n z e n,
og at finde Wiren. Man har derfor søgt
ljenlig. Denne F art holdes under hele Returtrækket. En Mand posteres tyve MeVærkstedsleder, Slamgruppen.
andre Løsninger paa dette Spørgsrnaal.
En af disse er Returspillet.
Stamgruppen har fremstillet et saadant
Spil, og har paa de sidste Flyvedage_ anvendt det med saa godt et Resultat, at vi
har ment, al ogsaa andre Klubber kunde
faa Fornøjelse af al lære dette Apparat
at kende, et Apparat, der kan mindske
Arbejdsprocenten og øge Flyveprocenten.
I Korthed bestaai: Returspillel af følgende: 1000-1500 m 2,5 mm Staalwire (med
Staalkalv), alt efter den anvendte Længde af Startwire. Wiren opspoles paa en
Tromle, der er lejret i letløbende Kuglelejer. Tromlen trækkes af en mindre i\fotorcyklemotor (en totakts, eencylindret
startvillig Motor paa 2- 3 Heste vil være
passende). Tromlen trækkes over en passende Udveksling (Kobling, Gear, Kædetræk) . Endvidere er Spillet forsynet mecl
normalt Wirest:yr, med en sikkertvirkende Faldsaks og med et Spilleapparat, der
sikrer en jævn Opspoling af \Viren. For
Transport i Marken anbringes Returspillet paa et Par Transporthjul, og kan da
med Lethed tl'ansporteres af een til to
Mand, alt efter Terrænets Beskaffenhed.
' Re,turspillet set fra Siden.
Paa Startstedet opstilles Retqrspillet

RETURS PIL

I

lZI

Transportvogn for Svæveplaner

Fig. 1. De her anvendte Hjul er f,ra en
Sports/lyvemaskine.
ED det Formaal al løse TransM
portproblemet paa en simpel og
billig Maade gik Polyteknisk Flyvegruppe fornylig i Gang med Konstruktion og Bygning af en Transportvogn
egnet for alle Plantyper.
.
En lukket Udførelse blev af Hensyn
til Materialesituationen hurtigt forkastet; tilbage var da kun at finde en
• Chassiskonstruktion, der forener stor
Styrke med ringe Vægt. Efter Undersøgelsen af tilsvarende udenlandske
Konstruktioner valgtes en Trækonstruktion, hovedsagelig opbygget af 1"
Brædder.
Bundrammen bestaar af to Sidestykker af 1X8" Fyr, forbundne ved en
Asketræsbue (fortil), 4 Stagbolte af
1h" Rundjern og 4 Traverser af Fyr;
he.n over disse er lagt en Slisk, paa
hvilken Svæveplanets Mede sættes.
Hver Bæreplanhalvdel hviler i to polstrede , Skamler«, fastboltet til Sidestykkerne.
Ved Vognens Ender er rejst to >AStativerc, ligeledes af Fyr. Disse støt-

ter indvendig Fuselagen ( eller Skolegliderens Hovedstel og Gitterhale) og
udvendig bærer rden to U-formede Lister, i hvilke Bæreplanernes Bagkantlister finder Støtte. Planets øvrige Elementer: Haleplan, Ror og Stræbere
fastholdes til de respektive Støtteklodser af Remme og Gjorder og placeres
som det fremgaar af Fig. 2.
• Til Kørehjul er beregnet Motorcykle- eller smaa Personvognhjul, ophængt paa normal Vis; til Affjedringen er benyttet to brugte Automobilfjedre, som efter Fjernelsen af et Par
Blade opnaaede den ønskede Stivhed.
Som Trækstang er anvendt et Staalrør; paa dette kan fortil anbringes el
Haandtag eller en Protsanordning,
saaledes at Vognen kan kobles hag
paa en Bil. Da Tornvægten kun andrager ca. 110 kg og Lasten sjældent
overstiger 150- 175 kg, kan den uden
at være forsynet med Bremser gaa
som Paahængsvogn.
Transportvognen er nu gennemprøvet saavel ved Brug i Marken som paa

lDu,neld
LNICA MAGNETSTAAL
Vi fremstillet' Magne-tc11 til ethv~tt Formaal

PEiRLESS FABRIKKERNE
SKIOLD-PETERSEN & CO.
Lapl•ndsgado 2 -

København S

Har pe et Magnet-Proble!Jl, saa kpm til os • . . og vore .Ingeniører
giver Dem telinlslt 'Setrice med Hensyn til Støtrelse og Form
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FitJ. 2 vis~r Vognen læsset med en -,,Polytc Skoleglider
( deri forreste Bæreplanhalvdel er fjernet).
Landevejen. Da de valgte Fastgørelsesanordninger tillader store Forskyd ninger af &æreplaner og Fuselage i
Vognens Længderetning, kan denne
altid bringes i Ligevægt, og dette i
Forbindelse med den ringe Vægt gør
det muligt for 3- 4 Ma111l paa Cykle al
transportere Vognen - selv over større Afstande - , medens den i lom Til stand kan trækkes af 2 Mand.
Til Slut kan det nævnes, at Materialeprisen for den færdige Vogn uden
Hjul ikke overstiger Kr. 100. Vognen
blev bygget sideløbende med andel
Arbejd~ paa knap to T ger.

*
Tilskyndet af Dansk Svæveflyverunions Bestyrelse har vi rentegnet Arbejdstegningerne, saalecles at Klubberne ved at skrive Lil Gruppens Adresse:
Øster Voldgade 10, Kobenhavn K, omgaaende vil kunne faa et Sæt Lystryk
leveret til en Pris af Kr. 5.DO incl.
Porto.

vs.

TEKNIK
OCH

HOBBY
Vet nye "CidJJkri{/fo,• 1-flodeLhyggere.
Modelflyvning, Modelbaade, Modeljernbaner, Ra cerbiler,
Maskinmodeller.
Udkommer hver Maaned . Pris 60 Øre pr. Nummer+ Porto.
Abonnement modtages og første Nummer sendes fra

EJVIND. CHRISTENSENS FORLAG
Vesterbrogade 60 . København V.

Hastighedspolaren
OR at kunne opnaa Topresultaler,
maa Svæveflyveren være ~aa fortrolig med sil Plan som paa nogen
l\faade mulig. Ved Siden af Bygning
og Træning flyvning bør han derfor
ogs aa sætte sig ind i den teoretiske
Side af Sagen. Kenrl~kah til Svæveflyvningen Teori kan blh·e til ~tor
N ytte under Flyvning. Ved Berlømmehen af Svæveplaner~ FI~ ,eegenskaber s piller Hastighed,;polaren en meg<'l ~tor Rolle, og riet er derfor ganske
naturligt, nt den fremskredne Svæveflyver er fortrolig me<l dette Begreb.
I denne Artikel vil lla~tighedspolaren
hliYe udforligt omtalt, og der vil blive
omtalt nogle af de Fingerpeg, som den
gin•r Kons truktøren og Flyveren.
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Fig. 1. Hastigheds-Polarcliagram.
Fig. 1 viser et Hastigheds-Polardiagram. Polarkurven angiver sammenhørende Værdier af Synkehastigheden
w. og Flyvehastigheden v for et Svæveplan. Begge Hastigheder er her angivet i m sek. w. er Højdetabet pr.
Sek, v er den vandret tilbagelagte Di~tance pr. ·ek (begge i Forhold til
Luften). Punkt P paa Polaren angiver,
at PJanet ved Flyvehasligheden v -=
21 m /sek har Synkeha),tigherlen w. 1, 7 m/sek. Af Diagrammet fremgaar,
al Planets minds te Synkehastighed er
0,8 m /sek. Planet har denne Synkehastighed, naar det flyve merl Ha)>ti gheden 12,5 m /sek. Enhver anden Syn . kehasHghed kan man opnaa Yerl lo
forskellige Fly,•eha tigheder. Saalerles
er w.
1 m /sek baade for v = 11
m /sek og for v
Hi m /sek.
Man kan paa en let Maade aflæse det
C,Iidelal, der s varer til en given Ha~tighed. Glirletallet er Forholdet mellem Svæveplanels Højdetab og den
vandret tilbagelagte Distance i et vist
Tidsrum. Vælger vi som Tidsrum 1
Sek., bliver Glidetallet • Forholdet
mellem Synkehastigheden og Flyveha- ·
stigheden, altsaa F
w. : v. For v
= 21 m /sek er w. 1, 7 m 'sek ifølge
Diagrammet. For v
21 m /sek er Gli-

=

=

=
=

=

Af H. Agerby

=

detallet altsaa E - 1, 7 : 21
1 : 12,3.
Trækker man en Linie gennem Diagrammets Nulpunkt
en Polstraale
- , vil Forholdet w. : v være det
!,amme for ethvert af dens Punkter.
Trækker man Poh.traalen p ( se Fig.
1) gennem P, vil Forholdet w. : Y
derfor være del samme for Punkt P
som for Q. Men her er w,
1 m/sek
og v _ 12,3 m /sek, og man finrler
ud-en Regning F - 1 : 12,3. !\fon finder alt<;aa del Lil en given Flyvehastighed hørende Glidetal ved at lrækhe Polslraalen gennem det til Ha-;tigheclen horende Punkt paa Polaren og
rlernæ<,I aflæse den Has tigherJ"værrli
v, der svarer til Punkt w. = 1 m /sek
paa Polstraalen. Pol <;traalen -;kærer
Polaren i to Punkter (paa Fig. 1 0 og
P). Glidetallet er ifølge ovenslaaencle
Regel om direkte Afhesning af Glicletallel det <,amme for begge Punkter,
henholdwis hegge Flyvehastigheder.
I O er w. og v lave, i P e~ de begge
hn.ie, rlere For!Told d. Y. s. Glirletallet
er det samme. Det Skæringspunkt, der
ligger nærmest Diagrammets Nulpunkt
(her Punkt 0), svarer til Flyvning
merl omvendt Styring. Denne Flyvetil stand anvendes meget sj;'C'ldenl og kun
a[ erfarne Flyvere.
Vinklen rr er el Maal for Planet -;
Glidevinkel ved Flyvning med de til
Polstraa len hørende to Hastigheder.
Da w. for Tydelighedens Skyld er afs at i en 5 Gange ,;aa stor Maalestok,
som V, angiver <p ikke direkte Glirlevinklen. Denne er omtrent 5 Gange
saa lille som Vinklen rp. Den Polstraale l (Fig. 1), der er Tangent til Polarkurven, repræsenterer rlen mindste
Værdi for Vinklen rp og dermed den
mindste Glidevinkel og det minrl~te
Glidetal. I riet viste Diagram er del
bedste Glidetal altsaa 1 :17, og det op1rnas ved v
14 m , sek.
Men., ~astighedspolaren i den ovenfor omtalte Form som Regel benytte::.
af Konstruktøren, fre1rn,Lil]es den paa
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Fig. 2. Polaren i den almindelige
Fremstilling.

en lidt anden Maade til Brug for Svæveflyver~. Svæveplanets Fartmaaler
angiver Flyvehastigheden i km/h,
og man bruger derfor ogsaa dette Maal
i Diagrammet*). Endvidere har den
Del af Polarkurven, der ligger Lil ven!.tre for dC'n mindst.e Synkehastighed,
ingen praktisk Interesse, og man hortkaster derfor Diagrammets venstre
Del. I Fig. 2 er vist Polaren for samme Plan som i Fig. 1. Man kan her
ikke aflæse Glidevinklen og finde
bed<;te Glidetal, irlet Dirtgrammets Nul punkt mangler.
I SviC\ef!yvningens fflrstc Aar, d. v.
s. i Brgyndelsen af Tyverne, interesserede man sig mest for Tids- og Højdeflyvninger. Derfor stræbte Kon strukt_ørernp før'>! og fremmest efter
en lav Synkeha~tigherl. Udviklingen
t·r imidlertid gaaet i en saadan Ret •
ning, al man nu lægger overvejende
Vægt paa gode Distanceflyvninger.

Fiy. 8. Polaren for .rnmmc Plan met!
Off 11dc11 Ballast.

Dis~e finder '>Olll Regel Sled ' i Termik. Muligheden for termisk Flyvning
er lidsbegræn-;et. Det gælder derfor
om at udnytte den Periode af Dagen,
der byder paa Termik, paa den mest
effektiYe Maade.
Flyvehastigheden
mart all~aa \'ære stor. For at Højdetabet ved Gennemflyvning af Omraaderne · mellem Termikfelterne bliver
riet mindst mulige, mart imidlertid
samtidig Glidevinklen være lille. Dette
er ensbetydende merl, at Synkeha!.ligheden - ogsaa ved store Hastigheder
skal være saa lille som mulig. JJ0lark11rve11 maa rclt.rna ligge saa tæt ved
Diar1rammels ovre Begrænsning som
11111/igt. Pohlrens store Betydning ved

Bedø.mmelsen af et SYæveplan skylde,;
netop, at man ved dens Hjælp kan
danne sig el udmærket Rillede af
Planets Distancefly,·ningsegenskaber.
I Fig. 3 er ,·ht Polaren for et Svæ,·eplan med \ ægten G 160 kg. Foroger man Planets Vægt med 60 kg til

=

*) Anm. Krnder man Hastigheden v i
111 /sek, finder man HastigheclPn V i
km /h ved :Multiplikation med 3,6. Ved Hovedregning gangPr man mrd 4 og trækker
10 % fra.
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G
220 kg, vil Polaren forskydes
'>Om vist i Fig. 3. Man bemærker,
at ved Flyvehastigheder over 57 km/h
har del tunge Svæveplan, ved samme
Flyvehastighed, mindre Synkehastighed end del lette; ,I. v. s. bedre Di-.lanceflyveegenska_b er. Delle Forhold
har man udnytte! i forskellige Svæveplaner ved Anhringelsen llf en Tank for
Vandballasl. Del forstc Svæveplan med
Ballasttanl, var >Moazagoll c (Wolf
Hirlh, 19:-33). Med el saadanl Plan starler man om Middagen med fyldt Tank
i kraftig Termik. Under Højdevinding
i Termikfelter flyver man nær ved
mindste Synkehastighed. Al denne er
noget større med fyldt Tank end
med lom !>J)iller ingen Rolle, saa læn•
ge Termiken er kraftig. Planels Di'>lanccfly,•ningsegenskaher er de bedst
mulige. Naar Termiken aftager hen
paa Eftermiddagen, tømmer man Tanken (evll. gradvis) og kan saalecles udnytte :,;vage,r e Termik. Ganske vist
forringes
Distanceflyvningsegenskaberne, men det er bedre al flyve under daarlige Betingelser end at være
nødsaget til Landing. Det maa dog
bemærkes, at den mindste Synkeha.~ tighed merl tom Tank for et saadant
Plan er større, en,I den vilde være,
hvis Planet ikke var beregnet til
Flyvning med Ballast. Hertil maa Planet nemlig bygges noget tungere.
Tm,ærlerle Sva'.veplaners Distanceflyvningsegenskaber er allsaa i kraftig
Termik bedst ved Flyvning merl to
Pen:oner.
Endelig skal angives en praktisk
Anvendelse
af
Hastighedspolaren.
Ved Overlandflyvning er det faktisk
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Glidevinklen i Forhold til Jorden,
man er interesseret i. Del er ikke den
almindelige Glidevinkel, der maales i
Forhold til Luften. De to Glidevinkler
er kun (tilnærmelsesvis) de samme
ved smaa Værdier af vandret og lodret Vindstyrke. For at finde den Flyvehastighed, der sn1rer til den bedste
Glidevinkel i Forhold til .Jorden under alle Vindforhold, udvider man Polardiagrammet, som vist i Fig. 4. !\fon
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Fig. 4. Hastighedsdiagram til Bestemmelse af den bedste Glidevinkel i Forhold til Jorden.
finder ved Hjælp af dette Diagram
rlen omtalte Hastighed ved at trække
Tangenten til Polaren fra det Punkt
i Diagrammet, der svarer til de givne
Vindhastigheder. Fig.• 4 viser, at Hastigheden for det betragtede Plans
bedste Glidevinkel ved en Modvind
paa 5 m /sek og en Nedvin<( paa 1
m /sek er v
19 111/sek ((i8 km/h),
mens den bedste Glidevinkel i stillestaaende Luft Jigger ved v
14 m/sek
(50 km /h). Ved i Tankerne at konstruere de forskellige Tangenter til Polaren, indser man let, at v foi· bedste
F i Med- og Opvind Jigger meget nær
Værdien i stille Luft, mens Mod- og

=

=

EJVIND CHRISTENSEN

Vesterbrogade 60 . Kbhvn. V.
Neelvind har stærkere Indflydelse paa
den omtalte Hastighed.
Et grundigt Studium af Ha1,\tigherhpolaren · vil paa ingen Mande ncre
spildt Ulejlighed. Det vil lade Sncvcflyveren staa stærkere o,·er for de
mange Problemer, hans herlige Sporl
byder paa.

Clauson Kaas fylder 50 Aar.
EN 3. Juni fylder Flyveren, Løjtnant
DClauson
K n u d C I au s o n K a as 50 Aar.
Kaas begyndte sin egentligt•
Flyvertilværelse, da han i Foraaret 19211
blev Elev paa Hærens Flyveskole og samme Efteraar fik sit Certifikat som Mililærflyver, og siden den Tid er Kaas med
Liv og Sjæl og meget mere gaaet op i
Flyvningen. I 1928 er han i Amerika, hvor
han farer fra den ene Flyveplads Lil den
anden, og efter Hjemkomsten til Danmark
begynder han for sig selv. Han køber en
amerikansk Flyvemaskine, og . i de fol gende tre Aar drager han Danmark rund!
for al vise Flyvning. Efter al have skill
s4; af f!led Maskinen følger en uufbrndl
Række af Flyveforedrag Landet over, og
indimellem sin Farten Landet rundt fanr
den travle Foredragsholde1· Tirl til al
skrive nogle udmærkede Bøger om sine
mange Oplevelser.
Under den finske Vil)terkrig i 1940-41
genopfrisker Clauson Knas sin glødende
Interesse for Finlands Sag, idel han melder sig som frivillig Flyver ved del finske
Luftvaaben.
At Kaas nu bliver 50 Aar, er visl dP
fleste en Gaade; men snadan er det. Alderen trykker imidlertid ikke Fødselsdag~.
barnet; saalænge han nærer den sammt•
glødende Interesse for Flyvningen, l'I' der
ingen Fare for, at Clauson Kaas skal
•blive gammel«.
FLYV benytter Lejligheden til at over.
bringe sine hjerteligste Lykønskninger i
Anledning af den runde Fødselsdag,

Svæveflyver-Nyt fra Sverige

Hobbyboken 1944
er udkommet

*

Indeholder Tegninger til
Svævemodeller, Skalamodeller,
Sejlskibe, Motorskibe o. s. v.
samt mange interessante Artikler og Tips for Modelbyggere

Pris Kr . .S.40
Faas fra
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IB fJ <6 IE li<
»Praktisk bandledning for Segelflygare«
af Major vid Flygvapnel C. 0. Hugosso n . Bonniers Forlag, Stockholm , 14.J
Sidrr.
Denne i,ye svenske Bog om Svæveflyv ning er udkommet som Led i Flyg- och
Motorteknisk Bibliotek •, der redigere - al
den svenske Luftfarlsinspeklnr Tord. K.
Å n g s l ro m. , Og det er en gansk1• udmærket Bog, som enhver Svæveflyver kan
læse med Udbytte. Forfatteren, Major Hugosson, er inde i det, han skriver om; han
er selv gammel Svæveflyver, og hele Bogen er til de mindste Enkenheder præget
af den praktiske Mands Kendskab til
Emnet.
Den fortæller .meget kort om Svæveflyvningens Teori, m en til Gengæld gaar den
~aa meget desto mere ind paa den praklikr Svæveflyvning, og Forfatteren beskriver detailleret, h vordan > i\Ianden ved Pinden • skal bære sig ad lige fra det Øjeblik, Svæveplanet slæbes ud af Hangaren,
Lil dPI igen er, kommet velbeholdent paa
Plads. Baade Gummitovslart, Spilslarl og
Flyvemas1dneslæh er behandlet i Bogen .

En af svensk Svæveflyvnings størstr
Mæcener, Direktør C. V. Vicander, har
udsat en ny Vandrepræmie I Højdefly,·nlng for dP svenske Svæveflyvere.
Endvidere har Direktøren udsat en 1.
Præmie paa 1000 Kr. og en 2. Præmie pan
500 Kr. li! de vindende Hold i Sommerens Ållebngkonkurrencer.

*
De svenske Svæveflyvere har lige for
nyligt afsluttet deres 3. Ting, som de kalder det. (Et Møde, der omtrent svarer til
vort aarlige RepræsentantsknbsmødP).
Over 30 Svæveflyvekluhbrr var repræSPnleredr foruden K. S. A. K. og Luftvaabnet. lait ca. 125 D11llagere.
Man konstalerrdP, al lirnnemsnitspræ~lalionerne i Løbet af de sidste 3 Aar var
~leget betydeligt, men at man sindigt havde de samme Van keligheder ni kæmpe
med nu som for 1l Aar siden, nemlig:
Frrmskaffelse af Materiel til Kluhbenw til
overkommelige Priser og l ddanrwl r af
Svæveflyveledere.
' 18 Svenskere havd e i Lnhet af dl•l iclste Aar fnapl Sølv-C, el internationalt
Diplom til hvis Erhvervelse der forlanges
Aflæggelse af omfattende Prøver, og næ~tr Aar vil dPr antagrlig være PnkP!te,
dPr fuldføn•r Prøverne til Guld-C, af
hvilke der i hrlr Verden kun finde s ca.
50, idet et Par af Svæveflyverne allerede
har opfyldt nogle af Betingelserne. En
har fløjet 304 km og en anden har præsirret rn Højdevinding pun 4570 m.
Sommerens Højdepunkt var Ållehorg.
stævnet, og det vil b}ive gPntnget i Aar
i Jnli.
Der vil blive udskrevet Konkurrencer
i to Klasser. I den pne Klasse er Deltagernr bundet til at anvende Plantypen Grunau Baby, og i den anden Klasse er ValgPt af Plan frit. I denne Klasse vil forskrllige Typer af Rekordplaner komme til
nt drltage.
For første Gang i Sverige vil dr olympiske Hegler for Svæveflyvekonkurrencer
blive anvendt. I det hele taget betragter
man i Sverige dette Stævne som en Forheredelse til Deltagelse i de internationale Stævner og Olympiader, der vil finde
Sted efter Krigeq, og hvo11til man regnrr
at SPnde et svensk Hold.
Hvis Udviklingen holder, hvad den lover,

KO-RTBØLGESTAT:ION

gaar svensk Svævrflyvning en stor Frrmtid i Møde.

*
AB Flygindustri i Halmstad har sat
F i•1
i S e r i e f a b I' i k a t i o n. Drt
førslr Plan af en Serie paa 15 hlev leveret i Maris og Hesten kommer med en
UgP~ MPllemrum.

*
AB Flyginduslri har fabrikeret Pil SPri e Svæveplaner af Typen •\V ri h e . DPL
sidste af 24 blrv indfløjet og lPvrrel omkring 1. Januar 1\l,1.4.

Alfred Dochedal er død
ED Alfred Dochednhl har dnmk
M
Svævetlyvning mistPl en af ~in,·
ærligste og mest trofaste Forkæmpere.
Dr drr ikkr, som han~ Ventwr, Pr
kommet ham paa gan,ke Pært Hnld vil
forbavses, naar de hnrer, at denne roligP,
ligevægtige og hjertevindende Mand har
lPvet en omskiftende og eventyrlig Ungdom. Han vilde ind paa Live.I af den barskr og uforlornl' Tilværel~e. Som ganskl•
ung stak han til Søs . Nogle Aar senen•
fandt man ham som aktiv Soldat i den
franske Fremmediegion, og senere som
Deltager i Ekspeditioner Lil Grønland.
Overalt hvor han kom frem skaffede
hans frimodige og drengeagtige Væ~en
ham Venner.
Efter en begivenhedsrig
Ungdom, fandt han i en moden Alder, indenfor dansk Svæveflyvning el Interes~rfell, hvor han kunde gør() en Indsat~.
I en kritisk Periode, hvor den nystartede •Svæveflyver Union i sin UmodenhPd
truede med at bryde sammen, lraadte Alfrpd Dochedahl til og ledte som Formand Unionen ind i sunclP og rolige Forhold. Endnu ved ~in Død var hun knyttet
til Dans k Svævflyver Union, Brslyrelse.
Go(lhed og Hjælpsomh ed var ham
Adelsmærke. F~irst bagefter forstaar vi,
h vad vi mi stede. Men sikkert er det, at
for alt, hvad han har betydet for dansk
Svævefly,·ning, og for hvad Irnn har været for os som Ven og Kammerat, ,·il vi
aldrig glemme ham.
Ærel være hans Mil1de.
W i 11 y W a i ~ h a 111.

Højde 570 mm
Bredde 350 mm
Dybde 11!5 mm

Kortbølgestationen bestaar af 3 selvstændige Enh(\der: Sender, Modtager og Omformer sammenbygget i et Panel, saaledes at Stationen
danner et smukt samlet Hele, hvor man alligevel nemt kan komme til hver enkelt Del. Stationens Strømkilde bestaar af en 6 Volts
Automobil-Akkumulator og f!t 120 , olts Anodebatteri til Modtageren.

IDA\~A\\/OX j

Type A-1

FABRIK FOR ELEKTROAKUSTISK MATERIEL
FINSE~ SVEJ 39, KØBENHAVN F. 0 TLF. CENTRAL 13696
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Nyt &a Aviators Modelflyvere

TEGNINGER
til

kan slaaes ud, faar saa anvist Pladser
ovre i den anden Side af Lokalet, hvor
de kan arbejde. Naar man har siddet
og arbejdet i Pl Par Timer og er ble,•pf
træt, køber man en Kop Kaffe (Erstat •
nings Mokka) til 10 Øre, og sna medbrin .
ger man selv Brod og sidder og sludrer
lidt. Naar man er færdig, fnar man
paany Arbejdslyst, og saa gaar det godt igen .
Mandag d. 7. Februar begyndte der et
BegyndPrkursus for alle de nye Kluh medlrmnwr, der er ca. 20 i alt. Hver Begynder faar et Samlesæt af Begynder.
modellen A.I.A.-1, der er konstrueret af
Klubbens Tegner A. ,Japp. Alle Ribber er
skaarel ud og Listcnw i l\laal, ~amt Jnp:111 papir og en Tube Lim. Naar Begynderne
rr færdig med de1inc Model, vil der sik krrl hli\'e Javel cl Fortsættelseskursus, og
den Model vil sikkert blive S.V.H.1.
Bestaurcringcn af Lokalet var ikke
helt billigt, det kostede ca. 1000 Kr., men
1•11 af Grundene, til ni ,·i kunde overkom me drl, var den, at Aalbo rgs Air minded
Byraad stillede 100 Kr. Iil vor Haadighcd
Fakir/Japp.

Skalamodel ler
De rigtige, originale Tegninger
i hel Størrelse
Der findes nu Tegninger til
28 forskellige Skalamodeller
af de krigsførende Landes
Flyvemaskiner.

luialors Sekretær tl xel Japp.

Do 215.

I
SKALAMODELLER
Nr. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14.
15.
16.
17 .
18.
19.
20.
• 21.

..
.
.
.

.

...
.

..
.
..

Me 110 .......... . ... Kr. 1.00
Wellington-Bomber ....
0.75
Fiseler Storch .........
0.75
Russ. Jager J 16 Rata ..
0.75
Me 109 ................
0.50
Do 215
0.75
He 112 ......... . .... .
0.75
Russisk Bomber DB 3 .
1.00
Ju 87 .... . . . . ........
0.75
Spitfire
0.75
He 111 K ...... . ......
0.75
He 115
3.00
Focke-Wulf 189 .... -~ .
0.75
Ar 196 ...............
0.75
Hurrtcane .............
0.75
Hs 126 ...............
0.75
• Focke-Wulf Condor• ..
1.00
Blenheim I ...........
1.00
Ju 88
1.50
Ju 52
1.50
He 123
1.00

............. .

.. .. .. .... .. ..
.. ........ ....

............ ....
········ ........
..... ........ .

...
.
...
..
.
.
.
.
.
.

KluhbPr har kun et lille LoM ANGE
kale til al arbejd e i, og maaske brn.
Jll'S det endda ikke til at bygge i; men til
al afholde l\løder, Sammenkomster og
lign. i, saa Medlemmerne ser sig nødsaget
til al arbejde hjemme, hvorved en virkelig Undervisning af nye Medlemmer gaar tabt.
Vort Lokale, der er stort og lyst, ligger
meget centralt fur os, da det ligger midt i
Byen. Lokalet, der er aabent hver Mandag, Onsdag og Fredag Aften fra Kl. 19
til 22 1/2 , vil nu efter vor Ombygning blivr det bedste Lokale, vi til Dato har set
indenfor Modelflyveklubberne i Danmark. Langs med den ene Væg er der la .
wt 17 Skabe, som er 600 mm dybe, 500
mm brede og 2300 mm høje. Dørene, der
er 1600 mm lange og 350 mm brede, er,
naar de bliver slaaet ud, Arbejdsborde.
Det er saa lavet saaledes, at hver tredie
Dør 1haa forblive Jukket, da der saa kan
arbejdes paa de andre Døre. De Medlemmer, d er har Skabe, hvor Dørene ikke

Fra Auiators Modelflyueres Klub/okafr .

NYHEDER
Nr. 32.
33.
34.
35.
36.

.
.
.
.

Halifax ............ . . Kr. 1.75
Blohm & Voss .......
1.00
Romeo ..............
1.00
Focke-Wulf FW 190 ..
1.00
Boulton-Paul Defiant
(2-sædet Jager ....... Kr. 0.75
37. Curtis P 36 (l-s. Jager)
0.75
38. Japansk Jager (2-sædet)
1.00

0

.
.
.

.

*

0

0

0

0

.&"~rq,o/

~
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Smaaepisoder er ofte hændt i »Krudtbuset«, Lufthavnens Restaurant, - den
mest internationale Lokalitet paå dansk
Grund.
En Gang var der saaledes et ly-

,,

stigt Selskab af Svenskere, der havde
besluttet at foretage en lille FrokostFlyvning fra Malmo til Hamburg. Undervejs blev det imidlertid stærk Taage,
og der kunde ikke landes i Hamburg,
, hvorfor Maskinen, der netop havde fløjet
omtrent

Halvdelen af Vejen, maatte

vende om og gennem Radioen blev
dirigeret til Københavns Lufthavn for
at afvente en Bedring i Vejret. Her stiger saa Svenskerne ud og begiver sig
ind i Restaurationen for at skrive et
Postkort hjem til Venner og Bekendte.
Havnepersonalet og Tjenere, der bliver
tiltalt paa Tysk, svarer naturligvis pas
samme Sprog i den Tro, at det er Tyskere, de har for sig. Først da det lystige
Selskab, der i Restaurationen ikke ude-

Kort og faar danske Frimærker udleve-

Grad Selskabet. Lidt senere paa Dagen

lukkende havde købt Postkort for Pen-

ret, opdager de, at de ikke er i Ham-

naaede dog baade Svenskerne og Post-

gene, skal til at frankere et Par Dusin

burg, og Lystigheden forlader

kortene deres Bestemmelsessted.

nogen
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AERONAUTISK
JUNIOR KLUB

.Aerodynamik ·

Adr.: D. I{. D. A. S.
Nr. Farimngsgnde S. Kbh. K.

og dens Anvendelse i Modelftyvningen. III.
Af stud. lechn. Jørgen Mortensen.

Næste Møde.
Del bliver en Udflugl, hvortil Jeres
Paarørende er velkomne. Vi møder Søndag den 4. Juni Kl. 10,00 pr. ved! Indgangen til Dy1•ehaven umiddelbart ved
Klampenborg Station. l skal have Fro_
kost og l\fedlemskorl med. Vi agter al
lave en lille • Flyvekqnkurrence • paa
• Gaaben c, saa I maa medbringe Blyant
1,amt Kompas, hvis I har et saadant, Kort.
1,kitse vil I faa udleveret til Laans. Det
vil være praktisk, om I lager gammel
Tøj og 1,olidt Fodtøj paa, saa I kan gaa
gennem tykt og tyndl, og vi regner med,
al Konkurrencen er Slut, og hver kan
gaa til sit, Kl. ca. 14,00.
Det kan røbes, at en meget smuk Præmie vinker til Vinderen af Konkurren cen, saa alene af den Grnnd møder vi
fuldtalligt op.
s.a.rl.
A. J. K.
Ledelsen.

Tegninger
med udførlig Byggevejledning til

Modelsvæveplaner
og

*
MODELSV ÆVEPLANER
Nr. 22. Wgling junior ...... . Kr. 0.50
• 23. Zligllng ............ . • 1.25
• 24. Spatz ......•........ • 1.25
• 25. Habicht ............ . • 1.25
• 26. Albatros •........... • 1.50
27. Der klelne Reiher ... .
1.50
• 28. Grosses Albatros .... . • 2.00
• 29. Grasser Reiher .•...... • 1.00
DANSKE NYKONSTRUKTIONER
Nr. 39. Simplex ............. Kr. 0.75
( Dansk Modelflyver Unions
Begynder-Svævemodel)

• 2.00

MOTORMODELLER
Nr. 30. Drohne .............. Kr. 1.50
• 3 l. Lerche . .. . . .. .. . .. . . • 1.50

Sendes franco nod Indsendelse af
Frimærker eller pr. Efterkrav
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Imidlertid ved vi, at i en Luftstrøm vil
der findes en eller flere Kræfter, som Yil
I orsøgr al føre Legemet med Luftstrømmen eller bevæge del i den. Denne Opdag!!Ise hur sin Forklaring i, at Luften
ikke i alle Tilfælde kan siges al væn•
ideal. Luflen har en \'i~ Sejghed, som i
Nærheden ar Legemet vil fore til eu
l\Iodsland mellem Lufllagcne. 1\11111 skel
111•r hovedsagelig mellem lo Lufllag:
0

Motormodeller

• 40. Grlmponimus . . . . . . . .
Svævemodel i Klasse 7)

3. Grænselaget.
NDER Omtalen af Bcrnoullis Ligning
uh•v del bevist, al saafremt Luften
havde sin ideale Tilstand vilde alle Kræl .
ter paa el Legeme, som Luften strømmeile om, holde hinanden i Ligevægl, og Ll'gemct ~ualedcs forblive i Ro.

I. Del Luftlag, som ligger i en forholds.

vis stor Afstand fra Legemel og e r
gnidningsfrit.
2. D(Jl Luftlag, som ligg1·r i Legemeh
umiddelbare Nærhed og hvis . Strøm ningsforløb bestemmes af Gnidningens Indflydelse. Det kaldes Grænse.
laget.
Naar mun i Almindelighed taler om
Friktion, forslaar man en Gnidning mel lem to Flader, f. Eks. mellem en Sko og
Jorden. Ganske lilsvarendc maa Friklio nen mellem Luften og en Flade paa 1·1
Legeme være. El mere korrekl Billede al ,
hvad der egenllig sker i Grænselaget, faur
man, n:iur man leder Tanken hen pan
en Aksel, der glider i el Leje. Det er i
Virkeligheden ikke Metal, der gnider mod
Melal, men Olie mod Olie. De Olielag,
der ligger nærmest Lejel og Akslen, bliYer
faktisk liggende, medens de der imellem
liggende Olielag gnider mod hinanden .
Paa samme Munde blh•er de Luftlag, der
ligger tlærmest Legemet, i Ro, selv om
Luften strømmer om Legemet. Disse Luftlag søger nu at bremse de ovenover liggende i deres Bevægelse, og disse igen de
længere borte liggende, og saa fremdeles, .
indlil Strømningens Hastighed fra at
have Værdien O ved selve Legemet, naar
sin største Værdi i den frie Strømning
udenfor Grænselaget, hvilket fremgaar al
Fig. 8. Selv om Grænselaget er meget
tyndt, saa ødelægger det den frie Luftstrøm ved at danne Hvirvler.

lleynoldtallet.
For nogle Aur siden var cl Par ~Ic<llemmer fru Moclelflyvekluhucn •Termik
ude at Jlyve med el Par ganske ens Mo
dclle·r. Den enes te Forskel var, al dl'n 1'111·
,·ej1•de over ioo g mere end den unde11 .
Nu skulde man jo tl'O, at den letteste l\fo.
del vilde ha,·e lløjct beds!, men stik imod
al •sund Fornufl vhlt• den tunge i\IodPI
sig at være langt den bedst llyvende. Vi
spekulerede meget over Problemet, 1111•11
var ude af Stand til nl lo~e det. Pna lig nende J\Iaad c er del , ikkcrt gaael mange
andre ~!odelflyvere. Hvil> vi havde været
sa,1 kloge at kigge nærmere pna et Polar.
diagram med Opdrifl s- og l\Iodstandskurver for forskellige Ilasligheder, havde vi
maaske kunnet forslua, hvad der Ian til
Grund for dette mærkelige Forhold, men
det gjorde vi ikke, og der gik to Aar in den Gaaden opklarl'dcs.
I Udlandet havde 1111111 i Mellemtiden
gjort en Hække interes sante Forsøg over
Reynoldtallets Indtlydclse paa Opdrift og
.Modstand paa Luftfartø_jer med lave Ha stigheder, hvorunder jo Modellerne hører.
Disse Fors og gav nogle yderst overrasken de He!>ultaler, som fuldkommen re,·olulio.
nerede l\Iodelflyvningcn i de paagældendi,
Lande, og Heynoldtallct og Forsogsresul taterne i Forbindelse hermed 1,kal d1 •rfor
behandles meget indgunende i Arliklen.
He-tallet har faaet NaYn L•fl<'r Fysi~eren Heynold, der undersogte Liglwdsforholih•ne mellem Skibsmodrllcr og Skiue,
altsaa mellem Legemer, der deb uevægcr
sig gennem Luft og dels gennem Vand, og
kom til del Hesullnl, al Bet i n g e Ise 11
for dynami s k Ligecla11ncthecl
mellem ,Strømninger om Modellen og del
paagældencle 1,tore Legeme, allsaa geomelrisk ens Legemer, kunde udtrykes ved :
lk =

' .t
I'

kaldet Heynoldtallel, <'I dimension!,)øsl
Tal, i hvilket
v
Hastigheden i 111 / sl'k.
I
En karaktcrisli~k Sturrelse, for Kug.
ler Diameteren, l'or Bæreplaner P rofilkorden.
Den kincmali~kc VbkocilPl, for Luft
ved 13° C. og 71l0 mm /Hg.
0,1-1:1
cm/sek. For Vand \'cd 20° C. ug 71i0
mm/Hg. = 0,01 cm /sel1. - 0,0000l m/sek .
Den kinemaliske ViskocilPI Pr udlecl l' I

=

=

, =

=

uf !l. h\'or 17 betyder den dynamiske Viskof!

silet og f! :\lassen pr. Humenhed.
Luftens kinemali kc \'iskosilet er ca. U
Gange slorre end Vandets, hvorfor man
kan nøjes med en 1-l Gange mindre Ha stighed i Vand for al faa samme Rey noldstal i Vand som i Luft.
Produktet ,, · t kalde1, Kendetallet og
betegnes med E , sauledes at Reynoldtal E
let kun skrives : Hc
•

=- .
V

Den kinemutiske Viskositet gives. trod!.
sin Afhængighed af Luftens specifikke Masse
i forskeHig H.øjde, almindeligvis en konstant
Værdi, nemlig ovennævnte 0,143 cm/sek.

l

r

Ka l lngemnnsen
Petera bor gvo j 3

at

Hi llo~ J d

Nr. 7
1944 -17. Aarg.

R LUFTRAFIKEN
BLOM STRER

d Flyveren fore' er sig fø r, under
: fter et Dykangre b
• YT UDEFR A
Ved John Foltmann

mik i Snest orm
Af Ha rrie t Fen lav

k Modelflyvning
i Med vind
Af T or Kl'MIM

D.M.U. Modeller
Klasse 8 og 9

50
ØRE

'

Flyverne fortæller:

Øl er Øl in Broder og jeg var engang inviteret paa Jagt i.
Terrainet ved Blaavandsbuk. Da Jagten gjaldt Ur·
kokke, og vi derror ikke regnede med et Udbytte større,
end det kunde være i Bagagerummet paa min Broders
Molh, inviterede min Broder mig paa Flyvetur derover.
Midtvejs over Jylland opdagede vi, al der sandsynlig·
vis ikke var Benzin nok til hele Turen, og vi landede
derfor i Nærheden ar en Landsby. I den stedlige Brugs·
forening fik vi Tanken ryldl med almindelig Benzin og
startede igen mod Binavand. Da vi gav Motoren [uld
Automobil/orhandler,
Gas, hørte vi godt, al den bankede lidt, men ellers var
Direktør A. Fehr,
der intet usædvanligt al mærke.
Nyborg.
Efier at vi var landet paa Stranden neden for Blaa·
vand Fyr, kørte vi Maskinen op under de store Klitter. Glade efier den dej·
lige Tur og i Forventning om en herlig ,lagt paa Hedens sorte Kok hoppede
vi ud af Maskinen og afbrød Kontakten som sædvanlig for al stoppe Motoren.
Stor var vor Forbavselse, da Motoren stadig gik lige godt. - ,Jeg vil sent
glemme min Broders Ansigt, der var et stort Spørgsmaalstcgn. Han saa skifte·
vis paa Maskinen og paa mig, slog Afbryderen over paa ))Kontakt« og tilbage
igen paa nAfbrudl«, men Motoren gik stadig lige upaaklugeligt. Saa lukkede
vi Benzinhanen, for selv om Motoren kunde gaa uden Tænding, kunde den
vel ikke ogsaa gaa uden Benzin. Del varede utroligt længe (syntes vi) inden
Motoren endelig gik i Staa. Paa min Broders spørgende Blik lød Svaret:
»Automobilbenzin<<. Al Øl er Øl, ikke ogsaa gælder for Benzin, var vi nu
blevet belært om.
Tændrørene var paa Grund uf den almindelige Bem:in blevet sna varme,
at de foraarsagede Selvtænding.
Ja, det var dengang, • • - - du Flyvebenzin kostede 18 Øre pr. Liter.
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Indrykket af

INTAVA AVIATION PRODUCTS
SCT. ANNÆ PLADS Il -

KØBENHAVN K.

Repræsenterende

DET DANSKE PETROLEUMS AKTIESELSKAB og VACUUM Oll COMPANY A/S.
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(LOVISESKYTTET)

A\SIP

IDOIPIE
er fremstillet i nøje Overensstemmelse med Forskrifterne
i B. E . S. A. Specifikation 2 D. 101

KLAR DOPE - ALUMINIUM DOPE
RØD DOPE
f ortyndlngsvædske samt ldentlflcerlngslarve r og Speclalfarver
ENEFABRIKANTER:

½ 0. f. A\SIP

(SPECIALFABRIK FOR NJTHL>CELLULOSE-LAKKER)
PRAGS BOULEVARD J7 KØBENHAVN S.
TBLBPON C. 61, LOKAL 12 os ZZ
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OFFICIELT ORGAN
FOR

DET KONGELIGE DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB oo DANSKE FLYVERE
DANSK MOTORFLYVER UNION • DANSK SVÆVEFLYVER UNION • DANSK MODELFLYVER UNION
R~DAKTIOH1 KAPTAJN J , FOLTMANN DB EJVIND CHRISTENSEN (ANBVAIISH.)

Nr. 7

E amerikanske Luftfnrtsclsknber hnr
D
oss1111 fane! Krigen nt fole, og de
har mnnllet ændre deres Programmer pnn
en radikal Mande. De er do;; ikke ble,·el
overtage t af l\lililære l, som mange troede
i Begynde lse n; de militære Myndigheder
traf AHale med dem om Gennemforeise n
nf militære Transporter, men de fik samtidig Lov til ul tage sig nf den ordinære
Trafik i d en Udstrækning, de t kunde Inde
s is gore. De manlle befordre lige son
mange Passagerer os ligl! sua mege t Gods
de vilde, me n under den Forudsætning
ut militære Personer og Frngl havde Forret li\ ni blive bcfordre l
Dn Amerika kom med i Krigen, hu,·de
Landets Luflfnrtselsknber inll 359 Transportflyvemaskiner. Krigsmagien kobl!!
dem alle, undlngen 176 bg overto11 saml•
lige Bestillinger pau nye Maskiner. Disse
l 70 l\lnskiner var sualedes nit, hvad Selskaberne kunde disponere over. I Maj
10"2 udgjorde Anlullcl af betalte Ton- og
Passagerkilometer 67,87 Procent, som man
siges ni være mege t godt, men denne Procent var ved Anrels Udgang slegcl til BO,
- el overordentlig smukt Resultat. r samme Periode steg den gennemsnitlige Fly·
veslrækning pr. Dag og pr. Flyvemaskini,
rra 1920 km lil over 2.400 km.
Der muu uddannes mere Perøonel,
Da Staten kobll! .Mnteriel af Luflfurtsdskaberne, fik disse Lov lit kun al beholde
lo Typer, Douglas DC-3 og Lockheed Lo·
deslar. Delle viste sig at være meget fordelagtigt for de p1111gældende, fordi del
derved ble\· bande lellerc og billigere 111
vedligeholde Materiellet.
Luftfartselskabernes rent militære Trafik fik cl langt større Omfang end Tilrældet var med de regelmæssige, interne
Luftruter. De Flyvninger, som blev udfor!
for Statens Regning, omspændte hele det
nordamerikanske Kontinent, Nord- oi:
Sydatlanten, Stillehuvel, Brazilien og Pn.
nnma. Disse Flyvninger udmærkede sig ved
stor Regelmæssighed og megel fan Ulykker. Samtidig rnr de af uhyre stor Værdi
med Hensyn lil (ndhoslning af Erfaringer.
Del viste sig, al der ikke var lilslrækkeligl med fly\'ende Personel li1 disse omfattende Transporter, og man mnalte der-

Juli 1944

for til ni udd11nnt' nye Folk i en nyuprel.
tel Skole, som bt"v knldl for Airlines Wnr
Trnining Inslitute.
3 1/2 l\lllllon Passagerer paa eet Aar.

Skont Luftfnrtselskubernc kun havdl!
halvt snn mange Flyvemaskini!r, som ved
Krigens IJcgyndclsc, befordre1fo de i 10-12
3.532.050 P11ssagercr mod 4.000.545 i 19-11,
d. v. s. en Nedgang pa11 ikke mere end 4, 7
Procent. I disse Tal e r de Flyvninger, som
blev udfor! for Slnlens lli!gning, ikke
medregnet. Den i Hl42 befordrede Postmængde var noget slorre end del for e+
ganendc Aar: Lqrtfruglcn (Air Exprl!ssJ
ogedes ogsan i væsentlig Grad og udgjorde i IJegyndelscn nf 1!143 35 Tons om Dugen. Som Folge ur ni Industrien i:ik ind
for Produktion af Krigsmnleriel, kom
Luflfragten meri- og mere til ni besl1111
af tungt Gods, og ikke som tidligere af
Tryksager, Film, Blomster og Modevarer.
Hrnr Pukke vejede en. 7 kg, hvilket var
dobbelt s1111 meget som del nærmest forcgaaende Aar, og Sendinger paa 50 kg eller mere forekom i stedse stigende Grad.
I 19 I 2 indsn Ile el Selskab Fragt- og
Postmaskiner pna Ruterne mellem New
York os Salt Luke Cily saml mc1lem New
York og Miami. Del var noi;le tomotorede
Luftfnrtojer. Tre undre Selskaber anvendte ecnmolorede Flyvemaskiner lil Transport ar Post og Fragt. Hvad Luflfragten
anganr, er det værd at lægge Mærke til
del meget intime Samarbejde, som finder
Sted mellem Luflfnrlsclskaberne og Jern.
banerne. Direkte Muligheder for ni af•
sende Luftfrugt fandtes kun i 350 Byer
med Flyveplads; men Jernbanernes Frugt.
organisation, Rnilwny Ei:press Agency,
havde 23.000 Kontorer spredt over hele
Landet, os de modtog Fragt til kombineret Befordring med Flyvemaskine og
Jernbane. Delle System hnr været en meget stor Fordel for Forsendelsen af Krigsmateriel. Den kombinerede Jernbane• og
Luftfrugt osedes med 2-1,3 Procent i 19-12,
og man regner med, al 30 Procent uf Luftfrnglen delvis transporteredes pr, Jernba.
ne. Ved Krigsudbruddet indskrænkedes
Kysllrafiken med 'Frugtdampere til el Minimum paa Grund af Faren fra Undervandsbande, og del bevirkede, at Luflru-

17. Aargang

terne fik tilført snu megen Frngl, ni man
i 13ei;yndelsen slel ikke kunde overkom•
me Transporterne. Indlægterne fra inler1111tionul Luftfragt ogtdes med 97 Procent
i 1042. Som Eksempel pan Trnfikens Omfang kun nævnes, ni Anl111lel nf Luftfragt.
sendinger pan Ln Guardin Ficld, New
York - hvor mere end 40 Procent af
Luflfraglen passerer - udgjorde 51JB.197.

Luftrruglen stiger med over 100 ProeenL
Sclsknbel All American Aviation speci•
nliscredc sig pan det saaknldte OpCiskT
nings-Systcm, d<>r snar ud pan at hente
Frugt pna Jorden uden al lande, l 19-12
foroi;edc Selskabet sin • Opfisknings·Trnfik • med 100 Procent, I l'llnj l\lunned be•
syndle man pna al fiske Glideplaner op
fra Jorden uden nt Slæbemaskinen behøvede at lande. Americnn Airlines oprelte.
de en særlig Skole for al lære l\litilærflyverne at flyve de lunge Transportluftfnl'lojer: Selskabet befordrede i 19-12 53,7
Procent mere Luftpost og 120,2 Procent
mere Luftfragt end i del nærmesl fore•
gnnende Anr.
Del kendte Rede ri, American Exporl
Lines, havde cl Dullerselskab, som i Aurets Lob aabnede en ny transatlantisk
Luftrute mellem New York og Europa.
Selskabet havde forberedt denne Rute i
seks Anr, os de11 fik ogsnn en meget slor
Succes: el hnlvl Aar efter Hulens Aabning
havde Selskabet gennemfort eet Hundrede
Allnnlerhnvsflyvninger.
Man anvendlt!
Vought•Sikorsky 44A (Flyini: Ace), en stor
firemolorel Flyvebund udstyret med Pratt
& Whilney Double Wusp Motorer og Hamillon Standard Hydromatic Propeller.
American Exporl Airlincs' første Flyvnin11
til Europa vnr en Epoke i Atlnnterhnvs flyvningl!ns Historie. Den gennemfortes
som Nonstop-Flyvning den 30. Maj, Fly·
vebaodens Besætning bestod uf elleve
Mand, og der var seksten Passagerer om
Bord. ( Label nf Anret reduceredes Flyveliden over Atlanten flere Gange, og i Begyndelsen uf 19-13 var American Exports
Rekord nede paa seksten Timer og otte
Minutter.
Continentnl Air Lines havde kun halvt
saa mange Flyvemaskiner som det f1;1re•
snuende Aar, men del transporterede ikke

137

c.lcsto minc.lre lrcc.ls Procent flere Passullerer; Pcrsonulct .b le\' foroi;et mcc.1 G:I Pro.
cent. Euslcrn Air Lines 111uullc 011suu uflc,·cre lialnlclcn nf sin Flyvcmuski11cp11rk,
men kunde ulligcl'cl i Aarcls Lob trans
portere lige sun mcgcl Post som i c.lc ni
forsle A:tr uf Selskabets Beslancn.
Huw11in11 Airlincs (tidligere Intcr-Islnnd
Airwuys Lid, lluwuii) fejrede sil 1:1-Aur,
.lubihcuru i No,·emhcr l!I~:!, Oll hu, ·dc da
trunspurcrcl 11wrc end aoo.ooo Pnssni;c•
rcr 11\'cr Hn,·cl uden en cne~lc Ulykke.
Eflcr Episoc.lcn i Pearl 1-hlrbour i11di.lill,:.
c.lcs ni SkilJslrufik mellem de cukcllc lluwuiioer, 111c n llawuiiun Airlincs o,·cr loll
hele 'J'r:ifikcn og ucnyllcc.lc \'0111:hl-Sikor.
sky S-13 til Trunsporl nf fersk Kod nu
Grnnlsnger rrn de for~kcllille Ocr· lil llonolulu.
Toll' Alh111tcrhn\'!dlyn1l11ger flllU lrellen
Unge mcc.1 een og summe Flyvebund
l'nn ,\mcricun Airwuys (1111 Pun Amcri.
t :111 \Vurld Airwnys) hn\'llc slore Forud•
,ælnini;cr ror ni i,nre store lnc.lsalscr: Si,! .
skuhct hn\'dc flojel o,·er :l:!O Millioner
h'.ilumclcr 01·cr lla,·cl, 011 c.lct~ Erfaring
i;ik fcmlcn ,\ur lillm11c i Titlen. De s111c11d
le Forventninger ble1· Ollsnu indfriet, un•
tierliden pnn en scns11lio11el .Mnuc.lc. Kurl
efter Kri11sudbruddel snl\e en uf Scl~ka bels Clippere Hckord med seks Occnnflp-.
ninger puu ti Duge. oi,: en UlleSlid s enere
foreloi; en undcn Clipper del s11111111e Anlal
Occunflyvningcr pu11 syv og en h11lv Uni;;
en nnden Flyvebaud uf s11111me Type flnj
o\'cr Atlnnlen (:l:!.000 km) loh· unnllc i
Lobcl uf tretten Duge. 1 ~luluini;eu ni
19-12 huvde den kendte Fly,·clmnd Y1111kc1J
Clipper flojel ccn i\lillion Kilomeler over
Oceuncl. Det srnredc til 2:11 Ture oi: en
sumlel Flyvclid pnu mere end 8.0:!-l Timer over Atlnnten. llenimo,1 Slut11i11i;e11 ur
1\1-1:! hu\'dc Pun Amcricnus lransatlnnliske
Clippcre, i Lobel nf tre og cl hal\'I Anrs
regelmæssig
Allnnlerhnnlrufik,
flujcl
o\'er den store 0nm l :!HI Gnngc uden ni
tier rnr skel en eneste Ulykke. Krigen 11111·
mcr end fordoble! Antullel uf gennem ·
flojuc Kilometer over Allunlcn oi: uod·
1·emlig11jurl, ni de store Flyvebunde muu
1·1ere i Luften i;euncmsnillig een Time
mere 0111 Dagen end i 10-ll. I August ble,
der sul l\ckord med Hensyn li! Last: en
Clippcr 1111kom med ikke mindre end In•
Tnm Luflfrngl, I Lobcl af ecl D01111 stur.
lcdl! eller lundec.le tolv lronsnllunliske
Boeing p11u La Gu11rdi11 Ficld, oi: i summe
Tidsrum passerede .'JGO Pnssugcrer Nt•w
Yorks Lufthavn.
l,11fllruflk puu Afrlku og Asien.
1'1111 Americun Airwnys Africu Lie.I. har
luget sii; uf Lufltrnfikcn i Afrik11 oi: 11111111
ind i Asien. Pam Amerienns kinesiske Daltersclsknb, CNAC (Chinn Nutionul Airwnys), hnr udrellel cl slorl Arbejde i det
fjerne Østen.
Trunsconlint!nlnl arne.I ·western Air (T
WA) rloj i Hl42 væsenllii; mere end i
IUH,
skonl Selskubels
fircmotorcc.l,·
Bneini:: Slrntoliners m ed Pinds til !18 Pus •
s11gcrcr ,·nr blevet o,·ertugel uf de mili•
lære .Myndigheder.
Uuiled Air Line~ blev bcsluglni;I uf Air
Tr:111s11orl Commund for nuvnli,:: ut skulle
luge sig uf Trafikken over Stillchn\'el,
h,·or Selsknbel ugsun gjorde meget -s tore
lnc.lsntser. Til Trods herfor kundc den
r cgelnucssii,:e Trafik indenfor Lnndcls
Grn:nsi:r forlsælles i nset Omfang.
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Lockheed Lightning

J,i11hl11i1111 Il hm· c·n :17 111111 li.cmor, forll{/e11 de fire 12,7 111111 ,1ltlski11yeværer.

L

OCKHEEDFAllJIIKEIINES
clcganlt'
Konstruktion, P -:18 • Lighlni11g •, "r
1·11 af de mest i11lcress11nle .lui;erlypcr.
~nrn hidtil hnr sel Dngcus Lys,
De forslc Udkusl li! Luflfnrtojet kom
:1llcredc frem i 1\1:15. Pu11 Grund uf ~lolorcrnes <lnncrende •rin11c• !Ic~tl'lirafl
ytle lsc (omkring 1000 III~) ui; nf ll ensy11
til tlcn lunge Bc, 1ch11ini;, som P -:18 skulde
bære, muull c 1111111 uore Luftl'nrlnjct lnmolorcl for ul 01mnn tlen lilstnckkeli11c Mo.
lorslyrke. Desuden skulde Typen um·cndcs bande som Uomber, .luger lil f'orsvnr, Lec.lsugejager og lil Fjernrckng.
noscering. Ucl skulde med undre Ord
\'ære cl virkcli!ll ull •ro1111d-Luflfnrloj.
Det forstc Provccksemplnr rullede ud
fru H1111g11rc11 i l!l3!l. Under de foli;ende
Pro\'eflyrniuger viste Luflfurlnjcl sig ul
være en rigtig Ulykkesfugl. Der var sna rt
ikke den Till!l, som ikke vnr i Vejen med
tiet, og f'ubriken, som forelobig lun de un
1·c11dt hcn\'cd 100 Millioner Kronet· lil
Eksperimenter, var ikke sn11 lidt bungt•
for, al del hele skulac ene.le mec.l en dun.
drcndc Fiusko. Men heldigvis gik del ikkt•
s1111 gall.
I 193!1, du bunde England og Fruukrill
tinng pnn G1t11g rnuble efter Flyvt!muski.
ner, fik Lockhccd en skonnc Dui;
eller
rcllcre en Nul - en Bcslillinfl puu Levering af 607 Stk. P-:18 til tiet cnllelske
Luflvuubcn og den frnnskc l'Armcc c.le
l'Air. Del, som de lik, vur imldl<irlid e n
kastreret P·38 •
som Fubrikcns Arbejdere hannligl knldlc den. Enghcnc.lcrne
vilc.le ikke huve Turbokompressorer oi;
holler ikke modsulg:mentlc Prnpeller. Og
de fik, hvud de 1111skedc, men in11en blev
glad for den. HAP provec.lc I{onstruklioncn Oll rynkede forugtcligl p1111 Næsen.
Spilfire-Flyverne kunde ikke lide to i\lotorcr ; del gnv for mani;e Inslrumenlcr ut
holde Øje med.
Men der var ulligevel nogle enkelte,
som troede p1111 P -38. De r blev trænet
nogle Flyvere op til al haandlcrc den 7
Tons lunge Juger·. Da Luflfnrlojel jo vur

ccnsædel, 1111bru11te Læreren sig pm1 llu.,;
bu11vcd Forcrsacdel, og sulte Flyveren incJ
i ulle Typens gode og dnurlii;l'
Egcnskuber. Sugcn rnr nemlii; den, 111
Luflfurlojel rnr forud for sin Tid, Oll d et
,ur nllfor hurli!ll for FlyHrc med 111•
mindelig .lulleruddnunclse. Ocr krændc~
en speciel Tracninll for ni kunne flyl't'
Luflfurtujel, Oll d el log nogen Tid, intlt•11
num ri!llill ble\' klnr over delle.
l\lcn suu , cnc.ltc Slc1nningcn ~ii; ollsun
litlt efter lidt. P •:lt! bci;yndte al bliH·
nævnt i Krii;sberclningcrne, Oll bunde i
Slillch:n·cl Oll Nord11frik11 Ind 1u1erkc11.
tiende Udlulclscr om den. To store Grup
p er nf P-:18 lJle,· flnjcl rra Knlifornicn
01·er lil Englanc.1 og dcrfrn ,·iderc til .\frikn. Del ,·ur forstc Gung en ,luller rnr
flojct tlirekle over Allunl en. Delle ble,·
muliggjort ,·cd Anbringelsen nf nogle
stro1111inieformcde Ekstralunke, som ble,·
unbrngl nuller Plnncl 111ellcm Kroppen oi,:
de to l\1olorcr,
Under Felllogct i Afrikn fik P-38 sin
llddunb, og d e lyske Jugerflyvere omlnl11•
den med Hespckl ; de knldlc den •der Gn·
bclsehwnns Teufet, - den lvchnlcc.lc Djac.
, cl. Den cgnctlc sig sierIig til Ani;rcb fra
luv Hojde motl Tropper nf motoriserede
Kolonner. l Lnrtkanrp med de tyske eennwlorcdc Jnscre kom c.len lilkort, indtil
mun gik over til :11 un,·cnde en særli!,:
Tnklil,, forc.li den luugc, lomolored,·
• Lighlning• ikke kunde munle sig mctl en
l\lcssersehmill eller en Focke-\Vulf med
Hensyn til i\111noncdygii;hcd. Til Ge11i;1cld
hnr de en cncslnncnde Stigeevne og kan
afgive en meget kruflill, koncentrcrcl Ild.
P-38-Flyl'cruc trænes derfor til al uudgun
.Mnnovrekampen. P1111 Grund uf tieres langt! f'lyveslræknini; gor de forlræffelii:
Fyldest som Ledsagejugere.
Tilsidsl nogle Dnl11:
•
Lockhccd P-38 • Lighlning le er t!I
hojvingel l\lonoplun m ed e11 Spnmdvic.ldc
p1111 15,85 m, en Lumgdc p1111 11,41) m og
c11 Hojde pnu :1,0 m. Plnnurculct er 30,47
m,. Uden Lusl er Vægten 5.127 ki;; fuldt

lastet vejer Lurtfnrløjet 0.587 kg. l\lolo
rcrne er 12-cylindrede, ,·ædskekolede, ,.•
formede Allison F-2-Motorer, hver pnn
1150 HK. Planbelastningen er 212,311
kg/m 2 og Hestekraftbelastningen 2,85
kg/ HK. Slorste Hnslighed er IH3 km 'T,
Tophojde 12 000 m og Flp'l?slrækning
1770 km.
Bevæbningen heslnnr nf en 20 mm Aulomatknnon saml fire 12,7 mm Mnskin11eværcr i Næsen; Knnonen skyder 9
Skud og h,·er nf Geværerne 72 Skud pr.
Sekund. En senere Udgave, •Lightning
li • , hnr en 37 mm Kanon i Næsen i St~<lrt for den pnn 20 mm. Snmme Udgun
Pr udstyret med lo Holls Royee •Merlin
LXVIII• Motorer. • Lightning I• kan desuden udstyres med 2 Stk. 225 kg Bombl?r
under Plnnel eller med lo ekslrn Bcnziutnnke, som hver rummer 700 I. Lumgsll'
F'lyve.~ trækning rr pnn over :ir,oo km.
• Liglltning• hnr rn ,nn ,·elud,·iklet
Strnmlinicform, ni Hj11le111• (Næsehjul
plus to nlm. Lnndingshjul), nnnr de er
ude, yder over 50 pCI. nf l ,uftmodstarulen.
l,andingshnstighrdcn er 128 km/T OJ.l Stigeevnen 1200 m pr. Min. Luftfurlojet Pr
udstyret med Kompressorer, som drh·e\
uf Udstodsgassen, og de er nnhrngl i 11:iledrngerne bnJlVCd Motorerne.
I September 1!142 foretog Ohcrstlojlnnnl
Cnss S. Hough en Dykning med en •Lighlning• med fuld Motor pnn, hvorunder
han opnnnede 1•n Hn., tighed pnn o,·cr
1250 km/T, d. v. s. mere 1•ncl l.yd1•ns Ha•
slighed. Rekordflyvningen hlc,· forclai;cl
over Englnnd, os Obersllnjlnnnt Hongh
fortæller, ni han for Dykningen gik np
i rn.ooo l\lcler11 HojcJc. Dykningen ,·nredc
:JO S1?kundcr, og ln·1s hnn hank forlsnl
rndnu 20 Se kunder, \ilde han \'ære rnmlel Iiee i ,Jurden. Selve Dyknini;en mær•
kede hon ikke noget til; men Opretningen
kunde mærkes.
Under Prn\'cflyvningcrne i Amerikn fik
l.njtnnnt Kelsey lil Opg;nc ni flyve en P :18 fra Knlifornien tværs over det nmeri
kunske Kontinent. Del blev en Fly\'ning,
som. sagde Spnr To til nlle undre. March.
hnstighcden vnr nemlig undertiden oppe
pan 675 km/ T (Luflfnrlojel \'Rr ikkr
krigsmæssigl udslyrcl), Oll den cffckli\•1·
Flyvctid fra Vestkysten til Østkysten ,·ur
7 Timer 2 Minutter.

~ufffrafiken
over Københavns Lufthavn
ØBENHAVNS Luflhn, 11 har i dissr
Dage uclsrndl en Stntislik over
Anret
Trnfiken pnn Luflhnvnen
for

l!l-13 summcnlii;net merl Trnfiken de foregn111•11de Anr. Ncdl•nfor gengiver FLY\'
Tnllene for 1935, I0-10, 10-12 og 1114:-J.

K

Anr
1935
JD40
19-12
1943

j

Passagerer

I

l'ossngercr

:rn.6111
-15.266
4-1.800
37.850

2i.5ts
;J7,-190
34.232
27.520

Det er inleressnnl ni se, al Pnssni:1•rlnllcnf'
tcxcl. Trnnsilpnssngerer)
for
IIJ35 og 1943 rr nogenlunde en~ hen•
holdsvis 27.518 og 27.52Ci, hvorimod Anlnllel nf ankomne og 11fgnnc1h! Luftfurlojer for cle samme lo Anr er \'idt for!>kcllige. Tullet for l!H:I (:l.5;J3J er lnngl

,_,...

~

I

I

l.unrorlojcr Luftgods I kg

{Ind. Trnnsltp.) (excl.Trnnsltp,I (ank. og nrg.)

8.666
6.583
-1.-111
3.ii33

(nnk. " i l ~

459.125
2,015.659
1.251.139
961.719

under llal\'dclc1; nf T ,1l!cl for 11135
(R1161i). Det ,·il si,:1•, p! 1•lodsen i Mnski•
nernt• har ncrct lnui;I hcdrc udnyllel 1
111-1:l i Forliuld 1i1 l!l:l/'1, og hertil kommer ov"nikobet, nt Godsmængde11 i Hl~:!
(!llil.7111 ki;l er mere end dobbelt sna stor
!>Olll Godsmængden i 1935 (-1511,125 kg).

------------------------~----------

50ooo

40ooo
JOooo

-------------

20ooo

0

Grafisk Oversigt vuer del aarlioe l'ussageranlal ( excl. Tramilpussagerer)
til on fra Kobenhavn.~ /.,uflhaun i l'eriode11 1925--194,'t.

Tallene paa Tegningen betyder:

l...ightning I er udstyret med en 20 mm Kanon

on fire 12,7 111111 llfaski11geværer.

I. ~pinner.
2 4 Stk. 12,7 mm Mg.
og I Slk. 20 mm Kanon.
:I. Folografinppnrnt.
-1. Pilolror.
:,. Næsehjul.
li. Magasin lil l\lg. og Kanon.
7. Næsehjul trukket ind.
R. Allison V-J 70, 12 eyl., vædskeknlcl
Hækkemotor pnn I 150 HK.
li. Underslel.
10. Kompressor.
I I. Luftindsugning.
12, Rum til Bnlleri.
1:1. Kanal for Luften lil Luflindsug ning.
14. Turbine, - dre,•ct nf Udslod.,gnsse11.
1ii. Skudsikre Benzintanke.
lli. Rum til Værkloj.
17. Turbincdrc,·el Kompressor.
18. Reflekssigte.
Ill. Folomitrnillosc.
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li. Indflyvning mod Maalet

Ill. Dykningen

I. Marchflyvning

ev
, It

V. Overgang
tll Marc:hflyvnlng

,.

.i•

IV.

Efter Opretningen

~-

~
\&,I

:.. Flyveretning •

~
J

'1)
21.

21

~

•

'~);.!

~25
22

j
I

Beljc11i1111c11 af /llslr11mcnlcr og /Jaa11dlag for, under og efter el D11l,w1urch me,I en J11. RR.

Hvad Flyveren foretager sig far, under og efter et Oykangreb
VAD skal Flyveren os BombeknsleH
ren foreInge sig ror, under og efter
cl Dyk11ngrcb? Ovenst1111ende Billede, der
,·iser en Ju 88 under el s1111dnnt Angreb,
giver Svaret. Under M11rchflymi11gen stiller llombcknslercn forst Udloseranordningen ind pn11 den Bombelypc, der sknl
1111,·endes, o,: dcrerter slillcr han ind til
Hækkckust (I ).
Flyveren foreInger en
l\orreklion for Vindretningen og Vind.
styrke pnn l\efleksvisiret (2).
Derefler
stiller hnn Viseren p1111 •Konlaklhoj1fo .
mnoleren • ud for det Hojdetnl, hvorfrn
der skol kostes (3). Under Dykningen bevirker dette Instrument, nt der 250 m for
l{nslchojdcn er na11et sluttes en Kontnkl,
som sæller en Summerlone i Virksomhed;
denne, der lydelii;l kan hores i Ho,·edtele.
fonen, fritager Føreren for nl have Op·
mærksomhedcn henvendt pnn Hojdemanlcrcn. N11nr Summerlonen horer op, skul
Bomberne knslcs.
I Nærhedl!n nf Mnulct stiller Bombckuslercn Rækkeknst•Inslrumenlcts Hoved.
konlnkt pn1t •Ind • (4) og Hnn11dtni;et til
Bombernes Armering pnn •Dyk•. Fly·
,·cren lukker Kolerjnlousict (6) for nl he•
skylle Knlcrvædsken mod allfor stærk Af_
kuling. Dereflcr indstiller han Propclhlndene pnn en Sligning, der pna den ene
Side skal forhindre, ni Motorens Omdrej.
nin,:slnl ko111mer for hojl op, og poo den
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anden Side skal lilstræbc del hojst tilladte Omdrejningslol for derved nl udnytte Propellens Brcmscvirknini: sammen
med Dykbremscrne. Endelig drejer han
el Trimhjul hen pon el rodl Dykmærke
(8). Umiddelbart for Dykket stiller hnn
Hnnndtngel for •l\lnger- Fed •·Dlnndini:
(0n) pnn hojcslc Ydelse. Nonr der gives
fuld Gns cflcr Dykket, vil Indsprojlnings.
pumpernes Pumpeslempier lilfnre l\lolo•
ren mere Brændstof, og del he\'irkcr. ni
Maskinen efler Dykket lmrlii;t knn kom•
mc udenfor Farezonen. Derpnn kohl<'r
hnn Trykpumpen (!Ib} ind.
Nnor !\lærkerne pnn l{ursvisircl og Sig.
le\'induet i Guh·cl dækker hinanden ( IIJI,
sliller hnn Dykkonlnkten pon •Ud• (I Il,
og det bevirker, ol Dykhremscrne fores
ud. En rod Stift 01°enpnn ll1creplnncl ,·i•
~er hnm, nl Bremserne er ude (12). Nnnr
Dykhrcmscrnc sinus ud, be,·æ,:cs Hojde•
rorets Trimflude nf en Trækstang, som
er nnhrngt i Hulcpluncl (t:ll, Trimflnden
bliver trykket opefter, llorel neclcfler, o,:
l\lnskincn hliver 111eselu1111.
Fl}·vercn stiller nu Gosl1111111dl11,;et pau
Tomgnng (1-1) og luder .lu'en gnn i Dyk.
Hun soi;er derunder ni holde l\111alel
uvcno,·er Hefleks,·isirets Hin,: (tå). Idel
hnn slndill holder Mn11lct det summe Sted
i Visiret, fortsætter hnn Dyknini:cn, indtil hnn, '.!å0 m for den beregnede I{nstc-

hojdc, horer •Kontoklhojdemnnlcrcn•s
Summertone (16). Medens den lyder,
trækker Flyveren Hojderorel lidt lil sig.
snolcdcs ni Mnalel kommer til al ligge i
Underkanten af Visirets Hins. I del Øjeblik, hvor Summerionen horer op, trykker hnn pna Ilomhcudloserknoppcn pnn
Slyrepindcn (17), hl'orcfter Hojdcrorcts
Trimflnde ''"d Hjælp nf en l\lognct trykkes hurligl tilbage til sin normale Stilling; Luftfortujcl bliver hnlelung, og son
indledes Opretningen O,·er Trimrtnden
sluttes samtidig Stromkredse11 til Bomber.
ncs Rrekkcndlosning (18), og disse koste.~
i den l\ækkefolse, sum llomhekus teren hor
indslillet lil. Bomberne kun furs\ kustcs.
dier ni Trimflnden er -~prun~el tilh:1,:e til
sin norlnnlc Silling og Opretningen er
pnabcgyndl, og dcn·ed forhindres, ni Bom
bcrne ryger ind i Propelkredsen. t:fter 111
Bomberne er kustcl, rettes Flyw mnski
ncn forsii;tigt ud nf D,vkket.
Efter Opretningen stilles Dykkonluklcn
pon • Ind • (19). Dykhrem.scrne fældes 1111lomntisk ind i Plunel, og del knn Flyveren kontrollere der\'cd, ni den rode Slirl
pnn Bæreplnncrne ikk1• mere 1•r synli;:
(20).

Son giver Fly\'Crc11 11111,;somt Gus 1211,
stiller Propelbindene om til Sli,:ning (2:11
og nobner Kulcrjnlousict (2:11. Bombekn.
slcrcn kobhir Rækk!!knsl-lnstrumcnlch
Hovedkonlnkl ud (2-1), sliller Hnnndlugcl
li! Bombernes Armering 11un • Ud • (25), og dcrener ltnn Hjemflyvningen foretai:cs.

NYT UDEFRA
Tysk Jøgelfhomhelf.
Paa hosslaaende Tegning ses en af
de nyeste lyske Jagcrbomberc Dornier Do217J, som er udstyret ~cd lo
BMW 801-Molorer hver pua 1580 TIK.
8p1c11dvidden er 19,0,'I m 0(J Lienoden 17,22m. Fronlbevæb11i11(Jen .~kal
11ærc meget kraflig: den si.al bc.~laa
af mindst q Stk. 20 mm J(a11onrr on
4 Stk. (ev. h Sil,·.) 7,9 mm Jllmkin(Jevtc•
rer. Der tale.~ ogsaa om 4 Stk !!O mm
Kanoner, 4 Stk. 13 mm or, 11 Stk. 7,9
mm Maskinocvll'rer.
·

Ved John Foltmann.

pua 388 km/T. Smilhs •Luncusler • hnvdr
lli58 ki: Post, 1115 kg Fragt og fire Passn •
~nrr om Bord.

Ny Spitflre.

•

Siden Krigens Begyndelse er der kommet over lyve forskellige Spilfire-Typer,
heregnet til ln·er sin Opga,·c, og den seneste Type, der hedder • Mnrk XII•, er
bygget til ni operere pua •lnvere• Hnjc\er. Derfor er der Ingi 11tor Vægt po11
dens Stigeevne og l\lnnovreevne.
• Spilfire XII• er den rorslc Flyvemo •
skine, som er blevet udstyret med den
nye Holls Roycc •Grirfin •-1\lotor paa 2000
UK, og den skol rfler Sigende have en
meget .~ tor Hastighed. Drr lnlcs om en
største Hnstished pnn over 725 km1T
under va11drel Flyvning, men sikrr Op·
lysninger foreligger dog ikke.
• Mark XII • er udstyret med indtræk keligt Hulehjul, og den hor en fireblod et
Rotol-Propel for rigtigl ni kunne udnyt h• • Griffin •-1\lotorcns mange Hestekræfter. For nt forøgr Luflfarlojets Fnrl og
l\lanovrcrlyglighed 1•r Plnnendcrn1• pnn
•Spilfire XII • lig1• afskaarne i Liiihed
med den mindre ,·cllykkcde Seufirc- 'd ·
iin,•e • Mark III •. Sligt>emcn skol være
Fantastisk.

anden i Kubinen, samt en Nuvigutor, der
tillige er Torpedo- eller Bombeknsler, og
som har sin Pinds paa Kubinens Gulv.
hvorfra hnn kun se igennem lo store,
ln·ælvcde Vinduer i Kroppens Sider.
•Bnrrocudu• er udstyret med meget
store Bremseklnpper, der under Dykbombning tjener som Dykbremscr. Fines.
sen ved dem er, ni de ikke ændrer Luftfnrlojels Trimning, nnnr de fældes ud.
Det særpræsedc , Halepnrti minder om
Westlond • Whirlwind• , men Halcpln1wt
er unbragl nogcl højere oppe pna Hnlc·
finnen. Dette er skel uf Hensyn lil de
Hvir,·cldunnelser, der opstnar under
Dykning, nonr Kl11pperne an,·cndcs som
Dykbremscr.
•Bnrracudn • knn arll'endcs som Dyk•

..
--.. .- ...

~

Høwke• »Tempes•«.
Om den sidste nye engelske Jager,
Huwker , Ternpest<, kendes foreløbig
ikke ret meget. .llnn ved kun, al den
sknl hnve en meget stor Hastighed,
og ogsna for denne Types Vedkom·
mendc tale" der om en største Hu-~ lighcd pna ol'cr 725 km/T. Den skul
værc ill'Sgct til Am·cndelsc i de slorslc Højder.
OI,enstaaende Tegning viser en af ,Jr
nyeste lyske Jagerbomberc,
Dornicr Do217J.

Ny Atlanterhavsrekord.
En Avro Lnncasler •Transport• hur i
Maris l\laaned sat Rekord for Flyvning
over Allnnlerhuvet i vestlig Retning fru
E~glnnd til Monll'eal. Forcren ,·nr KaplaJn H. !\I, Smilh I Trans Cnruulian Airways og Nnvigatoren Lojlnunl H. Tho·
mus. Flyvestrækningen ,·ur 5.053 km oi:
Flyvetiden 12 Timer 5!l l\linuller, hvnd
drr svarer til en Gennemsnitshastighed

Fairey »Barracuda«.
Del nye engelske Torpedoplan, Foirey
• Borrncudn• er et miclll'ingel Monoplan
uf Hehnetulkonslrukhon, Understellet er
indlrækkeligl, men Halehjulet er fus!.
1.uftfurtnjet k1111 nn,·e111les til Kntapull~turl, og det er udstyre! nrnd en Slopkroi:
lil Landing p:rn cl Hnngarskib. Motoren
1•r en , æd.~ keknlcl Holls lloycc • Merliu
:12• , os Propellen rr en firebladet • llo•
lolc med forhold~,·i~ ringe Dinmelcr. Bt>s:ctnin;;cn bes laar nf Fly,·er oi; Ohservntnr/
Tc·h·;:rnfi~t. der er nnhrngt hagcfler hin·

Fuirey >Barracmlu«, den 11ye c11(Jclskc 1'arpcdo-Bambema.~l.i11c.

Fuirey >Barracuda< mecl Ralls-Roycc
>!tier/in ,'i2c-/lfolor.
bomber, Torpcdopl11n og Mineplnn. Del
er ikke s1Erlig hurtig. Lurtrnrtojels ovri;;I'
[)a\n er pan den hemmelige Lisie.

V-A »Warwick«.
Vichcrs Armslrunss geodæliskr. Bom•
her, • \Vellinglon • forekommer nu i en
slorrc og forbedret Trunsporllypc, som hur
fnocl Nin•nct • \Vurwick • . Denne er et midt.
,·ingel Monoplan, udstyret med lo Prnll
& Whitney Double \\'nsp Stjerncmolnrer Jutu 1850 eller 2000 HK. • \Vellini;lon III • hnnle en lli00 HK Bristol •Her•
eulcs XI •.
Den nye Type lrnr slurrc
Spændvidde, læni;ere Næse samt e11 merl'
symmetrisk Form pun Halefinne og Side.
ror med ufrundet Top Ofl en mere lod•
ret Forkunl. Endvidere er l\lotorccllernc
trukket lilhngc hugved Plnnels Bagkant.
• Wnrwick •s Spændvidde er !!!l,4H 111
mod • \Vellinglon •s 2r,,21 m. Længden er
21,57 m mod 18,f,0 111; Plnnareulet er
!>3,46 m 2 mod 78,04 m'. Fuldvægten op•
gi\'eS til 22,5 Tons (• Wellington • vejede
en, 15,5 Tons).
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i SNESTORM
der er Tale om Svæveflyvnini: i
N AAR
Termik, nltsnn Vnrmeopvind, er m11n
tilbojclig til udelukkende ni forbinde
delle Fænomen med solvarme Sommerdage, ll\'or Solen slrn11lcr fra en hoj bl:111
Himmel, hist og her bcstroct med h,·id!'
ll'lle Cumnhtsskyer.
Al der pan snndunne Dai;e findes Termit i M11sse,·is, er klart. Vi hnr set mange
Eksempler pnn, 111 vi ikke behovcr være
smrligl snedige Termikfly,•ere for ni ho].
de os oppe i mange l\Iinnller fru en Spilslnrl med en Rnby, ovcnikobet med trægt
Variometer, jn selv Skolegliderne er det
lykkedes ns ni holde oppe i 3-4 Minutter
fru de tillndlc 2- 300 m's Hnjdc. •Idiot•
1l•r111ikke1H er hmngt ud i Dug, horlc foi:
eni:nui: en !llllllmel Svævdly,·er bemærke,
i Dng vil .~elv den mest uerfarne S..-æ,·cflyver med Lclhcc) kunne flyve sine 50
km, fordi han bog.~luvlig tnll dumper fm
den ene Tcrmiksojlc ind i den nnden.
Hvis del derimod er humlekoldt, ovnskyet og slormfnldl, lænker mnn si!,l ikke
umiddelbnrl, at der er snn store vertikale
Bevægelser i Luften, ni mnn knn hlive
længe deroppe med cl Svæveplnn. Al del
imidlertid kan ,·æcc Tilfældet, hostede
mnn Erfaring for i Svcrii:e i Februnr l\Irlll.
ned i Anr. Der blev flujct cl Pnr ,·irkr lii:
inlrressnnle Flyvnini:er.
En SoncJai: ,·cd 13-Tid cn s lnrlcde Instruktoren i Hahnslnd Fly,·ekluh, Ingt'nior G. Jonsson med en Bahy oi: nucrkc.
de svng Termik, der dog ikke ,·nr slmrk
nok til al bære Babyen. Huns T id hlev
fo1idlerticl 4 l\linullcr i Stede! for d e s,cd,·nnlige 3, Vnriomelrcl viste kun ¼ m
,Synk e, og 111111 ræson nered e derfor som
snn : Uvis jeg ha\'dc siddet i en \Vcihc,
kunde jeg hnvc holdt mig oppe i en. 24
Min. !\lan hn,·de nemlig i Sommeren.~
Lob g jort den Erfaring, ni \Veihcn i:cn nemsnilligl rik 6 Gange sun lang Fly,·e
I id som en Baby.
\Vl'ihl'n, der var snt i Vinlerhi, hlev
trukket frem i en Furl. Han slnrlcrlc o;::
lunclPd1• rors! efter 30 !\linullcrs Forloh

Den storsle Hojdc hnn undervejs havde
OJ>llnacl var GOO m. Disse Sturler foregik
fra Spilslnrt.
Dagen efter blev cler igen flojel i Vin•
tc rlermik. Denne Gung var det Ingcnior
H. Abelin, der slnrlecle med Flyvemnskineslæb i en Fi-1. Der blæsle en krnflii:,
urolig Vind fra Nord, 11- 16 m /Sek. Fra
200 m's Hojcle blev det noget rolii:cre,
men dn han nærmede sig de 500 m, lilloi;
Uroen krnfligl og Sligningcn i Slmbcl
ogedcs til 3 m /Sek. lian ucllosle oi: for•
tæller videre: >I Begyndelsen huvdc jeg
kun en. 11.: m's Stigning, men snart lykkedes del mii: 111 finde ind i Opvinden~
Kærne, og Sligningcn foroi:edes til 2- !I
m /s1ik. P,rn Grun,J uf den krnflige Vind
drev jeg imidlertid hurti,:t ud over Ln•
holrnshuglcn, hn•rfor jeg flen~ Gnni:1i
mnnlle nrhryde Stignini:en og snge ind
mod Lund. ,Jeg floj for clel meste lige 1111
med en Hastii:hcd nf en. \JO km M'im.
Til Trods for, ni jeg snnlecles den ene•
Gang efter den nudcn mnnllc g:111 ud af
Op\'indsfeltcrne, nnncde jeg snnrl op pnn
1300 m . .Jeg ,·nr 1111 d rc,·el en. 5 km ml
over Vundet, og dn o\'enikobct en krnf•
tig Snehygc Ina imellem mig oi: Kysten,
trykkede jeg rnrlen op pan 1IO km/Tim.
for igen ni lrnmmc ind pun det lorrc.
Trods den stærke Fort gik Vuriomclr1•t
ikke ned under 0, og dn jei: kom ind i
Sneskyen, hvor del snee1le mci:et ,·old~oml, kroh Viseren lnni:soml op fra O til

en. 8 m /Scl<. Opvindens Styrke mnn nllsna have været 10- 11 m/Sek.
DcsYærre fandtes der intet Kompas i
Fi- l'cn, og jeg mnatle derfor med bln•
elende Hjerte nfslun fm videre Hojde,·in
dingsforsog, do je11 ikke vilde risikere at
drive til Sos igen under Blindflyrning i
Skyen. Endvidere ,·nr der Fnre for, ni lnslrumenlerne i Lobel of kort Tid vildr
blive snl ud nf Funktion pnn Grund ur
clel slærke Snefald.
.Jeg floj nllsan lii:e hjem mod Fly,·eplndsen. Undervejs vnr jeg lo Gnni:e ncdl'
111111 350 og 400 m for siden igl'.n nt 111111
op pnn henholdsvis 1100 oi: 1000 m.•
Ingcninr Ahclin slnllcr llll!cl ni rosr
Fi-t'ens unl111indclig gode Tcrmikfl.1,·,·e.
cgenslrnhcr, og e ndelig prisl!r h a n de fin e
schweiziske lnstrmnenlcr i hoj~ Toner.
Del ,·ilde lun·c været en smal Sag, siger
hnn, ni hnve flojc l en DislnnccflyvninA
pao over RO km den D:ig.
Særlig bemmrkelscva•rdigt ha,·de det
,·æret ni se, hvor snævre Tcrmikhoh lcr .
mnn kunde udn.1,·tte med Fi-1 ud en n1
krænge den san mcgrt , ni Hnj,li•tnhd hit!\'
for stort.

*

Jeg 11tæder mig til den Dng, h,·or vi
igen kan rty,·e frit over Ln nd herhjcm1111•.
s1111 vi selv kun gore nllc d e intere~snnl,·
Erfaringer, som v i nu man noj c.~ m ed n1
læse OJ.l sk ri\'c om.
Harri c t F or ~ I c , ..

paa de svenske Tidsskrifter

FLYG
Pris pr. Halvaar Kr. 6.00

Vi fremstiller Magne-

ter til ethvert Eormaal

P&.liRLESS FABRIKKERNE
SK'IOLD-PETERS·EN & CO.
Laplandsgade 2 -

København 5

Har· pc et Magnet-Problem, saa kom til os . . . og vore lngeniører
,glYer Dem .teknlslt SetTice med Hensyn til Størrelse og Form
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+

Porto

SVENSK FLYGTIDNING
Pris pr. Aargang Kr. 6.00

TEKNIK

OCH

+

Por to

HOBBY

Tidsskrift for Modelbyggere
Pris pr. Aargang Kr. 7.20 + Porto
kan bestllles hos

EJVIND CHRISTENSENS FORLAG
Vesterbrogade 60 . København V.

SVÆVEFLYVENYT
fra Sverige

DE

S\'enske s,·æ\'eflyvere ser med Spæn•
cling hen mod Ho\'cdbegh·enheden
indenfor Sommerens Svæveflyvning: Ållebergstævnel, der i Anr finder Sled frn 21.
-30, Juli.
Konkurrencerne er delt i lo Klnsscr, en
Holdkonkurrence, hvor Delingerne er
bundet lil ni flyve Grunuu Baby og e n
individuel Konkurrcnre, t,,•or \'nlgcl nf
Plantype er frit.
Kun svenske Stutsborgere kun dcllagc,
Delingerne skul \'ære i llcsiddclse nf Fo·
rercerlifiknl til Svæveplan (S-Cerlirikut.
som del kaldes i S\'erigc), hver Delinger
kan faa hojst tre Starter om Dagen, O1:llagerne vælger selv Ticlspunktel for Storterne, der man ikke medfores Hudio i
Svæveplanerne, i Tilfælde nf Havari mnn
Svæveplnnernc ikke udveksles med nu•
dre, os der man ikke udfores andre l\cparulioncr pnu de delingende Planer end
dem, der kun foretages nf Deltagerne selv
og deres Holdkammerater.
l Holdkonkurrencen dcltugcr Hold pnn
5 Mand (2 Flyvere og :i Meclhjælpcret, o,:
kun Svæ\'efly\'ere uden Motorflyveruddnnnclse kun cleltni:e. Holdene mnu ,·ære
udrustede med 1 Grunau lluby, I Trans•
portvogn, I Fuldskærm og 1 Ilnrogruf. De
ni første Unge skul efter Plnnen bruges
til .Mnalflyvniuger, hvor Deltagerne selv
vælger l\lnalel inclcufor et gh·cl Omrnudc,
og den 10. Dn11 skul en Hnjdekonkurrence
finde Sted.
Den individuelle Konkurrence omfuller
l\laulflyming, kombineret med HustiH•
heds• eller HujdcflyY11ins. Stævneledermi
bestemmer for hver Dag, hvori Konkurrencerne skal beslna, efter de Betingelser
Vejret byder pna.
Poinlsberegningcn foretoges efter dt•
Hegler, der gælder for S,·re\'c flyrnini: 1111dl'r olympisk!' Le11e.

*

nen Kl. 17,30 fra Ålleberg i en DFSOlympia •Meise• og landede forsl næsh·
Morgen Kl. 10,32. Den nye Rekord kom
snaledes til ni lyde pnn 17 Tim. 2 Min.
Den gamle Helrnrd pnn 15 l 'lm. 25 Min.
rnr sal af K. E. ()"Rård.

net oppe, hvilket er resulteret i, ni de
har fløjet Furien af Plunel og er hnvnet i
Træerne.
•Flyvnini; over
rnnskeligl
,\lleber1nmk11lcn, skænket nf Direktor
Skræntflyvningsterræn er ikke for Nybe- • 0. Arnulf·Olsson, Goteborg, er for JOH
gyndere•, citerer Redaktoren.
1.>level tildelt lnH. lvun Persson for rn
Inleressnnt er det, at Elever med Molfnjdc•rlyrninµ pnH I iO{) 111 o\'er Ålleherg.
torflyveruddannelse i stor Udslrrukninjl
H n r ri 1• I F n r s 11' ,._
figurerer i Havarirapporterne, hvilket
sandsynligvis har til Anrsng, ni Flynlederne (og mnaske ogsaa Flyverne sel"!l
er lilbojelige til al overvt1rdcre l\lotorfly.
,·erncs Færdighed i Svæveflymini;.
Til Slut næ,·nes d et, at Hnvnriproccntcn er storre for de k,·indelige Deltng1•rcs - - - - - - for 25 Aar side~
\'cdkommendr end for de mandlige.
] 91!)
<J'7.8'7 Det engelske Luflllkib H-3,I gennem,
forer den forstc Luflsklhsfnrt over
det nordlige Atlanterhn\', Det stnr•
Srre,•eflyvelnslruklurerncs Rlgsforbund,
ter frn Edlngburgh og lander velS \'crigcs Svru\"eflyveledcrc har slutlcl
beholdent 1 New York.
sig s11mmc11 og dannet en Forenin11 med
&/,.1~'7 H-3,1 starter fm New York og ankom•
det Formnul ni sknbc ogel Samarbcjd1·
ml!r den l~h til Pulhnm i l~nglund.
mellem Klubbernes Svævefly\'elederc.
12/7
Et Solunfnrloj passerer Alperne med
den svejtsiske Fly\'er, Tnddloll, som
Forer.
•flys• hnr udskre,·et en Hojdekonkur.
rence for 11M4. De forslc Happorler om
T\':ers O\'er Middell1n,·et. De11 frnnskc
Hojdcflyrninger er allerede indlnbct. )ng1•.
lfoptojn Mnrchnl flywr fro St. nanior S. Widcngrcn, Vesterus Fly\'ckluh,
phnel Ul Blgerln med en Sofly\'ehur fru Ållcl.1eri; i Dcgyndclse11 uf Mnj f1i.
masldne. Dlstoncen, som er 720 km,
retugct en Hojdeflyming pnu 11)00 111, og
i;ennemfly,·es p1111 a Timer og 40 Mi•
Dagen efter nuncde Lojtunnl Bo Holm•
nuller.
heri; med en Baby op lil 2050 111. Siclsl•
Unitcd Slates Bureau of Fisheries a nnæYnlc er l\lr11lr m nf Slrwklmlms Srn.!\"l'•
vende!' for forste <inng i Verden en
fly \'l'kluh.
Flp·emnsklne til Obser\'ntlon ener
Fiskestimer. Det foregnnr \'Cd Cup
~lu~·. New .Jersey.
• Aflonbludet• uddeler 40 Stipendier :)
Flyvning m·er Andesbjergene. I>eu
200 Kr. til cll' ~,·enske S,·re\"l'rly,·ekluhhcr.
90/ 7
italienske l.ojtnnnt Localelll foretager
som den forstc :1f nlle en Flyvning
l\·ters O\'er det sHlamcriknnske KonChcfin~truktore n. Lojtnunt ,I. <,. Kurls
llnent fra Bue,;os Alrcs lil Vnlpa·
.~on salte Natten til 28. April ny Nvensk
ralim, en Stm!kning pnn 1.280 km.
\'11rl~hellsr11kQrd. Hnn ~lnrh•dl' om Afh•

*

Hvad der skete -

*

*

*
*

Vi har for c l Pnr l\lnnueder siden set
den s,•enske Havarirapport for 1043, I
s,·ensk Flygtidnini: er den suppleret med
nogle interessante Kommentarer nf K.S.
A.K.'s Informationschef, Heclnktnr Yngw
Norrvi.
Ha, urifre"venscn for Skolegtidere var
i 1042 1,ll promille og 19-13 1,2 promille,
og for ~væ,·epluner 6,38 promille oi: 5,/lli
promille. Samtlige Tal er beregnet i For•
hold til Antallet uf udforle Starter, man
sporer ultsan en lille N edgnng i Hu ,·arier•
ne, og nnnr mnn tager i Betragtning, nl
langt over UO pCt. af samtlige Starter var
ren Skoleflyvning, og at en overvejende
Del af lluYatierne kun havde ganske ringe Mnlcriclskuder til I•'olge, mon ll11rnri•
procenten siges at være mci;et lav.
Redukloren puapeger, 111 mnn 1111crker
en Tendens lil al forcere Uddannelsen,
mulig\'is for i;eunem cl hn·t Stnrtunlal
ut gøre Uddannelsen sua billig som 11111•
lii;. At del nuturlig\'is ikke betåler sig at
forcere en Elev frem til el Diplom er
ganske klart. Det hævner sig so111 Be,:c l
for eller senere.
En Del af Havarierne er indlrul"fel 1111•
der Skræntflyvning oi: er olie foretaget uf
uerfarne Ele,·er, der trods luv Hojde og
svag Vind har forsøgt at holde Svævepln·
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1, lier er en llrekkc kendte, d11nsl1e I' ly\'l'rc. Ucr er
Ikke megen l.cjllghed Ul ni komme I I.urten for
Tiden. men or u1I en Stlf!c smnl(cr Jo nitid nr Fugl 1
2. Ollndny\•11(1111. l.uftknptnjn llcdnll Hnnscn rr \'CII nt
,iore klor til l.1111<ll11g.
:i. Oommcrkomlh\cn (Ohcnllojlnunl C. C. Lnrscn Ol{
liøplojn ,I. Fo\ln11111n) 1tcnnc111,innr n ,-11,·nrelsf!ml' frn
rrnv,•n om Tn1rl>esh•mn11•lsr.

l.nrdng den :1 . .luni holdt »Dnnskc Fl) \'crcft sin
nurllgc Slto\'tur. l':rn Turen, som forloh udmrerl1ct,
hlc\· der hl. n. nfhohll en n~· • Fl~Tcrrn\ e ~, In orfrn ,tl,Rc fllllc,h·r stnmmcr.

Nyt Materiale til Randbuer
I

~h•d1•t J'nr Bamhns, som jo ,·rtcrlt:11111
cl1•11 1•r hl<'\·1•t rnnskeligl ni fon fnl i,
l-.1111 1111111 linw sittt• Hnndlrni-r, til Plntll'r
ni; Hor, op nf gnnsk,· tynde (t'n. I mm)
Lis lt•r. ll<'I il-.1-.<- nlc11r 1•rsh1ttcr Unmbus.
men 1•r pnn mnngr Munde r dcll r langt
o,·rrlrg1•11t , for rlPt forsir kun 1111111 liwr

i;rafirt, lil ,·,·11slrl'i . ht•i;g,•r tlclll' 11.111 ,,1
Tnc11111l1•rl11i;. som 111-r 111:m smnnws i, og
s lnnr 1•11 ll1l•kk1• Sliflt'r 1tll'1I passm11h• Mc•llt•mrum langs Sln•g1•11, i '.1l1111i;PI af Sliftc-r knn Kna11pr111111lc hrug1·.~. Jn·is l lt111t•r.
lng,•l 1•1· I ilslrll!kkcligt hlmlt, 1h•rcf1,•r la ·
iwr 1111111 tlc•I A11lnl 1,islt•r. 1111111 \'il hrn;:,·
I il ll11t•11. som l\l•gt•I \'il I \'ll!r<' p11ss1•111l,•,
ug l, 111111111•r 1.im (Koldlim l i111!'Jl1•111. 11'\'k
l,t•I' tl1•111 s;,1111111•11 1111'11 Fingr,•nt•, sna ilc•I
hlin-r som 1•c11 l.i~lc, som 1111111 \"il 1111•lni:c er meget elastisk, 1lc1111c hl!gl{cr man
snn ned i Somsk11hclone11 oi; presser fnsl
merl Sum, mon slnnr ind\'cndig, sunlcdcs
al Lisll•rne hlh·cr presset ltcl summen.
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C.J, P, 5 Kalle og S, P, 63 Ølhunden

Mnn lad,•r d e n d ercfl<-r ~iddr og lorrf

i 1•11 R- 10 Timer, h\·orertcr 11l'11 k1111 Inges op og frerdighcnrhcjdes. Hvis mnn rr
m <'grt dyi;tig til :ti bruge en Hm·I, knn
1nnn spændo r11 fin Pudsho\'I fusl med
Snnlm op11d, o,; forsigtig ho\'I<' Buen nf,
onnpn11 og nrd1•11u111h•r: ln·i~ ikkr mnn

'/'il 111•11slrc er l,i.~ler11c 11e,I ni t,/i11r Ingi i Soms/.a/lelo11c11, tierefter d ,•11
raa .rnm111(•11/im1•df' R111•, "IT fil lwjrc tlr11 /wrdi(Tc afpwlsrd1• R11e.
,Jr t i 11111,;1• ,·11s11rh'tl1• l.1c11gd1•r, for cll·l un,
,t,•t knn 1)1'1 hukk,·s rt•I sknrpl og si1hl
1111•11 ikkr 111i111lsl gu:,r ilt· aldrig 111I a l
111•11 F111•1111 111•1 t•r lirtll'I op i.
l>l'l forrganr pna tlt•n M1111tl1•, ,ti 1111111
lt•g111•r ile11 lhw, 1111111 skul !,ruge, nf p ua
t•I 'il) kk1• Kalkcrp:tpir Is•• pnn Foltl'-

2 nye D.M.U. Modeller

mcslrcr en Hm·I, l111wr 1111111 en Pudseklods metl Sn11dp1111ir. lægger Buen pnn cl
plunl Undcrl11i;, og forsil,lligl slibe r mon
d1•n nf pt111 hrgg<' ~ ifl,•r. TiMdsl Inge~
11111'11 og Snndpupir lnsl i llnnnde n, og
1111111 slitll'r den ml\'l'ndig<" Sidt> rund, oi:
1!111•11 .-r pnrnl lil ni 11nss••~ til pnn 1\111d r llcn.

Knud Hurlvlg Jcm1cn.

AL FORSIKRING:

A. JESSEN & CO.s Eftf.
V. Thomsen

VESTERPORT

D

ANSK Modclt'lyvcr Union forlsæltr- r
med Udgivelsen uf Tegninger lit 1\111
deller, denne Gnng med en Kl. Il og Kl. ti
l\lodcl.
S,·æ,·cmodcllen I Kl. 8 er konslruercl uf
Curl Johnn Peler~en, O.M.•F., og hor ved
l'lere Lejligheder ,·isl sig ni ncrc .særdclr\
\ clflyvcndc!. Curl Johnn hlc\' snnlcdcs B
Elilcfly,·er mcd 1 idertw 5. 10,0, I :1 -10,11 og
!,.25 .7 og under 111 l{o11kurre m·1· i M11rs•
Ir\· 011111111cdc Morlelle n 111111 2. Fly\'uing
Ti1h•11 1-1 Min, for dril floj hort. l{nll1•-C:•,I.
J>•• fi\ llnln l'I':
~1ucndYiddc Ih:! t:m
Pla11nrc11I 28.!I dm 2
Profil Go 407
Kroplængde l:!0,5 cm
Plnnlll'lnslning en. IR g ldm'
.lori;en S. P t'lcrsen, M.F. • E11gle•, r.r
Konslruktor li! Kl. ll-Modcllcn. S.P.-li:-1,
som er Modelny\'c rnr· bekendt Crn Arlik•
len : •:-1 Modeller 1•fl..r nye Principper • i
FLYV'.s 1'111jnummer, Lordngen for Sjæl•
ln11tlss11c,·11el floj l\lmlellcn 5. 15,0 ved ell
Trimslnrl puo en. -15 m Snor. Ved Sjæl•
l11ndsstruvncl den 27.2. H op11n11edes Tidl'n
7.fil,0, for den floj hort. Ved Flyrningcr
lit Elilcfly\'epro,·en hor Svend Ahrnhum.
sen, M. F. • Flii;hl•, opnuncl folgende Tidl'I' med ~in • Ølhund • : -1.25,7, 1,05,0 oi:
•l.:!li,O. Disse Flp•ninger fordogr~ i Tid,·n
fr11 Kl. 20,:IO til 21,30.
End<'lig d1• ,·igtigsle Dnln :
.' -pæmlviddl' 200 cm
Pl111111rcnl •IO, l dm'

i'rnfil (in -150 modif. Il
(s1• Prnfillnbel FL \'\' Nr. 51
Krop henwlc• IOO cm
Pl:111hclnstnini; en. rn g/drn'
T ci;ning til disse to 11d111rurkcd1• Mudc llc•r fnus frn FL\'\''s Forl11i;, V<"slrrhrogndc•
liO, 1'hh\'11. Y., og kosh•r:
• l\11llc• C..J.P.å lfr. :?,00.
, flllrn ndt•tu .',, P.li:I Kr. a ,011.

Otto Thomsen
Uregelmæssighed i Bindets Ekspc.
dition 1,cdes nitid reklameret hos Po&lvæsenel. Hjælper delle ikke bedes
Ekspeditionen underrettet.

Finsk Modelflyvning i Medvind. -

Af Tor Krøuse.

Glnde fiml.e Modelfly11ere.
M
20 Aar vil enhver un11 Finne
0
være velbcvondrel i Flyvningens
mange Mysterier. Til den Tid vil det finca,

ske Folk do ligge som klar Nummer I,
hvad den olmene Flyveuddannelse nngnnr. Delte beror pan, nt Modelflyvninsen
nu skal til ol indfores som Fog i Folke•
og l\lellemskolerne. Undervisningen skol
foregno i Forbindelse med Sløjdtimerne,
Endnu er Modelbygningen ikke oblign.
lorisk som Fag i de finske Skoler, men
turde dog med største Snndsynlighed blive del. Planen med al indføre Modelbygning I Skolerne er blevet udformet tidligere, men først i August 10-13 vor mon
kommet son longl, ni man kunde begynde ni omsælle den i Prnksis. Skolcbeslyrel.
sen forhandlede med Finlands Lurtvlirnsforbund, som med Glæde lovede ni slille
sig lil Disposition og forsyne Skolerne
med ,·eluddnnnede Inslruktorer og rørsle
Klasses Byggemalerinier.
Som sagt er l\lodelbygningcn i Skoler•
ne inrltil videre frivillig, men delte hindrede ikke, al Skoler, der var villige til
ni optage det nye • Fag• pnu Skemnel,
nnmeldle sig i Massevis, sno snart de
fik Cirkulæret derom. I Lubel nf knap
en Maoncd anmeldte 115 Skoler sis, Delle
medforle, ni en. 100 nye · Klubber dannedes, do der ,·il ·orJ,;aniseres en Klub i
ll\'er anmeldt Skole For en ikke ind,·it•I
,·il det mnnske se ud som en for F,L.
V. F. uo,·crkommelig orgnniimtorisk Op•
ga\'e, men delte er nllige,·el ikke Til.f11!I•
del, I flere Anr hor Forbundet 1111 nrrnngerel Bygge- og Instruktorkursus rundt
om i Landet, og del er ikke ran, selv om
den nuværende organisatoriske Opgn,·c
vil bli\'e en Kende s,·ærcre ni gcrmemfore.
Lurtviirnsfiirhundel
har ku11stru1:rel
nogle specielle Begyndermodeller netop
beregnet lil llysge\'irksomhedeu i Skolerne.
Under,·isningen er delt op i forskellig1•
Grupper. Til Gruppe 1 horer femte h:los.
.se og forsle Mellemskoleklasse. De første

Modeller er for del meste Pnp- og Po·
pirmodeller, ved hvilkes Hjælp mon
skal lære de Faktorer al kende, dPr inrl,·irker pna Trimningen.
Den næste Model blh·er en Svævemo•
del der er konstrueret specielt for en
sandnn grundlæsgende Undervisning. Det
er den ydersl lelbyggede • Esn •. Her er
Plnnels Ører. Haleplnncl og Haldinnen
blot klippe! ud i Pap. Kroppen beslanr
nf en Finerplade med :! Lislcr. , Esn• hnr
dog, til Trods for sin Enkellhe~. udmær•
kede Flyveegenskaber, og Flyvnmger p:rn
over I Minut, der berelliger til Broll<.'1:·
mærket, er ret sædvanlige.

Gruppe 2 omfatter sjelle Klasse og anden Mellem, Denne Gruppe begynder al
bygse Begyndermodellen • Hnkn t , som
for det mesle kræ,·er 17 til 20 Byggeli•
mer, l\lodellen er ret god, omend noget
vanskelig al hejstarie. Til denne Gruppr
horer oi;snn oprindelii; en Slokmolormo•
del, men pna Grund ur den herskend•·
Mangel pnn Molorgummi knn denne l\lo•
del for Øjeblikkrl ikkr oplngrs pnn Byg11eprogrammet.
lovrigl skal der i denne Gruppe bygges Silhuetmodeller uf Krigsflyvemaski·
ner. De bygges efter F.L .V.F.'s Sknln•
tegninger. Fremstillingen af disse Model •
ler forcganr ved, at man ud nf et Slykki·
Finer snver Maskinernes Omrids fra
oven og frn Siden og snu .~nmmenfojer
disse, San overslryges Modellen med Lak
eller Vnndfnn•e, og den fonr sanledes til
Slut et ret realistisk Udseende. Da hn•r
Elev i Klassen bygger en Model, knn
Klnsscn pan meget korl Tid fremvise en
un~clig Samling af forskellige l\lodelly•
per. Og snnrl kender hver eneste Elev
de mest kendte l\lilitærplaners Udseende
m. m. For Fremtiden beho,·er man der•
for ikk1• ni urldunne sprciell«> • Lurthen\.
karc•.
Gruppt• ;i. I i\lellemskolcr m• C!r dru
fysiske .Slojds Moddflyveprogrnm ret
omfnllende, men dens Hovedemne er dojl
S,·ævcmodellen •llnhy •, dPr ogsna rr v"1.
kend! i Dnnmork.
Nnnr Elc\'crne hur genncmgnaet de
to fnrste Grupp!!rs Program og de iov,
rigl opfylder disses Belingelser, knn dr
melde sis ind i .Skolens Modelflyvekluh.
Hvnd Mnterinleansknrfclsen nnganr, rr
der ble\'CI opstillet særdeles rordclngligc
Vilkanr ror de Skoler, iler hur indfllrl
Modelbygning. Sonlcdes fnnr Mellemskoler, i hvilke Bysningen foreJ,;nnr i de ordinære Slojdlimer og ledes af en Lærer,.
der hnr gennemgnncl cl ar l, uflviirnsriirbundets lnstruklorkursu~. idel Byggcpro.
grammet ror Gruppe I Oll 2 folges, all«>
MnteriaJcr gratis. (tor Polkeskolcrne J,;ælder de summe Hegler, dog forurl5nl ni

To finske Modeller. Planet til Jwjre er Finlands slorstc MOllcl .
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vedkommende Skoles Kommune har næg.
let ni afholde Udgifterne. Alle Mnterinlt•r
sendes gratis til Skolerne.
For ni lette mindre bemidlede Elenrs
lndknb nf Materialer, bevilgedes der i
1943 en. 15 pCt. Rabat pnn l\lodelmnlt•·
rinler, og i Anr n Rnbnllen steget til 211
pCt. Desuden raar 111le Klubber, tilsh1l11•1
F.L.V.F., en nnscllg Bnhnl pnn Modclmn ,
lcrialer.
[nstruklnrerne uddannes pna gnmdhu,:!(ende Instruktorkursus, der er nnord 11t!•
de ar F.L.V.F. Dissl' Kursus 11rrn1111cn•s
~ædvnuligvis i .Jul!!• og Pnnskeferierne,
snml om Sommeren pna flere forskellig,•
Steder. Deres Varishcd er 10 - 12 Dng,._
og de omfnller 15 Timers Fon•læsni11µ1• r
og en. (iO Timers praktisk Arbejde os
Vlyrning. Kursus er setvfolgclig grn lis.
For al fnn lilstrrekkelig Kendskab t il
Flymingl'u~ Grundprincipper til nt lede
Arbejdet i Grupperne 1 og 2 kan mnn
1h•lla1w i specielle 3-5 Dages Lyn kursus for ModcJrlyveinstruktorcr. Kursus
unordncs efter Anmodning af Lærcrfor1•11ingcr eller Skoledislrikler, snafrcml dt•r
1•r ledige Lærerkræfler til det. 1 Ly nkur
\IIS i111Ji:nnr -1 - 5 Forelæsningstimer o g 20
- 10 Timers prnklisk Arbejde og Fly , ning. Oi;snn disse Kursus er grntis.
Som det fremgnnr nf o,·enstan cndl',
,.,. rlel Meningen, ni hele del finske Folk
sknl gores >nirmimfod •. Del er in<llyscndc, ni delte slorslnnetle Projekt hverkt•n
knn gennemfores pnn et eller lo Anr.
Men nanr mun ser den Interesse og Modln,:elighcrl for Fl)·,·nin,:, ,ler er i Finlnnd,
forslnnr man, at det ikltc ,·il loge lung Tirl.
Mnn mnn i IJ\'er Fuld indromme, nt clcl
1?r billigt for de finske Bori:erc ni sæltl'
~ig ind i Flyvningens Principper, tin hnnde Undervisningen oi: Mnl1•rinlcrnr i rl1·
fleste Tilfælde er grntis. Men F.L.V.F.
hnr ikke ubegrænsede Heso11rcer, og derfor blh·cr kun Begynderens fnrslc Model
hetnlt nf L11Flriirnsforbundel. l\lcrt• fremskredne Moclelhyggere anvender jo ml'•
gel, mei:ct mere Mutcrialc encl Bei:yndcrne.
Alt i nit hnr l\lodelfly11ninge11 i Finlnnd
nlcrsl opmuntrende J{nnr, og derfor
~-okser ogsno Modclflyvnini:cn~ S lnmnw
daglig i Glnns og Syrkc. F.L.V.F.'s for111,msle !lrunl er, ni den snart vil omfoll,•
hele det finskt• Folk. Mnnlll' dPt lm,·c
ll<'ltl ,formcd.

*

Videbegærlig Ungdom.
Et
uf A e r o n n 11 I i s k
Ju n i o r
K I 11 h ~ 11 nge l\lcdlcmmer hn r stille I en
!lække Spurgsmunl til sin li:lub. Diss,•
Spori:smnnl vidner 11111 slor Interesse for
mnnge nf Flyvningens Problemer pnrrl'l
med en Videbegærlighed, som del er 1°1
ar A. ,J. J{.'s Forman! ni soge lilfrl•dsslil h·I bla111II sine Medlemmer.
Dn FLYV skonner, nt sanvcl Sporgsnmnl som S\'nr k1111 hnve Interesse ogsna
udenfor ,\_ .l. )C's li: rcds, bringer ,·i nc1knfor den nnge Mnnds Spori;smanl og
s,·ur derpnn.
I) Hvordan fnas Olien ud af hi-engerute
Cylindrt• i eu Fly\'cmolor?
S ,. 11 r: Nnnr Motoren er i Gnng, slynges
Olien nf Ste11111lerne op i Krumlaphuset.
S:111fremt Olie i slorre Mængde s i\'er forbi Slempelrini::cne, medeus l\lo lorcn slnnr
stille, mnu Olien aftappes af Cylinderen
,·cd ni fjerne cl nf Tændrnrene.
2) H1111d forsInas ved Rcynoldslnllcl,

hvilken Betydning har del, o~ h,·ordnn
henyttes det ved Modeller?
S ,. n r ; Reynolds Tul 1•r P I\ ulwnæ,·nl
.
v . I,
Slorrclsc, - - hrnr ,. er l·lastii:hcrlen, l
(!

er den gennemsnitlige Plnndyhdr. n,: e er
Luftens Viskositet (d. e. Gnidnini;sknl'ffi•
1•r den gcnncmsnitlig1• Plnndyhde os c <'r
Luftes Viskositet (d. c. Gnidningskucf~idenl). Dn del pnu dette Sted \'il \"ære
ror vidlgnnencle ni uchundlc Hcynolclstal.
h·ls llctydning for Flyvemodeller, hen\'i
,;es lil Jorgen l\lortenscn~ og Harald Ai::er•
leys Artikler h<'rom i lll'nhol,ls,·is FLY\'
og • Luflsport <.
:I) Har lungl· Modeller tplnuhcluslning
;u, g/dm') slorrc eller mindre Glidcvi11~1•I
l'lld mindre, leltt• Modeller (Plnnhclastrung
15 g i'dm2 ) , i hekræfhmde Fuld h\'orfor"/
S ,. 11 r : Delte for en l\loclclflyvr.r no;::wt
rmcrkcligc Spnrgsmunl ~ync~ ni hero pna
1lt•n forkert e OpfnltelsP, ni ~tor1• i\loclclll•r
altid er tungcrc end snmn. Del er sjml<h•nl,
al l\lodcllcr komm1•r op pan m ·cr 20
i;/dm'. N1111r man mecl en l\1011\!I pnn 15
i;/dm' gor nogle Flywforsng og deref11•r
helnster Modellen, snu ni Planbl'la~lning1•11
uliver nogle fan i::ldm' slorl'P, ser mnn.
ni Glidcvinklen hlinr mindre ol{ Synkt•·
hnstigheden slnrrt.'. Fænomenet .~kyldc~,
al Modelle n, Hcynoldstnl fjerner sii: fra
del kritiske Heynolclstnl for paagmlcl1·11d1·
Models Plnn.
-1) llvnd er beclsl, ni hnvc Pl:111cl p:111
Modeller liggende o\'en pnn Kroppen. ~0111
paa • F"J.2•, l'ller hygget incl deri, ""111
• Knlorius• ol{ •Ølhunden • ?
S v n r: HHr 11f 1\hindernc "r 110d fnr
sii::. li ensiglen 1111'11 n i ittdhy!(gP Pln111•I i
Kroppl'II er d c11 nt 11on• Afsl1111d1•11 rrn
Tyngdepunkh•I til Op1l rifls1·1•11lr<'I ~nu lill,~0111 mulig.
Den cd 1,11irf's Mo1lcllc11 111,•n·
nslnbil om L1cni;1k11k~c1t, oi:: d1•11~ h:111·\l•·
1·i;ensk11her forbedres Yæscnllii:.
r,1 H\'or hurl ijll flp·cr tlcn 11111crik1111sk1·
• ~lanlnjager •, som hk,· omtalt i FLY\'
Nr. 6 - 10-1.3?
<; ,. n r: Hesullntcnw nf Manln-.lngere11s
Pro,·eflyn1ing1•r kerrcll'r ,·i e11d1111 iklu~.
Seriebygninl{ af d1·11111· Typ1• Pr ikk,i pnn hegyndt.
li) Skal mnn fly\'c med 'il'h·knn~truklinn
for ni blive Elilefly,·rr?
S \' n r: Nej,
71 Hvor hurtigt fly,·er d" s,·ensk,· .1.22
og ll. 18, hvor mange Hl{ hnr de?
S v n r : Hastigheden for .J.22 og B.18
t•r ikke offcnlliggjorl. .lugerens lllolorstyrk1? kender vi ikke, men den lii::ger anlngelig pnn 800 1000 HK; B.18 hnr lo Mo·
tor<'r nf hver 1550 HK.
81 Hvilken Betyduing har B1°nro1111is
Ligning for ~lodclfly\'ning ni: hrnrclnn
heny\lcs den?
S v n r: llernoullis Lignini; siger, ni Luft .
strnmnu·ns Hnslighed er omvendt 11roporlionnl med Trykke!. Luflslrummens Ha·
stighed pna Oversiden nr et Plnn er acl·
skillii::t slnrre entl paa Undersiden. DerHtl fremkommer den Trykforskel, der
krtldes Plnnels Opdrin. Se inni1tt lidlii;,•rc Artikler herom i FLYV.
9) Knn Glide\'inkl1•11 hrtegnr.~ 11d1·11
Vimltunnclforsog?
S v n r: Ikke for en Fly,·emodel. Hvis
1111111 kunde bygge en l\lodcl fuldsheml!,:
acrodynnmisk ren, kunde del lucle sig
gnre, men del er en Umulighed.
s. n. d.
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A. J. K.
Ledelsen.

Komplet I 5 Herter.
4. Hefte er udkommet.
Indeholder:

Instrumentflyvning, Maalflyvnlng,
Kunstflyvning o. s. v.
Pris Kr. 3.00 pr. Hefte.
Komplet Kr. IS.00.

FLYV's FORLAG
EJVIND CHRISTENSEN

Vesterbrogade 60 . Kbhvn. V.

Tegninger
med udførlig Byggevejlednlng til

Svævemodel ler
og

Motormodeller

*

SV ÆVEMODELLER
Nr. 22. Zogling junior ....... Kr. 0.50
• 23. ZOgllng . . . . . .. .. . .. • ~ 1.25
• 24. Spatz .. .. . .. .. .. . .. . • 1.25

• 25. Hablcht . .. .. .. . . .. . . • 1.25
• 26. Albatros .. .. .. . .. .. .
1.50
27. Der klelne Relher . . . . • 1.50
• 28. Grosses Albatros . . . . . • 2.00
• 29. Grasser Relhcr . . . . . . . • 1.00
DANSKE NYKONSTRUKTIONER
Nr. 39. Simplex ............. Kr. 0.75
(Donsk t,\odelllyvcr Unions
Begynder-Svævemodel)

• 40. Grlmponlmus . . . . . . . .

• 2.00

(Svævemodel I Klasse 7)

41. Ølhunden . . . . .. .. .. .

• 2.00

(Svævemodel I Klosse SJ

• 42. Kalle . . . . . . . . . • • . . . . •

• 3.00

(Svævemodel I Klasse !lJ

MOTORMODELLER
Nr. 30. Drohne .............. Kr. 1.50
• 31. Lerche .. .. .. .. .. .. .. • 1.50

Sendes franco mod Indsendelse af
Frimærker eller pr. Efterkrav

FLYV's FORLAG
EJVIND CHRISTENSEN

Vesterbrogade 60 . Kbhvn. V.

Telegrafbestyrer Mosdal fortæller om
Telefoni og Telegrafi i luften:
D11 Luflforlselskubcrne gik over lit
ul anvende Telcgrnll i Stedet for Telefoni, vnr delle bl. u. fremskyndet ,·cd
de Sprogv11nskclighcdcr, der opstod el Problem, der var overordentligt stort
her i Europa, medens man den Dag i
Dag i Amcrik11 knn benylle sig uf Telefoni, fordi der over hele I{onlinentet
urbcjde_s cfier somme Sprog. Noget nf
det v11nskeli11ste nt forstnn i de ikke ull
for tydelige Telefonsamtaler vnr Stednavnene, som Flyverne brugte ved deres
Positionsangivelser, man lænke sig blot
en Tysker, en Franskmand og en Svensker udtnle Navnet Nivaa - det kan
blive til ullehnnndc. Ved Anvendelse uf
Telegrnfien betjener man sig i høj Grud
nf Koder; med Grupper pnn 3 Bogstu•
ver kan mon prnklisk tull give Udtryk
for nit: l{øbenhnvn hedder snnlcdes OXS
og Mnlmo SEA. Delle System virker udmærke!, og kun ecn Gang bur det givet
Anledning til Misforslnnclse.
En hollundsk Pilot fløj over Skyerne,
og gentagne Pejlinger viste, ul Maskinen
lan Syd for Kastrup, og mnn blev der•
for pnn Radiostationen meget forbavset,
dn han pludselig melder: »over sene< og
pnn Engelsk fortsætter »londer om 3
Min.« Radiostationen forstod ikke, hvorfor Maskinen pludselig havde besluttet

sig til ut guu til J\lnlmii, hvis Kuldesignnl, som ovenfor nævnt, er SEA, og
først dn Lufihnvnens Telegrafist kom
ned pnn Plndsen og der sna Mnskinen,

blev del opklaret, at den hollandske
Flyver pun Engelsk vilde give Udtryk
for, at han nu fløj over Yondel, nærmere betegnet Køge Bugt.
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slud. lcchn. Jøri;cn l\lorlcnscn.

Luftens Arbejdsevne.
~Junie ~ llu~I ii;hcdcu ,. i m/sek, nu Plnn •
l..ordcn I i mm. l.1111 l\t!•lulle t ~kri\'l'~
~imJ1lc1'1•:
Hc
v • I · 70
hiet 1111111 lellcre kun mulli11licere 111,·d 70
••nd dh·idere metl den kinemntiske \'iskositcf , og dou fuu el lilslrækkellgl noj uglig l lll..,ultul l'or Mo1Mlt•rncs \'edknm mcnd,•.

=

Gennem- lin•
si III•

Ile -

1'l1111kD1<lc hctl
v I
I (m,.)
v Cmt"h.l
I ndcndor~model
.,, ti!\ cmorlcl i !il. 7
Snc nm1t1dcl i Kl. 8
~v1cnm1odcl i Kl. U

00

150
:!00

:soo

2
6
IO
IO

it/

8.-100
113.000
140.000
2I0.000

Tulu•I :!. Omlrentligl Ile-lul fur forskellii;t•
l\fodelslorrelser.

Til ~11111111cnlii;ni11g skul mc,·ucs, :ti cu
moderne Juger som f. Eks. • ~(lilfirc• flyver ved Ile
210 · :1000 · 70 4-l.000.000
Af o,·1.nsluuende ses, ni for ul fun dy:
n• misk Ligeduunclhed frem, llchovcr 1111111
i Virkeligheden kun ul holde samme Ken
•klul E = ,. · I, du den kinmnuliskc Visko
-~ilel uhni11tlelii;vis ikke ændrer ~iu, 111c11
forlllin!r ko nslunt. :\lun lule r i clenrw
',umme nhæni: om
• Kcndelnlsinclflydcl
,l!n •, llunde Legemer e r • k1·udetuls11111
I indllii;c ui; kunled1• I.,•g,•1111•r er , k,•nclc.
lulsuo1nrindllige •.
Luricns Stromnini; kun fol'lobe 111111 In
:O.lauder. Oslmrn,• Hcynul<is puuvislc dcll,•
fur \ ' ,cd~ker~ \ 'edkommt?ndc, m e n ukku
rul del ~umme gnr sig uælde11d1• for Lur

=

=

lt•n.

Ile~ nolds (luuvls ll- de lo Slro11111i11gslil
,tande ved Forsog i 1883. Hun lod \'øntl
,tromm•· igenne111 cl Glusror som ,·isl
pnu Fig. !I. For n i fuu Sl1·011111it1gc11 syn-

I/

#

., /

/0

Slromulng. ·rur
I
uulcnt kommer nfdet
lntlnskc lurlJUlcutu,,
9
der bel yder fon Irret,
og lnmlunrufluminu,
8
der betyder lyud Ph1 •
I
de. De lo Stromuin!lc r lrnldes oi;sno henholds\'ls for en Hvlr•
, elstromning og eu
1'arullclst romn Ing.
q1z
Hustii:heden,
h\'or
Stromnlngen
sluur
q10
om fru 111 huve
ret lumlnur til al
bll\'e turbulcnl, 11111~
qof
des den k r i t i s I, c
Hustlghed, og del
lllsvurende He-lul for
'
det kritiske He\" llhtl~,kr: J, .•
~l'/,0/1•1(
noldstal (Hc1,1). Du
Omslaget sker ret
~ot
2.
brot, er det forholds•
,·is let ul gi\'e et
cl1s11kl ile•,t•
0,4'1.
I
Ocrsom to forskel•
lige Slromningcr nll-ysun hnr samme llc0
l:il, skulde disse lrolSOooo
/00000
/SOooo
gc n,·s 111c,·11tc forJl-'l'I
lobe ~ns. Er den ene
ln111in11r, 1111111 den nmlcn ogsnu , ·,er~ cl.-1
For \ ' unds \ '1•dko111111c111le findt:1· Om,lu·
l!ll lndfnlds\'inkel puu U • I Sledel for
gel fru luminnr lil lurht1ll•nl Slrnmnini:
Opdrift ull Modslund e r de dimensionsluse Værdier, Opdriflskoefficlc11le11
~h:d w d Ile
2 ;1110, """ ogsa:, kaldt·~
\ 'andels He., 1•
I0111lrirtstullcl) c, og .\lodslnndskoef.i•
d cnlen Plodstnndslnllelf c, snml OJ>For Luftens \'edkommcnde l,1:111c,•11cs
1lrifl/ :\lodst11udsforhnldct
nfbildet
som
de lo Slro111nini;slilsl1111de heuholds,•i,
Funl.lion af Hey1111ldsl11llet He. Profilcl
o ,. e r k r i I i s k og u 11 d e r k r i I i s k.
I Modsætnini; til Strmnnini;cn om stor,• er del umerikanskc N. 60. Pun Diui,:rummel ses lydelii;I; Ved He•lul under Rehn
.\lnskiner og til Dels oi;s11u store Modeller.
ligger Opdriflmodstundsforholdct mellem
~om til Studii;hcd rorlnller o\'e rkrilisk, \'il
4 og 5 og o\'erkritisk mellem 10 og 11 .
mun hos mindre Modelle r ogsnn slodc
hvilket lel ufheses ,·cd 111 folge Kun·eu
puu den underkritiske Slrnmninu \'Cd He
c,lc" del vil ige n .~iuc, ni for hvl!r Meler
100.000.
S1111111 ~lodclle r flyver nor·
l\lodcllcn synkl!r, glider den 10 til 11
mnll lnngsonunerc end store Modeller, oi:
m frem , ulls,111 mere end dollllcll sun
dcrl!s Ile-lul muu derfor ogs1111 ,·1cre min
lnni,:l som i del underkriliskc Omruudc.
dre. 1 d e t hele lngel i:ælde r del, ni del
Forsui; hnr vist. ul del kritiske I\e-lul for
e r Husli1:heden. der er bcslemmende for
N. GO ligger \'ed 6300 og en Model med
l\c-lullels Storrclsc, idet Pl1111l10nJcn l Ikke
delle Profil kun nllsun lænkes ut huve en
ændres under Flp·ningen, og ,·ed l{onstrul1Plnnkorde 111111 200 mm og fty,·c li m /sek.
lio11 11r Modeller kun v11rierer Indenfor ret
Herved fons l\loddlens Ile-tul l\cmod Ul
snæ,·re ilummer. \'cd lionstruktlon ufen ~lo•
I\ · 200 · 70
84.000, nllsnu i del over•
tlel er del som Hegcl uldrlrt He-lollel, der 11f•
kritiskt. Omrnnde. ll\'is Hnslii;hcdcn kun
i;or l'lunlwrdens J.1cngde. Der er det undre
hunlc ,·æret 5 111/sck ,·ilde Re-lallet vær,•
Fuktorer, der spiller Ind, som IU11sscuegrænsblcvcl 5 · 200 · iO
70.000, hvilket t>r
ningcn, Sideforholdet, Plnnurcul I Forhold til
saa nær Ile..,,, :al 1111111 ikke i ulle Flyve
Slnbillseringsflødernc o . s. , .. , og \'iskosllcslillini;er og de derved nogel uensnrlcde
len lii;ger som for nævnt fllsl, suu ,·i
Husligheder, som Modellen vil flyve ved.
roligl kun lielrngle lfostii;hcden og noje
kun være sikker 111111, ni den til Sludi11forbundel hermed Modellens Væ1:t, som
hed vil flyve ovcrkrilisk. Af Fig. 10 s e,
ufgorcnde for Re-lnllcts Storrelse.
endvidere lel, ni Omstui:cl fru lnminur
Vi kommer nu til del meget bclydnini;slil lurbulcnl Stronming sker meget brnl.
rulde som Re-lnlsundersogelsernc hor
men 111 Opdrifl/ Modstnndsforholdel hurlii:
visl, nemlii; 111 ved en underkritisk Stromuntngcr en kons tunt Værdi (Kur\'en opho.
ning vil Opdriften være forholdsvis lill,·
rcr med ul slige). Er m1111 blol kommel
oi; Modslunden forholds\'is stor, nllsuu cl
op i det overkritiske Omruude, er ult i;odl
ugunstii;t Opdr ifl/l\lodslu ndsforhold. og
om man snu fly,·er ved cl He, der li1:ger
delle igen dnurligc Flyvecgensknber. Ved
muuske 25.000 eller 100.000 o,·cr del kri•
den overkritiske Slromnini; er del modtiske Rc-lnl, er uden Forskel, oi; lii;esuu
sulte imidlerlid Tilfældet.
med del undcrkriliske Omrande.
Pnu Fig. 10 ses Resullntel ul' Muulini:cr
forelngel i Vindkannl pna cl Plan med
l\lnn maa 11llsaa beslræbe sig for ul fa11
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lig, ledlc hun lidl fun·cl \'1111d iuc1111c111
e n fin Spids, Del viste siu du, al den
forvcxle Slrom forlsullc i rctl ini~-dc Baner,
~nu længe
Slromningshustighcden
vur
lille, 1111•n nnur Hnstii;hcden forogcdcs, gik
Slromningen over til ul l,livc boli;cfor.
mel oi: cfte rhou nden som llusligheden
voksede, blev den mere oi; mere urcgcl
mæsslg. indlil tlen lilsidsl oplosles i den
ovrigc Slrom. En sunlcdcs forlobend••
Slromning
kuldes
en
I u r b u I c II I
S I rom n i n g i l\lodsælning li1 den forsl nævnle; der koldes
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,----•-DET KONGELIGE DANSKE
AERONAUTISKE SELSKAB

Kontor: Norre Farlmu11s11ucle S, Kbhm. K.
Tlf.: C. 72GOA.
Po • ll(lro : 25680,
l{o n Io re I er normalt uubcnl dagllg m 15 llO
-17.!IO, Lonlag li!. lll.00-15.00,
Generalsekretæren tru,ITes normnll du11llg m. 16,00-17.00, Lørdag Kl. ts.30 - H.SO.
Oaaak Luftaportaraad1 Adr. D.l{.D.A.S.
Kosscreren: Dronnlnggnanll Alle 120, Holle.
Postgiro : liOOiO.

Afg1111g præcis Kl, 9,00. Den ældste uf jer
bliver oulomnlisk Leder, idel ingen nf
A. J. K.'s Ledelse hor Cykle til det Bru1-:.
Det knn robes, ul takkel være cl Til~kud til Turen fra D. K. D. A. S., knn vi
dække lid! af Udgifterne til Bille!, "cl
ul mærke, suafremt I stillt?r med Billet
oi; l\ledlemskort.
s. a. ti.
A. J. K.
Ledelsen.

DDL's FLYVEKLUB
paabegynder Svæveflyvning.

Nye Medlemmer:

AERONAUTISK
JUNIOR KLUB
Atlr.: D.K.D.A.S.
Nr. t,·artmagsgøde S, Kbh. K.

sin Model III at l'lyve overkrilisk, oi:
dette kan dels ske ved at fon Modellen op
111111 et snu slort He•lul, ni man Jigger
vel over Hek,1 eller man kun soge al sænke Rek,1 suøledcs, ni man ikke behover
unormnle store Husligheder eller Plonkortler, men delle skal behandles udforligt
i kommende Artikler. Forinden skol \'i
tlog kigge lidt nærmere pøo del lumin11rt! ·
ug turbulente Grænselng, idet det er For.
holdene i Grænselaget, cler er afgørende
for disse interessunle Foreteelser.
J ø r g e n M o r I e n s c 11.

SI. Kongensgade 68• o. G., li.
Palæ 2000.

U111111k l\lulurflyver U11l01tli Kunlur ,.,.

SPORTSFLYVEKLUBBEN

Christiani og Nielsen.
A/S L. E. Bruun Exporl, Musnedug. 20, Ø,

llcl bli,·er Søndag den 9. Juli, hvor vi
skal til Roskilde og se pa11 Svæveflyvning.
[ mon gerne lage Venner og Bekendte
med - nu har 1 jo flod Tic! til al vnrsko
dem - Programmel er i Korthed folgende. !\led Toget: Afgang Hovedboncgoord
Kl, D,281 Ankomst Roskilde 10,23 ; derefter Spadseretur til Flyvepladsen. Frokost
medbringes, vi spiser samlet i clel Fri.
Hjem igen med Togel fru Roskilde Kl.
10,33, Ank. Kbhvn. Kl. 17,23. l\led Cykle:
Modesled Frederiksbcri: Slot og samlet

Kontor
·reteron:

S11urlsllyvemeii Svæveflyveklub medtlcler, ut den nu er godt i Gong med Skoleflyvningen puu Lundlofte Flyvepinds.
bl. o. med den meget velflyvendc K.Z.11Skoleglider, der er h111nl fra Dansk Svu:veflyver Union.
De forsle, der bil!\' fænlii:c lil •A •
Ccrtilikulel, er Mogens Munk og Werner
Neertofl, og Klubbens Medlemmer med
Privnlflyvercerlifikul regner med øl nnu
• C• Certifikatet i Lobel of Sommeren,
Der kan igen optoges nogle enkelte
l\letllemmer. Henvendelse til Formonden.
Dircklor Ollo P. Larsen, Vestre Boule,·urd
4, C. 5200 eller til Sportsflyveklubbens
Kasserer, Assurundor Ollo Thomsen, Vesterport 110, C 9189.

Firmamedlem:

N11!!ile Udflugt,

D!~~!~~~!!..11!:~~Y.~~~~~2.N I
i:rundcl puu Feril.! lukket i Tiden fra 1Je11
17.- 20. Juli, begge Doge inclusivc.

Kobmund C. J. Nielsen, Silkcbori:.
Specinlarbejder Eyv. Frimund.
Højesteretssagforer H. Bech-Bruun.
l~øbmand Tage Lndby-Hunscn, Odcns,•.

Slrisle Udflugt.
Ocn vur druj, men den kunde luges,
Skude ni vi ikke var flere ene! 30. Terrumsporl eller Orienleringsovclse antast
som ,Flyvekonkurrence pua Gouben • vur
noget hel! nyt poo vurt Program. Brænde•
nælderne sved, og vi hostede Erfaringer,
son meget klogere bh,v vi alts1111 til næste
(iungl Uistancen var pau 5,3 km, vi havde iult li Kontrolposter, og Tiden for
den smukke Tur gennem Dyrehu,·en v11r
beregnet lil 71 Min.
Nr. I ble,· Jorge n Lu n d med Tidl!n
Ha Min.; for sin smukke Præslolion erln·crvede han sig Del Kongelige Donskt•
Aeronouliske Sclsk11bs Præmie, et dejligt
Kompas med lnskri)>tion. Le i f A II der.sen blev Nr. 2 og Heinrich Morg C li s I j (' r li e Nr. a.

horg llyraad, Jn·orved del rnr lykk1•1h-~
at gennemfure Kursus'cl.
Der var 20 Deltagere, som under Nu,·ii:ationslærcr Dyrchuui;e Hansens dygtige 1.cdclse i Shtlningen uf Juni Mauncd
har foreløgel den ufslullerule Eksuminu •
tion.

FTEH ul UUL's FJy,·eklub i Vintcr
E
har ufholdl cl teoretisk Flyvi,kursu~.
)>1111bcgyndle Klubben Sondog d en
Juni
4.

Svæveflyvning pna Eksercerpladsen i
Roskilde.
Pau Billeclel ses e11 uf llDL's Trufik·
flyvere, J.uflkaplajn H. Kierkegnarcl, der
instruerer et uf Klubbens Medlemmer in
den den første Flyvning.
Det er Flyveklubben • Hingen •s Skole•
i:lider, mon benyller.
Pau den første Flyvedug blev der 1111!1I
delt!.! Plnn forelngct 6-1 Starter.

Svendborg Flyveklub hur i Foruurct afholdt Teorikursus i Flyvning i Pigeborgerskolens Lokaler, der velvilligt vur
slillel Klubben li1 Rondighcd øf ·Svend•

Aktieselskabet

DANSK GALOCHE- OG GUMMIFABRIK

Kjøbenhavn

Køge

AKTIESELSKABET

NORDISKE KABEL- OG TRAADFABRIKER
KØBENHAVN F.

Kabelværk • Traadværk • Valseværk
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DANSK SVÆVEFLYVER UNION
l'ormnnd : :\lurermester li. A. Elilet9,
S. Mullon.-·ej 36, Sh,g~lsc.
Tlf.: Sluge Ise 35-l.
Sekrelmr l'ru11011uml11chcf :\lux Wcstphull,
Vcsterbro,iutlc I, l{obcnhuvn \'.
Tlf.: Cent rul 8800.
l{adllcrcr · ~lusltlnlsl li \'ltlchæk lijcltl/ u,·t,
VeS1crhro11udc :16, Kobcnlul\'n V.
Tlf. : H,·11 3012. Poslkonlo: '.15521.

j

I

lljcrg~lctllcjrcn,
Som litlligcrc meddelt vil lljeq;slccl•
lejren hli\'C nnlrncl Somhti; den 27. A11i;ust i !:l,·cl)l)llc, dersom der ikke indtræffer llei;h enheder, der unrnlii;i;or Lejren,
Mholdcls e.
Lejr,~11 ,·il hli\'e delt i lo Perioder, fru d .
:!7 H - !l.11. 111: fru 10.0.- 2-1.0.
llvi~ 1111111 ikke hur H Dui;e til l\uutlii:hcd , men onskcr ul dcllui:c for en korlt·re
T id, man 1111111 komme rra P e r i o d c r 11 t., lJ c H y n d c I ses du H, du tier ikke•
111 hli1·e oplngct Dcllugcrc midt i Pc.
riodernc.
Prisen for Dcllui;ebe i 14 Dui.:c eller
mintlre er •10 Kr.
Fru Cnrlscn hur uller i Aur lovet ul
luge sii: nf l{okkenel, der ,•il levere :\lori;cnmud og Mitldni.: for :1,50 Kr. Torko~I
lil Frokost ,·il kunne kubes i Lejren. Doi.:
1·il vi r1111dc Delingerne til selv al tui:e 1111
gel metl i Duuscr cl. lii:n. Vi hn\'dc mci.;t•I
s\'l'etl \'cd 111 skuffe Pnuhcg i ~ture Mu,ngd er sidste Anr, 111: del \'il mcppc hlh·e lt•I
lure i Aur.
Slurtpcni:ene er sul til !iO Ø1·c pr. Starl.
Det er lykkedes os nl sknffc hilligl
h., 11rlc1· lil e11 Del uf Ocltagcrue ho, Bchocrne i Svl'l1nllc, og 1·i regner med ni
l,unuc ,kaffe? J>luds til samtlige Dcllugerc ,
suulcdes ul fo'or~;unlin1isl111scl udelukkc n •
cle kun unvcnclcs til Spisestue og Ophold,.
rum,
Forh1111hentli1: vil del ogs1111 lykke~ o~ al
findu cl cgnel Værkstcdsloknlc cl Stl!d i
Lnnd~bycn.

Hr. Hultmunn og Hr. Curlsen bur givet
Tilsugn 0111 ul ville tage sig uf c\'enluclle
Hepurulioncr.
Mutcricllet bH,·cr præcis det summe som
sidste Anr : 5 Gr11111111 Bnhy 2B, :1 SG38, I
KZ og I Polyt.
Du Dell11i:;crunlullcl i h,·er Periode vil
bl i\ u hegneuset lit 75, ,·il 011tugclsc i Lej.
ren fiutlc Sled i den Hickkefolge, lnd111cltlclserne intlgnnr til Unionen.
Indmeldelse kun kun ske ,:e1111c111 Jul,.
her1ie, idl!I I~hthfornucndcnc skul under•
skrive snmtligc l111\111clclelsesbl1111kcllcr.
K I uh h c r n c kun rckvirl!rc lnth11cldclscsbl1111kcllcr hos U n i o II e II s Se .
It r I!! u, r. (2 Ulanl<cllcr for hrnr Delinger).
De udfyldll! lntlmeldelsesblunkeller og
lndmcldelsc,i:ebyrel skul være Lejrudrnl•
gel i llændc senest den 15.-7.•44. 8 I u Il·
k c I I e r II c b t • d c s s c II tl I I i I L c j r •
u d v II I Il c I,
D ro n n i n ll g 11 11 r d "
A 11 c I 2 0, H o 11 c , u Il I II d III e Id c 1s C S !J c by ren c
hede-; indhetull
11 11 11 P o s I k o II I u 8 8 7 U 0, 8 j c r Il·
sledlejren,
llr111111ini;g1111rd~
A I I c I 2 0, H o I I c.
I ndmcldclscn er bintlc111lc, og tichyrcl
forlubcs ,·cd Udeblivelse, medmindre den
punl;icldcnde knn dokumentere, al Sygdom
eller undcn tvingende Grund hur forhindret hum (hendel i ni dcltngc.
Det bemærkes, ul Deltngclsc i Lejr og
Flyvning sker puo ci;ct Ansvnr.
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Dansk Modelflyveindustri
Brogade
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. Oden1e . Telf, 10400

"KRATMO" 10
Benzinmotor komplet
,\rbeJ1ls1<1,inlngcr 111 "l{rulmo" -M0-3 fl
og run Krum11111shu•c Ul "lirutmo"
4-lfl-30 hjemkonimcl III 011111, Levering

Arne Fog,

Engbamel 76, K1benhvn, Eva 3701

Breeflu.,.• med Prl••• 111•-d••

ø••••• r

MODELMATERIALER
Krydsfiner I m og 0.8 mm

TRÆVAREFORRETNINGEN
Pr. Mø.ries Alle I, Vester 5341 y
(v. Ol. Kongevej 70)

VARDE STAALVÆRK

llellcl!!e l Arllklcm om llclUl'llttll
I FLYV Nr. 6,
I nndcn Spnltc, Slutniniic n :ir for slc

STAALSTØBEGODS

Afsnit skul slnn: Hclurspillcls fr ie \Vir e·
t.nde indkobles med cn K11rubi11h111i~ i
Sum l ingcn m e llem Slnrtwirc
og I 0,M t: I c r w i r c n (ikke som ungi' cl llelurspillets Wire) .

Tyl<kel• e
mm

Format
ctn

0,2
0,3

- 45X 12

Øre

Flyvning med
W Modeller
er en rigtig Feriesport
for Far og Søn

ERIK WILLUMSEN
Afdella11 W•Mod.tter

SS, Pllestna~, • Kt~en•m l
Talf. Cealral 9230

VARDE

• S. M. S T A A L •
E LE K TROSTAAL

PAPYROLIN

Prl1

W11llpt 1krl, eftar m WPrlIllIt,

Færdigbygget, flyveklar Svzvemodel,
leveret I Æske og med Flyveanvisning
Pris: 6,25

E. Eriksen, Hjallesc St.

AKTIESELSKABET

EllHVEUVEDE DIPLOJ\IEU:

20
25
0,4
35
0,6
50
0,8
65
1,0
80
forlang Specialtilbud paa
større formater

Sp~ndvldd• SO cm

ges billigt.

A-Dlplom:
O,·c Ii:rchs, Øslsjællund!i S,·ævekluh.
C. Zuylnet·, Polyt.•knisk Flyvegruppe.
ll. Krun1hofl, Polylcknisl.. f ip ci;ru11pc.
U-1>11110111:
G. .lcnsen, Jloskil<.lc Sv1c,·efly,·ekluli.
I. ,Je nsen, lloskilclc Svicvcllyvcklnh.
K. ,I. Jensen, lloskildc Sm:vcflyn •klul,.
H . I-lunsen , Øslsja?llund~ Sncvd lp·l•kluh.

Cellofiner

»KOMET«

Ca. 100 Eksemplarer af "Flyv•,
"Plyg• og "Flyg-Tidning• sæl•

JAPANPAPIR MED OAZE
Meget stærkt og fortræffeligt til Beklædning
af større Modeller
Papyrolln censldlg Japan, pr. løbende Meler Kr. 2.00
"

tosidig Japan, pr. lebende Meter Kr. 2.65
Bredde 90 cm

Papyrolla suger meget lidt Dope og har glat
Overflade

Motorgummi ca. I X 4 mm pr. Meter 50 Øre
Mod Indsendelse af Betalingen I frimærker
ekspederes omgaaende

+ Porto

Erlk Wlllum1e11 ler•••• I Modal1vavalyvnlD! Kr. 2,00

i

II

I

l
l

1,

I

~d0tdfaa,nd, 13øg,r om:

Flyvemaskinetyper - Motor8yvning
Svæve8yvning - ModeUlyvning

I•

faad fra FL YV's Forlag

I FYENS
I
I

1,

DISCONTO KASSE

I

ODENSE

B. Oalellua, Jlpndtna flglar, hfl Kr, 4,00, Indb. Kr, 6,60,
73 berømte Flyvemaskinetyper fra de krigsførende Lande.
Med Beskrivelse af deres Opgaver, Anvendelighed 01 Data.
DANSK UDGAVE, Kr. 4,85,
B. Oatellu, Bymde111 1'81ar D, hft. Kr. 4.00, Indb. Kr. 6.60.

Stiflet 1846

Nyt Bind af den bekendte svenske Forfatter. Indehol.
der nye Typer Flyvemaskiner, som er fremkommet siden
1. Bind udsendtes.
·
I

I

I

I

DANMARKS ÆLDSTE PRIVATE BANK

Luftfartforsikringer
overtages af

Den nordiske Pool for
Luftfartforsikring
Central IZ. 793

Ulf Ramm,Edehaoa, Modeml alridsDyg. NY UDGAVE.
hft. Kr. 9.00, indb. Kr. 12.00.
Den mest omfattende Bog om Flyvemaskinetyper, der
hidtil er udkommet. 247 Sider med Billeder og Data af
alle Landes Flyvemaskiner.
Autoglron, Af K. G. Mol!n, R. v. Bahr og S. Lulhander.
Nyt Bind i den kendte svenske Serie: Flyg och Motor.
hft. Kr. 7,00, indb. Kr. 10.00.
Dansk Flyvnlnga Historie, Kr. 8,60 (nedsat Pris).
Dansk Militær. og Civilflyvning fra Flyvningens første
Dage og indtil Tiden omkring 1984. Mnnge interessante
Illustrationer og Skildringer fra Flyvnin11ens Barndom.
Follmanns Flyvehog, Kr. 4.75, indb. Kr. 6.2li.
Det er en rigtig Bog om Flyvning og Flyveroplevelser.
Mange fortræffelige Billeder og en Tekst der fortæller om,
hvordan Flyvemaskinen bliver til, og hvad den kan præ.
stere i Krig og i Fred.

Saa Dyver vi, Kr. 8,60.
Dansk Motorflyver Unions Lærebog f Flyvning, som an.
vendes ved et teoretisk Kursus. Ogsaa til Selvstudium er
denne Bog velegnet.

Sv1evenyvnlng: Redigeret af B. Wollf og S. A, Dalbro.
Nyt Oplag.
Kr. 6.85.
Tilrettelagt pnn en let tilgængell11 Maade, som gør Bogen
lige velegnet til Selvstudium og Undervisning.
Dugasson, C. O.: Praktisk DancUednlng fllr aegel07gare_
En ny og udmærket Vejledning i Svæveflyvning, der giver
Anvisning pan all, hvad Svæveflyvere bør vide.
hft. Kr, 8,00, indb. Kr. 10.00.
Dang, Tbln1?Sen og Welsbaupl. lfodelD:,vesport, Kr. 7.60.
All hvnd Begynderen og den Viderekomne skal vide om
Modelflyvning, findes I denne 294 Sider store Bog. Der
er Afsnit om Teori, Konstruktion og Bygning af saavel
Svæve- som Motormodeller, der er Tabeller over de
mest anvendte Profiler.

HOBBY-BOl(EN 1944, Kr. 5.40.
Indeholder Tegninger til S,·ævernodeller, Skalnmodeller, Sc;Jl•
skibe, Molorskihe o. s. v.

Ulykkesforsikringspolicer udstedes af et·
hvert Forsikringsselskab, der er tilknyt·
tet Poolen, samt DDL's Billetkontorer
i Industribygningen og i Lufthavnen.

All_e andre dnnske og udenlandske Bøger om Flyvning
ekspederes pan hurtigste Maade.
Bøgerne sendes pr. Efterkrav eller mod Indsendelse af
Beløbet i Frimærker.
Abonnement paa Svensk FlygUdnlng og Flyg modtages.

FL vv·s FORLAG - EJVIND CHRISTENSEN
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Vesterbrogade 60 • København V. • Telf. Central 13. 0
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"Is DANSK SHELL
SHELL-HUSET
PRIS

s.oo

Pr. Aariar Kr.
Pr. Nlam- 60 ØH

KØBENHAVN V.
l!JVIND CHRISTl!NSl!N
BOOTRYKIUml & POIU-AO

Veaterbqade eo. Kbbn. v.
Telf. 13.404 • Poeqtro 7.8.1124

Flyverne fortæller:

•

En stout Fisker.
j\mbulance-Flyve ~Tjenesten har siden Oprettelsen ud-

J-\

ført over to Hundrede Ambulanceflyvninger. Jeg

husker et Tilfælde i Isvinteren 1940, hvor vi blev kaldt
til Omø for at hente en Fisker, der havde kvæstet
Skulderen alYorligt. En øjeblikkelig Operation var nødvendig, hvis Patienten skulde redde Førligheden.
l ajtn. K. E. Simonsen,
Fører af
Zone,t dnlngskorpsels
Ambu/ance/lyT1e1nask/ne.

Vi landede paa en lille tilfrossen Sø og gjorde klar
til at tage Patienten om Bord. Vi saa os om efter Patienten, og stor var -vor Forbavselse, da vi saa fire Mænd

komme bærende med en stor Tøjkurv, og i Tøjkurven lan -

Patienten.

Da de naaede Ambulanceflyvemaskinen, vilde Fiskeren trods sine store
Smerter og trods det, at han var paa Strømpesokker, selv staa ud i Sneen
for at gaa hen til Baaren. Det fik han d_og ikke Lov til.
Fiskeren nægtede at tage med Ambulanceflyvemaskinen, hvis ikke »Mutter« kom med, -vi maatte saa love ham, at )>Mutter« nok skulde komme
med, og fna Minutter senere var vi paa Vingerne med Patienten paa Vej til
Hjælpen bos vore dygtige Kirurger.

Indrykket af

INTAVA AVIATION PRODUCTS
SANKT ANNÆ PLADS 13 - KØBENHAVN K.

Repræsenterende

DET DANSKE PETROLEUMS AKTIESELSKAB og VACUUM Oll COMPANY A/S.
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Hamborg-Ruten blev aabnet af Chefen
for Sjællands Flyverafdeling, Oberstløjtnant C. C. Larsen. Om forskellige Hændelser og Indtryk fra den Tid fortæller
Oberstløjtnanten:
Forholdene for Selskabet var primi•
live den Gang. Del havde lejet en Hangar af Hæren, og el Siderum gjorde
det ud for Ekspedilionsloknler. Ekspeditionen af Publikum blev klaret af en
Assistent med Assistance af Altmuligmanden, den senere Portner i Lufthavnen, Tykke Hansen. Værkførerens Kontor og hele Heservedelslagerel rummedes i en stor Kasse, der var opstillet
mellem lo Hangarer. Kassen havde en
Gang været brugt til Transport af el
Luftfartøj. Disse smaa Forhold forman•
ede dog ikke pan nogen !\lande al trykke
Stemningen. Vi var allesammen Optimister om en Hals.
Der var ingen Passagerer med paa
den første Tur lil Hamborg, kun et Par
Postsække. Del synes jeg egentlig var
lidt nedslaaende. Paa Hjemturen havde
jeg til Gengæld tre Passagerer. Der var
ganske visl kun Siddepladser til to, den
sidste manlle sidde paa Skødet af en af
de andre, og Luftfartøjet blev lidt haletungt, men det gik dog 'allsnmmen. Før
Starten havde jeg haft lidt Sprogvanskeligheder med Passagererne, mit tyske
var ikke saa godt den Gang, men del
klarede sig, for del viste sig nemlig at
være to Svenskere og en Nordmand. Ved

Hjemkomsten blev de tre Passagerer
selvfølgelig modiaget med aabne Arme
af .Jordpersonalet. En sne stor Belægning paa den første Tnr manlle da være

et godt Tegn. Iøvrigt var alle tre Passagerer Fripnssagerer, men del gav ikke
noget Skaar i Glæden og Forventnin•
niogen.
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.. ~ ( IE IL t) S IE "~
A\SIP
IDt)IPIE
(LOYBES KYTTET)

er fremstillet i nøje Overensstemmelse med Forskrifterne
i B. E. S. A. Speciilk:ation 2 D. 101

KLAR DOPE - ALUMINIUM DOPE
RØD DOPE
Fortyndlngsvædske samt Identificeringsfarver og Speclalfarver
ENEFABRIKANTER:

½ f). -IF. A\ S IP
(SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER)
PRAGS BOULEVARD J7 KØBENHAVN S.
TBLBPON C. 61, LOKAL IJ

os

2Z

Trebladet F.L.S.-Aeromotor, Vingefang 24 m. Ydelse op til 60 kW. Vinger
konstrueret efter Aerodynamikkens Love.
Den udnytter Danmarks Vindkraft og
sparer derved Brændsel.

F. L. SMIDTH & Co. A/s
VESTERGAOE 33 • KØBENHAVN K. TLF. CENTRAL 6098

•
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EJVIND CHRISTENSEN (ANSYARSH)

August 1944

Nr. 8

17. Aargang

Trafikflyvningsproblemer efter J(rigen
VOHDAN vil clet guu med FlyrninH
gen, nuur Krigen er forbi? !\lun skul
være varsom med ul .spua, men een Ting
er vistnok givel: den civile Flyvning \'il
l'llu el Opsving som ingensinde f'ør. De
munge hundred Tusinder uf trænede Flyvere og undel flyvende Personel, der bliver ledige, nnnr Freden kommer, vil ikke
uclen videre lægge Flyvningen puu Hylden, os de enorme Mængder uf Trnnsporlflyvninger, der hur været forelugl.'I
under Krigen, vil ogsuu sætte deres Spor.
Flyvemaskineu er blevet et 1.mdnu mere
uundværligt Befordringsmiddel, end den
var for den nuværende Krig.
Al man derfor indenfor luftfllrl.sintertisserede Kredse stiller store Forventninger lit den kommende Trnfik i Luften, er
ganske naturlig!. Dermed ikke \'ære sugl,
ut man tror, al Flyvemaskinen pludseli!l
· kun overlage de nu eksisterende jordbundne Trafikmidlers Opgaver,

Lufllruflken kan Ikke heil overtage de11
jordbundne Trafik.
I U. S. A. har man for Eksempel regnel
ucl, ul hvis de 1.800.000 Godsvogne, som
findes i Landel, skulde erstattes uf Luft
fortøjer, saa skulde der bruges 600.000
Trafikflyvemaskiner af de Typer, der
eksisterer i Øjeblikket. Disse mange Lurtfa1•løjer vilde pan ecl Aur bruge ca. 550
Billioner Lilt!r Benzin, og del svarer til
2½ Gang suu meget, som samtlige Huffi.
nuderier I Verden kan frernslille i Dug.
Til denne vældige Luflflaude skulde der
bruges el flyvende Personel pau iull
2.600.000 Mand, og del sumhide Tmfikpcr.
sonels Antal vilde komme op 11110 20 Millioner Mand, eller 15 pCt. af hele U.S.A.'s
Befolkning. Det er derfor en urimelig
Tanke, ul Flyvemaskinen skulde kunne
uverta11e hele - eller blot storstc Delen
uf den Trafik, som tilkommer Jernbane i ne bure i U. S. A. Sen mc11et desto ml!rc
ustandsynligl l!r del, al hele Verdens
Jernbane. og Skibstrufik skal kunne bl!·
sørges af Flyvemaskinen. Al Flyvemuski•
nen derimod vil komme lll al lose langl
flere trafiklekniske Opgaver end tidlige•
re, er nogel hell andel.

Af John Foltmann.
llombclufUurløJer11e eg11er sig Ikke

III elvlll Brug.
I denne Forbindelse er der eel sturl
Sporgsmaul, som trænger si11 pun: l\lateriellet. Eksisterer de Trnfikflyvemnskinclypcr, der skal bruges for at kunne løse
de mnnge Opgaver, eller skul 1111111 fur.si
til al bygge dem, og i suu Fuld, hvilke
Typer skul der bygges? Del er fristende
ut regne med, at de vældige . !\længder ar
store Luflfurløjer, som Sturmuglernes
Luflvuubner eflerhuunden har bygget, el•
ler hvis Bygning er forberedt, vil kun111•
anvendes til Befordring uf Passagerer og
Frugt efter Krigen. Den Mulighed kun
man vist heil se borl fru. Alle de Typer,
der hidtil er bygget, selv de største Bom.
berlypcr, er lidet eller uldeles uegnede til
civill Brug. De kan ganske ,·isl bære en
vældig Messe, men i Forhold til den
Vægt, de kan slæbe med. kun de næsten
ingenting rumme, og del er nu engang
rummelige Luflfarløjer, som Trufikekspcrlcrne runber paa. Naur det drejer sil!
om civil Trafik, kan man ikke uden videre se bort fru Økonomien, ug uf den
Grund man der kunne være 11011el i Musk inen for ut Flyvningen kun betule sig.
Del er derimod muligl, ut de store Trunsporlflyvemaskiner, som eflerhuunden er
blevet bygget, kan anvendes til civilt
Brug; men for nogle Typers Vedkommende findes disse kun i enkelte Eksemplarer, og vil derfor kun være som en
Druabc i Hnvet.
San er der ogsuu en anden Ti1111, d"r
gur sig gældende, nu.ar del drejer sig 11111
en mulig Anvendelse af Krigsflyvemaski•
nerne, og det er Motorsporgsmuulct.
Krigsflyvemaskinerne er byggel med Furl
for Øje og er uf den Grund uclslyrcd,•
med l\lotorer, hvis Benzinforbru11 er uf en
suadnn Størrelse, ut de civile Lufllrafikselskaber slet ikke har llaad lit ul bru11•·
dem. Ganske vist er Luftfartøjernes Fart
ogsaa derefter, deres Hastigheder ligger
pea 600 km/T og mere, men del er el mc-

gt!I stort Spurgsmuul. ow den ul111intleli11c
Gods. og Persontransport hnr Brug for
suu store Hastisheder, ror mnn kan nu tin.
guug ogsau kube Husligheden for dyrt.

Der muu bygges særlige Truflkflyvemusklner.
Mulerielsporg.smnulel bliver suuledes
\'unskeligt ul luse, for selv om 1111111 pru\'ede poo ut bygge nogle ul' de militære
Flyvemuskiner om, vilde de alligevel ikke
kunne opfylde de Kruv, cler stilles til el
moderne Pussugcrluflfurløj. Delle bur
Amerikanerne indset for længe siden.
Henimod Slutningen uf lU-l2 besluttede
Kongressen suuledes, ul der i Løbet 111'
10-l:J skulde bygges ikke mindre end 2000
Flyvemaskiner udelukkende beregnet til
civil Trafik. El lignende Antnl Trafikfly.
vemaskiner vil rimeligvis blive byggel i
Løbet af i Aur, og det betyder, ul U. S. A.
bliver en l\laglfaklor, der muu 1·egne.~
med, nuar Lufllrafiken kommer i Gang
igen.
Naur mu11 nu, som TiUæltJct er, skul til
ul begynde pua en frisk med Bygning 111'
Trafikflyvemuskiner, hvordan skal de s11u
være. Skul del være store vældige Luft•
fartøjer, der kun rumme flere Hundreelt•
Passagerer, og som den moderne Ffyve•
teknik gør det muligt al bygge, eller skul
del være Luftfarløjer som hvad Størrelse
unguur mi11der om de nuværende'/ I snu
Henseende synes de fleste Fagfolk ul huve
de samme Synspunkter.
l\lellemslore Traflkflyvemu11kh1er og en
læl Beflyvning øf Uulerne.
Den umcrikunske • Plyvemuskinekonslruklør Seversky siger:
Atlenterhuvel skul ikke trufikertis af
slore flyvende Luksusflyvebunde. Flyveliden vil komme suu langt ned, ut mon
ikke behøver al lænke puu Indretningen
uf Køjepladser, man skul blot sørge fur.
ut Pussugererne sidder bekvemt og bliver
ordenllig forplejet. Frem for al flyve med
et enkelt stort Luftfarloj nogle fua Gange
i Dognel, er del vigtigere at kunne flyve
mange Gange. Den interkontinentale
Lufttrafik bør derfor opretholdes med
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forholdsvis smun og hurtige Luflfurtujer,
som uri;uur med korte ~ldle1nrunt. Der
hm· ufguu en Flynmnskinc over Atlunh·rhu,·el hver Time.
Chcfkonslrukloren ho~ tid lyske Fly•
n•muskinel'irmu Dlohm & \'oss er 11111•
lre11l uf summe lll1mi11g h\'nd i'ersonlrufik cn uni;unr. 111111 lror g1111skc vist (>an
store Fly\'ehuude, der kun rumme 1002(Hl l'ussu.icrcr, oi; som 111111 12 'l'imer ,·il
kunne l'ly\'e o\'c1· All1111lc11. Men hun m ener, u I for de P:1,sai;ercrs \'cdk11111mt•11dc,
som , ·irkelig hur lra,·11, vil d e r !>live liyi;.
i;el 11oi;lc mindre og hurtigere Fly\'1!11111 •
skiner, tler \'il komme til ni fly\'c i Sira•
losl'æren.
Chcl'c11 for Uniled Air Li111,s, \V. \\'.
lJ:11·ii,s, cler residerer i Chicogo, er frem •
l.01111111•1 med en mere cJclnillcrcl Plnn fo r
Fir1111wh M111liricl1H1lilik i den kommenclc·
' l'id. lluu ,·il un,·,•udi, lrc forskellige F ly.
1 emu.,kim,lyper; en Luks11sflyvc11111ski1w
lll l'a~~:11.;crlral'ik Dugnel rundt, en unckn
Type til Du.ilrul'ik alene, og elHll.'lig en
ku111binercl l'nssuger. oi; Godsfly\'Cmn •
skine, u,Myrcl med cl Skol, der k1111 flyl lc" ertcr den Pinds, <ler skul hcnyllcs til
(;u1lscl, Denni.' Pl1111 uclelukkt•r dog ikk e,
si,:er .:0.lr. D111·ics, :il der s kul un,·e111lcs t'll
fjerde Typt•, 111•mlii; en .,11eciel Goclsm:1•
s kine metl eu Lusleknpndlcl p1111 l 'II. ;,
Tons,

For11kelllge Typer til h,·cr sil l'or1111111I.
F lp·en111ski11ely(le Nr. I er cl riremo •

'

lorel L11nl11rloj metl en Fuldvægl pua
;,i.500 kg o,: Plutls li] 100 Pussngerer i
Uulllrufik eller 5(i Soniplutlser 11lus 10H,
k,: Po.si eller Gods. .l\lecl en lllnrchlm~lii;•
hecl 111111 -l-l:I km/'I' kun d e l flyvc fru New
\'ork lil Sun F rand sen 111111 11 ,-li Ti1111•r
med tre lllelleml1111ding1·r, l'l)'\'i'Uclc i 1-11
llujclc, som lillJler mellem :1.0011 o,: i .4i00
111.
lie1111e 111Mtilshaslii;hecl cn lii;i:er imd .
lem -lUO og -12i km/T . E l L11flfo1 loj ur
clcunc Type skul være intlrellel metl
ulle twnkclige Bckvem111clii;hetler for l'uss11,:c1·1•rnc, heri nul11rli,:1·is incllll'fulkl ,·I
, 1•liiss11rl ert•I h:ukkcu. Det skul intlretlcs
mt•d Jlojlrykskuhin cr.
F ly\'cmuskinely(H! Nr. 2 er 1•1 Luf'lfur•
luj, hvnr Pnssugercrne fnar nuget 111i1ul.-,·
P ind, "lil Hnnclighcd end i den furnærnle
Type, m e n 111lii.ic,·cl mert• end i de nm·æ
!'ende T_ypc r . •Del skul srnn• til .lernllu•
111·11~ I. l( lnssc. Billclpriserne skul ikk•·
\ ' 11:l'te lltcl't• 1•11d 1·:1. l111h·th·le11 uf de Bill et•
111·isl!r, lie r ~kul l11•tult·s for ni fly n • 1111•tl
l.uk s nslin ereu.
Fly vmrnski1w lyp1· Nr. :1, tlcl ko111hi111•n •d1• l'u~sai;t•r- og tic11lsl11l'11'11rloj, hlh·c r
cll•I m l ntl sh · uf de In· Typer. Del skul v1cre
1•1 lomolOl'cl , hoj1·i11gct Mnnoplnn m e tl e11
F11ltl1'æ!ll 1111:1 111.lif,O kg oi; med Pind,; t il
:i!? l'a,~ngc r cr eller i Tons Lnsl eller en
J, 0111hi11ulio11 uf disse lo Tin,:. Mnrchha•
~ligheden er ;1:,:i km/T. llt.!lle Lul'lfurloj
kun um·entlt•s 1>11111lc pun Hm·1•drulcr11c oi;
d " n1i111lr1• Huler; Ilds Plnnhcluslninr,: 1·r
ikke st111·1·c encl de 11u,·1cr1•n1h• T ruriklutlfurloj c r, nr,: derfor hch1111•r tfol ikk1• tic
m c i:cl slorc F lp·,•pludser.
Alle tre Ty(lt'r skul hun 1•1 lrt•h,iult•I
Undi,rslcl, og Nr. I oi; 2 skul 1>111•1• lr~·k-

lællc Kuuiucr.
~Ir. Dnvies tror ikke IHIU .:0.lulii;lwclcn uf
hy i;i;e milihcrc F lyve11111ski11er 0111 t il
l'h ·ilc Formunl. l~reml iclcns Flyv1•m J!'k i·
ner skul hygge•~ up omkring PusMt~en·ru,•
o i; tiodscl, og ikke 0111\"endt.

111

J . Foltmun11.
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Ved John Foltma11n.

S .-\ ,lll ll-18 IJ er i Serieproclul.tio11. Den er url.~lyret med 2 Stk. IJ"imler Be11:
IJB-6ti0 n me,/.~kekole,le Motorer Iwer I""' 1,i50 /lli.,

Den helsvenske Bomber, B-I8.
Den sl"en~ke Bnmher, H-18, tkr 1•r i-0 11 •
slrucn, I ur s,·ensk,• lngen ion•r, ur,: som
hli1·cr hn;i:et i S1·crigc, hur fu111~t e n nv
~lolor. l.uflfurlujcl rnr oprindelig u d s ly •
rel m e d lo luflkole,lt• ~lolorcr, mcu ,lt·n
nye Udi:uvc, U-18 Il, hur fuael 2 S tk .
Uuimler Benz UB•liOå Il rnitl,kekoll•cl1•
Molorcr, h\'Cr 111111 1550 HK.
Arhcjdt•I puu Sericfrcmslillini;1•11 (lall
S\"enskn Ac roplun Aklieholugels Fly\'l'mnskinefuhrik er iuvrigl i fuld Gun,.:. Der
e r jo spærre! for Tilforslt•r nclc frn lil ,fri
s,·enske L11fh·11n he11, sun 1111111 hur ,·ærel
11uds11gel lil ni lui;c ful selv, oi; del synes
ut \"ft!J'i, lykkt•des ove r ni ~luuc:le, S, eri,:c
er i Lohel 111" l'o1'1111ltlsvis karl Tid hh!\·c•I
seh·J'orsyncutle hvnd mililære Flyvemnskiner unguar, ug tlcn nye Bomhcrlypc, ll- 11!
D, hclydcr c n \'ll!rdifultl Forngclse uf clel
s\'1•11ske L11l'l1'11rs1·11rs Knmpl11i rcclsknh.
Del er ikke uoi:et heil lille Arhcjclt• ni
~kulde slumpe en Fly1·emuskine procluk.
lion op fru Grunden, og del er ikk" 1111gcl, som kun go res rrn den ene .:0.11111111•cl
lil tlc n 1111tlen. llvis 1111111 lnJlcJ· fnl puu l'II
ny Type, sii:cr S 1·cnsku Aeroplun Aktie•
holni;cls lrrgeniurcr, 1-urer del lrc A1tr, in ·
1lc11 Seriefrc111slilli11i:c11 kun p1111Llci;y11des.
Utlkusl, Tegninger oi: B1•rci;ni11i:cr m. 111.
111rcr !I M1111ncdc1·, l~orhuncllingcr med 1I,·
luf(mililære l\lyntli,:hcder I Muuue<I, llyr,:ning uf cl Pru\'l!ckscmplnr 10 Muum·cl~r.
Pr11\'cf1y\'11i111icr I\ :'llun11etl1•r ~uml Forh,•.
redclsc uf S eriefrcmslillini: 12 M1111111•dcr.
.:O.lun rui1r et Indtryk ur del Arhejc..1,•, tier
er guucl fornd for Sl'l'icfrern~lilingcn uf
B· 18 Il wtl ni hore, ut der slu1lde fremslilles ikke mintlre end I0.000 Tt•,:nini;er
sumt 15.-to:I l'orskc•llig1· S lykkcr \'ærkloj
til en sumlet \'ærtli uf :l.5 Milliouer Kro-

ner.

Næn ncrt• llelnille r kan der d1•s,·1l!r1·,•
ikk,· gin s om 11- 18 li, men ~om K11riosnm
k un ru r ltl!lle., , ni h,·e rt Lnflfnrloj hl. 11. Jw.
s lnnr uf Wll.11011 Nilh'r. 2:i.1100 Skruer. r,:io
l, v11tlrul1111·ler Pltul,·, 2 km l'rnril, 10 km
1•l1•klri~I, Lt•dnini; oi: HIIO III ll11rl1•tl11in1:,

New York-Skandinavien
paa 17 Timer.
For 11oye/l '/'it/ .~ide11 o{{e11lli1111jortlr
1'1111 ,tmericu11 , lirwuys siu l'ri.dili lt•
fm· l.11fllrtf(iJ.-e11 efter l(l'it1e11.
l'l'i.~erue blive r luvere em/ I. 1a11.~.~e
J)m11per frir I(ri(lt'II. E11 l•'lm,erejs" fru
New l'ork til Stoeklwlm s/;"I Jwslt.! c11,
2.'·W Do/111rs, s11Urt!1u/e til /120 .~v. I\ r.
Hejseu kommer til (I/ vare 17 Timer.
Pa11

,\111Cl'i1·,111

:\i1•wu11s

F11rlpl1111

omf11lle1· bl, 11. f 11/111u1tle Ruter:
New \'ork- J.om/o11, 1.'I 1'i1111•r 48

Min.; /'ris 1,'Ui Doll11r.~.
New

l)o/lurs.

l'ork- l'ari.~. 1:i

New \'ork

Timer; 202

/Jerli11, 1li 'l'imt•r; 21'i

/Jo/lurs.
New l'orl,· Mo.~k11m. 1.'I Timer 1'.!
1lU11.; 25!1 /Jol/11r .~.

Junke&-s Ju i88.
Den nye tyske Nutjager Junkers .Ju
1811 er en rurheclrel Udga \'e ur .lu 88,
og der er ikke slur Forskel ul se 1>:111
ile lo Typer. Ju 188 har imidlertid
,;lorre i\lotorcr, ug dens Dimensioner
er liclt slorrl! end .lu 88's. Den er ud styret nwd 2 Sti,. m,IW 801 i\lolorer
hver 1>:w 15:ill IH~ i lillOII m (.lu 88 hur

2 X 1450 Hl{). Spa•111lviclde11 er 22,JO
m, l.:c11g1ie11 l-1,9:i, Planarc:1let 5;>,7~

m•. De lilsvurcnclc Tul for ,lu 88 er
III, 14,:rn 111 og 5-1, lli
m~. Besætningen IJestuur ur 4 l\lond, og
henholds\'is 19,99

De11 .~e11esle Udgave af de11 >fl11ve11dc F,i:.~l11i11n<, Boci11g 8-17 G, .mm er mlslyret mecl el llnnetaar11, tier mn1wvrere.~
/Jc/jc11e.~ i11clc fra l(roJ1JJCII. /Jc1gclaarml er vist i N,crbilleclel tillwjre.

den knn mccHørc en Bombelnsl pan
a.500 kg. Dens største Hastighed cr
pan 525 km/T, og ncvæhningcn hcslaar ur en 20 mm Kanon i Næsen. cl
l3 mm l\laskingc,•ær i cl T:rnrn o,·er
Knbincn, et 1:-1 mm l\lnskingcvror i cl
Ryglnarn saml to 7,9 mm l\laskinge\':c.
rcr undcr Kroppen. Engl:cndcrnc
hævder, nt den nye i\lnskincs Fly\'C•
cgcn.sknbcr skul være aldeles rrcmragcndc.

Messerschmidt Me 109 G.
De nye G-Udga,·er ar dl'n lysk1• ,Jn~cr
;Ile. l()!J er hercgnel til Knmp mod "lnnl 111111

,Jorden. Den er pnnsrel 1mn normal l\lnndc: cl 8 mm Pnnser til Beskyllelse ur Fly.
\'erens Hm·ed, el 5 mm Pnnser til Beskyt.
tclse nr Hyggen oi; cl :!O mm lykl llurnl•
skol hngvcd llcnzintnnken. Me 10!1 G kun
enten mmlfnrc Oli Bomhcr i1 2 kg, •I .Stk.
:1 :!50 kg eller I .Stk. pau :!50 kg. Motore n
i,r en Dnimler•Be nz DB li0,'i 111111 1:150 IIK.
Be,•ælmingen heslnnr nr 2 .Slk. til mm
Maskingevære r, s om 5kydcr gcmwm Pro.
11elkredscm, og 2 Slk. 20 mm l{n noner, 1111hrnRI u11clcr Plnnernc. Desuden er en Dd

llawker >T1111lwa11c Jageren er pa11
Um/er.~iclcn af Pla11et for.~y11et med
1wule brede sorte Striber paa Jwicl
Baggri111cJ for al Luftvær11sarlilleristerne ikke .~kal forveksle dem med Tyskernes 1-'ocke Wulf Fiv-190.

Ek11emplare r uclsly r<'I med en :!0 111111 Ka110m skyder i!lt!llll em Propehm,·ct.

111111,

Flya,nlngens Sikkerhed.
De inclenrig.~ nmcrikamke I.uftruler
ka11 far ,turet 1,?4,1 notere c11 belycleli{I
1-'remoang lwml Passagerenes Sikkcrhecl angaar - dc11 .~lor.~te siden 19,W.
Sel.dmberne har iall lilbanelant e11
Slræk11inu , 11aa ikke millclrc wd
2.654.850.000 km med Pas.m(Jerer. /Je1·
har Jam været to l.llyklur, hvarvccl 2:1
l'a.~.m(Jerer er blevet dræbt eller kommet til Sklllle. Del .~varer til 1 f or11l11/,·.
kel Pas.rnger far 115.429.000 km.

Boeing B-17.
Den flyvende f'æslnini;, Boring ll• 17,
hvis seneste Udflave er B-1 i Ci, mimes al
hnve nanel 1\111ki;i11111111 i sin U1h'iklini;, ni;
d1•11s Eflcrfnlllcr, B-2!1, har ullercde vist
sig.
Prololypcn for Boini; B-17 hed Boeing
21111, og den hlcv nlleredc hygflel i rn:15. I
fl)'\•emæssii: Hense1•111lc vur den imidlcr•
lid lidt af en Skuffelse, indtil 1111111 fnndl
ucl uf 111 !live B-17 en helt nndcn Hnh••
finne.
M Typen B-17 hlc,· der hygget t:I .Stk.,
nf J!-17 B :m og ni' B-17 Gas Ekscm11lnn•r.
D1•11 fnrstc med seh•tællcndc Brmndslnflnnkc ,•ar ll-17 D, hvor11J' der hlcv hygget
-l2 Ek.~emplnrcr. ingen af alle disse Typer
var dog heil tilfrecls.~tillcndc, Oll del vnr
fnrsl, cln Typen B-17 E kom frem, ni clen
fly\'cnde Fæslniug hlcv cl cffckti\•I Vnn•
hen. Kro11pe11 vnr hh:,·cl forlænget, llnh·finuen Yur hle,·et lilslullcl Kroppen pn11
en mere intim Mnudc, os l!cvæbningcn ,·ur
hlcvel forstærket.
De lo sencslc Udgnnr, Boeing B-17 F
og B-17 G har ranet cl nyl Næscpnrli,
hl. 11. cl snnkuldt Hngclunrn, :mml Jlomhenplucngnings1111ordninger under Planerne,
der gor del muligt ni medfnre en ekslrn
Hombclusl heslnuendc ur 2 Slk. Uumbcr,
som Iwer vejer 1800 kg, d. v. s. en s:intlcl
Bombelast paa en. 7 Tons.
Den nye •Super-Fæstning«, 11·2\1, skul

Of/

kunne · mcdfnrc mellem to ui: 15 Ton~
Hombrr. Dens Fuldvægt lii;g1' r omkrini:
-15 Tons, og den er udslyrct med -I Prull
& Whilney cll1•r Wrii;hl Cyrlone l\lolorrr
h,·cr p1111 cu. 21KIO IIK. Bcmibningen skul
bcsl1111 ur 1•l Anlnl t:!,i 111111 l\lnskingL•\'11.l•
rer og 211 mm K11111111cr.
Ilncinlls 11y1• s1111kahltc J.1·ds11i;t'j11g..r,
:10111 ogs:m er en B-17-T_ypc, hnr rnnel llrlC?gnelsen B·-111. Den skul ntmi' udslJ' rt'I
tm•d :so Stk. l:!,7 mm l\luskiugcncrer og :?
Kanoner.

»MUehell«s BevmlJning.
Bevæbningen pna den :unerikanske
Bomber, Norlh American >~lilchcll<
er meget forskellig men overordentlig krartig, Den srcclvnnligc
Type B-25 har 2 Slk. 12,7 111111 Mg i et
Rygtaarn, 2 Stk. 12,7 mm l\lg i Halen
og y derligere 4 Slk. 12,7 mm i Kroppens Sider. Del underste Tunrn er ble.
,·et rjernet p:rn de rtcsle ur l\laskinernc
(S!ullrs Side llå'.!,I

Bl lysk 1'ra11sJmrlolideJ)la11 af 1'yve11
Goll1u Go 242; bemærk de11 vel ge1111cmforte Camouflering. Tegningen foruede11 lilhojre i Billedet er c11 Golhu•
Eskadrilles J<.e11di11g.rn1ærkc.
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20 Aars Lufttrafik.

-....:.

tic Douglas DC"1, .~om ABA m1ska{fecle 12 Aar sc11ere. &lc11
- DC.,'J'cr11e k111ule rumme 21 Passancrer og havde e11
/lfarchfarl paa ca. 30/J /cm/1'; saa 11ooe11 Forskel er der jo.

1~·11 .l1111kers G-2,1, som .4.81\ a11.~lmffctlc i Foraarcl 1925.
t>,•11 lmmle rumme 9 Passagerer, den havde e11 lllarcli{arl 1ma ca. 1.50 km/ 1' 011 mincier i ,let 11tlve11dige menet 0111
I Anledning 11f sil 20 Anrs ,Juhllæum, som fejredes den 2• .Tuni
i Anr, hnr A. B. Aer o Ir 11 11 s p o r l udgivet en mci:;el smuk .lnhilæumsboi:;, som ikke nlenc skildrer ABA's Udviklini:;. men som
ogsnn brini:;cr ••n Hmkke inler•·ssnnlr Artikler om 1h? Prohll•.
mer, der hnr væ ret medvirkrml r
lil ni fremme d e n ~vi,nske Lufl lrnrik.
EllOTHANSPOHT skylder
A
• B • A dl'
lo
~lililærflyvcrc.
Brodrene K11plnj11 C n r 1 F I o r m n

11

og Hilm esler Ad r i nn
F I o r m n n,
sin Tilblivelse.
r Perioden fm den
forrige V"rdrnskrigs Slutning Lil IO!l:I
ha\'dc der kun ,·æret sprcdle Tillob til . en
hj1•111l ii; Luftlrnrik i Sverige, og pnn dcll1•
Tillspunkl vnr der en vis Fnrc ror, ni
111h•nlnndske Lnflfnrlsclsknher skulde begynd,• ni inlercssere sig for Forholdene i
"i\l•rige. lhonlnn delle hlcv undgnnel,
forln!llt•r linplnjn Cnrl Flortnnn, der hnr
\ll!rt'I APrnlrnusporls inilinlivrige oi; høj t
ans<•h· Dircklnr lige siden Stnrlcn.
,\ll1•n•1h• læn!(e for t!l2·1 h11wlc min Brn cl,•r Adri11n og jci: hnfl Pluner om ni slnrh• ,,1 Lnfllrnfikselsknh; vi vur jo begg<•
:\lililærflyvcre. Under en Udkommando
~om Fly\'t•r i Norrlnnd lærh• jeg, hvnd •h•
s tort· Afslnndc helydcr, og del mr Jo
ikk" særlig snert ni forndse, ni Flyvemn.
skinen ,fl<'rhnnnden vild!' komme til ni
spille en stor Bolle som Trnnsportmidd1•l.
Alh•rcde umlcr den for.~I•· Yerdcnskrii:
g1•11ncmgik Fly,·rlekniken en ,·ælclig Ud\ ilding, "Il seh· om Flynimnskincn pnn
1M Tidspunkl ikke knn snmmcnlignes
med vore Dnges bekvemme oi; driftsikre
l.uflfnrloj, snu vnr del ulligevcl lungl fru
sna livsfnrligt ni flyve, som mnnge gerne
,·il i:ore det til.
Det, der i Begyndelsen lngde en Dæm•
prr pnn min og min Broders ungdommc-
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lige Enlusinsme vnr den Omslænd ighcd ,
ni snu fun nf de Lufllrnfikselsknber. som
vn r slnrlcl efter Krigen, overlevede den
store Krise 10l0- l022. De Selsknhe r,
som under megn Oplimismc mr stnrlel i
Sverige, gik nedenom og hjem, ni:; ude i
E uropn vnr d er et vældigt Opgor i Gnng
mellem de forskellii:;e Flyvcsclsknbrr.
Del, der til sidsl gjorde Udslngel, vnr ni
d e store udenlandske Luftlrnfiksclsknber
i 1023 begyndte ni knslc lrengselsfuld1•
Blikke imod Sverii:;e. Der mnnlle være noget ni gøre, mente de, og del vnr nok til,
111 vi to Brodrl! k ostede nlle Hæmnin,::er
til Side og toi; fnl pnn Op,;nven.
Vi vilde sknbe cl ren t svensk Luflf11rl•
~elsknb, og del skulde ogsnn være leve•
dygligl. Vi vnr selv overbevist om, ni
P lanen vilde lykkes, og vi ,·nr oi:;snn snn
heldige ni fon nndre til ni intcresscrt•
5jg for Sngen med de nødvendige Pengemidler, snnledes nl Protokollen, ifolg1•
h,·ilken A. B. Acrotrnnsporl bl<'\' oprelll'I,
kunde underskrives dl'll 27. Mnrls !02-1.

holdsvis Pnris og London. Senere flywr
ABA selv frn Mn lmn ,·in KnbenhnrnAmsterdnm til London. Forhi11dcls1·11 fra
Stockholm til Mnlmo i;kelt• pr. .Jernh111u-.
og del n,r i nds killige Anr rn f.rnr For
Pnssi1gl!rnrnc fru del nordligt! og mellem.
si<' S\'Crigc, og \'llr vt!l ogsnn i nogen Grnd
medvirkende til, nl Pnssngerfrekvcnsrn
pnn de konlinentnle Luftruter ikke fik no.
i;r t slnrrc Omfn ng. Snnlænsc Trnfikflyn,.
mnskincrues Hnslii;hed Pndnu vnr r el
micldclmundigc, kunde d er imidll'rlid
ikke være Tnle om ni forlæi:;i;I' Udi:nngs1rn11kt cl fru den konlinenlnlc Lufllrnril.

*
Den :!. ,Juni lll24 .~lnrlt•th• AU,\ ·s
fnrsll' Flyvcmnskinc fm Lindurånr;t·n vc1I
Slockhohn for ni indvit• den 11yoprt•lll•d1•
Luflrulc til Hrlsingfors. Mnskinen rnr f'I I
.Junkers 1~. 1:1 med Pun tn11111ulcr~lt•I, og
,Jen hnnle Pinds li! 4 Pt•rso ncr i 1·11 lukkel Kabine saml 2 Perso11cr i Fnrernun•
mel. Det vnr ABA's Begyndelse.
Pnn delle Tidspunkt vnr der lri: Pind·
ser, dt!r kunde hcnylles som Udg1111i;sp1111ktcr for Lufllrnfik lil Udlnmlel . nem•
lig Stockholm (I, indnriini:;1•11), finlehorg
jTorslnndn) oi; UulHofln \'Cd Malmn.
Plndscn ved Slockhohn hlev l11gel i Brug
for Trnfiken liJ Finlnnd, og llulltonn ved
Mnlm11 blev den store Udfnltlsport til
l{ontinenlel. Herfrn udi;ik den fnrstc Hule
til Hnmborg, os senere Ruterne viu Ko•
bcnhnvn lil Berlin og Amslerdum, rru
hvilken By der vn r Tilslutnini: til hen-

Bn af ,18,l'.~ forsle Trafikf/yvema.~l.iner, e1i Juul.ers F13, <ler blev sal im/
I1aa 1/e11 forste Lokalforbi11<lelsc mellem Malmo og Kobenhavn.

Fr. 11.: l'ri11s Georg, J>rinse11 af 1\'ales og Kronpri11s Adolf i Stockholms L11flhav11 umiddelbart for ,lBA'.~ >Sodernwnland« starter til Sa11dvike11 den 5. Oktober 1932. Tilhoire ABA'.~ Stifter og Direktør gcn1Iem alle 20 Aur, Kuplain
Carl Florman11.
til Slockholm, men deu Dni: 011rnndl og•
saa, hvor Stockholm blev Endestution i
Stedet for Malmø. Del skele ;~ !036, dn
den nye Luflhnvn ved Brornma hlcv indviet. Nye og langt hurtigere Trafikflyve•
maskiner gjorde Afstnndene mindre, oi:
det endte med, ni der kunde fly,·es rrn
Stockholm vin Amsterdam til London og
tilbage igen pnn cen Dag.

benhavn med Tilslutning fru Oslo oVl't
noteborg, oi: frn og med 1033 ændi-edes
delte til kun ni omfatte Nntposlflyvning
11an Strækningen Stockholm - .Mnlmo Knh<•nha,·n - Hnnnover.

•

lh•r c•r nogle Dnln fru ABA's 20-an•
rige Historie.

11}24 - Der startes Ruter til Helsingfors
o~ Hamburg.
1025 - Hamburgruten forlænges til Am sterdam med Tilknytninger til Lon•
don og Paris. Der oabnes en ny Rute
mellem Molmo- Kobenhnvn- Berlin.
1926 - Anlining nf en Rute Mnlmo- Ko•
henhavn- Gøteborg.
1031 Der nnbncs en ny, direkte For•
bimlclse Malmo - Kobcnhnvn - Am.
sierdorn, hvornd Tidsbesparelsen i
Forhold til Rejsen med ,Jernbane
kommer op paa !!3 Timer for rejsen de til Pnris og :m Timer for rejsende til London.
1936 - Bromma ved Stockholm unbnes
for Trafik og liliver 11ulom11lisk drt
naturlige Centrum for den s,·enskc internnlionale Lufttrafik, der hidlil ,·ar
udgnael fro Malmo.
111:17 ABA besynder ni flyve med
egne Maskiner lil Pnris og London.
og der ponbesyndes Fonmgstrarik pun
Hulen Stockholm - lli11u - l\loskwn.
Denne sidstnævnte Trafik opretholdes
ogsnn i Sommeren 1038, oi; fra den :1.
,Januar 1030 indtil den tyskrussiskr
Krigs Udbrud i 10-11 gennemflyves
Rulen regelmæssigt. I denne Periode
kunde man flyve hele den 3000 km
lange Strækning mellem l\loskwa Oll
London pnn een Dug, Frn oR med
1937 delinger A 8 A ogsan I Beflyvningen af Ruten Oslo- Gotcborg
- København.
l!l:1!J - Luflrutcn Stockholm- Berlin udvides til Ziirich med Tilslulnini: til
Rom, som kunde nans pnn een Dog
fro Slockholm. San kom Krigen. Del
mcdforle, ni Strækningen BerlinZilrich og Amslerdnm- Pnris saml
hele Nalposlflyvningcn manll1! opgi .
ves.
1940 - Den !J. A11ril medforle, ni For•
hindelserne med Amsterdam og Eng•

"'

Uet forsle Aar maullc ALIA klure ., ig
for rgne Midler, men allerede i 1025 \'islc
den svenske Higsdag sin Forstunebe uf
Lufttrofikcns Hetydning ved ut bevilge!
ABA en Subvention pnn 500.000 Kroner,
og denne Vclvillic frn Stolens Side hur
Selskabet sindig nydt godt uf. Suliven•
tionen udbetales i Forhold til del Anlal
Kilometer, der bliver rlujel pun Hulerne.
Lige siden Stulen i 11125 begyndte ni in•
lercssere sig for dell S\'enske Luftfurt, lrnr
den emh·idcre slollet denne ved Anheg ni:
Drilf af Lufthavne og den derlil hnrende
Hndio- og Vejrtjeneste 111. m.
For del svenske Poslnesen hnr A.B.A.'.~
Virksomhed hetydel s1111 uhyre 1m,gd. 1
Begyndelsen mnulle rlen store og vigtige
Post til og fru Slockholm snmt del mel•
lemste og norclligstc Sveriges lndustri,·entrcr imidlertid foreluge den liclss1,ll·
clcmde ,Jernh1111elr1111sport lil og fru
Mnlmo, og selv om Postbefordringen med
Dngrulerne medfnrle slorc Fordele, .~1111
·kom Flyvc1nnski11ens o,•erordenlli;: store
llctydninH i sua Henseende fnrsl lil sin
Ilet, du Nutpostfly,·ningen ble,· 111rn'Jc.
gyndl. Pnn delle Omrnnde har Acrntrnns.
port i Samarbejde med de nordiske Pusl•
væsener udforl el betydningsfuldt Pioner.
11rbejde. Efter nogle Foi-sogsflyvninger,
som AllA udforte i 1928 mellem Stockholm og London, foretoges der i Aurene
lll!!U-32 Natposlflyvnini:er mellem Stock.
holm og Amsterdam vin l\lnlmo og Kn•

.-IHrl'11 Fokker F.Y.XI/ »Lappla11d«, el .~lort og rummeligt, me11 ikke særlig ilurligt
/,11ftf11rloj. Dels ltl(lrchfarl var cu. 220 J..·m/7', og del kunde rumme 22 Pa:~sagcrer
formle11 e1I Besæl11i11g paa 4 Ma11cl,
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land definitivt ble~ afbrudl lilllgemecl
Traliken paa Rulen Oslo- Golebori:
- København. Lokulforbindclsen
Malmø- København ophorlc den li.
April, men ble\' genoplnget den 5.
Juli. Begivenhederne den Il. April
medførte ogson, at de lnngl rremskredne Pioner om en svensk Atlnnlerhavslrnrik med Forsøgsflyvninger
festsal til Sommeren 1!140 maolle op.

gives.
11143 - Sclsknbel Svensk Interkontinen tal Lufllrafik Akliebolng (SILA) bli ver dannet

Dansk Konstruktion af "Vugger"

INordvestsiællands Svæveflyveklub
konstruerer endnu en • Vugge".

I

I

Tilslulning til tidligere her i Blade t
fremkomne Beskrh·clser af saokoldtc
• Vugger • til Begyndrrskoling s kul her
ganske kort omlales cl Appurnl, der nyli,:- er fremstillel Oll luget i Hrui:: ar Nord-

*

I Løbet af sin 20-aarige Bestna en har
Acrolransport flnjct en. 20,5 Millioner Kilometer - S\'Utcndc lil 57 ½ Gungr M slnndcn frn .lorden til l\lunnen - ol! b r •
fordrcl omtrent r,tHl.000 Pnss111:,,rer og !150
Millioner Postforsendelser. Til Trods for
1'11 mærklmr Nl'dllung i Anlnllet af flo jn ~
Kilomeler pnn ,Grund af Krigen
!!.11!111.000 km i l!l:111 mod 1.1112.iOO ktn i
11143 er Tolnli11dlæ1llct1 sll'get fra
7.104 .0CJO Kr. i 111:m til 0.773.000 Kr. i 104:J
~nmlidig med 111 Slnlssulwcntioncn. som i
IIJ25 , ·ur 42,1 pct., l'r gnn<>I ned frn l:!,i
lil 6, l pCI.
Om nll dcllc og meget llll'rt' fortmiler
Acrolrnnsporls s11111kk1• og indholdsrige
,lubilæumsbog, ,ler ,·il hlin- slnne111l1• som
l'I ,·ærdigt Udtryk fnr t•I initiutinigt og
d3•gtig1 lcdel Luflfnrlselsknbs Virksom hed.
J. F o I I 111 11 11 11.

NYT UDEFRA

ISln\M .)

i denne Klasse. l.avnngrehimdgu ven
nf B-25 hnr summe Benchning som
næ,·nl ovenfor men desuden har den
2 Stk. 12,7 mm' l\lg i «len solide Næse.
De B-25'er, som er udstyre! med 75
mm Kanoner, findes i to U«lguvcr. Dl!n
fursle hur den normnll! Be\':cbning
pua 8 Stk. 12,7 mm l\lg, os desuden har
den 1 Stk. 75 mm Knoon og 2 Stk.
12,7 mm Ms i Næsen. Den anden Udga\'c har folgcnde meget krnftigc Bevæbning.
I Stk. 75 mm K:111011 o g 4 St k. 12,i
111111 l\lg i Næsen, 2 Stk. 12,7 111111 l\lg
fnst unhrngl pan h\'er Side ar Krop•
1>en skyllende fremefter. 2 Stk. 12,7
111111 l\lg i et Rri,;lanrn, 2 Slk. 12,7 mm
;\lg i H11len, smnt y1lerligere 4 Stk. 12,7
111111 ~lg i Kroppen , 2 p aa ll\'er Sicle;
d. ,.. s. den inlt har 1 Stk. 75 mm Kanon 011 14 Stk. 12,7 mm l\lg.

»Lodestar« som Bugseringsplan.

I

Lock/reecl C-50 ~1.0,Jc.~lar< mwc11,Jes 1111 til Bun.~cri11t1 af Glitlcpla11er.
>Lodcslirrc kan lmnserc lo Waco
CG-4,\ Trmr.~porlolicleplcmer.
Start•
/rastigl,ec/en er 150- -160 km/T, Off
11or~11<1I /Jug.~crillg.~l,a.~li[llrecl 188 km/1'.

"KRATMOH 10
Benzinmotor komplet
Arhejtlstc11nln11er III " J{rutmo" 4•10·:iO,
rnn Krumtnpshusc III " l\rntmo" 4•10..~0
hjemkommet III o n111nncnilc Levering

Arne Fog, Eng~a,mJ 76, K1~11•m, En 3781
B,oc,flul'9r
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-•d PrtMr

IH••ltdø graei.r

,·eslsjæl11111tls Flyveklub. Del «lrcj c r sig
ganske enke lt ''0111 en Ophccnguin,: uf
Sko\cglidercu i et Punkt, der ligger nogh•
fnn cm o,·cr Tyng<lcpunktcl for clcu h1•mnndcde Glidc r . Dcllc er ntrnnncl 111111 f'nl .
lltlnde Munde: Mellem fors k og ;111clen
Bjælke i Hnndsl111lcl er nnhrngl t•11
Ski1111c nf S\'ært Bn uncljcrn (1 1/.! " X 1/i"J.
Denne er nnhrngt i nnrnml Flp·crdning
oi: i en Hojdc, cler er l'nn 1•111 m·cr l'lanels Tyngclcpunkt. Vccl lljælp nf' c11 pas•
sende Fyldklmb og nogle soli1lc Bcslug
holdes Skinnen nhlelcs fnsl i dt•n111· Stil•
Jing (s e l!ill.}. I Undcrsiclen er clcr i <'Il
inclhyrclcs Afslnnd nf a- 11 c m trykket
nogle i Bunden h11l\'kui::lcformcd1• llnlningcr uf en. 20 nun's Dyhdc 11i: llinmelc•r.
Disc Hulninger passer til en T1111, som ncl
el solidt Beslag er nnhrngl pnu O n •rligge.
ren nf en Buk nf spet"icl Konslruklion ;
Pau Oversiden ni' en sncr 'J"ncrummt•
{Plunke en. 2 1A X -l") p 1111 1·11. I III i K,·adrnl er lo Ben monlcrcl og ,tolll'I \'ccl n...
slag. Disse Ben er skr1111tstill1•clc, snul1•dc•s
ni de foro\'cn hnr en indhyr<lcs AJ'slnml
nf en. 20 cm. De er J'nrsynel mc•l en Fnis.
hvori den med Tnp pen rorsy11 cd c (h 1~rligger kun ln·ilc. Dc1111e er pun Un,lcrsi•
den forsynet med cl Beslag, der ved
Hjæl11 uf el Par Bulle spm1ules fnsl lil
Hencne. Del hele cr let ul sunde ni: skille
ud \"cd Hjælp af H111111dmnlrikcr. Bukken mnu have en suu<lnn Hujclc, ut l'lancl
ophængt hnr Meden en. 20 cm nvcr Træ·

- -· -

rnmmt>n, der clnmtl'r Fod. Mn n er 1111 i
Sland til, unnsl'I Fnrrrncgtl'n, 111 rinde ru
Bal11ncestililng, der s,·11rcr 1il normal
Flyvestilling. Man vnril'rcr hlol Tnppl'n,
A nbrin gelsr i Hullerne i S ki111wn, indlil
Bn In ncr er opnnnct.
ford elen ,·rtl delle Appnrnl e r, al d ~I
tilludcr rcl slem• Udslug I 111le Uelui ng,•r.
.M ed Klappe rne kun 1111111 krnmgr Glitlerc·11
11,·1•r, I il Vingrn 1•r ,·c•cl 111 111111 ,Jotd1•11.
Trækker mnn Pinclcn i Mn v"11, hnr 1111111
1·11 r1,rsl1• Klus.ws • llnjsh1rl •, ni:: nlt'cl Piu•
tlcn 111'11 fremm e cil krnrtigl • lly k •. Endelig k1111 1111111 mccl S iclrror('I opnun PI
Udslag pna ca. !III Grndc•r nH'II Cm Yth-r•
stillingl'rn<'.
lilidcrc•n hlinr, !.1t1th•dt•s opluengl, o\'t't'
ordentlig fnlsom for Jlor111lslni::. s,•h· \ '!'cl
ga11sk1• ring,• \' imMyrkt•r. All1•n•dt• w1l
:t- -1 111/sl'k fnns nwg,•I kruflig \' irknini:
nr nlle Hor. Ved 1~ 11 m /sck hnr st•l\' 1•r•
ruruc F ly \'erc• fulcll 011 at i:ort• 1111•d ni h ol,
de Plnnct heil roligl. Vccl Vi1ulslJ·rkt•r
pun onr IO- l!l 111/ sl'k hor ,\p p11rnh•I d ni,:
ikke nm·endcs ncl,m s1urlii:e S ikkc•rlw cb.
fornn s lnllniugcr,
liensiglen nwd lin11str11l.liurw11 ni' 11<•11IH' Opl11c11gni11g.~111111r clning h a r ncrc•l 111
gin Etr,·1•rn1• fulcl Fnrtrolighrtl nwtl ~ty r1•.
grej r rtll's Virk1•mmuh- 11l11in•1h• intl,·n tl1•11
fnr., lc S hclw., 1111·1. lh-t hur "i,I ,ig, al l~h·nrnc 11ll1•n•1lt· 1·fl1·r lr,~dit· c llt•r l'ji,rclt• Tur
bc•gymlcr ni n •.igt•rt• insl inktil·I for Pin•
u,•1, ll1•,·æ,;1·ls1•r. Nnur hHr Eh-v har fon l'l
1•11 hulv S nes Tnrc i , Gyugen •, i11d1•11 clrn
r igtige Fy\'11i111l pnahegy1uh•s, ~kulclt· d..r
,·mrc M11lii;h1•d for ni spnrc un ikk1• ri11gi•
Del af del kostbart' Mnlcricl. llcle ,\ppu.
rntcl knn rrc ms lillcs for en. t•I hnh·I 111111.
tlr ccle !\toner, mrnr der ikke hcn·i;m•s ,\ r -

bejdslnn. Det muu dog tilfojes, ut del lwr
beskrevne Appurul er fremstillel spec iell
lil NvF's Skoleglider, en Ziigling med
Strmuerc, men del ,·il med rini;e Ændringer kunne unvendes til ulle Typer
Skoleglidere med Giller•Hovc1l!del, hvor
Tyngdepunkt!!( ligger bugved forn•sl1•
Slelbjælkc. Vumskcligheden ligger i ul fun
Pinds lit Bukkens Ben, særligt \'Cd Planer
med wircnphængte Vinger; maske vil en
fil·benet lfonstruklion her kunne i:ure
Fyldest.
A. Ær su e.

Dcrcfler holdt Kuplujn Foltmunn cl udmærket Foredrag og viste sin Flyvefilm,
og Aftenen sluttede med Duns.

Adr.: I>. K. O.A. S.
Nr. farlma11s11ode S, Kbh. K.

,___11, _

Nuar I læser delle, har \'i forl11111bcnllig
hufl en god Udflugt til Hoskildc, og vi hur
endnu engang været vore Svæveflyvere·
puu nærmeste Hold.
Der var snu meget andet, vi i A..l,K.
gerne vilde vise Jer og fortælle om, men
det luder sig nu ikke gure, som Forholdene er i Dug. Vi lyer derfor endnu 1!11•
Jlung lil en rusk Sondugstur, idel ,·i uller
st11rtcr en Udrlugl,

Hvad der skete - - - - - - - for 25 Aar siden

Næste l\ludc.
Det blhcr Su11dag den 20 An•
gus I , og ,·i modes \'Cd lndgungcu til
l>yrchu,·cn umidddh11r1 ved Klumpenburi;
Slnlion K I. I 0, 0 O pr. Dugens Program
hli\•cr
• F I y ve k o 11 k u r ren c e
11 r.
li II u ben• , dcnnegung lilsul lidt ekstru
Kulur. Bortset fru ut I gerne muu luge Bek cndle 111cd, mndcr ln·er enkcll uf jer
med 11udpukkc, Mcdlcmskorl, lllyu11l
.~ amt Kumpus, hvis I har et sundunl;
Kortskitser over l>yrch1n·en fuur I udlcve.
ret.
llusk 111 luge fornuftigt Toj puu, og
mod op tre Gange suu 1111111gc som sidsl,
i sau Fuld lu,·er vi Hold- Konkurre11cc.
Præmier til Vinderne hur vi anskuffcl
- de venter nu puu de dygtigste uf jer.
Suufreml all guur nornmlt, puuregner vi
ut være færdige, suuledes ut enhver kun
gua lil sil Kl. 1·11. 14.30.
S , Il, d ,
A . J. K.
L cd e Ise 11.
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En 111-molnret engelsk lfoncllcy
Puge ug en frunsk • lioliulh <
1: urmun i::æslcr Knbcnhu ,·n o-'
lunder p1111 Flyvcpluclsen \'Cd Klovermurksvuj ,
Hnndley
Puge·n
bli!,· forl nf Englænderen, Kup•
lujn Stewurd og Nordmunden
Trygve Grun. •Goliath , cn furie ,
uf Frunskmunden d'Or oi: 1>1111likeren Kruuse-.lensen.
l 18-1-l{!I Den forslc inlern111ionalc Lun.
furlsud~lilling i Eurupu efh•r lfrigen afholdes i Amslerclum.
5/8 ll11liener1•11, Lujlnunl Lon1lclli
flyver for anden Gung o,•er An•
desbjcrgenc (fru S11111iugo, t:hilc
til Buenos Aires).
8 ]8 llustighedsrckord. Oberst li. ll.
Cluggel flyver fru Washinl!lon lil
Frihedssluluen, aa11 km, pau I
Time 24 Min.
l-l/8 For forsh• Guni; aflc,•eres der
Pos t f ru Luften til en Dumper
pun Sneu. En 11111erikn11sk Flyvebuml !lmidcr en Sæk Pusl ned
11uu Dækket uf White Slur Lineren •Adriulic• 11/.: Time efter al
denne har forludl New York.
24/8 Et Luftskib o,·er Berlin. • Boclcnsce, kredser over Berlin m e d :15
Pussugerer om Bord. Dels Hastighed er 120 km/T.
:m,'8 Norske Fiskcrc unskuffu l'II Su.
flyvemaskine til Brug for Ertersogning uf Sildestimer.

AERONAUTISK
JUNIOR KLUB

Aug.

___,

DET KONGELIGE DANSKE
AERONAUTISKE SELSKAB
Kontor: Nørru l'ørlma11s1111de S, Kbhvn. K.
Tlr.: C. 7200A
l'oatglro : 25680.
Ko n Io ret rr normalt oobenl daglig Kl 15.30
- 17,SO, l.ørt11111 Kl. lS.00- 15.00.
General1ekrelæren lna,ffea normalt da11•
lig Kl. 16.00- 17.00, Lønlø11 Kl. lS,S0- 14.SO.
baa•k Luf't • port• raa1h Atlr. D. K.D.A.S.
Kassereren : Dronnlng111u1rds Alle 120, Holte.
Posl11iro: G007G,

Nye l\ledlemmer:
l>irektnr Per Heumcrl, Bredgud1• 71i, K.
Salgschef Erik Schmidt, Vestcrbrogade
IO, c/o D. A. T.
Grosserer .Jnrgen Rindum, Olliliuvej III,
Valby.

Flrmømedlem:
A/S Sudolin & Holmblud, København S.

Aktieselskabet

DANSK GALOCHE- OG GUMMIFABRIK

DANSK MOTORFLYVER UNION
Fornumtl : Traflkust• hmt A. T. H. Ohrt,
Konlor : SI. Kon11ens1111tle 68 1 o. G., K.
T111t,ron : 1'11tæ 2096.

l\løens l\lotorflyveklub slulledl! Vinierens lcoreliske Flyvekursus med cn Fesl
1111u Holel •Skundinavien •, Stege, den 18.
,Juni. Kuplujn Foltmunn uddelle -17 Eksumensbeviser, dcruf 2 med Udmærkelse
og 4 lil Du,ucr. Der huvde indslillcl sil!
-18 Deliagere lil de n ufslullcnde Pruvc.

NYT

l(øge

l(Jøbenhavn

MODELFLYVERNE

for

Tegninger til:
Dleselmot'ormodellen FLYO 44.....

Vi &emstillet Magne-

ter. Ul ethvert Bor-m-aal

Benzinmotormodellen H S 100 ..•..•
J

Begyndermodellen .Simplex• •....•
Kl. 7-Modellen .Orlmponlmus• .•••

PlliEltE s·s FA-B Hf.ll-E:RI ø
1

SK 1:0:LD PE.iTER.S1E,N ·i :CO.
1,apland • aaile 2 -

~

pc

Kebenhavn •.S

et ),,fapet-Problem, saa kom III os .. • 01 von: Ingeniøter

giver 1!1em teltnlsk Senice med' l!f~11s1n UL Størr,,Lce og. B'ol'lll'

Kr. 6.00
6.00
0.75
2.00

8-

• Kalle• •••........

2.00

g.

.Ølhunden• . , •.•.•

3.00

FLYV•s FORLAG, EJVIND CHRISTENSEN
Vesterbrogade 60 • København V.

163

BØR FL YVEKLUBBERNE DYRKE

g~utWUJ?
Sverlge11 Sporløflyvere Nvævelly,·erl
OH t!I Pur M111rncder side11 kunde 1u u11
læse i del svenske Tidsskrift • Flyg •,
ut Stockholms Flyveklub hunle kobl !!li
• Krunich •, cl.v. s. cl tusæclct Svævcplun ul'
lysk Konsll'Ukliun, so111 by1;ccs puu Li.
ccns i Sverii:c. Forudcn ul være cl for•
lrærfcligl Øvclsesplun til Dobbellsly rinJ:
og Blinclrtp·nini: er del ugsuu cl 11cl111ær•
kel Termikplun mccl cl rinl Gliclelul : :i:1,1;
og lille Synkchuslighecl: O,lill 111/Sek , Dt•I
tun 111ls1111 1mve11des buudc til Hojdd)y\··
n ing Of.l Lungdisl1111ceflyn1inf,l.
Nuur jeg bed l\lmrke i delle Koh, vur
,Id dug ikke suu meget p1111 Grund ul' den
gode Svæveplunlypc (som 1111111 foru\-rigl
godt kunde misunde Svenskerne - vi e jer
ikke cl tosædet Svævcplun i Dunsk Svæveflyver Union) som puu Grund ur dc11
Omstændighed, ul det vur en 1~ I y vek I u b, der koble Svæw11lunt!I ; en Kluh,
som for Krigen udelukkende guv sii: uf
med .Motorflyvning. Der stod i Notil~en,
ut Klubben OllSDU under de 1111værend1•
Forhold, hvor den kun kunde byde si1w
Medlemmer cll Brokdel uf den l\lolurfly\·.
ning, de fik under normule Forhold, i:er.
nc vilde give dem umlc11 Lejlighed til ul
fuu lidl Flyvclrænini:, oi: derfor huvdc
den nu blundl undre Sm!\'cpluner 1111sk11f.
fol denne •Krunich •.
At Stockholm Flyvckluh tlyrker S,·m, e.
flyn1i11g er imidlertid ikke noget Smrsyn
i S,·erige. Næsten ullc de sv1·11skc Flyve•
klubber hnr en Afdeling. der dyrker
S,·mveflyYning, ug for den Su11~ Skyld oi:suu en MocJelflyvcruf1ltilin!,l.

F

Hvor bliver de dunske l'lyveklubber af?
Mou tiet ikke \·iltlc bt:lydi, endnu slorri•
'J'ilgnng til \"ure Flyveklubber her i Danmurk og cltmned en Slimulnns for Fly\'<'•
interessen i det hele luget blund! Dunmarks Ungdom, om vore Flyrnklubbcr i
luugl storre Grad end det er Tilfmldel i
Dug, hvor de desværre kun kun sidde ur,:
terpe Teori , gik hen og gjorde 1igesu11'l
En Del uf Medlemmerne i den forcud,·
Klub inclcnfor dunsk Sporlsflyvninr.:, nem .
lii: S11orlsflyvcklubben i l{obcnhn\'n, hur
iijorl Fursoi;et ved 111 dunne , Sportsrty\ crncs Svæveflyveklub•. og del hnr vbl
sis ul nere et yderst \'ellykkct Eksperi 1ucnl, idel Klubbens Mcdhmuncr er meget
ukti,·c, Gunske kort Tid efter ut !{lubben
vnr sturlcl, koble den Plnner og Spil, og
nu s\·æ,·cflyvcs der pnu Lh•et lus hvt•r
Sondng.
De blundt l\ledlemmernc, der ullcicd,·
hur Cerlifikut som l\lolorflyverc, fuur
Lcjlighcd til ni holde deres Flyvetrænini:
nogenlunde vedligc, o,: de !lledlenmwr.
der endnu uldrig hur siddet ved Pinden,
blh-er luftvunte og læni:es mere end nogensinde efter den Dug, ll\'or de kun su,lli'
.sig op i en •rigtig• Flyvemoskinc.
Et Pur Flyveklubber i Norclsjwllu111I
gjorde Tillob til ul dunnc Svmvcflyvcufdc.
linger l'or cl Aurs Tid siden, men dcrvl!d
blev det dcsYmrrc. Je,:: gad vide, h\'orfor
in11cn uf ulle de undre Flyveklubber hur
fulgt Sportsflyveklubbens Medlemmers
gode Eksempel?
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Nu kun mun nulurlii;vis indvendc, :il
Klubberne puu Fyn og i Jyllund ikkti \'ilde rau rel mcgel ud uf del fur Tiden, fur.
di endogsuu Glideflyvning er forbudt i
disse Landsdele, men hvor bliver du ullc
de sjællandske li'lyvcklubbl!r oi: Klubbel'ne pun Sydhuvsoeme uf''/ .lci; sy11ci1, del
vildc være godt ul fuu suu 11111111:e som
mulig! puu Vingerne, OJ! du dcl fur ' l'hlcn
ikke knn lude sii; gore nwd Motor, ku11
jeg ikkc se, hvorfor 1111111 ikke 1111 skulde
J'orsogc sig uden Motor, selv 0111 1111111 cf.
ler Krigen vil lll!!!lle lloved\'ægten pa:1
.Molorfly,·ningcn.
llvem ved ogsuu, hvor lmni:1• del vil
\'ure, inden ,•i -.efler h'.rige11 fuur Benzin
lil Sportsflyvning fur ikke 111 lulc om til.
slrækkclii;I munge Flyvepludser ?

Ikke e11le11- eller, men b11ude- 11i,cl
Selvfolgelii; nærer jeg ogsuu den skumle
llugtunke, ut mon ved ul fau en slot Del
uf Flyvcrnspiruntcruc til ul svæveflyve 1111
kunde kaste en Brnnd i Sjælen 1,011 dem.
su11 de ikke senere lagde Svmvcflyvnil1J!1' 11
heil puu Hylden.
Dc11 ideelle Ord11i11g muulle efter 111in
l\le11ing være en Flyvcklnb, h,·or 1111111,
11unr man huvde Lyst, o i: su u kunde
luse sig en Tur med cl Svæ\·cplun. Hver
Ting til sin Tid, naturligvis. llur 1111111
truvll, eller fnnr 1111111 pludselig Lysl lil 111
spise Frokost (lllll cu uf Bonlcrnrderne i
Paris eller ul besoi:c sin Tnnlc i Aallmri:.
luger 1111111 sch-folgclig Flyvc11111ski11cn,
men h1·is mun en Dug hur god Tid oi;
blot h11r Lyst til u I drive lidt rundt del"·
oppe mellem Skyerne eller er oploi:t lil ul
begive sig ud i del spmndcndc uvisse, dn
vælger mun Svmvcplnnel. En Flyvekluh
burdc foruden sine Flyvem11skiner m indsl
hove en •Krunich • til Omskolini: uf ih·
Medlemmer, der ønskede d el, oi: cl Pur
Hekordpluner, nemlig et godt Termikpluri
UH I!! Kunslflyvningsplnu .
Hvorfor skulde mun funntisk holde sii;
til den ene eller den nnclen Slugs Flyv.
ning, nuur hver hur sin specielle Chnrmc,
og de suppltirer hinundcn snu godl. Den
ene er mere ho1mdfnsl og pruklisk betonet,
mens den anden er mere romantisk og bi.
bringer en del inlimestc Kendskub lit det
nye Elemenl, mon bevæger sig i. I bcgg1•
er der fremrugcnde Sporl.
Som direkte Forskole til l\luturl'lyvnini:
lror jeg derimod ikke, ul Svæveflyvnin·
gen har storre Betydning. Erfuri11i:en i
Udlu111lcl har vist, ol det ikke er mani:;,•
Dobbellsty1·i11gstimcr, en Svæveflyver spurcr, medmindre hun l111r sv1l!vcflojcl ov1•rordcntlig meget og pnu fine Typer.
For den færdi!luddunned e Sporlsflyvcr
vil udvidet Svæveflyvning med ltekor,Jploner ullid betyde en Udvidelse uf dl!!
Fcll, han flyvemæssigl sel beherskt•t, ug
en meset interessunl Afveksling.
Jci; hur l11lt med en l\længde S\'lc\'cflyvere og Motorflyvere om Sporgsmonlel:
Svæveflyvning - Molorflyvnini:. Selvfol.
gelig er der enkelte, der finder, ul den
ene eller den anden Form absolut er den
eneste saliggørende.

De ullcrflestc Svmveflyvere drømmer
om en Dug ogsnn at fan Uddnnnelsc som
Motorflyvere, uden at de dog nf den
Orund vil sige Furvcl til Svæveflyv11ini:e11.
l\lani;e Motorflyvere, der ikke selv hur
givet sig uf med Svæveflyvning endnu, 111.
ser Afstand fro Svæveflyvningen, i de ul •
lerl'lesle Tilfmlde - viser del siH - 1,11u
Grund a f munHlencJe Kendskub til Sporten. Vi hot endnu sel suu lidt til l!J;entli!f
Svæveflyvning lu~r i Lnndcl, ul kun d,•
forholdsvis fuu, der specielt hur inlerl!s•
sl:l'cl sit: for cJcn Side uf flyvcsporh·n.
\'irkclig ved, hvud det drejer sii: om,
I den Svmvcflyveklub, jci: selv er Mt•,1lem af, er der 6 Sporlsflyvere. Alle udcn
Undtugclsc, selv den mest motorbei;cj.,tre,
de, nyder de fuu l\li nulters GlicJefly\·nini;,
del nu ka n blive til fru en S11ilslnrl til cl
Pur Hundrede l\lcler, del friske Liv Of.l det
gode Kmnmcrulskob, Arbejdet i l\111rkc 11
byder pua OH glmdcr si,: til Termik• og
KunstflyvninH med Svæveplan dier KriHcn. Ile lægger derimod uldrir,: Skjul puu
ut de med Fryd ser hen til den Dui;, h\'01·
der ogsnu er el Gushuundtui; i deres Mu •
skine.
Del er klurl, ut en l\lolorflyvcr ikke i
del lanse Lob k11n finde del morsomt ul
i;lide ned fru 200 m puu den s11111m1•
Pinds i en Skuleglider eller en Buby, del
kul! selv den •rene• Svmveflyver snnrl
blive ked uf, men vi betragter del som ren
og skær Trænini;. Vi afpudser vor Sving.
og Kredsningsteknik og over Lundingcr
et Lu11dini;sunlmg er jo del s111111111·,
h\'ud enten man kommer fru 2000 elll'r
rrn 200 m.
Vi hur lil Trods for de dnnrlii;c Træ·
ningsforh old i Lobet uf det sidste Pur A1U·
mere end firdoble! vorl Mcdlemsunlnl i
Dunsk Sv1c\'l!flyver Union, og snu monjl•'
som mulilll uf disse Medlemmer bringer
vi 1111 snu lunet frem, nt de, nuur Krigen
er forbi, stunr lise pnru I til ni uflmgge dci-cs Ccrlifikulprøver til udvidet Flyvning,
dl'I Cerlifiknl, der Hurer til Sportsflyvcr.
ccrtifikutet, idet Lmgcprovcn og de tcur,•liskc Prover pruklisk lait 1!r de snmm~.
.Jes ct sikker puu, ut del \'ilde betyde en
Vi11di11,: for vore Motorflyveklubber - ug
dermed for Sporlsflyvningcn i vidcs\t'
Forslund - om de nu i denne dode Tid
lod J',ledlc111111cr11c forsoi:c sii; med Svmvcl'lyvnins, snu de kunde komme puu det
renc med, al de to Grenc uf den ædle
Flyvesport puu ingen l\lnude rivnliserer,
men ul det lværlimod forst er, nunr de
dyrkes Side om Side, ul Udoveren fanr
det fulde Udbylle uf Flyves11orten sou,
Helhed.
I hver cnei.te By i Lundcl burde der
vmre en Flyveklub, der dyrkcd,• begge
Dele lillii;cmed Modelrlyvning.
Hurriel

Forsl1•\'.
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Aerodynamik
og dens Anvendelse i Modelflyvningen.
Af stud. techn. Jørgen Mortensen.
Det lumlnure Grænselug.
Det l11minare Grænselug er nw,:cl tynrll.
Del foruursuser kun ringe Gnidningsmodstand, og en ikke ollfor ru Flude bliver
let fuldkommen dækket uf del, sauledcs
al Overrludeheskufff.mheden spiller en gun.
ske 1111den llollc for Flp·emodeller end
for slnrc Flyvemaskiner. ~len det lumi•
narc Grænsclug hur ikke Evnen til al nptuge Energi fru den ydre Slromning, sua.
ledes ut del trods ringe Gnidning hurtigt
laber sin kinetiske Energi. Fo)gelig har
del svært ,·cd al folge en krum Flade,
som omslrommes uf en dhcrgcnl Slrom•
ning, hvilket er Tilrældcl J>UU den hugeslc Del uf Oversiden puu el Planprofil.
Betragter man Stromliniernes Lull, ser
man, at deres indbyrdes Afstand umid•
dcll,url efter Prorilels ovcrstc Punkt bliver slorrc (divergent Strømning, modsat
konvergent). lfolge llcrnoullis Liguini; hel yder større Slrnmlinicnfslnnd mindre
Hastighed og delte igen slotte Tryk. Del
laminare Grænsclng ,·il derfor bremses i
sin Bevægelse af del slorre Tryk pan Pro.
filets bageste Del, delte Yil derfor resultere i en Bevægelse tilbage af GrænseJu.
get fru den bui;estc Del med del
storrc Tryk til den forreste Del med del
lavere Tryk. Den bageste Dels Grænse•
lug vil derfor skyde sig som e11 Kile
ind under den forrestes bremsede Lug.
herved rives del bort fro Profilet, og ved
en Hvirvcldunnclse bug Profilet foruursngc slor Modslund. Fig. 11, Spidsen pnu
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Mun spnrgcr derfor sii; selv: Hvad ~r
delle kritiske Omslag afhængig uf, og
hvorle des knn man influere puu del'? Svu.
ret mna du forsl og fremmest blive:
n) Profilvnlgcl.
b) Foraursugc kunsliu Turbulens.
Den o,·crkriliskc Fly\'nings Fordel
frem for den underkritiske ligger i del
turbulente Grænselags Evne fremfor del
luminure, til Dl oplugc Energi fru tlcn
ydre Stromning, som udfører en mcdslæ.
hende Virkning, idet del turbulente Gru:n.
selugs Hvirvcthcvægelser sindig tilfører
delle yderligere kinetisk Energi (Bevægcl.
sesencrgi). En direkte Fulgc heraf er, ol
del turbulente Grænsclug den·cd lellerc
kan modslun Trykstigningen Jlllll Pro rilcts bageste Del, ln·orfor Aflnsningspunk.lel rykkes ned mod Buskunten og Hvir•
velomruudel bag Profilcl bliver mindre.
Dette ses pan Fig. 12.

næ\'nto. 1-h·is denne imidlertid stilles hlot
gnnske lidl skrant mod Lurten, virker den
skarpe Forkant som en Turhulenskunl og
Stramningen sluar over og bliver turbulent p1111 O\'ersidcn. Denne gunstige Virk.
ning ligi:cr imidlertid kun m!!llcm 7~ og
10° lndfuldsvinkel. \'cd større Vinkler
kun Luften ikke mere følge Pinden, men
rh·es bort frn denne (Slull). Hvis 1111111 gi,·cr Pinden \10° Indfaldsvinkel vil Modslundslullct c, hove en konstant Værdi
,·cd hvilket som helst Hc-lnl (Fig. 15).
Pladen har ultsun intet kritisk Re-tal og
Heynolds Lov i;ælder ikke, eller kun i
ringe Grad.
Del krlllske Re-lal for runde Legemer.
I l\lodsætning hertil er alle runde Lege.
m er, Kugler, Ellipser, Sromlinielcgemer oi;:
Plunproriler, som alle ved Heh,i ,•iser et
c~ og c, Spring, keudctulsomflndlligc. Pau
Fig. Hi ses, hvorledes Heh,1 synker for til-
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Det kritiske He-tul for en plu11 Flude
Pau Fig. 13 ses en plan Flade med 0,
lndrulds\'inkt!I. Forrest er Grænseluget
0
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Kilen unsiver A[losningspunklct, som \'ed
en lnminur Strømning ligger hvor Trykkel stiger, ullsun puu Profilets hnjcste
Punkt, og som yderligere rnndrcr frem
ved slurrc lndfnldsvinkel Man ser ullsuu
lydeligt al en luminur Strnmning er me•
gel ugunstig for Flyvningen

_ _ _ _ _ __

laminnrl, men det bliver hurtigt sua tykt,
nt dets Re-tul Rea (som fuus ved al er•
slntle l med Grænselngels Tykkelse) nuar
sin kritiske Værdi, og Slromningcn slant
over og blh·er turbulent. Pun Fig. 14 er

Del lurhulcnle Grænselag.
Ved al gøre Re-toilet storre, d. v. s. ,·cd
ni forogc Husligheden, nuur Plunkor1kn t
og den kinemuliskc Viskositet er kunslant, vil Grænselugel efter al huvc været
laminurl ved el kritisk Re-lal
Re~,1
blh·c turbulent, h\'orvcd, som ror nævnl,
Opdriflcn pludselig stiger og Modstanden
falder, og gh·er derved Moddlen el flere
Gange gunsligerc Glidctal end ved den lu.
Iminnrc Strømning. Vi kun derfor opstille
flg. Grundsætning for den moderne Profilforskning vedrørende He-lallcts Indrlytegnet lo Kurver, som viser. hvorledes
delsc pau Flyveegenskubcrnc \'cd lu,·e
Grænselugets Tykkelse varierer ror en
Has ligheder.
Pinde med rund Forkant og en Pinde
En Model vil indenfor sin
med spids Forkant. For den førstes Ved.
Størrelsesklnsse kun opnua
kommende vokser Lugels Tykkelse sau
Maksimumydelse, suofremt den meget, at det hurtigt bliver turbulent, me.
f I y v e r o v e r k r i I i s k (I u r b u l e n t). dens del sker lungsomn1erc for den sidst-

ti
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F., /Jingende Slankhed, og \'i kan derfor rast.
slau:
Jo lykkcre Prorile l er, ved jo lavere
Rc•tnl folgcr Omsln,iet fru underkritisk til
overkritisk Strømning.
Ile-tallets Indflydelse paa PlanproflleL
I. Hunde, tykke Profiler er kcndetnlsomfindtligc, tynde og s11idsc Profiler er
kendetulsuømfindllige.
2. Jo mindre Re-tullet er, d. v. s. jo mindre Modellen eller dens Hastighed er, jo
tyndere 1111111 Prorilel \'ære for at flyve
overkritisk.
3. For at fly,·c overkritisk, er det tilstrækkcligl, al Strømningen pnn Profiloversiden er lurhulenl.
4. Det kritiske Re-tul for cl kendelulsomfiudlligt Plun kan sænkes ved kunstig
Turbulens uf Profiloversidens Grænselag.
n) ved Tilspidsning af Profilforkanten,
b) ved at gorl! Profilrorkunten ru.
c) ,·cd Anvendelse af Turbulenslruad
(!runde) purullcl med Forkanten.
d) Endelig kun det kritiske Ue-lul ned.
sættes ved stærke Lydsvingningcr, r. Eks.
en Pibelone.
J 1J r g e n M o r t e n s e n.
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TERMIKMQDELLER-rA de nye ncrodynnmiske Ideer kom
D
frem i Fornnrel 43, hnvde de en lige.
frem Omvæltniull i vores Opfollelse uf d e
aerodynamiske Spørgsmnnl inden for t,fo.
delflyvningen li! Folgc. Sædig i S,•errig
os Finland er de jo slnnet voldsomt igen nem. Men dn det hele er temmelig nyl,
forsluur mnn, ni der endnu ikke hersker
fuld E11ighcd 0111, hvorledes mnn bedst
konstruerer Modellerne i Overensstem•
mclse med de nye Teorier. Særlig er Lu lcrnlccnlrels Beliggenhed en Kilde til stor
Uenighed.
Her vil jeg forsøge ul give Hovedlin·
jerne hvud Konstruktion uf Termikmodel•
ler ung1111r. De opdeles jo som hekendl i
Pendulkurverne og Lamlstryger1w.
En Pendulkurver er en Model, hvis
Plnn hnr en slor Indstillingsvinkel. Den
er trimmet bnglung, snu ni den, h\'is den
skulde flyve lige ud, uundg1111eligl vilde
komme i Slull. Men ved l·IJælp nr Hori11dslilli111l eller pun nndcn l\lunc:le kun
1111111 f1111 den til al kurve, san den undguur ni slnlle. De Kurver, Modellen flyver
i, er flude og noget sliniirende.
Nuur 1111111 vil konstruere en Pendulknr.
ver, kan 1111111 gnu flere Veje. Ens for dem
alle er som sngl, ni Planet skul buve stor
lndslillingsvinkel; men det kræver, ni !\lo.
dellen omguuende giver sig til ni kurve,
nuur den fuur Slnlnykker.
Den enkleste Munde ut fan en Model li\
ut kun-c J>IHI er, ut forsyne den med <'n
Kur\'Cklap, der hur Forbindelse med Hnjsl11rlskrogen (c). Det er mest effckth·t 11I
anbringe den i Pl:mel (Kl11pp1m 11Jts1111).
Munde Nr. :? er at unbrini:e en T11rh11lenslr11ud pnu den ene Pl1111h11h·del. Dcn
skal m1hringcs 5 u JO pCI. nf Plankorden
foran Fork1111lcn. Turbulcuslruudcn har
til Folgc, ni d e l kritiske Rcynoldslnl for
den Plunhulvdcl synker. N1111r Modellen
rly\'Cr i normal Glidevinkel med normul
Hnslighed, vil Stramningen om begge
Plunhulvdcle være turbulent. Men 111111r
Hastigheden bliver mindre, eller l\lodelJen •trækker op• til Sl:111, synker l'lfodel•
Jens Hcynolc:lstul ned under del kriliske
Hcynoldslnl for den Plnnhnlvdel uden
Turbulcnslrund, men ikke ned under det
kritiske Heynoldstul for den 1111den P lunhulvdel. Nuur Modellens Hcynoldslnl kom.
mer ned under del kritiske Hcynoldst11I,
for Pl11nh11h·dcle11 uden Turbulcnslrnnd,
vil Stromningen om denne Plnnhnlvdel
sh111 om fru lnrlmlenl li) lnminnr. Her-

Af Jørgen S. Petersen.

ved vokser Modslunden os Opc:lrirtcn min•
drc. Delte funr uvæserlig en Kurve til
Folge, da den anden Plunhuh·del endnu
b1crer fuldt.
f
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1. og 2. Krop til Pemlullmrvere.
3. Krop Ul La11dstryoer af lan{/ 1'ype.
•t Krop til Lunclstryger af !.ort 1'ype.
:i. l'emlullmrvcr set forfra.
(i. Lam/stryger set for( rc1.
Den tredie Mund e er al konstruere cl
usymmetrisk Plun. Noi;le vil mauske ind\'endc, ut del kommer til ni se forfærdeligt ud. Det er 1111 ikke suu iojncfuldende,
d11 Forskellen mellem d e lo l'lnnhulvdclc
kun m1111 være 1..-i pCI. Desuden kun je~
lrnslc dem m ed, nt M1111de Nr. :? ser værre
ud. Den storsle Plunhulvdel skal her have
mindre lndslillini;svinkel end den 11nden,
da de lo Plnnhnlvdcle jo skul hære lii:c
meget under Starten og ved normal Fly\'.
ning. Ligesom ved Mnnde Nr. 2 fremkommer Kurveei;enskuberne ,·cd Forskellen i
del kritiske Heynoldslul for de lo Plunhnlvdele. Nnnr mun oger Indfaldsvinklen
for et Plun, vil dels kritiske Hcynoldstnl

blh·c hojere. Her er del allsua d en mind.
ste Plunhulvdcl, der kommer lil 11I flyve
undcrkrilisk (laminar), og det er den, der
vil ligge inderst i Kurven.
For ut Modellen ikke skul skære sig
ned i Kurven, bliver man nudt til ni
gllrc ludstillingsvinklcn ude i Plnnspid·
sernc en 3-5 Gruder mindre end læn•
gere inde. Desuden skul V-Formen være
ret slor, omkring ved 8° . Modellen skul
helsl være hujvingel, du Tyngdc1mnklel
skul ligge !ungt nede i Forhold li! Op·
drirtscenlercl. Desuden skul L11lerulccnlcrcl ligge • s1111dun cirku omkring \'ed • t
Gung deu gennemsnitlige P lundyude bug
ved Tyngdepunktet.
Den unden Modelgruppe kuldes Lund·
strygere, du de kun kurve til hvilken Side
hver unden Gun,:, gunske 1111fhængii; ur
Vindrelningeu ; 11lls1111 en riJ:lig Termik•
søger.
En Landstryger er en luo gvingel Model med kort Krop, sunlcdes ot den mind.
slc Forskel i Slrumninscn om Vini;espid.
sernc funr en Kurve lil Folge. Den korte
Krop hor kun en lille Ko lvirkning, s1111lc.
des, ni den ikke mngter ni holde Modellen
i ret Kurs. Den korle Krop bur den Fejl,
at lfaleplnncls Arm bliver lille, oi; som
Folge heraf kun del oflc ske, ni Modellen
bliver længdeuslnbil. Del knn mon undgau.
ved 111 konstruere l\lodcllcn med Hvepscfinnlc og med H11Jc11l1111ct u nbrugt bus; ved
Finnen. N1111r Tyngdepunktet ligger lii;e
ved Opc:lrirtsccnlret, bli\'cr l\lod ellcH lilslrækkclig instubil, sno ni d1m beiiyndcr
al kur\'e selv ved de mindste Op\'inc:lc.
En Lundslr yger muu ikke h11vc Pilform,
og V-F ormen m1111 kun være lille. Derfor
er c:lcl lille stærkt loflcde Øre del eneste
s11liggorc111lc, naur del drejer sig om
L11111Mryi;cre. Finnen sknl helst være luv,
d11 dens Virk11i111-:skruft bliver mindre snu.
ledes. Ligcle,Jcs 1111111 Finnens Profil ger•
nc være i:oc:lt tyk (ikke noget med de
• lossede nymodens• Ideer, hv11d Finneprofiler angnur).
Den helt Ideelle Termikmodel er 1111lurligvis en Busl11rd mellem en Pendulkurver og en Lnndslrygcr. Det kun lude
sig gore, men desværre er del vnnskeligt, du Tyngc:lepunktel ved de forslnæ,·ntc skal ligge luni:;t nede, mens del
ved de sidstnævnte skul ligge hojt oppe.
Noget gnnske lredie er, 111 mun ikke skul
gore for meget ud ar Termikmodellerne
eller i;or e dem for kostbare. Det er bed•
re, 111 bygge en Hcscrvemodel end ni
i:nrc for meget nd uf 1-lo\'edmodcllcn,
nuur man skul lil cl Stævne.

MIKROFONER
De lo Dnnavox Mikrofoner D.t. og D.2 er det nyeste indenfor Mikrofonlekn iken, del er permndynnmiske Mll,rofoner med en sicrligt pricpureret
Membr11n forsynet med Alumlniumssvin.ispole.
D.t. er det ypperste, der er sknbl I Mikrofoner, den hør en enestnaende
Følsomhed, spicndende fra 30 til l0,000 Hertz.
0.2. (Ny Model med forbedret Frekvensgang). Er en fiks lille Mikrofon,.
der yder ypperlig Gengivelse, og den koster iklte mere end en god l{ulkornsmikrofon,

IDA\~A\\/0~.:
D .:l. Kr. 185,-

O.l. ltr. 385,FABRIK FOR ELEKTROAKUSTISK MATERIEL
FINSENSVEI l,, KØBENHAVN F,, TLF. CENTRAL IJ6'6

Cellofiner
Tylrllelt•

l'orm• t

Prb

0,2
0,3
0,4

45X12

20
25
35

mm

cm

PAPYROLIN

Øre

0,6
0,8
1,0

JAPANPAPIR MED GAZE
Meget stærkt og fortræffeligt til Beklædning
af større Modeller

50
65
80

Porlang Specialtilbud paa
større Formater

Yenllgal 1krl, efter nr WPrl1ll1te

Flyvning med
W Modeller
er en rigtig Ferlesport
for Far og Søn

ERIK WILLUMSEN
Af.t.tlq I W,M.ød.tt• r

Papyrolla eensldlg Japan, pr. løbende Meter Kr. 2.00
"
tosidig Japan, pr. løbende Meter Kr. 2.65
Bredde 90 cm
Papyrollø suger meget lidt Dope og har glat
Ovedlade
Motorgummi ca. I X 4 mm pr. Meter 50 Øre
Mod Indsendelse af Betalingen I Frimærker
ekspederes omgaaende

SS, Pllulnedl • ll~an•an IL

T1lf. lllalral 92111

+ Porto

Erik WIIIIIIIII IJlr1•01 I llod1lsvaY1IJYnl11 Kr. 2,1111

»KOMET«
Spaond,ldd• 50 cm

Færdigbygget, flyveklar Svævemodel,
leveret -1 Æske og med Flyveanvisning
Pris: 6,25

Dansk Modelflyveindustri
Brogade 6-8 • Oden•• • Telf. 10400

MODELMATERIALER
Krydsfiner 1 m og 0.8 mm

TRÆVAREFORRETNINGEN
Pr. Maries Alle 1, Vester 5341 y
(V, Ol, Kongevej 70)

11.,tde.ndtaamde. 13øge.r om:

Flyvemaskinetyper - Motor8yvning
Svæve8yvning - ModelØyvning
faad fra FL YV's Forlag

overtages af

B. Oalellu, BJmdena fqlar, hfl Kr. 4,00, indb. Kr. li,60.
7S berømte Flyvemaskinetyper fra de krigsførende Lande.
Med Beskrivelse af derea Opgaver, Anvendelighed og Data.
DANSK UDGAVE, Kr. 4,85.

Den nordiske Pool for
Luftfartforsikring

UU Ramm-Erleh11on, Modernl alrldøDyg, NY UDGAVE.
hft. Kr. 9.00, indb. Kr. 12.00.
Den mest omfattende Bog om Flyvemaskinetyper, der
hidtil er udkommet. 247 Sider med Billeder og Data af
alle Landes Flyvemaskiner.

Central I.Z.793

Saa Dyver vi. Kr. 8,60.
Dansk Motorflyver Unions Lærebog I Flyvning, som an.
vendes ved et teoretisk Kursus. Ogsaa til Selvstudium er
denn~ Bog velegnet.

Luftfartforsikringer

Svæveflyvning: Redigeret af B. Wolff oØ S, A. Dalbro.
Nyt Oplag.
Kr. 6.85.
Tilrettelagt paa en let tilgængelig Maade, som gør Bogen
lige velegnet til Selvstudium og Undervisning.
Felglebel Benzinmotoren fllr Flugmodelle, Kr. 7.76.

Alle andre danske og udenlandske Bøger om Flyvning
ekspederes paa hurtigste Maade.

Ulykkesforsikringspolicer udstedes af et·
hvert Forsikringsselskab. der er. tilknyttet Poolen, samt DDL's Billetkontorer
i Industribygningen og i Lufthavnen.

Bøgerne sendes pr. Efterkrav eller mod Indsendelse af
Beløbet i Frimærker.

!

Abonnement pna Svenak FlygUdnlng 01 Fiyg modtages.

FLYV'S FORLAG - EJVIND~CHRISTENSEN
Vesterbrogade 60 • København V. - Telf. Central 13.404
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A/s DANSK SHELL
SHELL-HUSET
Pr•

PIUS

.wrur Kr. S.00

Pr. Nummer

liO Øn

KØBENHAVN V.
EJVIND CHIUSTBNSJ!N
BOOTRYKKl!RI & PORLAO

Veetabrog1de l!O • Kbbvn. V.

Telf. 13.404 • Poolpo 23.824

}

Flyverne fortæller:

En lille Prøveflyvning.

E

N af mine Venner inviterede mig en Dag paa en
lille Prøvetur i sin nye, aabne Sportsmaskine. Da
jeg netop havde Brug for nogle Luftoptageiser af Lyngby, bad jeg ham flyve dertil og tog mit Luftkamera med,
hvorpaa min Ven tog Plads i Førersædet og jeg foran i
Passagersædet.
Vi startede fra Kastrup Lufthavn og befandt os lidt
efter over Lyngby. Solen skinnede fra en skyfri Himmel,
saa Vejret var ideelt til Fotografering. Paa Grund af LysArvid Hansen,
Civil/lyver og Leder nf
og Vindforholdene maatte vi flyve i Retningen Syd-Nord,
Aero Express
mens vi fotograferede, og efter at have overfløjet Byen
Flyveskole og Luftfoto.
3- 4 Gange i denne Retning rakte jeg højre Arm i Vejret og svingede den frem og tilbage i FlyYeretningen som Tegn paa, at jeg
var færdig med Fotograferingen og at vi alter kunde flyve lige ud.
Nogen Tid efter dukkede Hillerød op forude, og da jeg ogsaa havde Brug
for nogle Billeder af Frederiksborg Slot, gav jeg Tegn til, at jeg gerne vilde
fotografere igen. Vi overlløj saa Slottet nogle Gange i Retning mod Nord-Øst,
mens jeg tog mine Billeder, og efter den sidste Overflyvning gav jeg med
Armen atter Tegn til, at vi kunde fortsætte lige ud.
Til min store Forundring fortsatte Turen ud over Sundet og op langs den
svenske Kyst. Ved Starten i Kastrup var jeg ikke forberedt paa en saa lang
Prøvetur, men paa den anden Side maatte min Ven jo selv bestemme, livorhen han vilde flyve, da det jo var hans Maskine. Vi var nu efterhaanden
naaet op paa Højde med Kullen og fortsatte herfra ud over Kattegats skumklædte Vover. Da jeg nogen Tid efter saa mig tilbage, skimtede jeg Kysten
som en mørk Streg i Horisonten, og jeg begyndte nu at blive lidt betænkelig
ved Situationen.
Tilsidst skrev jeg følgende paa en Lap Papir: »Hvor vil Du hen?« og
rakte Sedlen bagud til Føreren. Lidt efter fik jeg Svar tilbage med Forklaringen. Min Ven havde hele Tiden forstaaet mine Tegn med Armene saaledes,
at han skulde flyve videre i den Retning, jeg angav.

Indrykket af

INTAVA AVIATION PRODUCTS
SANKT ANNÆ PLADS 13 - KØBENHAVN K.

Repræsenterende

~ ~

DET DANSKE PETROLEUMS AKTIESELSKAB og VACUUM Oll COMPANY A/S.
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til al Slags Erhvervsflyvning
Indflyveren, Løjtnant K. E. SI mon sen
I Flyveambulancetjenesten, udtaler efter fuldførte Indflyvninger:
»Det har været en Fornøjelse at indflyve denne Nykonstruktlon. Jeg er Imponeret over Maskinens Præstationer,
Ikke mindst over dens Start- og Landingsegenskaber.
Maskinen er under fuld Kontrol paa Balanceklapper og Sideror ved fuld »stalling« ved 80 km/T og har, fuldtlastet, et Landingsafløb paa 70 m, samt en Startlængde paa 140 m. Den kan lande overalt i Danmark, hvilket
naturligvis er af allerstørste Betydning for Ambulanceflyvninger«.

SKANDINAVISK AERO INDUSTRl's fire Flyvemaskintyper opfylder alle Civilflyvningens mangeartede Krav

KZ li Coufti
KZII~
KZ III
KZIV

for den eksklusive Privatflyver ti I Rejsebrug
for den kræsne Sports- og Kunstflyver
det ideelle, billige Plan til Flyyeklubber og Privatpersoner
den moderne Passagermaskine til al Slags Erhvervsflyvni~g

SKANDINAVISK A ERO INDUSTRI
VESTERGADE 26

KØBENHAVN K.
171

1111

"~ C IE IL O S IE
A\SIP
IDOIPIE
(LOVBESKYTTET)

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
ENEFABRIKANTER:

¼ 0" IF" A\ S IP

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

DET KONGELIGE DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB oo DANSKE FLYVERE
DANSK MOTORFLYVER UNION - DANSK SVÆVEFLYVER UNION - DANSK MODELFLYVER UNION
REDAKTION: KAPTAJN J, FOLTMANN OB EJVIND CHRISTENSEN (ANSYARSH.)

Nr. 9

September 1944

17. Aargang

Mcfcrflyvning - Svceveflyvning
>Bør Flyveklubberne dyrke Svæveflyvning?« :,pørger Obers\inde Førslev
i !.idste Nummer af >FLYV« og giver
selv et bekræftende Svar herpaa, idet
Oberstinden mener, at den ideelle
Ordning maa være en Flyveklub, hvor
man ogsaa kunde tage sig en Tur med
el Svæveplan, og som Afslutning paa
sin Artikel skriver: >I hver eneste By
i Landet burde der være en Flyveklub, der dyrkede begge Dele tillige
med Modelflyvning.
Jeg har understreget en Flyveklub,
thi her har vi efter min Mening et
Punkt, der vil faa afgørende Betydning for Sport:,flyvningens Udvikling
i Danmark. Saaledes som Svæveflyvningen - og det er jo desværre den
eneste Form for Flyvning, vi har kunnet dyrke i nogen Grad i de sidste
fem Aar - hidtil har været organiseret med smaa Gruµper µaa 10- 30
Mand, naar man ikke frem til en virkelig Popularisering af denne vidunderlige Sport, og hvad der er værre,
vi bliver aldrig i Stand til at indhente
det Forspring andre Lande allerede
har faaet, saaledes at Danmark kan
blive repræsenteret µaa værdig l\faade
i de internationale Konkurrencer, der
kommer efter Krigen, først og fremmest ved Olympiaden, den :.tørste af
alle Sportskonkurrencer. Svæveflyvningen skulde jo første Gang have været repræsenteret ved Olympiaden i
Helsingfors i 1940, næste Gang bliver
forhaabentlig 1948, hvor hele Verdens
Svæveflyverelite skal mødes i en sikkert meget haard, men givetvis vidunderlig og spændende Kamp i denne

nye og maaske smukkeste af alle
Sportsgrene.
Vi har smaa fire Aar til at forberede
vor Deltagelse i Olympiaden 1948, og
indenfor den Tid skal en virkelig Organisation bygges op
Materiel
fremskaffes og Eliteflyvere og Hjælpemandskab uddannes.

Svæveflyvere behøver ogsaa
Motorflyvning.
Jeg kan daarligt tænke mig, at de
Eliteflyvere, man vilde udsende som
Repræsentanter for Danmark, ikke ogsaa maatte have deres Motorflyvercertifikat i Orden, før de vovede sig i Selskab med andre Landes Eliteflyvere,
bl. a. fordi der sikkert ved Olympiaden udelukkende vil blive Tale om
Flyvemaskinestart, og hvert Land maa
sikkert medbringe sine Slæbemaskiner. Der er saaledes ingen Tvivl om,
at der for Svæveflyvere, der ønsker
at naa op i Topklassen, ikke bliver noget enten- eller, det maa blive baade
- og!
For Motorflyverne er det naturligvis en noget anden Sag, man har hidtil kunnet uddanne fortrinlige Militær- og Trafikflyvere uden Svæveflyveruddannelse, og kan ogsaa gøre det
i Fremtiden. Men naa'r vi taler om
>Sportsflyvning« tror jeg ikke, man
kan undvære Svæveflyvningen, og jeg
tror ogsaa, at Svæveflyvningen er en
god Forskole for Motorflyver- eller
hellere Privatflyveruddannelse; det,
der her skal læres, er først og fremmest selve Landingen og Landingsanlæget, hertil medgaar den langt

overvejende Del af !.le Timer, lier bruges til Uddannelsen
og For:.kellen
om man s idder i et let Motorplan,
f. Eks. CUB, eller i et Svæveplan er
ikke stor. Jeg er ikke i T,·ivl om, at
den unge Mand, der gennem Uddannelse til >A«, »B« og , Cc Prøverne og
nogen Træning meli Svæveplaner efter , Cc Certifikatet har vist Anlæg for
Flyvning, med Sikkerhed kan opnaa
Privatflyvercertifikatet paa det Minimum af Flyvetid, der krævedes før
Krigen.
Motor- eller Sportsflyveklubberne
bør derfor - ikke alene have el eller
flere Svæveµlaner til Raadighed for
Certifikathaverne - men ogsaa en veri'tabel Svæveflyves kole, hvor især de
yngre l\Iedlemmer s tifter deres førs te
Bekendtskab med det nye Element og
faa deres >A e: , >Bc: og >C« Certifikat
og hels t til en Pris, der ligger langt
under Prisen for Privatflyvercertifikatet.

Klubbe1·ne maa slutte sammen.
Nu er del jo des værre ikke :-.aadan,
at man uden videre kan oprette en
>Svæveflyverskole«, hertil kræves Erfaring
Materiel og In:.truktører og
helst en Masse Penge. For. at l'aa en
virkelig økonomi sk Udnyllelse al' Materiellet kræves endvidere et stort An tal Elever. Svævefly vning er, hvis den
skal drives saaledes at man faar rimeligt Udbytte af den Indsats, der saavel
økonomisk som med Hensyn til Anvendelse af Tid maa gøres, en >store .
Sag, der kræver el intimt Samarbejde
fra alle Parter.
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Hvorfor ikke udnytte det store Arbejde, der allerede er udfør[ hen holds,•is indenfor l\lotorfJyve- og Svævefly veklubberne til en samlet Aktion
t'ur en virk e lig Losning af , Sports.
fly1·e sagen «. ;\lotorflyveklubberne har
tiet store Antal Medlemmer og i nogen
lirad l\lidler ug Svæveflyveklubberne
har Erfaring og i større eller mindre
lir:1d l\lalel'iel, tier kan udnyttes i
langt hojcre Grad. \'ed al o vertage Uddannelsen af nye Svæveflyvere med
tic allerede uddannedes Hjælp vil Motorflyveklubberne skaffe sig nye Medlemmer, og fremtidige i\lotorflyvere
og Svæveflyvere vil ved at stille deres
Erfaring og Materiel til Haadighed opnaa at faa delle udnyttet 100 pCt.,
hvorved l\Iidler til Anskaffelse af moderne Rekordplaner og Mask iner til
Flyvemaskineslæb kan frigøres.
I sidste Nummer af >Nyt fra D.S.U.«
ser vi, at Priserne paa fabriksbyggede
Svæveplaner, f. Eks. den tosædede
>Kranieh« er henimod 30.000 Kroner
ug ,Grunau Baby < med Kabine ca.
11.000 Kroner. Hvor mange Grupper
paa 20- 30 Mand faar mon Raad til
al anskaffe Materiel til disse Priser?
Det bliver kun for de meget velhavende Entusiaster, og Maalet bør være
at skabe lige Adgang for alle, der gennem deres Flyvning og øvrige Indsats
for Klubben har gjort sig fortjent til
at komme helt op i Eliteklassen, uden
Hensyn til egne økonomiske Midler.
Til Slut skal jeg fremhæve en .anden, men ogsaa meget vigtig Betydning af et Samarbejde eller Sammenslutning af Motor- og Svæveflyveklubberne. Selvom jeg tror, at dans!,
Sportsflyvning i det store og hele maa
klare sig med egne Midler, vil man
dog fortsat haabe paa nogen Støtte fra
private og Staten, og det vil her være
overordentligt vigtigt, at der ikke for søges at , slaa Mønt« paa Flyvesagen i
det ene Øjeblik fra Motorflyverne og
næste Øjeblik fra Svæveflyvernes Side. Dette vil kun bringe Forvirring og
resultere i mindre Muligheder for
Støtte. Saavel af Hensyn til Propagan da for Medlems tilgang som af Hensyn
til Offentligheden maa , Sportsflyvningen « omfatte baade Motor- og Svæveflyvning, ag Motor- og Svæveflyverne maa samarbejde for at skabe en
virkelig effektiv Organisation for deres Sport.
Svæveflyverne kan ikke undvære
l\lotorflyvning, hvis de vil helt op i
Topklassen og Motorflyverne snyder
sig selv, hvis de ikke ogsaa oplever
den motorløse Flyvning. For de yngste vil det endda være en Fordel at
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Ambulanceflyvemaskinen KZ IV
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Baaren med Patient
sæiies ind.

Kabinen med Patient, Sygeplejerske
og Ledsager.

ONE-HEDNlNliSKOHPSETS nye AmZ
bulanceflyvemaskine, som vi tidlige re har bragt en indgaaende Omtale af, er

apparat saml • Den lille kunstige Lunge •
og naturligvis Bækken, Brækskaal
Servietter m. m . Patienten ligger blødt og
behageligt i en Sygebaare paa en bred
Gummimadras og hvis Patienten eller
Ledsageren trænger til noget al spise er
der Spisebestik i rustfrit Staal til den
medbragte Mad, og der er varm Kaffe og
frisk koldt Vand paa Termoflasker til at
drikke. I det hele taget er der gjort alt
for at ~øre Transporten i Ambulancefly vemaskmen saa god og behagelig som
muligt.

nu gaael ind i sil betydningsfulde Arbej de dg har allerede fuldført flere Sygetransporter. Maskinen opfylder fuldt ud de
Forventninger, man har stillet til den
bande med Hensyn til Manøvrering og
Sikkerhed; den er udstyret med to 130
H. K. engelske Gipsy Major Motorer og
har en Marchfart paa 200 km i Timen.
Desuden er den forsynet med specielle
Bremseanordninger, der gør den særlig
velegnet til danske Forhold. Maskinen kan
saaledes lande paa 70 Meter og behøver
kun en Strækning paa 140 Meter for at
starte, hvilket er af stor Betydning, naar
der skal landes paa Steder, hvor der
ikke er Flyvepladser, og del er noget
Ambulanceflyvemaskinen ofte er ude for.
Foruden Besætningen - Fører og Radiotelegrafist - er der i Maskinen Plads
til 2 Patienter paa Baare og 2 Ledsagere
i behagelige Stole - iall 6 Personer. Den
er udstyret med det fineste Sanitetsudstyr
og der findes foruden Lægeinstrumenter,
et Blodtransfusionsapparat, et Carl;>ogen-

begynde med Svæveflyvningen, idet
man maa svæveflyve fra man er 15
Aar, men først kan faa Motorflyvercertifikat, naar man er fyldt 18 Aar .
Lad os derfor faa een Klub i hver By
og lad os begynde med Modelflyvning
for gennem Glideflyvning at naa
, Sportsflyvning« - med og uden Motor.

Otto Thomsen.
Den 16. Aug. 1944.

Aktieselskabet

DANSK GALOCHE-OG GUMMIFABRIK

Kjøbenhavn

Køge

Føldslcæ&"me øf Papil'.

NYT UDEFRA
Ved JOHN FOLTMANN

Katapult-Jagerne forsvinder.

Lydløs Pl'opel.

Den britiske Flaade har efterhaanden
faaet Raadighed over saa mange til Hangarskibe omdannede Handelsskibe, at
man ikke mere behøver at benytte Handelsskibe med Katapultanordning som
Ledsagerskibe for Konvojerne. Hidtil har
det været saa:ledes, at ,de Jagere, som
fulgte med Konvojerne, i mange Tilfælde
blev startet fra en Katapult, og Landin gen foregik paa den Maade, at Flyveren
simpelthen hoppede ud med Faldskærm
og blev bjerget om Bord i Skibet, medens
Luftfartøjet i langt de fleste Tilfælde gik
til Bunds. Denne Landingsmetode, som
ikke altid var lige behagelig for Flyveren
i . det nordlige Ishav, behøver man nu
ikke mere at anvende.

En amerikansk Opfinder, Emil
John Prucha, Convent, Station N. l'.,
har faaet Patent paa en lydløs Propel.
Ifølge de sparsomme Oplysninger, der
foreligger, skal Princippet i den nye
Propel være dette, at den er forsynet
med en Række aflange lndgangsaabninger i Forkanten og tilsvarende elasti.~ke Udgangsaabninger.

Ifølge :.Der Fliegert:" har man i U.S.A.
i stor Udstrækning anvendt saakaldte
Hjælpehangarskibe, d. v. s. Handelsskibe der blev omdannet til Hangarskibe, og som kunde medføre 30 Jagere eller 15- 20 Bombere. U.S.A. raader over ca. 80 af den Slags Skibe, og
desuden er man i Gang med et Byggeprogram paa 46 rigtige Hangarskibe
paa 10.000 til 25.000 Tons, hvoraf
Halvdelen er i Arbejde.

Den tyske Flyverredningstjeneste
har siden J(rigens Begyndelse reddet
l192 fjendtlige Flyvere fra Druknedøden, og d em{ alene 252 i Løbet af det
sidste Aar.

Lockheed P-38 »Lightning«.

Ifølge :.Der Flieger« tæller det polske Luftvaaben i England 12.000
Mand. Pr. Januar 1944 skulde de polske Enheder bestaa af syv Jagereskadriller, een Natjagereskadr1lle, tre
Bombereskadriller, een Eskadrille lil
Samarbejde med Hæren og een Kystbevogtnings eskad ri Ile.

RAF-Sløng.
Englænderne anvender følgende Udtryk om sine nyere Flyvemaskinetyper: Mossie
Mosquito, Lank Lancaster, Beau eller Bowey
Beaufighter, Diffy
Defiant, Lib = Liberator, Fort
Fortress, Bolt eller
Thunderbird
eller Blitzenbird Thunderboll, Sundersea eller Tyneboat
Sunderland, Woolefax = Halifax, Nuffield Trainer
Oxford.

=
=

=

For at undersøge den Indflydelse, som
Stratosfærens tynde Luft har paa Flyvemaskinevaabne ts Funktionering, har man
i U. S. A. bygget et Fors øgsanlæg, hvor en
ca. 0,6 m lang Skydebane er anbragt i et
Lavtrykskammer. I Løbet af 12 ~linuilu
kan Temperaturen i Lavtrykskammerel
sættes ned fra
20 11 C til + 57°, hvilket
svarer til Forholdene i ca. 15.000 m, og
Lufttrykket kan sænkes fra 1 Atm. Lil
0,12 Atm. For at kunne foretage Forsøg
n'led 75 mm Kanoner, maatte man fylde
den Betonkn <', der blev skudt imod, med
20 t Sand.
Formaalet med Fors øgene er bl. a. al
undersøge,
hvordan Laasemekanismen
fungerer unde r disse pecielle n tmosfæri~ke Forhold.

Flyvel'l'edninøs•tenes•en.

Polske Luftvaabenenheder i
England.

=

Stratosfære-Forsøgsanlæg for
Flyvemaskinevaaben.

+

Røngø&"sklbe I U. S. 11.

=

Det amerikanske Luftvaaben har
indført nogle Faldskærme af Papir,
som skal anvendes til Nedkastning af
Genstande fra Flyvemaskiner med
ringe Hastighed. Det meddeles, at en
saadan Faldskærm med en Egenvægt
paa 150 Gram, yed et Kast fra en Flyvemaskine med en Hastighed paa 60
km1T, med Sikl,erhed kan bære en
Last paa 80 kg.

=

Bl'ts,ol Beøufigh•el".
Den engelske Bristol :.Beaufighter<
kan ogsaa anvendes som Torpedoplan.
Paa ovenstaaende Billede ses det kraftigt bevæbnede Luftfartøj med en Torpedo ophængt under Kroppen.

Nyt amerikansk
Nationalitetsmærke.

Ambulanceflyvning.

=

Flyverne i U. S. A. beskyttes imod
Hajer og Krokodiller.
Under Kampene i Stillehavet <'I' cl<'l
gentagne Gange skel, at de allierede Flyvere har reddet sig i Vandet med Faldskærm - for bagefter al blive angrebet af
Hajer. Nu er de blevet udstyret med el
Beskyttelsesmiddel mod disse Hovfi~k.
Det bestaar af el kemisk Stof, der medføres i Flyverdragten, og naar det kommer i
Berøring med Vandet, opløses det og breder sig til Siderne, og det har en saa<lan
Virkning, at det jager Hajerne væk. Del
samme Middel anvendes ogsaa overfor
Krokodiller og Alligatorer, som optræder
i store Mængder ved Ny Guineas Flodudløb.

Den
til Fjernflyvning bestemte
Lockheed P-38 :.Lightning« har faaet
en væsentlig .stærkere Allison-Molor.
Ved Forbedringer i Spildegasturbinen
og Kølesystemel er det lykkedes al
forhøje l\lolorydelsen med ca. 30 Procent. Takket \'ære delte, saml Anvendehc aI en Resel'\'cb1'ændstofbeholder,
er haadc Stigeevne, Hm,tighecl og Flyvestrækning blevet væsentlig forbed1·cl. Største Sligchojde er nu 13.000
111. Lullfartøjet kan flyve paa een l.\fotor med en Hastighed af 480 km/T.

Den amerikansk Hærs Luftvaabens
tidligere Kendingsmærke, der ofte
blev forvekslet med de japanske Flyvemaskiners Nationaliteit.~mærke, er 1111
blevet ændret. Det bestaar af en hvid
Stjerne paa blaa Baggrund med en
en hvid Rektangel til hver Side, - og
hele Mærket er omgivet af en rød
Stribe.

Den arn e, ikans ke Hær~ Lul lvaaben har
~iden Dece mber I!l42 hal I upslillrt særlige
Am hu la nc('l'l yvningst•sk ad riller.
l LulJc l al ca. 1 % Aur skal disse Eskadriller ha ,·e lransporte1 cl li0.000 saaredr
til Lazaretterne·. Man har naYnlig hafl
Gavn af de flyYcnde Ambulancer undrr
Kampen e paa Ny Guinea \'cd Erui,ringen
ar Lae maallc de saarcde i Begynd<'bcn
lrnnsportere~ igPnncm ,Junglen paa Mulicsler for al naa frem til Lazurellet i Port
Morcsby, ug denne Tra nsporl rnrede 21
Dage. Da FlyvPmas k inen hlev laget til
Hjælp, varede T111cn kun 4:3 ;,Iinuller. Ca.
17.0UO Saarede skal være blevet tran~porterel paa denne Maade.
Til Ambulancebrug paa den >) chlalien~ke Krigsskueplads anvendtes Dougla~
C-53 (Skytrooper/ , Douglas C-54 (Skymaster) og Curtess C-56 (CommamloJ.
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LUFTFART og SØFART
EN s,·ensk e Luftfartss kribent, Hans
D
Ostelius, lwi ~ NaYn ogsaa krndrs af
adskilligr danskr Læs e rr I ru hans Bog
Hymdens Fåglar , der rr udkommet i
dansk OYersættcl se, skriver fnlgende om
Luftfart og Sofarl.
. Skibsrederne faar noget at lænkr paa,
naar Krigen rr forbi. Uch·iklingen kommer til at gaa ad heil nye Baner. Pa~sagerskibe al Queen l\Iarys og Normandirs
Størrelse vil ikke merr hlivr hygget, idet
der ikkr er nogen Tvivl om, at den bedste Del af Atlanterhavslrafiken kommer
til al foregaa ad Luflvrjen. Del vil være
meningsløst al ofre 150 l\lillioner Kroner
paa en ny Queen Mary ellrr 200 l\lillioner Kroner paa en ny Normandie. 5e)v
om de ogsaa blivrr udslyrrl med al tænkelig Luksus. De Passagerrr, som har
travlt , , ·il nemlig flyve.
Derfor kommer Luftfarten og Skibsfarten til al arhejde intimt sammrn efter
Krigen, og mon ikke ogsaa Skihsværfterne kommer til ::it ~amarhejde mrd Flyvemaskineindustrien. Selv om Flyvemaskilwn gunskr v i~I altid vil værr del rlyreslr Transportmiddel og Skibrl riet hilligslr, sua kan del
ikke undga::is. at der vil opsl::ia en vis
Konkurrence mellem dissr to Transport midler og maa~ke navnlig paa den mes t
kl::issiskr og lukrative af alle Ruter :
Nordamerika- Europa. Lari os rng::ing
høre, lwad den nyestr Profet paa d e ll e
Omraade, Chefrn for Uniled Air Lines,
\V. A. Pattersson, siger om Spørgsmaalet .
H::ins Opfattelse synes i mange Hrlninger
al værr megrl nøgtern.

Mellem 800 O!J f/00 Pas.w,r,rr,·r 0111
Dagen ad L11flvejen over A llanlerhauel.
Paltersson frrmkommrr med Pa ssa grrtallene over Norrlallanttrafiken for el
typisk l\lrllemk1 igsaar, nrmlig I \1:lO . I Lnbet af delt<' Aar lransporlerrrles der
214.685 PassagPrer Ira Europa til Amerika, og 183.547 rlen modsallr Vej. Trafiken er imidlertid som lll'kendt meget sæsonpræget, og riet har stor lndflydels<'
paa Dampskibsselskabernes Økonomi og
var blandt andel rn af Aarsageme til, al
Svenska Amerika-Linien udarbejdede• cl
meget omfallendr Program for Hundrej~er (Krydstogter).
l\lan kan rrgne med, al drr allerede i
11148 vil væn' firs Prnernt af Passagertrafiken over Atlantrn, som gaar ad Luft.
vejen. Paa Basis af de førnævnte Ta l vil
del sige, at 171.748 Passagerer skal flyvP
fra Europa til Amerika og 146.R~R i modsat Retning. Det" er jo slet ikke saa daarlige Tal. Unrlrrsøg1•r man ForholdPI nærmere, kommer man til meget inlere~sanle
Resultater.
Under Foruds a:lning af, at dt• Fly \'l' mas kiner, som Yil hlivc indsat pna H111t· 11
for at rlennr s kal kunne beflyves økono misk, har en Flyve~trækning paa fi.500 km
og kan medtage Il undrede Passagerer plu ,
lo og en halv Tons Pml og Fragt, s aa
maattr man ifnlge Pallerssons Beregninger regne med femten af rlen Slags Luftfa rlojer i l!J45 og I re ng fyrre i 1948.
Hvi5 Trafiken, som del er blevet fore !,(aael, ~kal deles mellem syv Lande, saa
hehøver hvert Lanrl kun 5eks Flyvemaskiner. Jiyb Trafik cn yderligere skal for -
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deles mellem forskellige Selskaber i de
respektive Lande, saa blivPr dissr Organisationer allfor smaa til at kunnr bære
sig økonomisk,
I d e nn e Forbindelsr hævdes, at hverken enkelte, prh·at r Luftrut e r rller Rederier vil kunnr oprPtholde en transatlantisk Lufttrafik uden katastrofale, økonomisk e Følger. Han mener, al Pooltrafik
Pr den rneslc I, øsning, og al Luftfarlsrlskaber og Hederier hor arbejde Haanrl i
llaand. EIiers maa man ty til Subvention,
og d e l er e l megrl usundt Princip.

150.000 Tons Fragl om Aaret.
Ogsaa med Hensyn til Fragltrafiken i
Luften foreligger rier Hrsultater af amerikanske Undersøgrlser.
Lewis Sorrell,
som rr Profrs~or of Tran. portal ion ved
Universitetet i Chicago, har l, [uderet Problemet i Drlaillrr og er kommet til del
Resultat, al Luflfraglen til og fra Amerika (over allr Grænser, alt~aa ikke blot
over Atlanten) ikke vil over lige 100.000
til 150.000 Ton~ om Aare t. Denne Fragttrafik vilde kræve mindrr end 500 Flyvemaskiner af Clipperlypen med gennems nitlig tyve Helurrejser om Aarel og en
Last paa lidt over olie Ton~. EIier ogsaa
kunde man tænke sig at anvende halvfjerd s Flyvebaadr al rlen Type, som Fænomen et Kaiser rr ved al bygge i Amerika , og hYis Lastekapacitet bliver ca. (iO
Tons. De vilde kunnP klare Fraglmængden med riet sammP Antal Returrejser.
I Amerika ans er man del for sandsynligt , al Profrssor SorrPlls Tal vil faa fndflydcbr paa dr umcrikanskr l\lyndighrders Br,·illing af Tilladelsrise Lil at drive
i11terkontinenlal Lufllrafik.

E11r,elske Rederier vil begynde paa
L11{llra{ik.
Flerr pngrlske Redrrier har alleredr
I or noge n Tid siden søgt den Pngelske
Stal om T illarlelse til al maatte rleltagr i
den tran~oceane Lulltrafik efter Krigen ,
mPn hicllil er disse Brslræhelsrr ikke ble,·et kronet merl Held. Men flere af Hrrlcrierne har ændret deres Slutulter mrd
rn Paragraf, der siger, al Selskabet om
nødvendigt ogsaa kan givr sig af med
Lufttrafik.

Disse Rederier er: Cunard, Peninsiilar
& Orienlal Linr (P & 0), Orient Line,
Hoyal l\Iail Line, Clan Line, Elders &

Fyffes, Donaldson Line, Federal Steam
N::ivigalion Co., lsle of \lan Steam Packet Co. samt Stanhope Steam Ship Co.
Drn sidste Nyhed fra England er Dannelsen af B.L.A.A. - Brilish Latin American Airlinrs - som vil Plablere Luftruter mellem England og Sydamerika .
Luftforhindriser af denne Art er noget
helt nyt. Det m est interessante Momrnt i
Sagen er imidlertid, al hele del nyr Sel skabs Aktirkapilal ejes af folgendr fem
Hedericr, som allr for Krigen . har givrt
i.ig al med Trafik paa Sydamerika: Royal
l\lail Linr, Blur Star Line, Pacifk Sleam
N::ivigalion Co., Both Stramship Co. samt
L::imperl & Holl. Det nyr Luftfartselskab
har mange Pengr i Hyggen, t'or Rederiernes Aktiekapital o,·rrsliger 250 l\lillioner
Kroner.
I U.S.A. har Trndrnl,en , ær<'I a I hol •
de Luftfart og Søfart hver for sig. Der
er - imidlertid lo Undtagelse r.
lfolvlred
Pro!'enl uf Pan Ameriean- Grnc<' Airway s
rjrl, af GracerederiPI, og Pa11 American
Airways (PA A) eje r Hesten . IJ!'n anden
Undtagelse e r American l~xporl Lin r ~,
hvis hele Aktiekapital eje, al d1·t ke ndt e
Hederi American Exporl Lin es .
Dr amerikanske Luftfart s myndigheder
(Ci v il Aeronautics Board) har nylig b eslrml, at l\lodrrfirmael, American Exporl
Lines, gerne maa sælge s ine Akti er i
Luflfartselskahet, som 1111 oprPlholder regelmæssig Lufllrafik mellem U.S.A. og
England og Spanien (CardizJ, og ~om foronigt er gaaet frem med ægt<' amerikan s k
Fart: i .Januar I !l42 havd(' drt 42 Funktionærer, men i Srptrmlwr I\J 1:-l var dett e
Tal steget til I !1•13.
Det skal blh·e inlere,sanl al ,(', hvordan
Forholdet mellrm Søfart og Luftfart ud vik ler sig. I England gaar Stridens Bølger
allerede hojl: Hcrlrr irrne hævdrr, at d e
Pr Specialis ter hvad Trans p o rt angaa r,
og de ved hvordan den skal organisere ~
for al kunne helall' sig; hvad man rller~
mangler al luftfartsteknbk Viden , kan
man købe sig. Og man kan jo ikke kom me borl fra, al dr har mange Pengr i
Hyggen, og deres vc·rdensomspændenrl e
Organisation al Agenter og Afdelingskon torer har spillet en stor Holle i Transportvæsrnets Historie.

l(æmpeflyvebamlen »Mars « er en af de Typer, 111a11 paalænker al sælte ind
Allmzlerhavsr11leme.

/HW

Oberstløjtnant C. C. Larsen fra
Sjælland.~
Flyveraf deling
fortæller
følgende lille Hændelse fra HamborgRut ens f orste Dage.
Selskabets Flyvemateriel var Luftfartøjer af Typen de Havilland. De
nr -rel driftssikre og i enhver Heneende velflyvende, aahne Fartøjer af
en Type, der under Krigen anvendtes
tii Rekognoscering, og Passagerernes
Komfort var unægtelig ringe maall
med Nutidens Alen. Overtræksløj,
Handsker og Flyvehætte, som Passagererne fik urllcverel, var ikke altid
lige indbydende. Men Passagererne
log riet hele merl godt Humør. De folle Flyveturen som en Oplevelse, og de
gav ofle deres Glæde Luft, især efler
Landingen. Det skele hyppigt, at Passagerer øns kede at ,·ise Flyveren en
eller anden Erkenrlllighed, og del var
almindeligt, al de efter endt Rejse takkede Flyveren for Turen.
Paa en Tur fra Hamborg havde jeg
som Passager en norsk Skibsreder. Han
takkede mig mange Gange, fordi jeg
havde fløjet saa roligt. :tDe fl y ver meget mere :,,tøt end den lyske Flyver,
som fløj mig fra Am sterdam til Hamborg, « sagde han, :.han for op og ned
hele Tiden, det var forfærdeligt«. Jeg
tror nu ikke, jeg havde fortjent Rosen.
Sagen var sikkert den, at jeg havde

(

haft roligt Vejr at flyve i, mens min
lyske Kollega aabenbart havde haft
uroligt Vejr. Jeg forsøgte at forklare
min Passager dette, men han holdt

fast paa, at jeg fløj bedre end den anden - inviterede mig paa Middag og gav mig en Fempundsnole, som gik
Lil Mekanikerne~ Skovkasse.

177

Lukket Farerkabine og afkasteligt Understel til "Grunau Baby 2B"

Plexiglas. I venstre Side findes et forsky deligt Vindue.
For at gøre Kabinen mere rummelig
har man forsynet Kroppen paa Siderne
under Vingen med et Par Formplader,
som kan tages af, og som øger Kabinens
Bredde foroven.
Den lukkede Hætte kan tages af paa
samme Maade som den aabne. Formpla derne fjernes ved Hjælp af et Haandtag,
og derefter kan Babyen alt efter Behag
flyves enten med den sædvanlige aabne
Hætte eller helt uden Hætte.
Hælt!!n er en virkelig praktisk Foranstaltning, der uden Tvivl forbedrer Ba byens Glidetal. I hvert Fald danner Babyen med helt lukket Hætte et glimrende
Overgangsled fra almindelig Baby til finere Svæveplantyper, der saa godt som
alle er helt lukkede. Hent bortset fra de
aerodynamiske Fordele den byder paa, vil
den lukkede Hætte være meget behagelig
under Varighedsflyvninger og længere
Flyvninger i det hele taget, hvor man kan
komme ud for Kulde og lidt af al Slags
Vejr,

Hætten koster komplet med Formplader
sv. Kr. 3 9 0.

Lukket Hætte til Førerkabinen
paa Grunau Baby 2 B.
ERDENS bedste Overgangsplan, •GruV
nau Baby •, som vi ogsaa sværger til
herhjemme, er i den svenske Udga:ve for nyligt blevet udstyret med forskellige
Raffinementer, som gør det om muligt
endnu mere anvendeligt, end det hidtil
har været.
1
Fra Fabriken AB Flygplan, Norrkiiping,
har Dansk Svæveflyver Union modtaget
Tilbud paa >Grunau Baby 2 B • til 9.500,Kr. En saadan Baby er bl. a. forsynet med
en I u k k e t H æt te t i I F ø re r k ab i n en. Hætten har et Hammestel af
Staal. Den nederste Del er beklædt med
Krydsfiner, den øverste med Astralon og

Den nye Fastspændingssele, der gør det muligt, med et enkelt Greb, al spænde
Selen ind og ud.
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Endvidere har Babyen a f k a s I r. I i g t
Underste I. Saadant Understel an,·cn dcs paa alle Svæveplaner, der skal start e
med Flyvemaskineslæb. Hjulene letter
Starten, sparer Landingsmeden og kastes
af, naar Planet er kommet cl Par Meler
op. AB Flygplan har konstrueret el let
men solidt Understel med komplet Indbygningsmateriel og to Stk. kuglelejrede
Hjul af Type SKF TKL 12. Gummiringene
maa man desværre selv skaffe. Prisen
uden Gummi er 2 1 5. K r. (stadigt
svenske).
Landingsstellet letter desuden ogsaa
Transporten paa Jorden, man sparer den
sædvanlige •Hund •.
Endelig er Babyen forsynet med en ny
Type Fastspænding s se I er,' der
er fremstillet af den tyske Faldskærmsfabrik Schroeder. Enhver Svæveflyver ved
af Erfaring hvor megen Tid man spilder
og hvor meget Besvær man har med al

ROBOT PLAN ET
eller

»Den flyvende Bombe« V I.
lDTlL har man ikke faaet noget au H
tentisk Billede af det tyske G eng ælde l esvaaben V - 1, men vi er
nu i Stand til at bringe en Tegning med
Forklaring af Konstruktionen; Tallene i
Parentes henviser Lil Tallene paa Tegningen.
(1) Næsekappe uf Letmetal, der sandsyn.
ligvis indeholder Kompasset. (2) Sprængladning paa en. 1000 kg. (3) Startskinne.
(4) Brændstoftank.
(5) Vingebnlk uf
Staalrør. (6) Pressede Staalribber. (7)
Vingebeklædning af Staalplader. (8) Beholdere til komprimeret Luft. (9) Automatisk Styring. (10) Pneumatisk Hjælpemekanisme til Modvirkning af Afdrift.
(11) Forbrændingsrum med Mundstykke
til Brændstofindsprøjtning. (I 2) Reaktionsmotor.

Saa begynder A. J. K.'s Vintersæson.
Heldigvis har vi endnu det smukke Efteraar til Gode inden Vinteren rigtig sætter ind, men med September begynder vi
vore Foredragsaftener. Som aftalt falder
disse maanedlige Aftener altid paa en
Tirsdag i Begyndelsen af Maaneden, saaledes at
Næste Mode
bliver Tirsdag den 5. Se p lem b er
K 1. 1 9, 3 0 p r æ c i s.
Vi aabner Dørene til Foredragssalen Kl.
19,00 og har Spørgsmaalsbesvarelse etc.
fra Kl. 19,15 til Kl. 19,30. Lokalerne er vo-

re sædvanlige paa P o 1 y t e k n i s k L ær e a n s t a I t, S ø 1 v g a d e 8 3.
Vor første Foredragsholder bliver D ire k tør V. Kramme fra Skandinavisk Aero Industri A/S - (K. Z. Fabrikkerne) - . Herr Kramme vil fortælle os
om Bygningen af de danske K. Z. Maskiner og dertil vise bande Lysbilleder og
Film. Derefter vil vor Formand C i v ilingeniør V. Pr y t z blade tilbage i
sin Flyvejournal og fra dens første Blade redegøre for, hvorledes det var at være Flyveelev for snart 25 Aar siden; hertil viser Ing. Prytz Lysbilleder fra den Gang!
Mød nu talstærkt op og tag blot Kammerater med, vi skal mindst mønstre 20
nye Medlemmer hver Foredragsaften i
Vinterens Løb.
Kom i god Tid. Fra 19,15 til 19,30 vil
Formanden vise os de Billeder, der er taget paa Sommerens Udflugter, baade Lys.
billeder og Film!

spænde Selerne ud og ind og op og ned
efter de Tykke og Tynde og Store og
Smaa. Nu er baade de øverste og nederste
Remme blevet forsynet med et Spænde, der
gør det muligt for Flyveren endogsaa un der Flyvning og med tykke Handsker paa,

ved et enkelt Greb at spænde dem ud og
ind efter Behag uden Hjælp af nogen Art.
Selen kan faas for 9 5 sv. K r.
Endelig har vi faaet Tilbud paa svenskbygget •Kranich• til 25.000 sv.
K r.
H a r ri e t F ø r s I e v.

AERONAUTISK
JUNIOR KLUB
Adr. : D. K. D. A. S.
~r. ~·arlmngsgade 3. Kbh. K.

TEKNIK

A 1 t s a a T i r s d a g d e n 5. S e pt e m b e r K I. 1 9, 3. 0 p a a P o I y t e k11 is k Læreanstalt, Sølvgade 83 .
M e d 1 e m s k o r t m e d b r i n g e s.
A. J. K.
s. a. d.
Ledelsen.

AKTIESELSKABET

VARDE STAALVÆRK
VARDE

ST AALSTØBEGODS

- S. M. ST A A L ELEKTROSTAAL

HOBBY

OCH
Det nye Tidsskrift for Modelbyggere.

Modelflyvning, Modelbaade, Jernbaner m.m.
Udkommer hver Maaned. Pris 60 Øre pr. Nr.+ Porto.

Vi fremstiller Magneter til ethvert Formaal

SVENSK FL YGTIDNING
Udkommer hver Maaned. Pris 75 Øre pr. Nr.+ Porto.

PEERLESS FABRIKKERNE
SKIOLD-PETERSEN & CO.
1.i • plandagatle 2 -

Keljenh.avn S

HIU' pc et Magnet-Problem, saa kom til os •.• og vore Ingeniører
gfver Dem teknis,k Service m,;:d Hensy,n tit Størn:lse og Form

Abonnement ekspederes fra

EJVIND CHRISTENSENS FORLAG
Vesterbrogade 60 . København V.
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,-----•--------:
DET KONGELIGE DANSKE
AERONAUTISKE SELSKAB

Konlor : Nørre Furimogsgode 3, l{bhvn. K.
Tlf.: C. 7260 A.
Pos tg i ro: 25680.
Kontoret er normult uabent dug lig IU 15.30
- 17.30, Lørdag Kl. 13.00- 15.00.
Generolsekrelæren lrælfes normalt doglig Kl. 16.00 - 17.00, Lørdag IU . 13.30 - 14.30.
Dansk Luftsportsraad, Adr. O.1{.O.A.S.
Kassereren: Dronninggoorcts Alle' 120, Holte.
Postgiro : 60676.

Stille Jubilæum.
F.A.I. Federation Aeronautiqul' In.
ternationale - er still going strong.
Det har glædet D.K.D.A.S. at modtage
en Hilsen fra F .A.I. i Anledning af, al del
den 14 ..Juni ,•ar 35 Aar siden , at Sclskabei
blev tilsluttet F.A.l.
Nyt' !Uedle111111e1·:
Direktør llolhel' Hellenberg.
Kontora:.sis tcnt Erik Jørgensen.
Firmamedlem:
\\'right , Thomsen & Kier.
Livsvarigt l\ledlem:
Direktør Holgel' l,uldmann, Beauvais.

DANSK SVÆVEFLYVER UNION
Formand: Murermester H. A. Ehlers,
S. Stutionsvej 36, Slogelse.
Tlf. : Slagelse 354.
Sekretær: Propugundnchef Mnx \Vestphall,
Vesterbrogode l, l{øbenbovn V.
Tlf.: Cent rul 8800.
l<asserer: Moskinist [{. Villebmk l{jeldfort,
Vesterhrogade 36, liobenbovn V.
Tlf.: Evn 3912. Postkonto: 255 21.

Bjergstedlejren blev i Aar en Bøtølejr.

N

aar diss e Linier læses , s kulde vi ge rne være i fuld Gang med Flyvningen
i Lejren paa Bøtonor - hvh, ultsaa der
ikke i Mellemtiden indtræffer flere uforudsete Hindringer. Dem har vi nemlig
maattet slaas med i Massevis, indtil det en.
delig saa sent som d en 17. August, har været muligt for o:, at frta afgjort, om Lejren kunde lægges paa Bøtø, eller om den
skulde afholdes i Bje rgsled s om sædvanligt.
Hovedgrunden til, at vi ha1· øn:,kel at
flytte Lejren, var d en Oms tændighed, at
Indkvarteringsforholdene i Bjergsted var
haabløsc, naar vi skulde anbringe o\'l! r
200 Dellagere. Ved Bøtønor ligger en Folkeferieby, hvor Unionen har lejet del nod.
vendigt Antal 4 Mands Huse, og hvor Feriebyens Restaurant kan levere Forplejningen til os for en nogenlunde rimelig

Pris.
Lejren bliver i Aar igen delt i to Perioder, hver paa 14 Dage. Den første begynder den 27. Augnsl. 1 hver Periode vil rier
blive 3 A-Hold, 1 B-Hold og 1 C-Hold. All
Unionens Maleriel, Babyer og Skoleglidere 3 SG 38, 1 Polyt og 1 KZ og 5 Babyer
kommer derned, og endelig har UnionPn
maatlel apellere til flere Klubber om
Laan af Rescrvcskoleglidere.
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Falster Svæveflyveklub, Seniorklubben,
Slagelse Flyveklub, Sporlsflyvernes Svæveflyveklub og Østsjælland, Svæveflyveklub :.tiller velvilligsl deres Spil lil Hau dighed, og • Hunde • og Slyrlhjdm o. m. u.
mindre Ting stiller Klnbernc ogsaa til
Huudighed for Lejren.
Det hul' de,værre ikke været 111uligl al
anbringe alle de Deltagere, del' er blevet
tilmeldt el'ter Til111eldelsesfrislen:, Udlub
i de Perioder, de µaagælde11d1· onskede,
og der er en Del, dl'I' de,væl're ,let ikke
blev Plads Lil.
Deltagerne u11111odes 0111 al møde i Lej.
ren i Løbet uf Søndagen d. 27.8. eller
10.\J., ellersom de er i I. eller 2. Periode.
De Dellagere, der evl. kommer i Label
af Lørdagen, kun ikke regne med Sengeplads før Søndag.
Ved Ankomsten skul man omguuende
melde sig til Lejrledebe11 og aflevere
Flyvebog, Hationeringskort og e,·1. Læge.
attest, (gælde!' a 11 e del' ikke har A.·
Lægeattest som lil Køl'ekorl). Ved samme Lejlii;hed belules Deposilu111 for
Startpenge J{I'. 10.- , lndkvartcring Kr.
20.- pr Sengested, saml Kostpenge
Desværre kun vi ikke som tidligere
meddelt laane Koloniens Køkken, da Ledelsen for Folke-Ferie ændrede Beslutning og stillede som Betingelse for Lejemaalet af Husene, al Feriebyens Hestauration leverede fuld Forplejni11g til Lejrdeltagerne
Fuld Forplejning kun fuu s for Kr. 5.50
pr. Dag.
Dellage1 ne mau medbringe: Sovepose,
Tæpper e. I. (Seng med l\ludrus forefindes), Haandklæde, Regntøj , rnrml Tøj,
Badetøj, Hationeringsmærkcr, Fly,·cbog
og om muligt Cykle.
!\lan løser Bille! til Væggcrlose, hvorIra der er cu. 7 km til Lejren.
Lejre ns Adresse er: S,•æ\·eflyvclejren,
Bøtø, pr. \'æggerløse, Falsler. Telf. Væggcrløse 77 y, Konlortid 12- 13.

Aurhus Svæveflyveklub holder Sommerlejr paa Falster. Fra 9.- 23. Juli har 23
uf Aarhus Svæveflyveklubs Medlemmer
holdt privat Sommerlejr µau Falsler
Flyveklubs Terrain ved Bølo Nor. Under
Ledelse af John Wettlesen, der var i Aktivitet paa Pladsen fra 7 Morgen til 10
Aften, foretog de 675 Starter med K.Z.'en
(der i Parentes bemærket er en fortræffelig Skoleglider) uden et eneste Uheld.
17 fik A-Diplom og 5 Il-Diplom, hvilke!
maa siges at være el glimrende Resultal.
Odense Svæveflyveklub har afholdt en
mindre Lejr i Slagelse, hvor 10 af Medlemmerne under Ledelse af Curt Schrøder, Slagelse Flyveklub, paa 14 Dage
har foretaget ca. 400 Starter. 10 har faael
A- og 1 B-Diplom. Eksercerpladsen var
kun delvis til Raadighed for Lejren.
Polyteknisk Flyvegruppe meddeler, a I
den har nedsat Tegningerne til sin praktiske Transportvogn til 3,00 Kr. pr. Sæl.
Unionen kan paa det varmeste anbefale
Klubberne at bygge en saadan Transportvogn. Det vil spare dem for en Mængde
Besvær hver Gang el Plan skal f. Eks.
bringes hjem til Reparation e. I.
Sverige. Del store aarlige Ållebergstævne fandt Sted i den sidste Uge af Juli.
Der blev fløjet mange fremragende Flyvninger, som vi haaber at kunne bringe
nærmere om i næste Nummer.

DANSK MOTORFLYVER UNION
Formnnd: Trollknssislenl A. T. H. Ohr t,
f{ontor :
St. l{ongensgnd e 68' ø. G., IC
Telefon : Palæ 2096.

D:msk 1\lotol'i'ly,·er Union har ansa l d1•
lo kendte Arkilekler, 111.A.A. liogh An dersen, Koben hu \'Il , og Boje Ha:.mussen,
Aarhus , som Kon:,ulentel' vedl'f!l'endc
lndrelningen al Fly,•epludser.
Arkitekt Bugh Andersen ,·il \'ære Ol ·
fentligheden bekendt fra Ll. a. Sportsfly.
veklubbens Projekt for nogle Aar siden
:.amt sine fol'skclligc Typer Standard hangarer, ligesom han udø\'t•r en anerkend! Skribenlvirksomhed.
Arkilekl
Boje Hasmu,scn er især
kendt for at hu\'c deltaget i og vunde!
l le1 e :,lorc Byplunkonkul'n•1H·1•r i ,le ~,· nere Aar.
Da de tor,kellige Flyv,•klubbe, i tit•
fleste Tilfælde har suvnet teknisk Hjælp ,
:,kul Konsulenterne \'ære Klubberne og
e\'l Kommunerne behjælµelige ,om Tek nik0ere ved disses Forhandlinger med Statens Luftfartstilsyn o. I.

*
SPORTSFLYVEKLUBBEN
Teorikursus. Klubben genoptager di!
populære Teorikurser i delle Efleruar .
Undervisningen, der strækker sig over ca .
2½ Maaned med lo ugenllige Aftener, be.
gynder i sidste Hah·dcl af September og
koster som sædvanlig Kr. 10,- for l\lecl ·
lemmer og Kr. 25,- for ikke Medlemmer.
Da det pau nuværende Tidspunkt (15.
September ikke har været muligt al skaffe endeligt Tilsagn 0111 Lokaler, kan næ,:mere Detaljer ikke meddeles her, men vil
fremkomme senel'e. Da Antallet af Delta gere er begrænset , vil del være klogt at
reservere sig Plad:, +1os Klubbens Sekretær, Borlhigsgade 4, Ø ; Telefon Ryvang
5615 mellem 17 og 20.

*
Flyv11i11ge11s ABC. Dt'n første Eksamen
for Deltagere i ABC Korrespondancekursus afholdes af Klubben i Midten af
September. Direkle Meddelelse er sendt
til dem der hal' lost all e Opgaverne. Der
er dog 'sikkert flere, der kun mang~er lidt
og kan naa at være med . De man mds e11 de Opgavernl' nu.

*
4 »C« og 3 »A« Certifikater til Sports-

flyverne. Søndag den 30. .Juli ble\' en stor
Dag for • SPOHTSFLYVEHNES S\' Æ\'E FLYVEKLUB
idet 7 l\ledlemmer aflag de og bes10:1 Certilikalpru1·e1·ne. paa
Lundtofte
Flyveplads
med
Unionens
Baby • ÆOLOS • og den fortrinlige KZ
Skoleglider. De lykkelige er:
• C • Rikard Jensen
H. Schack Jørgensen
P. K. Staalfoss
Otto Thomsen
A e Willy Dyrskov
Ø. Fnstner
Godtfred Madsen

Modelflyvernes 3. Landssommerlejr
Tiden 6.- 11. August afholdt DANSK
hvilket man var dem meget taknemmelig
ILandssommerlejr,
MODELFLYVER UNION
sin
3.
for.
denne Gang med FlyI Løbet af Tirsdagen afvikledes Konveterræn i Bjergsted Bakker og Indkvartering i Bjergsted Forsamlingshus. I Lejren deltog 44 Modelflyvere fra 16 Modelflyveklubber, nemlig fra Termik, Pegasus,
Stratus, Bjergsted, Flight, Condor, OJ·,L-F.,
Brønshøj, Eagle, Søborg, Nyborg, Ikaros,
Vanløse, Aviator, Cumulus, og Argus i
Silkebor_g.
Deltagerne ankom i Løbet af Søndagen,
hvor Generalforsamlingen blev afholdt,
og først Mandag begyndte man paa Konkurrenceflyvningerne.
Mandag Formiddag bedømtes Modellerne til Byggekonkurrencen, og i denne
blev Nr. 1 Aage Høst-Aaris for en særdeles smukt bygget Svævemodel paa 31/2 m

kurrencen om Danmarksmesterskabel for
Svævemodeller.
Deltagerne fik første
Start fra et mindre godt Terræn, hvorfor
Tiderne ikke blev saa gode, men da et
beqre Terræn fandtes til de sidste 2 Flyvninger, rettede delte noget derpaa. Danmarksmester for 1944 blev:
Henning Jiinsson, • Windy •, med Tiden
1.53,9.
Den bedste Enkelttid opnaaede Henning
Jiinsson, idet han efter første Flyvning
paa 25,5 Sek., fik Tiden 5.16,2, hvorefter
Modellen fløj bort.
Onsdag paabegyndles Skræntflyvningskonkurrencerne med Start i 5 Klasser,
nemlig Kl. 7, 8, 9, 10 og Juniores. Disse

Eli Deltager med Modellen klar til
Start i Skrælltvindell.
Aftenen forløb godt. r-.forten Sokkeholder causerede over Rejsevanskeligheder,
Herr Dnlbro fortalte Flyveroplevelser og
delte Præmier ud, der blev drukket Kaffe og til Slut takkede Lejrchefen, Jørgen
Gan'lst, for denne Gang. Han bragte en
særlig Tak til Herr Kaptajnløjtnant Dalbro for hans venlige Interesse for Modelflyvebevægelsen og til Herr og Fru Hilstrøm for deres overordentlig store
Hjælpsomhed ved hele Arrangementet.
I Løbet af Fredag Formiddag pakkede
Deltagerne og ved Middagstid var de fleste rejst.
Under hele Lejrperioden var Vejrguderne naadige og ingen kunde klage pnn
Vejret.

RESULTATERNE OG PRÆMIERNE.
Danmarksmesterskaberne.
Nr. 1 Henning Jiinsson, • \Vindy c, 1.53,9,
D.K.D.A.S. Vandrepokal. Nr. 2 Arne Sparre, , Condor •, 1.49,3. Nr. 3 Hans K. Lassen, •Stratus •, 1.33,3.

Modelflyverne skræller Kartofler. Lejrchefell ses· lællgst tilbage midt i Billedet.
Spændvidde. Nr. 2 blev Frank Hendrich,
der saaledes ikke naaede at vinde K.L.M.
Pokalen til Ejendom.
Mandag Eftermiddag konkurreredes i
Motormodelklasserne 1, 2, 3 og 6. Flyvningerne prægedes af de daarlige Gummimotorer, hvoraf de fleste sprængtes under
Optrækket. Tiderne blev derefter.
' Flyvningerne med Dieselmotormodellerne var imødeset med stor Spænding, men
af de 3 tilmeldte Deltagere maatte 2 udgaa af forskellige Grunde, og kun Carl
Høst-Aaris, O.M.-F. kunde starte med sin
Model. I første Flyvning opnaaede han
'Tiden 32 Sek., men uheldigvis havarerede
Modellen under anden Flyvning, og dermed var Spændingen overstaaet.
Mandag Aften var alle Deltagerne Gæster hos Købmand Hilslrøm i Bjergsted,
og det var ikke Smaating af Lagkage,
der konsumeredes til Kaffen. Købmand
Hilstrøms Søn, Vagn H., der er Kasserer
i Bjergsted M.F., havde desværre forstuvet sin Fod, men var alligevel ligesom
sine Forældre Lejrledelsen til stor Hjælp,

Flyvninger overværedes af Oberst og
Oberstinde Førslev, der ankom Tirsdag
Aften og med Interesse fulgte Begivenhederne omkring dem. Den bedste Enkeltlid i Løbet af Onsdagen opnaaede Hans
K. Lossen, »Slratus •. Præstation: 3.53,0.
Torsdag Formiddag samledes Deltagerne til skriftlig Teorikonkurrence. Jørgen
S. Petersen havde Ansvaret for de 10
Spørgsmnnl, der tilsyneladende voldte
nogle Kvaler. Det nysudnævnte Æresmedlem, Johs. Thinesen vandt knebent med
K. Rechnngel lige efter. Torsdag Eftermiddag blev der Tid nok til en ekstra
Skræntkonkurrence, hvor Hans K. Lassen og Carl Johan Petersen igen blev Nr.
1, henholdsvis i Kl. 8 og 7. Den bedste
Tid opnnnedes nf Hans K. Lassen med
2.12,4.
Medens de sidste Flyvninger gennemførtes, ankom til Lejren Herr Overflyveleder Sv. An. Dalbro, der havde været
snn elskværdig at love at dele Præmier ud,
samt at medvirke ved Underholdningen
Torsdag Aften.

Nyborg Holdet med Lejrens 3 yngste
Deltagere til venstre.
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l\lotormodelkonkurreneeme.
Kl, 1 Arne Sparre, • Condor•, 0.14,4,
Flyvninsens A.B.C.
C. J. Petersen,
O.M.-F., 0.06,7, Byggesæt til Skalam. Kl.
2 J. Olsson, •Condor •, 0.34,8. Arne Sparre, •Condor •, 0.31,1, Segelflysets Handbok 1, 2, 3. Kl. 3 J. Thinesen, O.M.-F.,
1.05,0, Flyvningens A.B.C. Mogens Erdru p, O.M.-F., 0.48,8, Byggesæt til Skalam. Kl. 6 Carl Høst-Aaris, 0.10,7, , San
flyver vi•.
Sk ræntflyvnlngskonkurrencerne.
Kl. 7 Carl Johan Petersen, O.M.-F.,
1.29,3, •Fly•, Carl Møller Larsen, O.M.-F.,
1.17,5. >Del moderne Luflvaaben •. Bernhard Jensen, Vanløse, 0.56,7, Byggesæt
til Skalam. Mogens Erdrup, O.M.-F .,
0.55,2, Lommebog. Kl. 8 Hans K. Lassen,
>Stralus•, 1.59,6, Flyvningens A.B.C.
Mogens Erdrup, O.M.-F., 1.48,9, Handbuch
des Flugmodellbaues.
J. S. Petersen,
>Eagle•, 1.35,9, Byggesæt. Carl Møller
Larsen, O.M.-F., 1.35,7, Lommebog. Kl.
9 K. Enevold Nielsen, O.M.-F., 1.21,3, Segelflygets Handbok 1, 2. J. S. Petersen,
>Eaglec, 1.10,3, Byggesæt til Svævem. H.
J. Christensen, •Eagle•, 1.09,1, Byggesæt
til Skalam. Bernhard Jensen, Vanløse,
0.58,5, Lommebog. Kl. 10 Kurt Rechnagel, •lkaros «, 0.10,9, • Svæveflyvning •.
Børge B. Petersen, • lkaros c, 0.07,3, Bygges.æt til Skalam. Sv. An. Andersen,
•Eagle •, 0.07,2, Byggesæt til Skalam. Juniores Olav Behnke, •Eagle c, 1.33,9, •Modelflyvesport<.
Ole
Balslev,
Søborg,
0.49,9, • Modelflyvning •.
Bedste Klub : O.M.-F., Byggesæt til Svæ.
vemodel.
Bedst opnaaede Tid af Lejrdeltagerne:
Hans K. Lassen, Byggesæt til Skalamodel.
Selskabets Vandrepokaler.
For D.M. Svævemodeller Henning Jonsson, •Windy •. For D.M. Gummimolorm .
Johs. Thinesen, O.M.-F. For Aarsrekord:
Tid og Distance, C. J . Petersen.
Pokaler iøvrigt.
K.L.M. Pokalen Aage Høsl-Aaris.
Nr 1 i Byggekonkurrencen
Fuglsøprisen Arne Sparre.
Lejrens bedste Præstation.
Dansk Modelflyver Union bringer Præmiegiverne, de forskellige Forlag og
Dansk Modelflyve Industri, sin bedste
Tak.

DANSK MODELFLYVER UNION
Formand: K. Flensted-Jensen,
Kabbelejevej 21, Brh. Telf. Bella 3762 v.
Sekretær: Ove Honsson , Olesvej 21, Holte.
Telf. Frederiksdal 6169.

Unionens 8. ordinære Generalforsamling afholdtes Søndag den 6. August i Forbindelse med Sommerlejren i Bjergsted
ved Jyderup. Paa Generalforsamlingen
var 15 Klubber repræsenteret, medens 3
afgav Stemme ved Fuldmagt. Til Dirigent
valgtes Erik Bugge.
Formanden, K. Flensted-Jensen aflagde Beretning og oplyste derunder bl. a.,
at D.M.U.'s Medlemstal nu er meget nær
700. Der er tilsluttet 52 Klubber. Efter
Beretningen aflagde Næstformanden, Jør-
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gen Gamst i sin Egenskab af Hekordprolokolfører Beretning om Rekordaarel. Derefter forelagde Jørgen Gamst i Kassererens Sted Regnskabet, som blev eenstemmigt godkendt.
Saa gik man over til at behandle en
Del Forslag til Ændringer og Tilføjelser i
Love og Regler, hvoraf navnlig man
fremhæves:
En Kontingentforhøjelse, der skal træde
i Kraft ved næste Indbetaling.
Kl. 1 og 7 gøres frie med Hensyn til
F .A.I. Bestemmelserne.
Præstationen til Opnaaelse af Indendørs-Eliteflyveprøven nedsaltes til 3 X 3
Minutter.
Der oprettes en Juniorprøve i Lighed
med Eliteflyveprøverne, saaledes at Juniores, for at aflægge Prøven, skal præstere 3 Flyvninger af mindst 2 Min. Varighed.
Johannes Thinesen, O.M.-F ., udnævntes eenstemmigt til Æresmedlem.
Bestyrelsen udvidedes Lil 11 Mand, saaledes al Landet opdeles i 6 Distrikter
med en Distriktsleder i hvert.
Og endelig vedtoges, at alle Ændringer
træder i Kraft den 1. Sept.
Bestyrelsen fik følgende Sammensætning:
Formand: K. Flensted-Jensen, Kabbelejevej 21, Brønshøj.
Næstformand : Jørgen Gamst, •Paradisgaarden •, Glostrup.
Sekretær: Ove Hansson, Olesvej 21, Holte.
Pressesekretær. Axel Abrahamsson,
Bramslykkevej 2, Kbh. Valby.
Kasserer: Finn Henningsen, Godsbanegade 7, Kbh. V.
Distriktslederne:
1. Jørgen Mortensen, Slangerupgade 20,
Hillerød.
2. Kurt Rechnagel, Søndergade, Haslev.
3. Carl Johan Pedersen, Langelinie,
Otterup.
4. Axel Japp, Møllevej 2, Vejgaard,
Aalborg.
5. Niels Wagner Sørensen, Gl. Skovridergaard, Vejle.
6. Jørgen S. Petersen, Palæet, Graasten.
Næstformanden fungerer som Rekordprotokolfører.

Hvad der skete

TEGNINGER
til

Skalam9del ler
De rigtige, originale Tegninger
i hel Størrelse
Der findes nu Tegninger til
28 forskellige Skalamodeller
af de krigsførende Landes
Flyvemaskiner.

Do 215.
SKALAMODELLER
Nr. 1. Me 110 ............. . Kr. 1.00
0.75
• 2. Welllngton-Bomber ...•
• 3. Piseler Storch ..... . .. . • 0.75
• 4. Russ. Jager J 16 Rata . . • 0.75
0.50
• 5. Me 109 .............•.
• 6. Do 215 •............. • 0.75
0.75
• 7. He 112 ..... . .... , ... .
1.00
• 8. Russisk Bomber DB 3 .
• 9. Ju 87 . . ............. . • 0.75
0.75
• 10. Spitfire ..........•.•.
0.75
• I 1. He 111 K ............ .
• 12. He 115 •.......•..... • 3.00
• 13. Pocke-Wulf 189 ...... . • 0.75
0.75
• 14. Ar 196 .............. .
0.75
• 15. Hurricane ............•
0.75
• 16. Hs 126 .............. .
• 17.• Focke-Wulf Condor• .. • 1.00
1.00
• 18. Blenheim I .......•...
• 19. Ju 88 .... . .. . ....... . • 1.50
• 20. Ju 52 .......... . .... . • 1.50
1.00
• 21. He 123 .......... . •..

- - - - - - - for 25 Aar siden
1919.
1/9 Dansk Luft Rederi startes med
Hjemsted paa Lundtofte Flyveplads. Selskabet raadede over fem
Flyvemaskiner (LVG B III), og dels
Formaal var at foretage Hundflyvning og lejlighedsvis Passagerflyvning.
2/9 Den franske Flyver Maneyvol flyver fra Paris til Rom (Morane l\lonoplan), 1.250 km paa 5 Timer 59
Minutter.
5/ 9 Med Basis paa Vestkysten af Vancouver Øen anvendes en Flyvemaskine til Observation efter Hvaler.
18/ 9 Officiel Verdens-Højderekord. Den
amerikanske Flyver Roland Rohlfs
sætter Højderekord ved at naa
10.373 m.
21 / 9 Den svenske Flyver Rohden sætter
svensk Længderekord ved at foretage en Nonstop-Flyvning fra Ystad
til Haparanda, 1.420 km paa 71h
Time.

NYHEDER
Nr.
•
•
•

32.
33.
34.
35.
36.

Halifax . . . . . . . . . . . . . . Kr. 1.75
Blohm & Voss . . . . . . •
1.00
1.00
Romeo ............. .
Focke-Wulf FW 190 .. • 1.00
Boulton-Paul Defiant

(2-sædet Jager ....... Kr. 0.75
• 37. Curtis P 36 (1-s. Jager) • 0. 75
• 38. Japansk Jager (2-sædet) • 1.00

*

Sendes franco mod Indsendelse af
Frimærker eller pr. Efterkrav

FLYV's FORLAG
EJVIND CHRISTENSEN

Vesterbrogade 60 . Kbhvn. V.

Cellofiner
Tykkelae

Pormat

Prla

mm

cm

Øre

PAPYROLIN

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

JAPANPAPIR MED OAZE
Meget stærkt og fortræffeligt til Beklædning
af større Modeller
Papyrolln eensidlg Japan, pr. løbende Meter Kr. 2.00
"

Veniløst skriv etter vor WPrisliste

Flyvning med
W Modeller
er en rigtig Feriesport
for Far og Søn

ERIK WILLUMSEN
Afdallng: W,Modeller

tosidig Japan, 'pr. løbende Meter Kr. 2.65
Bredde 90 cm

Papyrolln suger meget lidt Dope og har glat
Overflade

Motorgummi ca. 1 X 4 mm pr. Meter 50 Øre
Mod Indsendelse af Betalingen i Frimærker
ekspederes omgaaende

85, Pilestræde - København K.
Telf. Central 9230

+

Porto

Erik WIiiumsans Lærebog I Modelsvæveflyvning Kr. 2,00

MODELMATERIALER
Krydsfiner 1 m og 0.8 mm

TRÆVAREFORRETNINGEN

AL FORSIKRING:

A. JESSEN & CO.s Eftf.
V. Thomsen

Otto Thomsen

Den nye Flyveambulance
(Skala 1:50, Spændv. 320 mm)

Byggesæt 2,85 Kr.

(v. 01. Kongevej 70)

VESTER PORT

Luftfartforsikringer
overtages af

Den nordiske Pool for
Luftfartforsikring
Central 12. 793

Ulykkesforsikringspolicer udstedes af et·
hvert Forsikringsselskab, der er tilknyttet Poolen, samt DDL's Billetkontorer
i Industribygningen og i Lufthavnen.

C. 9189 - 9596

Porto

Dansk Modelflyveindustri
Brogade 6-8 . Odense

"KRATMO" 10

Benzinmotor komplet
Arbejdstegninger til "Kratmo" 4-10-30,
ran Krumtapsimse til "Kratmo" 4-10-30
hjemkommet til omgaaende Levering

Arne Fog,

Pr. Maries Alle 1, Vester 5341 y

+

EnghaveveJ 76, København, Eva 8701

Brochurer med Pd•- •H•endøa gra,1ar

mf Ramm-Erlchson, Modemt sb-ldsflyg, NY UDGAVE.
hft. Kr. 9.00, indb. Kr. 12.00.
Den mest omfattende Bog om Flyvemaskinetyper, der
hidtil er udkommet. 247 Sider med Billeder og Data af
alle Landes Flyvemaskiner.
Saa flyver vi. Kr. 8,60.
Dansk Motorflyver Unions Lærebog i Flyvning, som an.
vendes ved et teoretisk Kursus. Ogsaa til Selvstudium er
denne Bog velegnet.

Svæveflyvning: Redigeret af H. Wolff og S. A, Dalbro.
Nyt Oplag. Kr. 6.86.
Tilrettelagt paa en let tilgængelig Maade, som gør Bogen
lige velegnet til Selvstudium og Undervisning.
Hugosson, Praktisk Bandledning f6r Segelflygare.
hft. Kr. 7,00, indb. Kr. 10.00.
Felgiebel Benzinmotoren filr Flugmodelle, Kr. 7.76.
TEGNINGER:
Nr. 39. Simplex ............. ..... .. . ... .. .. .. Kr. 0.76
(Dansk Modelflyver Unions BegynderSv!Bvem~del)
• 40. Gr1mpommus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2.00
(Svævemodel i Klasse 7)
• 41. Ølhunden .. .. .. .. . .. . . . .. .. .. . . . .. . .. • 3.00
(Svævemodel i Klasse 8)
• 42. Kalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2.00
(Svævemodel i Klasse 9)
Dieselmotormodel FLYG 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 6.00
Benzinmotormodellen HS 100 . . . . . . . . . . . . . . . . • 6.00
Sendes pr. Efterkrav eller mod Indsendelse af Beløbet i
Frimærker.

FL YV'S FORLAG - EJVIND CHRISTENSEN
Vesterbrogade 60 - København V.

- Telf. Central 13.404

183

A/s DANSK SHELL
SHELL-HUSET
PIUS
Pr. Aurug Kr. 8,00
Pr. Nummer 50 Øre

KØBENHAVN V.
EJVIND CHIUSTBNSBN
BOOT~YKKEIU & PO~LAO
Vuterbrogade 60 · Kbhvu. V.
Telt. 13.404 • Poatglro 23.824

Flyverne fortæller:

ANDEJAGT

I

Slutningen af 20-erne arbejdede jeg som Ingeniør paa
en Flyvemaskinefabrik i Amerika. Vi var en Del unge
Ingeniører, som fandt ud af, at det maalte være mindst
lige saa morsomt at flyve med Flyvemaskinerne som at
bygge dem, hvorpaa vi omgaaende startede en ekskusiv
Flyveklub bare for os selv. Flyvemaskine havde vi ikke,
og vi kunde ikke saa godt laane en af de Maskiner, vi
selv byggede, da de var militære, men tilsidst tiggede vi
Direktøren for en gammel affældig Skolemaskine, et Biplan af Type Curliss J. N. fra den første Verdenskrig.
Leif Prytz,
Den var i yderst elendig Tilstand, og vi maatle selv
cand. notyt.,
istandsætte den i vores Fritid, mens Fabrikken lagde
ledende ingeniør
Værksted og Materialer til.
-ued Marinens Fly-ue-uæsen.
Omsider blev »Jenny«, som Typen populært kaldtes,
fiks og færdig, og den 90 HK., 8-cyl. vandkølede Motor
sang lifligt i vore Øren, selvom den dog af og til hostede stygt. Vi fløj paa
Fabrikkens egen Flyveplads, hvor vi havde gratis Hangar, og som Flyvelærere
fik vi Fabrikkens Prøveflyvere, som for Kammeratskabs Skyld underviste os gratis. Vi kom saaledes kun til at betale for Benzinen og Smøreolien, og man kan
vist daarligt tænke sig mere ideelle Vilkaar for en Flyveklub. Vi følte os da
ogsaa som Gudernes udvalgte, naar vi sejlede rundt i det skrøbelige Fuglebur.
Paa en af mine første Flyveture, inden jeg endnu var naaet til Solo-Stadiet,
skete det, at Læreren pludselig brølede i Talerøret: »Jeg tager Styret et Øjeblik«.
Jeg troede, jeg havde gjort noget forkert, som skulde rettes, men istedetfor
gav Læreren fuld Gas, og pludselig begyndte den gamle Kasse at dingle rundt
i Landskabet paa den mest vanvittige Maade, først paa Højkant til den ene
Side og saa til den anden, saa dykkede den stejlt ned og »zoomede« brat op
igen. Tilsidst var ,•i nede i m<'get lav Højde, og det ,·ar, som om vi legede
Tagfat omkring de fritstaaende Træer i Landskabet. Ihukommende Instruksen
om at behandle den skrøbelige Maskine yderst nænsomt blev jeg en Smule
ilde berørt af Situationen, selvom jeg vidste, at det var en erfaren Flyver, der
havde Styret. Tilsidst raabte jeg i Talerøret: »Hvad er Meningen med disse
Narrestreger«, hvorpaa han brølede tilbage: »Æv, se dog den And der foran
os, kan De ikke li' at gaa paa Andejagt«, hvorpaa jeg fik Øje paa en stakkels forvildet And, der flagrede rundt for fulde Omdrejninger lige foran Maskinen. Tilsidst brød vi . dog Jagten af, og Læreren sagde med. et veltilfreds
Tonefald: »All right, vi lader den slippe, nu kan De flyve os hjem«. Jeg trak
Vejret dybt og befriet, da den gamle Kasse sejlede hjemad paa ret Køl.

Indrykket af

INTAVA AVIATION PRODUCTS
SANKT ANNÆ PLADS 13 -

KØBENHAVN K.

Repræsenterende

DET DANSKE PETROLEUMS AKTIESELSKAB og VACUUM Oll COMPANY A/S.
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til al Slags Erhvervsflyvning
Indflyveren, Løjtnant K. E. Simonsen
i Flyveambulancetjenesten, udtaler efter fuldførte Indflyvninger:
»Det har været en Fornøjelse at indflyve denne Nykonstruktion . Jeg er imponeret over Maskinens Præstationer,
ikke mindst over dens Start- og Landingsegenskaber.
Maskinen er under fuld Kontrol paa Balanceklapper og Sideror ved fuld »stalling« ved 80 km /T og har, fuldtlastet, et Landingsafløb paa 70 m, samt en Startlængde paa 140 m. Den kan lande overalt i Danmark, hvilket
naturligvis er af allerstørste Betydning for Ambulanceflyvninger.«

SKANDINAVISK AERO INDUSTRl's fire Flyvemaskintyper opfylder alle Civilflyvningens mangeartede Krav

Kl li Cuufli
KZII~
KZ III
KZIV

for den eksklusive Privatflyver ti I Rejsebrug
for den kræsne Sports- og Kunstflyver
det ideelle, billige Plan til Flyveklubber og Privatpersoner
den moderne Passagermaskine til al Slags Erhvervsflyvning

S K A N, D I N A V I S K A, E RO INDUSTRI
VESTERGADE 26

KØBENHAVN K.
187

-..

C IE IL O S IE -~
A\SIP
IDOIPIE
~~

(LOVBESKYTTET)

er fremstillet i nøje Overensstemmelse med Forskrifterne
i B. E. S. A. Specifikation 2 D. 101

KLAR DOPE - ALUMINIUM DOPE
RØD DOPE
f ortyndlngsvædske samt Identificeringsfarver og Speclalfarver
ENEFABRIKANTER:

¼ 011 IF. A\ S IP
(SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER)
PRAGS BOULEVARD 37 KØBENHAVN S.
TBLBPON C. 61, LOKAL 12 og U

Trebladet F.L.S.-Aeromotor, Vingefang 24 m. Ydelse op til 60 kW. Vinger
konstrueret efter Aerodynamikkens Love.
Den udnytter Danmarks Vindkraft og
sparer derved Brændsel.

F. L. SMIDTH & Co.

A/s

VESTERGADE 33 • KØBENHAVN K - TLF. CENTRAL 6098
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OFFICIELT ORGAN
FOR

DET KONGELIGE DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB

00

DANSKE FLYVERE

DANSK MOTORFLYVER UNION • DANSK SVÆVEFLYVER UNION - DANSK MODELFLYVER UNION
REDAKTION: KAPTAJN J, FOLTMANN OG EJVIND CHRISTENSEN (ANSVARSH,)

Nr. 10

Oktober 1944

17. Aargang

AUTOMATISKE
VEJRSTATIONER
AUTOMATISKE Vejrstationer til Brug korte Frekvens kan Modulationen gøden meteorologiske Sikringstje- res mekanisk, og hele Indretningen
neste for Flyvningen har allerede væ- bliver dermed væsentlig simplere og
ret i Brug flere Steder i Udlandet.
Modtagelsen af Observationerne meget
Første Gang man hørte om disse . lettere.
automatiske Vejrobservatører, var, da
En udenlandsk Forsøgsstation, som
Flyvemaskiner udlagde flere af de nye arbejder efter dette Princip, har været
Apparater paa de drivende arktiske i regelmæssig Funktion siden 1940.
Ismasser; hvorledes• disse har virket i
Sopi Sender benytter ForsøgsstatioPraksis forlyder der ikke noget om.
nen en 15 Watts Sender med BatteriØnsket om saadanne Stationer fremdrift. Maalt bliver: Lufttryk, Tempekommer, hvor nye Flyveruter lægges ratur, Fugtighed, Vindretning og Haover store, øde Strækninger, over Oce- stighed, og Nedbør.
aner eller ufremkommelige Fjeldegne,
Hver enkelt l\faaling bliver indledet
disse Steder vil det være meget billi- med et bestemt Signal o'g de enkelte
gere og nemmere at udlægge automa- Maalinger bliver udsendt i en bestemt
tiske Observationsstationer.
Rækkefølge efter hinanden.
Paa høje Fjeldtoppe vil det være af
Udsendelsen startes til en bestemt
stor Værdi, hvis man ikke er tvunget Tid af et Urværk og hele Maalerækken
til at bygge et helt Observatorium,
bliver gentaget to Gange.
men eventuelt kan klare sig med selvInstrumenterne til l\laaling af Luftvirkende Udstyr.
tryk, Fugtighed og Nedbør er af den
De automatisk~ Vejrstationer arbejsædvanlige Form. Nedbøren maales af
der efter samme Princip som Radio- en Regnmaaler af Vægttypen. Hvert
sonden, enhver Forandring i de me- Instrument er i Forbindelse med en
teorologiske Elementer bliver omsat i Viser, der kun trykker paa MaalemodModstandsforandringer, og disse For- standen under Udsendelsen, i den øvandringer bliver saa igen moduleret rige Tid svinger Viseren frit.
i en Bærebølge,
Til Temperaturmaalinger bruges et
En væsentlig Forskel mellem Radio- Glaskappilar fyldt med en Elektrolyt,
sonden og den automatiske Vejrstader har en meget høj Temperaturfaktion er, at Vejrstationens Modulator i Forbindelse med Modstanden.
tionsfrekvens er meget mindre, den
Vindretningen bliver angivet med 8
ligger mellem 0.15 og 3 Herzsvingnin- Retninger, hvorved hver Vindretning
ger pr. Sekund. Som Følge af den
svarer til en bestemt Modstandsværdi.

1\. for

Hvis Vindretningen ligger mellem to
af disse 8 Retninger, bliver der sluttet
to Kontakter og en Mellemværdi af
i\Iodstanden bliver angivet.
Vindhastigheden bliver maalt af et
Skaalkors, som er forsynet med Kontaktanordninger, der for hver 2 Kilometer Vind giver 4 Strømstød i Minuttet.
Senderen bliver sat saa tidlig i
Funktion, at Udsendelsen af Observationerne ikke begynder før Senderen
er helt opvarmet.
I Løbet af en Maaneds Prøve med
den automatiske Vejrstation, blev følgende Middelfejl bestemt: Lufttryk 1.5
Millibar, Temperatur 0.5 Grader, Relativ Fugtighed 4 %, Vindretning
uden Fejl, Vindhastighed mindre end
1 Kilometer, Nedbør omkring 0.5 Millimeter.
Til Modtagelsen benyttes en Radiomodtager med Hovedtelefoner og et
Stopur, Observationerne kan derfor
ogsaa modtages af Medhjælpere.
En anden Forsøgsstation, som blev
afprøvet i 1940, og er indbygget i en
Bøje til Brug over Oceanet, har i Stedet for Maaling af Nedbøren, et Instrument til l\Iaaling af Solskin.
Det vil sige, at man ogsaa kan faa
en Observation af Skydækket, om der
er helt overskyet eller om Solen kan
skinne igennem.

t.
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Instrumenterne i en Krigsflyvemaskine
VOR mange Instrumenter er det nødH
vendigt at have i en moderne eenmotoret Krigsflyvemaskine? Det færreste
man kan klare sig med er 21, nemlig 8
Motorinstrumenter, mindst 5 til Brug I or
Kontrol af selve Flyvemaskinens Dele
saasom Understellets og Halehjulets Indtrækning samt Indstilling af Bremseklapper, Haleplan og Halefinne, og 8 Flyveog Navigationsinstrumenter. For fleremotorede Flyvemaskiners Vedkommende
forøges Antallet af Motorinstrumenter
med Motorernes Antal; og naar det drejer
sig om en Krigsflyvemaskine, f. Eks. en
Bomber, kommer dertil hele det militære
Udstyr. I den tomotorede Junkers Ju 88
er der saaledes henved 100 Instrumenter
og Betjeningshaandtag, mindre kan slet
ikke klare det, og hvad alle disse mange
nødvendige Hjælpemidler kaldes, fremgaar af nedenstaaende Liste:
1 Trimhjul f. Højderor med Dykningsmærke
2 Trimhjul f. Klapper
3 Trimhjul f. Sideror
4 Omskifterkasse f. Tankpumper
5 Kontakt for Hurtigtømning
6 Alarmapparat f. Benzin- og Olieompumpningsanlæg
8 Relais f. Projektører, Positions- og
Instrumentbelysning samt Opvarmning af Fartmaalerdyse
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Elektrisk Hovedafbryder
Hovedafbryder f. Kursstyring
Tændingsafbryder
Blæseromskiftning
FBH-Armatur med Hurtigstop
Startkontakt
Kommandokontakt f. Kølerjalousi
Haandtag f. Propelindstilling veu
Haand
Kontakt f. Propelindstilling (HaandAutomatisk)
Afisning af Rorene
Gashaandtag
Dykningsbremsehaandtag
Stillingsviser f. Understel, Landingsklapper og Halehjul
Haandtag f. Ind- og Udtrækning af
Understel og Halehjul
Indstilling af Landingsklapper og
Haleplan
Arretering f. Halehjul
Relaiskasse f. Røgapparater
Instrument f. Radionavigation
(Blindlandingsviser)
Kontakthøjdemaaler
Fartmaaler
Variometer
Blinker f. Opvarmning af Fartmaaler.
dyse
Grov- og Finhøjdemaaler
Drejningsviser
Kursviser
Refleksviser

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Kunstug Horisont
Betjeningstavle og Deviationstabel
Kursgyro f. Kursstyring
Blinker f. Kursstyring
Datterkompas f. Kursstyring
Ladetrykmaaler v. Motor
Ladetrykmaaler h. Motor
Omdrejningstæller v. Motor
Omdrejningstæller h. Motor
Olie- og Benzintrykmaaler
Kølertermometer v. Motor
Kølertermometer h. Motor
Pejleinstrument med Pejldatterkompas
Betjeningshaandtag f. Maskingeværets
Drejning
Maskingevær
Maskingevær-Surring
Kontrolstreg for 50° Banehældning
Kabelrør f. Radioanlæg
Slange f. Navigatør-Iltindaandings.
apparat
Samleskinne V 73
Tilslutningsdaase med Brækkobling
f. Navigatør
Haandsving f. Bombeklapper
Radiokabel f. Navigatør
Termometer f. Udenbordstemperatur
Maaler f. Benzin- og Oliebeholdning
Omskifter f. Benzin. og Oliebeholdning
Maaler f. Benzin- og Oliebeholdning
Ilttrykmaaler f. Navigatør

NYT UDEFRA
Unge Flyvergeneraler.
De to yngste Generaler i De Forenede
Staters Luftstyrker er de nyudnævnte
Brigadegeneraler Clinton Dermott Vincent
og Richard C. Sanders. Brigadegeneral
Vincent er 29 Aar. Han er Jagerflyver og
var indtil for nylig Generalstabschef ved
14. Luftflaade i Kina.
Brigadegeneral Sanders er 28 Aar gammel. Han har været Stabschef ved 9. Luftflaade, og blev senere Chef for et Bomberregiment. {I U.S.A. er Chefen for et
Flyverregiment som Regel Brigadegeneral.
Red.)

Boeing B-40.
Ved JOHN FOLTMANN

Pan American Airways har faaet
Navneforandring.
Det amerikanske Luftfartselskab Pau
American Airways har faaet Navneforandring og hedder nu Pan American Worlds
Airways. Det er ikke noget helt almindeligt Navn, og det bebuder unægteligt, at
Selskabet har andre Planer paa Tapetet
end rent indenlandske Luftruter.
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FLYV bringer et Billede af Boeings
nye saakaldte >Ledsagejagere ( eller
Luftkrydser), som er en B-17-Type;
den har faaet Betegnelsen B-40. Den
skal være udstyret med 30 Stk. 12,7
mm Maskingeværer og 2 Kanoner.

Fl'emmede Flyvemaskinel'
I Sa,.jø.
Efterhaanden har ikke saa faa frem-

mede, militære Flyvemaskiner maaltet

lande i Sverige, og det samme har været Tilfældet i Svejts. En Opgørelse
pr. 11. Maj 1944 viser, at der lait er
nødlandet 89 Flyvemaskiner i Svejts
siden Krigens Begyndelse. Deraf er 5
tyske, 9 engelske og 72 amerikanske.

Mange Luftsejre.
Det svejtsiske Blad >Flugwehrc oplyser, at det tyske Jagerregiment >Moldersc under Kommando af Oberstløjtnant Nordmann har opnaaet over 8000
Luftsejre.
63 Ilttrykmaaler f. Flyver
64 Tændingsrelais

65 Bombeudløsning
66 Reguleringsmodstand f. Instrumentbelysning
67 Kabelkanal
68 Nødudkastning af Lyspatroner
69 Lyspatronkasse
70 Taske f. Tilbehør etc. f. Maskingevær
71 Betjeningsapparat f. Pejle- og Maalflyvning
72 Signalhorn f . Kontakthøjdemaaler
73 Fodbolster f. Navigatør
74 Nødudløsning f. Kursstyring
75 Nødtræk f. Treknapafbryder
76 Knæbolster
77 Nødtræk f. Bomber
78 Haandtag f. blind og skarp
79 Bombesigteapparat
80 Retningsgiver
81 Lyspistol
82 Betjeningsapparat f. Rækkekast
83 Retningsgiver
84 Bombeknap
85 Nærkompas
86 Ur
87 Ratstamme
88 Pedal f. Sideror med Hjulbremse
89 Kursvisir
91 Straaledyse f. ·varmeanlæg
92 lndslilling f. Stol (lodret}
93 Stol {el. Sæde) for Flyver
94 Indstilling f. Stol {vandret\
95 Rorbremse (kun i gamle Maskiner)
96 Dykningsmærke
97 Afblænding
98 Øsken med Wiretræk f. forre~te Forhæng
99 Kontakt f. Kompasstøtning
Ju.

>Superfæstningenc Boeing B-29. •

'Bceing jJ....29 ('Den fly'l'ende SuperfæsfningJ
Boeings nye >Superfæstningerc, B29, som er en forstørret Udgave af Bl 7, har ved flere Lej.ligheder været i
Virksomhed over Japan, idet de er
startet fra Baser i Kina. Om det første

Angreb paa Japan fortælles, at Japanerne allerede inden Angrebet vidste,
hvormange Maskiner der var undervejs, samt hvilke Serienumre der var
malet paa Maskinernes Sider.

North American B-25 >Mitchell«.
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Amerikanske Flyvere faar nye StaalhJelme,
Besætningerne om Bord i de amerikanske Bombere er blevet udstyret med nye
Staalhjelme til Beskyttebe mod Maskingeværild og Granatsplinter. De nye Hjelme fremstilles i to Typer. Den mest anvendte er 1\1-3, som slutter tæl omkring
Flyverhællen; til Besk.yllelse at Ørene har
den paahægtede Staalplader, der holdes
paa Plads af en Hagerem. Den udvendige
Side af Hjelmen er beklædt med et uldent
Overtræk for at beskylle Flyverens Hamder mod Forfrysninger, Iwis denne skulde komme til al røre ved Hjelmen under
Flyvning i stor Højde.
l\Ia~kingeværskytterne, som arbejder
paa en meget begrænset Plads, er udstyret med Hjelmtype M-4, der bes laar af
Slaalpladcr, som er formet efter Hovedels
Linier. l\I-4 er overtrukket med Lærred.

Den flJvende Torpedo V-~.
I 1'ilsl11tning til det Billede, som vi
bragte i forrige Nummer af FLYV, kan
vi meddele folgende Oplysninger om
V-1. Flyvehastigheden er ca. 600
km / 1', og de øvrige Data er: Spændvidde 4,88 m, Længde 7,73 111, /løjde
1,52 m. Rækkevidden ligger mellem
200 og 300 km. Brændstoftm1kene
rummer ca. 820 Liter.

U.S.A.'s Luftvaaben.
Den 1. Juli 1907 oprettedes en aeronautisk Sektion, som blev underlagt Signal
Corps, og som indhentede Tilbud pan 1
Stk. Flyvemaskine. Mellem de forskellige
Tilbud sejrede Brdr. Wright. Deres Tilbud
lod paa 25.000 Dollar. Flyvemaskinen
blev leveret cl. 28. August 1908.
I 1910 bestod Luflvaabnet af 3 Officerer, 9 l{adeller, 1 Stk. Wright Flyvemaskine og 3 Ballom:r. Aaret efter havde man
5 Flyvemaskiner og 6 Flyvere.
Den 1. Juli 1914 bestod U.S.A.'s Luflvaaben af en Flyverafdeling, som omfattede 16 Officerer og 77 Menige, og da
Amerika kom med i den første Verdenskrig, bestod Lultflaaden af 55 Flyvemaskiner og 35 Flyvere. I l\Inrts 1!)18 havde
U.S.A. et Luftvaaben paa den europæiske
Ve~lfront, som bestod af 757 Flyvere, 498
Observatorer, 750 Flyvemaskiner og 77
Balloner.

Den bedste og mest omfattende Bog om militære
Flyvemaskiner er

ULF RAMM-ERICHSON:

MODERNT STRIDSFLYG
Pris ib. Kr. 12.oo hft. Kr. 9.oo

Den kan endnu leveres fra

EJVIND CHRISTENSENS FORLAG
Vesterbrogade 60 • København V.
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De nuværende amerikanske Lufts~rker
er delt i Hærens og Marinens Flyvevaaben (U. S. Army Air Force og U. S. Navy
Air Force).
Hærens Flyvevaaben bestaar af Combat Command, d. v. s. Styrker, som direkte deltager i Kampen. Desuden omfatter det Air Corps' forskellige Grene: Air
Service, Material Division og Air Corps
Production Engineering (Forsogsafdelin.
gen). Endvidere findes der Transport
Squadron , hvori Parachule Troops (Fald skærmstropper)
indgaar,
l\laintennnce
Command saml lndepcndent Bombing
Force, som er en selvstændig, operativ
Bomberflaade.
Combat Command er delt i Air Forces
(Luflllaader). Hver AF er for Jagernes
Vedkommende inddelt i
Jagerkommando
Jager wings (Hegimenter)
Jager groups (Aldelinger)
Jager squadrons (Eskadriller) ;
Bomberne er inddelt i
Bomber wings
Bomber groups og
Bomber squadrons.
Det hele er underlagt Headquarters Air
Force (H.Q.A.F.).
Nogle af de Flyvemaskinetyper, der anvendes, er følgende:
Blandt Jagerne er der Republic P-43
• Lancer , , Hepublic P-47 >Thunderbolt , ,
Curtiss P-40 , Tomahawkc og •Kittyhawk •, Lockheed P-38 •Lightning•, Vultee
>Vanguard •, North Amencan P-51 ,Mustang • saml Bell P-39 >Airacobra•.
Blandt Bomberne er der Douglas A-20A,
Douglas B-18 A, Norlh American B-25,
l\lartin B-26, Lockheed ,Hudson III • og
Ventura, Vultee , Georgia • og Norlh American • Invader •. Endvidere de kendte
Consolidaled B-24 •Liberatorc, Boeing B17 •Flying Fortress• og Boeing B-29 ,Superfortress •.
Til Opklaring anvendes Typerne North
American NA24, Hyan Dragonfly, Curliss
>Owl c og Taylorcraft Cub Ausler.
Endvidere anvendes en Del Transportluftfartøjer, bl. a. •Traveller•, Beech
• Voyagcr , , Curtiss CW20 •Commanderc,
Douglas DC3 •Skytrain•, DC3A ,Skytrooperr , DC4A •Skymaster•, Lockheed ,Constellation •, Boeing 307 ,Straloliner•, Curliss ,Caravan• og Consolidated •Express•.
Flaadcns Flyvevaaben (U. S. Navy Air
Fo1·ce) har sine Flyvemaskiner baserede
paa Hangarskibe. Det første Hangarskib
var >Langley•, som blev ombygget til dette Formaal i 1920. I Dag bestaar hvert
Hangarskibs Flyvemaskinestyrke som Regel af fire Eskadriller hver paa 18 Flyvemaskirler: een Jagereksadrille, to Bomber- og Rekognosceringseskadriller samt
en Torpedoeskadrille.
De Flyvemaskinetyper, som Flaadens
Luftvaaben anvender, er følgende:
Jagere: Grumman • Wildcalc og ,Hellcal •, •i\Iarllet•, Ilrewster •Buffalo« og
>Balller c og Vought Sikorsky ,Corsair•.
Dykbombere: Douglas ,Dauntless•, Curtiss SB2C, Ilrewster SB2A ,Buccaneer• og
Curtiss SBC-4.
Opklaring og Bombning. Vought-Sikorsky , Vinclicaterc,
Til Opklaring: Curtiss SO3C ,SeaguIJ. ,
Vought Sikorsky OS2U •Kingfisher•,
Consolidaled >Catalina•, •Coronado• og
• Marinere.
Torpedobrug: Douglas >Devastatorc og
G1·umman >Avenger•.

Hvad der skete - - - - - - - for 25 Aar siden
1919.
14/10- London- Australien, 18.000 km. Fi10/12 re Maskiner starter. Den engelske
Flyver I{aptajn Ross Smith ankom.
mer flyvende til Port Darwin den
10. December.
17/10 Island ser Flyvemaskiner for første Gani;. Det Danske Luftfartselskabs Flyver, Kaptajn Cecil Faber,
som havde gjort Tjeneste ved Roy~al
Air Force under den første Verdenskrig, foretager Passagerflyvninger paa Island.
21 /10 Der oprettes en Luftrute over
finsk Territorium fra Sortavala
ved Ladoga til Murmansk.
28/10 Ny Looping-Hekord. Den franske
Flyver Alfred Flamval foretager
024 Loop i Løbet af 2 Timer. Han
benytter en fransk Militærmaskine,
og Flyvningen finder Sted ved
Villacaublay i Frankrig.
28/10 De Forenede Stater køber Englands største Luftskib. I{øbesummen er 2 1/4 Million Dollars.
30/10 Propel med stilbare Blade. Paa
McCook Field i Ohio foretages
Forsøg med Flyvning med en Propel med stilbare Blade.

Ved Forespørgsler af teknisk eller
oplysende Art, der rettes til Redaktionen, anmoder vi vore Læsere om at
vedlægge franker et og adresseret Svarkonvolut.

Her er Historien om den kvindelige Passager, der var meget opmærksom under hele Flyveturen.
DDL har i Tidens Løb gjort en
hel Del for at gøre Publikum interesseret i Rejsen. Man har indført

Rutekort, hvorpaa Passage-

rerne kan orientere sig, støttet af
smaa Meddelelser om Position og
Seværdigheder, som

Telegrafisten

udarbejder og bringer ind i Kabinen. Dette har man dog ikke kunnet praktisere her under Krigen .
Paa Rutekortene er Flyvetur~n,
for at lette Passagererne Orienteringen, indtegnet med en tyk rød
Streg. En kvindelig Passager havde
under hele Flyveturen ivrigt studeret Terrænet Maskinen fløj over,
og efter Landingen henvendte hun
sig til Flyveren og sagde, at det

kende de forskellige Byer, Søer og

var indtegnet paa Kortet, havde

var gaaet meget godt med at gen-

Floder, men den røde Streg, der

hun forgæves spejdet efter.
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IB fJ fl IE li<
Hangarskibe, af Orlogskaptajn
S t e e n S t e e n s e n. Det Schønbergske Forlag. 224 Sider. Pris 8
Kr. heftet, 12 Kr. ib.

maade interessant og læseværdig Bog,
som ikke kan undgaa at fængsle alle, der
følger Krigens Begivenheder.

Under den nuværende Krig har man
Gang paa Gang kunnet læse om Hangarskibenes Indsats under Krigstoreisen til
Søs, og det er derfor en god Ide at komme med en Bog, som gør Rede for denne
særlige Skibstypes Historie og Anvendelse.
Forfaltere·n, Orlogskaptajn
Steen
Steensen, er en kyndig Mand paa delte
Omraade. Han har skrevet Værket •Alverdens Krigsskibe «, og • Hangarskibe • er
tænkt som el Supplement til delte.
I sin nye Bog giver Forfatteren en
Oversigt over Hangarskibets Historie og
skildrer med mange interessante Enkeltheder, hvordan de første Forsøg paa at
starte og lande med en Flyvemaskine paa
et Skib blev foretaget, og derefter følger
hele den videre Uvikling af den, eller
rettere sagt de Skibstyper, som under den
nuværende Krig har faael en allo,•ervejende Betydning for Krigen til Søs. Man læser med Interesse om de saakaldte •Døgnfluer • , Jagere med Hjulunderstel, som under den forrige Verdenskrig og et godt
Stykke efter denne var anbragt paa en
ca. 3 m lang Startplatform ovenpaa et af
de større Skibes Kanontaarm', og med ikke
mindre Interesse følger man Forfatteren,
naar han fortæller om de mere moderne
Flyvemaskinemoderskibe og Hangarskibe.
Læseren faar at vide, hvordan de forskellige Landes Hangarskibe er indrettet, og
hvordan de anvendes, og paa Bogens sidste Sider anstilles nogle Betragtninger
over Hangarskibets Betydning i Sammenligning med de store pansrede Artilleriskibe.
Orlogskaptajn Steensen har fordybet
sig i et højaktuelt Emne, og har klaret det
med Bravour. Hesullalet er blevet en over-

Forfatteren har desværre indført el nyt
Ord i dansk Flyvnings Terminologi, idel
det gængse Ord H a n g a r s k i b overalt i
Bogen, undtagen som Titel, er erstattet af
Ordet A e ro d rom s k i b. Dette Ord er
fremmedartet i Flyverkredse, og det leder
Tanken hen paa noget gammeldags i Lighed med Aviatør (Flyver), Aerodrom
(Flyveplads) og A e r o p 1 a n (Flyvemaskine) som man forlængst har droppet i
dansk Flyvnings Terminologi. Hvorfor
ikke beholde Ordet H a n g a r s k i b,
som nu engang har vundet Hævd som Udtryk for et Skib, der er udstyret med et
Start- og Landingsdæk for Flyvemaskiner
med Hjulunderstel?

Aktieselskabet

DANSK GALOCHE- OG GUMMIFABRIK

Kjøbenhavn
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»Segelflyg«-Handboken«.
Det udmærkede Værk om Svæveflyvning, • Segelflyg-Handboken «, foreligger
nu komplet, og en bedre Bog om dette
Emne kan vanskeligt tænkes. Den bestaar
af 5 Dele, som nu kan faas indbundet i
een Bog, og heri faar man bogstavelig
talt alt at vide om Svæveflyvning. De fire
første Dele, svarende til fire Storhefter, er
saaledes at den kan komme ud til et meget stort Publikum. Bogens 5. Del, som
omfatter 144 Sider, er redigeret af l.iymnaslikdirektør K. E. 0 v gård, en af
svensk Svæveflyvnings Pionerer.
en Oversættelse af W 6 1 f H i r t h's
•Handbuch des Segelfliegens • , det bedste
Værk, der hidtil er skrevet om Svæveflyv.
ning, og del tjener Svensk Flygtidning til
Ære, al del har paataget sig den Opgave
at oversætte og udgive Bogen paa Svensk,
Oversættelsen af den tyske Tekst er
foretaget af de to svenske Flyveofficerer,
Major C. 0. H u go s s o n og Kaptajn H.
H o o k-N i 1 s s o n, og begge disse Navne
borger for en saglig Behandling af Emnet.
Den oversatte Del af Bogen er skrevet
af en Række Fagfolk, og der .er saa at sige
ikke det Emne indenfor Svæveflyvningen,
som ikke er behandlet, og vel at mærke
paa en saadan Maade, at del er fornøjeligt og letfatteligt at læse. Blandt de mange fremragende Medarbejdere finder vi,
foruden \Volf Hirth selv, saadanne Navne
som G e o r g B r ii t t i n g, der skrivef om
Svæveflyvningens Historie, Skolesvæve.
planer, Træningsplaner, forskellige Startmetoder og Rekorder; den berømte Svæveflyver F r i I z S I a m e r skriver om
Svæveflyveruddannelse og Skræntflyvning. Peter Riede 1, som var en af de
første, der begyndte med Flyvemaskineslæb, fortæller om sine Erfaringer med
denne Startmetode; Professor W. G e o rg i i, et Navn som vist kendes af alle
Svæveflyvere, fortæller om sit Yndlingsemne, de meteorologiske Forudsætninger
for Præstationsflyvninger; og der kunde
nævnes adskillige Navne endnu.
Bogens 5. Del er udelukkende skrevet af
svenske Medarbejdere, hver for sig Eksperter paa de Omraader, som de behand-

ler, og her fortælles detailleret om Svæve.
flyvningen i Sverige. I denne Del af Bogen
findes ogsaa et udmærket Afsnit om
•Danmarks segelflyg•, skrevet af Oberstinde H a r r i e I F ø r s 1 e v.
Hele Værket er rigt illustreret. Sagt med
faa Ord er det en Bog, som paa en underholdende og saglig Maade fortæller alt
om Svæveflyvningens mange Problemer,
og det er tillige en Haandbog, som burde
ejes af enhver Svæveflyver.

»Moderne Stridsflyg« af U 1 f
Ram m-E ri c s o n. Bonniers Forlag, Stockholm. 247 Sider. Pris hef_
let 9 Kr., indb. 12 Kr.
•Moderne Stridsflyg c foreligger nu i anden Udgave, og alle Oplysninger er ført
a jour til 1944. Bogtn, som har faaet en
meget stor Udbredelse, bringer Beskrivelser af de mest kendte Flyvemaskinetyper
i de krigsførende Lande saml i Spanien
og Sverige. Af hver enkelt Flyvemaskinetype findes der ikke alene nogle udmærkede Fotografier, men ogsaa Skitser af
den paagældende Type set forfra, ovenfra og fra Siden. I Teksten til Billederne
findes alle de Data, som det paa nuværende Tidspunkt er mulig at give.

*

Svensk Udgave af Wolf Hirths bekendte
Haandbog for Svæveflyvere. Indeholder
alt, hvad Svæveflyvere behøver at vide
om Teori og Praksis.
Hefte 1: Historie, Meteorologi, Teori,
Skole- og Øvelsesplaner.
Hefte 2: Svæveplanstyper, Instrumenter,
Starter m. v.
Hefte 3: Uddannelse i Start og Flyvning.
Hefte 4: Instrumentflyvning, Kunstflyvning m.v.

Pris Kr. 3.00 pr. Hefte.
Hefte 5: Svæveflyvningen i Sverige med
dansk !:>upplement.

Pris Kr. 4.20.
Hefterne sælges særskilt.

Pris komplet, indbundet
Kr. 17.00.

FLYV's FORLAG
EJVIND CHRISTENSEN

Vesterbrog~de 60 . Kbhvn. V.

Bestillingskort
Undertegnede bestl lier herved:

Dansk Motorflyver Unions
Flyve-Korrespondance-Kursus
FLYVNINGENS ABC
St. Kongensgade 68 . København K.
I. Værket ønskes mod kontant
a. Kr. 22.50 følger pr. Post, Check
b. Kr. 22.50 bedes taget paa Postopkrævning.

I I. Værket ønskes paa Rate mod Betal Ing af 7 Kr.
ved Modtagelsen og tre maanedlige Rater a
6 Kr. - Je~ er indforstaaet med, at Ejendomsretten først overgaar til mig, naar sidste Rate
er indbetalt.
(Det ikke benyttede overstreges.)

TØR-ELEMENT

Navn

VERDENS ÆLDSTE OG BEDSTE

StillinJ-- - - - - - - - - - - - - - - - - - Adresse _ _ _ _ _ __
Ønskes leveret gennem Boghandler:

Hvad med Livsforsikringen?
Maaned tegnede jeg en større
I sidste
Livsforsikring i •Statsanstalten for

Hvorledes Tegneren forestiller sig, at Svæveflyvningen
foregaar i Svæveflyvernes Sommerle;r. I næste Nummer
af FLYV skal vi komme med en Billedreportage, der
viser, hvordan det i Virkeligheden gaar til!

Livsforsikring •. For at faa denne i Orden maalte jeg besvare et Væld af
Spørgsmaal. Et af disse lød:
•Har De deltaget, eller agter De at
deltage i Flyvning (undtagen som Passager i offentlig Lufttrafik indenfor
Europa saml Middelhavet og dettes
Kyster). Motorvæddekørsel eller anden
farlig Sport eller Foretagende? •
Naturligvis besvarede jeg dette Spørgsmaal med et Ja og tilføjede, at jeg var
klar over, al efter Krigen vilde Privatflyvningen for det første være ufarlig og
desuden lige saa almindelig som Automobilkørsel var før Krigen.
.
Forsikringen blev antaget, men i en
større Skrivelse meddelte Selskabet:
• Da De meddeler, at De har deltaget i
Flyvning, henledes Deres Opmærksomhed paa, al Bestemmelserne i Lovbekendtgørelse af 24. Juni 1940, § 24,
Punkt 3 (jfr. vedlagte Uddrag) paa Grund
af de for Tiden værende særlige Forhold
kun gælder i begrænset Udstrækning.
De herom for Tiden gældende Regler, der kan ændres naarsomhelst, er
følgende:
Flyvning paa anden Maade end som
Passager i offentlig Lufttrafik (allsaa
f. Eks. som Svæve- eller Sportsflyver, som.
Pilot eller lignende) dækkes ikke for Tiden.
Saafremt De dør eller bliver Invalid
som Følge at Flyvning under Omstændigheder. hvor Forsikringen i Henhold
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til foranstaaende ikke yder Dækning,
er Statsanstalten ikke pligtig at udbetale Forsikringssummerne eller mdrømme Præmiefritagelse. Ved Død vil dog
Forsikringernes eventuelle Tilbagekøbsværdier blive udbetalt.
Saafremt Statsan~talen under ændrede Forhold atter maatte indrømme
Dækning for anden Flyvning end Passagerfart i offentlig Lufttrafik, vil Betingelserne for en saadan Dækning til
den Tid vil blive meddelt.•
Hvis DKDAS og Unionerne ikke er opmærks omme paa, at saadanne Bestemwelser tindes i Forsikringsaftaler, vil det
sikkert væ1e uf Værdi tor de nu snart
10.000 Medlemmer under DKDAS, at
man sulte mel pua al laa Bestemmelserne ændrede. At dyrke Svæveflyvning i
Dag er jo ikke mere farligt, end det var
al dyrke Spor ten 1 Fredsild, ja vel snare r e mere u fa rligt nu Materialet er saa
fint som Tilfældet er. Ulykkerne ved
Svæve I lyvning nu og for Spo1 lsllyvning,
da vi floj, er og var jo ,heldigvis saa faa,
al de kan betragtes som Undtagelse1 n e,
der bekræfter Reglen, at Svæve- og Sports.
flyvning er lige saa ufarlig som enhver
anden Sportsg1en. Der omkommer et vist
Antal Mennesker under Svømning, men
derfor har Forsikringsselskaberne ikke
givet Særbesiemmelser for Mennesker,
der dy r ker denne Sport.
Naar Forsikringsselskaberne officielt
faar at vide, hvor stort Medlemstallet er
indenfor Sportsflyve- og Svæveflyveklubberne, sua ændrer de sikkert Reglerne.
Hvis det kun er Slulsanstullen, der har
Indskrænkninger, sua vil det være af
Væ1di, om man i • Flyv• offentliggør
Fortegnelsen over de fremsynede Selskaber, der tror paa Flyvnings Fremtid og
som all erede nu tegner Forsikringer uden
Begrænsninger paa Flyvningens Omraade. Saa ved vi, hvor vi kan henvende os
nu, og hvilke Selskaber vi skal anbefale,
naar normale T ider raader igen.
P o u l Ca r i t A n de r s en .
Ovenstaaende Indlæg fra Hr. Forlagsboghandler Poul Carit Andersen vil s ik•
ker! blive læst med Interesse af alle, der
har Tilknylning til aktiv Flyvning, da det
berører el Spørgsmaal, der maa løses
pau en anden Maade, end det i Øjeblikket er Tilfældet.
Vi skul komme tilbage til denne Sag,
nuur den er blevet belyst fra flere Sider.
Red.

--•-~ ®
DET KONGELIGE DANSKE
AER0NAUTISKE SELSKAB

Kontor: Nørre Farlmngsgade S, l{bhvn. K.
Tlf. : C. 7260A.
Postgiro: 25680.
Kontor e I er normalt aabenl daglig Kl 15.30
-17.30, Lørdag Kl. 13.00-15.00.
Generalsekretæren træffes normalt doglig Kl. 16.00 - 17.00, Lørdag m. 13.30 - 14.30.
Dansk Luftepo'rteraad1 Adr. D.l{.D.A.S.
liossereren: Dronningganrds Alle 120, Holte.
Postgiro : 60676.

Vinterens Foredragsrække.
For den kommende Vinter har Selskabet planlagt ialt 4 Foredragsaftener;
1. Foredrag i Midten uf Oktober, 2. i Slutningen af November, 3. i Begyndelsen af
Februar 1945, sidste Foredrag er ansat til
Midten uf Marts Maaned 1945.
Foredragsrækken indledes med
1. Foredrag,
som - dersom Forholdene tillader det afholdes Tirsdag den 17. Oktober d. A.
Kl 20,00 præcis i H j ems t u v ns Io k al er n e (Webers Selskabslokaler) Linn es gade 2 5.
Direktør · for Det Danske Luftfartsel.
skub Kaptajn K. Ly by e vil tale om:
• Den kommende Civilluftfart •.
Foredraget er ledsaget af Lysbilleder. Direktøren gaar i sit Foredrag ud fra Civilluftfartens Organisation og Omfang Anno
1939. Beskriver den under Krigsaarene
stedfundne eksplosive Udvikling af især
Allanlerhuvslrafikken og redegør pua
dette Grundlag for, hvad man kan skønne
om Udsigterne for den kommende Civilluftfart.
Lokalerne Linnesgade 25 har Selskabet
valgt af Hensyn til den gode Beliggenhed.
Foruden S -Tog ved Nørreport er der god
Forbindelse med Sporvognslinerne 4, 5, 7,
14, 15 og 16 til Døren.
E fter Foredraget arrangeres Smørrebrødsbord, hvor der serveres _3 Stk. godt
Smørrebrød, Øl og Kaffe for mit Kr. 4,45
excl. Betjening (15 gr. Smør, 60 gr. Rugbrød).
Foredraget afholdes kun, saafremt Forholdene tillader dt:t. Direkte Medlemmer
vil faa direkte Meddelelse herom, indirekte Medlemmer henvises til Pressen.

*

KORTBØLGESTATION

FABRIK FOR ELEKTROAKUSTISK MATERIEL
Foreløbig Adre11e: FREDERICIAGADE 16, K., TLF. CENTRAL 13696

I

Højde 570 mm
Bredde 350 mm
Dybde 185 mm
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I

Adr.: D. li . D. A. S.
Sr. Farlmagsgode 3. libh. li.

Indtil videre afholdes ingen Sammenkomster i A. J. K. Nærmere Meddelelse
vil tilgaa Medlemmerne.

DANSK MOTORFLYVER UNION
Formand : Trnflknssislent A. T. H. Ohrt,
Kontor:
SI. Kongensgade 68' o. G., l{.
Telefon : Palæ 2096.

Aalborg Flyveklub.
For fjerde Gang har Aalborg Flyveklub
indbudt sine Medlemmer til Teorikursus.
Der indledes Mandag den 9. Oktober med
Civilingeniør Leif Prytz som Lærer, og i
de følgende Uger skal Ingeniøren og LufL
kaptajn H. Kierkegaard terpe Luftfartsteori, indtil alle Kursisterne er klar til al
indstille sig til Teoriprøven, som afholdes en Gang i November.
Ved de tre foregaaende . Kursus i 1944,
1942 og 1943 har 187 af Klubbens Medlemmer gennemgaael Teoriundervisningen, og ved denne Lejlighed forventes det,
al Resten vil slutte op, saaledes at samtlige Medlemmer af Aalborg Flyveklub er
velbevandrede i Teorien. 25 Medlemmer
fik Certifikat, dengang der var Lejlighed
til at flyve, og med den Tilslutning der er
til Klubbens Opsparingsbank, er det klart,
at del næste Hold paa 25 kun venter paa,
at Luften skal blive , frie igen, for at tage
deres Certifikat.
Torsdag den 31. August fejrede Klubben sin seks Aars Fødselsdag under beskedne Former. Der forevistes tre smukke Rejsefilm, og bagefter samledes man til
et Stykke Smørrebrød - Klubben sørgede
for Akvavitten af den rigtige røde Aalborg-Slags I
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111

Følg med Tiden Abonner paa FLYV!
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Kortbølgestationen bestaar af 3 selvstændige Enheder: Sender, Modtager og Omformer sammenbygget i et Panel, saaledes at Stationen
danner et smukt samlet Hele, hvor man alligevel nemt kan komme til h,·er enkelt Del. Stationens Strømkilde bestaar af en 6 Volts
Automobil-Akkumulator og et 120 Volts Anodebatteri til Modtageren.
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AERONAUTISK
JUNIOR KLUB

Type A-1

Grund ikke negligere den inducerede
Modstand, som kan være betydelig, og
derfor, naar overkritisk Flyvning er sikret, stadig søge at eliminere den inducerede Modstand efter de Metoder, som omtaltes
i min Artikel »Induceret Luftmodstand((,

Aerodynamik
og dens Anvendelse i Modelflyvningen.
Af stud. techn. Jørgen Mortensen.

Profilvalget,
Vi ser, at de , gamle • Profiler som
R.A.F.32, Clark Y osv. nok er anvendelige paa større Modeller, som flyver ved
et saa stort Re-tal, at det ligger over disse
Profilers Heh,h hvilket vil sige omkring
100.000-200.000, men at de er meget
ugunstige for mindre Modeller, hvis Hetal aldrig kommer saa højt op. Man maa
derfor anvende Profiler, som opfylder de
Betingelser, som kræves for en stadig
overkritisk Flyvning.
Naar man ikke kan forøge Modellens
Re-tal tilstrækkeligt (større Plankorde,
større Hastighed), maa man i Stedet sæn.
ke Profilets Hehrl• Hei., 1 varierer nemlig
for de forskellige Profiler, og man kan
udforme et Profil, saaledes at dets Hei.,
1
ligger under Modellens Re-tal.
Som nævnt i sidste Artikel, maa et saadant Profil være tyndt, men ogsaa andre
Faktorer spiller ind.
Ganske vist giver et tykt Profil stor Opdrift, men ogsaa stor Modstand. Dog kan
man ved en bestemt Indfaldsvinkel godt
faa

et fint

C

C~ .

Imidlertid ligger Hehr1

meget højt, hvorfor Profilet vil være uegnet for mindre Modeller.
Profilets Hvælvning er proportional
med Opdrift og Modstand indenfor visse
Grænser. Stor Hvælvning sænker Rei.,1,
men for kraftig Hvælvning giver et daarligt

c:
C

og giver mindre max a (den Ind-

faldsvinkel hvor Stall indtræffer) og altsaa ugunstig for Flyvning i Blæsevejr.
Placeringen af den største Hvælvning
er ret betydende. Kraftig Hvælvning af
Profilets forreste Del giver højere max a.
Endvidere er den Radius, som kan ind.
skrives i Profilnæsen af Betydning. Lille
Radius (spids Forkant) giver lavt Rei., 1•
Ved at iagttage ovenslaaende, har den
meget dygtige svenske Modelflyver Sigurd

ftr?::::1

~IG
= Plankorde.
11-lfy
f = Profilmidterliniens Hvælvning
(max. Hvælvningshøjde).
.x = Position af max. Hvælvning.
d = Profilets max. Tykkelse.

t

r

= Næseradius.

Isacsson konstrueret en Profilserie, som
jeg af Hensyn til Pladsen ikke kan gen_give, men maa nøjes med at henvise til
Flyv Nr. 8 og 9 1944, samt Hobbyboken 1944.
Profilerne er ganske vist konstruerede
uden Vindtunnelforsøg, hvorfor der beklageligt ikke kan tegnes Polardiagram
over deres Egenskaber, men de har alli_gevel vist sig at være glimrende i Praksis,
og har fuldkommen indfriet de Forventninger, man stillede til dem. Hidtil har vi
her i Landet været noget ængstelige ved
.at anvende disse ekstremt tynde og hvælvede Profiler, men nu synes der at være

gaaet Hul paa Bylden, og flere og flere
danske Modelflyvere har faael Øjnene op
for deres glimrende Egenskaber og anvender dem i stigende Grad. Ud fra el
konstruktivt Synspunkt er de maaske
ikke saa gunstige, da Anbringelsen af
Planbjæl'ler vanskeliggøres, men bortset
fra denne Skavank, som kan overvindes,
er de absolut at anbefale.

Planets Form.
Ogsaa ved Formgivningen af Planet har
Re-lallet en afgørende Betydning. I en
tidligere Artikel i FLYV behandlede jeg
den inducerede Luftmodstands Karakter
og Virkemaade. Ifølge denne vil den inducerede Modstand ved Planlipperne være
forholdsvis ringe ved et Plan, der spidser
til eller har et meget stort Sideforhold.
Mange Modelflyvere hygged e derfor Modeller med meget lange smalle og spidse
Planer, i Haab om at faa den inducerede
Modstand nedsat til et Minimum. Den inducerede Luftmods tand blev ogsaa betydelig mindre, men det gjorde Flyveegen-
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Propelleren.
For Propelleren gælder til Dels det
samme som for Planet. Ganske vist indvirker Centrifugalkræfter paa Strømningen og formindsker Kendetalsindflydel.
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sen, men dog ikke i nævneværdig Grad
paa Propellere paa Gummimotormodeller.
Re-tallet er mindst ved Navet og stiger
langs Bladet og naar sin højeste Værdi
70 pCt.- 80 pCl. ude af Radius, noget afhængig af Bladets Form. Ifølge Re-tal
Teorien maa Bladets Tværsnitsprofil være
meget tyndt, spidst og hvælvet ved Navet.
Dette lader sig imidlertid ikke gøre af
Styrkehensyn, hvorfor man med Fordel
kan anvende •Spinner•.
De fleste Modclpropellere er spidse ved
Bladtippen, ligesom store Propellere, og
man løber derfor den samme Risiko som
for Planet, at den yderste Del arbejder
underkritisk, hvorfor man ihvertfald for
Modeller i Kl. I hør tilstræbe en Form,
som vist paa Fig. 18.

.Jl·'l'I

skaberne sandelig ogsaa, og Modelflyverne vendte hurtigt tilbage li! mere normale Sideforhold, ganske uanende Aarsagen
til de bedre Flyvninger ved disse. Re-tal
Teorien forklarer imidlertid delte. Ved at
gøre Planet smalt (mindre t .) ved Plantippen sænkes samtidig Modellens Re-tal,
og maaske saa meget at det kommer under Profilets Rei.,1. hvorved den yderste
Del af Planet kommer til at flyve underkritisk. Pau Fig. 17 ses et Plan med en
Plankorde t, der er ½ saa stor ved Tippen som ved Roden, hvorfor Re-tallet ogsaa maa være ½ saa stort ved Planenden
som inde paa Midten. Ligger nu Re-tallet,
som det er Tilfældet i Almindelighed paa
mindre Modeller, kun lidt over Reh,1 paa
Midten, saa er det klart, at det maa ligge
langt under ved Plantippen. Da det man
vinder ved mindre induceret Modstand er
intet at regne imod den Skade underkritisk Flyvning foraarsager, maa man ved
Formgivningen af Planet sikre sig, at alle
Dele af Planet flyver overkritisk. Paa
mindre Modeller vil et rektangulært Plan
derfor være almindeligt, mens man ved
større Modeller med højt Re-lal bedre kan
sænke Re-tallet ved Planenderne ved at
gøre Planet ellipseformet eller trapezformet uden derfor at komme ind i det
underkritiske Omraade. Hvis man absolut vil have et meget spidst Plan, som
uvægerligt vil flyve underkritisk paa visse
Dele, kan man gaa den Mellemvej at anvende Turhulenstraad paa det paagældende
Omraade, men dette skal omtales senere.
Trods Re-tallets overlegne Indflydelse
paa Flyveegenskaberne, man man af den

_
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Tegninger
til

Skalamodeller

*
1-50.
2 Motors Reaktionsplan. . . . Kr. 1,00
Svensk Dykbomber B.17... » 0,75
Svensk Rekognosceringsplan
s. 17 ................... » 0,75
1-100.
Flyvende Fæstning ......... Kr. 1,00
Liberator »Yankee Doodle« » 1,00
Sendes franco mod Indsendelse
af Frimærker.

»AERO SPORT«
JUNGGREENSVEJ 8

ODENSE
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Svensk Modelflyvning

Fra Modelflyvernes Landssommerlejr

Svensk-finsk Landskamp.
EN 26. og 27. August samledes SveriD
ges Guld- og Eliteflyvere paa Skarpniicks Flyveplads for al konkurrere om
Tillerne i ·de svenske Mesterskaber. I Forbindelse med Mesterskaberne afgjordes en
Landskamp Sverige-Finland, i hvilken
deltog et 4-1\fands Hold fra begge Landene. B.esultatet blev, at Sverige vandt overlegent med en sammenlagt Gennemsnitstid paa 10.15,8, medens Finnerne opnaaede 5.53,5. Svenskerne fik saaledes Hevanche for Nederlaget ved sidste Landskamp
mellem de to Lande, der afholdtes i de
finske Modelflyveres Landslejr i Jiimijiirvi.
1. Flyvning i S.M. Konkurrencen gennemførtes om Lørdagen, og allerede da
blev det klart, at forrige Aars Mestre vilde faa svært ved at beholdt Titlerne. Kun
Curt Jansson, Stockholm, kunde hævde
sig og •beholde Titlen: Svensk Mester.
De fire finske Deltagere ankom sam.
men med deres Holdleder, den finske Mo.
delflyvechef Løjtnant Lennart Poppius om
Søndagen og gik straks i Gang med Flyv.
ningerne. Resultaterne fra Landskampen
blev:

(l· oto: Tommy Stccnhcrgi

Jørgen S. Petersen med Sommerlejrens største Model.

1) Ove Meissner, Bjuv, 3.05,3. 2) Curt
Jansson, Stockholm, 2.55,9. 3) Rune Andersson, do., 2.42,8. 4) Raimo Antikainen,
Finland, 2.01,6. 5) Seppo Relander, do.,
1.40,6. 6) Lennart Segerfeldt, Stockholm,
1.31,7. 7) Dick Karlsson, Finland, 1.20,3,
8) Paavo Helminen, do., 0.51,0.
Svenske Mestre blev:
Kl. S I. Erik Olsson, Bjuv, 3.35,8.
Kl. S Il. Gunnar Nygren, Sandviken, 4.43,0.
Kl. S Ill. Curt Jansson, Stockholm, 3.41,3.
Kl. S I. Helge Eliasson, Goteborg, 2.34,4.
Kl. G II. Karl-Erik Landegren, Viisterås,
3.28,4.
Kl. G III. Bengt Blomgren, Stockholm,
2.02,6.
Kl. F (Brændstofmodeller) Sven Åke
Theder, Karlskoga.
Præmieuddelingen foretoges straks efter
Konkurrencens Slutning af Generalsekretæren i KSAK, Harald Enell. Lennart Poppius takkede for god Konkurrence og den,
ogsaa i Danmark kendte Modelflyver Sigurd Isacsson overraskede alle Deltagerne
ved al lakke Finnerne paa flydende
Finsk.
A. A.

*

Tidsdiagram for D.M. og Skræntflyvningerne i Bjergsted.
-'r:
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Dansk Modelflyver Unions Begynder-Svævemodel
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2 specielle Modeller fra M. F. >Eagle«, Graasten.
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'
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Udførlig Tegning
og Byggevejledning
75 Øre.

Komplet Materlalesæt
(med Tegning)
til SIMPLEX
Kr. 4.40.

Bemærk, at Kl. 8 som sædvanlig er
Kl. 9 overlegen.
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Faas fra FLYV's FORLAG, EJVIND CHRISTENSEN. Vesferbrogade 60, København V.

Cellofiner
Tykkelse
mm

Pormat
cm

PAPYROLIN

Pris
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

Flyvning med
W Modeller
er en rigtig Feriesport
for Far og Søn

ERIK WILLUMSEN
AfdeU..1: W,Modeller

JAPANPAPIR MED GAZE
Meget stærkt og fortræffeligt til Beklædning
af større Modeller
Papyrolln eensidlg Japan, pr. løbende Meter Kr. 2.00
"

tosidig Japan, pr. løbende Meter Kr. 2.65
Bredde 90 cm

Papyrolln suger meget lidt Dope og har glat
Overflade

Motorgummi ca. 1 X 4 mm pr. Meter 50 Øre
Mod Indsendelse af Betalingen i Frimærker
ekspederes omgaaende

35, Pilestræde • København K,

Tel1. Central 9230

+ Porto

Erik Willumsans Lærebog I Modelsvæveflyvning Kr. 2.00

M ODELMATERIALER
Krydsfiner 1 m og 0.8 mm

TRÆVAREFORRETNINGEN

AL FORSIKRING:

A. JESSEN & CO.s Eftf.
V. Thomsen

Otto Thomsen

(Skala I: 50, Spændv. 320 mm)

Byggesæt 2,85 Kr.

(v. Ol. Kongevej 70)

C. 9189 - 9596

Luftfartforsikringer
overtages af

Den nordiske Pool for
Luftfartforsikring

+

Porto

Dansk Modelflyveindustri
Brogade

~

. Odense

"KRATMO" 10
Benzinmotor komplet
ArbPjrlslPgnlnger til "Krotmo" 4-10-30,
roo hrumtopshuse til .,Krotmo" 4-10-30
hjemkommet til omRooenrle Le,·ering

Arne Fog,

Pr. Maries Alle 1, Vester 5341 y

Central 1.2.793

Den nye Flyveambulance

EnghaveveJ 76, København, Eva 3701

Broellurer med Prl• er fll • ende• graflal

Ulf Rnmm-Erlebson, l\lodemt øtrldsflyg, NY UDGAVE.
hft. Kr. 9.00, indb. Kr. 12.00.
Den mest omfattende Dog om Flyvemaskinetyper, der
hidtil er udkommet. 247 Sider med D1lleder og Data af
alle Landes Flyvemaskiner.
Saa flyver vi. Kr. 8,50.
Dansk Motorflyver Unions Lærebog i Flyvning, 110m an.
vendes ved el teoretisk Kursus. Ogsaa til Selvstudium er
denne Bog velegnet.

Svæveflyvning: Redigeret af IL Wolff og S. A. Dalbro.
Nyt Oplag. Kr. 5.85.
Tilrettelagt paa en let tilgængelig Maade, som gør Bogen
lige velegnet til Selvstudium og Undervisning.
Ilugosson, Praktisk Bandledning ffir Segelflygare.
hft. Kr. 7,00, indb. Kr. 10.00.

Steen Steensen: Hangarskibe, hft. Kr. 8.00, indb. Kr. 13.00.

Ulykkesforsikringspolicer udstedes af ethvert Forsikringsselskab, der er tilknyttet Poolen, samt DDL's Billetkontorer
i Industribygningen og i Lufthavnen.

TEGNINGER:
Nr. 39. Simplex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 0. 75
(Dansk Modelflyver Unions BegynderSv!f!vem~del)
• 40. Gr1mpon1mus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• 2.00
(Svævemodel i Klasse 7)
• 41. Ølhunden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• 3.00
(Svævemodel i Klasse 8)
• 42. Kalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• 2.00
(Sv~vemodel i Klasse 9)
Dieselmotormodel FL YG 4-1 . • . . . . . . . . . . . . . . . . • 6.00
Benzinmotormodellen HS 100 . . . . . . . . . . . . . . • . • 6.00

Sendes pr. Efterkrav eller mod Indsendelse af Belobet i
Frimærker.

FL YV'S FORLAG - EJVIND CHRISTENSEN
Vesterbrogade 60 - København V.

- Telf. Central 13.-404
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A/s DANSK SHELL
SHELL-HUSET
PRIS

Pr. Aargang ~- 6,00
Pr, Nummer 50 Øre

KØBENHAVN V.
EJVIND CHIUSTENSEN
BOOT~YKKERI & PORLAO
Veaterbrogade 60 • Kbhvn. V.
Tel1. 13.404 • Postgiro 23.824

lil'ø

1.,_.,.PY.,•••• lo...,..••..,• a,ecl 8øfø

IIJÆNplø••rne gøl'ø ••••

Flyverne fortæller:

Reklamer pr. Svæveplan

I

1937 var vi flere Medlemmer af vor lille Provins
Svæveflyveklub, der havde faaet vort »B« Certificat.
Det var store Ting derigang, og for at forfølge vort Held
besluttede vi at arrangere et Svæveflyvestævne, som ved
sit Overskud skulde hjælpe Klubbens Økonomi paa Fode.
Flyvepladsen laa lige i Byens Udkant, saa det skulde
blive en let Sag at faa Publikum derud. Vi gik derfor
straks igang med Tilrettelæggelsen.
C. A. Lauriisen,
Da var det vi fik en straalende Ide. Vi henvendte os
Manufakturist,
Flyveleder paa
til en af Byens store Virksomheder og tilbød mod et
2' Hol_!, Bøtø 1944.
passende Vederlag at kaste 10,000 Reklamesedler ud fra
Svæveplanet. Direktøren indvilligede, og vi saa allerede vor Succes foran os.
Dagen oprandt med smukt Vejr og en dejlig frisk Vind. Flere Tusind Tilskuere var mødt op, og alt gik programmæssigt.
Nu skulde det skel En af os gik op med de 10,000 Reklamer, og i 200 m
Højde udløstes Wiren, og Reklamerne blev kastet. Først nu gik det frygtelige
op for os. Ingen havde regnet med Vindens Retning, og de 10,000 hvide
Papirer dalede som en enorm Snebyge ned over en nærliggende Park.
Publikum jublede, og Direktøren for Firmaet, som ogsaa var tilstede,
morede sig glimrende, saa godt endda, at han alligeyel udbetalte os vort
fastsatte Honorar. Mest glade var dog vel nok de 5 Arbejdsløse, som de
næste 8 Dage tjente en Dagløn ved at rense Parken for Reklamerne.

Indrykket af

INTAVA AVIATION PRODUCTS
S,ANKT ANNÆ PLADS 13 - KØBENHAVN K.

Repræsenterende

DET DANSKE PETROLEUMS AKTIESELSKAB og VACUUM Oll COMPANY A/S.
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til al Slags Erhvervsflyvning
Indflyveren, Løjtnant K. E. Simonsen
i Flyveambulancetjenesten, udtaler efter fuldførte Indflyvninger:
»Det har været en Fornøjelse at indflyve denne Nykonstruktlon. Jeg er imponeret over Maskinens Præstationer,
ikke mindst over dens Start- og Landingsegenskaber.
Maskinen er under fuld Kontrol paa Balanceklapper og Sideror ved fuld »stalling« ved 80 km/T og har, fuldtlastet, et Landingsafløb paa 70 m, samt en Startlængde paa 140 m. Den kan lande overalt i Danmark, hvilket
naturligvis er af allerstørste Betydning for Ambulanceflyvninger.«

SKANDINAVISK AERO INDUSTRl's fire Flyvemaskintyper opfylder alle Civilflyvningens mangeartede Krav

KZ 11 Coufie .
KZII~

KZ III
KZIV

for den eksklusive Privatflyver til Rejsebrug
for den kræsne Sports- og Kunstflyver
det ideelle, bi li ige Plan ti I Flyveklubber og Privatpersoner
den moderne Passagermaskine til al Slags Erhvervsflyvning

SKANDINAVISK AERO INDUSTRI
VESTERGADE 16

KØBENHAVN K.
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.... C IE IL O S IE ~
A\SIP
IDOIPIE
11

!1

(LOVBESKYTTET)

er fremstillet i nøje Overensstemmelse med Forskrifterne
i B. E. S. A. Specifikation 2 D. 101

,,

KLAR DOPE - ALUMINIUM DOPE
RØD DOPE
1

Fortyndlngsvædske samt Identificeringsfarver og Speclalfarver
ENEFABRIKANTER:

½ 011 IF A\ S IP
li

(SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER)
PRAGS BOULEVARD J7 KØBENHAVN S.
TBLBPON C. 61, LOK.AL 12 og J:Z
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c;>FFICIELT ORGAN
FOR

DET KONGELIGE DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB oa DANSKE FLYVERE
DANSK MOTORFLYVER UNION - DANSK SVÆVEFLYVER UNION - DANSK MODELFLYVER UNION
REOAKTION1 KAPTAJN J, FOLTMANN OB EJVIND CHRISTENSEN (ANSVARSH,)

Nr. .11

November 1944

17. Aargang

ilansk Svceveflyver Unicns 1~ 9.ars i>ag
den tidligere Formand for Unionen, afdøde Raadhusbetjent Alf. Dochedahls
Grav.
Indenfor de fleste Sportsgrene er 10
Aar et saa kort Spand af Tid, at der ikke
under dets Forløb sker nogen afgørende
Udvikling. Men indenfor Svæveflyvespor,ten er det anderledes. Her rummer de ti
Aar, i hvilke Dansk Svæveflyver Union
har eksisteret, næsten hele den danske
Svæveflyvnings Udvikling , fra spredte
isolerede Anstrengelser til den store Organisation, der i Dag staar som Resultatet
af Svæveflyvernes Erkendelse af, at man
staar sig ved at løfte i Flok.

DANS
SV.ÆVEFLYVE'R
UNION
Denne Mærkat blev udsendt paa 10
Aars Dagen og solgtes i stort Antal
over hele Landet. Den er tegnet af
Henning Pihl.

D

EN 6. Oktober var det 10 Aar, siden
Dansk Svæveflyver Union blev stif-

tet.
Der blev naturligvis ikke festet pna nogen Maade under de nuværende Forho.il.
Dagen blev fra Unionens Side blot mar•
keret ved, at den udsendte et lille smukt
Mærkat tegnet af Henning Pihl, og som
allerede har haft stor Succes.
Samtlige Svæveflyveklubber i Landet
havde slaaet sig sammen om at skænke
Unionen to Instrumelit~r, som den har
savnet ved mange Lejligheder, nemlig en
Barograf og et Barometer, og Formanden for D. K. D. A. S, Luftfartingeniør
M. P . Eskildsen overrakte Unionen Blom.
ster og en Check paa 200 Kr. i Dagens
Anledning.
Endeli11 blev der nedlagt Blomster paa

De første Spor af Svæveflyvning
i Danmark.
De unge Mennesker, der i Dag begynder at dyrke Svæverlyvning, kommer næsten alt for let til den vidunderlige Oplevelse, det er at stige op gennem Luften
og flyve rundt deroppe uden Motor; i
hvert Fald i Sammenligning med de første danske Svæveflyvere.
I gamle Dage, hvilket i denne Forbindelse vil sige i Tiden lige efter den forri-

ge Verdenskrig, ' ofrede de unge Mennesker deres Fritid gennem Aar paa at konstruere og bygge mrr eller mindre sindrige Apparater, der ofte havarerede i den
første Start. Deres Energi og Dødsforagt
var imidlertid ukuelig, de begyndte slraks
igen paa en frisk og førte Sagen videre.
De første Spor af Svæveflyvning her i
Danmark gaar forresten endnu længere
tilbage, nemlig helt til 1909, da et Par
foretagsomme Studenter, nuværende Direktør Einar Dessau og Ingeniør J. E.
Nyrop byggede sig en fantastisk hjemme.
konstrueret Glider. Den. første Start, der
foregik fra Djævlebakken L Dyrehaven,
endte i totalt Havari, endnu inden Glideren havde naaet at komme i Luften. Efter at de unge Menne~ker ha, ~e bygget
den op igen, foretog den endnu en Start
samme Sted og med samme Resultat. Men
de tabte alligevel ikke Modet og havde
ogsaa den følgende Sommer mere Held
med sig. De gik bort fra deres tidligere
indviklede Konstruktion med Understel
og stor Lærredskrop og konstruerede en
simpel Hængeglider af et !;'ar store Bæreplaner paa et. trekantet Hovedstel. Som
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Diagrammet viser den voldsomme Stigning i Medlemstallet fra knapt 100 i 1934
til over 1000 i 194'1.
2)i

Saadan satte man en Mede paa en
Gumpert i :,,gamle Dage«.
Understel brugte de deres egne Ben, og
efter 4-5 mislykkede Forsøg lykkedes
det dem virkelig pna denne Maade at
lave en Glider, hvormed de ovre i Klitterne ved Søndervig foretog Glidninger
op til 10 Sekunder. Det var efter den
Tids Forhold udmærkede Præstationer.
I de følgende Aar lraadte Svæveflyvningen heil i Baggrunden, fordi Motorflyvningen fangede hele Interessen. Først
i 1924 hørte man atter om Svæveflyvning
her i Landet, idel den tyske Ingeniør A.
Marlens holdt Foredrag om delte Emne
i D. K. D. A. S.
Samme Aar stiftedes den første Svæveflyveklub her i Danmark, Dansk Modelog Glideflyverforening. De første Aar beskæftigede den sig udelukkende med Modelflyvning, men i Slutningen af 20-erne
byggede Klubben en Skoleglider af tysk
Konstruktion.
.
I 1926 startede nogle Polyteknikere en
Svæveflyveklub paa Initiativ af en ung slud.
polyt., Frantz Davidsen, der havde været
i Tyskland og sel Svæveflyvning. De tog
straks fat paa at bygge en Skoleglider
eller rettere sagt, flikke noget i den Retning sammen, for den kom nemlig til at
bestaa af den pudsigste Blanding af alt
muligt gammelt Flyveskrammel. Fra H_æren fik de nogle gamle Vickersbæreplaner, som de brugte, lige som de var. Fra
Marinen henlede de nogle udrangerede
Planstøtter, der blev anvendt som Hovedstel i Kroppen, Førersædet var fra en
gammel Avro, og den Mængde Krydsfiner, de skulde bruge, fik de af Det Danske Luftfartselskab fra en havareret Trafikmaskine. Lærredet forærede Crome &
Goldschmidt dem. Selv behøvede de blot
at købe et Par Pakker smaa Søm. Værksted "og Hangar blev stillet til Raadighed
af Marinen, hvor de gjorde den flyveklar
i Løbet af 5 Maaneder.
Flyvningen skulde foregaa fra Skrænterne ved Rangeleje. Den 13. Maj 1927
var der forsamlet 3-400 Mennesker deroppe, der vilde overvære den første rigtige Flyvning uden Motor i Danmark.

206

Frantz Davidsen foretog fire yderst vellykkede Glideflyvninger. Han startede
oppe fra Skrænten og gled mod Vinden
ligeud og ned og landede i Strandkanten.
Flyvningerne varede 14- 15 Sekunder, og
den gennemfløjne Strækning var ca. 100
m. I den sidste Start kom han et Par
Meter ud over Vandet, men dog ikke længere, end at han kunde vade i Land.
Løjtnant Clausson~Kaas, der naturligvis
ogsaa dengang var til Siede overalt, hvor
der flyvemæssigl foregik noget spændende, fik Polyteknikerne derefter lokket til
at tage en Tur. Før Starten afførte han
sig sine nye elegante Ridestøvler, da han
i hvert Fald ikke vilde risikere, at d e
blev ødelagt, dersom ogsaa han skulde
ende i Ballen. Han havde imidlertid mere
Erfaring som Flyver, lavede et flot Sving
og fløj et langt Stykke parallelt med
Stranden.
Umiddelbart efter denne vellykkede
Start strømmede Pengene ind til Polyteknikerne bande fra Privatpersoner og
Insptutioner, og de havde store Planer
om at købe et tosædet Svæveplan fra
Tyskland, hvor man jo var meget længere fremme. I disse Dage hørte man
netop, at der var sat ny Varighedsrekord
dernede paa 14 Timer.
Indkøbet af det tosædede Plan blev
desværre aldrig til noget, derimod gik de
i Gang med at bygge et Overgangsplan i
Letmetal. Det blev ogsaa færdigt, men
der maa have væ.ret noget galt med Beregningerne, for da Stiverne blev taget
bort fra Plantipperne efter Monteringen,
klappede Vingerne simpelthen sammen.
Der blev aldrig fløjet med det Plan.

Ulrich Birch, Indehaver af C Nr. 1,
ved sin Venesta Baby, som han selv
byggede i 1933- 34 og endnu flyver
med.

Der blev imidlertid ogsaa hist og her
konstrueret nogle ejendommelige Apparater, som man maatle være i Besiddelse
af mer end almindelig Dødsforagt for at
Danskt Pionerer,
gaa ombord i. En ung Mand ude i MaaI Løbet af de følgende Aar blev der
løv havde saaledes lavet sig en meget
dannet flere Svæveflyveklubber rundt
snedig Glider. For det første gik den paa
omkring i Landet, der alle byggede SkoCyklehjul, og dernæst var den saa prakleglidere af Zøglingtypen. Mange af disse
tisk indrettet, at en lille Klokke vilde
give sig til at kime, dersom den skulde
Klubber gik desværre i sig selv igen, som
Regel paa Grund af manglende Kapital.
komme for Skade at hæve sig fra Jorden.
Ogsaa Enkeltpersoner gav sig dengang
Desværre kom den aldrig til at kime, for
af med at konstruere og bygge Glidere.
ved den første Start nedad en stejl Bakke
Willy Jensen (nu Waisham) og Sigurd · brasede Glideren uhjælpeligt sammen.
Sjøholm og Carl Johansen lavede udmærEn anden Model blev bygget ovre ved
kede Konstruktioner, med hvilke de og
Holstebro. Hvis det havde været rigtigt,
deres Kammerater foretog flere Hundreskulde denne Type have haft tre Fodbolde til Affjedring af Understellet. De dyre
de Starter.

De 10 første A•, B•, C,Diplomer og Svæveflyvercertifikater.
C-Dlplomer.

A-Dlplomer.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Dato

l\nvn

7.5.33
17.6.34
24.6.34
2.12.34
16.12.34
29.9.35
29.9.35
29.9.35
8.3.36
8.3.36

Willy Jensen
Aage Sørensen
Arne Helward
Sigurd Sjøholm
Johannes Mark
A. C. Larsen
Ingolf Petersen
John Wetlesen
Walther Dannerfjord
S. Tscherning

1 26.11.34
2 29.9.35
3 17.11.35
4 22.3.36
5 3.5.36
7 1.5.36
8 24.5.36
9 24.5.36
10 5.7.36

B-Dlplomer.
Ulrik Birch
Sigurd Sjøholm
Willy Jensen
Carl Johansen
W. Dannerfjord
S. Tseherning
Kn. P. Andersen
Gunnar Christiansen
Johannes Jørgensen

8

11
12

Nr. Dato
1 9.4.36
2 9.4.36
3 9.4.36
4 3.1.37
5 30.7.36
6 13.7.37
7 7.9.37
8 8.12.37
9 22.5.38
10 22.5.38

l\nvn

Ulrik Birch
Otto Weibel
Willy Jensen
Sigurd Sjøholm
Ejvind Vøgg
Kn. P. Andersen
Harriet Førslev
Edmond Syrovy
Erik Ploug Hansen
Gunnar Larsen

Svæveflyvercertlflkater.
28.6.39
Ejvind Vøgg
3.7.39
Harriet Førslev
5.12.39
P. Andersen
15.11.40 Bent W. Miihre
4.9.40
N. S. Sjøholm
9.11.43
Hans Chr. Frandsen
30.11.43 Bent Halling Petersen
14.12.43 Henry Petersen
16.12.43 Gunnar T. Larsen
10 21.12.43 Poul Nielsen
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Gummibolde havde den unge Mand imidlertid ikke Raad til at anskaffe, derimod
var han i Besiddelse af tre gamle Støbejernshjul, og som den solide Jyde han
var, satte han dem under, selvfølgelig
med del Resultat, at Glideren aldrig løftede sig en Tomme fra Jorden.
Her i København sad der en flyvebegejstret ung Mand, som gerne vilde bygge en Skoleglider. Hans Kælder var imidlertid for lille til at rumme den gængse
Zøglingtype, men det var der da heldigvis Raad for. Han ændrede blot Tegningerne, saa Glideren kunde være i Kælderen. Resultatet var en Skoleglider, der
skulde have et anseligt Antal Kilo Cement i Næsen for ikke at gaa bagover.
En Dag ude paa Amagerfælled saa man
det rene Selvmordsforsøg. Willy Jensen
havde lavet en Slags Hængeglider, der bestod af et Par store Vinger spændt fast
paa et Stel med ikke mindre end 32
1 mm Barduner, altsaa det rene Sprinkelværk. Først foretog han et Par smaa
flade Hop, og da han saa, at det gik
godt, blev han dristig, han kravlede op
paa en 6-8 m høj Skrænt og sprang ud.
Der lød en hel Symfoni, da alle de 32
Klavertraade brast, og Vingerne klappede sammen over Hovedet paa ham. Som
en Sten dumpede han ned i en Vandpyt ved Foden af Skrænten og slog sig
rigtig eftertrykkeligt.
Ja, saadan kunde det gaa, dengang
Luftfartstilsynet
endnu
ikke
havde
Haand i Hanke med Svæveflyvningen.

Fra et Svæveflyvestævne i Køge. Ved Plantippen staar den kendte Motor- og
Svæveflyver Hans Axel.

Han afløstes som Formand i 1936 af
Haadhusbetjent Alf Dochedahl. Under
hans F;ormandskab voksede Unionen beStiftelse af Unionen.
tydeligt. Han indledte Forbindelse med
tysk Svæveflyvning, der var den førende
I 1934 fik vi imidlertid Orden i Sagerne. En ung Montør, S. Tscherning, fik · i Verden, og fra hvilken der kunde hentes mange gode Impulser.
den udmærkede Ide at slutte de 5 Klubber, der havde overlevet BegyndervanskeUnionen blev tilsluttet D. K. D. A. S.
lighederne sammen til Dansk Svæveflyog Statens Luftfartstilsyn begyndte at
ver Union. Det foregik paa et Møde den
interessere sig for den opvoksende Svæ5. Oktober. Tscherning var Formand i to
veflyvning.
Aar, i Løbet af hvilke han arbejdede
I 1938 efterfulgtes Hr. Dochcdahl af
energisk pna at skabe Grundlaget for vor
Assurandør, Kaptajn i Hærens Flyvernuværende Organisation.
tropper H. Heinrich Nielsen. Under Kaptajnens Formandsskab lykkedes det at
opnaa betydelige Tilskud fra Tuborgfondet og fra Staten, der som bekendt sammen med Grosserer Victor B. Strand bevilgede Udgifterne til Bygning af 5 Overgangssvæveplaner ved Flyvertroppernes
Værksteder.
I 1938 knyttede Katajnen Løjtnant
Fritz Rasmussen til Unionen som Instruktør og Sekretær. Fritz Rasmussen
udførte et stort og værdifuldt Arbejde
for Dansk Svæveflyvning, bl. a. ved at
organisere Flyveledelsen i Klubberne.
Efter hans Død som Jagerflyver i Vinterkrigen i Finland 1940 overtog Løjtnant
J. G. Bergh hans Post som Instruktør i
Unionen.
Indtil Krigens Udbrud blev Forbindelsen med tysk Svæveflyvning fortsat i udvidet Omfang. Det lykkedes Kaptajnen
bl. a. at skaffe et stort Antal danske Svæveflyvere Uddannelse paa tyske Svæveflyveskoler og Værksteder.
I de 6 Aar, Kaptajnen ledede D. S. U.,
blev der propagandamæssigt gjort et
stort Arbejde for Dansk Svæveflyvning.
Unionen byggede Hangar ved Lønstrup
ved det bedste Skræntflyvningsterrain,
der findes i Danmark. Den første store
Flyveleder Folmer Aas og hans Elev, Sommerlejr blev afholdt i Lønstrup i
Erik Freiber, beder en Bøn, forinden 1939, der afholdtes Stævner og en Mængden første Højstart, paa at Landingen de Foredrag, og under Unionens Lejr
maa f oregaa glat/
ved Bjergsted blev der optaget en Pro-

pagandafilm, der har gaaet hele Landet
over.
Krigens Udbrud satte i nogen Grad en
Stopper for den stærke Udvikling, der•
var i Gang, men kun for et Aars Tid eller to, derefter tog Udviklingen for Alvor
fat, og i Dag opstaa1 den ene store Klub
efter den anden overalt i Landet, selv om
Muligheden for praktisk Flyvning er
stærkt begrænset for Øjeblikket.
I Foraaret 1944 trak Kaptajnen sig tilbage som Formand og efterfulgtes af en
af Pionererne indenfor dansk Flyvning,
forhenværende Militærflyver, Murerme.
ster H. A. Ehlers, Slagelse.
Samtidig overtog Propagandachef i Det
Danske Luftfartsselskab, Max Westphall,
Unionens Sekretariat, og Unionen skylder
Luftfartselskabet stor Tak, fordi Sekretæren i sit efterhaanden omfattende Vil'ke har faaet Tilladelse til at støtte sig
paa Selskabets Kontorer.
.
Det bedste Overblik over Udviklingen
af Unionen i de forløbne 10 Aar faar
man maaske af Diagrammet, der viser Væksten af Klub- og Medlemsantallet.
Harriet F ø r s l e v.
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En Flyvning kommenteres. Paa Billedet ses fra venstre (med Ryggen til)
C. Lauriisen, Ringen, Carlsen, Ringen, Løjtnant J. G. Bergh, Olaf Jensen, Slagelse
(med Ryggen til) og Rikard Jensen, Sportsflyvernes Svæveflyveklub.
ANSK Svæveflyver Union har nu sin
D
tredie og fo1 haabentlig sidste , Krigs.
lejre bag sig.
De to foregaaende Lejre, Bjergstedlejren 1942 og Svebøllelejren 1943 •blev afholdt ved Bjergstedbak~erne paa Godsejer Thomas Junkers store l\larker, og
det var ogsaa Unionens Hensigt at forlægge dette Aars Lejr til det gæstfrie Svebølle, men da der meldte sig saa mange
Deltagere, at det viste sig umuligt for os
at skaffe Indkvartering til dem i den lille Landsby Svebølle, besluttede Lejrudvalget at flytte Lejren til Bøtø paa Falster, hvor vi kunde leje en Koloni 4Personers Huse af Institutionen Dansk
Folkeferie, og hvor Aarhus Svæveflyveklub lige havde afholdt en særdeles vellykket Sommerlejr.
Den s idste Uge før Lejren var yderst
bevæget for Lejrudvalget. Gang paa Gang
saa det ud til, at hele Arrangementet vilde gaa i Vjtsken. Tilladelsen til Afbenyttelse af Terrainet blev pludselig inddraget, og vi lnaatte søge Dispensation for
Lejrperioden, de bestilte Jernbanevogne
til Transport af Materiellet udeblev i fle.
re Tilfælde, og endelig saa det et Par
Dage ud til, at Lejren skulde strande
paa Forplejningsspørgsmaalet.
Men det gik altsaa alligevel altsammen
til sidst. Søndag den 27. August hejste vi
Unionens store, smukke Dannebrogsflag
over 'Feriebyen, og Mandag Morgen tidlig
begyndte Flyvningen.

5350 Starter og 182 Diplomer,
I den første 14 Dages Periode deltog
96 Svæveflyvere foruden ca. 30 Flyveledere, Spilførere, Værkstedsledere, Byggekontrollanter og Gæster fra Unionens Be.
s tyrelse, Luftfartstilsynet o.s.v.
Der blev trods meget daarligt Vejr ca. 6 Dage faldt ud paa Grund af Regn
eller Storm - foretaget ialt 2250 Star-
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ter og 86 af Deltagerne fik Diplomer, 48
A-, 27 B- og 11 C-Diplomer.
I 2. Periode fra 10.-24. September fløj
107 Deltagere
Gæster og Personer
knyttet til Lejrledelsen. I denne Periode
havde vi til Gengæld pragtfuldt Vejr,
ikke een Dag maalte vi afbryde Flyvnin.
gen helt paa Grund af Vejret. Der blev
foretaget 3300 Starter og taget 96 Diplomer, nemlig 55 A-, 27 B- og 14 C-Diplomer.
Materiellet,
Takket være den Støtte til Anskaffelse
af Materiel, som Unionen gennem de senere Aar har modtaget fra Staten, Tu-

+

Tekst: Harriet Førslev og J. G. Bergh.
Foto: Max Westphall.
borgfondet og Grosserer
Victor B.
Strand raadede Unionen over Størsteparten af det Træningsmateriel, der var nød.
vendigt til Lejrens Afholdelse.
I Lejren blev ialt anvendt 7 Skoleglidere, 3 Grunau Babyer, og desuden Henri Fugls Rhiinbussard, som han gavmildt
stillede til Raadighed for de af Kammeraterne, der kunde flyve den, samt ende.
lig Danmarks eneste Rekordplan, Olympia-Meisen • Ras •, som Kaptajn H. Heinrich Nielsen i sin Tid fik foræret af Direktør Per Rønberg, og som han derefter
indsatte i Slamgruppen.
Desværre har Unionen endnu ikke haft
Midler til at anskaffe Spil, saa vi maatte
aller i Aar ty til Klubberne for at laane
Spil, Wirer, Hunde og andre forskellige
Effekter. Vi mødte som sædvanlig en enestaaende Offervilje hos de Klubber, vi
henvendte os til.
Vi manglede en Reserveskoleglider, og
Birkerød Flvveklub sendte os uden videre sin splinternye SG 38, som endnu aldrig havde værPt i Luften. Den fløj 1108
Flyvninger og kunde heldigvis leveres
uskadt tilbage.
En Dag efter et mindre Havari manglede vi et Hovedstel til SG 38. Vi ringede
til Aarhus Svæveflyveklub, som vi vidste
havde el saadant staaende, og næste Mor.
gen kunde vi hente det paa Stationen i
Væggerløse. Ogsaa ved flere andre Lejligheder viste den velorganiserede Aar.
husklub os en em•5taaende Hjælpsomhed.
Det samme gJaldt Nordvestsjællands
Svæveflyvekluh, der aldeles omgaaende
sendte os sil Spil, da vi bad om det.
Polyteknisk Flyvegruppe stillede sin
selvkonstruerede Skoleglider, som Unionen har en vis Andel i, til Raadighed for
Lejren.
Svæveflyveklubben
• Falster •,
Køge
Flyveklub, Ringen, Seniorklubben, Slagelse Flyveklub og Sportsflyveklubben
Jannie os deres Spil under hele Lejrperioden, og kun de Klubber, der har prøvet at udlaane Spil til en Lejr, ved, hvad

En af Unionens >Babyer« bringes tilbage til Startstedet. I Forgrunden et af
Flagene, der markerer Landingsfeltet.

det vil sige. Der slides umaadelig meget
paa Spil og Wire, naar disse Ting bruges intensivt hver Dag i en hel Maaned.
Det betyder en væsentlig Værdiforringelse af det omhandlede Materiel.
Flere andre Klubber og mange Enkeltpersoner indenfor Klubberne har gjort os
uvurderlige Tjenester, som vi gerne vil
benytte Lejligheden til at takke for.

Terrænet og Værk~tedet.
Terrænet var usædvanlig godt til A-, Bog C-Skoling. Paa Pedersdalsgaardens
mægtige Marker og Grønjorder var der
rigelig Plads til de 6 Flyvehold (3 A-, 1
B-, 1 C- og et Meisehold), der skolede
hver Dag.
Vi mødte enestaaaende Gæs tfrihed hos
Gaardejer Einar Hansen, hvis Gaard vi
fuldstændig lagde Beslag paa. Udbygningerne ·var fyldt til Randen med vore Svæveplaner, og paa Gaardens velassorterede
Værksted forestod Snedker Hultmann og
Mekaniker Willy Madsen Reparationen
af henholdsvis de Svæveplaner og de
Spil, der var kcmmet noget til, og de
kom tit noget til, især Spillene. De 4
Krigsnar har taget meget haardt paa det.
te Materiel, fordi bl. a. Gummi og slidte
Dele ikke har kunnet erstattes. Hvis SpJIlene havde været mere driftssikre, vilde
vi have opnaaet et betydeligt større Antal
Starter.
Ny Boldinddeling.
Forsøgsvis havde vi i Aar delt Deltagerne op i Formiddags- og Eftermiddagshold, saaledes at man fløj fra Kl. 13 til
det blev mørkt og videre næste Morgen
fra det blev IysV til Kl. 13, hvorefter man
havde et Døgn fri. Vi mente, at man arbejdede mere intenst og blev mindre
træt, naar man fløj en halv Da g ad Gangen, fremfor at slide jævnt hele Dagen
i Marken, og det viste sig at slaa til. Endelig blev Flyvedagen gennem denne
Ordning nogle Timer længere, end den

1.:,l Jint Billede al en Gummilovsstart.
Det er Unionens SG-38, der er i Luften.
vilde kunne være blevet med et • enkelt
Heldagshold.
,
De eneste, der ikke havde Fordel af
denne Ordning var Flyvelederne og Spilførerne. D!!t havde nemlig desværre ikke
været os muligt at fremskaffe saa mange
Flyveledere og Spilførere, at vi ogsaa for
deres Tjeneste kunde indføre Dobbeltdrift. De fan, vi havde, udførte et Kæmpearbejde, som vi i allerhøjeste Grad
paaskønner, og for hvilket vi er dem
megen Tak skyldige. De var paa Færde
fra 6 til Kl. 22 h v e r -Dag og var altid
veloplagte. De fortjente ærligt og redeligt alle de smukke Ord og Gaver, som
deres Elever glædede dem med ved Afskedsfesterne.
Unionens første Flyvelederkursus.
Unionens Chefinstruktør, Løjtnant J .
G. Bergh, der naturligvis fungerede som
Overflyveleder, afholdt forsøgsvis et Flyvelederkursus i hver af Perioderne. Tiden, der kunde afses dertil, maatte naturligvis blive knap, saaledes at Flyvelederaspiranterne kun fik det allernødvendigste med i denne Omgang; men de Erfaringer, vi høstede ved denne Lejlighed,
er fuldt tilstrækkelige til at angive Retningslinierne for det første virkelig store
Flyvelederkursus, som er uomgængelig
nødvendigt for Kiubberne, og som forhaabentlig man kunne løbe af Stabelen i
Foraaret eller Forsommeren 1945.

L111e Havariprocent.
Flyvemæssigt svarede Resultatet nogenlunde til vore Forventninger. Terrænet
var som sagt ideelt til Skoleflyvning, meget store, fuldkommen flade Marker,
uden høje Begrænsninger. Havariprocen.
ten var som Følge deraf meget ringe. 4
Skoleglidere blev saa stærkt beskadigede,
at de ikke kunde bygges op i Lejren, 2
Babyer maatte paa Værkstedet et Par
Dage med Hul i Bunden. Bussarden (ik
ikke en Skramme og Meisen heller ikke.
Meisen fløj 256 Starter, Bussarden 50,
Babyerne 1284 og Skolegliderne ikke
mindre end 3760 Starter - ialt 5350 Star.
ter.
14, nye Overlandsflyvere!
Det var en stor Begivenhed, at vi i Aar
fik Besøg af Statens Luftfartstilsyn, der
bl. a. afholdt skriftlig Eksamen og ud1

Der afholdtes stor teoretisk Eksamen i Lejren for Aspiranter til Ouerland-C.
Der var 16 Deltagere, der næsten alle bestod med Glans. I Baggrunden ses den
strenge, men petfærdige Censor fra Statens Luftfartstilsyn, Kaptajn A. EdsenJohansen og Formanden for Unionen, der >passede paa«.
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Billedreportage fra Svæveflyverlejren ved Bøtø.
Tekst og Foto: Max Westphall.
1. Række fra oven og ned.
1. Søndag i Lejren. Det er lige før Demonstrationen af Niel-

sen fra Falsters Selvkonstruktion . .--- 2. »Jesper• før sin første
Meise-Start - han sover ikke, men er bare ligesom vi andre
spændt paa Udfaldet. - 3. , Meisen • med Klapperne ude i en
flot Landing lige over Tilskuernes Hoveder. - 4. Dagdriverbanden kunde man godt kalde dette Billede, hvis det ikke var
Synd at om tale nogen som Dagdrivere, der deltog i Bøtølejren.
Fra venstre ses Luftkaptajn H. Kierkegaard, DDL, der var
paa Besøg, H arry Palshof, Finn Poulsen, Alf Svendsen, alle tre
DDL's Flyveklub og Ingeniør Paul Nielsen, Herning. Foran
vores allesammens ,Joe•, der var Lejrens Livstykke.
2. Række fra oven og ned.
1. Den smukke Olympia Meise i Spilstart. Det var uden Tvivl
alle Lejrdeltagernes Ønskedrøm, at komme til at flyve den. 2. Hov - skal jeg nu op og flyve igen. Det er Unionens Formand, .Murermester Ehlers, der selv om vi vækker ham i en
lille Middagslur, viser sit altid glade Smll. - 3. Et •Øjebliksbillede • af D.K.D.A.S.'s Generalsekretær Sv. An. Dalbro, der
lige netop naaede en enkelt Baby-Tur, da han var nede for a1
uddele Certifikaterne ved 1. Periodes Afslutningsfest.
3. Række fra oven og ned.
1. Hver Dag maalte Planerne samles og skilles ad før og
efter endt Flyvning - det havde jo været rart, om vi havde
haft en Hangar. Her ses Meisen og 2 Babyer, der er ved al
blive gjort klar. I Baggrunden Gaarden, der husede alle vore
Planer og Spil, og hvor Hultmann regerede over et ganske
fortrinligt Værksted. - 2. En SG-38 gøres klar før Dagens ca.
100 Starter. »Næseholderen• er Finn Poulsen fra DDL's
Flyveklub, efter Sigende Lejrens bedste Køkkenvagt - han
har sikkert smugtrænet. - 3. Lejrens charmerende Leder Fru
Oberstinde Harriet Førslev i .Meisen - lige landet efter en
Storkejagt. - 4. Og her har vi saa Nielsens Selvkonstruktion
med den anden Lejrleder Løjtnant Jørgen Grotum Bergh ved
Pinden, lige før den med saa stor Sp_ænding imødesete »Slæbestart• - er han ikke flot. Bergh mente forøvrigt Planet var i
Besiddelse af udmærkede Flyveegenskaber.
stedte Svæveflyver-Certifikat til 14 af Deltagerne. Delte Certifikat giver dem Tilladelse til at foretage Overlandsflyvninger, naar Krigen engang er forbi, og vi
ikke længer behøver trække Bremseklapper i Termikken for at holde os nede
i de lovbefalede lave Højder.
Vi havde den store Glæde, at Det Kgl.
Danske Aeronauliske Selskab foruden
den kraftige økonomiske Støtte, det ydede os, lod sig repræsentere i Lejren ved
sin Generalsekretær, Overflyveleder Sv.
An. Dalbro og sin Kasserer, Ingeniør
Leif Prytz. Generalsekretæren og Kassereren kastede Glans over Holdenes Afskedsfester, bl. a. ved at overrække de
mange Maagcemblemer og Diplomer til
de nybagte eller avancerede Svæveflyvere.

Ulf Ramm-Erlehøen, Modemt øtrldøDyg, NY UDGAVE.
hft. Kr. 9.00, indb. Kr. 12.00.
Den mest omfattende Bog om Flyvemaskinetyper, der
hidtil er udkommet. 247 Sider med Billeder og Data af ·
alle Landes Flyvemaskiner.

Sna flyver vi, Kr. 8,50.
Dansk Motorflyver Unions Lærebog i Flyvning, som anvendes ved et teoretisk Kursus. Ogsna til Selvstudium er
denne Bog velegnet.
Svæveflyvning: Redigeret af H. Wolff øø S. A. DaJbro.
Nyt Oplag. Kr. 5.85.
Tilrettelagt paa en let tilgængelig Maade, som gør Bogen
lige velegnet til Selvstudium og Undervisning.

IIogosøon, PrnkHsk Bandledning f6r Segelflygnre.
hft. Kr. 7,00, "indb. Kr. 10.00.
Steen Steensen: Hangarskibe, hft. Kr. 8.00, indb. Kr. 13.00.
TEGNINGER:
Nr. 39. Simplex ...............•.............. Kr. 0.75
(Dansk Modelflyver Unions .BegynderSv~vem~del)
, 40. Grimpommus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2.00
(Svævemodel i Klasse 7)
, 41. Kalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
> 2.00
(Svævemodel i Klasse 8)
, 42. Ølhunden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• 3.00
(Svævemodel i Klasse 9)
Dieselmotormodel FL YG 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 6.00
Benzinmotormodellen HS 100 . . . . . . . . . . . . . . . . • 6.00
Sendes pr. Efterkrav eller mod Indsendelse af Beløbet i
Frimærker.

FL YV'S FORLAG - EJVIND CHRISTENSEN
Vesterbrogade 60 - København V.

- Telf. Central 13.404

Fra Unionens 10 Aars Dag.

*
AGEN før Lejren i Bøtø skulde aabD
nes-, modtog vi en Pakke dernede,
indeholdende et stort smukt Dannebrogsflag, som Svæveflyverne i Esbjerg skæn•kede Unionen til Tak for de to foregaaende Lejre,
Den flotte Gave var særdeles velkommen, da Unionen endnu aldrig havde ejet
et ordentligt Flag. Det blev hejst første
Gang under Aabningen af Lejren, idel
der efter Esbjergklubbens Ønske blev
udbragt et Leve for Dansk Svæveflyv-

ning.
Unionen takker endnu engang Svæveflyverne i ;Esbjerg for Flaget og den
smukke Tanke, som Gaven er Udtryk for.
Lejrledelsen.
H a r r i et F ør s I e v.
J. G. B er g h.

Klubberne under Unionen forærede denne en Barograf og et Barometer. Gaven
blev paa Klubbernes Vegne overrakt af Assurandør Otto Thomsen, Sportsflyver.
nes Svæveflyveklub og Prokurist Vagn Jespersen, Ringen. Fra venstre Assurandør Otto Thomsen, Unionens Sekretær Propagandachef Max Westphall med
Barogrofen, Prokurist Vagn Jespersen, Sekretær Viggo Sørensen., DDL's
Flyveklub, Luftfartsingeniør M. P. Eskildsen, der overrakte en Gave fra
D. K. D. A. S., og Generalsekretær Sv. Aa. Dalbro.
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Nye teoretiske Flyverkursus
Samarbejde mellem Motor- og Svæveflyvere.

EN 11. Oktober aabnede SportsflyveD
klubben i Berlingske Tidendes Fore.
dragssal deres 18. teoretiske Sportsflyve-

Aktieselskabet

DANSK GALOCHE-OG GUMMIFABRIK

Kjøbenhavn
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TEGNINGER

Det Kongelige Hollandske Luftfarttll
selskab, kendt under Navnet KLM,
blev startet den 7. Oktober 1919, og
har saaledes passeret de første 25 Aar
af sin Tilværelse. Indtil Krigen i 1940
De rigtige, originale Tegninger
satte en Stopper for Selskabets Virki hel Størrelse
somhed, har det været et af Verdens
førende Luftfartselskaber, kendt for
sit friske Initiativ og dygtige og fremsynede Ledelse: Dette gælder ikke
alene Selskabets . Trafikpolitik
og
Ruteorganisation, men ogsaa dets -.....:::::::!;'.!!:._...::.:::5,.:::.,~~
Materielpolitik. KLl\I var ogsaa forudseende nok til at springe fra Fokkertyperne i rette Tid. Da U.S.A. var ble.
vet det førende Land med HenDo 215.
syn til Bygning af Trafikflyvemaskiner, var KLM det første europæiske
SKALAMODELLER
Luftfartselskab, som anskaffede. ame• 2. Wellington-Bomber ... . • 0.75
rikansk l\Iateriel og Typerne Douglas
DC2 og DC3 kom til at betyde lige saa
• 3. Fiseler Storch ........ . • 0.75
meget for Selskabet, som i sin Tid
• 7. He 112 ..........•.... • 0.75
Fokker F VII og F XII.
• 8. Russisk Bomber DB 3 . • 1.00
KLl\I's Ledelse veg ikke tilbage for
• 9. Ju 87 ............... . • 0.75
store Opgaver. Luftforbindelsen Holland- Ostindien var en dristig Tanke
10. Spitfire .. .. .. . .. .. .. .
0. 75
for et lille Lands Luftfartselskab,
•
11.
He
111
K.............
.
0.75
men med den for Ledelsen karakteri• 12. He 115 .. .. .. .. .. . .. . • 3 00
stiske Energi, overvandtes baade de
• 13. Focke-Wulf 189....... • 0 75
politiske og de trafiktekniske Vanskeligheder med Glans, saaledes at den
• 14. Ar 196 . . . . . . . . . . . . . . . ~ 0.75
hollandske Indienrute kom til at staa
15. Hurricane............. • 0.75
som et .\1ønster for lignende Storluftruter.
•
16. Hs 126 .. .. .. .. .. .. .. . • 0.75
' KLM har lige siden sin Start haft et
• 17.• Focke-Wulf Condor•.. • 1.00
snævert Samarbejde med Det Danske
Luftfartselskab, som er dets Repræ• 19. Ju 88 .. .. .. .. . .. . .. .. • 1.50
sentant her i Danmark.
• 20. Ju 52 .. .. . .. .. .. .. . .. • 1.50
• 21. He 123 .. .. .. .. .. .. .. • 1.00
32. Halifax .. .. . .. . . .. . .. .
1.75
• 33. Blohm & Voss .. .. . .. . • 1.00
• 34. Romeo . .. .. .. .. . .. .. . • 1.00
kursus. Dette Kursus havde, som de tidli.
• 35. Focke-Wulf FW 190 . . . • 1.00
gere under Krigen afholdte, stor Tilslut36. Boulton-Paul Defiant
ning, og man er indenfor Sportsflyve(2-sædet Jager ...... . • 0.75
klubben allerede klar over, at de teoreti• 37. Curtis P 36 ( 1-s. Jager). • 0.75
ske Kursus ogsaa efter Krigen bliver en
• 38. Japansk Jager (2-sædet). • 1.00
fast Institution.
Kursuset aabnedes af Landsretssagfører
Sendes franco mod Indsendelse af
Moltke Leth fra Sportsflyveklubben,
hvorefter Kursuslederen, Kaptajnløjtnant
Frimærker eller pr. Efterkrav
Sv. Aage Dalbro, indledte. Foruden Kaptajnløjtnanten er Lærerkræfterne saa ud.
FLYV's FORLAG
mærkede Navne som Kaptajn A. Edsen
EJVIND CHRISTENSEN
Johansen, Civilingeniør E. l\Iøller HanVesterbrogade 60
Kbhvn. V.
sen og Løjtnant J. G. Bergh.
Foruden det sædvanlige Kursus for
Motorflyvere vil der i Forbindelse med
dette ogsaa blive afholdt et Kursus for
Der var Behov for et saadant Kursus
Svæveflyvere, og dette sidste med Henfor Svæveflyverne, men det vilde værr
blik paa Erhvervelsen af den nødvendige teoretiske Prøve for Opnaaelse af svært for Svæveflyverne alene al sætte et
Overland-Certifikat eller rettere Svæve- saadant Apparat paa Benene. Sportsflyvernes Svæveflyveklub var stærkt interesflyvereerlifikat. Saafremt denne Prøve
seret i et saadant Kursus, og ved Sambliver bestaaet, er den gyldig i et Aar,
d. v. s., at man kan opnaa •Overlandcer- taler mellem Dansk Svæveflyver Union
og Sportsflyvernes Svæveflyveklub, der
tifikatet •, saafremt man aflægger ,de
resulterede i en Henvendelse til Kursuspraktiske Prøver i Løbet af Aaret 19-15.
lederen Sv. Aage Dalbro, blev Sagen IPl
Der har meldt sig 66 Motorflyvere og
og smertefrit bragt i Orden.
44 Svæveflyvere til Kursuset.
Dette første spæde Forsøg paa SamarDet er med Glæde, man konstaterer
et Samarbejde mellem Motorflyverne og bejde mellem københavnske Motor- og
Svæveflyverne. Navnlig naar man tager i Svæveflyvere er maaske et lille Fingerpeg, om hvad man i Fremtiden vil kunne
Betragtning, al dette Samarbejde ikke var
bevidst tilstræbt, men ganske af sig selv opnaa ved Samarbejdets Hjælp.
kom i Gang paa Grundlag ef en naturM. W.
lig Udvikling.
.
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Interessen for Flyvningen har

gennem Aarene undertiden givet sig
de besynderligste Udslag. I Begyndelsen af Trediverne var der Barberstrejke i København, og Lufthavnen havde i den Periode daglig
Besøg af en ejendommelig Gæst.
Det var en Styrmand, der havde
arvet en Mængde Penge og gjorde
sig alle mulige Anstrengelser for at
blive af med dem i en Fart. Som
et Led i disse Bestræbelser havde
han begivet sig ud paa et kæmpemæssigt Sold og mødte hver Dag i
Lufthavnen J,Ded en Billet til Hamburg og paast?d, at han skulde
derned for at blive barberet. Hver
Eftermiddag returnereqe han glatraget og velfornøjet til Kastrup, og
dette stod paa i en otte Dages Tid.
Han maa vel saa have faaet saa
meget Overblik over sin økonomiske Situation, at han har kunnet

Bugt med Pengene -

i hvert Til-

tede Turen til Liibeck, hvorefter

indse, at han uden at gribe til saa

fælde indskrænkede han Barberin-

Spøgen hørte helt op, men han

kunstige Hjælpemidler kunde faa

gen til hveranden Dag og afkor-

har jo sikkert haft en dejlig Tid.
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UDEFRA
Ved John Foltmann.

Messerschmitt Me 323 »Gigant«.
Den tyske Luftkæmpe Me 323 er bygget til Transport af særlig tungt Gods,
som man hidtil ikke har kunnet fragte
ad Luftvejen. Me 323 er et højvinget l\fo.
noplan, bygget af Træ og Metal. Bæreplapet er afstivet. De bærende Konstruktioner bestaar af svejsede Staalrør.
Haleror og Planribber er af Træ. Kroppen er beklædt med Lærred, den forreste Del af Planet med Krydsfiner og Resten med Lærred.
Kroppen har en indvendig Bredde "paa
3,15 m og en Højde paa 3,30 m. Den er
i hele sin Længde indrettet som Lastrum;
Rumindholdet er ca. 100 m 3• Lastrummet
er forsynet med et 11 m langt Gulv,
d. v. s. et Areal der svarer til en aaben
Godsvogns Størrelse.
Førerkabinen er anbragt paa Kroppens
Overside foran Planet; den ligger 5 m
over Jorden. Den er pansret paa alle Sider og udstyret med Dobbeltstyring. Understellet bestaar af ti Hjul, hvis Anbrin.
gelse minder om en terrængaaende Bil.
De seks bageste Hjul er forsynet med
Bremser. Me 323 har seks Motorer, som
er anbragt tre paa hver Side af Kroppen.
De første Serier er udstyret med Gnome
& Rhone Motorer paa ca. 1000 HK (i
Starten). Betjeningen af hver tre Motorer
passes af en Mekaniker, som sidder i en
lille Kabine i Planets Forkant.
Luftfartøjets Data er følgende:
Spændvidde: 55,00 m.
Længde: 28,15 m.
Højde (til Overkant af Sideror) : 10,50 m.
Haleplan: 14,10 m.
Sporvidde: 5,90 m.
Planareal: 300 m 2 •
I det store Lastrum , kan der f. Eks.
medføres 2 mellemstore Lastbiler, som er
læssede med to Tons Last, en 8,8 cm
Kanon samt en større Ammunitionsmængde, over 50 Tønder Benzin hver paa
250 Liter eller 130 Mand med fuld Udrustning. Besætningen bestaar af 5 Mand.

l¼r=-=.

Biicher Bestman.n, der indgaar i det svenske Luftvaaben
under Betegnelsen Sk 25.

Sportsflyvnlngen I Sverige efter Krigen,
Henning Runeberg, som er Kasserer og
Indkøbschef ved A. B. Aerotransport og
tillige en af Sveriges mest betydende
Organisatorer af Flyveklubber, har i
Svensk Flygtidning fremsat nogle interessante Synspunkter for Sportsflyvningens Økonomi efter Krigen. Hr. Runeberg skriver bl. a., at de tre Faktorer,
som mest af alt har virket hæmmende
paa en sund økonomisk Udvikling for
Klubberne, har været:
1) Manglen paa Enhedsmateriel.
2) Manglen paa et centralt Organ for
Indkøb af Flyvemateriel og Reservedele.
3) De høje Forsikringspræmier.
Manglen paa Enhedsmateriel mener
Hr. Runeberg, man kan ordne ved at alle
Flyveklubberne anvender den samme
svenskbyggede Skolemaskine, og han henleder i denne Forbindelse Opmærksomheden paa •Biicker-Bestmannc, som for
Øjeblikket bygges af Firmaet A.B. Hiigglund & Sonner i Ornskjoldsvik; den byg.
ges paa Licens i Serier, og leveres bl. a.
til det svenske Luftvaaben, hvor den an.
vendes til Skoleflyvning under Typeoetegnelsen Sk 25.
For at gøre alle Indkøb saa billige som
muligt, foreslaar Hr. Runeberg endvidere,
at der oprettes en fælles Indkøbscentral
for alle Flyveklubberne, enten under den
svenske Aero Klub, eller som et selvstændigt Organ. Fordelene ved en saadan
Centralisering er bl. a. den, at de enkelte
Klubber ikke behøver at ligge inde med
store og . kostbare Lagre af Reservedele.
En Nedsættelse af Forsikringspræmierne vilde man bl. ' a. opnaa ved Oprettelse
af ovennævnte Indkøbscentral.
Alt i alt mener Hr. Runeberg, at del
paa en eller anden Maade maa kunne
lade sig gøre at komme ned under de
80--100 Kr. pr. Flyvetime, som maatte betales før September 1939.

Cub som Ambulanceflyvemaskine.

Oversigtstegning qver Me 323.
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Piper Aircraft Corporation, som
bygger de velkendte Cub-Sportsflyvemaskiner, har optaget Fremstillingen
af en lille Ambulance{lyvemaskine,
der ligner den sædvanlige Sportstype, men som har en betydelig større Motor. Patienten er anbragt liggende paa en Baare i den bageste Del af

Kroppen, hvis Overdel kan lukkes op,
ligesom man lukker Motorhjelm en op
paa en Bil. I det lukkede Førerrum er
der kun Plads til Flyveren.
Ambulanceflyvemaskinens Data er:
Længde: 6,75 m.
Spændvidde: 10,625 m.
Hojde: 2,05 m.
Motor (Lycoming): 100 HK.
Største Hastighed: 185 km/ T.
Landingshastighed: 75 km / T.
Fra forskellig Side menes, at den
lille Ambulance{lyvemaskine vil kunne faa en ikke ringe Udbredelse.

Cub Ambulanceflyvemaskine US. Navy
AE-7 Ambulance.

Cur•iss Helldiver.
Curtiss Helldiver A-25 er et tosæde t
Metalmonoplan, som har den meste
Del af Bombelasten anbragt inde i
Kroppen; den øvrige Bombelast er anbragt under Planerne. Den anvendes
af Marinen i Stillehavet, Bevæbningen
er 4 faste og 1 bevægeligt Maskingevær. Helldiver vejer over 7½ Tons ;
den er udstyret med en 14-cyl. Wrigh t
Cyclone Motor.

Privatflyvernes Livsforsikring
Livsforsikring kontra
SPØRGSMAALET
Flyvning har aabenbart været aktuelt
for mange andre end Herr Carit Andersen, der med sit Indlæg i forrige Maaned
aabnede Diskussionen. Vi har modtaget
adskillige Udtalelser, der alle giver Udtryk for Utilfredshed med den nugældende Ordning.
Det staar imidlertid fast, al man ikke
med de gældende Regler kan tegne en
Livsforsikring som aktiv Svæve- eller
Motorflyver, med mindre man betaler en
'Pillægspræmie; Reglerne for dennes Betaling forkommer lige saa forældede som
selve Ordningen, idet man, efter hvad
der oplyses fra Selskabernes Side, skal
betale Tillægspræmien i 10 Aar af Forsikringens Løbetid, dog saaledes at man
ikke skal betale Tillæg i et Kvartal, hvor
man ikke har fløjet!
Det synes at være en noget besværlig
Regel al administrere, ikke m indst naar
man tænker paa Fremtidens P rivatfly_vning.
Præmietillæget andrager 2¼ pCt., en
ganske urimelig Procentsats i Forhold til
Nutidens Flyvning; f. Eks. er der ved ca.
10.000 Starter indenfor Svæveflyvningen
kun forekommet eet Dødsfald; Motorflyvning ligger som bekendt stille for Øjeblikket, og man kan ikke opstille nogen
Statistik paa delle Omraade, men det er
i hvert Fald givet, at Risikomomentet
ved Flyvning er minimal, og a t Flyvning
derfor i forsikringsmæssig Henseende
maa sidestilles med andre Transportmidler.
1
Spørgsmaalet maa tages op af vore Livsforsikringsselskaber nu, og være ordnet
paa tilftedsstillende Maade inden normal
Privatflyvning begynder, vore Flyvere
kan ikke være tjent med at begynde en
ny Tid med saa gamle Regler.
Nedenfor gengiver vi et Par Udta lelser
fra henholdsvis Svæveflyverne og Moto rflyverne - :
ED s tor Interess e og Glæde o ver, at
M
Herr Carit Andersen vil være med
til at sælte Søgelyset paa et saa vigtigt
Spørgsmaal, som de særlige Bestemmelser, der gælder for Livsforsikringer teg-

net af Personer, der driver privat Flyvning, har jeg læst Herr Carit Andersens
Artikel i sidste Nummer af FLYV.
Jeg vil gerne i den Anledning meddele,
at Dansk Svæveflyver Union allerede for
flere Maaneder siden har taget Initiativet
til at faa dette Spørgsmaal grundigt klarlagt. Fra flere Medlemmer var der rettet
Henvendelse til Unionen om al tage denne Sag op, hvorfor vi omgaaende gik i
Gang med at undersøge, hvortil en Henvendelse om en Undersøgelse af hele dette Spørgsmaal bedst rettedes. Efter at
have været i Forbindelse ·med Forsikringsraadet, blev vi henvist til De Danske Livsforsikringers Forening.
Jmidlertid mente vi, at det var et
Spørgsmaal af stor Vigtighed ikke alene
for Svæveflyvesporten, men for Flyvesporten i Almindelighed, hvorfor vi var
klar over, at Sagen bedst blev behandlet
gennem Aeronautisk Selskab, der naturligvis ogsaa vilde slaa med større Autoritet som Talsmand for hele Landets Flyveklubber. Og da vi havde faaet Meddelelse
om, at Selskabet selv v11r interesseret i at
faa løst dette Spørgsmaal og gerne vilde
tage det op nu, indsendte vi vor Redegørelse til Livsforsikringsforeningen gennem Aeronautisk Selskab.
Der arbejdes altsaa saaledes med Sagen, og man maa haabe, at et gunstigt
Resultat snart vil foreligge.
Max Westphall.

*

I

Anledning af Artiklen i FL YV's Oktober Nummer vedrørende •Hvad med
Livsforsikringen? c meddeles:
Dansk Motorflyver Union har allerede
for nogen Tid siden til Bunds undersøgt,
hvordan Flyverisikoen dækkes inden for
de forskellige Forsikringsbrancher. Det
er ganske rigtigt, saaledes som Forlagsboghandler Poul Carit Andersen oplyser,
at Dækningen under Livsforsikring idag
er højst utilfredsstillende. Paa samme
Mande stiller det sig forsaavidt angaar
Ulykkesforsikring, idet end ikke almindelig Passagerflyvning er dækket under de
almindelige Ulykkespolicer. Risikoen kan

TEKNIK

dog dækkes mod Betaling af Tillægspræmie, der varierer efter de forskellige Flyvekategorier. Selvfølgelig bør en almindelig Livsforsikrings- og Ulykkesforsikrings.
police automatisk dække baade Flyvning
som Passager og som Sportsflyver. D.M.U.
vil gøre sit til, at dette gennemføres, men
der kan næppe gennemføres nogen Ordning, før Krigen er forbi.
Forsaavidt angaar lovpligtig Ulykkesforsikring er Forholdet i og for sig i behørig Orden, idel RisikQen bande forsaavidt angaar Ruteflyvere og Privatflyvere
med civil Flyveuddannelse kan dækkes,
men Præmierne, der betales, bør dog nok
kunne nedsættes, hvilket sikkert vil kunne
arrangeres, nnar de nuværende Forhold
er ophørt.
Til Slut er tilbage Spørgsmaalet om An svarsforsikringen for Flyvefartøjet saml
Kaskoforsikringen, der skal dække selve
Flyvemaskinen. Ordningen forsaavidt an gaar Kaskoforsikringen man sikkert be•
tragtes som tilfredsstillende løst, delvis
ved det Offentliges Foranstaltning, idel
der af Ministeriet er fastsat ganske bestemte Regler for Dækningsomraadet. For
Kaskoforsikringens Vedkommende er der
jo ingen Udvikling sket her under Krigen,
hvor al privat Flyvning har været stop·
pet, og de Vilkaar, der var gældende før
Krigen, maa i hvert Fald idag betragtes
som ganske utilfredsstillende, idet de noterede Præmier er for høje, og Forsikringsbetingelserne alt for snævre. Dette
sidste Spørgsmaal er noget af det, D.M.U.
først og fremmest vil tage sig af, naar
Krigen er ophørt, for at kunne skaffe sine
Medlemmer de bedst tænkelige Forsikringsvilkaar.

H e r m a n N i e I s e n,
Fungerende Formand for D.M.U.

Det Kongelige Danske Aeronautlske
Selskabs Legat for forulykkede skandinaviske Flyveres trængende Efterladte.
En Legatportion paa 400 Kr. kan dette
Aar uddeles til en forulykkes dansk Flyvers trængende Efterladte, navnlig Hustru eller Børn.
Ansøgning - til hvilken Blanket kan
faas paa Selskabets Kontor, Nørre Farimagsgade 3, København K., Hverdage
mellem Kl. 16,30-17,30 skal være
indsendt inden den 16. November 1944.

OCH HOBBY
Det nye Tidsskrift for Modelbyggere.

Modelflyvning, Modelbaade, Jernbaner m. m.
Udkommer hver Maaned. Pris 60 Øre pr. Nr.+ Porto,
pr. Aargang Kr. 7.20 + Porto.

Vi fremstiller Magneter til ethver t Formaal

PEERLESS FABRIKKERNE
SKIOLD-PETERSEN & CO.
Laplandagad-e 2 -

Kabenhun S

Har 11>11 et Magnet-Problem. saa kom til os ... og vore Ingeniører
givei: t>em teknisk Sen,ice med Hensyn \il Størrelse og Form.

SVENSK FL YGTl·DNING
Udkommer hver Maaned. Pris 75 Øre pr. Nr.+ Porto,
pr. Aargang Kr. 7,20 .I- Porto.

Abonnement ekspederes fra

EJVIND CHRISTENSENS FORLAG
Vesterbrogade 60 • København V.

,
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Fra Svendborg Motor8yveklubs Afslutning af de-teoretiske Flyvekursus.

AERONAUTISK
JUNIOR KLUB
Adr.: D. K. D. A. S.
Nr. Farlmagsgade 3. Kbh. K.

Juniorklubbens næste Møde er fastsat
Lil S ø n d a g d e n 1 2. N o v e m b e r i
D. K. D. A. S.s Lo k al e r, N ø r re Far i mag s gade 33• Her vil Ingeniør V.
Pr y l z og Overflyveleder S v A a . Du Ib r o fortælle om Flyvemaskinlyper m.
m., saml ryste Historier om Flyvning ud
uf Ærmet - alt i det Onifang Tiden lilla.
der. P. Gr. a . Lokalestørrelsen maa vi
møde i Hold, og det er bestemt, at fra
Nummer 1 Lil 110 møder Kl. 1 0,0 0 pr.,
medens fra Nummer 111 og derover møder Kl. 1 1,0 0 p r æ cis.
Hu s k
M ed l em s k o r l m e db ringes I
A. J. K.
s.a.d.
Ledelsen.

DANSK MOTORFLYVER UNION
Formand: Trnflkasslstent A. T. H. Ohrl,
Kontor:
St. Kongensgade 68 1 o. G., K.
Telefon: Palæ 2096.

Opsparing. Der er atter et gratis Flyvercertifikat til D!:ltagerne i Klubbens Op.
sparingl Ved Afslutningen af Efteraarets
Teorikursus den 16. December vil der blive
trukket Lod om 5 Præmier.
1. Kr. 500,00 - Gratis Flyveruddannelse.
2. Kr. 100,00 - Gratis Flyvning.
3.-5. Kr. 50,00 - Gratis Flyvning.
Præmier udleveres som sædvanligt i
Klubbens Præmiemærkater med de anførte Værdier.
Som tidligere meddelt kan kun de Medlemmer deltage, der har opsparet gennemsnilligt 2 Kroner pr. Uge siden Opsparingens Begyn,delse. Bestyrelsen har herefter
fastsat, at Flyvejournal.er med Numrene
1 til 207 incl. deltager i Lodtrækningen,
saafremt der er opsparet mindst 50 Kroner paa Bogen inden Lodtrækningen. Fly.
vejournaler med Numre fra 208 og fremefter deltager uden Hensyn til det opsparede Beløbs Størrelse. Nye Bøger kan stadig faas hos Kassereren, men hvert Medlem kan kun faa een Bog.
Frederiksborg

Amts

Sportsflyveklub

afholdt den 16. Oktober sin ordinære Generalforsamling, hvortil man havde indbudt D. K. D. A. S.s Generalsekretær,
Overflyveleder S. A. Dalbro.
LRS. Thye var Dirigent. Formanden,
Løjtnant Sylvest Jensen, oplyste, at der
bliver et nyt teoretisk Kursus, som skal
ledes af Kaptajnløjtnant Dalbro.
19
Sparere betalte hver Maaned et Beløb fra
10 til 25 Kr.
Paa Forespørgsel angaaende en Flyveplads svarede Formanden, al Flyvepladsudvalget har rettet Henvendelse til Byraa.
det, der ser meget velvilligt paa Sagen.
Der er den Mulighed, at 2-3 Gaarde
sammenlægges, og at Gaardenes Areal
kan bruges.
Overflyveleder, Kaptajnløjtnant Dalbro
oplyste, at efter Krigen bliver der kun
Statsflyvepladser paa de nuværende Flyvehavne, men nyoprettede Havne maa
blive paa Kommunernes Regning. En
Lufthavn til Skofeflyvning vil koste
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Paa Billedet ses staaende fra venstre: Egon Rasmussen, Jørgen Davidsen, Helge
Hansen, H. Hansen og Rs. Beck. Siddende fra venstre: Otto Søgaard, Rita Huusfeldl Sørensen og Halvor Jensen.
200,000
Lil
400,000
Kr.
og
2030,000 Kr. i aarlig Drift. Dalbro kunde
tænke sig, at Hillerød og Helsingør slog
f ig sammen om en Lufthavn.
Kassereren,
Fuldmægtig
Sv.
Aage
Nielsen, oplæste Regnskabet, der balancerede med 3085 Kr. Kassebeholdningen
er paa 1464 Kr. Medlemstallet er 143.

Til Bestyrelsen genvalgtes Overbetjent
Abkjær, Løjtnant Sylvest Jensen, Disponent , Jørgen Lindeskov og Automobil' handler Henning Nielsen. I Stedet for
Fuldmægtig Sv. Aage Nielsen, der forlader
Byen,
valgtes
Forretningsfører
Brandt. Direktør Haagensen valgtes til
Revisor.

Modelflyvning pøø løv Højde
Nedenstaaende Artikel er hentet fra det svenske Blad , Teknik
och Hobby • og . bringes her for
at gøre de danske Modelflyvere
bekendt med det interessante
Emne.
Af Carl Stude
(Paa Dansk ved S. P. )

D

E fleste Modelflyvere ved, at man
kan opnaa ligefrem forbløffende
Hesultater, naar man starter sin Model
med f. Eks. 20 m Snor. Gennemsnitstider
paa el Minut eller derover er ingenlunde
Sjældenheder, og det forleder mange til at
tro, at Modellen med fuld Udgangshøjde
med Lethed kan opnaa 5 Minutters Flyvetid. Dette er imidlertid ikke Tilfældet.
Jordoverfladens Nærhed maa altsaa
indvirke enten paa Modellens Flyveegenskaber eller paa den omgivende Lufts
Bevægelsesretning. Vi kan nu tredele . Un.
dersøgelsen.
Den første og mindst betydende Del er
den rent aerodynamiske Forandring.
Forsøgsanstalten i Gottingen har udført
Maalinger for en Model, hvis Afstand fra
Underlaget var 15 cm. Det viste sig herved, at Flyveegenskaberne virkelig forbedredes i nogen Grad, men langt fra saa
meget, at det omtalte Fænomen herved
kunde forklares.
Det andet Omraade er de rent vertikale Luftstrømninger, Overfladetermiken.
Men den er almindelig kendt og skal ikke
behandles nærmere her.

Det tredie og sidste Omraade blev undersøgt af Otto Lilienthal~ Han opdagede
ved sine Eksperimenter, som han for en
stor Del udførte paa store, flade Marker,
at Vindens Retning ikke var parallel med
det vandrette Plan. Han formodede, at
dette beroede paa, at Luften bevæger sig
med forskellig Hastighed i forskellig Højde fra Jordoverfladen, og at den derved
fremkomne Gnidning mellem Luftlagene
' foraarsagede en Afvigelse fra Hovedretningen. For at finde de nøjagtige Værdier
for denne Afvigelse i Nærheden af Jordoverfladen, udførte Lilienthal en Række
Forsøg i indtil 10 m Højde. Herved anvendte han Stave, der var forsynet med
en plan Skive (altsaa en Slags Højderor)
i den ene Ende. Naar han saa hængte
disse Stave op i deres Tyngdepunkt, var
han sikker paa, at Stavenes Retning vilde
være sammenfaldende med Luftstrømmens Retning paa Ophængningsstedet. I
Overensstemmelse med hans tidligere
Slutning stillede Stavene sig ikke vandret,
men den Ende med >Højderoret• stillede
sig højest paa Grund af Luftstrømmens
Indvirkning,
Paa Grundlag af gentagne Eksperimenter fastslog han, at Vindens Retning i
' Nærheden af Jordoverfladen elannede en
Vinkel paa 3-4° med det vandrette Plan.
Denne Værdi va1 ikke konstant, men
svingede sædvanligvis mellem
10° og
-+ 5°. Pr. Minut var der som oftest ca.
20 af disse Svingninger; Luftstrømmens
Afvigelse fra det vandrette Plan var alt-

+

Flyveplads den 31. August 1941.
Rekordmodellens Data:
Hovedplanets Spændvidde: 1530 mm .
· Hovedplanets Sideforhold· 1 : 8,5.
Hovedplanets Areal: 27,7 dm 2 •
Forplanets Areal: 8,8 dm 1 .
Kroplængde: 895 mm.
Kroptværsnit: 41,5 cm2.
Vægt: 420 g. ~
Planbelastning: 15,2.
Forplanet er forsynet med Turbulens traad.
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Ny
imponerende
Danmarksrekord
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Fra en Læser modtog vi et Indlæg ved rørende vor Artikel Motor f 1 y v n in gS v æ v e f 1 y v n i n g. Desværre er delle
bortkommet, og da vi gerne vil bringe
det, beder vi ad denne Vej den paagældende Læser om at sende os det paany,
da vi ikke har hans Navn og Adresse.

....--
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D.M.U.'s Rekordprotokolfører Jørgen
Gamst har anerkendt en ny Danmarksrek ord og meddeler herom følgende:
Den 17. September d. A. var en Del
Modelflyvere fra M. F. Eagle, Graasten,
ude paa Broager Land for at trimme Mo.
deller til Unionens Distriktsstævne den
følgende Søndag. Det var rigtigt Termik.
vejr med mange fede Cumulusskyer. Omkring Kl. 17 var det særlig •slemt •. En
Model i Kl. 8 tilhørende Alfred Wolfsen
kom ind i stærk Termik efter Udløsning
i 50 m Højde, steg haardt og forsvandt
allerede af Syne efter 11. Min. En Tid-

DANSK MODELFLYVER UNION

Rekordmodellen
konstrueret af Jørgen S. Petersen.

Formand: K. Flensted-Jensen,
Kabbelejevej 21, Brh. Telf. Bella 3762 v.
Sekretær: Ove Honsson, Olesvej 21 , Holte.
Telf. Frederiksdal 6169.

SP- Blt-

tager, der kørte effer den paa Cykel, saa
den i 25 Min.
Saa startede Eagle's Formand, Svend
Aage Andersen sin Andemodel SP-84
•Wrap•. Ogsaa den gik i Termik, men
steg ikke saa kraftigt. Tidtagerne af Sted
· paa Cykler. Til sidst forsvandt den af
Syne i ca. 1000 m Højde ude over Flenssaa 20 Gange
10° og 20 Gange + 5° i
borg Fjord. Tiden blev 35 Min. 40,6 Sek.
Løbet af et Minut. Middeltallet af MaaNy Danmarksrekprd i Kl. 10 c. Desværre
lingerne blev saa de ovennævnte 3--4°
har Landingsstedet, et Sted i Nærheden
for alle Luftlag indtil 10 m.
Med en Vindhastighed paa 5 m i Se- af Flensborg, ikke kunnet konstateres, el.
lers var der ogsaa en sikker Længdekundet svarer denne Afvigelse til en• oprekord.
adrettet lodret Strømning, hvis Has tigDen tidligl!re Rekord i Kl. 10 c var paa
hed var paa 25-30 cm pr. Sekund. Delt~
11 Min. 37,0 Sek. og var sat af Svend
giver sall igen, at blot en jævnt god MoSkou, O.M.-F. ved Stævnet paa Lundtofte
del faar en Synkehastighed paa 25- 30
<.m i Sekundet, naar dens Flyvehøjde er
omkring 10 m.
Dette medfører, at en Modelflyver, der
vil maale ..sin Models Synkehastighed,
ikke kan stole paa sine Maalinger, medmindre Vejret er fuldstændig blikstille.

Unionens Efleraarsslævner
afholdtes i Aar den 24. September som
Distriktsstævner, d. v. s. et Stævne i hver
af de paa Generalforsamlingen vedtagne
Distrikter.

+

Tegninger
til

Skalamodeller

*

,,DIESELLA 44"

1-50.
2 Motors Reaktionsplan . . . . Kr. 1,00
Svensk Dykbomber B.17... n 0,75
Svensk Rekognosceringsplan
s. 17 ................... n 0,75

• KRAT MO• 10 Benzinmotor komplet
10 cm • ca. 0,35 HK v, 6000 Omdr,/Mln,

Arbejdstegninger til "Krntmo" 4 • 10 - SO.
Uforarbejdede Dele til "Kratmo" 4 - 10 - 30.
Færd. Tændspoler - Stempelringe - Propeller.
Alle Dele til omgaaende Levering.

Arn eFog,

1-100.

EnghaveveJ 76, Kbh. V. Eva 3701 -3709

Flyvende Fæstning. . . . . . . . . Kr. 1,00
Liberator »Yankee Doodle« » 1,00

.Baoochu...~ m•d .,.._ fll•enda g~atlaf

AL FORSIKRI.NG:

A. JESSEN & c;:o.s Eftf.
V. Thomsen

Otto Thomsen

VESTER PORT

C. 9189- 9596

(midlertidigt Østerbrogade 72)

Sendes franco mod Indsendelse
af Frimærker.

Modelplan for Dieselmotorer
Spændvidde 1,20 m
Spec. egnet for Dieselmotorer

,,DIESELLA"
Sydbanegade 8

»AERO SPORT«

_

Pris for Tegning og Byggevejl. Kr. 5.00
portofrit tilsendt

li

JUNGGREENSVEJ 8

ODENSE

Ko Id I n g
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Seniores:
0.49,0
Kl. 7 Henning Klok, Hobro,
2.17,5
Kl. 8 Gunnar Jensen, Hobro,
Kl. 9 Nicis Poulsen, Fr.havn,
1.13,2
1.17,2
Kl. 10 Aksel Jensen, Aalborg,
Om 4. Distrikts Stævne vides kun Vinderne:
Kl. 8 V. Jørgensen, Agaton,
1.56,9
Kl. 9 A. Johansen, Argus,
0.37,9
Og endelig Dislr, 6, hvor Stævnrt afholdtes ved Graasten med Deltagelse af
17 Modeller. Der var nogen Blæst og 6
Modeller led Havari.
Kl. 7 Niels Sejstrup, Hammelev,
1.34,5
Kl. 8 Olav Behnke, Eagle,
2.46,1
Kl. 9 Olav Behnke, Eagle,
2.00,0
Bedste Enkelttid opnaaedes af Olav
Behnke: 6.47,0.
Samme Olav Behnke aflagde den 2-1.
Sept. cl en fors te Jun i o r-P røve.
Tiderne var 2.28,5, 2.31,4 og 3.12,6. Modellen var en Selvkonstruktion i Klasse 8
og havde Planbelastning 16,3. (Planbelastning og Kropslværsnit er ellers frie
for Juniores).

Medlemmer fra Van/ose M. F.
[(lubben besatte 3 Forstepladser ved Stævnet ,· 1. Distrikt.
I 1. Distrikt fandt Stævnet Sted pau
Trollesmindes Marker ved Hillerød. Der
var tilmeldt 51 Modeller. Vejret var godt,
tilpas Vindstyrke og en ikke for kraftig
Termik.
Nr. 1 i hver Klasse blev:
Juniores:
0.35,5
Kl. 7 Oluf Bangsfeldt, Lyngby,
1.00,6
Kl. 8 Erling Leithoff, Brønshøj
Kl. 9 Kay Christensen, Brønshøj 1.01,1
Seniores:
Kl. 7 Niels Larsen, Vanløse
1.45,7
Kl. 8 Heinrich Schlie, Vanløse
3.10,9
Kl. 9 Bernh. Jensen, Vanløse
2.02,9
Bedste Enkelttid opnaaede Bent Rasmussen, Brønshøj, med Tiden 10.14,2.
I 2. Distr. foregik Flyvningerne fra
Sønderskovgaardens Marker ved Haslev.
Det var daarligt Flyvevejr, det regnede
ca. 1 Time og Vindforholdene var ugunstige, Der var tilmeldt 16 Modeller.

*

Resultaterne:
Kl. 3 Ove Koppen, Køge Elite,
0.07,9
Kl. 7 Bent Schmidt, lkaros,
0.46,2
Kl. 8 Holger Hansson, Roskilde,
1.26,5
Kl. 9 Erik Olsen, Køge Elite,
2.18,5
Paa Marslev Flyveplads afholdtes i
daarligt Vejr, delvist Regnvejr, Stævne i
3. Distr. Der var tilmeldt 29 Modeller,
hvoraf ca. Halvdelen fuldførte. •
Kl. 7 C. J. Petersen, O.M.F.,
1.56,7
Kl. 8 Aage Høst-Aaris, O.M.-F.,
2.22,5
Kl. 9 K. E. Nielsen, O.M.-F.,
3.12,7
Kjeld Enevold Nielsen præsterede bedste Enkelttid: 3.44,5.
Til 4. Distrikts Stævne, der fandt Sted
ved Aalborg, var tilmeldt 25 Modeller.
Hegn og kraftig Blæst vekslede og generede Stævnets Forløb en Del. Resultaterne blev:
Juniores.
Kl. 7 L. Pedersen, Fr.havn,
0.35,5
Kl. 8 E. Munkholm, Aalborg,
0.39,5

Cellofiner
Tykkelse
mm

Pormat
cm

Pris
Øre

0,2
0,3

45 X 12

20
25

0,4

35

0,6
50
0,8
65
1,0
80
Forlang Specialtilbud paa
større Formater

Modelflyveslot, der ønskes optaget i
FLYV, maa være Pressesekretæren, Axel
Abrahamsson, Bramslykkevej 2, Kbh.
Valby, i Hænde senest den 1 2. i
M a ane .den.

*
Ved en beklagelig Forglemmelse har
der intet været meddelt om Modtagerne
af Det Kongelige Danske Aeronautiske
Selskabs Vandrepræmier for Aarsrekorder i Modelflyvning, og vi bringer derfor
en Liste over disse:
·
I. Svævemodeller, Flyvelid: 37 Min. 31,8
Sek. C. J. Petersen, O.M.-F. Sat den
16.4.44 med •Kalle • .
2. Svævemodeller, Distance: 4.200 m.
C. J. Petersen, O.M.-F. Sat d. 21.5.44
med •Kalle•
3. Gummimotormodeller, Flyvetid: 4
Min. 27,6 Sek. Boy Konstmann, Frem.
Sat med Modellen B.K.-230 »i\losquilo«.
4. \Vakef'ieldmodeller, Jordstart-Tid:
Uddeltes ikke i Aar, da der ingen
· Præstationer over 30 Sek. var indsenut

PAPYROLIN
JAPANPAPIR MED GAZE
Meget stærkt og fortræffeligt til Beklædning
af større Modeller
Papyrolin eensidlg Japan, pr. løbende Meter Kr. 2.00
"
tosidig Japan, pr. løbende Meter Kr. 2.65
Bredde 90 cm

Den nye Flyveambula~ce
(Skala I: 50, Spændv. 320 mm)

Byggesæt 2,85 Kr.

+

Porto

Flyvning med
W Modeller
er en rigtig Feriesport
for Far og Søn

Motorgumnif ca. 1 X 4 mm pr. Meter 50 Øre

ERIK WILLUMSEN

Mod lnds.endelse ar Betalingen I Frimærker
ekspederes orngaaende

Afdeling: W,Modeller

Dansk Modelflyveindustri

36, Pilestræde • København K,

Brogade 6-8 . Odense

Telf. Central 9230

21,8

Papyrolin suger meget lidt Dope og har glat
Overflade

+ Porto

Erik Wlll9msens Lærebog I Modelsvæveflyvnlng Kr. 2,00

Bestillingskort
Undertegnede bestiller herved:

Dansk Motorflyver Unions
Flyve-Korrespondance-Kursus
FLYVNINGENS ABC
St. Kongensgade 68 . København K.

FYENS DISCONTO KASSE
ODENSE
Stiftet 1846

I. Værket ønskes mod kontant
a. Kr. 22.50 følger pr. Post, Check
b. Kr. 22.50 bedes taget paa Postopkrævning.

11. Værket ønskes paa Rate mod Betaling af 7 Kr.
ved Modtagelsen og tre maanedlige Rater a
6 Kr. - Jeg er indforstaaet med, at Ejendomsretten først overgaar til mig, naar sidste Rate
er indbetalt.
(Det ikke benyttede overstreges.)

Navn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __
Stilling,_•_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

DANMARKS ÆLDSTE PRIVATE BANK

Adresse _ _ _ _ __
CZ!nskes leveret gennem Boghandler:

Luftfartforsikringer
overtages af

Den nordiske Pool for
Luftfartforsikring
Central 1.2.793

Den rigfige ll.cbby l

Modelbygning.
Byggesæt til:
.Mosquito•, .Mustang•, .Airacobra •,. Tomahawk •,. Thunderbolt •, • Falcho I• (J 20), • Typhoon I B •, • Hurricane Il c • og
.Nuffield-Napler-Heston Racer•.

Byggesæt fra 1,85 Kr. til 2,50 Kr.
Tegninger fra 0,30 Kr. til 0,40 Kr.
Prima knastfri Fyrretræslister. Tolerence + 0,2 mm.
I Dimensioner til 7 X 7 mm 8 Øre pr. Meter.
Byggesæt til stort, flot Dukkehus. 484 X 403 mm.
Lillesøsters Juleønske.
Kan bygges med en Lom'mekniv. Kun 7,65 Kr.

Fa.:

Ulykkesforsikringspolicer udstedes af ethvert Forsikringsselskab, der er tilknyttet Poolen, samt DDL's Billetkontorer
i Industribygningen og i Lufthavnen.

,,DAN I",
Struer.

Specialfabrikation af Modelsæt.

Forlang Katalog.
Byggesættene sendes portofrit ved Forudbetaling,
pr. Postanvisning eller Frimærker.
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A/s DANSK SHELL

•

KØBENHAVN V.

SHELL-HUSET

EJVIND CHRISTENSEN
BOOTRYKKERI A: PORLAO
Vearlerbrogacle ao . Kbbm. V.
Telf. 13.404 • Postgiro 23,82-4

PRIS
Pr. Aargang Kr. 11,00
Pr. Nummer liO Øre

'·

Flyverne fortæller:

EN FLYVER STARTER
Efteraaret 1909 fik jeg for ,
første Gang Lejlighed til
at se og røre noget, der skulde blive til Flyvemaskiner.
Robert Svendsen havde faaet overdraget Resterne af
Groso;erer Salomonsens »Voisin« Biplan, som Nervø havde
s: Severinsen,
fløjet og haft Uheld med ved
Driftsleder,
et Stævne i Antwerpen. Ved
Fabriken Pergo.
samme Stævne havde min
Læremester, Automobilfabrikant H.C. Christiansen og Grosserer Falk i Amaliegade,
købt »Wampa«, ogsaa et »Voisin« Biplan, det som
Nervø senere foretog sin berømmelige Flyvning
Det var er Søndag Morgen med stille Vejr, jeg fik
over København med. Jeg var behjælpelig med Re- trukket Maskinen ud, startede Motoren, gav Gas og
paration og Montering af disse »Apparater«, som begyndte at køre. l\len riet gik ikke saa let. Maskiskulde være færdige til Flyvestævnet paa Kløver- nen rendte med mig, ligesom en Ko, der bisser, og
marken i Juleugen 1909. Julen kom, og Deltagerne: det varede flere Timer, inden jeg turde lade den
Grev l\loltke med Ellehammers Monoplan, Knud løbe saa stærkt, at Rorene virkede. Det skulde være
Thorup med sin Bleriot, Robert Svendsen og H. C. den første Lektion, og jeg vilde stoppe Øvelsen for
Christiansen med de før nævnte Voisiner, fik da den Dag. Der var imidlertid kommet nogle Tilskuere,
fløjet, selv om det ikke blev til meget, men Publi- deriblandt »Store Knud«. Han fik mig overtalt til,
kum var glade og tilfredse.
nu da jeg kunde løbe saa pænt paa Jorden, at prøve
Den Tids hyppige Havarier gav os paa kort Tid at flyve i bare en halv Meters Højde, og paa LøbeØvelse i at bygge op igen, og snart kom den Dag, turen fra Stranden op imod Hangarerne, trak jeg i
da H. C. siger: »Søren, nu har du nok set saa me- Højderoret, men alt for haardt, det gippede i Maven,
get, at du selv kan lave en Flyvemaskine, og naar og det var ikke mig, der gik i Luften, men Jorden,
den er færdig, kan du selv flyve med den.« Han tog der faldt 8-10 Meter. »Hov«, tænkte jeg, »hvis du
sin Stok, ridsede paa Jorden, hvordan han syntes kommer lige saa hurtigt ned, som du kom op, gaar
den skulde være, med Meder forlænget op til Højde- det galt«, og jeg fik travlt med at fire mig ned, hvilroret, for at den bedre kunde taale at gaa paa Næ- ket heldigvis lykkedes.
sen - det var de andre Maskiner slemme til - og
saa skulde den ogsaa have Højderor paa Haleplanet,
Voisinerne havde kun Højderor fortil. Efter denne
Instruks, Tegning og Fagter i Luften gik jeg i Gang.
Vor Karetmager lavede alt Trætøjet, vor Sadelmager
syede Planstoffet, og jeg samlede det hele sammen.
Resultatet blev »Flyvefisken«.

I

Indrykket af

INTAVA AVIATION PRODUCTS
SANKT ANNÆ PLADS 13 -

KØBENHAVN K.

Repræsenterende

DET DANSKE PETROLEUMS AKTIESELSKAB og VACUUM Oll COMPANY A/S.
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Smalfilm-Gengiver
for Tonefilm

SKANDINAVISK AERO INDUSTRI A/s
præsenterer hermed for FL YV's Læsere
et nyt Produkt, KZ-Projectoren for 16 mm
Smalfilm.

Den Præcision og gennemførte Kontrol,
der kendetegner Fabrikkens Fremstilling
af Flyvemaskiner, borger ogsaa for Kvaliteten af den nye Smalfilm-Gengiver.
KZ-Projectoren er en dansk Konstruktion
og helt igennem dansk Arbejde. Den leveres saavel til Stumfilm som til Tonefilm. Tonefilm - Gengiveren er forsynet
med Tonehoved af System Petersen &
Poulsen og med Forstærker for Tilslutning til saavel Jævnstrøm som V~kselstrøm.
Forlang KZ-Projectoren demonstreret af
Deres Fotohandler.

SKANDINAVISK AERO INDUSTRI A/s
VESTERGADE 26, KØBENHAVN K. TELEFON CENTRAL 7361
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( IE IL O S IE
A\SIP
IDOIPIE
(LOVBESKYTTET)

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
ENEFABRIKANTER:

¼ 0. IF. A\ S IP
(SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAI<KER)
PRAGS BOULEVARD 37

KØBENHAVN S.

TBLBPON C. 61. LOKAL 12 og %J

Trebladet F.L.S.-Aeromotor, Vingefang 24 m. Ydelse op tll 60 kW. Vinger
konstrueret efter Aerodynamikkens Love.
Den udnytter Danmarks Vindkraft og
sparer derved ·Brændsel.

F. L. SMIDTH & Co.

A/s

VESTERGADE 33 - KØBENHAVN K - TLF. CENTRAL 6098
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OFFICIELT ORGAN
FOR

DET KONGELIGE DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB oa DANSKE FLYVERE
DANSK MOTORFLYVER UNION - DANSK SVÆVEFLYVER UNION - DANSK MODELFLYVER UNION
REDAKTION: KAPTAJN J. FOLTMANN OG EJVIND CHRISTENSEN (ANSVARSH,)

Nr. 12

December 1944

17. Aargang

MANENDE ORD
Der bliver Savn og Knaphed
i lange Tider.
EN 17. Oktober cl. A. holdt Nationalbankdirektør C. V. Bramsnæs
sit Foredrag >Om Danmarks Produktionsforhold efter Krigene i Nationaløkonomisk Forening i København og
sagde her indledningsvis blandt andet: , Der vil ikke blive nogen almin .
delig Tilbagevenden til Tils tandene
før Krigen. En Verden, der er ud.
hungret af Krigsproduktionen og
Krigsødelæggelser, kan ikke vente at
finde sig i et økonomisk Paradis, saa
snart Vaabnene lægges ned. Der vil
blive Savn og Knaphed i lange Tider«.

D

Skepsis overfor Lokalflyvning.
Videre omtalte Direktør Bramsnæs,
ifølge ,Berlingske Tidende<, den senere Tids stærke Agitation for Opret.
telse af Flyvepladser ved alle Byer, el.
ler i hvert Fald alle større Byer i
Danmark. , Det er klart, at Flyvetrafikken vil faa en mægtig Udvidelse efter Krigen, og jeg anser det for nødvendigt, at Danmark faar s in Flyvetrafik indordnet i det Net af kontinentale og oversøiske Linier, som vil
blive oprettet. Men - Lokalflyvning,
Flyvebustrafik fra By til By i Danmark, det tror jeg ikke, vi faar Raad
til lige med det samme. Den Slags
Flyvning giver ikke Brød i Huset,
hverken paa den ene eller den anden
l\faade. Men - den kræver betydelig
Anvendelse af fremmed Valuta baade
til Anskaffelse af Maskiner og til Drif.
ten«. Saavidt Danmarks Nationalbank.
direktør.

Af Landsretssag/. Børge Moltke-Leth.

Her faar enh;er ud fra sine Forudsætninger tro og dømme, som han
vil, men komme uden om Forholdene, som de sig nu engang byder, kan
vel ingen af os. Ser vi uhildet paa
Problemerne, skal de vel tydes der.
hen, at kan vi ikke straks vente frie
Muligheder for en passende indenrigsk, erhvervsbetonet Flyvning, saa
har det vel endnu længere Udsigter
med vor Privat- og Sportsflyvning.
Ser vi tilbage til d e , gode« Tider
før 1939, hvor vore Privat- og Sports.
flyvere kun efter Overvindelsen af et
Hav af Vanskeligheder, Valutarestrik.
tioner etc. kunde komme i Besiddelse
af Flyvemaskiner, og der til Raadighed for denne Art Flyvning i hele
Landet kun fandtes siger og skriver 6
godkendte Flyvepladser, ja, saa ser
det ikke bedre ud, naar Krigen engang
er slut, vel snarere værre!

Forholdene i Dag.
Det har antageligt lange Udsigter
med Flyveplads ved hver By, selv om
enkelte er kommet til i Mellemtiden,
og med Hensyn til Flyvemaskiner er
Stillingen paa det nærmeste kataslro.
fal. Vi har ingen Flyvemaskiner i
Landet til Privat- og Sportsflyvning,
og der kan gaa rum Tid, inden vi faar
det. Vel har vi en dansk Flyvemaskin.
fabrik, som er indstillet paa en omfattende Produktion, og som producerer
endda særdeles velflyvende og veleg.
nede Flyvemaskiner, men Forudsætningen derfor er selvfølgelig, at de for.

nødne Valutatildelinger ydes til de
nødvendige Materialeanskaffelser fra
Udlandet! Men derfra og til at Behovet for Materiel er dækket i samtlige
Landets Flyveklubber, er der et
Spring. Hvor stort dette Spring er,
ved vi ikke, men der er Grund til at
ane, at det bliver større end ventet.
Vi har i Danmark et endda stort
Antal Motorflyveklubber, skabt under
Krigen takket være et fornuftigt Samarbejde mellem Dansk 'Motorflyver
Union og Det Kongelige Danske Aeronautiske Selskab. Overalt har førs te
Programpunkt paa nystartede Klub.
hers Bane været , Teoretisk Sportsflyverkursus <, og det er altsaa det
,nærmeste «, de fleste af disse Klubber endnu har været en Flyvemaskine. Berettiget sukker alle disse Klubmedlemmer i Dag efter Flyveplads,
Flyvemaskiner, Flyvelærere, Flyvemekanikere, Brændstof og Olie. Tusinder
af Flyveinteresserede - og med dem
alle vi andre - ser hen til den store
Dag, hvor Propelleren snurrer, og
Flyvningen atter gaar sin Gang. Desværre er Situationen denne, at kun et
Faatal af disse Klubber nogensinde
har haft med Flyvemaskiner at gøre.
Her er Vanskeligheder, Vanskeligheder mod hvilke tidligere Tiders
Trængsler var Bagateller.

Hvad kan vi gøre?
Vi kan samle alle danske, private og
sportslige Flyveinteresser, vi maa
gøre vor fælles Sag saa stærk som mu.
ligt, og hermed øge Betingelserne for
en kraftig Indsats.
Vore Modelflyvere og Svæveflyvere
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Motorflyvning

Svæveflyvning

•Bor Flyveklubberne dyrke Svæveflyvning •? ~porger Oberstinde Førslev i
FL YY's Nr. 8 og besvarer samtidig
Spørgsmaalet bekræftende, og i Bladets
Nr. \J er Herr Otto Thomsen af samme
Mening.
Maa det være mig tilladt at fremkomme med en anden Opfattelse, nemlig al
Model-, Svæve- og Motorflyvning bør
være skarpt adskilte hvad Ledelse og Administration angaar.
Man synes at være enige om at saavel
Svæve- som l\lotorflyveklubberne kan
være hinanden til gensidig Støtte. Det er
muligt, men jeg er ikke i Tvivl om, at
det i saa Fald er Svæveflyvningen, der
høster de største Fordele, hvad der forøvrigt ogsaa lydeligt fremgaar af Hr.
Thomsens afsluttende Bemærkninger om
at ,s v. æv e f 1 yverne i k. k. e kan
undvære Motorflyvningen•, medens Lil Gengæld Motorflyverne snyder sig
selv for en Oplevelse. Der er jo nogen
Forskel paa Klubbernes Afhængighedsforhold.

Men el andet Spørgsmaal, om ikke en
Sammenslutning vil være til Skade for
begge Parter, hvad der fremgaar af del
følgende.
Herr Thomsen er inde paa Spørgsmaalet om at •slaa Mønt • paa Flyvesagen,
og hertil vil jeg sige, at Motorflyveklubberne sikkert overalt - og med Rette an.
ses for Pionerer for den kommende Luft.
trafik, som de forskellige Egnes større
Forretninger gerne vil slotte, medens
Svæveflyverne bliver betragtet som en
Sportsgren, hvad den jo ogsaa er. Der
er sikkert derfor mange af de Mennesker, som støtter Flyveklubberne, der vil
betænke sig, hvis man gjorde dem bekendt med Herr Thomsens Oplysninger
om, at en Gruppe paa 10-30 Mand ønskede sig et Sportsrekvisit til 30,000 Kr.
I Starten er vi sikkert ens stillet Svæve- som Motorflyveklub - med Hensyn til Bidrag fra interesserede Parter,
men skal vi vedblivende være det?
Herr Thomsen regner fortsat med en
pekuniær Støtte fra Staten og fra Private.

- som for manges Vedkommende jo
er kommende Motorflyvere maa
sammen med vore Motorflyvere rundt
i Landets Byer gaa op i en Enhed, der
bliver stærk. Stærk fordi alle lokale
Interesser er samlede, og stærk fordi
der da - men først da - kan tales
med Vægt.
Efter at et Forslag om en saadan
Samling for kort Tid siden blev fremsat i >Politiken«, har Stemmerne saa
smaat lydt fra de forskellige Lejre.
O"mend del er for tidligt at drage nogen Slutning heraf, saa tyder dog en
hel Del paa, at man i mange Klubber
rundt i Landet er klar over Problemerne og erkender, at lige saa vel som
en Idrætsklub maa dyrke baade Løb,
Kast og Spring, lige saa vel maa en
Flyveklub kunne rumme baade Model-,
Svæve- og Motorflyvning. En Flyvesammenslutning - altsaa Enhedsklub
bor være som et Kor! Først naar
alle Slemmer lyder i Harmoni, opnaar
vi det tilsigtede, og først da giver vi
fuldtonende Udtryk for den fælles
Sag, der ligger os alle paa Sinde, den

valgt af Klubmedlemmer i Tillid til,
at han vil gøre for Flyvesagen, hvad
han formaar, og naar vi alle erkender, at :.Enighed gør stærk<, saa skal
vi ogsaa nok faa baade Svæveplaner, Instruktører, Flyvepladser, Flyvemaskiner, Flyveledere, Flyvemekanikere, Brændstof og Olie samt de øvrige Materialer, vi nu engang maa og
skal bruge i vort Arbejde.
Vi er mange, som tror paa, at dette
er det rigtige, og vi er mange, som er
rede til at lægge Skulder til, saaledes
at det forhaabentlig ikke helt skal gaa,
som Danmarks Nationalbankdirektør
vel har ment at maatte give Udtryk
for, at det kunde gaa. Vi er Optimister, og vi skal være Optimister, men
det er ikke nok. Vi skal og maa blive
stærke, og hvorledes bliver vi det -

danske Flyvesagl

Vi maa slutte os sammen!
Alle Parter vil vinde ved en Sammenslutning. Ingen, overhovedet ingen, vil miste nogetsomhelst, idet det
selvfølgeligt er underforstaaet, at det
er den danske Flyvesag, vi vier vore
Kræfter! Naar enhver Klubformand
og ethvert Bestyrelsesmedlem i alle
Danmarks Flyveklubber fuldtud erkender, at han sidder paa sin Plads,
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ved at slutte os sammen/

Lad os høre Klubbernes Mening!
Det er klart, at Løsningen af en saa
betydningsfuld Sag maa ske med alle,
eller dog de fleste, Flyveklubbers Tilslutning. Derfor maa vi høre Klubbernes
Mening! Modelflyveklubber, Svævefly_
veklubber og Motorflyveklubber maa
tage Standpunkt til Spørgsmaalet, før.
end det med Kraft kan rejses overfor
Hovedorganisationerne. Og derfor, de
Herrer Formænd! lænk over Sagen
nu, men tænk ikke selvisk, det er en
Sag der kræver Resignation paa nogle
Omraader, men til Gengæld giver den
hele Flyvesagen et Skub fremad, som
kan blive af afgørende Betydning for
Fremtiden.

Er det nødvendigt for Motorflyveklubberne?
Det afhænger jo noget af, hvorledes
Sagen kan gribes an, men for mig syne~
der at være den Mulighed, at Staten i
Stedet for pekuniær Stolte kan give Klub berne de fornødne Koncessioner, saalcdes
at Klubberne kan drives renl forretnings mæssigt, og at Indtægterne ved Passager.
flyvningen kan komme Klubbernes Med lemmer til gode. Der er i saa Fald Mulighed for, al saa at sige enhver un~
Mand kan faa sin Chance for al dyrk e
Privatflyvning.
At Motorflyveklubberne derved bliver
i Stand til al hjælpe Model- og Svæveflyveklubberne, og ogsaa vil gøre det, er
en anden Sag.
l\lin Opfattelse er kort og godt: Skarpt
adskilte Klubber, men i Samarbejde pau
de Omraader, hvor de kan hjælpe hinanden.
E. Sem b erg.
Til Hr. E. Sembergs saglige Indlæg i
Diskussionen •Motorflyvning - Svæve.
flyvning • maa jeg sige, at det glæder mig
al se, at Hr. 1:iemberg egenllig ikke som han paastaar - i Realiteten har nogen anden Opfattelse end jeg, men endda
gaar videre, idet han mener, at l\lotorflyveklubberne, naar og hvis de' bliver i
Stand Lil del, vil hjælpe Svæve- og Modelflyverne. Hvorfor? Vel for at opdrage
dem til gode l\lotorflyvere. Nogen egentlig Hjælpeaktion overfor Svæveflyverne
er dog for Øjeblikket ikke paakrævet; der
flyves paa fuld Kraft, og der er god Orden i Tingene. I første Omgang vil der
saaledes nærmere blive Tale om al hjælpe Motorflyveklubbernes l\Iedlemmer til
at komme i Luften, og mon ikke man
maa • nøjes • med Svæveflyvning endnu
et godt Stykke frem i Tiden.
Svæveflyverne kan saaledes godt være
med til at være • Pionerer for den kommende Lufttrafik •, og hvad angaar økonomisk Støtte fra Erhvervslivet, tror jeg,
at man i endnu højere Grad kan vente
Hjælp til en sund og udviklende Sport
end til forretningsmæssig Motorflyvning.
Hvad angaar •Koncessioner • stiller jeg
mig tvivlende, selvom det er en skøn
Tanke: hidtil har der fra Statens Side
mere været Tale om •Subvention• til
Trafikflyvningen.
Naar jeg ønsker Sammenslutning, er
det, fordi jeg mener, at a 11 e Parter vil
have Fordel heraf gennem billigere Administration, bedre Udnyttelse af Materiel,
bedre Økonomi og dermed større Sikker.
hed og bedre Kammeratskab.
0 t l o T h o m s e n.

*

»De flyvende Fæs,ninge&"
og Supe&"•Fæs,ningen«.
Den sidste nye Boeing er Kæmpen
eller rettere :.Super-Fæstningen«
B-29, som har en Fuldvægt paa 5.S
Tons. Den er saaledes ikke saa lidt
større end sin Forgænger, Typen B17, og for at man kan danne sig et
Begreb om dens Størrelse i Forhold
til de andre Boeing B-17 Typer,
bringer vi neden{or - efter >Svensk
Flytid1zing« - en Oversigt over »de
flyvende Fæstninger«.
1Se Tabellen næste Side.)

te, maatte det videre Arbejde paa Masseproduktionen af denne nye Propel desværre ligge stille i mere end en halv Snes
Aar. I Mellemtiden erobrede den amerikanske Hamillon-Propel Verdensmarkedet, men under Ledelse af Professor Mader, naaede Junkers Propelafdeling atter
at faa færdigkonstrueret en moderne Metalpropel med stilbare Blade, som naaede
frem i første Række.
Til Trods for de opnaaede Resultater
ligger Arbejdet paa Forsøgsafdelingen
imidlertid ikke stille. Man tilstræber at
fremstille en Propel, hvis Blade automatisk kan indstilles paa en saadan Mande, at Propellen kan virke som Bremse
under Landingen.

9.Vyf udefFa
l'ed John Foltmann

Amerikanske Transportflyvemaskiner af rustfrit Staal.
Den amerikanske Flaades Flyvevæsen har efter indgaaende Prøver bestilt nogle store Flyvemaskiner, der
bygges af rustfrit Staal, og som skal
anvendes til Transportbrug. Typen
har faaet Navnet >Conestoga«. Den er
konstrueret af og bygges af Edvard
G. Budd Co. i Philadelphia, og den
er den første Flyvemaskine som er
specielt konstrueret til Trarlsportbrug
for Flaaden. >Conestoga« er et højvinget Monoplan, ca. 20,4 m langt og
med en Spændvidde paa ca. 30 m.
Motorerne er to Pratt & Whitney
hver paa 1200 HK. Dens Hastighed er
264 km/T, og længste Flyvestrækning
er 2920 km. Ved Anvendelse af
Ekstratanke kan Flyvestrækningen
imidlertid øges til 4000 km.
Kun Døre og Gulv er af Krydsfiner;
alt det øvrige er af rustfrit Staal.
Staalbeklædningen er svejset sammen. Luftfartøjet er saa at sige bygget op omkring et Lastrum, som er
7,5 m langt, 2,4 m bredt og 2,4 m
højt. Adgangen sker gennem en Lastluge agterude.
Lasteevnen er ca. 5000 kg. >Conestoga« kan altsaa transportere en
Ambulancebil eller to mindre Motorvogne. Til Persontransport kan den
udstyres med 24 Siddepladser. >Conestoga« kan ogsaa anvendes til Transport af saarede.

s,o~e

De første Junker.~ Metalpropeller
fra 1909.
først i 1922, at han fortsatte sine Forsøg med en Propel, som var smedet ud
af eet Stykke Metal. Derefter eksperimenterede han med Metalpropeller, hvis
Blade kunde indstilles paa Jorden, og
opnaaede ogsaa udmærkede Resultater.
Denne Junkers-Propel fik Typebetegnelsen P 19, og der blev efterhaanden sat
ikke mindre end elleve Verdensrekorder
med denne Propeltype. Den blev bl. a.
anvendt til >BrPmen •s Flyvnin!J (Fører:
Hermann Kohl) over det nordlige Atlanterhav i Retning Øst-Vest, og til Verdensrekordflyvningen med W33 i 65 Flyvetimer.
Junkers var imidlertid godt klar over,
at Propellen, hvis Blade kunde indstilles paa Jorden, kun var en midlertidig
Løsning af Problemet, og at del eneste
rigtige vilde være at konstruere en Propel, hvis Bladstilling kunde varieres under Flyvning. Allerede i 1925 udtog han
Patent paa en saadan Propeltype, men
paa Grund af manglende finansiel Støt-

Junkers Propeller gennem 35 Aar.
Det er de færres te, som ved, at Professor Junkers endnu inden han byggede sin førs te Flyvemaskinetype og sin
første Motor allerede i 1909 havde konstrueret en Letmetal-Propel med Staalnav. Han var allerede dengang klar over,
at >Flyvemaskine, Motor og Propel maa
betragtes som en Enhed• , og derfor beskæftigede han sig ogsaa med Undersøgelser vedrørende Propellen. Paa den internationale Luftfartsudstilling i Frankfurt am Main (ILA) to Aar senere opnaaede en af hans første Forsøgspropeller Kejserprisen.
Under Krigen 1914-1918 laa Arbejdet
paa Videreudviklingen af Metalpropellen
i det væsentligste helt stille, og det var
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Det er ikke nogen helt let Sag at
anbringe en større Bomberstyrke et
nyt Sted. Tag f. Eks. et amerikansk
Flyverkorps' Bomberkommando. Denne bestaar af fire Flyverdivisioner
(Air Division), som hver omfatter 3
- 5 Flyverregimenler (Combat Wing).
Disse igen bestaar hver af 3 Flyverafdelinger (Group), som omfatter 4
Eskadriller (Squadron), hver paa ca.
12 Maskiner. Eskadrillen er igen delt
i to Halveskadriller (Flight), hver
paa 3 Maskiner (Element). Regner
man med 5 Flyverregimenter pr. Division, vil det sige, at Flyverdivisionen omfatter 720 Flyvemaskiner i
første Linie (plus 530 i Reserve): For
at anbringe et saa stort Antal Flyvemaskiner kræves mange Flyvepladser.
En opererende Styrke paa 300 Flyvemaskiner kræver saaledes 15 Flyvepladser, som skal være indrettet med
3 Cementstartbaner a ca. 2000 Meters
Længde. Det samlede Betonareal for
en saadan Flyveplads beløber sig til
ca. 500,000 m 2 • Udgifter til hver Flyveplads (beregnet til en Flyverafdeling) beløber sig til ca. 5 Millioner
Dollars. Det er store Tal. -

{4 X 13 mm
1X8
-

Propelblade, som de nu anvendes paa
Junkers Propeller, med stilbare Blade.
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FREMTIDENS SOMMERLEJRE

km Distanceflyvning, til Sølv-C'et, men
de 5 Timers Varighedsflyvning vil det
som oftest knibe med at faa i Termik.

l(an man tænke sig el mere idyllisk Lejrkvarter end Folke{ eries smaa
Firemandshuse i Fyrreskoven ved Bøtø Strand?

Klublejre,
Om der efter Krigen bliver Brug for en
Træningslejr til A- og B-Diplomerne er
derimod et stort Spørgsmaal.
Naar alle Klubberne kan flyve lige saa
meget, de vil, paa deres respektive Flyvepladser hele Landet over, gad jeg vide,
0111 de ikke med Lethed selv vil kunne
overkomme at uddanne deres Begyndere,
selv om Klubberne skulde vokse anseligt,
og ligefrem vil foretrække at skole dem
selv. En Elev kan naturligvis faa en
ganske anderledes grundig Undervisning
Uge efter Uge hjemme i en Klub, end der
er Mulighed for al give ham i cl Kursus paa 14 Dage. Hvis en Klub endelig
har el større Antal Nybegyndere, som
ikke har Tid eller Lejlighed til al flyve
hver Søndag, eller hvis en Klub har Lyst
til at ryste sine Medlemmer ekstra godt
sammen rent kammeratligt, kan den jo
uden videre arrangere sin egen private
Sommerlejr paa sin egen Plads med sil
eget Materiel evt. suppleret op med lejet
Materiel fra Unionen.
Jeg vil tro, at l{lublejrenc har en god
Fremtid for sig. De store Klubber med
mange C- og viderekomne Medlemmer
vil ogsaa faa Brug for Træningslcjre ved
Skrænten i Lon~trup. I del hele taget
skulde vort udmærkede Skræntflyvnings.
lerrain ved Lønstrup nødigt ligge ube nyttet hen ret store Dele af Anret.

IL Unionen afholde Lejr igen næste
V
Aar ? Og vil det blive samme Sted
som i Aar, nemlig ved Bøtø? Saaledes lyder Spørgsmaalene Gang efter Gang til
os allerede nu, hvor vi knapt nok er færdige med Afviklingen af dette Aars Bøtølejr.
De, der stiller Spørgsmaalene, er saavel Klubmedlemmer, der har været med
i Aar, som Flyveinteresserede, der endnu ikke er Medlem af nogen l{lub, men
som har set paa Flyvningen i vore Lejre
eller har læst om dem, og som nu desuden ogsaa gerne vil vide, hvilke Betingelser de skal opfylde for at komme
Lil al deltage i en eventuel Lejr i 1945.
Del er aabenbarl et Spørgsmaal, der
har stor Interesse for !{lubberne og
Svæveflyvere in spe, og jeg vil derfor
gerne benytte FLYVs Spalter til at besvare dem under eet og samtidigt anstille
nogle Betragtninger over Svæveflyvelejre
i al Almindelighed og vore herhjemme i
Særdeleshed.
Bliver der Bøtølejr 1945?
Om Unionen vil afholde Lejr næste
Aar, og hvor en eventuel Lejr vil blive
afholdt, staar naturligvis endnu hen i det
uvisse, fordi del jo under de nu,·ærende
Forhold er ganske umuligt at lægge Planer for Fremtiden.
Hvis Forholdene herhjemme ikke ændrer sig væsentligt, er der imidlertid
al mulig Grund til at tro, at Unionen vil
afholcle en Lejr i Bøtø i September 1945
af samme Art som Lejren i Aar og paa
lignende Betingelser. Man skal have været l\lecllem af en Klub i mindst ½ Aar
for al kunne deltage, man skal erlægge
el Inclmeldelsesgebyr, . der i Aar var 40
Kr. og betale Startpenge, 0,50 Kr. pr.
Start. Desuden kommer der 20 Kr. for
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Kvarter i et Folkeferiehus og Kostpenge,
der i Aar beløb sig til 5,50 Kr. pr. Dag.
Hvis Krigen derimod holder op, og vi
til næste Sommer kan flyve, hvor vi vil
i Landet, er der mange Muligheder for
Sommerens Lejre.

Stævner med Konkurrenceflyvning.
Endelig kan der Yærc Tale 0111 en helt
tredie Slags Lejre eller Stævner, om man
vil, som vi endnu aldrig har praktiseret
herhjemme, men som aarligl fandt Sted i
mange Lande før Krigen, og som nu kun

Træningslejr for Viderekomne
i Lønstrup,
De sidste to Aar før Krigen afholdt
Unionen Lejr i Lønslrup, lige midt i
Højsommeren, hvor der jo skulde være
flest Chancer for godt Vejr.
Vi gjorde imidlerlicl den Erfaring derovre, al del Terrain, vi raadede over, var
aldeles glimrende for viderekomne, der
kunde sættes op lil Skræntflyvning, men
meget lidt egnet til Begynderskoling paa
Grund af de Hvirvelfelter, der uvægerlig følger med en Stejlskrænt.
Hvis vi næste Sommer kan flyve i
Lønslrup, kunde jeg derfor lænke mig,
al Unionen henvendte sig til Meteorologisk Institut, fik al vide i hvilken Maaned man kan r egne med m es t og kraftigst
Vestenvind, og saa opre ttede en Lejr med
Deltagere, der alle havde m indst C-Diplom.
Foruden den almindelige Flyvetræning
og Hutinc, som man har rig Lejlighed til
at erhverve sig under Skræntflyvning,
vilde Deltagerne faa Lejlighed til al aflægge de praktiske Prøver til Svæveflyvercertifikatet (evt. ogsaa de teoretiske),
og hvis man var h eld ig med Vinden ogsaa Varighedsprøvc n til Sølv-C-Diplomct,
d. v. s. 5-Timersflyvningcn.
Al der vil blive stærkt Behov for en
saadan Lejr, er der ingen Tvivl 0111. De
fleste Svæveflyvere vil paa deres hjemlige Flyvepladser faa Lejlighed nok til al
aflægge Højde- og Distanceflyvningerne,
cl. v. s. de 1000 m's Højclevinding og 50

Chefinstruktoren, Løjtnant J. G. Bergh,
er krobel op paa Hønsehuset med
Vindmaaleren for at overbevise sig
om, at Vinden i de Højder, hvor Begynderen skal bevæge sig, ikke blæser
mere end 8 m i Sekundet.

De nye Svæveflyvnings-Normblade

Frøken Duelund og Komtesse Arm/ elt rykker ud med Frokosten til de
forsultne Flyveledere og Spilførere.
afholdes i de neutrale Lande som Sverige og Schweiz, nemlig de Landslejre,
der er forbundet med Konkurrenceflyvning.
Vi skulde meget gerne snarest muligt
efter Krigen være saa vidt herhjemme,
at Unionen eller D. K. D. A. S. kunde
samle de dygtigste Svæveflyvere fra alle
Klubberne til Konkurrenceflyvning i Rekordplaner.

En usædvanlig instruktiv Demonstration af Termik. Det er Halm, der
hvirvles tilvejrs med den varme Luft
paa en næsten vindstille Dag. Billedet
er taget af Fabrikant G. Juul-Thom.
sen, Aarhus.

COM bekendt har Polyteknisk Flyveul gruppe paataget sig det trælsomme
Hverv at udarbejde Normblade til Brug for
Svæveflyvere paa Værksted og i Marken.
Med Udsendelsen af saadanne Normblade for Materialer og Arbejdsmetoder paa
Værkstedet og for Planopspænding og til.
svarende paa Flyvepladsen er Polyteknisk Flyvegruppe med til at skabe bedre
Arbejdsmuligheder og forøget Sikkerhed
for dansk Svæveflyvning. Det fortjenstfulde Arbejde bør derfor i høj Grad paaskønnes.
De nye Normblade udsendes i Stan.
dardformat og med klare og overskuelige
Tekster og Figurer. Før Udsendelsen god
kendes de alle af Statens Luftfartstilsyn.
Prisen pr. Stk. er overkommelig, og hver
eneste Klub i Danmark bør derfor anskaffe Normbladene, efterhaanden som
de fremkommer.
I Princippet svarer de danske Svæveflyvnings-Normblade til andre Landes, f.
Eks. de tyske •Bauvorschriften fiir Segelflugzeuge • og de svenske •K. S. A. K.-Segelflyg-Meddelande•. De danske Normbla.
de er lige begyndt at udkomme. Nr. 1
omhandler Forskrifter for Anvendelse af
Kasein-Koldlim, et Problem, som har InVi har endnu ikke mange danske Svæveflyvere med nogen Øvelse af Betydning
i termisk Overlandflyvning, Blindflyvning,
Skyflyvning, Navigation o.s.v., og vi har
lige saa faa Rekordplaner. •
Faa Maaneders gode Træningsmuligheder vil imidlertid kunne løse det første
Problem. Vi har mange dygtige Svæveflyvere, der kun mangler lidt Træning i
de ovennævnte Færdigheder, som de er
afskaaret fra at træne i for Tiden paa
Grund af de Indskrænkninger, Svæveflyv.
ningen er underkastet.
Spørgsmaalet om Rekordplaner er
først og fremmest et Pengespørgsmaal,
som vi har Lov til at haabe vil blive løst
til den Tid.
Det vilde i hvert Fald være en Skam,
dersom Danmark af Mangel paa Rekordplaner skulde staa udenfor og se paa de
nordiske og internationale Stævner og
Konkurrencer, som man f. Eks. i Sverige
allerede nu forbereder sig til.
Kort sagt, dersom Krigen hører op, inden vi skal til at forberede næste Sommers Lejr eller Lejre, og Forholdene herhjemme iøvrigt tillader det, vil der bli•
ve Chancer for ikke mindre end tre
Slags Lejre,
I) Unions-Træningslejre for Viderekomne samt eventuelt for Begyndere.
2) Klublejre af forskellig Art.
3) Landsstævner med forskellige Arter
Konkurrenceflyvning.
Økonomisk vil disse Lejre kunne hvile
i sig selv, det har vi Erfaring for, i hvert
Fald for de to første Arters Vedkommende.
Hvilke Lejre, der skal løbe af Stabelen,
bestemmer Klubberne naturligvis selv,
blot de kan finde de Folk, der vil paatage sig det ret anselige Arbejde, der er
forbundet med Arrangementet af saadanne Lejre, baade før, under og efter Lejrene.
Ha r ri e t F ø r s I e v.

teresse for alle paa Svæveflyverværksteder, idet Koldlirnens Behandling i høj
Grad er bestemmende for den udførte
Limnings Godhed. Nr. 3 behandler Skrift
og Mærkning af Glide- og Svæveplaner til
begrænset Flyvning. Flere andre er under
Udarbejdelse, bl. a. Nr. 2, Norm for SplitDiametre og Længder i Forhold til Bolteog Skruediametre.
Normbladene faas ved Henvendelse til
Unionens Sekretær, D. D. L., Vesterbroga.
de 1, København V., samtidig med at Be.
løbet indsendes til Unionens Kasserer,
Vesterbrogade 36, Postkonto 25521.
G e r h a r d H a n s e n.
I Fortsættelse af ovenstaaende kan det
meddeles, at Normbladene Nr. 4 a og 4 b
nu ogsaa er fremkommet og kan bestilles hos Unionens Sekretær, Pris pr. Stk.
50 Øre, se ovenstaaende.
Om Nr. 3, 4 a og 4 b, der ikke tidligere
har været omtalt, kan meddeles følgende:
Normblad Nr. 3: Skrift for Mærkning
af Glide- og Svæveplaner til begrænset
Flyvning. Da det ved flere Lejligheder
har vist sig, at de gældende Regler for
Mærkning af Svæveplaner har givet Anledning til Misforstaaelser, især hvad
Skriften angaar, har Polyteknisk Flyvegruppe udarbejdet et Normblad, der skuL
de kunne være til god Nytte, idet det indeholder alle nødvendige Bogstaver og
Tal, indtegnet i et Kvadratnet, saaledes
at det let lader sig overføre til Papirscabloner eller direkte paa Svæveplanet.
Normbladene 4 a og 4 b: Vejledning
ved Førsteopspændln~ af SG-38, er udarbejdet for at afhjælpe det Behov, som
- ikke mindst blandt Byggekontrollan.
terne - eksisterer for en dansk Vejledning i Opspænding af SG-38. Bladene er
udarbejdet med den originale Vejledning
som Grundlag, og indeholder en letfatte.
lig Anvisning paa, hvorledes Færdigkontrollen udføres: Kontrol af Indstillingsvinkler for Bæreplan og Haleplan, VForm, tilladelige Rorudslag samt Bestem melse af Tomvægtstyngdepunkt og Tomvægtstrimning.

Svæveflyvernes Julekort
Paa Opfordring af D. S. U. har vi
ladet fremstille et specielt Julekort
for Svæveflyverne. Udvendig paa det
dobbelte Kort ses Svæveflyvernes
Emblem I blaa Prægning og indvendig et Billede af en Grunau Baby
I Luften.

Pris 20 Øre pr. Stk. m. Konvolut.
Sendes pr. Efterkrav eller mod Indsendelse af Beløbet i Frimærker.
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N Bog er altid en kærkommen JuleE
gave, men hidtil har det ikke været
saa let at finde den •rigtige Flyveboge
til de efterhaanden mange flyveinteresse.
rede Læsere. I Aar tæller Bogmarkedet
imidlertid ikke saa faa Flyvebøger, og
da der er noget for enhver Smag, skulde
det ikke være saa svært at finde det •helt
rigtige•.
· For Modelflyveren er der den udmærkede Bog, som hedder »Modelflyvesport«, og som er skrevet af Sven Wiel
Bang, Johs. Thinesen og Per Weishaupt.
Den omhandler alt, hvad der kan interessere den ivrige Modelbygger; den behandler baade den teoretiske og den
praktiske Side af Modelflyvningen, og
den gør det paa en saadan Maade, at alle
og enhver kan forstaa det.
For Svæveflyvere er der den fortræffelige svenske Bog »Segelflyghandboken«,
som allerede gentagne Gange har været
omtalt i FLYV. Hvad den ikke indeholder om Svæveflyvningens mange forskellige Grene, er slet ikke værd at vide.
Uden at gaa andre lignende Bøger for
nær, kan man vist godt sige, at det er
den bedste Bog om Svæveflyvning, der
hidtil er skrevet. Den er meget omfattende og omhandler baade Svæveflyvningens Historie, Skolesvæveplaner, Træ-

December udkommer

en ny Bog
af Knud Flensted-Jensen

BYG SELV LÆR ANDRE
INSTRUKTION I MODELFLYVNING

Med 41 Illustrationer
og 2 Modeltegninger i hel Størrelse

Kr. 4,75
Bestil den hos Deres Boghandler

ningsplaner,
forskellige
Startmetoder,
Rekorder, Svæveflyveruddannelse, Meteorologi og meget mere. Den er let læ!\elig og rigt illustreret - samtidig med
at den er en ypperlig Haandbog.
Hvis den videbegærlige Nybegynder
vil have noget at vide om, hvordan man
flyver, hvordan en Flyvemaskine manøvreres i Luften, hvordan den er bygget og
indrettet, saa er der Bogen »Hvordan
flyver man?«, som er skrevet af Assen
Jordanoff og oversat og bearbejdet af
Kaptajn John Foltmann. Det er en Lærebog, som behandler alle Flyvningens
Problemer paa en meget fornøjelig og
uhyre letfattelig Maade. Den kan man
lære noget af, selv om man ikke i Forvejen kender noget som helst til Flyvning. Den indeholder ca. fire Hundrede
'fegninger, som forklarer Problemerne
langt bedre end mange skrevne Ord. Bogen har den store Fordel, at den er underholdende og belærende paa een Gang.
Den luftfartsinteresserede Læser behøver heller ikke at savne Lekture. Det
smukke Pragtværk, som hedder »Det
Danske Luftfartselskab gennem 25 Aar«,
og hvori Direktør Knud Lybye har givet
en Fremstilling af dansk Luftfarts bevægede Historie, er Bogeru for selv den
mest kræsne Læser. Det er nemlig ikke
en tør og kedelig Opremsning af en hel
Mængde Data; men den er tværtimod
spændende og munter som en Roman.
En Række af Flyvningens egne Mænd
fortæller om muntre og tragiske Flyvebegivenheder, og Bogen rummer et Væld
af udmærkede Billeder. Det er en Lækker.
bidsken for den, der holder af smukke
Bøger. Den er trykt paa fineste, engelsk
krideret Papir; foruden 64 Sider Fotografier indeholder den nogle meget
smukke Flerfarve-Illustrationer af Ib
Andersen og flere andre Farveplancher,
bl. a. en meget flot Dobbeltside med alle
DDL's Maskiner gennem Tiderne - ud-

Har De

ført i nøjagtigt Størrelsesforhold og i de
originale Farver.
Lommebog for Flyvning 1945. Red. af
Viggo Sørensen HD. Ass. i DDL. Kr. 2.50.
Flyvningen fik for første Gang i Fjor
sin egen Lommebog, idet Assistent i
DDL, Viggo Sørensen, fik den i og for
sig nærliggende Tanke, at der maatte
være Brug for en saadan faglig Lommebog, og det viste sig da ogsaa, at han hav.
de set rigtigt. Lommebogen fik en udmærket Modtagelse hos de flyveinteresse.
rede og kunde snart meldes udsolgt.
Lommebog for Flyvning udsendes nu i
2. Aårgang og er, som sin Forgænger, en
prak\isk redigeret Lommebog, der rummer en Mængde Stof for Motor-, Svæveog Modelflyverne, f. Eks. er der en udmærket Oversigt over Luftfartens Sikringstjeneste, Uddrag af Luftfartslovene
og Omtale af saavel dansk Luftfart som
dansk Flyvemaskineindustri. For Svæveflyverne er der bl. a. ·Bestemmelserne for
Benyttelse af Svæveplaner og Opnaaelse
af Certifikater, og for Modelflyverne er
der Oversigt over Danmarksrekorder, Fly.
vejournal, Byggejournal o. s. v. Det er
kort sagt en Lommebog, som alle flyveinteresserede man have ved Haanden,
den indeholder en Mængde af de Oplysninger, man har Brug for i det daglige,
og som man ellers man søge i de forskel lige Haandbøger for Flyvning. Her er del
hele koncentreret i en nem lille Bog, der
hurtigt skal finde sin Plads i Vestelom men.

Flyvningens nyeste Bøger.

Lo~g

~,,, 1'1,~

JJlUILIE~:

191,s?

Lommekalenderen med det praktiske
og oplysende Indhold om Motorflyvning, Svæveflyvning og Modelflyvning.

»Dansk Tidsskrift-Index«, udarbejdet
af Th. Døssing og Robert L. Hansen. Nyt
Nordisk Forlag - Arnold Busck. 434 Sider
Dansk Tidsskrift Index 1943 er en sy-

Endnu haves enkelte Eksemplarer
paa lager af

Til FLYV's FORLAG, EJVIND CHRISTENSEN

Knud Fle"!sted-Jensen

Vesterbrogade 60 . København V.

MODELFLYVEBOGEN
Kr. 2,75
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Undertegnede bestiller herved:

Lommebog for Flyvning
Pris Kr. 2.50
Beløbet følger I Frlmæ,ker/bedes opkrævet.
Naar Beløbet medfølger sendes Lommebogen
franco, ellers med Tillæg af Opkrævn ,ngsgebyr.
l'\avn ·
Adr.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
By: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __

Udkommer 1 Gang maanedlig

Pris: Kr. 7.20 pr. Aargang
60 Øre pr. Nummer + Porto
Kan bestilles hos
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stematisk Fortegnelse over Indholdet af
ca. 260 danske og en Del andre nordiske
Tidsskrifter. Bogen er udgivet nf Statens
Bibliotekstilsyn og det er dens ni og tyvende Aargang. Hvis man i en Fart vil
undersøge, hvilke Tidsskriftsartikler. der
i Aarets Løb har været fremme om et eller andet Emne, saa er Dansk TidsskriftIndex en ubetalelig Hjælp. Den sparer
En for et langvarigt og møjsommeligt
Biblioteksarbejde. Blandt Bogens mange
Emner er Flyvning selvfølgelig med, og
her er det næsten udelukkende FLYV,
der har været anvendt som Kildeskrift.

»Kendte Flyvemaskinetyper« af Hans
Ostelius, oversat af Kaptajn John Foltmann. Povl Branners Forlag. 154 Sider.
Pris Kr. 5.85.
Denne Bogs Forgænger, , Rymdens
Fåglar•, som paa Dansk har faaet Titlen ,Det moderne Luftvaaben•, fik en
overordentlig velvillig Modtagelse i den
svenske Presse. Flere Anmeldere skrev
imidlertid, at der var mange andre berømte Flyvemaskinetyper, som ogsaa
burde tages med, og derfor har Hans
Ostelius paa manges Opfordring skrevet
den nye Bog •Kendte Flyvemaskinetyper•, der ligesom den forrige ogsaa omfatter tres forskellige Typer. I Sverige
har Hans Ostelius's Bøger om Flyvemaskinetyper været med paa Listerne over
b es t s e 11 e rs, og Grunden er slet
ikke saa svær at fors taa. Det er ingen
Sag at skrive tørt og kedeligt om tres
forskellige Flyvemaskinetyper, men der
skal en egen Evne til at gøre det paa en
underholdende og fængslende Maade, og
det forstaar Ostelius. Beskrivelserne af
de mange kendte Flyvemaskinetyper er
foretaget med en journalistisk Elegance,
som faar Læseren til at sluge Bogen Side
for Side og ikke nøjes med at betragte
den som en Haandbog.
»Med flygambulansen tlll fjiills« af A.
Nordberg. Lindfors Bokforlag AB, Stockholm. 195 Sider. d. Kr. 10.20.

HOBBYBOKEN
Mange Illustrationer, Tegninger
til Skalamodeller og Svævemodeller, Planprofiler samt mange
Artikler for Modelilyvere. Desuden et Afsnit om Modelbaade
med mange Tegninger.

Pris Kr. 5.50.

FLYV's FORLAG - EJVIND CHRISTENSEN
Vesterbrogade 60 - København V.

l snart tyve Aar har det svenske Røde
Kors vedligeholdt en flyvende Ambulancetjeneste i det nordligste Sverige med
Boden som Udgangspunkt, og i den forløbne Tid har Ambulanceflyvemaskinen
udrettet et overordentligt stort Arbejd~
for at bringe Hjælp til Lapperne og Udflytterne i de nordsvenske Ødemarker.
Af og til fik man at vide lidt om de farefulde Flyvninger, der mange Gange
maatte præsteres i Mørke og Slud, mens
Stormen hylende fo'r henover de øde
Fjeldstrækninger, men noget samlet Billede af de Bedrifter, som dristige svenske Flyvere udfører i disse Egne, har
hidtil ikke foreligget. Fanjunker A.
Nordberg har selv i en Aarrækket været
Ambulanceflyver i Boden, og i den foreliggende Bog har han givet en fortræffelig Skildring af det Arbejde, som den
flyvende Ambulance udretter blandt Ødemarkens Befolkning. Det er spændende
Oplevelser, som Flyverne er ude for, men
de ænser slet ikke Faren; for dem gælder det kun om at bringe Hjælp - saa
maa alle andre Følelser vige. Nordbergs
Bog er betagende og spændende Læsning, og for os, der daglig hører om,
hvordan Tusinder af Bombeluftfartøjer
spreder Død og Ødelæggelse over Verden, er det en Lise at læse om de svenske Flyveres Indsats i Menneskekærlighedens Tjeneste.

Bogens øvrige Kapitler behandler Flyvemodellers Stabilitet, Flyvning med Modeller og disses Bygning. I Tilknytning til
det sidste Emne findes som Bilag Arbejdstegninger til to Begynder-Svævemodeller: ESA, der stammer fra Finland, og
•Myggen•, der er Flensted-Jensens egen
Konstruktion, og Flensted-Jensen har sikkert valgt dem ud fra sin mangeaarige
Erfaring, ikke blot fordi de flyver godt,
men ogsaa fordi Bygningen ikke vil volde
en Begynder store Vanskeligheder.
Bogens sidste Afsnit: Haad og Vink ved
Undervisning i Modelflyvning er ogsaa
værd at bemærke. Det er tænkt som en
Vejledning for Sløjdlærere, Ledere af Fritidsklubber og andre, der maatte interessere sig for Oprettelse af Kursus i Modelflyvning, men ogsaa Modelflyveklubberne kan have stor Nytte af dette Afsnit
til Hjælp ved Tilrettelæggelse af Begynderkursus.
·
Med denne Bog har Flensted-Jensen
gjort et nyt Fremstød for at gøre Modelflyvningen udbredt i Danmark, og den
maa siges at have Værdi for enhver, der
har den mindste Gnist af Interesse for
Modelflyvningen.
S 3 0.

K. Flensted-Jensen. Byg selv - lær andre. Som en værdifuld Forøgelse af vor
danske
Modelflyvelitteratur
udsender
Hirschsprungs Forlag en ny Bog af Knud
Flensted-Jensen: BYG SELV -LÆH ANDHE, Instruktion i Modelflyvning.
Bogen, der er paa 65 Sider, er ligesom
Flensted-Jensens tidligere Bøger meget
letfattelig skrevet, og de mange gode Fotografier og Skitser, som illustrerer den,
bidrager yderligere til at gøre Indholdet
populært.
Flensted-Jensen begynder sin Instruktion med at gennemgaa den for Modelflyvningen nødvendige Aerodynamik, og
for første Gang omtales i en dansk Bog
de Teorier, der i de senere Aar er kom met hertil fra Sverige og Finland. Saaledes behandles Læren om Heynoldstallel,
og baade den erfarne Modelflyver og Begynderen kan lære meget af at læse dette
Afsnit.

SEGE-LFLYG-

MODELFLYVESPORT
af Bang, Thlnesen
og Welshaupt

f2ærebog i Leori
og 'Prakt:Jit:J
294 Sider

7,50 Kr.

HASSELBALCH

r
I'_

Svensk Udgave af Wolf Hirths bekendte
Haandbog for Svæveflyvere. Indeholder
alt, hvad Svæveflyvere behøver at vide
om Teori og Praksis.
Hefte I: Historie, Meteorologi, Teori,
Skole- og Øvelsesplaner.
Hefte 2: Svæveplanstyper, Instrumenter,
Starter m. v.
Hefte 3: Uddannelse i Start og Flyvning.
Hefte 4: Instrumentflyvning, Kunstflyvning m.v.

Pris Kr. 3.00 pr. Hefte.
Hefte 5: Svæveflyvningen i Sverige med
dansk !:>upplement.

Pris Kr. 4,20,
Hefterne sælges særskilt.

Pris komplet, indbundet
Kr, 17,00.
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FORSIKRINOSPROBLEMER
de lo sidste Numre af FLYV er SvæIproblemer
ve- og Sporlsflyvernes Forsikrings.
blevet trukket frem i Rampelyset. Godt del samme, for her er en Opgave som skal løses, og bør løses saaledes
til sin Tid, at man baade kan være Fly,·epassager "hos Luftfartselskaberne og
selv kan udøve praktisk Flyvning - saa.
vel Svæve. som Motorflyvning - uden at
Forsikringsselskaberne af den Grund fø.
ler sig foranlediget til al opkræve Tillægsgebyr til Livsforsikringen.
De Hegler, Forsikringsselskaber gaar
efter i Dag, trænger til Revision, saa me.
gel mere, som de enkelte Selskabers Forsikringsregler med Hensyn til Flyvning
ikke er ensartede. Del Kongelige Danske
Aeronauliske Selskab, hvem Løsningen
af disse Problemer ligger meget paa Sinde, har søgt Oplysninger herom hos Direktor August Jensen, Den Nordiske Pool
for Luftfartsforsikring, og gennem Forhandlinger er del lykkedes al komme
Mnalel det første Skridt nærmere.

Et Tilbud,
Den Nordiske Pool for Luftfartsforsik ring fremsætter følgende om U I y k k esf o r s i k r i n g a f S v æ v e f I y v e r e.
Til Opnaaelse af A-Diplon .... Kr. 1,80
B-Diplom ... Kr. 1,80
C-Diplom ... Kr. 3,60
Svæveflyver.
certifikat . . . Kr. 4,00
Ovenstaaende Præmier gælder for 1.000
Kr. Forsikringssum ved Død og 1.000 Kr.
Forsikringssum ved fuldstændig Invaliditet og gælder for Uddannelse indenfor
e el A ar, (12 l\faaneder).
Præmien er saaledes fra Uddannelsens
Begyndelse og indtil C-Diplom er opnaaet Kr. 7,20 for 1.000 Kr. Forsikringssum ved Død og 1.000 Kr. Forsikringssum ved fuldslæ11dig Invaliditet under
Forudsætning af, al Uddannelsen foregaar indenfor e e l A a r.
Præmien fra Uddannelsens Begyndelse til Opnaaelse af Svæveflyvercertifikat

Aktieselskabet

DANSK GALOCHE- OG GUMMIF AB RIK

Kjøbenhavn
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Køge

er Kr. 11,20 for 1.000 Kr. Forsikringssum ved Død og 1.000 Kr. Forsikringssum ved fuldstændig Invaliditet under
Forudsætning af, al Uddannelsen sker
indenfor e e t A a r.
For Svæveflyvere, som har opnaaet
Svæveflyvercertifikat, kan der dækkes
Forsikring mod en aarlig Præmie af Kr.
11,00 for 1.000 Kr. Forsikringssum ved
Død og 1.000 Kr. Forsikringssum ved
fuldstændig Invaliditet. Samme Præmie
gælder for Lærere ved Svæveflyveskoler.
Ved kollektiv Forsikring af navngiv.
n e P e r s o n e r kan Præmien nedsættes
med:
15 %, hvis 10-19 Personer forsikres
20 %, hvis 20-49 Personer forsikres
25 %, hvis 50 ell. flere Personer forsikres.
Af ovenslaaende vil fremgaa, at Svæveflyvere kan tegne kollektiv Forsikring
gennem Unionen og dermed opnaa en
endda rimelig Præmiebetaling i Forhold
til hvad ellers kan bydes i Dag.
D. K. D. A. S. arbejder videre med
Problemerne, og skal senere komme til bage hertil.
S. D a I b r o.

DANSK MOTORFLYVER UNION
Formand: Trafikassistent A. T. H. Ohrt,
Kontor:
St. Kongensgade 68 1 o. G., K.
Telefon: Palæ 2096.

Unionens Konsulenter, Arkitekterne
Sv. Bøgh Andersen og Max Boje Rasmussen, har flyttet deres Tegnestue i København til Moselgade 2, S., hvortil fremtidige Henvendelser bedes rettet. Tegnestuen i Aarhus er stadigvæk Harald Jensens Plads 1.
Nakskov l\lotorflyveklub startede den
November et teoretisk Flyvekursus
med 30 Deltagere. Paa Grund af Pladsforholdene ltan der ikke optages flere
paa dette Hold, men el nyt Kursus er
under Dannelse.
3.

SPORTSFLYVEKLUBBEN
»l\lærkaterne«. Det er nu eet Aar siden
vi udsendte de første Mærkater for at
skabe Propaganda. for Klubben og Flyve.
sagen og vi har haft megen Glæde af disse smaa >Plakater <. Der er aftaget saa
mange, al Omkostningerne ved Fremstillingen er dækkede, og Overskude! gaar
herefter til Præmier for Medlemmerne~
. Opsparing til Flyvning. For de mange
nye Medlemmer skal del oplyses, al der
findes følgende Serier:
1. >Tændstikmærkaterne • : 3 for 20 Øre,
kun lille Oplag tilbage. Passer i Format til en almindelig T~ndslikæske.
2. • Danske Flyvemaskiner 1- 8 • : 8 for
40 Øre.
Noget mindre i Format til Kort ()g
Breve.
'
Mange Medlemmer vil sikkert finde
Anvendelse for disse smukke Mærkater
til deres Nylaarsbreve. De bestilles lellest
ved at indsende det Beløb, man ønsker at
kobe Mærkater for, til Klubbens Girokon.
to 26066, Østerbrogade 72. Mærkaterne
kan ogsaa fans hos Kassereren, Øsl l!rbrogade 72, Mezz., i Tiden fra Kl. 9 til
161/2.

®

AERONAUTISK
JUNIOR KLUB
Adr.: D. K. D. A. S.
Nr. Farlmagsgade 3. Kbh. K.

Næste Gang vi mødes, faar vi Lejlighed
til at se Svæveplaner under Bygning, og
særlige Sagkyndige vil fortælle herom.
Vi har faaet Lov til at komme ud i Svæveflyveklubben • Stamgruppen «s Værk sledslokaler, Veslerbrogade 97 D, og her
mødes vi
Søndag den 10, Deeember Kl. 10,00 pr,
I skal huske al tage Medl emskort m ed ,
og har I en Kammerat, som er interesseret i Flyvning. saa lag blot ham med,
han kan blive l\Iccllem fra l. ,Jan. 1945.
A. J. K.
Ledelsen.
s . a . cl.

IF.==========

Povl Branners Forlag

========ffi

FORSLAG tll Julegam
Hans Ostelius

Kendte Flyvemaskinetyper
"Kendte Flyvemaskinetyper" er
en Fortsættelse af "Det moderne
Luftvaaben". Bøgerne danner tilsammen en glimrende Haandbog
for alle, der følger med i Døgnets
Begivenheder, og den bringer
endvidere en lang Række højst
interessante Oplysninger om de
krigsførende Magters Luftvaaben
med Beskrivelse af Opgaver, Anvendelighed og Data. Bøgerne er
forsynet med talrige Illustrationer.

til den Fly,elnteresserede!

Ulf Ramm-Erlchson, Modemt strldsflyg, NY UDGAVE,
hft Kr. 9.00, indb. Kr. 1:.•.00.
Den mest omfattende Bog om Flyvemaskinetyper, der
hidtil er udkommet. ~47 Sider med Billeder og Data af
alle Landes Flyvemaskiner.
Sao flyver vi. Kr. 8.50.
Dansk Motorflyver Unions Lærebog i Flyvning, som anvendes ved et teoretisk Kursus. Ogsaa til Selvstudium er
denne Bog velegnet.
Svæ,·eflyvnlng: Red. af B, Wolff og S. A, Dalbro. Kr. 5.85.
Tilrettelagt paa en let tilgængelig Maade, som gør Bogen
lige velegnet til Selvstudium og Undervisning.
Hugosson, Praktisk Hundledning fiir Segelflygare,
hft. Kr. 7.00, indb. Kr. 10.00.
Steen Steensen, Hangarskibe, hft. Kr. 8.00.
Foltmanns Flyvebog, hft. Kr. 4.75, indb. Kr. 6.25.
Fortæller om Flyvemaskinens Anvendelse i Krig og Fred
og om dens mange forskellige Præstationer.
Robert A. Winston, Styrtflyver, Kr. 4. 75.
En a merikansk Flyvers spændende og livligt fortalte Beretning om Uddannelsen i Amerika.
Hans Ostelius, Kendte Flyvemaskinetyper, Kr. 5.85.
2. Bind .af >Det moderne Luftvaaben• med mange nye
Flyvemaskinetyper.
A. Nordberg, Med flygambulansen tll fjlills, Kr. 10.20.
lllustreret med interessante Billeder fra Lappernes Liv
paa Fjældet og deres Vandringer til Flyveambulancen.
Sendes pr. Efterk rav eller mod Indsendelse af Beløbet i
Frimærker.
Alle Bøger om Flyvning ekspederes.
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- Telf. Central 13.404

Luftfartforsikringer
Knud Lybye

overtages af

"Dansk Trafikflyvning
gennem 25 Aar"

Den nordiske Pool for
Luftfartforsikring
Central 12.793

Et Pragtværk, der giver en Fremstilling af
af dansk Luftfarts bevægede H istorle mel lem
de to Verdenskrige. Sagligt, men

letlæst.

Mange Fotografier, Tegninger af Ib Andersen
og Farveplancher.

Indb. 18 Kr. 50 Øre
Ulykkesforsikringspolicer udstedes af ethvert Forsikringsselskab, der er tilknyttet Poolen, samt DDL's Billetkontorer
i Industribygningen og i Lufthavnen.
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TEGNINGER

Hvorfor ihhe

til

Skalamodeller,
Modelsvæveplaner,
Motormodeller

Af Chr. Rødsjer.

*

De rigtige, originale Tegninger
i hel Størrelse

I:::::::"[/

.... ,__

}f,

CR. R-8.

SKALAMODELLER
Nr. 2. Wellington-Bomber . . . .
• 3. Fiseler Storch . . . . . . . . .
• 7. He 112...............
• 8. Russisk Bomber DB 3 .
• 9. Ju 87 . . . . . . . . . . . . . . . .
• IO. Spitfire . . . . . . . . . . . .. .
• 11. He 111 K........ .....
• 12. He 115 .. . . . . . . . . . .. .
• 13. Focke-Wulf 189 . . . . . . .
• 14. Ar 196 . . . . . . . . . . . . . . .
• 15. Hurricane.......... . ..
16. Hs 126...............
• 17.• Focke-Wulf Condor•..
• 19. Ju 88 . . . . . . . . . . . . . . . .
• 20. Ju 52 . .. .. . .. . . . . .. . .
• 21. He 123 . . . . . . . . . . . . . .
• 32. Halifax........... ... .
• 33. Blohm & Voss . . . . . . . .
• 34. Romeo . . . . . . . . . . . . . . .
• 35. Focke-Wulf FW 190 . . .
• 36. Boulton-Paul Defiant
(2-sædet Jager) ...... .
• 37. Curtis P 36 ( 1-s. Jager).
• 38. Japansk Jager (2-sædet).

•
•
•
•
•
•

.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0.75
0. 75
0.75
1.00
0. 75
0. 75
0.75
3 00
0 75
0.75
0.75
0.75
1.00
1.50
r.50
1.00
1.75
1.00
1.00
1.00

• 0.75
• 0.75
• 1.00

MODELSV ÆVEPLANER
Nr.
•
•
•
•
•
•
•

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

ZOgling junior ...... . Kr. 0.50
ZOgling ............ . • 1.25
Spatz .............. . • 1.25
Habicht ............ . • 1.25
Albatros ....... .. .. . • 1.50
Der kleine Reiher ... . • 1.50
Grosses Albatros . .. . . • 2.00
Grosser Reiher ...... . • 1.00

MOTORMODELLER
Nr. 30. Drohne ............. . Kr. 1.50
• 3 I. Lerche .. . .......... . • 1.50
Dieselmotormodel FLYG 44 . . . , 600
Benzinmotormodellen HS 100 . • 6.00

DANSKE SV ÆVEMODELLER
Nr. 39. Simplex ............ . Kr. 0.75
(Dansk Modelflyver Unions
Begynder-Svævemodel)

•
•
•
•

40.
41.
42.
43.

Grimponimus (Kl. 7) ..
Calle (Kl. 8) ........ .
Ølhunden (Kl. 9) .... .
-Holger Danske (Kl. 8)

•
•
•
•

2.00
2.00
3.00
2.50

Sendes franco mod Indsendelse af
Frimærker eller pr. Efterkrav
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A, de fleste vil vel straks svare, at
man ikke behøver at sætte Vinger
og stabiliserende Flader paa en Raket,
da den sandsynligvis vil flyve ligesaa
godt uden. Andre vil mene, at den
Slags Fyrværkeri ikke har nogen
Fremtid for sig, og lader dermed Problemet ligge.
I .MF Pegasus har jeg og flere andre
dog paa Trods af alle onde Meninger gennem længere Tid eksperimenteret med Raketmodeller, og vi er af
den Mening, at denne Form for Modelflyvning engang med Tiden vil faa
en ret stor Udbredelse.
De første Modeller, vi byggede, var
smaa og derfor baade tunge og vanskelige at trimme, men efterhaanden,
som Modellerne blev bygget større,
og der blev taget fornødent Hensyn til
de Ting, der i den første Tid foraarsagede Havarier eller Afbrænding i
Luften, blev Resultaterne bedre. Det
maa dog indrømmes, at alt for store
Modeller ikke har opnaaet saa gode
Resultater som ønskeligt, bl. a. paa
Grund af Brændstoffet.
Den Type Modeller, der almindeligvis anvendes til Raketforsøg, adskiller
sig noget fra de normale Modeller i
Udseendet, fordi det, af Hensyn til de

J

fra Raketten udstrømmende varme
Luftarter, er nødvendigt at lade Haleplanet bære af to Bomme, paa h vilke
ogsaa Siderorene sidder. Disse Bomme
er fastgjort til Planet ved Limning,
hvorfor det er af største Betydning at
faa den rigtige Indfaldsvinkel straks,
da Justering senere er vanskelig. Kroppen er for det meste skaaret ud af en
Balsaplade, og i denne er indfældet el
Holderør, som Raketten kan skydes ind i.
Selve Raketten volder en Del Vanskeligheder, mest dog med Hensyn til
Brændstoffet, men ogsaa fordi Hylsteret har en kedelig Tilbøjelighed til at
brænde igennem, hvilket dog kan forhindres ved at lime med Natronvandglas. Dette udmærkede Imprægneringsmiddel bruges ogsaa til at stryge
Bommene, samt Sideror og Haleplan
med, naar Modellen er dopet.
Som Brændstof anvendes Sortkrudt,
men der maa tilraades den største
Forsigtighed ved Pakning af Raketterne. Især maa man paase, at der ikke
forekommer Luftrum noget Sted i Raketten, da dette kan resultere i Modellens totale Ødelæggelse.
Til Slut lidt om Modellen. Den har
en Spændvidde paa 920 mm, Planareal 7,36 dm'. Haleplanet er 350 mm
i Spændvidde og har et Areal paa 2,1
dm'. Længden er 575 mm og Kroplængden 300 mm. Raketten er 200 mm
lang og den indvendige Diameter er 18
mm. Planbelastningen er 15 g/dm•.

JULE6AVENI

LAGG-3

,,STU KA"

KZIV

Spændvidde 194 mm . Kr. i .65

Spændvidde 274 mm • Kr. 2.25

Spændvidde 320 mm . Kr. 2.85
(Færdigbygget 9.85)

Alle Byggesæt er med Materialer

udsøgt Træ samt Tegning, Byg.geanvisning, Lim, Sandpapir, Traad m. m.

FOCKEWULF 190

1/ SPITFIRE

FLYVENDE FÆSTNING

Spændvidde 218 mm
Kr. I.SS

Spændvidde 650 mm . Kr. 8.85

Spændvidde 225 mm • Kr. 1.65

Tegning alene Kr. 1,65

(Færdigbygget 7.50)

(Færdigbygget 7.50)

DANSK MODELFLYVEINDUSTRI
Skala I: 50

BROGADE 6-8

ODENSE

TELEFON 10400

+ Porto
- .- 11

C. FERSLEW & Co. • FORLAG
KØBENHAVN

PRIS KR.

2.so

TEKNIK

HOBBY

OCH
Det nye Tidsskrift for Modelbyggere.

Modelflyvning, Modelbaade, Jernbaner m. m.
Udkommer hver Maaned. Pris 60 Øre pr. Nr. + Porto,
pr. Aargang Kr. 7.20 + Porto.

SVENSK FL YGTIDNING
Udkommer hver Maaned. Pris 60 Øre pr. Nr. + Porto,
pr. Aargang Kr. 7,20 + Porto.

Abonnement ekspederes fra

EJVIND CHRISTENSENS FORLAG
Vesterbrogade 60 . København V.
uundværlig
for enhver
flyveinteresseret

1'Ø111111111111e~
hLN ICA MAGNETSTAAL
1

Vi fremstille r. MagneEn e legant Lommekalender med praktisk o g o plysende
Indhold o m Flyvning: Motorflyvning - Svæveflyvning
· Modelflyvning samt alle andre i Lo mmekalendere
almmdehgvis forekommende Oplysninger.
Faas hoo

FLYV's FORLAG Vø• terbrogade 60 - København V.
eller ho• Derea Boghandler.

ter til ethvert Formaal

PEERLESS FABRIKKERNE
SKIOLD-PETERSEN & CO.
Lapl andsgode 2 -

København S

Har !l)c et Magnet-Problem, saa kom til os ... og vore Ingeniører
giver Dem teknisk Service m eil Hensyn tU Størrelse og Form

Aerodynamik
og dens Anvendelse i ModelØyvningen.
Af stud. polyt. Jørgen Mortensen,
(Sluttet.)

Jørgen Mortensen med en Selvkonsil'uktion i Klasse 1.
Bemærk f ældbar Propel og Slots .
Anvendelse af Slots.
Medens snart alle Flyvemaskiner er
forsynet med en Række Foranstaltninger,
der skal forøge Planets Opdrift saasom
Slots, Flaps og andre Klapmekanismer,
~aa anvender Modelflyverne stadig Planer
uden nogen aerodynamiske Effekter. Hvis
Modellernes Flyveegenskaber skal forbed .
res, lader dette sig faktisk kun gøre ved
at tage Aerodynamiken til Hjælp. Et
straalende Eksempel herpaa er de mange
Nykonstruktioner baseret paa Reynoldstallets Indflydelse paa Luftstrømmens
Forløb omkring Planprofilet. Men der er
stadig et Omraade, vi ikke har beskæftiget os meget med, nemlig Anvendelsen af
Slots. Da jeg skrev en Artikel herom i
FLYV Nr. 11-42, :var der flere af vore bedste Modelflyvere, som forsynede deres
Modeller med Slots, og de var alle enige
om, at Slots havde en afgørende god Virkning paa Modellernes Flyveegenskaber.
Men det store Flertal vovede sig ikke i
Gang med Opgaven, maaske syntes de,
det en altfor vanskelig Ting at indbygge
Slots i Planet, saa nogen større Udbredelse fik Slots ikke. Det er en Skam, for her
har vi et virkeligt Midde! til al faa vore
Modeller til at flyve bedre. Jeg skal derfor vende tilbage til Spørgsmaalet og behandle det noget mere indgaaende end i
min første Artikel. Om selve Konstruktionen af Slots maa jeg nøjes med at
henvise til Artiklen i Nr. 11 -42, da Pladsen
ikke tillader en Gentagelse af det allerene skrevne. Skulde man ikke være i Besiddelse af Bladet, kan det sikkert faas
ved Henvendelse til Redaktionen.
Det vil være en god Ide at betragte et
Polardiagram for et typisk Profil nær-
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mere. Fig. 19. Abeisseaksen angiver Modstandstallet, Ordinataksen Opdriftstalle!
og forskellige Punkter paa Kurven svarer
til forskellige Indfaldsvinkler. Punktet A
angiver saaledes den Indfaldsvinkel, ved
hvilken man har det bedste Opdrifts/i\Iocl -

Trods aabenbare Fordele ved al flyve
ved C, gør Modellerne det kun sjældent.
Grunden er den, at C befinder sig ret nær
B. Naar Modellen flyver ved en saa stor
Indfaldsvinkel, som C ved næsten ethvert
Profil repræsenterer, vil den meget let
ved en Forstyrring af Flyvningen komme
til al faa en Indfaldsvinkel, som ligger
paa den anden Side B ovre ved D, hvorved Modellen staller. Og saa har vi Skandalen, der er ingen Pilot til al rette Modellen op, og et Spin eller i heldigere
Fald et stort Højdetab er Resultatet.
Paa Fig. 20 ses den punkterede Linie,
som viser Polarkurvens Udseende, naa r
Modellen er forsynet med Slots. Opdrifls /
Modstandsforholdet bliver ikke bedre,
som mange maaske forledes til at tro,
det er stadig saa godt som det samme,
men den kritiske Indfaldsvi nkel er blevet
forøget ganske betydeligt. Dette ses ved,
al Kurven i Stedet for at synke, gaar næsten vandret et Stykke hen for saa først
at synke brat. Hermed er Maalel naaet:
Ved at tage Aerodynamiken Lil
H j æ 1 p h a r v i f o r b e d r e t M o d e 11 ens Længdestabil i let og sikret denne indenfor el størr e
Om r a ad e.
En lignende Virkning har den saakald te Turbulenstraad. Foruden at medvirk e
Lil at Modellen flyver overkritisk, virke r
den tildels ogsaa længdes tabiliserende .
Kurven herfor er vist sti plet.
Det kan ikke kraftigt nok opfordre,
Modelflyverne at forsøge og eksperimen tere med Slots. Der er ingen Tvivl om, al
meget endnu kan vindes paa dette Omraade.
Der har længe været talt om, at Svenskerne er meget bedre til at flyve med
Svævemodeller end os. Jeg tror ikke, at
del er saa slemt, som man gerne vil gøre
det til. Men stillet overfor den Kendsgerning, at vi ikke længere kan være sna
sejrssikre som før, gør, at vi i højere

slandsforhold (~:) og dermed det bedste Glidetal. Punktet B den Indfaldsvinkel, hvor Opdriften er størst, men Modstanden er ogsaa større. Et tredie Punkt
C viser den Indfaldsvinkel, ved hvilken
man i Almindelighed lader sin Model flyve, eller rettere burde flyve, nemlig den
Indfaldsvinkel, som giver Modellen den~
laveste Synkehastighed. Det er klart for
enhver, at man her faar den bedste Flyvning. Længere Flyvetid og større Chancer for al udnytte Termiken. For en Motormodel vil den endvidere ved C have
sin bedste Stigevinkel.

8

"•'
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Grad end hidtil maa eksperimentere og
finde nye Veje. Og er det ikke netop Modelflyvningens største Charme og store
Force, at man er sin egen Konstruktø r,
og ved Bygningen af sine Modeller kan
give sine Ideer frit Løb?
Artikelserien afsluttes hermed foreløbig, men jeg skal senere vende tilbage
til Aerodynamikens Betydning for Modelflyvningen, naar nye Resultater foreligger. Jeg tror, at mange Modelflyvere har
haft Glæde af Artiklerne, for mange er
de Modeller, som i Sommerens Løb er
konstrueret efter de Principper, som jeg
har omtalt i Artikelserien. Skulde der
imidlertid være nogen, som maaske ikke
helt har forslaaet enkelte Punkter, skal
jeg efter bedste Evne besvare eventuelle
Forespørgsler. Min Adresse er: stud. polyt. Jørgen Mortensen, Slangerupsgade 20,
Hillerød. Eneste Betingelse er, at Svarkuvert medfølger.
J ø r g e n l\I o r t e n s e n.

Fra Odense Modelflyveklubs Telegrafmatch
med »Vingarna«, Stockholm

set og fugtigt, og det var med Spænding
første Start foregik præcis Kl. 10. Det
blev aftalt, at hver Deltager skulde udføre de to Flyvninger straks, da vi frygtede, at det skulde blæse op hen paa Dagen. Det viste sig dog at have været unødvendigt, og vi vilde sandsynligvis have
opnaaet meget bedre Resultater, saafremt
vi havde ventet med at flyve til op paa
Dagen. Konkurrencen prægedes af fine
ensartede Flyvninger og meget fine Høj.
starter. Kl. 13,30 foretoges sidste Start
og Resultatet blev som følger:
De danske Tider:
Carl Johan Petersen, 3.02,5 - 2.57,4 6.13,6
4.00,0.
K. Enevold Nielsen, 2.29 - 2.49,4 5.34,5
3.37,6.
N. P. Jensen, 2.30,1 - 4.11,5 -,- 2.46,4
3.09,3.
A. Høst-Aaris, 2.57,l - 2.26,8 - 3.47,0
= 3.03,6.
Levin Jensen, 2.46,5 - 2.31,5 - 1.53,1
2.23,7.
De svenske Tider:
Rune Andersson, 3.11,4 - l.43,0 - 5.18,5
3.24,3.
R. Lowen-Åberg, 0.58, 2- 4.02,2 - 1.18,7
2.06,4.
L . Segerfeldt, 0.38,8 - 2.28,0 - 2.10,8
= 1.45,8.
B. Bergwall, 0.52,2 - 0.40,0 - 1.47,7
1.06,6.
G. Ridder, 1.52,6 - 0.58,6 - 0.26,9
1.06,0.
Sammenlagt Tid for O.M.-F. i Sekunder:
2922,8.
Sammenlagt Tid for • Vingarna • i Sekun.
der. 1707,0.
C..J. P.

=
=

=
=

=

=

=
=

Det danske Hold: Fra venstre: K. E. Nielsen, Aage Høst-Aaris, C. J. Petersen,
Levin Jensen, N. P. Jensen.
1943 afholdt O.M.·F. sin førISomsteForaaret
Telegrafmatch med • Vingarna• .
bekendt gik Svenskerne sejrrige ud

af Konkurrencen, idel de besatte alle
Pladserne. Dette skyldtes en Del de
forskellige Vejrforhold. Svenskerne havde
godt Vejr, medens det her i Danmark var
stærk Blæst, og desuden var Stævnet her
meget daarligt organiseret.
O.M.-F. tabte dog ikke Modet af den
Grund; Anret efter blev der taget grundigt fat paa Flyvning i Klubben, og snart
var der mange fint trimmede Modeller .
Ved et Klubmøde i Foraaret 1944 blev der
paa Foranledning af Svend Skou, som
holdt paa, at O.M.-F. sagtens kunde slaa
Svenskerne, sat en ivrig Diskussion i
Gang. De fleste var dog Pessimister og
mente, at vi overhovedet ingen Chancer

havde overfor Svenskerne med deres moderne Teorier. Efter nogen Snakken frem
og tilbage blev vi enige om at udfordre
dem til en Revanchematch. Den skulde
efter første Aftale afholdes den 24. Sept.,
men i sidste Øjeblik kom der Besked fra
• Vingarna « om al udsætte Stævnet til d.
1. Oktober.
Hvert Hold skulde bestaa af 5 Mand. I
O.M.-F. blev Holdet udtaget paa Grundlag af de foregaaende Konkurrencer, der
var afholdt i Klubben, og tillige ved en
Udtagelsesflyvning. Der blev udtaget 3
Hold · Tidtagere, saaledes at hver Flyvning kunde følges lige til Landingen.
Konkurrencen skulde begynde Kl. 10 og
være afsluttet Kl. 14.
Den 1. Oktober oprandt med stille
Vejr; om Morgenen var det temmelig di-

Uregelmæssighed i Bladets Ekspedition bedes altid .reklameret hos Postvæsenet. Hjælper dette ikke bedes
Ekspeditionen underrettet.

AL FORSIKRING:

A. JESSEN & CO.s Eftf.
V. Thomsen

Otto Thomsen

VESTER PORT

C. 9189- 9596

(midlertidigt Østerbrogade 72)

I MIKROFONER

De to Oanavox Mikrofoner O.l. og 0.2 er det nyeste indenfor Mikrofontekniken, det er permadynamiske Mikrofoner med en særligt præpareret
Membran forsynet med Aluminiumssvingspole.
O.l. er det ypperste, der er skabt i Mikrofoner, den har en enestaaende
Følsomhed, spændende fra 30 til 10,000 Hertz.
D.2. (Ny Model med forbedret Frekvensgang). Er en fiks lille Mikrofon,
der yder ypperlig Gengivelse, og den koster ikke mere end en god Kulkornsmikrofon.

D.2. Kr. 185,-

D.1. Kr. 385,-

I

FABRIK FOR ELEKTROAKUSTISK MATERIEL
Foreloblg Adreue1 FREDERICIAGADE 16, K,, TLF. CENTRAL 13696
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NY SVÆVEMODEL
i Klasse 8
HOLGER DANSKE
ANSK MODELFLYVER UNION har
D
nu atter udgivet en Tegning
en
Nykonstruktion, idel Unionen udsender
Lil

en af Hans Klove Larsen konstrueret
Svævemodel i Klasse 8 under Navnet
Holger Danske. Unionen har hermed foreløbig udsendt fire Nykonstruklioner; de
første tre er G ri m p o ni mus, Ø I h u n den og K a 11 e, der alle er modta.
gel med stor Interesse af vore Modelflyvere, og der er ingen Tvivl om, at ogsaa den nyeste Udsendelse vil blive godt
modtaget.
Det er jo nemlig ikke tilfældigt valgte
Konstruktioner, der udgives i denne Serie, først naar de i Praksis har vist særlig gode Flyveegenskaber, findes de værdige til at udgives pa;i Unionens Foranstaltning, men saa er man ogsaa sikker
_paa, at man har f aaet en velkonstrueret
og godt flyvende Svævemodel. Der er al lerede mange af disse Konstruktioner i
Gang rundt om i Modelflyveklubberne, og
flere vil følge efter, ikke mindst den sidste nye Klasse 8 Model , Holger Danske c
vil vække Opmærksomhed.
, Holger Danske •, som Hans kalder sin
Model, er en smuk Model (se Billedet)
med udmærkede Flyveegenskaber. Den
har saaledes skaffet sin Ophavsmand
Guldnaalen med Tiderne: 5.04,0 - 4.47,6
og 4.46,1. Men ogsaa ved andre Lejligheder har Modellen vist, at den flyver godt.
Bedst kendt er Indsatsen i D.M.U.'s Som.
merlejr i Bjergsted, hvor •Holger Danske • besatte 3. Pladsen i D.M. med Tiden
1.33,3.
I Skræntflyvningskonkurrencen
opnaaede Hans K. Lassen den bedste Enkelttid blandt alle Deltagerne, 3.53,0 (NBI
Haandstart) og han besatte her 1. Pladsen
i Kl. 8 m ed Tiden 1.59,6.
•Holger Danske « er en saakaldt , ny e
Model, idet den er forsynet m ed Svenskeren Sigurd Isacsons Profiler, i Plan SI
63010, dog i Plantip SI 03010 og i Haleplan SI 52507. Den ligner dog ikke de

Svævemodel i Klasse 8, >Holger Danske«, konstrueret af
Hans Kløve Larsen.
sædvanlige Modeller efter , nye • Principper. Den har hverken •Hængenæse , eller
lige Plan med smaa Ører, men har
tværtimod (med Fare for at faa en Del
Modelflyvere paa Nakken) tværtimod et
tiltalende Udseende. Modellen skulde der.
for kunne tilfredsstille baade den Modelflyver, der hplder paa de ,nye« Principper, og den, der lægger Vægt paa en
smukt formet Model.

Et Skolesvæveplan,
brugt, eller et delvis færdigbygget købes.
Pris m. m. bedes opgivet under Billet
mrk. 121 til FLYV, Vesterbrogade 60,
København V.

Cellofiner

Propeller til Skalamodeller:
2 bladet Diam . 40 mm
3
60 -

3

68 -

10 Øre
15 15 -

udstanset i ¼ mm Staalblik.

En Nyhed fra:

Tykkelse

Format

Pris

mm

cm

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

Flyvning med
W Modeller
er en rigtig Feriesport
for Far og Søn

ERIK WILLUMSEN
Afdelln11: W,Modeller

35, Piiastræde - København K.
Telf. Central 9230
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Nogle enkelte Data.
Plan Spændvidde: 180 cm.
Areal: 29,4 dm 2 •
Sideforhold: 1 :11.
Krop Længde 119 cm.
Haleplan Areal: 8,4 dm 2 (28 %).
Tegningen til HKL 10 ,Holger Danske •
koster Kr. 2,50 og fans fra FL YV's Forlag, Vesterbrogade 60 V.

a

KRAT MOa 10 Benzinmotor komplet

10 cm • ca, 0,35 HK Y, 6000 Omdr,/Mln.
Arbejdstegninger til " Krnt mo" 4 - 10 - 30.
Ufo rarbejdede Dele til "l{rntmo" 4 - 10 - 80.
F æ rd. T ændspoler - Stempelringe - Propeller .
All e Dele til omgnnend e Levering.

Arne Fog,

EnghaveveJ 76, Kbh. v.Eva 3701 -3709

Broehurer med Prfser •H•ende• grø"sf

PAPYROLIN
JAPANPAPIR MED GAZE
Meget stærkt og fortræffeligt til Beklædning
af større Modeller
Papyrolln eensldlg Japan, pr. løbende Meter Kr. 2.00
"

tosidig Japan, pr. løbende Meter Kr. 2.65
Bredde 90 cm

Papyrolln suger meget lidt Dope og har glat
Overflade

Motorgummi ca. 1 X 4 mm pr. Meter 50 Øre
Mod Indsendelse af Betalingen i Frimærker
ekspederes omgaaende

+

Porto

Erik WIiiumsøns Lærebog I Modelsvæveflyvning Kr. 2.00

Om de kongelige Personligheders
Hjemflyvning fra London, der blev en
udmærket Propaganda for DDL fortæller Luftkaptajn E. Damm nogle Træk :
- Af Vejrmeldingerne fremgik det, at
Vejret saa at sige var uforandret fra
Dagen i Forvejen, altsaa med Regn og
lave Skyer hele Vejen. Vi gik derfor
straks op i 3000 m og kom derved over
det tykke, graa, regnfulde Skylag og fløj
i det herligste Solskin. Over os en dybblaa Himmel og underneden et kridhvidt
Duntæppe - og det er jo altid en herlig
Oplevelse, naar man ved hvor graat og
kedeligt, der er nede paa Jorden. Yderligere havde vi to Fordele derved, idet
vi slap ud af al Lufturoen og kunde regne med en glimrende Medvind i denne
Højde.
Hjælpen fra Jordstationerne var ligesom Dagen forud fin-fin, saa vi i Ro og
Mag kunde udføre vor Navigation. Luftfartøjet laa lige saa støt og roligt, som
jeg nu sidder i min Stol og skriver, og
jeg glædede mig over, at jeg kunde opfylde den vigtigste af de Formaninger,
jeg havde faaet med hjemmel'ra, til Fuldkommenhed - nemlig at give de kongelige Personer en god og behagelig Flyvning; og saa kom Skandalen - troede
jeg dal
Vi havde lige givet vor sidste Position
til Kabinen 10 km Nord Helgoland da vore fornemme Gæster af Kortet opdagede, at Kursen mod Kastrup maatte
~aa i Nærheden af Graasten Slot - derfor ytrede man overfor Direktør Lybye
Ønske om at se Sommerresidensen fra
Luften. Saa for Pokker, tænkte je~, nu
gik det lige saa fint! Naa, vi indhentede
Vejrmeldinger fra Hamburg om Flensborg, Aabenraa og Sønderborg og fik saa
at vide, at disse Byer laa Øst for en svag
Tordenfront, der netop havde passeret
Tønder og Husum. Jeg ventede lidt endnu og begyndte saa en flad Nedflyvning,
mens Skymasserne lukkede sig om os. .
I 2000 m farer vi pludselig ud i en Lysning, og nede til venstre for mig ser Jeg
Flensborg Fjord, Graasten og det hvide
»Dukke-Slot« ligge badet i Sollys. Et
Vræl til Mekaniker Dalbro, der straks
farer ind i Kabinen, hvor jeg forestiller

mig ham med en flot Haandbevægelse
sige: »VÆ'SGO'«. To Minutter efter var
det hele forbi, men vi var jo stolte over
Resultatet. Meteorologisk er Forklaringen ligetil, da en saadan Opklaring er
almindelig paa Forsiden af en Tordenfront, men at det kommer til at passe
saa godt, som det gjorde den Dag, det
skal der alligevel ikke saa lidt Held til.

Men af den Grund slog vi ikke bly vore
Blikke ned, da vi efter Landingen i Kastrup maatte staa for mange Lovord.
Da det saa bagefter opklaredes, at det
var den første Trafikmaskine, der havde
fløjet Turen London- København i eel
Stræk og Turen oven i Købet var ttennemført i Rekordtid, kunde DDL og jeg
selv være tilfreds.
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A/s DANSK SHELL
SHELL-HUSET
PIUS

Pr. Aarruc Kr. 1,00
Pr. Nummer &O Øre

,,.KØBENHAVN

-

V.

EJVIND CHRISTENSEN
BOOTRYKKl!RI & PORLAO
Veaterbrogade 60 · Kbhvn. V.
Tel1. 13.404 • Poetgiro 23.824

,,.

