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Enhver 

Flyverbedrift 
i de sidste Aar - saavel i Flyve
maskine som Luftskib -:- er 
blevet udført I Fartpjer, hvis 
Maskineri bar været forsynet 
med SICFK.ugle- og Rollelejer. 
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Dansk Rør- & Sanitets-Kompagni 
ved Tyge J. Rothe 

Pilestræde 32 - Tit. 6185 - København K. 

MORSØ STØBEGODS 
Kaminer - Kakkelovne - Komfurer 

Centrah-armeovne og Komfurer 
\'askekedler - Gasovne 

l'tC. 

SANITETSARTIKLER 
Komplette Indretninger til Badeværelser 

Fajanl'l'kummer - Marmorborde 
Badekar og Badeovne 

Spejle de. 

LAMPER OG LYSEKRONER 
K r o n e 1· o g B o r d l a m p e r 

Skaale og Lampetter 
Ampler etc. 

ELEKTRISK 

HAANDLYGTE 
med 

Hellesens Tørelement 
Type V Nr. 4 

,,FLASH" 
4.5 Volt 

Holdbar 

Billig I Brug 

Altid klar 

Sikreste Lygte paa brandfarllge Steder 

Uundværlig i Hangarer & Garager 

Hellesens Enke & V. Ludvigsen 1/s 
Aldersrogade - København Str. 

LUFTENS HELTE 
( n ,- " ,, n mgs ) 

I den Overenskomst, som Famous Players 
Lasky Corp. sluttede med U. S.'s \\'ar De
partment om Laan ar bevit•geligt Materiel 
saasom Fly,·emaskiner, Lastbiler, Tanks 
og Ambulancer, der ved Opta 0 elsen ar 
denne Film ble,· bragt i A1wenclelse, var 
den Klausul, at alt :\lateriellet til l'n sam
let \'ærdi ar $ rn,oOO,OOU skulde afleveres 
i samme perfekte Stand, i hvilken det 
blev modtaget. 
Selskabet søgte derfor ganske naturligt 
tekniske Eksperters Haacl . Disse meddelte, 
at Smøringen var en af de ,·i~tigste Fak
torer for l\fateriellets gode\' edhgeholdelse, 
og tilraadede derfor at anvende Gnrgoyle 
l\lohiloil. Raadet blev fulgt, (;argoyle Mo
biloil blev udelukkende anvendt, og det 
samlede Materiel, der blandt andet talte 
120 Flyvemaskiner, blev afle,·en•t i per
fekt Stand. 

VACUUM OIL COMPANY A/s 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ . . ~ 
• • • • • • • • • • • • • • 
i CORNELIUS KNUDSEN i • • • Kgl. Hof-Optiker & Instrumentmager • • • : Købmagergade 15 - København : 
• • • • • F • : remstiller paa egne Værksteder : : 
• A • • eronautiske, • • • 
: Astronomiske, : 
• G • • eodtl'tiske, • • • • N • • autiske og • • • 
: Optiske ln!,>trumenter. : 
• • • • • • : Til aeronautisk Br11r1 fremhæves: : 
• Aperiodiske Kompasser, Højdemaa- • 
: fere, Barografer elc., og Firmaet : 
: paalager siy U11dersøgelse, Repara- : 
• tion og J11sleri11g af saacill1111e In- • • • • strumenler, saml Ny-Fl'em.~lilling af • 
: Special-Appamter til .werligeFormaal. : 

• • • • ~ ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Vickers ~VANGUAHD", forsynet med to li50 IIK Holls Hoyce "Condor" i\lotorer. Foruden Forer og Navigatør har 
l'\laskinen Plads til 23 Passagerer, og anvendes bl.a. som Troppetransportmaskine ved de engelske Luftstyrker i Irak. 

Englændernes Luftstyrker i Mesopotamien. 
AT sikre Vejen til Indien er stadig et af de store 

Spørgsmaal for det engelske Rige, og efter Krigen 
fik det en kærkommen Lejlighed til at sikre sig 
Landet mellem Eufrat og Tigris, det gamle Meso
potamien, eller Irak som det nu kaldes. Irak ligger 
som Centrum i den nære Orient, · og foruden at 
clanne et betydningsfuldt Sikringsled i Forbindelsen 
mellem England og Indien, letter det tillige Kon
trollen med Arabien, Persien og Tyrkiet. Det gamle 
historiske Land er derfor af uhyre stor militær Værdi 
for Englænderne, og de giver sikkert ikke Slip paa 
det igen. 

For første Gang i Historien har man imidlertid 
vrere t Vidne til, at et erobret Land bliver holdt 
besat ved Flyvemaskinens Hjælp, thi Besa'ttelses
tropperne i det 370.000 Kvadratkilometer store Land 
bestaar udelukkende af Luftstyrker, understøttet af 
nogle mindre Fodfolkstyrker. 

Besættelsestropperne i Irak bestaar af 3 Dagbom
bardementseskadriller og 1 Nathombardementseska
drille samt 1 Armeeskadrille; ialt 58 Flyvemaskiner 
i første Linie og 82 Maskiner i Reserve. Hertil 

kommer yderligere 7 Panservognsafdelinger. 
De spredte Byer og de vanskelige Transport
forhold paa .Jorden har imidlertid bevirket, at man 
har maattet tage Flyvemaskinen til Hjælp, ogsaa 
hvor det gjaldt om at transportere mindre Trop
pestyrker fra Sted til Sted. Den ene Eskadrille be
staar derfor af store Troppetransportmaskiner, der 
hver kan rumme 25 Personer, og man har i ikke 
saa faa Tilfælde haft Le.ilighed til at anvende dem. 
At transportere en Troppestyrke et Par Hundrede 
Kilometer gennem det uve.isomme Terræn, kan ofte 
vare en Ugestid, hvorimod de store Troppetrans
portmaskiner tilbagelægger det samme Stykke Vej 
i Løbet af et Par Timer. 

I et bestemt Tilfælde, under Urolighederne i Kur
distan i Hl23, gjaldt det om hurtigst muligt at sikre 
et bestemt Terrænafsnit, og to Kompagnier indisk 
Infanteri blev i Løbet af faa Timer befordret ad 
Luftvejen til det truede Sted. Hvis Transporten skulde 
være foregaaet paa sædvanlig "jordbunden" Maade, 
vilde det have varet seks Dage! 
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~LLEHEDE i J!JO!J. samme Aar som m Bleriot, som den første, fløj over [{a-
1wlen, skrev den bekendte fi·anskc 

Fredsven , d' Eslournelles de Conslant, al Flyve
maskinen trods all, hvad der paa del Tids
JWnld kunde tale i modsat Retning, uilde 
nærme Jlenneskene og Folkeslagene til hin
anden , meget mere end blive cl /(am1nniddcl 
f'or dem. Utallige Baand knyttes imellem Fol
k.ene, all eftersom del indbyrdes Samkvem 
udvides, kun Uvidenhed og Ukendskab til 
Iwerandre avler /(onflikl. /(rig bliver vel ikke 
derigennem umulig - man maa altid regne 
med, al Folkene saauel som de enkelte Men
nesker kan lade sig vildlede af Intriger , F~jl
greb eller Daarskab, den evige Fred eksisterer 
ikke, saa lidt som den filldk.011111.e Lykke -
men ved det voksende mellemfolkelige Sam
lwem vin.der Menneskeheden. f'or huer Dag, 
der gaar, et lille Skridt videre fi·em, henimod 
større indbyrdes Fordragelighed, større Har
moni i Tilværelsen og derved - og atter 
kunde man sige: trods alt - større Stabilitet 
i Verdensforholdene. 

Verden.skrigen viste, al Intriger, F~jlgreb og 
Daarskab endnu kan sætte en l erden i Brand, 
men d'Estournelles de Constan.t's Ord er ikke 
derfor gjort til Skamme. De har deres Gyl-

dighed den Dag i Dag, og saa længe Verden 
staar, vil del personlige Samkvem li! enneskene 
imellem være det, der skaber de bedste Be
tingelser for el nøjere indbyrdes Kendslwb og 
en dybere Forstaaelse blandt .!ordens brogede 
Befolkning. Derfor maa ethvert Fremskridt 
J)(la /(ommwzikalionsuæsenels Omraade, et
hvert nyt Befordringsmiddel, der som el na
turligt Led i del all beslaaende Tl:afiknel fel
ter del mellemfolkelige Samkvem, hilses med 
Glæde og Forventning. 

Den vældige Udvikling af den civile Flyv
ning efter /(rigen vidner ogsaa om en vok
sende Forslaaelse af Flyvemaskinens Betyd
ning; men vi staar endnu kun ued Begyn
delsen til en ny Æ'ra paa Samfn.'rdselens 
Omraade. Den "menige" lland har endnu 
ikke i tilstrækkelig Grad Øjet aabenl for denne 
Flyvningens almennyttige Betydning. Som el 
hurtigt og bekvemt Befordringsmiddel er Fly
vemaskinen. endnu ikke gaael ind i den brede 
Befollmings Bevidsthed, og før delte sker er 
Maalet ikke naael, Luftens Erobring ikke 
fuldstændig. 

El Oplysningsarbejde, en Propaganda i Or
dets bedste Betydning er nødvendig, men del 
er lige saa nødvendigt, ja til en vis Grad 
endnu vigtigere, al en saadan Propaganda 
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slraks fi·a Begyndelsen ledes ind i del relle 
Spor, holdes iwlen/<Jr sin naillrlige Begræns
ning, f<Jr derigennem al undgaa den uf'or
slall(lige Ouerdrivelse, som ullid er ellwerl 
Fremskridts uærsle Fjende. Lige saa uklogt 
del er al overvurdere Belydningen af' ,,del 
20de Aarlrnndredes l'inger'' . lige saa urigtigt 
er del al møde dem med utidig Skej>,c;is. Sand
heden ligger: som altid. i Jlidlen. og del er 
denne Sandhed, som del gælder 0111 al slaa 
f'asl i den almindelige Bevidsthed. 

Ellwerl Land, del være stort eller lille. maa 
være med i delle OJJlysningsarbejde, denne 
Propaganda. Al lilretlelægge delte Arbejde 
i Samarb~jde med Dagspressen paa en saglig 
og dog let tilgængelig Jlcwde for del danske 
Publikum er Formaalcl med delle Tidsskrifl. 
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hvis Udgivelse Det Kongelige Danske Aeronau
liske Selskab med dette første Nummer pua
begynder som cl vigtigt Led i dels Program: 
Al udvikle Interessen for og /i·emmc acronau
liskc f'orelagender i Danmark samt de \liden
skaber. som knytter sig hertil. 

Bestyrelsen ved. al den har alle Selskabcls 
.liedlemmer bag sig i denne Sag; det er vor/ 
Ønske og Haab. al Evnen nuw staa .llaal 
med ViUen , saaledes at Tidsskriftet maa komme 
Lil at virke eflcr sit Formaal til Gavn og 
.,1!,'re for dunsk Luftfart. 

Tyge .I. lfolhe, 
Formwul 

for 

JJcl ko11!Jcliye cl1111skc 11crom111/isk1• Sl'!s/,trb. 

Flyvningerne over Atlanterhavet og Lufttrafik. 
DE cnkelle heldige Allanlerhavsl'lyvninger, som 

er hlevel foretaget af Lindberg, Chamberlain, 
Byrd, Schlee og Broch saml den nylig sledfundne 
Flyvning l'ra Øst mod Vest af KiH1l, v. Hiihnel'cld 
og Fitznwuritz har udlosl en Bege_islring uden Lige. 
Fra mange Si<ler er man endog allerede hcgyndt 
:il tale om Oprellelsen af regelmæssige Luftrnlcr 
over Atlanlerhavel. 

Lad del derfor vtcre sagt med del samme, al 
alle disse Flyvninger over del nordlige Atlanterhav 
inl<•/ som hdsl har mNI Lu/1/raji"I.- al yøn'. 

Hver enkcll Flyvning har ganske vist v,crel en 
Bl'drirt en k,cmpenut•ssig Pnt•stalion som 
viser, al del har vtt•rel i\Ia•11<l me<l .Jernnerver, der 
har u<ll'ort den, men med Lul'ltral'ik har del intet 
tilJa~lles. 

Alle de i\Iaskiner, der hidtil har vtcrct anvendl, 
har vtt•rel Landmaskiner, og i de rlcsle Tilf,l'lde 
endda <'enmotorede i\Iaskiner; <l. v. s. Flyvningens 
heldige Genncml'orelse har l'orsl og fremmest va·rel 
cl i\lolorsporgsmaal. Og de mange, der har prøvet 
paa al forcere Lul'tve.ien over Atlanterhavet har 
ikke alle v,l'ret lige heillige, hva1l enten delte nu 
skyldes tekniske eller andre Aarsager. Over 2:') 
i\lcnnesker har allerede sal Livet Lil under deres 
vovelige Forsøg. 

Desva·1-re skader hver mislykket Atlanlerhavs
l'lyvniug langl mere end mange, der lykkes. Ved 
LilJældige hasarderede Flyvninger over store, aalme 

Have !'remmer man ikke Flyvesagen paa nogen 
i\lamle. Tva•rtimod. Den Tillid, som Lufttrnl'iksel
skahcrne Dag ud og Dag ind bestræber sig ror al 
styrke, mister all Jor meget ved slige Eksperimenter. 

Sa·rlig gall har det va.>ret i de Till'ælde, hvor 
ukyndige Damer har engageret Personale o. s . v., 
udelukkende med det Formaal i Løbet af kort 
Tid al opnaa Venlensl>erømmelse. Thi andel kan 
Formaalel ikke være. Flyvninger al' den Ari nrn11g
ler saglig Interesse. 

Da Tillohene Lil at vill e flyve over Atlanlerhave l 
forrige Aar var ved at tage O,·erhaand , var den 
canadiske Hcgering saa l'ornurtig al rorhyde ca11a
diske Flyvere at starte, idet man g_iorcle ga•ldell(k, 
at Atlanlcrhavet ikke var nogen Tumleplads l'or 
Sportsfolk. Saafremt en Atlanlerhavsl'lyvcr nodlan
dede og tilkaldte H.ia•lp, saa vilde adskiliige Dam
pere være nødsaget til at ile til Hj,l'lp, og man 
g,iorde g,l'ldende, at det var ganske urorsvarligt, at 
r. Eks. en stor Oceandamper med Hundreder ar 
Passagerer om Bord skulde va·re tvungen Lil at 
spilde Tid med at lede el'ter en tilfældig privat 
Flyvemaskine. 

i\len - den regelrrncssige Lufttrafik over Atlan
terhavet vil komme en skønne Dag. -

Saafremt man med nogenlunde Sikkerhed skal 
kunne foretage Flyvninger over Atlanterhavet, saa 
maa imidlertid de Lelmisk<' og organisatoriske Spørgs
maal forst og fremmest løses paa en tilfredsstil-
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lende Maade. Økonomisk set kan man heller ikke 
tænke paa at drage Nytte af saadannc Flyvninger, 
saalænge hele Maskinens Lastevne - og lidt til -
maa tages i Brug for at kunne medføre tilstrække
ligt Brændstof. 

Teknisk set maa man først og fremmest have 
en sødygtig Vandflyvemaskine forsynet 111('(1 flere 
~lolorer, og selv om man i Øjeblikket har drifts
sikre Benzinmotorer, saa er disse dog ikke Frem
tidens Løsen. Benzinmotoren er ikke tilstrækkelig 
robust, og den bruger alt for megen Brændstof. 

Saafremt den fremtidige Atlanterhavstrafik skal 
forelages med Flyvemaskiner - og vel at mærke 
foretages økonomisk - saa maa man uden Tvivl 
finde paa et andet Drivmiddel end Benzinmotoren. 

Hvad de organisatoriske Spørgsmaal angaar, saa 
maa en fremtidig Lufttrafik over Atlanten hygges 
op etappcvis, paa samme ;\lamlc som Lufttral'ikkcn 
over Landjorden er blevet hygget op. Selv om man 
finder en anden Slags Drivkraft og et andet Brænd
stof saa vil det alligevel ikke være formaalstjcnligt 
at forelage direkte Farter over Atlanterhavet med 
en Flyvemaskine. Bl. a. af sikkerhedsmæssige fo·un
cle maa der oprettes Mellemstationer undervejs. 

Organisationen paa .lorden - eller rettere sagt 
paa Vandet - vil være af lige saa stor Betydning 
for en kommende Lufttrafik over Atlanten, som 
del i Øjeblikket er for den "jonlbunclne~ J;ufttrafik. 

Der findes til Eks. B forskellige Luftveje over 
ilet nordlige Atlanterhav: 

a) England - Færøerne - Island - Grønla111l - La
hrador- N ew-York, 

h) Europa- Azorerne- New-York og 
c) Europa - Azorernc - Bcrmuda-Øcrne - Ncw

York. 
Paa den førstnævnte Rute l'incles nalurli~(e Støt

tepunkter undervejs, og 
det var hl. a. den Rute, 
som de amerikanske Fly
vere fulgte, da de i HJ24 
fløj Jorden rundt. Det 
synes ogsaa at være den 
Rute, som Lindberg vil 
følge paa sin na'r fore
staaende Tur til Europa. 
Imidlertid lider denne 
Hute under den Skavank, 
at den kun kan gennem
flyves en ret kort Tid af 
Aaret. Den øvrige Tid gør 
de ugunstige Vejrforhold 
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al Flyvning umulig. - Betydelig gunstigere stiller 
Forholdet sig for de 2 sidstnævnte Ruters Ved
kommende hvad Vejrforholdene angaar, hvorimod 
Distancen fra Etappe til Etappe er saa stor al der 
knl'vcs udlagt Støttepunkter. l\Iellcm England eller 
Ouessant i Bretagne og Azorerne er Distancen 
ca. 1200 km., og her maa f. Eks. udlægges et Støtte
punkt. 

Den senere Tid, hvor man iovrigl har beskæf
tiget sig med Problemet om en kommende Luft
trafik over Atlanterhavet, har man ogsaa drøftet 
Spørgsmaalet om Udlægningen af Støllepunkter i 
Atlanterhavet, og fra forskellig Side er der l'rcm
kommet Projekter om saakaldte "flydende Øer". 

De fleste af disse Ø-Projektcr maa imidlertid be
tragtes med en ikke ringe Skepsis, især hvor det 
drejer sig om at konstruere store, flydende Lan
dingspladser for Landmaskiner; for er der nogc1, 
der ikke kan anvendes til Allanterhavstral'ik, saa 
er det i høj Grad Landmaskiner. 

Hvad det gtl'lder om at oprette, er cl Stoltepunkt 
for den store, sødygtige Vandflyvemaskine, og til 
dette Formaal vil det sikkert være hedst al udlægge 
Støttepunkter i Form af Dampere. 

En saadan Hjælpedamper maa være udrustet 
med alle nødvendige Hjælpemidler som kan under
støtte Flyvemaskinens ~avigering, Efterretnings- og 
Yejrmelclingst.ieneste o. s. v., kort sagt, den skal 
være del store Led i Sikringstjenesten . Hvis Fly
vemaskinen hliver nødsaget til at foretage en tvun
gen Landing midt imellem 2 Stationer, saa maa 
der kunne bringes Hjælp Lil iiaskinen fra cl af 
Støttepunkterne, og det vil kun kunne lade sig gøre, 
saal'remt Støttepunktet er en Damper. En "flydende 
Ø'· vil ingen H.ia•lp kunne bringe. Og en h •tmgcn 
Landing maa man regne med, indtil man l'aar kon-

strueret en helt a1Hlen 
Fartøjstype. 

Som man sC'r, er der 
endnu adskillige Opga
ver, der skal løses, for
inden der kan oprellcs 
Lufltral'ik over del nord
lige Allan lerhav, Lhi Lu 1'1-
lrafik har ingen Chancer 
for at kunne eksistere, 
med mindre den yder 
Sikkerhed, HegelmR'ssig
he1l og Punktlighed. 

I. Follman11 . 
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Sportsflyvestævnet i Gøteborg fra d. 17.-20. Maj 1928. 
lngenior F. Nybor!J Chri.~leme11. 

GOTEBORr., der for har været Forcgangshy med 
Hensyn Lil Arrangement ar Flyvestrevner, afholdt 

i Dagene d. 17.- 20. i\la.i Noniens første Sportsflyve
stævne. AI Begyndelse er svær, det maatte Svenska 
Flygkluhhen , der stod som Arrangør ar Stævnet, 
ogsaa sande. Ar ca. 20 Maskiner, 
der havde anmeldt deres Del
lagclse, kom 7 i\Iaskiner, og af 
disse havde den ene e1Hlda ikke 
l'aaet Luftdygtighedsbevis. Der 
tlellog saaledes 11 civile Maski
ner og :1 i\lilit,t'rmaskiner (de 
svenske Tom nH.: I ise i\Iaskiner mecl 
80 HK. Thulin i\lolorer). 

Følge11<le forskellige Typer var 
repræsenterede: De Havilland 
:\lolh; Haah-Kalzenslein Schwal
lie ; Klemm-Daimler og Halherg 
(Halherg i\lotorindustri, Leiks
herg) . Endvidere deltog udenfor 
Konkurrenccrnedeovenfornct'vn
le tre Tommelise i\Iaskiner, samt 
Hode Kors nylig.i1Hlkøhte .Junkers 
i\l011oplan . 

var saavidl man kunde skønne ca . 80- 8i) Km/Ti
men. En anden Mangel ved Maskinen var, al 
Motoren tilsyneladende ikke var særlig driftsikker. 
Bamle under Hø.ideprøven og Hastighedsprøven 
kunde den ikke komme op paa sine normale Ofi\1. 

Ligeledes syntes der stadig un
der Kunstflyvning at være Van
skeligheder med Benzintilførslcn. 
Dette var særlig Tilfældet ved 
Hel-Rulninger, Loop og Rygflyv
ning. 

Sehwalben var cl Biplan af 
orloclox Type med Slaalrorsske
let og Lærredsbeklædning. En til
talende Egenskab ved Maskinen 
var dens store Manøvredygtighed 
og dens robuste Konslruklion . 
Den vilde sikkert egne sig ud
mærket som Overgangs-Skolema
skine til .lagerflyvning. 

Høde Kors Amhulance-1\laskine 
var af samme Type som .Junkers 
Passagermaskine til 5 Personer. 
Den anvendes -.om Pontonma
skine om Sommeren og forsynes 
med Ski om \'inleren . Motoren 

Stævnet hød ikke paa he1mer
kelsesva·rdige Pnt'stationer i no
gen Retning. Faldska•r111s1•kspcrlcn Ira f.olcho1·1{ •. /o/111 Tr,11111111. var en .T li nkers L :5 paa 280/31 () 

For al kunne deltage i Slct•vnel 
sku Ide i\Iaskinerrie kunne de-

1111•<1 sin nuss,•I Ska•rm. HK. af saintne Type S0111 den, 

monteres og monteres af lo ;\land i Løbet af højst 
en Time. 

Klemm-Daimler og Moth klarede dette med Glans, 
hvorimod Schwalhen havde \'anskelighecler, idet 
den aldeles ikke var beregnet til at demonteres for 
Ophold i Hangarer. Det 
var saaleclcs nøclvendigt 
al hygge Bukke Lil Undcr
slolning af Planerne, me
clcns clissc hlev demon
teret. 

der anvendtes i "Bremen u under 
dennes Allanlerhavsl'lyvning. Motoren var forsynet 
med en lille encylindret Hjælpemotor med Kom
pressor til Startmotor. Denne betjenes fra Forer
pladsen. Inde i Maskinen kunde anbringes lo Baarer 
om Slyrbonl. Baarerne kunde transporteres ud ge11-

nem Kroppens Sider. Li
geledes fandtes der lo 
Instrumentkasser med 
alt Tilbehør for Læge 
og Sygeplejerske. Af Hen
syn lit Desinfektionen 
var Kabinens Vægge ind
rettet saaledes, at de 
nemt kunde afvadskcs. 

Halherg Maskinen var 
et Monoplan hygget af 
Metal og Krydsfiner i en 
skøn Forvirring, og viste 
egentlig kun Resultatet af 
Samarbejdet mellem en 

Schwalhen kunde e
genllig ikke rigtig siges 
al komme i Betragtning 
som Sporlsmaskine, den 
maalle snarere betragtes 
som en af de saakaklle 
Hc.isemaskiner. i\Iotoren 
var en 80 HK. Siemens
Jla lskc lul'tkølel i\Iolor, 
og Lanclingshastigheden n:rnb J{ulzcuslcin - . GrusmOckc ' (:IO llh'.. Anzani l\lolor). allovervR•ldende Intcr-
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esse for Flyvning og et totalt Ukendskab til de 
mest elementære Love for Konstruktion og Byg
ning af Flyvemaskiner. Det lykkedes da heller ikke 
at faa 1\faskinen godkendt af Luftfartmyndighe
derne ; ja, det lykkedes end ikke at faa ~fotoren 
(der ligeledes var fabrikeret i Lciksherg) startet i 
de •l Dage, Flyvestævnet varede. 

Under Stævnet blev der demonstreret nogle 
Hussel Faldskærme, og der blev ogsaa foretaget 
nogle l'dspring med dem. Skærmen afviger fra 
den i Danmark anvendte Irwing Faldskærm der
ved, at Udløsningen ikke foregaar ved at en lille 
Faldskærm automatisk aabnes efter Flyverens H.yk 
i Snoren, men foregaar ved at hele na,kket rives 
af Skærmen. Sk~ermen er al' <len saakalclte Lohe 
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Type (det vil sige, at de underste Kanter er rundet 
indefter) ; dette giver Slut>rmen en langt roligere 
Beva•gelse i Luften, ligesom dens Faldlinie er mere 
lodret uden at Faldhastigheden derfor forøges. 

At Interessen er stor for Sportsflyvning viste den 
første Dag, idet der til Trods for det daarlige Vejr 
var mødt ca . 2000 i\Iennesker, skønt Flyvepladsen 
i Gøteborg ligger over en hal v Times Automobil
kørsel udenfor Byen. 

Under Stævnet blev der solgt to iiaskiner, nem
lig to Grasmiickc, skønt disse slet ikke deltog. 
Maskinerne, der fabrikeres al' H.aah-Katzenstein, 
var, efter hvad der hl cv sagt, udsolgt, saaledes 
at det luwde va'rel umuligt at faa dem med til 
Stævnet. 

Nordpolsflyverne hyldes i København. 
EFTER Indbydelse fra Det Kongelige Danske Aero-

nautiske Selskab og Det Kongelige Danske Geo
gral'iske Selskab ankom de to Nordpolsflyvere, Kap
tajn G. Wilkins og Løjtnant C. Eielson til Køben
havn den 28. Maj om Eftermiddagen. Flyvernes 
Rejse fra Oslo til København foregik med Luft
hansa's Rohrbach tt Hoccou Flyvehaad. En Eska
drille paa tre danske Militærmaskiner, førte af Lø.it
nant Bfarkov, Overofficiant Larsen og Sergent Wiirtz, 
var fløjet tt Roccou i Møde og eskorterede den ned 
gennem Sundet til Kastrup Lufthavn. 

Den 29. om Aftenen holdt de to Polarflyvere et 
meget interessant Foredrag om deres spændende 
Færd, og senere paa Aftenen blev de hyldet ved 
en Festhanket, hvor Hs . kgl. Højhed Kronprinsen 
udnævnte Kaptajn Wilkins til Æresmedlem af Det 
Kongelige Danske Geografiske Selskab. 

Wilkins og Eielson startede den lfi . April i Aar 
fra Point Barrow i Alaska med et Lockheed Vega 
:Monoplan (225 HK. Wright Whirlwind Motor) for 
at flyve tværs over No_rdpolen til Spitzbergen, -
og efter 20 Timer og 20 Minutters Forløb landede 
de ved Svalhard paa Spitzbergen. Først den 21. 
April havde Vejret bedret sig saa. meget, at de kunde 
starte og flyve videre til Green Harhour. Ialt til
bagelagde de :-3520 km i Løbet af 21 1/ "' Flyvetime. 

Kaptajn \Vilkins er Australier og har haft en 
meget eventyrlig Li\'shane. l 1nder Krigen mellem 
Tyrkiet og Bulgarien i HH2 optog han Film fra de 
tyrkiske Linier. Fra Hll3- 17 deltog han i Stefans
son's arktiske Ekspedition. I 1H17 blev han Løjt
nant i det australske Flyverkorps, hvor hans Spe
ciale blev Fotogral'ering. 

Fru Fly,·~rncs :\lo1llal(<•l~~ i 1':1slrnp LullhnYn . 
I.In. /:.ie/so11 . l\apl. ll 'i/!.i11., . l'rol,•ssor Stro111ar,11 . Di r. Tua• Rotlw. 

I November HIHI startede han sammen med tre 
andre Officerer fra Hounslow i England i en Blach
hurn- "Kænguru u for al flyve til Australien . Forsøget 
1_11islykkedes imidlertid, idet i\Iaskinen havarerede 
paa Kreta. 

I 1920- 21 deltog han i den engelske Ekspedition 
til de arktiske Egne ved Sydpolen, og umiddelbart 
derefter sluttede han sig til Shacklelon's antarktiske 
Ekspedition. I 1 !)23- 25 var han mlsendl af British 
Museum til det nordlige Australien, og endelig l!J2(-i 
og Hl27 foretog han flere Forsøg paa at flyve over 
det nordlige Polarhav fra Alaska, uden at han dog 
havde Heldet med sig. 
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Ballonen "Danmark"s Opstigning den 27. Maj 1928. 
N ,\ .\R man har lravll og har el l'asl i\laal l'or sin 

He.ise, er Flyvemaskinen selvfolgelig al fore
lnl'kke frem for en Ballon , men el'ler .,DAN -
i\lARKus Pinse-Tur Lil Sverige vil .ieg ioYrigl holde 
paa, al det er endnu mere vidunderligt al re.ise pr. 
Ballon end pr. Flyvemaskine. 

Det er den mest storslaaeclc Form l'or Huifr. 
i\Ian driver fuldkommen lydlosl l'rem gennem Rum
mel .. . Alle de hrogede Lyde fra .lorden naar op 
Lil En, men de lyder saa l'jernc og uvirkelige, al 
man ll!l'ppe la~gger Ma-rke Lil dem og heil kan give 
sig hen i GI æden over al sua•ut• . . . 

\'i føler hverken Fart eller OpdriH. \'i maa hav ' 
Barograferne og de andre Instrumenter Lil al for
tælle, at vi hevæger os med 2.'5 Kilometers Hastig
hed, at vi er 1"50 Meler Lil \'e.irs, og at Luft-Tem
peraturen i denne Hø.ide ligger omkring Fryse
punklel . .. I en Flyvemaskine vilde disse Tal 111-

teressere os. Der føler man sig allid midt i clcl 
larmende .lag imod nye, tekniske Fremskridt. . .. 
Der ghder man sig over Hastigheden og Ho.i1len, 
over hvert indvundet l\linut, men oppe i Ballonen 
er del os altsammen komplet ligegyldigt. Her slaar 
vi ganske stille i den svagt vu{igende Kun- og gl:t•
der os over .lorden og Livet. . . . 

\'i ser ucl over et nrn•gligt Landskah med lyse, 
solklare Farver. Ude i Vest gaar Store Bæll som 
en hvid Stribe af Vand .. . Østerpaa ser vi langt, 
langt op i Sverige, hvor Skaanes gronne i\Iarker 
hrydes af Klippejonlcrnes morke Naaleskove . . . 

Fra Ballonpladsen. 
ffVEM l:\\·cr Vindene, nwns Dircklnr la r.our c a· 

horle'I Det ,ar Dagens shuu•nd,• S/,org,-
nrnal ved TI11llonopsl ig:11in:.,t<"ll Pin'il'dag. \ inch..•11 
f11lte sig ojensynhgl fl'i og herrelos: snart , ilde 
Ballonen hlh·e fort til l{urholellel /""' llnge11 og 
snart t il Fals lerho 's 111011da- nc lim ,•slr:111<I. lkl 
hlcv Fulslerho ! Del ,·ur forres1<•11 11:cr ik ke hlen•l 
hverken tiet ene eller tiet andet. for c; u~puafyl 
deren \"'" llosenhorg fik ved Tn•l id,•n del lystige 
Indfuh at gasbedo,·e ullc Tilskuerne. Gasled
ningen sprang:, og Gusscn fossede pinsckaad tu l 
af Hove,lledningen. Ta·nk. hvud en ,lankelos 
Cigaret" vilde 1111\·e kunnet udrette. Nulionnl111u 
seumssporgsm1111lel lost I""' fan ~linnller ! llt·l e 
Pine.Isen 111cd l{asC"rnc o:,.t Golhcrsgndc og Eki,;cr
ccrhus vilde være rog:cl i Luften og dcrntcd have 
gjort Plads for <len oldnordisl,c Sn111lin~i;; )(umic1·. 
Faren blev lykkeligt uh-:c rgel , og i Stedet lo,· )111-
mierne hefolkedcs Pludsen uf ti,• llcsh• da11ske 
Ballondyrkere : Br:cnderiheslyrer //n.rnu,.,."'", l' :i · 
,ler Lil den vordende Gordo11-Be11nell Forer: 111 -
l(enior Krt•bs me,I sine nydel ige Dolre, hvoraf 
den ene ,dohlc" Ilnllonen (det rnr ærlig lait en 
noget tor Dnnb) : Gene rul .\'y/,01111 : lfaplajn flrr -
11itf.~e11 med sin smukke Datter ; r1y,•1,ren C/1111so11 -
/,1111s, hjcmlos son, nitid ; Lojtnnnl Fo//111ft1111 med 
l\ednklormine: Administrnlor Kroll ; Ingcnior 
llarl11u11111 ; Olfieianterne /.11rsc11 og Sor!'llse11, som 
slet ikke kan urnhw res ,•cd Ballonopstigninger ; 
Bogtrykker Leis111•1· med dyster ~line trods Pinse• 
snittet; Læ~e lla11s /fru.,c med Skuespillerne 
• lrllo//' og /lille lige hjemvendt Ira Geddclangst. 

··························································································· ·······•·· .................................................... ·~ .. -•.•················ 

Sydpaa har vi den hlaa, solglilren1le Øslerso, saa 
langt Øjet naar .. . 

Naa , lad mig ikke l'orlahe mig i Ghcden over 
den Oplevelse al' Hvile og Skønhed, som Bnllon
luren helod for mig personligt. .Jeg har Pligt til al 
mt•vnc Fakta : 

Starten l'ra Hosenhorg Eksercerplads skele Kl. 
tfi,O(i og Landingen - i cl 1fJ,()()() \'oll Hø.isp,l'll
dingsnet - ved Hvfillinge Kl. 17/!I, . Ballonens To
lalvtl'gl ved Starten var ca . 1320 Kilo, Ol-( ved Lan
dingen havde vi endnu 17 Stl'kke Sa11dhallasl :"1 1.i 
Kilo i Beholcl al' 32. 

Paa Stnt•kningen fra Hosenhorg Eksercerplads til 
Havneløhel steg vi til .500 i\folers I lo.ide . . . Da vi 
passereclc Kastrup Havn var vi i (iOO i\lcter, og her 
ofrede vi .-; Sække Ballast l'or al hringe "Danmark " 
udenl'or Vandets Kuldevirkninger ... . Vi steg ol-( 

steg .. . Kl. 1(i,2f; var vi i 1100 Meter . . . . En 
Sky, der vilde trykke os ned i sin Skygge, kostede 
os 2½ Sæk Sand, og saa steg vi igen, til vi Kl. 
1fi,.j1 naaede vort Zenilh : 14.30 i\Ieler. 

Den egentlige LaneJing gik l'orhausendc glat, og 
det er Spnt•ngklappens Svigten, der alene h,l'rer 
Skylden, for al vi havnede i Højsp~l'ndings11ellcl. 

Premierlø.ilnanl Schenstrøm var en l'orlril'l'l"clig 
Fører: - instruktiv, h.ia·lpsom, koldblodig og sam
tidig Mand l'or al handle hurtigt, naar del g_ialdl. 
Hallen af for ham - og l'or .,DANl\lAHK ~, naar 
den l,lol fr1ar sin Spnl'ngklap i Orden. 

Leif' B. lfrmli/. 

(- Fm,gede 0<' noget, Arholl. sporg<"r j,•g IJli,11. 
- Torsk! srnrede han): Sergent 0/11( T. .11•11.,,•11 , 
!mil i Thisted. u11 Flp·c1· i ll. S A. : !-,k11Pspiller 
1-'/omu/ (EII Sondag }""' .\magP1) : l)ir<'kl111 .l.1·,•/ 
Fabt•r: Bog:han d lcr :;,' r11.1ot l'llil,1•so11 oJ.{ Fruk1•u 
/\frin. clt•n Alv idendt.> 1 

Ballonop~ligningcn ,m· ht•ra111111Pt til 1\1. :1, og 
I n d~an:.(<.•n hl<-,· 1tal111el 1\1. 1. ln:ul u11t, Tilsl,111•r11t• 
rnr henrykte lo1. Yi fik del'\·1•d l.,•jliglwd til ni 
o,·cr,ærc cl "iau sja~ldcnl ~l~ut•spil som Pun
klistringen uf B111lo1u•ns nye :-11,·11. <"I 11\•e,·,· nrnn 
ha,~,lc o,·crllragt•l Jngcuiur llarll11a11n. dt•r i.tik 
lyngt•l ar Ansvaret til Al'IH'jd t' I su111111c11 111cd c:1. 
20 ~man Soldater. SPln· F~ ltlning,•11 :11 Ballonen 
roregik cg:cnllig- fcH'sl nwllc,n :i og:-1 , nwn ,·i sk11 ld1• 
nnlurlig,·i~ ha, c hel<- Skue~pillcl n1cd. Egcnlligl 
hlev ,·i snyd l for Trnnsporll"n a[ llallone11 og 
tlc 11\ Placering paa l'l11dse11 . lla,·de vi faaet Lo,· 
til al ovcrva•rc og"iaa delle, ,·ar vi 111aaske hlc,·ct 
op111a•rkso111111t• paa, ul Ballo11c11 var lngl ska·,·t. 
ln•ad nmn nu ror'-tl saa . da dC'n gik op. Det vm· 
cl hcrliµ;t Sy11 al se l\11µ:lt•n ha•ugc skæv og revne
f:crdig deroppe i den hlaa Luft 111e1l en 1,111'\' fuld 
ni li frejdige )I,•11neslwr. 

Jlvc111 vnr de n Pionc n•r·! Forsl og rrcn1111c:,,t 
Prcn1ier-lojl11a11I SdH•11 .~lru111 so111 Forer ntcd Prt.• · 
111ierlojl111111l //du,• J, •11sw som llj:clpc r. Oerna•~l 
.Journalist f.,•i/' li. lfr111li/ med Frne, Th-oli -l\on
lrollo 1· f .rr111·il : e11 011 s lud. ,,olyl . F1·tt11/: 1Ja11itl.«•11 
1ucd si n l• n1t•lcol'olog:ihkc nsln1111cnlcr. 

0111 seln• llal1011f:crden 111:1:1 del ,·:t•rc nok ni 
sige. ut der ,·ur Ilojsp,.,nding \'cd Op~Ligningcn 
Og det vnr clc1 ' rorrcstc n ogi;;na , ·cd Larulingcn. 

l'ist . 

•··························•······························································· ··························································································· 
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Danmarks Deltagelse i Gordon-Bennet Ballonvæddekampen i 1928. 

D.\ ,,Det Kongelige Danske Aeronautiske Selskabs 
Ballonklub" hlev stil'tel i Efteraaret l!J27, var 

det et ar Arbe.idsprogrammets Hovedpunkter at mu
liggøre Danmarks Deltagelse i udenlandske Ballon
konkurrencer, at vise ogsaa det danske Flag der, 
hvor de andre ~ationer moder frem for al lade 
deres dygtige og mest erfarne Ballonfolk prøve 
Kræfter med hinanden i fredelig Kamp - og vise 
clet med Ære! 

Af alle Konkurrencer er det aarlige Gordon-Ben
net-Løb det vigtigste og fornemste. Der kæmpes i 
dette Løb med 2200 Kubikmeter-Balloner, den største 
eksisterende Sporlstype, og hvert Land har Ret Lil 
at dellage med :1 Balloner. Selvfølgelig var Ballon
klubbens .,Ønske og Begær" rettet mod dette Loh, 
men selv de mest optimistiske turde dog ikke haahe 
paa, at en Deltagelse skulde blive mulig allerede i 
1\)28, saa meget mere som Starten i delte Aar skulde 
l'oregaa fra et Sted, der ligger saa langt out of the 
way som Detroit i i\Iichigan . 

Og dog deltager vi! Naar et saa glædeligt Resultat 
er naaet i saa kort Tid , skyldes det i det v~t.>sent
lige to lykkelige Omstændigheder. For det J'orslc 
clet uhorte Held, at del viste sig, at en dansk Bal
lonfører, Ingeniør S. A. Rasmussen, netop er bo
siddende i Detroit, hvor han allerede har høstet 
store Laurlm•r i Ballonsporten (Verdensrekord J'or 
Langtur med 1200 cubm. Ballon!), og at han var 
villig til at repra.'sentere Danmark. Pau denne Basis 
vovede man at anmelde Deltagelse og betale Ind
skuclclet, og cler hlcv lagt alle Knl'l"ter i l'or nt for
skaffe Ingeniøren en passende Ballon, men det visll' 
sig, al der hverken i Europa eller i Amerika fond-

tes en brugelig 2200 cuhm. Ballon, som kunde faas 
i Lc_jemaal. Tiden begyndte at blive knap, og det 
saa betænkeligt ud; men naar Nøden er størst, er 
Hja.>lpen IHl'rmest! Her kom den i Direktør Percy 
lpsens Skikkelse, som med en Rundhaandethed, 
der vil forblive uforglemmelig i dansk BalJonsports 
Historie, font·rede Ballonklubben en i alle i\faader 
J'orlræffelig Ballon . Motiverne for den storstilede 
Gave maa vel til Ocls søges i Oirektør Ipsens man
gcaarige Udlændighed i Egne, hvor man ser, hvad 
det betyder, al Dannebrog vises paa ærefuld Maacle, 
og dels i Direktørens utvivlsomt rigtige Opfattelse 
af Ballonsportens Betydning som Forskole for frem
tidige Lul'lskiLsl'ørere samt den militære Betydning 
ar, at der uddannes Ballonførere, der i paakom
mende Till'ælde kan stille sig til Ballonparkens 
Haadighed. 

Nu fik man travlt! Oet blev anset for nødvendigt 
at foretage en Prøveopstigning før Afsendelsen til 
Amerika, og Ballonen blev derfor hentet herhjem 
paa hurtigste i\Iaade. Ballonparkens udmærkede 
Pe rsonale gik med mægtig Energi i Gang med den 
nodvemlige Tilrigning, og 1. Pinsedag steg Ballonen 
Lil Vejrs fra den skønne Rosenborg Eksercerplads, 
visende sit nye Navn "Danmarkk for Københavns 
Befolkning i slraalende Solskin . 

Nu er Ballonen paa Ve.i over Dammen, og de 
Ønsker, der følger den, kan sammenfattes i de Ord , 
der blev lait ved dens nDaab '· paa Eksercerpladsen : 

Slig hojl! Flyv langl! Land hliclll 
Vis Flagel s loll og fril! 
l>il Nan1 skal _Danmark ·· vwre; 
(ior allid Navncl .Erc! 

G. K. 

LITTERATUR 
Lu/1po.'il wul Lufluerkehr, ZeilschriH Hir Flug

technik und i\Iotorlurtschifl'ahrl, 14. April Hl28. 
Minimalgl'schwimligkeil und Fluusic/zerheil, Zeit

schrift fiir Flugtechnik und Motorluftschii'fahrt, t .J. 
i\Iarts 1928. 

A.usschrl'ibimu des R/zon-S1•gp//lllg- H'ellbewerlis 
1928, Flugsport, 2\J. Fehr. HJ28 

Die Anlage von Flughii/'en, Ill. Flug-Woche, Janr. 
1 !)28, Hefte 1. 

Einige Zahlenangaben au.~ der Entwicklllngsge
schichle des Zeppelin-Lu/1sc/zi/fes, Ill. Flug-Woche, 
Hefte 2 og 3, 1928. 

Die Amerikanische Lu/1fahrlinduslrie im .Ta/zre 
1927, Ill. Flug-Woche, Hefte 2, Hl28. 

Selbstkoslen im aw,liinc/isclll'!1 Lu{luerkehr, Ill. Fl ug
Woche, Hefte 2, HJ28. 

Das Flug::eug im Heeres-Sanitiilsdiensl, "Die Luft
wacht", Januar Hl28. 

Eignen sich motor/ose und schwachmotorige Flug
:euge :u Sc/rnl::wecken, .,Oie Luftwacht", .Januar 
og Fehruar 1928. 

Belrachlungen iiber dPn Stand der Lu/lschifl'ahrt, 
von Lieutenant Commander C. E. Rosendahl, l 1 • 

S . Navy; nDie Luftwachr, April Hl28. 
Les iles fiollantes artificielles sont-elles la 1wlution 

de demain? La Conquete de L'Air, 1. April HJ28. 
L'Aile <i {enlP el la seCLLrite de l'auion, L'Aeronau

tique, April 1928. 
On Light Aeroplanes, Aeroplane, 11. April Hl28. 
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Nyt fra alle Lande. 
512.776 Kilometer i Timen hle,· opnaael den 80. l\farls 

ar den ital ienske Fly,·er cle Bernard i med en \'andmaskine 
o,·er en Slnl'lming paa :i km. De Bernardi har derved slaaet 
sin egen Rekord, der var paa 171) km. l\laskinen rnr en 
:\laechi :\1 -52 men en 1000 IIK. Fiat. 

Paris-Timbuktu- Dakar- Paris. Denne 10.000 Kilomeler 
lange Slnckning hlev gennemflojel ar de to franske Flyvere 
(;erardol og Cornillon paa en .\miol S. E. C. i\l. ;\[askine 
med en !i50 11 K. Lorraine-Dietrich ;\lolor i den korte Tid 
al' 5 Dage. Starten ran tl l Sled rra Paris den :3. l\larls Kl. 2 
om l\lorgenen, og lljemkomslen ran dl Sled cl. 7. l\larls Kl. J.I. IO. 

Lufttrafikens gode Sæson er a llerede begyndt. l\lan ser 
det bedst paa de store Lul'lha\'ne. I L'gen fra den 21. - 28. 
.\pril blev der saaledcs paa Lul'lrulerne Lil London bel'or
clrel 8:i I Passagerer. Del er 
en trnl'glig Fremgang fra ror
rige .\ar, hvor Tallet var :i28, 
ror s lel ikke al lale 0111 11)20, 
hvor der i samme Periode 
blev bcl'ordrel 12U l'as!-.age
rer. 

Ford har bygget en lille 
Sportsflyvemaskine, som 
skal rrcms lilles i Serie Lil en 
meget billig Pris. Del er cl 
l\lonoplan forsynet med en 
22 IIK. 2- l',YI. l\lolor. Under 
!'roverne har l\laskinen l'lojet 
l!i0 Km. i Timen. Dcsva•1-rc 
c1· del kun en cem,,t•del ;\la
skine. 

Verdens største Flyvemaskine er nu under Bygning 
paa Dornier·s Fabriker ,·ed Friedcriehshal'en. Allerede den 
nu,·,t•re1icle Dornier Supcrwal, som skal dellage i Lul'llra
fiken i .\ar, er en imponerende l\laskine. Den har ,I l\lolorer 
å ca. 500 IJK. Under den l'orsle l'rovel'lyvning over Boden 
soen l'loj den med :i:i - l'cmoghalvlreds - Personer om
bord og naaede en Ilaslighed al' 1U8 km i Timen. Den er 
indretlct som Trafikmaskine. Kabinen l'orude rummer nor
mall 12 Passagerer, medens den agterste Kabine rummer 
8 Passagerer. Desuden medrores en Be~ætning paa •I l\land. 
Jall kan den medlagc !i000 kg Nytlelast. 

Under el Foredrag, som Dr. Dornier holdl i den engelske 
.\eroclub i London den 2!i .. \pril i .\ar, fortalle Dr. Dornier, 
al han var ,·ed at kons truere en ny K,cmpcflyn•haad, og al 
Bygningen allerede var paabcgyndl. 

I det Ydre konuner den Lil al ligne Dornier Supenval, 
men Dimensionerne hli ver 
ikke saa lidl slorre. Den raar 
12 •ln0 TIK . .Jupiter l\lolorer, 
der anbringes i Tandem, :i Par 
paa ll\'cr Side ar Kroppen . 
Den samledel\lotorslyrke bli 
, ·cr saaledes 5.-100 IIK. 

Den t'aar cl Bærefladeareal 
paa 4!i5 m2; den samlede \'ægt 
bliver fuldt laslel 15.000 kg, 
og heraf kommer Nyllelaslen 
til al udgorc 19.7:l8 kg (ibe
regnet Br,cndslof Lil en FlyY
ning paa 1000 km). 

Dornicr Su 11cr\\11l 111c1l fi rn ålK) IIIC ~lolorcr. 

Udgifter i U. S. A. til 
militær og civil Flyvning 
ror del kommende Finansaar 
1\J28/2\J bliver forogel med 

Sammenligning af Klok-
keslet i forskellige Lande. Lul'Llral'ikcn er del nudven
cligl, al man er klar over de ror!-.kclligc Klokkcslel, is,cr 
naar man lager i Betragtning, al man i Lobel ar ran Ti 
mer passen•r rra del ene Land Li I det andel. 

Naar Klokken er 1200 cl'ter melleme11ropll'isk Tid i Dan
mark, Tysk land, Ilnlicn, .lugo!-.lavien, Lilaucn, Norge, Os lrig, 
Polen, S,·e1-rig, S<·hweiz, Czekoslovakiel og L'ngam, er den 
el'ler vesle11ropll'isk Tid 1100 i ,\!gier, Belgien, England, Frnnk
rig, l\larokko og Spanien. El'ler hollandsk Sommertid er den 
paa !-.amme Tidsp11nkl 12'-'0 og efter /wllamlsk l ' inlerlid 1120. 
El'lcr øs/e11ro1111'isk Tid er den 1:100 i Bulgarien, Esllancl, Fin
land, Lcllancl, Humamicn, Rusland og Tyrkiet. 

Regeringens Tilskud til Lufttrafiken i Tyskland for Aa
ret 1928 andrage r 55.:i:I 1.:m:i '.\!ark i l\locls,ctning li! Hi :\li li i
oner ;\)ark ror l!J27. 

Udgifter til militært og civilt Flyvevæsen i Frankrig 
andrager ro1 .\arcl 1!J28 ia ll l.1l!J. l:i8.:I IO Frcs. Bclubct er 
rordell !-.aaledes: 

Krigsministeriel . . . . . . . li81i.0!)!),;1to Frcs. 
l\larineminis leriel... . .. l!l\>A75.000 
Koloniministeriel . . . . . . H.lO!J.890 
Jlandelsminislcricl..... 21\1.77,U,1() 

Iall 1.11UA58.340 Frcs. 

ca. 7:i :\lillioner Kroner. Del 
Budget, som Senalcl har raael rorclagl, ser saaledcs ud: 

lhcrcns Lul'lslyrker . . .. . 
;\Jarinens Lul'lslyrker . . . 
I lande lsdeparlementel 

ror Lul'ltrafik . . . .. ... . 
J>o~lncsenel Lil J.11rtpos l-

bcl'ordring . ... . .. .... . 
\'idcnskabeligc L'nders o-

2:i.!l:l:i.5!i2 Doll. (+ I. 1:12.!lli8 l>oll. ) 
32.IJ:!8.800 <+ 12.!i:l!l.800 _ ) 

702.000 

li.000.000 

<+ 2.000 

1.000.000 

- ) 

.. ) 

søgeiser . . .... . . . . . . . . . 600.000 ( + · 7:i.000 .. ) 

Tallene 
nar. 

Jall !i5.277.3!i2 Doll. (+ 21.14U.7!i8 Doll.) 

Parentes angiver Forøgelsen rra forrige Finans-

Nobiles Nordpolsfærd. ~ledens Bladet gaar i Trykken, 
har man endnu inll'l horl rra Nohile, men vi haaber, al del 
!-.Lore El'lersogningsarbejdc, der i Ojeblikket er i Gang, vil 
skal'l'c Klarhed o\'er Ekspeditionens Slm·bnc, saaleclcs al vi 
i næste Nummer kan bringe en udførlig Beretning om denne 
dristige Færd. 



Korporalens Havari 
(Sous /es Cocardes) 

Kaptajnens Havari 
(Sous /c., Cocarr/e.s) 



VERDENS BEDSTE 

BAADMOTOR 

fra 5 100 HK 

Brdr. FRIIS-HANSEN 
OMØGADE 5 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Brdr. Friis-Hansen 
Omøgade 5 . · . Tlf. 15435 

111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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~s Meisterlin & Søtofte 
Studiestraede 40, Købhvn. K. 

Telefon C. 5263. Telgr.-Adr. Modstand 

Palmer Hjul 
Dæk &. Slanger 

•••••••••••••••••••• 

.\llerede for del forsk Nummer af 
Bladet er udkommet, har Hedaktionen 
modtagcl en Del Breve fra videbe«ær
lige Læsere, og vi besvarer med Ghcde 
disse Foresporgsler: 

Ingenior .\. N., København, skriver: 
llvor meget koster del al la·re al 

flyve'! 

DURALUMIN 
Let som Aluminium. Stærkt som Staal. 

Det Ideale Metal for Konstruktionen 
al Flyvemaskiner, 

En<•lorhandling og alle l\t>llighe,ler for 
Danmark, S,·,•rrig og Norge: 

DURALUMIN 
Nordiske Aldeling 

St. Kongensgade 67, København K. 

Sv. Redaktionen henviser til den 
smukke, lille Piece ~L:.-r at flyve", som 
Sportsflyvekluhben har udgivet under 
Ingenior Nyhor~ Christensens Redak
tion. I denne vil De kunne finde alle 
de Oplysninger, som De søger. Gennem 
Sportsflyveklubben i Kobt•nhavn vil De 
kunne l:t>re at l'lyvt• for ca. liOO Kr. 

0 

Paul B., Esbjerg, spørgl!I': 
Hvem er den første der har riøjet 

her i Europa'! ' 

Sv. Danskeren Ellehammer. El'ter el 
Par Aars ihærdigt Arbejclt> paa al løse 

DET DANSKE 
LUFTF ARTSELSKAB A/s 

KØBENHAVN 
Passage-Bureau: Vesterbrogade 5 

TIi, C, 8800, 3848 & 904 
Telegr.-Adr,: ,,LuHlart" 

lJugliy Forbi111/1•/.<1• 111cllem Skmulinm•irn 
oy rr/11' J:'11ropn., større J111er 

Ol>lvsuingc r og Billeller 
Ians i II le f\cjsclmrcnuer saml hos 

Del Dansk,• Lulllnrlselskab AS 

FlyYeproblemet foretog Ellehammer 
den forsle Flyvning i Europa, den 12. 
September HlO<i. Flyyningen fandt Sted 
paa Øen Lindholm Nord for Lolland. 

- O -

K. N., København, sporger: 
Kan man flyve l"ra Kobenhavn til 

Nordafrika med de regelmæssige Luft
ruter? 

Sv . . la. Nærmere Oplysninger kan De 
faa ved Henvendelse til Det Danske 
Luflfarlselskab, Veslerbrogade 5 . 

Krydsfiner 
13 

Alle 
Alle 
Alle 

Kvaliteler 
Tykkelser 
Træsorlcr 

M·&k Thorengaard 

Skindergade 31, Københ. K. 
Telefon: C. 12993 og Byen 3154 

.········· .-···. ·····················• ................. ...... ········. . ··= •.•.• -=·· ·• .••. •· ···= ...... :•·· . 

P. E. EHRHARDT 
Studiestræde 7 - København 

Telefon Central 1793 
Telegram-Adresse: Rørspeclal 

PRÆCISIONS-STAALRØR 
til Flyvemaskineimiustrie11 i alle 

Dimensioner og Facons samt 
Layer af' alle tekni.~ke 

- Maskinartikler. -

................ :.,: •• 1 •••••••• : .. :: .. : ... ::,,::,.:: • .::.,::,.:: .. ::,,:: .. ::,.::.,::,,::,,:: •• :: .. :: .. : 

UGUSTBANG 
Bogh.ondel .... Papirhende 1 

Bogt"ybb.eri 
"Ue&tcrb"ogadc oo 

Leverer 

Tt:Lr.r 
25G2 
1:1,303 
1;1-.04 

alle uden landske 

aeronautiske T idskrifter 

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

Luftfartforsikringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Fraktion for Danmark 
Tlf. Central 12 793 

•:.:• 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

LufUiavnen 



GIVES CONSTANT TAUTNESS 

INE 
.~ \ER IN All CLIMATES 

TITANINE- EMAILLITE.LTDJ75,PICCADILLY,LONDON.W.I. 

"Fric n1ls hip" t 
s om Fly,·en•n S/u/1:e lo r te over Atlunll-rha,·et. 

DEN amerikanske Flyver Slullze (med Miss Ear
hardt som Passager) har paa sin Atlanterhavs

flyvning taget al den Lære og Erfaring med sig, 
som hans Forgængere har høstet under deres Flyv
ninger over den samme Strækning. Hans Maskine 
var i det store hele udrustet paa samme Maade, 
som Oberst Lindberg h's "Spirit of St. Louis~, og i 
en bestemt Retning har han nøje fulgt Lindbergh's 
Eksempel. Han vidste, at hele Færden var afhængig 
af den Mekanisme, som hedder Flyvemaskinens 
Motor - Passagerernes Liv og hans eget Liv var 
afhængig af Motoren - det gjaldt om at holde den 
i Gang i timevis, Dag og Nat - de bedste Hjæl
pemidler blev taget i Brug - og derfor anvendte 
han GARGOYLE MOBILOIL 

.Junke rs Go,l smnskine. (\\'. 33) 

DENNE Maskine er af samme Type som "Bremen'', 
der fløj over Atlanterhavet fra Berlin til Irland 

og derfra videre til Greenly Øen ved New Found- . 
land. Den er bygget til Befordring af Gods og er 
forsynet med en Junkers L. 5 Motor paa 320 HK. 

I Efteraaret 1927 blev der foretaget et Par inter
essante Flyvninger med denne Maskintype. I Løbet 
af Sommeren var der udbrudt en heftig Koleraepi
demi i den sydvestlige Del af Persien, og den per
siske Regering stod saa godt som magtesløs overfor 
denne farlige Epidemi, der for hver Dag bredte 
sig mere og mere. Den Lægekommission, som blev 
udsendt til de hærgede Egne, foranledigede derpaa, 
at der hurtigst muligt blev sendt en Junkers 'N. 33 
afsted fra Tyskland til Teheran medførende 500 kg 
Serum samt forskellige andre Lægemidler til Be
kæmpelse af Koleraen. Turen fra Dessau i Tyskland 
til den persiske Hovedstad varede 3 Dage, og hele 
den dyrebare Last - 100.000 Flasker Serum - blev 
afleveret i god Behold. 

·•:: •• _,.. •• =·· 



MEYROWITZ LUXOR BRILLER 

Model 6, Pris 35/_ 

Triplex, Model 4, Pris 40/_ 

Brilleglassene dugger ikke 
Ingen ubehagelig Trykken 

Optisk Præcisionsarbejde 
Enestaaende behagelige 

Brillerne sidder fast 
Glimrende Synsfelt 

Ypperlig Pasning 
Indstillelig Bro. 

·=;i:_~~i:!,_: 
199, Regent Street, la, Old Bond Street, 

j London, W .l. 1 

~ ····································································································· ............... :; 

CELLON 
DOPE 

Yder den største Modstandskraft under 
alle klimatiske Forhold . 

·=.=· 

Anvendes i talrige Lande 
af Hær og Marine og 
førende Flyvemaskine-Fa
briker hele Verden over. 

Fremsti lles kun af : 

Cellon (Richmond) Ltd. 
Richmond, Surrey 

England 

Repræsentant for Danmark : 

J. C. Munthe Kauffmann 
Upsalagade 18 

København 

Udstyr Flyvemaskinen 
med 

SMITH'S INSTRUMENTER 
og 

K. L. G. TÆNDRØR 

Delle Udstyr foretrækkes 

af alle kendte Flyvere, 

NaYigatørcr og Ingeniører. 

Lt•vcrandol' til den danske og 
hriliskc l·la•r og Flmulc. samt Lult
[ul'lst•lskahcr hele Yt•t·dc11 o,·t•r. 

' . ,.-.. S. SMITH & SONS (M.A.) LTD., .' 
AVIATION INSTRUMENT SPECIALISTS, - fI3I 

SOLE EXPORT DISTRl8UfORS -
FOR K.L G. SPAR KING PLUGS. 

"'"'"""".,."""' CRICKLEWOOD WORKS, LONDON, N.W.2. ""'"""""'""' 
IO't'AL CHAkT(r ICO'fAL CNA. TVI 

DEN ENESTE SPORTS-FL YVEMA
SKINE MED OVER 4 MILLIONER 
GENNEMFLØJNE KM. ANVENDT I 
OVER 3 AAR HELE VERDEN OVER 

Foretrækkes for sine Præstationer 

MOTH 
THE DE HAVILLAND AIRCRAFT CO. L TD. 

STAG LANE AERODROME, EDGWARE, 
MIDDLESEX, ENGLAND 
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Ekspedition: 
.\ugust Bangs Forlag, 

Tel1. ta.aoa • 1:uo.1, 
Vesterbrogacle liO. 

,, IT AL I A"- EKSPEDITIONEN. 
T ·\NKEN om at udfor- Nogle Uger senere for

søger Nobile at forcere 
Vejen frem gennem Luf
ten over Polarhavet. 

Som Fører af Luftski
bet ~Norge" havde Nobil<' 
del taget i Færden over 
Nordpolen sammen med 
Amzzndsen i l!JW, men 
nu vilde han tage Turen 
alene. 

Med Luftskibet "Italia'" 
startede han fra Rom, 
og under mange Besvær-

ske de vanskeligt til
gængelige Polarhave ved 
Luftfartø.iernes Hjælp er 
af gammel Dato. Amund
fien fortæller bl. a., at 
han allerede i 1909 dis
kuterede en saadan Mu
lighed med en af den Tids 
Flyveeksperter, uden at 
Diskussionen dog førte 
til noget positivt Resul
tat. Tidspunktet var for 
tidligt, Luftens Fartøjer 
var endnu ikke naaet 
tilstrækkelig langt frem 
i deres Udvikling.i~ Lultskiucl ,lluliu". 

ligheder gik Færden 
nordover via Stolp og 
Vadsø til Svalbard, og 
herfra begyndte RekogTiden, der fulgle efter 

Verdenskrigen, bragte imidlertid uanet hurtigt ·Fly
vemaskinen og Luftskibet saa vidt frem i deres 
Ydeevne, at det teknisk set laa indenfor Mulighe
dernes Grænse at foretage en saadan Færd. - Og 
der var straks Mænd parat til at føre Tanken ud 
i Virkeligheden. 

Amzzndsen forsøgte første Gang i 1923 - derefter 
i 1924, men begge Gange uden Resultat. I l!J25 gik 
han nordover med to Flyvemaskiner, men naaede 
ikke længere end op over 88 Breddegrad. Endelig 
i 1926 havde han Heldet med sig. Med Luftskibet 
"Norge" krydsede han Polarhavet fra Svalbard til 
Alaska. 

Samme Aar gik Amerikaneren Byrd med en 
Flyvemaskine fra Svalbard op over Nordpolen og 
tilbage til Svalbard. Endelig lykkedes det Austra
lieren Wilkins i April 1928 at krydse Polarhavet 
med en Flyvemaskine fra Alaska til Svalbard. 

nosceringstogterne over Polarisen. De to første 
Togter forløb godt, takket være ideelle meteorologi
ske Forhold, men det tredje, som gik ud paa at over
flyve Nordpolen, beseglede Ekspeditionens Skæbne. 

Den 23. Maj Klokken 440 om Morgenen startede 
,,Italia" med Nordpolen som Maal. Gennem Luft
skibets Radio fulgte man dets Færd - man hørte 
om Turen over selve Jordens nordligste Punkt, 
om Tilbageturen - indtil den 25. om :Morgenen 
Klokken 9, - da sendte Luftskibet sin sidste l\Iel
ding ud i Verdensrummet. 

En hel Verden ventede nu med bange Anelser. 
Hvor var Luftskibet "ltalia"? Var der tilstødt del 
en Ulykke - og i saa Fald, hvorledes var det 
gaaet de kække Mænd? 

Dagene gik - og man hørte intet. 
Fantasien ude i Verden havde frit Løh i de 

Dage. 
Langt om længe - der gik 14 Dage - hørte man 
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endelig Nødraab fra "Italia"s Mænd, og nu vidste 
man, at i hvert Fald nogle af dem var i Live -
nemlig de, der havde heftmelet sig i den forreste 
Gondol. De andre ~lænds Skælme stod fremdeles 
hen i det uvisse. 

I samme Øjeblik som Katastrofen var sket, kappe
des fremmede Nationer af ærlig \Tillie om at 
sende Hjælp til de nødstedte Mænd - dristige, 
modige Mænd vilde vove sig ud i clet uvisse og 
var villige til at sætte Livet paa Spil for at hjælpe 
Mennesker, som de slet ikke kendte . .Jo - der var 
nogle, der kendte de nødstedte Mænd - men del 
var desværre ikke som Venner - og alligevel var 
disse Helte de første til at tilbyde deres H.iælp, da 
det gjaldt om at hjælpe et Medmenneske i Nodens 
Stund. 

Det er en af Menneskets kostC'ligste og mest slor
s\aaede Egenskaber, at det ikke flyr faren , naar cl 
andet Menneske er i Nød, men at det lvR•rtimod 
iler til for at h.iælpe efter bedste Evne. 

Ved denne Lejlighed fattes man dog Ord for al 
prise disse Mænd, der - trods al Livets smmdige 
Ondskab - alligevel har lydt et af Menneskehedens 
hø.ieste Bud - at ile Næsten til Hjælp, uden Tanke 
om Faren for eget Liv. 

Saaclanne Mænd eksisterer endnu. 
Den 20. .Juni bragte en ny Vending i Sagen. 

Nobile's traadløse TelegraJ havcle fortalt, hvor han 
befandt sig, og efter mange vovelige Eflerforsknin1-,;s
flyvninger fik en italiensk Flyvt'r Forhindelse med 
Nobile-Gruppen; og endelig den 21. .Juni Ianelede 
en rask svensk Flyver i Nærheclcn ar den ensomme 
Lejr, parat til at tage den forsle l\Iand med lilhagc 
til sikker Havn. Chefen, General Nohit,,, blev bragt 
tilbage til Kingshay som første i\Iancl. Chcl"cn om
bord paa det italienske Hjælpeskih havde givet 
Ordre hertil, idet han gik ud fra, at Nohi[t, derved 
heclsl vilde kunne h.iælpe med til at clirigere Hed
ningsarbejdet for de andre savnede fra "Italia ". 

Da Chefen nu er i Sikkerhed; kan man med storre 
Hel udtale sig om hele EJ<speditionen. 

Allerede ved Starten undrede man sig i høj Grad 
over den Optimisme, som pnt•gede hele dette Fore
tagende. Nobile havde ført Søster-LuJ'tskibet "Norge" 
under A.mundsen's Togt fra Svalhard til Alaska i 
1H26, og de Erfaringer, man der havde indhøstet, 
viste i hvert Fald tycleligt, at et Luftskih af den 
Størrelse ikke egnede sig til Togter over det far
lige Polarhav. Luftskihet var for lille og dermed 
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og derefter af Propellerne slynges mocl Hylsteret. 
Under hele den sidste Del ar "Norgc"s Fa~nl i 1!121i 
var alt disponibelt l\Iandskah i fulcl Aklivilel med 
at tætne Ballonhylsterel, fordi saaclanne skarpe Is
stykker søndcrl'længedc del, og naar .,Norge" ikke 
landede paa sit oprindelige Bestemmelsessted i 
Alaska, saa var det l'ordi Nobi/t• forlangte, al der 
skulde foretages Landing hurtigst muligt paa (in111d 
ar Isslumpernes Sonclcrl'IR•ngclse ar Ballonlcgcml'l. 

~Ian kendte saaledcs ar dyrekohl Erfaring del 
polare Lurthavs Farer. 

Lignende Erfaringer havde Tyskerne allereck g_jorl 
under Verdenskrigen . De lyske Zeppclinlul'lskihe, 
som havarerede ovre ved Jyllands \'cslkysl, var 
blevet tynget nccl mod .Jorden ar Sne og Islag. Og 
det var Skihe, der var hclyclcligl slorrc end .,llalia"s 
18500 Kuhikmeler. 

Vcnlens dygtigste Lu l'tskihsleknikerc, Tyskerne, 
har sikkert undret sig over 'Nol,ile-Ekspedilionens 
Optimisme med Hensyn Lil al kunne ge1111t·ml'ore 
en Ekspedition over Polarhavet med saa lille l'I 
Lu fisk ih. I cl Hadiofored rng, som den lyske Tek
niker, lllarint•-Baural En,<Jh<·rdiny, holdt i Bl'rlin 
den 2i1. April i Aar, siger denne 1,1. a., al Forsk
ningsopgaver o,•er de va~ldif c Polarhave kun kan 
udfores med K.empclul'lskil,e paa ca. 1~0.0110 Kuhik
mclcr, cl. v. s. Lurtskihe, der er ollc (iangt• s,w 
store som "llalia", og l\Iarim'-Ba11ral En,<JIH·rcliny 
har ulvivlsoml Het. 

Vccl saadannc Forslrni111-,sfarlcr komn1er dl'l selv
folgelig i meget ho.i (irad an paa I It-Idel. Enhver 
Ekspedition hør imidlertid k1111nc laale :il modt• 
Uhclclcl, men hvad Nol,ile-Ekspedilimwn angaar, t!a 
kwuh· man J>aa Forhaall{[ siy<', al dc1111c ikkt• lrnndl' 
laalc at mode cl cncslt• L' lwld. Saa saarl' L'heldel 
ramle den, vilde den \':t'rl' l,rernsl'I - og dl'l har 
ogsaa vist sig al v:t·rc TiH:ddcl. 

Nohit,, forte selv Am111ulst•11's "Norge", og Nobifr 
kendte derfra den Fare, der truede cl saadanl lille 
Luflskil, - og den Fare har ogsaa ganske rigligl 
slaact "Italia"-Ekspcdilionen ned - nemlig Taagen 
og Islaget. 

Hvad Nobih• og hans l\lænd har pnt>slcrel ved al 
begive sig ucl paa Togt over Polarlrnvcl er ka•kl 
og modigt, men det hj;l'lpcr intet, al ;\landen slam 
ved Hallel med sammenhi<lle Trender, naar ml'll'
orologiske Forhold Sekund efter Sekund l.t•gger el 
Islag paa Luflskihct og tynger del ~in Undergang 
i l\Iode. En hel Vcnlcn aJ .Jernvillicr h_j:dpcr inlel. 

Og nu iler talrige lul'ldw i\Ircnd Lil Hjælp. 
Norske, svenske, finske, 

franske, italienske og rus
siske Flyvere l,dinder 
sig allerede paa Svalh:ird 
med deres i\Iaskiner ror 
at h.iælpe. Desuden er lo 
russiske Ishrydere for
uden norske, franske og 
og italienske Hjælpeskibe 
samlet der, eller dog un
der Vejs. 

for lidt modstandsdygtig 
mod ugunstige meteoro
logiske Forhold. Af de 
Erfaringer, man havde 
gjort med .,Norge", vid
ste man, at man blandt 
andre Vanskeligheder vil
de møde den farlige Taa
ge, tyngende Snelag, og 
skarpe Isprojektiler, som 
fremkommer ved atRim
taagen paa Skibet danner 
svære Islag, der igen løs
ner sig ved Rystelserne Ucn ilnlicnskc Flyn •h:md .SaYoin 55", som hcnyllcs ved 

Ellcrlorsk11ingsllyvningcrnc. 

Hver enkelt Flyvning, 
som nu hliver foretaget 
over Polarisen for at 
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Atlanterhavsflyvningen via Grønland. 
Af He(qe Bangsted. 

~le1ll,•111 uf den umcriknnskc meteorologiske Flyveekspedition. 

I den sidste Time før min Afre,ise til Grønland, 
ne1lskriver jeg disse has lige Linier til "FLYV". 

Del sker udelukkende J'or at orientere en lille Smule 
med Hensyn til <len kommende Allanlerhavsflyv
ning via (~ronland. Senere hliver der rig Le.iJighed 
Lil al tage delle J'or Danmark vigtige Sporgsmaal 
op til nærmere og mere indgaaenclc Drol'lelse. 

Om Flyveruten Amerika- Granland- Europa. 
Kun l'aa herhjemme - ieg synes altJor faa - tror 

paa denne Hule, og SR·rlig paa clcn praktiske Be
tydning af denne; Flyverute i Fremtiden. Derimod 
har Amerikanerne allid troet paa 1lenne Hule og 
ogsaa med l'orelskel Blik sel hen Lil Grønland, saa 
snart Talen hlev om i\lcllemlanding under Atlanler
havsl'lyvningen . 

I 1 !)lli skrev Roherl E. Pcary: ,,And stranger Lhings 
have happencd Lhan Lhal Greenland in our hands 
mighl l'urnish an imporlant norlhatlantic naval and 
aeronaulical base. " 

Den canadiske Forsker Vilh.iamur Stefansson har 
i .,The Northwanl Course of Empire" angivet en 
Ril'ldrn Huler over Polomraadel. Han mangler ikke 
Cronlaml. \Vilkins omlallc dem ganske kort i sil 
Foredrag i Haadhushalleu. Canadierne har en l\la
rindlyvestation ved Port Burwcll i Hudson Strædet. 
Samme Nation foretog Vinteren l\l27- l\l28 en Hække 
oml'altcn<lc arktiske Flyvninger i Hudson Bugten. 
Som Basis havde de Port Nelson. Men disse Flyv
ninger er vi ikke hckcndt med herh.iemmc. 

Hvorfor tror vi ikke paa denne Flyverute? Vel, 
der angives 2 Grunde, og de siges at være vægtige. 
1) Tangen. 2) De voldsomme Vjnlerstorme. 

Men hvornaar træffer Flyverne ikke Taage? Hvil
ken Atlanlcrhavsflyvning er gennemført i ahsolul 
sigtbart og klart Vejr? Hertil yderligere: Taagen 
slam· som Bege! kun langs med Kystlandet paa Grøn
land, al tsaa paa den Side af Landet, der direkte 

h.iælpc Nohile-Ekspeditionen er en Hcltchcdrift : 
Det er kække Mænd, som i hvert enkelt Tilfælde 
sætter Livet paa Spil. .la, i Øjeblikket, hvor disse 
Linier skrives, er det endda umuligt al afgøre, om 
ikke den lapreste af alle tililende Hjælpere har sat 
Livet til. 

En Ekspedition, om hvilken man paa Forhaand 
har kunnet sige, at den var en Leg med Skælmen, 
har haft cl Kaos af Hjælpeekspeditioner i sit Følge, 
der foruden en Indsats af saare værdifulde Mennc-

vender ud til det aabne Hav. Paa den anden Side 
Landet er der næsten altid klart Vejr. Vi har ca. 
2 Aars meteorologiske Observationer at hygge paa. 

\'interstormene? Har foreløbig ingen Betydning, 
lla Ruten kun tænkes gennemført i Sommertiden. 
Der er jo heller ingen af de nordevropæiske Fly
veruter der endnu har Vintersæson. Saa hvorfor 
straks tro, at Atlanten skal heflyves Aaret rundt. 

Hvorvidt det er gørligt at anvende Landmaskiner 
i Grønland, .ia, derom ved .\cg intet med Sikkerhed. 
\'i gør i Aar Forsøget i Bunden af Sondre Strøm
fjord, hvor der findes en meget stor og jævn Slette. 
En Række Fotografier af dette Omraade har været 
forelagt Charles Lindbergh. Ud fra disse har han 
sagt god for Landingspladsen i Grønland. Han agter 
selv at benytte den, naar han næste Aar lægger ucl 
paa sin Verdensflyvning. 

Ricard Hassell, der vil forsøge paa at gennemføre 
denne Flyvning starter fra Omegnen af Chicago i 
Midten ar næste Maaned. I den Anledning er en 
ung amerikansk Flyver Elmer Etes afrejst sammen 
med mig til Grønland . .Jeg har blot at sørge for 
Udlæggelsen af et større Benzin-, Olie- og Maskin
dele-Depot og saa afvente Hassells Ankomst og Start 
fra Grønland. 

Hassell fører et Stinzon Landmonoplan med en 
220 HK. Whirl-Wind Motor. Maskinen har en Ak
tionsradius paa• ca. 3000 Kilometer. Foruden Hassel! 
medtager den 1 Passager og indtager ca. 600 Liter 
Benzin i Grønland paa løse Dunke, der senere 
kastes overbord for at lette Vægten. Naturligvis fyl
der han ogsaa Tanken op i Grønland. Der udlægges 
godt 2500 Liter Benzin til ham. 

Trods alt - vi har dog en lille, selvom den er 
meget lille, Finger, med i dette store Spil. 

Lad os saa se hvad Sommeren bringer. 

skeliv betyder Millionudgifter, og forhaahentlig lyk
kes det at finde den lykkelige Udvej ud af dette Kaos. 

Den Villie og det Mod, der her fra saa mange 
Sider sættes ind paa at redde nødstedte Mænd, er 
er opmuntrende at konstatere, men man har Lov 
til at tvivle paa Berettigelsen af et Foretagende, 
som kunde forudses at faa saadanne Følger. 

.T. Foltmann. 
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Luftfartøjsmateriel fremstillet paa Orlogsværftet. 
,\I' Ingl·nior l\l. P. Eskild.m1. 

EFTER at l\Iarinen i Aarene 1!112- 1:-3 havde an-
skaffet 2 Flyvehaade fra Frankrig, kom Orlogs

værl'tet gennem Reparation af disse Lufll'artø,icr 
ind paa et heil nyl Felt: nemlig Fahrikalion af 
Luftl'arlø.ier og hertil hørende Dele. 

Daværende Vrerftsingeniør paa Orlogsværl'tel, nu
værende Direktør for Helsingør Skihsva•rl'l, I-I. P. 
Christensen konstruerede i 1 !)M en heil ny FlyYe
haadslype, den saakaldle Maagelype, der ved Prø
veflyvningerne i Begyndelsen af 1 !11:i vis le sig al 
være særdeles vellykket. 

Den kan formentlig betegnes som een tif de 
he<lste eksisterende Ty
per af Luftfartøjer af 
sin Art paa den Tid. 

Af denne Type hyg
gedes <ler til Marinens 

Flyvevæsen i Aarene 
H)l ,!- HH7 ialt 8 Far
tø.ier, a11e forsynede mecl 
80 HK. Gnome Motorer. 

4 af disse Motorer 
blev efter Opmaaling af 

den originale franske 
Gnlime i\Iotor hygget paa 
Orlogsværftets Maskin
værksted og viste sig at 
va're ile franske Motorer 
.iævn hynlige. 

der ikke var særlig dril'lssikre, hlev senere i 2 al' 
Luflfarlø.ierne erstallel med lli0 HK. Benz i\Iolorer, 
hvorcl'ler de 2 Ponton-Luflfarlø.ier gjorde god T.ie
nesle ve1l Flyvevæsenel. Den sidste af dem udgik 
i 1~)24. 

Orlogsværl'lels Lul'll'artøjskonslruklion, der va'
senllig var l'orcgaael llllller Venlenskrige11, h\'or 
lle Erfaringer vedrørende Flyvning og Fly\'emalc
ricl, <ler kunde faas udel'ra, var yderst sparsomme, 
viser, at den danske Industri ogsaa er i Stand til 
al konstruere og fremstille Luftl'arlojsmaleriel, naar 
den stilles overfor Opgaven. Den Fremstilling 

al' Lul'll'artojer, der er 
foregaael paa Orlogs
værftet siden 1 !120, er 

væsenllig haserel paa 
Erfaringer og Eksperi
menter indhoslede i de 
Lan<le, der er de fø
rende paa Luflforløjs-

hygningens Omraade. 
Bygningen er derfor ho
vedsagelig foregaaet ef
ter Opmaaling og efter 
Licenser indkøbt i l d
landet. 

Denne Fremgangsmaa-
1le har saa meget mere 
været nødvendig, som 
man ikke har haft de Fm de 80 HK. ,, Maa

ger" udvikledes en no
gel kral'ligerc og større 

Frn Orlogsv11 •1·!11•I~ Flp·Pmnskinvwrks lril c1· : Snc,lkcrvn•rkst,•,lPI. økonomiske Midler i 

Type l'orsynel med 100 HK. Motorer, enten Gmime 
Monosoupape, Mercedes eller Curtiss, og der hlev 
i Aarene 1!115- Hl18 hygget ialt 11 Flyvehaade al' 
denne Type. 

For al lilfredsstille Kravene om større Lul'll'ar
lø.ier hyggedes i Hl17- l!H8 2 Flyvehaade efter 
samme Konstruktionsprincip og forsynet med 200 
I IK. Curtiss Molorer. 

Da disse Flyvehaades Motorer var meget lidt 
dril'lssikre, og da Udviklingen har mere og mere 
henimo1l Anvemlelse af Ponton-Luftfarto.ier, udgik 
de 2 Bamle i 1 H20. 

Sideordnet med ovennævnte Bygninger havde 
Orlogsværflel i l!l17- H>Hl imødekommel Flyve
væsenets Fordringer om særligt Skolemateriel ved 
al konstruere og hygge 3 Skoleflyvehaacle med 
ringe Planbelastning og god l\Ianøvredygtighed i 
Luften, 

Disse Fartø.ier var forsynet med 100 HK. l\foto
rer, hygget paa Orlogsværftet efter Curtiss's Model. 
Der hlev ialt hygget •1 Stk. af dem, og de funk
tionerede tilfredsstillende. 

Saavel Flyvehaadene som l\Iotorerne var saaledes 
dansk Arbejde. 

Orlogsværftets Konstruktion af Ponton-Flyve
Laacle hegyndle i HH7, og i Perioden HH7- 1!1Hl 
hlev der hygget 4 Ponlon-Luftfartø.ier forsynet med 
originale HiO HK. Curtiss Motorer. Disse Motorer, 

Ha:>nde, der fordres til 
Udl'orelse af de flyvetekniske Eksperimenter og til 
Etahlering af de aerodynamiske Hjælpemidler, som 
er en Nødvendighed for al l'ølge med i Udvik
lingen. 

I Perioden 1 H20- 1 !127 er der paa Orlogsværl'lel 
hygget Jølgende Luflfartø.ier til Marinens Flyve
væsen: 

1) lfi Stk. lfi0 HK. tosædede Monoplaner af Pon
tonlypen. 

l\Iolorerne til disse Luftfartøjer er ligeledes hyg
get paa Orlogsvrerftet og er imlhefattet i en Leve
ring paa 18 Stk., der hlev færdigprøvet i Hl21. 

Disse Molorer har funktioneret særdeles lill'reds
slillende og har gjort og gør endnu udmærket Fyl
dest i de nævnte smaa Monoplaner. 

2) !I Stk. enkeltsædede "Dankok" Lul'l.iagerc, 
Biplaner forsynet med 400 HK. lul'lkolede 
"Jaguar" Motorer fra Firmaet Armslrong 
Siddeley Motor Co. Ltd. , England . 

Begge de to under 1) og 2) nævnte Typer vil 
sikkert være de fleste La'sere hekendl fra den 
internationale LuftfartsmlstiJling i København i 
1!)27, hvor de fandtes paa l\Iarincns Flyvevæsens 
Udstillingsstand. 

3) Genophygning af enkelte Skoleluftfartøjer for
synet med 180 HK. lnflkolede Armstrong 
Siddeley Lynx Motorer. 

Desuden har Orlogsværftet, tler som bekendt nu 
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er udskilt som selvbærende Statsvirksomhed, i 
1925- Hl2n hygget 2 Stk . .Jahirn Trafikluftfartø.ier, 
hver forsynet med 4 l"ranske 180 HK, Hispano 
Suiza Motorer, til Det 
Danske Luftfartselskab. 

I Øjeblikket har Orlogs-
værftets Flyvemaskin

værksted en Del Dankok 
LuH.iagere i Arbejde til 
Marinens Flyvevæsen, H
gesom det baseres paa en 
fremtidig Produktion af 
2- og 3-sædede 400 HK. 

Ponton-Luftfartøjer Lil 
Flyvevæsenet. 

Side 13 

duktion gennem 15 Aar, idet det ialt i <lette Tids
rum har hygget <-i5 Luftfartø.ier og 2H Flyvemotorer. 
Desuden har det i samme Tidsperiode foretaget om

l'attencle Hovedeftersyns
og Reparationsarbejder. 

Værftet har ved denne 
Virksomhed opnaaet at 
skabe sig en Stal, af 
dygtige Arbejdere, Kon
struktører og Arhe.ids
ledere, hvfa Præstationer 
i enhver Retning kan 
staa Maal med de bed
ste fra Udlandet. 

Det fremgaar af oven
nævnte Fremstilling, at 
Orlogsværftet, som nu 
ledes af Direktør N. K. 
·r"•.1ie/sen, kan se tilbage paa 
en forholdsvis stor Pro- Frn Orlogsv,.-rltrts Flp·,•11111hki11v,..rksle1ler: :llo11tc1 ingshalh-11 

:\Ian tager næppe Fe.il 
i, at de Erfaringer og 
den Tradition, der her
ved er skabt, vil blive 
nyttiggjort i den fremti
dige Fabrikation af Luft
fartøjer her i Landet. 

Aeronautisk Kongres i København (F. A. I.). 
Den 27. Juni aabncde F . . \. I. ..,in 21. Kongres i Bryssel. 

Der \'ar modl Hep1wsenlankr l'ra 21 Nalioner. Del Konge 
lige Danske .\eronauliske Selskab var rcpr:N,cnlcrl'L Ycd 
:\lesler J>. Nielsen og Direktør Krebs. Den officielle .\abning 
l'andl Sled i .\k:idt•micl._ Solcmnilel..,~al, og den bl'lgiske 
Kronprins, Le Duc de Brabanl, holdl Jndledning._Lalt•n. De~
udcn lalle den belgiske Trafikmini~ler ~aml den bcromlt• 
l'ranske .\eronaut, Co111/e de l<l l'a11/.r. 

Gordon-Bennett Ballonløbet. 
Danmarks Hepræsenlanl i Gordon-Bcnnell Lobel, Ingcnior 

Rasm11sse11, l:indcdc cflcr c·a. 82 Timers Forlob ved den lille 
By Hoanokez. I mcsle Nummer kan vi forh:iabcnllig bringe 
nærmere Enkellhcder om Farlcn. 

Heltebedrift eller Forretning? 
Saaledes lyder den Overskrirt, l1vormecl dl'l engelske Bind 

, The Daily Telegraph" otfontliggor folgencle: 
"Et Sagsanlæg al' en srcrlig Art er blevet indledet i New 

York, idet det Konsortium, der var blevet dannet l'or at 
financierc den lyske kvindelige Flyver, Frk. Thea Hasche's 
Allanterhavsl'lyvning, har lagt Sag an imod Frøkenen. 

Frk. Rasche har nemlig syiglet sine l'ørste Financiers og 
er i Færd med at mocltage Tilbud om l'in:inciel Stolle andet 
Steds fra. 

Konsol'tiet skulde som sin .\ndel have l lalvdclen al' dt• 
Indtægter, der vilde komme ind el'ter l'uldl'orl FlyYning, og 
det gør gældende, al det :illerede har udlagl :'il.000 Kroner 
Lil Forreklame for Frøken Rasche." 

I hele Flyvesagens lnlcresse burde der sætles en Stopper 
ror slige Forrelnings- og Heklamel'lyvninger over Atlan
lerhavet. 

Faldskærmen har igen reddet en Flyvers Liv. Under 
en Øvelscsl'lyvning den 2!J .. Juni vecl Ringsted med en ar 
Marinens "Dunkok~-.lagere ·vigtede pludselig Styregrejerne, 

\'cd i\lodels Bcgyndelsl' overrakle de d:inskc Hepr:t>sen
tanlcr F . . \ . I. en Indbydelse Lil al afholde den næsle .\ars
kongres i Kobenhavn, Of/ tlenne lmlbydel.~e blev med Tak 
modlayel af' J{on!Jre.~sen. 

I 1.CJ'2Y oil Københa1111 saa/etles bli111• M itllp1111klel for el 
stor/ i11/erll(1/io11all, arromwlisk Møde. 

og Foreren, Solojtnant Harm.~, reddecle Livet ,·ed :it springe 
ud med sin lr\"ing-Faldskrr>rm. Det er den :inden d:inskc 
Flyver, <ler har reel det Li \'et ved llj:l'lp af en Faldsk:t>rm. 

K:iplajn BJarko11 kan onskc Sølojln:int Har111s Lil Lykke 
som nyt ~lcdlcm af The Ca/erpillar-C/11b. 

Aarsagen lil Uheldet var en Konstniktionsfejl ved Styre
stangen. 

Nordpolsflyveren, Sir Wilkins, fortsætter sin Triuml'
rejse gennem Europa. Efter den storslaaede Mocltagelse, som 
Dagbladcl Poliliken havde arrangeret for ham og hans Led
sager i Kobenhavn, fortsalte de to kække Flyvere til Berlin, 
og derfra til London, hvor den briliske Hegering ophojede 
Wilkins i Adelslanden som Tak for hans Bedrifter. 

Flyveulykken den 13. Juni. Under en Øvelsesflyvning 
den 1:1 .luni forulykkede el af Marinens ~lonoplaner, hvor
ved Foreren, ~larineflyyer Balsgaard, og lo P:issagcrer, Ka
detterne Poe/:o/d og G11cl1111111dso11 mistede LiYet. 

El'ter inclgaaende Undersøgelser og talrige Vidneafhøringer 
er 11:irincministericl fremkommet med en orriciel Hcdego
relse for Ulykkens Aarsag, og vi anfører følgende Uddrag: 

•... Du Furtojel i en. tre Hundrc,lc Meters Hojdc helundt sig over del 
oslligc J{ronlohshnssin har Flyveren indledet cl Drej ni sin llluskine nntu
geiig tilhojre. Uiuler delle hur Fly,·ehaadcn lunet en unormal og hurtig 
J(rrengning, som l""' cl Øjeblik har snm·t·ct den om puu Ryggen under en 
vestlig J(urs ind mod Ilyen og med Længdcnksen skruut mo<l .Jorden. On 
Flp•cren <ierpau har sogl at ændre denne Hygliyvning, er hnn og de to 
l(udcller uie,·ct slyngel ud i det doduringcnde Fuld. 

Flyveva•snel lusthohler den Formodning, ut de urolig<' Vejl'lorholcl i el 
kritisk Øf"ehlik under Flp·erens Orcjcmunovre har været en 111cclvirkendc 
Aursug ti Kuluslrolen ... " 
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VORT INTERV·IEW 

Kaptajn Poul Ramm. 

Fon al hore lidl om Bal
lonens llislorie i J>an 

mark havde jeg l'orleden I >ag 
en hyggelig Samtale ml'd 
Chcl'en for J Ja,ren~ Ballon
park, Kaplajn Poul Uw11111, 
1 hans smukke Ll'jlighed 
Vl'd St. .lorgcns So. i\ll'n~ 
Udsigll'n over Byl'ns Taar
m• ~loredcs al' den snarl Lil 
vanle Sommcrsyndl'lnd, ga\· 
Kaplajnen mig l'or-;kl'lligl' 
hislorbkc Daln. 

llvornaar bil'\' Drage
Ballonen incll'orl i den dan 
ske Jla•r? 

.Ja, siger Kaptajn Ramm 
lovende, del kan vel n:t•ppl' 
l'aslslaas bestem l; alleredl• 
i Firserne startede Oberst
lojlnantRam/n1sch_ en Kugle
ballonpark, men 1 1!108 OB 

blev jeg som ung Lojlnanl sendt Lil Frankrig al' I hPrcn l'or al 
studere Ballonva'scn i Fon'l•nlning 0111, al der hl'rhjcmmc 
rel snarl kunde oprclles en Dragl• -Ballonpark .• Erllg lall, 
saa l'ik jeg inlel reelt Udbylle af min Studiercj~c, da jcl-{ 
megel snal'L blev overflyllel Lil Ingeniorcrnc dernede. i\lit 
l'orsle Bekendtskab med Ballonen var dcrl'or rcl overfladisk. 
l>a jeg imidlertid kom tilbage hertil fra Frankrig, rik .\rlil ~ 
lcricl en Drageballon, som Lilve,icbragles \·cd prirnl Ind
samling, s:t>rlig ved Gre\'l' Frederik .l/ol/k1· ni-{ Overingenior 
Carl Ilollermann's fnilialiv. i\led dl'nne Ballon forelog ,il'/.{ 
en l>el Opstigninger ~om Obsel'\'alor. San indlral'. ~om lll• 
maaske husker, den ~orgclige Ulykke i l!ll(i, da Ohserva
lionshalloncn rev sig los og l'a~sagererne omkom. l>cl ga\' 
Slodel Lil, al vorl Ballonv:csen, hvor jeg dt•ngang var ansal, 
ble,· moderniseret og udvidet. skonl Ballonparken som saa
dan aldrig har figureret paa 11:urlovcn. 

llar Kapla,jncn aldrig faael anden Uddannclsl', end dl•n , 
I>eres Besog i Frankrig gav ,\nledning Lil'? 

.lo, jo, selvl'olgelig har jeg del. .leg har -;enere uddan 
net mig i Frankrig og Tyskland. I 1!112, da (;1•ev Zt'f!JH'lin 
he~ogll' Kohcnhavn med sil slyrbarl' Lulhkih, rnr jel-{ med 
ombord som Statens Tilsynsforcndc. ZeJ>JJClin rik undl·r lll• 
-;ogcl del Jndl'ald al ville drillt· t•n engelsk Flaadeal'deling, 
der var paa Bcsog her, ,·cd al scjlt• hen over den med Lul'I -

In memoriam. 
I La•gen Hans Kruse, som d. 12. Juni ganske uvenlel 

afgik ved D01len 1 har Ballonkluhhen mislet el megel 
inlcresserel og virksoml Medlem , som fra Kluhhens 
l'ørste Dage tilhørte Bestyrelsen. 

Dr. Kruses virnlende, stilfa:•rdige og venlige Væsen, 
hans Begejstring for Ballonsporlen, som han førsl 
Jik Lejlighed til at dyrke, da han var naael over 
de Halvhundred Aar, og hans saglige og helydelige 
Arbejde indenfor Bestyrelsen vil sikre ham cl Minde 
i Kærlighed og Ærbødighed. 

G. Krebs. 

~kihcl. Som Slalcns Hep1wscnlanl ombord nedlagde jeg l'ro
ll'sl hl•rimod, hntd Zt'J>J>elin besvaredt• med cl: .,Sie hahen 
den Bcl'ehl, lll'rr Leulnanl!-

llar Ile pl•rsonlig aldrig \'a•rel i Livsl'are ved Ballon
npsligningl•r'! 

.\ah, Li\·~l'arc maaske na•ppe, del \'ed man ,io knap 
nok. \'l•d l'n Ballonlur i rno!J blev Ballom•n rormclig .,sneet 
nt•d" i Oresund; der kundt• jeg jo nalurlig\'is under uheldige 
Forhold va•re drnknel. Forrc~len l':lldl jl•g ved en senere 
Ll•,jlighed nl•d i Kat Il-gat, l'ordi Ballonen reul ud sagt rcvtll'de! 
J>cl lll'll' har dog ikke ,·,prcl ,·a•rrl', l'llll al dl'l langt op 
vejes al' de fe-.llige, encstaacndl' :\linder, llallonopslignin 
gl'rnl' ~karrer l'a-.sagt•rernt• . . !cg husker ror Eksl·mpl•I en Op 
~ligning rra l'ari-:. ,ll•g -;Leg op i del pragll'uldesl~• Sommcr
\·ejr jeg mindl•~ endnu Lydeligt, al lla111cl'lle 111odtc op 
paa Hallonpl:ulsen i spraglt•de, lcllt•Sommerkjolt•r. Faa Ti111l'r 
t•l'kr gik jl•g nl•d i Normandil'l der n11· Foraarel l'or-;t i 
.\nmars('h ! L'ndt•r de knapt udsprungnc .Ehlelra·l•r sad ,·i 
i den l'orslt• ,ka•n• Foraarsal'll•n og drak Cider 111ed 11011 -
dl•rne. 

Tror Kaplajm•n paa Ballonens milila'rc Betydning cl'tcr 
dt• enorme Frl'mskridl, Flyvningen har g_jorl i dt• senl'-;le ,\ar'! 

.la Friballoncn har sladigv:d{ sin store milila•n• Be-
tydning. \ ' i kan her uddanne Frihallonforcre, der l'ormaar al 
l'on• en D1·agl'hallon l'rel~t igennem, hvis den skulde rive s ig 
lo-;, Under. \'e1:~lcn~krigt:n saa vi .j?, al Drageballonen 0l)l jeg 
~aa maa sige hk ny Lull under \ 111gcrnc som Observal1ons
posl ror ,\rlillcriel. 

. .leg l!·oNll•, man henyllede Flyvemaskinerne Lil Obser
val1onen'? 

.la, del gjorde man Of/Mtn, men Ballom•n har del -;Ion• 
Fortrin for Fly\'l·nrnskincn, al Ballonen sl:rnr i direkte Tcll' 
l'onl'nrbindel-;e med .Jordt•n, hrnd Flyvemaskinen ikke gor. 
I >ern•d kan Obscrvalon•l'lles i\leldingl•r hurligt•re go1·e dt•n·~ 
N\'lle. 

• Er der Sandsynliglll'd l'or, al det ,Lyrbare Luftskib vil 
opnaa en Hcnaissa n<'e'! 

l>cl Lror jeg na·ppt•. Lul'lskibcl har i Virkeligheden kun 
den Fordel, al del kan rumml' mangl' Passagerer .. leg kan 
\'isl roligt ,igl', al Flyvema-:kinen er del Lufll'ærdselsmiddel, 
der har den slorsle Fremtid l'or sig . 

Til ,\[~ked rora•rcdc Kaplajn Hamm mig cl Stykke Ballon 
hybler ~0111 Erindring 0111 mil l'orsll• al•t·onauliske Interview. 
l>el skal anvl•ndt•~ til Indbinding af 1. ,\argang al' .,FLY\'·· . 

Jfr11isur I'. 

LITTERATUR 
Flugun{iille, Sac/wersliindigenurlei/e und Pressl', 

Ill. Flug-Wochc, Nr. l, 1!128. 
Le pilolage des avion-; sans 11isibilil1; e.rlfrieure, 

La Vie Aerienne, 1. .Juni 1\128. 

Le pi/olage semi-aulomalique des avions, L'Aero
nautique, Ma.i Hl28. 

Die Enlmicklung des Zillil/lugwesens in den Ver
einiglen Slaalen 110m Amerika, Die Luflwachl, .Juni 
1!128. 

Zivil- und Sporl/lugwesen in /Lalien, Die Luft
wachl, Juni 1928. 
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SPORTSFLYVNING 
Sportsflyveklubben. Efter al have ligget stille i nogen 

Tid, begynder Sporlsl'ly\'eklubbcn aller at raa Lull under 
Vingerne. :\ledens \'ejrel har va:ret elendigt og kun lidet 
egnet Lil Elevflyvning har Klubbens i\laskinc været Lil cl 
vclforljenl lfovedefteri;yn eller det gode Stykke .\rbe,idc, 
som den har præsleret i Vinterens og Foraarels Løb. 

Naar der 1111 aller skal tages fat for 1'11 Id Kraft, faar Klub 
ben forhaabenllig en mægtig Tilgang al' nye Elever. Naar 
man tænker paa, al Klubhcn arbejder uden pekunia.!r Stolle 
fra Statens Side, kan man rolig sige, at Elevens Udgift for 
al opnaa del eftertragtede Sporlsflyvcrcertil'icat er lavere 
herh,iemmc end i noget andel Land. :\leden,; Cdgillerne her
hjemme er 5 a (i()() Kroner, koster den tilsvarende Uddan
nelse i S,•crrig 1500 Kroner. Naar Kluhben i del hele taget 
kan arbejde saa billigt, saa 
er del fordi Klubben ikke 
selv skal tjene noget som 
helst. Takkel \'ære de ;\lænd, 
som veclcrlagsfril har s lillel 
deres .\rbcjdskraft til Klub
bens Haadighed, betaler Ele
ven kun de nødvendige L'd
gil'lcr Lil Benzin, Olie saml 
.\fskrivning og Vedligehol
delse af i\laskincn. 

agter man i Jlalien at oprelle en Del Sporlsflyvcccnlrer i 
rorskelligc større Byer. Til Brug ror Uddannelsen al' Sporls
flyverc har den italienske Hcgering henvendt sig Lil 1:l for
skellige italienske Firmaer med .\nmodning om at l'rcmslille 
en i\laskinlype, der har de Egenskaber, som fordres af en 
Sportsflyvemaskine, nemlig den la,•esl mulige ,\nskaffebcs
pris og lavest mulige Vedligeholdclscsomkoslningcr. 

;\Jan LillR'ggcr Oprettelsen af saaclanne Sporlsflyvcccnlrer 
en meget stor Betydning, og den italienske Hcgering agter 
al unclcr-;loltc Bevtl'gclsen i meget hoj Grad. 

:\lan anslaar Udgil'lemc Lil Sporlsl'ly\'Crnddannclsen Lil en. 
1:500 Lire. Efter al have erhvervet Certifikat ,·il vedkom
mende Sportsflyvcr faa udbclall en Præmie paa lOflO Lire. 
Selve Udclannelscn kommer -;aalcdes ikke Lil al koste Sporls-

l'ly\'ercn mere end 500 Lire. 

Klubben modtager daglig 
Tnclmelclelsc af nye l\lcdlcm
mer: Hing Lil Byen 253 a; 
(IP/s 7½ ), cand. jur. Grundt
vig, eller skriv Lil Sekretæ
ren, Hr. cand. jur. Grundlviy, 
Cort 1ldelersgade 10, Kblwn. 
Konlingcnlcl er 1~ Kr. pr. 
.\ar. Klubbens i\lcdlcmsblad 
,,FLYV- Lilsendes gratis. 

lngcninr Sd1111ir/ i ZOl'ich hm· lrnnsll'llcrcl l'n ny Spo,·sflyn•nrnsklnc. 
)lotor: 1ill IIIC Anznni: Tonl\'a•gl BIHI kg; :>iyll!•lusl 2r;o kg: storslP 

llnslighcd 1~0 1<111/T.; llcnzinlorbrng 18 I.ilet· i Timen. 

Luftrejser med Sports
flyvemaskiner. For al frem
me Interessen ror private 
Lul'Lrcj~cr med Sporlsl'ly\'c
maskincr, roram,talledc del 
engelske Blad "l>aily News" 
en Flyvning paa !i.500 km. 
Til Turen blev bcnyllcl en 
.\\TO ... \ vian" Sporlsfly\'ema
skinc, og som Passager med
ru Igle en ar Bl adels i\lcdarbc.i
dcrc. Flyvningen~ Formaal 
gik hovedsagelig ud paaal un
dersøge hvilke Vanskelighe
der, der eventuelt vil møde 
den private Flyver paa en 
Luftrejse mellem de forskel
lige Lande, som r. Eks. Pas
vanskclighcclcr, Landingsge-

Sportsflyveklubbens Rundflyvninger. Kluhben henstil
ler Lil sine ;\lecllcmmcr al agitere flilligl l'or Huncll'lyvnin 
gerne med Klubbens i\laskinc paa Kastrup Lul'lhavn. I Iver 
Flyvetur koster 1() Kr. Bing til J(astr11p 157 (Kluhhcns Fly
\'clærcr) og reserver Billet. 

Vordende Sportsflyverc. Den ~ I. .Juni hlev der arholdl 
den afslullcndc Leoreliske l'rovc for Opnaaclsc af l'rivall'o
rcrcerlifikalel (Sporlsfly\'crccrlifikal), og folgcndc Elever 
bestod Prøven: 

Fru E. M. G11sla/sc11 
lir. Chr. Larsen 

., Hedaklør P. llolck 
" Forrelningsrorer l'. Fenyer 

.\ss. A. G. Mascke 
Violinist L. J. Thomsen 

,, C . .Jørgensen. 

I Cndcrvisningspcrioclen havde Ingenior Eskildsen, Sta
tens Luftrarlslilsyn, hercdvilligs l ,·irkcl som L,L•rcr, og ved 
Eksaminen fungerede ;\!ester P. 1'.ielse11 som Censor. 

Sportsflyvningen i Italien. For al !'remme Flyvesporten 
og for at fremme Interessen for Flyvning hos Ungdommen, 

byrer, Benzinlevering o. s. v. 
Turen varede 1 I Dage, og der blev ialt fløjet 57 Timer. 

Omko;,lningernc Lil Bncnclslol' bclob sig til ca. (iOO Kr. og 
Lil Fors ikring ca. 700 Kr. 

Internationalt Sportsflyvestævne i Rotterdam. Holler
clam .\ero Club arholdt i Dagene den 20. - 22 . .Juni el stort 
Sporls l'lyveslæ,·nc pna \\'aalha\'Cn Fly,·eplacls. Dette Stævne 
var del l'orslc ar en H,l'ldrn aarligl Lilbagevcndchde Stævner. 
Hollcrdam .\ero Club's ,\clressc er: \'cerclam 1, Hollcrclam. 
Som Pnl'mier i de forskellige Konkurrencer Yar der udsat 
en Hække Pengcpra:micr. (De rnt·rmcre Konditioner ror Lo
hcnc findes i "Flight" 81. ;\Jaj 1!.1~8.) 

Sportsflyvningen i Svejts oml'alter ~ Klubhcr, en i Ziirich 
og en i Bern. Zftrich-Klubbcn, der nylig er dannet, har kun 
n ;\lectlcmmcr, idel hvert Liltrædcncle :\lcdlem maa inclhe
lale wno fr('s. Som \'cderlag ror dette Bcloh faar Vedkom
mende imidlertid ogsaa gratis Uddannelse Lil Sporlsl'ly,·er
cerlifikalcl -;aml cl vist .\nlal Træningstimer senere hen. 

Bernerk.lubben er dannet paa samme Grundlag som Sporls
l'ly\'eklubhcn i Kobenhavn og har i Ojeblikkel 150 i\ledlcm 
mer, hvoral' (i deltager i den praktiske Flyveruddannelse. 

Som Skolemaskine anvendes en Klcmm-Daimler L. W med 
en 20 IIK. ;\lolor. 
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Nyt fra alle Lande. 
En Flyvning paa 57.000 Kilometer. De rranskl• Flyvere 

r:nst,•s og li' Rri.r, -.om har gennemfort denne impone
rende Fly,·ning, er 1111 paa el Triuml'logl gennem Europa. 
Den Beclrirl, de har ucHorl, rorljener ogsaa al mulig Herom-

I -\ h 
~ _c_ 

C:o.'ifrs og- It• !Jri.1 's Bc•JS<'l'llll' . 

lh•n p1111ldl'rt'JIP \lr:,·l,nin;.t bit•\" tilhaµ,ela;.tl pr ()a11qw1 

mcl-.t•. l>en Hl. Okloher rn:n :,,larlede de rra l'aris. og dt•n 
11. .\pril 1\1'.:!8 landede de atter ,·clheholdt•nt paa Le Bourgel 
dte1· al ha\'e genneml'lo,it't hele \'erden. l>l't sid:,,te Stykke 
\'ej, Tokin Pari!>, lilbagelagde de paa (jl1~ l>ag. (>en nojagtige 
gennemrlojne I>i,;lant·e \'ar .'iH.lilO km. rordell o\'er 1:1 Elap
per, med en :,,anilel Fly,·elid ar :117, I Timl'r. i\la1-;kinen rnr 
en "Breguel 1!l" med en !iOO li. K. llispano Suiza i\lolor. 

En Flyvning Jorden rundt. i\lr. John ,l/ears og i\lr. Charles 
r:ollyer ,·i I rnrsoge al rtyvc .Jorden run dl i Lohel ar :!:I I>age. 

Et godt Eksempel. i\lagislralcn i Berlin har hc:,,lullel al 
lade hele Byen roLograrere l'ra Lul'len l'or derigennem al 
fna en 1111 lid-.svarencle Byplan, og den agter al bevi lgelii'i.000 i\lk. 
til delle lurtrologral'i,;kc .\rhe.ide. J Jncblillingen :,,igcs hl. a., 
al Frcm:,,lillingen ar en lurtrolografbk Byplan er al' ubereg
nelig ::.Lor \ ',l•rdi ror Byhchyggclsen. 

llvornaar hli\'cr Kohenha\'n korllagl l'ra Lurten'? 

De tyske Rigsdagsmænd og Lufttrafiken. Under Be
handlingen al' l.Jdgirlerne Lil den lyske Higsdag l'or .\arcl 
I\W{ 1'.:!!J db-kulerede Finansudvalget bl. a. en l'osl paa 
'.:!:i.000 i\lk., hvilket Beloh skulde am·emll'S Lil Lurtrejser l'or 
!ligsdagen:,, i\ledlcmmer. Behl'l'l al' Erl'aringerne fra l'orrige 
.\ar blev delle Bclob imidlcrlicl ned:,,al til 10.000 i\lk. 
He,j:,,elyslen ha\'cle \'tcrcl for ringe. 

En meget stor Eskadrilleflyvning bliYer i clcnne Ticl 
l'orelagel ar del italienske Flyvc\'tcsen. Eskadrillen beslaar 

al' lit Flyvemaskiner under Kommando af den bekcncllc \'cr
clensl'ly,·er Ccncral J>incdn. Toglcl gtl'ldcr Bcsog i en H:l'kke 
:\lidclelhavshycr. 

Ny Rekord i Varighedsflyvning er hlevel sal ar de ila 
licnske Fly,·en· Fermrin og del PrC'le. Ferrarin er kendt rra 
sin Fly\'ning Hom- Tokio i 1!1'.:!0. i\lecl cl Savoia-l\larchclli
l\lonoplan (Fial l\lolor) ucll'orle de en Flyvning paa :'i8 Timer 
:!7 i\linuller. Forinden Flyvningen havde i\loloren gcnnem
gaael en Prove paa 10 I Timer, hvorar :'i2 Timer paa rulcl Gas. 

Det stakkels Atlanterhav! I>en 17. 18 .. Juni gL"nnemrorlc 
den amerikanske Flyver S/1111:e en Fly\'11ing l'ra New Found 
lancl Lil Burray-Buglen i Wales. Foruden i\lekanikercn, (;or
clon, mecll'ulgll• '.:! l'assagerer, h\'oral' clen ene \'ar en !,vinde. 
Turen varede :!I Timer, og dens Formaal var Hcklamc ror 
clen kvindelige l'a:,,:,,ager. 

Som l'ormildende Omshl'IHlighed skal anron•:,,, al Turen 
ble,· uclforl med \ 'ancll'lyvemaskinl'. 

Luftfartsudstilling i Paris. Fra den '.:!!I . .Juni til den fa 
.Juli al'holcles en slor inlernalional Fly,·euclslilling i l'ari:,,. 
I JHl'Sle Nummer ar Bladcl Yil vi bringe en Berclning herom. 

Den første Flyvning over Stillehavet fra U. S. A. til 
Australien. Den :11. :\laj !-.larlt•de Fly,·cren, Kapl. King),l'nrd 
Smilh, :\Ir. Cim, Na\'igaluren, Ljln. Lyon og Hacliolelegrari 
:,,lcn \\'arner l'ra Oakland i Kalil'ornien, og den 10 . .Juni lan 
clt•dt• dl' ,·ed Sydney i .\u:,,lralien cl'ler al ha,·e ge1111c111flo,iet 
11.0!Ml km. I>i-.lniH·en rnr delt i :: Elapper, og de lon•log 
:\lcllt•mlandinger paa lla\\aii Oerne og Fidji Oernl'. :\Ja).kineu 
var cl Fokker i\lonoplan 111ed :1 \\'right \\'hirlwind i\lotorer. 

.;; CIFIC' 

llc--f-r--t-=----------,,/,-------=-Ea=u"'A,:T-,,,OA------il 
'li ,,. 

0 CEr\N 

Flyv11ingc11 Ira U. S. A. li ! Anslrnlit•rt. 

El'ler .\nkomslen Lil Sydney l'ik de raske Fly\'ere en m·cn111l 
hegejslrel :i\lodlagelse. Bclonninger udchlev heller ikke. Den 
australske Hcgering overrakle dem ~Iraks i1.000 Lsl., og 
man mener, al de lncbamlingcr, der er hle\'cl :,,al i Gang 
Lil en Ihcclcrsga\'e, vil indbringe iall :'i0.000 Lsl. 

Brilcrne er praktiske Folk, naar de helonner. 
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a~ 12 Jager-Enheder 
fra Royal Air Force 
1 Løbet om 
Sh· Philip . Sassoons 
lldford1ingspokal . 

1st 1.nd s 
in Sir Philip ra.r.roon 
(hallenge Cup Race 
ror pilots reprerentinq 
12 Aghter unitr of 
the R01:jal Ah· force 

. luguur Acro Engincs dcsigncd und constructcd h . . 
(,fuguur ~lo loren konstrueret uf :) } · Slskin \ I 

(S;s~~~p F~•'.~~ <lesi~ncd and constructcd hy : 

ARMSTRONG SIDDELEY l , cmusk111en konstrueret uf :) 

~IOTOns LIMITED sm w G 
. ,. ARMSTRONG \\'HIT" onTH 

Covcntry, England und 10 01<1 Bond SI I L AinCRAFT LIMITED 
' ree ' ondon \V. I. 



TO NYE BØGER 
af stor Interesse 

Griffiyny,• Traitc lhcori<1uc cl pra
tiquc de navigation acricnnc 

ca. 7.00 Kr. 

Commandcr Byrd: Skyward 
ca. lf>.00 Kr. 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Tel1. 2552 - 13303 - 13304 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMlmllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllll 

Brdr. Friis-Hansen 
Omøgade 5 . · . Tlf. 15435 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

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

Lovell Thomas 

MED LAWRENCE I ARABIEN 
er nu udkommet paa dansk 
i en smuk, ill ustreret Udgave 

Pris Kr. 7.50 

:::: 

AUGUST BANG 

i:_!:. Vesterbrogade 60, København V. _l::. 

Telt. 2552 . 13303 . 13404 

:· ......... ':, .............................................................. ·: 

Hedaktio11e11 be.~1111rer med Glcl'lie en
hver Forespøryst't 11edrøre11tle Flyvning, 
som mcwtte bli11e rettet til Bladet. 

I. N., Esbjerg, sporgcr: 
llvilkt'n Dato l'lo.i Hobcrl Svendsen 

over Ore-;und '! 

Sv. Den 17 . .luli mio. 
o-

l{. l '. N.. Odense, !sporgcr: 
llvor stort vai· l.urtskibcl _(lalia"? 

Sv. 18.ilOO ma. 

A~ Meisterlin & Søtofte 
Studiestrcede 40, Købhvn. K, 

Telefon C. 5263. Telgr.-Adr. Modstand 

Palmer Hjul 
Dæk & Slanger 

A . .!., Københa,·n, spørger: 
llvornaar blev den forstc Flyvning 

over ,\tlanlerhavel foretaget'? 

Sv. Den rn.- 17. ;\la.i l!Jl!J forte den 
amerikanske Commander Head en Cur
lii,,s Flyvcbaad tværs over Atlanlcr
havcl fra New Foundlancl Lil Lissabon 
med l\lcllemlanding ved .\zorcrnc. 

- o 
T. E. R., .\arhus, sporgcr: 
llvor slorc er de lo nye engelske 

Luftskibe, H. 100 og It 101 '! 

Sv. Skibenes Længde er henholdsvis 
240 m og 2fi0 m med et Humindhold 
af ca. 18fi.000 Kubikmeter. 

DET DANSKE 
LUFTFARTSELSKAB A/s 

KØBENHAVN 
Passage-Bureau: Vesterbrogade 5 

Tlf. C. 8800, 3848 & DM 
Telegr.-Adr., ,,LufHart" 

IJ<1g/ig Forbinrle/.se mellem Slw11rli11<111ie11 
og <11/r H11rop<1.s ., turre ll!Jl'r 

Oplysninger og Billeller 
luns i nllc Rcjschu rcnuer stunt hos 

Del Dnnskc Lnllfnrlselskub AIS 

A. N., Kobenhavn, spørger: 
Kan man flvve fra København til 

Madrid med de ' regelmæssige Luftruter? 

Sv . . la. Hulen er København Paris 
Marseille - Barcelone - Madrid. Nær
mere Oplysninger faas ved Henven
delse til et Rejsebureau eller Del Dan
ske Luftfartsselskab. 

8 Alle K valiteler 
Alle Tykkelser 
Alle Træsorter 

M•gh-Thorengaard 

Skindergade 31, Københ. K. 
Telefon : C. 12993 og Byen 3154 

: .. :: .. :: .. :: .. :: .. :: .. :: .. :: .. :: .. :: .. ::,,:: .. :: .. :: .. :: .. :: .. :: .. ::,.:: .. :: .. :: .. :: .. :: .. :: .. :: .. :: .. : 

UGUSTBANG 
Bouhunclet,Paplr•hondcl 

BoHl••yh.l:tc1•1 
<t . ..'estc1•b1•ogadc 00 

Leverer 

alle udenlandske 

aeronautiske Tidskrifter 

: .. :: .. :: .. :: .. :: .. :: .. :: .. :: .. :: .. :: .. : : .. ::_:: .. :: .. :: .. :: .. :: ... :..,_:: .. :: .. :: .. :: .. ::.,:: .. :: .. :: .. : 

VERDENS BEDSTE 

BAADMOTOR 

fra 5 - 100 HK 

Brdr. FRIIS-HANSEN 
OMØGADE 5 

Luftfartforsikringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Fraktion for Danmark 
Tlf. Central 12 793 

Ulykkesforsikring policer ·udstedes 
ved Billetkontoret i 

LufUrnvnen 



GIVES CONSTANT TAUTNESS 

Paa Togt pr. Flyvemaskine. 
DET engelske Royal Air Force sendte for et Par 

.Maaneder siden en Eskadrille paa 4 Superma
rine-,,Southampton " Flyvebamle paa Togt til Kolo
nierne i Ostindien samt til Australien. Dette Togt 
har sin særlige Interesse derved, at Maskinerne er 
indrettet paa en saadan Maade, at Besætningerne 
helt og holdent kan bo ombord. Det er første Gang, 
der bliver foretaget en længere Flyvning af den 
Art, og den følges med meget stor Interesse i alle 
Flyverkredse. 

IN ALL CLIMATES 

Sir Alan Cobham's Flyvning 
Afrika rundt. 

DEN bedst kendte af alle engelske Langturs-Fly
vere er uden Tvivl Sir Alan Cobham, og der 

fin1les snart ikke det Sted i det britiske Imperium, 
hvor den energiske Flyver ikke har været med en 
Flyvemaskine. I Vinteren Hl26- 27 foretog han bl. 
a. en spændende Flyvning fra London via Kairo 
til Kapstaden og tilhage igen, udelukkende med det 
Formaal at undersøge i\lulighederne for en kom
mende Lufttrafik mellem England og Kolonierne. 
Til denne første Flyvning blev der benyttet en 
Landmaskine. 

For imidlertid at gøre disse Undersøgelser saa 
fuldstændige som mulige startede Sir Alan Cobham 
i November Maaned forrige Aar paa en ny Flyv
ning til Afrika, men denne Gang foregik Turen med 
en Søflyvemaskine, idet der blev benyttet en Short
,,Singapore" Metalflyvebaad - en Maskine, der for
øvrigt ligner den ovenfor afbildede Supermarine. 

At denne anden Afrika-Ekspedition i det hele 
taget kunde gennemføres skyldes flere engelske Fir
maers pekuniære Støtte og i Særdeleshed Olie-Mag
naten, Sir Charles Wakefi.eld's, storslaaede Medvirken. 

Turen varede 7 lVlaaneder, og der blev gennem
fløjet ca. 33.000 Kilometer. 
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I MEYROWITZ LUXOR BRILLER 1 

Model 6, Pris Kr. 35,00. 
Triplex, Model 4, Pris Kr. 40,00. 

Brilleglassene dugger ikke 
Ingen ubehagelig Trykken 

Optisk Præcisionsarbejde 
Enestaaende behagelige 

Brillerne sidder fast 
Glimrende Synsfelt 

Ypperlig Pasning 
Indstillelig Bro. 

AGENT: CORNELIUS KNUDSEN, KØBENHAVN 

'!41~ 
199, Regent Street, la, Old Bond Street, 

London, W.1. 

} ··••······················· .. ···· .. ················ .. ······· ...... , ................................................. -~ 

CELLON 
DOPE 

Yder den største Modstandskraft under 
alle klimatiske Forhold. 

-:} 

Anvendes i talrige Lan de 
af Hær og Marine og 
førende Flyvemaskine-Fa
briker hele Verden over. 

<=· 

Fremstilles kun af: 

Cellon (Richmond) Ltd. 
Richmond, Surre1:1 

England 

Repræsentant for Danmark : 

J. C. Munthe Kauffmann 
Upsalagade 18 

København 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . . . 

'"C'RYKSAGE'R, 

'PROTOKOLLEn 

K ONTORAR TIKLE'l{ 

'"C'EGNEMATERIEL 

TELEP. 
!Z55Q 
18003 ·-

HURTIG 6KSPEDITION 

& {BILLIGE PRISER 

UGUSTBANG 
Boghandel, Paph•handel 

Bogtryl::z.b.eri 
.ruesterbpogade 60 

TELE.J'" 
2552 
13303 
13'+04 

• . 
• . . 
• . 
• . 
• . . . . • • 

···························································· 

DEN ENESTE SPORTS-FL YVEMA
SKINE MED OVER 4 MILLIONER 
GENNEMFLØJNE KM. ANVENDT I 
OVER 3 AAR HELE VERDEN OVER 

Foretrækkes for sine Præstationer 

MOTH 
THE DE HAVILLAND AIRCRAFT CO. L TD. 

STAG LANE AERODROME, EDGW ARE, 
MibDLESEX, ENGLAND 
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Gordon Bennett Ballonløbet 1928. 
Som det saas fra "Danmark". • 

llnllon cn , Uanmark"s Fore r, Inge nior .'i •• I. /l11w 111.s.se 11 . 

D·\ Solen stod op Lørdag Morgen den 30 . .Juni 
var der Udsigt Lil fint Vejr, i det mindste set 

med en Tilskuers Øjne. Fra en Deltagers var der 
Chancer for en svag Brise, muligvis med variable 
Vindf' og en kort Flyvning. 

De 12 Balloner var blevet lagt ud paa Pladsen 
klar til Paafyldning Fredag Aften, og denne tog sin 
Begyndelse Lørdag Morgen Kl. 5. Alle Ballonerne 
havde den reglementerede Størrelse (2200 Kubik
meter) med Undtagelse af den schweiziske, der var 
paa 1000 Kubikmeter, udlaant til Mr. Maag af De
troit Balloon Club, da hans egen 'Ballon ikke var 
naaet frem til Tiden. Mr. Maag fik Tilladelse til 
at flyve alene for at opveje Forskellen i Ballonens 
Størrelse. Der var tildelt hver Ballon en Gruppe 
paa 12 Mand til H.tælp ved Paafyldningen, og stud. 

polyt. Davidsen, der repræsenterede Dansk Ballon
klub, stod hele Dagen paa Pladsen og vaagede 
over den danske Ballons Paafyldning. 

Som Assistent havde ~Danmark" Arkitekt T. W. 
Soulhworlh, der er Medlem af Detroit Ballon Club 
og Flyverelev. Han har deltag(•t i en Række Op
stigninger og gjorde glimrende Fyldest paa Turen. 

Om Eftermiddagen havde vi travlt med at stuve 
Udrustningen til Færden ned i Kurven . Vi tog Pro
viant med for et Par Dage i Form af Sandwiches, 
nogle stegte Kyllinger, varm The i Thennaflasker 
o,( 12 Liler Vand. Desuden havde vi ekstra Ration 
med for ca. (:i Dage for det Tilfælde, at en mulig 
Landing indtraf paa et ubeboet Sted i Bjergene. 
En Gummihaad, der kun vejede et Par Kilo og et 
Par Redningskranse skulde hjælpe os i Tilfælde af, 
at vi kom i Vandet. Vi var forsynede med et Par 
lette uldne Tæpper, for at kunne holde os varme 
om Natten i de store Højder. Desuden utallige Smaa
artikler, saasom Knive, Økser, Lanterner o. s. v., af 
hvilke nogle maaske vilde blive brugt, og andre 
slet ikke, men hvis Mangel i paakommende Tilfælde 
vilde være følelig. Af Instrumenter medbragte vi 
Højdemaaler, Barograf, Statoskop og Kompas . En 
Radio med Rammeantenne tjente til to Formaal: 
at skaffe Vejrrapporter og Positionsbestemmelser. 
Et topografisk Kort, et .Jernbanedito og et Kort over 
Atlanterhavskysten fuldstændiggjorde vor Naviga
tionsudrustning. Vi havde medtaget nogle Pilotbal
loner ud til Pladsen, men Løbets Komite havde 
begaaet den Fejl ikke at have Brint disponibel, 
hvilket forhindrede deres Anvendelse, saa vi maatte 
stille os tilfreds med at faa Vindretningen længere 
nede. 

Paa Slaget 4 startede den første deltagende Bal
lon, Tyskeren "Miinster", fulgt af de 11 andre Bal-
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Ioner med fem :Minutters 
Mellemrum. ., Danmark" 
havde trukkcl sig Lil Sy
vendepladsen og startede 
Kl. 4,30. Vi vejede Ballo
nen af et halvt :\linul 
inden Starlliden og hav1le 
11/,i s~ekke Opdrift; men 
ved Starten fik vi en ned
adgaaemlcLuftslrøm,saa
ledes at ilet blev nodven
digt straks al ofre~ Sække 
for at klare os løs al' den 
sammenpakkede i\lcnne
skemasse. 

Vi passerede over Soen 
i Nrerheden al' Pelee Kl. 

F ra ~larh•11 i l>t•lro i t !'\<HIi ~1. 2 fra vc11sln• ses 
Ba ll n t1l' ll ~l>nnnrnr k"' . 

miles i Timen, i de paa
følgende Hi½ Time kun 
6, og underliden laa v i 
fuldstændig stille. Rundt 
omkring os dannede der 
sig Cumulus Skyer, og da 
Solen udvide1le l1assen, 
bestemte vi os til al slige 
for at holde os l'ri l'or dt· 
ustadige meteorologiske 
Forhold l:t>ngere 1wde. 
Imidlertid hegy111lle der 
al danne sig Cirrus-Skyer 
i en Hø.ide af omtre nt 
25- 30.000 Fod og dette 
kostede os en i\længde 
Ballast. .leg tror, al 1len 

li,55 og naaecle Cleveland Kl. 11,00, i1lel \'i havde til
hagelagt omtrent 1G miles pr. Time, regnet fra Slarl
tiden. \'i havde provel Ho,ider op til 5800 Fod, men 
havde fundet haade ror vorl eget Vedkommende og 
ved at betragte de andre Balloner, al der ikkl' \'ar 
større Forskel i Farten. De højere Lufllag gav en 
lidt mere sydlig Helning. Omtrent Kl. !I prøvede 
vi Radioen og fik udm.t•rkel Forhindelse med Cleve
lan~l og Detroit. Kl. to,:m stillede vi ind igen og l'ik 
Aftenvejrmeldingen fra Detroit. Yi var i Besiddelse 
af blanke Vejrkort og var island til al tegne Vejr
meldingerne ind paa disse efter de indhentede Med
delelser. 

Det hø,ie Tryk, som om Morgenen havde samlcl 
sig over Missisippi-Dalen havde ikke (jernet sig, og 
det lave Tryk over den nordøstlige Del al' Ontario
Søen havde kun flyttet sig lidl henimod Sydost og 
antydede, at Farten vilde fortsælles i sydosllig Het
ning, der muligvis senere vilde blive mere sydlig. 

Da vi ikke kunde opnaa større Ilaslighed ved at 
gaa ho.iere til Ve.irs, hesluttede vi os Lil at spare 

amerikanske i\lilitR•rhallon foran os undgik del meslc 
uf dette. Vi gik nu i en Hø_jdl' af 11 - 1.l.l:llO Fod . 
Farten var lanfsom og vi gik op Lil HU 'OO Fod l'or 
al se efter lidl \'ind, men uden al finde nogen; vi 
saa ogsaa "Argentina" igennem Skyerne l,!aa l'orbi 
os i meget lav Højde . .Jeg er ikke n 1nske sikker p:t:t 
det, men .ieg tror, at den gik paa Sht•IJelov ig1·n11 e 111 
Dalen. Forholdene under 8000 Fod i Cumulus
Skyerne var ustabile, og i de store Hø.ider var der 
ingen Fart at faa . Tilsidst gik vi ned i !1000 Fo1ls 
Højde, hvor vi mødte "Argentina", der havde i1Hl
hentel os og som nu var i Færd med at gaa hø_jere. 
Han maa sikkert, ligesom vi selv, vR•re ble,•et klar 
over, at der ingen Vind var højere oppe ; thi h:111 
kom kort efter tilhage til vor Hø.ide, men omlre nl 
.5 miles bagved os. Samtidig saa vi U. S.'s Ballon , 
der l'ørtes af Naylor, lande i en B.iergklol'l . Som 
han senere fortalte mig, var det i\langel paa Bal
last i Forhindelse med ile ustabile Forhold ri de 
lavere Hø.ider, der havde tvunget ham ned. · 

Lul'ten, der i nogen Tid havde været klar oven
over os, klare1le nu ogsaa noget 
nedefter. Vi befandt os over Al
leghany Bjergene. Sammentræk
ningen af Gassen som Folge al' 
Aftenluften var l>egvndt , og del 
var smaat med Ball:•slen . ,\I' de 
,'50 Sandstt>kke, som vi lrnYde ved 
Starten, var kun 12 i Bl'hnld . \ ' i 
begynd te a L tage el Over I, 1 i k over, 
hvilke Dele af vor Baga/!e vi kunde 
skille os af med . Kl. 7,:-m havde 
vi 4 SR•kke tilbage, samtidig med 
at Radiobatterierne var gaael over
horcl. Vi drev meget langsomt mod 
Syd i --1500 Fods Hø.ide, og der 
var ingen Vind ho.iere oppe. \'i 
troede stadig vi kunde klare os 
Natten over, og Irnabede paa, al 
det vilde lufte Iidl op, naar l\lor
genen kom. 

paa Ballasten. Om i\forgenen ved 
Solopgang kull(le vi se H Balloner 
omkring os. Foran os, omtrent 
10- 15 miles borte, laa, saavidl 
vi kunde skønne, de amerikanske 
Balloner, rørt henholdsvis af Kep
ner og Naylor. Kepner gik i rel 
helydelig Højde. Bagved saa vi 
Argentina. Da vi ikke kendte vor 
nojaglige Position, stillede vi vor 
Hadio ind paa Pitlshurg og Cin
cinnali og regnede saa ud, at vi 
maalle være 15 miles Syd for 
Clarkshurg i" esl Virginia. I Løbet 
al' Natten var vor Kurs drejet 
mere om i Hetning af Syd. Kl. 11 
Formiddag stillede vi ind Lil De
troit for al faa Vejrmeldingen. 
Kortet havde ikke forandret sig 
meget, men der blev lovet os lo
kale Tordenbyger over den Lands
del, s om vi netop gennemflø.i. 
Senere horle Yi ogsaa lidt Torden, 
men mødte in,J;en Storm. Farten 
var hlevel langsommere. I Løbet 
af ile l'ørsle 17 Timer havde Gen
nemsnitsfarten været omkring 17 . 1Ja111uurlc- s lurlcr. 

Klokken fflO om Eflermiddagen 
drev vi i sycløsllig Helning i en 
Hø.ide af 8500 Fod og I i?e oven 
over Stratus-Skyda•kket, der laa 
udbredt under os som en slor, 
stille Sø. Af Ballast havde vi kun 
2¼ Sæk tilbage; et Stykke af Paa-
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fyldningsslangen, som hang ned ved Siden af Kurven, 
var blevet skaaret af og brugt som Ballast; og des
uden var vores Drikkevand og en Del Smaating 
ligeledes blevet ofret. 

Det var det herligste Syn man kan tænke sig 
deroppe over Skylaget i Maaneskin. Lige over Mid
nat fik vi Øje paa et Lys nede igennem Disen, og 
da vi havde betragtet det et Stykke Tid, uden at 
vi tilsyneladende forandrede vor Stilling i Forhold 
til det, besluttede vi at gaa ned i en lavere Højde, 
og ved Ettiden Mandag Morgen drev vi hen over 
en Dal med en Fart af 8- 10 miles i Timen. Vi 
havde passeret Alleghany Bjergenes Rygge, og skønt 
Terrænet stadig var bjergrigt, havde det en noget 
roligere Overflade, og vi fulgte Yderkanten i en 
Højde af ca. 800 Fod . .Jeg havde det Indtryk, at vi 
havde passeret de sidste Bjergrygge 

Da vi imidlertid naaede Bunden af Dalen, saa 
vi foran os Byen Roanoke, og bag ved den Blue 
Ridge Bjergene. Disse Bjerge er ikke ret høje, men 
Siderne er temmelig stejle, og at naa over dem i 
forholdsvis lav Højde, lIYor der var en Smule 
Vind, vilde kræve en Del Ballast. Med een Sæk 
Ballast i Behold samt noget l'drustning, der sva-

Side 19 

rede til Vægten af 2 Sække, var jeg bange for, at 
vi ikke kunde naa over, og jeg mente ikke det var 
rigtigt at forsøge en Landing, der muligvis vilde 
koste hele Ballonen. (Den tyske Ballon "Miinster~ 
landede i de samme Bjerge, og ifølge de senere 
indhentede Rapporter er den gaae't tabt.) Vi be
stemte os derfor til at lande, udvalgte os en herlig 
Golfbane - som vi dog fejlede - og landede i 
Stedet for i et Gærde Klokken 2 om Morgenen, 1 
mile Nord-Øst for Hoanoke i Virginia. Vi aabnede 
Ballonen ved Hjælp af Sprængklappen, hvorefter 
vi lagde os ned paa Marken for at sove. Klokken 
f-i om Morgenen stod vi op. Vi lod Ballonen blive 
tilbage i en Landmands Varetægt, for at den kunde 
tørre (den var vaad af Duggen), og gik saa ind til 
Byen, hvor vi fik os fikset lidt op, fik Frokost, fik 
Logbog og Barograf gjort klar til Afsendelse til 
vVashington, afsendte Telegrammer og var saa Æres
gæster ved en Middag, der blev givet af Roanoke 
Handelsforening. Efter Middagen fulgte nogle af 
Gæsterne med os ud til Landingsstedet og hjalp 
os med at pakke Ballonen sammen. 

Løhets officielle Resultater blev følgende : 

Disl:rncen i: 
Plat·cring Ballon Land Forer og :\lcdhj:rlpcr Landingsplads km miles 

1. l. S. Army Ll . S. A. Kapt. W. E. Keppner 
\Vm. 0. Eareckson 

3 mi. S. E . Kenbridge, 
Lunenhurg County 

Ya. 741,7 4f-i0,9 

2. Barmen Tyskland Hugo Kaulen, Sr. :3 mi. S. Chase City, Va. 73H,3 459,,t 
Hugo Kaulen , .Jr. Mecklenhorg County 

3. Blanchard Frankrig Charles Dolll"uss 4 mi. N. E . Walnut Cove 720,8 447,n 
Georges Cormier X C., Dan-Flodens Bred 

,1. Lafayette Frankrig Georges Blanchel 
Dr. G. A. Le Gallcc 

1 ½ mi. S. Fife, 1 mi. ()6!) 416 
N. E. Bula, Goochland Co. 

5. Danmark Danmark S. A. l. Rasmussen 2 mi. N. Ø . Roanoke, Ya. 624,4 388 
T. W. Southworth Roanoke County 

f:i. Miinster Tyskland F. Eimermacher Big Island, Ya. (i22,8 387 
Carl Zech Bedfonl County 

7. American U. S. A. C. A. Palmer 2 mi. S. of W. Lipscombe 594 369 
Business Club Lt. F. M. McKee Augusta County 

8. Argentina Argentina Edward Bradley 
H. H. Elliff 

;\lellem Millboro og Mill- 568 353 
boro Faldene, Bath Co., Ya. 

H. Detroit l1. S. A. \\. C. Naylor :~:') mi. N. Ø. Marlinton, 523 325 
Russsel Wherilt W. Va., Pocahontas County 

10. vVallonie Belgien Lt. .Jos. Thonnanl BeYerly, \\T. Va., -178 297 
Maurice Boel Randolph County 

11. Brandenburg Tyskland Otto Bertram 
Geo. Froebel 

Davis \V.Va. 474 295 

12. Helvetia Schweiz E. L. Maag 3 mi. S. Worthington, 404 251 ,v. Ya. 

S. A. Rasmussen, 
Ingeniør. 
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Roald Amundsen. 
Vikinge-Villien, 

Vikinge-Modet 

fyldte Dit Bryst. 

Polhavets Vidder, 

Nat-Solens Straaler 

drog Dig med Lyst. 

Sydpols og Nordpols 

spEBrrende lsvold 

hlødraab D ig naaede ! 

Lidet Du agted, at 

laa for Din Fod. 

Daadrige DagvEBrk: 

ej han var Ven. 

Frelse Du vilde ! 

Nødstedte MEBnd D it 

Liv gav Du hen. 

Polernes Gaader 

løst ved Dit Mod. 

Slut er Din Saga! 

Polhavets B ølger 

Gravhøj Dig blev. 

Nornen Dit Navn i 

Heltenes Bog med 

Guldskrift indskrev. 

Juli Maaned i Danmark. 
Fon Lul'Llral'ikselskaberne har .Juli i\laancd bragl en Lys

ning. Vejret har \' it-ret nogenlunde, og har i hvert Fald 
ikke skræmmel Passagererne .. luli og ,\ugusl i\laaned er .io 
ogsaa Lufllral'ikselskabcrnes llojsæson, h\'or alle i\laskinerne 
gerne skulde være rulclsalle. Hulen rra Kobenha vn til Oslo 
er snart ved at bli\'e den mest benyllcde al' alle de Lul'l
ruter, der trafikerer Kobenhavn, og forhaabenllig ,·arer del 
ikke henge, inden Lul'l-Ilansa er nodsagel Lil al lade den 
slorc Dornier-Superwal bli\'e inde paa denne Hutl•. De 22 
Passagerer, som "\Valen- kan rumme, kan forhaabcntlig 
skal"l'es hver Dag i en ikke al for !"jern Fremtid. 

Del Danske Lurtrartselskab har faaet sin Flaadc l"orogcl 
med en ny Fokker-F. VII Trafikmaskine. Tral"ikriy,•cren, 
Løjtnant Slei11beck henlede i\laskinen i Holland og !'lo.i den 
hjem fra ,\msterdam paa god t og \'el :J Timer. Del Danske 
Lul'Lfartselskab har ikke paa del nuværende Tidspunkt kunne 
!'inde en bedre i\laskinlypc end Fokker-F. Vlf, den har alle 
gode Egenskaber: Yppcrligl• Flyveegcnsk11bcr, stor I las Lighed, 
stor Bæreevne og en meget økonomisk Drit'l. 

Flyverkorpset, der hidtil har anyendt "L. \'. G. B. IW Lil 
den t'ors te Elcvuclclanncb-.e, agter i Lobct al' indeværende 
,\ar al ers lalle disse Mm,kiner med nogle nyere Typer. I 
den Anledning har de Lo i\lilitærl'lyverc, Kaptajn S. J\11ker 
A 11cier.~e11 og Overoffi<'ianl C. r:. Lm-.~e11 været i England for 
al se paa nyt Skolemateriel, og Hesullalcl er blc\'et, al Fly
Yerkorpsel agter al inclkobc H Stk. De llavilland-i\lolh , Sports
maskinerne er ertel"irnanclen ved al vinde Indpas som Sko
kmaskiner Ycd Luftvaabnene - bl. a. har det engelske, au
stralske og sydafrikanske Luftvaaben bestilt el større ,\nlal 
De JJayilland-i\lolh Lil Skolebrug. . 

\'edrorencle Danmarks Deltagelse i (iordon-Bcnnetl Bal
lonlobet bringl•r vi andelsleds i Bladet Ingenior Uas11111ssc11.~ 
udl'orlige Beretning om Løbet. Da Beretningen kom Ballon
klubben i Hænde, vakle den megen Begejstring; thi del viste 
sig, al Danmark var bleveL Numnrnr 5, og ikke, som rorsl 

Seneste SIEBgter 

EBrer Din ensomme 

isdEBkte Grav, 

cBrer den Daad, som 

kroned Din Bane, da 

Livet Du gav. 
G . Kr. 

antaget, Nummer !i. Danmark naaedc derved op imellem 
Vinderne. 

Søndagen den 22. var en stor Dag paa Kastrup Lul'lh:1,·n. 
i\lalmo-Bladel "Arbelel" havde :1rrangercl en Fællcsl'lyYning 
til København med :12 Passagerer, og l'ra Kobenhavn Lil 
:\lalmo havde "Eksll'abladel" arrangeret en tilsvarende F:Pl 
lestur, hvori der deltog :J l Passagerer. 

i\lcdens delle Nummer ar Bladet er i Trykken, har Kobcn
havnernc haft Lejlighed Lil al hilse paa Nobilc's Rednings
mand, den svenske Kaptajn L1111dbory, idel "Daye11s Nyheder'· 
har haft den udnuerkedc Ide al invitere Kaptajnen til Køben
havn sammen med Lojlnanl Birger Schybery. Ved en stor 
Foredragsaften i Haadhushallcn har Kaptajn L1111dbory !-.kil
drcl sin spændende Færd over Jsmarkcrne, og dercl'lcr har 
begge de svenske Flyvere va•rcl Ga•sler ved en Fcs tbankcl, 
hvor "Daye11s Nyheder" og "Politiken" i Fa.'llesskah har , ·a·rel 
\"ærter. 

El'lcr al Sportsl'lyveklubben atter havde l"aael sin ;\la-.;kine 
l'lyveklar, Log Sportsl'lyvl•rne l"al med fornyl'I Kraft. I >cs
\'a• r rc var \'ejrel ikke videre imødekommende. Fra tidlig 
i\lorgen Lil sen Al'ten har det blæst saa kraftigt, al al Elcv 
l"lyvning har va•rct udelukket. Formanden l'or Sporlsl'lyve
kluhben i Odl•nse, Tandlæge /{i,rr, der har tilbragt sin Ferie 
hos Hammer ror al kunne l'au al"lagl J>ro vernc Lil Sporlsrly
vereerlil'ikalel, har merl Sorg maalle se den ene Dag gaa 
hen efter den anden, uden al der har va·rcl Lejlighed Lil 
al raa ~Klcmm--en i Lul'len. 

:'llaanedcn bragte ikke alene en ny Sports l'lyn•r, men ogsaa 
en ny Flyvemaskineejer, idel Direklor Pehr l'ra Odense som 
bekendt har kobl Fisker og Nielsen·s Klcmm-llaimler. 

Desva•1Te l'ik I lerlighedcn en brat Slaiubning t'or Sports 
flyveklubben . Under en Tra•ningsl'lyYning Sondag den 2!l. 
.luli anbragte Mekaniker C . .løryemc11 i\laskincn med en saadan 
Kral'l paa Stranden ud l"or Lul'thavnen, al den led lolall 
Havari. :'llekunikcr .før!Jcnse11 sch· slap med el br:l'kkcl Ben . 
.\arsagen Lil denm• 11 lyksalige Landing eller Kunststykke 
maa man snarere kalde del (der skal nemlig Kunsl Lil al 
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SPORTSFLYVNING 
Sportsflyvningen i England oml"nller nu 12 Klubber, som 

alle kan girede sig vctl en stadig Tilgang ar nye :\ledlemmer. 
For al fremme Interessen for Spnrlsl'lyn1ingen afholdl'r 
hver ar Klubbeme aarlig en ..,Lor Flyveopvisning, .,om ydl·r
mere giver de respeklive Klubher en k:t>rkommen Ek..,tra 
indlægl. 

Klubbevægelsen i Amerika. I New York er der nylig 
ble,·et dannel en Organisalion med del Formaal, al oprelte 
Sporlsflyveklubber overall i Staterne. De rørs ll' :1 Kluhher 
vil blive oprctlel i Nærheden ar New York. 

Et godt Eksempel. I September i\Iaaned vil der i Italien 
blive afholdt en F\yvning Landet mndt med Sporlsl'ly,·e-
111askincr af italiensk Konstruktion. Flyvningen vil kom111e 
Lil al gaa rra Hom over Neapcl - Foggia - :\lailand Turin
Florenz- Pisa og tilbage til Ham. Som l'r:emier har del ita 
lienske Luflforlsminisleri11111 og den italienske .\ero-Kluh 
hver udsat lfi0.000 Lire. 

Verdensrekord for Sportsflyvemaskiner. Den <'7.eko-;lo 
vakiske i\la,jor l'icherek har nylig sal en ny 11ekonl for 
Flyvning 111ed lelle i\la,;;kiner, idel han har lilhagelagl en 
Strækning paa 2.fiOO km uden :\lellcmlanding i Label ar l!l 
Timer :-;3 ;\lin. Han henyllcde en A\'ia :\laskine med en fi() 
IIK. \\'aller ;\lolor. 

s laa Klemm-Daimleren i Stykker) - var, al :\la'ikinen i l'I 
Sving havde for ringe lfaslighed, og al Ele,·en, ved al rea
gere ror delle, Lable I lovedel og reagerede rorkert. 

- El'Ler al have rorelagcl l1e1wecl :rnio Slarlcr uden Uheld 
ar nogen Art maalle _Klemm"-en give op. 

;\lekaniker .Jørgensen, der rorovrigl var Klubbens i\leka 
niker, kan være glad for al Uheldet nelop skele med en 
Klemm- Daimler; ror hvis del var skel med en hvilken som 
helst anden ;\Jaskinlype, vilde han ikkl• væn• sluppet fra 
del med Livet. 

Ileldigvis var i\laskinen rorsikrel. Klubbens Bestyrelse er 
i l'uld ,\ktivilel med at soge Erslalning ror den Lahlgaaedl· 
:\laskine, og med den nodvenclige Stolle fra i\Iedlemmernl'S 
Side, haaber man al del skal lykkes at skaffe en ny ;\laskinl'. 
r hverl Fald vil der straks bli\·e Lrul'l'el cl saadanl .\rrange
menl, al de Elever, der hnr paahegyndl deres Ucltlanncl;.,c, 
kan rorls:l'lle T1wningen. 

Ballonklubben arholdt cl. 2:'l .. Juli ekslraordina•r trl'neral 
forsamling, paa hvilken, efter al Formanden havde mindedes 
del sorgelige Tah, Klubhen hanle lidl ved Dr. J(ru.~es Død, 
Landsrelsagfører Ko(oecl indvalgtes i Bestyrelsen i Dr. Kmses 
Sled. Endvidere udn:t•vntc~ Dircklor Percy Ipsen enslemmigl 
til ,Eresmedlem. Endelig l'oreloges Lodlra·kning 0111 Della
gelse i en Ballonl"arl, hvorved <"and. jur. f,rwu//11ir, ble,· den 
heldige. 

El"Ler Generalforsamlingen arholdlcs ligeledes paa llolel 
d' .\ngleletTe el ;\lade i .\nledning ar Ballonen .. Danmark"s 
Dellagelse i Gordon-Bennell-Løbel i ,\merika, lworlil der 

\'cd Starten var den samlede \':c>gl (inel. Flyveren) 770 kg, 
hvoraf de :120 kg var Ben1.in og de :m kg Olie. Under den 
20 Timers lange Flyn:tur havde ;\loloren kun brugl 200 kg 
kg Benzin og !I kg Olie. 

Ny tysk Sportsilyvemaskine. i\lelcor- Flyvemaskinefabrik 
i Jiannovcr har hragt en ny Sporlsmaskine paa i\larkedel. 
Den hedder .;'lll'Leor-L 1 ·· og er konslruerel ar ])ipl. -fng. 
\\'. Mrrlens, der lidligerl• har ,•a•rel ;\ledarbejdl•r hos Biiu
mcrs. ;\loloren er en .\n1.ani paa :m rIK., men iovrigl kan 
baade Bri<;Lol -.. Cheruh" og Wrighl- -~Iorehouse" am·e1icles. 
;\led en .\m~ani :\lotor koster i\laskincn (i.800 :\lark. 

_ ,1ct,•or-L 1' Spo1'lsfly,·c11rnskine 

var udsendt en Del fndhydelser. BL a. var den kommande
rende General, Kobenhavns Kommandant med Frue og Direk
Lor Ipsen Lil Stede. 

Formanden gav i\leddelelse om sidstnævntes Udn:c>vnelse 
til Æresmedlem og overrakle ham Klubbens Emblem, hvor
cl'Ler Hedaklor Hendil gav en fornøjelig Skildring ar Ballonen 
.,nanmark'·s forste Opstigning fra Hosenborg Eksercerplads 
1. Pinsedag. Ing. Krebs skildrede kort Gordon-Bennetl-Lobe
ncs llislorie, hvorved han n:cvnede, al den længste Færd, 
en Ballon havde Lilbagelagl i disse Løb, var 2108 km (Fransk
manden Bie11aim1: i 11112). 

Kaptajn Da11iclse11, der beredvilligt havde overlaget del 
Hcl'erat af Begivenhederm: i Detroit for og ved Starten, som 
hans Son, ,;;lud. polyt. Davidsen, ved Bortrejse var rorhindret 
i selv al arla·ggc, rorlalte inleressanl om de store Forbere
delser, el saadanl Sla•,·ne krn•ver, gav Lil Dels efter "Nord
lyset- el saare fornojeligl Billede al' . Danmark·s Forer, In
genior S. 1l. Ra.m111sse11 og rremviste Lilshist en Hække ud
nm•rkecle Lysbilleder dels af amerikanske Lurtskibe, dels ar 
Fyldning og Start ar G.- B. -Ballonerne. 

i\lødet slulledl• med Formandens Opltesning ar Ing. Ras
mt1ssens mcgel inleressanll• Happorl om selve Turen, som 
rindes andel Steds i delll' Nummer ar .. FLYV·. ;\leddeleisen 
om, al Ing. Rasmussen, imod hvad man hidtil hanle l'orslaael, 
Yar blandt P1wmielagl'l'lll', Yakle sl:l'rkt Bifald. 

G. J{. 
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Det engelske Flyvevæsens store Opvisning. 
R. A. F.'s Stævne paa Hendon den 30. Juni 1928. 

H. A. F.'s (Hoyal Air Force) Stævne har siden Hl20 
va•ret en aarlig Begivenhed, som imødeses med den 
største Interesse saavel i England som i andre Lande, 
saavel i Flyver- som i Ikke-Flyverkredse. U<lgil'terne 
vc<l Stævnet afholdes hovedsagelig af H. A. F., og 
hele Indtægten tilfalder helt og ubeskaaret Flyvernes 
:\Iemorial Fond. 
Dette Fond, hvis 
Opgave er al 
støtte forulyk
kede Flyveres 
Efterladte, har 
indtil Udgangen 
af 1 ~127 udhetal I 
(-iO,OOOfi nævnte 
Ø.iemed. 

Vejret har jo 
en vis Indfly
delse paa Ind

ta·gtens Stor
relse ved et 

Sl:evne al' den 
Art, og man var 
derfor i engel-

ske Flyver
kredse spændt 
paa, hvorledes 
det vilde arte 

sig, men det 
skul'J'cde ikke. 

Stabelen og foregik med Pn Akkuratesse, der maatte 
forbause, naar man ta·nker paa del store Antal 
deltagende Maskiner (ca. 200). Programmel hød paa 
20 Numre: Haslighedsl'lyvning, Højdeflyvning, l{unst
flyvning, Lul'lkamp, Formationsflyvning, Bomhanle
mcnt af nogle . Gasbeholdere" og .Huse", der i 

Dagens Anlcll
ning var opforl 
paa Pladsen, Be
skvdnin,r af en 

• 0 

Aulomobilkon-
voy, Nedskyll
ning ar en Bal
!on caplil' etc. 
Man ha\'de sogt 
at gøre enhver 
Pnt•slaliou saa 
virkelighedstro 
som muligt.Fly-

vemaskinerne 
var l'orsyne1le 
mecl en Ari 

Skralder, saa al 
Publikum un
der "Lul'lkam-

pcne" kunde 
høre "Milruil
losen1c". Naar 
en i\laskine bil·\" 

Med Undtagelse 
al' et Par hur
tige Hegnbyger 

Flp•,•µl,llbc11 ,·ed Hc11<1011 lnlo~rnlcrcl lrn l.11llcn 1111,iclclelharl for Sl:1•,·11cl~ llc~\'n<lchc, Til YcnslJ•p 
s~s udstillet <IC' sidste n)'t• 1'11:J;<>l.~ke Fly,•p111ac.;ki11clypt•r, hl. a. l{w111pP111a~kf11c11 "I nflc,ihlc". 

,,skudt ned", 
lænd leFJyveren 
sine wing tip 

var del ideelt. Hele Pladsarangementet var udmær
ket, l'or Hesten ganske det samme Arrangement som 
ved det danske Sta~vne paa Kastrup afvigte Aar. Gen
nem Ho_jttalcre blev Publikum holdt i1 .iour med Be
givenhedernes Gang og ved Hjælp af H. A. F.'s eget 
Orkester holdt i Aan<le i Pa\'serne, der iøvrigl var 
faa og korte. Billetpriserne var meget højere end i 
Kastrup, den dyreste Plads kostede 1() sh., 1len bil
ligste 2 sh. Helten til at 
parkere Vogn paa Pladsen 
betaltes med 1() sh. Stæv-
net i Aar var det hidtil 
største. Ho lge "Fligh l" var 

Tilskuernes Antal ca. 
150.000, og naar hertil 
kommer el enormt Antal 
Vogne, vil man se, at Fly
verne kan regne mecl en 
uanskc .rod Indtæirt til 
t"" t:, b 

Hares (bruges 
ved Nallandinger) og salte en Høgpalron i Virk
somhed, lod i\laskiuen gaa i Spion eller lod den 
hvirvle nedad, som om den var ude al' Kontrol. 
For al forstærke Indtrykket, gik en saada11 "ned
skudt" i\Iaskine saa langt ned, at den overhovedet 
ikke kunde ses l'ra Flyvepladsen, og l'ørsl 11aar Hog
palronen og Landi11gslysenc var udbrændte, vendte 
den tilbage. 

..... 

Kunsll'lyvningen var 
noget al' del fineste, der 
overhovedet kan pnl'
steres. Højden var til 
Tider noget ringe (I'. Eks. 
Hygl'lyvning med en .Molh 
i ikke over 10 m's Hø.ide), 
men del forstærker na
turligvis Indtrykket. 

deres Fond . Selv om man, 
som jeg, mod te me1l store 
Forventninger, blev disse 
dog betydelig overtruf
fet. Del var virkelig slor
slaaet, hvad delle Stævne 
bød paa, og alt løb af Eskudrillclly\'11ing. 

Noget ar det, der mo
rede Folk mest, var Ned
skyllningen al' den Jør-
0111 lalle Ballon caplif. 
Da en .Jager cl passende 
Antal Gange havde "be
skudt'· den, gik der Ild 
i den og . Hr. Sand" sprang 
ud med Faldskærm. 
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Blandt Fagfolk samlede Inter
essen sig særlig om de nye Ma
skiner, Typerne for det kommende 
Aar. 

Her lagde man særligt l\Iærke 
til den nye Bristol .Jager med -150 
HK. .Jupiter og Bombardements
maskinen . Inflexible", en Kæmpe 
paa over 15 Tons med over 50 
m 's Spændvidde. Desuden fandtes 
der Dag- og Natbomhardements
maskiner, Troppetransport- og 
Fragtmaskiner etc. 

Imponerende var ogsaa Forma
tionsflyvningen. Her hjemme er 
vi io ikke forva.'nte med Masse
optrin af den Art. 

Paa et bestemt Tidspunkt var 
der 81 Z\Iaskiner i Lul'len paa een 
Gang, alle flyvende i lælte, smukke 
Formationer. 
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Vingerne, man er lige ved at lette. 
Men hvad enten det nu virker 
som Støj eller som l\Iusik, vil man 
forstaa, at det gør et vist Indtryk, 
naar 27 :\faskiner il -1-50 HK. star
ter' paa en Gang. 

Den engelske Konge og Dron
ning overværede Stævnet, ligesom 
en Mængde Hepræsen tanter for 
fremmede Stater var til Stede. 

Danmark var repræsenteret af 
Direktøren for Marineministeriel, 
Admiral Rechnil::er, samt Chefen 
for Marinens Flyveva.'sen, Orlogs
kaptajn GramUean. 

Trafikforholdene var overor
dentlig vanskelige. Først -1-5 Timer 
efter Stævnets Afslutning var Vejen 
til London nogenlunde farbar. 

En smuk Dag vidunderlige 
Præstationer - og ingen Uheld 
af nogen Art. Naar et stort Antal l\Iaskiner 

starter samtidigt, Yirker det vist
nok paa mange Ikke-Flyvere som 
Stø.i, for en Flyver er det Musik. 
Z\Ian faar ligesom Luft under 

Del ene ar Landingshjulene paa <len nye engelske 
lia!111pcfly,·c111 a~ki11e .Inllc:1.ihlc". 

C. C. Larsen, 
)lllit:crllyver, Ovcrol!iciant . 

En sørgmunter Episode. 
DA .\norflningcn om Lul"Lfart hlcv vedtaget for s11:1rl en 

halv Sne-; .\ar siden, da eksblcretle Sporlsflyvningcn ikke, 
i h,•erl Fald ikke det, -;om Yi 1111 t'orstaar \'Cd Sporlsl'lyvning, 
nemlig Flyvning merl lcllc ;\lm,kincr og ringe ;\lolorkral'l. 
Den Slags ;\]askinlyper t'ancltcs overhovedet ikke paa del 
dava•rc1ule Tidspunkl. Flyvningens Udvikling cl'lcr Krig:,
aarcnc har skahl clcm. 

Disse nye Typl'r at' lclle ;\laskiner har bc,·irkct. al Flyv
ningen har vundel en endnu storrc Uclbrcclelsc - cle har 
g,iorl del 11111ligl al dclagliggorc den private ;\land i Fly,·
ningens (;la·dcr - de har t'oraarsagel, al der er vundet nye 
Tillucngerc ror Flyvningen:, Sag. 

:\len den .\nordning om 1.uflfarl, som :-.kal ,·c.iJcdc ng 
,·it•rnc disse Flyvningen:-. nye Tilh:cngcre, har derimod ikke 
fulgl med Tiden .. \nordningens .\and og Bogstav slam· endnu 
uforandrcl hen. 

I t'orrige ;\Jaaned havde en Sporlsl'lyver al'lagl de !'rover, 
som .\nordningen knt•,·cr, t'or al opnaa Privall"orerccrliri 
kalct, og cfler al haYc kobl sig en Flyvemaskine, henvcndlc 
Vedkommende sig til cl Forsikringsselskab for al l"aa tegnel 
en Kaskot'on,ikring paa i\laskincn. Den nye Flyvemaski
nec.ier havde nelop beslaacl de Prøver, som Slalen rorc
),krc,· t'or al kunne raa Lov Lil selv al rore en Sportsrlyve
maskine Staten hanlc givet ham Bevis ror al den turde 
lade ham l'lyve omkring i I.andel, hen over andre Slats
borgere - og stor er hans Forl"R·rdclsc dcrl'or, da Forsik
ringsselskabet nægler al anerkende Cerlil"ikatcl. 

_ \'i maa have endnu l'lcre Beviser ror, at De virkelig kan 
l'orc en ;\laskinc,·· siger Forsikringsselskabet, .,ellers kan vi 

ikke lage nogen Forsikring paa Dl·rcs ;\]a),ldne -- , lworcfll'r 
Forsikring),sclskahct t'oreskri ,·er den nye Sporl:,flyvl'r en 
Ha·kkc rorskclligc Flyveprover - og \'cclkommcnde gaar 
ind paa Spøgen. 

For andet kan del ikke ha,·c va·rcl. 
Naar en i\land har l'aacl Slatcns Bcvb ror al man kan 

l'orsvarc al lade ham l'lyve alene, ),:Ja hor cl Fon,ikringssel
skab ikke opkaste sig Lil Dommer og :-igc: .. De !'rover, Ilt• 
har aflagt l'or Staten duer ikke, maa ,·i se nogle andre··. 

Enten er de !'rover, som Staten i OjehlikkcL t'orlangcr 
t'or al lade en .hpiranl flyve paa egen llaand lilslm·kkclig 
l'orsvarlige, eller oysaa hor Sia/ens Pro11er /111rliysl 11111/iyl 
wndres. 

LITTERATUR 
Rakelenuersuche mil Flllg=eugen wul Flug=e11g

modellen, Zeitschrift fiir Flugtechnik und i\Iotor
luftschiff'ahrt, 28 . .Juni tn28. 

\!P1·.mche mil neuarligen Flug=euglypen, Zeitschrift 
fiir F. und M., 28 . .Juni Hl28. 

Les Auions du /te Salon, L'Acronnutique, .Juni
.Juli Hl28. 

Entwicklung und deruiliger Stand des /i·an=d:,;i
schen Luf"Lverkehrs, Die Luftwacht, .Juli 1!}~8. 

Caraclerisliques aeroclynamiques des profils empi
riques minces, L'Acrophile, 1.- 15 . .Juni Hl28, 
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Nyt fra alle Lande. 
Ny Rekord i Distanceflyvning. l>l'n :i. .luli ..,larlede de 

In ilalil'rn,ke Flyvere, 1.;.aplajn FcrrHri11 og :\lajrn· dl'I l'rC'lt•, 
rrn flom ror al s:l'Lll• ny Hekord i 1Ji-.,lancel'lyn1i11g. :\faskinen 
Yar cl Saynia-:\lar<"hclli ;\lnnoplan S. (i I, rorsyncl med en 
;,~,O IIK. Fial :\lolor. l>er var Hadin omhnrd, saaledl·s al Fly
n ·rne hele Tiden \'ar i Forhindl'ISl' med .lorden. 

l>t-n I. .luli hle,· :\laskinen rapporlerl'l rra .\l"r ika-., \'e..,1 -
ky..,l, og den :i . .luli om E[ll•rmiddagen lande<k• de paa ck·n 
hrazilian-.,ke Kyst. 1·:1. 10 I km Nord ror Port :'\alal, dier al 
have Lilhagelagl 8.ltlll k111 udl•n :\lellemla11di11g. ()e ltavcle 
\':l'rel i Lul'Len i ca. ;,o Timl'r. I len lidligerl' l.:l'ngderekord 
\'ar paa 0.11111 km. I >en \'ar sal ar r:Jw111f}('rfi11 og /.1'fli1ll' 

under Flyvningen i .luni rn:n rra Ne,, York Lil 1-.islehen. 

o_..-o)~ 

• Port Natal 
SO\l.J1TH I 

/2 
A.ME RICA/ 

I 
I 

- - - - 7, 

A FRHCA 

l't t l"fll'in og df'i / 11t•/r 's l'h, ui 11;.{ Ho111 Po 1·1 '.\u l; d 11dt•11 
;\l1 •l l1•1 11l;1 ,1 1li 11~. 

Alter en ny Rekord i Varighedsflyvning. I >e ly-.,ke 1-' I) -
\'ere Hisli1·:: og Zi1111111•r111H1111 har ,al en n~ llekord i\ ari g 
hedsl'ly\'lling ved al opholde -.,ig i Lul"ll'll i (i:i Timer ~:i :\li 
nuller. (len Lidi igere lkkord, der ,·ar paa ;,:,; Timer :17 \lin ., 
var sal ar llalienernc Ferrari11 og c/d l'rt'lc•. 

Ile Lo Lyske Flyvere hen) lll'cle el .lunker., :\lnnoplan \\'. :1:1. 
rorsyncl med en :l~O IIK . . lunkers I. .. 1 :\lolor. Ile -.,tarll•<ll' 
den 7! . .luli, l'loj uarhrudl mcllt•m l>l•ssau og l.eipzig, og lan 
dede den 7 . .luli Kl. ~1.:m. 

Videnskabelige Flyveforsøg i 15.0llC Meters Højde. I 
Tyskland l'orei, der Forhandlinger mellem .lunkt•rs Fahri 
kernc i lless:111 og den tyske Fon,ogsan:,lall ro,· l.urtl'arl om 
Bygningen al' en Flyvemaskine lil Forskningsriyvninger i 
slore I lojdt•r-. 

(ler Yil hlivc hygget en ;\faskine spe<'iell Lil delle Formaal, 
og ror l'orslc (;ang vil man rorsoge :il h)gge en saakaldl 
.. On•rlrykkahine .. , idel man regnl'r med at naa op lil Ilo,i 
der ar 1:1 km. i\laskinen \'il iovrigl hlivc l'l :\lonoplan tlled 
J'lerc :\lolorcr. 

Antallet af Flyvemaskiner i Tyskland. ?llyndiglll'dernt• 
i Tyskland har nylig orrenlligg_jnrl en Oversigt O\'l'l' dl'I 
\nlal Flyvemm,kiner, der i Ojehlikkl'L rindes indrcgislrerel 
Lil d,·ill Brug i Tyskland. Iler rinde" iall 17:i Fly,·cmaskiner, 
',(lin rordeler ,;ig ovl'r !l I l'nr,;kcllige Slags Kon,;lrukl ioner. 
I di•,;.l' ~.Ia-.,kiner er der l i l!-.alllllll'n indbygge! ;i;, I i\lnlorer, 
hn1r:1r de . Il er ar udenland-.,!, l\onslruklion. l>en ;.lur,ll' 
Flyn•ma-.,kirH•l'jl'r i Ty-.,(d :md l'I ' I>l'ulsdll' l.ufl-1 Ian-.,:1, dl'r 
ejer 117! :\Ia..,(dner ; derdler l'ulger den lyskl- Trarild'Iy,·e
..,(wle llll'd 7(i :\fask ine, ; Fon,og-.,anslallen ror I.urtrai·L med 
11 :\Ia-.ki11er og Sel..,kahel _lleuls<"he Lurtl'ahrl" med ~o ?lla
,ldner . . \r de 17:i :\faskiner er de III ,Lore riere-nwloredc 
:\faskiner, og he1·al' er igl·n n Stykker ar .lunkers l\onslruk
lion, (i Hohrhal'h og I I>ornier-:\Iaskiner. 

Lufttrafiken Holland- Ostindien skal ror,og-.,·i-. aahnl's 
i .\ar. K. L. :\I. vil gcnnemrore 7 l'ro,·l'l'lyn1ingcr. h,·ortt11tll'r 
de" 1:1edlages l'o..,I og J>a..,sagl'rer. llillclpriwn hli\'l·r <·a . 
. -,.~,) l Kr. l\'a•s le \ar Irna her man al kunne gcn11e111rore 1!11le11 
t•en (;ang om :\Iaan l'cll'll i ht•ggl' llelningl'r. Iler skal anvendes 
de kendte Fokker :i-motor-, Tral'ikma,ldnt•r. 

London's nye Lufthavn er 1111 ved al v:erc hel I i Orden, 
l>en har cl .\real paa l':t. 100 .\t're (ca. 8011 Tdr. Land), og der 
t· r orret nogcl over I ;\lillion Pund Sterling paa f-.;Lanclswl 
lel-.,en. I de nye I langarer l'r der l'lad-. Lil :l;i ar de ,Lorsle 
Trarikmaskinl'r. 

Lullforbindelsen Frankrig- Buenos-Aires leg1ll'r li! al 
-., kullc hli, l' en ligl' s:1:1 stor S111·1·es, -.,otll l.11rll'orhi11dl•l..,e11 
Frankrig ;\/ordal'rika har ,·a·rcl cll'I i en \a1-r:l'ld,e. l ll•ll· 
denlll' nm•glige LurLrull• l'l' hll-1·cl org:111iser·el ar Firmal'l 
I.alc!'Ot•re, der ligeledl'" oprl'lholder Tral'iken. Forhi:1deben 
0l'l'r .\LlanlerhaYel lllelletll l>akar og l'orl Nalal roregaar 
med hurliggaaende (>ampere . 

110:,Lcn argaar rrn Toulouse hver Fredag, og i den mod 
-.,alle lldn ing a rgaar der e11 :\Ia-.Idne rra llueno-., .\ire-., hYcr 
Tor-.dag. llelc Turen l'an•r !I (>age. l'orlocn ror Breve l'r !I 
Fr an1·.., pr. :'i (;ram. l>cl et· dyrt llll' ll Lil (;l'llga·ld incl\'in 
de-. der omlrenl ~ l'ger. 

Verdens største aeronautiske Selskab eksi-.ll'rer i So,· 
Jel1·u-.land. ~ebkahel, der hecldt·t· .. O:,oavia!'l1 im··, la·llcr 1111 
<· a. ;; \lillioner ?llcdlemml'r. lleh Formaal er al rrl•n11uc ln 
tere-.,..,t•n ror Flyvning :,allll al -,[olie alk• de \'irk-.,omheder 
og (n..,lil11lione1-, clt•r ht•..,k:l'l'liger ..,ig med Flyn1ing ... O..,na 
Yia!'him .. , der hl. a . har -.,k,t•nkel den rode L111'1l'laadc over 
101) Fly,·ema-.,kiner, har delvis l'inanl'ierel de "Lore ru:,-.,i..,kl' 
I.111'llraliksel-.,kaher. i':aar den rns-.,iske 11,i:l'lpeaklion, der hlev 
.,al ind ror al hja·lpc Nohile Ek,pedilionen, ,·ar saa god I 11d 
rn..,lel og organiscrcl, som Till',l'ldel har nl'rcl, dri sk.) Ides 
dl'l ror en llll'gel slor· I >el .,Osoavial'11im"s i\led\'irkcn. 



l THE WORLD'S ENDU- l 
l RANCE RECORD l 
j ol' liO hrs. 7 mins. :I'.! sccs. l 
l was made on a l 

1 P5ttivtA I 
j cngineclD.11.!)by.\djulanl j 
l Croou and Sgt. Groenen. l 
~ ~ 
! Verdensrekorden l 
l i Varighedsflyvning l 
l paa(iOTim., nlln., il2Sek. l 
: hlev sal med en , 

~ ~ l Siddeley l 

-_;'=,:.PUMA,_,'::: i\lotor i en D. 11. !J af 
Adjutant Grooy og 

Sgt. Groenen. 
~ ................... .................... ··········· .. ~ 

in Si1· Philip ra.rroon 
(hallenge Cup Race 
for pilots l'Cprerenting 
12 Aghter unitr of: 
the Royal Air lorce 

Nr. 1, 2 og 3 
af 12 Jager- En
heder fra Royal 
Air Force i Løbet 

om Sir Philip 
Sassons Ud

fordringspokal 
Siskin Acroplnncs rlesigncdJand constructed hy : 

(Siskin Fly\'c111askinc11. konstrueret al: 1 
.laiznnr Acro Engincs designccl nnd constrnctcd hy : 

(,Joguar ~lo to ren konstrueret al :) 

SIH W. G. AR~ISTHONG WHITWORTH 
AIHCHAFT LIMITED 

AHMSTRONG SIDDELEY 
MOTORS LDIITED 

Covcntry, England und Hl, 01<1 liond Slrcct, London "'· I. 



EN NY BOG 
af stor Interesse 

Fuchs, O. P.: Die (;rundlagen des 

Flugzeugbaucs. 

ca. !I.Ol) Kr. 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Tel1. 2552 • 13303 - 1330I 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllijlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Brdr. Friis-Hansen 
Omøgade 5 . · . Tlf. 15435 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

r:·::··::iii:i~~~~~:::;:~·-·1 
er nu udkommet paa dansk 
i en smuk, illustreret Udgave 

Pris Kr. 7.50 

.... .... 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telf. 2552 • 1a303 • 18404 

=- ········ .................................................................. ·: 

i~~~ 
(q-9 l:St 

Redaktionen /Je.marer. med Glæde en
hver Forespør.<Jsel vedrørende Flyvnin.<J, 
som maa/lr Mitw relief /il Bladl'I. 

2 i11leresscr1·1fr Holdere i J{øbenhmm 
spørger: 

1) IIvem har Verdensrekord i SvæYe• 
flyvning'! 

2) Lever Brodrene \\' right'! 

Sv. ad 1) Tyskeren Sehultz, som har 
holdt !-.ig sva•,·etHle i 11 Timer 7 :\li
nutter. 

ad 2) Orville \\'right lever endnu i 
bedste \'elgaaende, lworimod Broderen 
Wilbur docle i 1!112. 

A/s Meisterlin & Søtofte 
Studiestr-cede 40, Købhvn. K. 

Telefon C. 5263. Telgr.-Adr. Modstand 

Palmer Hjul 
Dæk & Slanger 

.I. .li., llillero!I, sporger: 
Findl•s der l'lcre l'orskellige tyske 

i\lctalkonslruklioner al' Flyvemaskiner, 
og i saa Fald ln·ilke·! 

s,,. Folgende lyske Fabriker frem
!-.liller :\lctalknnslruktioner: Dornier, 
.Junkers og Hohrh:H'h. 

0 

r:. \'., ;"1/a•slved, sporger: 
li vor meget kos ler en ar de !-.Lore 

l'lere-i\lolors- Flyvemaskinl!r·! 

S11. Del kommer an paa hvilken Type, 
De l:t>nker paa. Prisen ror de store 
Flyvemaskiner ligger i mel lem :wo.ooo 
og n00.000 Kroner. 

DET DANSKE 
LUFTFARTSELSKAB A/s 

KØBENHAVN 
Passage-Bureau: Vesterbrogade 5 

Tlf. C. 8800, 3848 & 904 
Telegr.-Adr.: ,,Luftfart" 

/Jngli{} For/,i111l<'1.se 111cllrr11 Sk,1111/i111111i,11 
oa 111/e H11rop11s .,torre JJuer 

0\>lysningcr og Billeller 
luns i n le l\cjschurcnuer s:imt hos 

Del Dnnskc Lultlarlsclskub A/S 

C. l'., Kobenhavn, sporgcr: 
IIvorlænge var Lindbergh om at flyve 

fra New York til Paris, og hvor lang var 
Distancen'! Hvilken Dato randt Flyv
ningen Sled? 

S11. Lindbergh tilbagelagde 5850 km i 
Løbet af :13¼ Time. Flyvningen blev 
foretaget den 20.- 22. Maj 1927. 

Krydsfiner 
Alle K valileler 
Alle Tykkelser 
Alle Tra~sorlcr 

M·&k Thorengaard 

Skindergade 31, Københ. K. 
Telefon: C. 12993 og Byen 3154 

••••••••• .. •• .. ••••••••••n••••••••••••••••• ••••••••••• .. •••••• .... •••••••• .. •••••••••••• .. ••••,,u,,••• .................................. ....................................................................... 

'"" UGUST BANG ""' 
fn°:1~~ ., BoghondeJ,Popl,•hondcl • ;-:.it~ 
\3~0,,, Bogt1•yl::t.l:tl!1•t i:,oto~ 

ruestct•bPogode oo 

Leverer 

alle udenlandske 

aeronautiske Tidskrifter 

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

VERDENS BEDSTE 

BAADMOTOR 

fra 5 100 HK 

Brdr. FRIIS-HANSEN 
OMØGADE 5 

Luftfartforsikringer 
overtages ar 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Fraktion for Danmark 
Tlf. Central 12 793 

-:::-

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 



GIVES CONSTANT TAUTNESS 

De Jlavilland fa briken, 
hvis lette ;\laskintype JJ. H., 
"Molh", har vundet saa i, lor 
Udbredelse hele\' erden o\'er, 
l'remkom i l!l2:! med sin rorl,le 

Type Sporll,l'lyvemaskine. 
Jlosstaaende bringer vi et Bil
lede ar denne lille eensit'clecle 
;\Jaskine, der deltog i det 
l'ørste Flyvel,l.t'\'ne i \' erden, 
som ble,· al'holrll i England 
fra den 8. - 28. Oktober l!J28. 

Der deltog 27. l'orl,kellige 
;\Jaskiner i Stævnet, hvoraf 
de fleste var al' enge)l,k Kon-

TITANINE· EMAILLITE.LTDJ75,PICCA0ILLY,L0NDON,W.1. 

IN All CLIMATES 

Telephones:-
Gerrard 2312. 
ReiJent 4728. 

Tftl!GlilfflS 11, cables, .. 
•'rrlJahee, Plo;y,London. 

slruktion. A Ile de a111Je11d/e 
Motorer var r,anske alminde
lir,c Molorcyklcmolorer; den 
mindste \'ar paa 81/9 UK, og 
de stors te var paa 7½ IIK. 
llojclerekorclen under Stæv
net, 4,800 m, blev sat med en 
7½ IIK Blackburne ;\lotor. 
Den s tørste llastighccl man 
opnaacdc, var 12:'i km. i Tim• 
;\led en 5 li K. ;\lotor l'ra en 
Douglas ;\Jotorcykle naaede 
den engelske Flyver, Kaptajn 
Hammersby, 1,(iOO i\lcters 
llojcle. 

THORNBLADS FALDSK.A=:RM 
FOR ALLE FLYVERE - ENHVER HASTIGHED - ALLE HØJDER 

GENERAL REPR.ÆSENTANT 

CARL H. LUNDHOLM A/0 - STOCKHOLM 16 
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I ,:~~:~=~~- Rv~~iil!li~ I . . . . 

I ~~~ I 
!, Model 6, Pria Kr. 35,00. i,: 

Triplex, Model 4, Priø Kr. 40,00. 

I:::, Brilleglassene dugger ikke _I',,, 

Ingen ubehagelig Trykken 
Optisk Præcisionsarbejde 

I,_, Ene~~i1i:,:r~~:,:::::e1, i,_ 

Ypperlig Pasning 
Indstillelig Bro. 

AGENT: CORNELlUS KNUDSEN, KØBENHAVN 

~~ 
199, Regent Street, la , Old Bond Street, 

London, W.1. 

i ~ ··········· .. ··························· ·····················--········································-- ········· ······ 

CELLON 
DOPE 

Yder den største Modstandskraft under 
alle klimatiske Forhold. 

-:> 

Anvendes i talrige Lande 
af Hær og Marine og 
føren de Fl yvemaskine-Fa
briker hele Verden over. 

•:> 

Fremstilles kun af : 

Cellon (Richmond) Ud. 
Richmond, Surrey 

England 

Repræsentant for Danmark: 

J. C. Munthe Kauffmann 
Upsalagade 18 

København 

Udstyr Flyvemaskinen 
med 

SMITH'S INSTRUMENTER 
og 

K. L. G. TÆNDRØR 

Delte Udstyr foretrækkes 

af alle kendte Flyvere, 

Navigatører og Ingcniorcr. 

l..t• \ e r an ,I n r lil ,lc11 d:1u~kt• og 
hl'itisk,• Ila·, og Flnad,•, ~111111 Lult
ra"1,wlskal k'r h,•lt• y,.,.d ,•n m ·,, ,. 

DEN ENESTE SPORTS-FL YVEMA
SKINE MED OVER 4 MILLIONER 
GENNEMFLØ JNE KM. ANVENDT I 
OVER 3 AAR HELE VERDEN OVER 

Foretrækkes for sine Præstationer 

MOTH 
THE DE HAVILLAND AIRCRAFT CO. L TD. 

STAG LANE AERODROME, EDGW ARE, 
MIDDLESEX, ENGLAND 



,/ :F FICIELT ORGAN FOR r- VONGE.LIGE DANSJONAUTISKE. SELSKAB 

Nr. 4 September 1928 1. Aargang 

Redaktion: 
J. Foltmann (A ns varsh.) 

og 

INDHOLD: Luflbombardementsøvelsen ved London, S. 2!1. - Medde
lelser, S. 2!i. - Lufttrariken over Atlanterhavet, S. 27. - August 
?llaaned i Danmark, S. 28. - Ballonen "Danmark"s tredje Fart, S. 29. 

Ekspedition: 
.\ugust Bangs Forlag, 

T el1. l:l.30:1 - l:l.401, 

Veslerbrogade !iO. 
- Grafisk Oversigt o,·er Flyvningens Fremskridt fra HJ0U- 1928, S. 30. 

D. la r:our - Thornblad-Faldslul'rmen, S. :n. - Nyt fra alle Lande, S. 32. 

Luftbombardementsøvelsen ved London. 
Paa Grundlag ar Beretninger i 
Flight, Thc rleroplanc, Times, 
Daily Mai/ saml Petit Parisien 
giYer vi nedenfor en kort Over
~igl over de Øvelser, som de 
engelske Luftstyrker afholdt 
over London i Dagene fra 13. 
til Hl. ,\ugusl. 

ff OYEDFOH?IL\,\LET med Øvelserne i Aar var at prøve 
cle enkelte Enheders Kampdygtighed, og ikke 

Ydeevnen af Londons Luftforsvar. Det gjaldt om 
at indøve: 1) Samarbejdet mellem Forsvaret i Luf
tC'n og paa Jorden, 2) Flyveplads-Diciplin, 3) Flyv
ning i Formation i store Højder, 4) Ordreudste
clelse, 5) Opsøgelse af fjendtlige Luftfartøjer, 6) Kamp
laktik, 7) Forbindelsestjeneste, 8) Samarbejde om 
Natten samt H) Signaltjenesten og Forbindelsestje
nesten paa .Jorden. 

De deltagende Styrker var delt i et Østparti (An
grebet) og et Vestparti (Forsvaret). 

Ved en Øvelse af denne Art er det selvfølgelig 
vanskeligt i hvert enkelt Tilfælde at afgøre Udfaldet 
af en Kampsituation; Maskinerne bliver ikke skudt 
ned; en angribende Bombardementsmaskine fort
sætter uantastet sin Flugt mod Maalet, og Kamp
elommerne kan først senere afgøre hvilke Maskiner, 
der er blevet ødelagt. Det endelige Resultat af en 
saadan Øvelse vil man først kunne faa, naar alt 
det indsamlede Materiale er blevet grundigt bear
bejdet af Luftvaabnets Stab. 

Styrkerne var delt saaledes, at Østpartiet bestod 
af Bombardementseskadriller, medens Vestpartiet 
bestod af Kampeskadriller samt Luftforsvarsstyrker 
paa Jorden. Hvis Vestpartiet imidlertid skulde have 
ydet et virkningsfuldt Forsvar, maatte det have 
været i Besiddelse af Bombardementsmaskiner. Det 
egentlige Forsvar ligger i Angrebet, og Flight skriver 
bl. a. i denne Forbindelse: ,,Vi ønsker ikke at have 

med Fjendens Bombardementsmaskiner at gøre, efter 
at de har passeret vore Kyster. Vi ønsker at møde 
dem paa deres egne Flyvepladser og i deres egne 
Flyvemaskinefabriker, og der er det ikke vore Kamp
maskiner, men vore Bombardementsmaskiner, som 
skal møde dem. Til Brug for vort Luftforsvar maa 
vi have Bombardementsmaskiner. Øvelsen gav der
for heller ikke det rette Billede, fordi Forsvars
partiet kun havde Kampmaskiner. Hvis det ogsaa 
havde haft Bombardementsmaskiner, og de havde 
været i Virksomhed over Angrebspartiets Flyve
pladser, er det meget tvivlsomt om dette Parti kunde 
have gennemført alle deres Togter ind over London." 

Øvelserne fandt Sted haade om Dagen og om 
Natten, og man havde selvfølgelig truffet alle mulige 
Sikkerhedsforanstaltninger for at undgaa Kollisioner 
i Mørket; saaledes maatte Bomhardemen tsmaskinerne 
altid have tændte Positionslanterner, undtagen naar 
de befandt sig paa Vej ind fra Kysten i større Højder 
end 1700 Meter. I de Tilfælde, hvor der var Fare 
for Kollision mellem en Bombardementsmaskine og 
en angribende Kampmaskine, havde den førstnævnte 
Pligt til at tænde sine Positionslanterner. 

,. ,. 
• 

Dagen efter Øvelsernes Slutning hlev <ler udsendt 
en officiel Beretning om Forløbet, og denne inde
holder følgende Oplysninger : 

1) Under Øvelserne blev der ialt fløjet ca. 400.000 
km af samtlige deltagende Maskiner. Det eneste Uheld 
af nogen Betydning overgik Føreren af en Kamp
maskine, idet denne kolbuterede, hvorved Flyveren 
fik nogle mindre Skrammer i Ansigtet. 

2) Den samlede Vægt af Bomber, som de angri
bende Maskiner kunde have medført, var ca. 
202.000 kg. Dette omfatter dog ogsaa de Maskiner, 



Side 26 

som Kampdommerne skønnede var blevet skudt 
ned, for de naaede deres l\Iaal. 

:3) Om Dagen var Bombanlemenlsmaskinerne som 
Helhed begunstiget af Skyer og stærk Bhcst, ister 
de l\Iaskiner, der angreb fra Syd og Vest. 

l) Dag-Bombardementsmaskinerne foretog iall 57 
Togter. De blev angrebet 3!1 Gange paa Vejen hen 
mod i.\laalet og 37 Gange paa Vejen fra Maalet. Kun 
i \I Tilfælde lykkedes det de angribende l\Iaskiner 
at undgaa l\Iode med Luftforsvaret saavel paa Hen
ve.ien som paa H_jemvejen. 151 Dag-Bombardements
maskiner blev cloml til at være blevet skudt ned 
al' Kampmaskinerne, medens 20 skulde være Jalclcl 
for Lul'lmaalsskylset. Dette Tah hos Angriberne 
havcle kostet Forsvaret 13!1 Kampmaskiner. 

5) Under Øvelserne eHer i\forkets Frembrud har 
Ve.iret i 3 af de 1 Nætter begunstiget Forsvaret i 
den Grad, at et meget stort Antal af Bombarde
mentsmaskinerne er hlevet opsnappet. 

li) Kampmaskinernes Evne til at kunne opsnappe 
Bomhanlementsmaskinerne er gaaet hetycleligl l'rcm 
siden forrige Aar, paa samme Maade som Bom-

Billige Luftrejser mellem København 

og Berlin under Luftfartsudstillingen. 

I .\nlcdning ar den roreslaacnde inlernalionalc Lufl
l'arlsucb,lilling i Berlin i Oklobcr i\laaned har Del 

Kgl. l>anskc .\eronauliskc Selskab ror al lelle i\lcd
lcmmcrne Adgang Lil al bcsogc Uclslillingcn, ved vel
vi I lig fmodekon1111cnhcd rra Del nanskc Lurll'artsclskah, 
trulTcL l'olgendc .\rrangemcnl: 

i\landag den 8., Torsdag den 11. og i\landag den 1:'i. 
Oklohcr sællcr n. n. L. en ar sine nye Fokker F Vil 
i\la..,kincr ind paa en direkte Hule Kohcnhavn Berlin. 
i\laskincn returnerer henholdsvis Onsdag den 10., Lor
dag den 1:J. og Onsdag den 17. Oklobcr .. \!'gangsliden 
er rra Km,lrup Lul'lhavn 1,1. !J med Omnibus rra 
Il. Il. L:'> Konlor, \'cslcrbrog:ulc :'i, Kl. 815; og fra 
Tc111pclhorer Fclcl i Berlin Kl. 1:1110. i\la!>kincn kan paa 
h\'cr ar Turene medtage 8 l'a!>!>agerer. I Billetprisen 
,·il der ror i\ledle111mcrnc blive en Heduklion ur :J5 0/o, 
saalcdes al !'risen Tur-Belur Yil blive !15 Kr. 

Turene vil kun komme i Sland i Till'ældc ar ror
noden Tilslutning, og de 21 l'laclser vil blive uddell 
i den Ha·kkcl'olge, hvori 111an tegner sig. Tegningen 
,;ker\ cd llc11\'cndclsc Ul .\cronauli!>k Scbkah!> Kontor, 
Chri ... tianshorg, Tel1'. Byen 11720, i Tiden fra 11 11, 
og sluLLcr Tirsdag den 2. Oklobcr. 

Ballonjagt. 

DET vil erindres, al Ballonklubben i Vinteren i Forhin
dcl!>c med Kgl. D . . \ulomobil -Kluh og den sydsvcn!>ke 

.\[deling ar den Kgl. Svenske .\utomohil -Klub al'holdl en 
.. Hn.!vejaglu, som fik cl meget smukt sporbligl Forloh og 
som endte med Sejr ror Ballonens Forer, Prmltnl. Culm!>cc. 
ncn danske .\ulomobil - Kll1b, som den Gang maallc )le, al 
de lunefulde Vejrguclcr gav vore Brodra hinsidan Chancen 
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hardementsmaskinernes Navigeren og Udnyttelse af 
Skyerne har naaet en hø.iere Standart. 

7) Reservens Eskadriller spillede en meget stor Hol le 
og udførte deres Arhe.ide til fulcleste Tilfredshed. 

Under hele Øvelsen havde Luftministeriet sorget 
for at Pressen i videst mulige Omfang fik Le.ilig
hed til al se, hvad der foregik. Under sagkyndig 
Forerskab al' Flyvevæsenets Officerer fik Pressen 
Le.ilighed til al se, hvorledes Luftforsvaret virkede, 
ligesom enhver Pressemand, cler ytrede Ønske der
om, fik Tilladelse til at følge med en af de angri
hende Maskiner paa et Togt ind over London. 

Hvorvidt Londons Luftforsvar har været tilstræk
keligt effektivt eller e.i, del kan man ikke udtale 
sig om paa Grundlag aJ de Øvelser, der har l'unclet 
Sted. 

De virkelige krigsma~ssige Forholcl var ikke til 
Stede, og Øvelserne havde som nævnt mange an1lre 
Formaal end det at forsvare London. 

J. Foll 111a11n. 

og Forno.iclsen, har nu tagcl Inilialivcl Ul en HcYanchckamp, 
som, for 0111 muligt al bevare Chanc·en for llanmark, skal 
slarles l'ra S)agclsc den !I. Seplcmher. Ballonklubhen har 
med (,la•dc mocllagcl Udfordringen, og .,Danmark'· vil da 
starte rra GasYærkcl i Slagelse rorrulgl af 20 .\ulomobiler, 
rorl ar .\ulomobilkluhbcns Damer. Skulde SI. Peder denne 
liang pusle rra den anden Side, er del Meningen, al Fyns 
.\ulo-llamcr skal optage Forfolgclscn paa den anden Side 
ar Store Bælt. l'roporlionerne er i all \':t•scnllig de samme 
som ved den ror!>lc .lagt, og .,Flyy·· skal i tHL•ste :-.iummer 
bringe Hl'i'crnl !>:tave( rra Ballonen som rra .\ulomobilcrne. 
\'i onsker ~God Vind!- G. K. 

Gave til D. Kgl. D. A. S. 

FIIA OYcringcnior Carl 
//ol /1•rm,11111, i\lcdslif

lcr ar Del Kgl. Il . . \eron . 
Sclskah og gennem 

mange .\ar cl meget virk
somt ~led lem ar dets Bc
slyrclsc, har Scl!>lrnhcl 
modiaget en .. (iæslchog
som lia,·e. Bogen, som 
er rremgaact ar .l:H'oh 
Badens \':l'rksted, og som 
er cl ualmindelig! smukt 

Vidne!>hyrd om dansk Bog-llaa1Hlnerks hojc Stade, er cl 
Lydeligt Udtryk for OYcringcnior llollermanns stadige ln
lcrcssc ror Sclskabcl. Den opheYares i el smukt faccllcrcl 
lilassk1·in. 

Dansk ,\cronauliks Nestor, Direklor Ellehammer, har ind 
viet G:L•slchogen, derefter folger den for!>Le Sundflyver, Dir. 
Hohcrl Svendsen, og ved Festen den li. August indførte Kap 
tajn Lundborg og Lojlnanl Schyberg deres Navne . 

Den smukke liavc, som utvivlsom! i ,\arenes Lob vil blive 
cl yderst inlcre)i),anl Dokument Lil Aeronaulikkcns Historie 
i Danmark, er blc,·en modtaget med stor lilæde af Sel-
skabet. G. K. 
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Lufttrafiken over Atlanterhavet. 
I det første Nummer af "Flyv· omlalle 

jeg nogle af de Vanskeligheder, der 
var forbundet med regelmæssige Flyv
ninger over det nordlige Atlanterhav; 
og de stadig mislykkede Forsøg paa at 
forcere Luftvejen mellem U. S. ,\. og 
Europa viser Lydeligt, at der vil gaa 
adski1lige .\ar inden Flyvemaskinen kan 
komme Lil at trafikere ,\Llanlerhavel i 
regelmæssig Drift paa disse Bredde
grader. Forholdet er imidlertid ganske 
anderledes længere mod Syd, hvor bl. a. 
de meteorologiske Forhold er langt gun
stigere, og naar del drejer sig om al 
etablere en regelnul'ssig Lurtrorbindelse 
mellem Europa og Amerika, vil man 
derfor ret naturligt ,·ælge den Hule, 
der er lcllesl al gennemføre, og som i 
delle Tilfælde gaar fra Europa over del 
sydlige ,\Llanlerha,· Lil Sydamerika. 

Ty ,~ 11.1, 
Tro"flf 7fv1t 

den franske lransallantiske Lul'Ltrafik 
er Tyskland, og Tyskerne gaar melo
disk og sikkert Lil Værks. Fra sin cen
trale Beliggenhed i Europa har Tysk
land strakt sine Luftruter ud Lil alle 
Sider, og har bl. a. i .\ar aabnet Flyve
maskine-Luftru ten: Berlin- Geni' Mar
seille- Barcelona - ~ladrid, og længe 
varer del sikkert ikke, inden Hu Len 
bliver forhl'nget Lil Se\'illa. 

Fra Sevilla er del nemlig Tyskerne!-. 
Plan al aabne en L11ft.~kib.~rule Lil Bue
nos \ires, og del !-.ynes som del drke
lig er lykkedes Tyskerne at Jose de 
mange diplomatiske Vanskeligheder, 
der har været l'orbundel hermed. Der 
er blevet oprettet cl Lysk-span. k Sel
skab, "Colon", og del forste Luftskib, 
der skal anvende!> paa Hulen, skulde 
allerede paa del nuYærende Tidspunkt 
være klar til sine l'orste Pro,•efarler. 
Del er Luftskibet L. Z. 127. 

Paa denne Stnt>kning er ikke alene 
de meteorologiske Forhold betydelig 
gunstigere end paa den nordlige Hule, 
men der findes ogsaa en na,Jdrn natur
lige Støllepunkter, som kan anvendes, 

Del har nemlig henge været Planen 
al aaline Hu ten paa en bt•sleml Dag, og 
den Dato, der har vtl'rel l'aslsat, er den 

12. Oklober, Kolumbusdagen, som hvert Aar fejres overall i 
Spanien. 

Lnttrutcr11c E u1·op~1 ~y(l!i1t1cl'ik:t. 

nemlig de Canariske Øer, de Capverdiske Øer, St. Paul Oen 
saml Norona Øen. 

En regelmæssig Lufllrafik mellem Europa og Amerika vil 
selvfølgelig før eller senere bli1·t• etableret, og Planens He
alisering vil sikkert yderligere blive fremskyndet, l'ordi 
baade Franskmændene og Tyskerne arbejder t'or fuld Kraft 
paa at løse Spørgsmaalet. 

Det franske Firma Latecoc!rc har i aarevis arbejdet paa 
al organisere en Lufll'orbindelse imellem Frankrig og Buenos 
.\ires, og endelig i Aar naaede man saa vidt, al hele denne 
mægtige Strækning kunde aabnes l'or offentlig Poslbe..,ørgelsc. 
Posten afgaar hver Fredag l'ra Paris og ankommer !l Dage 
senere til Buenos .\ires. Huten gaar fra Toulouse ned over 
Spanien til Casablanca i Nordal'rika og derfra videre Lil 
Dakar i Senegal, en Distance paa -1.700 km, der tral'ikere!-. 
med Landmaskiner. Fra Da-

Da enhver Luftrute ogsaa maa have en økonomisk Basis, 
har del franske og Lyske Selskab kæmpet ilm•rdigl ror al 
faa Koncession paa Befordring al' Post mellem Spanien og 
Argentina, og her synes del al være Tyskerne, der liar op
naaet den største Profit. 

Luft JJansa arbejder imidlertid ogsaa melodisk paa al 
etablere den Lransallantiske Lurtrorbindelse vecl Hjælp al' 
store, sodyglige, fleremoiors Flyvcbaade, og den Energi, der 
udfoldes paa de tyske Fabriker ror al konstruere el dertil 
egnet Lurtrartøj, vidner om en snarlig Losning af Sagen. 

Bande Hohrbach og Dornierl'abrikkcrne har kon · truerel 
saadanne sødygtige Flyvebaade, og for nylig har Lul'L llansa 

Forbindelse med del spanske Lurtrarlselskab "Iberia" fuld
ført Proveflyvninger paa Ru
tens første Etappe. Der blev 
fløjet med Dornier-\\'nl-Fly
vebaaden "Lyheck'"; Starten 
_randt Sted l'ra Cadiz, og den 
1300 km lange Strækning Lil 
Las Palmas paa de Kanariske 
Øer blev gennemfløjet paa 7 
Timer. Tilbageluren foregik 
imod Østpassaten; der blev 
foretaget det fremtidige plan
mæssige Ophold paa een Time 
i Casahlanca, og el'ler en 
Rejse af 11 Timers Varighed 
landede ;\laskinen aller 
Cndiz. 

kar fores Posten videre med 
hurliggaaende Dampere til 
Pernambuco i Brasilien, men 
del er kun et Tidsspørgsmaal, 
hvornaar der bliver indsat 
store, sødygtige Flyvebaade 
paa Strækningen Dakar- Cap
yerdiske Øer- St. Paul - No
rona Øen- Pernamburo. Fra 
Pernambuco gaar Turen vi
dere medLandmaskiner langs 
med Sydamerika's Østkyst til 
Buenos ,\ires, en Strækning 
paa -l..JOO km. Distancen, der 
skal gennemflyves over aa
bent Hav, bliver 3.300 km; 
men til Gengæld findes der 
ogsaa tre naturlige Stotte
punkter undervejs. 

Den store Konkurrent til 

Rohrbnch ,Romur• Flyvehnud til lrunsallnntisk Trnfik. Sr,ænclvlclcle 37 m, 
Længde 22 111, Hojde 8.5 m. :1 ~loto1·er ni Typen Il. ~I. V. , I med en sumlel 
Molorslyrkc I""' :!l(i(l Ilte Fornden en Besætning pau 4 ~land (Forer, Xnvi
gulør, Tcleiralisl og ~lekuniker) suml 12 Passagerer kan der meclfores 791Hl 
Liter Benzm og 400 Liter Olie. Den sumte,tc Vægt er 1!l Tons o~.!)lCd den 

her næ,·nle Nyllelusl hur Maskinen en Aklionsrudius puu 4UIJU km. 

Under hele Turen har i\la
skinen noje holdt sin Kurs, 
selv om den i TimeYis har 
l'lojel over del aabne Uav; 
og Fly\'llingen har vist, at 
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Lul'lnavigalion over del aabnc llav, lrods ·store Vanskelig
heder kan udfores med mcgcl stor Sikkerhed. Der var selv
l'olgelig ogsaa Hadio ombord, og under hele Turen har i\la
skinen slaael i Forbindelse med Slalioner inde paa Land. 

El'lcr Tilbagekomslcn til Cadiz gik Turen via Lissabon
La Coruna-Soulhamplon-Norderney Lil Li"ibcck/TravcmOndc. 

i\ledcns Tyskerne saaledcs l'orbercdcr en lransallantisk 

August Maaned i Danmark. 

SOM omlall i forrige Nummer af nFiyv" gæstede de to 
svenske Flyvere, Kaptajn Lundborg og Lojtnant Schybery, 

Kobenhavn den (i . . \ugusl. De ankom til Lufthavnen med 
l'n af 11. B . . lerolransporls store ;\laskincr fra l\lalmo. 

Ankomsten til l\ustrnp Lullhavn : 
liapt. f.1111dbora , Lln. Scl,yberr,. Fru S.-1,y/,,ra. Fru l .1111dbora og Hc<luklor 

llc/111c{J -f.arse11 , ,llugcns Nyhe<lc1·". 

Om ,\l'lencn blev de lo I i.Niersgæster fejret i Kobenhavns 
slaleligc Haaclhus, l1Yor Reelaktor Hel111eg-Larsen, "Dagens 
Nylll'der", som havde arrangeret Besogel, bod de to Flyvere 
Velkommen, ll\'orcfler Kaptajn Lundborg og Løjtnant Schy
bery skildreclc Færden o,·cr Pulhavcts Ismarkcr. 

Efler Foredraget i Haaclhushallcn havde en snævrere Kreds 
l.l•jlighcd Lil at hylde de to raske Flyvere ved en Festbanket 
hos Nimb, hvor "Dayens Nyheder" og "Politiken" i Fælles
skab var \':crler. Paa Del Kongelige I>anske Aeronauliske 
Scbkabs Vegne overrakte Næs lformandcn, Fuldmægtig Gre
yerse11, de lo svenske Flyvere Selskabets Guldplakette. 

;\larincns Flyvevæsen, der er i Færd med at anskaffe nvt 
Hekognosecringsmalericl, har foreløbig købt 6 nye l\laskin~r 
hos llcinkel i \\'arnemUnde. 1'laskinerne, hvoraf den forstc 
allerede er ankommcl til Lul'Lmarincstalionen, er forsynet 
med 38:i IJK. Siddcley .Jaguar Motor. 

Den 28 . . \ugusl afrejste Marineflyveren, Søløjtnant Schmicll, 
Lil Grønland for al undersøge Landingspladser Lil en foreslaa
l.'nde Korlla:gningsflyvning langs med Grønlands Kysl. 

I herens Flyverkorps har i de sidste i\laanedcr haft et Par 
~laskincr stalionercl i .Jylland under Ledelse al' Kaptajn 
llersche11cl, og under en bestandig Kamp med Vejret har 
Fly\'crne hislaacl (;cncralstaben med Kortlægning. 

Dansk Hcklamc- og Hundflyvningsselskab har viercl ude 
t'or nogle alvorlige Uheld. En af de forste Dage i 1\laaneden 
ha\'dc Selskabcl et beklageligt Uheld ved Aalborg. Den af 
Fly\'crcn Rose11bery l'orte Kle111m-Daimler led Havari grundet 
paa l\lolorstandsning, hvorved Passageren, i\lekaniker Leo 

Nr. 4 

Lul'trorbindclsc ved llja.>lp af Luftskibe og store Flyvebaadc, 
har Franskmændene dablcrul en Hule, der paa de !J,100 km 
anvender Landmaskiner, og hvor Flyvebaacle kun vil knmnH· 
til al udfore de :1.:IOO km al' hele Strækningen; og den Dag 
er ikke l'jern, lwor der vil blive konkurrcrel livligt paa 
Lul'lrulernc mellem Europa og .\merika. 

I. Folt111n1111. 

/Jc111sen, l'ik saa haardc Knesle lser, at han kort Tid el'ler al'gik 
ved Dodcn. Flyveren Uo.~e11berg blev saa haanll medlagl'l. 
al del ene Ben maallc ampulcrcs. 

Ved nævnle Lejlighl.'d crl'arede man, al Flyvcmaskinl.'n'
Ejer ikke havde Flyveren loYpliglig ulykkcst'orsikret. For
eningen " Danske Fluvere" kunde imidlertid cl'lcr l'JHll l 'n
dcrsogclse skal'fe Vished for, al cll•n Skadclidle under 
alle Omstændighcdl.'r vilde l'aa lilkcndl en Erslalning ar 
,\rbcjderl'on,ikringsraadcl, som dcn•l'ler \'il gon• .\nsvar 
gældende overfor den .\rhejdsgi\'cr, der burde have hall 
Flyveren Rosenbery l'ursikrcl cl'lcr de almindelg ga•ldcndl' 
Love om lovpligtig L'lykkl.'sfon,ikring. 

,\len Flyvl.'r, dl.'r er ansat ved l.'l privat Sl'l:..kah, ikk l.' l.'I' 
l'orsikrct paa den i\laaclc, som I.oven kra.•vc1·, er i :dll.'r 
hojesle Grad ulilbol'ligl. Ilvis Hunclflyrning og llckla111l' 
flyvning ikke kan ba•rc de Omkostninger, der er ab!-.olul 
nødvendige for selve FlyYningens Sikkerhed og ror al sikre 
Flyveren paa lovrormelig i\laadc mod cvcnlucl Skade under 
Udforeisen af hans .\rbcjdc, saa er en saadan FlyYning !..lcl 
ikke bcreltigel. Der er visse Omkoslningcr, som prh·at Flyv
ning skal kunne ba•rc; lhi i modsat Fald er den for del 
fors le ikke levedygtig; men den hor rorhycles. 

Rundflyvningssclskabcl var bcklagclig\·is ogsaa ude ror 
el andel Uheld, idel Selskabets anden Klemm -Daimlcr maalll' 
nodlande i Vandel ud ror Knudshoved, Sondag den W . . \ug. 
i\laskinen blev dog ikke værre 111edlagct, end al den kan 
repareres. 

De forsle El'lerrclninger om de amerikanske Flyvere, 
lfassell og (;ramer, der starlede l'ra .\merika ror via Grøn
land al l'lyve Lil Slockholm, gik ud paa, al i\la!-.kinen var 
observeret over Veslkyslen ar (;ronlancl . Cronlands Slyrclsl' 
satte dererter cl El'lersogningsarbc,jde i <iang. ;\ledens disse 
Linier gaar i Trykken, er der imidlertid indlobcl ;\lcdcle
lclse om, al Flyverne cl'ler ca. 20 Timer-; Flyvning l'ra Star
ten i Canada, landede Vl.'lbeholdcnt i Na•rhccll.'n ar Sondre 
Slro111fjord (se Arliklcn "Flyvning via Gronlanrl-- i "Fl.\'\' · 
Nr. 2). ])en sene i\lcddclelsc om Landingen -,kylcle.,, al 
Ilobbs-Ekspcclilionens Hadioslalion har va•rel i Uorden . 

Lordag den 21. afholdt Ballonklubben den 1'111·.,le Opslil,{
ning med Ballonen "Danmark" cl'll'r dens Tilbageko111sl l'ra 
(;ordon Bennell-Lobel. Prcmicrlojlnanl Schenslrom \'ar Forer, 
og som Passagerer mcdl'ulgle Heslauralor /lammer, Hedaklor 
Leif B. Hendil saml .\rkilckl Me11lenyrachl. Slarlen l'ancll 
Sled Kl. 7 om Al'tencn fra Hosenborg Eksercerplads, og 
efter et Par Timl.'rs Forlob landede , Danmark" ved Volls,i6 i 
Skaane, ca. 7:i km l'ra Startstedet. Blandt de lo Tusinde Til
skuere, der var modt for al se Ballonpaal'yldningen og Op
sligningcn, \'ar Prins Harald og Prinsesse Helena. 

Korl forinden Opsligningen re Ilede Ballonkl ubbcns For
mand, Ingenior ](reb.~, i en lille Tak en Tak Lil ~la'ikin 
ingcnior Harlma1111 og O\·croffieianl r,_ Sorensen, I lærens 
Ballonpark, for deres store lljælpsomhcd ved Klubbens Bal
lonopsligninger, og overrakte hver cl smukl Solvcigar~l
elui med Klubbens Emblem. Andetsteds i Bladet findes en 
Beretning om Turen. Reel. 



Nr. 4 Side 2H 

Ballonen "Danmark"s tredie Fart. 
BALLONEN "D.\N;\l ,\RK"s tredie Farl under dansk Flag og 

anden Fart fra dansk Grund, begyndte egentlig Torsdag 
.\Hen den 2:t August ude i Hammers "Krudlhus" i Kaslrnp 
Lufthavn. 

Irer mødtes nemlig de fire Sammen1,,·ome: Føreren, Pre
mierløjtnant Schenslrom, og Passagererne .\rkitekt Me11/en
yrachl, Hestauratør Hammer og Undertegnede ror at gøre 
all klart Lil Start ... 

Ih-is del var ble,·el, som I lammer onskede det, havde vi 
f'aaet del halve _Krndthus- med i Ballonkurven ... llammer 
havde i flere I:fogc samlet paa _Udskud": - cl gammelt, 
firbenet Havebord af' ~letal, en dilo Stol, lo tilde(<; hele ;\la
drasser, en Samling hanke- og magelose Kopper samt el 
,\rsenal ar Glas, der syntes al repræsentere alle Tiders og 
alle Nationer~ Indsats i G la~induslrien . . . . All del vilde 
Ilammer have med - ror;,L som Brugsgenstande og ;,iden 
som Ballast. ,,Yi smider del ud i Stedet ror en Pose Sand-, 
erklrercde IIammcr og pegede paa ;\lclalbordcl, der i,;aa ud 
li! at kunne knuse en Landsby. 

Og del var ikke alt ... !Iammer supplerede Kramboden 
med 80 Stk. Smorrebrod, en ,\nd og en Kylling, begge dog 
i stegt Tilstand! - en Kasse Øl (.iO Flasker!) saml en Del 
"Diverse", hvoriblandt Spil!ckorl, Cognac og .\kvavil indtog 
tie mest rremtrædcn<le Pladser. 

Forsl efter halvanden Times indgaaende Droftel~e, hvor 
del kun delvis lykkcde~ os al overbevise Hammer om, al 
, Danmark" kun maalle 1,10 ;\feter ')<' 1,li0 ;\lelcr og ikke var 
nogen egentlig_ Noahs Ark, fore!aa den endelige Liste over 
,·orl Udstyr. IJe JO Pibner rnr skaarel ned li! 8, og llave
moblcmcnlet var rorvandlcl li! fire smaa Klapstole ... Des
uden beslemles del, al hver ;\land skulde medføre en kral'lig, 
e!cklrh.k Lommelygte - og gudskelov ror de Lygter. 

... Den orriciclfc Start randt Sted rra Hosenborg Ekscr
<'erp!ads Sondag den 25. August Kl. Hl,1:.1, og 0 Danmark" steg 
denne Gang endnu smukkere end 2. Pinsedag. Kl. l!l,17 pas
serede vi i 8il0 :'llelers Ho.ide ud over Sundet lige henover 
Luftmarinestationen ... Kl. l\J,28 var vi paa !Iøjde med Sall
holms Nordspids, og Schenslrom havde da afbalanceret Bal
lonen ved at ofre ::! ar de :J;; Sække Sand - 11 lfi kg som 
vi havde med om Bord. 

For Resten var \'i nær kommet langt hurtigere til Ve.irs. 
... EL Par ~linuller for Starten rra Hosenborg ankom .Juvel
handleren ,,](ære ' 'en", der interesseret nænnede sig de 
2200 Kubikmeter Gas med en stor, blafrende IIavanna-Cigar 
i hojre Ilaand ... 

Oppe i IIøjden begyndte del al lobc rundt for [lammer. 
Ballonen bevægede sig jkke alene med Vinden, men ogsaa 
om sig selv. Ballonkurven snurrede langsomt rundt, og del 
varede derfor ikke længe, for llammer eksplosivt erklærede, 
at nu rloj vi tilbage igen li! Kobenhavn ... Del kan ogsaa 
virke lidt rorvirrcnde, al man - uden al rlylle sig - snart 
har Danske- og snart Svenskekysten foran sig, og ror I lammer 
var det et ulose!igt Problem. i\lcd korte i\lc!!emrum konsta
terede han helt nve Vindretninger, og Premierløjtnant 
Schenslrøm.~ sagkyndige Forklaringer beroligede ham ikke. 

Kl. 1!:l,46 passerede vi Skaanckyslen midtvejs mellem de 
2 smaa Fiskelejer Lomme og Barsebiick. llø,iden var da 
000 i\leter, og Føreren udregnede vor I las lighed over Sundet 
Lil ca .. iO Kilometer i Timen ... 

Nu kom del Sl)ændende Ojeblik, lwor del skulde al'gores, 
om \'i skulde ncc eller forsætte Nallen over. :'lleleorologerne 
havde lovet sydlige \'inde, saa snart vi kom ind over Sverige, 
men de udeblev .. . Det crik lige ostpaa hen over Lund, 
der saa pragtfuld ucl med ailc de blinkende Lys, videre over 
Krankesjoen's Nordkant, og da vi efterhaanc!en n:crmede os 
Østersøen, gjorde Schenstrom klar li\ Landing. 

Aftenturen hen oYer Skaane var en Oplevelse .... For 
Ilammer specielt, rordi han !>ladig opdagede goendc Køer 
under os ... Vi andre glædede os over den lydløse Fart 
hen over det mørknende Land. Da vi Kl. 20,4-1 tog .lorden, 
var del saa morkl, al det kneb med at skelne [lusene og 
kende Forskel paa i\larker og Skove. 

En Landing under saadannc Forhold er ikke fri tor et 

\'isl Faremoment, ikke alene for Ballonens Besæb1ing, men 
ogsaa ror rredeligc Nallevandrere. Da vi Kl. 20,21 lod Slæ
betovet l'alde, og del 100 i\leler lange og meget solide Tov 
strøg hen 0\'er .Jorden under os, anede vi faktisk ikke, hvilke 
Ulykker det kunde anrette. Tovet spadserede gennem Luften 
med ca. 10 Kilometers Fart i Timen. Vi hørte det slæbe 
gennem Tnl'loppcne i en lille Skov, saa slog clet med et 
ordentligt Bang mocl et Zinktag, og cl Par Gange hørte \'i 
nogle underlige klirrende Lyde - det ,·ar Telefontraade, 
der sprang ... Næste i\lorgen kunde vi folge Tovets Van
dring hen 0\'er .lorden. Det havde pløjet en frisk Stribe over 
i\larker og Veje. 

Lige da Schenstrøm var ved at ville sætte os, opdagede 
1 lammer en So ret l'orucle. Ar en So al være, var den ual 
mindelig firkantet og regelm,l'ssig. \'i andre mente, al del 
maalle være en modcngul Kornmark, men Hammer holdt 
paa sil, indli! vi havde vist ham en halv Snei,; ruldslændig 
tilsvarende, firkantede 0 Søer- rundt om os. Saa gav han sig 
Skæbnen i Vold og fandt sig stiltiende i, al Srhenslrom 
slap Gassen ud i store Portioner ... 

Efter Sehcnslroms Beregning skulde vi .lande paa et stort, 
l'lac!l ;\larklerr,l'n, inden Skovene igen tog fol, men 200 ;\leter 
fra i\larkerne, kom der cl Vindpust fra Vest. Det slog Bal 
lonen ind mod en lille, lræbyggelBondegaard. Kurven brasede 
lige paa Gavlen - mens ,·i fire dinglede i Tovene med 
slappe Kml' og Ballonkuglen lagde sig hen over Tag
ryggen, helt hen over Skorstenen. 

Der var lid under Skorstenen, men der skele ikke noget. 
(;assen gik planmæssig til Vejrs, og Ballonhylstret faldt 
sammen t\'ærs over Taget, saa al det naaedc lige fra Gaards
pladsen ud til Møddingen udenfor, Desværre faldt den største 
og tungeste Del paa i\løddingen, saa at vi maatte have det 
Ilele den Vej. Vi l'ik rejst en Slige til Taget, og som speciel 
Bygningskyndi~ entrede Arkitekt i\lculengracht som [ørste 
;\land op vaa 'l'agryggen, hvor han senere fik Assistanee af 
Premierløjtnant Schenstrøm, Gaardens Ejer, den ovenud 
gæstl'ri Johannes Andersson, og en Nabo. Sel\' holdt jeg mig 
ar Bekostningshensyn paa Tagets lavere og mere solide Del, 
mens Ilammer varetog den oratoriske Ledelse ar Bjergnings
arbejdet nede fra Gaardspladsen. 

Det varede over en Time, rør vi havde raael Ballonnettet 
og Tagets Ilalmduske skilt fra hinanden. Saa laa hele Ilyl
slrel nede paa ;\løcldingen, og det fortsatte .\rbejcle med al 
raa Ballonen reddet videre op paa Landjorden, egner sig 
ikke til orfcntlige Omtale ... Men spændende var det, og 
vi kan takke vore elektriske Lommelygter for, at vi endnu 
lignede os selv, da vi var færdige. 

Kl. 28 sad de fire Ballonførere hyggeligt bænkede inde 
i Gaardens Storstue. Ballonturen var lykkeligt endt, og de 
eneste forulykkede var Schenslroms Tcrmoriaske og fire-fem 
Sandsække, der var sprængte ved Støclet mod Ilus~avlen. 
Hammers 80 Stykker Dobbe!tbclagte var lige saa fme og 
l'riske, som man faar dem i Kastrup, og .\ndersson havde 
okonomiseret med sin .Molbok", saa at der blev en Arten 
up af det. 

Andersson var i det hele taget den rigtige i\land at dumpe 
ned Lil. .le~ vil anbefale alle danske Ballonsportsmænd at 
sætte et h.ryds paa Kortet, hvor hans Gaard ligger - i 
Frenningc, pr. Klai;serød Station. llidtil har Gaarden kun 
heddet Nr. 27 . . . Nu er den sikkert for alle Tider døbt 
Ballongaarden, og Andersson og hans Gaard fortjener den 
Forfremmelse ... Efter en nallig Køretur til Telefoncen
tralen i Vollsjo lukkede han og hans Kone alle i\loblerne 
op ror os. Sofaer og Stole forvandledes paa et Øjeblik til 
bekvemme Sovepladser, og næste i\lorgen dampede en 
næsten dansk Kall'e til de danske Ballongæsters Ære, mens 
en Snes af Naboerne blev sat i Arbejde med Ballonhylstret. 

... Del blev ikke den Langtur, vi havde haabct, men det 
ble\' en storslaaet Tur allige\'el. En rigtig i\landfolketur med 
Sport i. 

Leif' B. Hendil. 
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Grafisk Oversigt over Flyvningens Fremskridt fra 1909-1928. 
Udarbejdet af Jngcnior Ycd i\larincns Flyn!va•scn il/. P. Eskild.~en. 
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Thornblad-Faldskærmen. 

DE fleste erindrer ·ikkert endnu cle Demonslralioner med 
Thornblad-Faldslucrmen, der fandl Sled samtidig med 

Luflfarlsudslillingen i 1!)27; og da Sporgsmaalel om Fald 
skærme med Tiden er ble\'el megel akluclt, kan del have 
en vis Interesse al faa nogle nærmere Oplysninger om denne 
Skærm. Kobenhavn var del rorsle Sled Skærmen blev dc
monstrerel udenfor sit lljc111land; men derfor er den langl 
fra ny. Dens Konslruklor, den svenske Lojlnanl Thornblad, 
har gennem de sidsle 10 .\ar ckspcri111enlerel med Fald
skærme, og den nuncrcnde Konslruklion er saaledes Hesul
lalel af mange .\ars praktiske Forsog. 

Thornblacl-Ska·rmen er aulomalisk, cl.\'. s. den folder sig 
ud saasnarl Fly,·ercn har rrigjorl sig rra sin :\laskinc, uden 
nogel som helsl Indgreb fra hans Side. Konslruklorcn gaar 
nemlig url rra, al cl Herlnings111iddel so111 Faldskær111cn ikke 
111aa Vtt're aJ'lucngig ar FlyYerens Koldblodighed. Ligeledes 
kan 111an ikke ar Nybegyndere, der so111 Hegel oflesl kom
mer ud for Flyveulykker, rorlange den Koldblodighed, der 
fordres for al udløse en ikkc-aulomalisk Skærm. En ror licllig 
l ' dlosning kan være lige saa skæbnesvanger som en ror sen. 

Da Løjlnanl Thornhlad var klar over, al de tidligere Typer 
af automaliske Sk,crmc havde hall store :\!angler, heslncble 
han sig cl'lcr at afhj,l'lpe dilisc, idel han dog hibeholcll del 
aulomaliske Princip. Problemel var ikke lcl al Jose, men 
ikke desto 111indrc er del lykkedes I_,ojlnanl Thornblad al 
konstruere en aulo111alisk SktL•rm, der er fri for alle hidtil paa
la Ile :\la ngler. 

Den slorslc ar disse heslod i, al Forbindelseslinen mel 
lem Faldsk,crm og Flyvemaskine, der skulde bevirke den 
aulomaliskc Udlosning, underliden sYigLcde, fordi den kom 
i Bekneb i Flyvemaskinen. For ltl raacle Boel herpaa, er 
Thornblacl -Skamnt•ns llylster forsynet med en Lomme, hvori 
Forbindelseslinen er anbragt, og hvorrra den ved Udspringcl 
lidt efter lidt trækkes ucl. Linen kan saaledes ikke komme 
i Bekneb, hvad der ogsaa er bevist gennem Tusinder ar 
heldige Forsog. En anden Svaghed, som hefter sig ved mange 
andre aulomaliskc Sktt•rmc, bcslaar deri, al de ikke er lil
slnckkclig holdbare, naar del ga:l<lcr om at forelage Udspring 
under storre IJaslighcder, rordi Fly\'crcn umiddelbart eller 
Springet har omtrent samme Iraslighed som :\Iaskincn. I cl 
saadanl Till\l'lde kan Slodcl ved Udroldelsen ar Ska:-rmen 
ydermere ,•,cre saa krafligt, al Flyveren kan komme alvor
ligl Lil Skade den·cd. I>h.sc Ulemper er paa Thi:irnblad
Skærmen f,jcrnel paa den i\laadc, al der er anbragl et .\nlal 
I luller paa den egentlige Sk,crms i\lidlerparti. Derved mind
skes dels l'aavirkningen paa Sk,crmen og dels Hykkel i Fly
veren. Skn.•rmcns slorc lloldbarhctl skylcles naturligvis ogsaa 
del forsleklasscs :\lalerialc, 11\'orar den er fremslillcl saml 
dens solide Konstruktion. Til Eksempel kan nævnes, al den 
egenllige Sktcrm beslaar af :!. IO Dele i i\lodsætning Lil de 
fleste andre Konstruktioner, der beslaar at 60 til 06 Dele. 

Nogle af nFLY\' ~s Læsere \'il sikkert kunde huske, hvor
ledes man ved en Demonstration unclcr Lurtrarlsudstillingen 
i Kobenhavn mishandlede en Faldskrcrm ved forst al skære 
en :\længde lluller i clen, clerpaa gennemvæde den, for Lil 
Slut al ka~lc clcn ud fra en Flyvemaskine med en \'ægt af 
Sandsække. Da Slucrmen blev cllersel, viste del sig, al ingen 
af Riflerne havclc uclvidet sig saa mcgel som en l\lilimeler. 
Den samme Skærm har senere værcl henyllcl til mere encl 
:!.O Provcuclkasl rorskellige Steder i Europa, og den har raact 
endnu l'lerc Hiftcr. Nogle Gange har man endog ladet den 

vaacle Sk,t•rm blive liggende i Kulden i flere Timer, saa den 
er kommet Lil al se ud som en Isklump. Prøverne er yder-
1 igcrc blevet vanskeliggjorl derved, al man med Villie har 
pakket Skrcrmen skødesløst og snoet Bn::relinerne ];i Gange 
runcll; men Lil Trods for clenne ublidc Behandling har Ska::r
men fungeret normalt. Saadanne Prøver er et godt Bevis 
paa en Faldsktcrms paaliclelige Konstruktion. I Særdeleshed 
er Forsogenc med clcn frosne Skærm ar stor Betydning, da 
clcl lcl kan rorekommc, al en Skærm bliver gennemblødt 
at' Hegn, og senere fryser Lil Is i de større lløjder, hvad 
cler endda kan forekomme om Sommeren. Den Omstændighed, 
al Stoffcl i Sktt•rmen ikke er impncgncrel med Gummi, er 
af stor Betydning i saadannc Tilfælde - da Gummi som be
kendt laber sin Elaslicilel ved 10 Graders Kulde. 

Ikke alene ,·cd l'dspring fra stor llojcle, men ogsaa ved 
Spring fra ringe llojcle har Thornbladsktcrmen vist sig at 
l'ungerc upaaklageligl. Delle viste sig bl. a. ved IJemonslra
lionen for llærens Flyveskole paa Klo\'ermarksvej, hvor et 
Spring skulde forcgaa fra ca. 50 :'llclers llojde, men hvor 
i\laskinen kun var ::J;i :\lctcr over Pladsen, da Skærmen blev 
kai-;lcl. ,\lligevcl aalmcde Slucrmen sig fuldstændigt. 

Se)\' om man med Helle kan indYcnde, al det er umuligt 
al redde sig mecl Faldsktcrm, naar l ' lykken indtra!ffer i saa 
la,· llo,jde, er cl Uclspring dog hl•nkeligl, naar Ulykken f. Eks. 
indlncl'fer i ca. 100 i\lclcr, og Flyvemaskinen falder et hah·l 
I111nclrcclc :\lcter ror Flyven•n kan komme klar af i\laskinen. 
I ~aaclannc Tilrtl'ldc er del ar \'iglighed, al Falclskærmen 
kan udfolde sig hurligl. 

Efter Demonstrationen i Kohcnhavn har Thornbladskær
mcn v,crcl forc,·isl i clc flc~Le europtcisk'c Lande, Iwor den 
oYerall er blcYcl modtaget med Begejstring af alle Fagfolk, 
og der er ingen Tvivl om, al den har en stor Fremtid for sig. 

.1.N. 

Fm Lulllnrlsudslillingcn i l\ohenhm·n 1027 
Dlrcklor L1111tl/iolm og Lojlnnnl T/11ir11blatl lorklnrer Sk:crmens Indretning 

lor den clnnskc l\ong~. 
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Nyt fra alle Lande. 
Belgien etablerer regelmæssig Luftforbindelse mellem 

Europa og Kongo. Den Lul'Llral'ik , som dd belgiske slals
underslollcdc Selskab, Sahcna, oprelholdcr i Europa, er 
ikke rcl slor, men li) c;cng,t•ld har dd cl storl og yppcrligl 
organiscrcl Lul'Lncl i belgisk Kongo. 1 lovcdrulcn gaar l'ra 
Boma ved Kongol'lodcns i\lunding og l'olgcr hele den nul'g
tigc Flod o\'er Lil c:ra·nscn al' del engelske Hhodcsia. 

For nylig har den belgiske Lufll'artsminisler, M. Lippcns, 
imidlertid forclagl sin negering en Plan, der gaar ud paa 
al clablerc regclnm•s:-.ig LurLrorbindclse mellem Belgien og 
Kongo, og man Ycntcr, al Forslagcl Yil bli\'e ,·cdlagcl. Hulen 
skal gaa l'ra Bryssel via Paris ti I l'erpignan og derfra over 
Oran, Hcggan, c;ao, Zinder, Fol"L Lamy til l.ibengc i belgisk 
Kongo. llclc He,jsen skal kunne l'orclage~ paa 7 Dage, og 
naai· Hulen bliver Lilsl1wkkelig godt organberet, saaledcs 
al man og:-.aa kan flyn• 0111 :Nallcn, Yil lk_jseLidcn bli\'c 
red uccrcl ti I :i Dage. 

:\lan regner med al kunne aabnc Hulen l'or ol'l'cnllig 
Trarik Lil 1!1:lll. 

En Kvinde som Fører af en Rutemaskine? Der er l'or
skelligc Slcder frcmkommcl i\leddclclser om, al del hol 
landske 1.ufllrariksclskab K. L. i\l. havde cngagercl den 
engelske, ln·indeligc Fly,·cr, Lady /lcalh, -;om Forer til Hule
mm,kilwrne. Disse i\leddelelser er dog ikke rigtige. Sagen 
er i Korthed dcp, al Lady 1/calh havde l'aael deL hollanch,kc 
Scl,lrnhs Tilladelse Lil al rolge med en al' Hulemaskinerne 
l'ra London til llolland som Hcscrvcl'lyver, hlol for al va•nnl' 
sig Lil al l'lyvc den paag,ddcnde i\laskinc (Der ,·ar iovrigl 
ingen l'assagercr i i\laskincn under Turen), ronli Lady l/c11/h 
cvenluell sene1·e skal dcllagc i en la•ngcre, prirnl FlyYning 
med en lignende i\laskinc. 

Luftfartsudstillingen i Berlin, som bliver al'lwldl i Dagcnl' 
rra den 7. :.!8. Oklobcr, bli\'cr l'n imponerende og inlercs
sant Udstilling. Hen kommer Lil al oml'altc :i c:ruppcr: 
I) Flyvcmaskincinduslri 1:\laskincr, :\lolorcr, i\lodcllcr o. -... ,·.), 
:.!) Lul'Llral'ik, :!) Flyveruddannelse (Lil Sports- og Tral'ikl'ly
\'cr), I) \'idcnskahelig .\l'rlcling og,->) llistorb..k .\!'deling. For 
al gorc l'ropagancla ror Gdslillingcn har den hckcndle Sv:l'
YdlyYcr, Ing. Mflrlcm, bcgiveL sig ud paa en Flyvning Lil 
Europa!,, :-.lorrc l1yc1·. 

Amundsen er omkommet. ll'olgc :'llcdclelclsc rra Oslo 
den 1. Sept. kan del betragll', ,om raslslaact, al .\mundscns 
i\la:-.kine _Lalham~ er l'orulykkcl 11dc Ol'cr lla\'cl, raa Timer 
el'Lcr Starten fra ~orgc, og al .\111uncbcn og ham, Kammeraler 
har lidl Drnkncdodcn. 

10 Somil nordl'csl ror Thorsvaag Fyr har en Fiskcclampl'r 
_lfrodd" rundcl en Fly,·ema!,,)dnc-J>onlon, som \'cd 11:t•rmcrc 
El'lersyn har visl sig al ,·ære en a r ~Lalhams~s Sideponlonncr. 

Luftfartsudstillingen i Paris . . \r :'llangcl paa Plads maatlc 
vi dcs \' ,l'ITc i l'orrigc :Nummer al' . .FLY\'~ undlade al bringe 

en Omlalc af den 11. inlernalionalc Flyvcucblilling i l'ari s, 
der hlc\' al'holdt l'ra :.!\I. Juni Lil Hi .. Juli. 

t..:dslillingcn rnr nalurlig\'i, s:crlig pnl'gel al' l'ranskc Ud
slillcrc (tier ,•ar uclslilll•t fO franske ~faskiner), og man 
havde lndlrykkcl af, al de frcmml•de Firmaer ikke er :-.ær
lige i\'rigc el'tcr al ol're Penge paa l>cltagelsc i inlcnrnlio
nalc Udstillinger. <:rnndl'n er maaske nok den, al Fahrika
Lioncn al' Fly\'cmatcriel i h,·crt cnkcll I.and 11ll'slcn utlcluk 
kcnde drejer sig om Leveranc·e1· Lil Jl:l•r og :\larine, og al 
ll\'crl cnkcll Land som Folgc deraf maa !,,Lolc paa sig scl\'. 
Nogel Salg al' milil,t•rl' ~laskincr i -;Lorrc Slil Lil udenland 
ske Kobcrc kan de slore Fabriker ikke mere regne med -
den Tid er l'orhi ! Og de Lande, der endnu kobcr nogle 
enkelte F ly\'cmaskiner l'ra l'rcmmcdc Fabriker, er i Forvejen 
indstillet paa al kobc en hesleml Vare, og lader ikke en 
Udslilling \':t'rc hcslemml'tHle ror lndkobcl, lilmed da de 
sidste nye milil:l'l'l' Konslruklioner ikkl• bliYer ud-..Lillcde. 

Frn Udslilli11gc11 i l'ari~ • l l l'II ilali<'nskc Fln·chuntl ,Sa\'OVII ~~• 

Udslillingcn maa i l'orslL• 11:l'kkc bclraglc, som L'n knln-.. 
sal Propaganda ror hL·lc Fly,·e~agcn O\'L·rl'or den :-.Lore Be
folkning, og :-.om )taaclan h:11· den ~in uh:i re :-.lorc Hdydning. 

Folgcndc andre Lande dellog: England, llalien , llolland , 
Czckoslo,·akicl, og l'or rorsle Gang l'l'Lcr I\IIH deltog Ty"k-
land O\'cnikobcl med en megcl righoldig l 'dslilling. 

Gratis Flyveruddannelse - i Belgien. l'aa den helgi"kc 
.\cro-1,lubs fniliali\' har Begeringen op rcllel cl Kur""' lor 
unge :\ht•nd i .\lderen fra t:i :n .\ar. l>er undcn·i-..l'S i Teori 
cl'Lcr el rcl oml'angsrigl Program, des uden blil'c1· Elc,·l' l' llc 
uddannel i praklisk Fly\'11ing under Forcrskah al' :cldrc, 
crl'arnc Flyvere. 

Udgil'Lernc afholdes ar den belgiske .\ero Klub i Forhin 
dclsc med Hcgcringcn. Saavcl den teoreliskc som den prak
li,kc Undervisning er l'uldkommcn gralis ror Eleverne. 

Foreningsmeddelelse. 
Fra Ballonklubben. 

T il. de Ballemopsligninger, som Ballonkl11hbc11 l'oranslallcr, 
Cl' foruden Klubbens i\lcdlemmcr ogsaa Del Kgl. Danske 

.\cronauliskc Selskabs - allsaa ogsaa Sporlsfly,·cklubbcns 
i\ledlcmmcr altid velkomne mod Forevisning al' :\lcdlcmskorl. 

IJcr Yil ikke blive uclscndl særlige :\lcddclebcr om de cnkcllc 
Opsligningcr, hYiS Tidspunkl maa anlagcs bckcndl rra Pres
sens i\lcddclclsc1·. Om e,·cnlucllc .\l'lysningcr ar berammede 
Opstigninger hcnvit,cs til Hcscr\'clcldonen. 

G. /(rebs. 



Der findes en luftkølet 
Armstrong Siddeley 

Motor for enhver T:rpe 
Flyvemaskiner. 
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Flo-wn and H.no-wn all over the World. Anvendt og kendt over hele Verden. 



EN NY BOG 
af stor Interesse 

\' erden..,rl_\ ,·crne Cos/1•s og Le /Jri.r: 
i\: olre Tour de l:i Tern·. 
Hi 11111..,trationcr, :tl l,ort. 

l'ri.., <'a. :wo Kr. 

AUGUST BANG 
Vesterbrogadc 60, København V. 

Telf. 2552 - t:1303 - 1331H 

11 11 1111 11 11111111111111111111111111111111111111111111111111111 111 11111 11 1111111111111111111111111111111 

Brdr. Friis-Hansen 
Omøgade 5 . · . Tlf. 15435 

111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11 1111111111111111111111111 

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

Lovell Thomas 

MED LAWRENCE I ARABIEN 
er nu udkommet paa dansk 
i en smuk, ill ustreret Udgave 

Pris Kr. 7.50 

,••· 
•, ,• 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telt. 2552 - 13303 - 13404 

:- •: · ............................................................................ . 

/)a lfrtlaklit11w11 har modtayl'/ scw 
1111111111• Fon•spørys/1•r, al ui dcs1111•1Tl' ikke 
ka11 bri11y1• a/11• S1111re111• fHW cc11 (;1111y, 
1111w ui lll'dt• 1'11k1•l/c af' La•scnu• l,11111• os 
11m/skyldl til 1111•s/1• <;all!/ ,, Fl, }'\'" 111l
ko111111l'r. 

S . . \. , Kohe nha\'n ~porge1·: 
ll\'or megl'l ko..,le r e n Lul'lrcj..,e llerlin 
i\lo~k \' a '! 

Su. :mo ;'ll a rk . 

~s Meisterlin & Søtofte 
Studiestr=de 40, Købhvn. K. 

Telefon C. 5263. Telgr.-Adr. Modstand 

Palmer Hjul 
Dæk & Slanger 

P. V. n., l lels ingor sporgcr: 
11\·or mange :'llolorcr ha r den nye 

'>Lore 11ohrbaeh FI) veba;1d'! 

Sv. \'i he1l\'i~cr Lil .\rtiklen inde i 
Bladet om "Lul'llral'ikcn ove r .\Uanler
havet -, hvor vi na•rnwre har he..,krcvl'l. 
denn e :'llaskinlype. 

Nil'fs I'. Sorr 11.~c11, \'ejle, sporgcr : 
Naa r en Fl y Yema .... kinc er l'nr~,·nel 

111cd lladioin~la ll alion , h vorledes op11:1;1r 
man da .lordl'nrhindclsen '! 

Su . .lordl'orhindel s cn (eller i\lodv:cg
len ) lil en Fly ,·e111a~kines Hadioin-;1.al
lation opnam, ved al l'orhindc .lordled
nin gen med i\ lm,kinl'lls melallbke llclc 
(Stel og ;\lolor \. ~aal'n•111l ;\la~k incns 
Kon~Lruktion o\'l'l'\'ejende he~laar af 
T r:t· , l'rem..,Jw ll'cr 111 a n den nod vendige 
i\lodva•gl ,•e d al a nhringe cl Kohbernel 
i l' lanerne. 

DET DANSKE 
LUFTF ARTSELSKAB A/s 

KØBENHAVN 
J>ass agc- B11rea11 : Vesterbrogade 5 

Tlf. C. 8800, 3848 & 904 
Telegr.-Adr.: "Luftfart" 

/Jagliq Forbiml,•/$r 1111•/l, •m Slmmlimwl r 11 
· og a/fr E11ro1ms ., lorrl' ll11rr 

Oplysninger og Billeller 
laas i alle f\cjs1•h11 rea11er saml hos 

Del Da nske Lulllartselskah A /S 

S. M., København, s porger: 
Kan ~FLYV- O/Jgive mig, hvornaar 

Commandcr Byn l'loj over .\tlanler
havct, ~aml h vor lang Dblancc der blev 
gcnneml'lojcl '? 

Sv. 28.- 80 .. Juni Hl27. Turen varede 
12 Timer, og der blev lilba"clacrL en 
Distance paa H.100 Timl'r. 0 0 

Krydsfiner 
[El Alle Kvalilclcr 

Alle Tykkelser 
Alle Tr~csorlcr 

M·Ek Thorengaard 

Skindergade 31, Københ. K. 
Telefon : C. 12993 og Byen 3154 

: ...................... ::.,:: ... : .. ::,.::,,:: .. :: .. :: .. ::, ,:: .. :: .. :: .. : :,.:: .. :: .. :: .. :: .. :: .. :: .. :: .. : 

UG UST BANG, ~•~g 
Boghandel' Pap, r•hondcl ,:,noa 

Bogtt•yb..b.c1•1 ,:, .. o , 
f"Ucs1c1•br•ogode 00 

L e verer 

alle ude nlandske 

aeronautiske Tidskrifter 

.·· .. ••····························--······· ···· ········· .. ····-· .. ·•······•·••· ··•···•·· .. ··••· ······•· ................................................................................................... .... 

VERDENS BEDSTE 

BAADMOTOR 

fra 5 - 100 HK 

Brdr. FRIIS-HANSEN 
OMØGADE 5 

LufHartforsikringer 
oYertages a[ 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Fraktion for Danmark 
Tlf. Central 12 793 

·=> 

Ulykkesforsikring-;policer uds tedes 
Ycd Billetkontoret i 

Lufthavnen 



GIVES CONSTANT TAUTNESS 

Telephones:-
Gerrard 2312. 
Regent 4728. 

TITANINE· EMAILLITE,LTD~l75.PICCADILLY,L0ND0N.W.1. 
Telearams 11,Cables, " 

•i-n.ratree, ~.LDndon. 

Flyverbriller. 

Sm1 en saare nodvendig Del at' en Flyvers Udrustning horer 
et Par gode Flyverbriller, og man kan ikke være omhyg

gelig nok i Valget af saadanne. Der findes i Øjeblikket nogle 
Briller, som har opnaaet en mægtig Udbredelse og .-\nven 
delse hele Verden over, nemlig de saakaldte . Luxor" Briller, 
der fabrikeres af l\lessrs. E. B. i\leyrowitz Ud. i Lonclon, 
New York og Paris. 

Disse Briller er blevet konstrueret efter en meget om
hyggelig Forundersogelse, og som Folge deraf opt'ylder cle 
alle de Fordringer, som Flyveren og i\lotorvæddelobs
føreren stiller. ,,L11xor" Briller har været baaret af saa 
at sige alle Vinderne i de Luftstævner og i\lotorlob, som 

THORNBLADS 

har nl'rel afholdt de sidste l'em ,\ar. \'inderen af det engelske 
Kings Cup-Flyvning,\\. L. Hope 1avde bl.a. benyttet "L11xor" 
Briller (Nr. 4 i\lodel ), ligesom Kaptajn l\lalcolm Campbell 
ogsaa benyttede "L11:i;or" Briller (Model H), da han satte sin 
sidste Verdensrekord med en Napier-\ ogn. 

De to mest ain-endte i\lodeller, er de ovennævnte 4 og 6, 
af hvilke i\lodel .J har Triplex Glas, medens i\lodel 6 har 
buede Glas. Begge i\lodeller er i Handelen hos Firmaet 
i\leyrowitz i London, der har Kontorer i 1 a Olcl Bond Street 
og 1!19 Regent Street, London \\'. I. De kan dog ogsaa faaes 
her i Kobenhavn, idet Firmaet Cornelius Knudsen har over
taget Generalrepræsentationen for Danmark. 

FALDSK~RM 
FOR ALLE FLYVERE - ENHVER HASTIGHED - ALLE HØJDER 

-..-
GENERAL REPR.ÆSENTANT 

CARL -H. · Lt fNDHOLM A/s - STOCKHOLM 16 
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tilføres det ovenfor omtalte Hvirvelomraade (Fig. 1) 
en ny Luftstrøm, der ophæver Hvirveldannelsen. 

Dette bevirker, at Indfaldsvinklen kan forøges 
betydeligt over ca. 15°, uden at der opstaar Hvir
veldannelser. 

Tænker man sig nu, at der til et Luftfartøjs Planer 
i Forkanten af disse er hængslet Klapper, der nor
malt falder sammen med Planprofilet, men som 
kan skydes ud og danne en Aabning mellem sig 1 
Planet i det Øjeblik, at dette falder nedad paa Grund 
af for ringe Opdrift, ser man, at denne straks vokser 
paa det omtalte Plan, og Luftfartøjet vil rette sig op. 

I Almindelighed anbringes Spalteklapperne paa 
begge Overplaners Forkant lige overfor Balance
klapperne og i en Udskæring af samme Længde 
som Balanceklapperne. 

Bevægelsen af Spalteklapperne kan l'oregaa paa 
flere forskellige Maader hvoraf her skal nævnes 
følgende: 
1) Spalteklapper er normalt aabne og kan lukkes 

vecl Hiælp af en Stanghevægelse af Føreren, naar 
1lenne finder det nødvendigt eller ønskeligt. 

2) Spalleklapper er normalt lukket, men er sat i 
Forhindelse med Balanceklap-Bevægelsen paa en 
saadan Maade, at den aabnes, saasnart Balance
klappen sænkes under sin Midtstilling. 

8) Spalteklappen bevæges helt automatisk, idet dens 
Mekanisme er saaledes indrettet, at den er lukket 
under normal Flyvning og aabner sig, naar Pla
nets Indfaldsvinkel er ca . + 8 til + 10°. 

Fig. 3 og 4 viser henholdsvis en styret Spalteklap 
og en automatisk Spalteklap. Desuden har man 
hygget Planer med faste Aabninger i Forkanten, 
men dette Arrangement er ikke heldigt l'or For
maalet og mindsker yderligere Luftfarlojets l\Iaxi
m umshas tig hed. 

Ballonopstigningen den 21. Oktober. 

Den Ballonopstigning, som Ballonkluhhen har arrangerel 
lil den 21. Oklober, har nogel mere end almindelig In

teresse, irlel der deltager 3 Balloner: .,Lf1heck" t'ra Liibecks 
Lul'Lfurlsforening, .Andree Il" fra svensk .\eroklub saml 
Ballonkluhhens .,Danmark". 

Op~ligningen finder Sled fra Hosenhorg Eksercerplads Kl. 
11¼ Formiddag, og der Yil sikkerl komme en ~længde Til 
skuere for al overvære Paafyldningen og Slarlen af de tre 
Balloner. Ballonen .Danmark" skal fores af Premierlojlnanl 
Sche11strom. 

!Is. kgl. Ilojhed Prins Axel har lovel al overlage Prolek
tornlel for denne inleressante Begh·enhed. 

Vinterens Lufttrafik paa København. 

Medens Lul'Lrulerne paa Kohenhavn plejer al slandse i 
Begyndelsen af Oktober, med Undtagelse ar Deulsehe 

Luflhansa's Berlinerrute, saa vil i Aar haade Tyskerne og 
llollænderne gennemføre Trafiken hele Vinleren. 

llollænderne vil l'orlsætte med Ruten ~lalmo Kobenhavn 
- Ilamburg- ,\mslerdam, og Tyskerne deres Hule Kohen
havn - Lilbeck- Berlin. Fnrlplanen for begge Hulers Ved
kommende er blevet ændret fra og med den 8. Oktoher. 

Yderligere har Lufthansa oprettet en \'inlerrule mellem 
Kohenhavn og Hamburg, paa hvilken Stnckning del danske 
Luftfartselskab har indstillet sin Trafik den 7. ds. 

Billelpriserne for Vintersæsonen er de samme som ror 
Sommermaanederne. 

Nr. 

Af de nævnte Metoder er den hel-automatisl< 
Spalteklapbevægelse sikkert den, der fremtidigt fai 
den største Betydning, saafremt det viser sig, : 
Aabningsmekanismen er fuldstændig driftssikker. 

Ved Siden af at være et Middel til Forebyggels 
af ufrivillig nSpin" er Spalteklaparrangementet e 
Hjælp til Opnaaelse af ringere Landingshastighec 
Dette er dog ikke saaledes at forstaa, at man ka 

r,-,4. rlutomlll1slc Spalte/dal'. 

. stalle" cl Luftfartøj fra større Ho.ide og til Landinl:! 
Saafremt man gjorde dette, vilde den nedadgaaencl, 
Hastighed blive saa stor, at Understellet ikke kunde 
taalc Landingsstødet. 

Dersom et Luftfartøj derfor gaar ned me<l sto 
Inclfaldsvinkel (stalled), maa det for Landing øgi 
sin Fart en Smule, enten ved al sætte Motor ti 
eller ved at dykke Fartøjet lidt. 

Fra Hassell og Cramers Besøg 
i København. 

Den ::m. Oktober ankom ,\Llanlerhavsfly\'erne llassell 01 
Cramer Lil Kohcnhavn paa Jljemrej~e fra Gronland, oi 

,\eronautisk Selskab fik derved Lejlighed Lil al fejre de l< 
kække Flyvere. 

Selskahel kan selvfolgelig ikke fejre Bedrifter, der ikke 
er blevet udfort, og Selskahets Deltagelse i de Æresbevis 
ninger, der hlev Ilassell og Cramer til Del ved deres ,\n 
komsl fra Grønland, skyldes derfor ikke, al de Lo Ameri 
kanere havde haft til Hensigt at flyve fra Amerika til Stock 
kolm, ejheller at llensigten med Flyvningcn angaves at vær« 
al aabne en ny Trafikrute over Atlanterhavet. Men mar 
l'andl, al paa Flyvningens nuværende Standpunkt var det 
Bedrift, de to .\merikanere havde udført ved at flyve ovet 
Labradors umaadelige Odemarker og gennem Davisstrædet: 
slormrevne Taageslør saa bemærkelsesværdig, al Selskabei 
alene for denne Flyvnings Skyld burde modtage Flyverne 
som man bor modtage Aeronauler, der vender tilbage fn 
en saa opsigtsvækkende Færd som Hassel og Cramers dristigt 
Hejse gennem Luften. 

De to Flyvere blev ved Landstigningen i Kohenhavn hils! 
og lykonsket af Formanden for vort Selskab. Senere vat 
Selskabet repræsenteret ved en Frokost, som Dagblade! 
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"Politiken" gav paa Hotel d 'Angleterre til Flyvernes Ære ( 
samt ved en Reception hos den amerikanske Gesandl. Efler 
Indbydelse deltog Repræsentanter for vorl Selskab (Ingeniør 
Eskildsen og Direktør la Cour) endelig i en i\lidclag, som 
Det Kongelige Danske Geografiske Selskab afholdt i Anled
ning af den amerikanske Professor Hobbs's Gennemre.ii,,e l'ra 
Grønland. Da Flyverne og deres Følge var indbudl til denne 
l\liddag, bragte Direktør la Cour i en Tale ved Festbordet 
\eronautisk Selskabs Hilsen til de kække l\la•11<I, der var 
fløjet til vort arktiske Eventyrrige. 

Hassel svarede med en Tak for den lljtl'lp han haYde 
faaet fra dansk Side, og udtrykte sin Beundring for Grønland. 

Efter Bordet indførte de Lo Flyvere deres Narne under / 
Wilkins' og Eijeson's i Selskabets smukke Gtl'stchog. / ~ 

Jl,1.,ee/11 Cr1wrer, den nmcrikunskc Minister Mr. l'aci1!/II Dodge saml !'ro• 
lcssor Jlobb.• lotogralercl om Bord pnn .Fulton• \'c<I Ankomsten lil 

l\obcnhav11 tlen 21i. September. 

Jlassell og Cramer startede den lli. August rra Byen Hodi l 
ford i Wisconsin. Erter (il¼ Times Flyvning landede de l'ller 
Planen i Cochrane og fortsatte derl'ra til i\lounl EYans. IJcrl'ra 
gik Turen videre over Cap Chidly, - og saa over Davis
strædet mod Grønlands Vestkyst. Paa denne Del ar Turen 
var Vejrforholdene m~get ugunstige; i\laskinen blev slaaet 
ud af Kurs, og da de naaede Grønlands Kyst rnr de et godt 
Stykke Syd for den planlagte Landingsplads ved Soudre 
Strømfjord. Iler slap Benzinen op; men det lykkedes at fore
tage en heldig Landing i det ugæstfri Terra·n." Her maatlc 
i\laskinen ellerlades, og eller en drøj Spadseretur naa~de 
de endelig Lejren ved Sondre Strømfjord. 

Vinterens Foredrag. 
Det Kgl. Danske Aeronautiske Selskab agter i Oktober, November og December Maaned d. A. samt 

fortsat i Februar Maaned n. A. at lade afholde en Række Foredrag for sine Medlemmer og disses 
Paarørende samt for Studerende ved Polyteknisk Læreanstalt. 

Foredragene, der omhandler flyvetekniske og hallontekniske Emner, vil hlive afholdt paa Poly
teknisk Læreanstalt, Sølvgade 83, saaledes: 

Foredrag 
I 

Dato og Klokkeslet 
I 

Foredragsholder Emne 

\ 

Nr. 1 25. · Oktober Kl. 8 Premierløjtnant G. Schenstrom Ballonens fysikalske Grundlag 

Nr. 2 1. November Kl. 8 Ingeniør G. Krebs Ballonfører-Teknik 

Nr. 3 15. November Kl. 8 Bliver senere meddelt Ballon-Meteorologi 

Nr. 4 29. November Kl. 8 Løjtnant J. Foltmann Radioen i Flyvningens Tjeneste 

Nr. 5 13. December Kl. 8 l\foster Peter Nielsen Staalets Anvendelse i Flyvemaskiner, 
specielt Staalrørsbygning 

Nr. li 7. Februar Kl. 8 Kaptajn C. C. J. Ferslev Bombardement fra Flyvemaskiner 

Nr. 7 21. Februar Kl. 8 Kaptajnløjtnant E. A .. Jensen Flyvningen og dens tekniske 
midler 

Hjælpe-
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Luftfartøj med selvroterende Bærevinger 
,,AUTO G I R O" 

Af Ingeniør M. P. Eskildsen 

I Aaret Hl19 (fik den spanske Ingenior og Flyver Scnor 
Don Juan de la Cierva den Ide al anvende roterende Brc

revinger (l\løllevingcr) i Flyvemaskinen i Stedet ror de sæd
vanlige Bæreplaner. 

I de følgende Aar mHorte han talrige Forsog med Flyve
apparater af den Art, men rorst rra 1!l22 lykkedes del al 
komme i Luften med cl ar dem. 

Autogiro med 180 Hli. Lynx-1\lotor. 

Den 31/ 1 1!12:1 rioj Lø.itnanl Gorne: Spe11:er paa Flyveplad
sen Quarlz Vientcs i 4 l\lin i en lukket Kreds og i en llojde 
ar 25 l\lctcr. To ,\ar efter rioj Kaptajn Loriga den 12 km 
lange Ve.i fra Geloric til <.)ualro Vicnles. 

I de senere Aar er der under Ledelse al' de la Cicrva 
udforl en Hække Forsogsriyvninger med ",\ulogiro" i Eng
land, og for kort Tid siden lykkedes del Opfinderen selv al 
flyve over den engelske Kanal fra Croydon Lil Boulogne i en 
Avro-Lynx l\[askinc(l80 III(.) med selvroterende Bærevinger. 

Som del ses paa vcdfo.icdc Billede ) igncr Apparatet meget 
en almindelig Flyvemaskine, blot er Planerne erslallcl med 
selvroterende Bærevinger. 

J>er er gjort Forsog med :1, 4 og 5-bladede \'ingesæl, men 
nu anvendes kun del 1I bladede System. 

Vingerne er hængslet Lil en omtrent lodrelslaaende Om
drejningsaksel. Under Bcva•gclsen holdes de paa Plads i cl 
vandret Plan ar Cenlril'ugalkral'Lcn, og naar de slaar stille 
- ved Barduner, der er elastisk ræstet til Omdrejningsaks
lens Forhcngelse. 

l\laskinen er forsynet med i\lotor og Fremdrivningspro
peller paa sædvanlig l\laadc, - Styregrejerne beslaar ar lløj 
deror og Sidcror saml ar Balanrcklapper paa Siden ar Krop
pen, som del ses paa Billcdcl. 

Før Lurtrarlojct kan hæve sig maa Bærevingerne sælles 
i Gang. Delle gores ved at køre Farlojel paa Flyvepladsen 
ved Hjælp af Fremdrivningspropcllerne. Ved denne Bevæ
gel~e vil Vingerne give sig til al rotere som l\lollevinger 
(.De har ingen Forbindelse med l\loloren), og naar Omdrej
ningstallet er ca. 150 0 /1\1 er Opdriften saa stor, al ,\ppa
ralel lofter sig fra .Jorden. 

Luftfartøjet kan allsaa ikke gaa lodret tilvejrs, men maa 
have en fremadgaaende Bevægelse for al hæve sig. 

Del har voldt Opfinderen en Del Vanskeligheder al gøre 

i\laskincn stabil i Luften paa Grund ar Vingernes usymclri 
skc Opdrift. 

Til at begynde med blev denne Ulempe søgt a1'11julpel 
ved ,\nbringclsc af 2 Sæl Bærc,·ingcr, det ene over del andel 
og med modsat Omløbsretning. Denne l\letode blev dog hur
tigt opgivet, og Opl'inderen forsøgte derefter al gore Om 
drejningsakslen ror Vingerne stilbar. 

Del viste sig imidlertid, at de paagældende Betjenings
greb var altfor besv:crligc at udføre ror Flyveren, ~aalcdes 
al ogsaa denne Losning maatle opgives. Til Slut fandt de 
la Cicrva paa al udsty.1c en Maskine med Balan<'cklapper 
anbragt paa ~lromlinicl'ormedc Stænger cl Par l\leler uden 
for Fuselagens Sider. 

Ved denne Anordning, saml ved Vingernes fjedrende Bl• 
vægclsc i del lodrclle Plan, skal del være lykkedc~ al op
hit•Yc Lurtrarlø.iels Tilbo.iclighed til al 1:1.'gge sig paa Siden 
i Lul'Len. 

Under Flyvning behandles Apparatet som en almindelig 
Flyvemaskine. 

\ 'cd Landing standses l\loloren, Ba·rcvingcri1e virker da 
som Faldska•rme og tillader dcrl'or Dalen med l'orholdsyis 
ringe Faldha~tighed og ringe rremadgaac11dc Hastighed. 

EL engelsk Tidsskrirt meddeler l'olgendc talmæssige Op
lysninger om ".\utogirocn " fra l!l2!i: 

Bærevingers Diameter .............. . ........... ca. 11 111 

største Bredde .. . .... .. ...... . .. . .... 0,8 111 

samlet Brcdddc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,5 m~ 
Omløbstal ............ . .... . ...... . .. 140 0 /1\1. 

Luftfartojets lolale Vægt ..... . . . .......... . .... <"a. 900 kg 
Belastning for 1112 Bæreflade .......... . ........... 55 kg 
l\lolor lurtkolel ............ . ......... . . . .... .. .... !JO IlK. 

Slartclistan<'cn var omtrent den samme som for et tilsya
rcnde Luftfarloj med almindelige Bæreplaner. 

yed Landingen var den vandrette Hastighed c·a. lli- 2(i 
km /Timen, og i\laskincn standsede efter at have rorl .lorden 
indenror en Distance ar ca. 5- 10 l\lcter. 

Opfinderen fremhæver, al Autogirocn blandt andel har 
folgende Fordele: 

Farlojet er i Sland til al gaa ned og lande n:cslen lodret 
med en lodret Ilaslighed, der svarer til den, der vilde op-
1iaas med en Faldskærm, der h:wde en Overflade 20 Gange 
saa stor som Bærevingernes. 

Farlo.icl standser efter et Landingsafløb paa nogle raa 
l\leter, selv el'Lcr en Glidning under 300. 

Farløjcls i\linimumsba.slighed er meget ringe, og del har 
ikke Tilbojclighed Lil al .stalle". 

Fartojet kan holdes over samme Sted opimod Vinden, 
naar denne blæser fra ca. 6 111 /Sek. 

Farlo,iel er let al lande i Taagc og i Morke. 

Fortsalle Forsog med .Autogiroen" vil muligt vise, at 
Fartojel er anvendeligt til Udførelsen ar Opgaver som Re
kognoscering, Artilleriobservation Fotografering og lignende 
militære Formaal. Om del vil kunne bygges i større Formal 
og faa Betydning som Transportmiddel i den civile Luft
trafik er derimod mere tvivlsomt. 

1 
l 

•7 
I 
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Svæveflyvning. 
Af stud. polyt. P. E. Wiene. 

fLYVNING uden Motor kan foregaa dels med Appa
rater, der er lettere end Luften - Balloner -

dels med Apparater tungere end Luften . 
Den ældste Form for Flyvemaskiner, tungere en<l 

Luften, er Glidemaskiner d. v. s. Apparater, der u<l
nytter en Højdeforskel mellem Start- og Landings
plads som Energikilde. Det var et saadant Apparat, 
Lilienthal benyttede til sine historiske Flyvninger, 
og som Brødrene Wright senere udviklede videre 
og forsynede med Motor. 

L}lien thais Maskine var ~n saaka!dt "Hængegli
<ler , hvor Føreren hang 1 ArmbøJler og foretoa 
Styringen udelukkende ved at bevæge Kroppen og 
Benene frem og tilbage eller til Siderne. Brødrene 
Wright indførte bevægelige Ror og gik over Lil 
"Siddeglideren ", der ikke væsentligt adskiller sig 
fra den Type, der nu anvendes Lil Øvelsesmaskine 
ved motorløs Flyvning. 

Figur 1 viser den Type, der i Tyskland er stan
dardiseret som Skolemaskine. Den bestaar af en 
plan Krop, der tjener til Fastgørelse af Høj<le- oa 
Sideror, t>t Par tynde, forholdsvis korte Planer og 
et Topstel, der tjener til Opspænding af Planerne 
ved Hjælp af Barduner samt et Understel med en 
Træmede, der skal lette Starten og optage Lan
dingsstødet. Føreren sidder frit og betjener Rorene 
med en Styrestang og en Fodhammel ligesom paa 
Motormaskiner. Alt er forarbejdet af ret svært Ma
teriale, da Maskinen ofte er udsat for rel kraftige 
Stød ved uøvede Elevers Landing. 

.5kde,?/lder. r5ke,not/skJ 
Fig. 1. 1 

Skolemaskinen startes fra et Højdpunkt ved 
Hjælp af et ca. 30 m langt Gummitov, der fast
gøres til Maskinens Forende og strammes af 6- 8 
Mand, medens Bagenden af lfroppen fastholdes, 
indtil Føreren raaber: "Fri"; saa frigøres Maskinen, 
og Tovet giver den - efter en Rutschetur paa et 
Par Meter - tilstrækkelig Hastighed tilJ at den kan 
komme i Luften. 

Disse Skolemaskiner egner sig kun til Øvelses
brug, idet det kun undtagelsesvis er lykkedes at 
foretage lange Flyvninger dermed - oftest kun 
200- 400 m (10- 30 sek.). Grunden hertil er, at de 

a_f Hensyn til Soliditen bliver ret tunge og -- navn
hg - at de gør stor Luftmodstand. Ved finere Ma
skiner beklæder man Kroppen med Lærred, hvor
ved den faar en la!lgt mere hensigtsmæssig Form, 
den ydre Opspændmg med Barduner (der har vist 
sig at skabe meget stor Luftmodstand) undgaas 
(Yingerne gøres fritbærende), og alle Dele dimen
s10neres saaledes, a t der spares mest muligt i Vægt. 

Ved saadanne ;_\faskiner kan man i langt højere Grad 
udnytte Vindens Opdrift som Energikilde. Flyvnin-

h --- - .. ..,.___l -

0,e_vlnde vt=1d en 3krænl 
Fig. 2. 

gen foregaar oftest langs en Skrænt, hvor Vinden 
tvinges til Vejrs, hvorved der dannes de saakaldte 
Opvinde ; naar disses Hastighed i opadgaaende Ret
ning er større end Maskinens Synkehastighed (d. 
v. s. det Antal Meter den vilde synke i hvert Se-
kund, hvis den foretog Glideflyvning i Vindstille ..,...(.. , 
(ca. 0,fi- 0,8 m /)) vil Vinden kunne bære Maskinen 
eller endog hæve- den betydeligt over Startpunktet, 
(Den officielle Rekord er 775 m) . Ved Hjælp af 
denne Højde kan man foretage en ret lang Glide-
flugt (af en Længde paa ca. 20 Gange Højden), 
hvorved man maaske kan naa et nyt Højdedrag, 
hvor man atter vinder den tabte Højde, og saa-
ledes har man i Tyskland foretaget Flyvninger paa 
indtil 73 km i Luftlinie. Undervejs kan man ogsaa 
udnytte Opvinden, der fremkaldes ved Skyer (navn-
lig Tordenskyer giver ofte meget voldsomme Op
vinde) eller ved den ulige Opvarmning af Land og 
Vand, Skov og Eng o. s. v. Endelig har man de 
sidste Aar forsøgt at udnytte den Energi, der lig-
ger i Vindens Uregelmæssighed, som teoretisk kan 
vises at være tilstrækkelig til at holde en Maskine 
svævende selv over flad Mark; man har hertil kon
strueret særlige Maskintyper (med Rorene og der-
for ogsaa "Halen" foran), men Problemet kan ikke 
siges at være løst i Praksis. 

I det foregaaende har vi gjort Rede for Princip
perne for Svær'eflyvning, og hvorledes den drives I_ 1.J 
i Udlandet (navnlig i Tyskland . I en følgende Ar- / 11 I 
tillil skal der meddeles lidt om de Resultater, t:::::. r:J.../'
der er naaet herhjemme) og om de Forhaabninger-t i...-

vi nærer til Fremtiden. 



Side 38 Nr. 5 

En Flyveplads i Grønland. 
Af Helge Bangs/ed. 

DE gamle amerikanske Planer om en Lul'lha\'n i Gronland 
som Støllcpunkl for den fremtidige Trafik paa den nor

dre Allanlcrhavsrulc, synes nu al va•rc nær den endelige 
Virkcliggorclsc. Og det vil sikkcrl kun være cl Sporgsmaal 
om meget korl Tid, ll\'ornaar den endelige llavn vil bli\'l' 
bygget. Derimod er der næppe Enighl'd om, h,·or del vil 
V:t're mcsl hcldigl al anl:t•ggc dl'nnc nordre Fly,·cplads. 
Kun saa 111cgel er sikkl'rl, al del bliver cl eller andel Sted 
i Syd-Grønland. Der findes flere ;\)uligheder, hvor der uden 
allfor store Vanskeligheder vil kunne vælges Pladser, der 
l'r praktisk beliggende l'or den kommende Trafik. 

I nogen (;rad vil delll' bli,·c cl økonomisk Sporgsmaal, 
og del som i l'orslc Ha•kkl• vil fordyre Anlæggelsen ar Lul'l 
havnen og dennes Dril"t, l'r de ml'gcl dyre Transporter. Be
tydelige Summer vil blive opslugt l'orindcn l\llllerialcl, so111 
skal anvendes, er i {;ronland, og paa det Sll'd, hvor del skal 
lages i Brug. Ailigeni maa del oprigtig haahes, al de hl' 
\'ilgcndc l\lyndighcdcr herhjemme, ikke alene er slemt vcl 
villigl overfor en saadan Plan, naar den engang træder ud 
i Livet, 111cn at ogsaa Ofl'crviljen vil vise sig at slaa i For
hold til Velviljen. Det skulde nodigt gaa saadan, at det hele 
blev udl"orl fra udenlandsk Side, uden at der herhjc111111e 
fra blev l'orelagel det mindste. Del vilde vrere beskremmcnde1j 
og ikke hl'ller stemme overens med den .-\and, som hidlilq 
har pr:l'gcl del Arbejde, der er udl"orl i denne vor sidste 
Koloni. 

Del manglede blot, at vi straks skulde give op" og slaa 
del hele hen med, at vi er en for lille Nation til at kunne 
tage Kampl'n op med en eventuel udenlandsk Konkurrence. 
Del passer ikke. En Nation er ikke mindre 1cnd den selv 
gor sig. Og saalænge ,·i har vore udmærkede maritime og 
militære Flyvere, har vi mange Opgaver, som de kan losc 
i Grønland. Og jeg skulde v,crc meget forkert undcrrcllet 
og kende vore l\Iilitærl'Iyvcrc meget slet, om de ikke alle 
som een brænder af L:l'ngscl crter at faa Lov Lil al prove 

Den forste Flyvepinds I Gronlund. (Fol.: Forf.). 

Vingerne i Gronland og løse nogle store Opgaver der. Lad 
os vise den store \'erden, hvilke glimrende Flyvere vi har. 
og vi kan g01 e del nelop · ved at l:lende dem herop. 

Hvorfor faar vore Militærflyvere ikke en Chance'? Lad 
dem komme ud! Lad os glæde os over de danske Drenge, 
naar de er paa Vingerne i det høje Nord og der faar Lej 
lighed til at vise de danske Farver fra Luften. 

Tre Gande har lldlandcls Farver straalel 0\"l'r Gronland. 
Første G:u{g i 1!)21, anden Gang .\arct cl'ler i 1!l2:>_,, og ~i<l~t 
nu i Sommer. Kun Iyllcr vi i disse Egnl' stadig l"orga•n•~ 
cl"lcr den danske Tone rra l limll'n. -

Wchard B. llrts.~1•/s Flyvning lurdl' foruds:t>llcs al va•re i 
saa l"risk Erindring, al dl'r ikkl' hl'r l'r nogen (;rund Lil al 
gaa i Enkl'llhcdl'r. Kun -,kal i slore Trwk hans !'lan om-

Flyveren Ete., ,·cd vor Teltlejr i Sondre Stl'Omljor<l. (Fol.: Forf.). 

tales. Hassel l"orsoglc paa at gcnncml"ore Flyvningl'n som 
cl Forsle-Forsog med del Formaal al undcrsogc l\lulig
lwdernl' ror en kommendl' Flyvl'lral'ik over Atlanten via 
Gronla,lcl, hvor der skulde mellemlande~ for al indtage Ben
zin, Etersyn ar ;\lolor og hrnd der ellers kunde være. Flyv
ningen var planlagt meget omhyggeligt og Lil den mindste 
Detalje gennemtænkt. .\l den ikke lykkedes, skyldes jo 
Grunde som enhver Flyver kan komme ud ror nemlig 
Benzinmangel. 

Flyvningen skulde forelage~ Etapevis; der var slcl ikke 
Tale om at lave Hekorcll'lyvning al nogen Ari, selvom Turen 
naturligvis skulde soges gennemfort paa den kor-Lc~l mulige 
Tid. Der skulde mellemlandes i Ontario, i Bunden ar Son 
dre Stromfjord i Gronland, og som det l>Cllcrc hlcv hcslcmt 
ogsaa paa Island, l"orinden den endelige Start Lil Skandinn 
vien fandt Sted. 

Hassel havde onsket al l'aa en Startbane i (;ronlnncl, som 
var ca. 1¼ til 1¼ miles lang, idel nemlig Slinson :\lono
planet med fuld Last er cl meget lungl Plan i Starten. I >cl 
viste sig imidlertid umuligl indcnl"or det Tidsrum vi hn\"llc 
til vor Raadighed al faa en l\aa lang Lobebane færdig. Og 
del blev da telegrafisk roreslaael Ilassel, al han i Gronland 
kun nøjedes med af indtage saa ml'gel Benzin, at han kunne 
klare sig ned Lil Island og saa ligeledes mellemlande her 
og indtage nye Forsyninger. 

Og paa dette Grundlag slarledc IJassel fra Amerika om
bord i sin Maskine med del stolle Navn "Greater Hochford". 

Som Flyvepladsen fra Naturens Jlaand ligger i Bunden 
af Søndre Stromfjorcl 1kan den inddeles i tre store Sektio- ' 
ner, der alle til dels har forskellig Karakter med en samlet 
Udstrækning af godt 7000 engelske Fod. Banens Retning er 
omtrent Vest-Øsl retvisende, og startes der ved Enden af 
Fjorden, er Pladsens Udseende som folgcr: 

1} 
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Sektion 1. 1700 engelske Fod lang. Den bestaar:ar en 
ganske flad Sandslelte med enkelte Lersektioner, som dog 
alle er haarde og velegnede baade for Landing og Start. 
Der findes ingen Vegetation paa denne Strækning. Pladsen 
er her smal paa Grund al' rel høje Sandrevler paa begge 
Sider. Disse vil dog let kunde fjernes, og Banen vil let 
kunde faa en Bredde af op til 200 300 Fod. Sandrevlerne 
her har en Gennemsnitshøjcle af 1 til 1½ eng. Fod. Paa 
Revlerne findes der Marehalm. 

Sektion 2. Længden er 4000 Fod. Hele Sektionen beslaar 
ar meget spredte Sandrevler, hvis slorste Toppe naar en 
llø:jcle af ::Jt/9 Fod, alle bevokset med l\lareha lm. Pladsen 
her lader sig meget let planere. Leltest vil Arbejdet kunne 

llc11 store Isl11w. so111 s kill e r llolslenshorg o,t Sukk,•rtoppcn IJislriklct 
og paa h\'ilkcn Hcrnsc/ l.11ulc<lc 111c1I . Grcnlcr Roc hluril ". (Fol. : Forf.). 

udl'ores med en lille Fordson Traclor, hvortil der spændes 
en Skovl. Det vil næp1rn lage mere end en Dags Tid al faa 
delle .\rlwjde udfo ~f. Og i Foraarsliclen vil Tracloren kunne 
bringes op til Fellel uden slorre Vanskeligheder. 

Sektion ,'J. Udstrækning ca. 1500 Fod. Denne Sektion ar
slutter Pladsen og he~laar ar samme l\laleriale som Sektion 
2. Men Sandrevlerne varierer mere herJ og enkelte naar en 
Højde af ca. f>½ Fod. Ogsaa disse Sandrevler vil kunne 
fjærnes med en Traclor. 

Fra denne Sektions Slutning mod Øsl er der yderligere 
el Par tusinde Fod Slelle, som Lil dels er beklædt med Pile
arler og hojl Græs. Den gaar over i en græskhcdl Skraa
ning, som stiger ganske jævnt Lil en Ilojde af ca. 200 eng. 
Fod. 

Ved Enden ar Flyvepladsen mod Syd l'incles cl Fjæle!, der 
har en Iløjde af ca. LlOO eng. Fod. 

Den amerikanske Flyver Elmer Glen Etes, som jeg havde 
den Glæde at samarbejde med, har til mig ndlall, al der 
her kunde indrettes en meget ideel Flyveplads. Desværre 
blev Forsøget ikke gjort i Sommer, og del faar indtil vi
dere staa hen som et aabenl Sporgsmaal, hvorvidt Pladsen 
virkelig er ideel eller ej . 

l\len efter al Sandsynlighed forlsrctlcr llassel sin Flyvning 
til næste ,\ar. Tillige er der del andet store Flyvepro.iekt med 
den lre- motorede Fokkermaskine, Landtype, der skal føres 
af den amerikanske l\lajor Lanphicr. Ogsaa han agter ifølge 
sin Plan at benytte Bunden ar Søndre Slromfjord som l\lel
lemlandingsplads paa sin Europaflyvning fra Amerika. 

Lad mig slulle den / lille Artikel med al gengive Indhol
det af en Samtale, so111 jeg for et Par Aar siden havde med 
Nordpols- og Atlanterhavsflyveren Richard E. Byrd. Vi talte 
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om Grønland, lwor han lige havde forelaget en Hæk/<-e meget 
dristige herhjemme lidet kendte~Fly,·ninger .._ samt om 
de kommende ,\tlanterhavsflyvninger. Det var I yrds be
stemte Opfattelse, at den fremtidige Luftvej mellem Ame
rika og Europa gaar over Grønland. Erfaringen har belrcrt 
de amerikanske Postrlyvere 0111, at Ruterne er mest økono
miske, naar der haves Støttepunkter paa Iwer 500 ikke over 
800 miles udfløjet Distance. Delte vil kunne opnaas ved 
at lægge Ruterne over Canada, Labrador, Grønland, Island 
og videre til Skandinavien. 

IJasscl er den sidste, som har ucllall sig om denne Hule. 
lian har sagl, al del er den mest logiske. Alle de Flyvere, 
der har været inde over delle Omraacle har alle den slorste 
Tillid til den og forelrækker den fremfor den langt syd
ligere over ,\zorerne. 

Helge Bangs/ed. 

\'i kan fuldt ud slulle os Lil lir. Helge Bangsteds Ønske 
om) al danske Flyvere maa faa Opgaver at løse paa Grøn
lanil, og derfor maa det hilses med Glæde, at Geodætisk , 
Institut har planlagt cl Kortlægningsarbejde ar Grønlal}P 
ved Iljil'lp af Lul'lfotografering. . 

Til Spørgsmaalet om en kommende regelmæssig Lufttrafik 
mellem Europa og Amerika stiller vi os derimod afventende 
og ønsker her na ,·n li~ at fremhæve, at se! v dette vigtige 
Spørgsmaal heldigvis ikke blot drejer sig om, hvorledes man 
med det nu foreliggende Flyvemateriel kan løse Opgaven. 
Fremtidens Flyvninger kan regne med Fremtidens llj rclpe
midler, og vi er tilstrækkelig optimistiske Lil al lro, at Ud
viklingen endnu ikke er naaet til sin sidste Ende. De Flyv-

Benzinen mauUc pr. llll'nncskcryg lrnnspor
tcres ud til Flyvepladsen. (Fol.: Forf.). 

ninger, der hidtil er udført over det nordlige Allanlerhav 
- Grønland incl. - kan vi kun opfatte som Kraftpræsta
tioner, hvis Betydning ligger i, at de paa en haandgribelig 
- ja, rcntud drastisk l\laadc - viser, hvor langt - ,eller 
hvor kort - man til Dato er naael. Ved nærmere Efter
tanke betyder dl' næppe mere. 

Red. 
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Nyt fra alle Lande. 
Cierva's Autogiro har aller rnkl Opm:t!rksomhcdcn om 

sig ved at have l'oretagel en Flyvning l'ra London Lil Paris. 
.\ulogiroen er imidlertid ikke nogen heil ny Konstruktion, 
idet den allerede kom !'rem i 11122. De la Cierua har stadig 
arbejdet med sil nye Apparat, og i de mellemliggende !'cm 
.\ar har der været ikke saa raa rorskelligc Typer !'remme. 
Der har bl. a. Y:erel forsogl med l\lolorer ar l'orskellig Slor
relse (l'ra 80 :IOD IIK.), ligesom selve .\pparatels Kon..,truk 
lion har undergaael betydelige Forandringer. De la Cicna 
har dannet cl Selskab i England, som l'rem-;liller hans ,\p
parater. .\ndelslcds i delle Nummer bringer vi en ml'r
mcre Omtale ar .\ulogiroen. 

Fra .\mstcrclams Lurthan1. 
En fiække forskellige Mnskintyper frn Foldce1·-Fahrihcn11,. klar til 
Allcvering. :-ir. :1 Ira hojrc er en ni de nye Trafilrnrnskinc r. son, t•r 

levt•rel til Del Danske J.11fllnrl sels k11h. 

Prøveflyvning med Luftskibet L. z. 127. El'lcr mange 
;\laaneders ihærdig ,\rbcjdcn lykkedes del endelig al l'aa dl'l 
lyske Lut'lskih L. Z. 127 ud paa den l'on,lc J>rovct11r. l.11rt
skibcl har cl Hu mindhold paa 105.000 Kubikmeter, en L:l'ngde 
ar 2:15 Meter og en stor~te Diameter paa :!0,5 ;\leter. llriv
kral'len er fi l\laybach i\lolorer, hver paa ;i:IO llK. Ila~lighedcn 
er 128 km som l\la:-.imum, og 100 110 km 1·cd normal Fart. 

Den samlede B:l'reevne er 1211.001) kg. 
Det kan medfore en Last af lfi Tons paa en Hejse over 

10.000 km. Besætningen er paa 20 i\land. Ilet er bygget li) 

Lufttrafik og er som saadan indrellel med Kahylsplacb Lil 
20 Passagerer. 

Til Sammenligning ~kal anl'ores nogle Oplysninger om 
del nye engelske l.urtskih H. 100. 

Bygningen blev paabcgyndl i 1\120, og den l'orslc l'rovc
flyvning skulde have l'unclcl Sled i i\la.i :\laaned cl. .\. Lull
skihet er imidlcrlicl ikke f:t!rdigl endnu, og det varer sikkert 
endnu nogle l\laancder, inden den forste Provel'lyvning kan 
roretages. H. 100 bliver hygget paa cl privat Værrt (,\ir~hip 
(;uarantee Company), og samtidig er der cl Soslcrskib, H. 101, 
under Bygning paa Statens \'wrksledcr (Hoyal ,\irship \\'orki,, 
i Cardinglon.) 

H. 100 har cl Humindhold ar lfiå.000 Kubikmeter, og er 
saalcdes storre end L. Z. 127; Skibets Ltengde er 220 m, og 

slorsle Diameter er Il m. Del er konstrueret Lil al kunne 
lol'lc lfi!i.000 kg incl. Skibets Egenvægt, dcrar regnes med 
n Tons Lil Nyllclasl. Til ren betalende Las/ er bcr.,.gnel 
2•1.:i Tons, cl . v. s. 100 Passagerer (7 Passagerer= 1 Tons) saml 
to Tons Bagage og God~. Bcstl'lningen skal hestaa af 35 l\lancl. 
R ITil Drivkrart er Skibet blevet udstyret med (l Rolls-Hoycc
,,Condor'· i\lolorer, l1Yer paa 700 IIK. = 4200 IIK. 

Dl't er dog I len~iglen at udveksle disse l\lotorer med Baa
olie-i\lolorcr, med lwilkc der ror Tiden afholdes Forsog. 
Skibets !-.tor~le I laslighecl bliver 1:12 km /T., og Hejsehastig
heden 120 km /T. ;\led normal Br.endsloflast skal det kunne 
lilhagclægge !iO(KJ km (= 50 Timer). 

Der bliver sorgel særlig ror Passagerernes Bck,·emmc
lighcd, bl.a. i Form ar el Hromcnadeclæk, en Spisesal Lil fiO 
Personer saml 2 --og -1- i\lancls l,ahyller til de 100 Pasl.agerer 

Franske Luftmanøvrer. Den 11. og tf>. September afholdl 
dl'l l'ranskc Flyvc,·a·sen nogle store Lurtmanovrcr i Na·r
heden ar Paris, i lwilkc der deltog over :mo l\laskincr. Efter 
Ovelsen~ Slutning rloj 1()() :\laskiner i Formation ind over 
Paris. 

Flyveudstillingen i Berlin l'ra den 7.- 28. Oktober har 
samlet en ;\længde Deltagere. 18 Nationer er repræsenteret; 
henved lfi0 Flyvemaskiner saml alle kendte Flyvemaskine
motorer fra hele Verden er ucblillcdc. 

Flyvningen i Taage, som stadig er del brændende Sporgs
maal indenror Lufllrafikl'n, vil nu blive laget op Lil nær
mere Undcrsogelsc af del amerikanske (;uggenheim- Foncl. 
ObcrslLindberyh skal tagt•s med paa !bad; og ingen er for saa
vidt rnermcrc hertil, idel han lo <.;unge har været nodsagel Lil 
al ~pringc tul med Faldskærm rra den Postmaskine han rorle, 
torcli han rnr kommet saa langt ind i Taagcn, at det vilde 
,·a·re ror rai-Iigl al vende om. 

Australien-New Zealand. l>en engelske Flyver, Ri11ys
for1/ Smilh, som ror nylig rulclrorle Flyvningen rra San Fran 
cisco Lil .\uslralicn, har den 11. September flo,jct l'ra ,\uslra~ 
Lil New Zealand. Dbla11C'en, der er ca. 2250 km, blev gennem
rlojel paa 12 Timer. Del er l'orslc (;ang, der er blevet rorc
Lagel en Flyvning mellem cle lo Lande. 

Ertcr :\lcddclclse rra Sydney agter man al aabnc en 1.ull
rule mellem de lo Lande med Dornier \Val Flyvebaacle. 

Jorden rundt i 23 Dage. To Amerikanere, Mear.~ og Fly
veren Co/lyer, som startede rra New York ror al rej~e .lorden 
rundt paa hurtigst mulige l\laacle, naacdc al gennemfore 
Hejsen paa nævnte Tid, idel de benyttede sig baacle ar Fly
vemaskine og Jernbane. Ture gik New York- London - 1\losk
wa Tokio Scalllc New York. 

Forbud mod Højdeflyvning. Chcl"cn for U. S. ,\.'s militære 
Lul'lslyrkcr, General Fcchcl, har ucbledl en Befaling, hvor-

I 

cl'lcr del forbydes ,\rmeens FJyyere al gaa hojere end 4.(iOO m '{-
med mindre clc har indhentet s:erlig Tilladelse i hvert enkell 
Tilrælde. I Bcl"alingen hævdes del, al Flyvning i storre Høj -
der end •l.000 m er livsl'arligl, saafrcml Besætningen ikke er 
forsyn el med [I lindaandingsapparaler. (Eller ,Aviation"). 
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AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telf, 2552 - 13303 - 13301 

~~@'Xc)~ 

Ll!!!,!!'~~J Krydsfiner 
Da /frclakli<H11•11 har modla,<JCL sart 

mc111gc For1•sporysle1·, al 11 i cle.ma•tTC ikke 
kc111 hrin,<JC 11//c S1"'rc11e J><w rc11 Ga11y, 
maa Pi bec/1• rnkt•l/1' af' Læserne hrwc os 
11rulskylrll til 1111•str- Grtllf/ ,,FL )T" wl
kommr•r. 

C. H., Fa:--egadc, Kobenhavn : 
llrnd \'ar I lojderckorden l'or Fl v\' ni ng 

med Landmaskiner i l!Jl:! '! • 

S11. Hedaklionen hen\'i~er til den Over 
sigt, som l'indcs i .. FL l'l'" Nr. i Side HO. 

r::, Alle K valileler 
L:J Alle Tykkelser 

Alle Træsorter 

M•g h Thorengaara 

Skindergade 31, Københ. K. 
Telefon: C. 12993 og Byen 3154 
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Brdr. Friis-Hansen 
Omøgade 5 . · . Tlf. 15435 
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1 Lundborg-Stubbendorff : j 

I Det store Poldrama. ! 
1 Lundbor!Js interessante Beretning om j 

.
!. Italia-Ekspedi tionens Hedning. _!. 

Pris Kr. 7.50 

;.~ ~: .... . . ... 
i ~ 
~ AUGUST BANG j 
,,! Vesterbrogade 60, København V. ,,! 

Telf. 2552 - 13303 - 13404 

} ........................................................................... { 

Studlestræ!de 40, Købhvn, K. 

Telefon C. 5263. Telgr.-Adr. Modstand 

Palmer Hjul 
Dæk & Slanger 

0. Sc/111ll:, Ilusumgatlc 17, København: 
Findes der herhjemme nogle his to

riske Flyvemaskiner fra Flyvningens 
første .\a r'! 

I beknl'ftcnde Fald hvilke'! 
llvor findes de '! 
Er de li lga•ngelige ror P ublikum·? 

Sv. Der l'indl•s en af Ellehammers 
forste Flyvemm,kiner, som Dir. Elle
hammer scl\' opbevarer paa sit Laqo
ratorium i llellerup. Et B.-S. ;\lonoplan, 
som bl ev benvttet til Uddannelse al' de 
l'orste danske· mililtt•re Flyvere med 
Peter Nielsen som Lærer, og som op
bevares ved Flyverkorpsets \·ærksteder 
paa Klovermarksve.i. b1dvidere Hobert 
Svendsens gamle ;\laskine .,Glenten~. 
Na.> rmere Oplysninger om denne kan 
faas ved IIenvendebe Lil ;\larinemini
steriet. 

Ved llenvcndelse li I de paagældende 
Institutioner vil ;\laskincrne sikkert 
kunne beses. 

DET DANSKE 
LUFTF ARTSELSKAB A/s 

KØBENHAVN 
Passage-Bureau : Vesterbrogade 5 

TIi. C, 8800, 3848 & 901 
Telegr.-Adr.: "Luftfart" 

/Jag/ig For/1i111/c/sr m ellem Slw111/i11<111irt1 
og fl ll<• J;uroJJa.< storr,• J111er 

Oplysninger og Ilillcltcr 
lnns i nll c Rejse bureauer snml hos 

Det Dnnskc l,uftlnrlsclsknb A/S 

L. C. V., Næstved: 
Hvem var den første Flyver, der fore

tog en Looping? 

Sv. Den franske Flyver Pegoud med 
et Bleriot Monoplan den 1. Septbr. 1913. 

Leverer 

a ll e udenlandske 

aeronautiske Tidskrifter 

•••• : •• :: •• :: •• :: •• :: •• : : •• : ! __ :: .. :: •• :: •• : : .• :: •• :: •• :: •• : : •• :: •• : : •• :: •• :: •• : : •• :: •• : : •• :: •• : : •• ::.:: 

VERDENS BEDSTE 

BAADMOTOR 

fra 5 - 100 HK 

Brdr. FRIIS-HANSEN 
OMØGADE 5 

Luftfartforsikringer 
0\'ertagcs af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Fraktion for Danmark 
Tlf. Central 12 793 

{:-

Ulykkesforsikringspolicer udsteg.es 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 



GIVES CONSTANT TAUTNESS 

De Havilland Gipsy Moth. 
DE Havilland Selskabet i England har for ikke ret længe 

siden afsluttet en Kontrakt med Flyverkorpset i Dan
mark om Levering af Gipsy Moth-i\laskiner til Brug for 
Flyveruddannelsen. Denne l\faskine er den sidst nye Type, 
som de Havilland Selskabet har bragt paa l\larkedet, og til 
Trods for at den kun har været fremme i nogle faa i\laa
neder, er den allerede blevet valgt som Standard-Uddan
nelsesmaskine af en Række Regeringer rundt om i Verden. 
Imellem disse kan for Eks. nævnes New Zealand, Indien, 
Chile o. s. v. 

Gipsy :Moth er · udstyret med en ny 8:i- 100 llK. de lla
villand Gipsy Motor, me$et robust og meget enkel i sin Kon
struktion. En Standard Gipsy Moth vandt for nylig King·s 
Cup Løbet England rundt. Dette var første Gang Gipsy l\loth 

THL>RNBLADS 

kom offentlig frem, og der deltog tre Maskiner af samme 
Type i Løbet. De blev alle fløjet med fulde Omdrejninger 
paa i\lotorerne over en Distance af ca 1800 km, og de kom 
mel som Nr. 1, 4 og 6. 

Foruden l\loth-1\laskinen samt militære Maskiner, frem
stiller de Ilavilland Fabriken en Række Flyvemaskiner til 
kommercielt Brug, bl. a. D. H. 61, en eenmotors Maskine 
med Plads til 8 Personer. En saadan Maskine er nylig blevet 
købt af det store engelske Blad Daily Mail. Endvidere D. H. 
"Ilercules, en 3-l\lotors l\faskine til 16 Personer. Maskiner 
af denne Type har været anvendt de sidste 18 Maaneder 
paa Imperial Airways Rute mellem Cairo og Basra. Et Antal 
~Ilercules" -i\laskiner er i Øjeblikket under Arbejde for den 
autralske Luftrute mellem Perth og Adelaide. 

FALDSK~RM 
FOR ALLE FLYVERE - ENHVER HASTIGHED - ALLE HØJDER 

_ GENERAL REPR.ÆSENTANT 

CARL H. LUNDHOLM A/a STOCKHOLM 16 
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GIPSY MOTH 
lærer Verden al /lyue. 

I>er er l'lt•re, der la•rer al flyve paa MOTH 
end paa nogen anden Flyvemaskine. Stor
s lepa rlen af Flyveskoler paa begge llalv
kugler har rnlgt MOTH; dens glimrende 
all -round Egenskaber har skaffet den sin 
store Berømmelse og har skarret den l'ra· 
dikalel: 
"Den beds te lette Fly,·emaskine i Vercll.'n.-

Skrili efter alle Oply.rni11r1er nm GIPSY MOTH li/: 

TUE DE HAVILLAND AIRCRAFT COMPANY, LTD., 
STAG LANE AERODROME, EDGWARE, MIDDLESEX, ENGLAND. 

1111 11 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111 11111111111111111111111 111111111111111111111111111111 

CELLON 
DOPE 

Yder den største Modstandskraft under 
alle klimatiske Forhold. 

Anvendes i talrige Lan de 
af Hær og Marine og 
førende Flyvemaskine-Fa
briker hele Verden over. 

{:• 

Fremstilles kun af: 

Cellon (Richmond) Ltd. 
Richmond, Surrey 

England 

Repræsentant for Danmark : 

J. C. Munthe Kauffmann 
Upsalagade 18 

København 

Udstyr Flyvemaskinen 
med 

SMITH'S INSTRUMENTER 
og 

K. 'L. G. TÆNDRØR 

Dette Udstyr foretrækkes 

af alle kentlle Flyvere, 
Navigatører og Ingeniører. 

Lcverandor til den danske og 
britiske Hær og Flaadc, smut Lult 
larlselskah,•r hl"I<' Y c n lc n o,·,•r 

'

S. SMITH & SONS (M.A.) LTD.,,, , ... 
AVIATION INSTRUMENT SPECIALISTS, --FI311 

SOLE EX PORT DISTRIBU IORS 
FOR K.L .0 , SPARKING PLUGS . 

CRICKLEWOOO WDRKS, LONDON, N.W.2. 
1f~,_~.;-~~& ~~~~:~l\\& 

:··························································~ . . . . . . . . . . . . '(;R YKSAGE??, 

PROTOKOLLE??, 

K ONTORAR TIKLE??, 

'?;EGNE MATERIEL 

TlrtEF 
OS.Sia 
10303 ·--

HURTIG 6KSPEDITION 

& [BILLIGE PR;ISER 

UGUSTBANG 
Bog han.det, Papirhandel 

Bogtryb..b..eri 
l't.Jesterbrogade 60 

Tt:Le.F" 
2552 
t3303 
t3At04 

. . • • . . . 
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Nr.() 

Redaktion: 
J. Follman11 (A nsvnrsh.) 

og 
D. la Co11r 

November 1928 

INDHOLD : Den internationale Luftfartsudstilling (ILA) i Berlin, S. 41. 
- llansa-Ballonkampen, S. 47. - Paa Fart med Ballonen "Danmark", 
S. -17. - Paa Fart med "Graf Zeppclin", S. 48. - "Graf Zcppelin"s 
.-\merikafarl 11.- 15. Oktober 1928, S. 40. - Svæveflyvning i Danmark, 
S. 51. - Vinterers Foredrag, S. 52. - Nyt fra alle Lande S. 52. 

1. Aargang 

Ekspedition: 
August Bangs Forlag, 

T el1. 13.303 - 13.404, 

Vesterbrogade 60. 

Den internationale Luftfartsudstilling (I L A) i Berlin 
fra 7.- 28. Oktober 1928. 

(Ved J. Foltmann.) 

Udstlllingshollcn, der rummede den tyske 1,ultlarlslndustrl. 

J 1909 var Tyskland Indbyder til den første inter-
nationale Luftfartsudstilling i Tyskland, som fandt 

Sted i Franfurt a./M., og nu, 19 Aar senere, har 
Riget afholdt sin anden "I L A". De mellemlig
gende Aar har været begivenhedsrige indenfor Luft
fartens Verden; hele Flyvningens mægtige Udvik
ling er saa at sige foregaaet i dette Tidsrum. Under 
den første "I L A" fandt der selvfølgelig Demon
strationsflyvninger Sted med tyske Flyvemaskiner, 
og de Spindelvævsmaskiner, som dengang trillede 

rundt paa Grønsværet, har ikke meget tilfælles med 
de moderne, metalklædte, tyske Kæmpemaskiner. 
Nu behøver man ikke mere at vise Flyvning i For
bindelse med en Flyveudstilling; - at en moderne 
konstrueret Flyvemaskine mestrer Lufthavet er en 
Selvfølge. 

Den højtidelige Aabning af "I L A" 1928 fandt 
Sted den 7. Oktober Kl. 10 om Formiddagen, og 
den tyske Rigstrafikminister v. Guerard holdt Aab
ningstalen for en talrig indbudt Kreds af Repræ-
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sen tanter fra Rigets Forvaltning, Diplomati og Presse 
samt fra de i Udstillingen deltagende l'remmede 
Nationer. Det danske Trafikministerium var repra:
senleret ved Fuldmægtig K. Gregersen. 

Udstillingen havde til Huse paa det store Terræn 
ved Kaiserdam, og de tre mægtige Haller var helt 
og holclcnt optaget af over ,J(l() Udstillere; ialt dæk
kede den mægtige Udstilling over ca. 50.000 m2 

Gulvflade. 
For mægtig og imponerende var den, ikke alene 

ved sin Størrelse; men ogsaa ved sil Indhold saml 
den let overskuelige i\laadc, hvorpaa alt \'ar arran
geret. Uden Vejledning al' nogen som helst Arl 
kunde Lægmand som Fagmand med Lethed finde 
sig til rette. Et kæmpem:t•ssigt Arhejde maa va:re 
gaaet forud, inden del er lykkedes Udstillingsko
miteen al samle de Hundreder af Deltagere til cl 
Hele; men til Gcng:t•lcl er der ogsaa naaet et Re
sultat, som tjener Komiteen Lil Ære. 

Paa et Par cnkelle Undtagelser nær var alle cle 
udstillede Maskiner civile Luftfartøjer, og den Be
søgende fik derfor cl slorslaael Indtryk af, hvor 
langt den civile Flyvniug var naaet frem. Især var 
det TiUældet for den lyske Afdelings Vedkom
mende. Het naturligt var de tyske Udstillere i Fler
tal, og med Beundring lagde man l\lærke til, hvor 
langt Tyskland var naaet paa Luftfartsindustriens 
Omraade. 

Bastet og bundet af Krigens Eftervirkninger, saa 
at sige til 1926, har de lyske Flyveteknikere alligevel 
formaaet at følge Udviklingen i andre Lande. Og 
<le har mere end det; - de har naaet et Skrid! 
videre - Metalkæmperne hos Dornier, Junkers og 
Rohrbach vidner herom. • 

Og Luftfartøjernes Anvendelse, den civile Lul'l
trafik? Den er i Tyskland blevet en Selvfølge; Lul'l
trafiken er ikke mere famlende Forsøg, den er cl 
Led i Tysklands almindelige Transportorganisation ; 
Lufllrafikselskabet, Deutsche Lufthansa, er blevet 
en fasttømret Organisation, hvis Lige maa søges. 

Imponerende var det ogsaa at se den Mængde 
Virksomheder, som cftcrhaanden beskæftiger sig 
med Fremstilling af Flyvemaskindele og Tilbehor 
som f. Eks. Fotogral'iapparater, Instrumenter, Hadio
installationer, Fn1dskærme, Beskyttelsesfarver til 
Flyvemaskinens udvendige Dele, Luftfyr etc.; alene 
i den tyske Afdeling var over eet Hundrede saa
dannc Firmaer repræsenterede. 

Udstillingen omfattede følgende Grupper: 1) Lul'l
fartøjsindustri og herunder Luftfartøjer, Tilbehor, 
Raamaterialer, Halvfabrikata, Maskiner og V ærkløj; 
2) Lufttrafik; 3) Flyveruddannelse; l) \'idenskah 
og Litteratur; 5) historisk Afdeling. 

Hal I. 
I den 1. Hal var hele den tyske Flyvemaskineindustri 

repræsenteret: Motorer, Flyvemaskiner og Tilbehør, 
ialt 135 Firmaer. Straks, naar man kom indenfor, 
blev man overvældet af det storslaaede Indtryk; -
i hele den midterste Del af det vældige Rum var 
Motorer og Flyvemaskiner anbragt - derimellem 
et Par Stykker, hvis Vingebredde svarede til Run
detaarns Højde - og Gallerierne til begge Sider 
husede Tilbehør, Raamalerialer, Halvfabrikata og 
Værktøj. 

Nr. 6 

Motorer. 
Paa Motoromraadet har Tyskland ligeledes kunnet 

følge med Udviklingen takket være enkelte store 
Fabrikers ihærdige Anstrengelser. Iøvrigt er det for
holdsvis faa Fabriker i Tyskland, der beskæftiger 
sig med Fremstilling af Flyvemotorer. Den største 
af disse er 

,Junkers L :i~-~lotor puu li:i0/700 H. I{. med Fortætter. 

Bayerischen Moiorenwerke, der paa sin Stand gav 
en historisk Oversigt over Flyvemotorens Udvikling 
i Tyskland, begyndende med B. M. W. Illa fra Kri
gens første Aar (Hl16). Den 6-cylindrede vandkø
lede Motor har været Forbilledet for de følgende 
Konstruktioner lige op til B. M. W. VIII. Fabriken 
har konstrueret en speciel Motor til store Lastma
skiner, B. l\I. ,v. VI U paa 750 HK., som bl. a. er 
anvendt i Hohrhach "Romar" Flyvebaad. Af særlig 
Interesse var, Fahrikens første luftkølede l\lotor, den 
525 HK. B. M. W. ,,Hornet", der er hygget paa Li
zens fra del amerikanske Firma Pratt & " 'hilney. 

Siemens & Ha/ske A. G. har i Modsætning Lil 13. 
~I. W. altid bygget luflkølede Sjernemolorer, og nlle 
deres forskellige Typer var repncscnlerel, nemlig 
den 60, 85, 110, 350 og Ll50 HK. Motor. Endvidere 
Firmaets sidste nye Konstruktion, den 18:'l l:1:10 HK. 
Siernens- Jupiter l\lotor. 

Argus-Moloren-Gese/scha/1, som blev grundlagt 
allerede i Hl02 hører til de første Fabriker, der 
overhovedet har beskæftiget sig med Bygning al' 
Flyvemotorer, og de fleste tyske Flyvemaskiner i 
Aarenc før Krigen anvendte Argus-1\Iotorer. Ogsaa 
under Krigen byggede Fabriken en Mængde Flyve
motorer, men Fredsslutningens strenge Bestemmel
ser tvang den til at høre op. Nu har Argus-Fabri
ken atter laget fat paa Fabrikationen af Flyvemo
torer, og paa Fabrikens Stand præsenteredes to 
interessante Nykonstruktioner, en 12-cyl. V-formet, 
vandkølet Motor paa 800 HK. samt en lignende 
Motor af ·samme Størrelse med hængende Cylindre. 

Daimler-Ben= A. G. havde udstillet tre interes-
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sante Motortyper, hvorimellem var <len 2-cylindrede 
Motor paa 20 HK., som er kendt fra Klem-Daim
ler Sportsflyvemaskine. En Udvikling af denne var 
den 30 HK. Motor med 3 Cylindre. Den mest in
teressante var dog den nye Mercedes-Benz 800 HK. 
Flyvemotor med Kompressor, som her for første 
Gang blev forevist Offentligheden, Motoren vejer 
850 kg. 

Junkers Motorenbau, <ler havde sin særlige Ud
stilling sammen med Junkers Flyvemaskiner og 
Forsøgsanstalt, bliver omtalt senere under Junkers 
Fl ugzeugwerke. 

Hein kel Søflyvemnsklne med en 500/750 1-1 . IC B. M. W. VI 11.-Motor. Forrest 
en uf ile to Benzintanke, de, hver rumc1er JO;\() Liter Benzin, 

Sportsflyvemaskiner. 
Saa godt som alle de tyske Sportsflyvemaskiner 

bærer tydeligt Præi:tet af at stamme fra Svævepla
ner. Nogen særlig Ensartethed i Konstruktionerne 
mellem de forskellige Typer, er der dog ikke, end
skønt de fleste er Monoplaner med et langt, frit
bærende Plan . 

Et Særkende vecl de fleste tyske Sportsmaskiner 
i Modsætning til f. Eks. engelske Sportsmaskiner 
er den forholdsvis ringe Motorkraft, der anvendes; -
man fristes næsten til at sige, at den er for ringe, 
i hvert Tilfælde naar Talen drejer sig om at an
vende saaclanne Maskiner til praktisk Brug. En 
Motor paa 20 HK. i en tosædet Maskine er for ringe, 
hvis Maskinen skal anvendes til Rejsebrug med to 
Personer ombord. 

Båumer Aero mødte naturligvis med den bekendte, 
smukke ,Sausewind", Type Baumer B. IVa, der er 
udstyret med en 60 HK. 3-cyl. Wright-Motor. Denne 
Maskine udmærker sig særlig ved stor Hastighed 
og en overordentlig god Stigeevne, og for at kunne 
flyve den kræves der en ikke ringe flyvemæssig 
Erfaring. 

Endvidere havde Baumer Aero en Skolemaskine, 
Type A. F.S.I. 

. Espenlaub-Flugzeugwerft. Et to-sædet Monoplan 
med en 6-cyl. HK. Anzani-Motor. Maskinen, der 
har en højeste Hastighed af 150 km/T., koster 6,diO 
:V1k. Naar denne Maskine ikke gjorde et saa gen
nemarbejdet Indtryk, som de øvrige, saa maa man 
tage i Betragtning, at dens Konstruktør, Espenlaub, 
ikke er Tekniker men Snedker og selv personlig 
har bygget hele Maskinen. 
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Espenlaub's Interesse for Flyvemaskinekonstruk
tion skriver sig fra Svæveflyvning, i hvilken han 
har taget ivrig Del, og forskellige tyske Teknikere 
venter sig en Del af denne nye Flyvemaskinekon
struktør. 

Phoenix-Meteor-Flugzeugbau, der først for nylig 
er blevet startet, fremviste et Biplan, , Phoenix-Me
teor L. 2", hvis Egenvægt kun var 200 kg. Maskinen, 
der kan udstyres enten med 35 HK. A. B. C.-Skor
pion, Anzani eller Salmson, kan medføre en Last 
paa 220 kg, 

Flugzeugbau Gebriider Miiller's G. M. G. II er en 
Højelækker, hvor Planet er støttet af en Stiver. Med 
en 25 HK. Anzani :Motor kan det opnaa en Hastig
hed af 130 km /T . Maskinens Egenvægt er 2i5 kg, 
og Lasteevnen er 225 kg. 

Raab-J{atzenstein-Flugzeugwerke har i Løbet af 
de tre Aar, det har bestaaet. udviklet sig til at blive 
Tysklands førende Sportsflyvemaskinefabrik. Paa 
Udstillingen saa man dets tre Standardtyper: 
1) Kunstflyvningsmaskinen ,Schwalbe" med 100 
H. K. Sieruens-Motor (benyttes af den tyske Kunst
flyver Fieseler). 2) Skolemaskinen , Pelikan" med 
80 H. K. Siemens-Motor, samt 3) den lette Sports
maskine "Grasmiicke" med en 35 H. K. Anzani
Motor. Denne sidstnævnte sælges for, 6.400 Mk, 

Leichtflugzeugbau Klemm, hvis Fabrikat er vel
kendt herhjemme, havde udstillet to Typer : en 
Landmaskine og en Pontonmaskine, begge af Typen 
L 25. Den Type er en Forbedring af L 20; Krop
pen er blevet bredere, og ved Forbedring af Plan
profilet er Landingshastigheden blevet yderligere 
nedsat. Pontonmaskinen (Træpontonner) var ud
styret med den fikse, lille H-cyl. Salmson-Motor 
paa 40 H. J{. ; Landmaskinen derimod med den 
2-cyl. Mercedes-Daimler-Motor paa 20 H. K. 

Dornler ,Delphin III". 

Bayrische Flugzeugwerke, som ogsaa havde ud
stillet en Trafikmaskine, viste den af Messerschmitt 
konstruerede 2-sædede Sportsmaskine, der meget 
mindede om Klemm-Daimleren. Hele Konstruk
tionen var af Træ, og Maskinen vejede med Motor 
200 kg. Af særlig Interesse var endvidere det to
sædede Biplan B. T. W. M. 21, hvis Krop var en 
Staalrørskonstruktion. Planerne var anbragt ligesom 
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de engelske Sportsmaskiner, saaledes at de ved 
Hjælp af et enkelt Greb kunde udløses og klappes 
bagud langs med Kroppen. 

Behrens-Gerner-Koc/z mødte med en Maskine, som 
i sin Byggemaade adskilte sig l'ra alle de øvrige 
Sportsmaskiner. Planerne havde Duralluminiums
Dragere med Hihber af tyndt Staal, medens Krop
pen var bygget af Staalrør. Del hele var beklædt 
med Lærred. Motoren var en 35 H. K. Anzani. 
Med en Tomvægl ar rno kg skulde Maskinen kunne 
laste 210 kg. 

Trafikmaskiner og Rejsemaskiner. 
Albatros Flug=eLL_qwerke hlev som <len første tyske 

Flyvemaskinel'ahrik grundlagt den 20. Dechr. 190H. 
Dets Maskiner opnaaede al1erede før Krigen en 
meget stor l 'dhredelse, og under Krigen voksede 
Fabriken sig stor og stærk. Medens den samlede 
Produktion det første Aar kun androg tre Maskiner, 
var Aarsproduktionen i mm 4000 Flyvemaskiner. 
Fra Fabrikens Start til November 1918 - altsaa 
omtrent 10 Aar - blev der ialt fremstillet 10.000 
Flyvemaskiner. Yed Krigens Slutning beskæftigede 
Fabriken ~000 Mand paa Værkstederne foruden 600 
andre ansatte. 

Forbudet mod Fremstilling af Flyvemateriel i 
Tyskland bevirkede, at en Del af de moderne ind
rettede Værksteder blev taget i Brug til Fabrika
tion af Kraner, Taljer o. 1., medens det ovrige blev 
omdannet til Filmateliers. Kun en meget lille Af
deling af den før saa store Fabrik hlev ved med 
at bestaa som Flyvemaskinel'ahrik. 

I HJ25 blev Afdelingen for Fremstilling af Flyve
maskiner udskilt fra selve Hovedl'abriken, og saa 
blev der atter taget fat paa Fremstilling af Flyve
materiel. 

Følgende tre Typer var repræsenteret: 
1) Den tosædede Skolemaskine "Albatros" L 68c 

med 100 H. K. Siemens-1\Iotor. 
2) Trafikluftl'arløjel L na, udstyret med lo .Ju

piter-Motorer, og med Plads til 8 Passagerer i Ka
binen. Den Type har allereclc i over et Aar været 
anvendt paa Luflhansa's Huler. 

3) Den nye Øvelsesmaskine L 75 d med en :3.~0/3(i0 
H. K. B. i\l. vV.-1\Jotor. Denne Type, der anYendes 
af Trafikflyver-Skolen i Staaken, har en største 
Hastighed af 217 km/T. Maskinens Egen vægt er 
1085 kg, og foruden 2 Personer samt 45 kg Bagage, 
kan den medføre ,J85 kg Brændstof. 

Arado- Werke i ,,rarnemiinde hlev startet i Hll7 
som et Led af Flugzeugbau Friederichshafen, og 
indtil Krigens Slutning hlev de store Friederichs
hafener Bombemaskiner hygget paa dette Værft. 
Efter Fredsslutningen hørte Værftet op en kort 
Tid, men saa blev Fabrikationen af Flyvemateriel 
atter tageL op, samtidig med !at Fahriken fik sit 
nuværende Navn . 

Det er et temmeligt stort Fabriksanlæg, med 
over 42.000 m 2 Grund hvoraf de 15.000 m :i er be
bygget med Værksteder. Oer bygges baade Skole
maskiner, Sportsmaskiner og Tral'ikmaskiner. Kon
struktionerne hestaar af Staal og Træ, Kroppene 
hygges af Staalrør og Planerne af Træ. Næsten alle 
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Typern~ er fritbærende Monoplaner. Paa Udstil
lingen vistes to Typer: 

1) Skolemaskinen L. C. II med en 320 H. K.-B. M. 
"'T.-Motor. Den kan laste 710 kg og har en Hastig
hed af 180 k1noT. 

2) Den lille Trafikmaskine Ar. VI med Plads til 
2 Førere samt 4 Passagerer i Kabinen. Den var 
udstyret med en 500 H. K. luftkølet Hornet-Motor, 
som gav den en Hastighed af 200 km/T. 

Bayerische Flug:eugwerkP blev grundlagt i 1921>, 
og overtog de Liclligere Humpler-Fabrikers Lomme 
Bygninger. Firmaet blev startet som en Udvidelse 
af" Udet-Flugzeughau ", og senere er ogsaa "Messer
schmitt-Flugzeughau " blevet optaget deri. 

Firmaet anvender forskellige Konstruktionsme
toder, hvad der tydeligt fremgik af de udslilledc 
;\faskiner. Foruden de allerede omtalte to Sports
maskiner var Firmaet repræsenteret med: 

1) Trafikmaskinen B. F. \V. M. 18, der hav<le særlig 
Interesse derved, at den helt og holdent var hygget 
af Duralluminium. Det var en Højdækkcr med 
l'rithærende Plan. Maskinen, der var udstyret med 
en 100 H. K. Siemens-Motor, havde Plads til 1 Fører 
saml 4 Passagerer i Kabinen. Om dens praktiske 
Anvendelse med en saa ringe Motor forlød der 
intet om. 

2) Tral'ikmaskinen B. F. "''· M. 20 med Plads til 
2 paa Førersædet samt 10 Pasagere i Kabinen. 
Ligesom den førnævnte var det et fritbærende 
Monoplan af Metalkonstruktion. Den var udstyret 
med en .'>00 H. K. B. M. W . \'la-Motor. 

Focke- Wul{ hører til en af de yngste Flyvema
skinefabriker, idet det blev startet i 1924. Det har 
hygget Maskiner af forskellig Type og Konstruk
tion, og Fabrikens Specialitet har særlig været 
mindre Trafikmaskiner. 

Udstillede Typer: 
1) :\lindre Trafikmaskine med Plads til en Fører 

og 4 Passagerer. Frithærende Højelækker, hygget 
al' Træ med delvis Træ- og Lærredshekltt•dni11g. 
i\Jolor: den berømte 220 H. K. \Vright-vVhirlwind. 
Haslighed 150 km /T . 

2) Trafikmaskinen A 17a "l\love med 0 180 11. K. 
.lupiter-Motor. Dette er ligeledes en Hojclækker 
bygget af Træ og Staalrør. Den rummer 2 Personer 
i Førerrummet og 8 i Kabinen. 

3) Skolemaskinen G. S. 22, som anvendes ar den 
tyske Trafikflyver-Skole. Fritbærende Ho.iclækker 
med to 100 H. K. Siemens-:Vlotorer. 

Ernst Heinkel Flugzeugwerke, der er velkendt for 
sine Ponton-1\Jonoplaner præsenterede: 

1) En Soflyvemaskine - en mægtig, sodyglig 
Pontonmaskine med lukket Kabine til 3- 4 Mands 
Besætning - som udmærkede sig ved sin kraftige 
og smukke Konstruktion. Denne Type, der skal 
anvendes til Langture over Havet, har allerede be
staaet sin Prøve paa en Flyvning til Azorerne. 
Konstruktion: Staalrør og Træ. Motor: 500/750 H. K. 
B. M. \V. Via, Benzintankene rummer 2100 Liter, og 
med 4 Mands Besætning kan den flyve 15 Timer 
uclen Mellemlanding. Hastighed 185 km/T. 
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2) En tosædet Landmaskine - et elegant Biplan 
- til Rejse- og Sportsbrug. Konstruktion : Staalrør 
og Træ. Motor: Junkers L. V (320 H. K.). Hastig
hed: 205 km/T. 

Som et særligt Afsnit bør omtales Udstillingens 
Kæmper: Dornier-, Junkers- og Rohrbach-Metal
maskiner. Disse 3 Fabriker udstillede hver en Ma
skine, som ikke har sin Lige noget Steds i Verden. 
Et Særkende ved alle 3 Fabriker er dette, at de 
lige fra første Færd har arbejdet med at bygge 
Flyvemaskiner, hvor baade Konstruktionen og Be
klædningen bestod af Metal. Konstruktionsmæssigt 
set er de gaaet hver sine , 7eje, men alle har de 
opnaaet enestaaende Resultater. Medens Dornier og 
Rohrbach fortrinsvis har arbejdet paa at udvikle 
den store, sødygtige Flyvebaad, har Junkers arbejdet 
paa at udvikle den store Land-Flyvemaskine, om
end han i sine Konstruktioner indtil for ganske 
nylig har taget Hensyn til at den samme Maskin
type ogsaa kunde anvendes som Søluflfartøj. 

De tre Maskiner, som Firmaerne har udstillet, 
er Kæmper, selv om de ikke fylder ret meget i det 
mægtige Udstillingsrum, hvor de er anbragt. Rohr
bach-Maskinen har saaledes en Vingebredde paa 
36,9 m . -

Og saa er alle 3 Konstruktører i fuld Gang med 
at bygge større Maskiner. -

Dornier-Melallbauten blev grundlagt af Grev Zep
pelin i 1914, og Grevens mangeaarige Medarbejder, 
Dipl.-Ing. C. Dornier, blev Leder af Virksomheden. 
Grev Zeppelin havde stillet saa store Midler til 
Raadighed for Foretagendet, at det i adskillige Aar 
kunde ofre sig udelukkende for Forsknings- og For
søgsarbejde. 

Firmaet, der nu næsten udelukkende bygger Fly
vebaade, har en Slags Søsterselskaber i Italien, Japan, 
Spanien, H_olland og Schweiz. 

Dornier Superwnl med 4 ,Jupiter-Motorer paa inll 2000 H. K 

Den Maskintype, som bidrog mest til at skabe 
Ry om Dornier-Konstruktionerne, var den 10-sæ
dede Dornier-Wal, der fremkom i 1921, og som 
viste sig at være i Besiddelse af stor Sødygtighed. 

Dens Efterfølger var den udstillede Kæmpe: Dor
nier Superwal. 
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Den har 4 .Jupiter-Motorer anbragt Parvis i Tan
uem paa ialt 2000 HK. Der er saa megen Motor
overskud, at Maskinen kan flyve selv om een Motor 
helt skulde svigte. Passager-Kabinen er bred, meget 
rummelig, og dens to Af delinger har Plads til ialt 

Rohrbach ,Romar•. Spændvidde 30,9 m. 

1 H Passagerer. Desuden er der rigelig Plads til Ba
gage, Fragt Navigationsrum samt Toilette. De vig
tigste Data er : Spænvidde 28,6 m , Længde 24,6, 
Tornvægt 7.800 kg, Totalvægt 12.600 kg, højeste 
Hastighed 220 km /T., normal Rejsefart 180 km/T. 

Foruden den Maskine havde Firmaet udstillet en 
Dornier-Delphin III, en 1-motoret Flyvebaad til 10 
Passagerer. Motor: B. M. W. VI. 

Rohrbach-Melall-Flugzeugbau er det yngste af de 
:-3 store Metalmaskine-Værfter. Firmaets Grundlæg
ger, Dr. Ing. A. Rohrbach, arbejdede ligesom Dor
nier i Zeppelin-Koncernen under hele Krigen. Som 
Chefkonstruktør paa Staakener Zeppelinwerkegjorde 
han sit Navn bekendt lige efter Krig~n ved at kon
struere Staakener-Kæmpemonoplan, som imidlertid 
maatte ødelægges paa Befaling af Ententen. 

Da Staakener-Værftet blev opløst, grundlagde 
Rohrbach i 1922 sit eget Firma, og omtrent sam
tig hermed blev der startet et Datterselskab i Køben
havn , nemlig Rohrbach-Metall-Aeroplan Co. Den 
første store Flvvebaad blev bygget i København 
1922/23, og derefter fulgte forskelHge Nybygninger. 

Medens alle tidligere fremstillede Flyvebaade 
havde flad Bund, byggede Rohrbach i 192G for første 
Gang en Baadtype med Køl, som viste sig at have 
glimrende sødygtige Egenskaber. Efter Rohrbach 
~Robbe" og ~Rocco" fulgte den udstillede Maskine 
Rohrbach ~Romar" . 

Denne er Verdens største Flyvebaad. Den har 
en Spænvidde paa 36,9 m og en Længde af 22 m. 
Den er udstyret med 3 B. M. Vl . Via Motorer paa 
ialt 1650/2160 HK. I Kabinen, der er meget høj, er 
der Plads til 12 Passagerer foruden en· Besætning 
paa 4 Mand. Tilsyneladende er det ikke mange Pas
sagerer til saa megen Motorkraft, men man maa 
tænke paa, at ~Romar" er bygget til den kommende 
Atlanterhavstrafik, og som Følge deraf medfører 
den 7.900 Liter Brændstof foruden Passagerer og 
Besætning. Med den Brændstoflast kan den flyve 



Side 4G 

4000 km eller 26,5 Timer. Største Hastighed er 
217 km/T. Maskinens Tomvægt er 9.H00 kg, d. v. s. 
den vejer fuldt lastet 19.000 kg. 

Junkers Flugzeugwerke er vel nok Tysklands 
største Flyvemaskinefahrik. Det havde en Plads for 

. Junkers G. :11 

sig selv i et lukket Hum i den ene Ende af Hallen. 
Junkers hører nemlig ikke med under Reichsver
bancl der Deutschen Luftfahrt-Industrie, og derfor 
udstillede det for sig selv. Dels Udstilling var over
ordentlig righoldig og omfattede videnskabelig Forsk
ning, Flyvemaskinebygning, Frnm;lillin[J af Motorer 
samt Lu/1trafik. 

Allerede i adskillige Aar har .Junkers haft sin 
egen Forskningsanstalt, og de Resultater, som Fa
hriken har naaet paa Flyvemaskinekonstruktionens 
Omraade er enestaaencle. Dets Maskiner har vundet 
Udbredelse hele Jorden over, og Fabrikatets gode 
Renome skyldes hl. a. del, at .Junkers Fabrikerne 
stadig fører en intensiv Kontrol mecl alt det Fly
vemateriel, som er i Dril't hele Verden over. 

De udstillede :1 l\Ielalmaskiner er ingen Nyko11-
slruktioner, men provecle Typer, som har g_jorl 
.Junkers Navn berømt over hele Venlen. Typen F. 
13, en Kabinemaskine til I Passagerer samt 2 Per
soner i Førerrummet, kom frem allerede i 1 \J1 \) og 
har siden den Tid været anvendt paa en J\ht•ngde 
mindre Luftruter. Som Bevis paa denne Types 
Holdharhed er der udstillet en Maskine af Serien 
fra mm, F. 13 D. 1, som har været i stadig Drifl 
lige siden, og som endnu anvendes i Luflhansa 's 
Tjeneste. Den kan befordre en Last paa 8:-30 kg. 

Ved Siden al" denne Trafikmaskine var den be
rømte "Bremen" opstillet. Denne Type, \Y. 33, er 
blevet sa•rlig berømt ved Flyvningen over Atlan
terhavet fra Øsl til Vest. Del er en Fragtmaskine 
med en :120 H. K. Junkers-Motor. Da "Bremen" 
fløj ud paa sin berømmelige Atlanterhavsfærd, 
startede den med en samlet Vægt af 4000 kg., uden 
at Starten voldte nogen som helst Vanskeligheder. 

Som den tredie Type viste .Junkers sin nye Kæm-
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pe-Trafikmaskine G. :11. Den er en Videreudvikling 
af den kendte 3-motors Trafikmaskine G. 24, og 
er udstyret med 3 150 H. K. .Jupiter-Motorer. 

Ved denne Konstruktion har .Junkers særlig lagt 
Vtegt paa al opfylde alle de Fordringer i Retning 
af Bekvemmelighed, som et moderne Trafikmiddel 
kræver. Maskinen rummer 17 Personer, inclusive 
Besætning; der er indrettet Køkken, og til Brug paa 
Natluftruterne kan der indrettes magelige Koje
pladser. 

Denne l\Iaskine tillige med Dornier og Rohrhach's 
store Maskiner var hver Dag, lige fra l\Iorgen Lil 
Aften, Genstand l'or en formelig Belejring al' Pub
likum. -

Foruden Flyvemaskinerne rummede .Junkers store 
Stand tillige de al' Fabriken konstruerede i\Iotor
typer. Der var den kendte L. 5-Motor (:t~O H. K.) 
samt den nye 12-cyl. L. fi3, der er hygget som 
Højdemotor og forsynet med en Fortæller. Den 
yder fra 650- 700 H. K. Endvidere Typerne L. 8 
og L. 88, der er en Videreudvikling af Typerne 
L. 5 og L. 55. Lige til venstre for Indgangen var 
der i grafisk Fremstilling anskueliggjort nogle in
teressante Motorforsøg. l\Ian saa hvorledes del 
gennem et maalbevidst Arbejde var lykkedes stadig 
at bringe Raaoliemotorens Vægt hengere ned . 
.Junkers eksperimenterer stadig med denne .i\Iolor
type, og Fabrikens seneste Konstruktion er en .Jun
kers-Dieselmotor med dohbeltvirkende Stempler. 

Forcn·1111unct i .lunll.L'l'S ( •. :IL 

liallerierne langs med Hallens to Sider hanle 
alle de lyske Firmaer udslillel, der beslm·fliger sig 
med Fabrikation al' Flyvemaskindele, l\Iolonlelc, 
Tilbehør o. I. At nævne alle disse tillader Pladsen 
her desva•1-re ikke, idel der var over 100, men den 
fyldige Hepnt'sentation vidner om den Iver og In
teresse, hvormed der l"ra mange Sider arhe.idPs l'or 
at fremme og udvikle Flyvningen. 

(Forsættes i næs le Num1111.!r ar "fl~ Y\' ·· med Omtale af 
fremmede Udslillere, FlyYevidenskab og Lurtrartshistoric, 
Lilteralur, Lut"lrologral"cring og Lufllrat'ik). 
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HANS A-B A L L O N KAM P E N 
QKTOBEH Nummeret af "FLYV" bragte den Med-

delelse, at der cl. 21. Oktober vilde blive afholdt 
en Ballonkonkurrence mellem Ballonerne "Andre Il" 
tilhørende den Kgl. Svenske Aeroclub, ,,Liibeck" 
fra Liibecker Verein fiir Luftfahrt og Ballonklub-
bens "Danmark". · 

Fra Liibeck forelaa paa det Tidspunkt et Tilsagn, 
og om "Andre Il" mente man at have Grund til 

Ballonførerne Premlt. Sc/1e11stm111, Dr. l'erlewitz, Direktør Wieclers11111 og 
Premlt. .!u.,teseu. 

at anse dens Deltagelse for sikret, men desværre 
indløb, efter at "FLYV" var gaaet i Trykken, fra 
Stockholm et uventet Afbutl. Ved den af "Ham
burger Verein fiir cuftfahrt" udviste Elskværdighed 
og Beslutsomhed lykkedes det dog at gennemføre 
Foranstaltningen, idet Programmet fra at omfatte 
en Tre-Nationers-Kamp ændredes til en "Hansa
Ballonkamp", i hvilken foruden "Danmark" med 
sine 2200 ems, Ballonerne "Liibeck" og "Hamburg", 
hver paa 1600 ems, deltog under Førerskab af hen
holdsvis Premltnt. Schenstrøm, Direktør Wiedersum 
og Regeringsraad Dr. Perlewil=. Da Klubben tilmed 
ved stor Velvillie fra Krigsministeriets Side havde 
faaet ~Dannebrog" (815 cm8) overladt, der med 
Premltnt. .Justesen som Fører startede som "Ræv", 
kunde Klubben d. 21. Oktober byde København det 
stolte Syn af 4 Balloner, der steg til Ve,irs fra Ro
senborg Eksercerplads med faa Minutters Mellemrum. 

Starten overværedes bl. a . af Stævnets Protektor, 
Hs. Kgl. Hø.ihed Prins Axel med Prinsesse Marga
reta, Storhertugen og Storhertuginden af Brunsvig 
samt Prins Hene og Prinsesse Margrete . 

Startkomiteen bestod af Kaptajn Ramm, Dr. Niel
sen fra Meteorologisk Institut, Direktør llføller fra 
,,Liibecker Verein fiir Luftfahrt", der tillige repræ
senterede Deutscher Luftrat, og Ing. Krebs. 

Da l{ampen i sin Helhed er bleven beskrevet i 
stor Udførlighed i Dagspressen, skal her kun anføres 
Resultatet: Premltnt. Justesen landede efter 3 Timers 

-Forløb ved Markaryd i Halland, ca. 110 km fra 
København; i 600 Meters Afstand fra "Dannebrog" 
landede Premltnt. Schenstrøm med "Danmark", 

medens Dr. Perlewitz bragte "Hamburg" til .Jorden 
i 800 m Afstand, og "Liibeck" laa ca. 700 m længere 
borte. Alle Lantlinger forløb glat, og Premltnt. Schen
strøm vil, naar Dommerne, Professor Norlund og 
Direktør Percy Ipsen, har faaet forelagt Materialet, 
utvivlsomt blive erklæret som Vinder af den af Hs. 
Ekse. Minister Harry Wessel udsatte meget smukke 
Pokal, og Dr. Perlewitz vil hjemføre det af Herr 
Hammer udsatte Sølvbæger. Tillige har det Kgl. 
Danske Aeron. Selskab hædret Sejrherren med dets 
Plakette i Sølv, og Den Kongelige Porcelænsfabrik 
har stillet en Række skønne Porcehensgenstande 
til Raadighed som Erindringsgaver til vore frem
mede Gæster. 

I Forbindelse med Stævnet afholdt Klubben Lør
dag cl. 20. Oktbr. paa Paladshotellet et Klubmøde 
med efterfølgende Souper, hvortil der var udsendt 
en Række Indbydelser. Bl. a. havde Klubben den 
Glæde at se den tyske Minister, Hs. Ekse. v. Hassell 
med flere Herrer fra Legationen, General Ernst, 
Professor Nørlund, Politidirektøren, Direktør Elle
hammer, Over-Ingeniør Holtermann samt Repræ
sentanter fra forskellige militære og civile Myn-
digheder. . 

Af Mødets Program hør nævnes et udmærket 
Foredrag af Redaktør Hendil om hans Deltagelse 
i en Prøvefart med "Graf Zeppelin", et Foredrag, 
som var ledsaget af en Række udmærkede Lysbil
leder. !øvrigt tog baade Mødet og Souperen et meget 
JornøjeUgt Forløb. 

Ballonklubben har kun Grund til Tilfredshed med 
Stævnets Forløb, som i allerførste Række skyldes 
den beredvillige og virksomme Understøttelse, der 
blev ydet fra alle Sider, og som vi ogsaa paa dette 
Sted ønsker at udtale vor hjertelige og ærbødige 

_Tak for. , 
Charlottenlund, Okt. 1928. 

G. Krebs. 

Paa Fart med Ballonen "Danmark''. 
Militær!lyver, Kaptajn llersclle11,l'., 

Frne skildrer i tlrl efterfolgentle sin 
Tnr med Ballonen "Danmark". 

DEN 20. Oktober cl. A. afholdt Ballonklubben paa Palads
hotellet en vellykket Fest i Anledning af Ballonkonkur

rencen mellem Hansastaterne og Danmark. Ballonforerne 
fik her Lejlighed til at hilse paa hverandre. 

Søndag den 21. Oktober skulde Konkurrencen !'inde Sted; 
jeg havde lang Tid Horvejen meldt mig som Passager, og 
,·ar ved Festen endog saa heldig at vinde Friplads. 

Søndag Morgen var jeg lid lig oppe for at se "paa Vejr", 
og det begyndte nogenlunde. 

Føreren havde tilsagt mig til at møde paa Rosenborg 
Eksercerplads Kl. 11, og da jeg kom, blev jeg 1nodtaget af 
Pressefotograferne, som syntes, der var Anledning til at 
forevige begge kvindelige Passagerer, som de modige 
Kvinder vi var. - Med mit Mod var del vist daarlig be
vendt, eftersom min Familie senere fortalte, at min Teint 

-skiftede l'ra frisk rød til graa, gul' og grøn. . 
Under høje Ilurraraab startede "Ræven", Ballonen nDanne

;brog'" fort af Prl. Justesen, derefter "Dannrnrk'" · med Prl. 
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Schenstrøm som Fører, Ovcrol'ficiant Sørensen, Fabr. Arnold, 
Frk. H. Petersen og _jeg som Pasagerere. 

Opstigningen foregik let og smerlcfril, vi kom hurtig i 
god Højde og saa ,llamburg" og ,Liibeck" lette. 

Da Føreren havde raaet Ballonen i Ligevægt og i rigtig 
Kurs, dels ved at give Gas og lidt efter Sand, gled vi stille 
og roligt over Sundet til Sverig. 

Det er en vidunderlig Følelse at glide sagte gennem Luften, 
og paa mig virkede det overnaturlig stærkt, da jeg ofte har 
været i Luften med Flyvemaskine og altid har været generel 
af Motorlarmen. 

Vi havde ombord cl meget interessant Apparat, som del 
blev Ovcro[f. Sørensen betroet at passe, :>: hver halve Time 
blev det holdt uden for Kurven, i stiv Arm, nogle Minutter, 
derefter blev nogle Tal aflæst og opnotcrct. 

Senere fik jeg at vide, al man maalte tor og l'ugtig Tem 
peratur dermed. 

Overoff. fik mecl del samme Prisen paa .\pparatet at vide; 
den var ret høj, og han var kendelig nervøs, hver Gang Ap
paratet skulde ud i stiv .\rm. 

Under Turen holdtes stærkt l 1dkig med .,Hæven", og l·o
rercn var hele Tiden optaget af at paasc, at vi stadig holdt 
samme Højde og Kurs som den. 

Vi passerede Sverrig ved Landskrona, og lidt højere oppe 
i Landet hørte vi Folk raabe, hvor vi kom fra; - vi raable 
af vore Lungers fulde Kraft - Danmark. - Tilsidst hørte 
vi ogsaa Grammofonmusik, men senere blev vi klare over, 
at det var Køerne, der havde Klokker. 

Pludselig forsvinder ,Ræven" - kommer den igen? eller 
er den Landet? Efter nogle l\linutlcrs Spænding glider den 
ud af en mørk Sky, og Prl. Schenstrøm havde nær faael et 
Chock ved det Raab vi udstodle. 

Kl. nærmer sig nu 3, ,Ræven" kaster Slæbetovet og bela-
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ver sig paa Landing. Saa fik ogsaa vi travlt. Slæbetovet 
kastes, der bliver ,gi'et" en Masse Gas, vi falder et stort 
Stykke. Ca. 15 Meter fra .Jorden trækker Føreren i Spræng
klappcn, og vi mærker et haardt Stød, saa endnu cl llop, 
og Kurven staar stille paa .Jorden, og vi ligger paa Bunden 
af den og holder ar al Yor Kraft i Ballonnettet, at det ikke 
skal hænge fast i Træerne. 

Vi var landet ca. 4 km fra l\larkaryd paa en Stubmark, 
tæt op ad nogle Træer, bag hvilke ,Ræven" maaltc va·rc. 

Nu kom Turens mest spændende Øjeblik. ,Liibeck" var 
landet et godt Stykke fra os, saa den var ude ar Betraglning 
som Vinder; men "Hamburg"? - - - Endelig ser vi ogsaa 
den gaa ned bag en Hække Tnl'er rør vor Mark, men lil 
vor Hædscl ser vi den igen gaa til Vejrs og nærme sig os 
i betænkelig Grad. 

Paa det Tidspunkt tronede ~llamburg"-1\laanen i .\flagende 
og længe holdt den sig heldigvis ikke svævende. 

Endnu var vi ikke sikre paa Se,jren, men endelig kom 
J>ri . .Justesen, og paa vort Spørgsmaal, hvor "Hæven" er, 
svar~de han med et stort Smil, at den sidder i en Mose og 
skal bæres derfra. 

D'llerrer holdt saa Haadslagning, Afstanden til Ballonerne 
al'skricltes, og det viste sig at være: 

Sejr for "Danmark". 
Tilbage var Pakningen af Ballonerne, og her udforle 

Overoff. Sørensen et mægtigt Arbejde, imedens Prl. Schcn
strøm tog til Markaryd for at skaffe Lastautomobiler, der 
hurtigt kom til Stede. 
Paa Stationen traf vi de øvrige Deltagere i Turen med 
Undtagelse af Prl .. Justesen og Fabr. Arnold, som var bllwet 
tilbage for at hjælpe Overoff. Sørensen. 

Kl. 11 ½ Aften var vi igen i København, efter at vi havde 
oplevet en spændende Dag. Hertha Hrrscliend. 

PAA FART MED "GRAF ZEPPELIN" 
EFTER en livlig telegrafisk Meningsudvl!ksling med "Luf/

schiffbau Zeppelin" stak jeg den 1. Oktober Tandbørsll'n , 

En ni de 10 Pnssager-lfohyller, der 
hver - pun Papiret l'r beregnet for 
2 Mnn<I. De er udstyret med ni læn· 

kclig Luksus. 

Sæben og Kammen i min altid rejseklare Mappe og løste 
en Ilurtigtogsbillet til Friederichshafen am Bodensee. 

Det telegrafiske Samvær var efterhaanden blevet noget 

for ensformigt. Det bestod i en uafbrudt Række af Anmod
ninger - fra København · - og Afslag - fra Fricclerichs
hafen .... I Vendinger, der maa have faaet Telegrafkasserne 
til at bugne og Tclegraftraadene til at dirre genert, sogte 
.icg at forklare Dr. Eckener og hans Folk, hvilken belyd
ningsruld Person jeg egentlig var, og hvor værdiruldl det 
vilde være for ham og Zeppelinernes hele Preslige, hvis 
_jeg kom med til Vejrs paa en Provetur ombord i "Graf 
Zeppelin" .... Men Friedcrichsha[en var ubonhorlig. Svnr
telegrammerne indløb prompte, men de begyndte alle med 
tre triste Ord, som jeg til sidst saa for mig baade Nal og 
Dag: ,,Mitfahrl leider unmoglich". 

Da jeg havde faaet fire af den Slags Telegrammer, gik 
jeg over til den direkte, personlige Aktion .... Ballonklub
bens Formand, Ingeniør Krebs supplerede bcreclvilligt min 
Udrustning med et lyrisk, velklingende Lykønskning!,,brev 
til Dr. Eckener. Det startede og sluttede med Ordet "k611ig
lich", og ind mellem Lykønskningerne var der elegant an
anbragt en fornyet og forstærket Henvendelse til Luftskibs
Doktoren om endelig at tage Ballonsportsmand Hendil med 
til Vejrs. 

Hvad jeg ikke kunde klare ved selv den mest udstrakte 
telegrafiske Ødselhed, ordnede Ingeniør Krebs' sirligt haand
skrevne Epistel næsten øjeblikkeligt, og :Mandag den 8. Ok
tober KL 13,24 sad jeg i "Grar Zeppelin"s elegante Passager
Salon, da de 200 Arbejdere, der havde rullet Lurtskbiet ud 
af Hallen, pludselig gav Slip langs Gondolrækværket og 
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sendte os et Par Hundrede l\leter lodret og fuldkommen 
lydløst til Vejrs. 

Det føltes ganske som en Ballonopstigning ... . Kun var 
"Kurven~ her lidt mere komfortabel. ... Vi var paa denne 

Starten til drn sidste Prøvetur, . .. 
Arhrjderne hur lige sluppet Førergon
clolen. og Skibet sli8"er nu lydløst og 

luldkommt,m lo ret til Vejrs. 

sidste Pro,·etur inden Amerikafarten over 40 Passagerer 
ombord, men der \'ar rigelig Plads til os alle. "Graf Zep
pelin~s Passagerhekvemmeligheder staar fttldtud l\laal med 
Luksusdampernes - baade hvad Rummenes Størrelse og 
deres Udstyr angaar - \'æggene er dækkede af straalende, 
kinesiske Silketapeter, (iulvene af tykke, bløde Tæpper. 
Salonen giver Plads til 20 Passagerer i behagelige Læne
stole omkring •l store Borde, og bag Salonen ligger Kamrene 
- 5 paa hver Side af l\lidtergangen - og alle ens udstyrede 
med moderne, maaske lidt luftig Komfort. 

Og Passagererne er ikke bundet til et bestemt Sted ...• 
l\lens vi passerer hen over Bodensøen med l\fotorernes svage 
Durren langt, langt borte, spadserer vi omkring, som vi har 
Lyst. ... Uvis man havde faaet Barbergrejerne med, kunde 
man være blevet af med Skægstubbene. I Herrernes Toilet
Salon er der to førsteklasses Jlulspejle til Barbering - og 
varmt Vand i Massevis, saa snart man drejer paa Hanen .... 
I Kahytterne ligger de nye Aviser, - hos Stewarten kan 
man sikre sig Postkort, som to Gange undervejs afgaar pr. 
Læclersæk Lil jordisk \'iderebesorgelsl', og hvis man føler 
Hunger eller Tørst, sidder Klokken til Tjeneren til højre paa 
Iwer Dørstolpe. Han moder ojehlikkelig med baade Spise
og \'inkorl: To lækre Frankfurter-Pølser for 80 Pfennig, 
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smaa, varme Retter fra 1 til 1,50 Mark, Kaffe og The til 50 
Pfennig Koppen og ekcelente Vine fra 6 Mark pr. Flaske. 

Farten gaar blidt og uden Støj. Selv naar Luftskibet er 
oppe paa sin l\laksimalhastighed: 128 Kilometer i Timen, 
høres Motorerne kun som en fjern Summen, og mærkes gør 
de slet ikke . ... Hastigheden konstateres egentlig kun paa 
Forvæggene til Salonen. Da vi gaar frem med fuld Fart, 
staar Silketapetet som spændte Sejl ud imod os og viser os, 
hvor let og luftigt det hele egentlig er .... 

Landingen giver det stærkeste Indtryk af Luftskibets 
enorme Dimensioner .. .. Da vi efter halvfemte Times vid
underlig Solskinsfart over Tyskland, Svejts og Østrig atter 
skulde ned i Friederichshafen, mislykkedes den første Lan
ding, og vi maatte slaa et kolossalt Sving for at komme op 
i Landingsretningen igen. Det Sving tog os 20 Minutter .. .. 
Saa længe varede det, for man havde faaet drejet de 236 
Meter, spinkelt :\lluminiumsstillads, op mod Vinden, og til
bage var endnu 200 øvede \.rbejderes tre Kvarters Slid med 
Tove, Metalkroge - Kommandoer og Fløjtesignaler, før Luft
kæmpen laa fortøjet inde i !Iallen med sine Hundreder af 
Sandsække under Bugen. 

Pnssngeremes elegante Fællcs-Sulon ombord I 
.Grnl Zeppclin' . Mun ser Sulonens højre Side. 
Venstre er lige snu rummelig. Der er hul 4 store 

l3orcle og 20 mugelige Lænestole. 

Det var en interessant Tur og rigelig værd haade Tele
grammer, 72 Timers Hejse og li Dogns Ventetid', men den 
ga,· mig - qua Ægtemand - ingen Lyst til at prøve en 
Amerikafar.t, sel\'0111 jeg titrælcligvis skulde have haft 3000 

Dollars for meget paa mig. f .eif JJ. Hewlil. 

.., 

"Graf Zeppelin"s Amerikafart 11..-15. Oktober 1928. 1 

ENDNU foreligger der ikke noget samlet, sagkyndigt udar
bejdet og fuldt sandfærdigt i\lateriale til Bedommelse 

af "Graf Zeppelin"s Amerikafart i Dagene ti-a den 11.- 15. 
Oktober 1928. Fra "z. R. 11l~s Overfart i 1924 har man der
imod et forrræl'l'cligt og billigt\ ærk (il i\lark), som jeg gerne 
,·il benytte Lejligheden til at anbefale "FLYV-s Li1'ftskins
interessl!rede Læsere. Dets Titel er "Die Amerikafahrt des 
Z. R. III" - Dets Forfatter er A. Willemann, der ' var Naviga
tionsol'ficer ombord i Luftskibet, og det er l'otlagt af "Arnsel
Forlaget~ i \\'iesbaden. 

Oni "Graf Zeppelin"s Færd kender man Antallet af Om
bordværende, der ol'ficielt blev opgivet til nø.iagtig · 60: 20 
Pass'agcrer og 40 l\lands Besietning. . . . Desuden har det 
været meddelt, at Luftskibet medførte i\lotorbrændstof til 
120 Timers Fart, men Forraadet var i Virkeligheden bety
ligt større, og man savner Oplysning om, hvorledes det 
fordelte sig mellem Benzin og den meget omtalte Blaagas. 

Blaagassen var det nye ved "Graf Zeppeli1i"s Fart. Baade 

et tysk og et engelsk Luftskib har tidligere kry4set Atlan
terhavet, og "Grnf Zeppclin-s Kons truktion bød ikke paa 
Overraskelser. Det var i del store og hele sin ' nærmeste 
Forgænger - del gamle "Z. H. III", der under a'me1 ikansk 
Flag hedder "Los Angelos~ - om igen, blot i st~qe Format. 
"z. R. III'· tog 70.000 Kubikmeter G'as, der Graf 105,000 . .. . 
"Z. H. III" var 200 i\leter langt, og dets fem -i\layhach,,-1\Io
torer havde 400 Hestekræfter Iwer, mens "Gra.f Zeppelin" 
maaler 236,6 i\ leter, og dets i\lotorstyrke er sat op til 530 
Hestekræfter pr. i\lotor. 

Der er mange smaa tekniske Forbedringer og nye Opfindelser 
ombord i "Graf Zeppelin", men i IIovedlinierne afviger det 
forsvindende lidt fra in Forgænger ... . Blaagassen er den 
eneste Nyskabelse. i\lan ved forelobig kun, at det er et 
gasformigt Brænds tof, der har Luftens Vægt. ... Tidligere 
var et Luftskib tungt lastet naar det gik til \'ejrs, og senere, 
naar det skulde ned, og Benzinen var brugt, var det blevet 
saa let, al man i s tort Omfang maatte lukke Gassen ud af 
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Cellerne og derved løb 
"Form". Den Risiko sl 
naar de officielle Beret 
fart en Dag foreligger, 
som vil blive studeret 
kyndige. 

Wll raHfil 

Længdesnit og Grundrids : 
Førercabinen og :'\avigalionsr 
elektriske l{økken. Saa fylder 
fru den forer en c;ung ind til de 

. . . De nøjagtige Tid 
Atlanterhavet kendes lu 
merne til Pressen er d 
i Flæng, men det staar 
forlod Friederichshafen 
Morgen, mellemeuropæi 
dag den 15. Oktober Kl. 
Timers uafbrudt Flyvni 

\ 

Løbegangen over I 
godt Indtryk al cl 
niumsstænger, de1 

I 
Naar vi ser paa de •, 

øvrige Oplysninger er sa 
faar vi at vide, at "Gra[ 
fløj ind over fransk Grun 
i Friederichshafen, at L1 
og maa lægge sin Kurs 
fortsættes Farten i stadi 
Melding regner Tyskern 
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Denne Maskine kommer først og fremmest til at 
adskille sig fra sædvanlige Svæveflyvere derved, at 
den bygges af Duraluminium, der paa Kroppen, 
Rorene og en Del af Planerne beklædes med Lærred. 

Flyvning rra Sltulchjerg. 

Grundene, til at vi har valgt dette :\'Iateriale, er 
følgende: 1) Beregningerne lettes derved, at man 
langt bedre kan stole paa Metal end paa Træ, der 
kan have skjulte Fejl, og som sjældent er ensartet. 
2) Størstedelen af Arbejdet skal udføres af lkke
Fagnuend, for hvem Metallet frembyder et langt 
mere reelt og ensartet Materiale end Træet, som 
man først lærer at behandle rigtigt efter lang Tids 
Erfaring. 3) Da en Del af Gruppens Medlemmer 
agter at uddanne sig Lil Flyveingeniører, er det af 
Betydning at lære et Byggemateriale at kende, som 
i stedse stigende Grad vinder Udbredelse indenfor 
Flyvemaskinetekniken. 4) :i\fotalpladerne, der he
klæder Vingerne, sikrer disses Form i langt hø.iere 
Grad end Lærred, hvad der har ret stor Betydning 
for Maskinens aerodynamiske Egenskaber. 

Ganske vist er Duraluminium noget dyrere end 
Træ; men Træets Prisbillighed opvejes for en stor 
Del deraf, at man til de spinkle Konstruktioner, 
som er nødvendige for at Jaa en Svæveflyver let 
nok, er nødt til at anvende de allerfineste Kvali
teter af de dyreste Sorter og saa endda vrage en 
stor Del af Materialet. 

I LøbE>t af Sommeren og Efteraaret fløj vi atter 

Vinterens Foredrag. 
Vi henleder vore L,l'seres Opmærksomhed paa Selskabets 

Foredragsrække, der fortsættes i November l\laaned med 
følgende Foredrag: 

1. November Kl. 2000, Ballo11fører -Teknik af Ing. }(rebs. 
15. - 2000, Ballon-M eleorologi. Navnet paa fore -

dragsholderen vil nærmere blive 
bekendtgjort gennem Dagspressen. 

29. - 2()00, Radioen i Flyv11inge11s Tjeneste af 
Løjtnant J. Follmann. 

med Skolemaskinen fra 
Gang laa Flyvetiderne 
hvilket maaske synes ri 
udenlandske Rekorder, 
det udelukkende drejer 
at vi alle er nye i Tje1 
ninger strækker sig o 
Tidsrum, som forøvrigt 
man er i Luften; der 
at bruge Borene og ny( 
over den raske, næsten 
kommer een meget hø. 
filosofere over, hvorvid 
Fordvogn, der holder ve 
vedet paa sine Kamme 
at komme af Vejen, sar 
Synet af Maskinen i L1 
egne eller hinandens Bc 

I Løbet af Vinteren 
faa den nye Metalmaski1 
kan møde op med to l\ 

Sv,cvcplan~t fuldt montere 
fors 

Samtidig har vi paab 
over forskellige Emne 
og de tilgrænsende Fag 
ind i den store og rm 
danner Grundlaget for Fl 

Nyt fra, 
Imperial Airways Flaad 

fikluflfartojer, og deraf 9 3-
tors Maskiner. Yderligere er 
ning. •-

Forbud mod RekordflJ 
ninger. En af den nye frans 
første Regeringshandlinger 
byde franske Flyvere at f 
Atlanterhavsflyvninger, id{ 
Ethvert nyt Forsøg, selv c 
skinens nuværende teknisk 
Resultat ud over det, der : 
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I TIL FL YVEMOTORER, AUTOMOBILER - MOTORCYKLER OG ENHVER I 
i MOTOR KAN ALTID FAAS ET PASSENDE BOS C H T ~ N DR ØR I 
j STØRSTE ØKONOMI ... HØ.JE RE YDEEVNE ::, HØ.JESTE SIKKERHED l 
1:.1: GL.MØNT12 A/s MAGNETO KØBENHAVNK. ,::_ 

meFoNER : ,aa!)2 "' 1ae1 2 Generalre præsen tanter for Robert Bosch "'a. Stuttgart. meoR-••R eoscHTÆN01Na 
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"Russen Lobe" Faldskærm 
med Indstillelig Sele, 

Jagereskadrillen morer sig. (Sous les Cocardes) 

DEN ENGELSKE RUSSELL "LOBE" FALDSKÆRM 
Yi opfordrer enhver til at foretage et Udspring samtidig med os. 
Anerkendt som den bedste Faldskærm af Verdens kendte Flyvere. 

Fabrikeret af: 
E. R. CALTHROP'S AERIAL PATENTS, LIMITED. 

Alle Hcnveutlclser Lil T, H. ROBERTS, Sekretær & l{usscrcr. 

TH E BRITISH RUSSE ll PARACH UTE CO., LTD. 
423/423a, EDGWARE ROAD, LONDON, W. 2, ENGLAND. 
1'elegl'Uphic & Cable Aclress: 

,,SAVEMALJVO, LONDON~. 
Telepl,one: 

PADDINGTON 8332 



NYE BØGER 
Engbertling : Luflschill und Lult

schillfohrt. 2. Udg. 11128.. ..• •.. ... ... l\r. H.6.'> 
Frit: lfol,m : 1-lnndbuch rar den 

Flugzeughuu. Berlin l\128 ... ... ... ,.. - 32..I0 
Koehl, Fit:maurice & Huenefeltl. 

The threc ~lusketeers ol lhe Air. 
Ved Grorge F. V1111au. 31 Ill ..• en. - to.50 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telt. 2552 - 13303 - 13304 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Brdr. Friis-Hansen 
Omøgade 5 . · . Tlf. 16435 
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/ ... •·;PECIA{i>··· .... 
TETER: 

~ 

•••••••n•••••••••••••• .. ••••••••••••••• .. •• ••u• .. •••• .. •••• .. ••••••••• •••• •, 

i \ 
i Lundborg-Stubbendorff: 1 

I Det store Poldrama. 1 

l Lundborgs interessante Beretning om· 
j Italia-Ekspeditionens Hedning. 

.... .... 

AUGUST BAN6 
Vesterbrogade 60, København V. 

Tel1. 2552 • 1i1303 • 13404 

··············································· .............. , ............... . 

Da Redaktionen har modlaye/ saa 
mange Forespør!Jsler, al vi desværre ikke 
kan bringe alle Svarene paa een Gang, 
maa 1Ji bede enkelte af Læserne ha1Je os 
11ndskyldl til næste Gang "FL Yl'" ud
kommer. 

J(. D., Københa,·n: 
Hvorledes fremstiller man Dope, og 

hvor kan man kobe det? 
SIJ. Fremstillingen af Dope er meget 

kompliceret og lader sig desværre ikke 
beskrive paa den ringe Plads, som vi 
her har til vor Haadighed. Fremstil
lingen foregaar paa særlige Fabrikker, 
og vi henviser bl. a. til vore Annonce
spalter. 

A/s Meisterlin & Søtofte 
Studiestraade 40, Købhvn, K, 

Telefon C. 5263. Telgr.~Adr. Modstand 

Palmer Hjul 
Dæk & Slanger 

l'. L. Hansen, Skelskør: 
Der er nogle amerikanske Flyvere, 

som har fløjel .lorden rundt; - hvor
naar skete det, og hvor længe var de 
om Turen? 

Sv. Flyvningen blev foretaget fra 6. 
April - 25. Seplember 1924. Distancen 
var ca. 45.000 km, som blev gennem
fløjet i 375 Flyvetimer. Rejsens Varig
hed 175 Dage. 

DET DANSKE 
LUFTFARTSELSKAB A/s 

KØBENHAVN 
Passage-Bureau: Vesterbrogade 5 

Tlf. C. 8800, 3848 & 9M 
Telegr,-Adr, 1 "Luftfart" 

Daglig For/Ji11tl1•/s,• mellem Sknndinavien 
• O!f 111(1• 1::11rop11., større Buer 

Oplysninger og Billeller 
luns i alle H!'jsclJurcuucr s1m1t hos 

Del Dnnskc Lnlllurlsclskab AJS 

K. L., I Ielleru p: 
I hvilket Aar var det, København 

havde Besøg af el Zeppelinluftskib og 
hvad hed det? 

S1J. Zeppelineren ,Hansa" under selve 
Grev Zep:pelins Forerskab besøgte Kø
benhavn 1 1H12. 

o
tl. Børgum, Kbhvn.: 
Hvor længe var det engelske Luft

skib "R. 34" om at gaa over Atlanter
havet i 1019? 

S1J. Turen England-,-New York varede 
108 Timer 12 l\lin., og Tilbagerejsen 75 
Timer 3 Min. 

Krydsfiner 
[El 

Alle K valiteler 
Alle Tykkelser 
Alle Træsorter 

M·Eh-Thorengaara 

SkimJergade 31, Københ.~K. 
Tel~fon: C. 12993 og Byen 3154 

: •• :: .. :: •• :: .. :: •• :: ... :: •• :: .. :: .. :: .. :: •• ::.,:: .. ::.,.:: .. :: •• :: .. :: •• ::u:: •• ::.,::,,:: •• ::,.:: .. :: ••• 

TElEF 
;iiaa~ ,nno:, ....... 

UGUSTBANG 
Boghondct,Paplrhandel 

Bogtryb.R.eri 
'l.Jestct-b"ogode 00 

Leverer 

alle udenlandske 

aeronautiske Tidskri~er 

VERDENS BEDSTE 

BAADMOTOR 

fra 5 - 100 HK 

Brdr. FRIIS-HANSEN 
OMØGADE 5 

Luftfartforsikringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Fraktion for Danmark 
Tlf. Central 12 793 

<=· 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 



GIVES CONSTANT TAUTNESS 

.NE 
~ \eR IN ALL CLIMATES 

TITANINE· EMAILLITE. LTD"175, PICCADl~LY,LONDON,W.1. 

Om Kuglelejer i Flyvemotorer. 
T'L de i England mest interessante luftkølede Motorer 

hører ogsaa den kendte Bristol-Jupiter. Den er for Tiden 
en af Verdens letteste Flyvemaskine, idet den kun har en 
Vægt af 0,88 kg. pr. HK. Den udvikler normalt 400 HK. 
ved 1.575 Omdrejninger pr. l\Iinut. Cylindrenes Antal er 9, 
ordnede i Stjerneform omkring Krumtapakslen. 

Til Optagelse af Propeltrykket er anvendt et dobbelt
virkende Aksialkugleleje af S. K. F. Type D. L. 24, og nær
mest dette sidder et cylindrisk Rulleleje af Konkurrencefabri
kat, med Dimensioner svarende til S. K. F. Radialkugleleje 
R. L. 22. 

Retten til Fremstilling af denne :Motortype indehaves bl. 
a. af Firmaet Societe des :t\foteurs Gnome et Rhone i Fran-

krig; Alfa-Romeo-Værket i Italien, samt af Laurin og Klement 
i Czekolovakiet. 

I Begyndelsen af 1924 blev der anstillet nogle interessante 
Forsøg med S. K. F. sfæriske Kugleleje 22216 for at kon
statere om dette skulde kunne erstatte saavel det dobbelt
virkende Aksialkugleje som det cylindriske Rulleleje. 

l\lan har været saa tilfreds med Lejets Præstation, at der 
indgik Ordre paa et anseligt Antal af disse. Det blev end
videre meddelt, at HK-Antallet forøges med 40, samtidig 
med at Vægten reduceredes med 41 kg., hvilke Fordele for 
en stor Del skyldes Indførelsen af nævnte Lejetype. 

Efter ca. 226 Timers Prøvekørsel med omtalte Leje kunde 
ingen Udmatningsfejl spores. 

THORNBLADS FALDSK~RM 
FOR ALLE FLYVERE - ENHVER HASTIGHED - ALLE HØJDER 

GENERAL-REPR.ÆSENTANT 

CARL H. LUNDHOLM A/a - STOCKHOLM 16 
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GIPSY MOTH 
lærer alle at flyve. 

Der er l'lere, der lærer al flyve paa MOTH 
end paa nogen anden Flyvemaskine. Stor
steparten a[ alle de Flyveskoler, der ck,i
sterer, anvender udelukkende MOTH. Dens 
glimrende Flyve-Egenskaber har skafl'el 
den sin Berommelse og har skarret den 
Prædikatet : 

,,Den bedste lette Flyvemaskine i Verden." 
THE DE HAVILLAND AIRCRAFT COMPANY, LTD., 

Gencrnlrepræscntution fo t· D:111111ark og Norge : 

AERO-AGENTURET A/s - KØBENHAVN, 
Fredericiagade 21. - Telefon C 1754. 

llllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllll lllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllUlllllllll ll_!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII• 

CELLON 
DOPE 

Yder den største Modstandskraft under 
alle klimatiske Forhold. 

Anvendes i talrige Lande 
af Hær og Marine og 
førende Flyvemaskine-Fa
briker hele Verden over. 

Fremstilles kun af : 

Cellon (Richmond) Ltd. 
Richmond, Surrey 

England 

Repræsentant for Danmark: 

J. C. Munthe Kauffmann 
Upsalagade 18 

København 

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

. . . . . 
• • • • . . . 

'0RYKSAGE1( 

PROTOKOLLECft 

K ONTORAR TIK LE?{ 

'0EGNEMATERIEL 

TELEF. 
2552 
10303 
tar.O<o 

HURTIG GKSPEDITION 

& {BILLIGE PRISER 

UGUSTBANG 
Boghan.deJ,Paplrhan.del 

Bogtryb.b.eri 
C'Vesterbrogade 60 

TELE.F 
2552 
13303 
t3.ft04 

. . 
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"Med den er De sikker 
i Luften." 

IRVIN FALDSKÆRME 
er det Redningsudstyr, der bliver anvendt 
af Luftstyrkerne i De forenede Stater, Stor 
Britanien, Danmark, Japan, Sverrig, Norge, 
Polen, Chile, Peru, Siam og tyve andre 
Lande Verden over. Overalt bliver den 
regnet for det mest paalidelige, sikreste og 
mest økonomiske Udstyr af sin Art. Dens 
Overlegenhed er bevist gennem aarelang Brug 

og Tusinder af sammenlignende Prøver. 

Over 125 Menneskeliv er blevet reddet. 
0 v e r 8 0 0 0 v e li y k k e d e U d • p r i n g. 
Over 50.000 vellykkede Prøveudkaat. 

Forlang illustreret Brochure. 

Irving Air Chute Co., Ine. Irving Air Chute of 
372,PearlSt,Buffalo, N.Y. Gt. Britain, Ltd., 

Letcbworth, Herte. 
Te/egr.-Adreue: Te/egr.-AJ,,.,., 

.,l"in Buffalo, N.Y.U.S.A." .,lrvin Letchwortb. England." 



SELSKAB 

Nr. 7 December 1928 1. Aargang 

Redaktion: INDHOLD: Den internationale Luftfartsudstilling (ILA) i Berlin, S. 53. Ekspedition: 
J. Foltmann ,(Ansvarsh.) - Flyvehasligheden i store Højder, S. 57. - Foredrag, August Bangs Forlag, 

Tel1. 13.303 - 13.404, 
Vestcrbrogade 60. 

og Side 59. - Nyt fra alle Lande, Side 60. - In l\lemoriam, 
D. la Co11r Side 60. - Litteratur, Side 60. 

Den internationale Luftfartsudstilling (I L A) i Berlin 
fra 7 .-28. Oktober 1928. 

(Af J. Foltmann.) 
(Fortsat fra ,Flyv' Nr. 6). 

Hal II. 
Udenlandske 

Udstillere. 

Saa godt som 
hele Gulvet 

i Hallen, der i 
Størrelse svare
de til Hal I, var 
optaget af uden
landske Udstil
lere. Der deltog 

Fotografier og 
statistisk Mate
riale samt Gibs-

mocleller af 
Lufthavnen i 

Kastrup. Luft
fotografierne 

fra København 
var Genstand 

for megen In
teresse. 

Spanien : Fly
vemotorlilbe

hør samt In
strumenter. 

Colombien: 
Det columbian
ske Lufttrafik
selskab udstille
de Kort og Fo
tografier. 

14 fremmede 
Nationer, nem
lig Sverrig,Dan
mark, Spanien, 
Bolivia, Colum
bien, Holland, 
Rusland, Fran
krig, Czekoslo
vakiet, Italien, 
Svejts, Belgien, 
England og U. 
S. A., og heraf 
mødte særlig 

Rusland, Fran

Udstillingshal II, derlhl. a. rummede de udenlandske Udstlllere. I Baggrunden til venstre ses 
Kroppen til den store ,Farman 180° Trafikmaskine. Bolivia : Det 

bolivianske 
Lufttrafikselskab udstillede ligeledes Kort og Fo
tografier. 

krig, Czekoslovakiet, Italien og England med meget 
fyldige Udstillinger. 

Vi skal kortelig nævne de forskellige Lande: 

Sverrig: Statistisk Materiale over Lufttrafiken i 
Sverrig. 

Danmark: Det Danske Luftfartsselskab og Sta
tens Lufthavn havde udstillet en Række smukke 

Holland: Denne Udstilling var lidt af en Skuf
felse. I Stedet for at udstille rigtige Maskiner havde 
de to store hollandske Flyvemaskinefabriker, Kool
hooven og Fokker kun udstillet Modeller. 

Man savnede især en af de mange glimrende 
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Trafikmaskiner, som Fokker har leveret de senere 
Aar. Paa den hollandske Stand var yderligere K.L.M., 
den hollandske Stat samt Byerne Amsterdam og 
Rotterdam repræsenteret. Udstillingen omfattede 
Fotografier, Statistiker, Kort, grafiske Fremstillinger 
samt Flyvemaskinemodeller. 

Sve_jls: Forskellige Firmaer, bl. a. det bekendte 
Magnetfirma, Scintilla, og to Lufttrafikselskaber ud
stillede Instrumenter og Luftfotografier. Endvidere 
havde et svejtsisk Firma udstillet en Del med Fald
skærm forsynede Apparater, beregnet til Nedkast
ning af Post fra Flyvemaskiner. 

Belgien: En Skolemaskine udstyret med en 100 HK. 
Renard-1\lotor. Endvidere belgiske Statsinstitutioner 
og Firmaer, bl. a. Flyvemaskine- og Motorfirmaet 
Renard samt Lufttrafikselskabet "SABENA". Der 
var udstillet Flyvemotorer, Motordele, Tilbehør og 
Kort. I Belgien selv driver "SABENA" kun lidt 
Lufttrafik, men til Gengæld udfolder det en livlig 
Virksomhed i belgisk Kongo. 

U. S. A.: Aeronautical Chamber of Commerce of 
America, New York, havde arrangeret en meget 
stor Samling af Fotografier fra del civile Flyve
væsens Arbejde i U. S. A. 

Rusland: Sovjetregeringen mødte med en righol
dig Udstilling, der bl. a. viste, at Landet selv frem
stiller Flyvemaskiner af god Kvalitet, saavel Sports
maskiner som Rejse- og Trafikmaskiner. Der fandtes: 

Postflyvemaskine A. N. T. 3; Biplan bygget helt 
og holdent af Metal. Den havde en russisk Motor, 
A via trust Type M. 5 paa 400 HK. (12-cyl.; vandkølet). 

Skolemaskine U. 2-M. II, Biplan af Træ og Metal. 
Motor: 100 HK. 5-cyl. Aviatrust. 

Ambulancemaskine K. 4; Monoplan af Metal (min
dede stærkt om Dornier-Konstruktion). 

Sportsflyvemaskine "Burewestnik" C. 5. Monoplan 
med 29 HK. Bristol-,,Cherub"-Motor. 

Saavel Motorer som Flyvemaskiner var dog tyde
ligt præget af fremmed Paavirkning; saaledes havde 
to af Maskinerne en umiskendelig Lighed med Jun
kers og Dornier's Konstruktioner. 

Frankrig: Den franske Afdeling mødte med en 
righoldig Udstilling af Flyvemotorer, og endvidere 
var Landets største Flyvemaskinefabriker repræsen
teret med Maskiner. 

Der var ialt 8 Firmaer, der udstillede Flyvemo
torer, nemlig: 

Farman, 550 HK. og 700 HK.; Gnome og le Rhone, 
.Jupiter Serie VII med Kompressor til en Ydelse af 
800 HK. samt 230 HK. ,, Titan"; Hispano Suiza, 250, 
500 og 650 HK.; Lorraine, 450 og 650 HK. vand
kølet samt 100, 230 og 470 HK. luftkølet; Michel, 
200 og 75/85 HK. vandkølet samt 100 HK. luftkølet; 
Renault, 60 80, 250, 450, 500 og 750 HK.: Salmson, 
40, 60, 95, 120, 230 og 500 HK.; Societe Francaise 
de Fabrication Aeronautique, 40 og 100 HK. 

Af franske Flyvemaskiner var der: 
Bleriot III (mindre Trafikmaskine). 
Breguet 19, der havde særlig Interesse, fordi det 
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var den:'.samme Maskine, som de franske Flyvere, 
Cosles og le Brix, havde benyttet til deres Flyvning 
.Jorden rundt. 
~ ,,Nieuport-Delage" Trafikmaskine. 
"::' Potez 32, Trafikmaskine med en 230 HK. Salm
son-Motor. 

Endvidere udstillede Farman Kroppen til sin nye 
,,F. 180". Denne er en kæmpemæssig og meget rum
melig Trafikmaskine, hvis ene Halvdel af Kabinen 
er indrettet med Køjepladser. Midt i Kabinen var 
anbragt en veritabet Bar; - hvor stærkt denne vil 
blive besøgt under en Luftrejse, har man dog endnu 
ingen Erfaring for. 

En intcress:ml tysk Motorkonstruktion : En IO III{. venlillos, rotc-rcndc 
Motor merl purullcll liggcnclc Cylinrlrc. Konst rnklor : Ing. l'. E11/ler. 

Czekoslovakiet : Den ret betydelige Luftfartsindu
stri, som findes i Czekoslovakiet, var repræsenteret 
ved 1 Trafikmaskine, 2 Sportsmaskiner samt 1 
Kurermaskine. Automobil- og Flyvemotorfahriken 
Walter & Co. viste Motorerne "Walter" GO, 83, 120, 
240 HK. samt "Walter-Jupiter" 420 HK. 

Italien: Den italienske Afdeling stod under Le
delse af det italienske Luftfartsministerium, som 
udstillede 6 Flyvemaskiner. Mellem disse lagde man 
særlig Mærke til en lille eensædet Maskine, l'ordi 
dens Planer bestod af en Slaalkonstruktion ar over
ordentlig nydeligt Arbejde, betrukket med Ll'rrcd 
og paamalet Facismens Mærke. Saavel denne som 
en to-sædet Maskine var de eneste Krigsmaskiner 
paa Udstillingen. I det hele taget fik man del Ind
tryk, at Italien er ved at erobre sig en meget r rem
trædende Plads imellem Luftfartsnationerne. Dets 
Industri er ikke af ny Dato, og de Flyvemaskiner, 
som bliver fremstillet i Landet, hører til de bedste, 
der findes. 

Den kendte Motorfabrik, Fiat, var selvfølgelig re
præsenteret, og desforuden rummede Afdelingen 
23 andre Firmaer, der tilvirker Flyvemaskiner, Til
behør, Faldskærme, Instrumenter o. I. 

England: Englænderne viste deres verdenskendte 
Sportsmaskiner, nemlig: 
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Blackburn "Bluebird" med en Genet Motor. 
A vro "A vian" med en 30/80 HK. Cirrus Motor 

samt de Havilland "Gipsy Moth" med en 85/100 HK. 
Gipsy-Motor. 

Endvidere havde følgende Firmaer udstillet Fly
vemotorer : 

A. D. C. Aircraft Ltd., 30/80 og 85/95 HK. 
Armstrong Siddeley, hvis Motor blandt andet 

anvendes af den danske Marines Flyvevæsen; Bri-

llclusloingsprøve ni el Metnl-Blplnn. 

stol Aeroplane Co. ; Napier og Son samt det ver
denskendte Rolls-Royce Ltd. 

Det engelske Lufttrafikselskab, Imperial Airways, 
var repræsenteret med en Model af Kabinen paa 
en af dets store Trafikmaskiner. 

De Havilland havde en fiks Model af en Flyve
maskine forsynet med Spalteplaner. 

Den tyske Forsøgsanstalt for Luftfart. 
Den øvrige Del af Gulvpladsen var optaget af 

en meget interessant og lærerig Udstilling fra den 
tyske Forsøgsanstalt. Den var delt i forskellige 
mindre Afdelinger, og hver for sig gav de den Besø
gende et omfattende Indblik i det store Virkefelt, 
som Forsøgsanstalten beskæftiger sig med. Saaledes 
blev der i en Afdeling vist, hvorledes der foretages 
Sikkerhedsprøver med en nykonstrueret Flyvema
skinetype. Fremgangsmaaden ved de forskellige 
Materialeprøver var detailleret illustreret; bl. a. saa 
man hvorledes Styrelinernes Holdbarhed blev prøvet. 
Endvidere hvorledes man søger at finde den bedst 
mulige Beskyttelsesfarve til Metalkonstruktioner; især 
er dette af Betydning for de Metalmaskiner, der er 
udsatte for Saltvandets Indvirken. I et stort lukket 
Glasbur var der ophængt en Mængde Metalplader, 
der var imprægneret hver paa sin Vis, og det tæt
lukkede Bur var til Stadighed fyldt med Saltvands
dampe. Ved denne Fremgangsmaade er det muligt 
at finde den Imprægneringsfarve, der yder den 
bedste Beskyttelse mod Saltvandets skadelige Ind
virken. 

Flyvevidenskab og Luitfartshistorie. 
Paa det Galleri, der strækker sig rundt om hele 

Hallen og danner en Etage for sig, havde det tyske 
videnskabelige Selskab for Luftfart arrangeret en 
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Udstilling, der var enestaaende af sin Art. Desværre 
tillader Pladsen ikke at beskrive den saa detailleret, 
som den burde; - den kunde fylde et helt Num
mer af FLYV, saa interessant var den. Ved denne 
Lejlighed maa jeg atter komplimentere de Mænd, 
der har arrangeret Udstillingen; thi det Arbejde, 
det f. Eks. har kostet at samle den historiske Ud
stilling maa have været uhyre stort. Der var ind
samlet et Materiale af gamle Skrifter, Tegninger, 
Bøger, Illustrationer o. I. om Lufthavets Erobring: 
som man aldrig før har set Mage til. Begivenheder, 
der var over halvandet Hundrede Aar gamle, blev 
atter trukket frem for Dagens Lys. Blandt andet 
var der alle de Konstruktionstegninger, som den 
franske General !vleusnier fremkom med under den 
franske Revolution til et styrbart Luftskib. Fra <lette 
gamle Forslag hidrører hl. a. Ideen til Luftskruen 
(Propellen) og til at benytte Luften som Ballast. 
Nogle af General Meusnier's Beregninger vedrørende 
den langstrakte Ballons Ligevægtsforhold kom til 
Nytte henved 100 Aar senere, da de virkelig styr
bare Ballonskibe blev opfundet. 

De righoldige historiske Samlinger stammede for 
en stor. Del fra den tyske Major Moedebeck's Sam
ling samt fra det tyske Rigsarkiv, og det hele var 
organiseret og arrangeret af den kendte tyske Dr. 
L. Liebmann. En Del af den historiske Udstilling 
skyldes det kgl. engelske aeronautiske Selskab ved 
Professor J. G. Hodgson, som havde samlet en Mængde 
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Bøger og Billeder til Belysning af Flyvningens· Ud
vikling i England. Yderligere havde det engelske 
Luftfartsministerium udstillet en Samling Modeller, 
der illuslrerede Bygningen af Flyvemaskiner i Eng
land i Aarene 1908 til 1928. 

Skade kun, at en saadan Samling atter skal spredes 
for alle Vinde. 

Det tyske videnskabelige Selskabs Afdeling, der 
viste de Studier, der var foretaget for at komme 
til Bunds i Flyvningens Mysterier, var. grundige. 
Berlins Universitets Botaniske Museum viste en Sam
ling af Planter, hvis Frugter er forsynet med Hjæl
pemidler til Flyvning; det zoologiske Museum ud
stillede en Samling af flyvende Pattedyr og Fugle; 
derefter kom Rhon-Rossitten-Forskningsinstitut med 
Svæveplaner og Modeller fra Svæveflyvningen og 
endelig l>lev de mange specielle Undersøgelser over 
Modstandsmaalinger i Luft og Vand demonstreret 
af det aerodynamiske Institut fra Aachen's tekniske 
Højskole, Kyffhiiusen Tecknikum, Gottingens aero
dynamiske Forsøgsanstalt samt Skibsbygnings-For
søgsanstalten i Haml>urg. 

I Afdelingen for medicinsk Forskning viste Dr. 
/(oschel og Dr. Gillerl hvilke Undersøgelser de 
havde foretaget over de større Højders Indvirkning 
paa den menneskelige Organisme. Endvidere havde 
nogle Firmaer udstillet Apparater og kemiske Midler 
til Bekæmpelse af Luftsyge. 

Litteratur. 
Den Litteratur, der efterhaanden har samlet sig 

om Lufthavets Erobring, er uhyre, men ikke desto 
mindre havde det videnskabelige Selskab arrangeret 
en stor Udstilling af Luftfartslitteratur. Denne var 
arrangeret af A. Seydel's polytekniske Boghandel i 
Berlin, og den omfatlede største Delen af den rig
holdige tyske Luftfartslilteratur foruden en Mængde 
udenlandske Bøger og Tidsskrifter. Et saa stort 
Udvalg af LuHfartslitLeratur har vist ikke før 
været samlet. 

Luftfotografering. 
Det er imponerende at se hvor mange Firmaer, 

der efterhaanden beskæftiger sig med Luftfotogra
fering, dels med Fremstilling af de specielle Foto
graJiapparater og dels med selve Fotograferingens 
Udførelse. Det er glædeligt at se, i hvilket Omfang 
Luftfotograferingen finder praktisk Anvendelse. Saa
vel private Firmaer som Stats- og Kommuneinsti
tutioner i Tyskland og mange andre Steder har 
taget Luftfotograferingen i Anvendelse, hvor det 
gælder om Opmaaling og Kortlægning af Terræn
omraader. Et privat Selskab havde saaledes ladet 
Strækningen Rhinen fra Basel til Konstanz optage 
i Luftfotografi, og det Kort, der var blevet Resul
tatet heraf, var af en imponerende Størrelse. Det 
maalte ca. 1 Meter i Bredden og havde en Længde 
af mindst 30 Meter. Arbejdet var udført af det tyske 
Firma, Photogrammetri. Paa lignende Maade havde 
Lufthansa kortlagt et Stykke af Ruhrdistriktet fra 
Luften, og Resultatet var blevet et mægtigt foto
grafisk Kort paa ca. 15 m X 20 m (disse Tal er ikke 
helt nøjagtige). Paa dette Kort var gengivet et Areal 
paa 103fl K vallratmeter. . . 
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Hal ill. 
For at komme fra Hal Nr. 2 til Hal Nr. 3 maatte 

man passere en aaben Plads. Her stod imidlertid 
en Bygning, som rummede en Udstilling af ikke 
ringe Interesse, nemlig Luftfahrtiiberwachungsah
teilung der Schutzpolizei. Gennem en Mængde Bil-

Model til Hnngarunlæg og Administrationsbygninger Lil den nye 
Lufthavn ved Hnlle/Leipzig. 

leder og statistisk Materiale fik man et glimrende 
Indblik i den store politimæssige Organisation, som 
den tyske Regering har skabt til Varetagelse af 
Trafikflyvningens Sikkerhed. 

Hele Hal III var optaget af Udstillinger, der hen
hørte under den civile Lufttrafik i Tyskland og 
ganske naturligt var den største Del af Pladsen 
optaget af den glimrende Trafikorganisation 

Deutsche Luft Hansa, 
hvis Stand omfattede Trafik og Teknik. Dette Sel
skab har med en enestaaende Energi formaaet at 
skabe det største Luftrutenet, der i Øjeblikket eksi
sterer i Verden, og alligevel arbejdes der af al 
Kraft paa Udvidelser. Paa et mægtigt Rutekort, 
der var anbragt paa Hallens ene Endevæg, fik den 
Besøgende et klart og haandgribeligt Indtryk af 
Lufthansa's mægtige Rutenet. 

Transportube! Projektør Ul Nntlnnclingsbelysning lrn 
,Firmaet Pi11tsclt i Berlin. 

Med eksemplarisk Iver og Grundighed arbejder 
hvert enkelt Led i denne store Organisation paa 
at fremme den civile Lufttrafik, saaledes at der 
kan skabes den størst mulige Sikkerhed og Ud-
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nyttelse paa Luftruterne. Desværre tillader Plad
sen ikke at komme nærmere ind paa Lufthansa's 
Virksomhed. Vi maa fatte os i Korthed. 

Foruden de mange Kort, Fotografier, Statistiker 
samt Dele af en moderne Trafikflyvemaskines be
kvemme Indre optog Selskabets tekniske Afdeling 
en stor Del af Pladsen. Her fik man demonstreret, 
hvorledes der omhyggeligt sørges for Sikkerheden 
gennem Kontrol og Eftersyn af Fartøj og Motorer. 

Belysningen paa Natluftruterne. 
Allerede for fire Aar siden begyndte man i Tysk

land forsøgsvis at foretage Ruteflyvning om Natten, 
og for to Aar siden var man naaet saa vidt, at 
den første Strækning kunde aabnes for regelmæs
sig Trafik om Natten. Det var Strækningen Berlin 
-Konigsberg. Hele det store Arbejde med Opret
telsen af Fyr paa denne ca. 600 km lange Rute 
blev overladt et privat Selskab, Signaldienst fiir 
Lufluerkehr, og dette har tillige Vedligeholdelsen af 
de mange Luftfyr. Senere er Strækningen Berlin 
-Hannover kommet til, og Fyrene paa denne Rute 
er ligeledes blevet etableret og holdes vedlige af 
samme private Selskab. Lysinstallationen paa begge 
Ruter var demonstreret paa to store Kort. 

For hver ca. 25-30 km var der anbragt et større 
Fyr med roterende hvid Lyskegle og desuden var 
der for hver ca. 8-10 km anbragt et mindre, kon
stant brændende, rødt Fyr. Den forskellige Afstand 
mellem Fyrene skyldes Terrænets Beskaffenhed. 

Der er allerede flere Firmaer i Tyskland, der 
beskæftiger sig med selve Fremstillingen af Luft
fyr, og disse Firmaer havde hver for sig udstillet 
en Række Typer, dels af Luftfyr og dels af Lan
dingsbelysning. 

Lufthavne. 
Lufthavnene ved de store tyske Byer ejes næsten 

alle sammen af lokale, private Havneselskaber, og 
for at varetage de mange fælles Interesser har alle 
disse Lufthavneselskaber sluttet sig sammen i Ver
band Deutscher Flughåfen, Denne Sammenslutning 
havde arrangeret en Udstilling af Kort og Fotogra
fier, samt en Del ret store Modeller af forskellige 
Lufthavne. Om Opførelsen og Indretningen af de 
Bygninger, som hører til en Lufthavn, har man 
endnu mange delte Meninger, hvad de mange for
skel1ige og interessante Udkast til Lufthavnebyg
ninger tydeligt vidnede om. Ved den store Model 
af Berlins Lufthavn var anbragt en interessant Mo
del af en Kæmpehangar. Den skal udføres i en 
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Størrelse af 120 m X 120 m, og det er Meningen at 
en Kæmpeflyvemaskine med 120 Meters Spænclvidde 
skal kunne anbringes i den. 

Den tyske Trafikflyverskole. 
Foruden de rent private Flyveskoler findes der 

i Tyskland et Firma med et mere officielt Præg, 
der beskæftiger sig med Uddannelsen af Trafikfly
vere, nemlig Deutsche Verkehrsfliegerschule G. m. 
b. H. Dette Firma er grundlagt af den tyske Stat 
i Forbindelse med Deutsche Luft-Hansa, og dets 
Formaal er at uddanne Trafikflyvere, Telegrafister 
og Flyvemekanikere, og yderligere at give et be
grænset Antal Studerende fra de tekniske Højskoler 
Lejlighed til at lære Flyvning. 

Den Udstilling, som Deutsche Verkehrsflieger
schule havde arrangeret, gav et udmærket Indtryk 
af den Grundighed, hvormed Skolen gaar til Værks. 
Den har i Øjeblikket Afdelinger i Staaken ved Ber
lin, i Schleissheim ved Miinchen, i '\,Varnemiinde 
samt i List paa Sylt; men i nær Fremtid vil Af
delingen i Staaken blive flyttet til en stor ny Cen
tralskole i Braunschweig. 

De Betingelser, der stilles for at blive optaget 
paa Skolen, er meget strenge. Uddannelsen til Tra
fikflyver varer 4 Aar, og i denne Tid bliver der 
arbejdet: men naar Eleven efter endt Eksamen for
lader Skolen, er han ogsaa i Besiddelse af en Fly
veruddannelse af første Rang. 

• 
Endelig fandtes i denne Bygning en Gruppe om

fattende Meteorologi og Aerologi, hvor en Række 
indenlandske og udenlandske videnskabelige Insti
tutioner var repræsenteret. Udstillingen omfattede 
Instrumenter og Kort, og de mange udenlandske 
Udstillere vidnede om Vejrtjenestens store inter
nationale Karakter. 

* * ... 

I det store Hele kan der kun siges Lovord om 
denne Luftfartsudstilling. Den var indholdsrig og 
lærerig; den gav et glimrende Indtryk af Flyvnin
gens nuværende Udbredelse samt af den Iver hvor
med der hele Verden over arbejdes for at fremme 
Flyvesagen, og især imponerede den ved at vise 
den civile Flyvnings høje Standard i selve Tysk
land. En Luftfartsudstilling af lignende Kvalitet 
har endnu ikke været set, og de Mænd, der har 
arrangeret "ILA 1928", har haft Ære af deres Værk. 

FL YVEHASTIGHEDEN I STORE HØJDER 
af Ing. C. V. Thymann. M. Ing. F. 

DE fleste flyveinteresserede erindrer sikkert, at de ved 
forskellige Lejligheder har set Omtale i Dagbladene af 

en ny epokegørende "Opfindelse", der muliggjorde, at en Fly
vemaskine kunde stige til overordentlig store Højder, hvor 
Luftens Tæthed er saa ringe, at Maskinens !\lodstand bliver 
meget lille. Derved vilde man opnaa hidtil uanede Hastig
heder, saaledes at man var i Stand til at tilbagelægge store 
Distancer i en Brøkdel af den Tid, som vore nuværende, 

hurtigste Transportmidler bruger til at gennemløbe tilsva
rende Afstande. 

Det følgende skal tjene til at forklare, hvorfor disse "Op
findelser" hidtil ikke er naaet ud over det Papir, hvorpaa 
de har været tegnet og beskrevet. 

Betragter man en normal Flyvemaskine, der flyver vand
ret med konstant Hastighed, finder man, at det er let at 
bestemme hvilke Hovedkræfter, der virker paa Maskinen. 
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For det første er der Tyngdekraften; da l\laskinen riyvcr 
vandret, altsaa hverken stiger eller synker, er det klart, al 
Opdril'len, der virker paa Bæreplanerne, og som vi kalder 
0, maa v:t•re nojagligl lige saa slor som, men modsat 
rettet af Tyngdekraften G, se Figur 1. Ved lignende Over
vejelse finder man, da Ilasligheden v er konslanl, at Pro
pellernes Trækkraft, T, maa være lig med og moclsal rel
tel l\laskinens !\lodsland, l\l, se Figuren. 

0 

G 

:l\lan har altsaa de 2 Ligninger: 0 = G og T = 1\1. 

Opdriften ernærmercbcslcml ved Formlen: O= co · 1. F • v~; 
g 

hvor co er en Koel'ficienl, der kun er afhængig af den Ind
faldsvinkel l\laskinen l'lyver ved; y er Luftens Tæthed, ger 
Tyngdekraftens Acceleration og F er Planarealet. 

Figur 2 viser det saakaldle ~Polardiagram" for cl nor
malt Bæreplan. Diagrammet viser Sammenhænget mellem 
co og cm, d. v. s. l\lodslandskoefficienten for Planet alene. 

Da g og F er konslanle Slorrelser, kan Ligningen udtryk
kes simplere i Ord saaledes: Opdriften er proportional med 
Opdriflskoefl'icienlen, med Luftens Tæthed og med Hastig
hedens Kvadrat, 

For l\laskincns l\lod-;land gælder ganske Lilsvarende Love, 
der kan udtrykkes !.aalcdes: 

!\lodstanden er proportional med l\lodstandskoerficienlcn 
for hele l\laskinen, med Luftens Tæthed og med Ilaslighe
dens Kvadrat. Denne ~lodslandskocl'ficient er afhængig af 
Opdriflskoefficienten saalcdes, at den vokser stærkere og 
stærkere efterhaanden som Co antager højere Værdier. 

1, kk f f l L" . T IIK. 75 ræ ra len ø ger 1gnmgen: = --v- · 'l · 

IlK. er l\lotorens Hestekraft; og 1; er Propellernes Virk
ningsgrad; Tallet 75 hidrorcr fra at 1 HK. ==- 75 kgm/Sele 

Ligningen for T siger, al dersom Hastigheden v f. Eks. 
fordobles, falder Trækkraften til del halve, dersom 'Y/ 
holder sig uforandret. Benyllelscn af de opstillede Ligninger 
belyses bedst ved el Eksempel. 

Har vi en Flyvemaskine hvis Vmgl, Planareal, lleslekrafl 
og Polardiagram vi kender, og vi maaler, at dens i\laksi
malhastighed er f. Eks. 21Ci km/T. = UO m/sek, kan man af 
Opdriflsligningen rinde Co, og fra Polardiagrammcl den til
svarende Værdi af Planets l\lodstandskocfficient. l\led del 
iøvrigt forudsatte Kendskab vi har Lil l\Iaskinen, kan vi der
fra beregne den samlede !\lodstand ved den maalte Hastig-
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hed, og naar vi kender l\lolorcns maksimale Hestekraft, kan 
vi fra Formlen for T beregne Propellernes Virkningsgrad. 

Dersom vi ved samme Lutllælhcd som for, rcduecrcr 
llasligheclcn Lil 108 km /T. = :m m/sek. ved dclvb at lukke 
Gassp,jældel, ses det af Opdriflsligningen, idet det erindres, 
al O stadig skal være lig G, al Co nu maa være 4 Gange 
saa slor !.om l'or, cl. v. s. al Indfaldsvinklen er bclycleligt 
~lorre end ved ;\laksimalhaslighedcn. Ved samme Fremgangs-
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maader som l'or, er ,·i i Sland til al beregne l\l ved denne 
Ilaslighed, -;aml 'Y/ IH'is vi kender llcstekraflen, eller llcslc
kral'tcn hvis vi kender 'Y/· 

En Betragtning al' Forholdene under Stigning vil \'ise, al 
Kraftbilledet er betydeligt mere kompliceret her end under 
vandret Flyvning, del simpleste er derfor al belrngle For
holdene under vandret Flyvning i lo forskellige I rujdcr, ror 
al l'inde hvad For!.kcl der er paa de lo Tilstande. 

Tænker vi os, al ;\laalingen af i\laksimalhastighedcn med 
den ror omtalte l\lm,kine blev foretaget en varm Sommer
dag i 1000 m Irojde, hvor Luftens Tæthed (Vægten pr. mB) 

var 1, kender vi Forholdene fra tidligere. 
Vi rorudsa:lter, at l\laskinen dcrel'ler stiger Lil 8000 111 

lløjde, hvor Lul'tt:"ctheden er ½, og at l\Iaskinen derefter 
flyver vandret med sin l\laksimalhaslighed i denne Højde, 
idel vi gaar ud l'ra, at l\Iolorens Hestekraft og '1'/ forbliver 
uforandret. 

Betragter man aller Opdriftsligningen, ser man, at da y 
er halveret, maa el af l'olgcnde 3 Tilfælde indtræffe, for at 
Ligningen O = G alter er lill'redsstillet: 

1) Co er fordoblet. 
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2) v2 er fordoblet.. 
3) Produktet Co X v2 er fordoblet. 
Undersøger man de 3 TiHælde hver for sig, faar man: 
ad 1) Dersom co er fordoblet, maa y2 være uforandret, 

hvilket atter vil sige, at T er ul'orandret, da 1\lotorens He
stekraft og 11 har samme Værdi som i 1000 m Iløjde. En 
Fordobling af Co Yil ved alle normale i\laskiner mecll'ore 
mere end en Fordobling af i\lodstandskoerricienlen (se Po
lardiagrammet). 1\lodslanden Yil derfor l'orøges Lil Trods for 
Halveringen af y; da T imidlertid er urorandret, er Lignin
gen 1\1 = T ikke mere opfyldt, allsaa er i\luligheden for 
vandret Flyvning ikke tilstede i dette Tilfa.>lde. 

ad 2) Dersom v2 l'ordobles, og co forbliver konstant, vil 
Modstanden, der er proportional baade med y og v2, ror
bli ve uforandret; imidlertid aftager T, da Na:vneren i Bro-

k IJK. 75 1 J) 11· I Ul' I l li i\l 'f en --- vo {ser. er ) iver ca 1g 1ec me em I og 
V 

ligesom i Till':clde 1, hvorfor i\-Jaskinen heller ikke under 
denne Betingelse kan rlyve vandret. 

De ror Tilrælde 2 gjorte Forudsætninger er i Virkelig
heden de, man helst vilde opnaa, dersom de Yar mulige. 
For hver 1\laskine findes der en besll'ml Indfaldsvinkel 

(altsaa ogsaa en bestemt \':crdi al' co), hvor Brøken ~ har 

:-.in største Va•rdi, og hvor i\laskinen som llelhed har sin 
becble Virkningsgrad. En god Flyvemaskine maa konstru 
ere:-. saaledes, at den i sin normale FlyveLilsland l'lyvcr 
med denne Indl'aldsvinkel. 

ad :J) Det herunder roruclsalle, at l'roduklel <'o >-. v2 for
dobles, er i Virkeligheden del, der !'inder Sled. For at 0 
1,ladig skal v:t're lig med (i, maa Jncll'aldsvinklen forøges, 
hvorved Co vokser, men da vi under 1 saa, at delte ikke 
kan ske ved uforandret Ilaslighed, er del klart, al der man 
ske en formindskelse ar I lasligheclen, paa en saadan i\laade, 
al de lo Ligninger O = (i og T = i\l er opl'yldle. Del maa 
herunder stadigt erindres, at naar v al'lager, vokser T. Del 
viser sig allsaa al Co bliver mere end rordoblel, medens v2 
aftager. i\leclens Opdriften stadig er urorandret, vokser Mod-

Foredrag i Det kgl. Danske 
Aeronautiske Selskab. 

Vi henleder vore Læseres Opnucrksomhed paa Selskabets 
Foredragsrække, der forsælles paa Polyteknisk Læreansta!L 
med t'ølgende Foredrag: 

13. December Kl. 2{)00, Staalets Ani,endelse i Flyvemaskiner, 
specielt Staalrørsbygning, af l\lester 
Peter Nielsen. 

7. Februar 1920 Kl. 2000, Bombardement /ra Flyvemaskiner, af 
Kaptajn C. C . .I. Før.~le1J. 

21. 2000, Flyvningens og dens tekniske Hjælpe-
midler, ar Kaptajnlo,itnant E.A.Jensen. 

Flyvningen fejrer sin 25-Aars Fødselsdag. Den 17. 
December i .\ar er det 2å ,\ar siden den forsle Flyvning 
blev foretaget i Verden med et Luftfartoj bygget efter Prin
cippet "tungere end Luften~. Flyvemaskinen var bygget a[ 
Brødrene Orville og Wilb11r Wright, og Begivenheden fandt 
Sted ved Kitty Hawk i U. S, A. Orville Wright udførte en 
Flyvning paa 12 Sekunder og \Vilbur Wrigbt en Flyvning 
paa 59 Sekunder. 
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standen naar Lufttætheden al'tager; samtidig falder Hastig
heden til Trods for al vi har forudsat, al IIestekraflen var 
den samme baade i lav og i stor IIojde. Dette er imidlertid 
ikke Tilfældet ved vore nuværende Flyvemotorer. Den al
mindelige i\lotors Hestekraft falder omtrent proportionalt 
med Lurttætheden. Ved overkomprimerede i\Iotorer saml 
ved i\lotorer med Kompressor, "supercharger" er man i 
Stand til al vedligeholde ,\lotorens llestekrafl Lil en vis 
llojde, men oppe over denne falder lleslekral'len al' disse 
i\lolorer ogsaa omtrent efter Lufttætheden. Tabene i Heste
kraft virker selvrolgelig til yderligere al nedsætte Flyve
hastigheden efterhaanden som i\laskinen stiger. Samtidig 
med al i\laksimalhastigheden aftager, vokser i\Iinimumsha
stigheden, og en i\laskines teoretiske Sligehøjde er den IIojde, 
hvor i\laksimal- og i\linimumshaslighederne er ens. 

Ved igen al betragte Titra:lde 2 (hvor co holdtes konstant 
og v2 fordobledes) finder man af Ligningen for T, at for at 
;\laskinen i den slore IIøjde skal kunne l'ly,·e ved den samme 
gunstige lncll'aldsvinkel ~om i lav Højde, maa Hestekraften 
multipliceres med Y2 = 1,114; ganske vist vil Hastigheden 
derved ogsaa blive 1,11 i Gange større. Deraf ser man, at 
dersom en Flyvemaskine i en megel stor Ilo.ide skal kunne 
!'lyve 10 Gange saa hurtigt, som vore 1111,·æretHle Maskiner 
gor i lav IIojde, maa den ogsaa have 10 Gange saa stor 
IIestekral't som disse. En saadan Forogelse af Hestekraften 
er umulig vecl alle Forbrændingsmotorer, h\'i s Ydelse er 
al'h:mgig ar den omgivende Lufts Iltindhold. Selv for en 
Elektromotor kan man ikke ttt>nke sig en saa hoj Ydelse 
ved den disponible Vægt. Dertil kommer, at en Flyvema
skine, der skal indrclles Lil at flyve i de tænkte llojder, 
uvægerlig maa blive lung, da den maa medføre Jll Lil alle 
de ombordværende, og disse maa sikkert opholde sig i en 
lryktæl Kabine, da ;\lennesker næppe kan udholde del lave 
Tryk, der l'indes i de paatænkle llojcler. 

Læseren ,•i I maaske Lil de fremsatte Synspunkter l'or l\lo
toren bemærke, al del aller nyeste, nemlig Raketfremdriv
ning, slet ikke er omtalt. Dertil maa svares, al Raketpro
blemel er ar saaclant Omfang, at det kræver en selvstændig 
Artikel for at kunne blive belyst i sine Hovedtræk. 

Foredrag i Polyteknisk 
Svæveflyvergruppe. 

Polyteknisk Svæveflyvergruppe forsætter sin paabegynclte 
Foredragsrække med folgende Foredrag: 

Tirsdag cl. 4.DecemberKI. 2000, stud. polyt. Jørgen Lachmann: 
Aerodynamik I. 

Tirsdag d.18. - ::!000, slud. polyt. Tage Olsen: Haket-
len som Drivmiddel for Luft
fartojer. 

Tirsdag cl. 5. Februar Kl. 2000, stud. polyt. Joc/111mse11: Luft
strømningernes Teori. 

Senere kommer der Foredrag om Aerodynamik II (Stabi
litetsberegninger), de meteorologiske Forhold, der har Betycl
ning for Svæveflyvningen m. 111. 

Foredragene, der afholdes paa Polyteknisk Læreanstalt, 
er nærmest beregnet for dennes studerende; men der er 
gratis Adgang for alle interesserede. 
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Nyt fra alle Lande. 
"Graf Zeppelin"s Hjemrejse. Som kortelig meddell i 

forrige Nummer af "FLYV" naaede "Graf Zeppelin" velbe
holdent tilbage til Tyskland. Hjemrejsen havde varet 68½ 
Time (den modsalle Vej havde Turen varet 111½ Time), og 
del medforte med Besætning ialt 04 Personer. Dr. Eckener 
udlalle umiddelbart efter Hjemkomsten, at "Graf Zeppelin" 
ikke var den relle Lul'lskibslype til Passagertrafik over At
lanterhavet; hertil fordres en solidere Konstruktion og 
større Ilaslighed. 

Frn I.L.A: ,Junkers nye llnlkonstrnktion ni Stnul . 

Flyvningen i Rusland. Ogsaa Sovjetregeringen har haft 
!-.ine Luflmanovrer, idel der i September blev al'holdl nogle 
!>lorc i\lanovrer i Nierheden al' Kiew. En af Ovelseme gik 
ucl paa at l'orsvare Byen Kiew mod l'jendtlige Luftangreb 
ved lljælp al' .lagere og Lul'lmaalsskyts. Enkeltheder fra 
Ovelsen kendes endnu ikke. 

Berlin-Tokio. Baron von lliine(eld Finaneier og Pas-
sager paa den .Junkers i\laskine, Typ<• "Bremen", der flo.i 
over .\tlanterhavel, startede fra Berlin den 18. September 
for al fly,·e Lil Tokio. i\laskinens Fører rnr den svenske 
Fly\'er Lindncr. 

De per!>iske Autoriteter opholdt i\laskinen nogle Dage 
del er aabenbart yanskeligt at komme igennem Persien ad 
Luftvejen; den engelske Luftrute til Indien, har man indtil 
Dato ikke været i Stand til at kunne føre igennem Persien, 
hvorefter Turen gik videre mod Tokio. Paa Strækningen 
mellem Shanghai og Tokio kom i\laskinen ind i et haardt 
Uvejr og maatte lande, med det Hesultat at den blev meget 
slemt beskadiget. 

Ambulanceflyvning. Til meste ,\ar vil der i l\faj i\laaned 
i Paris blive al'holdt den l'orsle internationale Kongres vedr. 
Ambulancel'lyvning. Kongressens .tE.respræsidenl bliver i\lar
ehal Lyanley. Ambulanceflyvningen har udviklet sig ret 
belydeligl s iden de aller første Forsøg blev foretaget under 
Verdenskrigen. 1\lellem de ivrigste foregangsmænd for den 
Form for Sygetransport maa nævnes Lægerne Ti/mani, Ne
mirowski og Chassaing. Første Gang Ambulancetransport 
pr. Flyvemaskine blev anvendt i større Stil var under Spa
niemes l\larokko Felttog, og senere under de franske Ope
rationer i Syrien. 

Under Kampene i Syrien er der saaledes blevet trans
porteret 4000 Saarede ad Luftvejen. 
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In Memoriam. 
Ved Professor Erik Schou's Død har Aeronautisk Selskab 

mistet et Medlem, hvortil der fra mange Sider i Selskabet 
var sel hen med store Forventninger. 

Professor Schou blev valgt til l\ledlem i Selskabets Besty
relse i Foraaret 1928. Allerede ved sin Indtræden i Besty
relsen kæmpede Professor Schou med den Sygdom, som 
han et halvt Aar senere maatte bukke under for. Med sin 
videnskabelige Uddannelse i i\lathematik og sit omfattende, 
praktiske Kendskab til i\laskinlære havde Professor Schou 
særlige Evner til at være Selskabet til Nytte, og den Redebon
hed, hvormed han trods sin Sygdom indvilgede i at ind 
træde i Bestyrelsen, viste ogsaa, at han vilde paalage sig 
Arbejdet. Tillod Sygdom saaledes ikke Profossor Schou at 
deltage ret meget i Arbejdet indenfor Aeronautisk Selskab, 
saa vil han dog ogsaa i vort Selskab efterlade et i\linde 
der vil blive holdt i Ære. 

Bestyrelsesmøde 
i Det kgl. Danske Aeronautiske Selskab. 

Paa et den 15. Novbr. afholdt Bestyrelsesmøde vedtoges 
bl. a., at Bestyrelsen i Henhold til Lovenes § 10 supplerede 
sig med Direktør Krebs. Endvidere vedtoges det i Anled
ning af det kommede F. A. I. Møde i København, at over
drage Hvervet som Rapporteur General og Generalsekretær 
til henholdsvis Kaptajn Ramm og Direktør /(rebs. Disse Herrer 
blev valgt til al repræsentere Selskabet paa F. A. l.s ekslra
orclinrcre Konferem·e i Paris den Hl . .Januar 1!)2!). 

LITTERATUR 
The Control o{ Aircra(l by .mJiplementary .4viette.~ or .\111/as, 

"Flight" 13. September 1!128. 
Flyv11i11gen i Canada, "Flight" 20. September 1!J28. 
L'Aviation mililaire ilalienne, ~La Conqucte de J:Air", 

1. September 1!128. 
L'Avialion mililaire .misse accompli ses premieres yramlcs 

ma11æ1wre.~ aerien11es, ,,La Conqucte de L'Air", 1. Septem
ber 1!128. 

Um die Hersclmfl in der Luft, "Die Luftwachl", Septem 
ber l!J28. 

Das Mode/j111ywe.m1 ais Lehr- und "\,\'erbemittcl /,'ir die 
Lufl(ahrl, "Die Luflwachl", September l!l28. 

Trois semaines en lrimoleur Ford au-des.ms de /'Amfriqu~ 
du Nord, "L'Aerophile", 1. 15. ,\ugust l!J28. 

Neue selbslveredelnde Aluminium-G11ssleyieru11yc11 mil /wirer 
Elasli=iliilsgre11=e, ,,Zeitschrift f. fl. und l\lotorluflschiffahrl", 
28. August HJ28. 

Ein besonders l'erfa/rre11 =ur Messung der Wi11dgeschwi11-
digkeit in l' erbi11d11ng mil Fl11gze11g-A 11fslieye11, "Zeilschrift 
f. Fl. und MotorluflschHfart", 28. August 1928. 

A Synopsis of' British J\ir Efforl During lhe The War, Ae-
roplane 7. Nov. 1928. 

Some German War Statislics, Aeroplane 7. Nov. 1928. 
L'A11logyre de la Cierva, La Conquete de L'Air 1.Nov.1928. 
La France cherche 1111 Acroport, La Conquete de L'Air 1. 

Nov. 1928. 
La consecralion de l 'autogire, L'Aeronautique Oktober 1!)28. 
Eme Beitrag zur Landelecknik grasser Lutschitfe, Zeit

schrift fiir Fl. und l\lotorl uftschiffahrt, Hefte 18, 1928 (Særtryk.) 
Die historische Entwicklun,q der Luftfahrl, Zeitschrift fiir 

Fl. und l\fotorluftschiffahrt, Hefte 19 og 20 1928. 
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I TIL FL YVEMOTORER, AUTOMOBILER - MOTORCYKLER OG ENHVER I 
l MOTOR KAN A LTI D FAAS ET PASSENDE BOS C H T ~ N DR ø R i 
i i 
1 STØRSTE ØKONOMI ... HØJERE YDEEVNE ... HØJESTE SIKKERHED : 

j::_; GL.MØNT12 AJs MAGNETO KØBENHAVNK, !=:. 

mEFoNER ,3002 &. 13072 G e neralreprcesentanter for Robert Bosch A/G, Stuttgar t. mEGR.-• oR, soscHTÆND1 N G 
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Inserat. 

Et engelsk Apparat til Prøvning af Flyveraspiranter. 

A LLEREDE i adskillige Aar har man iYrigl studeret og 
foretaget Undersøgelse af Flyvere, og dette har bl. a. 

resulteret i Fremstillingen af Reid's Pro \'eapparat for Fly
vere, idet man ved Hjælp af dette Apparat kan undersøge 
den vordende Elevs Anlæg for FlyYning. 

Apparatet er blevet fremstillet af Squadron Leader G. H. 
Reid med Assistance af de til Royal Air Force hørende 
lægevidenskabelige Laboratorier. Det bliver nu anvendt 
overalt indenfor det engelske Royal .\ir Force og Resulta
terne har vist, at det er overordentlig paalideligt. 

Det bestaar af en Flyvemaskinekrop, der er udstyret paa 
vanlig l\Iaade med Styrestang og Siderorshanupel, men paa 
Instrumentbrædlet foran Flyverens Plads er der anbragt en 
Halvcirkel af Lamper, og under denne er der en vandret 
Linie af Lamper, om kan paavirkes af Styregrejerne. 

De 2 øverste Lamper i Halvcirklen er hvide og brænder 
konstant, og paa lignende l\Iaade er der en konstant bræn
dende hvid Lampe midt i den vandrette Linie. Lam
perne til venstre for l\lidterlampen t•r rode, og Lamperne 
til højre er grønne, Naar Styrestangen og Siderorshammel 
holdes i l\lidterstilling, er alle de farvede Lys slukkede; 
men alt eftersom de 2 Styregrejer bevæges, tændes een 
eller flere Lamper, enten de røde eller de grønne. Alle disse 
Lamper er forbundet med et elektrisk l\laaleapparat. 

Prøven foregaar paa den l\laade, at den, der skal prøves, 

tager Plads paa Forersædet. lian bliver derefter anmodet 
om at fore Styrestangen over til venstre, ved hvilken Be
Yægelse de 2 l\liclterlamper "svinger'" med over til samme 
Side. Saa faar han et \verlissement om at passe paa, hvor
efter Strømmen bliver sat til. Pludselig tændes alle de røde 
Lamper paa venstre Side, og Prøven gaar nu ud paa at 
konstatere, hvorlænge det varer inden Synet af Lamperne 
bliver overfort til en ?,Iuskelbevægelse, der fører Styrestan
gen tilbage Lil neutral Stilling og slukker alle Lysene. Hvis 
Styrestangen føres for hurtigt tilbage, vil Aspiranten højst 
sandsynlig føre Bevægel en for langl over til højre, der vil 
bevirke, at det grønne Lys bliver tændt, hvorefter der atter 
maa gøres en Bevægelse til venslre, og saa fremdeles indtil 
kun de hvide l\lidterlamper lyser. l\Iedens dette foregaar. 
er der en ?,lekanisme, der i Kurver optegner den anvendte Tid. 

Denne Prøve gentages 10 Gange til venstre og derefter 
10 Gange til højre, og l\liddeltallet af Kurverne giver Resul
tatet. Det samme gentages derefter med Siderorshammelen, 
og endelig tilsidst maa Aspiranten gennemgaa en tilsva
rende Prøve med Styrestang og Siclerorshammel paa samme 
Tid. Dette sidste er naturligvis betydeligt vanskeligere. 

Apparetet har de sidste fem Aar været anvendt i det 
engelske Royal Air Force, og man har været udmærket til
freds dermed. 

DEN ENGELSKE RUSSELL "LOBE" FALDSKÆRM 

"Russell Lobe" Faldskærm 
med ludstlllellg Sele, 

Vi opfordrer enhver til at foretage et Udspring samtidig med os. 
Anerkendt som den bedste Faldskærm af Verdens kendte Flyvere. 

Fabrikeret af: 
E. R. CALTHROP'S AERIAL PATENTS, LIMITED. 

Alle Henvendelser til T. H, ROBERTS, Sekretær & l{nsserer. 

TH E BRITISH RU SS E LL PA RACH UTE CO., LTD. 
423/423a, EDGWARE ROAD, LONDON, W. 2, ENGLAND. 
Telegraphic & Cable ,!dress: Telephone: 

"SAVEMALIVO, LONDON". PADDINGTON 8332 



LOWELL THOMAS: 

EUROPEAN SKYW A YS 
The Story of a Tour of 
Europe by Aeroplane. 

Illustreret. 
Ca, 15 Kr, 
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AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Tel1. 2552 - 13303 - 13304 
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Brdr. Friis-Hansen 
Omøgade 5 • · • Tlf. 15435 
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BALDIT: 

L~S ROUTES AERIENNES 
DE L'ATLANTIQUE 

Ca. 6 Kr. 

.-. .... 

-

!.:===:. AU6 UST BAN6 _:=::_!:_ Vesterbrogade 60, København V. 
Telt. 2552 · 1a303 • 18404 
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Da Redaktionen har modtaget saa 
mange Forespørgsler, at vi desværre ikke 
kan bringe alle Svarene paa een Gang, 
maa vi bede enkelte af Læserne have os 
undskyldt til næste Gang "FLYV" ud
kommer. 

Børge Jørgensen, van Dycks Alle 35 S. : 
Sp. Hvor stor er Blackburn "Iris" 

Flyvebaad? 
Sv. Spændevidde 95'- 6"; Længde 

67'- 1"; Bæreflade 2,460 Kv. Fod; Total 
Vægt 27,000 Ibs.; Motorstyrke 3 Rolls
Royce-"Condor", hver paa 650 HK.; 
Nyttelast 8,126 Ibs. 

De opgivne Størrelser er engelske 
Maal. 

A/s Meisterlin & Søtofte 
Studiestr~de 40, Købhvn, K. 

Telefon C. 5263. Telgr.-Adr. Modstand 

Palmer Hjul 
Dæk & Slanger 

Abonnent paa "FLYV" igennem Gjel
lerups Forlag spørger: 

1) Kan det lade sig gøre (i Sommer
halvaaret) al leje en Flyvemaskine i 
Kastrup Lufthavn, over til en Landsby 
i Jylland, - i dette Tilfælde til en By 
ca. 10 km S.Ø. for Horsens? 

2) I saa Tilfælde, hvad vil det koste? 
3) l\laa en dansk Flyver lande paa en 

Mark uden Sognefogedens og Markens 
Ejers Tilladelse? 

Sv. ad 1) og 2). Ja. - Henvend Dem 
til Det Danske Luftfartsselskab, Vester
brogade 5, TH.: 8800. Selskabet vil kunne 
oplyse Dem om Prisen. 

ad 3) Ja; - men umiddelbart efter 
Landingen er Flyveren iflg. Loven for
pligtet til at henvende sig baade til 
Markens Ejer samt nærmeste Politimyn
dighed, og forinden dette finder Sted, 
maa Flyvningen ikke forsættes. Saafremt 
Vedkommende Flyver kommer fra Ud
landet skal den første L!lnding indenfor 
Danmarks Grænse dog foregaa paa en 
Grænselufthavn (af Hensyn til Told
væsnet). 

DET DANSKE 
LUFTFARTSELSKAB A/s 

KØBENHAVN 
Passage-Bureau: Vesterbrogade 5 

TIi, C, 8800, 31148 & 904 
Telegr.-Adr, a nLulttart" 

Daglig Forbindelse mellem Skandinavien 
og alle Europas større Byer 

Oplysninger og Billetter 
fans i nlle Rejseburenuer snmt hos 

Det Dnnske Lultlnrtselsknb A/S 

CAPTAIN GEORGE H. WILKINS: 

FLYING THE ARCTIC 
31 Illustrationer. 

Ca. !fr. 10,50. 

.... .... 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60 - København V. 

rau:r 
:usaa 
•aoo:a .. , .. , .. 

Tell. 2552 • 13303 - 13404 

Leverer 

alle udenlandske 

aeronautiske Tidskrifter 

·:::.:: :• •• .~ .. •·: •• •• :::~·::::::::::::::::•;:.•: :: :•.:s :· •:.~::::::-. .. :: 

ALT FOR DAMERNE 

• PARFUME RIE 

BREININ6 

Luftfartforsikringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Fraktion for Danmark 
Tlf. Central 12 793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 



GIVES CONSTANT TAUTNESS 

Factonn :-
~~~r\.'-Wi"liW,9.) 

INE 
--~ \eR IN ALL CLIMATES 

Telephones:-
Gerrard 2312. 
Regent 4728. 

Milan C ltaly.l 
Bremen(uermany, TITANINE- EMAILLITE,LTD~l75,PICCADILLY,LONDON,W.1. 

Teleararrt5 & ~bles, • 
•'letøtree, Piccy,London. 

Engelske Fremskridt i Flyvemaskinekonstruktioner siden 1918. 
DEN kendte engelske Flyvemaskinkonstruktør T. 

O.M.Sopwilh, Chef for Hawker Engineering Co., 
har i en Artikel bl. a . udtalt følgende: 

" . . . Rent konstruktionsma'ssig set, synes jeg, 
vi har opnaaet en Del i Løbet af de sidste 10 Aar. 
I 1918 var det Materiale, vi anvendte til Bygning 
af Flyvemaskiner, Træ. Nu tildags, derimod, er Me
talmaskinen, med dens mange Fordele, Standart 
Konstruktionen . . . . 

.. . . Vore Produktionsomkostninger er blevet 
lavere. Vedligeholdelse, Eftersyn og Udskiftning af 

THORNBLADS 

Reservedele koster kun det halve af, hvad det 
kostede i 1918, og vi har faaet en Flyvemaskine, 
der i Ydeevne er langt bedre. Endvidere kan vi 
nu hjælpe os selv hvad Raamaterialer angaar, hvor
imod vi tidligere maatte importere alt det Træ, 
der skulde bruges til Bygning af Flyvemaskiner." 

Som bekendt søger Englænderne i videst mulige 
Grad at anvende Staal til Konstruktionen af Flyve
maskiner, og Mr. Sopwith fortæller ogsaa, at han 
venter, at Staalet vil faa en stadig større Anven
delse til Flyvemaskinebygning. 

FALDSK~RM 
FOR ALLE FLYVERE - ENHVER (HASTIGHED - ALLE HØJDER 

GENERAL-REF'R.ÆSENTANT 

CARL H. LUNDHOLM A/0 STOCKHOLM 16 
_,. 

. . 
- -



MARCONI 
RADIOSTATIONER FOR LUFTFART 
FLYVNING UDEN HAD IO ER SOi\l SE.ILA DS 

UDEN KOMPAS 

.Å. 

AERODROM 
STATIONER 

~IED PE,JLEAXL.EG 

TELEFON-TELEGRAF STATIONER 
FOH .\LLE TYPEH FLYVmlASKINER 

LEVERANDØR TIL DEN DAKSJ{E Il.ER OG FLA.\DE. 
LUrTFARTSELSl{AilET ~,. rL. 

REPH,ESENT.\NTER: 

SOPHUS BERENDSEN A/s 
TELEFON TLGR. 

Sfi 00 RAADHUSPLADS 37, KØBENHAVN BE REXDSEN 

CELLON 
DOPE 

Yder den største Modstandskraft under 
alle klimatiske Forhold. 

<=· 

Anvendes i talrige Lande 
af Hær og Marine og 
førende Flyvemaskine-Fa
briker hele Verden over. 

•:> 

Fremstilles kun af : 

Cellon (Richmond) Ltd. 
Richmond, Surrey 

England 

Repræsentant for Danmark: 

J. C. Munthe Kauffmann 
Upsalagade 18 

København 

Udstyr Flyvemaskinen 
med 

SMITH'S INSTRUMENTER 
og 

K. L. G. TÆNDRØR 

Delte Udstyr l'orelm•kkes 

al' alle kendte Flyvere, 

Navigatører og Ingeniører. 

LPvcrandor til de n da11 skl" og: 
hriliskc Hær ng F lnmlc, s:nn t Lurt
lal'ISl'is kah,•1· hc-!c \'e1·d ,•11 o \'t, ,. 

"Med den er De sikker 
i Luften." 

IRVIN FALDSKÆRME 
er det Redningsudstyr, der bliver anvendt 
al Lultstyrkerne i De forenede Stater, Stor 
Britanien, Danmark, Japan, Sverrig, Norge, 
Polen, Chile, Peru, Siam og tyve andre 
Lande Verden over. Overalt bliver den 
regnet lor det mest paalidelige, sikreste og 
mest økonomiske Udstyr af sin Art. Dens 
Overlegenhed er bevist gennem aarelang Brug 

og Tusinder af sammenlignende Prøver. 

Over 125 Menneskeliv er blevet reddet. 
0 v e r 8 0 0 0 v e li l' k k e d e U d • p r i n g, 
Over 50.000 vellykkede Preveudkaat. 

Forlang illustreret Brochure. 

Irving Air Chute Co., Ine. Irving Air Chute of 
372, Pearl St. Buffalo, N. Y. Gt. Britain, Ltd., 

Letchworth, Herta. 
Te/egr.-Adr•u•: Tele,r.-AJ,.,,., 

.,l"in Buffalo, N.Y.U.S.A." .,lrvin Letchworth. Enirland." 




