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Dornier DO-X. 

DE senere Aar har været vidende til en Kappe
strid mellem de forskellige Konstruktører om 

at fremstille tlen størt mulige Tral'ikflyvemaskine. 
Hver ny Type, der kom frem, imponerede ved sin 
Størrelse; men sjeldent gik der mange Maaneder, 
før en endnu større Type saa Dagens Lys. Projek
ter, der paa Papiret syntes fantastiske, blev til Vir
keligheg.. 

Flyvfeknikens sidste Triumf er Dornier Flyve
baaden,,~ nej Dornier Flyveskibet DO-X; - Kæm
pen, der fuldt lastet vejer 52 Tons. 

Hvorfor hygger man nu saa store Maskiner? 
Dels af trafiktekniske og dels af økonomiske 

Grunde. 
For at skabe saa rentabel en Passager-Luftbefor

dring som vel muligt, gælder <let om at kunne trans
portere det største Antal Passagerer samtidigt, ana
logt med alle øvrige Trafikmidler; og for at skaffe 
det tilstrækkeligt store Antal Passagerer, maa man 
kunne yde det luftrejsende Publikum større Sik
kerhed, mere Plads og flere Bekvemmeligheder 

Luftens 
Kæmper 

end Tilfældet hidtil har været. Paa de lange Luft
ruter kan man ikke nøjes med at byde Passagererne 
den begrænsede Plads i en Stol; Rejsen vil virke 
alt for trættende, og Flyvemaskinen vil i saa Fald 
ikke kunne konkurere med de bestaaende Trafik
midler. Bl. a. dette har ført til en Forøgelse af Tra
fikflyvemaskinens Dimensioner. 

Over de meget lange Strækninger maa Flyvema
skinen medføre Besætning og Afløsning for denne, 
endvidere navigatoriske Hjælpemidler, Radioanlæg, 
samt for Søluftfartøjernes Vedkommende den nød
vendige Søudrustning, og i de mindre Flyvemaski
ner vilde disse optage en uforholdsmæssig stor Del 
af Pladsen i Forhold til Nyttelasten. Jo større Fly
vemaskinen er, desto mindre bliver den Del, som 
Besætning og Hjælpemidler optager i Forhold til 
den betalende Last. 

Lige siden Firmaets Start har Dornier-V ærftel 
beskæftiget sig med Bygning af store, sødygtige Fly
vebaade. I flere Aar ofrede det sig udelukkende for 
Forsknings- og Forsøgsarbejder, og de flere-moto-
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:\lotorhcljcningsrum merl Instrumenttavler i DO-X. 

rede i\Ictal-Soluftl'art0jer, som det byggede i Aarene 
Hl14- HH8, l'rcmviste mange tekniske Nyheder, der 
blev af al"gorendc Betydning for de fleste senere 
Metalkonslruklioner. Den første Flyvebaad, som 
Dornier-Værl'lel byggede i HH4, havde en Spænd
vidde paa .!3 111, og i 1917 fremkom det med en 
stor 4-moloret Type. Efter Krigen kom der en Tid, 
hvor del maatle standse Videreudviklingen af det 
store Solurtrartøj. I Aarene 1\119 HJ24 bygger del 
1,1delukkende en ·Del mindre Flyvebaade, derimel
lem ~portsflyvebaaden "Libelle" og den to-molo
rede .. Dornier-,Val ", og i 192G- 27 kommer saa en
delig den store 4.-motorecle, 2000 HK. FlyveLaad 
,, Dornier-Superwal ~. 

De Erfaringer, som Dornier har indhøsel igen
nem Bygningen af alle disse Typer (det drejer sig 
iall om 28 l'orskellige), har muliggjort Konstruk
tioner af meget store Dimensioner. 

Indtil Dato er Dornier DO-X den største eksiste
rende Flyvemaskine, men fornylig er der imidlertid 
kommel i\Ieddelelse l'ra Amerika om, at man der 
er i Frerd med al hygge nogle Kæmpemonoplaner, 
der i ikke ringe (_;rad overgaar Dornier-Flyveskibet 

Motor-Agregnt i DO-X. 

Nr. 1 
I li Størrelse. Meddelelsen er kommet fra 
· The General Development Company i 
Conneclicut, og Planerne er udarbej
dede al' Vicepnesidenten, Dr. William 
ffhilney Chrisllnas samt Chefingeniø
ren, E. Eliot Green . 

I i\lodsælning Lil DO-X bliver de nye 
amerikanske Luflka~mper byc1aet som 
Landmaskiner, og ikke mindr~bend fire 
i\Im,kiner er sal under Bygning. Inge
niorerne stoler aabenhart saa meget paa 
deres Beregninger og Vindkanal-Prø
ver, al de ikke først vil nø.ies med at 
hygge een Forsogsmaski11e. Omkostnin
ge rn e lil Bygning af de l'ire Maskiner 
er ai~~laaet. Lil t? Millioner ~ollars, og 
den lrnanc1elle Støtte ydes af Bankier
firma et R<'id, J(ing and Company i Hart
ford , Conn. 

Den nye Christmas-Kæmpe bliver et 
i\Ionoplan , Landmaskine, med lo Fusi
lager (Kroppe), og Dimensionerne bli
ver l'olgende : Spænd vidde 80 m; Plan

areal ;DG2 1112 ; Planbredde (Maksimum) Hi,57 m; 
Længde 42,1 m ; Højde 9,(i m; Maskinens Tornvægt 
er beregnet LU 10.\100 kg ; Brændstof til 9.100 kg; 
Nyttelast 15.900 kg ; samlet Vægt 65.900 kg. 

Til selve Konstruktionen i de to Fusilager og Pla
net skal der a nvendes Staal; men mærkelig nok 
kommer Beklæd ningen Lil at bestaa af Krydsfiner. 

Som Drivkraft skal anvendes otte Motorer. hver 
paa 1.100 HK. Forude i hver af de to Fusilager an
bringes fire i\lo lorer; de bliver indbygget symetrisk 
omkring en fæ lles Propelaksel og paa en saadan 
Maade, al en hvilken som helst af ~Iotorerne in
denfor hver Gruppe kan kobles ud. I Maskinrum
mel bliver der saa rigelig Plads, at Moto1:erne kan 
tilses og even tuelt repareres under Flyvningen. 

Passagerernes Rum og Saloner faar dels Plads i 
Planet og dels i de to Fusilager. Der bliver Plads 
til 160 Passagerer foruden en Besætning paa 17 
Mand. Langs Planets Forkant indrettes 14 mindre 
Kahytter, der hver har Siddeplads til seks Personer. 
Paa del underste Dæk i hver Fuselage indrettes en 
Salon med 12 Siddepladser, og bag hver af disse 
Saloner bliver der SpiJJeværelse og H.ygeværelse. I 

Styrehus i DO-X. 

.. 



.. 
Planets Midterstykke_ faar Spisesalonen sin Plads; 
Serveringen foregaar ved mindre Borde, og 40 Per
soner ad Gangen kan faa Plads i denne rummelige 
Salon. Det øverste Dæk i de to Fuselager er f orbe
h_oldt den 17 Mand store Besætning. 

!} 
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Efter Meddelelserne at dømme har man allerede 
paabegyndt Bygningen af Maskinerne, og den første 
ventes klar til Prøveflyvning i det kommende Ef-
teraar. J. F. 

Skitse al Christmns-MonoplnneL: (1) Brænrlsloftnnke, (2) Poslrum, (3) Bngnge- og Fragtrum. 
(4) Pnssngerknhytler. (fi) l{onlor, (0) l(vurter for Officerer, (7) Promenadedæk, (8) Toiletter, 
(9 og 10) Mnsklnrum, (11 og 12) I{økkcn, (13) Spisesnlon, (14) Styrehus og Kommandobro, 

, ~ . . 

, I 

(15) Mnskinrum, (10) Pussugersuloner, (17) Rygeværelser. 

. ,... 
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Frankrig og Verdenslufttrafiken. 
DA den franske Lufttrafik paa et meget tidligt Tids-

punkt søgte Forbindelse ud over Europa var Ko
lonierne i Nordafrika rel naturligt del første Maal , 
man tilstræbte, men lige siden denne Forbindelse 
blev etableret i September 19Hl har man arbe.idel 
paa at virkeliggøre den store Plan : al sætte l\loder
landet i Luftforbin<lclse med alle dets Kolonier, og 
Aarel Hl30 synes at skulle blive et meget virksomt 
Aar for den franske oversøiske Lufttrafik. 

I clet store hele dre.ier det sig om lre Forbindel
ser: Frankrig- Nordafrika med Forbindelse vider e 
til Sydamerika (der dog allerede eksisterer) saml 
de nye Linier Frankrig-Kongo- Madagascar og 
Frankrig- Indokina. 

Frankrig-Nordafrika-Sydamerika. 
"Compagnie Generale Aeropostale". 

Dette Rulenel hlev paabegyndl den 25. December 
1918 af "Lignes Lalecocre", som Firmaet hed ind
til 1927. l\Ied Toulouse som Udgangspunkt opret
tedes en regelmæssig Lufll'orbindelse med Barce
lona. Den første Udvidelse l'ulgle den 1. September 
19HJ, da Hulen hJev l'orhengel Lil Casablanca i Nord
afrika med Mellemlandinger i Alicanle, i\Ialaga, Tan
ger og Rabat. I Hl23 og 1!)21 aahnedes Linierne 
Marseille - Perpignan og Alicanle Oran. Den l'orste 
af de tre store Etapper paa Lurtl'orbinclclsen Frank
rig- Sydamerika blev elahlerel i 1925 ved Slnek
ningen Casahla11ca- Dakar. I de l'olgende Aar rorlc:-. 
der Forhandlinger med l'orskellige sydamerikanske 
Stater, og da disse var hragl i Onlen, l'ulgle i No
vember rn:n Aalrningen ar Hulen: Nalal Hio de 
.Janeiro- l\lonlevideo- Buenos Aires . Endelig blev 
der paa Strækningen over Atlanlerhavcl fra Dal.ar 
til Natal, den 1. Marts l!l28, oprellet en s:t•rlig Damp
skibsl'orbindelse med I-i l111rliggaae11de Posthaade. 
Fra dette Tidspunkt at regne hcstaar der saaledes 
en regelmressig, komhinerel Luft- og Dampskihs
forbindelse mellem Frankrig og Sydamerika. 

Endelig den 15. Juli 192H bliver Hutenetle t i Syd
amerika forlænget til Santiago i Chile. 

Et saa stort Hutenet kra·ver naturligvis en meget 
omfattende Organisation paa .lorden, og l'oruclen tal
rige Nødlandingspladser raacler "Aeropostale" over 
3\J Land- og Solufthavnc. Særlig vanskeligt var det 
at organisere Strækningen :i\lcndoza- Sanliago, hvor 
man maatte opi GOOO Meters Ho_jdc l'or al komme over 
Andesh_jergene, og hvor man i B.ierglerr:en maalte 
anlægge ikke mindre e11d 11 Nødlandingspladser. 

,,Acropostale"s Luftflaade hestaar af 178 Lancl
maskiner og 17 Søluftfartø.ier. Selskahels Personale 
udgør U27; derimellem er 80 Flyvere, 41 Lurthavne
ledere, 30 Chefmekanikere, 210 Mekanikere, G78 Spe
cialister, 50 Marineofficerer og 200 Sofolk. 

Selskahets fremtidige Planer paa clet sydameri
kanske Kontinent gaar ml paa al organisere en For
bindelse fra ('fatal til fransk Guayana, samt en For
bindelse Lil Nordamerika . For kort Tid siden har· 
det slullet en 5-aarig Kontrakt med den chilensiske 
Regering, der garanterer det Halvdelen af den for 

Bolivia, Peru og Nordamerika bestemte Postmængde. 
Endvidere ligger del i Underhandling med den ita
lienske og spanske Regering angaaende de til Frank
rig, Nordafrika, Vestafrika og Sydamerika bestemte 
Posll'orsendelser. 

Frankrig-Kongo-Madagascar. 
,,Compagnie Transafricaine". 

Nævnte Selskab er startet i Sommeren 1929 med 
det Formaal, først at etablere Forbindelse med 
Elisa helh ville i Belgisk Kongo, - med Tilslutning 
til del store belgiske Luftrutenet i Kongo - og der
næst mecl :i\Iadagascar. Selskabet skal have Hoved
kontor i Algier, og herfra skal Ruten gaa over Lag
houal, El lialea, Aoulef, Sahara, Gao, Niamey, Zin
der, Forl-Lamy, Fort-Archambault, Bangur og Braz
za vi lle. Da delte Ruteprojekt falder nøje sammen 
med de belgiske Planer om en Luftforbindelse Bel
gien- Kongo, forhandles der med den belgiske Re
gering 0111 et eventuelt Samarbejde paa denne Stræk
ning. Hvorvidt dette opnaas, vides endnu ikke, men 
de franske Planer er saa vidt fremme, at der paa 
Luftfartsministeriets Budget for 1930 er en Post paa 
rn i\Iillioner Francs til Oprettelse af en ugentlig Luft
l'orliindelse Paris Elisabethville. 

Selskahets egen Startkapital er paa 6 Millioner 
Francs, hvoraf Compagnie Gcnerale Aeropostale har 
Hnlwlelen ; men den skal udvides til 60 Millioner, 
hvorar Slalen tilskyder een Tred.iedel, Aeropostale 
cen Tred.iedel og Selskahet Compagnie Air-Afrique 
een Trcd.icdel (delle sidste Selskab blev startet med 
del Formaal al undersøge Muligheder for Luftfor
hi ndelscr i Al'rika). 

Forbindelsen med Kongo venter man at faa etab
leret i Aar, derefter skal Ruten forlænges gennem 
Rhocl esia lil l\Iadagascar, og i 1931 tager man fat 
paa de l'orste Prøveflyvninger mellem Paris og den 
store l'ranske Ø paa Afrikas Østkyst. 

Frankrig-Indokina. 
,,Compagnie Air-Asie". 

Ogsaa delle Selskah hlev grundlagt i Sommeren 
1 !l~!I. Dels Formaal er at etablere Luftforbindelse 
l'ra Frankrig til det f_jerne Østen samt lokale Luft
l'orlii mlelser i Østen. Med disse Maal for Øje har 
man allerede !'oretaget oml'attende organisatoriske 
..\rhc.icler, og det nye Selskahs Program kommer til 
al oml'allc følgende: :, 

1) Oprcllelse af Luftforbindelsen Paris- Indokina. 
~) Oprellelsen af et Luftrutenet indenfor Indo

ldnn, samt 
:)) Oprellelsen af Luftforbindelser mellem Indo

kina og de omliggende Lane (Kina, Indien, Siam). 
Den l'orsle Del af Luftforbindelsen fra Frankrig 

til Asien eksisterer allerede, idet de to franske Sel
skaber "Air-Union Lignes d'Orient" og "Cidna" 
begge har Forbindelse med Bagdad. 

J. F. 
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Sammenlignende Driftsstatistik for 
Det Danske Luftfartselskab A/s 

for Aarene 1928-1929 

Km paa Rute .. . ...... . ..... . 
Km paa Ekstraflyvning . . · . . . 
Km paa Rundflyvning .. . . .. . 
Tilsammen .... .. .... . ...... . 
Passagerer paa Rute .. . ..... . 

- - Rundflyvning 
Antal Rundflyvningsture ... . 
Befordret Gods i ~g ........ . 

- Bagage 1 kg ...... . 
Tilsammen .... . ...... . ..... . 
Post i kg . .................. . 
SamletVægtbefordretpaa Rute 

148.495 
9.382 
8.900 

12.076 
22.569 

1928 

166.777 
1.602 

992 
224 

34.645 
5.901 

161.329 

Trafikregelmæssighed Hamburg-Ruten 
(Form.) ..... . ..... . .... .. ...... .. 99,350/o 

Trafikregelmæssighed Hamburg-Ruten 
(Eftm.) . .... . . . . .. . .. . .. . .. ....... 98,060/o 

154.460 
24.320 
4.505 

16.705 
23.884 

1929 

183.285 
1.740 

790 
157 

40.589 
4.980 

176.645 

1000/o 

100 0/o 

Den meget store Fremgang i Kilometerantallet paa Eks
traflyvning skyldes Isflyvningerne i Februar-Marts Maaned. 
Der blev ved denne Lejlighed fløjet: 

101 Dobbeltture mellem København og Marslev, eller ialt 
31.688 km. 
Det Danske Luftfartselskab udførte heraf med 

egne Maskiner ....... ... ........ . ............ 17.800 km 
med 3 chartrede hollandske l\laskiner . . . . . . . . . . . 13.888 -
lait blev befordret: 414 Passagerer ........ .. ... . mi~J.20 kg 

Bagage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.13!) -
Post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.262 -
Gods og Aviser . . . . .. . ·. . . . . 29.243 -

121.764 kg 
- Hvad Rundflyvningerne angaar skyldes Tilbagegangen i 
i Antallet af Starter og tilbagelagte Kilometer hovedsage
ligt, at der til Rundflyvningerne i Aar delvis er benyttet 
Fokker F. VIl-1\laskine med Plads til 8 Passagerer, medens 
der i 1928 anvendtes en 3-sædet de Havilland-Maskine. 

I Rutefart andrager Fremgangen: 
for Passagerer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,6 0/o 

- Gods .... . . . .. . .. ... . . . . .... . .. . . . . . . 38,3 0/o 
- Bagage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,8 0/o 
- den samlede befordrede \ ægt . . . . . 9,5 0/o 

For den transporterede Postmængde er der en Tilbage
gang. Dette skyldes bl. a., at en Del af den Post, der i 1928 
blev sendt med D. D. L.'s Ruter, i .\ar er dirigeret ad Nat
postruterne. Med Natpostmaskinerne er ogsaa befordret en 
Del Fragtgods, som ellers vilde være kommet D.D. L. tilgode. 

Som det vil ses, har Trafikregelmæssigheden for begge 
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Herhjemme fra. 
Ballonopstigningen fra Tivoli den 15. December, 
der skulde have fundet Sted under Premierløjtnant Poulsens 
Førerskab, maatte desværre opgives, fordi den kraftige Blæst 
drev den fyldte Ballon over mod Træerne, der rev en lang 
Flænge i Hylstret. 

Udnævnelse. 
Militærflyveren, Premierløjtnant Tage Andersen er fra 

den 101i~ f. A. blevet udnævnt til Kaptajn ved Flyverkorpset. 

Kaptajn Anker Andersens Død. 
Som meddelt i forrige Nummer af "FLYV" foretog Sta

tens Luftfartstilsyn, Kaptajn .-!.nker Andersen og Ingeniør 
M. P. Eskildsen, i Begyndelsen af December l\laaned en Tje
nesterejse til Tyskland for at studere Natbelysningen paa 
Luftruterne. 

Rejsen skulde imidlertid l"aa et trist Forløb; thi den 6. De
cember om Morgenen kom det sørgelige Budtkab til Køben
havn, at der Natten imellem den 5. og 6. var hændet en 
alvorlig Automobilulykke i Tyskland, der havde kostet Kap
tajn Andersen Livet. 

Sammen med to Herrer fra Deutsche Gesellschaft fur 
Luftverkehr var Kapta.in Andersen og Ingeniør Eskildsen 
kørt ud i Automobil for at besigtige F~Tanlæget paa Stræk
ningen Hannover- Berlin. I Nærheden af Brandenburg hændte 
Ulykken. Ved en ubevogtet Baneoverskæring kørte Bilen 
ind i det frembrusende Tog. Bilen væltede o~ kom i Brand. 
Da Togpersonalet kom til lljælp, viste det s1~, at Ulykken 
desværre havde krævet en af Passagerernes Liv; - Kaptajn 
Anker Andersen var dræbt paa Stedet. De tre øvrige Passa
gerer blev ført til Sygehuset i Brandenburg; men alle tre 
var heldigvis sluppet med lettere Kvæstelser. Ingeniør Es
kildsen kunde saafedes efter et Par Ugers Forløb rejse hjem 
til København. 

Paa Foranledning af det danske Gesandtskab i Berlin 
blev Kaptajn Andersens Kiste transporteret til København, 
hvor den dræbte Flyver under meget stor J)eltagelse blev 
stedet til Hvile paa Frederiksberg Kirkegaard. 

IC/Z1 

\ (/~10 

Selskabets Ruter været 100 0/o, idet alle de planmæssige Ture Fra Isvinteren forrige Aars En af Hærens FlyvemaQkincr opretholder 
er gennemførte, og der er ikke forefaldet Nødlandinger. Postlorbindelsen mellem Jylland og Læsø. 

Natlufttrafiken i De Forenede Stater. 
J LØBET af forholdsvis kort Tid har Lufttrafiken 

i U. S. A. opnaaet en meget stærk Udvikling, som 
i -Særdeleshed har givet sig Udslag i Oprettelsen af 
et stort Net af Natluftruter. Navnlig har denne Ud
vikling fundet Sted efter at Regeringen har over-

ladt al Lufttrafik til en Række private Selskaber. 
Landets Udstrækning og den Omstændighed, · at 

det danner een politisk Enhed, begunstiger selv
følgelig Oprettelsen og Anvendelsen af Luftruter, 
selv om disse saa til Gengæld har Jernbanerne a1 
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konkurrere med. Men netop dette sidste Moment 
har i høj Grad været medvirkende til at fremme 
Natlufttrafiken; thi i Konkurencen med Jernbanerne 
gjaldt det om at lade Flyvemaskinen udnytte alle 
'Døgnets 24 Timer, og Resultatet er blevet, at De 
Forenede Stater i Øjeblikket har det største Net af 
Natluftruter i Verden. Alene de Strækninger, der om 
Natten bliver fløjet af Boeing-Selskabet, er større 
end hele det europæiske Net af Natluftruter. 

For nogle Maaneder siden havde dette Selskab 
naaet en samlet Ydelse paa 8 Millioner gennemfløjne 
Kilometer, og heraf var de 3.700.000 km udført i 
Natlufttrafik. I Øjeblikket flyves der daglig 16.000 km 
i Rutefart, og heraf udføres ca. 7.300 km om Natten. 

De Fordringer, som Natlufttrafiken stiller til .Tord
organisationen, er selvfølgelig meget store; thi kun 
gennem den bedst mulige tekniske Organisation kan 
der skabes den nødvendige Sikkerhed. Strækningen 
New York- San Francisko er den længste Natluft
rute i Verden; fra Kyst til Kyst maaler den ca. 
4350 km; sine Steder gaar den hen over Terræn 
med 3000 Meter hø.ie Bjerge, og paa denne Rute er 
Sikringstjenesten ordnet paa eksemplarisk Vis. lait 
er der 111 Nødlandingspladser til Raadighed for 
Flyverne, udstyret med komplet Landingsbelysning, 
d. v. s., at der paa hele Strækningen er sikret Lan
dingsmulighed for hver 40 km. 

Til Afmærkning af Ruten er opstillet 232 større 
Blinkfyr og 529 mindre Fyr, saaledes at der ialt -
eksklusive Fyr- og Belysningsarrangement paa Lan
dingspladserne - findes 761 optiske Hjælpemidler, 
der strækker sig som en Kæde af Orienteringspunk
ter fra Atlanterhavskysten til Stillehavskysten . 

Betragter man Natluftrutencltet som Helhed, da 
er der ialt 17.500 km indrellcl til Natflyvning (af 

et Rutenet paa 55.000 km), og paa hele denne Di
stance findes der gennemsnitlig for hver 16 Kilo
meter et stort Fyr med en Lysstyrke paa over 1 
Million NormaIlys. Disse Fyr er anbragte paa nogle 
20 Meter høje Staalmaster. I Lighed med Stræknin
gen New York- San Francisco er der paa samt
lige Natflyvningsruter anlagt oplyste Nødlandings-
pladser for hver ca. 40 Kilometer. _ . 

Det andet betydningsfulde Hjælpemiddel er Rad10-
telefonien, der muliggør en stadig Kontakt mellem 
Fartøjet i Luften og .Jorden. Paa den her omtalte 
Strækning findes der 16 Lufthavne med Radioin
stallation til Raadighed for Korrespondance fra Luf
ten, hvorigennem bl.a. Vejrmeldinger kan faas; men 
yderligere er der for hver 300 Kilometer anbragt 
et Radiofyr, Dette Radionet bidrager ogsaa i høj 
Grad til Forøgelse af Sikkerheden under den nat
lige Trafik. 

Takket være Natlufttrafiken er det lykkedes de 
fleste amerikanske Luftfartselskaber at opnaa gode 
økonomiske Resultater. Hertil bidrager naturligvis 
i første Række den Kontrakt, som de respektive 
Selskaber har med Postvæsenet; men den Post
mængde, som Publikum selv indleverer· til Luftbe
fordring, er saa rigelig, at mange af Selskaberne 
kan notere et reelt Overskud. 

Paa de i Øjeblikket eksisterende 25 Luftruter med 
Postkoncession befordres der gennemsnitlig 317.800 
kg Post om Maaneden, og et enkelt Selskab har, 
ifølge det amerikanske Tidsskrift "Aeronautical Jour
nal of Commerce" Oktober HJ29, i første Halvdel 
af 1929 haft en befordret Postmængde paa ca. 415.000 
kg, der for nævnte Tidsrum har givet det en Ge
vinst (a profit) paa :323.393 Dollars. 

pilot. 

BØGER. r 
·f Jorden rundt i "Graf Zeppelin". 

. respcrscn og Pio's Forlag. 

Mellem Passagererne paa "Graf Zeppelin"s berømmelige 
Færd .Jorden rundt var den lyske ,Journalist, Max Geisen
heyner, der i en meget interessant Bog har beskrevet sine 
Indtryk under denne gigantiske Tur. Let har del ikke \'æret 
at samle disse mangfoldige og hastigt vekslende fndlryk i 
en Bog paa 128 Sider; men del er lykkedes Max Geisen
heyner, endog paa en megel tiltalende ;\laade. Ydermere er 
BeskriYelsen ar en Rejse, hvor Passageren tilbringer 12 Døgn 
12 Timer i Luften og ikke har andel al be~lille end al se 
ud ad Vinduet, en vanskelig Opgave, der let kan virke lræl
tcnde; men ikke desto mindre holdes L:t!serens fnteresse 
fanget i den Grad, at man saa al sige flyver med paa Turen 

Kvikt og fornøjeligt skildrer Forfatteren den :35.000 Kilo
meter lange Rejse, samt den stormende Begejstring, hvor
med Luftskibet og dets Besætning blev modtaget paa l\Iel 
lemstationerne Tokio, Los Angelos og New York. 

Forfatteren har illustreret Bogen med mange af sine egne, 
udmærkede Optagelser. 

I Jorden rundt med "Graf Zeppelin" er det helt og hol
dent Passageren der fortæller, og ikke den Luftfartskyndige. 

Til Maanen i Raket . 
Drengebog. l<nrtonneret 2,50. 

DES lyske Forkæmper for Raketluftrartøjet, Elektroinge
niør Otto Willi Gail, har skrevet en Fortælling om sit 

Yndlingsemne. r dansk Oversættelse, under Titlen "Til Maa
nen i Rakel", er denne fantasifulde Bog udkommet hos Gyl
dendal. 

Den skildrer en Hejse i et Hakelluflfarløj. En tysk Op
finder, llans llardl, konstruerer el saakaldl Rumskib, og 
sammen med sin Onkel foretager han en spændende og be
gh·enhedsrig He_jse til :\laanen. l\lan følger Opfinderen paa 
hans Re,jse ud i Rummel. og læser med Interesse om de 
mange underlige Situationer, der opstaar, naar man jager 
afsted gennem Rummel med en Fart af ,10.000 Kilometer i 
Timen. 

Problemet i Bogen er interessant - maaske noget for 
indviklet for Drenge; den stiller store Fordringer til Fan
tasien, og det svirrer om Ørene med svimlende Hastigheder. 
Der er imidlertid det mærkelige ved Bogen, at Forfatteren 
selv tror, at det, han har skrevet som Fortælling, engang 
vil blive til Virkelighed. 

Indbinding af "FLYV". Ved Henvendelse til AUGUST BANGS BOGHANDEL indbindes "FLYl'" i et smukt 
Shirtingsbind med Guldtryk paa Forsiden for 7.00 Kr. 

L 
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Sikring af N atflyvningen. 
SAAVEL økonomiske som drifttekniske Grunde vil 

i stadig stigende Grad kræve øget Natflyvning, 
og i samme Grad som dette er Tilfældet maa man 
skærpe Kravet om Sikkerhed gennem cl fuldstæn
digt paalicleligt fungerende Fyrsystem. 

Firmaet Pintsch, Berlin, der er meget kendt paa 
Luftsignalvæsenets Ornraade, har bragt forskellige 
Konstruktioner paa Marked.et, der for en stor Del 
betyder virkelige Fornyelser, og Ffrmaet bygger nu 
ogsaa elektriske Fyr, hvor man til det yderste har 
udnyttet de Erfaringer, der er gjort af Flyverne paa 
samtlige europæiske Natflyveruter. 

De nye Fyr kan fremvise følgende Fordele: 
1. Lang Blinkvarighed ved hurtig Blinkl'ølgc. 
2. Moderne Rørlampe med lang Levetid. 
3. Toplys som Tilsætningsfyr. 

Som den mest fremragende EgenskalJ kan næv
nes en Fordobling i Blinkets Varighed, men saa
ledes, at Tidsrummet mellem Blinkene forbliver 
uforandret som tidligere, eller en Fordobling af 
Blinkene ved samme Omdrejningslid som tidligere. 
Som bekendt er en hurtig Rækkefølge af de en
kelte Blink yderst værdifuld for de stærkt optagne 
Flyvere, og endvidere vil man ved længst mulig 
Varighed af Blinket hindre en Forringelse af Lys
værdien og af Fyrets Rækkevidde. Dette opnaas med 
de nye Fyr ved Anvendelse af' lo· Oplikker, der er 
anordnet saaledes, at de roterer om en enkelt Lys
kilde. Denne Løsning betyder paa Luftfarts-Fyrom
raadet en fuldstændig Fornyelse. Optikken bestaar 
af slebne Linselementer og muliggør en omtrent 
fuldstændig Udnyttelse af den Lysstrøm, der ud
straales fra Lyskilden. Firmaet Pintsch bygger disse 
nye Fyr i tre forsellige Størrelser. De to største, 
DL 150 og DL 115, er udrustede med en automa
tisk Lampeskiftnings-Anordning, der kun træder i 
Virksomhed ved en Beskadigelse af Glødelampen, 
men ikke ved en eventuel Svigten af Elektricitets
forsyningen. Da en Kontrollampe i Shaltskabet vi
ser, naar en saadan automatisk Udveksling af Lam
pen har fundet Sted, giver denne Lampeskiftning 
Fyret en stor Driftsikkerhed og tillader den fulde 
Udnyttelse af Glødelampens Levetid. 

Nyt er ogsaa den for begge de største Fyrtyper 
anvendte Rør-Glødelampe. For at undgaa den ved 
længere Brændetid uundgaaelige Sværtning af Glas
kolben har man anbragt Lyslegemet i den underste 
Del af Lampen, saaledes at Sværtningen sker i den 
øverste Del af Kolben, hvorved Lyset kun absor
beres i uvæsentlig Grad. LeYctiden af disse nye Rør
Lamper er desuden adskilligt længere end ved de 
til Lyskastere hidtil almindeligt anvendte Lamper. 
Lysene i Fyrene DL 150 og DL 115 har en Lys
styrke paa en i\lillion og 300.000 HL. 

En yderli::;ere Nyhed brin:,.er Fyrene derved, al 
der kan tilsættes et rødt eller hvidt Toplys, eller 
et kursvisende Toplys, hvis Anvendelse betyder en 
Række Forbedringer for Belysningen af Nalflyve
strækningerne. 

Saaledes kan Toplyset fortsætte den naturlige op
adgaaende Spredning af den roterende Hovedoptik 

og tillige ved rødt eller hvidt j'asl Lys til enhver 
Tid vise Flyverne, hvor Fyret befinder !iig. 

Endvidere kan det røde eller hvide Toplys ved 
Hja'lp af et paa Kontakttavlen anbragt Hvirvel
strømsapparat afgive en Hække Blink, hvis "Karak
ter" er ua/1zængig aj'Hovedf!Jrel og allsaa for Eksem
pel efter Morsealfabetet ved Blinkenes Karakter an
giver Fyrets Løbenummer og derved muliggør den 
nøjagtige Bestemmelse af Stedet. 

"Karakteren" af Toplyset kan ved Hjælp af en 
paa Drejebordet anbragt Kontakt indstilles saaledes, 
at ToJJlysel kun lyser, naar begge Hovedlyskeglerne 
j'alcler i Flyveslrcckningens Retning Derved kan Fly
veren oplyses om Flyveretningen, selv om han som 
Følge af usigtbart Vejr ikke kan se det næste Fyr 
paa Strækningen. 

Endelig kan Toplyset isledet for Glasklokker for
synes med 2 fast indbyggede Linsesegmenter og 
tjene som Retningsfyr. idet Toplyset kun lyser i 
Strækningens Længderetning og virker paa samme 
Maade som et faststaaende Kystfyr, der kun sender 
Straaler ud i en bestemt Retning. 

Noget i enhver Henseende nyt er den lille Ud
førelse af Drejelinsefyret - DL 50 - . Dette Fyr 
er ved sit Lysudbytte paa 150.000 HL i Forhold til 
sin samlede Vægt noget ganske enestaaende, og kan 
paa Grund af denne sin ringe Vægt indrettes som 
Ophejsningsfyr i Forbindelse med en tilhørende lige
ledes nykonstrueret l\last. Dette Fyr kan altsaa ef
terses og renses fra Jorden, uden at det er nød
vendigt at bestige Masten. Dette er i og for sig al
lerede en stor Lettelse for Betjenings- og Kontrol
personalet, og da særlig om Vinteren, hvor der maa 
regnes med, at Stigetrinene kan være glatte af Is. 

F. S. 
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• 
Nyt fra alle Lande. 

Fru Promenutlecl:ekkcl ntlenlor Spiscsuloncn i n. 1011. 

Sikkerhedsforanstaltninger paa Luftruterne over den 
engelske Kanal. Det engelske Luftfa1·tsminisleriu111 har i 
en af sine sidste Meddelelser paabudt l'olgcndc I lo,jder for 
Passagerflyvninger oYer den engelske Kanal: 

Fly,·emaskiner med een ~lolor . .. .. . . 5000 til 7:'i00 Fod 
med lo l\lotorer . . . . . . :-1000 

.,. ~ " o' I 

,:,- ~:-....~ 
, . _. ...... ~ 1ned tre !\lotorcr . ... , ~000 -

!' . ... ~ .· ' 

: ·: S;~~~ie1i11:~)Yis skal nævnes, al Dblancen fra Kyst Lil Kyst 
. ·mell-e'iid6over og Calais er 11 miles (17,U km ). ., ' . 

Luftforbindelsen Cairo-Kapstaden bliver virkeliggjort 
i meget nær Fremtid. Den sydafrikanske Regering har ·be
vilget Imperial Airways en Sub,·enlion paa 100.000 Lsl. over 
en Periode af fem Aar. 

Længderekord. F. A. I. har godkendt de franske Flyvere 
Costes og Bellonte's Distanceflyvning fra Paris til IIe-Lonang
Kiang i Manchuriet, 7.90:'i km uden l\lellemlamling. 

(Flight ti. 11/ 12 HlW). 

,~~pe'~ ·engelske Regerii?gs Støtte af Sportsflyvningen. 
. D~t er imponerende al se,. i hvilken Grad.Englænderne be

·.;· , stræl>er thrg efter at fremme Interessen 1or Flyvning ude 
,'- ·• •.,- i~e.llø\n: tt~h .,ch riJe Beroikning. Siden 1027 har de 1:-1 slats-

• . ', :.oudecs.toltedti"S.porlsflyveklubber saalede~ tilsammen mod-
' ''tageL1IBi050 'Lsl. - eller ca . <i:'i0.000 Kronet· af Hegeringcn 

til Uqclmmelse og Træning af Sporlsriyvcrc. llissc t:l Klub~ 
•,1._,... ·~r ;!!Jer ·lilsanimen 18 i\laskirll'r, og hertil kommer del ny-
:.~• ~,;•.... ... oprettede Nat•ional Flying Sel'llice med andrl' '.!.7 l\(al:,kiner. 
~\;~~•• ' l • \.d. -·?• •' ",: •~ 1•:·;,Gr41i -Zeppelin", der i Ojebikl,rnl ligger stille pai1 \ 'a•rr-

~.i?.-::i,~.~.,. ,.. .\ .(1.,~t ~\ed, ·.Bdllt!)isø~n, h;y- siden sin første J>rovctur i ~cplcm-
:/',+". " :1·· • ·l ' '.'b'er ,1928 'tilbagelagt 116.98!1 Kilometer. 

l ' , ,. .·•( • V , •t • • .. ' ' . ,. ., . ·,"" .,- ,. 
Flyvemaskinen skal hjælpe nødstedte Bjergbestigere. 

Den svejtsiske Alpeklub agter i den kommt•rHle Sommer i 
Forbindelse med l\lilitærel at foretage Forsog ured Flyve
maskiner for al undersøge, om Fly,·emaskinen i givne Til 
fælde kan yde Hjælp til nodstedte Bjergbestigere. i\lan vil 
foretage Eftersogninger fra Luften og kaste Fodcmidler ned . 

Rentabel Luftfart. Selvom Lufltrafiken endnu maa sub
ventioneres paa forsk~llig l\laade, gives der dog en Form 
for Handelsluftfart, der helt og holdent kan klare sig paa 

kommerciel Vis uden Stolte. Vi tænker her paa Fotografe
ring og Korthegning fra Luften. I England f. Eks. findes der 
lo ~elskaber, A ir~l'(l{/ Operating ComJHlll!J og Air S11rvey 
Company. som allercclc gennem l'len• .\ar har drevet en ud
hyllegivende Fnrrclning ved Korllægning af slorrc Slræk
ningl'r i de l'ngclske Kolonier. Forstnæn1tc Selskab har for 
nylig raact en storre _Ordrc -,der gaar ud paa Kortlægning 
al' 110.800 K,·adrat Kilometer i del nordlige Rhodesia. (Til 
Sammenligning -;kal anl'o res, al hele Danmark maaler 
:18.Ul'i km 0 ). 

Luftfartsu<lstilling i Paris. 1 ~o, cmbcr l\laaned ll. A. vil 
Chamhrc !>)'ndicalc fram; ai~c afholde sin t'.!.· internationale 
Luftfarls11dstilling i Grand Palais i Paris. 

Flyvningens Betydning bliver desværre ofte un<lernir
deret; glædeligt er det dcrror at erfare - efter hvad La 
Co11q11ete de L 'air skriYer at Begeringen i U. S. A. stiller 
!..aa store Forventninger Lil Flyvningen, at den indtil Dato 
har turdet ofre 1 i\lillial'<l Dollars - een i\lilliard - paa 
Oprettelsen af LuflhaYnl' og Luftrull'r. 

Rekorden i Svæveflugt, dl"r ble,· sal ar den lyskl' Lojl
nant Dinorl den HJ.- 20. Oktober 1!)2\l, ble\' ucll'ort ved Ro
sillcn i Ostprojscn (ved Oslcrsoen): Dclll' Sled og Wasscr
kuppc i Hhon-Ilojderne er Centrene ror Sva'verlugls-For
søgenc i Tyskland. Dinort startede Kl. t:'i.lU i en Vindstyrke 
af 8 m 1Sek., men under den næsten l ;i Timer~ SYu!n•rJugt 
naaede Vinden en Styrke af 20 111 Sek. Svrcvcplancl havde 
l'olgendc Dimensioner: Spa•111.lvidde 1:{,10 111; Længde 7,;i m, 
Planbredde 1,7 m; Areal '.!.l,U m1. 

Det engelske Luftskib R. 100 har den Hi' December f. A. 
foretaget sin første l'rovcfart. Det er bygget ar del private 
Selskab, Airship Guaranlce Co. Lie!., en Filial af \'ickers Ltd. 
Dels Dimensioner er omtrent de samme som R. 101's (se 
"FLYV" Nr. U og 11, 1!12!1). Dog er der hl. a. den Forskel 
paa de to Luftskibe, at R 100 kun har tre i\lotorgondoler; 
der hver rummer lo lllolorer, (een Trækpopel og een Tryk
propel). 

Ligesom R. Hil er det indrettet som Passagerluftskib. 
' ,· 

, ... ·t .. 

. . " Et 1-ljorne uf Sp1sesulonen i n 100. 

.. 



SELSKAB 

Nr. 2 Februar 1930 3. Aargang 

Redaktion: 
.I. Fo/lmclll/1 (Ansvars h.) 

og 
D. la r.011r 

IND HOLD : Flyvningens Terminolol{!, S. 9. - Lulllruliken over l,øbenhuvn, S. 10. -
Flyvningen puu 1slund. S. 11. - Den tyske Flyvemaskineindustri. S. 13. - Generul 
Nobllcs Poredrag, S. 14. - Flyveulykken den 28. Junuur 1030, S. 16. - Nordisk 
Luftfoto. S. 17. - Herhjemme Ira, S. li. - Flyvemaskine styrtet ned, S. 18. -
U. S. A. bygger nye l(rempe-Luftsk ibe, S. 18. - En Hilsen fra U. S. A., S. 19. -
Nyt lrn ulle Lunde, S. 20. • 

Ekspedition: 
.\ugust Bangs Forlag, 

Tel1. 13.803 - 19,404, 

Vesterbrogade 60. 

FLY VNINGEN og 
hvad dertil hører er 

af saa ny Dato, at det 
danske Sprog paa ad
skillige Omraader end
nu ikke har de rette 
Ord til Karakterisering 
af en bestemt Funktion 
eller Ting, og i mange 
Tilfælde ser man <le 
mærkeligste Ord an
vendt. Til Eks. skal her 
nævnes det sidste nye 
indenfor Aeronautikens 
Verden, nemlig Svæve
flyvningen, - som den 
i Almindelighed bliver 
kaldt. 
l~ Selve de Apparater, 
hvormed den saakaldte 
Svæveflyvning foreta
ges, hevævncs i vort 
Sprog med mange for
skellige Orcl. Paa tysk 
hedder det Segefllug
zeug · paa engelsk soa
ring plane og paa fransk 
planeur; men herhjem
me mangler vi endnu 
et vedtaget karakteris

Flyvningens 

tisk Udtryk. Mange har været benyttet - og bliver 
det endnu i Flæng - ; men visse af dem er rigtig
nok ikke lige heldige. Nogle af de Benævnelser, 
der har været anvendt paa dansk er bl.a.: en mo
torløs Flyvemaskine, et Svæveplan; en Svæveflyver; 
en Skoleplan og en Skolemaskine (til Brug ved Ud
dannelse); et Luftplan; et Svæveflyveplan; en Svæve.
flyvemaskine. 

Svæveflyvningen benævnes oftest Flyvning uden 

Terminologi. 

Motor, saa det er selv
følgelig fristende at be
nytte Odet en motor/øs 
Flyvemaskine. · Men i 
Anordning om Lliftfart 
er det præciseret, at 
man ved Ordet Flyve
maskine forstaar et 
Luftfarte.\ tungere end 
Luft og med eget Frem
drivningsmiddel. 

Ordet molorløs kan 
saaledes ikke med Rette 
anvendes, naar Talen 
drejer sig om de Appa
rater, der benyttes til 
Svæve- eller Glideflyv
ning, da en Flyvema
skine jo er et Luftfartøj· 
med eget Fremdriv
ningsmiddel. 

I Forbindelse \ med 
Omtalen af Svæveflyv
ning kan det f. Eks. 
heller ikke være kor
rekt at sige: ,,Maskinen 
bliver bygget som Mo
noplan" eller n • • , • før 
Starten anbringes Ma
skinen i Vindretningen". 

Ordet Maskine hører sikkert ikke hjemme i denne 
Forbindelse. Vilde det ikke være mere korrekt al 
benytte Benævnelsen Apparat - eller maaske end
nu bedre Luftfartøj'! Sammensætninger med Ordet 
Maskine bør derfor heller ikke anvendes; og l d
trykket Skolemaskine er vel ogsaa noget misv~sende 
at an:v.ende i Forbindelse med Begrebet: Flyvning 
uden Motor. 

Betragter man de øvrige Betegnelser, der har 
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været anvendt saa er de fleste af dem lige saa 
vildledende. At benævne clet motorløse Luftfartøj, 
hvormed der foretages en Flugt i Luften, som en 
Svæve- eller Glideflyver kan sikkert ikke være rig
tigt hvorimod disse to Renævnelser maaske med 
Rette kan anvendes om den Person, der beskæftiger 
sig med Svæve- eller Glideflugt. . . 

Apropos Ordene Svæveflugt og GLLdeflugl; vilde 
disse ikke være bedre at anvende end Svæveflyv
ning og Glideflyvning? Om en Fl):vemas~ne, der 
manøvreres ned uden Motorens H3ælp, siger man 
jo, at den lander i Glideflugt. 

Ordet Pt Luftplan har flere Gange paa Dansk 
været anvendt for Betegnelsen Flyvemaskine, og 
det er den direkte Oversættelse al' det engelske 
aeroplane eller det amerikanske airplane. I de en
gelsktalende Lande benyttes aeroplane imidlertid 
udelukkende som Betegnelse for del vedtagne dan
ske Udtryk Flyvemaskine og ikke som Betegnelse 
for de Luftfartøier, der anvendes til Svæveflugt. 

Fælleskønbetegnelsen en Skoleplan (til Brug for 
Undervisning i Svæveflugt) kan heller ikke være 
korrekt, for ved delte Ord maa man vel nærmest 
forstaa en Timeplan i en Skole. Tanken har aaben
bart været at danne et Udtryk af Ordet Bæreplan. 

Nr. 2 

Men i denne Forhindelse med en Flyvemaskines 
Bæreplaner taler man ikke om en Plan men der
imod om el Plan, og det nydannede 10rd burde 
derfor snarere have været Skoleplanet oa ikke Skole
planen. Et Plan er en Del af et Luftfa~tøi men en 
Plan kan være saa meget andet. ·' 

Tilbage er Ordene Svæveplan og S11ævefllyveplan 
(samt d~ analoge_ O~·d Glideplan og Glideflyveplan), 
og mon _1kke _cl al chsse <lækker Meningen bedst, naar 
det dreJer sig om at hcnævne selve Luftfartøjet'! 

Intet bestemt Ord har enclnu vundet Hævd i dansk 
Sprogbrug. Den saakaldte Flyvning - eller Flugt -
uden _Motor har hidtil været saa lidt praktiseret 
her hJemme, at man med Rette kan sige at noale . ' ~ 
bestemte Benævnelser ikke har vundet Indpas. 

Da nogle af vore Læsere maaske er af en anden 
Opfattelse, skulde det ghl'dc Redaktionen, om disse 
vilde give deres Mening Lil Kende i denne Sag, 
saalede~ vi kunde l'aa l'astslaaet, hvilke Ord vi skal 
bruge paa Dansk, naar Talen drejer sia om Svæve
flugt (eller Svævcl'lyvning). Eventuel!~ [ndlæe1 be
des _se_ndt til Selskabets Adr.: Prins .Iørgens r;aarcl, 
Chnshanshorg. 

.T. F. 

Lufttrafiken over København. 
Statens Lufthavn, Kastrup, meddeler: 

1923 1925 1926 1927 1928 1929 
Passagerer (incl. Transitpassagerer) ................ ... . .. . 431 5.082 7.792 H.181 7.438 9.218 

(excl. . ) . ...................... 431 l.298 5.745 7.072 5.634 7.312 
Luftfartøjer (ankomne og afgaaede) ... .. .................. 308 2.298 2.654 3. lfi6 2.876 3.227 

Gods i kg (til København) ............................... 25.888 60.611 72.729 92.107 
(fra København) ............................... 8.110 12.335 20.385 36.524 

Total Godsmængde i kg ................ . ................. 33.998 72.946 93.114 128.631 
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Flyvningen paa Island. 

Pnrt(:,frn Reykjnvik Hn,·n. 

ffVER Gang, der har været Projekter-fremme- om 
Flyvninger over det nordlige Atlanterhav, har 

Island været nævnt som :\lellemstntion paa Vejen 
til Amerika, og de senere Aar har det ogsaa været 
gæstet af flere Flyveekspeditioner, der var paa Vej 
over det store Ocean. I 1 H24 blev Reykjavik saa
ledes anløbet af de amerikanske Flyvere Nelson, 
Smith og Wade under deres Flyvning Jorden rundt, 
og paa samme Tid kom den italienske Flyver Lo
catelli til Landet paa Vej fra Italien til Amerika. 
Endelig havde Reykjavik i Sommer en 192H Besøg 
af den svenske Flyver Albin 1\hrenberg, der var paa 
Ve.i vestover, og de fremmede Flyveres Besøg 
g_jorde selvfølgelig ikke saa lidt til at fremme Inter
essen for Flyvningen. 

Disse udenlandske Gæster var dog ikke de første 
Flyvere, der kom til Island; - thi allerede i 1919-20 
havde et islandsk Selskab køht et Par A vro-Maski
ner, hvormed der .blev foretaget en Del Passager
fly'vninger. De to Flyvere, der dengang gav adskil
Jige lslændere deres Luftdaab, var en Amerikaner 
samt Englænderen Kaptajn Faber, der bl. a. er kendt 
her i Danmark fra den Tid han var ansat som Tra
fikflyver hos Det Danske Luftfartselskab. 

Der startes et islandsk Flyveselskab. 
I 1!127 startedes Islands Flyueselska/J Af ,; med det 

Formaal at drive Post- og Passagerflyvning. Selska
bet sluttede Kontrakt med Deutsche Luft Hansa, der 
dels skulde stille to Trafikmaskiner til Disposition, 
og dels foretage den flyv etekniske Organisation. Ret 
naturligt blev Reykjavik valgt som Hovedstation, og 
i 1928 paahegyndtes de fors te regelmæssige Post
flyvninger. 

Begge l\Iaskiner var indrettet som Søluftfartøjer, 
idet disse langt bedre end Landmaskiner egner sig 
til Flyvninger i Landet. Kun meget faa Steder er 
det muligt at finde Landingsplads for en i\Iaskine 
med Hjulunderstel , hvorimod de mange Fjorde og 
Søer frembyder en Mængde uchrnnkede Start- og 
Landingspladser for Søluftfartø.ier .. ,Selv om vi fly
ver ind over Landet" siger Fly,·eselskabets For-

l'aa Grundlag af Oplysninger, 
som Islands hervæ rende Re
præsentant, l\linister Sveinn 
Bjårnsson velvilligst har givet 
~FLYV•', samt efter l\leddelel
ser i islandske Blade, bringer 
vi en Artikel om Flyvningen 
paa !~land. 

mand, Dr. Johannesson, ,,er det bedst at gøre det 
med Søluftfartøjer. Holder;vi blot en ordentlig Højde, 
kan vi altid naa ned paa en af de mange Søer." 

~ Om Selskahels Arbejde i Hl28 og 29, " fortæller 
Dr . .Tohannesson videre, ., kan ikke siges andet end 
godt. I to Somre har Selskabet opretholdt regel
mæssig Lufttrafik i Landet, og det er lykkedes Fly
verne efter Forventning at følge Fartplanen. Der er 
ikke sket nogen Ulykke, og Publikum vilde sikkert 
finde det beklageligt, om Flyvningen bortfaldt. 

I 1929 har vi haft 2 Maskiner, men kun den ene 
har fløjet med Post og Passagerer, medens den an
den udelukkende har været beskæftiget med Efter
søgning af Sildestimer . 

Af forskellige Grunde begyndte Flyvningen se
nere end beregnet, nemlig først i Begyndelsen af 
Juli, og den sluttede med l dgangen af September 
Maaned. I dette Tidsrum har begge Maskinerne 
fløjet ca. ti0.000 km; vi har befordret noget over 
1000 Passagerer, adskillige Tusinde Postforsendelser, 
og desuden har vi foretaget en Del Sygetransporter. 

Omkostningerne ved Sommerens Flyvninger b1i
ver ca. 160.000 Kr. Langt den største Part er Lejen 
af Flyvemaski11er fra Lu/1 Hansa. Lejen er ca. 2,30 
Kr. pr. km for de første 50.000 km, og derefter 1,20 
Kr. En anden meget stor UclgiJtspost er Transporten 
af Maskinerne frem og tilbage samt Flyvernes Rejse
omkostninger. De1111e Post andrager for sidste Som
mer noget over 20.000 Kr. 

Indtægterne har fordelt sig saaledes: Sildeefter
søgning 40.000 Kr., Posttilskud 20 000 Kr., Statstil
skud 20.000 Kr. samt indgaaet for Personbefordring 
ca. 25.000 Kr. Det maa bemærkes, at kun den ene 
Maskine har været anvendt til Passagerhefordring, 
samt at Flyvetiden kun har været ca. 21/ 2 Maaned. 
Der bliver derl'or godl 50.000 Kr. Underskud paa 
Driften : men Luft Hansa har givet Løfte om at 
nedsætte Lejen af :\Iaskinerne med dette Beløb." 

Eftersøgning af Sildestimer. 
Islands Hepnt•sentant i Danmark, Minister Sveinn 

Bjornsson, der er meget interesseret i Flyvningen 



Side 12 

i sil H,icmland, er i Særdeleshed bege_jstret for den 
H.iælp, Flyvemaskinen kan yde Fiskeriet. 

lal al de is l:mrlslce Lultfurlojer i neykjnvik llnvn. 
(Foto: lleulsche Luft- Hunsa). 

.. Hele sidste Aar,'" siger Ministeren, Jrnr Flyve
selskabets ene i\laski11e udelukkende været anvendt 
til El'tersogning al' Sildestimer. Medens den store 
Fiskerl'la:ule paa 200- :-mo Skibe oppe ved '.\:ord
veslkyslen ol'le har maattet sejle rundt i hele Dage 
for al lede el'ter Sildestimerne, har Flvvemaskinen 

Somm l' r overtaget delle Hverv. De store Stimer 
gaar altid lige under Havoverfladen, saa Flyveren 
har let ved at l'aa Øje paa dem. ·Medens Flyveren er 
paa Rekognoscering ligger hele Fiskerflaaden stille 
og venter: - del kan slet ikke betale sig for dem 
al lede selv. Alle Skibene har Radiomodtager om
bord, og paa hvert Skib sidder en ;\fand paa Vagt 
ved :\Iod lageren. Naar Flyvemaskinens Besætning saa 
har l'aaet Ø.\e paa en Sildestime, sender Observa
toren ojehlikkelig Bud gennem Flyvemaskinens Ra
diosender ned til den ventende Fiskerflaade, - og 
saa kommer der Liv i Skihene. Alle som en styrer 
de hen 1~10d det Sted, Flyvemaskinen har angivet, -
og Arlie.1del begynder." 

.,Flyvemaskinen har i 1!)2!) været til meget stor 
~ylle ror Si lclel'iskeriet paa Island ", fortsætter Mi
nisteren, ,og vi venter os meget af denne værdi
l'ulde HjR•lp i Fremtiden. Regeringen har betalt for 
FJyverrekog11osceringen; men tænk saa paa, hvad 
alle de mange Skibe har sparet i Olie og Kul ved 
ikke at have været nødt til at krvdse rundt i da
gevis l'or selv at opsøge Silden. " · 

Flyveselskabets Fremtidsplaner. 
Opmuntret al' de gode Resultater, der hidtil er 

opnaael, har tiet islandske Flyveselskab paa sin sirl
sle Generalforsamling heslultet al udvide sin Aktie
kapital fra 20.000 til 200 000 Kr., og det har des
angaaende udstedt følgende Opraah: 

Opfordring til Islænderne: 

Islands Flyveselskab har hesluttel at forø11e 
sin Aktiekapital fra 20.000 til 200.000 Kr. i cl~n 
Hensigt al købe Flyvemaskiner og etablere faste 
Lul'lrutcr over hele Landet i en Periode af 5 
Maaneder, l'rn Begyndelsen af Maj til Slutnin-
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gen af September, saml desuden opretholde 
Flyvning den største Del af Aaret, eftersom 
Vejrforhold og Lejlighed tillader det. Flyvnin
gens Erfaringer i de sidste 2 Aar viser utve
tydigt i Retning af, at Flyvning kan hlive Is
land til uvurderlig Nytte til Post- og Passager
lrafik, til Sygetransport og til anden Anvendelse. 

Aktierne skal lyde paa ~() Kr., 100 Kr., 1000 
Kr. og 5000 Kr. 

Flyyeselskabets Bestyrelse opl'ordrcr indl1wn
gende alle Isla•mlerl', der interesserer sig l'or 
en Forts,l'ttelsc af Flyvningen her i Lanclel, til 
at lage Sagen op og samk .-\klil'I', saalcd<'s al 
dette vigtige F,l'l'dselsl'orlied1 imsmiddcl sikres 

Fremtiden. · 
Ileykja\'ik, i ~cplcmlH·r 1\1:2\l. 

Bestyrelsen for lslmids Flyn·selslrnh .\/s 
Ale.rnnder .fuhan11es.m11. G11<J111 /. llliclclal. 

Magnus B/iindahl. PJl'l11r /lallcl"rsso11. 

Hvis del lykkes Flyvesclslrnhel al l'oroge sin Ak
tiekapital til 200.000 Kr., vil det kohc ~ nye FlyYc
maskiner. Det bliver Trnrikmaski11cr, heregm•I til 
4 Passagerer forude11 Post. Pm, korll're Slnt·kniuger 
vil de _dog kunne medtage 5- I) Passagerer . Hver 
Maskine kommer til al koste c:i. 11!0.( LO Kr. Paa 
denne Mamie fritages Selskaht't da ror cle slorste L d
giftsposter, d. v. s. Leje og Fragt; ml'll til Gengælcl 
kommer saa Vedligeholdelse, Forsikri11!!, Afskrh·-
ning etc. ' 

En Mellemlumlin!(sstation,J.l1111 Vestkysten uf lsl1111d . 
(Foto: f>cutsche Luft(llunsu). 

Omkostningerne ved dissei2 Flyvemaskiners Drift 
hvert Aar anslaar Dr . .Tohanncsson til 150.000 Kr., 
og Fordelingen af de enkelte Udgiftsposter er sat 
saaled<>s: 

Afskrivning ............... :10.000 Kr. 
Forsikring . . . . . . . . . . . . . . . . :·l0.000 " 
Heservedele . . . . . . . . . . . . . . 10.000 ~ 
Benzin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 ~ 
Flyverlønninger. . . . . . . . . . . 16.000 ., 
Mekanikere . . . . . . . . . . . . . . . 18.000 " 
Kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . -l-.000 " 
Flyveleder. . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 " 
Telegrammer . . . . . . . . . . . . . :1.000 ~ 

IaJt . . . 151.000 Kr. 



Nr. 2 

Dr. .Johannesson forudsætter, at der flyves ca. 
100.000 km om Aaret, hvorved Omkostningerne saa
ledes hliver 1,50 Kr. pr. tilbagelagt km. 

Glædeligt er det at erfare, at Flyvningen er ved 
at faa fast Fod indenfor Islands Grænser, og for
haabentlig lykkes det Flyveselskabet at føre sine 
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Fremtidsplaner igennem. Tre unge Islændere er i 
Øjeblikket i Udlandet for at blive uddannet til Tra
fikflyvere, og efter endt Læretid skal de islandske Fly
vere selv tage Arbejdet op paa Flyvesage11s Fremme. 

~Island ser store Fremtidsmuligheder i Flyvnin
gen," har Minister Sveinn Bjornsson sagt, og utvivl
somt er dette rigtigt. 

.T. F. 

Der startes fra Reykjavik. (Foto Deutsche Luft Hansa.) 

Den tyske Flyvemaskineindustri. 
I Samml•nligning nwd de ø\Tige store Lande, hvor Flyve

maskineindustrien l'or langt den \'æsentligste Del opret
holdes af LcVl'l'nndørcrne til Staternes i\lilitævæsencr, er 
denne lnduslri paa en :\la:ule dm1rligl s tillet i Tyskland, hvor 
den eneste .\Hager saa al s ige er Lufllrafikselskahet: Deul
sche Luft Hansa. Ganske ,·ist har Tyskerne ved deres sæd
\'anlige Forretningsdygtiglw<l formaael at skabe et Yist :\lar
kecl i L'dlanclet for deres ypperlige FlyYemaskiner, men 
alligevel vilde det ikkl• have ,·æret muligt at holde Driften 
\'edlige i cle mange Flyvemaskim•- og i\lotorfabriker, hvis 
ikke Rcgeringl•ll var Lraacll h.iælpencle til med kontante Penge. 
Flyvemaskineindus tril•n i de ø\Tige store, europa•iskl• Stall•r 
er ganske anderll'Cles slilll•I, fordi cle respektin negeringer 
aarligl skal bruge adskillige llundrccle i\laskiner og i\Iolorer. 
Naar man i Tysklan<l alligevel har været i Stand til at ved
ligeholde en imponerende Flyveindustri og endog bringe 
denne op paa en kvalilatiY Ilø.ide, der i mangt og meget 
staar som det yppersle i Verden, - det synligste Be,·is fik 
man paa Luftfartsudstillingen i Berlin 1928 - saa er det, for
di Regeringen har subventioneret Industrien. Til Fremme af 
Flyveteknikens Vdvikling har Rigets Trafikministerium hl. a. 
aarligt kunnet disponere over et B"cløh paa ca. 12 l\lillioner 
Mark, og alt i alt har :\linisteriet va•ret bemyndiget til al dis
ponere over en Sum paa 21 imlioner i\lark til Støtte af Luft
fartsindustrien. 

Budgettet beskæres med 75 pCt. 
Denne Sum paa 21 Millioner Mark skal nu, paa Grund af 

Sparebestræbelserne, reduceres til 5,2 l\lill., og hl. a. skal 
Posten paa 12 l\lill. til "Fremme af Flyveteknikens Udvikling" 
helt udgaa. For at hjælpe Flyvemaskineindustrien over den
ne vanskelige Periode, der for flere Fabrikers Vedkommende 

maatte før!.' til en Omlægning al' Drifkn, lrn,·de Higsregerin
gen imidlertid lovet al garantere for et Laan, de r skulde op
tages paa del private Pengemarked. Delte glippede dog, og 
efter lange Forhandlinger erkhl'rede Rigsl'inansm inisleren sig 
heredl til at yde denne Kredit paa H ~lillio1ll'r ,;om t·n El'll'l'
hevilling paa Higets Budgel og al udhetale den som Slalslil
skucl, l'or ln'ilkl- der ikke blev J'orlangl nogen Yd el Sl' til (;en
gæld, og saæledes al de enkelk Firmaer l'ik Summt•n udhelall 
forskudsvis. De paagældencle Firmaer saml den Sum, der 
blev tilclell de enkelll', var : .lunkers Fly\'emaskinel'abrik l,li 
i\lill. ~lk., .Junkers :\lotorfahrik 0,7:'t i\lill., Dornie r 1,(i ~li ll., 
Bayerische Flugzeugwl•rke 0,7 ~!ill., lll·inkel 0,\1 i\lill., Baye
risehe :\lolon•nwreke 1,1 i\lill., .\lbalros0,I :\!ill., Fo<'kl· \\'ull'0,:-l 
:\lill., Siemens i\lolorfabrikl'l' O,fl i\lill., Hohrhaeh 0,:: ~li ll., 
Klemm-Daimler 0,15 l\lill., Arnclo 0,2:, :\lill. saml lbah-Ka l
zenstein 0,Oii i\lill. i\lk. 

Samtidig hil'\' den Sum, som Higsregeringl•n .., kulde ydt• 
Luftfartsindustrien l'or Aaret 1930, fast~al til (i :\lill. i\la rk. 
Derved stod Higslrafikministeriet overl'or cll•n Opgave al 
skulle uclarhejde en Plan, hvorefter de li :\lillionl'I' Lil Drifts
hjælp skulde udbetales, og da denne l'orholds\'b ringe lljælp 
ikke var tilstrækkelig til at hjælpe den samlede Lullfal' ls
industri, var <ler ikke andre Udveje end al inclsk l'amke An
Lallet af de Firmaer, der kunde komme i Belrnglning. De 
Firmaer, som l\linisteriets Luftfartsafdeling \'algte at hjælpe, 
blev følgende: Junkers, Dornier, Heinkel og Bnyerische Fluy
zeugwcrke samt i\lotorfirmaerne Siemc11s, Hayerische llloloren
werke og Junker.~. For i\lolorfirmaernes \'ed kommende gjorde 
man gælclendl•, at de tre udvalgte repræsenterede de heclsle 
tyske luftkølede-, vandkølede og Haaoliemotol'er. De tre al' 
Flyvemaskinel'ahrikerne blev valgt, fordi de \'ar de største 
og mest ydedygtige tyske Fabriker, og for lleinkels Vedkom-
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mende, dl•r ikke fremstiller Trafikmaskiner, kom denne 
Virksomhed med i Bclraglning al' Iknsyn til dem, .\rbejde 
med J(atapullmaskinl•r. Alle dl' ovrigl' Flyvemaskine- og Mo
lorfirmaer fik al Yide, al ck ikke for Fremtiden kunde paa 
regne nogen Subvention Lil Driften. Samtidig hlev De11lsd1e 
Lufthama, Deutsrhe Verkersfliegersc/111le og Deu/sche Ver
suchsanstalt fiir Lu/1fahrl gjorl opmærk»om paa, al de kun 
maatte købe hn;, de Firnrner, cll'r hk,· l,llbn•ntionerel al' 
Regeringen. 

Vil den .tyske Luftfartsindustri blive ødelagt? 
Denne Regeringsbeskmmebe lruer l'or saa vicll med at 

ødelægge den tyske Flyvemaskineindu»tri, og hel'tige lnclven 
tlinger har selvfolgclig re.i<;L sig herimod. I Særdek<,hcd ram
mes de Firmaer, der hl''iktl'l'liger -.ig med Bygning af Trafik
maskiner, hvor Byggemall•riall•l l'I' Slaalror, Krycbfiner og 
Lærred i Modsa·tning Lil andre Firmal'rS .\nvenddse af Me
Lal til hele Konslrnklionen. I okonomisk Henseende er de 
førstnævnte Typer nemlig i\lelalmaskinerne overlegne, hvil
ket bl. a. tydeligt er hlevel hcvisl al' de Typer, som Fokker 
bygger. Lignende Byggemetoder bliYer anvendt af de lyske 
Firmaer Arado og Focke l\'11l/; hvb udmærkede Trafikn1a
skiner har ydel en belydelig Indsats i den tyske Lufltrarik. 
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Fll•re lyske Blade ha•,·der, al Hl'geringeni, Sparebestræbel 
ser paa delte Omraadc ikkl' alcnl' ,·il forhindre den hjem 
lige Flyvemaskinl'inclm,lri i :il konk111-rere paa del udenland 
ske :\Iarked, men og:,,aa vil bremse rlc unge, slr:Ph,omme, 
Lyske Kon,;truklorer. 

Man forsøger nye Udveje. 
Silualioncn t'I' :,,aaleclc!-. megel skmbnesvanger for dl'n ly!-.kl• 

Flyvemaskineind ll!,,Ll'i. :\lan :,,oger energisk al rinde en t.:d 
vej, der kan bevare del hidtil \':l'rende Program; thi i mod 
sat FaTd Lrues hele Udviklingen ar Flyvemaskinefremstillin 
gen i Tyskland paa del alYorligslc . .\lan har forsøgt al l'aa 
Regeringen til paa !>il Budgcl al genoptage l'oslcn paa 12 
l\lillioner i\lark til fremme al ,·iden-.kabelige og almene For
maal, Lul'tl'arl Yedrorende. Endvidere agter .. Hcirh!,,verhand 
der Flugzeugindm,Lrie" at forela•ggc Higslrafikministcriel 

. :-.amt Staterne» Regeringer t'L For:-.lag, hvori man for .\aret 
19:.!0 opstiller el Belob paa lli,2 :\lillioner ~[ark som v:ercnde 

- nodvendigl Lil Fly,·ema!,,kineinåu!-.triens Forl!,, ,l'llcl»e. 
llvorvidl del lykke-; at »kal'fl' den nodvendige lljtC'lp er 

meget tvivlsoml, og det er med bange .\nelser, 111:111 ser Fn•m -
1 i den i :\!ørle. 

.I. F. 

General Nobile's Foredrag. 

Umherto Nohilc. 

EFTEH lndb)•delse ar Del Konoeliue Danske Aero-r, r:, 

ronautiske Selskab holdt (;e11eral "l\'obilP <len 27. 
Januar i Hotel cl'Angleterre's Louis Seize-Sal et Fo
redrag for Selskabets :.\lccllemmer og Gæster. Salen 
var fyldt til sidste Plads. Selskabets Formand, Di
rektør Tyge J. Rothe, bod Velkommen og gav Or
det til General Nobile, der hlev hilst med Haand-

klap af den store Forsamling, da han lrnacll(.• op 
paa Talerstolen. 

I et Foredrag paa Engelsk skildrede General No
bile først den storc Polarf,crd lige fra Forbereckl
sernes travle ~Iaaneder Lil Afslutningen i Polar-Ø<lcl, 
og efter Talerens ~Ianuskript bringer vi l'olgenclc 
Uddrag. 

Eksw•<lition,·n startes. 
Tanken om aller al \'ende tilbage Lil clr · 

store Opgaver, cler endnu ventede over de øde Is- 
regioner, var opstaaet umi<lclelhart cJ'ter ,.Norge'·s 
Landing vecl Te lier efter Pol-Færden i 1 !)26; og de 
Erfaringer, der var hlevet gjort med "Norge'·, vilde 
kunne komme e11 senere Ekspedition tilgodc. 

Forbereclelscrne Lil Italia-bkspcditione11 , der skul
de gennemJørcs Aarct el'ter, hlev en tra\'I Tid . -
Luftskib og Besrl'lning hlcv stillel til Raadighecl al' 
den italienske Regering, men clcn videnskabe I igc• 1 

Side af Ekspeditionen skulde ha\'e en international 
Karakter. Som Folge deraf sogle man Samarbejde 
med fremmede \'idenskahsmænd og Ekspcrlcr. · 

- Da Ekspeditionen ikke raadecle over cl Lurt
skih, <ler var større end .,ltalia " maaltc Basis l'or 
Pol-Flyvningerne la.•gges saa hojt mod Nord s0111 vl'I 
muligt, og del bedst egnede Sled var en Bugt ved 
Spitzbergen, cler ydede cl wlmærkel Læ mocl Stor- 1 

mene, og hvorfra ingen af Flyvningerne hchovede 
at strække sig over :-3- 4000 km. Selv om man med 
et større Luftskib vilde kunne have startet fra en 
langt sydligere Basis, saa vilde selv Flyvninger over 
Polar-Basinel ikke V,t'ret blevet lettere af den fo·und. 

\'ejr(i,•11,•s/n1s ston• Betydning. 
En ar de vigtigste Faktorer for en heklig Gen- -

nemførelse var de meteorologiske Forhold, og mar1 
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var meget vel klar over, at dette vilde volde Van
skeligheder. Selv om det geofysiske Institut i Tromsø 
gjorde sit yderste for al samle de nødvendige Data 
- hvad Ekspeditionens l\Ieteorolog, SYenskeren 
Malmg]'('en, mange (;.ange har udtalt sin Anerken
delse o_ver - saa var de l\Ieddelelser, som Insti
lutet formaaede at indhente fra ikke-europæiske Sla
'tioner, kun sparsomme. Ofte mødtes Vind og Taage, 
hvor man havde ventet at finde klar Himmel og 
rolige Vejrforhold, og denne Vanskelighed med al 
faa de nødvendige meteorologiske Data, voldte be
standig megen Besvær. 

Den Erfaring, man i saa Henseende har gjort, 
viser, at fremtidige Flyvninger over Polarhavet 
nødvendigvis maa fordre el forøget Antal aJ me
teorologiske Stationer, der alle korresponderer med 
een Central-Station, hvor Oplysningerne bliver sam-
1~1. Kun paa denne i.\laade vil det være muligt at 
forudsige de sandsynlige Yejrforhold. Naar der først 
er bleYel opretlel en saadan Kæde af meteorologiske 
Slalioner omkring hele Polarhavet, saa vil del største 
Problem med Hensyn Lil Luflnavigering over hele 
Basinel være løst. 

En systematisk Indsamling af meteorologiske Data 
er absolut uundværlig. Hvis man baserede sine Flyv
ninger paa de Statistiker, der forefindes i Ø.ieblik
ket saa kan man blive udsat for slemme Over
raskelser. 

Ekspeditionens Formaal. 
- ., Jeg skal ikke dvæle nærmere ved Ekspedi

tionens Formaal/ udtalte Generalen, ~thi dem ken
der De allerede. Ved al foretage to eller tre Flyv
ninger havde vi til Hensigt at udforske de ukendte 
Hcgioner omkring ~ikolaj d. II's Land samt 0111-
raadet henimod det nordlige Grønland og Spitz-
bergen. ' 

Formaalet med de geofysiske Undersøgelse1( var: 
Undersøgelser af Luftelektricitelen, .Tordmagnelis-
men samt Oceanografi. 1 

Forberedelserne i saa Henseende var meget om
fattende, og vi indhentede Raad hos Videnskabs
mænd i mange Lande, særlig i Tyskland. Alt blev 
omhyggeligt prøvet, og Malmgreen erklærede, al 

, .ingen Ekspedition kunde være bedre forberedt. -
· - Hvad den arktiske Udrustning angik, havde man 

truffet lige saa omhyggelige Forberedelser og havde 
bl. a. raadført sig med Professor ~ansen. -

Togterne over Polarhavet. 
Som bekendt er April og Ma.i de gW1stigsle :\laa

neder for Lufttogter over de arktiske Egne, hvor
for del var nodvencligt at være ved Spitzhergen se
nest i Slutningen af April. 

Paa den anden Side er del den daarligste Tid for 
Flyvninger henover Europa, men for at naa retti
dig frem til Kingsbay, var man nødt til at gaa igen
nem Bæltet af ugunstige Ve.irforhold. Turen fra Horn 
og Lil Vadsø var saa at sige en ustandselig Kamp 
med Storm, Regn, Taage og Sne, der satte Mand
skab og Materiel paa en haarcl Prøve, som imidler
tid blev beslaaet med Glans. 

De meteorologiske Forhold under Flyvningen 
over Polarhavet blev ikke bedre. Disse Flyvninger 
varede ialt 134 Timer og heraf var kun nogle faa 
med godt Vejr. Taagen var den værste Fjende, og 
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den der fremhø<l størst Fare, da den sædvanligvis 
var ledsaget al' Isdannelser. I Løbet af faa Minutter 
kuncle der paa Luftskibet danne sig et Islag, der 
vejede flere Hundrede Kilo. 

Paa Grund af de ugunstige Vejrforhold blev Na
Yigationen vanskeliggjort i meget høj Grad, og alt 
for ofte hændte det, at man ikke kunde foretage 
astronomiske Observationer. l nder saadanne For
hold vilcle Radiopejling have været en værdifuld 
Hjælp; men med de Metoder, der anvendes i Øje
blikket, kan den kun anvendes over korte Distan
cer. Ekspeditionen kunde kun anvende den inden
for en Afstand al' 4'--500 km. fra Kingsbay; derucl
oycr var Rediopejlingen uanvendelig. 

Den sidste Færd. 
Generalen talte ret ingaaende om cle Forberedel

ser, der gik forud for den sidste og tredie Flyvning, 
den, der havde Nordpolen som Maal - og han poin
terede meget stærkt, at Startdagen ikke blev valgt 
al Hensyn til en italiensk Helligdag, men at det 
ene og alene var .Malmgreens meteorologiske Data, 
der bestemte Tidspunktet. 

Under Turen til Polen mødte man skiftevis klart 
Vejr og Taage; men paa Tilbageturen var det Taage 
og atter Taage. Dertil kom en meget kraftig Vind 
med Sne og Is, og for ikke at drive for Vinden kæm
pede man i 27 Timer med al den Kraft, Motorerne 
kunde yde. 

Om Detaillerne vedrørende det skæbnesvangre 
uheld fortalte Generalen kun lidt. Det kom saa 
pludseligt og skete saa hurtigt, at der ikke varme
gen Tid til Iagttagelser. Luftskibet blev pludselig 
tynget ned - mere og mere nærmede det sig Isen, 
uden at man anede Grunden hertil. Al Ballast blev 
kastet ud men Faldet var ikke til at standse. Der 
blev givet Ordre til at standse Motorerne for ikke 
at Sammenstødet med Isen skulde foraarsage Brand, 
og saa skete Katastrofen. Det hele stod paa i tre 
:\linutter. -

Endelig omtalte Foredragsholderen, at han gen
nem de sidste 15 Aar havde foretaget over eet Tu
sinde Farter med Luftskibe, som han saa at sige 
selv hqvde konstrueret, og af hvilke de Hl Skibe var 
blevet -hygget til fremmede Landes Regeringer. Et 
Par Gange tidligere var det hændet, at et Luftskib 
pludselig uden paaviselig Grund var blevet tynget 
ned i Lighed med "Italia". 

General Nohile sluttede med at udtale sin dybeste 
Beundring overfor alle, der havde ydet deres Hjælp 
under det farefulde Redningsarbejde. 

En Hække Lysbilleder fra "Italia "s Togt fulgte ef
ter det interessante Foredrag, og Tilhørerne takkede 
med et langvarigt og stærkt Bifald. 

Formanden, Dir. Rothe, føjede dertil Selskabets 
Tak, idel han udtalte, at General Nobile med sin 
Dygtighed og udholdende Energi havd~ været en 
af Luftsejladsens Pionerer, og selv om "Italia"-Eks
peclitionen blev det store Pol-Drama, maatte man 
med Knud Rasmussen sige, at det i sig selv var 
en aeronautisk Bedrift at føre Luftskibet fra Italien 
til Nordpolen. 

- - - Efter Foredraget samledes man til en 
lille tvangfri Sammenkomst sammen med Genera), 
Nobile. 
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Flyveulykken den 28. Januar 1930. 
Marinens Flyveva•sen og dansk Flyvning i det he

le laget har lidt el smerteligt Tah ved en Kollision 
mellem to Maskiner i Luften , hvorved Flyverne, 
Sølø.itnant J. H. V . .Tastrau og Sømineassislenl E. 
Jloes LarsPn, mistede Livet. 

Den 28. Januar var ~Iarine11s 2' Lul'lgruppe, he
slaaende af tre Dankok-.Jagere paa en 0velsesflyy
ning, der bl. a. gik ud paa at indøve Omskiftning 
af Gruppeførere. Da Gruppen i 200 Meters Højdl• 
befandt sig over Gaarde11 ,,Ludvigsgave'· ved Ged
ser, laa Sølø.itnanl Harms l'oran som Fører, Moes
Larsen bagerst Lil venstre og Søløjtnanl .laslrau ha
gers[ til højre. Paa <lette Tidspunkt giver Søløjtnanl 
Harnis Tegn til Omskil'lning af Gruppefører, og saa
ledes, at Søløjnanl .Jaslrau skal overtage Føringen, 
hvorefter førstnævnte l\laskine viger ud til højre. 
Ved den paafølgen<le ~Ianøvre sker Katastrofen. 
Ordren til al foretage Omplaceringen maa være 
blevet misforstaael al' den ene af de to bagerste 
Maskiner, saaledes at denne har fulgt Førermaski
nens Drejning, medens den anden er flø.iet ret ud, 
hvorefter Kollisionen er skel. De to Luftfartøjer 
styrtede til Jorden, og begge Flyverne blev <lræht. 

Ved den Undersøgelse, der blev foretaget efter 
Ulykken, har man kunnet konstatere, at ingen af de 
lo Flyvere har forsøgt at lienylle Faldskærmen. 
Højst sandsynligt er de begge hlevel saarel allerede 
i Kollisions-0.iehlikkel. 

SøløJlnanl .T. H. \' . .!aslra11. 
Sølojlnanl .laslrnu hleY 80 Aar gammel (I'. 2:,1k 18\l\lJ. lian 

bh•,· Elev paa Flyveskolen i El'lt•raarl'l 1H11 ol,( al'sluttt•de 
sin Ud<lnnnelse i Oktolwr l!l'.!2. 

i\led periodiske .\l'brydelser paa Grund af Sejlads med 
Flaadens Skibe og Gennemgang al' Officersskolen lrnr ·sø-

lo.ilnant .faslrau lige siden .\fslutningen af sin FlyYerncldan 
nelse gjort T.ieneste ,·ed :\farinens Flyve\'æst•n, hYor han nu 
\'Cd sin Død stod som en af cle ældstt' og mest erl'arne Fly
Yere. Gennem Aarene hat· Solojtnanl .fastrau va•rel betroet 
mange store Opgan·r, !-.Om han med sin aldrig svigtende In 
teresse, Nidkærhed og uht•stridelig Dygtighed har løst sa>r
deles tilfredsstillendt•. 

Da i\larinens Flyvevæsen for I •12 .\ar siden modtog de nye> 
1.uftfartojer fra llt•inkel i Warnemiinde, ha,·de Solojtnanl 
.fastrau den Opga,·t• al indl'lyve disst•, og dt•t ,·ar ham, de1· 
rørte lre Lut'lrartojer ar s:11111ne Typt• til Bar<·Plona i For
sommeren l!l2!J. 

En rellinel, lrol'ast og nobel Karaktt•r, en i\land, der Yar 
men· end almindelig afholdt al' alle, han kom i Forbindelse 
nwd, - saaledes er hans .\lindt•. 

Sømineassislenl E . • l. Mo,•s Lars,·11 . 
Somineassislent :\loes Larsen, der e1· rodl <len t /7 rno:1, ble\" 

Elev paa :\larint•n!-. Flyveskole i Efteraarel 1!11~,, og .\arel 
dler afsluttede han sin Flyveruddannelse. 

Ligt•som Solø.itnanl .laslt·an har han til Stadighl·d rn•rct til 
Tjt•nestc \'cd :\larinens FlyYt•va·sen n1t·d L'ndtagelsl• af de 
periodiske .\!'brydeiser, hYor Sejlad:-en med Flaadcns Skibe 
saml Orri<'ersskolcuddalll1l'lse har kaldt. l'nder "in T,jeneslc 
,·ed Flyn•,·:t•sc11l'l vnr Somineassblent i\loes I.arsen meget 
:uwendl til Flyvning med saavel Sø-Lu[t[arto,jer som .lagere, 
og han ,·ar almindelig anerkendl som en meget dyglig og paa 
lidelig Flyver, der til del yderste gjorde !-.in Pligt, og som 
med Interesse og Iver udforle de Opga\'er, der ble\' paalagl 
ham. 

Ikke alene i Tjeneslen, men ogs:w i Kammerakrnes J{reds 
vil han blive savnet; thi hans lyse og venlige Sind havde 
kun nmdet Venner. 
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N o r d is k L u:f t:f o _t o . 

FO H nylig er blevet startet el 
nyt dansk Selskab til Udnyt

telse af Fly\'ningens i\luligheder, 
nemlig .\klieselskabet "Nordisk 
/,11//ful<r. Som i\:a\'ncl paapeger 
Yil del udelukkende be!>k,l'fligc~ig 
med L11rtrolograreri11g, ikke alene 
i Kobcnhm·n-; i\:,t•rhl•d , men o,·e1· 
hele Landet. Selskabet er del l'or
s le af s in .\ri herhjemme i Dan
mark, idet /)ansk Luftrederi paa 
1.undlo[Le Fly,·eplads i ~in Tid vel 
paalog s ig lurUolografi ske .\rbej 
dcr, ligesom og-,aa senere /)e/ 
drmske l,11{//i1rlsst'/skab har uc11'0rl 
en Del Fly vninger i ~aa llem,een
de, men del nyslarlede , :'\ordbk 
Lul'troto" er det rors le dan~ke St•l 
skah, der udelukkende har ~om 
Opga,·t• al forelage l.ul'lrotografe
ringer. Sjælen i del nye Forela
gende Pr l'resM•folograr Eskild 
.Jense11, der allerede gennem flere 
Aar har g,iorl sig lll'kcndt som en 
meget dygtig L11fll'olograf. 

Selskahels .\ktiekapital er ved 
Starten 30.000 I{r., og de o,..-igc 
Med sti l'lere er Grosserer Per Es-
skildse11 saml .\rtillcrimcster Ge-
org Lange. Dets .\dresse er: Trommesalen 7, København V., 
Telefon E~•a 11Hfi. 

Til de Lul'tfolograreringer, som den initialiYrige Stifter af 
Nordisk Luftfoto hidtil har foretaget, har været anvendt 
~Iilitærfly,·cren H. I. ir! . .Te11se11s Sportsflyvemaskine, og crter 
alle Solenrn~rker at dømme yi] dette Samarbejde ogs aa rore 
løhig blive rortsat. 

Sidste Sommer optog lir. Eskild ./e11se11 bl. a. en R:ekke 
Lurtl'otogral'ier rra Bornholm, og for indenercnde Aar har 
del nystartede Selskab lrurrct Aftale om Optagelse af de 
l'lesle ~tørre Landhrug hele Landet 0\'cr. Endvidere ligger 

){ujanhl'g I Frihu,·ncn. 

man i Underhandling med en Hække industrielle Firmaer 
angaaende Lurtrotografering af de paagælrlende Virksomhe
der, hvilke Riller derefter skal samles i et stort Værk. 

Overalt i L'dlandel har lignende Virksomheder som Nor
disk Luftfoto udført store .\rbejder, og l'orhaabcntlig lykkes 
det ogsaa herhjemme at till'orc et saadanl Firma de nodvcn
dige .\rhejdcr. Opgaver l'indcs der nok af, ,·i skal hlot nævne 
saadanne Ting som Luftfotografering ar Landbrug, indus tri 
elle Virksomheder, Havneanlæg, Skovarealer, Vcjanlæg, Are
aler til LTdstykning ar Byggegrunde, Byplaner, Konununegr,t·n 
scr 111. m. - Kort ~agt - mange og s tore Opgaver \'cnler. 

Herhjemme fra. 
lf/2o 

Dansk Mudel- og Glide/lyuerfore11iny 
er fra den 1. .Januar at regne blevet optaget som en l{[ub 
1111der Del Kgl. Danske ,\eronauliske Selskab. 

Præmien fra Gorclo11-Be1111etl Ballonløbet i St. Louis. 
Premierlojtnant Schens/røm har nu efter Protesttidem, l'cl 

løb modtaget sin Priemie paa 200 Dollars fra National 
Aeronautic Asl>ocialion or U. S .. \. 

Da Schenstrøm som Gentleman-Forer ikke kan modtage 
Pengepræmien, har han overdraget den til Ballonklubben 
med .\mnodning om, at Beløbet maa danne Grundfondet til 
Anskaffelsen _ar den nye, mindre Ballon, som ]{)nbhcn 1:t•ngc 
har ønsket sig. 

Ballo11e11 ,.Danmark". 
Ved en Hcvision af Ballonen ~Danmark", som bliver fon• 

taget l'or hver Opstigning, har del ,·ist sig nødvendigt at un
derkaste den et grundigt El'tersyn, eventuelt med paafol
gencle Reparation. 

Dødsfald. 
Den tidligere ;\lililærl'ly,·e1-, nu Journalist .lay1• Krnr111i 

Gunde{ er den '.ll. .Januar efter længere Tids Sygdom afgaal'l 
ved Doclen paa Orcsundshospitalet. 

.\age Krnrup Gunclcl var født den 10. December ISHO i 
Nyhorg, hvor faderen rnr Købmand. Ertt-r at ha\'l' tilhragl 
nogle .\ar paa en teknisk llo,iskole i Tyskland, blev (iunclcl 
korl l'or Krigen Soltlal, og i l!)l!l kom han Lil Tjeneste Ycd 
Hærens Flyveskole, hvor han hle\' uddannet Lil Flyver sam
men mecl Erlind, Ehlers og fl. a. 

Gunde( forlod allerede Fl~•vning1.m i l!JIU, o~ eller nog!I' 
.\ars Forloh gik han over I journalblisk \'irKsomhcd, og 
var saaledes ved sin Dod i\leclarbcjder ved B. T. · 

Gundel var mellem de forstc Flyvepionerer herh.iemmc, 
og han var med til at føre Flyvnin~cn frem i Damtiark i 
i en kritisk Perrodc, da den havde sme mange, svære Be
gynderrnnskelighcder. 
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Generalforsamling i Ballonklubben 
afholues den 17. Februar Kl. :.!(JOO paa Palal'e Tfolellel. 
Erter Generalforsamlingen vil den kendle lyske Ballonrorer, 
Regierungsral, Dr. Perlewil:, holde Foredrag om ~Ballon 
aurstiege an Land 1111cl au!' See-. 

50 Aar. 
Den ::!8. Januar l'ejrecle Ekspedilionssekrl'tær i Tral'ikmi 

nisteriet, /(11111/ (;n•yerse11, sin i'iO-aarige Fudsebdag. 
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Lige siden den civile Lul'tl'art i Danmark voksede frem 
el'Ler Verdenskrigen har Ekspeclitionssekreln•r r,regersen 
med stor Iver Lagel sig af denne belydningsl'ulde Sag og 
har hl. a. udreltel el slorl og l'orljensUulclt .\rhejdt· l'or 
.\nhcgel og Udviklingen al' Kastrup Lul'lhavn. · 

l'aa Tral'ikminbtcriet~ Vegne har Fm. Greger~en repræ
'-l'nlerel Danmark vecl alle Konl'erencer der har va~rel al'
holdl til Drol'Lelse af internationale Lu1'li":1rtsforhold , o •r har 
ligeledes herhjemme laget mege t ivrig !)el i .\rh t•jd e t paa 
al !'remme Fl~•vningens Sag. · 

Flyvemaskine styrtet ned .,, -
ALT l'or ofte dt•s

V:t'ITe :mia vi 
la·se en saada11 :\frd
dclelse i Bladene 011 , ,.., 
i ck fleslt' Tilfa·lde 
i11tleholcler Beretnin
gerne kun l'ølgende : 
__ .. pludselig slyr
lecle i\IasUinen ned 
l'ra saa og saa slor 
Hø.ide". Om den e
gentlige .-\arsag, der 
hidførte den sk:t•b
nesvangre Katastrol'e 
meldes s.ieldent el 
Ord,og sligeOplysnin

/ 

// / 
'( 

ger bibringer uvilkaarlig det store lR·ge Publi-
kum det Indtryk, at en Flyvemaskine lige-
som den aller bedst l'lyvcr pludselig kan 
styrte til Jonlen som e11 vingeskudt Fugl. 
Og dette er jo saa saarc langt fra Tilf,l'ldel. 

Ingen Flyvemaskine i vore Dage, <ler er 
synet som Luftlovene knt>ver, og som føres 
af en Flyver, der er uddannet efter Lovens 
Bestemmelser, kan pludselig styrte ned, 
allerhcdst som den flyver. fndtræffer l ' lykken, saa 
maa cler ha\'e være! en Aarsag her til, og denne 

IHt•vncs som Hegel 
aldrig i den paag:l'l
de11de i\leddell'lse. 

T visse Till'a·lde l'r 
man niaaskl' lwller 
ikke slrak~ klar over 
Aarsagen : men so111 
Hcgel kan denne dog 
paavises, og man ser 
uhyre sj:l'ldcnl Eks
empler paa, al der 

_. gores lige saa store Anslre11gel
Sl'I' for al hekcrnltgøre Aarsa
grn til en Flyveulykke, som <ler 
gøres l'or al l'aa selve Ulykken 
puhlicercl. Og delle Forhold er 

desværre ens over hele Verden Saal'rcml man 
om en Skihsnlykke aldrig hcsle andel: ,, .. plud
selig gik Skihel lil Bunds" , og <ler kun sjæl
dent hlev oplyst om Aarsage11 lil Skibets Un
dergang, mon saa ikke ile l'lesle vilde fole sig 
licll underlig lil :\Iode, hver Gang de lielroccle 
deres Liv li! cl Bel'ordringsmiddel, der saaclan 
pludselig kunde gaa til Bunds. - Del Arbejde, 
der fra mange Sider udrelles for at slyrke den 

Tillid, der herettigel kan mt'rt's til Flyvningen, hor 
omfatte Trang til al vejlede 0111 Ulykkers Aarsager. 

U. S. A. bygger nye Kæmpe-Luftskibe. 
MED Henblik paa <len somilitære Nytte ar tlc store 

Luftskibe samt den kommercielle .-\nvendt•lse 
over de lange Luftruter, har man i Amerika stadig 
fulgt Luftskibsudviklingen med den aller største 
Interesse. De Forenede Stater var del lyske Zeppe
linværfts første Kunde efter V erdenskrige11, og kohle 
som bekendt i 1924 Luftskibet Z. H. IH, <ler eHer 
Overtagelsen blev døbt .,Los Angeles". Forinden 
havde Staterne selv bygge! Luftskibet .,Shenamloah", 
og baade Jør og efter den Tid har man ol'rel store 
Summer paa al fremme Udviklingen og Anvendel-
sen ar Farto,ier lettere end Luften . ~ 

Byg11ingn1 af' Z R S-ft ug Z R S-(j paabeyyndPs. 
For nylig har man under megen Højtidelighed 

"lagt Ringen"•) til det første af de lo nye, slorc 
·) Hermed menes el :il Lultsldhsskrogcts Tv:urspunler. Se iovrigt 0 Fl,Yl"' 
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Lul'lskibe, som Staternes Marineminislerium har he
stilt hos {1oodyear-Zeppclin Selskahel. Over I lalv
lredsindslvveTusinde Mennesker overv:l'recle del sto
re Øjeblik, cla Admiral ,lloffelt drev en gylden Nille 
i del første Tværspant, der er bygge! lil Luflskihels 
Skrog. I sin Tale derefter sagde Admiral l\forl'cll bl. 
a. følgende : .,Vi haaber i en ikke al for I,iern Frem
tid al se Flaader af slvrbare Luftskibe krvdse over 
cle store Have, skabcntle Søhavne ved alle Byerne 
inde i Landet, der kan sætte dem paa lige Focl med 
:New York og San Francisco." 

De to Luftskibe, der hygges , er Z H S-1 og Z H S-:i, 
ogheggehliverstorreend .. (~ral'Zeppeli11'· og "H 1()0". 
De skal kunne meclJore en Nytlelasl paa 8'2½ Tons, 
og som sømilil:t•re Luftskibe skal de indretlcs lil 
at medforc Jem Flyvemaskiner saml lli Maskin-

I 
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geværer. Til kommercielt Brug skal de kunne be
fordre Post samt 50 Passagerer fra London til New 
York paa 2½ Døgn, eller 70 Passagerer Jra Kali
fornien til Honolulu paa 1 ~, ~ Døgn. 

Lu/lskibenes Indretning. 
Begge Luftskibe skal fyldes med den ikke-bræn<l

hare Gasart Helium, og som Følge deraf bliver l\Io
torerne anbragt inde i Skroget, saaledes at kun Pro
pellerne kommer udenfor. Derved ydes der Betje
ningsmandskabet langt mere Plads end i de sæd
vanlige, smaa Motorgondoler. 

Noget af det me8t interessante ved Luftskibenes 
sømilitære Anvendelse bliver Anbringelsen af de 
rem fuldt monterede Flvvemaskiner. Paa Luftski
benes underste Dæk, omtrent en Tredjedel Skibs
længde fra Boven, bliver der indrettet et Rum paa 
25 m's Længde og 20 m's Bredde, og her bliver 
Flyvemaskinerne anbragt. I Bunden af LuJtskibene 
anbringes nogle T-formede Aabninger, dækkede af 
Skydedøre, og herigennem skal Flyvemaskinerne 
hejses ned under Luftskibet, hængende i en Trapez, 
forsynet med en Gribeanordning, hvorfra Flyve-
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maskinerne kan udløses og atter senere tages op, 
alt imedens Luftskibene er under Flugt. 

Størrelsen af' de nye amerikanske Luftskibe. 
Om de nye Luftskibes Størrelse faar man det 

bedste Begreb ved nedenstaaende Sammenligning: 

~avn .... ............ Los Angeles Grnf Zeppelin Z R S-4 

Rumindhold i m 8 ca. l-iH.000 105.000 182.000 
Længde i m ..... 

" 
200 236 240 

Max. Diameter .. 
" 

27,5 30 40,5 
Bruttovægt i kg.. " 69,500 117.000 183.000 
Nyttelast i kg. . . . " 27.300 82.600 
HK ................ 2000 2750 4480 

Goodyear-Zeppelin Selskabet regner med, at 
Z R S-4 skal være færdigbygget omkring Maj 1932, 
medens Z R S-5 skal være klar til Aflevering 15 
l\Iaaneder senere. 

Til Luftskibenes Bygning fik Marineministeriet i 
Oktober 1928 bevilget 7.825.000 Dollars, og Arbej
det .foregaar i en ny Hal, der har kostet ca. 2½ 
i\Iillion Dollars at opføre. 

.T. F. 

En Hilsen fra U. S. A. 

Oluf J. Jensen. 
Frn .Dnnmark•s Fyldning i St. Louis. 

JEGlhar med Interesse 
læst alle de Numre a[ 

~Flyr, cler hidtil er ud
komne, og jeg vil gerne 
benytte Lejligheden til 
at gratulere Selskabet 
for det smukke og gode 
Blad. Lige siden jeg i HJ21 
kom ind i Lufttjenesten 
i U. S. A. har jeg ønsket 
at læse et dansk Blad, 
der beskæftigede sig 
med Luftsejlads, og det 
var mig derfor en stor 
Glæcle, da jeg under min 
Ferie i Danmark i 1928 
fandt nFlyv" Nr. 1 hos 
en Boghandler i Thisted. 
.leg faar m1 Bladet til
sendt hver i\ laaned og 

har ikke mistet et 
Nummer. 

Premierløjtnant Schenstrøms Artikel "Danmark i Gordon 
Bennet Ballonløbet fandt jeg særlig interessant; - jeg var 
jo selv tilstede paa Startpladsen og saa Opstigningen. Den 
Ros, der bliver mig til Del, er imidlertid al for stærk og 
ufortjent; men hvis mit Arbejde bare har hjulpet en lille 
Smule til "Damnark"s Succes, saa er det mig nok. 

,,Danmark"s Flugt var nemlig en Succes, idet man husker, 
at det var de bedste Ballonførere i Verden - alle Vetera
nerne - der deltog i Løbet, og i Betragtning af de frem
mede geografiske og meteorologiske Forl10ld m.m., saa var 

Stnfl Sergennt i U. S. A. Army, Air Corps, Oluf Jenaen 
hnr sendt , F'lyv• neclenstnaende Hilsen: 

Schenstrøms Placering som Nr. 5 et smukt Resultat, og det 
tjener Ballonklubben til Ære at have valgt en saadan Mand, 
som jeg altid vil være glad for at træffe. 

II vis den Arkitekt, der fremkom med Planerne til Bahels
laarnet, kunde have ,·æret i St. Louis, i\lissouri, U. S. A., i 
Ugen for den 28. September 1929, saa vilde han sikkert have 
følt sig lige saa godt hjemme som en Fisk i Vandet; thi det 
svirrede om Ørerne med alle mulige Sprog; Tysk, Fransk, 
Engelsk, Spansk og Dansk i et Virvar, og Aarsagen var den, 
al Verdens i\lester-Ballonførere var stævnet did for at del
tage i det 23' Gordon Bennet Ballonløb. 

Ballonfarter har stadig et stort og interesseret Publikum, 
og dens Udøvere priser denne Sport frem for alle andre. 
Ydermere har den jo en ikke ringe praktisk Betydning, idet 
Ballontjenesten kan udgøre en værdifuld Træning for Luft
skibenes Personel. Man har jo nogle Gange set Eksempler 
paa, at Luftskibe, grundet paa Motorhavari, er blevet ma
nøvreret som Ballon. 

For mit eget Vedkommende er det den mest vidunderlige 
Sport, jeg kender. Aldrig vil jeg glemme min første Tur. 
Det var en Dag med sagte Vind og blaa Himmel. Ret meget 
lærte jeg ikke denne Gang, for alt var saa nyt og fremmed. 
:'llærkeligt var del at se .lorden "falde væk" under en, at se 
folkene paa :Markerne kravle rundt som Myrer, medens Aaer, 
Bække og Kanaler snoede sig som Sølvbaand gennem grøn
ne :\[arker og Skove. Instruktioner om Ventil og Spræng
klap gik ind ad det ene Øre og ud ad det andet, indtil Føreren, 
Kaptajn H. C. Gray, spurgte mig, om jeg troede, jeg var paa 
Lysttur, eller om jeg var der for at lære noget .....• 

Siden da har jeg været paa 84 Ture og har tibragt hen
ved 400 Timer i Luften. Mit Pilot's certificate fik jeg i 1925. 
(Nummer 980). Oluf J. Jensen. 



I 

Side 20 Nr. 2 

Nyt fra alle Lande. 
Interessen for Flyvning er aabenbarl betydelig slorre i 

de fleste andre Lande end i Danmark. I Belgien - der o,·er
t'or Danmarks :J Millioner Indbyggere har 7¼ i\li'llioner lnd 
vaanere - tæller de stedlige Aerokluhber saaledes iall !'a. 
14.000 i\ledlemmer. 

Et andet Træk belyser den belgiske Interesse ror Flyv
ning. Til et Flyvestævne paa clen nyanlagle Luftha\'11 ved 
Bryssel forrige Efteraar havde indfundet sig over 200.000 
To Hundrede Tusinde - betalende Tilskuere. Og Bryssl•ls 
Indbyggerantal er ikke større end Københa\'11s. 

Vickers Ltd. i England har udgivet et meget smukl JJel'Le, 
der detailleret gør Rede for firmaets omfattende \'irksom 
heder, saavel dels Flyvemaskinekonslruktioner som Byg
ningen af det nye . Luftskib R. 100. Herhjemme i Danmark 
er Firmaet Vickers godt kendt indenfor Flyverkredse, idel 
Hærens Flyveskole under \'erdenskrigen køb le el .\n La 1 
Vickers Rekognosceringsmaskiner, og disse ,·ar de første·ycl
l'Lyvencle Maskiner, rier i det hele tagel fandtes i Danmark. 
Gennem disse Maskiner l'ik danske militære Flyvere for for
ste Gang Lejlighed til at prøve en Flyvemaskine, som vir
kelig kunde flyve. 

Det franske Luftbudget for 1930 viser en Forogelse paa 
200.000.000 Fr. af forrige Aars Budget. Det samlede Beløb for 
1930 andrager 2.083.611.720 Franrs ((over lo i\lilliarder Fr.). 
Til den ci\'ile Flyvning er al'sal en Sum paa 459.440.000 Frcs., 
hvoraf Subventioner til de forskellige Luftruter uclgor 
210.lfi0.OO0 Frcs. Til Propaganda l'or selve Flyvesagen skal 
anvendes 3.587.000 Fr<'s. 

Postflyvningen Holland-Indien. l Lobel al' l!l2H har 
K. L. i\l. gennemflojel den ca. 13.000 km lange Strækning mel 
lem Amsterdam og Batavia ialt 1:1 Gange. Der har kun va:
rel cen Nodlanging, efler hvilken Maskinen imidlerlicl kunde 
l'lyve videre efter et Par Dages Forløb. Ingen af Turene mel
lem Holland og Balavia har varet mere end 11 Dage; nogle 
enkelte har v:cret gennemført paa 11 Dage. 

Berlin-Angora. i\lellem den tyrkiske Regering og 
Deulsche LufUrnnsa er der sluttet Overenskomst om Oprel
rettelsen ar en Luflposttjeneste mellem Berlin og Angora . 
Koncessionen gælder for 20 Aar. Ruten skal paabegyndcs til 
Foraaret. 

Looping med et Glideflyveplan. Efler i\lecldelelser fra 
New York skal Chicago-Flyveren, Edward B. Heath, haYe 
foretaget en Looping med et Glideflyveplan. Fartøjet bleY 
slæbt op i Højden af en Flyvemaskine, hvorefter Forbindel
seslinen blev kappet. Det paastaas, al IIealh har ucUorl 
flere Loopinger under Flugten nedefter. 

( nF/ig/rl" 17/1 /Y:/0) 

Fransk Missionær som Flyver. Ifolge Dai/11 Telegraph 
har den franske katolske Missionær,' Fadl'r TouJes faael ud -

stedl Cerlil'ikal som J>riyall'ly,·er. Han har Lil llensigl al an 
\' l'JHll' en Fly,·emaskine under sil Missionsarhe_jde i Oceanil'll 
(Ogrupperne i del Stille Ila,· ). Fader Toujes var unde,· Kri 
gen Ljenslgorende ved en Bombeeskadrille. 

Sikkerhedsforanstaltninger paa Luftruterne over den 
engelske Kanal. Under denne O,·erskril't meddelte vi i for
rige Nummer af "FL YY", al Distancen mellem Dover og 
Calais var 17,0 km. Dette beror imidlertid paa l'n i\lisfor
staaelse, idet Arslandl'n er :1å,2 km. De 17,0 km er .\fstanden 
til nærmeste Kysl. 

Trafikflyver hædres. For ~it Arbejde indenfor l.ufLlra 
l'iken er Sabena·s Cherpilol, Prosper Gocquut, hleYl'I tleko 
rcrl'L mecl den hl•lgiske h'.rone-Orclen. 

Lufttrafiken i U, S. A. I Staterne l'indes der i Øjeblikke! 
1510 Lnrtha\'ne i Drift, medens 12:H er ved al bliYe anlagt. 

Svæveflyvningen i Tyskland. Resultatet l'or Svævel'ly
,·ernes Virksomhed i Tyskland i Aarel 1929 foreligger n 11 

og udviser en meget stor lnlcresse l'or denne nye Sport. 
Ved Wasserk11ppe har der saaledes i Aarets Lob \'æret 2!i!I 
Elever (hcriml'llem 2 Kvinder og l'lere Udlændinge), og man 
har l'oretagel ialt 4500 Slarler. Ved Rositten har der va'rel 
:-io:1 Elever (hvorimelll•m 1 Kvinde og flere Udlændinge), og 
.\nlallcl af Starter er blevel 5818 .. \Ile Starter er forlohel 
uden l lheld for Deltagl·rne. 

Svæveflyvningen i U. S. A. har i Løbet af del sicble ,\ar 
rnnclel en i\længde Tilha•ngerr. Den forsle Klub ble\' slartel 
i .lanuar 1!l29, og et ar dens :\ledlemmer opnaaede den 10. 
Decl•mher 1929 at forelage l'll Svæveflugl paa 2 Timer 17 
i\linuller l:-1½ Seknnd. 

Præmier for Rekordflyvninger i Frankrig. Del nye 
franske Luftbudget l'or 1930 indeholder et Beløb paa fi :\lil 
Iioner Francs til Præmier for Verdensrekord-Flyvninl{er. 
l>en franske Flyver, der sætter ny Rekord for Distancel'ly,· 
ning i lige Linie, l'aar 1 i\lillion Francls. 

Højdeflyvning til 10500 Meter paa 36½ Minut e1· den 
24. December rnw hlevet udførl ar den franske Flyver 
Al/Jert Leori1min med et Gourclou Lessure Monoplan (150 111' . 
.lupilcr i\lolor.) LJan forsogte at slaa Verclensrekorclen , dl' r 
er paa 12.789 !\foler. 

Guggenheim-Fondet ophører sin Virksomhed, For at 
!'remme Lul'Lfarlen grundlagde Amerikaneren, Daniel Gug 
!Jenhcim, i .lanuar 192ti et Fond, hvis l\lidler skulde anven
des Lil Fremme al' Flyvningens Sikkerhed. i\lecl Udgangen 
ar 1!)2!) har Fondet imidlerlicl ophørt med sin Virksomhed 
el'ler al hm·e an\'endt :1 l\lillioner Dollars til nævnte Formaal. 
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OBS. Da der er Mulighed for at skaffe en ung Dansker, der har Interesse for Flyvemaskine
industrien, en Plads paa eel eller to Aar i Firmaet Greal La/ces Aircra/l Corp., 
Cleveland, Ohio, bedes eventuelle Interesserede henvende sig til Det Kongelige 
Danske Aeronautiske Selskab, Christiansborg, hvor nærmere Oplysninger kan faas. 
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V es Lerbrogacle HO. 

Luftfartøjers Inddeling. 
\'ed lngenior ved Flyvevæsenel M. J>. Eskildsen. 

J J len hold tiJ de Bestemmelser, som fastsættes af 
den i11ternatio11ale Lurtrarts Kommission, i11cl

deles Lufll'arto.ier i Lo HovL•dgrupper, nemlig : Lul'l
rarlø.ier lettere end llel Huml'ang Luft de fortræn
ger og Lul'Lfartojer tungere end clct Ruml'ang Luft 
de l'ortrænger. 

Disse Lo Hon•dgrupper deles alter i en Del ror
skellige Arter, som vjs t i nellenslaaende Skema. 

Med HenuUk paa deres Formaal og AnvencleJse 
l'r de forskellige Arier af Luftfartø.ier af den inler
nalionale Luftfartskommission alter inddelt i Klas
ser og Umlerklasser. 

Klasseincldeli11ge n af Flyvenwski11er, Luftskibe og 
Balloner har størs t lnle res~e for os i ØjelJlikke l og 
Beskrivelsen herar er frem sat u11Llerneden. 

Flyvemaskiners Klasseinddeling. 
EnhYcr Flyvemaskine, l'or hvilken der udslcllcs 

Luftdygtighedsbevis , skal \'~l'l"c indordnet under en 
af de følgende Klasser og Ytl're i en eller ri ere ar 
disses Underklasser. 

Den Klasse, i hvilkcll en Flvvemaskine faar til 
clelt Lufldv,1tiahellsbcvis arhæi1ocr hove1lsa<ielia af Jo o b " n r, 

dens Belastningsl'aktorer. 

Lu/lfarløjers Inddeling e/ler deres Ari . 

Gyrop/1111: El Lultfurloj , som holdes flyvende vcil Reaktionen uf Lullen pua ecn elle, flc1e Irit rolcrcnde Propelll'rc. 
Helikopter : El Lulllurloj, som holiles flyvende ved Renklionen al Lufle11 pna ecn elle, llcrc mekanisk ,lre,·11e Propellere. 

Ornilopter : El mekanisk drevet Lultfnrtoj, der holdes flyvende ved lljælp ur en \' ingcslug-llevægelse. 
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Klassehelegnelsen skal være angivel Lufldyg-
Lighedshcviset. 

Klasse I Normalklasse 
II Specialklasse 
III Kunstflyvningsklasse 

Flyvemaskiner, der hører til Klasse I og Klass<' 
II, maa kun anvendes til ".lævnl'lyvning U, del vil 
sige, al der med dem ikke maa forelages Manøv
rer, som kan foraarsage plll(lselige Forandringer 
af Maskinens Hø.ide eller Stilling. Saaclanne Manøv
rer er kun tillacll med Flyvemaskiner, der hører 
til Klasse Ill. 

Flyvning med Flyvemaskiner, der horer til Klasse 
H, kan begrn·nses til visse Ornrnader og Lil visse 
Tider. 

Underkla~ser. 
Klasse I, Normalklassen, deles i følgt•111le UndC'r-

klasser: 

a) Flyvemaskiner Lil offentlig Passagerbefordring 
h) J>oslheJordring 
c) Godshcfordring 
d) - privat Brug 
C' ) - forrC'lningsmrcssig Brng. 

Klasse li, SpeciaJklassen, deles i folgende Under
klasser: 

f) Flyvenrnskiner Lil Rekord- eller Konkurren
. ccl'lyvning. 

g) - Studier og Forsog. 

Kl:isse III , Kuns lflyvni11gsklassen, deles i de sai11me 
l ' nclerklasser, som e r nævnt under Klassp I og li. 

Til Klasse I (a), (h), (c), Flyvemaskiner til ofl'cnl
lig Bcl'ordring, henfores saaclm111c Flyvemaskiner, 
som clll\'l'IHlcs ni' E.icrne eller dere~ Personale til 
en hv ilke11somhel s l Flyvning med Passagerer, Post 
eller (.;ods mod Vederlag, ligegyldigt al' hvilken Arl. 

Enlwe r hlanclct :\faskine, del vil sige en ~Jaskine, 
der under cle l'orannævnle Betingelser hcl'ordrer 
(l) /Jt1s.rnr,<'rer oy Posl eller (2) Passagera og Gods 
t>ller (_: I) Post Of! Gods, vil i Titr:chlc 1 og 1 hlive 
helrnglel so111 Passagermaskine og i Tilfa·lclc ~ 
som Pos llllaski11e. 

Til Klasse I (cl ), Flyvemaskin<'r Lil priual Rrny, 
henføres saacl:i1111e Flyvemaskiner, hvis .\nvcmlelse 
ikke 0111Ialler Bdonlring af Passagerer, Post eller 
Gods mod Vederlag under nogen son1helsl Form 
eller t.irne r andel rorretningsmæssig l Formaal. 

Til Klasse r (e), Flyvema.~kincr til forretnings
mæssig Brug, henføres saada11m· Flyvemaskiner, 
so111 udelukkende anvendes ar E.icre11 eller hans 
Personale til l'orret11ings111:essige Fornwal, medens 
Bcforclri11g ar Passagerer, Post eller Gods mod 
Vederlag under nogensomhelsl Form ikke maa 
fincle Sted . 

Til Klasse IT (0, FlyPc111aski11er Lil Rekord- eller 
Konlwrr<'11c,·/Ty1111ing, hcnr øres saacla11ne Flyvema
skiner, som er bygget specielt til Paavisning aJ' 
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sporlsmæssig eller teknisk Ydeevne og ikke Lil noget
somhelst andet Brug. 

Til Klasse II (g), Flyvemaskiner til Slwfif,r or, 
Forsøg, henføres saadanne Maskiner, som specielt 
er bygget med det Formaal for Øje al foretage 
Eksperimenter under Flyvning og Lil Konlrollering 
af Resultaterne hera[ og ikke til nogetsomhelsl 
andet Brug. 

Klasseinddeling af Luftfartøjer lettere 
end Luften. 

Ethvert Luftskib, enhver Frihallon og Standballon, 
cif'r er l<'ltere end Lu/1m, og som der udstedes Lurt
dygtighedshevis for, sknl va~re indordnet t:111der ee11 
af de efternævnte Hovedklasser og va~re i een eller 
flere ar disses Underklasser. 

I Luftdyglighedsbevisel, Hegistreri11gsheviscl og 
Journaler skal findes en Angivelse ar Luftrartøiels 
Art, Hovedklasse og Underklasse. 

Klasse I ~ ormalklassl' 
II Spl·cialklasse. 

Klasse r - Normalklassen deles i folge11cle U11tler-
klasser : 

a) Farløier til offentlig Befordring 
h ) - privat Brng 
c) - forretningsmæssig Brug. 

Klasse II - Specialklassen deles i rotgende U11cler
klasser : 

d) Farløicr Lil Rekord- eller Konkurre11cdlyv-
11ing 

e ) - Studier og Forsøg. 

lovrigl finder de samme Definitioner al' Indde
linger, som er m,givel under Flyvemaskinens Klas
seinddeling, .\11venclelse. 

Benyttelse al' Lurtfartø.ier af Klasse li kan begræn
ses til visse Omraacler og Lil visse Tider. 

Vejledende Oplysninger vedrørende 
Klasseinddelingen. 

l) El LuftfHrto.i kan henføres til flere Under
klasser, l'orsaavidl del titrredsstiller alle de 
Fordringer, der stil les Lil disse Underklasser. 

2) Dersom et Lul'tfartø.i ønskes anvendt Lil andre 
Formaal end dem, der er angivet l'or de11 
Underklasse, hvorlil clel er henforl, skal der 
ansoges om ny Klassetilcleling. 

3) El Luflfartøj maa kun anvendes Lil de For
mnal, der er angivet i den eller de Under
klasser, hvortil det er henført, 

-1) EL Lul'tJ'artøi, der er henførl til Underklasse 
(e), mna kun anvendes til de Forrnaal, h vortil 
dels s,erlige Bygning og Udstyr er godkendt 

il) l\led en hvilkensomhelst Ansøgning om Lnrt
dygtighedshevis for et Luftfarte.i skal der følge 
Oplysninger om, i hvilken Klasse og Under
klasse Fartøjet ønskes indført og til hvilke 
Formaal, det skal benyttes. 

.. 
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Hamburgs 
Lufthavn. 

Den store, 
nye Administrationsbygning 

er taget i Brug. 

AT Lokaliteterne paa Harn
hurgs Lufthavn hidtil ikke 

har været særlig komt'orlahle 
l'or Passagererne, har clc mange 
<lanske Rejsencle erfarel, der 
ad Luflve.ien lrnr ga•stel den 
gamle Hanseslad. 

~u er dette Forhold imitl
lerlid blevet a•ndrel, el'ter al 
clen smukke, nye Aclminislra
lionshygning er færdig. 
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Samtidigt er der blevet op
ført to nye Hangarer, der ligger 
paa hver sin Side af Admini

I Forgrunden ses Lultl,u,•nens NylJygninger, de lo slore Hungurcr 
sumt A,lminislration~hygningen. 

strationsbygningen, og Pladsen imellem Hangarerne 
er dækket a[ en hred Belonbane, saalf'des at de 
lre Nybygninger frembyder el meget smukt Hel
hedsindtryk. 

Hangarerne, der er opførte af .Ternkonslruktioner, 
har en Spændvidde paa 80 111. 

Administrationsbygningen er særdeles praktisk 
indrellel. Paa <len Facade, <ler vender ind mod 
Lufthavnen, er der i hele Bygningens Længde ind
rettet stor~ Terrasser til Tilskuere, og Bygningen 
rummer alle de mange tjenstlige Kontorer, der 
nutildags hører til en moderne Lufthavn. Her findes 
Ekspeditionslokaler for Passagerer og Gods, Kontor
lokaler for Luftfartselskabernes Administration, Post
væsenet, Toldvæsenet, Politiet, den meteorologiske 
og traadløse Tjeneste samt Havneforvaltningen. 

Ekspe<litionslokulerne i den nye Administrationsbygning. 

Tilskuer-Terrasserne pnu Adminislrntionshygningcn 

Den nye A,ltninistrnlionsb)gning 111111 11:nnhurg l.uflhnvu. 



Side 24 Nr 3 

L i d t o m H e I i u m. 
Ved l'remicrlo,ilnanl r.. Schenstrøm. 

P.\.\ Grund af Ileliums fremragende Egenskaber 
som Fyldegas ror Lul'lskil>e er El'lerspørgslcn 

efter denne Vare i slærk Stigen og el'ler alle Sole
ma•rker al domme vil den rremtid,1gc L111'lskibsrarl 
i langt hø.iere (1rnd e nd hid li I betjene sig ar J lelium. 

Stoffets Bestanddele. 
Ilelium, der er l'l Grundstol', ble\' opdagcl i Aarel 

18!):'i ar Sir H'illiam Ramsey cl'tcr al det allerede i 
181i8 var hleYcl paavisl i Solspektrel. I HI0~ fore
tog to amerika11!-.k t• \'iden skab1-,111:t•11<l, begge ansatte 
ved l 'niversilelel i Kan<;a s, Undersogelse ar en ikke 
brændbar Naturgas, og fandt Helium deri i en 
i\hmgde al' 1,81 °/o. I de l'ølgenck Aar rorlsattes Un
clersøgelserne, og e11 Ha·kke al' Naturgasarter hlev 
undersøgt ror I lelium; men kun i Canncla og de 
Forenede Stater blev der 1'11ndel Gasarter med en 
saa stor Procentdel llelium, al Udvindingen kunde 
byde l'orrelningsma~..,sige Udsigter I el'lerslaaende 
Oversigt er anrorl <le Steder, hvor Analyscv,t•rdien 
al' Naturgasser har <'Il sa:1dan Størrelse, at Cdvin
dingen menes al kunne bclalc sig, nemlig i 

Grand, Kansas ...... . 
\Vahansce, .. . .... . . . . 
Eik ..... . .. . 
Cowle\' ...... . . 
Mc. Pe~·sen ... . . . .. . 
Cowley . . .. . ... . 

7,117 °/o 
:-1 ,(ill .. 
3,·JO " 
2,87 
:d,-1.) .. 
2,2:-1 

I ll•I i umsin<lhol<l 

Som man ser, svinger \'ænlien rl'L lictydeligt, ja, 
selv (~asarter Jra samme i\Iark kan , ise store For
skelligheder i Overe nsstemmelse med Lagringen al' 
de forskellige geologiske Lng. 

Hvor stor en i\Ia•no<lc I klium mener man 1111 al 
kunne J'remskal'l'e ·.i '"' 

Sagkyndige har anslaact den i K:111sas v:erende 
:\ilængde til c. ~7 ;\lillinner m a, 
i Colorado c. ~7 
i Texas c. 8.> .. og i all(lrc Stater 
tilsammen c. 8.> .. eller 

iall c. 28 I :\lillio11l'r Kuhikmeler I kliu111 
Hvis llisse Tal Idol er 11ogeulundc rigtige, vil der 

saaledes \'ære D:t•lrning l'or en l:t·ngerc A:m-a-kke, 
selvom Forhruget stiger ~ltl'rkt. 

Anvendelsen af Helium. 
Helium vil tilsy11cladeude kun have Betydning 

l'or LuJ'll'arlcn . De første Skridt i den Hl'lni11g l'o
rctog Englænderen Thrclll'all (1 !ll I), der indgaa
c1Hle havde undersogl .lordgassen i Kansas mell 
dens c,·cnluclle r\11ve1Hk·lsc i Lul'lskihe l'or Øje . 
El'ler al Amerilrn ,·ar lraadt ind i Verdenskrigen, 
gik man over til praktisk Fremstilling ar Gassen til 
Brug i I l:t•ren og Flaadc11; ar de i den Anledning 
hyggede Fabrikker kan 11~t•vnes Fort \\ 'orlhs i Texas, 
<k•r sLCHl under Ledelse al' ,,naYal bureau ol' sleam 
cngi11eering" . AJ' de \'irksomhetler i de Forenede 

Stater, der tidligere gav sig ar med Udvindingen ar 
Helium, er nu kun Fabrikken i Dexler (Kansns) i 
Virksomhed. 

I de sidste Aar har man J'orsogt Blandinger ar 
Helium med Brint, h\'or\'ed del har vist sig, al en 
Blanding med indtil 20 11 / (, Brint endnu vil danne 
en uhnendhar Blanding. Foruden en slor økonomik 
Besparelse vil en saadan Blanding ogsaa hetyde en 
større Bæreevne. \'ed en Lul'lskihsslørrelsc p:ia 
184000 m:i hvilket er Størrelsen al' del uyhestillc 
amerikanske Lul'lskih - vil en ren Hcliuml'yldning 
give e11 Ba•reerne paa 1 !110110 kg (heraf vil Va.•gten 
af selve Heliumgassen andrage henved :{20110 kg) . 
Del samme Lul'lskib vil ved Brinll'yl<l11ing kunne 
faa en Ba·rccvnc al' c:. W(iOOO kg, allsaa en For
ogelse IHHI c. lf>OOO kg. \'ed l'll Blanding ar I Ieliun1 
med Brint i Forholdet I : 1 l'aas en Ba·ree,·ne paa 
c. 1 H5000 kg. • 

Freml'or ren Heliumfyldning faas saaledes t•n (ic
vinsl pna c:a. 4000 kg, der 0111sal i Ballast eller Ben
zin vil give Lul'tskihel en betydelig større Aktions
radius . 

Opbevaring og Transport. 
To vigtige Spørgsmaal ved Heliumrorretningen 

er Gassens Opbevaring og Transport. Opbevaringen 
sker enten i store Gasometre eller i cl storl Antal 
mindre Beholdere. l\Ictl Hensyn til Udgiftssporgs
maalct bør man regne med l'olgen(le amcrilrn11ske 
Erfaringsværdier: 

En Beholder, der kan rumme 1711000 m 3, koster 
beregnet til atmosfa•risk Tryk ..... 1.200,000 $ 

.. 4,2 f>fi0,000 " 

.. 1 JO !00,000 • 

Økonomisk scl hor man anvende en ~I:t•ngdc smaa 
Højtrykbeholdere ,Staall'lasker paa 10 m 3 Hl'lium
indhol<l), der er indl,yrdes l'orbundne. 

Ved stor Afstand mellem Fremstillings- og An
vendelsesstede! skal man yderligere regne med Ud
gifterne ved Transporten. 

Transport ved H.(ælp aJ' Hojtrykheholderc, der 
omtre11l ill(leholder 5, I m:t, rr grundet paa Forsen
delsen aJ' de lunge Beholdere meget dyr. En .Jern
hanevogn kan omtrent optage '100 ar (!isse Behol
<lere med cl samlet Indhold af 32011 ma. Del siger 
sig selv, al Fyldningen al' cl storl Lurtskih derved 
kræver el stor! Transporlarrnngem •nl. Man er der
for gaael over Lil AnskaJ'l'elsen af særligt konstru
erede Specialvognc Lil Transport ar Helium; disse 
\'ogne kan tage mellem ,>000- t>O00 m" flcliu111, der 
transporteres under cl Tryk af 1111 Alm. 

Til de nødvendige Indretninger ved Heliumfrem
slillingen Lil Lul'tskibe horer el Rensclsesanlæg, idet 
praktiske Erfaringer mccl Helium synes al knt•ve 
denne renset hvert F,ienlingaar; man hchøver dog 
ikke at rense hele Fyldingen paa samme Tid, men 
ved H.i,l'lp al' en Gasrenhedsmaaler kan man finde 
ud al', hvilke Celler, <ler lr:rnger til Rensning. 

r' 



Nr. 3 

Gloster 
,,Survey". 

T'IE Gloster Aircrart Co. Ltd.'s 
nyeste civile Maskintype er 

beregnet til Kortlægnings- og Lufl
fotograferjngs-Arbe.ider. I Canada, 
Australien, Indien, Ægypten og 
mange andrf' Steder har Flyve
maskinen fundet en udstrakt An
vendelse til saaclant Brug, og l'or 
at imødekomme de Knn·, der gan
ske naturligt stiJles Lil en velegnet 
Fotograferings-i\Iaskine, er Glos ler 
Aircraft fremkommet med sin 
nye Type. 

Den er et Biplan, udstyret med 
Lo Motorer (Bristol .Jupiter lul'l
køletle, gearede SL.iernemolorer, 
der yder 41)5 HK. ved 2000 Om
drejninger). Den er bygget som 
Landmaskine, men kan ogsaa, 
om nødvendigt, anvendes som 
Søflyvemaskine. Hele Konstruk-
tionen er af Metal undtagen Beklædningen, der 
bestaar af Lærred. Saavel Slaal som Durallumin 
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Gloster ,Survey•. 

er anvendt. Glosler "Stwvey" kan ogsaa leveres 
som Fragt- elJer Passagermaskine. 

Flyvningens Terminologi. 

Svæve!lyvningens Mindesmærke pna \ \'asserkuppe 
ved Rhun (Tysklnncl). 

ARTIKLEN' i forrige Nummer af "FLYV", hvori vi 
slaar Lil Lycl for Indførelsen af bestemte danske 

Udtryk indenfor Aeronautikens (eller maaske ret
tere Luflse.iladsens) Omraa<le, har vakt megen Inter
esse i aeronautiske Kredse. I den paagældende Ar
tikel berørte vi Svæveflyvningen, og vi har i den 
Anledning talt med forskellige ivrige Svævel'lyvere. 
Formanden for Dansk Model- og Svæveflyverklub, 
Hr. le Dous, er enig med os i vore Betragtninger, 
og hans Udtalelser stemmer overens med de Syns
punklcr, som stud. polyt. P. E. Wiene gør gæl
dende i nedenstaaende Artikel. 

Hr. slud. polyt. P. E. Wiene skriver: 

,.Da jeg begyndte at skrive om Svæveflyvning, 
ovcrve.iede .ieg Anvendelsen af Ord som Svæveplan, 
Svæveflyv<·plan o. I. · men da de dengang forekom 
mig noget konstruerede, foretrak .ieg al benytte de 
Ucllryk, vi havtle vrennet os til inden for Polytek
nisk Svæverlyvergruppe: SvæLJeflyvemaskine og mo
lorløs Maskine, skønt jeg var klar over det mindre 
heldige i disse Benævnelser. Da begge Udtryk er 
for langstrakte til stadig at gentages, blev det ofte 
Lil Maskinen, som - selv bortset fra Uoverensstem
melsen med Luftfartslovens Definitioner er uheldigt, 
cla det leder Tanken hen paa Mekanik og "noget, 
der løber rundt". 
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Udtrykket Luftfartøj har altid l'orekommel mig 
uskønt; i Mangel af bedre kan clet maaske benyttes 
som Fa•lleshetcgnelse l'or Balloner, Luflskihc, Fly
vemaskiner og SvrevepJaner; men det leder dog 
ikke i l'ørste Række Tanken hen p:w de n1oclerne, 
elegante Sva•veplaner. Og Ordet Ap1wrat har i mine 
Øren ml:'rmesl en komisk Klang. 

Derimod har .ieg - gennem "FLY\'"s Anven
delser - el'lerhaancle11 t'orsonel mig n,l'd L'dlrykket 
Svll'urplan (meclens Svæve/lyveplan er l:t'11gere udl'n 
egentlig at va•re mere oplysende), og .( cg vil dcrl'or 
slemme for, al man fremli<lig hrnger: S11a'//('pla11 
(og ved Gen lageiser Plan; men heggl' lntetko11; en 
Plan henylles i Matematikken, men den almindelige 
Form, d Plan, giver ikke saa lel .\nlcdning til :\lis
l'orstaaelser og hør derfor sikkert foretrækkes ; man 
siger .io ogsaa el Aeroplan) ; enclvidl'rc : Glidrplan, 
Skoleplan, S/wle.mæveplan, Skoleglidf•JJla11 og Skole
glider. -

Endvidere vil .ieg indrømml', al Ordet Svæ11efl11yl 
er betydelig smukkere og mere poetisk end S11rc111'
/ly1ming. Men det l'orekommer mig dog, al del nalur
ligsle vil være al bcnylle heggc Ord, idel de da•k

·ker forskellige Begreber (ligesom Tyske rnes Flieyen 
og Flug). F. Eks. kunde denne Artikels Overskrift 
have heddet Svæveflyvningem; Terminologi, idet delle 
mindre skønne Ord anvendes om Sv:l'veflyvning i 
Almindelighed (Svæveflyvningens Sag, Princ ipperne 
for Svæveflyvning), medens S1Jrcveflugt forh e holcles 
Skildringer af den egentlige Flyvetur (f. Eks. Kron
l'eld foretog en S1Jæve/lugl paa 130 km , clen 1:mgsll' 
i Svæue/ly1mingens Historie). 

Iclet jeg takker "FLl'l'hs Heclaktion , l'orcli clelll' 
Spørgsmaal er blevet oplaget til Drol'le lse, lror .ieg, 
"FLYV" vilde gøn• en god C.erning ved al l'orlsælle 
den betraadte Ve.i ol-( 1:orsoge al skabe r1o<l1•, danske 
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Udtryk for cle mange - mere eller mindre mis
hanrlledc - Fremmeclorcl, \'i alk gaar rundt og 
hrnger: slal/iny, rolliny, S/Jinniny o. s. 11. 

/>. /:'. \\'it-11c. " 

.-\11detsleds i Bladet bringer lllgenior Jl/. P. li:skifd
sen en Oversigt over <len internationale l11clclt-lin g 
al' Lul'll'arlo.ier. L1nder Kategorien: Lul'tl'arlo,i r1· 11111 -

gcre end Lul'lcn, lindes (;lideplaner, og dl'lll' Bl'gn•I, 
om l'a I ter s:w \'el (;fi<ieplan<'r som Svæ1/('pf<m1·r. 

\'i kan dcrel'lcr regne med l'ol j. encle Bclegnclst r , 
som værende cle bedste danske l 'cltrvk: 

Glideplan (-et) [og Svæveplan (-et)]; l:elt•gnl'be for d1•I 
motorlose L11rtrarloj, h\·ormt·d dl'r 1'01·t•lagt•s henh. t•n 
Glidc1'l11gl og en S\'.t•veflugt i L11 rtl'11. Forskl'llcn paa 
de lo T) pt•r er rulgende : ;\led t' I r;/1de11/1111 l'on•tage-.. 
kun (;lidcø\'l•bcr l'ra cl hojere til l'I la\'ere Punkt i Tt•r
ncnl'L (eller med andrl' Ord. dl'I er T1wning!-.. -L111'11'a1· 
Lo.iel li I Sya•\·el'lugt. ). 
El SPwve11lr111 er bygget saal e de!-.., al del aerodyn:t111i-..k 
er i Sland lil a l udnytte dt• opadgaat•1111t• og- lt·1·111i-..k1· 
l.11ftslromningt·r hedrl' end el (ilidl•plan og derl'l·d til 
!-.I r:ehl'r den la•ngsl m11 I igt· FI 11gt. 

Glide- [eller Svæveflugt (-en)]; an\'l'IHll's som lll'll'glll'l..,e 
ror den l·nkelle Tur. 

Glide- [eller Svæveflyvning (-en)]; F,l'lll•s1111lryk fo l' alle 
c;Jidel'lugter og Snl'vc1'l11gler. 

Eks.: ;\led el Glidepla11 rorl'Logl's den 7. Januar l!l:l0 
en Glide/l11gl paa :mo :\lelcr, den la•ngsle i dansk (;/itfr
/l1111ninys l listorie. 

;\led el S1Jæ1,ep/1111 l'orlog Ty..,keren Kronfeld en S1nc1w
/l11yl paa 150 km, den hPngsll' i Sv11'11e/T111ini11!Jt'IIS I listo ril'. 

1 nogle dlerl'ølgende Artikler skal vi l'rt.•n1drage 
andre Till',l'lde, h\'or man ogsua hør søgl' al Vl'd

tage visst' Benævnelser. 
.I. Fol/111111111 . 

Herhjemme fra. 
Udnævnelse. 

Den fungerende Cher ror Flyverkorp!-..el, Kapla,in Il. 0 
llnme11, er l'ra den 8. ds. blevel udna•,·nt ti l Oht•r..,llojtnanl 

Foredrag i Del K!JI. Da11.~ke A erona11/iske Selskab. 
Den 13. Marts Kl. 2000 i Besla uranl :--limb's Selskabslo

kaler holder den kendle, lyskl' Lurtskibsekspel'l, Kapla.in 
løjtnant H. K. Flemmi11y, Foredrag med Film om .. (;ral' 
Zeppelin"s Verdensrtyvning i i\ugusl l\12\J. K:tplaj nfo.ilnanl 
Fll•mming deltog i Færden som Na\'igalin11sol'l'1<·er. 

Gr11eralforsamli11!J i Del Kgl. Da11ske Aero11q11liske Se/.~lwb. 
Den 28. Maris Kl. 2()00 i llolel Phoni.\ a rl10 lder Selskabet 

s in ordinære Generall'orsamling. 

Generalforsamlingen i Ballonklubben. 
llen kom til al foregaa i lo Tempi. Den Yar indvan,lel 

Lil i\lamlag den 17. Februar Kl. 2(JOO, og cl'Lcr Genera ll'orsam
lingen yar berammel et Foredrag al' den Lyske Ballonrorer, 
Dr. Perlewit:. i\lan havde regnel med, al Foredragel kunde 
begynde Kl. 2010; men da der ved i\lødels Begyndebe g_iordc 
sig en ret sl:crk Opposition gældende mod Be~Lyrnben, 
maatle Generalrorsamlingen afbrydes og 11ds:elle!-.. nogh• 
nage, for al Foredragel kunde rinde Sted. 

Dr. Perlewilz Lalte livligl og l'ængslende om Emnel "Bal
lonaufstiege an Land und anf Sre". 
Ledsaget ar en i\længdc Lysbillede1· skildrede Fol'edl'ags-

holdl•ren for~l Bnllonen-; llislorie og derel'Lt•r i11dgaaend1• 
lns ll'11mcn Lerne!-.. Belydning og Anvendelse l'or 11:il Ion rarlt•r. 
Til Slut gay llr. Pcrlewilz en Skildring al' nogll' ar :-.iiH· 
ma nge, spa·n<lende Ballonfarler. 

;\landa~ den 21. Februar Kl. 2000 hle\' c;eneralfol'samlingt•n 
l'orlsal. 'I il Dil'igenl \'a]gles cand. jur. r.rwu//viy. Oppo!-..i 
Lionen kqm aller stærkl Lil Orde, og man ankedl' bl. a o\'l'I', 
al del' ikke \'ar ble\·et gjort lil-;tr:l'kkcligl ror Ballonrorer 
aspiranlernes Uddannelse. llis~e mente al kunne fodange 
en mere planmæssig Udd:mnel~e en1l Tilf:l'ldl'l h:l\'de \ a·rel, 
og Formanden, Direktor Percy lbst•n, gaY dem paa rll'l'e 
1'11nkler Rel i deres Belraglninger. 

.\llerede paa det l'orste ~lodc ha\·<le den samlede lle..,ty 
relsl' slillel sine :\landaler Lil Haadighed for (;enerall'or
-;amlingen, o~ saaledcs \'ar Slillingen ogsaa paa del andt•I 
i\lode hYor 111gen al' Bestyrelsesmedlemmerne onskede al 
mod Lage Gen Yalg. 

~led :1 I Slemmer mod 8 t.J Ne,i og -I blanke) hlev derel'ler 
valgl en ny Bcslyrelse, som paa el Sl'nere ;\(ode konslil11l' 
rede sig saaledes: 

Formand, Direktør G11ldbery-.lt'llscn (Det danske 1,olonial 
lotteri); Næstl'ormand og teknisk Konsulenl, i\laskiningenior 
I-larlmann (llærens Ballonpark); Kasserer, Landsretssagl'orer 
U1r. I-lnlberg; Sekrel:l'r, Direktør Fm11I: Har/any (Syl\'esler 
IIYid); som Repr:l'senlanl l'or Foreraspiranlerne, lngenior 
J-lrrwld. 

Eflcr at \'alg al' Bestyrelse havde fundet Sted, blev der 
stillet Forslag om at udnævne Ingenior G. /(rebs Lil ,Eres-
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medlem af llallonklubben, og dette Fors lag blev ens tem
migt vedtaget. Ingeniør Kreb;, er Indehaver af det l'ørs te 
danske Ballonførercertifikat og har udrettet el stort Arbejde 
for Ballonsportens Fremme i Danmark. Glædeligt er del 
derl'or al vide, at denne Ballonsportens Pioner stadig er 
kny ttet Lil Ballonklubben. 

Direktør Percy Ibsen sluttede ;\!ødet med at invitere saml-
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lige Tils tedeva!rende paa en lille Souper, en ar de faa 
Ting under :\!ødet, der ikke vakte Mods tand. 

Sporls/lyveren, Freiherr von Koniy-Wartlwusen. 
:\ledens db;,e Linier skrives, forbereder den lyske Sporl;,

flyYer, Freiherr von Konig-Warthausen el Besøg i h.øhen
havn med ;,in Klemm-Daimler Sportsl'lyYemaskine. 

\ ' i hur liclligcrc lorlult, ln·or ihærdigt Model- og Svawc ll yvcrkluhben hnr a rbejd et p an F remsliilingen nf deres forsle 
(,lideplnn. Pau ovensluacncle Tegning gengh·cr en al h'.lnhhens \ledlemmer, Hucliomonlor /Je11ri .Tr11 sr11 , en lille Silnu

lion l rn Arbejdet puu Glicleplancl. - lleclr<' encl mange Ord vi~er T egninger, hvilke 
Ge11\'ordigheder, der hnr \'a're l forunnclet m ed .\rhejtiel. -

De Forenede Staters Udgifter til militær og civil Luft
fart. l>e Forenede Staters Præsident har nylig l'orelagl 
Kongressen Lnftrartsbudgel l'or Finansaaret 1!180/;ll. Da Sta 
terne ikke har nogen Centralledelse for den samlede Lul'L
farl, l'ordeler Beløbene ;,ig paa seks l'orskellige ;\linislerier, 
nemlig Krigs-, l\larine-, liandels-, l'o;,L-, Finans- og Land
brugsministeriet. 

Beløbene er fordell saaledes: 

I lærens Lul'tslyrker . . ... ...... . .. ... ... 85.82:·t 178 $ 
;\Jarinens ......... . .. .. . . ... . 32.230.000 -
llandelslul'tl'arlen... . . .... . .. . ... .. . ... 8.977.151 -

(lleri indbefattet f>l.:W $ til Maleriale
Prøver) 

Luftpost .. . . . .. .. . .. . .. .. . ... . . .. ...... lf>.000.000 -
Kystbevogtning (Finansministeriel) . . . . li3U.OOO -
Vejrtjeneste (Landbrugsministeriet) . . . . 1..100.000 -
Forsøgsanstalt.............. .. ......... 1.321.000 -

Ialt 95.387.624 $ 

Lufttrafikens Sikkerhed. l'aa Fornnleclning al' del fran
ske L11l'tminbleri11111 vil der i December rn:10 i Parb blive 
af'holdl en international Kongres til Drortelse ar l.urttra
l'ikens Sikkerhed. Kongressens Protektor bliver Præsident 
Domm er!Jue. 

Sportsflyvningen i Italien. Ifølge Meddelelser rra llalien 
skal Lurtmini~Lerie l have bestilt 175 lette Sporlsl'lyvema;,ki
ner ho Firmaet "Breda~. :\Iaskinerne skal udstyres med 
!JO I IK .. ,Colombo"-1\lotorer. 

Salget af "Moth"-Maskiner. Paa De Havilland .\ircrart 
Co.'1> ;, id..,t al'holdte Generalforsamling oplystes del, al Sel
..,J<abl'L i Lobet af .\arct 1928 havde solgt rno ":\lolh"-Sports
l'lyvemaskiner l'ornden adskillige andre s torre i\laskintyper. 

.\r en .\ktiekapilal paa 400.000 Pund Sll•rling blev givet 
10 °lo i Ud hylle. 

Natlufttrafiken i Europa. I April :\laanecl al'holdes i 
Berlin en international Kongres til Drøftelse al' en ensartet 
Opbygning ar den europæiske Rutebelysning. 
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Nyt fra alle Lande. 
Hvad koster Bygning af Luftskibe? ll'olgc :\lcdtlcleh,cr 

i engelske Blade har Hcgcringcn -..idcn l!l'.N an\'cnrll 2 :\lil 
lioncr l'tl. Slerl. Lil Bygning ar Lul'l~kihc. De Lo Skibe, der 
er hlcYcl byggcl i delle Tid~rum, har nalurlig\"is kra:vel 
hclydcligc Summer lil forudgaacntlc Forsog. :\lan mener, al 
cl Luflskih som It 101 i Fremliden \'il kunnt· hygge~ for 
<'a. fi00.000 l'd. Slcrl. 

Luftpassagerer over Atlanterhavet. lndlil l>alo har •127 
l'cr~oner kryrbcl .\llanlcrha,·cL ad l.ull\'e,icn ; dcrar er tic 
,1()2 hlcvcl hcl"ortlrcl pr. Luftskih. 

Svæveflyvningen i U. S. A. l>cn 1:1. .lnnuar l'I" den ame
rikanske Hckord i Snt•vcl"lugl naacl op paa li Ti111er l!l i\li 
nullcr 1:! Sekunder. 

Og~:1:1 /,itl(//,cry er hle,·cl ivrig S\'a-\'cl'I.,, er. I lan har 
laget Cerlil'ikal, og ,·cd Kyslen i Na•rhcden ar San llicgo i 
Kalirornien har han hl. a. utlrorl en S\'a'\'cl°lugl paa :ui i\lin. 

Svæveflyvningen i Tyskland vinder sladig 111crc l 'tlhre
dcl~c. I dt•n lille Ily Fulda har nylig .lcrnha11cl"11 11 ktio11a·rel'lle 
da1111cl deres egen Sva•\'dly,·erkluh. 

Samarbejde mellem Frankrig og Italien. i\lcllcm d isse 
lo Lande er der abl11ll.el. 1·11 (hercnskon,~I <>111 cl vi~I Sam 
arhe,ide paa Hulen :\la,·st·illc :'\eapel .\lhcn Ca~Lclrosso 
Beyrul Bagdad, der driH•s ar del rranske Selskab .lir Unio11 
Uy11es d'Orienl. 

International Luftfartsudstilling i Stockholm (I. I.. I. S.). 
l"ntler l'roleklion af den svenske l,ronprin~, vil tier hli,·e 
arholdl en inlcrnalional Lunrarbudslilling i Slol'ld10l111 i 
Dagene fra den (i.- 28. Seplc111hcr. Udstillingen raar sin l'lad~ 
paa Tcrræncl ved Slol'kholms So-Lul'lhavn "Lindariingcn ". 

Natflyvning i Polen. Til Oprcllclsc al Nalflyvcnllcr har 
llcgcringcn bcdlgcl en Su111 paa Hi.280.000 Zloly rordcll 
over l'cm Aar. 

Svæveflyvningen i Belgien. For al opmuntre og rremmc 
denne nye Sport har den belgiske Lurtrarlsminislcr roran
ledigl'l, al nogle Lyske Sv.c,·cllyvcre har al'lagl B •~og i Bel
gien, dels ror at udsøge cl vclcgncl Terr:cn og dels for al 
gh·c praktiske Beviser ror, al Sva·vdlyvningcn ogsaa kan 
dyrkes i Belgien. 

Lederen af de Lyske Sv,c,·cl'I,\ ,·crc rnr den kend le Hirlh, 
Formand for Svæverlyvergruppen i Wi"1rlcnherg. 

To Steder var Tcrræncl s,crlig egnet Lil Sv,t·,·esporlc11, 
Kyslcn i Nærheden ar Zoulc og nogle llo,jder \'cd 1.ouvain . 
Sidstnævnte Sled blev der arholcll cl slorl Sl:t•,•nc, som 
overværedes af de rlcsle belgiske l.urtrarls-Nolabilitclcr, og 
under dctlc lykkedes del l li1·th al foretage en Sv:c\'cl"lugt 
paa 1 Time :J Min. 5 Sek. 

Sportsflyvningen i Kanada. J l.ohel ar .\arel Hl~!J er 
Sporlsl'lyveklubhcrncs .\nlal vokset Lil 2:1. i\lerllem:-.a11Lallcl 
var i Slutningen ar Scplcmher l.8IO; derimellem 185 Sporl:-.
flyvcre med Cerlirikal og :l5o Elever. 

Det engelske "Acroplane" skriver: For ikke la:nge siden 
hlcv lo unge .\mcri1':111crc ,·ict i en Fly,·cmaskinc. IJcrcrtcr 
hoppcdl• de 11d ar :\la,ld 11c11 i en llo.iclc ar 700 :\lclcr og 
naacdc \'cllicholdcnl ned ,·cd l ljælp ar Faldskærme. For
lovc1·c11 hoppede lig1•lcdcs ud med Faldslrn:rm. 

SamnH· I >ag ove rfaldl lo maskerede i\l:cnd Nall.cn1glc11 
paa en Flyveplads ved Kansas Cily og ~ljal en Flyvemaskine. 

.\dskilligc Bryllupper ha1· rundcl Sled i l.ul'lcn rundl om 
i Slalcrnc; en ung Kvinde har bcgaacl Selnnorrl rra en Fly
' cmask111t•, og en i\loder har rødl sil Barn under en Flyvelur. 

.\Ile d i~se I la:ndclser viser, al Fly\'ningen er ved al blive 
cl rast. I.cd i den normale amerikan~ke Tilva•rclsc. 

Eu ar de ) lash. i1H'I". so111 Faircy Aviation Comptlll\ hu r lcvcrcl ti l 
Air S111·y,•y C:0111 pa11y Lid . til Brug ror sidslna•nilc Sclslrnh, 

Horlla•:-tningsnrhcjtlc 1 .Egrptcn og Sudan. Mnskincns 
Typc hch•gnclse er Fairey III F. 

1000 Kilometer i Timen. En ar Flyvningen~ store Pilo
ter, Fran~kmandc11 Bleriol, har f'or nylig holdl el Foredrag 
i den hclgiskc Acro Club. llcr11nclcr prol"clcredc den bc
romlc Flyver, at Flyvemaskinen vilde kunne opnaa endnu 
storre I laslighcder end Till',L'ldcl var i Ojchlikkel. 

Over ccl Tusinde Kilometer i Timen mener Blcriol, del 
,·il V,l'rc muligt at opnaa, og han har udsat en Præmie Lil 
t·n Va·rdi ar ~00.000 Frl's., der skal till'aldc den Flyver, der 
rorsl opnaa r al rlyvc med dc11nc formidable Ilaslighed. 

Pr:cmicn er overgivet Lil den franske .\crn Club. 

Eksport af Luftfartsmateriel i Frankrig. For de rorsle 
11 i\laanedcr ar l!J2!1 rorcliggcr ro Igen de Opgurclsc: 

Eksporl ar Flyve111aski11cr hclobcr sig Lil en V:crdi af 
l!l8.017.000 Francs. Del meste i\latcriel er gaact til Serbien, 
Tyrkicl, Belgien, Indokina og Brasilic11. 

Importen a11dragcr i samme Tid~rum :J.i:!!)5.000 Francs, 

"Graf Zeppelin"s Rejser. I >cl slorc Lyske Lu l'Lskib, der 
1111 er til El'tersyn paa \',crflcl ved Fricdrichshafcn har iall 
rorl'lagcl :iO Hejser, der har slrakl sig over 1HUJ85 km. Del 
har herunder Lransporlcrcl 1~>71 Passagerer, 520.0IMJ Breve 
og :!1.U78 kg l'ro\"ianl. (icnnemsnitsrorhrugcl af llramdstof 
hai· \',crcl :Mo kg pr. 100 km. 

J 
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MEDENS Driftsprocenten paa Luftruterne i Som-
merhalvaaret efterhaanden stærkt nærmer sig 

100, læser man om Vinteren, og navnlig i mildt og 
fugtigt Vejr som i Aar, Gang paa Gang i Aviserne 
følgende Bemærkning: "Luftruterne laa i Dag stille 
paa Grund af Taage". 

Studerer man Statistiker f. Eks. fra det tyske 
"Lufthansa", som hele Aaret rundt beflyver talrige 
Ruter, vil man ogsaa der finde, at Driftsprocenten 
om Vinteren er betydeligt lavere end om Sommeren. 

Det er altsaa øjensynligt, at Vejret og navnlig 
Taage, d. v. s. ringe Sigtbarhed, har en stor Ind
flydelse paa det nye Samfærdselsmiddel, som Fly
vemaskinen repræsenterer, en Indflydelse, der netop 
paa Baggrund af Flyvemaskinens mange Fordele, 
som f. Eks. den høje Hastighed og Evne til at be
væge sig ad den korteste Vej imellem 2 Steder, 
virker særlig iøjnefaldende og faktisk ogsaa repræ
senterer den største Vanskelighed for Flyvemaski
nen i dens Konkurrence med de øvrige Samfærd
selsmidler. 

Det er derfor naturligt, at man fra alle Sider har 
sat Kræfterne ind for at overvinde disse Vanske
ligheder og naa til at kunne flyve ligesaa sikkert 
i Taage som under almindelige Vejrforhold. 

Selv om Maalet langtfra er naaet, har man dog 
især i de senere Aar vundet betydeligt Terræn, og 
der skal i det efterfølgende i store Træk søges gjort 
Rede for, hvori Vanskelighederne bestaar, og hvad 
man hidtil har gjort for at overvinde disse. 

Problemet deler sig i 3 Hovedgrupper nemlig: ll Selve Flyvningens Udførelse. 
2 Navigeringen fra Sted til Sted. 
3 Landingen. 

Selve Flyvningen i TaiJ.ge. 
Under normale Forhold foregaar Flyvning, ligesom 

f. Eks. Cykling og Føring af Automobil, paa den 
Maade, at man modtager en Række Sanseindtryk, 

som omsættes i en mere eller mindre automatisk 
Paavirkning af Styreorganerne. 

For Flyvningen er Synsindtrykkene langt de vig
tigste, idet Flyveren kun, naar han kan se faste 
Holdepunkter udenfor sin Maskine, er i Stand til at 
bedømme dennes Stilling i Rummet. 

Hvad man i Almindelighed forstaar ved "den 
naturlige Ligevægtsopfattelse", som f. Eks. bevirker, 
at man paa Jorden ogsaa mærker, om man indtager 
en skraa Stilling, tjener for Flyveren kun til at 
sige ham, hvilken Stilling, han selv indtager i For
hold til sin Maskine, og ikke hvilken Stilling, denne 
indtager i Forhold til Jorden. 

Det vil altsaa ses, at hvis Flyveren ikke har sær
lige Hjælpemidler, som kan erstatte ham Synet af 
ydre Holdepunkter, maa han i Taage enten gaa saa 
lavt, at han til Stadighed kan se Underlaget, eller 
ogsaa søge at komme over Taagen og benytte 
dennes Overside som det "faste" Underlag, i For
hold til hvilket han kan bedømme sin Maskines 
Stilling. 

Førstnævnte Fremgangsmaade har tidligere været 
den mest benyttede, bl. a. fordi den muliggør en 
hvis Orientering. 

Den er imidlertid af mange Grunde utilfredsstil
lende. Den kan kun anvendes, naar Taagen er re
lativ tynd og ikke ligger helt ned til .Jorden. Den 
er absolut uanvendelig i bakket Terræn. Den yderst 
lave Flyvehøjde er til betydelig Gene for Folk paa 
Jorden og muliggør ikke, at man ved eventuelt 
Motorhavari kan naa at foretage en Landing imod 
Vinden. Den anden Fremgangsmaade, Flyvning over 
Taagen, maa, bortset fra Navigerings- og Oriente
ringsvanskeligheder, flyvemæssigt set foretrækkes, 
men den kræver jo, at man maa stige igennem 
Taagen for at komme over den. 

Under denne Stigning flyver Flyveren i Blinde, 
og dette er uden særlige Instrumenter kun muligt 
at udføre nøjagtigt i forholdsvis kortvarige Perioder. 
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For at fremme Mulighederne for at gennemføre 
længere Flyvninger i Taage er det altsaa først og 
fremmest nødvendigt at forsyne Flyveren med saa
danne Hjælpemidler, at han kan udføre Blindflyv
ning med tilnærmelsesvis ligesaa stor Lethed og 
med samme Nøjagtighed som almindelig Flyvning. 

Saadanne Hjælpemidler findes i Form af forskel
lige Instrumenter, som kun kræver en Del Træning 
i Brugen, for at man kan sige, at denne Side af 
Problemet i det store og hele er løst. 

De Instrumenter, der muliggør Blindflyvning, er 
1 Hovedtrækkene følgende: 

1. En Drejningsviser, der staar i Forbindelse med 
et luftdrevet eller elektrisk drevet Gyroskop. 
Gyroskopets Modstand mod enhver Ændring 
af dets Bevægelsesretning i Rummet overføres 
til en Viser, som bringes til at vise Udslag til 
den Side, hvortil der drejes. Viseren slaar kun 
ud, saalænge Dre.iningen staar paa. Saasnart 
Drejningen ophører, søger Viseren atter i Midt
stilling for igen at gøre Udslag, saasnart ny 
Drejning paabegyndes . 

Størrelsen af Viserens Udslag er afhængig af 
Maskinens Drejningshastighed og vokser med 
denne. 

2. Et andet vigtigt Instrument er en tværskibs 
Hældningsmaaler, som enten kan være et 
Pendul, en Luftblære i el vædskefyldt Glasrør 
eller en Kugle i et lignende Rør. 

Under Flyvning lige ud vil Hældningsmaa
leren vise, om man holder Maskinen vandret, 
eller om den hælder til den ene eller den anden 
Side, og under Drej vil den vise, om Drejet 
er rigtigt, cl. v. s. om l\Iaskinen har en til Drej
ningsradius svarende Hældning. Er dette Til
fældet, staar Hældningsmaaleren i Midtstilling 
paa Grund af Centrifugalkraften. Fejl ved Drejet 
vil paa Hældningsmaaleren vise sig som Fejl 
under Flyvning lige ud . 

De to nævnte Instrumenter supplerer hinanden, 
og muliggør for Flyveren under Blindflyvning saa
vel at flyve korrekt lige ud som at foretage kor
rekte Drej af ønsket Størrelse. 

Det vil ses, at en tværskibs Hældningsmaaler 
alene, d. v. s. uden Dre.iningsviseren, ikke under 
Blindflyvning vil kunne vise Flyveren, om han fly_
ver lige ud, eller om han udfører et korrekt DreJ. 

Et Kompas vil ikke være et tilstrækkeligt Sup
plement til Hældningsmaaleren , da Kompasset i 
Flyvemaskinen under Drej bliver behæftet med 
meget store Fejl og let kommer i Svingninger, som 
vanskeligt hHler sig stoppe, naar man ikke har noget 
andet Middel til at bedømme, om Maskinen flyver 
lige ud. 

3. Et meget vigtigt Moment for Flyvningens Sik
kerhed er dens Fart i Forhold til den omgi
vende Luft, idet Maskinen som bekendt mister 
sinBæreevne og falder, naar denne Fart naar 
et vist Minimum. 

Til Vejledning for Flyveren i saa Henseende 
tjener Fartmaaleren, Dette Instrument findes 
i mang_e forskellige Konstruktioner, som dog 
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alle har det til fælles, at de viser i Forhold til 
den omgivende Luft - Flvvefarten - og ikke 
Farten i Forhold til .Jorden. 

Summenbygningen uf de tre lnstrumente~ der danner Grundlaget 
for Blindflyvning: øverst Fnrtmaaleren, og derefter 

Drejningsviser og Hældningsmanier. 

Bestemmelse af' Højden. 
Imidlertid maa Flyveren jo ogsaa vide, i hvilken 

Højde han flyver. Til Vejledning i saa Henseende 
tjener en Højdemaaler, som for de hidtil anvendte 
Instrumenters Vedkommende imidlertid lider af 
den Mangel, at de kun viser Højden over Startste
det og ikke over det Underlag, man flyver over, 
i det Øjeblik Aflæsningen foretages. Man vil se, at 
denne Mangel f. Eks. i et Bjerglandskab kan blive 
meget følelig. Desuden er Højdemaalervisningen 
under Flyvningen underkastet Barometervariationer, 
som i mange Tilfælde kan bevirke flere Hundrede 
Meters Variation i Visningen. 

Da det under Blindflyvning, og navnlig ved Lan
dingen, er af stor Betydning at kende Maskinens 
Højde over Underlaget paa Stedet, har man søgt 
at finde et Apparat, som muliggør saadan øjeblik
kelig Højdemaaling. Dette vil blive nærmere omtalt 
senere. 

De nævnte Blindflyvningsinstrumenter suppleres 
ofte af et Instrument, der viser, om Maskinen fly
ver vandret, stiger eller taber Højde. 

~ . 

:: 
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Hertil anvendes enten en langskibs Hældnings
maaler, som viser, hvilken Vinkel Maskinen danner 
med Horisontalen, eller et Variometer, som er en 
Trykmaaler, hvis Viser gør Udslag for enhver Tryk
forandring, d. v. s. faldende Tryk under Stigning 
og stigende Tryk, naar der tabes Højde. En særlig 
Form for Variometer er et Statoskop, som er et 
Variometer, der i Forvejen kan indstilles saaledes, 
at Viseren har Nul-Stilling i en given Højde og 
viser enhver Afvigelse fra denne Højde. 

Sidstnævnte 3 Instrumenter kan ikke siges at være 
absolut nødvendige for selve Flyvningens Udførelse 
i Blinde, idet saavel Højde- som Fartmaaler kan 
give Flyveren Vejledning om Højdevariationer, men 
de danner et værdifuldt Supplement og er til megen 
Nytte ved Landingens Tilrettelæggelse. 

Træning i Blindfl-yvning. 
Selv om nu en Flyvemaskine er udrustet med 

de for Blindflyvning nødvendige Instrumenter, kan 
Flyveren ikke de første Gange, han prøver det, 
igennem længere Tid flyve ligesaatl let i Taage som 
i almindelig sigtbart Ve.ir. Det kræver en Del Øvelse 
og Tilvænning, før han lærer at reagerer ligesaa 
hurtigt og instinktivt paa Grundlag af Instrumen
ternes Visning, som han gør det paa Grundlag af 
Synsindtryk fra ydre Holdepunkter. 

Til at begynde med koster Instrumentflyvningen 
en Del Tankearbejde, og man gmeres af falske For
nemmelser, hvilket ret hurtigt virker trættende; 
men med nogen Øvelse gør man ret hurtigt Frem
skridt og naar snart til at kunne flyve Blindflyv
ning i længere Tidsperioder uden at føle væsent
lig mere Træthed end ved almindelig Flyvning. 

For at Flyverne kan staa vel rustede overfor "vir
kelig" Blindflyvning i Taage, Skyer og Mørke, er 
man, navnlig i de senere Aar, begyndt at træne 
dem systematisk ved "kunstig" Blindflyvning, idet 
man lader dem flyve i helt tillukket Sæde, medens 
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en anden Flyver fra et aabent Sæde kontrollerer 
Flyvningen. 

Herhjemme foretages saadan Blindflyvningstræ
ning baade ved Hærens Flyverkorps og ved Mari
nens Flyvevæsen, og for nylig har det tyske "Luft
hansa" indrettet flere Flyvemaskiner til "kunstig" 
Blindflyvning og fordrer, at alle dets Flyvere skal 
gennemgaa en saadan Uddannelse. 

I Frankrig har Firmaet Fannan igennem de se
nere Aar drevet en særlig Blindflyvningsskole, hvor 
efterhaanden en international Skare af Flyvere har 
faaet deres første rationelle Uddannelse i Blind
flyvning. 

Navigeringen i Taage. 
Det er .io imidlertid ikke tilstrækkeligt, at Fly

veren, naar han har de fornødne Instrumenter og 

foslrume11lbordel til Bli11d/lyv11ing. 

1. Olicmaalcr. 2. Hegulalor til elek
Jn~lrumcnthclysning. 8. ,,Conlroleur de 
\'ol '·, oml'altcnclc Farlmaalcr, Drejnings
vbcr og J-Ja.:ldningsmaaler. 4. Fartmaa
lcr. 5. Langskibs Hmlclningsmaaler. 
(i. llojdcnrnaler. 7. Kompas. 8. Ur. H. Om
drejningstæller. 10. Olielrykmaaler. 

er øvel i Blinclflyvning, er i Stand til selve det at 
flyve sikkert inde i Taagen. Skal denne Kunnen 
faa sin fulde Betydning, maa han ogsaa være i 
Stand til at navigere blindt fra det ene Sted til det 
andet eller ihvert Fald over større Strækninger af 
Forbinclelseslinien imellem 2 Steder. 

De 2 mest simple Hjælpemidler hertil er Kom
passet og Fartmaaleren, som giver Flyveren hen
holdsvis den Kurs, han skal styre, og sammenholdt 
med Flyvetiden, den Luftdistance, han har tilbage
lagt langs den i'løjne Kurs. 

Ganske vist kan, som nævnt, Kompasset i Flyve
maskinen under Manøvren blive bchæftel med store 
Fe.il og let komme i Svingninger, men naar Styring 
efter Kompas udføres i Forbindelse med Flyvning 
efter Drejningsviser, som det jo sker under Blind
flyvning, kan saavel Fejlvisninger som Svingninger 
ret let undgaas, og det er uden Vanskelighed mu
ligt at styre en ganske nø.iagtig Kurs. 

Imidlertid er det jo kun i absolut Vindstille, at 
Kompasset og Fartmaaleren nøjagtigt angiver den 
Retning og Distance, der er tilbagelagt i Forhold 
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til .Jorden, den saakaldte beholdne Kurs og Fart. 
Saasnart det blæser, inl'luerer Vindens Retning og 
Styrke paa den heholdne Kurs og Fart, og man 
maa ved Maalinger til ydre Punkter bestemme Stør
relsen af denne Indflydelse og tage Hensyn hertil 
ved Navigeringen. 

Yed Flyvning i eJler over Taage er saadanne 
i\laalinger selvsagt ikke mulige, cla man ingen ydre 
Holdepunkter har. 

Saafremt Flyvningen i Taage ikke foregaar over 
en relativ lille Distance, for hvilken man paa For
haand med ret stor Nøjagtighed ha r kunnet hestem-
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me Yin dens Indflydelse, eller saafrem t der over 
længere Distancer ikke er lejlighedsvise Klaringer, 
som tillader Orientering og eventuelle Maalinger 
af Vindens Indflydelse, er den Navigering, som alene 
støtter sig paa Kompas og Fartmaaler, ikke tilstræk
kelig nøjagtig til med Sikkerhed at kunne anvendes. 

Her maa Radioen træde h_jælpende til, og takket 
være den rivende Udvikling, som Hadioen har gen
nemløbet, er det i Løbet af faa Aar blevet mulig
gjort at navigere en Flyvemaskine fra Sted til Sted 
udelukkende ved H.iælp af Radio i Form af Ra-
diope_jlinger. (Fortsættes i Nr. 5.) 

Den store, luftmilitære Parade i Italien. 
S Ol\l el Led i de Feslligheder, der hlev afholdt i Horn i Anledningen 

af den italienske Kronprins Gil'lemaal med den belgiske Prinsesse 
i\Iarie-.Tosc, fandt der nogle store, lul'lmilitære Parader Sted over den 
italienske Hovedstad. Noget over 300 Flyvemaskiner deltog i disse 
Parader, hvorunder 
de italienske Flyvere 
viste nogle meget 
smukke Formations
fl yvninger. Bl.a. fore
toges en Formations
flyvning, hvorunder 
der blev fløjet saa
ledes, at de delta
gende Maskiner dan
nede Ordet IT ALIA. 
Alle Manøvrene blev 
dirigeret l'ra .Jorden 
ved Hja~lp af Hadio
telefoni. 
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,,Graf Zeppelin's Verdensflyvning i August 1929." 
Foredraget den 13. Maris. 

EFTEH Indbydelse af Dl'i Kony"fige Danske Aero
nautiske Selskab var Kaptajnl øj tnant Hans Curt 

Flemming kommet til København l"o r at holde Fore
drag om "Graf Zeppelin··s spa'ndendc Venlensflyv-

ning, hvori han deltog som Navigationsofficer. 
Foredraget fandt Sted den 13. Marts, og Fest

salen hos Restaurant Nimb var fyldt til sidste Plads 
længe inden Foredraget skulde begynde. 

:; 
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l{nplujnløjtnnnt Han.• Cnrl Flemming. 

Selskabets Formand, Direktør Tyge Rothe, ind
ledede mecl at udtale nogle smukke Mindeord om 
de to Militærflyvere, Løjtnanterne Christensen og 
Christoffersen, der samme Dag var forulykket under 
en Øvelsesflyvning over Store Bælt. 

Formanden bød derefter Aftenens Gæst velkom
men, og i na'slen tre Timer formaaede Kaptajn-
10.itnanl Flemming at holde Interessen fangen hos 
de mange Tilhørere. 

Efter at have talt om Zeppelin-Luftskibenes Hi
storie viste Kaptajnlln . Flemming en Film, der paa 
en meget instruktiv Maade anskueligg,iorde Byg
ningen af et stift Luftskib. 

Derel'ter Julgle en Beskrivelse af selve Verdens
rejsen, ledsaget af en Hække glimrende Lysbilleder. 

Der har allerede været skrevet meget om denne 
imponerende Luftrejse, men ikke desto mindre for
talte Kaptajnltn . Flemming en Række interessante 
Enkeltheder, som kun den luftskibskyndige, der 
selv har deltaget i Turen, kan fortælle dem. Des
værre tillader Pladsen ikke at bringe et blot nogen
lunde fylclestgørende Uddrag af det næsten tre Ti
mer lange Foredrag; men Foredragsholderen for
maaede at fængsle sine Tilhørere lige fra Beskri
velsen af Starten i Lakehurst, indtil den 34000 km 

Hestiklukulel i .Grnl Zeppelin". (Luftschlllbnu Zeppelin) 
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lange Hejse var tilendehragt efter utallige interes
sante Oplevelser og - adskillige Genvordigheder. 

Naar \'enlensre,iscn hlev paabegyndt i New York, 
var det paa Forlangt•rHle al' Hearst-Presse!1, der 
havde financicrel Turen. Da de Lelrniske Forbere
delser var i Orden, og all J'or saa vidt pan;l Lil 
Turen, slo<l man nemlig uden Penge, Passagerer 
og Post; mrn saa lraa11le den amerikanske Kon
cern hja.'lpende Lil paa del Betingelse, al Turen 
udgik fra Amerika. 

Den første Elappe - Alla11terhavel - blev en 
Rekonltur, idel man 11a:iede frem Lil Friedrichs
hat'en paa .13 Timer. 1 200 i\Ieters Højde og med 
en Hastighed al' 200 km i Timen var Turen gaael 
over Atlanlerhavel, og længe eJter al man havde 
passeret den engelske Kyst, blev Vc.irmeldingerne 
fra Atlanterha\'e l ved med al indløbe. 

Paa Turen videre Øst over vilde man helst havde 
fulgt den sibiri!-.ke Bane, men Taagen tvang Besæt
ningen til at vælge en nordligere Rute, der gik hen 
over delvis ukendte Egne. Her kneb del især med 
Kortmaterialet, da ingen formaaede al dechiffcre 

Over cnrlelosc Sumpe gik Turen henover Sibirien. 
(Luftschiffbuu Zeppelin) 

de saare vanskelige Navne paa de russiske Kort, 
og ydermere havde mange af Byerne andre Navne 
end de, der stod angivne paa Kortene. ,, Vi betrag
tede saa hele Landet under os som et stort Hav~, 
fortalte Kapta.inltn . Flemming, ,,og benyttede os af 
astronomisk Observation. Den russiske Professor, 
der var med os, kunde desværre ikke h,iælpe os; 
thi han forstod kun russisk, og del Sprog var der 
ingen af os andre, der havdt• mindste Kendskab til.'· 

.,Fra Tokio Lil Los Angelos Jlø,i vi saa al sige i 
Taage hele Vejen, og for Passagerernes Vedkom
mende maa det have været en alt andet end mor
som Tur. For Besa•tningcns Vedkommende var del 
den Strækning, der Yoldte os de største Naviga
tionsvanskeligheder. " -

Farten gennem Amerika !'ormede sig som cl 
sandt Triumftog, med hylende Sirener og Damp
fløjter t'ra alle større Byer, og Hyldesten kulrni
nered.e selvfølgelig, da Luftskibet nartede New York. 

Til Slut viste Foredragsholderen en Film, der 
bl.a. gengav ,,Graf Zeppelin'·s Hjemkomst til Fried
derichshafen, hvor det blev modtaget med Jubel. 
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Men . ligesaa voldsom Modtagelsen var i Fried
richshafen, da Verdensflyvningen var endt, ligesaa 
begejstret var det Bifald, hvormed Forsamlingen 
lønnede Kaptajnløjtnant Flemming for det udmær
kede Foredrag. 

Efter Foredraget samledes man til en Souper. 

Nr 4 

Verdensflyvningen startede fra Lakehurst den 7/8 1929 
med Ankomst til Frie<lrichshal'en d. I0/8 (7.()68 km). Start 
d. 15/8 med Ankomst Lil Tokio cl. IU /8 (11.247 km). Start d. 2&/ 8 
med Ankomsl til Los Angelos d. 26/8 (U.053 km). Start d. 27/8 
med Ankoms t Lil New York d. 211/8 (4.822 km). Start d. I /9 
med Ankomst til Friedrichshafen d. 4/9 1920 (8.478 km). 

Turen Friedrich hafen- Frie<lrichshafen hanle yarel 20 
Dage 4 Timer og strakt sig o,·er ca. 34.200 km. 

FLYVESÆSONEN 1930. 
Af Stationschef i Det Danske Luftfartselskab, Løjtnant 1(. Lybye. 

En ni D. D. L.'s T rufikmnsk incr p ua Vej Lil llamhurg. 

VINTEREN igennem har KøLcnhavn haft en enkelt 
Luftrute, nemlig den tyske Linie fra Berlin 

over Hamburg- Liiheck/Travem i'mde- Københa.vn 
til Malmø, men fra Mandag den 7. April kommer 
der atter Liv i Flyvningen, idet Luftfartens Som
mersæson fra denne Dato hegyncler, og der venter 
det flyvende Publikum en Række Forclele i Form 
af Udvidelser og Forbedringer af Luftruterne. -

Af særlige bemærkelsesværdige Forhold, skal, 
inden vi gaar videre, nævnes, at de Forsøg med 
Søndagsdrift, der i forrige Sæson gennem et Par 
Maaneder blev foretaget paa Skandinavien- Paris/ 
London, gav et saa godt Resultat, at man i Aar 
er gaaet over til Flyvning paa alle Ugens Dage paa 
de 4 vigtigste Flyveruter samt, at Natpostflyvnings
forsøgene formentlig vil blive udvidet til det dob
belte. saaledes, at man sandsynligvis allerede til 
næste Aar kan gaa over fra Forsøgsflyvning til en 
regelmæssig Natpostflyverute under hele Sommer
~æsonens Varighed. Dette er imidlertid en Sag, som 
ikke her skal behandles nærmere, men vil blive 
taget selvstændigt op andetsteds i Bladet. -

Ekspresruten København - Wien samt 
Forbindelsen København- Malmø. 

Af Nyheder kan nævnes, at der i Aar vil blive 
etableret en Ekspresrute København- vVien , og at 
der sker en væsentlig Forbedring i Forbindelsen 
med Malmø. Denne lille Rute, paa hvilken saa 
mange har faaet Luftdaaben, inden de vovede sia 
ud paa en længere Tur, har eflerhaanden opnaaet 

en saadan Popularitet, at den næsten helt har af
løst Rundflyvningerne over Amager, og den vil 
sikkert med den 1'orbc1lrecle Fartplan yderligere 
blive hestormet. 

Morgenruten København- Hamburg. 
NI edens det store tyske Luftfartselskab DEUT

SCHE L UFT HANSA har inddelt sin Drift i en 
Vinterperiode (i\Iaanedcrnc November til Februar 
inkl.), en Foraarss & Efteraarsperiode (;,\farts, April 
og September-Oktober) samt en Hovedsæson i 
Maanederne Maj til August inkl. og saaledes først 
ændrer sin Fartplan fra 1. Maj, lægger, fra den 7. 
April, DET DANSKE Ll1FTFARTSELSKAB ud med 
sin Hamburg-Rute. Ruten, der indtil den Dag DEUT
SC~E LUFT HANSA ændrer sin Fartplan, vil blive 
befløjet alene af danske Maskiner, drives af Dan
skerne og Tyskerne i Pool fra 1. Maj til 4. Oktober, 
og paa denne Rute finder Søndagsflyvning Sted. 
Maskinen afgaar fra København Kl. 9.00 og fra 
Hamburg Kl. 16.35. Flyvetiden er knapt 2 Timer. 
Der vil fra dansk Side blive benyttet de fra Isflyv
ningerne saa godt kendte FOKKER F. VII-Maskiner, 
medens Tyskerne indsætter FOCKE-WULF-Ma
skiner til 8 Passagerer. -

København- Amsterdam- Paris/London. 
Ogsaa det svenske Selskab A/B. AEROTRANS

PORT og det hollandske Selskah KONINKLIJKE 
LUCHTVAART MAATSCHAPPI.J begynder den 7. 
April Sæsonen, idet de i Forening aabner Ruten 
Malmø - København - Hamburg - Amsterdam- Pa
ris /London. Paa denne Rute, der i Folks Bevisthed 
er slaaet fast under Navnet "The Scandinavian Air 
Express", bliver der ligeledes Søndagsdrift, og der 
vil fra hollandsk Side lejlighedsvis blive indsat 
FOKKER F. IX-Maskiner. Denne Type er Fokker
Fabrikernes nyeste Frembringelse indenfor Trafik
maskinernes Omraade. Den er forsynet med 3 Stk. 
Gnome-Jupiter Motorer it 440 HK. og kan medføre 
19 Passagerer. Normalt vil Hollænderne anvende 
FOKKER F. VII og F. VIII-Maskiner og Svenskerne 
3-Motors JUNKERS G. 24-Maskiner. Afgangen fra 
København er sat til Kl. 9.15, og Paris/London 
naaes ved 18¼ Tiden. Ved omtrent samme Tid 
ankommer den modgaaende Maskine til Kastrup 
Lufthavn og fortsætter, efter at have losset den her
til bestemte Ladning, til Malmø. Der vil i begge 
Retninger blive et rigeligt Ophold i Amsterdam, 
saaledes at Passagererne der kan indtage Lunch 
og strække Lemmerne, før de hegivrr sig ml pna 
den næste Etappe. -
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Fra den 1. Ma.i aabner Ekspresruten København 
-Berlin, og den 15. Maj udvides den til at om
fatte København--Wien. Der eksisterede allerede 
i 1928 en tysk Rute mellem ,vien og København, 
men da det tyske Selskab i HJ2\) indførte Mellem
landing i Liiheck/Travemiinde for Berlin-Maskinen 
oa ,rik over til at benytte Vandi'lyvemaskiner mel-
1:m"' Liibeck og København, var det ikke muligt at 
opretholde Forbindelsen med ·wien paa een Dag. 
Dette føltes i HJ29 som e t stort Savn, da Ruten 
alti<l havde været godl benyttet - ikke mindst til 
Godsbefordring - og Det Danske Luftfartselskah 
o,i Deulsche Luft Hansa har derfor i Aar hesluttel 
at raade Bod derpaa og oprette en Ekspresrute 
paa Berlin (uden l\lellemlanding i Liiheck/Trave
mlinde). Dermed er Forbindelsen med Wien atter 
etableret, - ja, det er endog blevet muligt i nord
craaende Retnincr at skabe Forbindelse mellem Bu
dapest ocr Køb~nhavn i Løbet af en enkelt Dag. 
Ruten, d~r som nævnt drives af D.D.L./D.L.H. i 
Pool, udgaar fra Malmø og vil blive trafikeret paa 
alle Ugens 7 Dage. Afgang fra København finder 
Sted Kl. !J.05, og efter et Par Timers Spise- og 
Hviletid i Berlin naar man til Wien Kl. 18.45. 
Maskinen fra ,v ien la nder i København Kl. 18.35. 

København- Køln- Paris. 
Samme Dag som Aabningen af Ekspresruten til 

Berlin finder Sted, begynder det franske Selskab 
LIGNES FARMAN i Samarbejde med DEUTSCHE 
LUFT HANSA Beflyvningen af en Rute over Mal
mø - København - Hamburg - Dortmund- Køln til 
Paris. Ogsaa her er et Fremskridt at notere, idet 
der sidste Aar kun var Forbindelse med Køln i 
September Maaned, medens Linien i Aar oprethol
des i 4 Maaneder. -

I(øbenhavn- Liibeck og København- Gøteborg-Oslo. 
Vandflyvningerne tager nu en Begyndelse. Fra 

den 1.- 15. Maj foreløbig kun mellem Liibeck/Tra
vemiinde og København, men efter den 15. Maj 
gaar Maskinerne helt igennem til Gøteborg og Oslo. 
Det er - som sidste Aar - det tyske Selskab, 
der driver Flyvebaadsruten. Ruten udgaar egentlig 
fra Berlin, men opretholdes fra Berlin til Liibeck/ 
Travemiinde med Landmaskine og først i Liibeck 
indsættes Vandflyvemaskine. Efter de foreløbige 
Bestem::nelser er det Meningen at benytte de store 
DORNIER SUPER W AL-Maskiner med Plads til 
19 Passagerer. Navnlig Frekvensen mellem Køben
havn og Oslo gør Brugen af saa store Maskiner 
nødvendig, da det er en meget søgt Turistrute og 
velnok en af de smukkeste Flyvninger i Nordeu
ropa. De store Vandflyvemaslµner passerer Kastrup 
Lufthavn midt paa Dagen, idet de i sydgaaende 
Retning opholder sig her fra Kl. 12.05 til Kl. 
12.35 og i nordgaaendc Retning fra Kl. 14.35 til 
Kl. 14.55. -

Eftermiddagsruten København-Hamburg. 
Den 2. Juni aabner DET DANSKE LUFTFART

SELSKAB sin 3die Rute, nemlig Eftermiddagsruten 
Lil Hamburg. Der er med denne Rute sket den 
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Et lljorne nf ICnhinen i Dornler•Super-\Vul. 

Forbedring, at man i Aar agter at føre den igen
nem til Malmø. Maskinen starter fra Malmø Kl. 
16.30 og er efter et Kvarters Flyvning i Køben
havn. Herfra afgaar den - i Lighed med sidste 
Aar - Kl. 17.00 og lander efter 2 Timers Forløb 
i Hamburg. Næste Morgen starter den Kl. 9.00 fra 
Hamburg, er Kl. 10.55 i København og fortsætter 
efter 20 Minutters Ophold til Malmø. Denne Ord
ning betyder for Malmøforbindelsen et stort Plus. 
Hidtil har det været saaledes, at kun Svenskerne 
var i Stand til paa en enkelt Dag at aflægge et 
Flyvevisit hos Genboen, idet hele Trafiken om 
Morgenen gik i Retning fra Malmø til København 
og om Aftenen, naar Maskinerne vendte tilbage fra 
Paris og London, i Retning fra København til Mal
mø, men nu er der aabnet Københavnerne Mulig
hed for at gøre Genvisit, idet de kan tage til Mal
mø Kl. 11.15 og efter et 5-Timers Ophold vende 
tilbage til Danmark ad Luftvejen. -

* * • 
Som det ses, bydes der i den kommende Sæson 

Publikum ret væsentlige Fordele fremfor tidligere 
Aar. Det vil saaledes blive muligt fra København 
paa een Dag at naa Kønigsberg (mod i 1929 Ber
lin )-Breslau-Wien (mod i 1929 Prag)- Miinchen 
-Zurich-Genf (mod i 1929 Basel)- Køln (mod i 
1929 Essen)-Paris og London. Til Ziirich og Stutt
gart kan Forbindelsen endog opnaas saavel over 
Hamburg som Berlin, og mellem København og 
Malmø bliver der i Højsæsonen i Aar daglig 6 til 
7 Maskiner i hver Retning og fordelt over hele 
Dagen, medens der tidligere var 2 eller 3 Ture 
med Maskiner, der startede samtidigt og i samme 
Retning. -

Billetpriser. 
Billetpriserne er i det store og hele uforandrede. 

Af de vigtigste kan nævnes Hamburg Kr. 60.-, 
Berlin Kr. 72.- , Wien Kr. 167.-, Køln Kr. 108.-, 
Genf Kr. 184.- , Amsterdam Kr. 133.-, London 
Kr. 205.- , Par is Kr. 193.- og Oslo Kr. 95.-, men 
der er forrige Aar indført den Ordning, at man 
ved samtidigt at løse Tur-Retur-Billet opnaar 10 °/o 
Rabat paa Tilbagerejsen. 
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Rundflyvninger. 
Foruden Ruteflyvningen vil der fra Tid til anden 

blive afholdt Søndags-Rundflyvning fra Kastrup 
Lufthavn, og det forøgede Liv, som Søndagsrute
farten, skaber, vil sikkert bevirke en Stigning i 
Passagerantallet til dissf' Flyvninger. -

Naar der foruden de her nævnte Flyvninger skal 
oprettes Natpostflyveruter, vil Antallet af planmæs-
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sige Starter og Landinger naa op til 28 pr. Dag. 
Der vil blive Liv og Høre i Havnen, og l'lyveinter
csserede Københavnere kan - uansel paa hvilket 
Tidspunkt de foretager l\lflu~ten til Lul'lhavnen -
faa Le,jlighed til at se Maskinerne komme og al'gaa. 
Det travleste Liv vil dog i Aar som tidligere ud
folde sig fra Kl. 81 2 Lil n1/ 2 om og mellem 18 og 
Hl om Aftenen . -

Natpostflyvningerne i Sæsonen 1930. 
Forbindelsen Skandinauien- VeslP11ropa. 

DEN 20. Marts afholdtes i Oslo paa Irnlhydelse 
af det norske Postvæsen en Konference om 

Spørgsmaalet vedrørende Udvidelse af de Forsøg, 
som har været afholdt med Natpostflyvning i de 
2 foregaaende Aar. 

I Konferencen, som fandt Sted under Fors~ede 
af den norske Generalpostdirektør Helsing, deltog 
Repræsentanter for de andre nordiske Landes Post
væsen (Sverrig, Finland og Danmark), idet Dan
mark var repræsenteret ved Hr. Generaldirektør 
Mondrup og Hr. Kontorchef Holmblad. -

Efter Indbydelse af det norske Postvæsen var 
det svenske, finske og danske Luftfartselskaber re-

11 °0 Afg. Reval 

1 
1510 Ank. 

16" " ! Helsingfors 1300 ,, 
19°0 Ank. Stockholm 1000 Afg. 
21 °0 Afg. ., gao Ank. 

1 °0 Ank. Køhenhavn 5so Afg. 

flireklør H. ]{rebs, Dl'l J>anskl' Lul'l 
l'arlscbkab, der deltog i den nordi!.ke 
l'osUiyvningskonl'crcnce i Oslo, med 
deler l'olgencle om Konl'ereneL•ns Forløb: 

præsenterede af deres respektive Direktører. Norsk 
Flyvning var, da Norge ikke har noget Luft
fartselskab, som driver selvstændig Hutetrafik, paa 
Konferencen rcprR•senteret ved et Medlem af det 
norske Luftfartsraad. 

Luftfartselskaberne g_iorcle paa Konferencen Hede 
for den Udvidelse af Natpostflyvningen, som man 
i dette Aar gerne vilde føre ud i Livet og frem
lagde en al' Selskaberne udarhe,jdet Plan for Hu
tcrne, som i Aar skuldes beflyves af Norge, Sver
rig, Danmark og Tyskland i Forening. 

Efter nogen Diskussion vecltoges denne Fartplan 
med nogle uhety<lelige Ændringer i følgende Form : 

Afg. 
20" ! Oslo 

1 
Ank. 10m 

Ank. 2200 Gøteborg Afg. srn 
Afg. 2220 

" 
Ank. 7r,r, 

Ank. 2400 Københm1 n Afg. ;)~~. 

Afg. 
Ank. 
Afg. 
Ank. 

230 ! København 1 510 

510 Hannover 280 

5so " 21 ao 
7°0 Rotterdam 1930 . " ~,.,,.....-----' ·--. 

Ank. 1 P 5 London 
112r, Paris 

Flyvningen mellem Helsingfors og Køhenhavn 
skal finde Sted med Vandflyvemaskiner, og J:>aa 
de øvrige Strækninger med Landflyvemaskiner. 
Poststyrelsen vedtog paa Mødet en Resolusion, hvori 
man udtrykker Ønsket om, at Natpostflyvningcrne 
i Aar udføres i et Antal af 55 Dobbelture i Tids
rummet 15. Ma.i til rn . .Juli, saaledes at der flyves 
daglig med l'ndtagelse af Søndage, Kristi Himmel
fartdag og 2. Pinsedag. - I Resolutionen udtales 

Paris 
London 

Afg. 133n 
1300 

endvidere Ønskeligheden af, at disse Forsøg i Aaret 
1931 forøges til 4 Maaneder, idet det samtidig an
befales, at de nordiske Poststyrelser hver for sig 
undersøger Mulighederne for Iværksættelse af kon
tinuerlige Natpostflyvninger mellem de nordiske 
Lande og Mellem- og Vest-Europa. 

Efter Konferencens Afslutning var Deltagerne det 
norske Handelsministeriums GR•ster ved en l\foldag 
paa Hotel \'iktoria i Oslo. 

,. 
; 
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Flyveulykken den 13. Marts 1930. 
~TTEn er dansk Flyvning blevet ramt af en sørgelig Ulykke, 

"' og denne Gang er del I [ærens Flyverkorps, del er gaaet 
ud over. To unge l\lilitærl'lyvere, Lo.itnanterne Sander Chri
-~lo/ferse11 og P.S . .-l. Chris/cn.~e11, har sal Li vel til under Ud
forelsen ar dere:,, Flyvergerning. Ulykken skele under en 
Flyvning rra Kobenhavn Lil Hadende,·, hvor i\laskinen skulde 
dellage i en Øvelse 111ed tlen derværende Garnison. Ude 
over Store Bæll ko111 den ind i st:l'rk Snelykning, og under 
Bestræbelserne paa at s lippe utl ar Snetykningen skele Ulyk
ken . Efter den Undersogelse, der er blevet roretaget, har 
man kunnet konstalcre, al Flyveren har ,-o·gl ned under Snc
lykningen, IJYorcl"ter i\ laskinen i et Dre.i har taget \'and
overfladen med fuld i\lolor. 

Da \'raget ar :\las kinen senere p:1a Dagen blev taget op, 
randt 111an Forcren, Lø,jlnant Chri s lol"l"ersen siddende ch-a-bl 
i Førersædet, hvorimod Lojlnanl Chris tensen, der var med 
som Observator, maa va·re bleve t slyngel ud i del Øjeblik, 
i\ laskinen har raml Vantloverfladen. Desværre lykkedes del 
ikke Bjergningsmandskabel al rinde Lo.ilnanl Christensen, 
og li I Trod:,, ror tie daglige Ertersogn ingsarbejder, der har 

været roretaget af Hærens og i\larinens Flyvere, er det endnu 
ikke lykkedes at rinde Liget af den forulykkede Flyver. 

De lo forulykkede Flyvere paabegyndte deres Uddannelse 
ved Hærens Flyveskole i 1927, og eller I lje111sendelsen i Ok
lober 1!J2U var de nu blevet indkaldte for at forrette deres 
aarlige, pligtige Flyvertjeneste. 

Lo_jtnanl Chrislofrersen, der var '27 ,\ar ga111111el, var ugHL 
og havde fornylig været til Kursu:,, hos Nils Bukh i Olle
rup . Det havde vmret hans Agt at re,jse til Amerika, hvor 
han vilde arbejde sig ind som Leder ar Bukh's Gymnastik, 
for senere al soge ind ved Lurtlrariken. 

Lojtnanl Christensen var omtrent to .\ar ældre, 2H Aar. 
For ikke ret længe siden \'ar han blevet gift, og efter sin 
Flyvernddannelse havde han o\'erlaget Stillingen som Leder 
ar en Fabriksvirksomhed j Jy lland. 

Begge de roru lykkede Flyvere stod saaledes lige foran en 
;, lor Gerning, h\'orrra de saa brat blev revet bort. Det var 
to ypperlige Fly vere, to i\hnrl, der med Iver gik op i deres 
Flyvergerning. Som \ enner havde de rundet hinanden, og 
nogen mere lrol"as t Ven kunde ingen rorlange, end een af de lo. 

Skælmen \'ilde, at de skulde do sammen. 
,Ere Vtcre dcre~ ;\linde. -

BØGER. 
,,Luftflotten", Stt•rlryk ar Mililiirwissenscha/1/iche 111u/ 

Tech11is1'11c Millcil1111r1e11, uclgi\'el ar det os trigske 11'.rigsmini
slerium. 

Oven11æ\'11le Publikation har i et Sa:rhdle samlet en me
get interessant Bog paa ;18'2 Sider med Titlen "Luf//laadcr". 

Bogen indeholder en Hække meget velskrevne Artikler, 
der tilsammen giver el udmærke l Indblik i Luflvaabnets 
.\nvendelse under Verdenskrigen; Ostrigs Indsats i Arhe.idel 
paa Luftens Erobring, samt Luflvaabnels .\nvendclse i Frem
tiden . Yderligere findes cl .\!"snit, der udelukkende beskri
Yer de ostrigske Lurtslyrkcrs Dellagelse i Verdenskrigen, 
saavel Flyverne som Ballontroppe rne. 

Bogen er et udma.•rkel Bidrag Lil den Litleralur, der ~o 
ger at klarlægge Lurtvaabnets Betydning, og paa en særde
les nøgtern i\laade er delte beskrevet i de rorskellige .\l"snit, 
idel der ogsaa i et Par Artikler er behandlet Spørgsmaalet: 
Beskyttelse mod Luftangreb, og i Særdeleshed I.andels egen 
Beskyttelse herimod. 

Flere Udlændinge har va:rel i\ledarbejdere ved Bogens 
Tilblivelse, og blandt disse har den engel ske i\lilitærl'orl'aller, 
Oberst .I . F. C. Fuller skrevet en meget indholtbrig Artikel 
om Luftvaabnets Anvendelse. 

Den franske Luftarme, El'ler Oplysninger, der er givet 
i Deputeretkamret, beslaar den rranskc Lul'tflaade i Øieblik
ket af '2800 Flyvema~kiner. Lul'lminis ter Laurent E_ynac op 
lyser, al Halvdelen heral' er Skolema:,,kiner. 

Flyveteknisk Kursus. Ved tlen teknbke llojskole i Prag 
vil der i nær Fremtid blive oprellel et eetaarigt, fly,•etek
nisk Kursus. Undervisningen vil bl.a. omratte rolgende fag: 
Aerodynamik, Flyvemaskinens Konstruktion , Flyvemotorens 

,,København-Tokio gennem Luften" ar Kaplajn il. P. 
Bo/uctl (Gyldendal ). 

r samme smukke UdgaYe som tidligere har Gyldendal ud
sendt et nyt Oplag af Kaptajn A. P. Bolveds Bog om hans 
Flyvning Lil det fjerne Øslen. 

Som bekendt startede Kaptajn Botved sin mindeværdige 
Flyvning fra Københavnlden 15. i\larts 1!)'25, og eller en Færd 
ned over Forindien, Bagindien og Kina naaede han Tokio 
den 1. .I uni eller at have tilbagelagt 17.260 Kilometer. 

Tilbageturen, der startede den 12. Juni, gik lvers igennem 
Sibirien, og efter en Hekordl'lyvning paa 11 Dage landede 
Kapt. Botved i København den 23. Juni ertcr at have til
bagelagt en Strækning paa 10.545 Kilometer. 

I sin Bog har Kaptain Botved givet en meget livlig og af
vekslende Skildring ar sin lange Flyvetur, hvis Gennem
førelse var en Bedrift, der vandt Anerkendelse hele Verden 
over. Paa en ærel'ulcl i\Iaade gav Danmark sit Bidrag Lil 
Erobringen ar Verdenslufthavet. 

I del nye Op lag har Forfatteren tilføjet en Erterskrift, 
der omhandler de Problemer, som den civile Lufttrafik har 
at ka:mpe med, og hvori der gøres Anskuelser gældende, 
som ·utvivlsomt er rigtige. 

Konstruktion , Materialelære, Hadioteknik, i\leteorologi, Luft
navigation, Luftret, Luftfotografering etc. 

Delte Kursus slaar ogsaa aabent ror Udlmndinge, og de 
mt•rmere Oplysninger kan faas ved at skrive til: 

Dekanstvi vysokc skoly slrojniho a elektrotechnickeho 
inzenyrslrvi Praha [[. Karlovo ham N. 0. 14. 

Bristol "Bulldog". Regeringerne i Eslland og Letland 
har fornylig hver indkøbt 12 Bristol nBulldog" .lagere, for
synet med 450 HK. Bristol "Jupiter" i\lotor Type VI. 
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Herhjemme fra. 
Ballonklubbens Besøg ved Hæren.~ Ballonpark 
l'andt Sled Søndag den U. i\larls. Desværre havde i\lecllem
merne ikke givet ;\[øde i særligt stort Antal til den inter
essante Forevisning al' Hærens Ballonmateriel. 

General/'orsamliny i Sportsflyoeklubben. 
Fredag den 2:i .. \pril Kl. 2()00 al'holdes paa llolel l'honix 

den ordinwre c;l'nerall"orsamling. 

Del Danske J,11/1/artselskabs 10-aariye Beslaaen. 
Den 1\J. :\larts kunde Del Danske Lu/1/arlse/skab holde 

10-aarig Fod:-.elsdag, og .Jubilæet blev re.iret ved en lille 
1 Io.ilidelighed i Selskabeb. Rontorer i Lurthavnen. 

Den 5. April l!JJ8 lraadle en Kreds af kendte i\lænd sam 
men ror at hane Vej ror et dansk Lul"ltrarikselskah. D.D. L.'s 
tidligere Direktør, Willie W11t/; blev valgt til Forretnings
fører ror Udvalget, og den senere forulykkede i\lililtcrl'ly
ver, Løjtnant Ekma1111, ble\' Ucl\'algets flyvetekniske l\led
arbejder. 

Den 19. Marts 1920 blev Selskabet konstitueret, og som 
llovedaktiona:rer var Ostasiatisk Kompagni og Landmands
banken. Den 2H. Juni 1!)20 opnaaede Selskabet Koncession 

Irna erhverv:-.mæ-,sig Lul'll"art i Danmark saml til og fra Ud
andel, og den 7. August samme .\ar kunde nu1,n sætte Ru

ten København- :\lalmo-Warnemiinde i Drift (i Tilslutning 
til Deutsche Lul'tredcrei's Ruter) Den 15. September paa
begyndtes endelig Huten Københar//1 - Hamlmrg (i Tilslut
ning Lil en tysk-hollandsk Hutc til .\msterdam og en hol
landsk-engelsk Forbindelse Amsterdam - J.ondon). 

Lige som alle andre Lul"ltral'ikselskahcr Verden over, har 
JJ. D. L. ,·æret ude for de Storme, der nod\'endigvis maa 
komme, naar cl nyt Tral'ikmiddcl skal organiseres og brin
ges Lil at samarbejde paa international Basis; men Det Dan
ske 1.urtl"arlselskab har lykkeligt og vel staact disse Storme 
igennem og bel"inder sig 1111 i god Udvikling, og - hvad 
mere er paa en god Basis. Kun cl Luftl"artselskab til kan 
notere en lige ·aa lang Levetid som D. IJ. L., nemlig Del 
Kgl. llollandske Lurtl"arlselskab (K. L. i\l.). 

General/orsamliny i Fore11i11qen " Danske Flyvere". 
:\lanclag den 10. :\Jarls afholdt Foreningen ., Danske Fly 

vere~ sin ordinære (ieneralfon,amling i "Berejstes Hus". 
I Formandern, midlerliclige Fraværelse afgav Ntt•stror

manden Mester P. Nielsen, .\arsberetningen og meddelte hl. 
a. herunder, al Foreningen talle 88 i\ledlemmer. Der blev 
gjort Hede ror det Arbejde, man stadig havde fortsat for at 
oge Foreningens Fond, hvis Henter skal anvendes til for
ulykkede Flyveres Efterladte, og Fondets Grundbeløb var 
i Aarcls Lob \'okset til over 8000 Kroner. 

;\led meget stor l\lajoritet blev del vedtaget al ændre 
Lovenes § 8 (angaaende Optagelse af Medlemmer). 

Kassereren, Overofficiant C. C. Larsen, aflagde Hegnskab, 
der enstemmigt blev godkendt. 

To ar Bestyrelsens i\lecllemmcr var paa Omrnlg, nemlig 
Mester P. Nielsen og O,·erorricianl C. C. Larsen, men da 
sidstnwvnle ikke onskede Genvalg, ind\'algtcs i hans Sled 
Kapla,in L. BjarkolJ. Beslyreben bestaar saalecles i O,ieblik
kel ar Lln. John Foltma1111, Formand; Mester P. Nielsen, lfas
serer; fng. Cai Caspersen, Ltn. TrafikrJyver Harald Hansen 
samt Kaptajn L. Bjarkov. Suppleanter: Kaptajn H. Her
schend og Salgschef P. Yde. Hevisorer: Dir. Robert Svend
se11 og Overofficiant C. C. Larsen. 

Foredrag i Aeronauli.~k Selskab. 
Om Foredraget den 18. l\larts (Kaptajnlojtnanl li. C. Flem

ming) bringer ,·i andetsteds i Bladet et 'nærmere Heferat. 

Trafikflyvere til Kursus i Blind/lyv11ing. 
Trafikflyverne, Lo,jtnanterne Svend Steinbeck og Harald 

Hanse11 har i l\larts l\laaned været indkaldt Lil Flyverkorp
set ror at gennemgaa en Trwning i Blindflyvning. Ogsaa 
D. D. L.'s tredie Trafikflyver, Løjtnant H. P. Hansen, der i 
samme Periode har forrettet sin aarligc, pligtige Tjeneste, 
har deltaget i dette Kun,us. 

Dansk Model- og Svæve/lyver{orc11i11g. 
De ihærdige Svæveflyvere kom de~rn:1Te nller ud ror et 

Uheld under Træningen ved i\laalov den Hi. i\larls. idel Svæ
veplanet kæntrede umiddelbart efter Starten (erter alle So-

Frn Øvelserne ved Muulov : l Forersæ,let Hr. l\'1//y Ua11 .,,n. 

Foreningens l(usserer. Snedker .I. l.ars•n , slarlcr 

lem,t'l'ker at domme grundet paa l"orkcrl :\lanovre med Ho
rerne). Det blev dog ikke v:l'rre medtaget, end det kan 
bygges op i Lohct ar cl Par Uger. 

Det er endelig lykkedes Foreningen al rejse del noclven
dige Beløb til lndkob ar et lysk Svæveplan me<l Krop samt 
Lil Afholdelse ar L'dgifterne ved en tysk fnslrnktørs Besøg 
i Danmark. Bclobet er paa 1500 Kroner, og heraf har Del 
Kgl. Danske Aeronautiske Selskab bidraget med 500 Kroner. 

Nye Flyveelever. 
Den 1. April paabegyndte 11:crens Flyveskole Uddannel 

sen ar cl nyt llold FlyYeele,·e1-, hestaaendc ar folgendc: 
l'remicrlø,jlnanl E. C. S. Lærum 
Sekondlo,jtnant G. Holm 

~ E C. 0. Hydman 
Sergenl af Hcserven 0. C. E. Eriksen 

Il..\. Larsen 

Kornet 0. "Nielsen 
E. K. Birkecle 

" 
li. Il. Nielsen 

n K Clausen 
E. Il. Hatting 

n L. L. Madsen 
" C . . \. V. Peler:,cn 

Korporal S. ,\. I lansen 
Underkorj>oral .I. i\lalmose 
l\lenig V. 3. .\ndersen 

Nordisk L11(t/'olo. 
Lul'tfoto·s primm, motor, l're-,:,cl"otograr Eskild Jensen og 

H. I. M. Jensen drager i den kommende Tid paa Turnee 
Landet over for al optage Lul'tforograrier al' rnduslrielle 
"\"irksomheder og storre Gaarde. 

:: 
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Selskabets ordinære Generalforsamling. 
FREDAG den 28. l\larts afholdt Selskabet sin ordinære Ge

neraHorsamling paa Hotel Phønix, og et meget stort 
Antal af Foreningens l\Iedlemmer havde givet i\løde. 

Til Dirigent valgtes Overretssagfører Niels Olesen. 
Selskabets Formand, Direktor Tyge .I. Rolhe, indledede 

sin Beretning over Virksomheden i det forløbne Aar med 
at udtale nogle smukke l\lindeord om Militærrlyveren, Kap
tajn Anker Andersen, der forulykkede ved en Automobil
ulykke under en Tjenesterejse i Tyskland; om de forulyk
kede i\larinerlyvere, Sølojlnant Jaslrall og Somineassisten~ 
Moes-Larsen, samt de forulykkede Militærflyvere, Løjtnan
terne Christoffersen og Christensen. Alle Tilstede,·ærende 
rejste sig, da Formanden udtalte et ~Ære være deres i\linde'" . 

Under Beretningen om Selskabets Virksomhed, meddelte 
Formanden, at Selskabet havde haft den iEre at ,·ære \'a,r
ter ved F. A. J.'s Konference i Kobenhavn i Dagene 20.- 22. 
.lun i (se "FL Yl'" Nr. 7/1!12!l). Selskabets Medlemsanlal, der 
veu Aarets Begyndelse var 403, var gaaet ned Lil ~45, og 
den store Nedgang skyldtes væsentligst Afgang af l\ledlemmer 
i Sportsflyveklubben. 

I Aarets Lob havde der v,cret afholdt Foredrag af føl
gende: Den norske Flyver, i\lajor Tryggve Gran, den svenske 
Flyver, Kaptajn Tornberg, Italieneren, General Nobile, samt 
Tyskeren, J{apta.inløjtnanl Flemming. 

Selskabets Legat til forulykkede, skandinaviske Flyveres 
Efterladte var i Aar gaaet til Sverrig (til Enken efter Løjt
nant Sjo/zo/m). 

Der var ingen nye Rekorder hlevet sat i Aarets Lob, 
hvorfor Solojtnant Rasmussens Højderekord paa 9780 l\leter 
og Kapta.in Bjarkovs Længderekord stadig stod urørt. 

Formande11 udtalte, at der stadig var god Fremgang for 
Tidsskriftet "FL Yvu at konstatere, og at der var stor Inter
esse for Bladet blandt Medlemmerne. 

Aflæggelse af Regnskab. 

Derefter aflagde Kassereren, Marineingenior M. P. Eskild
-~en, Hegnskabel, der enstemmigt blev godkendt. 

l'alg af Bestyrelse. 

Følgende Bestyrelsesmedlemmer, der var paa Omvalg, 
Fuldmægtig Gregersen, Kaptajn Ramm og Kaptajnlojtnant E. 
1L .Tensen, blev alle enstemmigt genvalgte. Yderligere skulde 
Bestyrelsen suppleres med to i\ledlemmer (Direktør D. la 
Cour og Premierlø.itnant G. Schenstrøm ønskede at fratræde, 
da de ikke mente at kunne afse den nødvendige Tid til 
Arbejdet indenfor Selskabet), og paa Bestyrelsens Forslag 
blev Direktør Gi/im og Kaptajn C. Ferslev enstemmigt valgt. 

Til Revisorer valgtes Generalkonsul Ludvigsen og Bog
trykker Leisner. 

.Journalist Jlendil foreslog, at Underklubberne i Fremtiden 
skulde have Hepræsentanter i Bestyrelsen, og Formanden 
meddelte, at dette skulde blive laget under OverYejelse. 

Ændring af Lovens § 4 og § 10. 

Paa Bestyrelsens Vegne meddelte Formanden, at Forsla
get til ,Endring af § ,1 var trukket tilbage, hvorimod man 
foreslog at ændre § 10 saaledes, at Bestyrelsen fremtidig 
skulde bestaa af indtil 12 l\ledlemmer. 

Formanden oplyste, at det var Bestyrelsens Hensigt at 
besætte den ene Plads med en Repræsentant for den aero
nautiske Videnskab, hvis Fremme ifølge Selskabets Love var 

et ar dets Formaal, mens mari endnu ikke havde truffet Be
stemmelse med Hensyn til det andet nye Bestyrelsesmedlem. 

Delte . Enclringsforslag blev efter nogen Diskussion en
sll•n1111igt ,·edtaget. 

Forslag fra en Gruppe Medlemmer om 
Eksklusion af' et Med/em. 

Formanden gjorde opmærksom paa, al ovennævnte For
slag ikke kunde sættes under Afstemning, da det ikke var 
fremsat ar Bestyrelsen. 

Som Ordfører for den Gruppe Medlemmer, der havde 
indsendt Forslag om Eksklusion af et i\ledlem, motiverede 
Kaptajn Schl'ibel nærmere dette. Eksklusionen gjaldt Jour
nalist Hendil, og i sin Redegørelse meddelte Kaptajn Schei
bel, al det var .Journalist Jlendil's Artikler om Flyveulykken 
ved Gedser, der havde foranlediget Indsendelsen ar Eks
klusionsforslaget . 

Klart og tydeligt dokumenterede Kaptajn Scheibel, hvor
ledes lir. IIendil i sine Referater om Gedserulykken gen
tagne Gange havde fremdraget Ting, der ikke var i Over
ensstemmelse med de faktiske Forhold, til Trods for at man 
havde gjort Hr. Hendil opmærksom paa den Fejltagelse, 
hvori han havde gjort sig skyldig i sit første Referat. Disse 
gentagne, positivt urigtige Oplysninger var et Angreb pnn 
en død l\lands ,Ere. 

!øvrigt, oplyste Kaptajn Scheibel videre, var llr. Hendil 
tidligere ved mangfoldige Lejligheder fremkommet med lig
nende tendentiøst skrevne Artikler Flyvning vedrørende, 
der slet ikke behandlede Spørgsmaalene med den Saglig
hed, som Hr. IIendil paaberaabte sig, - tværtimod. 

Efter Kaptajn Scheibels Indlæg udspandt der sig en lang 
og livlig Diskussion, idet Dirigenten dog først gentog, at 
Spørgsmaalet ikke kunde sættes under Afstemning paa denne 
Generalforsamling . 

. Journalist Hendil fremkom dernæst med en længere Re
degørelse for at tilbagevise det mod ham rettede Angreb, 
idet han forklarede, hvor stor en Interesse, han altid havde 
lagt for Dagen overfor alt, hvad der har med Flyvning at 
gøre. Han hævdede, at han ikke var forberedt paa dt>tte 
stærke Angreb, og forklarede, at Journalisten i mange Til
fælde var nødsaget til at skrive noget, han ikke selv syntes 
om; men dette maatte gøres for at være i Overensstem~ 
melse med Bladets ledende Artikel. 

Hr. Hendil hævdede, at den Fejl, der var begaaet i den 
første Artikel om Gedserulykken, var blevet rettet i de føl
gende. 

Sølojtnant Harms meddelte, at der efter hans Mening 
ikke var fremkommet noget virkeligt positivt Dementi af 
de i de første Artikler indeholdte Insinuationer. 

Direktør Rothe sluttede sig til Kaptajn Scheibels Indlæg, 
idet han meddelte, at Hr. Hendil Gang paa Gang i sine Ar
likler om Flyvning havde sat Personen over Sagen og ikke 
været loyal i sine Meddelelser. 

Naar Hr. Hendil før hævdede, at ban møder uforberedt 
paa dette Angreb, er dette ikke rigtigt, da Ilr. Hendil efter 
at have faaet Forslagsstillernes Navne at vide, ikke kunde 
være i Tvivl om Grundlaget for Eksklusionsforslaget. 

Overretssagfører Zieler, der ikke fa~1dt, at Hr. Hendil 
havde begaaet noget forkert i sin journalistiske Behandling 
a[ Gedserulykken, var af den Mening, at Bestyrelsen ikke 
burde have taget denne Sag op til en Diskussion pna en 
Generalforsamling. 
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Direktør Rothe meddelte videre, at ethvert Spørgsmaal 
af Interesse for Selskabet kan bringes frem til Diskussion. 

I Tilslutning til Kaptajn Seheibels Indlæg forklarede 
Direktør Rothe videre, at hans eget Navn bestandig var 
blevet trukket frem af I-Ir. Hendil, og at han lige fra den 
første Dag som Formand for Selskabet, havde været udsat 
for en Række personlige Angreb. lian havde een Gang paa 
en Generalforsamling paalalt det usømmeligc i, at et l\lcd
lem af Foreningen stadig offentlig generede Foreningens 
Formand. 

Direktør Neble, der fandt Diskussionen meget ubelrnge
lig, foreslog, at Hr. I-Iendil skulde give en uforbeholden 
Undskyldning, saafremt han havde baaret sig forkert ad. 

Journalist Hendil hævdede, at han selv paatog sig An
svaret for, hvad han havde skrevet, og meddelte, at han 
var villig til al gøre en Undskyldning, saafremt han var 
kommet til at krænke nogen; men iøvrigt kunde han ikke 
indse, at hans ]\ritik i Bladet var tilstrækkelig Begrundelse 
til at fremkomme med Forslag om Eksklusion. 

Kaptajn Scheibel begrundede nærmere, hvorfor man var 
fremkommet med Eksklusionsforslaget, idet baade 1-Iendil 
og .Tastrau var Medlemmer af Selskabet, og del derfor var 
usømmeligt, naar det ene l\Iedlem offentligt angreb det andet. 
!øvrigt var denne Artikelserie om Gedserulykken kun den 
Draabe, der havde faaet Bægeret til at flyde over, idet llr. 
Hendil ved mange tidligere Lejligheder ogsaa var frem 
kommet med krænkende Artikler. 

Overretssagfører Zieler tog Hr. llendil \'armt i Forsvar og 
foreslog at ophøre med Diskussionen. 

Kaptajn Da11idsen stillede Forslag om Afslutning og Ud
talelse af et Mistillidsvotum overfor lir. llendil. Overoffi
dant Larsen og Kaptajn Første,, sluttede sig til Kaptajn 
Scheibels Indlæg, idet Kpt. Forslev udtalte, at lir. Hendils 
Behandling af Flyvespørgsmaal ofte er dikteret af "Ekstra
bladet"s l\lening. - Hr. I-Iendil behandler Sporgsmaal mod 
bedre Vidende, og hans journalistiske Virksomhed har ska
det Flyvningen meget. Anbefaler Eksklusionen. 

Dirigenten spurgte derefter Kaptajn Scheibel, om denne 
var villig til at trække sit Forslag tilbage, imod at der i 
Stedet for blev stemt om en Resolution, indeholdende et 
Mistillidsvotum og en Undskyldning fra Hr. llendil. Heri 
indvilgede Kpt. Scheibel. 

Dirigenten foreslaar Afstemning om den af Kaptajn Da
vidsen stillede Resolution, men Forsamlingen er ikke enig 
om dens Ordlyd, hvorfor Dirigenten anmoder om at faa 
tilstillet endnu en Resolution, saaledes at der kan foretages 
Afstemning mellem de to. 

Forsamlingen er delt i to store Meningsgrupper. Den ene, 
der støtter Kaptajn Scheibels Indlæg og Kaptajn Davidsens 
Resolution, er alle de, der tidligere har haft med Flyvnin-

Nr. 4 

gen at gøre i Praksis, eller som i Øjeblikket beskæftiger 
sig med Flyvningen, - baade militær og civil - af hvilken 
l;rund de ret naturligt foler sig pinlig berørte, naar de Mænd, 
der arbejder for Flyvningens Sag, Gang paa Gang er udsatte 
for ukorrekte Angreb, ja, ofte ganske ærekrænkende Omtale. 

Den anden Gruppe derimod bestaar for langt den over
vejende Del af de mange, der er interesseret i Flyvning og 
dennes Udvikling, men ikke i det praktiske Liv er, eller 
har været, beskæl'tiget hermed. 

Langt om længe fremkommer hver Gruppe med sin He
solution, af hvilke den af Kaptajn Davidsen stillede lyder 
saaledes: 

~Idel Genera/forsamlingen 11dluler sin Misl,il/igelse af 
Redaktør Hendil'.~ Ar/ikter i Ekstrabladet 0111 dansk 
Flyv11ing og sene.~l om Flyveulykken ved Gedser, og idel 
Redaktør Hendil yiver sin uforbehold11e Undskyldning, 
hvis han ved .~ine Artikler er komme/ til al krænke LøJl
ruwt Jastrau's Minde, gaar ma11 over til næste P1111kl 
paa Dagsordenen.· 

Den at' Overretssagfører Zieler stillede Resolution har 
t'olgende Ordlyd: 

"Efter fre11eralforsamlinge11 har drøftet del 11nder P11nkl 
(i oplag11e Forslag og Jour11alisl Leif' B. Hendil har ml
talt sin uforbeholdne Undskyldning for en af' ham ikke 
tilsigtet Krænkelse af Søløjtnant Jaslrau's Minde, hen
lægges Forslngel, og man gnar over til Dagsordenen." 

Begge Resolutioner blev sal under Afstemning, og Resul 
tatet blev, at Kaptajn Davidsen·s fik 87, medens Overrets
sagforer Zieler·s l'ik 70 Slemmer. 1 Stemmeseddel var blank. 

Selskabets i\ledlemmer maa saaledes forvente, et den .Jour
nalistik, der med ~la,joritet er blevet fordømt, maa ophore. 

Da Dagsordenen hermed var udtømt, sluttede Dirigenten 
Generalforsamlingen, men inden Medlemmerne forlod Salen, 
udtalte Selskabets tidligere Formand, Kommandør Andersen, 
sin Glæde over at se den Udvikling, der var foregaaet inden
for Selskabet de senere Aar, og bragte herunder en Tak 
paa Medlemmernes Vegne til Direktør Rothe for det store 
Arbejde og den levende Interesse han viede Selskabet. Her
til sluttede Forsamlingen sig med stærkt Bifald. Ogsaa Hr. 
stud. polyt. .Tochumse11 bragte paa Polyteknisk Svævefly
vegruppes Vegne Selskabet en Tak for den Støtte, det havde 
ydet Gruppen. 

Formanden takkede og rettede ligeledes en Tak til Diri
genten for hans udmærkede Udførelse af det ingenlunde 
lette Hverv ved denne Lejlighed, hvorefter Generalforsam 
lingen hævedes. 
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Fredag den 11. Marts Kl. 20 afholder Det Kongelige Danske Aeronautiske Selskab 
ekstraordinær Generalforsamling i Palace Hotel. 

Dagsorden: Forslag fra Bestyrelsen om Ændring i Lovenes § 10. 
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(Fortsat frn Nr. 4.) 

Radiopejlingens Betydning for Navigeringen. 
Uden iøvrigt at komme nærmere ind paa Radio

tekniken skal her blot anføres, at Radiopejlinger 
er baseret paa, at man med en Radiomodtager med 
et særligt Antennesystem er i Stand til at bestemme 
Retningen til en Senderstation. 

Endvidere skal det tilfø.ies, at hvad der nedenfor 
anføres angaaende Radiope,jlingers Nøjagtighed re
fererer til PejHnger om Dagen og ikke om Natten, 
idet der hidtil har vist sig at være store Vanske
ligheder forbundne med at faa nøjagtige og sikre 
Pejlinger om Natten, Vanskeligheder som endnu 
ikke er overvundne. 

Under Luftnavigeringen kan Radiope,ilinger an
vendes paa 2 Maader, nemlig: 

1) Flyvemaskinen pejler selv Retningen til en 
eller flere Senderstationer paa .Jorden, eller 

2) Flyvemaskinen sender, og Retningen til den 
pejles fra en eller flere Senderstationer paa 
Jorden. 

Pejling fra Lu/1en . 

Skal den første Fremgangsmaade anvendes, maa 
Flyvemaskinen være forsynet med en særlig Pejl
antenne. Denne kan enten være fast indbygget, f. 
Eks. i Planerne, hvorved der er Mulighed for at 
skabe en ret stor Antenne, der giver tydelig Mod
tagelse, eller Flyvemaskinen kan være forsynet med 
en i Forhold til Maskinen drejelig Antenne, der af 
Pladshensyn normalt bliver relativ lille og giver 
noget mindre tydelig Modtagelse. 

Naar man vil pejle med fast indbygget Antenne, 
maa man dreje selve Flyvemaskinen, indtil den 
flyver lige imod eller lige fra Senderstationen . 

Da det maa forudsættes, at man nogenlunde ved, 
hvor man omtrentlig befinder sig i Forhold til 
Senderstationen, vil Kompasset normalt give til-

strækkelig Oplysning til, at man kan afgøre, om 
man flyver imod eller bort fra Senderstationen. 

Hvis Senderen befinder sig paa det Sted, hvortil 
man skal flyve, behøves ikke Pe_jling af andre Sta
tioner, da man ved stadig at pejle Senderen hele 
Tiden kommer til at flyve Kurs imod den. I Vind
stille vil man nærme sig ad den korteste Vej. Hvis 
det blæser, og der er Afdrift, vil man nærme sig 
i en Bue og tilsidst stævne Maalet med Næsen 
imod Vinden. 

Syslemet er r et simpell og egnet til at lede Fly
vemaskiner ind til Landing ved Senderstationen 
eller under Flyvning fra Station til Station. 

Ønsker man derimod at bestemme Flyvemaski
nens øjeblikkelige Plads, hvortil der kræves mindst 
2 saavidt muligt samtidige Pc.ilinger af forskellige 
Senderstationer, bevirker den faste Pejlantenne, at 
man under Pe.ilingerne maa afvige fra sin Hoved
kurs, hvilket i Forbindelse med Tidsforløbet be
virker nogen Unøjagtighed i Pladsbestemmelsen. 

Tidligere bestem te man Retningen til en Sender
station udelukkende ved at høre, naar denne 
havde mindste Styrke. I den senere Tid er man ved 
Flyvemaskiner med faste Pe,ileanlenner gaaet over 
til at give Pejlingen synligt Udslag paa et Instru
ment, der anbringes paa Instrumenlbrædtet sammen 
med de øvrige Instrumenter. 

Paa Billedet, Fig. 5, ses el saadant Instrument. Naar 
den nøjagtige Pc.iling haves , d . v. s. naar Maskinen 
flyver lige imod Senderstationen , ses de 2 hvide 
Tunger at være lige lange. Kommer man f. Eks. 
til højre for den rigtige Hetning, ses den højre 
Tunge at være længere end den venstre. 

Er Flyvemaskinen forsynet med drejelig Pejlan
tenne, kan Pejlinger til forskellige Senderstationer 
tages paa samme Hovedkurs, men ogsaa i dette 
Tilfælde bevirker Tidsforløbet imellem Pejlingerne 
nogen Unøjagtighed i Pladsbestemmelsen , 
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Sættes den drejelige Antenne fast i tværskibs 
Stilling, bliver Forholdet som ved fast indbygget 
Antenne. Hvis man kender sin Afdrift, kan man i 
Stedet for at stille Pejlantennen nøjagtig tværskibs 
dreje den et til Afdriften svarende Antal Grader, 
hvorefter man, ogsaa naar det blæser, bliver i Stand 
til at stævne Senderstationen efter en særlig ret 
Linie. 

Naar man ramler over et Radiopejlapparat, kan 
Afdriften bestemmes uden ydre Holdepunkter, cl. v. s. 
ogsaa under Blindflyvning, ved at sammenligne den 
styrede Kompaskurs med Retningen af en Linie 
igennem en Række Pladser, bestemt ved Radiopej
linger, d. v. s. den beholdne Kurs. 

Pejling fra .Jorden . 

Den under 2 nævnte Fremgangsmamle, som kan 
kaldes .,fremmed Pc.iling", bestaar i, at en Flyve
maskine gennem sin almindelige Hadiostation an
moder Hacliope,ilstationer paa .Jorden om at pe,ile 
Maskinen . 

Fl vvc maskinen sender dcrel'lcr i ca. :10 Sekunder, 
i Loliel al' hvilke de paagældendc Pe.ilslationer hver 
for sig hestemmer den Retning, hvori de kan hore 
Flyvemaskinens Senden. 

Pejlingerne kan derefter opgives Lil Fly veren, som 
sætter dem af i sil Kort, hvoreJter han ved, at 
han paa det Tidspunkt, han sendte l'or Pejling, be
fandt sig i de opgivne Pejlingers Skæringspunkt. 

Paa organiserede Luftruter er Systemet i Heglen 
saaledes, at Flyveren anmoder en Centralstation 
paa .lorden om at faa opgivet sin Plads. Central
stationen lader Anmodningen gaa videre til 2 Pejl
stationer, som efter at ha\'e pc.ilet opgiver Pejlin
gerne til Ccnlralslalionen, som sætter dem al' i 
Kortet og opgiver FlyYcren Pladsen, I'. Eks. i Bredde 
og Længde. 

Man vil maaske mene, al denne Frcmgangsmaade 
synes noge t omstændelig og maa lage ret lang Tid. 
Del er imidlertid cl Faktum, at Tidsforløbet fra 
det Ø.iehlik, Flyveren anmoder om Pc.ilingen , til 
han har faa e t sin Plads opgivet, med nogen Øvelse 
kan komme necl under 2 Minutter. 

Da Pladsen er hesleml ved samtidige Pejlinger, 
opnaar man slorre No_iaglighcd, end naar Flyve
maskinen selv pejler. 

Paa Lul'lrutcrne fra Kontinentet lil London har 
dette Sys tem f. Eks. været meget an\'endl i de 
senere Aar og har va'ret til megen ~ ytte for Fly
verne, der herigennem har været i Stand til at flyve 
lange Str ækninger over Taage og finde Ve.i til Lon
don (Croydon), naar de i Forve.ien , ogsaa pr. Radio, 
har faael Underretning om, at Sigtbarheden har 
tilladt Landing. Naturligvis har Radiosystemet været 
til ligesaa stor Nytte ved Start fra London til Kon
tinentet. 

Selv om en Flyvemaskine ikke er forsynet med 
særlig Pcjlantcnne, er det dog alligevel muligt ved 
Hjælp af en enkelt Pejlstation paa .Jorden at blive 
ve.iledt hen Lil denne, idet Flyvemaskinen med 
kortvarige l\Iellemrum sender og faar opgivet, i 
hvilken Retning den pe,iles fra Pe,jlstationen. Hvis 
Flyveren nu styrer saaledes, at denne Pejling holdes 
konstant , vil han bevæge sig lige imod Pejlstationen. 
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Radiofyr. 

Den sidste Udvikling paa Radionavigationens Om
raade er repræsenteret i Radiofyr, som ved Hjælp 
af Retningssendere med bestemte Tidsintervaller 
udsender Signaler i forskellige givne Retninger, saa
ledes at en Flyvemaskine ved Hjælp af sin almin
delige Radiomodtager suppleret med et Stopur er 
i Stand til at bestemme Retningen til del Radiofyr, 
den kan høre. 

Det mest moderne Radiofvr, Orfordness rote
rende Radiofvr, er heskreve·t i .,FLYV" ~r. 12 
December Hl29 al' Sølø_jlnant R. ~I. Ernst og skal 
derfor ikke omtales nærmere her. 

Fig. 3 og 4. FIY'·emaskine ind rettet til kunstig Bli1111flyn1ing. I del 
forreste Sæde sidder Læreren. I det bageste Sæde, under 

den lukkede l(alesche, sidder Ele,·en. 

Til Hjælp for Luftfarten findes herh.iemme en 
Hadiopejlstation i Kastrup Lufthavn . Ved Plads
bestemmelser samarbejder denne Station med lig
nende i Malmø og Han_1burg. I Løbet af Vinteren 
har Marinens Flyvevæsen afholdt en Række Forsøg 
med Stationen i Kastrup, 0g der er herunder op
naaet gode Resultater haade med Hensyn til Nøjag
tighed og Hastighed. 

Af ovenstaaende vil man iormentlig have l'aaet 
et Indtryk af, hvilken stor ~ytte Hadioen yder 
Flyvningen under vanskelige Sigtbarhedsforhold, 
idet den alene muliggør en nogenlunde nøjagtig 
Navigering, naar Underlaget ikke kan ses, d. v. s., 
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naar man enten flyver over Taage eller ved Hjælp 
af sine Instrumenter i kortere eller længere Tid 
flyver Blindflyvning incle i Taagcn. Hvis man gen
nem sine Hadiove.irmeldinger vecl, at Sigtbarheds
forholdene i Nærheden af Bestemmelsesstedet til
lader Landing, kan man nu forcere en vanskelig 
Stnl'lming og behøver ikke at vende om eller fore
tage Nødlanding. 

Problemet Flyvning i Taage er imidlertid ikke 
helt Jøst, før de Vanskeligheder, der knytter sig til 
Landing i Taage paa begrænsede Flyvepladser, har 
fundet en lilfrc1lsstillende og sikker Løsning, hvilket 
desværre l'11<ln11 ikke kan siges at v:ere Tifældet. 

Landing i Taage. 
Landingsprocessen repræsenterer, ogsaa under 

normale Sigtbarhedsforhold, den vanskeligste Del 
af Flyvningen, idet det at bringe en Flyvemaskine 
til at berøre Underlaget paa et givet Sted og med 
mindst mnlig Hastighed i Forhold til Underlaget, 
kræver en sikker Kombination al' Hastigheds- og 
Afstandsbedømmelse, hvilken sidste baade omfatter 
en Bedømmelse af Afstanden fremefter i Landings
retninge11 og en Bedømmelse al' FJyvemaskinens 
Højde over Underlaget. 

:\fan vil straks kunne se, at Synsindtrykkene her 
spiller en alloverve,iende Holle, og forslaa, hvor 
vanskeligt del maa være at erstatte disse ad "kunsligu 
\'ej ved H,'ælp af forskellige Instrumenter m. m. 

Den første \'anskelighed, der møder Flyveren, 
naar han i eller oYer Taage ifølge sin Hadionavi
gation mener al herinde sig i umiddelbar Nærhed 
al' sin Landingsplads, heslmir i ganske nøjagtigt at 
stedbestemme Flyvcmaskinc11s Pl:uls i Forhold til 
Landingspladsen, haacle hvacl angaar Afstand og 
Retning til denne og Hojden o,·er dens Overflade. 

EndYidere spiller \'indretning og -Styrke ind, idet 
Udgangsstedet for Landingens Tilrettelæggelse skal 
være i Læ af Landingspladsen i en Afstand, der er 
afhængig af Højden og Vindstyrken. Saafremt oven
nævnte Faktorer er nøjagtigt bestemte, er det næste 
Skridt, at Flyveren fra sin givne Position under 
Glidning op imod Vinden nærmer sig Landings
.pladsen, idet han herunder til Stadighed maa holdes 
underrettet om sin nøjagtige Højde over Under
laget, heri indbel'attet eventuelle Hindringer i Form 
af Hangarer o. I. i Nærheden al' Landingspladsen. 

Anvendelsen af' Hjælpeballonff. 

En relativ simpel Metode til Angivelse af en Lan
dingsplads Beliggenhed bestaar i, at een eller to 
Lænkeballoner sættes op fra Landingspladsen i saa 
stor Højde, at de naar over Taagen og føl!!elig kan 
ses af en Flyvemaskine, der flyver over denne. 

Denne Metode har f. Eks. været prøvet i Eng
land og har ~fter Omstændighederne givet hæder
lige Hesultater. Naar der har været anvendt to Bal
loner, har disse været opsat saaledes, at deres For
bindelseslinie har ·:æret sammenfaldende med Vind
retningen (Landingsretningen). Ballonen længst til 
Luvart har slaaet lavest og i en saadan Højde i 
Forhold til den højcststaaende Ballon, at Linien 
igennem Ballonerne har ramt Landingspladsen paa 
det ønskede Landingssted. 
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En Flyvemaskine, der vil lande, skal altsaa 
komme flyvende henimod den højeste Ballon, der
fra glide ned forbi den laveste Ballon og herfra 
fortsætte Glidningen under samme Vinkel, indtil 
<len naar tæt over Jorden, paa hvilket Tidspunkt 
Glidningen jævnt skal overgaa til vandret Svæven 
henover UnderJaget. 

Naar der kun har været anvendt een Ballon, har 
Flyvemaskinen i Forvejen faaet opgivet Vindens 
Kompasretning, og har saa med Ballonen som Ud
gangspunkt foretaget en Glidning under en bestemt 
Vinkel imod den opgivne Vfodretning, indtil Lan
dingsstedet er naaet. 

Metoden lider imidlertid af forskellige Mangler, 
og kan ikke siges at løse Problemet blot nogen
lunde tilfredsstillende. Den kan kun anvendes, naar 
Taagen, hvad der dog oftest er Tilfældet, kun stra'k
ker sig faa Hundrede Meter op over .lordms Over-

Flg. 5. 1,nrs,•iser til Anvendelse i Forbindelse med Hudiofyr. 

flade, idet Unøjagtigheden ved Glidningen , f. Eks. 
hidrørende fra Forskelligheder ved de paagæJdende 
Flyvemaskintyper, i modsat Fald under den læn
gere Glidning vil kunne medføre enten, at Lan
dingsstedet ikke rammes med tilstrækkelig Nø.iag
tighed, eller at Maskinen ved Ankomst til Landings
stedet har for høj Fart og følgelig behøver stor 
Distance til Afsvævning før Landing. Ligeledes er 
det naturligvis begrænset, hvor højt man kan sætte 
Ballonen op. 

Det er endvidere ved nævnte Metode naturligvis 
en Forudsætning, at Flyvemaskinen nærmer sig 
Flyvepladsen over Taagen og ikke inde i <len; men 
saafreml Forholdene paa nogen l\laade tillader det, 
vil Flyveren selvsagt, selv om han kan udføre 
Blindflyvning, foretrække at flyve normalt over 
Taagen, hvorved bl. a. Kollisionsfaren bliver saa 
ringe som muligt. 

Det vanskeligste og farligste Moment ved Ballon
metoden ligger imidlertid i for Flyveren at bestemme 
det rigtige Tidspunkt for Overgang fra Glidning til 
Udsvævningen i ganske lav Højde over Jorden. 
Selv de mest fintmærkende Højdrmaalere af den 
hidtil anvendte Konstruktion er ikke i Stand til at 
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vise med tilstrækkelig Nøjagtighed og Paalidelighed, 
til at man med Sikkerhed kan "lande paa dem". 
At de ikke Yiser Højde over eventuelle Hindringer, 
er naturligvis ogsaa en l\Iangel, som man ved Bal
lonmetoden dog delvis kan borteliminere ved at 
tage fornødent Hensyn til Hindringer ved Ballo
nernes Opsætning. 

Man har forsøgt at gennemlyse Taagen paa Lan
dingspladsen ved særlige Lysanlæg, saaledes at Fly
veren paa tilstrækkelig slor Hø.ide selv i den tyk
keste Taage skulde kunne se Underlaget og lægge 
Landingen an derefter. Belysning har v~l'l'et til 
nogen Hjælp, men løser ikke Problemet, som for
mentlig først har Chance for at blive tilfredsstil
lende løst, naar der findes et paalideHgt Instrument, 
der ganske nø.iagligt viser Flyvemaskinens Højde 
over Underlaget lige under eller, hvad d er er bedre, 
tæt foran Maskinen. 

Ekkoloddet. 

l\Ian har ad forskellige \'eje søgt at konstruere 
et saadant Instrument. Det, der i Ø_jchlikket synes 
at have de største l\Iuligheder for at blive tilfreds
stillende anvendeligt, er Ekkoloddet, som bygger 
paa samme Princip som de igennem flere Aar paa 
Søen anvendte Ekkoloddemetoder, nemlig paa Maa
lingen af den Tid, det tager Lyden fra et udsendt 
Signal at naa fra Flyvemaskinen til l nderlaget og 
tilbage til Flyvemaskinen igen. 

Højden, som jo er en Funktion af nævnte Tids
forløb, kan direkte aflæses paa et hensigtsmæssigt 
[nslrument. Man er nu saavidt fremme, at man 
under Forsøg fra Flyvemaskiner i Hø.ider under 
2- 300 m har faae t meget nø.iagtige Resultater, og 
bl. a. har Ekkoloddet kunnet vise Tilstedeværelsen 
af Bygninger o. I. under Flyvemaskinen. 

Luftskibet .,Graf Zeppelin " er forsynet med Ekko
lod, og man angiver derl'ra , at den gennemsnitlige 
Fejlvisning ikke overstiger 1 °/o af den maalte Hø.ide, 
d. v. s. al fra f. Eks. 100 m Ho.ide skulde Fejlen 
kun blive ca. 1 m . 

Det behøver sikkert ikke nærmere at motiveres, 
at et paalideligt Ekkolod vil være et meget værdi
fuldt Supplement ved enh ver Landing i Taage. 

Lolh's Ledekabel. 
En anden ;\Ictode, som er forsogl til Bestemmelse 

af Højden over l 'nd e rlaget, er Ledekabelmetoden, 
ved Hja~lp ar lwilken man tillige mener at vR•re i 
Stand til al angive en Fly vemaskine Retningen til 
Landingsstedet. 

Metoden er opfundet af den franske Ingeniør Loth, 
og samme Princip har igennem flere Aar været 
anvendt til Vejledning af Skibe un<ler Sejlads i 
vanskelige Farvande og in<l og ud af Havne. 

Ved Systemets Anvendelse ved Luftl'arlen er der 
udlagt elektriske Kabler paa .Jorden. Gennem Kab
lerne sendes en Strøm, hvorved der udenom Kablet 
dannes el Kral'tliniefelt, hvis Tilstedeværelse kan 
paavises ve(l Plektriske i\Jaaleapparater. Da Feltets 
Styrke aftager med Afstanden fra Kablet, vil det 
ses, at der ved al l'orsyne Flyvemaskinen med et 
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særligt Maaleapparat er Mulighed for at bestemme 
Maskinens Afstand fra Kablet. Naar Flyvemaskinen 
samtidig er forsynet med Apparater, ved Hjælp af 
hvilke Flyveren kan bestemme, om han flyver lige 
over Kablet eller er forskudt til den ene eller den 
anden Side, vil det ses, at Kablet kan tjene baade 
til Retnings- og Hø.ideangivelse. 

I Frankrig har man forsøgsvis installeret et Lede
kabelsystem, og adskillige Forsøg har været afholdt, 
men saavidt vides, har der i Praksis vist sig bety
<lelige Vanskeligheder for Flyveren i at følge Kablet, 
og en fuldt ud anvendelig Løsning er endnu ikke 
fundet. 

Det er muligt, at man ved Ledekabelsystemet 
kan h.iælpe Flyvningen et Skridt fremad mod Løs
ningen af Problemet Landing i Taage, men Syste
met i sin nuværende Form tilfredsstiller ikke de 
Krav, man maa stille med Hensyn til Simpelhed 
navnlig ved i\Iocltagerapparaterne i Flyvemaskinen. 

I Amerika har ma n forsøgt at løse Problemet 
u<lelukkende ved H.iælp af Radio, idet man har vej
ledt Flyvemaskinen hen til Landingspladsen ved 
det ti<lligere om talte Radiopejlingsprincip. Gennem 
særlige Antenneanlæg anbragte i passende Afstand 
fra Landingspladsens Begrænsning udsendes Sig
naler, som kan modtages med Flyvemaskinens al
mindelige Modtager, og som averterer Flyveren om, 
at Landing nu skal foretages. Det forudsættes, at 
Flyveren kommer ind imod Pladsen i Retning imod 
Vinden og i en given Højde. Landingen udføres 
nu ved Hjælp af en særlig fintmærkende Højde
maaler og Flyvemaskinens øvrige Blindflyvnings
instrumenter. 

De afholtlte Forsøg maa for saavidt betegnes som 
lovende, og hl. a . er <let lykkedes den kendte ame
rikanske Flyver, Doolittle siddende i helt lukket 
Sæde, d . v. s. udførende "kunstig" Blindflyvning, 
at starte, flyve ca. 10 km bort fra Flyvepladsen, 
vende tilbage og udføre Landing uden nogensom
helst Assistance fra den ledsagende Flyver i aabent 
s~-ede. 

Derfra og til at anvende Systemet i regelmæssig 
Trafik er naturligvis et stort Skri<lt, og selv naar 
Landingsproblemet hliver løst saavidt, at det er 
muligt for enkelte Flyvemaskiner at lande sikkert, 
kan man ikke slaa sig lit Taals, før der findes et 
System, som er sikkert anvendeligt ved stærkt tra
fikerede Lufthavne, hvor ;_\faskiner lander og starter 
i hurtig Rækkefølge og kommer fra alle mulige 
Retninger. 

Samtidig rejser sig Problemet om l1ndgaaelse af 
Kollisionen under Taageflyvning, som med dennes 
fortsatte Udvikling jo vil blive betydelig mere ak
tuelt, end det er i Øjeblikket. 

Baade dette Problem og Landingsproblemet maa 
sikkert søge deres virkelig frugthare Løsning i in
timt Samarhe.ide med Radioen, og man har Lov 
til at haahe, at dennes fortsatte Udvikling maa sætte 
sine Spor i TaageJlyvningens Udvikling. 

E. A. Jensen. 

' .. 
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Flyv~ulykken den 22. April. /9:o 

lfoptnjnlojtnont J::. ,I . .T•n.«11. 

IIANSK Flyvning har igen maalle bode, og lo i\lænd 
har sat Livet til under Uctrorelse af deres Ger
ning, l\larineflyveren, Kaptajnlo,jtnant E . .-1 • .Te11se11 
og Flyvemekaniker S. Bresse11dorf 

tnykken skete under de Nalflyvning~forsog, som l\larinens 
Flyvevæsen paabegyndle den 2-1. l\larls, og som skal ved
vare til 15. l\laj. Herunder var iværksat nogle l\lørkeflyv
ninger mellem København og '\Varnemiinde, saaledes at der 
hver Nat blev l'lojet een T ur frem og tilbage. 

De nærmere Omstændigheder ,·cd Ulykken er følgende: 
Den 22. April Kl. 22,40 startede Luflfartøj Nr. UG fra War

nemunde efter al det sydgaacnde Luflfartøj fra København 
var ankommet. Da Luftfartøjet bcl'andl sig ca. 7 Sømil NNV. 
for Warncmiinde, har det cl'ler Øjenvidners L'dsagn foretaget 
en Nødlanding under Benyttelse ar Natlandingsblus, og 
denne i\lanøvre har medført totalt Havari. Paa Grund af 
Havblik og lavtliggende Dis har l\laskinen antagelig rilmt 
Vandoverfladen med fuld Fart. Bl'sætningen bestod ar Kap
tajnløjtnant E. A . .Jensen og Fly ,·emek:.rniker. S. Bressendorf, 
der begge bleY dræbte. 

Straks erter at man fra \\'arnemi'mdc havde observeret 
den paabegyndle Nodlanding, blev der iværksat el større 
Eftersøgningsarbejde, men først hcnad l\lorgenstunden l'andt 
man Førerens Lig. Paa del Tidspunkt, hvor disse Linier 
skrives, er det endnu ikke lykkedt•s a l finde Fly,·emeka
niker Brcssendorl'. 

Ved Kaptajnlo,jlnant .Jensens Død har l\larinens Flyve
væsen lidt et smerteligt Tab. IJen omkomne Flyver var født 
den 15. Februar 1898, og i en halv Snes ,\ar havde han 
gjort Tjeneste ved l•ly\'evæsenet. llan gik op i sin Gerning 
med den aller største Interesse, og hans Initiativ og store 
Arbejdsevne har været ?llarincns Flyvevæsen til umaadelig 
stor Nytte. Hans Arbejde har for en stor Del bestaaet i Ud
dannelse af Elever; idet han i en lang Aarrække har været 
Forstander for Flyveskolen, men desuden har han organi
seret .Jagerl'lotillen i Hingsted, hvor han gjorde Tjeneste 
som Chef for den derværende Luftmarinestation. Ikke mindst 
som Jagerrlotillecher kom hans store Evner som Forer for 
Dagen. lian var err djæ~ _ og frygtløs Mand, afholdt som faa 
af Kammerater og Undergivne, ligevægtig og ens mod alle. 

I 1927 indtraadte Kaptajnløjtnant .Jensen i Bestyrelsen for 

~Det Kongelige Danske Aeronautiske Selskab", el Hverv som 
han røgtede med sin sædvanlige h ·er og Interesse. 

i\lekaniker Bressendorf var født den lil. December 1903 i 
\'ejle. I 1927 kom han ind paa Marinens Flyvemekaniker
skole, som han afsluttede sidst i 1928. 

Han var uddannet som Hadiotelegrafist og blev meget 
benyttet til Lurttjeneste paa Grund af sine udmærkede Kva
lifikationer. Flyvevæsenet mistede i ham en dygtig og til
talende Flyvemekaniker. 

Kaptajnløjtnant E. A. Jensen in memoriam. 
Med Kaptajnløjtnant E. A. Jensen er et af de prægtigste 

Mennesker, jeg har kendt, gaaet bort. 
Hvad han betød inden for l\larinen og inden for dansk 

Flyvning, kan andre, bedre end jeg, bedømme. Jeg tror, at 
i saa Henseende har lrnns nærmeste Chef, Orlogskaptajn 
Grandjean, givet ham det bedste Vidnesb:r,rd: han havde 
store Evne1·, praktisk Sans, sundt Syn paa 1'lyvningen og en 
stor Arbejdsevne. Han var agtet og beundret af alle. 

Vi, der inden for Bestyrelsen for Det Kgl. Danske Aeronau
tiske Selskab havde den Glæde at kende ham og i nogle 
Aar har arbejdet sammen med ham, vi kan i eet og alt 
underskrive Orlogskaptajnens Ord. Ogsaa i vor Kreds var 
han den bedste Kammerat, man kunde tænke sig. Altid lige
vægtig, rolig og glad, altid rede til at yde sit vægtige Bidrag 
til Afgørelsen af de Spørgsmaal, der lan for, usvigelig tro
fast i hele sit Væsen. 

Mange, alt for mange, smertelige Tab har dansk Flyvning 
maattet lide i Aarenes Løb, mange vemodige Tanker har 
fulgt de unge, raske Mænd til deres sidste Hvilested. Uden 
at gaa nogen af dem for nær, der forud for Kaptajnløjtnant 
.Jensen er gaaet i Døden under Udførelsen af deres farefulde 
Gerning, maa jeg, om ikke andet, saa for mit personlige 
Vedkommende, have Lov til at sige: dette var det smerte
ligste Tab af alle. 

For faa Dage siden talte jeg med ham, endnu kan jeg 
høre hans Stemme, og længe vil den lyde for mit indre 
Øre, længe vil jeg se hans mandi~e, ranke Skikkelse for mig. 

Kap tajnløjtnant E. A .. Jensen vil blive dybt savnet i den 
Kreds, han levede og virkede i, elsket og æret vil l\lindet 
om ham blive af alle, der kendte ham. 

Købe11huvn, den 24-. April 1930. 
Tl'GE J. ROTHE. 

Formand for 
Det l\ongelige Donske Aeronoutlske Selsk11h. 

!\led Kaptajnløjtn:mt E. A . .Jensen liar den danske l\larine 
og den danske Flyverstab mistet en af sine bedste Mænd. 
Det er bevidnet af de !\lænd, som stod ham nær i Arbejdet 
og ikke mindst af hans Elever indenfor Luftmarinen, der 
særlig fremhæver hans Evner til at skabe Tryghed, Arbejds
glæde, Diciplin og hjerteligt Kammeratskab. 

!\len desuden ejede han Egenskaber, som det er værdi
fuldt for ethvert ~lenneske at have kendt og at mindes og 
som bør fremhæves netop ved hans Grav. 

lian var stor som Menneske. Trofast som Ven, uden at 
være overhængende. Retlinet i sin Tanke og Tale, uden at 
være selvsikker. Hjælpsom og vejledende, uden at være do
cerende. Flittig, uden at være eensidig Slider. En helstøbt 
og mandig Natur, som ~lædede sig ved Livet og som ønskede 
at sprede Glæde omkrmg sig. 

Paa hans Grav, hviler der en varig Sorg; thi han var 
elsket og æret som faa. 

Livets Lykke fik Du prøve, 
i\landig Gernin~ fik Du øve, 
Tillids Byrde hk Du bære, 
Ene Dig sker Tak og Ære. 

København, den 25. April 1930. 
IB FREUCHEN. 
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Junkers ti . :111 

Den største Land-Trafikflyvemaskine. 
Junkers G. 38. 

I IGE siden Professor .Junkers i l!:JlO udtog 
Patent pa~ det saakald te_ ,,fly~1endc P(t111" hai· 
han arbe.1det paa at virkehggøre srn store 
Tanke: at fremstille en Flyvemaskine, be

staaende af eet stort Plan, der ka11 rumme baacle 
Motorer, Besætning og Nyttelast. 

Særpræget ved alle Junkers Konstruktioner er 
derfor det meget tykke Planprofil, der saavcl i F.13 
som i G. 23, 24 og 31 er taget i Brug til Benzin
tanke, og i de sidstnævnte 2 Typer ogsaa til Bagage
rum; men i Typen G. 38 er Plantykkelsen af saa 

Forbindelsesgang i )l11sklnrummet 

store Dimensioner, at Rummet for .Alvor har kunnet 
tages i Brug. 

Trafikmæssigt set er det kun en meget snæver 
Plads, der er levnet Passagererne i alle andre Land
Trafikmaskiner, og under lange Luftrejser føles delle 
som en ret betydelig Gene. Den nye .Junkers Kon
struktion, der udnytter Planets store Hulrum bør 
derfor hilses med Glæde, fordi man endelig her har 
en Maskintype, der er i Stand til at byde Passagererne 
den Bevægelsesfrihed, som er nødvendig for at ved
kommende kan føle sig vel tilpas under de lange 
Hejser. Passagerrummet indskrænker sig ikke tiJ den 
smalle Krop, men et betydeligt Stykke af Planets 
Midterparti, der har snmmc Højde som Kroppen, 
kan tages i Urug. 

En anden meget væsentlig Fordel er Motorernes 
Anbringelse inden i Planet. Derved har man for det 
første undgaaet Motorernes skadelige Luftmodstand, 
og for det andet har man faaet dem anbragt saaledes, 
at man under Flugten virkelig kan tilse <lem og fore
tag<" eventuelle Reparationer og Udskiftning af nye 
Dele. Af Hensyn til aerodynamiske og propeltekniske 
Grunde er det imidlertid af Betydning at Propellerne 
anbringes saa langt fremme foran Planet som muligt 
(eller over dette) ; men dette Spørgsmaal er det 
lykkedes at løse paa tilfredsstillende Maade ved at 
inds~t>tte en temmelig lang Akse mellem Motor 
ol-{ Propel. 

Flyvemaskinens tekniske Data er anført paa Illu-
stratione11 forneden tilhøjre. J. F. 

$pannw1if, 4S m 
H6h1 6,Sm 
Ldngt 23m 

--~~'I:,~;::: :: ;':,: fH'I ,m llø,cll,r,,t, . . '·'' . ,,,,,,.,. . 
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Ambulanceflyvning i Siam. 

li. -· FTEn Verdenskrigen har Flyv.emaskinens An vendel:-.e 
til Ambulancebrug vundet en rel stor Udbredelse 
i forskellige Lande, og i Særdeleshed de Steder, 
hvor Terrænforholdene gør det vanskeligt for de 

.iordbundne Trafikmidler at vinde frem. At Flyvemaskinen 
under Krigsforhold bliver anvendt til delte Brug er i og 
for sig interessant; men bedre endnu er det, naar den under 
fredelige Forhold formaar at være til Nytle l'or den civile 
Befolkning, og i saa Henseende kan der nævnes adskillige 
Eksempler. l\·lesopotamien, Nordafrika, De Forenede Stater 
og Sverrig, alle cle Steder har den flyvende .\mbulance 
været i Virksomhed, men intet Steds har denne sæ regne 
Form for .\mhu lanccljcnesle dog været organisere I som i 
Siam. 

Om Fl)' \'emaskinens Indretning som ,\mh11lan t' e og del 
internationale .\rhe.ide, der gøres for at anvende den som 
saadan, skal ikke omtales i denne Artikel; - he r skal kun 
omtales dens .\nvendelse i et I.und, der, paa Grund ar sin 
sa·regne Beskaffenhed, har haft Brug for den, - og som 
ogsaa har anvendt den . -

Den nordostlige Del af Siam strækker sig ovl'r 85.350 km~, 
d. ,·. s. en Femtedel af hele Landet (eller godt og vel dobbelt 
saa stort som hele Danmark), og i denne Del af Landet bor 
ca. :l.200.000 l\lennesker. Her findes hverken .Jernbaner eller 
Veje, og del eneste Transportmiddel er \'ognen med Okse
forspand. Skal man f. Eks. foretage en Rejse fra Nagorn
Ha:iasima til Hoi -El, en Distance paa 200 km (svarende Lil 
Kobenhavn - Fredericia), varer det med Oksevogn li Dogn; 
og skal man fra Hoi -Et Lil Cbol, en Distance paa Hi<) km 
(Københan1- Odense), ja, saa ,·arcr del mindst sy\' Døgn: 
og (•n saadan Hejsehastighed eller rettere Hejselangsom
hed - er jo ikke :.ærlig tidssvarende, hvad enten det gælder 
Post eller Gods, og i Stt>rdeleshed ikke naar det gælder 
Transporl af Syge, for hvem en hurtig Lægebehandling er 
af største Vigtighed. 

Oprellel.~e af Amb11la11ce-Flyvepladser. 

Den siamesiske Begering var vel vidende 0111 delte betyd
ningsfulde Forhold, og paa el meget1idligt Tidspunkt sogle 
den al raade Bod herpaa ved al anlægge en Hække Flyve
pladser i de nordøstlige Provinser, der dels skulde l,jene 
som i\lellemlandingspladscr for Huleflyvema:-.kiner og andre 
civile Flyvemaskiner, men i Sa:: rdeleshed som Stationer for 
\mbu lanceflyvemaskiner. Del, man særlig lagde Vægt paa, 
var Ambulanceflyvemaskinerne, der blev indkøbte og ud
stationerede af Hegeringen, og de kunde rckYireres al' hvem 

Ambuloocellyvemasklne fro Slum. 
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l'nl1 c11 lc rnc unhringcs i den flyvende Ambulance. 

l-.0111 hcbl. For Henyllelscn af dem blev der fastsat en Takst 
af 1 Tikal 25 Slangs pr. Kilometer; men for de Patienters 
Yedkomm ende, der ikke havde Haad til at betale, og hvis 
Sygdom kræ vede ojeblikkelig Lægehjælp, var Benyttelsen 
af Flyveamhulancen gratis. Og saaledes er det den Dag i 
Dag i disse Egne af Siam. -

,l1wr1ulefaen af Amb11lance/T11vcmaskiner til Tran.~porl 
nf Læ!Jer og Medici11 under Epidemier. 

llt,•n ror:-.le All\·end.else af Flyvemaskinen i det -nordøst
lige Siam bl ev gjort allerede i .Juni 1!J21, ~a dt>,r .udbrød en 
farlig Epidemi i Provinsen Ubol, og der ikke rnr de nod
vendige Lrcgemidler eller Lægehjælp forhaanden. Sundheds
mini..,teriel heslemlc sig derfor til at sende Læger og l\le
diein Lil de hærgede Egne pr. Fly,·emaskine, og delle Eks
periment vble :-.ig at v:ere af saa stor Betydning, at· man 
bcl-.lullede at organisere en regelmæssig Lægetjeneste ved 
Fly vemaskinen.., I ljælp. Takket ,·ære den hurtige Transport
maade l\'kkl•des det al nedktt>mpe Epidemien og derved 
reddede" lalrige i\lenneskeliv, og siden dette l'ørste Forsøg 
har man altid senere anvendt den samme Fremgangsmaade. 
liver c;ang en Epidemi har Yærct ved at bryde ud, har 
Flyvemaskinen transporteret de nødvendige Lægemidler til 
de angrehnc Egne, og Hegeringen meddeler, at det derved 
er lykkcdc:-. al unclgaa de alvorlige Epidemier, der tidligere 
fandt ~led. 

Den :-.iame..,iske Begering :.iger selv, at Anvendelsen af 
\111b11lancel'l\'\·emaskiner i cl Land som Siam, hvor de jord
irnndne Bcl'~rdringsmicller endnu er saa mangelfulde, der 
er del altid muligt at bringe de l\lennesker, der lever i de 
mc:-.t ul\ides Egne, under passende L:egebehandling. 

Saal'reml. den :.ygc Per:-.on maaltc tillrrenge en Hospitals
behandling i Bangkok, ja - saa kan den flyvende Ambu
lance l'ore ham dertil - l'ra en hvilken som helst Flyve
plads i Siam - i Lobct af nogle Timer. i\led de sædvanlige 
Bel'ordring"midler \'ilde Transporten r. Eks. fra de yderste 
nordosllige Egne vare hen ved Lo ger. 

l>e Fh·vL•nia:.kiner, der anvendes til Amb11lancebn1g er 
næ~len :;Ile ar Typen Breguel med 300 TIK. Henault i\lolor. 
De har en I laslighcd al' 150 km i Timen og kan rumme 2 
Baarer eller I siddende Patienter foruden Besætningen. 

J. Follmann. 
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Herhjemme fra. 
Sportsflyveklubbens Generalforsamling den 25. April. 

Under Ledelse af Sagfører Petri afholdt Sporlsflyveklub
ben sin ordinære Generalforsamling den 25. April. Den fun
gerende Formand, Mester P. Nielsen, afgav Aarsberetningen 
og oplyste herunder, at Klubbens Medlemsantal pr. ~1 /1g 1929 
var 152. Endvidere blev der redeg,iort ror del Arbejde, 
Klubben havde foretaget med Hensyn li) Uddannelse af 
Sportsflyvere. Som Resultat af det Opraab, Klubben havde 
udsendt i December Maaned, havde der kun meldt sig 4 
Delta~ere. Klubben havde trnffet Aftale mecl Dansk Erhvervs
flyvmn~ om selve den praktiske Flyveruddannelse, og da 
dette Firma havde krævet et Minimum af 8 Elever for at 
kunne paatage sig Uddannelsen til den i Cirkulæret nævnte 
Pris, saa Klubben sig nødsaget lil at opgive den paatænktc 
Skole. 

For at fremme Interessen for Sportsflyvningen paatænkle 
man i den kommende Sommer at afholde et internationalt 
Sportsflyvestævne i Ifastrup Lufthavn. 

Ifassereren, Militærflyver Juul Nyholm, aflagde Hegnskabel, 
hvis Status balancerede med Kr. 744,08 (l{assebel1oldning 
Kr. 743,08, samt en Motor Kr. 1,00), og ror hvilket der blev 
givet Decharge. 

Ved Valg af Bestyrelse genvalgtes Mester P. Niel.,en og 
Wlitærflyver Juul Nyholm. Grundet paa sil Arbejde som 
Chef for Luftmarinestationen i Ringsted ønskede Søløjtnanl 
Topsøe Jensen ikke at modtage Genvalg, og i Stedet valgtes 
Assurandør Carlsen. 

Hvor meget kan en dansk Flyver opnaa al ye11nem/ly11e'! 
Trafikflyveren, Løjtnant Harald Hansen, der har førl 

Dagbog over alle sine Flyvninger, lige fra han begyndte i 
1917 paa Hærens Flyveskole, meddeler os, at hans samlede 
Flyvetid gennem la Aar er 2500 Timer. I Rutetrafik ved 
Det Danske Luftfartselskab har han ialt gennemfløjet 223.000 
Kilometer, og heri er medregnet de 570 Gange, han har 
fløjet Strækningen København Hamburg. 

Junkers "Junior" i Kastrup Lufthavn. 
.Junkers Fabrikernes herværende Repræsentant, Hr. E. 

Gran:ow, ha,·de Søndag den 20. April indbudt til en Demon
stration af den nye 1\letal-Sportsflyvemaskine Junkers • .Ju 
nior", og he1wed 10.000 Tilskuere benyttede Paaskehellig
dagen til et Besøg i Lufthavnen. 

l\laskinen var kommet herover fra i\lalmø, ført af den 
svenske FlyYer K. G. Lindner, som ved nogle meget smukke 

Flyvninger viste i\lelal -Sporlsrtyvemaskinens udmærkede 
Man ovreegenskaber. 

Efter Demonstrationen blev der forelagel nogle enkelte Pas
sagerflyvninger, hvori Sundflyveren Robert Svendsen deltog. 

.Ju11l1ers "Juniol'" Spol'lsllyvc111nski11e. 

.Junkers ,,.Junior··, eller som den og~aa kaldes .Junkers 
A. 50, har eksisteret det sidste hnlYe .\ar, i hvilken Periode 
<len har deltaget i l"orskellige Stævner; men forst nu er 
Fabriken begyndt al arhe.icle for Salget. 

Den udmærkede Sportsmaskine kan leveres med Iljul 
cller Pontonunderstel og koster henholdsvis Hi.200 Rm. og 
10.800 Hm. Prisen bliver omtrent det samme i Kroner, naar 
man regner med Transport til Danmark saml Told. 

Amerikanske Flyvere 11il besøge DanmHrk. 
Den voldsomme Udvikling ar Fly,·cmaskineinduslrien i 

U. S. A. har allerede nu bevil'lrnl, at de amerikanske Fabriker 
maa soge Afsætning for deres Produkter udenfor Landets 
egne Grænser. I denne Forbindelse i,eniler Curtiss "\\'right 
Export Corporation 4 i\la;.kincr. paa Hundflyvning gennem 
Europa, og i Begyndelse af .Juni venlel, i\laskinerne al ville 
besoge København. Salgsmulighederne i Europa er vist 
saare minimale. 

L11ftmari11e11s Flyueskole flyttes /il ,\ynø , 
Det er 1111 hle\'el endelig heslemt, al Lul"lmarinens Skole

flyvnin?er skal flyttes fra Ringsted til et Areal paa Halvøen 
Agnø, \ esl for Vordingborg. 

Det nye Areal bliver lejet for Hl ,\ar, og der vil blive 
opført forskellige Træhygninger til Ilangarer, Værksteder 
og Messer. 

Nyt fra alle Lande. 
Greve Henri de la Vaulx t, Under en Flyvning den 18. 

April med en amerikansk Trafikflyvemaskine er Greve de la 
Vaulx blevet dræbt i Nærheden af Yersey City N. Y. i\Jai,ki
nen var inde i tæt Taage, og Flyveren forsøgte al rinde en 
Landingsplads. Det lykkedes ham aabenbart al !'inde en 
Lysning i Taagen, men under Landingsmanøvren ramte 
Maskinen en Højspændingsledning, der foraarsagecle det 
katastrofale Uheld. 

Greve de la Vaulx var en af Flyvningens Pionerer, og i 
aarevis havde han arbejdet paa at fremme Aeronautikens 
Sag. Han var nu Præsident for Federation Aeronautique 
Internationale. 

Han var rødt i 1870, og i 1896 var han med til al stifte 
den franske Aeroklub. Under Udstillingen i Paris i HJOO vandt 

han den aeronaulbke For~lepræmie l'or en Ballonfart fra 
Paris til Kieff. !Ian rnr en af de forste Luftskibsførere i 
Frankrig, og ofrede senere al sin Tid for Flyvningens Sag. 

De senere Aar havde han roretagel adskillige lange Flyv
ninger med de bestaaende Luflruler, og det var under en 
saadan Lul'lre,ise, der havde strakt !,ig gennem Syd- og 
Nordamerika, at han salte Livet til· 

International Kongres. [ Dagene rra den 1. til 6. Sep
lember 1!180 afholdes i llaag clen 5. Congres Internationale 
de la Nnvi!lalio11 Aerie1111e. Den Kongelige Hollandske Aero 
Klub slaar som Indbyder, og Kongressens ,\rbejde vil om
handle Lufttrafik, Teknik, Lul'llovgivning, Lægeundersøgelse 
samt Tul'islflyn1ing. 
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Før Flyvningen via Grønland. 
Ar Helge Bangsled. 

,ED Sommerens Komme begynder Planerne 
' for nye dristige Atlanterhavsflyvninger at 

træde frem. De er næsten lige saa sikre 
som Solens Genkomst efter den lange,mørke 

Vinter. Og heller ikke i Aar udebliver de. Vinteren 
er knapt gaaet til Ende med det anstrængende, men 
skjulte Arbejde paa at skaffe den fornødne Kapital, 
før den ene Plan efter den anden ruller sig op og 
spænder Forventningerne højt. For os her i Dan
mark har Atlanterhavsflyvningerne paa den nordre 
Rute den største Interesse, ikke alene er der en 
Chance for, at vi kan faa en saadan rigtig Atlan
terhavsflyver her til Byen engang, men mest fordi 
disse Flyvninger gaar over vor største Koloni Grøn-
land og Forbundslandet Island. · 

Ogsaa i Aar har der været forskellige Planer frem
me om Atlanterhavsflyvninger i indeværende For
aar og efterfølgende Sommer, og blandt disse mø
der man Planerne om den længe ønskede Trafik
rute via Grønland og Island. Der vil atter blive 
forsøgt paa at beflyve denne Rute paa fuldstændig 
samme Maade, som en Trafikflyvning gennemføres 
i den mere venlige Del af Verden. 

Det mest forbløffende er ikke, at man vedbli
vende forsøger paa at finde en god og gennemfør
lig Luftvej over Atlanten, men det vækker unæg
telig Forundring, at man stadig vil sætte Kræfter 
og Tid ind paa at gennemføre Flyvningen over Grøn
land og Island for at naa frem til Europa. 

De Flyvninger, der hidtil er forsøgt ad denne 
Ve.i, og det er efterhaanden ikke saa helt faa, er 
alle gaaet i Stykker, lige med Undtagelse af Ver
densflyverne i H)24, et Foretagende, der kun blev 
gennemført i Kraft af den enestaaende, men van
vittig kostbare, Organisation, der .laa til Grund for 
hele Flyvefærden. 

Men alle de mange andre? Ikke en eneste er slup
pet helskindet igennem, og tre Maskiner er der ind
til nu sat til paa denne Rute. 

Den første, der forliste, var Italieneren Locatelli, 
der maatte nødlande under Kap Farvel, og hvis 
æventyrlige Redning vel er en af de mærkeligste 
Bedrifter i hele Flyvningens Historie. Locatelli for.-, 
søgte paa at erobre "Verdensflyvningen" ud af Hæn·
derne paa Amerikanerne. Men uden Resultat. Håle 
hans Færd til Island var gaaet glat, men den stærke 
Taage under Kap Farvel Landet tvang ham ned, 
og et alvorligt Punktum hlev sat for hans videre 
Luftrejse rundt om .Jorden . 

Ogsaa Amerikanerne havde store Vanskeligheder. 
Havde de ikke haft et Par Torpedohaade, en Kryd
ser og et stort, fuldt moderne Værksted indrettet 
i Nærheden af Ivigtut, saa kan med med nogen
lunde Sikkerhed gaa ud fra, at heller ikke de var 
kommet igennem med deres Maskiner. 

Saa snart de var naaet frem i Nærheden af Grøn
lands Sydspids, taarnede Vanskelighederne sig op i 
Form af Taage, som uinuligg,iorde enhver Orien
tering. Men takket være det danske Inspektionsskib 
,,Islands Falk", der i de Dage opholdt sig i Far
vandene omkring Kap Farvel, lykkedes det Fly
verne at lande Maskinerne uden Havari. Her var 
Heldet og Tilfældet en saa afgørende Faktor, at 
man ikke har Lov til at regne med det i Frem
tiden. Det er et af disse Lykketræf, som man kun 
engang i sit Liv støder paa. 

Derefter følger for Grønlands Vedkommende et 
Par stille Aar. Til Gengæld bliver der arbejdet iv
rigt af de canadiske Fly·,rere bamle i Hudson Stræ
det og i Hudson Bugten, hvor der blandt andet 
finder en Overvintring Sted. En lang Serie af Star
ter og Landinger blev foretaget i Løbet af Vinter
tiden, men allesammen Flyvninger, der kun er me
get lidt kendte herhjemme. 

Først fire Aar efter Verdensflyverne faar Grøn
land Besøg af Flyvere, der kommer lang Ve.is fra 
- Byrd havde været deroppe i 1925 - det er de 
to amerikanske Flyvere Hassel og Cramer, der for-
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søger at flyve fra Amerika til Skandinavien. Det 
vil sikkert endnu huskes, hvorledes de fløi vild i 
Taagen i Davis Strædet og kom det meste af 300 
Kilometer syd for den Kurs, de skulde have fløjet. 
Resultatet blev Nødlanding paa Indlandsisen, hvor 
Maskinen, et helt nyt Stinson-Monoplan, maatte ef
terlades, og kun med den allerstørste Vanskelighed 
lykkedes det de to kække Flyvere at redde Livet. 

Aaret efter - i 1929 - gør Cramer et nyt For
søg med en Sikorski-Maskine. Med denne naaede 
han op til Port Burwell paa Labradors Nordkyst. 
En fortrinlig Flyvehavn findes her, bygget af den 
canadiske Regering og brugt som Basis af Kystbe
vogtningen med Aeroplaner. Gentagne Gange for
søger Cramer paa at slippe over Davis Strædet for 
at naa over til Grønlands Kyst, men hver Gang 
tvinges han til at gøre Venderejse paa Grund af de 
store Taagebanker, han møder i Strædet. Tilsidst 
maa han foretage en Landing med Maskinen i den 
drivende Is, i Nærheden af Port Burwell, med det 
Resultat, at Isen lukker sig omkring Aeroplanet og 
fuldstændig knuser det. 

Det var Forsøg Nummer tre, der gik rabundus. 
Samtidig med at Cramer forsøgte paa at komme 

over fra Labrador-Siden, førte den svenske Flyver, 
Kaptajn Ahrenberg en heroisk Kamp for at komme 
over Strædet fra Grønlands-Kysten. Men Taagen, 
den stadige Taage, tvang ham tilbage til Ivigtut, 
hvor han havde sin Basis. Resultatet kendes. Flyv
ningen blev afbrudt, og Flyverne vendte pr. Skib 
hjem til Sverige. 

Forsøg Nummer fire strandet! 
Endelig maa det i denne Forbindelse nævnes, at 

Tyskerne, ligeledes i Fjor, forsøgte paa at slippe 
fra Europa til Amerika via Grønland (Ivigtut), og 
at der til denne Flyvning var foretaget ret store 
Forberedelser. Hvad det nu end skyldes - blev 
denne tyske Flyvning opgivet i Starten, maaske mest 
fordi det var temmelig sent paa Aaret. 

Det kan saaledes ikke siges, at der er sparet paa 
Kræfterne, og nu kommer altsaa Aarets "Sæson" 
igen. Med den største Skepsis maa man følge den 
Udvikling, som disse Flyvninger tager. Thi der er 
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ingen Tvivl om, at Taagen i Davis Strædet, en 
mægtig Banke, der gaar op i de meget høie Sky
Iag, vedblivende vil lægge store Hindrin11er i Vejen 
for Flyvning<>r ud denn e T-lulc . t, • 

Men naar det siges, at man ikke kan flyve i sel ve 
Grønland paa Grund af Taage, saa passer det ikke. 
En saadan Paastand er dum og meningsløs og helt 
i Strid med Virkeligheden . Jeg har selv været med 
paa en halv Snes Flyvetimer, dels over Kystlandet 
og dels over Indlandsisen, og den Taage, som vi 
mødte her, var aldrig generende. Taagen over Lan
det - er en lav Taage, som F.iældtoppene rager 
op igennem . Noget ganske andet er Taagen ude i 
Strædet. Flyver man f. Eks. langs Grønlands Vest
kyst, kan man ude til Søs se denne uhyggelige, graa 
og fede Taagemur, som det vil være mere end ube
hageligt at gaa ind i. 

Grønland har i Løbet af Sommeren mange fine 
Flyvedage, Efter de Observationer vi gjorde i Ivig
tdt kan man regne med ca . 7:3 °/n Dage med Flyve
vejr. Kommer man ud i Strædet, er Forholdet gan
ske forrykket. 

Til Bedømmelse af Taagen i Strædet mangler der 
ganske vist alt det Materiale, der er nødvendigt. 
Dog er jeg tilbøjelig til at tro, at Klart-Vejrs-Da
genes Procent ikke vil overstige · ti. Naar jeg for 
nogle ganske faa Aar siden troede paa denne Rute 
i den praktiske Flyvnings Tjeneste, saa var det 
netop fordi jeg gik ud fra Grønland, men ikke tog 
Vejret i Strædet i Betragtning . .Jeg alene er dog ikke 
Skyld i denne Fe.iltagelse. Thi det bliver næsten 
altid hævdet, at det er Grønlands-Vejret, det er galt 
fat med. Og det er denne Paastand, .ieg har søgt 
at bekæpe. For det er ikke Grønlands Ve.irlig, men 
Vejret i Davis Strædet, der rejser sig hindrende for 
Flyvningen. 

Flyvningerne er da ogsaa hrudt sammen i Stræ
det. Dette turde være tilstrækkeligt Bevis for, at 
der udmærket godt kan flyves i Grønland, selvom 
det er umuligt at komme ud over Vandet til La
bradorkysten. Og dermed er Hulen dødsdømt. 

Helge Banr,sled. 
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Parseval-Naatz Luftskibet. 
Af stud. polyt. Franl: Reilzenslein Davidsen. 

BUFTSIHHET P. N. 20, som ror Tiden udfører Reklame
og Passager-Rundflyvning paa Udstillingen i Stock
holm, er cl Søsterskib til P. N. 28, der for et Aars
tid siden blev byggcl af Wasser und Luflfahr:eug

Gesellschafl, Berlin, til cl Firma, som siden den Tid har 
brugt det Lil Reklameflyvning i Tyskland. 

W. L. F. G. er direkte Efterkommer af det tidligere Parse
val Selskab, og dets Direktør, Major Slelling, og Chefkon
struktøren, Ingeniør Naal::, har begge været med lige fra de 
første Parseval-Lurtskibes Tid. 

P. N. 2~ forlojel lil en lrnnsporlnbcl Ankcrmnsl i Mulmo. 

Nævnte to Luftskibe er i Hovedtrækkene ens, kun Stør-
relscn og enkelte Delailler er forskellige. Dimensionerne er: 

Længde Slorste Dinmeter Volumen 

PN 28 ... 40 10 111 1850 ms 

PN 20 ... 44 10,5 m 2200 ms 

Motor Hl{. Max. Hastighed 

PN 28 ... SI-I 13 80 IIK. 100 km/T 
PN 2!l ... SH 14 110-IIK. 100 km/T 

Særlig bemærkelsesværdig er den store Hastighed, som 
de er i Stand til at opnaa med en ringe i\lotorkraft. Luft
skibenes Form og SLabiliscringsfladernl.'s Størrelse er Re
sullatct af inclgaaendc Forsog i \'indkanal, og selve llylste
rels Overflade er ved en s,crlig Konslruklion af de tvær
gaaende Sømme gjorl saa glat ..,om muligt. For yderligere 
al reducere Luftmodstandl'n, har man ved at gøre Stabili
seringsfladerne fuldstændig l'ritbærendl' og anbringe Gon
dolen direkte under IJylsleret ganske undgaaet den ydre 

· Takelage. 
Af Type tilhører de de saakaldte "Ballonetluftskibe", un

der hvilken Betegnelse man sammenfatter alt, hvad der tid
ligere kaldtes halvstive og ustive Luftskibe. I Modsætning 
til de stive Luftskibe »Zeppelinerne", hvor et stift Skelet, 
delt i flere Afdelinger, danner de beskyttende Hulrum, l1vori 
Gascellerne ligger, er i Ballonelluftskibene selve det ydre, 
ustive Ilylsler den Sæk, ll\'ori Gassen, d. v. s. Brint eller He
lium befinder sig. For at Hyls teret kan beholde sin Form, 
maa der s tadig være el Yist Tryk paa Gassen; dette opnaas 
ved Hjælp al', en Sæk, ,,Ballonetlen", som er anbragt inde 

i Hylsteret og kan fyldes mere eller mindre med Luft til 
Erstatning for den Gas, der efterbaanden gaar tabt. Idet et 
Luftskib stiger til Vejrs og kommer op i tyndere Luft, vilde 
et Par Hundrede Meters Stigning være tilstrækkelig til at 
faa det indre Tryk til at sprænge Hylsteret, dersom man 
ikke ved at lukke Gas ud sørgede for at bringe det indre 
Tryk i Overensstemmelse med det ydre; men naar Luft
skibet atter gaar ned i den tættere Luft, vil der mangle en 
tilsvarende !\længde Gas, og da den udblæste Gas er tabt 
for evig, maa den som nævnt erstattes med Lul't, for at Gas
trykket kan opretholdes og Hylsteret ikke slaa Folder. Sti
ger Luftskibet atter, vil man l'or al spare paa Gassen lukke 
I.urt ud af Ballonetten, og først naar denne er tom, kQm
mer Turen til Gassen. 

\'ægten af Gondolen med Indhold l'ordeles over Luflskibet 
ved Hjælp af en Løbegang eller Kol, som s trækker sig langs 
Hylsterets Underside i hele dels Længde, og - for at re
ducere Luftmodstanden saa meget som muligt - anbragt i 
en Fold i Hylsteret, saaledcs at Lul'lskibets Tværsnit næ
sten bliver cirkulært. 

Løbegangen, som af Tværsnit er Lrckanlet med Spidsen 
opad, bestaar ;ar 2 Længdedragere og Tvt 'rdragere i Form 
af Rør, lavede af Aluminiumslegeringen Lau/al. Dragerne er 
samlet med Bolte, og de fremkomne Felter afkrydses med 
Staalwire. Løbegangen ender forude i et Forankringspunkt, 
hvorved Luftskibet kan forankres til en Ankermast, og ag
·.erude i en korsformet Drager, som bærer Stabiliserings
fladerne . Saavel Løbegangen som Krydsdrageren med de 
deri anbragte Styreliner, Vandballastbeholder, Benzintank og 
øvrige vitale Dele kan selv under Flyvningen inspiceres i 
hele sin Udstrækning, hvilket i høj Grad bidrager til at 
forøge Sikkerheden. Opdriften overføres til Løbegangen, dels 
ved at Hylsteret er fastgjort til dennes Underside, og dels 
ved en indre Ophængning, som bestaar af 4 Gjorde, anbragt 
paa langs i Toppen af Hylsteret, hvorfra 4 Hækker af Bar
duner er ført gennem Gasrummet ned til Toppen af Løbe
gangen. 

En særlig bemærkelsesværdig Nyhed ved disse Luftskibe 
er den automatiske Regulering af Trykket i Ballonetten. I 
andre Ballonetluftskibe foregaar det paa den Maade, at man, 
enten ved lljælp af en Ventilator eller et Vindfag leder 

P. N. 28 under Fyldningen. Man ser tydeligt Lobegnngens Konstruktion. 
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Luft ind i Ballonetten, som saa atter er forsynet med en 
Sikkerhedsventil, hvor igennem den overflødige Luft kan 
slippe ud, naar Trykket bliver for stort. Disse Ventiler vir
ker imidlertid meget usikkert, og Trykreguleringen maa 
derfor i Praksi som Regel foretages ved manuel Betjening 
af Vindfang og Sikkerhedsventil, hvilket i høj Grad lægger 
Beslag paa Førerens Opmærksomhed. Iler foregaar det som 
nævnt automatisk derved, at et i Propellercns Slipstrøm 
anbragt Vindfang fører Luften op i en Fordelerkasse, som 
er anbragt l Løbegangen og er i direkte Forbindelse med 
Ballonetten; endvidere har Fordelerkassen en Lul'tudførsels
aabning. Denne Aabning , saavel som Vindfanget kan lukkes 
med nogle .lalousiklapper, der ved II,jælp af Vægtstænger 
og F,jedre staar i Forbindelse med en i Ballonetvrcggen ind 
bygget, bevægelig Plade. Saasnart Trykket i Ballonelten 
overskrider den foreskrevne Værdi (15 mm Vandsøjle), vil 
.Jalousiklappeme automatisk lukke for \'incll'anget og aabne 
for Luftucll'ørslen, og bliver Trykket for ringe, vil det mod
satte ske. 

Ogsaa Gasventilen er af en særlig l(onstruktion. Den er 
anbragt i Løbegangen og indrettet saaledes, at den automa
tisk vil aabne sig, naar Ballonetten er lom. Den undvegne 
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Gas ledes igennem en Luftskakt op til Ryggen af Luftskibet 
og herfra ud i fri Luft. Denne sidste Anordning, som ellers 
kun finde(paa de store Zeppelinere, forøger i betydelig Grad 
Luftskibets Sikkerhed. Gasventilen kan desuden betjenes 
manuelt. 

Gondolen har en fin Strømlinieform, er helt lukket og 
bragt i organisk Forbindelse med selve Luftskibslegemet 
noget foran den største Diameter. Den er helt igennem la
vet af ~Lautal", er rummelig, har højt til Loftet, og forsy
net med mange og store Vinduer, saa man har en fortræf
felig Udsigt til alle Sider. I den forreste Ende er Fører
standen, midt for er Rallet til Sideroret samt Kompas og 
Gasreguleringshaandlag til i\lotoren. I venstre Side findes 
Rattet til Iløjderoret samt Hældningsmaaler, Variometer og 
I-løjdemaaler og ovenover endelig diverse Jlaandtag til Ud
løsning af Landingstove, Ballast, manuel Betjening af Luft
og Gasventiler etc. I Gondolens bagesle Ende, adskilt fra 
denne ved et Brandskot, findes i\lotoren, en luftkølet Sie
mens-1-Ialske Stjernemotor. 

Vedr. de to Luftskibes Bæreevne skal anføres, at PN 28 
kan medføre 2 Førere saml 2 it 3 Passagerer, hvorimod PN 29 
kan medføre 4 Passagerer foruden de to Førere. 

J j .{ "'1 --------

P. N. 28. 
I) Gjorde til den indre Ophængning. 2) B111• 

lonet. 3) Løbegang. 4) Forstærkningsribber. 
5) Forankringspunkt) 6) Bnllust. 7J Krydsdrager. 
8 & 9) Stubillscringslla<ler med Højderor. 10 & 
11) Stahiliserlngsllader med Sideror. 13) Gasven
til. 14) liasskukt. 15) \'indlong. 16) Lulludførsel. 
17) Motor .. 18) Bcnzintunk. 19J Stødpude. 

Sildeeftersøgningen pr. Flyvemaskine paa Island. 

I .,FLYV" Nr. 2/Hl30 berettede vi om <len Anven
delse, der blev g_jorl af Flyvemaskinen paa Is

i land, og i Fortsættelse heraf kan meddeles, at 
Altinget i Rcyk,iavik fornylig har vedtaget en 

Lov om Oprellelse af Islands Lu/l/'arls/'ond. Alt hvad 
der veclrorer Flyvemaskinens Anvendelse i det øko
nomiske Liv fortjener særlig Interesse, og man kan 
derfor med Rette sige, at denne Lovvedtagelse hø
rer til et af de interessante Kapitler i Flyvningens 
Historie. 

Den islandske Regering er vel vidende om den 
store Nytte, Flyvemaskinen kan gøre ved Sildeef
tersøgningen og Loven gaar ud paa at fordele Ud
gifterne ved Flyvemaskinens Anvendelse paa de 
enkelte Fiskere, der høster Gavn heraf. 

Den interessante Lov Jyder saaledes: 

s 1. Saalænge Flyvemaskiner bruges til Eftersøg
ning af Sild, skal der lægges en ekstra Afgift paa 
hvert Maal Sild og hver Tønde saltet Sild, og af disse 
Tillægsafgifter skal Island Luftfartsfond oprettes. 

§ 2. Fondets Indtægter skal først og fremmest 
anvendes til Dækning af Omkostninger veu Anven-

<lelse af Flyvemaskiner til Sildeeftersøgning, og til 
at organisere Samarbejdet mellem Flyvemaskine 
og Sildeskibe, forudsat at der bliver opretholdt 
stadig Sildeeftersøgning med en dertil egnet Flyve
maskine fra 15 . .Juni til 15. September hvert Aar, 
saalænge Fondet er i Virksomhed. !øvrigt skal Fon
dets Indtægter anvendes til Flyvning paa Island 
indenfor den i § 5 omtalte Begrænsning. 

§ 3. Ethvert Skib, der fisker Sild med Snurpenot, 
skal til dette Fond betale 10 Øre af hvert Maal 
Sild til Fabrikation og af hver Tønde saltet Sild 
eller anden forarbejdet Sild. Et Maal Sild til Fa
brikation skal beregnes til 135 kg og skal gælde 
lig med en Tønde saltet Sild. 

§ 4. Erhvervsministeriet foreskriver ved Regle
ment, hvorledes disse Afgifter skal indkasseres og 
Fondets Virksomhed arranges. 

~ 5. Dette Fond skal paabegynde sin Virksomhed 
1030, og der maa anvendes 0/10 af dets Indtægter 
hvert Aar til ovennævnte Formaal, medens 1/ 10 skal 
henlægges til et Fond til Støtte for Flyvning. 

§ 6. Erhvervsministeriet administrerer Fondet og 

._ 
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skal forrente dets Kapital i Landsbanken. Fondets 
Regnskab skal hvert Aar offentliggøres i "Søfarts
tidende". ,. ,. 

• 
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Set fra et flyvemæssigt Standpunkt er Altingets 
Vedtagelse af ovennævnte Lov et glædeligt Tidens 
Tegn, som hjælper til at fastslaa Flyvemaskinens 
Betydning for det økonomiske Liv. J. F. 

Nogle Overvejelser vedrørende Raketfart. 
Af stud. polyt. Tage Olsen. 

IIET 20'ende Aarhundrede er Fartens Aarhun
drede, hver Dag Jorden over arbe.ider Viden
skabsmænd, Teknikere, Konstruktører o. s. v. 
med - hver paa sin Vis - at udtænke 

Maader, Midler til Forøgelse af Hastigheden. 
Sagt med andre Ord er Menneskets Kamp med 

Tiden for Alvor begyndt nu, selv om der allerede 
i forrige Aarhundrede blev forøvet Angreb paa den. 
Den fuldstændige Sejr over Tiden faar vi aldrig, 
men vor relative Magt kan øges. 

For bare 50 Aar siden var 60 km i Timen en 
fabelagtig Fart, som kun Vovehalse udsatte sig for, 
medens vi nu uden Frygt sætter os til rette i et 
Apparat for med det at fare af Sted med en Fart 
af 200 km /Timen. 

Dog skal det indrømmes, at man maa tage det 
Medie, hvori Bevægelsen foregaar, i Betragtning: 
for selvfølgelig 1ir det betydelig mere risikabelt at 
bevæge sig paa Landjorden (i Auto) med 200 km's 
Fart end at suse gennem Luften (i Flyvemaskine) 
med samme Hastighed. 

Vor Teknik er nu saa udviklet, at man paa Land
jorden med Racer-Auto har opnaaet en gennem
snitlig Hastighed af 375 km/Timen - ganske vist 
kun over en kortere Strækning - hvilket svarer 
til at gøre Turen København- Helsingør paa ca. 
6¼ Minut; med Flyvemaskine er opnaaet Hastig
heder af op mod 600 km/Timen, hvilket svarer til 
København- Helsingør paa ca. 4 Min. 

Vi er ikke i Tvivl om, at skal Farten yderligere 
øges, maa Bevægelsen foregaa i Luften, eller mere 
ideelt i lufttomt Rum; men her kommer saa Van
skeligheden, idet de hidtidige Fremdriftsaggregater 
d. v. s., Benzinmotoren ikke kan arbejde i stærkt 
fortyndet Rum. Altsaa maa man se sig om efter 
en Motor, der arbejder uafhængig af Luftfortyn
dingen, og her er det, at HAKETMOTOREN frem
byder sig. 

Ifølge den mekaniske Fysik gælder der for et 
System, der angribes af en "indre" Kraft, at Syste
mets Tyngdepunkt forbliver i Hvile, saafremt det 
oprindelig var i Hvile. D. v. s. foraarsager den indre 
Kraft en Adskillelse af Systemet i to Masser M og 
m, vil - i Følge ovennævnte Sætning - den ene 
Masse (M) multipliceret med sin Hastighed være 
lig den anden Masse (m) multipliceret med sin 
Hastighed. Heraf fremgaar det, at jo større For
holdet mellem Masserne er, jo større er Forholdet 
mellem deres Hastigheder, saaledes at forstaa, at 
den store Masse faar en relativ ringe Hastighed, 
medens den lille Masse faar en relativ stor Hastighed. 

Ved Raketten er Forholdet dette, at der ved en 
eller anden Foregang med stor Hastighed ekspe
deres en Del Massepartikler bagud, og da Tyngde-

punktet for Raket og Drivmiddel skal bevares, maa 
Raketten drives frem. 

Man hører altid Folk sige: vi kan ikke forstaa, 
at en Raket kan arbejde i lufttomt Rum, da det 
dog er Reaktionen af de udskudte Partiklers Tryk 
mod Luften, der driver Raketten o. s. v.; men dette 
er, som det vil fremgaa af min ovenanførte For
klaring, ikke rigtigt, og beklageligt er det, at For
fatteren til Artiklen om Raketten i Salomonsen's 
Leksikon ikke ved bedre Besked. Jeg skal indrømme, 
at der maaske kan være en svag Mulighed for Frem
drift af den nævnte Grund, men den kan aldrig 
være den afgørende. 

Man ser nu klart, at Luftens Tilstedeværelse kun 
er en Ulempe, idet den for det første nedsætter 
Hastigheden af de udskudte Partikler, og for det 
andet byder Raketten stor Modstand. 

Hvad der interesserer Publikum mest, er Spørgs
maalet: ,,Vil det være muligt at transportere Men
nesker pr. Raket ud i Himmelrummet?" Svaret: 
,,.Ja! teoretisk er der intet i Vejen; men de fysio
logiske og tekniske Vanskeligheder er store". Der
for behøver de jo langtfra at være uovervindelige! 

Matematisk Beregning giver, at for helt at kunne 
unddrage sig Tyngdens Virkning, maa man (forud
sat ingen Luftmodstand) fjerne sig fra .Jorden me<l 
en Mindstehastighed af lidt over 11000 m i Sek. -
11 Kilometer i Sekundet. - Det skal forstaas saa
ledes: Har man den Hastighed ved Afrejsen fra 
Jorden, formaar .Jordens Tyngdekraft ikke at hale 
en tilbage igen. Af tekniske Grunde er Brændetiden 
for en Raket forholdsvis kort, og vælger vi som 
Eksempel 5 Min., faar vi ved Regning, at man skal 
underkastes en Acceleration (d. v. s. Hastighedsfor
øgelse. Forandrer et Legeme sin Hastighed, vil det 
være under Paavirkning af en Kraft.), der er ca. 
4 Gange Tyngdens. Adderes hertil nu Tyngdevirk
ningen fra Jorden, faas en Paavirkning, der er ca. 
5 Gange større end Jordtyngdens Paavirkning. En 
Mand, der paa .Jorden vejer 70 kg, vil i Raketten 
veje (d. v. s. trykke mod Gulvet i Raketten) ca. 
350 kg, men kun i de 5 Min., hvori Raketmotoren 
arbejder. Er Manden i Stand til at udholde denne 
Paavirkning, er de fysiologiske Vanskeligheder over
vundet. Man har foretaget Forsøg med kvalificerede 
Personer, og det har vist sig, at disse momentant . 
har staaet for Paavirkninger, der var ca. 8 Gange 
Tyngdens. Ret interessant var det at opdage, at 
Insekter og særlig Myrer var i Stan<l til at taale 
meget store Paavirkninger, hvilket bl.a. skyldes deres 
i statisk Henseende meget fine Skeletopbygning. 

Tilbage resterer de tekniske Vanskeligheder, men 
her er der kun det at sige, at en Mængde Menne
sker Verden over daglig beskæftiger sig med at 
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finde nye, for Raketdrift velegnede Drivmidler, f . 
Eks. flydende Ilt og Brint, hvor man simpelt kan 
regulere Forbrændingens Intensitet. 

Ligeledes maa Materialerne til Raketten være i 
Besiddelse af meget stor Styrke forbundet med 
ringe Vægtfylde, saa man ser, der er en Del Pro
blemer, der først skal løses, førend Drømmen kan 
gaa i Opfyldelse. 

Tænker vi os en Tur til Maanen, vil vi tilstræk
kelig langt ude opdage, at .Jorden og Maanen træk
ker lige stærkt i os, hvilket med andre Ord vil sige, 
vi er ikke underkastet nogen Tyngdepaavirkning, og 
de med Tyngden forbundne Fænomener forsvinder. 

Man behøver hverken Stol eller Seng, man aner 
ikke, hvad der er op eller ned (for der er ikke 
noget op eller ned), man kan ikke hælde Vand ud 
af en Flaske, men maa svinge Flasken rundt, hvil
ket foraarsager, at Vandet, grundet paa Centrifu
galkraften, slynges over paa Væggen eller bliver 
hængende i Luften, hvor man saa kan suge det i 
sig. Vil man skrive, maa man surres fast til Bordet, 

Nr. 6 

da ellers Haandens Tryk vil bevirke, at Bordet gaar 
den ene Vej, medens Skriveren farer den anden Vej . 

Naar man i Filmen "Kvinden i Maanen" ser Dren
gen inde i Raketten i <len tyngdefri Zone sætte af 
og støde Hovedet mod Loftet og blive hængende 
der, er det ikke helt korrekt fremstillet, thi han 
vil af Loftets Reaktion blive stødt mod Gulvet, der
fra igen mod Loftet o. s. v., indtil Luftmodstanden 
standser hans Bevægelse. . 

.fa! der kunde skrives den mest fantastiske Bog, 
om hvad der vil optræde af Ejendommeligheder 
under saadanne Forhold. 

Selv om Himmelrumsfarten endnu ligger i det 
fjerne, kunde man dog finde Anvendelse for Raket
motoren paa andre Omraader f. Eks. til Ildposthc
fordring, Krigsvaaben (fyldt med Giftgas el. Bak
terier) eller som Hjælpedrivmiddel ved Start af store 
Flyvemaskiner for at afkorte Startbanens Længde. 

Personlig er jeg af dm l.Vlening, at Raketmotoren 
vil opnaa en Udvikling, som dens Egenskaher be
rettiger den til, og at det vil ske inclen ret I.enge. 

Irvin Skærmen. 
Af Charles Dixon. (British Royal Air Force.) 

Observatør-Skærmens Anbringelse. 

DE Faldskærme, der frem
stilles af Irvin Air 

Ch u te Selskaberne, er Re
sultatet af tyve Aars Under
søgelser og Eksperimenter, 
der navnlig har drejet sig 
om det ikke-automatiske 
System. Opfinderen, Leslie 
Irvin, skal have foretaget 
det første Udspring med 
denne særegne Faldskærms
type, hvis Udløsning ikke 
er afhængig af nogen For
bindelse med Luftfartøjet. 

Senere er Irvin Fald
skærmene alle blevet frem
stillet efter dette System, 
og de udgør nu Standart
udstyret indenfor det bri
tiske Royal Air Force samt 
de amerikanske Luftstyr
ker. Sidste Aar alene red
dede 19 engelske, militære 
Flyvere og Observatører 
Livet ved Hjælp af disse 
Faldskærme. 

Flyverne er aldrig af
hængig af Luftfartøjet, naar 
de anvender ikke-automa-

Liske Skærme. De kan springe ud med kortest mulige Varsel, 
og har kun at trække i en Ring, naar de er klar af Luft
l'a rlojel. 

En sær lig Anordning, som øger Irvin Skærmens Sikker
hed, er Hjælpeskærmen, der er forbundet med Hovedskær
men. Ikke alene hjælper den Ilovedskærmen ud af Pak
ningen, men den bevirker yderligere, at Skærmen trækkes 
ud til Siden, saaledes at Flyveren eller Observatøren ikke 
risikerer, at faa Skærmen viklet om sig. Uden en saadan 

lljæpeskærm er en Faldskærm mere tilbøjelig til al aabne 
sig tæt inde ved Flyveren. 

Luftfartøjernes I lastigheder udvikles stadig i \'on• Dage 
- særlig de militære Flyvemaskiners - og da Presset paa 
en Faldskærm er aflumgig af det Lurtfartojs Ilaslighed, 
hvorfra der springes, saa maa Faldsk:t•rmsfabrikanlen l"olge 
denne Udvikling. l\len i Øjeblikket er Sikkerhedsmomenlcl 
ved Irvin Skærmen uden Konkurrence. Irvin er stærk nok 
til at kunne taale et Ryk paa 200 Pund, naar den udløses 
ved en Hastighed af 400 miles i Timen. Ved 100 miles i 
Timen kan den taale en Belastning paa 600 Pund. Man kan 
derfor trygt stole paa den i de hurtigste, moderne Luftfartøjer. 

Den falder 21 Fod pr. Sekund, og den aabner sig paa 
18/ 5 Sekund, efter at d_er er trukket i Udløsningsgrebet. Den 
vejer kun 18 eng. Pund. Dette Tal gælder den Type - paa 
24 Fod i Diameter - <ler normalt anvendes til Lufttjenesten . 
Firmaet fremstiller ogsaa en Øvelsesskærm. der bestaar a f 
en Rygskærm paa 28 Fod i Diameter og en Brystskærm paa 
22 Fod i Diameter. Førstnævnte falder 16 Fod i Sekundel. 
Den sidstnævnte medføres som en Slags Reserveskærm. 

lrvin fremstiller sine Skærme i tre Slags Pakninger. Sæde
skærmen er beregnet for Flyveren, der hele Tiden sidder 
ned; Observatørerne, der skal kunne røre sig, har Skærmen 
anbragt foran sig; og endelig er der en tredie Slags Pakning 
- en Rygskterm - til Brug i Balloner og Luftskibe. 

Irvin Selen er meget let at frigøre sig for, idet man kun 
behøver at udløse tre stærke Kroge, Selen taaler el Træk 
paa 3000 Pund. 

Faldskærmens Ilylster aabner sig meget hurtigt paa Grund 
af de udvendige, elastiske Baand. Den tidligere nærnlc 
Hjælpeskærm, der er 30 Tommer i Diameter, er forsynet 
med Staalribber og en Fjeder. Den pakkes i sammenl"oldcl 
Stand, hvorved Fjederen spændes, og naar Hylstret aalrnes, 
lukker Fjederen sig op og aabner Hjælpeskærnrnn. 

Selve Hovedskærmen er lagt sammen Lag for Lag, og 
Linerne er skudt op i nogle Lommer nederst paa lly lslrel. 
Ved denne Pakningsmaade risikerer man ikke, at Linerne 
kommer i Bekneb ved Skærmens Udlosning. 
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Herhjemme fra. 
Bal/onop.~ligningen fra Tivoli den 22. Maj. 

Oprindelig var den fastsat til den 20.; men paa Grund af 
osende Hegn maatte Ballonklubben aflyse og udsætte Op
stigningen i lo Dage, og saa var Hegnen endda lige , ed at 
odelægge det hele igen i sidste Øjeblik. 

Det var Ballonen "Dannebrog~ med Premierlø,itnant Poul
sen som Fører, der skulde afstcd. Restauratør Hammer skulde 
have været med som eneste Passager, men Regnen havde 
gjort Ballonen saa tung, at llammer - til sin store Skuf
l'else - maatte blive hj~mme. 

I ca. 300 Meters Højde gik "Dnnnehrogu ud hver lfalve
hoderne og Stevns, og efter omtrent fem Timers Forløb 
foretoges en fin Landing Nord for Stege. 

Foreninr,cn "Danske Flyvereu. 
Bestyrelsen har meddelt os, at Foreningen Lørdag den 

!)_ .Juli afholder ekstraordinær Generalforsamling med paa
folgende Skovtur. Nærmere l\leddelelse vil senere blive til
stillet l\ledlemmerne. 

Flyvestævnet i Stockholm. 
l\larinens flyvevæsen har besluttet at sende en Eskadrille 

lleinkel-Flyvebaade samt lo de llavilland-Maskiner til det 
kommende Flyvestævne i Stockholm. Hærens Flyverkorps 
vil blive repræsenteret med tre Fokker-C.-V. 

Befordring af Luftgods. 
Det Danske Luftfartselskab har udsendt en meget smuk 

Brochure, der giver alle ønskelige Oplysninger med Hensyn 
til Befordringen af Luftgods. Den. indeholder bl. a. et Rute
kort over de hurtigste Luftfragt-Forbindelser fra Danmark 
Lil Udlandet og omvendt, samt endvidere Fragtpriserne til alle 
de vigtigste Byer i Europa. 

Sporlsflyvninqen i Danmark. 
Direktør r:. Thielst, der stadig er ene om at repræsentere 

den praktiske SportsflyY11ing her i Landet, har. fornylig 
været paa Forretningsrejse til Gøteborg, flyvende i sin 
l\Ioth-1\laskine. 

Ballonopstigningen i Aarhus den 1. Juni. 
Som et Led i den lokale Børnehjælpsdags Program foran

staltede Ballonklubben en Opstigning i Aarhus Søndag den 
1. .Juni med Ballonen ~Dannebrog". Besætningen bestod af 
Premierløjtnant Poulsen (Fører) samt Ifaptn. Legardh-Hansen. 

Efter en Tur paa et Par Timer landedes glat i Nærheden 
af Randers. 

,1/fred Nervø's By/lyvning. 
Den 3. Juni var det 20 Aar siden Alfred Nervø foretog 

den første Flyvning over København. Begivenheden blev 
mindet, idet Det Kongelige Danske Aeronautiske Selskab, 
Foreningen Danske Flyvere samt "Politiken" hver nedlagde 
en Krans paa hans Grav. 

20-.4nrsdagen /'or Robert Svendsen's Sundflyvning. 
Den 17 . .Iuli er det 20 Aar siden Robert Svendsen foretog 

den første Flyvning over Øresund. Dagen vil blive fejret af 
Det Kongelige Danske Aeronautiske Selskab, Den I,gl. Sven
ske Aeroklub samt foreningen Danske Flyvere. 

I samme Anledning vil .Juli Nummeret af "Fl Yl' " blive 
betydelig udvidet, o~ det vil i Tekst og Billeder skildre de 
forsle Flyveaar her 1 Danmark. 

11 Timers Flyvning Danmark rundt 
uden Mellemlanding. 

Den 30. Maj har en af Hærens Flyvere, Løjtnant Michael 
Hansen, udført den længste Flyvning, der hidtil har været 
præsteret herhjemme. Flyvningen varede i 11 Timer uden 
!\'l!,!llemlanding. 

Løjtnant Hansen startede !)46 om Formiddagen, med Lojl
nant Nis.~en som Observatør, og Turen gik over S,jællands 
Odde - l\Iols- Skagen- Jyllands Vestkyst til Tønder-.\ls
Lolland - Gedser og derefter Sjælland rundt. lian landede 
i Kastrup Lufthavn Kl. 2Q45, Formaalet med Flyvningen var 
at prøve Radioforbindelse fra Maskinen til Flyverkorpsel'i 
Station paa Kløvermarksvej, og under hele Tmen ha vde 
man en udmærket Forbindelse med Stationen paa .lol'den. 

Maskinen var en af Hærens Fokker C-V. med en 400 l1 K. 
Lorraine-Dietrich Motor. 

Fiskeeftersøgning fra Flyvemaskine i danske Farvande. 
Den 20. Juli paabegynder Marinens Flyvevæsen nogle 

interessante Forsøg i Samarbejde med Dansk Biologisk Sta
tion. Med København som Basis skal der i Kattega t omkring 
.\nholt, udfor Grenaa og omkring Læsø foretnges en Hække 
Observationsflyvninger for at undersøge, om Flyvemm,kinen 
ogsaa i danske Farvande med Held vil kunne anvendes Lil 
Eftersøgning af Makrel- og Sildestimer. 

Fra Biologisk Station deltager Dr. phil. If. Blegvad i For
søgsflyvningerne. 

Engelske Flyvninger paa Grønland. 
I Begyndelsen af .Juli afrejser en engelsk Ekspedition Lil 

Østgrønland, hvor det bl. a. er Hensigten at etablere en Lejr 
paa Indlandsisen, 200 km fra Angmagsalik. Ekspeditionen, 
hvis Protektor er Prinsen af Wales, har som Formaal a1 
undersøge Mulighederne for Etablering af Landingspladser 
for Luftskibe med Henblik paa en eventuel fremlicltg Lurt
rute mellem England og Canada. 

Ekspeditionens Leder er den kendte arktiske Opdagelses
rejsende E. G. Walkins. Opholdet i Grønland skal s trække 
sig over 2 Aar. 

---------==-----· ·~ 

.Svæveflyvningen skal gøres mere sikker•, 
Radiomontør Henri Jen&en fremkommer med e l Fors lug 

til Model- og Svrevellyverklubben. 
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Nyt fra alle Lande. 

• 
;'llis s .lohnson opnaaedc dog at sætte 

Rekord for Fly\'ning mellem England 
og Indien, idet hun gennemforte denne 
Distance paa 6 Dage. Ankomsten til 
Port Darwin i Australien randt Sted 
den 24. l\laj. 

Den imponerende Flyverbedrift for
t.icncr al mulig Anerkendelse, i Særc\e
le hed , naar man tager i Betragtning, 
al den unge Flyverske ikke haYde haft 
mere end ca. 90 F-lyvclimer ialt, for
inden hun bega\' sig paa Langturen. 
Ilendes længste Overlanclsflyyning hav
de vu~ret en Tur fra London til 111111, 
en Distance o\"er l"orholdsvis kendt Ter
ræn paa en. :320 km. 

De H:l\'illnnds nyeste Turisllly,·cmoskine er den trcs:edede ,l'uss Moth". I den.lukkede Kabine 
e r der !'lads til Foreren samt to l'nssngerer. Som Motor er anvcn,lt en ,Gipsy III" med h:cn· 
!(e nde Cylindre. Den smukke og komlortuble Maskine, der skul have endnu bedre Flyveegen • 
s lrnbcr end den lo-srcdcde Moth. Jever~s enten med lljul- eller Pontonunderslcl. Pris: 1000 Lst 

Miss Amy Johnson's Instrumen
ter. ~aar den lange FlyYelur lil Au
stralien er blevet saa heldigt gennem
fort, l.aa skyldes det bl. a. de udmær

Miss Amy Johnson's Flyvning England- Australien. 
Den 22-aarige, engelske Flyverske, i\liss A.my Johnson har 
11dfort en storslaaet Bedrifl, idet hun - ene i sin Mol/z
:\laskine - har foretaget den lange Flyvning l"ra London 
Lil .\11slralien. 

i\lbs .Johnson paabegyndte sin Flyveruddannelse paa 
Slng Lane Acrordomen for lo .\ar siden, og den 9 . . Juni 
l"orrige Aar tog hun sit Sportsflyverccrtil"ikat. Samtidig 
erhvervede hun sig det engelske Luftministeriums Certi
fik a t som Flyvemekaniker. 

llun s larlcde fra London den 5. i\laj, og det var hendes 
IIcnsigt at forsøge at slaa den Rekord, som Bert Hi11/der 
ror c l Par Aar siden satte ved at gennemfore en Flyvning 
mellem England og Australien paa 15 Dage. Dette lykkedes 
hende dog ikke, idet hun brugte fem Dage mere om Turen 
(.\nkomst til Port Darwin den 24. l\la,i); men ikke desto min
dre er del en imponerende Bedrift, hun har udført. 

\'i gengiver nedenfor en sammenlignende Oversigt mel 
lem Bert Ilinkler·s og l\liss Johnson's Flyvning. 

1. 
2. 
:·t 
I. 
fl. 
(i. 
7. 
8. 
n. 

10. 
11. 
12. 
rn. 
1 I. 
1 :i. 

Berl Hinkler Miss Johnson 

Dag Rom . . . ... .... 
l\lalta .... . ... . 
Benghazi ..... 
Tobruk ....... 
Basra ..... . ... 

.. .Jask .... . ... .. 
Karachi . ..... 
Cawnpore .. . . 
Calcutta . . .. .. 
Hangoon .. .. 

\' ir loria Point. 
Singapore . .. . 

.. Bandoeng . ... 
Bima . .... . ... 
Port Darwin .. 

Miles 

870 
430 
400 
!)()() 

800 
780 
570 
850 
(jQO 

H20 
:'i()() 

710 
<Wl 
831) 
1)50 

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

10. 
11. 

Miles 
Wien . ... . .. .. 780 
Konslanlinopel 790 
Aleppo ....... 550 
Bagdad . .. . . .. 1170 
Bandar Abbas . 830 
Karachi . . . . . . 730 
.Jhansi. .... . .. 740 
Calcutta ... . .. 075 
Hangoon. . . . . . 050 

12. · " Bangkok . . . ... 375 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
1-9. 
20. 

" Singora .. . .... 400 

,, 

Singapore . . . . 500 
Tegal, Java ... 700 
Sourabaya . . . . 250 

Ilauloelih . ... . 12 
Atamboea . . .. 7HO 
Port Darwin .. 500 

kede Instrumenter, lwormed ;\laskinen Yar udstyret. Det 
store engelske Firma, S. Smilh & Sans, som bl. a. ogsaa har 
forsynet den danske liter og i\larines Flyvevæsen med ad
skillige Instrumenter, havde I". Eks .. Eren for følgende af 
i\laskinens Instrumenter: ,,llusun" aperiodiske Kompas, 
Kurs- og Distancemaaler saml "Armour" Vindretningsviser. 
Gipsy l\loloren var naturligvis ogsaa forsynet med K L. G. 
Tændrør. 

Luftskibet P. N. 29 led Havari. Lige inden Bladet gaar i 
Tr\'kkcn faar vi :\leddelelse om, at det lille Luftskib fra 
St~l'kholm-Uds lillingen, N. P. 2!l, som nærmere er beskrevet 
andelsleds i dette Nummer, lrnr ·lidt totall Havari paa en 
Hejse til Stolp (Pommern ) Damperen ,Nancy" af Gøteborg 
har reddet Besætningen, der bestod af 3 l\land. 

,,Graf Zeppelin"s sidste Amerikaflyvning. Søndag d. 18. 
i\laj Kl. 5.25 startede "Graf Zeppelin" fra Friedrichshafen 
paa en længere Passagertur til Syd- og Nordamerika. Tu
ren gik over Sevilla, Brazilien, Buenos Aires, og derfra nord
over til New York, hvorfra der returneres til Friedrichshafcn. 
.\nkomsten fandt Sted den 6/6 Kl. 1921. 

En ~!odel al den amerikanske ingeniør E. It • .lrmstJ-ong's svøm • 
mende Lnndingsplu<ls. I Amerikn er der dannet et millionstærkt 

Konsortium, der arbejder paa at udnytte Ideen. 

( 
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• OBERT SVENDSEN er 
født den 10. De-
cember 1884 i Kø

benhavn. 14 Aar gammel 
kom han i Maskinlære paa 
Københavns Cyklefabrik, 
hvis Leder var Fabrikant 
H. C. Christiansen. 

Da Automobilet kom 
frem blev Cykleforretnin
gen til Københavns Au
tomobilfabrik, og her er
hvervede Robert Svend
sen sit · første grundige 
Kendskab til Bil-Motoren. 

I 1905 fik han Ansæt
sættelse hos Grosserer Gu
stav M. Salomonsen, den 
Tids ivrigste Bilsports
mand i Danmark, og sam
men med denne fartede 
han Europa rundt for at 
deltage i alle de store Kon
kurrencer, hvorfra han al
tid hjemførte Præmier. 

I Foraaret 1909 kom de 
til Rheims, hvor de over-

Juli 1930 

JUBILÆUM SNU ftf Af ER. 
Incl holdsfortegnelse : se sids te Side. 

Robert Svendsen. 
1910 - 17. Juli 1930. 

Den 17 . .Juli 1910 foretog den dnnske Flyver Robert Svendsen den 
første Flyvning over Øresund. 

3. Aargang 

Ekspedition: 
August Bangs Forlag, 

Tel1. 13.303 • 13.404, 
Vesterbrogade 60. 

deltage i Flyveundervis
· ningen sammen med en an
den Dansker ,Alfred Nervø. 

Efter endt Læretid gik 
der imidlertid et halvt Aar, 
inden Robert Svendsen for 
Alvor fik Lejlighed til selv 
at prøve Flyvningens van
skelige Kunst. Grosserer 
Salomonsen havde om 
Sommeren købt en Voisin
Maskine, og da denne i 
November Maaned kom 
til København , blev det 
betroet Svendsen at flyve 
den. 

Første Gang han fik Lej
lighed til at vise sin Fær
dighed for et dansk Pub
likum , var under det Fly
vestævne - det første i 
Danmark - der fandt Sted 
paa Kløvermarksfælleden 
ved København i Ugen fra 
den 27. December 1909 til 
3. Januar 1910. Der var 
mødt tre Deltagere: H. C. 

værede den berømte Flyveuge, og her blev Robert 
Svendsen grebet af Begejstring for denne ny Sport. 
Resultatet blev, at han med Støtte fra Grosserer 
Salomonsen, samme Sommer blev Elev paa den 
franske Flyveskole ved Mourmelon, og kom til at 

Christiansen med Voisin-Biplanet .,Wampa"; Aar
husianeren Knrzd Thornp med et Bleriot-Monoplan, 
der var indkøbt af et Konsortium i Aarhus, samt 
Robert Svendsen selv med Grosserer Salomonsens 
Voisin. 
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l\oh,•rl Svendsens \"oisin-Biplnn. 

Robert Svendsen var imidlertid den eneste, der 
formaaed c at præstere nogle virkelige Flyvninger. 
Nytaarsdug fløj han i 3 i\Iinutler, men den 3 . .Ja
nuar kom den store Dag. Først flø.i han i 5, saa i 

·'7, derpaa i !I i\Iinutter, og endelig foretog han en 
Flyvning, <ler varede 18 Minutter. Ved denne sidste 
Præstation vandt han en Præmie paa 500 Kr., der 
var udsat af "Politiken " ti I den Dansker, der først 
flø.i een ;\lil. Samtidig vandt han en Sølvpokal, der 
var udsat for den første Dansker, cl.er flø.i uafbrudt 
i et Kvarlei-. Et Par Dage senere erobrede han 
endviclerc Del Danske Aeronautiske Selskabs Pokal 
for en Højdeflyvning paa mindst 50 Meter, idet han 
naaecle op lil 84 Meters Højde. 

Den 1:'l . .Januar blev en begivenhedsrig Dag, idet 
Robert SvPndsen, som den første af alle Danske, 
aflagde de Prøver, der fordredes for at opnaa <let 
internationalt' Flyvercertifikat, og han blev saalecles 
<len danske Flyver, der erhvervede sig Certil'ikal 
Nr. 1. 

Gennem disse veJlykkede Flyvninger havde man 
i l'dlandct faaet Opmærksomheden henledt paa den 
unge Dansk.er, og da der i April 1910 skulde af
holdes et stort internationalt Flyvestævne i Nizza, 
blev Rohert Svendsen engageret som Deltager. 

Desværre mødte han Uheld straks efter sin An
komst til Nizza, idet i\Iotoren led saa stort et Hnvari, 

Land ingen citer al have nindct l'olilikens Præmie <len :1. ,Jununr JUIU. 
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at en ny l\Iotor maatte indsættes i Apparatet, men 
ind.en dette blev g_iorl var Flyveugen forbi. 

Efter at den nye l\Iotor var hlevcl klar, re.iste 
Hohert Svendsen Lil Berlin, hvor iler bit',• afhol<lt 
en f lyveuge i Dagene fra 1len 10.- lli. Ma.i. Her 
foretog han flere vellykkede Flyvninger og vandt 
bl. a. en Præmie paa 1000 l\lark, hvorefter han 
sluttede Kontrakt om r n Tourne gennem forskel
lige tyske Byer. Del var .io ved saadanne Flyvnin
ger at Fortjeneste og Berommelse kunde vin<les. 

Han skull1e begynde i Hannover den 11 . .Juni, men 
Dagen for ble\' han angrebet af Lungelicla•mlelse 
og maatte lade sig indl:l'gge paa Hospilalct. lier 

llolJerl S,·c1ulsc11 i :0-izza. 

læste han 0111 de Begivenheder, der var undt•r Cd
vikling i Danmark, og det pinte ham at skulle 
være lænket til Sengen. Længslen efter at være med 
derhjemme var saa stærk, at han efter 1,1 Dages 
Sengeleje lod sig udskrive og rejste hjem for at 
tage Kampen op med de Flyvere, der trænede paa 
Kløvermarks Fælled.en . 

I København var nemlig store Ting i Gære paa 
dette Tidspunkt. Aaret i Forvejen var Fransk.man
den Bleriot fløjet over den engelske Kanal, og nu 
vilde danske Flyvere forsøge at gentage en lignende 
Bedrift over Øresund. 

Den 2 . .Juli var Robert Svendsen tilbage i Kø
benhavn, og tog straks fat paa Tncningen til den 
forestaaende store Flyvning i Konkurrence med 
Grev Molkle, Knud Thornp, Al/i·e<l Nervø samt 
Svenskeren Baron Cederstrøm . 

Dag efter Dag blev der trænet med en voldsom 
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Iver, og det hlev Robert 
Svendsen, der vandt den 
afgørende Se.ir. 

Den 17 . .Juli fandt Af
gørelsen Sted. Tidligt om 
Morgenen, et Par i\Iinutter 
over fire, startede han med 
Malmø som Maal, og efter 
31 Minutters Flyvning lan
dede han velbeholdent paa 
Limhamn Fælleden ved 
Malmø. 

Sundflyvningen var gen
nemført, og Bedriften hlev 
telegraferet Verden over. 

Efter Tilhagekomsten Lil 
København var Sundflyve
ren frenstancl for en he
ge,islrel Hyldest. Kongen 
lelegral'erede sin Lykønskning, ;\larineministeriet 
overrakte ham en stor Sølvpokal, og københavnske 
Flyvejournalister festede for ham paa Paladshotellet. 
Endelig maa riet ikke forglemmes, al han for sin 
Flyvebedril'l vandt en Præmie paa 5000 Kr., der 
var udsat af den svenske Hitmester Linder, en 
stor Sølvpokal, udsat af Politiken, samt Svenska 
Motorklubs og Svenska aeronautiska Selskabs Guld
plaq uetter. 

Maaneden efter Sundflyvningen rejste han til .Jyl
land, hvor han ved forskellige Byer foretog en 
Hække vellykkede Flyvninger, hvoraf den længste 
varede 1 Time 3 Minutter. Den 18. September rejste 
han til Stockholm for at deltage i et Flyvestævne, 
og vandt her Svenska aeronautiska Selskabs Guld
plaquelle for længste sammenlagte Tid i Lu Hen samt 
en Gulclpokal. 

I Løbet af Eftcraarc•t 1!110 hlev der oprettet en 
Flyveskole i Kølienhavn, og Hohert Svendsen blev 

Fl~·ve~kol,•11, ,ler hlcv oprcllel i \'inlcrcn l\lltl-11. 
Fru ,scnsln: til hojl'e: Sure11 ~cverinscn , Arnlcr!lt'II . Ei1wr ZangcuL~rg. 

Robt!rl Svendsen, Sund og Carl Th. D,·eyer. 

Side 59 

Eller Su11,lllyv11i11gcn. 

antaget som Lærer. Nogen lang Levetid fik Sko.len 
dog ikke, - en af Eleverne ødelægger all i\lat~ri
ellet, cl. v. s. den eneste brugbare Maskine, og i April 
Maaned 1911 bliver Skolen ophævet. 

I Slutningen af Maaneden er Svendsen paa Vin
gerne igen over Kløvermarksfælleden; men den 20. 
om Aftenen havarerede han med sin franske Voi
sin-Maskine. Imidlertid havde hun selv i Vinterens 
Løb bygget en Farrnan Maskine, og med denne tager 
han fat paany. 

I .Juni Maanecl flyver han til Køge, og i Slutningen 
af .Juli starter han som Deltager i Flyvetourneen 
Danmark rundt. Han begynder i Aalborg, og opnaar 
her at sætte ny dansk Højderekord vecl at slige til 
53G Meter, hvorefter han cle følgende Maanetler 
foretager en Hække Flyvninger dels i Jylland og 
<lels paa Fyn. Han foretager bl. a. Flyvningerne 
Odense- Ringe; Middelfart-Fredericia og vinder en 
Sølvpokal for den første Flyvning over Lillebælt; 

. Glenten• . 
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endvidere Varde-Esbjerg samt Horsens-Eier
Baunehøj. 

Den Maskine - ,,Glenten" hed den - han an
vendte til sine sidste Flyvninger, blev købt af Kon
sul Ludvigsen, der skænkede den til Marinens Flyve
skole, da denne blev oprettet i September 1912, og 
her blev den anvendt som Skolemaskine. 
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Robert Svendsen var den førende Pioner inden
for dansk Flyvning i den første, vanskelige Pe
riode; hans Bedrifter naaede langt ud over Lan
dets Grænser, og for den Indsats han har gjort for 
Flyvningens Sag i Danmark, skal der lyde den 
største Tak. 

Fra Ellehammers Tid. 

II AA et meget tidligt Tidspunkt kom Danmark 
med i Kampen om Luftens Erobring .Ja, -
vi kan ovenikøbet smigre os med, at det 

var en Dansker, der først af alle her i Europa fore
tog en Flyvning med et Apparat, tungere end Luften. 

Manden var Ellehammf;_r. _ 

Ellehammer form, en ni sine Flyvemaskiner, folograferel under 
den 2. skandinaviske Flp•emlslilling i l,øbenharn tol!l. 

Paa den lille Ø, Lindholm ved Lollancl, havde 
han i flere Aar arbejdet ihærdigt paa at løse Flyve
problemet. Han havde bygget baade Endækkere og 
Todækkere, og hans Iver efter at løse et Problem, 
som de fleste regnede for at ligge uden for Mulig
hedernes Grænse, mødte megen Spot hos det store 
Publikum. 

Men Ellehammer sejrede. Den 12. September 1906 
lykkedes det ham at hæve sig fra .lorden og flyve 
et kort Stykke. Ret meget var det selvfølgelig ikke; 
Distancen hlev kun paa (i() Meter, - men del var 
ikke desto mindre den første Flyvning i Europa. 

Desværre lilev Flyvningen ikke behørigt kontrol-

Den 12. September J!)(){l, Den første Flyvning i Europa. 

leret, saa Bedriften har ikke faaet officiel Aner
kendelse i Udlandets flyvetekniske Kredse. Men Fakta 
lader sig ikke bortforklare, - det var en Dansker, 
der først af alle foretog en Flyvning i Europa. 

Ellehammer fik dog senere Lejlighed til at vise 
sin Flyvekunst, ligesom hans Maskiner blev anvendt 
til flere mindre Flyvninger (Erernitagesletten og 
Kløvermarksfælleden) i Perioden omkring !Sund
flyvningen. 

Ellehammer var blandt andet Deltager i det før
ste Flyvestævne, der blev afholdt her i Europa, og 
han var ydermere den eneste, der var paa Vin-
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l\losklnen, som Ellehnmmer benyttede til Flyvningen i mel 
(Planerne kunde foldes sammen). 

gerne. Stævnet fandt Sted i Kiel under "Kielerugen" 
i .Juni 1908. 

Der var ikke mange Deltagere, som havde meldt 
sig; nogle faa Tyskere og - Danskeren Ellehammer. 

Propositionerne var efter Datidens Forhold heller 
ikke lette; - det gjaldt nemlig om. at kunne holde 
sig i Luften i l - siger og skriver eet Minut -, 
og Præmien var 5000 Rm. 

Stedet, hvorfra der skulde flyves, var Sportsplad
sen ved Kiel, et Areal, der paa den længste Led 
var 300 Meter. Man havde jo intet rigtigt Begreb 

· om, hvor stor en Plads, der behøvedes for at kunne 
starte og lande. 

".Jeg saa denne Plads," fortæller Ellehammer, ,.og 
var ikke begejstret ved Tanken om at skulle be
nytte den . Men jeg tænkte, - saalænge der ingen 
Tilskuere er tilstede, saa gaar det vel nok. " 

Men det var stik imod Arrangørernes Mening. 
Alene det at se en Flyvemaskine, var i sig selv en 
Begivenhed, for slet ikke at tale om Muligheden af 
al se en saadan hæve sig fra .Jorden. 1\fan havde 
derfor gjort Regning paa et meget stort Publikum. 
Og det slog ogsaa til. 

Den 28. Juni var der henved 30.000 Mennesker 
tilstede paa Pladsen med Prins Heinrich i Spidsen . 

"Da jeg saa denne .Menneskemængde, vægrede jeg 
mig ved at foretage noget som helst Flyveforsøg," 
siger Ellehammer. ,.Men Stævnets Komite bad mig 
saa mindeligt, om endelig ikke al skuffe <le mange 
Tilskuere. Der var saa ikke andel at gøre end al 
forsøge. " 
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l'rn Flyvningerne pnn Eremltngeslellen 

Ellehammer fik d.erpaa sin Maskine trukket ud af 
Hangaren . Det var et Biplan, som han havde be
nyttet ved sine Forsøg paa Lindholm ; det var for
synet med en 30 HK. Motor, og hele Apparatet med 
Motor vejede ca. 150 kg. 

Ellehammer tog Plads i Førersædet, l\Iotoren blev 
startet, og saa begyndte han med nogle Køreøvelser 
hen over Grønsværet. Det maatte der nemlig førsl 
til. Og Publikum iagttog i Spænding, hvad der foregik. 

Efter 20 Minutters Forløb besluttede han sig til 
at vove et Startforsøg. Prins Heinrich kom hen og 
trykkede ham i Haanden og sagde: ,. Lykke paa 
Turen." 

Derpaa startede Ellehammer. Nogle Meter kørte 
han hen over Jorden, - og saa hævede Maskinen 
sig. Han fløj. Elleve Sekunder var han i Luften og 
landede tyve Meter foran Tilskueruiadsen. 

Publikum brød ud i endeløs Begejstring. Man 
svingede med Hatte og Stokke, og man raahte Hurra . 
Komiteens Medlemmer løb ud til Maskinen for at 
trykke hans Hænder. Han havde foretaget en Flyv
ning. 

Ikke saa snart var Ellehammer ,kommet ud af 
af Maskinen , forend han fik overrakt Præmien paa 
de 5000 Mark. Ganske vist havde han ikke været i 
Luften i eet Minut; - men han havde dog fløjet, 
det var der nemlig ingen af hans Konkurrenter, 
der havde formaaet. 

. Ja,~ sagde Ellehammer senere, ,, naar jeg faar 
5000 :\>Iark for at flyve i 11 Sekunder, havde jeg 
da bare kunnet flyve hele Døgnet. ' 
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Den lrnn~kc Flyver Delugl'llngc i sit Dlcriol Monoplnn. 

Aarene før Sundflyvningen. 

IIFTER at man i l!IOfi havde erfaret om de før
ste FlyYninger i Europa, kommer der en 
meget stille Periode, og del er l'ørsl i 1908, 

at der atter kommer noget Liv i Flyvningen paa 
denne Side af Atlanterhavet. I clen første Tid er 
det dog udelukkende i Frankrig, del hele foregaar . 
Alle Steder fra kommer de Inleressere<le lil Frankrig 
for at studere del vidunderlige: - Menneskets Er
obring af Lufthavet. 

Flyvningerne i Frankrig vækker ganske naturligt 
en uhyre Opsigt over hele Europa . At lænke sig, 
at et Fartø.i, der er tungere end Luften, kan løfte 
sig ved egen H.ia-lp og manovrere i Luflhnvet. -

Hvorledes i Al\·erden ser l'l saadanl \'icluuder ud'! 
Saalecles tænkte man de l'leste Steder \'erden over, 

og Interessen for al l'aa cl Apparat ar den Slags at 
se var naturligvis stor. 

I Juni Maaned rnm1 faar el storre Publikum i 
Danmark for første Gang Lejlighed Lil at se en 
Flyvemaskine. Den er blevet købt i Frakrig af Dr. 

Folmer Hansen, og pakket i store Kasser er den pr. 
.Jernhane hlevet sendt Lil Køhenhavn - eller ret
tere sagt til Klam penhorg; for det eneste Sted, der 
kunde være Tale om at demonstrere en eventuel 
Flyvning var Klampenborg Væddeløbsbane. Her 
blev den pakket tal og samlet, og her skulde der 
saa vises Flyvning for el større <lansk Publikum. 

Men desværre nøjedes man med at forevise selve 
Maskinen. Københavnerne strømmede til Vædde
løbsbanen i Tusindvis i Haab om at komme til at 
opleve Viclunderet: - en verilahel Flyvning; men 
del eneste, de fik al se, var en stor gul Tingest, 
der nærmest lignt'clc en Samling Pakkasser, og som 
blev slæhl Banen runtlt vetl Hjælp af tyve ;\læncls 
ihærdige Anstrengelser. i\Ien hvad, det var dog al
tid noget; man fik dog en rigtig Flyvemaskine 
al se, og del store, freni.mede Monstrum blev ef
terhaanden heil populært. Del varede ikke mange 
Dage, førend tlcn i Folkemunde blev døbt "Sand
graveren", - fordi tlen altid holdt sig til Jorden. 

' 
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Der er nogen, der fortæller, at Formaalet heller 
ikke saa meget var Flyvning ; men at man havde 
faaet Flyvemaskinen derud for at skabe Reklame 
om den nye Væddeløbsbane. 

Men hvorom alting er, - Dag efter Dag var Til
strømningen uhyre. 

Et Par enkelte Flyvninger lykkedes det dog at 
udføre. Den 8. Juni foretog Franskman<len Legag
neux en Flyvning, <l~r strakte sig over 400 Meter 
i lige Linie, og senere lykkedes <let ham at tvinge 
"Sandgraveren" til at flyve Banen rundt 3 Gange 
(4.700 Meter). 

Nogen særlig straalende Flyvepremiere havde 
,,Sandgraveren'· saaledes ikke formanet at gin• Kø
benhavnerne, og 1lens Ska-hne blev derel'ler. Det 
dyre Vidunderapparat, der i Frankrig havde kostet 
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ca. 30.000 Kroner, blev den 1. Maj 1911 solgt ved 
Auktion for - 35 Kroner. 

• • 
Under Landsudstillingen i Aarhus i Sommeren 

1909 forsøgte Udstillingskomiteen at skahe den store 
Sensation ved at indforskrive en udenlandsk Fly
ver samt en Flyvemaskine. Nogen dansk Flyver 
fandtes nemlig ikke paa det Tidspunkt, og saa en
gagerede man Franskmanden Delagrange, der kom 
herop med et Bleriot Monoplan, udstyret med en 
50 HK. Anzani Motor. 

Den første Flyvning foretog han Torsdag den 9. 
Septemher. Den varede 1 Minut 4 Sekunder og 
strakte sig over 1 Kilometer. Senere foretog han 
nogle flere mindre Flyvninger, - og det var fore
løbig alt, hvad Danmark havde oplevet af Flyvning. 



Side 64 I~ Nr. 7 

S u n d f I y v n i n g s a a r et. 

-

LT imedens de første Flyveforsøg l'amlt Sted 
paa Klampenhorg Yætltleløbshane og i Aar
hus, ,•ar der lo danske i\ lænd, der var op

fyldt af Begejstrin g for denne nye Sport, og hegge 
skulde de blive Pionerer indenfor dansk Flyvning. 
De to Vovehalse var Robert Svendsen og Al/i·ed 
Nervø. 

De havde begge overværet det store Flyvestævne 
ved Rheims i Sommeren HI09, og hegge var de lige 
begejstrede for Flyvningens Sag. Hver for sig ar
bejdede de paa at faa lært Flyvningens Kunst, og 
Tilfældet vilde, at de kom til Uddannelse samtidig 
paa Flyveskolen ved Mourmelon, hvor de fik 
Franskmanden Rougier som Lærer. I Løbet af Som
meren 190H blev de færdige med deres Skoleflyv
ninger, og ret snart derefter kom de begge til at 
yde en Indsats indenfor dansk Flyvning som de 
første Pionerer. 

Omkring Nytaarstid 190H/10 var der et Konsor
tium i København, der arrangerede et Flyvestævne, 
og til dette Formaal fik man af Krigsministeriet 
overladt Christianshavns Fælled ved Kløvermarks
vej. For første Gang i Historien skulde der nu af
holdes et Stævne, hvor det udelukkende var dan
ske Flyvere, der skulde konkurrere indbyrdes. 

Robert Svendsen og H. C. Christiansen mø<lte 
hver med et Voisin-Biplan, og Aarhusianeren Tho
rup med et Bleriot l\lonoplan . 

Den eneste, der fonnaaede at gennemføre nogle 
virkelige Flyvninger, var Robert Svendsen, og hvad 
han opnaaede at præstere, er der fortalt andetsteds 
i delle Nummer. Man saa allerede nu i Robert Svend
sen den kommende, danske 
Luftens Erobrer, og man blev 
heller ikke skuffet. Aaret HHO, 
der blev dansk Flyvnings store 
Gennembrudsaar, blev præget 
af Robert Svendsens største 
Bedrift: Flyvningen over Øre-
sund, - en Begivenhed, der 
paa en ærefuld l\laade kastede 
Glans over Danmarks Navn. 

Efter sine vellykkede Flyv
ninger under dette Stævne re.i
ste Robert Svendsen først Lil 
Nizza og derfra til Berlin for 
at høste flere Laurhær paa 
sin Løbebane som Flyver. Lige 
forinden han skulde paabe
gynde en Tourne til forskel-

lige lyske Byer blev han imidlertid syg af Lunge
betændelse og maatte lade sig indlægge paa et Ho
spital i Hannover, men da han læste om de Be
givenheder, der var under Udvikling hjemme i 
Danmark, lod han sig udskrive el'ter 14 Dages Syge
le.\e og hastede hjem for al lage Konkurrencen op 
med de andre danske Flyvere, ller paa dette Tids
punkt trænede i København. 

De danske Flyvere derude paa Kløvermarksl'æl
le<leu pønsede nemlig paa noget stort. 

Aaret i Forve.ien ha\'<le Franskmanden Bleriot 
fløjet over 1len engelske Kanal , og nu vilde danske 
Flyvere forsøge at udføre en lignende Bedrift over 
Øresund. 

Efter Opvisnfagen paa KløvermarksfælJeden om
kring Nytaarstid fortsatte de hjemmeværende dan
ske Flyvere flittigt deres Træning hele Foraaret , 
og for hver Dag der gik, voksede Publikums Inter
esse for Flyvningen. Kløvermarksfælleden var plud
selig blevet Midtpunktet for Kehenhavnernes Sam
taleemne - og for deres Udflugter. Det var her, 
alt det nye foregik, og det var her, man kunde 
vente at opleve de store Sensationer, som Flyv
ningen i rigt l\Iaal kunde give. 

Allerede den :1 . .Juni kom clen første Sensation . 

Alfred Nerve og Byflyvningen. 
Datidens upaalidelige Motorer. 

Alfred Nerve havde lrænel flittigt med sit \'iosin 
Biplan ,,\Vampa", tler var ankomm et til København 
i Maj l\faaned, og den 2 . .Juni lykkedes det ham at 

-Robert Svendsen træner Ul Sundllyvningen. 
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Allred Nervø. 

flyve <le Kurver, der skul<le til for at erhverve sig 
det efterfragtede internationale FJyvercertificat. 

Samtidig med at han passede sin Træning havde 
Nervø i Stilhed ruget over en stor Plan, og selv 
ikke hans nærmeste Venner anede, hvad han havde 
for 

Under de Flyvninger, <ler hidtil var blevet udførte 
paa Amager Aerodromen, havde Flyverne forsigtigt 
bevæget sig over Pladsens Y<lerlrnnter. Den Høj<le, 
hvori der blev fløjet, var jo ikke særlig stor, og man 
turde derfor ikke fjerne sig fra Pladsen. Motorerne 
var nemlig alt andet en<l paalidelige. Maaske kunde 
de gaa et Par Minutter, - maaske kunde de holde 
til nogle Flyvninger Pladsen rundt ; 20 til 30 Minut
ter var Maksimum ; men i de aller fleste Tilfælde 
gik de slet ikke. 
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Naar Bladene dengang berette
de om Flyvningerne paa Klø
vermarksfælleden, saa læste man 
oftere om Startforsøg, end om 
egentlige Flyvninger. 

Naar Flyveren endelig fik sin 
Motor til at arbejde, og han kom 
paa Vingerne, saa gjaldt det der
for om at holde sig i Nærheden af 
Pladsen hele Tiden for at have 
et Sted, hvor han kunde lande, 
naar Motoren ikke vilde mere. 

Imidlertid havde man andre 
Steder i Verden allerede fore
taget flere Flyvninger ud over 
Terrænet, og det var en saadan 
Plan, Nervø havde for. For sam
tidig at vække Interessen for Flyv-

. ning paa en virkningsfuld Maa
de, vilde han foretage en Tur 
ind over selve København, og 
som et Led i Planen havde han 
omhyggeligt spadseret Byen 
rundt sammen med sin gode Ven, 
Tegneren Roberl Storm Peler
sen, for at fin<le den bedst eg
nede Rute. Det gjaldt nemlig om 
at lægge Vejen saaledes, at et 
eventuelt Motorstop med paa
følgende Nødlanding ikke vilde 
komme til at medføre Fare for 
fredeligt spadserende nede paa 
Jorden. Den hedst egnede Stræk
ning var Ruten ud over Rheden 
til Kastellet, derfra over Øster
brogade og saa langs Søerne via 
Raadhuspladsen til Kløvermarks-
fælleden. Alt var omhyggeligt 

planlagt iforvejen, - det eneste, <let nu kom an 
paa, var at finde en Aften, hvor Vejret var roligt 
og Motoren oplagt til at arbejde. 

Aftenen kom den 3 . .Juni. Da Klokken var halvni 
startede Nervø, passerede Begrænsningen ved Krudt
taarnsvej, fortsatte ud over Rheden, og forsvandt 
ind over Byen. Nede paa Flyvepladsen anede man, 
hvad der 'forestod, og da han efter 20 Minutters 
Forløb vendte tilbage fra den modsatte Retning, 
kendte Jubelen ingen Grænser. 

For første Gang i Danmark var der foretaget en 
Flyvning over Terrænet. Jubelen var stor; - men 
til Gengæld var Belønningen ringe. 166 Kroner 66 
Øre var alt, hvad Vove$tykket indbragte. Det var 
ikke meget, naar man tager i Betragtning, hvad 
Flyverne i Udlandet fik for lignende Bedrifter. 
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Træningen til Sundilyvningen. 
Vejret volder Vanskeligheder. 

Efter denne forste Byflyvning voksede Interessen 
for Luftsporten adskrnige Grnder, og den kulmi
nerede, da del kort efter rygtedes, at nu vilde Fly-
verne forsøae at tiltYinoe sig Luftve3·e11 over Øre-

~ 0 .._, 

sund - o!.! saa fu)cile clen mest SJJændende· Tid, der ' .._, ~ 

har eksisteret i dansk Flyvnings Historie. 
Turen fra Køhenha\'n til ~Ialmø vilde mindst 

Alfred Nervo's ,\Vampn". 

vare 30 Minutter, og det var en formidabel Præ
station, naar man tager Datidens Motorer i Betragt
ning. Hvis det skulde lykkes, saa maatte der træ
nes; man maatte have Bevis for, at ens Motor vir
kelig kunde holde til 30 Minutters Flyvning, og 
takket være den Iver, hvormed Flyverne gik i Lag 
med den forestaaende store Opgave, fik Københav
nerne rig Lejlighed til at stifte Bekendtskab med 
Flyvningen. Med Rette kan man kalde den Tid, der 
nu kom, for Sundflyvningens Dage; thi det store 
Maal for al Træning paa Kløvermarksfælleden, var 
Erobringen af Luftvejen over Øresund. 

De Flyvere, der trænede, var Alfred Nervø med 
,,'\Vampa", Greve Moltke med "Ellehammeren'·, Tho
rup, hvis Bleriot-Monoplan var blevet ødelagt Yed 
en Nedstyrtning i Berlin, trænede med det nye, 
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danskbyggede B. S.-:\fonoplan, og endelig kom Ro
bert Svendsen hjem og deltog i Træningen med sil 
Voisin-Biplan. I Slutningen af 'Juni ;\laanell kom 
endnu en Konkurrent til Kløvermarksfælleden, nem
lig Svenskeren Baron Cederslråm med sil Bleriot
Monoplan. 

Hver af dem haahede paa at skulle hlive den 
første til at udføre Bedriften, og for Købcnhavnl'n1L· 
blev det nogle store Dage at overv:ere alle de mang<• 
besværlige Forberedelser. 

Som før nævnt, gjaldt det først og fremmest 0111 

at faa Motoren til at Junktionere rigtigt : - men 
lige saa vigtigt var del, al tiet lunefulde Ve.ir ar
tede sig vel. Flyvning i Blæseve.ir var nemlig umu
ligt paa det Tidspunkt: - det skuldt· være \'ind
stille. Den bedste Tid l'or Flyvningerne ,·ar derl'or 
de tidlige Morgentimer og de sene .r\fle11ti111er. Sl'h' 
paa en stille, solvarm Sommerdag var der .. l ' ro i 
Luften··, d. v. s. nogle uensartede Lul'lslromni11ger, 
som Solvarmen fremkaldte, og som pnaYirketle Da
tidens lette og i aerodynamisk Henseende mindre 
gode Maskiner. Tilmed havde de ingen Balance
klapper, saa man var ikke rigtig vel tilmode, hYis 
el Yinclstød skulde faa isincle at vippe Maskinerne 
til en af Siderne. 

At Vejret derfor skulde være stille, kan man nok 
lænke sig. Alligevel er clel heunr.lringsvænligl, al 
nogen i det hele taget turde flyve med slige Appa
rater. 

Apropos - stille Vejr; - her i Danmark er det 
jo svært at finde selv en kortvarig Periode, lwor 
det ikke blæser en lille Smule, og der var mange 
Maader, hvorpaa man kunde prøve Vimlslyrkeu -
eller rnaaske snarere Vindstillen. Man kunde prøve 
med et Lommetørklæde eller Papirstumper; -
men den sikreste .Maade var dog Tohaksrøg. Naar 
Røgen fra en Cigar eller Cigaret - den~ang røg 
man ikke Pibe - kunde hlive hængende i Luften, 
saa var det Flyveve.ir. 0~ saadanne Fænomener in<l-

Grev Moltke's ,Ellehammer". 
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traf som sagl kun meget lidligt om Morgenen -
eller sent om Aftenen. 

Og paa de Tider foregik Træningen. Københav
nerne, der gerne vilde overvære den store Begi
venhed, fik derfor sal deres Taalmodighed paa en 
haanl Prøve. Hver Gang der var Chance for Flyv
ning, blev der spredt Lobesecller rundt i Byeri; Au
todroskerne kørte med smaa Flag, der bekemlt
g,iorde, at nu blev der flø.iet paa Amager-Aerodro
men; - og saa ilede Byens Beboere derud i Tu
simbis i Forventning om al komme lit at opleve 
del store Under. 

i\lan ventede laalmodigt i Timevis, medens l\Iyg
gene forsogte at gore det af med En. Man le.irecle 
sig i Grønsværet - med Madkurv og det hele -
i H:wh om at komme til at opleve den store Sen
sation - og Gang paa Gang blev man skuffet. 

Lonlag Aften den 11. .Juni ser det ud som om 
der skal ske noget, og l'lere Tusinde Mennesker er 
samlede omkring Hangarf'rne paa Aeroclromen. 
l lndervandshaaden .,Dykkeren" er gaaet u<l i Sun
det for al Vtl're heh,jælpelig, hvis en af Flyverne 
sk11l1le nodlande midt ude over del aalrne Vand. 
Yecl 2-Ticlen om ;\[orgenen foretog ~ervø en Prøve
tur: men der var for megen Vind over Strandkanten, 
og Forsøget maatte tlerfor opgives til stor Skuffelse 
Jnr ile mange Tilskuere, der 
!roligt havde holdt ud paa 
1:1yvepladscn. 

Og saalcdcs gik det Gang 
pan Gang. Det var i\Iorgen
ti nwrne, det gjaldt om at 
udnyllc,ogNat efter Nat var 
cler Tilskuere tilstede, som 
lcjrccle sig foran Hangarer
ne . .la - de mest trofaste Til
hængere drev det endog saa 
vidt, at cle efter endt Dags
arhe.idc begav sig ud paa 
Kløvermarksfælleden, og 
her le.irede de sig i Huler, 
:-.om de gravede ind i Grøfte
kanten, indtil Morgenen at
ter kaldte dem til deres Ger
ning. Engang maalte det jo 
lykkes, mente man, og saa 
ga,, man troligt ~fode Nat 
cl'ler Nat. Del var anstren
gende, - men spændende. 
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han i Nærheden af Paris fløjet 32 i\Iinutter, og det 
var .io 'netop, hvad cler fordredes for at komme 

Bnro11 Ccderstn;n1 

over Sundet, - ergo Yar Cedcrstriim Storfavorit 
i Kapløbet. 

I l\lellemtiden var ~crvo startet (;:ing paa Gang, -
men uden Hesullat, og clcn 2. Juli kom Svf'mlsen 
h.iem fra Berlin. 

En Dag i Begyndelsen af .Juli var der stor Ge
neralprøve. Cederstrorn og Svendsen var Hoverl
personerne. Over 3000 Tilskuere havde indfundet 
sig pnn Flyvepladsen, da Baronen ved halvni Tiden 

Den 26 . .Juni kom Sven
skeren, Baron Ceclerslrom til 
Aerodromen, og hans Be 
drifter fra Frankrig fulgte 
ham. l\Iecl sin Bleriot havde De tre l\onkurrenler : noberl Svendsen, Baron Cedcrstr,im og Alfred Nervo. 
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om Aftenen startede og strøg ud over Sundet. I 
nogle Minutter kunde man følge hans l\Iaskine, -
men saa blev Opmærksomheden henledet paa Ro
bert Svendsen, der ligeledes startede og satte Kurs 
mod Sverrig. Thorups og Nervø's i\lotorer Llev 
ogsaa sat i Gang; men det blev kun ved Prøven . 

Paa Flyvepladsen steg Spændingen fra l\Iinut til 
Minut - mon Vovestykket vilde lykkes'! Efter et 
Kvarters Forløb kom Udløsningen; Svendsen vendte 
tilbage - og samtidig meldte Telefonen, at Ceder
stram var landet paa Saltholm. Denne Gang skulde 
det altsaa ikke blive. 

Var Spændingen hos Publikum stor, saa var den 
ikke mindre blandt Flyverne selv. AE Frygt for at 
en af Konkurrenterne pludselig skulde fincle en 
Smule stille Vejr paa et eller andet Tidspunkt af 
Døgnet, saa maatte de alle være tilstede paa Flyve
pladsen saa at sige Dag og Nat; - og efterhaanden 
som Dagene gik, blev det jo noget anstrengende. 
De tre Storfavoriter, Svendsen, Nervø og Ceder
stram, traf derfor den indbyrdes Aftale, at de ikke 
vilde foretage noget Startforsøg mellem Kl. 10 For
middag og Kl. 6 Eftermiddag. Saa slap de da for 
at gaa og passe paa hverandre i den Tid. Før Af
talen havde ingen af dem vovet at forlade Pladsen 
en halv Time af Frygt for, at Konkurrenterne skukle 
udnytte et pludseJigt vindstille Øjeblik. 

Publikum fik Anelse om denne Aftale og troede, 
det var aftalt Spil mellem Flyverne, saaledes at 
den, der kom først over, skulde dele den vundne 
Præmie med de to andre. 

Umiddelbart efter Forsøget den 6. Juli maatte tre 
af Konkurrenterne give op. Under en Flyvning den 
6 . .Juli, tidligt om Morgenen, styrtede Thorup ned 
med B. S.'en fra 70 Meters Højde og ødelagde to
talt i\Iaskinen. Nogle Dage senere (den 13.) kæntrede 
Grev Moltke med Ellehammeren, og samme Aften 
fik Cederstrom en Motorstandsning i 200 l\Ielers 
Højde, der resulterede i et alvorligt Landingsuheld, 
der foreløbig satte ham ud af Spillet. 

Nu var der kun :\Tervø og Svendsen tilhage. -
Nervø havde allerede sine H_jælpere slalioncrccle 

i Malmø; det var Yennen Robert Storm Petersen, 
attacheret af Flyvepladsens Faktotum, Knud Aagerup, 
populært kaldet Store Knud. De skulde holde Nervø 
underrettet om Vejrforholdene i Malmø, og iøvrigt 
være parat til at opsende Raketter fra den udvalgte 
Landingsplads for at antyde, hvor den laa. 

De slog sig ned paa Savoy-Hotellet, hvor de i 14 
Dage opretholdt Livet ved at spise Skinke og Spe,ilæg 
til i\Iorgen, l\Iiddag og Aften . Det havde de nemlig 
faaet serveret den første Dag, og til at begynde 
med følte de sig for usikre i det nye Sprog til at 
turde forsøge en Diskussion med Tjeneren om Mu-
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ligheden af at faa andre kulinariske Nydelser. Tje
neren fik derfor <len Opfattelse, at de var Tilhæn
gere af et helt nyt System, der fordrede, at dets 
Tilhængere udelukkende skulde leve af Skinke og 
Spejlæg. Han serverede derfor trolig denne Ret for 
de to Herrer, saasnart de viste sig, og Storm og 
Store Knud var for beskedne til at protestere og 
indlade sig paa Forklaringer, saa de gik troligt løs 
paa Skinken og Spe.ilæggene. 

Sundflyvningen. 

Endelig den 17 . .Juli kom Afgorelsens Dag. Tid
ligt om :\lorgenen var llel prægtigt Flyvevejr. Ci
garrøgen gik Hgc til Ve_jrs, og nu skulde de lo til
bageværende Konkurrenter aller til at tage en Dyst. 

Ved 3-Ticlen om :\Iorgenen blev begge Maskiner 
trukket ud, og de faa trofaste Tilskuere, der efter
haanden havde vænnet sig til at overnatte i det 
lirønne under aahen Himmel, stimlede sammen om 
i\Iaskinerne. l\Iotorerne blev prøvet. Nervø's vilde 
ikke gaa, og saa startede Svendsen . I samme Øje-

Rohc rl Sve ndsen slarlcr med , ·olsin-Biplunel . 

blik kimede Telefonerne til Byens forskellige.Red
aktionskontorer, for alle havde de en l\Iand paa Vagt 
paa Flyvepladsen i den Tid .. ,Der startes til Sunclflyv
ningen . Svenilsen er startet, " lød l\leddelelsen. 

Kl. 3,!i havde Svendsen trukket sin Maskine ud 
ar Hangaren, og fem Minutter efter var han i Luf
ten. Skulde han blive den Berømmelige? Man saa 
ham sætte Kursen ud over Sundet; men før han 
naaede Saltholm, vendte han atter tilbage. Blæsten 
var for haard. Det blæste 3 Sekundmeter. 

Svendsen var imidlertid fast besluttet paa at vove 
Forsøget - koste, hvad det vilde. Han havde taget 
Svømmevest paa , for at va~re forheredt paa en mu
lig Landing i Øresund ; - og nu skulde det afgø
res. :\Taar hare Vinden vilde lægge sig. Det g_iorde 
den , og et Par ~li nuller over fire startede han paany, 
rundede Flyvepladsen engang - og satte Kursen 

: 
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mod i\Ialmø. Fra Kystvejen kunde man følge hans 
Vej i den lyse Morgen. Han gik i e t Par Hundrede 
Meters Hø.ide, og saa forsvand t han . Var han nød
landet '.> Ne.i . I Kikkert kunde man s tadig følge ham, 
alt som Minutterne gik ; man kunde se, han pas
serede Saltholm, og lidt eJter nærme sig den svenske 
Kyst, og da der var gaaet en halv Time, kunde 
man se ham lande paa Kysten foran l\Ialmø. 

EndeHg var det lykkedes. Sundflyvningen var gen
nemført, og Bedriflen blev tel egral'eret Verden over. 

Svendsen blev naturligvis hyldet i Malmø af alle 
Flyvn ingens trofaste Tilhængere, til Trods for Da
gens tidlige Tidspunkt (,1,31)) . Med første l\Ialmø
færge ankom en Hække Jlyveinleresseredc Køben
havnere for at være cle forsle Lil at onsl\e Dagens 
Helt Lil Lykke, og da hele Selskabet ved 11-Tiden 
om Formiddagen med Svendsen i Spidsen vendte 
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tilbage med Malmødamperen til København , for
mede det sig som et helt Triumftog. Ude paa Flyve
pladsen var rejst en Æresport, og Hangarerne var 
pyntet med Blomster og Guirlander. 

Fra Kongeskibet "Dannebrog", der laa i Aarhus
hugten, sendte Kong Frederik følgende Telegram: 
"Min varmeste Lykønskning til Deres saa smukt og 
lykkeligt udførte Flyvningover Øresund," og i Marine
ministeriet overrakte Klaus Berntsen ham en stor 
Sølvpokal, idet han bl.a. sagde: ,,Jeg indser Aviati
kens Betydning for Forsvaret. " 

Svendsen blev foreviget i Biografteatrene, Blade
nes Flyvemedarbejdere hædrede ham ved en Fest 
paa PaladshoteJlet, Aeronautisk Selskab udsendte 
Sundl'lyvningsplatten, og sidst, men ikke mindst, 
- Svendsen blev foreviget i Voks og udstillet imellem 
tl~ andre Bcrømthetler i Panoptikon. 
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Efter Sundflyvningen. 

IIAANEDEN efter Øresundsflyvningen rejste 
Robert Svendsen til .Jylland, hvor han fore
tog en Del vellykkede Flyvninger, bl. a. en 

Tur paa 1 Time 3 Minutter, og den 18. September 
tog han til Flyvestævnet i Stockholm. 

~,'•- ...... r • i • ., 

•· ' ,· .e 
.. : 1-':" . . æL.- ___ . . , 

Soren Sevcrinsens .Flyvefisken•. 

I Løbet af Efteraaret 1910 oprettede Fabrikant 
H. C. Christiansen den første Flyveskole herhjemme. 
Robert Svendsen blev antaget som Lærer, og som 

Aerodromens Altmuligmand, Knud Aagerup, 
bedre kendt under Navnet Store l{nud. 

(Tegnet af Robert Storm Petersen). 

Skolemaskine skulde benyttes Svendsens Voisin 
Biplan "Dania" samt det af Søren Severinsen byggede 
Biplan "Flyvefisken". 

Det blev imidlertid udelukkende "Wampa", der 
maatte holde for til de H Elever, der havde meldt 
sig, og den led som Følge deraf en Del Havari. 
Da Eleven Sand endelig den 31. Marts Hlll styr
tede ned fra 1.1 i\'1eters Højde, blev den totalt øde
lagt, og Skolen blev derfor ophævet. 

At omtale alle de Flyvninger og Begivenheder, 
der finder Sted i den kommende Tid, er ikke nrn-

Robert S,·cndsen og Peter Nielsen. 

ligt ved denne Lejlighed; men dog skal her næv
nes nogle af de danske Mænd, der g,iorde deres 
Indsats for Flyvningens Sag i de første Begynderaar. 

Peter Nielsen. 
Som nævnt andetsteds, havde to danske Ingeniører, 

Berg og Storm, bygget den første danske Flyve
maskine; B. S.-Monoplanet blev den kaldt. Thorup 



r 
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li. !->.-~lonopla11cl 

var den første, der fløj med den; bl. a. trænede 
han med den til Sundflyvningen, - og slog den i 
Stykker. 

I Foraaret Hll l var den atter klar til Flyvning, 
og da Thorup det Tidspunkt foreløbigt havde op
givet Flyvningen, kom en ny Mand til, nemlig 
Peter Nielsen. 

Peter Nielsen havde været mell fra Gallopbanens 
Tid. Fløjet havde han ikke, men han havde været 
med til at bygge saavel det første som det andet 
B. S.-Monoplan saml i\Iotoren til Nr. 2, og nu fik 
han sin store Chance : det ble\' tilbudt ham at flyve 
det nye B. S.-1\lonoplan . l\len Flyvningen skulde 
han først lære, - og det g_\onle han selv. 

En skønne Morgen ved 1-Ticlcn var Vejret stille, 
Maskinen hlev trukket ud paa Pladsen, Pe ter Niel
sen salte sig op i Førerstedet, og saa gik <let los 
- me<l Køreture F,cll l·d<•11 rundt for at læ re Sty
ringen at kende. 
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Den følgende Søndag syntes han, at nu kunde 
han godt forsøge at tage Maskinen fra Jorden -, 
Motoren fik fuld Gas, og da han mærkede, at der 
var Fart paa, trak han i Højderoret - og saa var 
Maskinen i Luften. Men Glæden varede kun kort. 
Han maatte jo se at komme ned igen, inden Be
grænsningen blev naaet; thi det var risikabelt at 
foretage et Sving den allerførste Gang, man var 
ude paa egen Haand. :wotoren hlev saa standset. 
Maskinen fik Ror nedefter, og nu skulde han for
søge at lande i Glidcl'lugt, som han havde læst, at 
Franskmæl1llene kunde gøre. i\Ien Jorden \'ar der 
alt for hurtig - og den gav ikke efter. Et Øjeblik 
senere laa i\laskinen paa .lorden med knust Vinge 
og Understel - og i Førersædet sad en Mand og 
hlød te, - men en Erfaring rigere. 

Manden og l\Iaskinen blev lappet sammen, og en 
Maanecl efter hlev der laget fat paany. Denne Gang 
gik det hed re; el'ter nogle Dages Træning med 
Flyvning i lige Linie begyndte Peter Nielsen paa 
al udføre Kurver, og den (i . .Juli (HHl) tog han 
Certifikat, - som llen første danske Flyver paa 
dansk Maskine med dansk Motor. 

Tre Uger senere deltog han i <len saakaldte Dan
marksflyvning. Der blev startet fra Skagen, og fire 
Flyvere havde meldt sig: Peter Nielsen, Poulain, 
Robert Svendsen samt Søren Severinsen. De to 
sidste stødte dog først til lidt senere. Der blev fore
taget Flyvninger ved forskellige jydske Byer, bl. a. 
udførte Peter Nielsen <len 5. August om Aftenen 
efter Mørkets Frembrml en Flyvning over Lim
fjorden. Her i Aalborg sluttede imidlertid hans Del
tagelse i Danmarksflyvningen: - Maskinen bliver 

knust og Føreren selv faar et Ho
spitalsophold paa fem Uger (et 
brækket og et forstuvet Ben). 

Efter Hjemkomsten til Køben
havn blev Maskinen bygget op, og 
da den første danske militære 
Flyveskole oprettes - den 15. 
September HH 1 - blev Peter Niel-
sen ansat som Lærer med B. S.
Monoplanet som Skolemaskine. De 
første Militære, der fik Flyver
uddannelse herhjemme, var Pre
mierløjtnant af Marinen Christian
sen, Premierløjtnanterne af Hæren 
Ussing og Nørgaard samt l nder
baadsmand Sørensen. 

Senere, da Marinen og Hæren 
hver for sig oprettede deres eg,nt 
Flyveskoler, blev Peter Nielsen 
Lærer ved Hærens Flyveskole. 

P eter Nlelsen I n. S.-Monoplnnet over Frederikshavn. 
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Søren Severinsen. 
Søren Severinsen var ogsaa en af de Pionerer, 

der maatte lære sig selv at flyve. Hos H. C. Chri
stiansen hyggede han først Flyvemaskinen "Flyve
fisken" og umiddelbart derefter en "Farman", cler 
fik indbygget Nervøs;gamle l\Iotor . 

• 

Pouloin's Bleriot. 

Officielt ,•ar han Elev paa den Flyveskole, der 
Llev oprettet i Vinteren 1910- 11; men han naaede 
aldrig at faa Lejlighed til at flyve. Materiellet var 
slaaet i Stykker, da det blev hans Tur til at prøve. 

~orcn Sever;ns,•n ~ 0 : 11 ~lil 1l :i·rrly,·,•1·. 

Saa log han selv l'al. Fors! ml'cl Korelure hen over 
Fælleden, og san ml'cl snrna Hop, i11cllil han ende
lig dristede sig i VL·,irel. Alt manlle ogsaa hau lære 
sig selv - og Eksperimentel lykkedes; lel efter
tragtede Flyvercertifikat blev opnaaet. 
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, 
• I 

Ulrich llirch, l'rlln. Ullidlz, l'rll. Hocck, ~lcknnikcr :-.;;c1scn og Prins Axel. 

Hans første slore .. lldenlanclsre.\se'· var som Del
tager i Danmarksl'lyvningen med clen "Farman", 
han selv havde bygget , og \'ed H.iørring udførte han 
en Hække smukke Flyvninger. Senere fortsatte han 
ved andre Byer i .Jylland og paa Fyn, og endelig 
foretog han en Mængde Flyvninger fra Kløvermarks
fælleden . Blandt andet udførte han her den første 
Flyvning i Danmark mecl 2 PassagerPr. 

Ulrich Birch. 
Mellem Eleverne paa den lierømmelige Flyve

skole i Hll0-11 var ogsaa ['lrich Birch. Da Skolen 
blev opløst, rejste han imidlertid Lil Frankrig for at 
lære, og <la han efter endt l'ddanneJse - cler hl. a . 
havcle kostet et hrækket Ben - kom hjem til 
København, køhte han Ditlev Brandts l\Iaurice Far
man Biplan. l\lecl clette Apparat forbavsetle han 
Tilskuerne paa Aerodromen, idel han udførte saa 
dristige Sving og hralte Stigninger, som man aldrig 
før havcle set herhjemme. 

Han foretog en l\h1:1ngde Passagerflyvninger, dels 
i Køhenhavn og dels paa Øerne. Paa Tourneen Lil 

Ulrich Birch, Prins Axel og Prlt, Clu·istinnsen før Starten 
til Eremitagesletten. 
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Provinsbyerne medfulgte hans nygifte Hustru som 
Passager, og paa den første Del af Turen var Peter 
Nielsen med som anden Passager i Maskinen. 

I September 1912 oprettede Marinen sin egen 
Flyveskole, og her blev Ulrich Birch ansat som 
Lærer. Mellem det første Hold Elever, han fik til 
Uddannelse, var Prins Axel. 

Aaret efter, den 2. Oktober, indtraf der et sørge
ligt l 'held paa Flyvepladsen, idet Ulrich Birch hava-
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rerede med sin Maskine, og hans Læsioner var saa 
alvorlige, at han efter faa Dages Sygeleje, den 10. 
Oktober afgik ved Døden. 

Ulrich Birch har haft stor Betydning for den 
danske Flyvesport. Paa et Tidspunkt, hvor Flyv
ningen herhjemme var ved at gaa i Staa, kom han 
til Danmark, og ved sine dristige og dygtige Flyv
ninger vakte han atter Interesse for Flyvesagen her 
i Landet. 

Fra Flyvningens svundne Tid. 
Af H. C. Ullidtz. 

HVOR er del underligt at tænke sig, at vi faa Mennesker 
der ror 20 Aar siden interessede os for Flyvning, den 

Gang blev betragtet som Fantaster, jo, ærligt talt, nærmest 
som lidt til en Side. Jeg husker lydeligt Kampaarene 1907- 10, 
inden Ellehammer og Brdr. Wright brød igennem. Jeg holdt 
Foredrag paa Foredrag og var stolt, da jeg kunde præstere 
Lysbilleder, der viste Santos Dumonls Hop i Villacoublay 
og Ellehammers Spring i Kiel, og min Begejstring kulimi
nerede, da Farman i Januar H.109 fløj i lukket Kurve paa 
Issy les i\louleneaux. l\'len det blev ikke respekteret synder
ligt, vi maalle med i Praksis. 

Danmark kom da ogsaa med fremfor de andre skandi
naviske Lande, og vi fik Legagneu:\. at se ude i Klampen
borg. Det var lidl; men del var godt for den Tid. 

Nu kom Aaret 1910, et Gennembrydningens Aar. Vore 
Foregangsmænd var fraset Thorup, der hurtig trak sig til
bage, Robert Svendsen og Nervø. Disse to var forskellig
artede Naturer. Svendsen beregnende og forsigtig, Nerve 
dristig og impulsiv. Deres Flyvninger i 1!:110 kendetegner 

, da ogsaa deres Naturer. Uformodet, og overraskende et 
glanende København, fløj Nervø rundt om Raadhustaaarnet, 
saa lavt over Byens Tage, al det med Datidens Maskiner 
var en Helvedesdaad. København var næppe vaagnel efter 
\' oisinaeroplanels Brummen, før de Heste svor paa, at del 
netop rJøj over deres Hus - og ja - han maatte jo enten 
være fuld eller gal denne Nervø - mest det første. Naa ...:... 
nu var Nervo·s Livsførelse heldigvis tilstrækkelig Beskyt
telse mod denne Beskyldning. 

Samtidig laa paa Kløvermarksvej et yndet l\lorgentilflugls
~kd ror glade Københavnere: - Svendsen, Cederstrøm og 
anure og lureue paa Sundflyvningen. Cederstrøm, som den 
Fusentast han var, prøvede først, havde Chancen, men endte 
de~værre paa Saltholm. !\lan kunde have undt ham en bedre 
Lykke, særlig <la Præmien for Sundflyvningen var svensk 
og nærmest udsat med hans Sejr for Øje. 

S,•e111.Jsen prøvede en Gang, men maatte vende om, og 
ven lede saa taalmodigt paa det rette Tidspunkt. Endelig en 
Sommermorgen ca. 1 Aar efter Bleriots KanaHlyvning passe
n·de han Strømmer, og vandt hermed Æren og Berømmelsen. 
,,llar Du Tid, kan Du flyve Lil Sverrigt tænkte han vel. 

Nervø·s og Svendsens ~laskiner fik hver sin Historie . 

Nen•ø's endte hos H. C. Christiansen - I-1. C. som vi kaldte 
ham - og han fløj den med godt Humør trolig ned i Græs
set nogle Gange. Svendsens Sundaeroplan havde en anden 

1 ~~~ ·;:--~ . . _.... r. ~-,,<.,- __,__ . . . ;/4'~ " . : ,, i''' . '.· ~ •;,,., . ~" ..,, -!il 

ff.lJ -~~r~,~--•• ~-r. ·, ·ri, 
.. 2 .... ·r { ii{;;;: . .f ~,.Y ~ 
' ., ~..__,,,. . . ~ ' 
~' 19_; ~;.;. : ;'i ~· _1 • ' .- _.·.. - - •,• ... . - " . . -..•, 
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Duv:erende J>remierlojtnnn I Ullidtz toger Certlllkut puu .Glenten". 

Skæbne. Efter al være ombygget å la Farman blev jeg af 
Marineministeriet under Svendsens Ledelse uddannet til 
dets Fører, medens Kaptajn Ussing tumlede med det danske 
B. & S. Monoplan. Vi fik da ogsaa begge vort Certificat 
og efterfulgtes snart af l\larineofficererne Christiansen (druk
net med U.-Baaden "Dykkeren") Laub, Hoeck og Prins Axel. 

Svendsens Aeroplan gik senere o\'er til Marinen under 
Navn af "Glenten", medens B. & S. l\lonoplanet sammen med 
dels Fører, Mester Peter Nielsen, overloges af llæren. 

Naar man nu ser tilbage paa Flyvningens Barndom her 
i Danmark, er det egentlig med en vis Stolthed, trods det 
- det ikke var stort vi udrettede. l\len saa gode Mænd som 
Thorup, Svendsen, Nerve, Peter Nielsen og Severinsen lærte 
dog at flyve, uden at det kostede Menneskeliv. 

Senere - da det gik haardere til, og større Indsats skulde 
væves sammen med <le tekniske Fremskridt, maatte vi og
saa bøde herhjemme, og først og fremmest med en i\land, 
vi daarligt kunde undvære - Ulrik Birch, hvis Hy den 
Gang, som den bedste Flyver blandt Kammerat&r og den 
bedste Kammerat blandt Flyvere, var velfortjent. 
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Signalmasten paa Aerodromen. 

IIEN stod midt for Hovedhygningen - paa 
Saddelpladsen, som del dengang kaldtes. 
Det var en høj Masl med en stor Raa, og 

den var saa at sige Flyvepladsens Centrum - selv 
om den ogsaa var anbragt i l'dkanten ar Pladsen. 
Det var nemlig den, der gav Publikum alle de 
nødvendige Oplysninger om Flyvningerne, og del 
skete efter et meget sindrigt udla~nkl System. 

Det var jo saacian i de første Dage, al man aldrig 
med Sikkerhed paa Forhaand kunde sige, om der 
blev nogen Flyvning. Selv om Dage n havde været 

I 

r 
t 

Det var de vidunderligste l\Ietoder, man anvendte 
for at undersoge Vindstyrken. Selv om en af Til
skuerne holdt et Lommetørklæde i Vejret, og <let 
ikke bevægede sig, saa lod Flyverne sig ikke nøje 
dermed. Et Lommetørklæde var ikke heil paalide
ligt, for hvis en saa .,tung'· (ienstand først kunde 
bringes til at hevrege sig, ja - saa hlæste del 
stærkt. Ne,i, - saa var Hogen fra en Cigaret langl 
mere paalidelig. ~aar Rogen kunde gaa lige Lil Vejrs, 
saa var del stille, og saa kunde der vær· Tale om 
at flyve. 

Signnhnnsten pnn Aerodromen. ()laskiuen til hojre er Sorcn Scverinsens .Flyvclisken"). 

straalende klar uden et Vindpust, saa kunde den 
lumske, danske Blæst alligevel finde paa al beg) nde 
sine Drillerier efter Fyraf'ten. Del store Publikum 
opdagede rnaaske ikke Blæsten; men Flyverne gjorde, 
- og de var meget fintmærkende. l\Iaskinerne, de 
fløj med, var jo skrøbelige, hver af Flyverne re
præsenterede et Konsortium eller en. enkelt Flyve
mæcen, der havde Jinanc:ierel Foretagendet, saa 
det gjaldt jo om at passe paa. Maskinerne maatte 
ikke paa nogen Maade uclsætles for Virnlens dril
agtige Luner. 

Forøvrigt var de heller ikke kapahle llertil. Selv 
det mindste Vindstød kunde Datidens Flyvere van
skeligt afparere al' den simple Grund, al Maskinerne 
ikke havde noget, der hed Balanceklapper. Det 
gjaldt derfor om al lage Vejret i Agt. Ikke en \'ind 
maatte røre sig, og Flyverne passede selv paa. 

Herom meddelte Signalmasten. Naar clen trekan
tede, hvide Vimpel var hc.isl paa en stille Sommer
aften, saa var Chancen iler. Saa kunde man høre Mo
torerne brumme i Forventning om snarligt Vindslille, 
og naar saa den rø<le, trekantede Vimpel gik li1 
Vejrs, saa var THskuernc nogenlunde sikker paa al 
faa Valuta for den Entre, de havde erlagt for at 
faa Adgang til Aerodromen; for nu skulde der flyves. 

Maskinerne var trnkkel ud og stod foran Han
garerne, Motorerne snurrede; men den Forestilling 
havde Tilskuerne overværet saa tit. Mon en af Fly
verne vilde starte '.' i\Ian saa hen til Signalmasten, 
jo, - paa Haaen hlev der he,isl en hvid Kugle; del 
var Signalet: agter al slarte, -- og saa ventede man 
i Spænding. 

Men hvad skul<1e man opleve; - var det hlot 
en lille Flyvning Pladsen rundt, eller var del noget 

} 

,-
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større? Atter kunde Signalmasten give Besked ved 
Hjælp af sine hvide, sorte og røde Kugler, Tre
kanter eller Firkanter. 

Midt under det hele kunde man maaske se l\laski
nen foretage en ublid Landing nede i den anden 
Ende af Pladsen, og man anede saa det værste. 
Hvad var der mon hændet Flyveren'? 

Man saa med spændt Forventning hen paa Signal
masten; thi herfra skulde Svaret komme. Aerodro
mens Ledelse kunde .io ikke underrette alle de 
mange Hundrede - eller maaske Tusinde - Til
skuere paa anden Mamle. Det gjaldt derl'or om hur
tigst muligt at foa hejst den nødvendige i.\Ieddelelse, 
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og i Programmet stod anført, hvad de forskellige 
Signaler betød. En hvid Kugle og en hvid Trekant 
var i saa TiUælde den bedste Meddelelse, man kunde 
give; thi det helød: "Uheld med Maskinen. Flyveren 
uskadt". 

Nutidens Højttaleranlæg kendtes ikke paa det 
Tidspunkt, saa de forskelligfarvede Kugler, Trekanter 
og Firkanter var del eneste Meddelelsesmiddel, man 
havde Lil Publikum. Derfor betød de saa uhyremeget. 

Signalmaslen forretter T.ieneste den Dag i Dag. 
Haaen er l'jernet, men fra dens Top vajer Danne
brog; thi den gamle Aerodrom er nu Hjemstedet 
for Hærens Flyverkorps. .T. Follmann. 

_, 
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Nye Hjul til Flyvemaskiner. 

Nnnr Hjulet skul monteres, h1·l'llcs Slangen ri~,lt 1111 og rulles 
SIia fust SUllllllCII S0111 lllllligt . 

DET er ikke altid, al en Flyvemaskine ved Starl og Lan
ding har en velplanerel Flyveplads til Haadighed. Ol'Le 

maa der lages til Takke med ujevne eller sumpede ~larker, 
hvor Landingsstellet mange Gange t'aar en temmelig ul.Jlid 
~ledfarl. Paa forskellig Vis søger man nalurligvis at afh,jælpe 
disse Ulemper paa bedst mulige ~laade, og som et Led i 
disse Bestræbelser har Goodyear-Fabriken konstrueret el 
Landingshjul af en hel ny Type. 

"Airwheel'", som del nye Hjul kalde!>, har hverken Eger 
eller Fælg, men Dækket er fastgjort paa selve lljulnavel. 
Det bestaar al' Dækket, Slangen og Navet, og hosslaaendl.' 
Billeder forklarer bedre end mange Ord, hvorledes del nye 
Airwheel ser ud. I Modsætning til de Hjul, der sædvanligvis 
anvendes, pumpes del kun op til el l'orholdsvb ringe Tryk, 
saaledes al Maskinen hvill'r paa .lorden paa en slor, bre<l 
Luftpude. Delte bevirker, at en Flyvemaskine, monlerel med 
Airwheels, kan ~larle og lande paa Pladser, ll\'or de almin
deligl anvendte, haardtpumpcde lljul vilde klare sig min
dre godl. 

Hjulet monteret pna l'invel. 

.. 
Derpnu lll'ggcs Slungen pnu Pln!ls i Hjulet. 

Goodyear har med egen Flyvema!>kinl' l'orelagel en :\l,engde 
Prover ml'd de nye .\ir\\ heels paa :,,andedc og :,,umpc<le 
Stnekninger, og det her vi:.t sig, al buade Slarl og Landing 
kan t'oretages med meget ~lor Sikkerhed, ~el\• saadanne 
Steder, hvor man ellen, ikke vilde rbikere sin Flyvemaskine. 
Ogsaa i !'løjejord, !>Om Fly,·erne ellers ikke holder af at 
benylle, har der været foretagel en /\længde Starl- og Lan 
dingsprover, der alle er t'orløbel l'tddt ud tilfredsstillende. 

:\lan har anstillet Forsag med .\irwheel~ med de normalt 
al'l'jerede Landingsstel, men Forsogenc med el ikke-al'fjedrel 
Landingsstel er faldet lige saa heldigl ud, idet den :,,lore 
Lul'Lpude alene ydede den lilslnekkelige .\!'fjedring. 

l>e nye lljul skal l'lHlvidere have den Egenskab, al de 
laaler al blive udsul for en temmelig kral'Lig side,·ærls Paa
virkn ing. Delle har man IJI. a. l'aal'L konstateret gennem en 
Række Starter i Si<levind . 

. \ir\\ heels bliver t'retw,lillel i forskellige Størreber, pas
sende til :\laskiner, hvb \'.egl ligger l'rn j()(J kg op til 
10,000 kg. 

Flnngen pnnsættes. 
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Ford-Trafikmaskine med 3 Packard-Dieselmotorer. 

I LERE af Verdens bedste 
Motorteknikere har i ad
skillige Aar forsøgt at frem

stille en Dieselmotor, der egnede 
sig til Anvendelse i Luftfartøjer. 
Vi har hørt om <len engelske 
Beardmore og <len tyske .Junkers, 
og nu senest har <let amerikanske 
Firma Packurd fremstillet en let 
Dieselmotor. De første Prøveflyv
ninger har været foretaget med 
en Ford-Trafikmaskine, monteret 
med tre Packard-Dieselmotorer, 
og de Resultater, man har opnanet, 
har været overmaade tilfredsslil
lende. 

Prøveflyvningerne fandt Sled fra 
Ford Lufthavn, Dearborn, Michi
gan, og den tre-motors Trafik
maskine blev ført af Ford l\lotor 
Kompagnis Indflyver, Mr. Jltlan
ning, den samme Flyver, som førte 
Ford -Trafikmaskinen paa dens 
Tur Europa rundt forrige Aar. 

Saavel Mr. Manning som Kap
tajn L. M. Woolson, der har kon
strueret den nye Motor, var meget 
tilfredse med Motorernes Præstationer under Prøve
flyvningerne. 

Den nye Dieselmotor er luftkølet med n Cylindre 

' ' 

.. 
For<l -Trnlikmuskine me,1 3 Pncknrd-Dieselmotorer. 

i Stjerneform. Boringen er 4.812 Tommer og Slag
længden fi Tommer, hvilket giver et Volumen af 
ca. H80 Kubiktommer. Ved 1900 Omdrejninger yder 

Motoren 225 H.K. Den vejer 510 
Pund eller 2,26 Pund pr. Heste
Kraft. (En detailleret Beskrivelse 
af Packard-Dieselmotor findes i 
Flight for 16. Maj 1930, Side 527 
- 531). 

For Fremtiden vil Ford-Tra
fikmaskinen kunne leveres med 
3 Motorer af ovennævnte Type, 
saaledes at den samlede Heste
kraft bliver 675. Naar der anven
des 8 Wright .T-6 Benzinmotorer 
er den samlede Motorydelse der
imod 900 H.K. Dieselmotorerne 
giver saaledes Maskinerne noget 
mindre H.K. ; men til Gengæld 
spares der en ikke ringe Mængde 
Brændstof. 

Forsynet med 3 Dieselmotorer 
kan Ford 4-A T Trafikmaskine 
medføre fra 9 til 11 Passagerer. 
Dens Marchhastighed er 100 mi
les i Timen, og dens Maksimums
hastighed 116 miles i Timen . 

Ovenstnucncle l<ort viser den nute, som Fonl-i\lctnltrnlikmnsklne fulgte pnn sin Propngnndatournc 
Europu rundt I 192!>. •,:•: .... :,: .... :,: .... :,:: .. ::·: .... :,: .... :,: .... :,:, ... :,: .... :,: .... :.: .... :,: .... : ... • 
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Dansk Model- og Svæveflyverforenings nye Svæveplan. 

I IGE siden Klubbens Start har Dansk l\Jodel
og Svæveflyverforening med prisværdig Iver 
arbe_j<let paa at fremme Interessen for Svæve-

Den ene Halvdel al Planet. 

flyvningen, og mange Vanskeligheder har den haft 
at kæmpe mell. I føi·ste Række g_jaldt det selvfølge
lig om at faa anskaffet et Svæveplan, saa man i 
Praksis kunde udøve <len nye Sport , for derigennem 
at samle flere Tilhængere, og for meget beskedne 
Midler -- i Forbindelse med Medlemmernes store 
personlige Arbejde - lyk
kedes tlel Klubben forrige 
Vinter al faa hygget et 
Svæveplan . 

Det nye Svæveplan er hygget hos "Flugzeuglrnn 
Hans ,vagener" i Hamburg. Dets Planbredde L'r 
12,5 m, Kroppens Længde .\:i m, samlet Bærefladt· 

Del lær,lig111011lerede Svæ veplan udc u Beklædning. 

18 m\ og dets \'ægt 100 kg. 
"Vi er henrykte for det nye Svæveplan", siger 

Hr. le Dous, .. og naar del er lykkedes os at købe 
det, saa skyldes det den offervillige Forstaaelse, 
Foreningen har mødt. Fra Det Kongelige Danske 
Aeronautiske Selskab har vi modtaget 500 Kr., fra 

Desværre var de Resul
tater, som man opnaae1le, 
ikke særlig straalcnde; 
Apparatet var jo et for
holdsvis sværthygget Sko
lesvæveplan, og <let skor
tede ogsaa noget paa <len 
tilstrækkelige Instruktion. 
For længe siden vilde man 
gerne have anskaffet et let
bygget, tysk Svæveplan, 
samt engageret en uddan
net Svæveflyver hertil som 

Krop og Holeparti. 

<len stærkt flyveinteresse
rede Dansk-Amerikaner, 
Direktør r\mold Neble, an
dre :iOO Kr., og da der 
endnu manglede cl Beløb, 
pnatog Hedaklør LeiJ' B. 
I-Jendil sig u I ska l'fe del af 
Interesse for Sagen. c;en
nem Hr. Hentlil er der 
saaledes Lil Dato lilgaaet 
Foreningen :1:iO Kr., der 
fordeler sig paa følgende 
Maade : Direktør L. 2:i 
Kr., Brygger Vagn .Jacob
sen 50 Kr., Mærket T. J. 
50 Kr. samt Mærket XX 

Lærer; - men de nødvendige Penge var ikke til Stede. 
Foreningens Formand, Hr. C. le Dous, har imid

lertid arbejdet utrætteligt paa at skaffe de fornødne 
Midler, og Anstrengelserne er langt om længe blevet 
kronet med Held: Foreningen har kunnet købe et 
Svæveplan i Tyskland, og Onsdag den 25 . .Juni stod 
det færdigmonteret paa Hærens Flyveplads ved 
Kløvermarksvej. 

225 Kr. 
Vi haaber nu, at yderligere Gaver vil gøre det 

muligt for os at faa en tysk Svæveflyver herop som 
Lærer i en kortere Periode ; - og saa har vi 
ogsaa haardt Brug for et økonomisk Rygstød til 
Afholdelse af Udgifter ved even.Luelle Reparationer. 
Men forhaabentlig lykkes ogsaa dette for os". 

j 

_) 
-

_, 
f 
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Sjælland kortlægges fra Luften. 

Det lndrommecle Stykke ni :--:or<lsjællnnd viser del Terra•nnlsnit, 
der skul kortlægg_es Ira Lullen i Lohel ni 1930. 

I Oi\l tidligere meddelt i "FLYV" har Hærens 
Flyverkorps i Samarbe.ide med Geodætisk 
Institut paahegyndt et stort luftfotografisk 

Arhe.ide, idet det nuværende Kortmateriale over Sjæl
land skal revideres ved Hjælp af Luftfotografering. 
Arbejdet paaregnes at ville vare henved lO Aar. 

I det efterfølgende meddeler Militærflyveren, 
Lø.itnant E. Damm, nogle Detail ler om det 
interessante og betydningsfulde Arbejde. 

• • 
Det store luflfologra[iske Arbe.ide over 

S.iælland, som Hærens Flyverkorps i Sam
arbejde med Geodætisk Institut paabe
gyndte i 192U, er blevet fortsat i Aar. 

Medens man i 1 !)29 kun benyttede een 
Maskine, har Flyverkorpset i Aar indsat 
lo Maskiner til Løsning al" Opgaven; begge 
af den danskhyggede Fokkerlype: ()-Ma
skinen. 

Medens der i Løbet af Sommeren 1929 blev opl 
taget 13 Maaleborde, er der i Aar allerede optaget 
det af Geodætisk Institut ønskede Terrain, nemlij:!: 
28 Maaleborde. Dette har ialt krævet 1700 Optagelser] 

De Apparater, der har været benyttet, er frei 
stillet specielt til Luftfotografering. Der anvend~~ 
Filmskasset n~ed 60 Films i Størrelsen 11 X Hi cm1 
og Optagelsen finder Sted fra en Flyvehøjde a1 
2700 m, hvilket med den anvendte Brændviddl 
18 cm giver Maalestoksforholdet 1/15.000. Hve~ 
Plade dækker et Areal paa 1H50X 2400 .m, men d · 
det er nødvendigt at have en hvis Sikkerhedskoef 
ficient,. f~~ograferes. der 1:ied en Ov~rgribning aj 
211 °/o 1 SIClen og (j() 0/o 1 FJyveretnmgen. Denn;,i 
sidste Overgribning er ogsaa nødvendig for at faa 
Dyhdevirkningen frem i de stereoskopiske Appara_] 
ler, hvorved bl. a. Højdekurvene i Terrainet ka1,1 
fastlægges. For al lette Opmaalingen af Køhstæi· 
derne i det givne Terrain er disse dog optaget ,, 
Maalestoksforholdet 1/10 000. 

Til Optagelsen af Billeder fra disse Højder J'i. 
det ikke alene nødvendigt, at Materiellet er 1. Kl. _ 
men der fordres ydermere fuldstændig klart Vejr, 
da selv ganske svag Dis giver slørede Negativer, 
der umuliggør Pladernes Anvendelse til Revisionen 
af Generalstabskortene. 

Fremkaldelsen af Filmene og den videre For
arhejdning foretages af Geodætisk Insituls fotogram
metriske Sektion, med hvilken Flyverkorpsets Foto
sektion staar i intimt Samarbe.ide. 

Del vil her blive for vidtløftigt at komme ind 
paa cle tekniske Detailler ved Fotograferingen, 

Fotograferingen paabcgyndtcs i April 
Maaned under Ledelse af Kapl. H. Her
schend, og Maskinernes Besætning har i 
Aar været Lø,itnanlerne E. R. Meinck,• 
og E. Damm som Flyvere mecl henholds
vis L.it. 0 . C. K. Jensen og H. Pedersen 
som Observatører. 

Fotosektionens Personnle 1\130 (fra venstre til hojre): Ljtn. H. Pedersen, 
Ljtn. E. Dumm, !Capt. H. Herschend, Ljtn. E. B. Melncke og Ljtn. 0. C. IC. Jensen. 



Side 80 Nr. 7 

men ved Optagelserne gælder det her 
som ingensinde, at der er et nøje Sam
arbe.ide mellem Flyver og Observatør, 
hvilket kræver, at det stadig er de samme 
to, der arbejder sammen, idet de ikke 
har Telefon. men kun kan bet.iene sig 
af Tegn. i\1ec1ens cen Besætning saale
cles under de første Dages Fotografe
ring kun kunde naa at optage 2- 3 
:\laalcl,onlc om Dagen, kunde den ved 
Slutningen, paa Grund af Besætningens 
lange SamarhC',i<lr, naa at optage 5-6 
:\Iaalebonlc paa een Dag. 

E. Damm. 

,:::IY) 

..... 

En lodret Optngclsc ar Trrrainct Øverst i Billedet ~es Slrnndkanten, dcll•llc r e n \ ' ,• j. 
en R:l'kkc Yillahm·cr, en Jcrnbanclinic og endelig ~(arker saml T1·:l'l>cpl,llllni11gcr 

F. A. I.'s 27. Konference i Paris. 

Fra 10.- lf> • .lttni al'holdt F. A.1. sin 'J.7. aarlige Konl'crencc 
1 i Paris, og samtidig fejredes F. A. J.s 'J.f> ,\ars .lubihc11111 . 

Festlighederne paabegynrllm, 1. og '.L Pim,edag med en 
stor Flyveopvisning i Vincennes, hyori deltog over :mo 
Maskiner, haade civile og militære. Opvisningen ovcrv:crccles 
hver Dag al' ca. 50.000 :\fonnc~ker med Pncsident Domergue 
i Spidsen. 

Konferencen aahnedes al' Luftrartsministeren, M. La11rc11l 
Eynac, og al' Pncsidenten for J\ero-Club de France, Handels
minister M. Flandin, der tidligere har været Under~lals-

~el,rctær I l.ttl'tl'artsminis tcricl. Konferencen prægedes i hø.i 
Grad ar Comte de la Faulx 's Dod. Ar Pietet mod den Afdøde 
valgte.., ingen ny J>r.csiclenl. \'alget udsaltes til en ekstra
ordinær Konferen ce, der vil hlive al'holclt under L'clslillingen 
i Pari~ i November d .. \ . 

F . . \. J:s store Guldmedaille tildeiles den franske Flyver 
Cos/es, haardt lrængt ar I>r. Eckcner: og Commander Byrd. 

ne~uden blev Sa11/os D11mo11l hædret med en Guldmedaille, 
idel han var den første, der satte Rekord, anerkendt af 
F. A. I. 

f 
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!øvrigt anerkendtes en Række Rekorder, hvorom der vil 
fremkomme nærmere i næste Nr. af "FLYl'u. 

I F. A. I. optoges følgende nye Klubber: 
. ,Aero-Club de Luxembourg". 
,,Norsk Aeroklub". 
,.Aero-Club d'Egypte". 

Mr. Godfrey L. Cabot, Vicepræsidenl i F. A. I., repræsen
terende U. S. A., stillede 10.000 Francs Lil Raadighed for 
F. A. I. som andet Bidrag Lil en Præmie for Opfindelser, 
der tilsigter at modarbejde Vanskelighederne ved Taage
flyvning. 
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Endvidere indstiftedes en l\ledaille, der skal bære 'comte 
de la Vaulx's Navn og uddeles til Trafik- eller Turistpiloter. 
Til dette Formaal skænkede Santos Dumont 35.000 Fres . 

Under Konferencen blev de Delegerede modtaget i Hotel 
de Ville af Republikkens Præsident samt af Paris Borgmester. 

31 Lande Iiavde sendt Repræsentanter til Konferencen. 
Det Kongelige Danske Aeronautiske Selskab var repræsen
teret ved Kaptajn P. Ramm og Mester P. Nielsen. 

Konferencen afsluttedes med en Banket, der blev givet 
af Luftfartsminister Laurent Eynac. 

P. Nielsen. 

,,Southern Cross" og dets Besætning. 
Den 24. Juni Kl. 4,25 s tartede den engelske Flyver Kingsford-Smith 

med tre Ledsagere fra Irland paa Yej Lil New York. Paa Grund af meget 
vanskelige Navigationsforhold maalte de imidlertid lande paa New Found
lancl efter 37 Timers Flyvning. Efter at have indtaget ny Benzinforsyning 
startede de paany og naaede velbeholdent New York. Den samlede Flyvetid 
blev paa 45 Timer 30 l\l inutter. 

I OUTIIEHN C(\OSS er en 3-motors Fokker, ud
styret med Whrigt Whirlwind .J 5 Motorer, 
hver paa •225 HK. Strengt taget bestaar 

Maskinen af to Fokkere, nemlig Fokker F. VII a og 
en F. VIII b-3 m. Planet hørte oprindelig til den 
første 3-motors Fokker, der blev forsynet med det 
saakaldte store Plan (67,ll m 2), og som i 1925 blev 
leveret til den arktiske Forsker, Sir George Wilkins. 
Kroppen er fra den F VII a, som ogsaa har tilhørt 
Sir George Wilkins. Begge Maskinerne havarerede 
i Alaska, og Dele fra den ene blev brugt til at 
reparere den anden med. 

I 1927 blev den 3-motors Maskine, som allerede 
paa det Tidspunkl havde mange Flyvetimer bag 
sig, solgt af Sir George til Kingsford-Smith. Paa 
samme Tidspunkt blev de tre Wright Whir]wind 
Motorer, som nu er i den, installeret i Maskinen. 

Først bley den anvendt til tre Forsøg paa at slaa 
Varighedsrekorden, og hver af disse Flyvninger 

varede ca. 50 Timer. I 1928 lykkedes det Kingsford
Smith, ledsaget af George Pont, at holde sig i Luften 
50 Timer 4 Minutter. Det var første Gang, en 3-
motors Maskine havde holdt sig saa længe i Luften 
paa egen Benzinbeholdning. Da den startede til denne 
Flyvning, var :\faskinens Bruttolast ikke mindre 
end 7.176 kg, og da den kun var bygget til en Brutto
last af 4.100 kg, medførte den saaledes 75 °/o 
mere Last. 

Den 31. Maj 1928 startede TISouthern Crossu fra 
San Francisco paa sin verdensberømte Tur over 
det Stille Hav, en F lyvning, som aldrig før har 
været foretaget, - og som heller ikke senere er 
blevet gentaget. Flyvningen blev foretaget i tre 
Etapper, nemlig San Francisco- Honolulu (3875 km) 
i 27 Timer 27 Minutter; Honolulu- Fidji-Øerne 
(5060 km) i 34 Timer 33 Minutter og Fidji-Øerne 
-Australien (2888 km i 21 Timer 35 Minutter. 
Den samlede Distance var 11.823 km, og Flyvetiden 
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var 83 Timer 35 Nlinutter, eller med andre Ord: 
- en Gennemsnitsfart af 142 km i Timen. 

Besætningen paa Turen bestod af Kingsford-Smith, 
C. T. P. Ulm (Flyvere), H. Lyon (Navigatør) samt 
J. Warner (Telegrafist). 

Efter denne imponerende Bedrift foretog Kings
fonl-Smith og Ulm en Flyvning uden :VIeJlemlanding 
fra Melbourne til Perth (3220 km). Tilbageturen til 
Sydney blev ogsaa foretaget uden Mellemlanding og 
strakte sig over 4000 km. 

Den 30. l\larts 1\J29 startede "Southern Crossu 
fra Sydney for at forbedre Rekorden Australien-
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1 under Førerrummet og 1 i Kroppen. De 4 Tanke 
i Planet og Førerrummet kunde hver rumme 387.5 
Liter, medens Hovedtanken i Kroppen kunde rumme 
3028 Liter. Tilsammen var der saaledes en Brænd
stofmængde paa 4Hl 1 Liter, som med et Gennem
snitsforbrug af 132 Liter i Timer skulde kunne 
svare til ;-37 Timers Flyvning. 

l\Ian havde regnet med en Gennemsnitsfarl af 
rno km/T , og med 20 km Modvind i Timen skulde 
:\faskinen kunne tilbagelægge 5200 km. Distancen 
fra Dublin til ~ew York er 5108 km maalt efter 
Storcirklen). 

Navigatorens og Telegralistens I\um i "Southern Cross•. 

England, der var paa 15 Dage (Bert Hinkler). Efter 
at have tilbagelagt 3600 km maatte Flyverne imid
lertid fordage en Nødlanding i Yildnisset paa Grund 
af Brændstofmangel, og først 12 Dage senere blev 
de fundet af udsendte H.iælpeekspeditioner. Derefter 
fløj de tilbage til Sydney. 

Den 25 . .Juni startede de alter fra Sydney og 
naaede London den 10 . .Juli. Turen fra Australien 
tiJ England havde da varet 12 Dage 23 Timer, 

Den 19 .. Juli H.129 blev .,Southern Cross" fløjet 
over til Fokker-Fabrikkerne i Holland , hvor den 
blev efterset med den forestaaencle Atlanterhavs
flyvning for Ø_je. Motorerne haYCle paa det Tids
punkt gaaet ca. oOO Timer. 

,,Southern Cross'" udstyres til Atlanterhavs
flyvningen. 

Der blev indbygget 6 Benzintanke; de 4 i Planet, 

Benzintanken i Kroppen blev forsynet med en 
særlig \'entil, som skulde kunne tømme Tanken i 
Løbet af 50 Sekunder. Saafremt der i Starten skulde 
vise sig Vanskeligheder paa Grund af for megen 
Last, saa kunde Føreren signalere til Hjælpeflyveren, 
der saa kunde betjene Haandtagene til Benzinens 
Udtømning. 

I Tilfælde af en Nødlanding paa Havet kunde 
alle Benzintankene meget hurtigt tømmes, og naar 
Hanerne atter blev lukkede, regnede man med, at 
alle 6 Tanke skulde give Maskinerne en ret bety
delig Flydeevne i Vandet. 

Olien skulde medføres i tre Beholder~, der hver 
kunde rumme 80 Liter. 

Benzintilførslen til Motorerne skete fra Plan
tankene, saalecles at Benzinen fra Hovedtanken 
først maatte pumpes herop. Dette blev gjort med 
en Haandpumpe. 

..:. 

I 
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Navigatørens Rum. 
Paa et af hosstaaende Billeder vil man kunne 

se de Instrumenter, der blev installeret til Brug 
for Navigationen. Forrest ses Hovedtanken, hvorpaa 
der er monteret en Hastighedsmaaler, et Voltmeter 
til .lordinduktionskompasset for at vise Navigatøren, 
om Flyveren holder den afsatte Kurs, samt en 
Højdemaaler. I Hjørnerne er der smaa Lamper til 
Belysning rf Instrumentbordet, og nederst til venstre 
en Signalampe. 

Nedenunder dette Instrumentbord er et sammen
foldeligt Kortbord, paa hvilket der ligger en Seks
tant, en Parallellineal samt en Af driftsviser. Oppe 
i Loftet er der en Lem, der kan skydes til Side, 
naar Navigatøren ønsker at foretage Observationer 
me<l sin Sekstant. Afdriften maales ved at anbringe 
Afdriftsmaaleren paa en Sokkel paa Kroppens Y dcr
side. Foroven til højre er paa en af Kroppens 
Spanter anbragt .Jordinduktionskompassets Kurs
viser. Generatoren til .Jordinduktionskompasset dri
ves af en lille Propel, der er anbragt ovenpaa 
Kroppen. 

Tilvenstre ses det traadløse Sende- og Modtage
sæt, hvis enkelte Instrumenter alle er ophængt i 
Gummistropper. Marconi-Senderen er afstemt til 
Bølgelængder paa H00- 800 Meter. Dens Energi er 
paa 80 Watt. De underste Apparater er Kortbølge
modtageren, der kan anvendes til Bølgelængder 
mellem 20 og 2400 Meter. 

Den underste Kasse indeholder Kortbølgesende
ren (Bølgelængde 33,1- 33,5 Meter), der liar en 
Energi paa 50 Watt. 

Forrest i Billedet ses det store Magnetkompas. 

Besætningen. 
Chefflyveren og Ejeren af Maskinen er Squadron

Leader Charles Edward Kingsjord-Smith, som er 
født i Brisbane (Anstralien) den 9. Februar 1897. 
Da han kom ud af Skolen, gav han sig til at studere 
Elektroteknik. I 1915 - 18 Aar gammel - blev 
han Soldat ved Ingeniørerne, og som saadan deltog 
han i Krigen i Ægypten, Gallipoli og Frankrig, og 
i Marts 1917 fik han sit Certifikat. Han gjorde sig 
hurtigt bemærket som Krigsflyver. Under en Kamp 
med yon Richthofen i August Hl17 blev han alvor
ligt saaret, men det lykkedes ham at føre sin Maskine 
tilbage bag egne Linier. 

For denne Bedrift blev han <lekorC'ret med Mili
tærkorset, og blev saa sendt til Englan<l for at komme 
under Lægebehandling. Det varede otte Maaneder, 
inden han kom sig. Efter at have meldt sig til Tje
neste igen, blev han ansat som Instruktør ved 
Flyverkorpset, og som saadan gjorde han Tjeneste 
til Krigen sluttede. 
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Han blev en af de første engelske Trafikflyvere, 
og som saadan fløj han i tre Maaneder, hvorefter 
han rejste til Amerika for at tage Del i den civile 
Flyvning derovre. 

Om hans berømte Stillehavsflyvning og andre 
store Flyvninger er der berettet i Begyndelsen af 
denne Artikkel. 

Sammen med Ulm, hans trofaste Hjælpeflyver, 
startede han et Lufttrafikselskab i Australien (Au
stralia National Airways), der trafikerede Stræk
ningen mellem Sydney og Brisbane, en Distance 
paa 800 km. 

Ulm, som selvfølgelig gerne vilde have været 
med paa Atlanterhavsflyvningen, maatte imidlertid 
blive hjemme for at varetage Selskabets Interesser 
under Kingsford-Smith's Fraværelse. 

Hjælpeflyveren, Evert van Dyk, er født i Delft 
(Holland) den 23. Maj 189:·t 17 Aar gammel rejste 
han til de hollandske Kolonier i Ostindien, hvor 
han fik Ansættelse paa en Plantage, og senere blev 
han Bestyrer af en Gummiplantage paa Borneo. I 
1920 vendte han tilbage til Holland og kom ind i 
den hollandske Marines Flyvevæsen. Den 22. De
cember 1921 fik han sit internationale Certifikat, 
og i 1924 forlod han Flyvertjenesten som Løjtnant. 
Han blev derefter antaget som Flyver ved K. L. M. 
(Det kgl. hollandske Luftfartsselskab). 

Van Dyk's Liv har formet sig meget eventyrligt. 
Mangen en Gang, naar der har været Fare paa 
Færde, har van Dyk været paa Stedet. En rask 
Daact udførte han, da han vendte hjem fra Indien 
paa Orlov i December H.116. Skibet, han sejlede 
med, "Magallan'· , blev torpederet i Middelhavet 
ikke langt fra Gibraltar. 

Uden Tanke paa sit eget Liv reddede han flere 
af sine Medpassagerer, og som Anerkendelse for 
den raske Bedrift tildelte den franske Regering ham 
Redningsmedaillen i Guld, medens den hollandske 
Regering dekorerede ham med Redningsmedaillen 
af første Klasse. 

Navigatøren, .Tonathan Patrick Saul, er født i 
Dublin den 15. Marts 1895. Han er typisk Irlænder. 
Kun 14 Aar gammel stak han til Søs, og da Krigen 
brød ud, meldte han sig frivilligt til Tjeneste i Au
stralien - ligesom Kingsford-Smith ved de Kongelige 
Ingeniører. Han var med baade ved Gallipoli og i 
Frankrig. Paa clel Tidspunkt kendte de to Mænd 
dog ikke hinanden. Efter at have været torpederet 
to Gange i Løbet af een Uge, forst med S/S "Ca
maeronia" og saa med S/S "Transylvania", blev 
han Observatør veu llet engelske Flyverkorps, og 
som saadan gjorde han Tjeneste, inutil han seks 
Maaneder senere blev saaret. Efter sin Helbredelse 
kom han tilbage til Ingeniørerne. 

• 



Side 84 

Da Krigen sluttede, gik han igen til Søs. I 1922 
led han Skibbrud med S/S .,City of Frankfurt" i 
Biskayabugten. Da han blev syg i 1927, opgav han 
Søen for at varetage Faderens Forretning. Saul, 
der ogsaa er Sekretær i den irske Aeroklub, lærte 
Kingsford-Smith at kende, da denne opholdt sig i 
Dublin. 

Telegrafisten, .Tohn Stanley Warburton Stannage, 
er det yngste Medlem af Besætningen. Han er født 
i Sydafrika den 4. Februar 1!)0!). Han blev opdraget 
i England og rejste senere med sine Forældre til 
New Zealand. 17 Aar gammel begyndte han sin 
Uddannelse til Radiotelegrafist, og i 1923 fik han 
Ansættelse i Union Steamship Company, New Zea
land. Hans Drøm var imidlertid at blive Flyver, 
men hans Forældre vilde ikke tillade det. I San 
Francisco, hvor han fik sin første Flyvetur, mødte 
han Kingsford-Smith, og blev straks grebet af Be
undring for den berømte Flyver. 

Da han paa Mascot-Aerodromen i Australien fik 
at vide, at Kingsford-Smith og dennes Ledsagere 
var forsvundet under Flyvningen til England, meldte 
han sig straks frivilligt for at deltage i Eftersøgningen. 
Han kom saa ombord i ~Canberra" som Telegrafist. 
Ved systematisk at afsøge Vildnisset i Perioder paa 
8 Timers Flyvning, lykkedes det "Canberra" efter 
100 Timers Søgen at finde Sporene af de savnede 
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Flyvere. Under hel e Eftersøgningsarbejdet holdt 
Stannage hele Tiden Forbindelse med den beboede 
Verden. At han forstaar at klare sig i en snæver 
Vending viste han, da Dynamoen pludselig ikke 
kunde levere den nødvendige Strøm til Sendesættet. 
Han fandt saa paa at anvende en lille 5 \Vatt-Mod
tagelampe til Sending, saaledes at han kunde gøre 
Brug af Dynamoen. 

Efter dette Æventyr gik han ti! Søs som Tele
grafist paa "Manuka", og led Skibbrud paa New 
Zealands Kyst den 16. December 1929. Besætningen 
tilbragte hele Natten i Baadene, men det lykkedes 
at naa Kysten den næste l\Iorgen. For et Par Maa
neder siden kom han til England for at besøge 
sine Forældre, som bor i Sproxton, og da han erfa
rede, at Kingsford-Smith var i Europa og i Færd 
med at søge Besætning til Atlanterhavsflyvningen, 
henvendte han sig til Aeroklubben i Lo~don, fordi 
han var sikker paa, at Kingsford-Smith nok vilde 
være at træffe der. Det slog ogsaa til, og Kingsford
Smith, der vidste, hvad Stannage kunde præstere, 
var glad for at faa ham med, tilmed da Stannage 
ikke vejede ret meget. Denne sidste Omstændighed 
maatte der nemlig ogssa regnes med, naar der 
skulde foretages en Flyvning, hvor hver enkelt 
Liter Benzin, der kunde medtages ekstra, var af 
aller største Betydning. 

Hesælningen pnn Turen over Atlunlcrhuvct : 
J . S. Stnnnnge, I. P. Snul, ){lngslord-Smith og E. von Dyk 

~. H 
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,,Det danske aeronautiske Selskab"s første Aar. : 
Af H. C. Ullidtz. 

-

F den afdøde Flyver Alfred Nervø fandtes 
den 30. Januar 1!)09 en Artikel i Dags
pressen, hvis Indledning lød omtrent saa

ledes : ,,Med den velforberedte Pludselighed, der 
aldrig undlader at gøre sin Virkning, stiftedes i Gaar 
paa Hotel Phoenix et dansk aeronautisk Selskab. 
Kun en halv Snes strengt hemmelighedsfulde Herrer 
havde Anelse om de to Stiftere, Overingeniør Holte
mann og Premierløjtnant Ullidtz' Planer. Barnet 
(,,D. D. A. S. ") blev holdt over Daaben af en Snes 
Etalsraader, Direktører og Officerer med selve Kon
seilspræsidenten (Neergaard) i Spidsen, og Selskabet 
syntes med disse Herrer som Faddere at skulle 
komme lettere over de første trange Aar end sin 
store Bro'r, "Dansk Automobilklub"! 

Det gik nu ikke slet saa nemt, som Nervø spaaede, 
og heller ikke Starten var ganske uden Fødselsveer. 
Da jeg sammen med Overingeniør Holtermann var 
en af Stifterne, vil jeg desværre i det følgende 
næppe kunne undgaa, at mit Navn bliver nævnt 
oftere, end Beskedenheden strengt tillader. Ved 
nogle Studierejser var jeg i 1908 kommen i For
himlelse med de aeronautiske Kredse i Udlandet, 
navnlig i Frankrig, Tyskland og Sverrig, og havde 
her ret indgaaende studeret Forholdene indenfor 
de eksisterende Foreninger : Aero-Club de France, 
Kaiserlicher Aero-Klub og Svenska Aeronautiska 
Sallskapet. Særlig stod fra Frankrig Grev de la 
Vaulx, fra Tyskland den unge Zeppelinfører, Asses
sor Sticker og fra Sverrig General K. A. B. Amund
son mig hi ved at gennemgaa de forskellige Sel
skabers Love og Heglementer med mig og søge at 
omplante <lem med danske Forhold for Øje. Natur
ligvis maatte Sverrig blive vort nærmeste Forbillede. 

.Jeg var straks klar over, at jeg maatte have en 
Medarbejder, helst en Mand fra det praktiske Liv 
og med en stor Bekendtskahskreds. Her kom Skæb
nen mig straks til Hjælp, idet jeg en Dag paa 
Værftet mødte Kommandør E. Andersen, senere 
selv Formand i "D. D. A. S.", der straks udbrød: 
".la, men Holtermann er jo den rette Mand!", og 
jeg hegav mig paa Vej til Amaliegade 34, hvor 
"D. D. A. S." gennem mange Aar, takket være 
Overingeniør Holtermans Imødekommenhed, havde 
til Huse. Kommandør Andersen havde ikke taget 
fejl. Overingeniøren var den rette Mand, elskværdig, 
jovial, med et godt Greb paa at faa Mennesker 
med, og det skyldtes væsentlig Holtermann, at Stif
telsen fik et saa pompøst Præg som af Nervø 

beskrevet. Holtermanns Princip var: ,,Det bedste er 
ikke for godt!" . 

Naar man den 29 . .Januar 1909 saa ud over de 
mødte Herrer, maatte det indrømmes, at Sagkund
skab var der ikke meget af. Selvfølgelig var Elle
hammer til Stede og desuden Oberstløjtnant Ram
busch, der havde foretaget flere Ballonfarter og i 
sin Tid ledet "Montebello"s Opstigning i "Tivoli" 
og været Chef for den danske Ballonpark. Selv
følgelig var der ogsaa en Del militære til Stede, da 
Luftfarten den Gang hovedsagelig var militær, men 
ogsaa Videnskaben og Handelen var repræsenteret, 
og uden at komme andre for nær, skal jeg nævne 
Navnene : Direktør Hagemann, Grosserer Moses 
Melchior og Etatsraad C. A. Olesen, der alle i deres 
Levetid nærede stor Interesse for Selskabet. 

Paa Mødet blev det besluttet at danne "D. D. A. S.", 
og Overingeniør Holtermann og Premierløjtnant 
Ullidtz anmodedes om paa et senere Møde at fore.
lægge Udkast til Love, Forslag til Bestyrelse m. m. 
Og nu begyndte Holtermann og jeg paa Jagten efter 
en Formand, og det var ikke saa l'et som man 
skulde tro, dels fordi ingen rigtig havde Tillid til 
det "luftige" Foretagende, og dels fordi dette Hverv, 
navnlig i Begyndelsen, vilde kræ·,e megen Tid. 
Imidlertid tog Holtermann og jeg vort pæne Tøj 
paa og begav os op til den daværende Handels
minister, Generalkonsul Johan Hansen. Ministeren 
modtog os med sin bekendte Elskværdighed, men 
han var aldeles upaavirket af Holtermanns blæn
dende Veltalenhed. Gerne Medlem; men Formand 
- absolut ikke. Vi nøjedes med Medlemmet, hvor
paa Holtermann og jeg delte os for at fortsætte 
vore Forsøg. Den følgende Dag var jeg tilfældigvis 
oppe hos den daværende Chef for Orlogsværftet, 
Admiral Zachariae, der gav mig det gode Raad at 
rette en Henvendelse til Direktøren for Orlogs
værftets Skibsbygnings- og Maskinvæsen, Komman
dør Tuxen, og jeg maa indrømme, Raadet var godt. 
Direktør Tuxen var meget anset overalt, den fødte 
Verdensmand, elskværdig og forstaaende, repræsen
tativ og repræsenterende, netop i Kraft af ~in 
Stilling, dette halvt civile, halvt militære, som For
mandsstillingen i "D. D. A. S." den Gang kræve . e. 

Direktør Tuxen sagde ja og ledede nu som For
mand med en aldrig svigtende Sikkerhed Selskabet 
ud over de første vanskelige Aar. Det:·iykkedes nu 
at samle den øvrige Bestyrelse, og paa et konstitu
erende Møde i Marts valgtes Bestyrelsen, og Lovene 



vedtoges i den endelige Form. Til Formand valgtes 
Direktør Tuxen, til. Kasserer Overingeniør Holter
mann, til Sekretær Kaptajn (nu Admiral) Rechnitzer 
og til Næstformand Premierløjtnant Ullidtz. Allerede 
ved de første Møder havde den smidige og elegante 
r;J~je~.t~retssagfører Stein været vor Dirigent, og 
som Medlem af Bestyrelsen og med let og øvet 
Jjaand ledede han gennem mange Aar alle Selskabets 
M~d~r, saavel i Storm som Stille. Det kunde maaske 
S-JJJJ~s underligt, at en Mand som Ellehammer ikke 
bltx .- Medlem af Bestyrelsen, men dette kunde ikke 
lad.e sig gøre, da Bestyrelsen som saadan inden for 
F. A. I. (Federation Aeronautique Internationale) 
skylde forfægte Ellehammers Rekorder og Forsøg. 
.~ 1,D~sværre var der ikke valgt et Medlem af Dansk 
J}.y,tpm_obilklub ind i vor Bestyrelse, hvilket kunde 
h~v.er lettet et senere Samarbejde, men denne Fejl 
l}k:v- ,.rettet, da Generalkonsul V. Ludvigsen blev 
i:nd;v.algt et Par Aar efter og snart blev "D. D. 
A..'1 "S• 4 et lige saa godt og offervilligt Medlem som 
"D. A. K" (Hellesen-Ludvigsens Ballonpokal). 

I .Lovene stod, at "D. D. A. S. "s Formaal var at 
v~kke : og vedligeholde Interessen i Danmark for 
Luftfart, dels gennem praktiske Øvelser, dels gen
n.~m Foredrag. Flyvningen var den Gang i sin 
.a.~:r:ndom (samme Aar fløj Bleriot over Kanalen), 
qg_det var derfor ganske naturligt, at Selskabet - i 
Lighed med andre Klubber - mest interesserede 
sig_ fo;r Ballonsporten. Til alt Held vendte Ingeniør 
G._ Krebs . paa dette Tidspunkt tilbage fra Tyskland, 
hyor han havde deltaget i flere Opstigninger. Han 
ble:~1 nq uddannet til Ballonfører, og snart efter 
f.1,1Jgt~ Grev Moltke. Selskabet købte en Ballon i 
F:ra;nkrig, en mindre Fernisballon, der trods den 
va~- tung, dog gjorde god Tjeneste. Med denne 
ijallon, ,,Danmark", ført af Krebs, og den tyske 
B~JlQn, "Harburg", ført af Sticker, foretoges en 
l:llt>v.emberaften en Opstigning fra "Tivoli". Det var 
$T1evej1;, og begge Balloner endte i Øresund uden 
støJ'.l'.e Katastrofer. Pressen var ikke Selskabet gun-
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stig, hvilket vel ogsaa bundede i, at man havde 
ladet et enkelt Dagblad overtage den økonomiske 
Garanti. Dette var ikke klogt, men Selskabet var 
ungt, og hvad værre var: det fattedes Penge. l\Ied
lemsantallet var ganske vist hurtigt kommet op 
over et Par Hundrede, men med <let ringe Medlems
bidrag betød det ikke stort ; thi Ballonsport koster 
mange Penge. 

Imidlertid havde mange af Medlemmerne i læn
gere Tid vist Misfornøjelse med Bestyrelsen, fordi 
den efter deres i\lening ofrede for mange Penge paa 
Ballonsport og ikke nok paa Flyrning. Beskyldningen 
var maaske ikke helt uden Grund, da Flyvningen 
i det ene Aar, Selskabet havde eksisteret, hav<le 
gjort mægtige Fremskridt. Holmgangen l'an<lt Sted 
ved en ekstraordina.•r Generalforsamling i Koncert
palæet, og Bølgerne kom til al gaa højt. Opposi
tionen lededes af den ken<lte Flyver Nervø, medens 
Bestyrelsen forsvarede sig og absolut afslog at mod
tage enhvrr Misbilligelse. Et Øjeblik truede det med 
Sprængning af Selskabet, da GcnernJkonsul .Johan 
Hansen stillede den diplomatiske Dagsorden: ,,Un
der Hensyn til den stedfundne Diskussion udtaler 
Forsamlingen sin Tillid li! Bestyrelsen·'. Denne 
Dagsorden blev vedtaget enstemmigt, og den første 
Paladsrevolution i "D. D. A. S." var forbi . 

"D. D. A. S." havde efter Ansøgning fra Krigs
og Marineministeriet modtaget et aarligt Tilskud 
paa 4000 Kr. og udnyttede nu sine Forbindelser 
med disse Ministerier til at faa Koncession for 
Flyvningen paa Christianshavns Fælled ved Kløver
marksvej. Denne Koncession overlod "D. D. A. S. " 
med Ministeriets Tilladelse til et privat Konsortium 
mod en vis Afgiftsprocent. Dette blev en god Ind
tægtskilde for Selskabet og øgede Medlemsantallet, 
da disse havde gratis Adgang, og nu begynder de be
vægede Dage ude ved Kløvermarksvej, der kul
minerede med Nervø's Byflyvning og Svendsens 
Sundflyvning. 

H. C. [ 1/idlz. 

i:.~t.,.1 . 
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· ROl3E.RT 5JENDSEN'i 
• • - SUNDFLYVNING 

- "91Cl !,JULI 19>0 

FOR SAMLERE. 
I ,\nledning af 20-.\ars Dagen ror Hobert S,·tmdsens Sundrtyvning har Foreningen !Jan!>ke Flyvere 

ladel rremslille et .lubilæumsmærkc, som kan klæbe, paa Po"tkort e lle r Breve til l\lalmø paa 
.l ubilæumsdagen. 

Det smukke ~lærke, der er tegnet af Otio Christensen, sælges ror 5 Kr. Det kan købes hos Frimærke
handlere saml hos Foreningens Kasserer, Mester P. Nielsen, Flyverkorpsets Værksteder. 

Indtægten ved Salget ar Mærkerne tilfalder "Fondet Lil Fordel ror fornlykkede Flyveres Eflerladle'·. 
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Lidt om Flyvningen i Italien. 

Cnproni !JO P. Il. mecl G Motorer 11 1000 Hli. 

I de senere Aar er Flyvningen i Italien gaaet 
frem med Kæmpeskridt. Ikke alene er Landet 
stærkt paa Vej til at hlive den førende Luft

magt i Europa, men den kommercielle Luftfart er 
ligeledes gaaet frem med Kæmpeskridt, takket være 
Statens ret store Tilskud. Som Følge deraf indtager 
Luftfartsindustrien et meget højt Standpunkt, og en 
af dens seneste store Frembringelser er Caproni's 
6000 HK. Krigsflyvemaskine. 

Caproni HO P. B., som Typen kaldes, er et Biplan 
med halv-tykke Planer. Karakteristisk for dets Ud
seende er Underplanets større Længde i Forhold til 
Overplanet. Største Spænd
vidde er 48 m, Kroppens 
Længde 28 m og Højden 
er 12 Meter. Hvor stor Fly
vemaskinen egentlig er, kan 
man allerbedst skønne ved 
at sammenligne Landings
hjulene med de Personer, 
der staar ved Siden af 
Maskinen. 

af Kroppen og Overplanets Midterstykke. De øvrige 
Dele af Planerne og Kroppen er beklædt med 
Lærred. 

Midt i Overplanet er indrettet en Maskingevær
standplads, hvorfra der kan skydes hele Horizonten 
rundt. Forude i Kroppen er der Plads til et dobbelt 
Maskingevær eller en lille Kanon. I Kroppen, bag 
Planerne, er der anbragt 6 Maskingeværer, og umid
delbart hag Førerens Plads er der et stort Rum, 
hvor der kan anbringes 10.000 kg Sprængstoffer. .. .. 

Om den italienske " Luftflaades Virksomhed - og 
Flyvernes Dygtighed - har 
man gentagne Gange faaet 
Beviser. Vi behøver blot 
at nævne de mange Lang
flyvninger, de store mili
tære Flyveopvisninger,samt 
de store Eskadrille-Togter, 
hvoraf den største vel nok 
var de 61 Flyvebaades Togt 
til forskellige Byer ved Mid
delhavet og Sortehavet 
1B28. .. .. 

" 
Desværre er der ikke i 

Kroppen og Planernes 
Stel er bygget af Staalrør, 
og Aluminium er knn an
vendt enkelte Steder, bl. a. 
til Beklædning af et Stykke Motorernes Anbringelse i Cuproni 90 P. B. dette Nummer af "FLYV" 
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Frn Togtet til lllidde)hnvsbyerne i 1928: En Esknclrillc Snvolu-Flyvcb1111de. 

levnet megen Plads til at berette om den italienske, 
civile Luftfart. Saa meget skal dog siges, at det 
italienske Luftrutenet har udviklet sig med en for
bavsende Hurtighed. Først paa et ret sent Tids
punkt kom Italien med i den internationale Luft
trafik - det var i 1926 - og i Løbet af dette Aar 
blev der gennemfløjet 523.122 km. For Aarene 1928 
og 192H er dette Tal imidlertid blevet forøget til 
henholdsvis l.950.80H km og 2.H62,277 km. Antallet 
af befordrede Passagerer, der i 1926 var 3.991, er 
for 1928 og 1929's \ edkommende steget til 15.HW 
og 26.298, og en ligesaa stor Forøgelse udviser den 
befordrede Post- og Godsmængde. 

• • 

For at fremme det store Publikums Interesse for 
Flyv ningen hliver der rundt om i Byerne afholdt 
Flyveopvisninger med Deltagelse af militære i\Ia-

skiner. Den 8 . .Juni blev der saaledes afholdt en 
stor Opvisning ved Rom, hvori der bl. a. deltog 
220 italienske Militærflyvemaskiner, og noget over 
100.000 Tilskuere med Kongen og Dronningen i 
Spidsen var forsamlet omkring Flyvepladsen. Den 
15 . .Juni blev d~t samme Propram vist paa Flyve
pladsen Cinisello i Mailand, og ved denne Lejlig
hed ,•ar der henved 150.000 Tilskuere tilstede. 

Sportsflyvningen har ligeledes vundet en meget 
stor l 'dbredelse i Italien . Ved en Fest i Florenz, 
der for kort Tid siden blev afholdt i Anledning af 
Mussolini's Besøg, var der saaledes samlet 100 
Sportsflyvemaskiner, hvoraf de fleste var italienske 
.,Fiat A. S. I" udstyrede med "Fiat A. 50"-Motorer. 
Alle de ved denne Lejlighed tilstedeværende Sports
flyvemaskiner ble\' førte af Flyvere, der hørte til 
Luftvaahnets Heserve. 

Den engelske Ekspedition til Grønland. 

1 01\1 kortelig meddelt i forrige Nummer af 
,,FLYV' er en engelsk Ekspedition under
vejs til Grønland, hvor den skal opholde 

sig i to Aar for at anstille Undersøgelser med Hensyn 
til den fremtidige Luftforhindelse England-Canada, 

Komiteen bestaar af Major Stephen Corlauld, 
A. G. Watkins (Ekspeditionens Leder og kendt fra 
tidligere arktiske Rejser), .J. M. Wordie (Deltager i 
Shackleton-Ekspeditionen), Kaptajn Ralph Rayner 
samt Augustine Corlauld (som allerede har fore
taget to Ekspeditioner til Grønland). Prinsen af" 
Wales er Komiteens Ærespræsident. 

Ekspeditionen bliver financieret af Komiteens 
Medlemmer, bistaaet af enkelte andre, bl. a . for
skellige Regeringskontorer, som har stillet Personel 
og Udrustning til Raadighed . Admiralitet og Krigs
ministeriet har hver stillet en særlig uddannet Officer 
til Ekspeditionens Disposition, ligesom man har ud-

styret den med forskellige Instrumenter samt Hadio
materiel. Det kongelige geografiske Selskab har ydet 
haade teknisk og financiel Støtte, og endelig har 
Vickers (A viation) Ltd . overladt Ekspeditionen en 
af de nye Vellore-Fragtmaskiner. 

Eksp<:'ditionens Formaal er al foretage Under
søgelser samt indsamle metereologiske og geogra
fiske Data i Grønland med Henblik paa Oprettelsen 
af en regelmæssig LuftforLindelse mellem Europa 
og Canada. Om Ruten skal trafikeres af Luftskibe 
eller Flyvemaskiner vil hlive afhængig af de ind
høstede Resultater. 

Luftruten er paatænkl al skulle føres fra London 
op over Færøerne og Island, tværs over Grønland, 
Nord for Angmagsalik, videre over Baffin-Land til 
\Vinnipeg. 

Efter Ankomsten til Grønland agter man at op
rette en Station paa den sydøstlige Kyst samt en 
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Station ca. 200 km inde paa Indlandsisen, hvor man 
regner med at skulle overvintre i 2500 Meters 
Højde. Fra disse to Stationer vil man ved Hjælp 
af Hundeslæder og Flyvemaskiner foretage de nød
vendige Undersøgelser. 

Foruden den store Vickers-Flyvemaskine skal 
Ekspeditionen udrustes med lo De Havillan<l Moth. 

Side 89 

Den ene medføres fra Englancl i Ekspeditionsskibet 
"Questu, medens den anden sendes til Grønland 
via København med et af Grønlandske Hanclels 
Skibe. 

Naar Undersøgelserne er tilendebragte, vil der 
blive foretaget en Prøveflyning over hele Stræk
ningen fra England til Canada og tilbage igen. 

Sportsflyvningen i England og De Havilland Moth. 
Fon hver Dag, der gaar, vinder Sportsflyvningen l'lere og 

t'lere Tilhængere, og isrcr er det naturligvis TiHrcldet i 
England, hvor Regeringen paa en grandiøs i\laade støtter 
Bevægelsen \'ed at yde de forskellige Klubber ret be tydelige, 
aarlige Pengetilskud. 

Antallet af de Sportsflyvemaskiner, der er i privat Eje, 
beløber sig allerede til 21H, og heral' er de 135 de Jla\'illand 
i\loth. 

!Ienved :!00 Elever er i Øjeblikke t ved at genncmgaa 
Flyveruudannelse i de forskellige Sportsrlyveklubber, og 
Pri-;en ror Undervisningen er 5 Pd. Strl. pr. Flyvetime. 

De fleste ar de Langfly\'ninger, der har fundet Sted i Løbet 
af l!l29, er b levet foretaget med i\loth, nemlig: 

Lo11don- Indien- Loncion. Kaptajn Drew var Fører og i\lrs. 
A. S. Cleaver (Datter af Nordirlands Finansminister) Passager. 
Flyvningen var en Fornøjelsesrejse, og man fulgte den sæd
vanlige Luftrute mellem England og Indien. Opholdene de 
forskellige Steder varierede fra een til otte Dage, alt efter
som man fandt Stedet mere eller mindre interessant. 

London- Nairobi (Østafrika). 10.000 km i Løbet ar 78 Flyve
timer blev fløjet af F. A. Swofrer i Slutningen af 1929. Han 
l'orelog Turen til Østafrika i en Gipsy i\loth. 

Lo11don- 1\11slralie11. Tre :\laaneder efter han ha\'cle lært 
al l'lyve, startede F. C. Chichester fra London den 20. Decem
ber, og efter 17 Dages Flyvning landede han i Australien. 

B11y/anci-Irak. Fra (i. December 1020 til !i. Januar 1930 fløj 
Salim Sassoon Daniel i egen i\laskine fra London til Bagdad. 

En Inder flyver fra Indien /il England. Som den første 
indiske Flyver foretog Ham Nath Chawla en Flyvning fra 
Karachi til London. :t\-lr. Chawla havde haabet at vinde Aga 
Khan-Præmien paa 500 Pd. Strl., der var udsat til den første 
lnder, der alene i en Maskine gennemførte de1111e Flyvning, 

men da han havde en Passager ombord, lykkedes det ham 
ikke. I Stedet for tildelte den indiske Regering ham en Præmie 
paa 500 Pd. Strl. 

Tre ilfoth-Maskiller flyver fra Kenya (Øs/afrika) til England, 
førte af henholdsvis Miss Winifred Spooner, Flyverløjtnan
terne R. A. Preston og E. Herdern. 

600 Timers Paalidelighedsprøve. En Gipsy-Motor, indbygget 
i en Moth og forseglet under Regeringens Kontrol, tilbage
lagde 80.000 Kilometer i Løbet af 600 Flyvetimer. Delle 
svarer til fem Aars almindelig Drift, idet man regner med, 
at en Privatmand gennemsnitlig flyver 16.000 Kilometer om 
Aaret. 

Mr. Engineer vinder Aga Khan-Præmien paa 500 Pd. Strl., 
idet han er den første Inder, der foretager en Soloflyv
ning mellem Indien og England. Mr. Engineer flyver ogsaa 
tilbage til Indien. 

England- Indien. Den indiske Flyver Man Mohan Singh 
foretager Flyvningen England- Indien med en Gipsy-Moth. 

England- Australien. Miss Amy Johnson startede fra Eng
land den 5. i\laj 1930 og landede i Australien den 24. Maj. 
Paa Strækningen England- Indien sætter hun Rekord ved 
at tilbagelægge Distancen paa seks Dage. . . 

Prinsen af Wales har nylig købt en "Puss Moth'", der er 
blevet særlig smukt udstyret, og hvis Farver er \'algt af 
Prinsen selv. 

Den øverste Halvdel af Kroppen og Motorhætten er malet 
blaa, medens den nederste Halvdel af Kroppen er rød, og 
den øvrige Del af Motorhjælmen er blankpoleret. De to 
Farver er adskilte ved en smal Sølvstribe, og denne Sølv
farve er ogsaa anvendt til Planerne. Maskinens Registre
ringsbogstaver G-ABBS er malet med Sølvfarve paa Krop
pen, og med blaa Farve paa Planerne. Indvendig er Måski
nen polstret med rødt Læder. 

I 

11 
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Københavns Lufthavn. 

IJEN Flyvning, der for 20 Aar siden var et 
Vovestykke, en Leg med Skæbnen, er nu en 
dagligdags Begivenhed. - Flyvemaskinen er 

hlevet et Trafikmiddel. -
Danmark har været med i den internationale Luft

trafik lige fra den første Begyndelse. De første Aar 
maatte den gamle Kløvermarksfælled tjene som Luft
havn, men i Hl25 blev den store, moderne Lufthavn 
ved I astrup taget i Brug. Og godt var det, at Staten 
i Tide anlagde denne, thi for hvert Aar, der er 
gaaet, er Lufttrafiken paa København stadig taget 
til. - l\Iedens Antallet af ankomne og afgaaede 

En al Det Danske Lult!urtselskabs Trufikflyvemuskiucr. 

J{øbenhuvns Lufthavn. 

Foran Atlmi11istrulio11sbygnlnge11. 

Luftfartøjer i 1925 var 2.298, er 
de i Hl29 vokset til 3.227. Pas
sagerantallet, der i Hl25 udgjorde 
5.082, var forrige Aar t) .218, og 
Godsmængden er fra nogle faa 
Hundrede Kilo vokset til 128.631 
Kilo. 

clr' 
· .... 

I 
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. Herhjemme fra. 
Prins Axel og "Danske Fly1Jere". 

Foreningen "Danske Flyvere" har hart rlen Glæde, al 
Prins Axel har meldt sig ind i Foreningen. Prinsen hører 
til Flyvningens \'eteraner, idel han har hafl Certifikat lige 
siden den 1~. Februar mm. 

Til Royal Air Force Op1Jis11i11gen i Englaml. 
Orlogskaptajn Grnndjea11 saml Kaptajnerne Førslev og 

Bjarkoll har været i London for at overvære Hoyal /\ir For
ce·s store Flyveopvisning paa llcndon flyyepladsen den 
28 . .Juni. 

3-motors Fokkerj.lupiler i L11flhmme11. 
Del hollandske Lurtrarlsi-elskab ( I\. L. l\l.) demorn,trerede 

l\landag den 23. Juni sin nye, W-personers Trafikmaskine i 
Kastrup Lufthavn. Et betydeligt Antal ar Aeronautisk Sel
skabs Medlemmer, der var blevet indhudl til al bese .den 
store Hutemaskine, havde givet l\'løde i Lurthavnen, tillige 
med mange andre Flyveinteresserede. 

Nyt Bestyrelsesmedlem. 
Professor ved Polyteknisk Læreanstall Th. E. Thom&en er 

indlraadt i Bestyrelsen for det I<ongelige Danske Aeronau
tiske Selskab. 

,,Graf Zeppelin" 01Jer Københa1Jn. 
Natten mellem Lordag den 21. og Sondag den 22 .. luni 

ariagde "Graf Zeppelin" et kortvarigt Besøg over København. 
Da Klokken var lidt over fire kunde man se det ude over 
Kalveboderne, og lidt efter sejlede det majestætisk ind over 
Byens Tage i et Par Hundrede l\leters Højde. Navnet ~Graf 
Zeppelin" kunde tydeligt læses. Det styrede i en stor Bue 
over Byens Centrum, Raadhuspladsen, og satte derefter 
Kursen ud mod I{astrup Lufthavn. Her blev der nedkastet 
tre store Meldeposer, meleholdende Breve, som alle blev 
videresendte med Ruteflyvemaskinerne. 

Mange troede, at Luftkæmpen var landet i Lufthavnen, 
og en Mængde forventningsfulde Københavnere valfartede 
til Kastrup; men "Graf Zep" var forlængst forsvundet i 
llorizonten, - paa Tilbagevejen fra sin natlige Prøvefart. 

Den s1Jenske Flyver Gosla Andree i Kastrup Lufthavn. 
Den 21. Juni landede den svenske Flyver Gosta Andree 

i Kastrup Lufthavn, paa Tilbagevejen fra Kapstaden til 
Stockholm, efter en begivenhedsrig Flyvning. Han st ,rtede 
fra Stockholm den 1:.!. September i Fjor med en l\loth-Maskine 
og naaede Kapstaden den '27. Oktober. Paa Tilbageturen 
mødte Uheldet ham i Nordafrika, - Maskinen maatle efter
lades i delvis havareret Stand. I Rom lykkedes det ham 
imidlertid at laane en Fiat-Sportsflyvemaskine, og med denne 
fortsatte han H.iemrejsen. 

Den 22. gik Turen atter videre med Stockholm som ;\[aal. 

Kronprimen som Protektor for "Danske Flyue1e'·. 
!Is. kgl. Højhed Kronprinsen har overtaget Protektoratet 

for Foreningen "Danske Flyvere". 

Til F. A. l.-Ifonference i Paris. 
I den 27de Konference, som F. A. I. afholdt i Paris i Dagene 

fra 10. til 15. Juni, dellog fra dansk Side Kapla.in P. Ramm 
og l\lester P. Niclse11. 

Flyuema.~kine til Island. 
Da ~Hellig Olav" den 20. Juni aff:!ik fra København til 

Island mecl de danske Gæster til Tusmdaarsfesten, medførte 
den i Lasten en .Junkers W. 33, som skal anvendes til Silde
eftersøgningen. l\laskinen var pr. Jernbane ankommet hertil 
fra Dessau 

,.Ny Slnrtmclodc til Sv:cveplnnel." 
(Tegn. Henri Jcn•en.) 

Festen for Robert Svendsen den 17. Juli. 
I Anledning af 20-Aars Dagen for Robert Sue11dsen's Sund

flyvning har Det Kongelige Danske Aeronautiske Selskab, 
Foreningen Danske Flyvere og Kungl. Svenska Aero
klubben i Skaane arrangeret følgende Festligheder, der 
skal finde- Sted den 17. Juli l\J30. 

Kl. 9,15 flyver Kaptajn BJarkou med Robert Svendsen fra 
Kløvermarken til Bultofta Flyveplads, og samtidig starter 
en af Det Danske Luftfartselskabs Trafikmaskiner fra Kastrup 
Lufthavn med Fru Robert Su ndscn og Repræsentanter for 
de to danske Foreninger om Bore!. Oe to l\laskiner blivt·r 
eskorteret ud over Sundet af danske Militær- og l\larine
flyvere, hvorefter svenske Flyvere støder til og ledsager 
Maskinerne til Malmø Lufthavn. Her foranslaller Kungl. 
Svenska Aeroklubben i Skaane en Modtagelse. 

Ved 12-Tiden vender de to Flyvemaskiner tilbage til 
Kastrup Lufthavn, hvor Foreningen Danske Flyvere er Vært 
ved en Frokost i Krudthuset. 

Om .\ftenen Kl. rn.oo afholder Det l{ongelige Danske .\ero
nautiske Selskab en Festmiddag i Restaurant Nimb·s Sel
skabslokaler. 

Til Festmiddagen vil Selskabets l\ledlemmer med Damer 
kunne tegne sig. Paaklædning: Festdragt. Prisen er Hi Kr. 
pr. Couvert (incl. Drikkepenge), og Billetter kan afhentes 
ved lle11\'endelse til Selskabets Kontor, Prins Jørgens Gaard, 
Christiansborg, Telefon Byen 6726, senest den 16. Juli 
KL 15.00. 
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Nyt fra alle Lande. 
Sportsflyvestævne i Tyskland. Den lyske Aeroklub har 

udskrevet cl SportsrJyvestævne, dt>r skal afholdes i Dagene 
fra 20. Juli til 7. August, og henved 100 Sportsflyvcmaskiner 
er anmeldt til Stævnet. Deraf er 47 tyske, 10 franske, 14 
polske, 0 spanske, 8 engelske samt 4 svejtsiske. 

LufHartsudstillingen i Stockholm udsat til Foraaret 
1931. Den internationale Luftfartsudstilling i Stockholm, der 
skulde have fundet Sted fra den 6. - 28. September i Aar, er 
overalt blevet mødt med den største Interesse. Desværre 
har Komiteen set sig nødsaget til at aflyse Udstillingen, idet 
Opførelsen af den Hal, der skulde anvendes til Jloved
udsti llingsbygning, grundet paa forskellige Forhindringer, er 
blevet saa meget forsinket, at man var bange for, at den 
ikke skulde kunne blive færdig til Aabningsclagcn. 

De med Udstillingen forbundne Flyveopvisninger er derl'or 
ligeledes blevet aflyste, og man har foretrukket al uds:t•lle 
det hele til Dagene fra den 15.-31. l\laj HJ:·H. 

Svejts' Luftflaade. Regeringen har nylig bevilget en Sum 
paa 800.000 Pd. Strl. til den militære Luflflaade. For delle 
Beløb skal der bl. a. indkøbes 105 nye Flyvemaskiner. 

Den russiske LufHlaade. HL La Conqucle de L'Air bestaar 
den russiske Luftflaade af UOO Flyvemaskiner, derimellem 
er 1:'JO store Bombardementsmaskiner, 150 ensædede Kamp
maskiner samt 250 Rekognosceringsmaskiner. 

Ovennævnte Tal indeholder ikke Trafikflyvemaskiner. 

De engelske Luftskibe R. 100 og R. 101. Under en Debat 
i det engelske Overhus blev det meddelt, at de to Luftskibe 
havde kostet 8!.14.000 Pd. Strl. at bygge. Udgifterne til For
undersøgelserne havde været 305.000 Pd. Strl. 

Subventioner. Under samme Debat meddelte Lord Gage, 
al Subventionerne i de fleste Lande endnu udgjorde den 
største Del al' de respektive Lufttrafikselskabers Indtægter. 

I Tyskland var den saaledes 68 0/o, i Frankrig 77 0/o og i 
England 50 0/o af den samlede Indtægt. 

Varigbedsrekord med Paafyldning af Brændstof un
dervejs. l\ledens disse Linier skrives - den 30 . .Juni - har 
en amerikansk Flyvemaskine, City of Chicago, holdt sig 
rJyvende i 420 Timer, - og den flyrnr stadig videre. Den 
føres af to Brødre Hunler fra Chicago, medens to andre 
Brødre og en Søster sørger for Paafyldning af Benzin og 
Olie fra en anden i\laskinc. l\laskinen, der sørger for Brænd
storpaafyldningen, har været i I.urten ialt 155 Gange med 
friske Forsyninger. 

Ny Lufthavn ved Paris. Den franske l.uflfarbminisler, 
M. Laurent E!Jnac meddeler, at der skal oprettes en ny Luft
havn ved Paris i Stedet for Le Hourgel, der udelukkende 
skal anvendes til militær Flyveplads. 

Om Beliggenheden ar den nye Lufthavn er der enclnu 
ikke trufl'et endelig Bestemmelse, men man har bl. a. udset 
en Plads ved 1\laisons-Lafitte, ca. 16 km N. V. for Paris. Un
der alle Omstændigheder menes det, at det franske Lufl
ministcrium vil anlægge en kombineret Land- og Sølufthavn, 
og det engelske Blad nAeroplane" meddeler, at man regner 
med en Udgift til Lufthavnens Anlæggelse paa ca. 20 Mil 
lioner Kroner. 

Fol,kcrs nyeste Sol!J·,·cmuskinc. 

Faldskærmsudspringeren John M. Tranum. L'nder 
Flyveopvisningen paa Kastrup Lufthavn forrige Sommer 
stiftede vi Bekendtskab med den unge Dansker, i\lr. John 
Tranum, der har gjort Faldskærmsudspring Lil sit Speciale. 
l\lr. Tranum, der begyndte denne Virksomhed i U. S. A., har 
nu slaaet sig ned i England, og der l'oregaar saa at sige 
ikke et Fly,,eslævne i England, uden at Yor Landsmand mo
der som Deltager og viser et eller flere faldskærmsudspring. 

Sportsflyveklubber i England . . \ntallet ar Sportsflyve
klubber i England er 1111 oppe paa 38, hvoraf de (i hører 
ind under den nye Organisation, National Flying Service. 

Svæveflugt over den engelske Kanal. Jl/. A. J. '\Vallace 
Barr har udsat en Pncmie paa 125.000 Fres. Lil den, der 
forsl udforer en Sv:cveflugt over Kanalen mellem England 
og Frankrig. Til Pr:l'll1ien er der dog knyttet den Betingelse, 
al Svæveflugten skal finde Sled mellem den 1. .Juni 1!.130 og 
1!1. i\la.i l!J32. 

* 
Indholdsfortegnelse 

* 

Robert SYendsen, S. 57. - Fra Ellehammers Tid, S. liO. 
- .\arene rør SundrJyvningen, S. H'.:!. - Sundflyvningsaarel, 
S. li I. - Efter Sundflyvningen, S. 70. - Fra Flyvningens 
sn1ndne Tid, S. 73. - Signalmasten paa ,\erodromen, S. 7.1. 
- Nye lljul Lil Flyvemaskiner, S. 76. - Forcl-Tral'ikmaskine 
med ;l Packard-Dieselmotorer, S. 77. - Dansk l\lodel- og 
Svæveflyverforenings nye Svæveplan, S. 78. - Sjælland kort-

lægges l'ra l.11flc11, S. 7!1. F. \ r:.., '.!.7. Konference i Paris, 
S. XO. - .,Soulhern Cro!-...," og del-; Me,:clning, S. 81. _()el 
danske aerona11lbke Scl!-,kah"!-. l'or,Le .\ar, S. 8:'i. For Sam 
lere, S. 8(i. - Lirll 0111 Flyrninge11 i llalien, S. 87. - Den 
engelske Ekspedition Lil (ironlancl, S. 88. -- Sportsfly\'ningen 
i England og De lla,·illand ~lolh, S. 8U. - Kobenhavns Luft
havn, S. UO. - Herhjemme l'ra, S. !Jl. - Nyt fra alle Lande, S. U:l. 

:r:· 
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" Europa rundt". 
Det store Stævne for Turistflyvemaskiner. 

3. Aargang 

Ekspedition: 
August Bangs Forlag, 

Tel1. 13.303 - 13.404, 
Vesterbrogade 60. 

IIET andet, aarlige, internationale Stævne for 
Turistflyvemaskiner, der har fundet Sted i 
Dagene fra den 20 . .Juli til 7. August, blev 
forrige Aar indstiftet af Federation Aero

men begge Steder var der truffet meget omfattende 
Sikkerhedsforanstaltninger. Blandt andet skulde Del
tagerne dokumentere, at deres Redningsbælter var 
let tilgængelige, forinden de overhovedet fik Tilla

delse til at fort
sætte over de 
nævnte to Etap
per. 

nautique Inter
nationale. Da 
første Aars Se:ir
herre var en Ty
sker, tilkom det 
iaar den tyske 
Aerokluh at or
ganisere Løbet, 
og som Følge 
deraf fandt Star
ten og Af si u t
ningen Sted i 
Berlin. 

Til Løbet iaar 
var der anmeldt 
Deltagelse fra 
Aeroklubberne 
i Tyskland, Eng
land, Frankrig, 
Spanien, Polen, 
Svejts og Czeko
slovakiet, og Ru
ten, der skulde 
genneml'lyves, 

"fl.lGMT"M•p 

0 

€~i~f5 

BRISTOL 

('.) 

r:::: 
It, 

\ 
, --

0 
ENOLl:lH MILES 

IOO 200 300 '!CO 500 

o m m ~ ..ao soo ooo 100 eoo 
K.11..0METl\LS 

Der var an
meldt ialt H7 
Maskiner, men 
Yed Starten i 
Berlin den 20. 

.Juli mødte 
,,kun" 60. 

" " 
I Løbet kan 

kun deltagelette 
Turistflyvema
skiner, og disse 
er delt i to Klas
ser, Klasse I er 
for Flyvemaski
nrr, der vejer 
mellem 322 kg 
og 4G0 kg, me
dens Klasse II 
omfatter Flyve
maskiner, hvis 
Vægt ligger un
der 321 lu'. 

var lagt saale
des, at alle de 
nævnte Lande 
fik Besøg af de 
deltagende Fly
vere. 

Enhver· del
tagende Flyve-Rute n gennem Europn. 
maskine maa 

'.'ære i Besiddelse af et Luftdygtighedsbevis, udstedt 
i et Land, der har Tilslutning til F. A. I. Maski
nerne skal have flojet en kontrolleret Minimums
distance paa 200 km, forinden de faar Adgang til 

Hosstaaende 
Kort viser Ruten, der maaler en Distance paa 
7500 km med ialt 27 tvungne Mellemlandingspladser. 
Som det ses, gik Turen to Steder over aabent Vand, 
den engelske Kanal og Etappen Barcelona- Nimes; 
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,Junkers ".Juu lor" . 

Deltagelse. Enhver Deltager skal vR•re i Besiddelse 
af en Forsikringspolice, der dækker mod eventuel 
Skade paa Trediemand, og endelig skal Flyverne 
have Privatforercertifikat eller et større Certifikat. 

* 

De Faktorer, der er medbestemmende til det 
endelige Hesultal er: 

Arado L. Il u med en Argus ~l o lor. 

1) Regelmæssigheden Strækningen Europa rnndt . 
2) Gennemsnitshastigheden over hele Strækningen. 
3) Flyvemaskinernes praktiske Egenskaber. 
i) Landings- og Startegenskaber. 
,l) Brændslofforhrug. 

For hver Bedommelsesgrup11c gives Point, og 
den Flyvemaskine, der har opnaact det slorstc 
Pointstal, bliver erklæret for Vinder. Under Punkt 
3 bliver følgende Forhold bedømt: Bekvemmelig
heden i l\Iaskinen, Understellets Bygning, l\lolorens 
Startanordning, Beskyttelse mod Brandfare, Dob
beltstyring, Instrumenter, Redningsmillier samt den 
:\Iaacle, hvorpaa l\Iaskinen kan demonteres og atter 
bringes i flyveklar Stand. 

B I' . \\' . 111. '.<!3 med Sicmcns Sljcrncmolor. 

mier Iwer paa 

Nr. 8 

Præmierne, der er udsatte, er 
ret betydelige. Udfonlringspræ
micn, der har en VR·rdi al' 20.000 
Francs, er udsat af den franske 
Åeroklub, som har laget Initia
tivet Lil det interessante Løhs 
Afholdelse. Denne Pnt•mie til
l'alder ikke den vindende Fly
ver selv, men den Kluh, som 
han tilhører. 

Pengepræmier til et sam !cl 
Beløb af 350.000 Francs vil blive 
fordelt saaledes : 

1. Præmie: 100.000 Francs, 
2. Præmie: 50.000 Frcs., ~- Præ
mie: 25.000 Francs, 4. Præmie: 
l.l.000 Frcs., og derefter Hi Pne-

10.000 Frcs. 

Ikke alene til i\Iateriellet, men ogsaa til de del
tagende Flywre stiller dette Stævne ret store 
Krav. Den 7300 km lange Strækning skal gennem
flyves i Tiden fra 20 . .Juli Kl. !)00 tit 31. .Juli Kl. Hi00 , 

og for ikke professionelle Flyvere er det en virkelig 

l> l' II clcganlc Daro11,tadlcr t lJ. 1.~1. 

Sportspneslalion , der hl. a . stiller store Krnv til 
deres Navigations<>vner. 

Paa det Tidspunkt hvor delle Nummer ar .. Flyv ·· 

Cnt1llro11. 

gaar i Trykken er clel desværre ikke muligt al 
bringe nogen Meddelelse om de endelige Hcsul
laler, da disse l'orst kan foreligge efter d. 7. August. 

Lady llailey's D. H. Molh. 

...... 

( 
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Engelsk Flyverbesøg paa Island. 

Bluckhurn "Iris". 

IINDER 1000-Aars Festlighederne paa Island 
havde Reykjavik Besøg af to engelske Fly
vehaade. Det var to Blackburn Iris Flyve
haade fra Eskadrille Nr. 209, der er statio

neret ved Mountbatten, Plymouth. 
Fra Plymouth fløj de over Stornoway, Færøerne, 

og derfra med Kurs via Hornafjord direkte til Rey
k.iavik. I Times for den 7 . .Juli meddeler Føreren 
af S. 1264 følgende om Turen: 

"Den 890 km lange Strækning til Stornoway 
blev tilbagelagt paa 5½ Time. Her tog vi 2000 
Liter Benzin ombord, og i Løbet af 2 Timer 
fi5 Minutter naaede vi de 370 km frem til Fær
oerne. De danske Autoriteter var meget imøde
kommende og hjælpsomme, og i Løbet af et Par 
Timer fik vi ca. 3000 Liter Benzin ombord. 

Fra Færøerne satte vi Kurs mod Hornafjord, 
og da vi efter 33/4 Timers Forløb fik den islandske 
Kyst i Sigte styrede vi mod Heykjavik. Paa Vejen 
hertil passerede vi henved et halvt Hundrede 

Vrag af Trawlere og andre Fiskefartøjer, der var 
skyllet ind mod Landets Sydkyst. Efter G Timer 
og 35 l\Iinutlers Flyvning naaede vi Islands Hoved
stad efter en Tur paa 680 km. Den samlede Fly
vetid fra Mountbatten havde været 13 Timer og 
40 l\Iinutter, og Distancen ialt 1940 1~m. Paa Turen 
til Island medførte S. 1264 en Besætning paa 
!) Personer. 

Paa Tilbagevejen fløj vi direkte fra Heyk_javik 
til Stornoway (ca. 1020 km paa 7 Timer 7 Min .), 
og Dagen efter gik Turen til PJymou th". -

.. • .. 
Blackhurn Iris Flyvebaad er et Rekognoscerings

Kystpatrouille Lul'lfartøj, udstyret med tre f\50 HK. 
Holls Royce "Condor" :Motorer. 

Kroppen er hygget af AIJumin, medens Plankon
slruklionen bestaar af Træ og Staal. 

Luftfartøjets Bruttovægt er 27.000 lhs., og heri 
er indbefattet 10.1-17 Jbs til Brændstof og ovrige Last. 

• 

Kingsf ord Smith's Atlanterhavsflyvning. 
UNDEn Kinl;{sforcl. Smilh's Allanlerhavsl'lyvning imødesaa 

man mea stor Spænding, hvorvidt det vilde lykkes at 
J'aa Olien og Benzinen til at slaa til paa hele Turen. 

Ikke mindst interesseret var Vaacuum Oil Company, der 
havde leveret begge Dele. i\lellem Kingsl'ord Smilh og Va
cuum Oil Company er der under og eller Turen udvekslet 
en Telegramkorrespondance, der klart og kon cis t viser, hvor 
langl Udviklingen er naael paa delte Omraade. 

I la "Southern Cro~s'" nærmede sig Amerika afsendte Va
cuum Oil Company følgende Telegram Lil Kingsl'ord Smith: 

"El \eroplan med 375 Liter Benzin vil være rede til at 
forny Deres Beholdninger over Porllancl Lufthavn, 430 34' 
30" Længde og 700 21' 30'' Bredde, lige over Hovedlande
vejen 5½ miles sydvest for Portland. Paafyldningsslangen 
er 48 Fod Jani;{ og dirigeres ovenfra. Aeroplanet har ingen 
Radio. Flyver 1 snorlige J\11 rs . .. Sou Lhern Cross" maa flyve 

hen under det og 1110 lage Paafyldningsslangen gennem 
Overdækket. Onsker De yderligere Forsyninrrer vil delle 
lage -J5 i\linutler, lelegral'er Lil New York Tin~es, om delte 
onskes. Aeroplanet bærer ~Gargoyle lllobiloil" Mærket.'· 

Det viste sig ikke at være nødvendigt at J'orclage Paa 
fyldning i Luften. i\laskinen landede i llarbour Grace, og 
her blev der paafyldt Olie ocr Benzin. 

Efler Landmgen modtog \7acuum Oil Company J'olgende 
Telegrum: 

r Whirlwind i\lotorerne i udmmrkel Sland el'ler Afslut
ningen al' Allanlerhavsrlyvningen . i\lotorerne omhyggeligt 
gaaet efler, intet i Uorden, og ingen Dele utbkil'lel. Kun 
18,lU Liter Olie, Gargoyle Aero Il, paal'yldt i llarhour Grace. 
ingen Uclskil'lning ar Olie paa hele Turen . Forbruget at' 
Olie paa hele Turen 48,47 Liter eller ca. rn,15 Liter pr. 
i\lolor, ca. 1,03 Liter pr. Flyvetime." 
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Goodyear-Zeppelin Selskabets Præsident besøger København. 

Den nyopforte Lultskibshal i Akron. 

IINDER sit kortvarige Ophold i København, 
gav Præsidenten for Goodyear-Zeppelin 
Selskabet, i\fr. P. 11'. Lichlfield, os følgende 
Oplysninger om Selskabets Virksomhed 

i U. S. A.: 
"Goodyear Selskabet begyndte sit Arbejde paa 

at fremstille Luftfartøjer saa tidligt som 1911 med 
det Formaal for Øje, at specialisere sig i Frem
stillingen af Fartøjer lettere end Luften. Den før
ste Ballon blev færdig i HJ12, og Aaret efter tog 
en Goodyear-Ballon første Præmie under Gordon 
Bennet Løbet ved Paris. 

Under Verdenskrigen maatte Firmaet udvide sin 
Virksomhed i meget haj Grad, idet baade Hæren 
og Marinen fik Anvendelse for en hidtil uanet 
Mængde Ballonmateriel til Observationsbrug. End
videre skulde der bruges et betydeligt Antal min-

• 

Dr. Eckener 
og Mr. P. W. Lichtlield. 

dre Luftskibe til Kystforsvaret, Mine~ftersøgningen 
og Patrouilletjeneslen. Da Arbejdet i Værkstederne 
var paa det højeste, beskæftigede Fabriken 2000 
Mænd og Kvinder, og under Krigsperioden blev 
der fremstillet henved 1000 Balloner foruden 100 
mindre, styrbare Luftskibe. 

I H>23 begyndte man i U. S. A. at hygge det før
ste halv-stive Luftskib, HS-1 , og samme Aar vak
les i Staterne Interessen for de stive Luftskibe. I 
Forbindelse med det tyske Zeppelin Selskab i Frie
derichshafen, startede man saa i Amerika Goodyear
Zeppelin Selskabet, og dette erhvervede - for 
Amerikas Vedkommende - alle de tyske Zeppe
linpatenter. Chefingeniøren fra Friedrichshafen, 
Dr. Karl Arnstein, tilligemed flere andre tyske 
Luftskibsingeniører kom til Amerika og dannede 
Grundstammen i den Stab af Teknikere, der nu 
skal oparbejde en amerikansk Luftskibsindustri. 

Allerede i Hl26 viste Regeringen sin store Inter
esse for de stive Luftskibe, idet man vedtog at 
hygge to Skibe, hver med ca. 182.000 Kubikmeters 
H.umindhold*). 

Luftskibene skulde hygges til den amerikanske 
Marine, og i Oktoher 1 H28 fik Goodyear-Zeppelin 
Selskabet begge de nye Luftskibe i Ordre. 

Disse faar Navnene Z H S-4 og Z R S-5, og de 
bliver større end "Graf Zeppelin " og det engelske 
.,R. 100". Til Sammenligning skal jeg anføre, at 
,,Graf Zeppelin " kun rummer 105.000 111 3 i Mod
sætning til vore nye Skibes 182.Q00 m 3• Brutto
vægten bliver ca. 18 .000 kg, hvoraf ca. 82.600 kg 
udgør Nyttelasten. 

Til Fyldningen af begge Luftskibene vil der blive 
anvendt Helium, hvad der bl. a. bevirker, at l\foto
rerne kan anbringes inden i Luftskibet, uden at dette 
Arrangement er forbundet med nogen Brandfare. 

Med Hensyn til del krigsmæssige Udstyr, saa 

•) Se ,Flyv" Nr. 2}1930 Side 18. 

-
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skal hvert af Luftskibene kunne medføre 5 fuldt 
monterede Flyvemaskiner, der Lliver anbragt i et 
stort Hum paa det underste Dæk. 

Med Hensyn til Fremtidens Handelsluftskibe, da 
maa disse være af meget større Kapacitet end de 
nuværende, og vi overve.ier i Øjeblikket at bygge 

Side 97 

Promennded:ckket p un Z. R. S.-4. 

saadanne Luftskibe til transatlantisk og trm1spacific 
Fart i Samarbejde med Nationerne paa denne Side 
Atlanten. 

Mange Aar vil det sikkert ikke vare, før der er regel
mæssig Lufttrafik over de store Have, saaledes at Rej
sen New York-Paris vil kunneforetages paa48Timer." 

Over 50.000 Tilskue ,·e overværede lløjtideligheden, du "Ringen blev lngt• til Z. R. S -4. 

Flyveopvisning paa Kastrup Lufthavn den 10. August . 
SØNDAG den 10. August Klokken 2½ arrangerer "Politiken" 

en Flyveopvisning paa Kas trup Lufthavn. Det er lykkedes 
Politiken at engagere den berømte lyske Kunstriyver l'iclor 
Glardon, der har opnaaet Verdensberømmelse paa Grund 
af sine dristige Flyvninger. l\len Programmet lyder paa mere 
end Glardons Kunstflyvning; bl.a. vil .Junkers Fabrikkerne 
demonstrere sin Kampjager og Sporlsflyvemaskinen .Junkers 
,,Junior". De Havilland vil demonstrere sin nye "Puss" 

Moth, det hollandske Luflfarlselskab kommer med sin store 
8-motors Tral'ikmaskine F. IX, og endelig vil en af de danske 
Flyvere vise et Faldskærmsudspring. 

Forhaabentlig lykkes det at samle en i\længde Tilskuere 
til den interessante Opvisning, hvis eventuelle Overskud 
udelukkende gaar til velgørende Formaal. Halvdelen skal 
tilfalde "Politikcn"s Feriebørnskoloni og den anden Halvdel 
.. Danske Flyvere"s Fond. 
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Festen for Robert Svendsen den 17. Juli. 

t 

for ~!urten den li .Juli ! '.•:JO 

I ESTLIGIIEDERNE i Anledning af 20-Aars Dagen 
l'or den første Sundflyvning fik et overmaacle 
slill'ukll Forløb, og fra alle Sider fik Robert 
Svendsen de tydeligste Beviser for, at hans 

Bedrift staar som en af de største indenfor dansk 
Flyvnings Historie. 

Dagen begyndte med en Gentagelse af Sundflyv
ningen, idet der blev startet fra Flyvepladsen ved 
Kløvermarksvej. Med Overofficiant Larsen i Fører
sæ et tog Hober[ Svendsen Plads i Direktør Thielst's 
J\folh", og da Klokken var lidt over ni foregik 
Starten. Turen over Sundet fik et mere storstilet 
Forløb end Tilfælde! var for tyve Aar; thi denne 
Gang kom Robert Svendsen til at flyve i Spidsen 
for en Eskorte, beslaaende af tre Militærmaskiner 
med Kaptajn Herschend og Løjtnanterne Iversen 
og Melgaanl-Larsen som Førere, samt 3 af i\Iari
nPns .Jagere, ført af Søløjtnanterne Harms og Prip 
og Artilleriassislent Aagesen. De danske Maskiner 
fulgte med over paa den anden Side af Saltholm, 
hvor Eskorten blev overtaget af U svenske l\Iilitær
maskiner under Kommando af Løjtnant Søderberg. 

Overoflicinnl C. t:. Lnrsen, Prlt. Brnunstein, Hoberl Svendsen, V. G.Friis 
og Overolliciunl F. 0. Mollcr ve,I Sturten Lil Sundflyvningen 17. Juli 1930. 

Samtidig med Starten l'ra Kløvermarksvej var en 
af Det Danske LuILl'arlselskabs Trafikmaskiner star
tet fra Kastrup Lufthavn med TraJikflyveren Harald 
Hansen ved Rattet og med følgende Passagerer om
bord: Fru Robert S/Jendsen, Direktørerne Elleham
mer, Tyge lfolhe, K. Krebs, Tlzielsl, Ingeniør G. Krebs, 
Ekspeditionssekretær K. Gregersm, Ingeniør Cai 
Caspersen og Mester P. Nielsen. 

Modtagelsen i Malmø. 
Paa Bullloftc Flyveplads fik de danske Gæster 

en storstilet og hjcrlelig ;\[odlagelse. Robert Svend
sen blev modtaget aI den svenske General Linder, 
der i en smuk Tale hyldede Sundflyveren og over
rakte ham en Sølvtallerken fra Den kgl. Svenske 
Aeroklub til l\linde om Begivenheden. 

(Det var General Linder, der som ung Hitmester i 1910 
havde udsat Præmien paa 5000 Kr. Lil den l'orste Flyver, 
der naaecle over Oresund.) 

Derefter O\'errakle Kommandørkapta.in Flory de 
svenske Flyveres Udmærkelsestegn til Robert Svend-

Hobcrt Svcnfl~en lnnr overdraget Posls:ekken 
Lil Besorgelse. 

/ 
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sen, og den danske Konsul Hageman kom med en 
pragtfuld Buket rode Hoser fra Danske i l\Ialmø. 

Da denne Del af Festen var forbi, kørte Selskabet 
i Biler ud til den Plads ved Limhamn, hvor Lan
dingen foregik for 20 Aar siden. Her kom en lille 
Pige med en Buket Blomster lil Sundflyveren, hvor
efter Redaktør Fjellner fra Malmø hoJdt en versi
ficeret Tale. 

Selskabet tog derefter tilbage Lil Bulltofte, og 
Klokken 12 starledes der fra Malmø til Kastrup 
Lufthavn. 

,,Danske Flyvere" hylder Robert Svendsen. 
I "Krudthuset paa Kastrup Lufthavn havde For

eningen Danske Flyvere indhudt til Frokost. I For
mandens Fraværelse bød l\Iester P. Nielsen Vel
kommen, hvorefter Cai Caspersen holdt Hovedtalen 
og hyldede Hædersgæsten for den Indsats, han paa 
et meget tidligt Tidspunkt havde gjort for dansk 
Flyvning. Umiddelbart derefter meddelte den fun-

D.D. L. !lyver Gæsterne til ~lal 1110. Dir. Ellehummer (med hvid l{nsket) 
i Færd med nt slige iml Til hojre herfor slnnr lngcnior G. !{rebs og 

til vc11slre Dir. li. lircbs saml Mester I'. Nielsen. 
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gerende Formand, Mester P. Nielsen, at Foreningen 
havde besluttet at hædre Robert Svendsen ved at 
udnævne ham til Æresmedlem af "Danske Flyvere", 
hvorefter der blev overrakt ham et smukt Diplom 
med Udnævnelsen. 

Fra svensk Side talte Lø.itnant Søderberg, der i 
en stilfuJd Tale hyldede danske FJyvepionerer. Ta
lerne fulgte saa Slag i Slag. Cai Caspersen talte for 
Gæsterne, Grev de la Gardie bragte den svenske 
Aeroklubs Hilsen, Direktør Tyge Rolhe lakkede paa 
Gæsternes Vegne og udbragte et Leve for danske 
Flyvere, og yderligere Lalle Løjtnanterne Axel Ras
nwsscn og Clauson-J{aas. 

Det Kongelige Danske Aeronautiske 
Selskabs Festbanket. 

I Nimbs Selskabslokaler havde Aeronautisk Sel
skab indbudt til Fest Blandt Gæsterne var de 
svenske Flyvere og Hepræsentanter i'ra den svenske 
Aeroklub. 

Selskabets Formand, Direktør Tyge Rolhe, hyl
decle Robert Svendsen og overrakte ham Selskabets 
gyldne Plaquette. Greve Wachlm eisler bragte den 
svenske Aeroblubs Hyldest, Oberstløjtnant H. 0. 
Hansen lykønskede paa Hærens Flyverkorp 's Vegne 
og Kaptajn Scheibel overbragte en Lykønskning fra 
i\Iarinens Flyvevæsen. Videre blev der talt af den 
svenske Minister Engell, der hyldede H.obert Svend
sen som Brobyggeren mellem Danmark og Sverrig, 
af den svenske Lø.itnant Søderberg, der talte for 
Fru Svendsen, af Ekspeditionssekretær Gregersen, 
der udbragte el Leve for den internationale Luft
fart, af Viceadmiral Amdrnp, som ligeledes hyldede 
Fru Svendsen og endelig af Legationssekretær Wen
nerberg, som paa Baggrund af sine Minder fra Tokio, 
da han i sin Tid modtog Kaptajn Bolved derovre, 
talte smukt for de danske Flyvere, specielt for 
Robert Svendsen. Denne bragte endelig en hcvæget 
Tak for al den Hyldest, der var blevet ham til Del. 

Først langt over i\Iidnat sluttede den minderige 
Festdag. 

Herhjemme fra. 
S11nd/lyvningsmærkcl. 

Da Foreningen "Danske Fly, l're" ~ladig mod lager Fore
spørgsler om, hvor Sundl'ly,·ningsma~rkl'l kan kohe~, ~kal 
vi meddele, al del vedblivende vil kunne l'aas hos Frinm•rke
hancllere, B.-T. Centralen, D.-N. Cenlralen, Polilikens llus 
samt ved llenvendelse Lil Foreningen~ Kasserer, l\le~tcr 
P. Niclse11, Cenlral rn 130. 

Nat/lyv11i11gcrne via København 
er nu arslulledc ror iaar. De log dere,; Begynclclsc den 15. 
l\'laj, og den sidsle Nall"lyvning fandt !:>Led den 1\1 . .Juli. D. 
D. L.'s Stalionschd, Lojlnanl Lubyc, oply~er, al der endnu 
ikke paa det nuv:crende Tidspunkl kan meddeles nwrmere 
Enkeltheder om Natrlyn1ingernes Forluh. Den nærmere 
Beretning hcro,·er bliver udarhejdel ar del svenske Scbkab, 
A. B. Aerolransport, og rorst naar delle Hesullat roreligger, 
vil vi kunne meddele nogle Delailler. 

Der har ialt vtcrct udl"orl 5~ Ture, hvorar Det Danske 
Luftfartselskab, ifølge forudgaaende Aftale, har gennem
fløjet 8000 km. 

Furmcrn's Flyvninger pna Høbe11hau.11. 
Farman's Flyvninger mellem l'ari~ og Kobenlrnn1 har 

aller iaar - plud!'ieligt - laget deres Begyndelse. Ligesom 
J"orrige ,\ar gaar Hutcn o\'er Koln, og der rlyves hveranden 
Dag. Der anvendes den nye Fannan Type F. 301 med Lre 
230 IIK. Walter Molorer. Her i Danmark er Det Danske 
Lurtrartselskab Farman's Hepnc~entanl. 

Kunstflyveren Glardon i Købe11hav11. 
Den 15. Juli oplevede man i Kastrup Lul"lha,·n en Flyve

opvisning, som heil Log Ve.i ret fra Tibkuerne. Victor Glardon 
var tilfmldigl kommet l'lyvende !il Robenhavn, og "Politi
ken" log da straks Initiativet til at faa arranget en lille 
Opvisning. Kun vore Flyvere og en Kreds ar særligt Inter
esserede var tilstede, men selv denne Skare ar lutter kræsne 
Tilskuere var forblørret over de i\lanovrcr, som Glardon 
kunde uclførc, og den Elegance, hvormed han beherskede 
sin Kunstrlyvningsmaskine. Kral"lige Klapsalver hilste den 
unge, tyske Flyver, da han atter landede foran Tlan~arerne. 
llan udrørte de mest utrolige :\'lanovrer, og lilsyne1adende 
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var det ham ligegyldigt, om han fløj med llovedet opad eller 
nedad - hans i\lanøvrer var lige elegante og beherskede. 

Den 10. August faar Glardon Lejlighed til at vise sin Kunst 
l'or et storre Publikum herhjemme, idet "Politiken" den nævnte 
Dag arrangerer en Flyveopvisning paa Kastrup Lufthavn. 

Engelsk Flyverbesøy i Kastrup Lufthavn. 
Ka]Jtajn T. Neville Staclr, den bekendte engelske Krigs

og Hekordflyver, bcsogte Kastrup Lufthavn i Slutningen af 
.Juli med en "Ilermes"-i\loth. l\Iaskinen tilhorer det i Flyver
kredse bekendte Firma Smiths Aircral't Instruments i London. 

For Hepræsentanter for i\larinens Flyvevæsen, Luftrart
selskabet m. fl. demonstrerede Kapt. Neville Stack forskel
lige ar de Smilhs Aircraft Instruments Apparater, der var 
anbragt i hans i\laskinc. Derefter gav han for de tilstede-

værende nogle Pr.øver paa sin store Færdighed i Runst
flyvning. El'ter en Dags Ophold i Lufthavnen floj han via 
Holland tilbage til London. 

"Graf Zeppelin'·s Besøg 
i København er defenilivt opgivet for denne 'Gang, da Aero
nautisk Selskab ikke har ment at kunne paalage sig de for
holdsvis store Udgifter, der nod\'cndigvis var forbundet 
hermed . 

Nyt R11nd/lyvni11gsselskab. 
l\lililærflyve1·en Kp!. la Cour har kobl Luftfartselskabets 

De IJavillancl, lwormed han agter at drive Hundflyvning 
og Hcklameflyvning rundt om i Provinsen. 

Nyt fra alle Lande. 
Flyvemaskiner i privat Eje i England. Ilvor stor en 

Udbredelse Sportsflyvningen har faaet i England, ses bedst 
af den sidste Opgørelse over Flyvemaskiner i privat Eje. 
Pr. 30 . .Juni 1930 viser Listen, at 257 Privatpersoner ialt 
ejer 288 Flyvemaskiner. Heraf er langt de fleste De Ilavil
land Moth, idet denne l\Iaskintype alene repræsenterer 170 
Stk. af det samlede Antal. Som Nr. 2 i Hækken kommer 
Avro Avian med 21, og som Nr. 3 De llavilland Puss l\loth 
med 17 indregistrerede Privatrlyvemaskiner. 

King's Cup. Den aarlige Kapflyvning om King's Cup er 
blevet en national Begivenhed, som folges med den aller 
storsle Interesse hele England over. Erterhaanden er det jo 
ikke saa raa i\lænd og Kvinder i England, der har deres 
egen r-Iy,·emaskine, og da Løbet udelukkende er aabenl for 
!elle FlyYemaskiner, har de mange Sportsflyvere her en 
glimrende Lejlighed til at prøve Kræfter - og den bliver 
ogsaa benyttet. 

Antallet ar anmeldte Deltagere var i Aar usædvanlig stort, 
idet Jer var indtegnet ialt 101 Sportsfly,·emaskiner, et Tal, 
der vidner om den mægtige Interesse, hvormed Sporlsl'lyv
ningen oml'alles i England. Al' de anmeldte i\laskiner moclle 
dog kun 88 til Start, men selv dette Deltagerantal maa 
siges at være imponerende. 

Løbet fandt Sted den 5 . .Tuli. Det startedes fra Ilanworth 
Flyvepladsen ved London og strakte sig over en Distance 

Miss ll'ini/'red n,·ot(m. 

paa 1200 km med i\lcllemlandingcr i Bristol, i\lanchester, 
Newcastle og IIull. Al' de 88 Flyvemaskiner, der startede, 
lykkedes det de 60 al gennemfore hele Løbet. De øvrige 
28 maatte udgaa, grundet paa ufrivillige i\lellemlandinger 
undervejs. 

Da Lobet var tilrettelagt med Handicap, var det først 
efter lange Udregninger, man blev klar over, hvem der var 
blevet Nr. 1, og stor var Bcge,istringen, da det viste sig at 
Yære den k\'indelige Sporlsl'lyver, l\liss Winifred Brown. 
Vinderen, der havde tilbagelagt Distancen med en Gennem
snilshastighed al' rn.1 km i Timen, l'loj en Avro Avian med 
en Cirrus III i\Iotor. Som Navigator medfulgte Mr. V.R.Addams. 

Den storste Gennemsnitsfart over hele Distancen blev 
imidlertid opnaael af i\lr. A. S. Buller (207,5 km i Timen); 
men cla det var et I landicap-Løb, var der flere andre Fak
torer, der Lalle med ved den egenllige Udregning. 

Som Nr. 1 blev den kendte kvindelige Flyver, i\lrs. 
11. S. Buller, placeret. Jlendes i\land naaede et Par Ileste
hoveder foran, idet han blev Nr. 2. Mrs. Butler fløj en Puss 
i\loth, medens l\lr. Butler deltog med en l\loth; begge Maski
ner med Gipsy i\lotorer. Ialt deltog 52 Gipsy l\lotorer. 

Varigbedsrekorden med Paafyldning af Brændstof i 
Luften. Som omtalt i l'orrige Nummer af nFLlT" lykkedes 
det de to amerikanske Brodre .!. og K. Hunter at sætte 
Hekord. De holdt ig i Lul'ten i 23 Dage. Den samlede Fly
vetid hlev 5:13 Timer 41 i\linutter 30 Sekunder; anvendt 
Brændstof: 34.800 Liter Benzin og 1820 Liter Olie; tilbage
lagt Distance: ca. 67.000 km. Deres Stinson-Detroit-:i\lono
plan, "City of Chirago~, ha,•de Forbindelse med Hjælpe
Flyvemaskinerne 223 Gange. Deres økonomiske Udbytte var 
720.000 Kr., og yderligere venter der dein Filmskontrakter 
Lil et Belob al' 800.000 ]fr. 

Flyvninger over den engelske Kanal. Det engelske 
Luftfartsministerium har udstedt Bestemmelser vedr. de 
Forholdsregler, der skal iagttages, naar der flyves over den 
engelske I,anal. De nærmere Detailler findes bl. a. i "Flight" 
l'or 11. .Juni 1!130 Side 7!JJ. 

Flyvning Jorden rundt. Efter veloverstaaet Atlanterhavs
flyvning har J(inys/'urd-Smith foretaget Flyvningen fra New 
York til San Francisco, saalcdes at "Southern Cross" nu 
har været rundt om Jorden. 

Den tyske Rekord-Svæveflyver Kronfeld opholder sig 
stadig i England, hvor han assisterer de lokale Svæveflyve
klubber, dels ved praktiske Ovelser og dels ved Foredrag. 

I 
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SPORTSFLYVNING. 

IILYVNINGENS Forkæmpere har i de senere 
Aar faaet en værdifuld Forbundsfælle i den 
moderne Sportsflyvemaskine, d. v. s. den lette 
Flyvemaskine med en forholdsvis lille Motor. 

Takket være denne kan Flyvningen nu bringes ud 
i langt videre Kredse, end Tilfældet var tidligere. 
Saadanne Flyvemaskiner kan fremstilles til en Pris, 
der er overkommelig for den private Mand ( Iler 
Kvinde), de er billige i Drift og Vedligeholdelse, 
og endelig er de forholdsvis lette at haandtere. 
Flyvningen behøver ikke mere at være forbeholdt 
nogle faa særligt Udvalgte, men ogsaa de mange 
har nu selv Lejlighed til at tage Del i Flyvesportens 
Glæder. 

Da de første lette Sportsflyvemaskiner kom frem 
for en 6- 7 Aar siden, var der ikke mange, der 
spaaede dem nogen særlig straalende Fremtid. I 
de flestes Bevidsthed var Flyvningen en farlig Sport, 
og det store Publikum saa med Mistillid paa disse 
- tilsyneladende - skrøbelige Flyvemaskiner. 

Begyndelsen til Sportsflyvningen blev gjort i Tysk
land. Her var man ifølgr Fredsslutningens Bestem
melser blevet fuldstændig hæmmet i Bygningen af 
Flyvemaskiner og Flyvemotorer, men, som de drif
tige Folk Tyskerne er, blev man ikke siddende med 
Hænderne i Skøddet. Naar de ikke maatte følge 
med i Flyvemaskinens Udvikling ved at bygge rig
tige Maskiner - saa begyndte de i stor Stil at 
eksperimentere med Flyvning uden Motor. 

Alle højere Læreanstalter støttede Sagen, be
gejstrede Lærere og Elever tog fat paa at bygge 
Svæveplaner, og allerede efter et Par Aars Forløb 
havde man opnaaet beundringsværdige Hesultater 
i Svæveflugt og indhøstet betydelige Erfaringer med 
Hensyn til Flyvemaskinens Bygning. 

De tyske Forsøg fandt Efterlignere i andre Lande, 
og nu gik man et Skridt videre, idet man forsøgsvis 
indbyggede en lille Motor i et Svæveplan. Eksperi
mentet lykkedes, og i Oktober 1923 arrangerede 
det engelske Luftministerium det første Stævne for 

lette Sportsflyvemaskiner Ingen af de deltagende 
Flyvemaskiner maatte have mere Motorstyrke end 
71/2 HK., idet man vilde have, at de almindelige, 
gangbare Cyclemotorer skulde anvendes som Driv
kraft. Der deltog 27 Maskiner i Stævnet, og de Re
sultater der blev opnaaet, var over al Forventning. 
Selv Maskiner med 31/2 HK. Cyclemotorer foretog 
adskillige opsigtvækkende Flyvninger under meget 
ugunstige Vejrforhold. 

Nu var Interessen imidlertid blevet vakt, og de 
følgende Aar kom der Fart i Udviklingen. Fabri
kerne tager fat paa · at fremstille specielle Motorer 
til de lette Sportsflyvemaskiner - ganske vist med 
betydelig større Kraftydelse end d~ først anvendte 
Cyclemotorer - og omkring 1925/26 kommer Sports
flyvemaskinen frem paa Markedet i større Stil og 
bliver en gangbar Salgsvare til de mange private 
Flyveinteresserede. 

Og de Typer, der bliver bragt i Handelen, er ikke 
sarte Godtvejrsmaskiner, men det er virkelige Brugs
maskiner, der kan anvendes til praktiske Formaal. 
Snart faar vi at høre om private Mænd og Kvinder, 
der køber deres Sporlsflyvemaskine og saa begiver 
sig paa Lystrejser til Steder, der ligger Tusinder af 
Kilometer fra deres Hjemland. Den seneste Be
givenhed af denne Art er den 22-aarige Amy .John
sons Flyvning til Australien. Efter en forholdsvis 
kort Flyveruddannelse køber hun en Sportsflyve
maskine, og uden videre Træning starter hun fra 
England med Australien som Maal, - og gennem
fører sin Rejse, ene ombord i Maskinen. 

Flyvningen er nemlig heller ikke mere forbeholdt 
Manden alene i den Udstrækning, som Tilfældet 
tidligere var. Dengang krævedes der som Regel 
Mandens kraftigere Fysik for at kunne haandtere 
en Flyvemaskine, men den lette Sportsflyvema
skine har ganske ændret dette Forhold. Nu har 
alle lige store Chancer, og Flyvekunsten er slet 
ikke svær at lære, 
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Sportsflyvningen i Danmark. 

l]N Foraarsdag i 1927 faar Kastrup Lufthavn 
for første Gang Besøg af en af Nutidens 
lette Sportsflyvemaskiner; det er enKlemm
Daimler, som den nuværende Sportsflyver. 

Ernst Granzow har faaet hertil i Salgsø.ieme<l. -
Maskinens billige Indkøbspris og de forholdsvis 
ringe Udgifter til Driften skaber Mulighed for at 
bringe Flyvningen ud i videre Kredse, og man:.re 
Dage varer det ikke, før en Kreds af flyvebegej
strede Mænd indvarsler til et Møde, hvor flere 
Hundrede interesserede Mænd og Kvinder kommer 
tilstede. Dette resulterer i Oprettelsen af Sports
flyvekluhhen, og den 27. Maj Hl27 bliver denne 
stiftet som en selvstændig Klub indenfor Det kgl. 
danske aeronautiske Selskab. Dens Formaal er: al 
fremme Sportsflyvningen i Danmark ved at tilveje
bringe og forestaa Driften af Flyvemaskiner for sine 
Medlemmer samt at oprette Flyveskoler for disse. 

I September Maaned samme Aar faar Klubben til
vejebragt en Klemm-Daimler Sportsflyvemaskine, og 
den følgende Maaned begynder Skoleflyvningerne 
i Kastrup Lufthavn med 10 Elever. Elevflyvnin
gerne fortsættes Vinteren igennem under Skolefor
standeren, Overofficiant C. C. Larsen's kyndige Le
delse, og med nuværende Trafikflyver H. P.S. Hansen 
og senere med l\Iilitærflyveren, Sgt. A. P . .Jensen, 
som Lærere. 

Sideordnet med den praktiske Flyveundervisning 
finder der en teoretisk Uddannelse Sted i Flyver
korpsets Værksteder paa Kløvermarksvej, hvor 
Mester P. Nielsen er Lærer, og den afsluttes med 
en Eksamen den ao. December, hvor 8 Elever he
staar. Dagen efter udfører nogle af Klubbens Elever 
deres første Soloflyvninger, og i Løbet af Foraaret 
1928 erhverver 10 Elever deres Sportsflyvercertifikat. 

Alt synes at tyde paa Fremgang for den unge 
Klub, men saa indtræffer desværre i Juli Maaned 
det kedelige Uheld, at Klemm-Daimleren lider totalt 
Havari, og det sætter pludselig en Stopper for al 
videre Uddannelse, da Klubben ikke selv har Mid
ler til Anskaffelse af en ny Sportsflyvernaskine. 

I nær Fremtid tages der atter fat paa 
den praktiske Flyveruddannelse. 

Til Trods for det store Arbejde, der ble\' gjort fra 
Bestyrelsens Side for at skaffe 1\Iicller til Indkøb 
af en ny Skolemaskine, bragte det dog intet Re
sultat, og man har derfor nu fundet en anden Ud
vej for at aive Klubbens Medlemmer Le.ilighed til 
at· genoptage den praktiske Flyveruddannelse, idet 
man forbe~eder et Arrangement med "Dansk Er
hvervsflyvning". Dette Selskab er som bekendt i 
Besiddelse af "De Havilland l\foth"-Maskiner, og 
med Militærflyveren H. I. M. Jensen som Lærer vil 
Klubmedlemmerne atter kunne komme paa Vin
gerne for at træne til det eftertragtede Certifikat. 

Hvad Uddannelsen vil koste kan endnu ikke siges 
med Bestemthed, da dette i nogen Grad vil være 
afhængig af Elevernes Antal. Jo fiere der melder sig, 
desto billigere bliver det for den enkelte. Udgifterne 
pr. Flyvetime vil sandsynligvis komme til at ligge 

omkring 75- 100 Kr.; men den nø.iagtige Pris kan 
først opgives, naar man ved, hvor mange Elever, 
der melder sig. Hvor mange Flyvetimer, der for
dres for at faa Certifikat, er selvfølgelig afhængig 
af den enkeltes større eller mindre Anlæg; men 
Erfaringen har vist, at Uddannelsestiden varierer 
fra ca. 10 til ca. 13 Flyvetimer. 

Da det gælder om at faa saa mange som mulige 
til at delta, re i Undervisningen, har Klubben hedt 
os meddele~ at hele Beløbet ikke hehover at blive 
indbetalt paa een Gang. 

Hvilke Betingelser fordres for at kunne 
deltage i Flyveundervisninger og for 

senere at erhverve Certifikat. 
I saa Henseende <1ælder først o!! fremmest de af 

0 L' 

Staten foreskrevne Bestemmelser, og disse forlanger, 
at Eleven skal 

1) være fvldt Hl Aar, 
2) have tinderkastet sig de foreskrevne Læge

undersøaelser med tilfredsstillende Resultat, 
3) have ge;nemgaaet de psykofysiske Prøver med 

tilfredsstillende Resultat. 
Forinden Eleven for Tilladelse til at flyve Solo, 

skal Vedkommende have bestaaet Eksamen i Teori, 
der omfatter Luftvejsregler, Motorteknik og Aero
planlære. Denne Eksamen, samt den forberedende 
Undervisning, lader Klubben afholde gratis . Dette 
fordrer naturliuvis, at man er Medlem af Sports
flyvekluhhen . Herfor uetal_es 5 Kr. i ~rn!skud, Jn:o~·
efter det halvaarliae Kontmgent er b lu. Samhchg 
er man saa Medlenf af Det kgl. aeronautiske Selskab, 
og har som saadan fri Adgang til Selskabets Møder, 
Foredrag, St,l'vner samt dets righoldige Bibliotek. 
Endvidere l'aar man gralis tilsendt l\ledlemsbladet 
,,Flyv". . . . . 

Om alle nærmere Oplysnmger henviser v1 til 
Klubbens Sekretær: Militærflyveren Th.Jirnl-Nyholm, 
Ø. Søgade 104, Tlf. Øbro 1155 v. Indmeldelser i 
Klubben kan ske til Sekretærens Adresse eller til 
Det kgl. danske aeronautiske Selskab, Prins .Jørgens 
Gaard , Christiansborg, Tlf. Byen 6726. 

Lærere og Elc,·cr ,·cd hluhbcns Ii:lcmm-Duimler. I )lnsl.incn: Ovcrolficinnt 
C. C. Lursen og Scicr-~iclscn. Staaencle fru venstre: Tandlæge Christensen. 
nuværende :Mililærflyver ,Juul-Nyholrn, K. Petersen, C. Sorensen. Assurnnclor 
Carlsen, E Grunzow, Kontorchef Damm. Løjtnant H. P.S. Hansen, Ii:lubbcns 

Mekaniker samt Ing. Drescher. 
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,,Europ~ rundt". 
Den store Prøve for Sportsflyvemaskiner. 

I Fortsættelse af Artiklen i forrige Nummer af 
.,Flyv" kan vi nu hringe de endelige Hesultater 
fra clet store Stævne for Turistflyvemaskine. 
Den 7500 km lange Distance, der skulde gen

neml'lyves, og som strakte sig gennem de Heste 
europæiske Lande, satte Førernes Dygtighed og 
Udholdenhed paa en haard Prøve, idet Vejret paa 
hele Strækningen var det slettest mulige. Alle de 
60*) deltagende Maskiner uaaedc derl'or heller ikke 
at gennemføre denne strenge Prøve; men kun de 
:17~) kom flyvende rettidig tilbage til til Udgangs
stedet, Berlin. De første, der ankom, var Englæn
derne Kapt. Broad og Mr. Buller, tæt efterfulgte 
af deres Landsmand Thorn samt Tyskerne llforzi/c 
og Dr. Pasewaldt. 

I Tiden fra den 1. til 7. August fulgte derefter 
nogle travle Dage, hvorunder de deltagende Ma
skiner maatte gennemgaa alle de mange øvrige 

") .\f de liO startende Deltagere var 30 tyske (20 fuldendte), 
12 polske (5), 3 spanske (1), 2 sve.(lssiske (2), (i franske 
(2) samt 7 engelske (7 ). Tallene i Paranlels angiver, hvor 
mange, der gennemforte den 7500 km lange Flyvning. 

Bedømmelsesgrupper, inden det endelige Resultat 
af Stævnet kunde opgøres. Hvori disse bestod, har 
v1 nærmere omtalt i ,Flyv"s August-Nummer. 

Slutresultatet blev følgende : 
1. Morzik - Tyskland - B. F. ·w.-Argus. 
2. Poss " - Klemm-Argus. 
3. Notz - Klemm-Argus. 
4. Miss Spooner England - Moth-Gipsy. 
:1. Pol te - Tyskland - B. F. vV.-Siemens. 
6. Carberry - England - l\Iono-Special. 
7. v. Massenbach - Tyskland - B. F. W.-Siemens. 
8. Broad - England - Moth-Gipsy. 
\). Kriiger - Tyskland - B. F. W.-Argus. 

10. Dinort - " - B. F. W .-Argus. 

Tyskerne har saaledes opnaaet en meget smuk 
Placering, idet de mellem de 10 første har besat 
de syv Pladser, og derimellem Første-, Anden- og 
Trediepladsen. 

Den bedst placerede mellem de engelske Deltagere, 
blev den kendte kvindelige Flyver, Miss Spooner, 
som opnaaede F_jerdepladsen. 

,,Politiken"s Flyvestævne i Kastrup Lufthavn den 10. August. 
E:-- pragtfuld Sommersøndag, en Række ypperlige Flyv

nin«er et vel "e1111emfort Program orr Politiken" kunde 
t:, ' b ' b '1 

notere en Kæmpesuct es. Lufthavnen - og Det danske Luft-
farlselskab - oplevede en af deres allerstorste Da 11e; ov . r 
40.000 Tilskuere havde givet i\lode, og et bedre Bevis paa 
Publikums Begejstring fo :· Flyning kan næppe for langes. 
Interessen for Flyvning er saa s tor, al Pladsen uden om 
Lufthavnen er for lille. Heldigvis, maa man sige, for del 
var værre, hvis det var omvendt. -

Stævnets Attraktion var den svejtsiske Kunstflyver Victor 
Glardo11. i\leget h ;;. r været skrevet om hans Flyvninger, men 
inlel for overdreven t. Hans Serie af Kunstflyvninger blev 
forelaget i tr • Afdelinger, og derimellem viste Stævnets 
øvrige Deltagere deres Præstationer. Glardons Flyvninger 
tog helt Ve.(ret fra selv de mest kræsne Tilskuere. Hans 
Rulninger fra normal Flyvestilling og fra Hygflyvning blev 
udført med en enestaaende Lethed og Elegance, og hans 
Serie af hen\'ed en Snes Rulninger, som han foretog, alt 
imedens han kredsede rundt om Pladsen, var i Særdeleshed 
imponerende. Hvad enten han fløj med Hoved op eller ned, 
manøvrerede han sin ]\faskine med lige stor Sikkerhed. 

Foruden Glardom, Raabe-Katzenstein-Schwalbe (Siemens 
l\lotor) havde Stævnet samlet 1 en_elsk Puss Moth, 1 Stan
darcl l\loth (Direktør Thielst), 3 tyske Klemm, 1 Junkers 

.Junior, 1 Fokker F. TX (K. L. i\l.) samt en af D. D. L.s Fok
ker F. VII. 

Den unge, danske Sportsflyver, Arvid Hansen, viste en 
meget smuk Kuns lflyvnin g med en af Klemm-1\laskinerne 
den lyske Kuns tflyver J(inderm an viste Kunstflyvning med 
Junkers ,Junior og deltog endvidere i en underholdende 
Ballonjagt, den engelske Flyver Buckingham floj med Puss 
l\loth'en sammen med den store 3-motorede Fokker F. IX, 
ført af den hollandske Flyver Smirnoff, og endelig var der 
Programmels andet store Punkt: Faldskærmsudspringet. 

Dette blev foretaget af den unge i\lilitærflyver, Korporal 
Petersen. Han gik op som Passager med D. D. L.s Fokker; 
fra UOO l\leters IIojde foretog han sit Udspring og landede 
glat midt foran Tilskuerpladserne. Ilan benyttede en af de 
sædvanlige Tjenesleskærme (lrvin), og det var første Gang, 
han prøvede et Faldskærmsudspring. 

Den interessante Opvisning varede el Par Timer, og 
Publikum lønnede den med stærkt Bifald. 

"Politiken" fortjener en Tak, fordi det ikke alene har taget 
Initiativet, men ogsaa har løbet den store økonomiske Risiko, 
der er forbundet med Arrangementet af et Flyvestævne, i 
Særdeleshed da hele Overskudet bliver delt ligeligt mellem 
"Danske Flyveres Fond" og 131adets Feriebørnskoloni. 

Flyveopvisning paa Klampenborg Væddeløbsbane. 
Løjtnant J{. Clauso11-Kaas, der ror et Par l\laaneder siden 

vendte hjem fra Amerika, her oprettet Selskabet "Dansk 
Sportsflyvning". Hertil har han i Amerika købt en "Argo" 
Sportsflyvemaskine, med hvilken han agter at afholde Op
visninger i Kunstflyvning . 

Den første Opvisning har "Dansk Sportsflyvning" arran
geret til Lørdag den 13. September paa Klampenborg Vædde
løbsbane. Foruden Lln. Clauson-Kaas· Kunstflyvnin~, vil 
Programmet byde paa rlere andre interessante Flyvnmger 
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Hvad koster en Sports
flyvemaskine? 

DA mange af vore Læsere har anmo
det os om al skaffe Oplysninger 

om Priserne paa Sportsl'lyvemaskiner, 
deres Nyltelas l og I lastighed, bringer 
vi hermed en Overs igt over de mest 
kendte i\laskintyper. 
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De Havilland Puss-Jllolh. (England) 

De anførte Oplysninger er meddelt 
efter de paagældende Firmaers Opgi
velser. Priserne er ab fabrik. for Le
vering i Danmark maa saaledes yder
ligere regnes med Forsendelse og Told. 
For nogle i\laskintypers Vedkommende 
er opgivet en Mindstepris, idet denne 
retter sig el'ter i\laskinens Konstruktion 
(l\'ietal- eller Træstel), den anvendte 
Motortype samt Udstyret. 

I Opgivelserne om Nyttelast er inklu
deret Fører, Passager, Benzin og Olie. 

Pris: 1000 Pd. Strl. Motor: Gipsy III. Nyllelast: 880 Ibs {incl. 163 Ibs Benzin 
og 17 lbs Olie). Kabinen har Plads til l Forer samt 2 Passagerer. Marhhaslighed: 

150 rno km/T. Repræsentant i Danmark: Aero-Agenturet, Fredericiagade 21. 

Avra "Avian". (England) 
Pris: fra 800 Pd. Strl. Motor : Armstrong Genet Major eller 
Cirrus Hermes. Nyllelast : med Armstrong Motor 633 Ibs; 
med Cirrus 595 Ibs. I begge Tilfælde er includeret 160 Ibs 

Benzin og 20 Ibs Olie. Marchhastighed: 14-1 km/T. 

Desouler Coupe. (England) 
Pris: 985 Pd. Strl. Motor: Gipsy 3 med hængende 

Cylindre, 120 UK. l\yllelast: 750 Ibs. Kabinen 
har Plads til 1 Fører samt 2 Passagerer. 

Marchhastighed: 168-176 km/T. 

Blackburn ~Bluebird IV". (England) 
Pris: fra 595 Pd. Strl. Motor : Cirrus III, Gipsy eller Arm
strong Genet i\lajor. Nyllelast med Armstrong Genet i\lajor: 
738 Ibs (incl. 163 Ibs Benzin). Marchhastighed med samme 

i\lotor: 150 km /T. 

De Havilland Gipsy Molh. (England) 
Pris: fra 595 Pd. Strl. ,1/oto : Gipsy 100 HK. Nyllelasl: 850 Ibs, 
(incl. 19 Gallons Benzin og 2 Gallons Olie). ,lfarchahslighed: 

120- 129 km/T. 
Repræsentant i Danmark: Aero-Agenturet Fredericiag. 12. 
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Sparlan "Arrow". (England) 

Pris: fra 650 Pd. Strl. Molor: Gipsy II (eller 
Cirrus III og 1-Iermes). Nutle/ast: 5!}5 Ibs 

(incl. Hi7 Ibs Benzin og 25 Ibs Olie). 
Marchhastighed: 136- 1-14 km /T 

Farman F. 200. (Frankrig) 
Motor: Salmson 120 HK. Nyttelast: 380 kg (incl. 100 kg 
Benzin og Olie). Marchhastighed: 1.JO km/T. Ben:inforbrug: 

35 Liter i Timen. 

Klemm VL 25 Va. (Tyskland) 
Pris: 13.250 Rmk. Motor: 80/100 JIK. Argus As 8. Nyllelast: 
450 kg. Marchhastighed: 160 km/T. Maskinerne kan leveres 
med følgende Motorer: 20 HK. Daimler; ,10 IIK. Salmson, 

Gipsy, Cirrus samt Armstrong Genet rilajor. 
Repræsentant i Danmark: Cai Caspersen, Toldbodvej 7. 
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Farman F. 230. (Frankrig) 

Motor: Salmson 40 IIK. Nyttelast: 183 kg (incl. 50 l Benzin 
og 8 I Olie). 2-sædet. Marchhastighed: 140 km/T. 

Be11:inforb1:ug: 12 l i T. Kan ogsaa leveres 
med en 95 IIK. Renaull Motor. 

Caudron C. 232. (Frankrig) 
Pris: 78.000 Frcs. Motor: Renault 9:'i HK. Nultelast: Benzin, 

Olie, Fører, Passagerer samt 50 kg Bagage. 
Marchhastighed: rno km i Timen. 

Junkers "Junior". (Tyskland) 
Pris: 16.200 Rmk. Motor: Armstrong Siddeley Genet. Nyttelast: 
250 kg (heri 62 kg Benzin og 8 kg Olie). Marchhastighed: 140 

km/T. Maskinen er helt og holdent bygget af Metal. 
Repræsentant i Danmark: E. Granzow, Korsørgade 19. 
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Arado. Ar L Ila TREFF AS. (Tyskland) 
Pris: 17.000 Rmk. Motor: Argus As 8 100 IIK. Nyttelast : 

320 kg (heri 85 kg Benzin og 10 kg Olie). 

B. F. H'. Jf. 23 b. (Tyskland) 
Pris: 11.300 Hmk. Motor: .\r111-,Lrong Genet Jiajor. N!fllelasl; 
'.DO kg (heri HO kg Brændstof). Marchhaslighecl: 138 km/T. 
Kan ogsaa leveres med -IO IIK. Salmson 11lotor til 1-LOOO Rmk., Marchhastighed: 

1G7 km /T. eller med 801100 IJK. Argus til 1'.:!.200 Rmk. 

,,Argo·'. (U. S. A.) 
Pris: -UOO Dollars. lrlolor: 11.'i IIK" Hess Warrior. Nyltelasl: i'>:18 Ibs. 

1llarchhasti,qhrcl: HiO km lT. 
Prisen inclll(/erer: Slaalpropel, lljulbrem:,,cr, Na\'igatiom, ly:,, ..,aml alle Jnstrnmcnler. 

Hepræscntanl i Danmark: Ltn. K. Clau-,on- Kaas, \'endersgade :1:-1. 

Armstrong Siddeley 
Genet Major. 
100/110 HK. 

(England) 

~1-<'yl. luflkolcl. Normal Ydebc: 
to:J llK. Bcnzinl'orbrug: 

~ I kg i Timen. 
Oliel'orbrrug: 

l kg( I'. 
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Gipsy Ill. (England) 
4-cyl. luflkølel med hængende Cylindre. Norm:11 

Ydelse ved 2000 Omdr./.111in. 105 11K. 
Benzinl'orbrug: u,75 Gallons/T. 

Flyveulykken den 18. August. 

IIET ar Flyveren, Korporal J. la Cow· startede Hund
flyvningsselskab skulde raa en hrat .\fslutning. 
Efter al have foretaget P:.issagerflyvninger ved 
Dybvad, startedes der for hjemgaaende den 18. 

August; men umiddelbart efter Starten, 2 Kilometer rra 
Dybvacl, styrtede i\laskinen til .lorden og Flyveren dræbtes 
paa Stedet. Passagereren, i\lekaniker /{, Larsen, slap ved et 
Vidunder med nogle faa Skrammer. 

i\laskinen var en .,Ile llavilland !J", som Kpl. la Cour og 
1\-lck. Larsen i F:dlesskab, et l'ar i\laaneder i Forvejen havde 
købt af Det Danske Lul'U'arlselskab Lil Huncll'lyvninger og 
Reklameflyvninger. 

Efter de Unclersogelser, som Statens Luftfartstilsyn fore
tog af Vraget umiddelbart efter Ulykken, kan der næppe 
være Tvivl om dennes Aarsag. Maskinen, der under Hund-
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Argus As 8. (Tyskland) 

1-cyl. luftkølet nrnd hængende Cyliudre. Normal Ydelse 
ved 1400 Omdr./:\lin. 80 HK Benzinforbrug : 18 kg 

i Timen. Olieforbrug : 0,8 kg i Timen 

flyvningerne i Provinsen, i længere Tid ikke havde været 
i Hangar, havde i denne Periode været stærkt udsat for 
Regn og Fugtighed. Derved er Limningen i venstre Plan 
ga:.iet op, og under Flyvningen er der gaaet Brud paa Planet, 
hvorefter den skæbne::.vangre Ulykke er sket. 

Korporal la Cour var 28 Aar gammel. I April Hl2Q blev 
han Elev paa llærens Flyveskole, hvor han viste sig at 
være en dygtig og paaliclelig Flyver. Efter endt Flyverud
dannelse bosatte han sig i Odense; men Interessen for Flyv
ning kunde han ikke slippe, og et Par 1\laaneder forinden 
Ulykkesdagen startede han sammen med 1\lekaniker Larsen 
et Selskab, med det Formaal for Oje at foretage Rundflyv
ninger rundt om i Landet. 

Kun smukke og hjertelige 1\lindeord kan siges om Kor
por:.il la Cour. -

Herhjemme fra. 
,,Dansk Erhvervsflyvning". 

I Anledning af forskellige l 'dtalelscr i Dagbladene an
gaaende Kontrol med Passagerflyvemaskiner, meddeler 
.,Dansk Erhve1-v::-rt yvning" folgende: 

"Vore Flyvemaskiner afgaar allid fra Kastrup Lul'thavn 
direkte til <l l' n Plads, hvor Rundl'l y vning skal afh oldes. 
Umiddelbart inden SLarten rra J\as trup efterses ;\la::-kinerne 
ar en dcrv:l'rendc, auloriserel Flyvemekaniker, rier uds ted er 
Sikkerhedsattest som paabudt i .. ,\ nordning om Lufll'arl '·. 

Maskinerne:,, 11,iem..,Lcd er Hangar I[ i Staten~ Lul'tha\'11 i 
Kastrup. Naar i\la::-kinerne opholder si g i J>ro,·in<,en, kommer 
de som Regel under Tag, id e t Plan erne kan <;laa::. ti lbage. 

Sker del en s,i tl' lden liang, de maa ::-taa ude, er de ror
s\'arligt tild:ckkcl, ligesom der holdes \'agl \'Cd dem ". 

Hngelsk Flyveesl, mlrille besøger Kobenhavn. 
Danmark har i de første Dage i September haft Be),og 

af Eskadrille :mt l'ra Hoyal 'Air For<'e under Kommando al' 
Group Captain E. H. C. Nan.rnn . Eskadrillen, der he!>lod af 
4 Supermarine Soulhampton Flyvebaade, :,,tartedc den :!. 
Sept. fra Feli:-.stowe til Esbjerg, og næste Dag rloj den 
videre til København. 

Eskadrillen var paa Togt li\ Skandinavien og de balli..,Jrn 
Stater, og l'ra l(obcnhavn gik Turen videre til Stockholm, 
Helsingfors, Reval, Higa, l\lemcl, Puzk, Stockholm, Oslo, 
Esbjerg, Felixstowe. Hjemkomsten er beregnet til den 
2. Oktober. 

Del flyvende Kontor. 
Den 18. August startede en ar Luftfartselskabets Trafik

maskiner med Løjtnant H. P. S. Hansen som Fører paa en 
interessant Tur Danmark r undt. ~faskinen var lejet af Good
rich Hubbcr Company til en Forretningsre.ise rundt lil alle 

Det flyvende lfontor. 
Grosserer E. Prehn og Reklnmechel C. F. Thomser,. 
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de storre Provinsbyer. I den Anledning var det indre af 
Maskinen blevet udstyret som et veritabelt Kontor, saaledes 
at Direktør C . .T. Pomeroy, Grosserer Ern.~/ Prchn og Reklame
chef C. F. Thomsen, der var med som Firmaets Hepræscntan
ter under hele Rejsen, kunde varetage deres Salgsarbe,ide. 

Turen varede fem Dage, og efter Hjemkomsten til Lurt
havnen udtalte Reklamechef Thomsen sin store Tilfredshed 
over Rejsens Forlob. Overalt, hvor det flyvende Kontor var 
kommet frem, var det blevet mødt med megen Interesse 
og Begejstring. 

Forhaabentlig bli\'er det ikke sidste Gang, at en saadan 
Forretningsrejse foretages pr. Flyvemaskine herhjemme. Ikke 
alene har det paagælclende Firma Lldbytte af Turen, men 
denne er i lige saa høj Grad en Propaganda for Flyv
ningens Sag. 

Modeludstilling i "Politikens" Hus. 
I Dagene fra den 24. til 31. August havde Dansk l\lodel-
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og Svæveflyverforening arrangeret en Udstilling af l\lodeller 
i Politikens llus. Mellem de mange smukt udførte l\linia
ture-Flyvemaskiner, lagde man særlig i\lærke til Modellerne 
ar Ellehammers første Flyvemaskiner samt nogle meget 
smukt forarbejdede Kopier af Flyvemaskiner fra Flyver
korpset og Flyvevæsenet. 

Den første danske Flyvemaskineforretniny. 
En af vore ældste l\lilitærflyvere, Ing. Cai Caspersen, har 

i Forbindelse med sin kendte Automobilforretning oprettet 
en Afdeling for Flyvemaskiner og Tilbehør. Bl. a. har han 
nylig overtaget Hepræsentationen for Klemm Fabrikerne 
samt for Goodyear Rubber Co.'s aeronautiske Fabrikata. 
Samtidig er han flyttet ind i nye, centraltbeliggende Lokaler, 
Toldbodvej 7. 

Nyt fra alle Lande. 
Svæveflyvningens nye Resultater. 
I Dagene fra den 0- 24. August afholdtes det 11. Stævne 

ved Rhon, uden at der dog herunder fandt nogle særlige 
bemærkelsesværdige Svæveflugter Sted. 

Umiddelbart forinden Stævnet blev der imidlertid fore 
taget to Svæveflugter af Betydning. 

Kronfeld foretog en Svæveflugt, der strakte sig over 162 km 
i lige Linie, og Dittmar naaede en llojde ar 3200 l\leter. 
Begge startede fra \Vasserkuppe. Dittmar havde en Vind
styrke paa 12-18 Sekundmeter og udnyttede el Cumulus
Skylag til sin Højdeflugt. Da Skyerne spredte sig, Yar Op
driften borte, og han maatte lande. 

Atlanterhavsflyvning. 
Lederen af den tyske Trafikflyverskole paa Sild, Wolfqang 

von Gronau, har i al Stilhed foretaget en Flyvning over det 
nordlige Atlanterhav. Han startede fra Sild den l!l. August 
og landede i New York den 26. August efter i\lellemlan
dinger i Reykjavik, lvigtut og Halifax. 

Han benyttede en Dornier \Val. (Den samme som Amund
sen benyttede i 1025 til sin Flyvning over Polarhavet.) 

Von Gronau's Flyvning har været vel forberedt, og alt 
har været planlagt til de mindste Detailler. Allerede i .Juni 
1928 foretog han bl. a. en Orienteringsflyvning fra Sild til 
Reykjavik og Retur. 

Caterpillar Club. Denne særegne Klub, ll\'oraf man kun 
kan blive l\lerllem, naar man har reddet Livet ved Fald
skærmens llj re lp, tæller nu o,·er HOO i\ledlemmer fra 1:1 for
skellige Lnntle. Det slorste .\ntal l\ledicmmer findes i L'. S. A, 
nemlig '.Wl, og dercl'kr folger England med 10. Som Num
mer :.! og I rolger Polen og Sverrigc med henholdsvis 13 
og 5 .. Japan, Canada, Holland og Danmark (Kapt. Bjurkov 
og Søltn. I larms) har hver~ i\ledlemmer i den eksklusive Klub. 

Junkers nye Hangarkonstruktion, som ble,· vist i 
ttflyv-s .Juli Nummer, er bl.a. blevet anvendt paa IIeston 
Aerodrnmen i England. I ttflight" for den 18. Juli 1!130 Side 
804-806 findes en nærmere Beskrivelse af denne ny Ilan
gartype. 

Dornier D. OX i Amerika. Den planlagte flyvning med 
Kæmpeflyvebaaclen D. OX til U. S. A. synes at skulle møde 
Vanskeligheder. Efter hvad det engelske "Aeroplane" skriver, 

ligger Vanskeligheden hos de amerikanske Toldmyndigheder. 
For at faa dækket nogle af Udgifterre var det l\leningen, at 
Flyvebaaclen skulde anvende<; til en Række Passagerflyv
ninger, men i ·saa Fald forlanger i\lyndighederne en Told
afgift paa BO 0/o, hvilket vil beløbe sig til 700.000 Dollars, og 
denne mægtige Udgift volder ganske naturligt Betænkelig
heder. Den Omstændighed, at Flyvebaaden l1a1· faaet mon
teret 12 amerikanske l\lotorer, er aabentbart ikke tilstræk
keligt til at fritage den for Toldafgift. 

Ny Udholdenhedsrekord. De amerikanske Flyvere, Jack
son og O'Brien s tartede den 20. Juli fra St. Louis med Fly
vemaskinen ~Greater St. Louis", og 27 Døgn senere, den 17. 
Aug., landede de atter paa Flyvepladsen ved St. Louis efter at 
have været fi-17 Timer i Luften. Landingen maatte foretages, 
fordi i\lotorens Oliefilter var blevet tilstoppet. 

Luftskibet "R. 100" krydser Atlanterhavet. Det startede 
fra England iCarclington) den 29. Juli og naaede Montreal 
i Canada den 1. Aug. Distancen, 3.364- miles, blev gennem
fløjet paa 7\l Timer. Den U . August startede det til Hjem
rejsen og naaede tilbage til Cardington den 16. efter en 
Rejse paa 'ft7 Timer 5 l\linutter. 

l uftvejen over Atlanterhavet. Efter det engelske Luft
skib "R. 100"s sidste Rejse har der ialt været foretaget 12 
Ture metl Luftskib over det nordlige Atlanterhav, Disse 
har tilsammen befordret <·a. 550 Personer. Alle Turene er 
blc,·et gennemforte med 100 0 /0 Sikkerhed. 

;\led Flyvemaskiner har der ialt været foretaget 28 Forsøg. 
J>eraf er der gennemført 10 Rejser fra Ves t mod Øst (med 
ialt 2-1 Personer), ~, Rejser fra Ost mod Vest (med ialt 17 
Personer), (i Flyvemaskiner med ialt 18 Personer er hava
reret og nødlandet paa Soen, hvor de er blevet reddede af 
forhipasserende Skibe, og endelig er 7 Flyvemaskiner totalt 
forli s te (med iall 15 Personer ombord). Rejserne pr. Flyve
maskine k:rn saaledes ikke notere mere end ca. 5-1 0/o Sikker
hed, idet kun ln ar de ~8, der forsagte, har formaaet at 
gennemfore Turen. 

Atlanterhavsflyvning. De to franske Flyvere, Cosies og 
Bellonle, startede den l. Sept. fra Paris med New York som 
i\laal, og efter 38 Timer 18 i\-linutters Flyvning landede de 
paa Curtis Field. De benyttede en Breguet Landmaskine med 
en 600 IIK, Hispano Suizza Motor. 
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ANDRE E'S 

Et Skib slaar Sundet ned i Dag; 
fra Kysten Tusind Tanker følger. 

Paa Halvmast ses del svenske Flag, 
som over Anclree' s [{ iste bølger. 

Et Spand af Aar fra den Dag randt, 

da "Ørnen" steg med Kurs mod Polen 
fra Svalbards Kyst - og brat forsvandt 
i Ødet under Midnatssolen. 

Den naaede ej sit høje ~laal.1 

De tapre Mænd har maaltet tømme 

en. Nederlagets bitre Skaal, 

forlise stolte Forskerdrømme. 

HJEMFÆRD 

Var Legeværk da kun den Færd, 

fortjent til ingen bedre Lykke 

end til Forlis paa øde Skær; 
laa Starten alt i Dødens Skygge? 

Nej, Nej I En Daad, el llfanddomsværk, 

som Epigoner sent vil ære, 

en Daad det var, saa stolt og stærk, 

for Tidens Veghed herlig Lære. 

En Daad, af Villie født og Aand, 

som højt til Eflerslægten taler 

om Helte, der saa redebon 

gav Livet hen for Idealer. 

Et Skib staar Sundet ned i Dag; 

mod Hjemmel gaar den sidste Rejse. 

For Døden Halvmast staar vort Flag, 

for Daaden vi det helt vil h~jse. 

Charlottenlund, 29. September 1930. G. KREBS. 
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Et magnetisk Fjernkompas med Trykluftstyring. 
Diplomingeniør Friederich Hauptmann, Berlin. 

Bearbejdet ved Kapt. H. Herschend. 

BUFTFARTØ.lERS Overlegenhed over alle .iord
bundne Trafikmidler beror for en stor Del 
paa de førstnævntes større Hastighed. Denne 
betinges ikke alene af Luftfartøjernes store 

Egenhastighed, men ogsaa af den Omstændighed, 
at de er i Stand til at benytte den korteste Vej fra 
Sted til Sted. 

For fuldtud at udnytte den sidstnævnte Fordel 

pas. Et lignende Forhold gør sig gældende for For
dringerne (i og 7, idet Førersa.~det i de fleste Luft
fartøjer C'r det til Indbygning af et Kompas daar
Jigst egnede Sled, hl. a. p. Gr. af ~Iotorcns og Start
magnetens Nærhed. 

Benyttes et magnetisk F.(crnkompm,, kommer man 
udover mange Vanskeligheder. Som det fremgaar 
af Fig. 1, hestaar del af 3 Jnslrumc11ler: 

Fig. 1. Det magnetiske Fjernkompas. 

- nemlig at holde en nøjagtig lige Kurs - fordres 
-et fejlfrit Kompas. Det er derfor en Selvfølge, at 
man siden Flyvningens første Dage har gjort sig 
de allerstørste Anstrengelser for at fremstille et 
Kompas, der opfyldte alle de Fordringer, der maa 
stilles til et godt Luftfartøjskompas; nemlig: 

1. Stor Aflæsningsnøjagtighed. 
2. Ringe Vægt og lille Rumfang. 
3. Stor magnetisk Indstillingskraft. 
4. God Afdæmpning. 
5. "RoK, d. v. s. at Rosen hurtigt kommer i Ro 

efter en Svingning. 
13. Let Kursaflæsning fra Førersædet og 
7. Indbygning saaledes, at Kompasset er mindst 

muligt paavirket af Luftfartøjets Magnetisme. 

For det almindelige Spritkompas - en nyere og 
mindre Type Skibskompasser - er det meget svært, 
for ikke at sige umuligt, at opfylde alle de nævnte 
Fordringer. De to første Fordringer kan saaledes 
ikke forenes; thi skal en almindelig Kompasrose 
være let at aflæse, maa den have en stor Diameter, 
hvilket er ensbetydende med et stort og tungt Kom-

1. Det egentlige Kompas (Hovedkompasset ). 
2. ,,Kursrosen". 
3. Kursviseren . 

Hovedkompasset indbygges almindeligvis i den 
bagerste Del af Luftfarto.icts Krop, da det er det 
magnetisk set gunstigste Sled. 

Kursviseren anbringes umiddelbart foran Føreren 
og sættes i Forbindelse med Hovedkompasset ved 
2 enkelte Luftledninger. 

Kursrosen indbygges i Navigatørsædel eller, !;aa
frernt der ingen særlig Navigatør medførC's, i Forer
sædet. Kursrosen og Hovedkompasset forbindes ved 
en bøjelig Aksel. 

Hvorledes Fjernkompasset virker, fremgaar af 
Fig. 3. Der findes ingen "Rose" over Magneterne, 
men derimod en lille exentrisk Skive, der regulerer 
Luftstrømmen gennem de ovenfornævnte Luftled
ninger; normalt vil denne Skive lukke lige meget 
af for begge Ledninger. Svinger Magneterne, vil 
den exentriske Skive følge med, og Luftstrømmen 
vil saaledes blive stærkere i den ene Ledning og 
tilsvarende svagere i den anden; dette bevirker, 
at Kursviseren, der er en "Differenstrykmaaler" , 
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hvortil begge LuflJedninger fører, giver et Udslag. 
Kursviseren staar altid paa ~Nul" naar begge Luft
ledninger er ligemeget lukkede. 

Den 11odvendige Luft al' et Tryk paa ca. 220 mm 
\' . S. frembringes af en lille Venturidyse, monteret 

/J,egsaml" Wel.~ 

Fi;l, 2. D!!l nrngneliske Fjernkompas in,lhyggel i en Flyvemaskine. 

el eller andel Slell i Flyvemaskinens Krop, hvor
dier en i Hovedkompasset anbragt Reduktionsventil 
nedsætter den l'rcmhragte Svingning til en kon
stant Værdi. 

Dre.ier man Kursrosen, hevirker den bøjelige 
Aksel, at Hovedkompassets Kompaskop med de til 
denne l'aslgjorle Lul'tledninger drejes det samme 
Antal Grader; man kan saaledes ved at dreje Kurs
rosen allid bringe Luftledningerne til den Stilling, 
hvor de er ligemeget lukkede og den exentriske 
Skive, <l . v. s. Kursvise-
ren, staar paa "Nul ". 
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2. Ringe Vægt. 
Hovedkompas 1.300 kg Diam. 140 mm Højde 165 mm. 
Kursrose 0.500 " " 110 " Dybde 85 " 
Kursviser 0.!l00 " Højde 36 " Bredde 124 " 

Dybde 138 " 
Det fremgaar heraf, at Fordring 2 saaledes fuld tud 

opfyldes. 

3. Stor magnetisk Indstillingskraft. 
De mange Flyvninger, der indtil Dato er fuldført 

ve<l Hjælp af Askania Fjernkompasset, beviser, at 
Indstillingskraften er stor; dette maa p. Gr. af de 
gunstige Indbygningsmuligheder ogsaa være Tilfæl
det. Kompensation har endnu ikke vist sig nødvendig. 

4. God Afdæmpning. 
Dæmpningen er opnaaet ad elektrisk-dynamisk 

Ve.i og er i Askaniakompasset bragt ned til det 
mindst mulige. 

5. Ro. 
Svingningstiden er p . Gr. af den ovennævnte elek

trisk-dynamiske Dæmpning meget kort. 

6. Let Kursaflæsning. 
Kursviseren kan let indbygges umiddelbart foran 

Føreren. 

Fjernkom passet bru
ges paa følgende Maade: 

Metr.brc:,1 

Kursrosen stilles paa 
den ønskede Kurs, og 
Flyveren styrer nu saa
ledes, at Kursviseren 
staar paa "Nul" . Holder 
Flyveren ikke den rig
tige Kurs, vil Kursvi
seren gøre Udslag til 
samme Side som Luft
fartøjet svinger. 

Af del følgende vil 
det fremgaa , hvorledes 
et Fjernkompas opfyl
der de tidligere nævnte 
7 Fordringer 

1. Stor Aflæsnings
nøjagtighed. 

Aflæsningsnøjagtig
heden kan gøres saa 
stor som ønskelig; den 
er kun afhængig af hvor 

fintmærkende Diffe
renstrykmaaleren er. 
Askania-·werke, Berlin, 
leverer til l• jernkom
passet en Kursviser, der 
ved en Kursafvigelse 
paa 5° giver et Udslag 
paa 15 mm ; delte vilde 
i et almindeligt Kompas 
fordre en Rose, hvis 
Diameter var 350 mm. 

l Luft 

Droui,l~en/1/ 

Pneumafischer Fernkomp_all 

Askgniq -Werke A. G._ 

ffa n,rsystem 

Fig. S. Skitse, der viser hvorledes Fjernkompasset virker. I Teksten llndl!s den nærmere Forklaring. 
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7. Indbygningen er omtalt tidligere. 

Anlæget kan desuden indbygges i Lighed med en 
"Skibstelegraf" og forbindes med en Kursviser for 
hver Flyver. 

Askania-Fjernkompasset har bl a. været anvendt 

Dornier Do. X. 
FTER de mange vellykkede 

Prøveflyvninger, der har 
fundet Sted siden Flyve
skibet løb af Stabelen i 

Juli 1929, er det nu gjort klar til 
sin første store Udenlandsrejse, 
og efter alle Solemærker at 
domme vil denne blive foretaget 
til Amerika. Oprindelig var del 
udstyret med 12 Brislol Jupiter 
l\Iotorer, men a[ Hensyn til de 
projekterede Flyvninger i ,ui1e
rika er disse blevet ombyttet 
med 12 amerikanske, vandkø
lede Curtiss-Conqueror-i\Iotorer, 
Type G. V. 1570 a 600 HK Flyve-
skibet er blevet overtaget af sin faste Besætnmg, det 
store Passagerdæk er blevet møbleret, og alt er 
saaledes parat til den første Propagandarejse. 

Førerrummet ligger forrest paa øverste Dæk -
eller A-Dækket, som det k/'.\lcles - og her er Plads 
til to Flyvere. Styreorganerne til Højde- og Sideror 
samt til Balanceklapper er anbragt ligesom paa alle 
andre Trafikmaskiner, og de betjenes med lige saa 
stor Lethed som disse uden Medvirken af nogen 
Hjælpemotor. Ved hvert Førersæde er der anbragt 
to Gashaandtag, der hver for sig regulerer 6 Mo
torer. Omdrejningstalle t for Iwer Gruppe paa 6 
l\lotorer aflæses paa to Fælles-Omdrcjningstællere, 
der rr anbragt midt i Før errummet, imellem de 
to Instrumenlborde. Ved Hjælp af røde eller gule 
Lys holdes Føreren underrettet om, hvor mange 
Motorer, der er til Raadighed. 

Paa hvert Instrumentbord findes de sædvanlige 
Instrumenter, hvorimellem der naturligvis ogsaa er 
de mest moderne Instrumenter til Blindflyvning. 

Forbindelsen mellem Flyverne. Chefen og Motor
betjeningsrummet sker ved Hjælp af Talerør. 

Navigationsrummet ligger lige bagved Førerrum
met, adskilt fra dette ved en Skydedør. Her har 
Chefen sin Plads, og herfra dirigeres Luftkæmpen. 
Her findes Kortbord, Sekstant, Kronometer, Søkort, 
Arbejd-,kompas, Højdemaaler, Afdriftsmaaler o. s. v. 
samt Telefon til alle Dele af Flyveskibet. Fra Kom
m·tndo-Centralen kommer man ind til 

1lfotorbetjeningsrummet, hvor Skibets Ingeniør re-
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ved den af Køhl, Hiihnefeld og Fitzmaurice udførte 
Atlanterhavsflyvning og ved Mittelholzers Afrika
flyvning. Paa Natluftruten Berlin- Kønigsberg har 
der været fløjet over 500 Timer med disse Kom
passer uden mindste Funktioneringsvanskelighed. 

U o , llh! f lJU • • \., 

siderer. Anvendelsen af de mange Motorer har nød
vendiggjort en Centralisering af alle Regulerings
haandtag og Instrumenter for hver Motor, idet det 
vilde være umuligt for Føreren at overse alt dette 
samtidig med at passe Flyveskibets Manøvrering. 
Foruden Reguleringshaandtagene findes der for hver 
enkelt Motor følgende Instrnmenter: Omdrejnings
tæller, Thermometer for Vand- og Olietemperatur, 
Benzinmanometer og Oliemanometer. De Gange, 
der fører til de forskellige Motorgondoler, munder 
ogsaa ud i Motorbetjeningsrummet. 

Resælningen bestaar af 14 Mand, nemlig: 1 Chef, 
2 Flyvere, 1 Navigatør, 1 Telegrafist, 1 Ingeniør, 
3 Mekanikere, 4 Heservemekanikere samt 1 Ste
ward. Til Besætningen findes der Køjeplads om
bord. 

Passagerdækket, eller B-Dækket, er indrettet lige 
under Kommandodækket. Den Del, der er til Raa
dighed for Passagerrummene, har en Længde af 
24 m, en Højde af 2 m og en største Bredde af 
3,2 m. Det er delt i flere Afdelinger, hvor der i 
de mindre Hum er Plads til 8 Passagerer og i de 
større fra 10-15. Alle Passagerrummene er meget 
smagfuldt udstyretle, og der er regnet metl Plads 
til ca. 70 Passagerer. Forude paa B-Dækket findes 
der en Bar samt et Rygeværelse, udstyret med 
polstrede Lædermøbler; dereJter kommer man til 
to Passagerrum, der om nødvendigt kan indrettes 
til Soverum, og bag dette ligger de store Opholds
saloner. Helt agterude er anbragt elektrisk Køkken, 
Bagagerum samt Toiletrum. 

l 



• 

Nr. 9 

C-Dækket, eller det underste Dæk, rummer Brænd
stofbeholdningen. Her er 4 Benzintanke it 3000 
Liter samt 2 Tanke a 1700 Liter, og med de to 
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300-Liter Tanke, der findes i Planet, kan der saa
lecles medføres ialt 16000 Liter Bra'ndstof. Olie
tankene rummer tilsammen 1()()0 Liter. 

l'ussugcrdækkel pau lJo. X. 

Fransk Kæmpeflyvemaskine. 

IINDER det nyHg stedfundne franske Flyve
stævne ved Vincennes fik Offentligheden for 
første Gang Lejlighed til at se en ny mægtig 
Trafikflyvemaskine i Luften af fransk Kon

truktion. Den er bygget af La Socil!te Aerienne 
Bordelaise og har Typebetegnelsen D. B. 70. 

Denne nye franske Kæmpe, der helt og holdent 

er bygget af Durallumin, har en ret ejendommelig 
Konstruktion, idet Midterpartiet bestaar af to Fusi
lager (Kroppe), der er forbundet med hinanden 
paa en saadan Maade, at der er fremkommet et 
meget stort Hum til Brug for Passagerer og Gods. 
Hele Midterpartiet udgør med andre Ord en Del 
af et tykt, bærencle Plan, hvis indvendige Del ud-

lJ. li. 7U . 
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nyttes i sin fulde l els trækning til bekvemmelige 
Opholdsrum for Passagererne. 

D. B. 70 er udstyret med tre Lorraine- .,Orion " 
Motorer it 700 HK., og de er anLragt paa en saadan 
Maade, at Mekanikerne "kan tilse dem under Flugten, 
idet der langs l\Iidlerpartiets Forkant Pr en la11g Gang. 

Om dens øvrige Data skal nævnes: 
Spændvidde ........... . .... . 
Længde .. .... . .. . ... . ..... . 
Højde .... . . .......... . ..... . 
Areal .. .. . . ...... .. .... . .... . 
To111vægt ................... . 
Vægt af Brn•ndstof til ;i Timer 
Besætning og Ullruslning .... . 
Nyttelast ...... . . ... . .... . .. . 
Samlet V~l'gt. . . .... . . . ...... . 
Marchhastighed ............. . 

8,n, 5"o. 

. ' 

37 111 

20 111 

(i 111 

20li 111~ 

7.8:50 kg 
2.000 kg 

500 kg 
2.H00 kg 

1::t2:i0 kg 
2110 km /T. 

Cd/e å : Q :;, ; bt>ear;,øs ,,._........,.,~, 
: f{' ,.---,.J.-----~---.....-~ 

CIJl.51/h! ' ~ ' : idVd/JO 

cou/011· de I e'9v1pa9e. 

GJ GJ ----1 1-------1 

Passager- og Bogogerummel i D B. 70. 

Nr. 10 

Et Hjornc uf Mi<ltersulonen i 0 . li. 70. 

Den Plads, der er til Haadighed for Passagererne, 
er meget rummelig, idet den maaler 8,5 m i 
Bredden og 4,9 m i O>_'.bden. Den er delt saaledes, 
at der i hver Side (Fusilagernes Bredde) er et 
aflangt Rum, og imellem disse er indrettet en 
stor Salon. Alt i all er der beregnet Plads til 28 
Passagerer. 

Som det fremgaar af Tegningen, er der rigelig 
Plads til de mange Passagerer, og da især i den 
store Midtersalon. Her er saa megen Plads, at 
Passagererne under Flugten slet ikke føler sig hen
sat i en Flyvemaskine, idet Bevægelsesfriheden 
næsten er lige saa stor som i en Dampers Salon . 
Der er ingen Tvivl om , at Passagererne paa de 
længere Ruter i høj Grad vil vide at paaskønne 
saadanne rummelige Trafikflyvemaskiner i Mod
sætning til de fleste eksisterende Typer, hvor hver 
enkelt Passager kun har en meget begrænset Plads 
til sin Raadighecl . 

D. B. 70 kan ogsaa anvendes som Ambulance
flyvemaskine, og i saa Tilfælde kan den rumme 
20 Baarer foruden det nødvendige Lægepersonel. 

Sportsflyvestævnet i Kastrup den 21-9- 1930. 
Vi meddelte i forrige Nummer al' .. FLY\' •·, at Sehkabel 

"Dam,k Sportsflyvning" havde l'orberetlt en Flyveop visning 
paa Klampenborg \':cddeløb!.bane den rn. September. Denne 
fandl imidlertid ikke Sted, da Lln. Clau~on-Kaas ikke kunde 
naa al faa sin Maskine indregistreret. 

I Sle<lel for afholdt Sportsl'lyvcklubhen i Forbindel<;e 
med .,Dansk Sporlsfly\'ning" en Opvisning paa Ka!.Lrup Lul'L
havn den 21. September. i\lan havde engageret den svejt
siske Kunstflyver, Victor Glardon, der paany viste !.ine 

ypperlige og !.ikre Kunslflyvningsnwnovrer. Frk. Emilie 
Sa1111om l"orelog Luflakrobalik paa Planerne og Underslellel 
af H. I. M. Jensen 's i\lo ' h, Lln. Clauson-/(aas demonstrerede 
sin nye, amerikanske Sportflyvemaskine og deltog bl. a. i 
Ballonjagl-Konkurrence, hvor han blev \'inder. Endelig 
l'orelog Assurandør Carlsen (London) el spændende Fald
~kærmsudspring fra en al' D. D. L.'s Fokker F. \'Il. 

Oen vellykkede OpvisninE; overværedes al' ca. 10.000 
Tilskuere. 

I 

I 

_J 
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Godsbefordring ad Luftvejen i Ny-Guinea . 

. Junl"'crs G. a1 so111 (iodsmasl\inc i Ny~<.iuinen. 

P AA Grund ar vanskeligt fremkommeligt Terræn og den 
totale Mangel paa Veje, har Flyvemaskinen de senere Aar 

fundet el stort Arbe_jdsfelt i Ny Guinea. I cl.et indre ar Landel 
findes en Række Guldmarker, ll\'or henved GO forskellige 
Selskaber arbe.ider paa al. udvinde det kostbare i\ lela l, og 
den eneste i\laade, hvorpaa man hidtil ha r kunnel oprel
holde Forhindelst•n merl Kysten, har værel ved 11.iælp ar 
indfødte B,crerc. Levnedsmidler, i\laskindele etc. er all
sammen mø.isommelig blevet transporteret ar Btcrere igen
nem Urskove og henover de 3000 111 høje B_jerge, indlil man 
begyndte al gore Brug ar Flyvemaskinen. 

l.11rttransporlselskahcl "Guinea Airways L ld", der allerede 
i nogen Tid har haft nogle mindre flyvemaskiner Lil Haa
dighed, bl. a. ~ .lunkers \V. H4, har rorny lig kobl :-l store 
.Junkers G. 31, der skal anvendes Lil <.;odstransporler. De 
Flyvemaskiner, som Selskahcl hidtil har disponeret over, 
har i den l'orløbne Tid 11drellel et saa rortrinligl Arbejde, 
at man bestemte sig Lil denne store Udvidelse ar Lurttrans-

En Maskindel pna :J.200 kg nnbr:i:;l i 1:1r,·<"1111osld111•11, slorc l.uslrum 

portrlaaclen. i\lecl de fi .Junkers W. 34 har man hl. a. trans
porteret :'llateriale til Opførelse ar el helt Hotel rra Kysten 
rnd til G11ldma rkerne, ligesom ogsaa Traktorer og Lastvogne 
er bleYel Lransporter_cl paa lignende J\laacle ad Luftve_jen. 
Mellem den maanedllge God'-llltt•ngde har der bl. a . regel
mæssig værel WOO kg Po~t og :WOO kg Ol. 

En anden Grund til Anska fl'elsen ar de :1 .lunkers-G. Xl 
e1· den Om~twndighed, al del største Guld~ravningsselskab, 
Bulolo-Gold-Dredging-Comj>·, ugler at udvide sin Virksom
hed i meget betydelig Grnc, og Lil delle Formaal skal bruge 
nogle megel slore l\laskiner, der tilsammen ve.jer :moo Tons. 
l>enne mægtige Last kan kun hlive transporlercl ad Lurl
vejen, og Vanskeligheden Jaa deri, al den mimble Maskindel 
vejede :1:lOO kg. T .lunkers-G. :11 randt man den l\laskintype, 
der ikke alene kunne :,Jæhe saa slor en Last, men hvis 
Kon:, lruklion og~aa var tilstrækkelig stærk Lil al taale Trykket 
ar en saa :-tor og forholdsvis sammentrængt Vtcgt. 

Goodyear Airwheels. 

Ovenstaaende Fotografi er taget i Glendale Lufthavn ved Los ,\ngeles, og det viser en 
Eskadrille Flyvemaskiner, monteret med de nye Airwheels. I den senere Tid er adskillige 
store, amerikanske Firmaer helt gaaet over til al anvende .\irwheels som Standarl Udstyr 
paa alle deres Flyv,·maskiner. (Airwheels er nærmere beskrevet i nFlyv"s .Juli-Nummer.) 

Meddelelse fra Selskabet. 
Fredag den 7. November Kl. 20 vil Kaptain Riiser-Larsen holde Foredrag med Film og Lysbilleder: 

,,Med Flyvemaskiner til Anlarktik". Foredraget finder Sted i Officersforeningens Lokaler, V. Boulevard 20. 
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Sportsflyvning. 
lf Fortsættelse af vor Artikel i 
Jl forrige :Nummer om de mest 
kendte Sportsl'lyvemaskiner og 
:\Iotorer bringer vi endnu cl Par 
Billeder, nemlig: 

Nr. ,9 'J 

De n I.endte svejlsisl,e l,n11strly,·c1· l'lt-1., ,- r.1a1·tlo11 's Haah hatzenstein. 11clsl1Tcl med en 1211 H. K 
sljcrnclonnct, lnltkolet S,cmcns-itotor. -

1-'illl A . • ~. 1. (llalocnJ. 
Pri.<: 60.000 Lires. ,\"yttrl<rnt: 618 Ibs. Marchhastighed 114 km/T. 

.llotor: Fiut A. rio (!JO li. K) 

Siemen., Sh 13 a. (TysklamlJ. 
5-cyl., luftkølet. ;\"ormnl Y,lelse: 75 H. K . 

Benzinforbrug: 17 kg/T. 

Andree's sidste Rejse. 

l] EN 2!1. September stod den svenske Kanon
baad "Svensksund'· ned gennem Øresund 
medl'orende Amlree, Strinclberg og Fraen
ckel's Kister. Den danske t\Iarines Flyvere 

hædrede de tapre :.\lænds Minde, idet seks Dankok
.lagere og tre Heinkel-Flyvebaade Jlø.i hen over 
.,Svensksund" og nedkastede en Krans til de faldne 
Polarhelte. 

Samme Dag afsendte Det Kongelige Danske Aero
nautiske Selskab følgende Kondolencetelegram til 
Kungl. Svenska Aeroklubben i Stockholm: 

"1 denne Time, hvor det svenske Flag paa Halvmast over 
Andrce's Baare kan ses fra den danske Kyst, beder jeg paa 
Det Kgl. Danske Aeronautislrn Selskabs Vegne den Kungl. 
Svenska Aeroclub modtage Udtrykket for vor Beundring ror 

og vor vemodfyldte Hyldest Lil Andrce og hans Fæller, der 
satte Livet ind paa Stordaads Øvelse." 

ROTHE, 
President. 

Dagen efter modtog Selskabet følgende Takke
telegram: 

.,Kungl. Svenska .\eroklubben anhåller att få frambiira 
!>ilt d,iupt kiinda tack till Det Kongelige Danske Aeronau
tiske Sebkab for det iilskviirda telegrammet." 

von HOFSTED-HERRSTROM. 

Selskabet havde endvidere anmodet det danske 
Gesandtskab i Stockholm om at nedlægge Kranse paa 
de tre Kister ved Sørgehøjtideligheden i Stockholm. 
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ENGELSKE LUFTSKIBE. m,\TTEN mellem den 4. og 5. Oktober blev 
<len engelske Luftfart ramt af en frygtelig 

1 1 Kalaslrofe. Den 4. Oktober om Aftenen star
.. ;:,' ' lec,e Luftskibet R. 101 fra England med 

Ægypten og Indien som Maal. Den 5. Oktober Kl. 
2°·• ko.lliderede det med Jorden i Nærheden af 
Beauvais i Frankrig, der opstod Ild i Luftskibet, 
som hlev totalt ødelagt, og af 54 Passagerer og 
Mandskab omkom de 48. 

Overalt i Verden gjorde Ulykken et dybt Indtryk, 
og alle Vegne fra sendtes Kondolencetelegrammer 
til engelske Luftfartsorganisationer. 

MeIJem de omkomne Passagerer var Luftfarts
ministeren, Lord Thomson, og Luftfartsministeriets 
Direktør, Sir Se/lon Brancker, nogle af den engelske 
Luftfarts allerbedste Mænd. 

Den egentlige Aarsag til Ulykken kendes ikke, og 
del er vel ogsaa tvivlsomt, om den nedsatte Under- -
sogelseskommission kommer til noget positivt Re
sultat. 

En af de Overlevende, Ingeniør Leech, forklarer, 
at Lnflskibet kort før Ulykken skete holdt den be
falede Højde, der var 500 m. Vejre~ var skyet, og 
det regnede meget stærkt. Ca. '1 kin Sydvest for 
det Sted, hvor Ulykken skete, hævede sig et Bakke
drag paa ca. 300 m's Højde, og med den Vindret
ning, der var den paagældende Nat, er der altid 
meget kraftige, nedadgaaende Luftstrømninger i 
Nærheden. Adskillige Ruteflyvere har i Aarenes 
Løb lidt Havari paa det samme Højdedrag. 

Hvad Aarsagen nu kan være, saa er det ulykkes
ramte Luftskib paa en eller anden Maade under 
Flugten blevet trykket ned mod Jorden - og Ka
tastrofen er indtruffet. 

* * 

Næst efter Tyskland har England ofret mest paa 
at fremme Bygningen af store Luftskibe. Man be
gyndte at interessere sig derfor i 1911, men noget 
egentlig Resultat naaede man først, da den tyske 
Zeppeliner L. 33 i 1916 blev skudt ned i England. 

l\Ied dette Luftskib som Forbillede byggede Eng
lænderne H. 33 og H. 31, og da det tyske L. -19 i 
1917 blev skudt ned i Frankrig, Llev det Forbilledet 
for R. 36, R. 37 og R. 38. 

Med Undtagelse af R. 3(:i var alle de øvrige engel
ske Luftskibe egentlig byggede med militære For
maal for Ø.ie, men kunde dog med en forholdsvis 
ringe Bekostning omdannes til civil Brug. 

R. 38 var hygget til den amerikanske Regering; 
men Luftskibet naaecle aldrig sit Bestemmelsessted. 
Under en Prøvetur i August Hl21 led det totalt 
Havari; det brækkede micll over, og alle Ombord
værende omkom. 

Det var et haardt Slag for den engelske Luftskibs
industri, og da Regeringen netop paa dette Tids
punkt maalte indskrænke sil Budget paa alle mulige 
Mander, blev alle Forsøg med Luftskibe standsede 
indtil videre. Selv om man var klar over, at LuH
skibet kunde faa Betydning for Moderlandets For
bindelse med Kolonierne, saa gjaldt det dog i første 
Række om at spare, og Regeringen besluttede derfor, 
at der ikke maatte ofres flere Penge paa Konstruk
tionen og Vedligeholdelsen af Luftskibe, med mindre 
disse inden en bestemt Dato, hlcv overtaget af et 
privat Firma, der vilde udnytte i\lateriellet til civil 
Lufttrafik. 

Luftskibe, Haller, Forankringsmaster og Værk
steder vilde kvit og frit blive overdraget til den, 
der vilde paalagc sig at anvende det til civil Luft
trafik. Regeringen vilde ydermere give gratis Tele
graf- og meteorologisk l\Ieldingsljeneste samt ud
laane det nødvendige, tekniske Personale ; - men 
der var ingen Købere, der meldte sig, og Luftski
bets Udvikling og Anvendelse i England var i Fare 
for at gaa helt i Staa. 

Forskellige Forslag vedr. l\lateriellets Anvendelse 
blev forelagt Regeringen; men ingen af disse kunde 
tiltrædes. Der blev nedsat en Komission, bestaaende 
af Repncsrntanter for Luftfartsministeriet, Finans
ministeriet, Koloniministeriet samt Repræsentanter 
for Australien, Ny Zealand, Syd Afrika, Canada og 
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Indien, og denne skulde bl. a. undersøge Omkost
ningerne ved Oprettelsen af Luftforbindelser mellem 
Rigets forskellige Dele med særlig Hensyntagen til 
tlen bestaaende Luftskibsflaacle. 

De mange Forha1Hllinger med Hegeringen førte 
først til et positivt Hesultat, <la :\fac Donald kom 
til Rorel. .Man vedtog da at fortsætte de Under
søgelser og Eksperimenter, som R. 38's Havari havde 
vist var nødvendige, og i 1 H2 l blev der vedtaget 
et Byggeprogram, der maatte koste 1,3il0,000 Pd. 
Strl., og hvorefter der skulde bygges to store, Luft
skibe, R. 100 og R. 1 Ol. 

De nye Skibe skulde hygges som Passagerluftskibe 
Lil Forsøgsfarter mellem nigels forskellige Dele, og 
tla Byggeprogrammet først var bevilget, var alle 
Parter meget interesserctlt• i <le kommende Lurttra
fikplaner. Udgifterne til Oprettelse af Mell~msta
lioner skulde afholdes af de paagælden<le Rigsdele, 
ligesom disse skulde deltage i Driftsudgifterne, og 
Arbejdet paa at oprette Landingsmaster og hvad 
dertil hører blev først paabegyndt i Ægypten og 
derefter i Indien, Canada og Sydafrika. 

Beløbet, tler blev bevilget i HJ24, slog imidlertid 
ikke til , saa det malle senere forhøjes rel helytleligt. 

Nr. 11 

Eksperimenterne til Bygningen af de projekterede 
Luftskibe, hvis Dimensioner var langt større end 
tidligere byggede Skibe, var kostbare og langvarige, 
og det manglede selvfølgelig heller ikke paa Røster, 
der hævdede, at slige Forsøg ikke havde den til
strækkelige Betydning. Programmet blev imidlertid 
gennemført, og i 19W var man endelig saa vidt, 
at begge Luftskibe var parate til de første Prøve
flyvninger. i\Ien endnu var Eksperimenterne dog 
ikke helt tilendebragte, - gennem praktiske Flyv
ninger skulde man naa det endelige Resultat. 

I Sommeren 1930 var R. 100 ude paa sin første, 
store Prøvefart. Den gik fra England til Canada og 
tilhage igen, og gennemførtes med tilfredsstiJlen<le 
Resttltat. Den Tur, som R. 101 startede paa til Indien, 
var ligeledes et Led i Prøveflyvningerne, og for hele 
den engelske Luftskibsags Udvikling kan Katastrofen 
derfor faa vidtrækkende Betydning. Man maa imid
lertid haabe, at <ler ikke sker nogen Standsning i 
Udviklingen. Det bedste Minde, der kan rejses for 
<le ~'lænd, der blev de ulykkelige Ofre ved Kata
strofen i Frankrig, er ikke at give op, men tverl
imod at tage fat med fornyet Kraft og arbe_jde videre 
paa den Sag, for hvis Fremme de ofrede deres Liv. 

Kingsford Smith flyver fra England til Australien paa Rekordtid. DEN kendte australske Fly,·er, Charles 
Edward Kingsford Smith, har paa

ny udført en straalende FIYvebedrirt. 
l\lecl en Sportsflyvemaskh1e startede 
han fra London den 9 Oktober, og 10 
Dage senere landede han i Port Dar
win i Australien. Nøjagtigt havde han 
været 10 Døgn 2 Timer og 10 ~linuller 
om Turen. Den hurtigste Flyvning, der 
hidtil havde været roretaget mellem 
England og Australien, blev udført af 
hans Landsmand Bert Hin/der i 1!)28, 
der brugte 15t12 Dogn om Turen. 

M~torer med hængende Cylindre. 

FORANLEDIGET ved en IJel Forespørgsler fra vore Læsere 
angaaende Fordelene ,·ed Flyvemotorer med hængende 

Cylindre !:-.aml disse i\lotortypers Smøring, skal vi kortelig 
besvare de stillede Spørgsmaal, idet vi samtidig henviser 
Ul Ingenior ,li. P. Eskildsen's Artikel i ~FLY\'" Nr. i'l/1929. 

IJe Be,':l'ggrnnde, de, har fort li I Konstruktionen ar den 
nmvendte i\Iotor, er hl. a. folgende: 

1) Der "h·ei, Føreren t•n friere Udsigt lige l"remel"ter. 
2 ) i\lan opnaar en storre .\!"!>tand mellem Propelak!>en og 

.Jorden, der bevirker, at man enten kan anvende Pro
peller med -;tørre Diameter, eller ogsaa kan Under-

Kingsforcl Smih anvendte en ,\vro 
.\vian Sportsflyvemaskine, ~Southcrn 
Cross .1 unior" hed den, ud tyret med 
en 105 HK. Gipsy Mark II ~lolor. lian 
var ene i 11askinen paa hele Turen. 
I Passagersædet var indbygget en ekstra 
Benzintank, saaledes der ialt kunde 
medføres 11:i Gallons Brændstol". Dette 
satte ham i Stand til at kunne gennem
flyve en Stræknin?. paa ::l,200 km. Paa 
Turen anvendtes\ acuum Olie. - Om 
Kingsford Smith's lidli§ere Bedrifter 
henviser vi til "FLY\' "' Nr. 7/1930 S. 81. 

i, tcllet gøres lavere, hvad der igen betyder mindre Vægt 
og mindre Luftmodstand. 

8) l\arburatoren kan anbringes forholdi,vis lavt, saaledes 
at et naturligt Tilløb fra Brændstoftank til Karburatoren 
i mange Tilfælde kan benyttes. Herved undgaas Brænd
slofpumpe. 

4) i\lotoren er lettere at tilse (man kan komme til den 
uden Hjælp af Stige el. lign.). 

Smøringen. I den øverste Del al" Krumtaphuset kan være 
anbragt en Olieholder. En Tandhjulspumpe suger Olien fra 
Beholderen og trykker den ud i Smørekanalerne. Den ikke 
forbrugte Olie samles i en Sump, omkring Cylinderforin
gerne, der naar et godt Stykke op i Krumtaphuset. En 
Tandhjulspumpe suger Olien l"ra Sumpen og rører den op 
i Oliebeholderen, 
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LUFTFARTSMÆCENER 

I AA VEL Ballonsporten som Flyvesporten har 
haft trange Kaar her i Danmark, for ikke at 
tale om Luftskibssporten, en saa uhyre Luk
sus, som vi i vort lille Land overhovedet 

ikke kunde tænke at tiJJade os. 
Tivolis .Johansen, der var en af de første og ivrig

ste danske Luftskippere, var saa heldig, at det rige 
Etablissement kunde betale hans Opstigninger og 
endda staa sig godt ved det. Men netop fordi det 
pekuniære eller rettere sagt Fortjenesten spillede 
en saa stor Rolle, kunde 
Johansen trods sin Dyg
tighed ikke drive sine Bal
lonfarter rent sportslig. For 
ham gjaldt det om at kom
me raskt op og endnu hur
tigere ned, saa han snarest 
og billigst kunde vende til
bage til Tivoli. Uden For
klejnelse kan man derfor 
sige, at for Johansen var 
Ballonopstigningerne et Le
vebrød, medens Ballonspor
ten ellers er en meget kost
har Mani for sine Tilhæn
gere. 

bi, kan man vist, uden at forklejne andre, nævne 
G-eneralkonsul, Fahrike.ier V. Ludvigsen. 

Allerede som ung nærede han tekniske Interesser. 
ligesom han ogsaa gennem sin praktiske Livsger
ning (HelJesen & Ludvigsens Elementl'abrik) fik Lej
lighed til at dyrke disse. Da Automobilismen holdt 
sit Indtog her i Danmark, blev han straks en af 
den nye Sports Foregangsmænd, og i Aarene før 
Krigen var han en Lehændig Fører af sin elegante, 
engelske Napier, ligesom han den Dag i Dag er 

Medlem af "Kgl. Dansk Au
tornobilkl nh" s· Bestyrelse. 

.,Det Danske Aeronauti
skeSelskab'· blev sliftetrnmi, 
og selvfølgelig var Fabrik
e.ier Luclvigsen, eller "Kon
sulen'·, som snart blev hans 
populære Navn hlandt Luft
fartens Mænd, til Stede ved 
SLiflelsen. Han hlev dog ikke 
slraks Medlem af Bestvrel
scn, men no.iedcs foreløbig 
med den mere .,beskedne" 
Plads so111 Revisor. Senere 
var han gennem 1'lere Aar 
Pt i højeste Grad aktivl ::\(ed
lem Bestyrelsen. 

I 1\)0!1 havde Aeronautisk 
Selskab (A. S.) anskaffet sig 
en Ballon "Danmark'·, og 
1len l'ørslc Ballonsports
kam p fandt Sled i TiYoli 
mellem .,Danmark" (Fører 
Ingeniør Krt•bs) og "Har
hurg" (Fører Assessor Sli
cker). A. S. turde ikke paa
tage sig den pekuniære Ri
siko ved Arrangementet, og 

Ogsaa vor-Flyvnings Pio
nerer, Opfinderen Elleham
mer, var saa heldig at finde 
Velyndere, der ydede ham 
pekuniær Støt le, blandt dem 
Grev Knuth paa Knuthen
borg, under hvis Omraade 
hørte den lille Ø Lindholm, 
hvor Ellehammer i H)0(j 
foretog den første Flyvning 
i Europa. Men Flyveeks
perimenter koster mange 
Penge, og i Længden kunde 
da Ellehammer heller ikke 

1;cncrall.ons11I, rahrikcjcr I'. l .11rluio-<1•11 . 111an valgte da den Udvej 

føre sine Forsøg igennem. Hans Flyvemaskineop
findelser blev aldrig helt færdige; de manglede 
Prikken over I'et, som krævede Forsøg i saa stor 
Stil, at det langt oversteg et lilJe Lands Evner. 

Naar vi alligevel for ca. 20 Aar siden stod som 
det førende Land i Norden paa Flyvningens Om
raade, skyldes det foruden de praktiske Mænd -
Ballonførerne og Flyverne - i første Række enkelte 
fremsynede Privatmænd, der forstod den nye Tid 
og havde Udsyn og Mod nok til at ofre, efter vore 
Forhold, ret betydelige Summer, ikke for at vinde 
Guld eller Ære, men nærmest for at have den Til
fredsstillelse at kunne række det nye en h,iælpende 
Haand. Vi skal her og i et Par følgende Artikler 
nævne et Par af disse Mænd, uden dog at paastaa, 
at de er de eneste, der herhjemme har hjulpet til 
Flyvesportens Fremme: 

Generalkonsul, Fabrikejer V. Ludvigsen. 
Blandt de Mænd, der baade med Raad og Daad 

lige fra første Begyndelse har staaet dansk Luftfart 

. at overlade dette til et en-
kelt Dagblad (.,Politiken'·), hvilket var meget uklogt. 
Delte være ikke sagt til Forkle.inelsc for "Politiken", 
thi uden delte Blads Støtte var Opsligningen maaske 
slet ikke fundet Sted, men hele den øvrige Presse 
konstaterede straks Selskabets Vandgang, og en 
Yandgang blev det mere end paa een Maade, idet 
begge Balloner i den snetykke VinteraJten dumpede 
i Vandet ved Hven. Saa var man hlevet saa klog. 

Næste Gang, der skulde arrangeres en Ballonkamp, 
søgte man derfor andre Ve.ie og henvendte sig til 
Konsulen om Bistand. Uden Smaa lighed stillede 
han den nødvendige Sum til Raadighed og udsatte 
desuden en meget smuk og kostbar Sølvpokal for 
det vindende Land (" HeJlesen-Lnclvigsens Vandre
pokal~). Pokalen skulde vindes 2 Gange i Tnek 
eller 3 Gange ialt. I Konkurrencen kunde deltage 
de nordiske Lande, og Pokalen overlades midler
tidig til den vindende Klub. 

En stilfuld Efteraarsdag Hl10 fandt Konkurrencen 
Sted fra Tivoli, og til Deltaaelse var anmeldt 3 
Balloner: ,,Andree" S,1errig (Fører Ingeniør von 
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Hofsfeen), ,,Norge" Norge (Fører, Kaptajn Sivertsen) 
og ~Danmark" Danmark (Forer, Ingeniør Krebs). 
Dommeren bestemte sig paa Grund al' \'indens Ret
nings for en i\laalkamp, og i\Iaalet blev Yårmdø 
Kirke i Sverrige. Det gik godt med den norske og 
den danske Ballons Start, men den svenske Ballon 
sank pludselig slatten til Jorden, da en af de assi
sterende i\latroser havde pillet ved dens Sprængklap. 
Svenskerne var helt fortvivlede; vel var de slaaet 
ud a[ Konkurrencen, men op vilde de. Konsulen 
maalte alter holde for, og uden Betænkning lod 
han Ballonen fylde paany for et Beloh, der vilde 
svare til en stor Families Gasregning i flere Aar; 
men .,Andree'· koma[ Sted. Konsulen spandt næppe 
Guld ved den Affrere, men hvad værre var: Poka
len gik til Norge, hvis Ballon sejrede. Nogen ny 
Konkurrence har ikke fundet Sted, og "Norsk Luft
sejladsforening'· kan stadig smykke deres Lokaler 
med den smukke Pokal, der nu er dens E.iendom. 

Imidlertid var Flyvningens Gennembrud sket. 
Aerodromen paa Kløvermarksvej blev hygget, og 
de første "Svaler'· fra Syden: Chevillard, Cozic, 
Brindejonc og Pegoud viste den·s halsbrækkende 
Flyvninger over den danske Hovedstad . Ogsaa paa 
Flyvesportens Omraade viste Konsul Lmlvigsen sig 

Lufttrafiken paa København. 
MEDENS Danskerne, Svenskerne og Hollænderne 

sluttede Trafiksæsonen paa København den 3. 
Oktober fortsatte Franskmændene og Tyskerne 
l\[aaneden ud. Den 31. Oktober ophørte imidlertid 
ogsaa den franske Rute, og fra 1. November har 
Tyskerne været alene om Luftlrafiken paa Køben
havn, og vil vedblivende være det hele Vinteren 
igennem. 

Efter den nye Yinterfartplan vil den tyske Rute 
blive følgende: 
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For hele Vintersæsonen er Taksterne for Befor
dring af Passagerer og Gods en Del nedsatte. 

BØGER 
"L'Annee Aeronautique 1929- 1930" udgi\'et af Sociclc 

du Carbmaleur Zcnilh under Hcdaklion al' L. Ilirschauer og 
Ch. Dol/f'us. Dunod·~ Forlag, Hue Bonarparle U2, Paris. J>ris 
50 Frc.;;. 

For el Yle Gang er den fortræl'feligc l'rnn.;;ke Aarbog ud
kommet, endnu righoldigere end sine Forgamgere og udar
bejdet med lige saa stor Grundighed. Paa en megel o\'er
skuelig i\laacle gh·cr Bogen en O,·ersigl o\'er alle de inler
nalionale Lul'Lfart-;begiyenheder, der ha,· fundet Sled under 
1020. Bogens forskellige Al'snit oml'aller: Beskri\'else ar Fly\'e-
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som en trofast Støtte. Han udsatte forskellige Præ
mier, og i Februar 1911, da Kaptajn Ullicltz havde 
taget sit Certificat paa Svendsens ombyggede Øre
sundsmaskine, skænkede Konsulen Marinen delte 
Aeroplan, der fik Navnet "Glenten" og blev den 
danske Luftmarines første Fartøj. Det kunde maaske 
synes underligt, at ikke en Institution som Marinen 
selv kunde købe en Flyvemaskine, men dette lod 
sig ikke gøre, da der ikke paa Finansloven var be
villiget en rød Øre til en saa latterlig Ting som 
en Flyvemaskine. Konsul Ludvigsens Gave blev 
derfor modtaget med Tak. Da Flyvningerne blev 
almindelige, kunde Aerodromen ikke hære sig pe
kuniært, og Konsul Ludvigsen overtog den derfor 
i Forbindelse med en anden Privatmand, indtil 
Krigsministeriet kunde skaffe Midler til det ende
lige Køb af dens Bygninger. 

Foruden disse ret store Ofre har Konsul Lud
vigsen ydet Flyve- og Ballonsporten en ligesaa 
værdifuld personlig Indsats. Helt ung af Aar er 
Konsulen ikke mere, men han har stadig bevaret 
det lune forstaaende Glimt i Øjet og den samme 
friske Opfattelse af alt Nyts Forteelse. Dansk Luft
fart er ham stor Tak ski1Idig, 

Ulk. 

maskiner og Motorer, der er fremkommet i Aarets Lob; Hckor
der samt alle betydelige Luflfarl~begh·enheder; Lul'Ll'arlens 
Organisation i de forskellige Lande; saml Lul'tlral'ik-Stalislik. 

Uden OYerdriveh,e kan del siges, at den foreliggende ,\ar
bog er den bedste ar sin .\rt, saa omhyggelig og saa grundig 
er den udarbejdet. 

"Til veirs på norske vinger" af Odd 1lrnese11 og Einar 
Sem-Jacobsen, udgivet af Gyldendal Norsk Forlag. 

Bogens forsle IlalYdel, der er skrevet af den kendte, 
norske Flyver, Kaptajn Sem-Jacobsen, skildrer Luflsejlad
sens Historie i Norge, og Forfatteren, der sel y har ,·æret 
med i Arbejdet lige fra den forste Tid, fortæller meget under
holdende om de lrange Begynderaar, hvor Pionererne maalle 
kæmpe mod Mistillid og i\lodvillie for al fremme den nye Sag. 

!\foget interessant skildres Roald Amundsens slore Inler
esse for Luftens Befordringsmiddel, der allerede viste sig i 
1908, da han forberedte en Polarekspedition med "Fram". 
Ilan vilde gerne have en Observationsballon med; men 
Skibet kunde ikke rumme det nødvendige Udstyr, og Penge 
Lil dets Anskaffelselse var der heller ingen af. I Samarbejde 
med Sem-Jacobsen blev der i Stedet for taget fat paa at 
konstruere en Observationsdrage, der kunde løfte en i\land, 
og der blev ogsaa foretaget flere vellykkede Forsøg med 
den. Den kom ogsaa med "Franr-, men den blev aldrig be
nyttet, fordi Ekspeditionen gik til Sydpolen og ikke til det 
nordlige Polarhav. Hoald Amundsen fik forøvrigt selv nogle 
Aar senere Certifikat som Flyver. I 191·1 tog han del forsle 
Cerlil'ikat i Norge. 

Den norske .Journalist Odd .\rnesen, der har skrevet 
Bogens anden Halvdel, beretter om alle de mange Tilfælde, 
hvor norske Flyvere har ydet deres Indsats - dels under 
egel og dels under fremmed Flag. 

Begge Forfatterne har indført en ny Benævnelse for en 
FI) \'emaskine, idet de benyller Ordet en fly eller flere fly. 

Den underholdende Bog er et ,·ærdifuldl Suplement til 
den all for sparsomme, nordiske Flyvelilleratur. 
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Sportsflyvningen i flet britiske Rige. 
England. Klubberne i England 

og Skotland fordeler sig saaledes, 
at der findes 11 selvstændige, stats
understøttede Klubber; 7 der ikke 
modtager nogen Statsstøtte og en
delig 5, der hører ind under Na
tional Flying Service. De først
nævn te elleve Klub.her havde pr. 
1. Januar Hl30 et Medlemsantal 
paa 3177, hvoraf de 1757 var saa
kaldte "flyvende Medlemmer". I 
Løbet af 1929 var der uddannet 
284 Flyvere, og det samlede Antal, 
der havde opnaaet Certifikat, an
drog 1180. For Finansaaret Hl29/30 
modtog de selvstændige, subven
tionerede Klubber Hi.000 Pd. Ster
ling. 

Ilanworlh Luftpurk i Nærheden ni London. Den tilhorer Nnlionnl Flying Services. 
I den lille Lund midt pnn Pladsen er Hnngnrer og l\lubbygmnger. 

National Flying Services Ltd., 
der pr. 1. Januar d. A. omfattede 
fem af de engelske Sportsflyve
klubber, traadte i Virksomhed i 
Begyndelsen af 192H. Selskabets Ho
vedopgave er at oprette 100 Flyve
pladser rundt om i England, og 
deraf skal de 20 bygges som Luft
havne, og de 80 som LandingsIKKE alene i selve England, men ogsaa i de fleste 

britiske Landsdele, har Sportsflyvni.ngen de se
nere Aar vundet en Mængde begejstrede Til
hængere. En Række Klubber er blevet dannet, 

og de respektive Rigsdeles Regeringer yder aarligt 
ret store Pengetilskud til Indkøb af Materiel og til 
Uddannelse af Sportsflyvere. Der er ingen Tvivl 
om, at denne Fremgangsmaade er til meget stor 
Gavn for hele Flyvesagen; thi ikke alene skabes 
der en betydelig Interesse for Flyvningen gennem 
de mange ikke-flyvende Medlemmer, men i endnu 
højere Grad er dette Tilfældet med hver enkelt af 
de talrige, uddannede Sportsflyvere. 

For at give vore Læsere et Indtryk af Sports
flyvningens Udbredelse i det britiske Rige, skal vi 
meddele nogle Tal, der viser Udviklingen pr. 1. 
Januar 1930. 

Tilsammen fandtes ved dette Aars Begyndelse 
90 Sportsflyveklubber, hvori er indbefattet baade 
subventionerede og ikke-subventionerede Klubber. 
De fordeler sig for de enkelte Rigsdele saaledes: 

Med Tilskud 
Ira 

Regeringen 

Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Austral ien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \J 
Indien................................ 6 

Uden 
Tilskud 

Ny Zealand.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Hi 
Syd Al'rika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Kenya Kolonien ..... .. .... . . _ .. _._. _ .. _._. _. -'----+--1 __ 

Jall... 41 1li 
Storbritannien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1li 7 ----~-----;,---Til s a m w en. . . 57 

pladser uden Hangaranlæg. Endvidere har det som 
Opgave at uddanne Sportsflyvere, og med dette 
Formaal for Øje medvirker det ved Dannelsen af 
Flyveklubber. 

For en Periode af 10 Aar modtager det et vist 
aarlig Statstilskud, der de første 3 Aar andrager et · 
Beløb paa 15.000 Pd. Sterling om Aaret, og de 
følgende syv Aar 7.500 Pd. Sterling aarligt. 

Canada. 23 Sportsflyveklubber havde pr. 1. .Januar 
1930 et samlet l\ledlemsantal paa 4.840. I Løbet af 
1929 havde 390 af Medlemmerne opnaaet Certifikat. 

Indien. For Finansaaret 1929/30 modtog de 6 
eksisterende Sportsflyveklubber et Tilskud paa 11.100 
Pd. Sterling (ca. 200.000 Kroner). Aaret forud var 
dette 18.877 Pd. Sterling. 

En nf de mnnge engel&ke Sporl&II) vere go1· klnr til Stnrt. 
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Ny Zealand. Sportsflyveklnbbernes Tilskud for 
Finansaaret 1929/30 androg 7.300 Pd. Sterling. 

• 
Som man ser er det ret store Summer de for

skellige Rigsdeles Regeringer ofrer paa Sportsflyve
klubberne; men fra autoritativ Side hævdes, at 
dette vil lønne sig i del lange Løb. I størst mulige 
Udstrækning skal Befolkningen gores luftfartsinte
resseret, og dette søger man i forste Række at op-
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naa ved at give de flest mulige Lejlighed til at 
deltage i den praktiske Flyvning. I denne Forbin
delse maa heller ikke forglemmes, at for hver civil 
Flyver, der uddannes, forøges Afsætningsmulig
hederne for den engelske Flyvemaskineindustri. I 
England alene var der pr. 30. Juni i Aar 257 Privat
personer, der ialt e,jede 288 Flyvemaskiner. Regner 
man med, at hver Flyvemaskine gennemsnitlig har 
kostet 12.000 Kroner, repræsenterer disse Privat
maskiner en Købesum paa ca. :F/2 :.\Iillion Kroner. 

Hvor ligger den øverste Grænse for Bygning 
af store Flyvemaskiner? 

Bearbejdet ved P. Nielsen, Leder af Flyverkorpsets Værksteder. 

IIETTE interessante Spørgsmaal har den tyske 
Ingeniør E. von L6=l taget op til Undersø
gelse og behandlet i et Foredrag, holdt 
under sidste l\Iøde i ,, " issenschaftlichen 

Gesellschaft fiir Luftfahrt '·. I Foredraget, der kort 
er refereret i "Zeitschrift fiir Flugtechnik og Motor
luftschiffahrt" udtalte Ingeniøren: 

De senere Aar har bragt en mægtig Fremgang i 
Bygning af store Flyvemaskiner, særlig Maskiner 
byggede udelukkende af l\Ietal. Medens man i 1918 
var naaet til at konstruere i\laskiner med en Fuld
vægt af ca. 10 Tons (Bombardementsmaskiner), og 
i 1920 ca. 30 Tons, disse sidste dog kun teoretisk, 
staar vi i Dag overfor den Kendsgerning, at Kæmpe
flyvemaskinen Do. X flyver med en Fuldvægt af 
i)() Tons. 

En ubegrænset Mulighed for at gaa endnu videre 
hestaar dog ikke, saalænge de nuværende alm. Kon
struktionsprincipper ikke ændres. En bekendt Lov 
i Mekanik staar hindrende i Vejen, idet den an
vendt paa Flyvemaskiner lyder saaledes: De hærende 
Vingeflader paa en Flyvemaskine vokser, ved For
størrelse, med Kvadratet paa de forstørrede Maal ; 
V ægten af Konstruktionsdelene vokser derimod med 
tredie Potens, altsaa stærkere tiltagende. En større 
Flyvemaskine faar derved en større Tornvægt end 
en mindre. Lykkeligvis rummer disse ugunstige 
Lovregler ikke alle Dele i en Flyvemaskine, men 
kun den egentlig bærende, indre Konstruktion, og 
i særlig Grad, de gennem Planerne gaaende Dra
gere, de saakaldte Vingebjælker. Disse Vingebjælker 
bliver, hvad man let kan forestille sig, tungere, jo 
længere Spændvidden paa Planerne gøres, idet den 
Vægtarm, paa hvilken de bærende Luftkræfter an
griber, derved bliver større. Efter en Lov i Aero
mekaniken bliver derimod Luftmodstanden mindre 
med den større Spændvidde. Man ser jo i Naturen, 
at de bedst flyvende Fugle, som Maagen og Alba
trosen, har lange, smalle Vinger, altsaa stor Spænd
vidde. Til Opnaaelse af ringe Bjælkevægt er derfor 
betinget ringe Spændvidde, de to Fordringer virker 
altsaa mod hinanden; der gives saaledes aabenbart 
en Middelvej, der er den gunstigste. Ing. Lozl har 
udfundet denne gunstigste Spændvidde; den bliver 
ved de største Flyvemaskiner forholdsvis kortere 

og ved de mindste forholdsvis længere, men i alle 
Tilfælde større end de nu anvendte Spændvidder. 

Samtidig har Ing. Lozl opstillet en Formel til 
Bestemmelse af Bjælkevægten. Naar man herefter 
konstruerer Flyvemaskinen med den gunstigste 
Spændvidde, og udl'inder den hertil svarende Bjælke
vægt, kan man ogsaa fastslaa, hvor hø.it man kan gaa 
i Størrelse, indtil Bjælkevægten, selv i bedste Fald, 
bliver saa betydelig, at der kun bliver en ringe Nytte
last og Maskinen derved bliver uøkonomisk. Dette 
gælder i særlig Grad Trafikmaskiner, hvor det er 
af største Betydning at saa stor en Del af Nytte
lasten er betalende, saaledes at Resten af Nyttela
sten: cl. \' . s. Besætning og Driftstof udgør en saa 
ringe Del som muligt. · 

Paa Grundlag af Økonomiberegninger, udført efter 
ovennævnte Fremgangsmaade, paaviste Ingeniøren, 
at med i\laskiner med indtil 25 Tons Fuldvægt 
var Flyvningen fuldt økonomisk tilfredsstillende, 
og at den øverste Grænse vilde komme til at ligge 
omkring 100 Tons, i det mindste naar lange Stræk
ninger skulde flyves uden Driftstofpaafyldning. 

Hermed vilde vi altsaa være tilende med Udvik
lingen af de store Flyvemaskiner i deres nuvæ
rende Form og med de nu anvendte Konstruktions
principper. Der er dog fra forskellige anerkendte 
Fagfolk f. Eks. Prof . .Junkers og Dr. Ing. Rumpler 
fremkommet Forslag til kunstig Forringelse af 
Bjælkevægten ; enkelte af disse Forslag er delvis 
omsat i Praksis. 

Disse beror paa en ny Fordeling af Hovedlasten 
i Flyvemaskinen, nemlig ikke som tidligere samlet 
i Midten af Maskinen, men fordelt i Bæreplanerne 
omtrent over hele Spændvidden. 

Naar disse Nykonstruktioner først bliver fuldt 
udarbejdede og gennemprøvet, vil vi faa Kæmpe
flyvere at se, der er adskillige Gange større end 
dem, vi i Dag beundrer. 

Transportmulighederne i de nuværende Flyve
maskiner, selv de allerstørste, er jo i Sammenlig
ning med .Jernbaner og Skibe yderst ringe, men 
vil herigennem blive overordentlig forhøjet. Om 
Udviklingen vil gaa i Retning af Land- eller Vand
flyvemaskiner udtalte Ingeniør Lozl sig ikke om. 
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Faldskærmsudspring i Italien. 

; < -• 
-
, 

I 

' ' 
Umiddelbart efter Udspringene. Nogle al Skærmene er end1111 

ikke helt ndloldedc . 

.. 

• 

Side 123 

VED de Flyveopvisninger, der har vtt•ret afholdt her-
. hjemme, har vi kun haft Lejlighed til at se et enkelt 

Faldskærmsudspring. Saa meget desto mere imponerende 
virker derfor hosstaaende Billeder, der viser en Situation, 
hvor l!i Mand paa een Gang springer ud med Faldskærm. 
Fotografierne har vi faaet fra vor Korrespondent i Italien, 
der hævder, at Faldskærmsudspring er en ret almindelig 
Øvelse indenl'or de italienske Luftstyrker. Fotograrierne, 
som vi her bringer, er taget under en Opvisning, hvor 16 
italienske i\lilitærn~,vere samtidig foretager Udspring fra 
to store Caproni l;lyvemaskiner. - Faldskærmene, der 
benyttes, er italienske "Salvator-Skærme, der baade kan 

·anvendesautomatiske saavel som ikke-automatiske. I det 
foreliggende Tilfælde a1wendes de med ikke-automatisk 
Udlosning, ll\'ad der tydeligt fremgaar af Billedet øverst tv. 

(Til Oplys ning for vore ikke rJyvekyn,lige l..icscrc, sknl vi meddele, ni 
ikke-automnlisk Udløsning vil sige, nt l' lyveren selv, efter Udspringet, 
udløser sin Fnlrlskrcr111 ved ni trække i el pnn Fnldskærmselen nnbrngl 
li nnncltng. , 

De tG Flyvere ror Udspringene. 

, 
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Herhjemme fra. 
Gave til Foreningen Danske Flyvere. 

Fra en anonym Velgører har Foreningen Lil :,,il Fond 
faaet tilsendt et Beløb paa 200 Kr. under :'lltcrkel P. & K. 
Foreningen beder os gennem disse Linier at overbringe en 
Tak til den ukendte Velgorer for den smukke Ga,·e. 

... 
+ -

-.... -.. 

Hærens Flyvere til Eflernarsmanøvre. 

Under de nylig afsluttede Efteraan,manovrer deltog Fly
verkorpset med tre Eskadriller. Ved Kongerevuen den 8. 
Oktober i Sydsjælland var alle i\laskinerne samlede iall 
:-m - og under 11,iemturen til Flynpladserne ,·ed Kastrup 
og Kløvermarksvej ha\'fle KobenhaYne1·ne Lejlighed Lil al 
beundre de smukke Formationer, idel Vejen blev lagl ind 
over Byen. Vort Billede, der er laget fra el lluslag, viser 
lo Formationer med ni :'llm,kiner i hver, og en Formation 
paa tre l\laskiner. 

Foredrag i Det Kongelige Danske Aerona11liske Selskab. 

Den 3. Oktober havde Selskabet indbudt sine Medlemmer 
til Foredrag med den kendte sven<;ke .Journalist Stubbendorf 
:,om Taler. Foredraget handlede om Taleren.., Ekspedition 
Lil Spitsbergen el'ler .\ndree-FundetH.'. 

Det fængslende Foredrag og de talrige, interessante Ly:, 
hilleiler blev hilq med megl•l ..,,orl 11ifa lcl. 
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Dansk Model- og Svæveflyverforening 
faar en tysk Lærer. 

Efter mange ,\nstrengelser synes det endelig al lysne for 
Svrcveflyverne herhjemme, idet det er lykkedes Dan:,k l\lodel 
og Sncvcl'lyverforening at faa den kendte, lyske SncYefly ver, 
Jngenior Karl H'endel, herop som Lærer. Ingenior Wemlel er 
en erfaren Sncveflyver, der har otte Aars Praksi~ bag :-.ig, 
og ~om mellem sine Svicverlugter i Tyskland bl. a. har 
foretaget en Tur med Passager, der varede godt og vel tre 
Timer. 

Dal;len efter sin Ankomst, Sondag den 20. Oktober, log 
Ingenwr Wendel fat paa sin LærerYirksomhed i det udnul'r
kecle Terræn ved Bramsnrcsvig. J"Jubbens 'ielvbyggede Skole
:,vrcvcplan og del i Tyskland indkohte Svrc,·eplan var begge 
blevet transporteret til O,·elseslerrrcnel, og i Løbet al' Søn
dagen hlev rier uden Uheld l'orelagel en Bække Svrcveflugter, 
h,·orar de l,engsle strakte :.ig over ,tf)() 5()0 l\leler. U al' 
Klubbens i\lerllemmer var i Luften. 

Ingenior Wenclel bliver her i København en l\laanecl. 

Nyt fra alle Lande. 
Antallet af Civilflyvemaskiner i Svejts er pr. 1. .lul i Hl30 

opgiYel al være (ill. Deral' er 2::i Tral'ildlyvema:,kiner og ;!;i 
Sporlsfly,·emaskiner. !J Sporl:.l'lyvekluhber er Indeha,·ere a f 
Lih,ammen 15 lette Flyvemm,kiner, medens de ovrige :w 
Sporlsrlyvemaskiner er i privat Be:.iddebP. 

Statshjælp til Købere af Turistnyvemaskiner. Den :m . 
. \pril rn:-m opretledes under riet l'ranske L111'trarlmini..,leriu111 
en :,:t·rlig .\fdelincr Lil \ 'ar . lagelse al' SporlsflyYningen, og · 
denne fik Raadighed over l'em i\lillioner Frc ... . J\f delle Belob 
er der l'orelobig ble,·et anvendt 2,8 i\lillioner som Tibkud 
Lil fran:,ke Kohere af Sporl:,flyn!nia:,kiner. l'aa denne :'llaade 
er der blevet kobl 100 Flyvemaskiner, ,: er rordeler s ig paa 
(i7 Enkeltpersoner og 30 Flyvekluhher. Inden .\arcl:-. Udgang 
regner man med at :,kulle yde Tibk11rl Lil endn u f>O Flyve
maskineejere, saaledes at Anlallcl af slal..,unrlerslollecle Fly 
vemaskineejere kommer op paa 150. 

En længere Rygflyvning med l'as:-.ager ble,· den ~:I 
August l'orelagct af den Ly:-,kc Flyver Gerd .\chuelis med en 
Fockc-\\' ulf-.Kiehilz~ (100 llK. Sicmens :'llolor Sh. l lJ. I 31 
:'llinuller kredsede han omkring Bremen·.., Lul'lhavn. Lufl
polilict i 13remcn kontrollerede Hekordcn. Ac hgelis er og:.aa 
Indehaver af Solo-Hygflyvningsrekorden med en Flyvelicl 
paa 37 i\linutter. 

Stabiliteten hos en moderne Trafikflyvemaskine. F ocke
\\' ulf Fabriken i Tyskland meddeler o:, l'olgende: .,Yecl Over
l'oringen ar en Focke- \\'11tr-,, l:lussard" tTrarikrty vemaskine 
Lil 7 Personer) fra Bremen til Fi"rrlh gcnnemrioj Ing. \\ 'iehler 
den -120 km lange Strækning i Lobel al' ~,,, Time uden en 
eneste Gang at røre ved Styreslangen, Lil Troet:. for at \'cjrcl 
var meget 11roli1:,l. Delle er et Bevis paa de store Fremskridt, 
Fly,·etekniken har gjort med l lensy n Lil Slabililel og Fly,·e-

~ikkcrhcd". 
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Vesterbrogade 60. 

Benzin .eller Gas som Fremdrivningsmiddel i Luftskibe. 

DET turde være den almindelige Opfattelse, at 
de stive L.uftskibe, ,,Zeppelinerne", i alt væ
sentligt den Dag i Dag bygges og drives efter 

de samme Principper som i sin Tid angivet af den 
gamle Greve, og at det kun er Dimensionern~, 
Længde, Diameter, Motorernes Antal og Styrke og 
dermed Skibenes Ydeevne, der fra Byggepumer til 
Byggenumer er forøget. 

Der er dog paa nogle Omraader sket meget væ
sentlige Ændringer, i Særdeleshed. hvad Kraftma
skinen og Brændstoffet angaar. I England har man 
i de nye Luftskibe erstattet Benzinmotoren med 
Haaoliemotoren, og i Tyskland har Konstruktørerne 
af Luftskibet "Graf Zeppelin" valgt "Blaagas" ogsaa 
kaldet "Kraftgas" som Brændstof i Stedet for Ben
zin. Efter at den sidstnævnte Reform bl. a. paa den 
store Verdensomsejling saa fortræffeligt har staaet 
sin Prøve, turde det være af Interesse at gaa lidt 
nærmere ind paa Grundlaget for Reformen samt 
paa Resultatet deraf. 

Anvendelsen af Benzin har en meget væsentlig 
Mangel i den Omstændighed, at den Vægtformind
skelse, der opstaar ved at Benzinen efterhaanden 
forbrændes, flytter Luftskibets Ligevægtsposition 
i Atmosfæren stadig højere op. For hver Procent 
af den samlede Vægt (Egenvægt + Nyttelast+Brænd
stof + Ballast), hY.ormed et Luftski_b aflastes, vil det 
stige 100 m; et Luftskib paa 100000 m 8 med en 
Egenvægt paa ca. 60000 kg og en Benzinmængde 
paa ca. 30000 kg vil altsaa paa Slutningen af en 
Langfart, naar ca. 25000 kg Benzin er forbrugt, 
have sin Ligevægtsposition i 2500 m' Højde, og maa 
for at kunne lande fra denne Højde slippe tilsva
rende Mængder af B,rint - evtl. det langt kost
barere Helium - ucl, som paa Landingsstedet maa 
erstattes, før Tilbage- eller , idererejsen kan paa-· 
begyndes. 

I Virkeligheden vil man naturligvis ikke vente 
til Landingen med at slippe Bæregassen ud1 man 
vil for at kunne holde Skibet i rimelige Højder 

(bl. a. af Hensyn til Skylagene) slippe den ud efter
haanden som Benzinen forbruges, men den øko
nomiske Virkning er den samme. 

Ganske vist har man for at modarbejq.e disse 
mægtige Vægtforandringer i ikke ringe Udstrækning 
(bl. a. paa "Shenandoah" og "Los Angeles") anvendt 
Kondensatorer, Apparater, der af Motorernes For
brændingsprodukter atter indvinder Vægtmængder; 
men saadanne Apparater har en betydelig Egen
vægt, der forringer Luftskibets Nyttelast og dermed 
dets Indtjeningsevne, og samtidig forøger de Luft
modstanden paa en meget følelig Maade, hvorved 
Re,isehastigheden og dermed saavel Driftssikker
heden som Indt_jeningsevnen nedsættes. 

Sikkert kan de her nævnte Mangler ved Konden
satorerne ved fortsat Arbejde dermed for en Del 
afhjælpes, men Dr. Eckener og hans Folk har dog 
valgt en anden Maa<le til Stabilisering af Ligevægts
højden, nemlig Afskaffelse af Benzinen og Anven
delse af Blaagas til Drift af Motorerne. 

Blaagas har en Vægtfylde, der meget nær svarer 
til Vægtfylden af atmosfærisk Luft, idet 1 m 8 vejer 
1,25 kg mod Luftens 1,293 kg, og en Varmekapa
citet paa 12600 kaUkg. Herefter har 1 m 8 Blaagas 
12600 X 1,25 = rnooo Kalorier, og da man med denne 
Gas kan regne ca. 2000 kal. pr. H. K. T., produce
rer 1 m 8 Blaagas ca. 8 Hestekrart-Timer. 

Om Prisen for Blaagas foreligger intet fra For
fatteren af disse Linier, men helt billigt kan det 
næppe være, da det saavidt vides ikke bruges til 
noget andet og altsaa maa fremstilles særligt til 
Luftskibsdriften. Som en alvorlig Vanskelighed maa 
nævnes, at netop fordi den ikke b'ruges til andet 
Formaal, kun med Rimelighed kan fremstilles paa 
Steder, hvor Forbruget naar en vis Størrelse (f. Eks .. 
i Friedrichshafen), men maa sendes i Staalflasker 
til andre Steder, hvor der kun ·sjældent finder Lan
dinger Sted. Det forlyder saaledes, at Transporten 
af 3000 Staalflasker med Blaagas fra Amerika til 
Japan til Brug for "Graf Zeppelin" ved dets Mel-
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lemlanding der samt Tilbagesending aJ Flaskerne 
kostede 150000 i\Ik. Ikke destomindre skal Dr. 
Eckener have udtalt, at efter hans i\Iening vilde 
alene Udsigten til Anvendelsesmuligheden af et prak
tisk talt vægtløst Brændstof berettige til Konstruk
tion og Anvendelse af Luftskibe, om de ikke havde 
eksisteret i Forvejen. 

Naar Blaagassen her kaldes et .. vægtløst " Brænd
stof, maa det naturligvis ikke forstaas altfor bog
staveligt. Det dre.ier sig om meget store Mængder, 
der skal medføres, og disse l.\'frengder fordelt i Gas
Celler, indtager en Del af det samlede Skibsrum , 
som skal bevæges fremad mod Luftmodstanden . 
Disse Celler og den forøgede Luftmodstand æqui
valerer utvivlsomt en ikke ubetydelig Vægt. Her
overfor staar dog den Fordel, at der opnaas en 
langt rationellere Fordeling af Blaagas-Luftskibets 
Vægtforhold. Store Benzinmængder medfører, selv 
naar de fordeles bedst muligt, lokale Vægtsammen
hobninger, der kræver va•sentlige Forst,erkninger al' 
Skelet-Konstruktionen, medens Binagassen kan for
deles ganske jævnt over hele Skibslegemet. Den 
Omstændighed, at Forbruget af Gassen under Far
ten (eller Gastab af andre Aarsager, f. Eks. Beska
digelser) ikke medfører Vægtforskydninger paa 
Skibslegernet, vil i høj Grad forøge Stabilisering 
af Farten, s,erlig under vanskelige Forhold. 

Den største Fordel ved Anvendelse af Blaagas 
bestaar dog i Indskrænkning af Brint- (eller He
lium) Tabene. Man tør med Sikkerhed gaa ud fra , 
at den fra alle Sider ønskede Anvendelse al' det 
ikke brandfarlige Helium ogsaa i europæiske Luft
skibe vil strande paa det økonomiske Spørgsmaal 
hvis der til Stadighed under Farten skal hhl'ses 
Helium af i samme Vægtforhold som Benzinfor
bruget. Helium findes kun i Amerika og kan prak
tisk talt ikke fremstilles i Europa. Det maa <lerfor 
hentes over "Dammen·· i komprimeret Form, hvilket 
foraarsager saadanne Omkostninger, at enhver Mu
lighed for rationel Drift af Luftskibe - om den 
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ellers er til Stede - forsvinder langt ude i Hori
zonten. Med Blaagas kan, da dets Forbrug ikke 
ændrer Vægtbelastningen, Luftskibets Højde holdes 
konstant, og man ankommer til Maalet med samme 
Heliummærigde, som man havde ved Starten. 

Ogsaa den højere Varmeværdi af Blaagassen over
for Benzinen er en Faktor. der maa regnes med, 
idet 30000 m3 Blaagas i Kalorier S\'aret til 40000 
kg Benzin . 

}led den Fordel ved Blaagassen, at Luftskibet let 
kan holdes i samme - men lave - Højde, følger 
ganske logisk den Mangel, at det ikke kan komme 
højt Lil Vejrs . Hvis et Luftskib med 75000 m3 Brint 
og 30000 ma Blaagas (,,Graf Zeppelin's Dimensioner) 
vil op i :1000 m' Højde, stiger dets samlede Gas
rumfang med 30 ° 1,, Blaagassen altsaa til 40000 111 8 ; 

men Brinten maa da blæses af ikke alene med dens 
forøgede Volumen paa 25000 111 8, men med videre 
10000 m:i l'or at give Plads til de 10000 111 8 Blaagas, 
der jo som Skiuets Energikilde ikke kan undværes. 
l\Ien heraf vil følge, at Luftskibets Nyttelast maatte 
være nedsat i tilsvarende Forhold, hvilket praktisk 
talt vil sige, at den bliver Nul. 

Delle Forhold har sin Interesse, naar man ser 
hen til den Omstændighed, at Tyskerne har valgt 
Blaagas, medens Englænderne arbejder med Benzin 
eller Raaolie. :\Ian kunde spørge: Hvem har nu Ret'.' 
Men Svaret maa blive, at begge Parter har Ret, idet 
dette Spørgsmaal som alle andre maa ses under 
Synsvinklen: Hensigtsmæssigheden for Formaalet. 
Zeppelinerne er bygget som Trafikluftskibe, der paa 
deres Vej fra Havn til Havn ikke har Brug for at 
gaa i store Højder, medens "R. "-Skibene i England 
hygges til militære Formaal, hvor netop dette kan 
være af afgørende Vigtighed. Det er altsaa af ganske 
logiske og saglige Aarsager, at de to Nationers for
træffelige Eksperter er kommet til de tilsyneladende 
modstridende Hesultater. G. K . 

Nyt fra alle Lande. 

Den engelske Luftfartsindustri. I Anledning a r Luftrarts
udstillingen i Paris har del engelske Tidsskrit't Aeropla11e 
udsendt et smukt Sa•rnummer. der (paa en !(elsk og l'ransk) 
giver en Oversigt over den engelskl· Lul'tfarts induslri. 

Vellykket Prøve med en Cirrus Motor. l 'ndl·r Kontrol 
ar det engebke Luftministerium har Firmaet Cirrns Acro
Engincs romylig !adel en ar sine Standart Cirrus llermes 
;\(ark II ;\lotorer gennemgaa en Udholdenhedsprøve. Denne 
\'arede 100 Timer, hvorunder ;\(otoren konstant hlcv korl 
med et Omdrejningstal paa 2000 i :\linutlet. 

Efter al den vellykkede Prøve var al'slultel, ble\' :\lotoren 
prøvet med el Omdrejningstal paa 1:mo i ;\linuttet. 

Ved WOO Omdr./:\1, ydede i\lolorcu 110 IIK., og \'cd 1:mn 
Omdr./:\1. 117,5 HK. 

Armstrong Flyvemaskiner og Motorer. Del kendte, 
engelske Firma Armslrony har udsendt en smukt 11clstyrcl 
Oversigt over de af Firmaet fremstillede Flyvemaskiner og 
l\fotorer. Beskrivelsen ar Motorerne omfatter 10 forskellige 
Typer, fra den lille 80 IIK. Gene/ til den store 800 HK /,eo
pard. Alle Motorerne er lul'lkølede Stjernemotorer. 

Beskrivelsen at' Flyvemaskiner omfatter .Siskin"-Kamp
jageren, .,Atlas~-Rekognoceringsluflfartøjct samt den 8-1110-

torede .Argosy"-Trarikflyvemaskine. 



Nr. 12 Side 127 

Forslag til regelmæssig Lufttrafik mellem København-Fyn-Jylland. 
Fremsat af Aktieselskabet Nordiske Luftveje u. D. 

--- A Rute 
----- 6.Rute 

Kort over de projekterede Indenlandske Lultruler. 
Udenfor liobenhnvn sknl Byerne Aorhus, Aalborg, Odense, Haderslev 
og Esbjerg anvendes Ul regelmæssige Landinger og Starter. Hvad de 
øvrige pna l{ortet angivne Byer nngnnr, dn puatænkes det ni Inde Mn• 
sklnerne llyve hen over disse, hvorefter de respektive Godsm1cng<ler 

sknl ne<lknstes ved Hjælp ni Fuldskærme. 

DE i den senere Tid saa meget omtalte Ford
Flyveplaner er nu traadt frem for Offentlig
heden, idet Aktieselskabet Nordiske Luftveje 

er under Dannelse med det Formaal for Øje at 
søge Planerne virkeliggjorte. 

Aktieselskabet Nordiske Luftveje's Forslag gaar 
i Korthed ud paa følgende: 

Der paatænkes oprettet en Rute (A) mellem Kø
benhavn- Aarhus- Aalborg samt en Hute (B) mellem 
København- Odense- Aarhus- Esb.\erg- Haderslev. 

Det flyvende .Materiel skal bestaa af 3, eventuelt 
4 Stk., 3-motors Ford-Trafikmaskiner af Typen 
5-AT-C. Disse er udstyret med :1 Wasp-1\Iotorer 
paa tilsammen 1260 HK. Med en Benzinbeholdning 
til 800 km kan de efter Katalogen medfører en 
Nyttelast paa 1700 kg. 

.Maskinerne skal udstyres med Haclioanlæg og alle 
til Mørke- og Taageflyvning nødvendige, tekniske 
Hjælpemidler, idet Hulerne tænkes gennemførte hele 
Aaret igennem og paa et saa tidligt Tidspunkt af 
Døgnet, at Flyvningerne den største Del af Aaret 
maa gennemføres i Mørke. 

At Hensyn til Transporten af Post samt køben-

havnske Morgenaviser er Afgangen fra København 
sat saa tidligt som Kl. 420 (for A-Rutens Vedkom
mende) og 425 (for B-Ruten). Hvorledes Ruterne 
tænkes gennemfløjet fremgaar tydeligt af Kortet, 
idet der normalt kun skal foretages Landing i Aar
hus og Aalborg samt Odense, Esbjerg og Haderslev. 
Paa Tilbageturen til København, hvor Ankomsten 
skal finde Sted henholdsvis Kl. !)~5 og !V10, regner 
man med nogen Passagerbefordring 

Hvad Fragtsatserne angaar, da skal Transporten 
ar Ekspresgods (Aviser etc.) kunne udføres for en 
Pris af 25 Øre pr. kg, idet man dog regner med 
at kunne reducere <lenne efterhaanden som Last
mængden i Retning mod Køhenhavn øges. 

Selskabet vil blive oprettet som et privat Aktie
selskab, med dansk Kapital og dansk Personale og 
- man agter at drive Ruterne uden Statssubvention . 

• 

Hvorvidt ovennævnte Planer kan virkeliggøres 
faar staa hen. Den egentlige Basis for Selskabets 
Virksomhed menes at blive Transport til Fyn og 
.Jylland af københavnske Morgenaviser, og i saa 
Henseende ligger det i Underhandling med de re
spektive Dagblade for at sikre sig Kontrakter, gæl
dende for daglig Transport hele Aaret rundt. 

Da Selskabet bebuder, at del agter at arbe.ide 
uden Statssuhvention, saa staar .og falder Planerne 
mecl følgende Faktorer: Kapital, tilstrækkelig Gods
nucngde sum t gratis Jordorganisation, og sidstnævnte 
Faktor er sikkert den, der vil volde de fleste Van
skeligheder. Hertil kommer endvidere, at Gods
mængden vel nok vil blive afhængig al' den Regel
mæssighed, hvormed Hulerne kan gennemføres. 

Kapital og Godsmængde vil maaske ikke volde det 
største Besvær at fremskaffe, men derimod den til 
Mørkeflyvning meget omfattende .Jordorganisation. 
Her tænkes hl. a. paa Udgifterne til Oprettelse og 
Vedligeholdelse af Lufthavne, Mellemlandingsplad
ser, Lysanlæg, Radio og meteorologisk Tjeneste samt 
Aflønning af det tekniske og flyvekyndige Personale, 
der l'ordres til Bet.iening af disse forskellige Funk
tioner. Selskabet selv meddeler, at det i saa Hen
seende forventer Bistand fra de paagældende Kom
muner samt fra Staten, uden dog at oplyse, hvor 
langt Forhandlingerne er fremme, og da denne 
Faktor kræver adskillige Penge til sin Gennemfø
relse, hliver det maaske den, der Jaar den afgø
rende lnclflydelsc paa hele den dristige Plans Rea
lisation. Selskabet kan selvfølgelig til en vis Grad 
regne med, at det til .Jordorganisationen vil faa den 
samme Støtte, som der ydes den private Damp
skihsl'art i Form af Havneanlæg og Fyrt.\eneste. 

De projekterede Ruter vil foruden Avis transpor
ten ogsaa have en ikke ririge Interesse for Person
befordringens Vedkommende, og da især for Be
fordringen imod København. 
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Flyvemaskine af ny Konstruktion. ,- , 

Focke-Wulf F. 19a "Ente". 

IIEN Flyvemaskinetype, som det tyske Firma 
Focke-Wulf kalder for "Ente", har det Sær
præg, at Bæreplanerne er anbragt helt bag
ude paa Kroppen. I Sammenligning med 

de almindelig kendte Typer af Flyvemaskiner, ser 
den noget mærkelig ud; men alligevel er det slet 
ikke første Gang, man forsøger at konstruere Fly
vemaskiner efter det Princip. En af de første Flyv
ninger i Europa - eller mere korrekt, den anden 
Flyvning i Europa (Danskeren Ellehammer var den 
første) - blev foretaget af Sanlos Dumont i Sep
tember 1906, og hans Dobbeltdækker var konstrue
ret efter samme Princip. 

Firmaet Focke-\Vulf begyndte sit Arbejde med 
,,Ente"-Typen allerede i 1907, paa hvilket Tids
punkt Firmaets nuværende Leder, Ingeniør Focke, 
sammen med sin Broder fremstillede de første 
"Ente"-Modeller. Disse første Forsøg førte til, at 
der i de følgende Aar blev bygget en "Ente"-Flyve
maskine, som med en 40 HK. Motor foretog sine 
første Flyvninger i September 1909 (fra en Plads 
ved Potsdam). Efter Verdenskrigen genoptog Ing. 
Focke sit Arbejde paa at fremme denne særegne 
Konstruktion, og i 1925 fremkom han med et For
slag til Deutsche Versuchsanstalt om at bygge en 
saadan Maskintype. Efter nogle meget indgaaentle 
Modelforsøg i Gøttingens Forsøgsanstalt blev For
slaget til Virkelighed, og i Sommeren 1927 foretoges 
de første Prøveflyvninger. Desværre fik disse et 
tragisk Resultat, idet en af Firmaets Medindehavere, 
Dir. Wulf, blev dræbt under en af Flyvningerne. 
Ikke desto mindre besluttede man sig til at arbejde 
videre paa Typens Udvikling, idet man var klar 
over, at det sørgelige Uheld ikke skyldtes nogen 
principiel Fejl i "Ente~-Konstruktionen. 

Man tog fat paa nye Vindkanal-Forsøg, og var 

,. . 
~---' 

omtrent færdig med en ny Konstruktion, da denne 
imidlertid gik op i Luer, inden den endnu var klar 
til sine praktiske Prøver. Saa begyndtes forfra, og 
i Maj Maaned i Aar lykkedes det endelig at blive 
færdig med den nye "Ente"-Type. 1 Løbet af Som
meren blev der foretaget en Række Forsøgsflyv
ninger, og disse forløb saa titfredsstillende, at Deut
sche Versuchsanstalt gav Tilladelse til at den nye 
Flyvemaskinetype maatte anvendes til Passager
flyvninger. 

Fordelene ved "Ente"-Typen. 
Naar man saa ivrigt har søgt at fremme Byg

ningen af denne særegne Flyvemaskinetype, saa er 
det selvfølgelig fordi, den har visse Fordele frem 
for de gængse Typer. 

'lrff'"I 

Focke-Wulf F. 19u . Enfe•. 
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Efter hvad Firmaet oplyser, har den først og frem
mest saa gode aerodynamiske Egenskaber, at <len 
f. Eks. ikke kan komme under den Hastighed, der 
er nødvendig, for at den kan bibeholde sin Manøv
reevne. Eller med andre Ord, selv om der trækkes 
nok saa meget i Hø_jderoret, saa vil dens særegne 
Konstruktion bevirke, at dens Fart aldrig bliver 
ringere, end at Flyveren hele Tiden kan styre den 
ved Hjælp af Rorerne; d. v. s. den i visse Situationer 
saa farlige Spinning vil ikke kunne fremkaldes. 

En anden Fordel har den endvidere <leri, at den 
nede paa .Jorden ikke kan kolbutere, fordi dens 
Tyngdepunkt ligger saa langt tilhage. 

Enkeltheder om Konstruktionen. 
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er anbragt forude i Kroppen. Hver Tank kan rumme 
125 Liter Benzin. Sammesteds er anbragt to Olie
beholdere, der hver rummer 12 Liter. 

Kabinen er indrettet rped Plads til tre Passagerer, 
og umiddelbart foran Kabinen har Føreren sin Plads. 

Om dens Data skal iøvrigt meddeles : 
Kroppens Længde . . . . . . . . . .. . 10,53 m 
Bæreplanets Længde . . . . . . . . 10,00 m 
Bæreplanets Størrelse ...... . 29,50 m 2 

Tomvægt .. .......... .. ... .. 1175 kg 
Lasteevne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 kg 
Største Hastighed . . . . . . . . . . . 142 km/T. 
Marchhastighed . . . . . . . . . . . . . 128 
Landingshastighed . . . . . . . . . . 83 " 

Til Bygningen er anvenut et Stel af Træ og Kryds- " 
finer, hetrµkk et med Lærred. Dette gælder saavel Disse l'ørste Resultater maa naturligvis kun be-
for Planerne som for Kroppens Vedkommende. tragtes som Forsøg, men der er ingen Tvivl om, 

Den er forsynet med to Motorer, en paa hver- at "Ente"-Typen har visse sikkerhedsmæssige For
Side af Kroppen. Disse er 110 HK. Siemens Sh. J.l, dele fremfor de gængse Flyvemaskinetyper, og dens 
luftkølede. . Videreu<lvikling maa derfor imødeses med den 

Brændstofheholdningen nunmes i to Tanke, der største Interesse. 

M e d L. Z. ,, B o d e n s e e ". 
En Sommerudflugt. 

I.. Z .• noclensee•. 

I Anledning af "R. 101 '"s Nedstyrtning i den mørke 
Efteraarsnat kommer jeg til at tænke paa, hvor 
helt anderledes Forholdene tegnede sig paa en 
lille Udflugt, jeg i Sommeren 1919 deltog i med 

den lille Zeppeliner "Bodensee" . 
Hvad enten nu "R. 101" har manglet langskibs 

Stabilitet, har haft Havari paa Højderoret eller Ma
terialskade eller maaske en vertikal Luftstrøm har 
tvunget den ned mod Jorden, som det i al for ringe 
Højde passerede henover, saa staar det mig klart, 
hvor uhyre vanskeligt det har været at manøvrere 
en Gigant som "R. 101" (ca. 150.000 m 8) i en mørk 
Efteraarsnat, naar selv en Lilleput som "Bodensee" 
(ca. 20.000 m 8) kunde gøre Knuder paa en sollys, 
rolig Sommerdag. (I Parenthes skal dog bemærkes, 
at "Bodensee" er omtrenl dobbelt saa stort som 
det af Københavnerne velkendte "Hansa", og dets 
Længde er omtrent som Raadhustaarnets Højde.) 
Men tilbage til Sagen. 

Under et Studiebesøg i Berlin umiddelbart efter 

Krigen aflagde jeg selvfølgelig et Besøg hos mine 
Venner Kaptajnløjtnant Rasch og Dr. Eckener paa 
paa Zeppelinværftet i Staacken. De fortalte mig da, 
at "Bodensee" næste Dag skulde paa en kortere 
Prøvetur med en italiensk Kommission. ,,Bodensee" 
skulde som bekendt ifølge Versailles Traktaten ud
leveres til Italien, ligesom "Mediterranee" o. a. var 
bleven 'Udleveret til Frankrig og "L. Z. 126" til U. S. A. 
,,Du er selvfølgelig velkommen", sagde Rasch, -
,,og tag et Par Venner med," tifføjede Dr. Eckener, 
"vi skal kun have en amerikansk Fotograf og den 
italienske Kommission om Bord!" 

Det lod jeg mig selvfølgelig ikke sige to Gange, 
og ved Tilbagekomsten til Berlin traf jeg den 
kendte Dansk-Amerikaner, den flyveinteresserede 
John Larsen, der havde stor Lyst til at prøve en Tur 
med et Luftskib til en Forandring. Desuden invi
terede jeg den danske Marineattache, Kaptajn Jessen 
og hans Frue fra Palsgaard. 

"Bodensee" laa fortøjet ved sine Skinnevogne i 



Side 130 ~~ • l:rt Nr. 12 

den skumle Hal i Staacken, men rulledes hurtigt 
af et ret faatalligt Betjeningsmandskah ud i Sollyset. 
Yi entrede om Bord og fik tildelt vore Pladser. 
Mine danske Venner blev anbragt i Passagerkahyt
tens Kurvestole med et koldt Glas Rhinskvin foran 
sig. Dr. Eckener tog Plads til højre i Førergondolen, 
en tysk Oberleutnant G. til venstre ved det vanske
lige Højderor medens jeg blev anbragt midtskibs 
i Stævnen ved Sideroret. Desuden var der i Fører
gon<lolen den amerikanske Fotograf og den itali
enske Kommission, der bestod af en 3-4 Officerer. 
.Jeg ved ikke, om Nobile var iblandt <lem, da han 
ikke var saa berømt, som han senere blev. 

Vi satte Kursen over Sans Souci, drejede lidt 
Bagbord over og dernæst Øst paa mod den tidligere 
Flyveplads ved .Johannisthal. oder Sejladsen lagde 
jeg særlig Mærke til, hvor let et Luftskib af "Bo
densee"s Størrelse var at styre i Sideretningen, 
medens Hø.idestyringen voldte nogen Vanskelighed 
paa Grund af de vertikale Luftstrømninger. 

I Førerkabinen gik Passiaren til at begynde med 
paa Tysk, men pludselig vendte Dr. Eckener sig 
om mod mig og sagde paa Dansk: .Ja; vel er jeg 
født i Flensborg, men jeg stemmer tysk!" Det var 
jo i Afstemningsperioden, og at Eckener talte dansk, 
vidste jeg nok, men alvorlig forbavset blev jeg, da 
Oherleutnant G. ved Højderoret paa lidt syngende 
Dansk udbrød: ,,Ja, jeg stemmer ogsaa tysk!" Et 
uvilkaarligt "Hvad Pokker!" undslap mig, men 
Gaaden blev hurtig løst, da G. fortalte mig, at han 
i Begyndelsen af Krigen var strandet med en Zeppe
liner paa Fanø og havde været interneret i flere 
Aar - vistnok i Odense. 

Begge Bemærkninger faldt uden Bitterhed, og vi 
passiarede nu videre paa Dansk til stor Forbavselse 
for de italienske Officerer, men tilsidst spurgte en 
af dem temmelig overlegen Dr. Eckener, hvad det 
var for et Sprog, vi talte. Nu for en Djævel i Dr. 
Eckener, og sjældent har jeg set den ellers saa al
vorlige Mand med et saa lunt Blink i Øjet, som 
da han svarede: ,,Det er en Slags Privatsprog!" 
Maaske var Danskerne ikke hans særlige Venner, 
men han hadede Italienerne, som havde svigtet 
sine Allierede, og nu som Løn vilde berøve ham 

en af hans kære Zeppelinere. Altsaa fortsattes Pas
siaren paa Dansk. 

Pludselig kom Fru Jessen ud fra Passagerkahytten 
og vilde gaa hen til Dr. Eckener. Men for hendes 
spidse, moderne Hæle gav det spinkle Krydsfiner
gulv efter, og med et lille Skrig troede hun sig 
allerede paa Vej ud i Verdensrummet. Naa, hel
digvis gav de underliggende Duralumindragere ikke 
efter. 

Da vi var kommet et Stykke østover, vendte vi 
og satte Kurs mod Berlin. Dr. Eckener gav mig 
Ordre til at styre lige mod det tidligere Keiser
palads, hvor Fotografen skulde optage nogle Bille
der af det under Revolutionen beskudte Bygnings
kompleks. Vi maatte meget tæt baade i Højden og 
Siden, og vi to Rorgængere maatte holde Tungen 
lige i Munden, saa vi slet ikke fik Tid til at nyde 
Synet af "Unter den Linden", der laa lige under 
vore Fødder. 

Fra Brandenburger Thor styrede vi mod \Vann
see, hvor der paa den varme Sommerdag badede 
Tusinder af nøgne Berlinere. Dr. Eckener, der syn
tes at være i særlig godt Humør, gav nu Oberleut
nant G. Ordre til at give Ror ned mod Vandover
fladen, hvorfra de muntre Berlinere raabte og vif
tede op til os . Da vi var temmelig langt nede, 
tøm te Dr. Eckener med et rask Ryk en Del Vand 
ud af den forreste Ballasttank. Straalen ramte de 
jublende Badegæster og indbragte os et ekstra 
Hyldestraab, medens "Bodensee'· atter rettedes op. 

Efter en lille Sløjfe henover Væddeløbsbanen ved 
Griinewald, gjorde vi klar til Landing. Romer
tallet, der dannes af store Brædder, angav at Tem
peraturen ved Jordoverfladen var temmelig høj 
og gav stor Opdrift. Dette i Forbindelse med, at 
jeg ikke i Sideretningen kom nøjagtig henoven 
Landingsmandskabet, indbragte os to Rorgængere 
et mindre venligt Praj fra Dr. Eckener: ,, Om igen!· 
Ved næste Forsøg ,·ar vi begge paa en Prik, hvor 
vi skulde være. 

Da vi steg ud af Gondolen, takkede vi alle i 
hjertelige Ord Dr. Eckener for den prægtige Tur; 
dog er jeg ikke rigtig sikker paa, om Italienernes 
Tak var saa hjertelig ment. H. C. Ullidt=. 

Norvegia-Ekspeditionen 1929-30. 

MOT ukjent Land" hedder Bogen, som den norske Flyver, 
.;!. Kaptajn Hj. Riisl'r-Lar.1e11 har skrevet om den seneste 
Ekspedition til Antarktik med Skuden "Norvegia". 

Ekspeditionens Opgave var at trænge ind til Enderby 
Land og udforske det store Omraade fra Enderby Land til 
Weddellhavet, og til dette Formaal medførte den to Flyve
maskiner, en amerikansk Lockheed Vega med Ponton- og 
Skiunderstel samt en Hansa-Brandenburg med Pontonunder
stel. Ekspeditionen startede fra Sandefjord med Hvalkogeriet 
"Thorshammer", og forst nede ved Ishavet gik man ombord 
i den 125 Fod lange Skude "Norvegia" tilligemed de to Flyve
maskiner. Som anden Flyvedeltager er Kaptajn Liit:ow Holm 
med paa Turen. 

Erter at have deltaget i nogle Hvaljagter følger saa den 

"Mol ukjent Lanrl" al Hj . Riiscr-Lnrsen (Gyldendnl norsk 
Foring>. Pris: Kr. 7,85: indb. 9,85. 

mest spændende Del af Togtet: Flyvningerne over de umaade
Iige, øde Vidder, og Forfatteren fortæller om de mange Van
skeligheder, der mødte dem, forinden Forehavendet kronedes 
med Held. 

Til Slut retter Riiser-Larsen en Tak til den l\land, der ene 
har bekostet l1ele Ekspeditionen: Konsul La.rs Christensen. 
~Hvad de to andre Ekspeditioner angaar, som jeg tidligere 
har deltaget i, da begyndte Arbejdet for Alvor først, naar 
jeg var kommet hjem. Saa maatte jeg ud paa Foredrags
tourne for at indtjene, hvad jeg kunde, for at dække Eks
peditionens Underskud. 

Bo~en er ledsaget af en Del interessante Billeder fra Dyre
lh·et 1 Antarktik. 

-

• 
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ANDREES POLARFÆRD 

DEN dristige Færd begyndte, da Ballonen "Ørnen" den 
11. .Juli 1897 gik op fra Danskøen paa Spitzbergen 
og tog Kurs nordover. Gennem en Brevdue og 

nogle nedkastede B!3jer naaede el Par sparsomme Meddel
elser ud til Omverdenen; men Ekspeditionens endelige 
Skæbne skulde først blive opklaret treogtredive Aar senere. 

En norsk Ekspedition med Skibet "Bratvaag" af Aalesund, 
udrustet til videnskabelig Forskning og Fangst, foretog paa 
Vej til Frantz .Josef Land den 5. og 6. August 1930 Landstig
ning paa den sydvestlige Pynt af Ilvideøen, og den 6. August 
fandt Ekspeditionens Fangstmænd Resterne af den i 33 Aar 
savnede Andrce-Ekspedition. Paa Hvideøen havde de tre 
Ballonfarere fundet deres sidste Hvilested. 

Efterretningen om "Bratvaag"-Ekspeditionens Fund vakte 
Sensation Verden over, og den 28. August tiltraadte den 
svenske .Journalist /(nul Stubbendorf ombord paa det lejede 
Fangstfartø.i "Isb,jørn" en Rejse til Hvideøen for at gøre et 
Forsøg paa at fremskaffe endnu fyldigere Oplysninger fra 
Andree-Lejren. Ekspeditionen ankom dertil den 5. Septem
ber, og takket være den stærke Snesmeltning kunde der i 
Dagene fra den 5- 8. September opsamles endnu flere Rester 
fra den fundne Lejrplads. 

Saavel "Bratvaag"- som "lsbjørn"-Ekspeditionens Fund 
blev overleveret en Kommission, udnævnt af den svenske 
Regering og bestaaende af svenske og norske Eksperter, og 
denne fik til Opgave at undersøge og konservere begge 
Ekspeditioners Fund. 

Den 26. September l'ik Svenska Siillskapet for Antropologi 
og Geografi af Regeringen Ordre om indtil videre at tage 
sig af Fundene fra Hvideøen samt forberede Udgivelsen af 
en Bog, der skulde skildre Andree-Ekspeditionen, og alle
rede den 25. November forelaa Hesultatet: En gribende Skil
dring af tre l\Iænds heltemodige Kamp. 

I korte, biografiske Rids l'aar vi de tre Mænds Portrætter 
trukket op - læser om Andrees urolige Aand og ukuelige 
Energi, om Nils Strindberg, der forlod en sikker, videnska
belig Fremtid og et Liv ved den Kvindes Side, han elskede, 
for at l'ølge Andree, om Knut Frænkel, i Aand og Handling 
- til sidst ogsaa i sin Død - en ægte Karolin som de andre. 

Saa følger Afsnit om Forberedelser til Ballonfærden, og 
paa Grundlag af fundne Optegnelser oprulles selve Ekspe
ditionens Forløb: ,,Ørnen"s Færd fra den 11. til 14. Juli 
1897, fulgt fra Dag til Dag og fra Time til Time, l\lændenes 
Vandring over Isen og deres Arbejde paa at indrette en 
Lejr paa Hvideøen, hvor Døden indhentede dem. 

Hertil slutter andre Kapitler sig om Dyrelivet i Polarre
gionerne, Drivisen, ballontekniske Kommentarer, Dr. Gunnar 
Horns Beretning om "Bratvaag"-Ekspeditionens Undersø
gelser paa Hvideøen samt en gribende Skildring af Hjem
færden til Stockholm. Endelig udgør Bogens sidste Afsnit 
de tre l\lænds Optegnelser. 

• 

nAndree.• Polarfærd 18!li" af S. A. Andrce, Nils Strindberg 
og l{nut Frrenkel. (Paa Dansk: Gyldendals Forlag.) 

Pris: I{r. 12,00; indb. l{r. 19,00. 

Hvorfor strandede Ballonfærden'! Herpaa gives der Svar 
i Bogen. Umiddelbart efter Starten begynder den straks at 
dale, det er saa galt, at Kurven komme: i Berøring med Vandet, 
og man ofrer 9 Sække Ballast - eller '1.07 kg - for atter al 
komme tilve.irs. Ikke mange Minutter efter Dukkerten hørtes 
en af ~latroserne raabe: ~Slæbetrossen ligger jo tilbage paa 
Stranden!" Dette vakte stor Opstandelse, thi hele Rejsen var 
jo planlagt at skulle finde Sted paa en Højde af 150-200 m 
ved Hjælp af Slæbetrosser, hvortil kommer, al Sejlene skulde 
bibringe den en vis Styrbarhed. Dette mislykkedes saaledes 
fuldstændigt, Vægten af de ved Starten mistede Dele ar 
Slæbetrosserne udgjorde 530 kg, et betydeligt Gastab fandl 
Sted under den paafølgende Stigning, og Færden bliver fra 
første Begyndelse forvandlet til en Fril'ærd. Først paa et 
senere Tidspunkt lykkedes det at faa en ny Slæbetrosse 
spledset sammen, men Styringsmuligbeclerne udebliver, og 
tilsi<lst gør Sejlene mere Skade end Gavn, hvorfor man 
bjerger dem. 

Starten l'andt Sted den 11. Juli Kl. 13,45, og 65 Timer 33 
l\linutter senere landede "Ørnen" paa Isen, 480 km fra Start
stedet. Frirærden rørte Ballonen i en Tid af 10 Timer og 
29 l\linuttcr med god Fart hovedsagelig i nordøstlig Retning, 
ca. 400 km fra Danskøen. Slæbefærden varede i 55 Timer 
og 4 Minutter, i hvilket Tidsrum Ballonen laa stille tre for
skellige Gange, ialt ca. 14 Timer. Farten var kke stor, først 
gik det i vestlig Retning, derefter i østlig og til sidst i nord
østlig Retning for at slutte ca. 80 km l'ra det. Sted, hvor 
Frifærden endte; - 80 km var alt, hvad man var naaet frem 
paa 55 Timer. -

De andre til Færdens Afslutning medvirkende Aarsager 
var Taagen og Himfrostdannelsen, to Faktorer som man 
sikkert i nogen Grad har undervuderet. Det er Vand og Is, 
der tilsidst tynger Ballonen ned, og dette, i Forbindelse 
mecl Gastabet, sætter Punktum for den dristige Luftrejse. 

Efter en anstrengende Isvandring naar de tre ~lænd den 
5. Oktober ind til !Ivideøen, og her møder de deres endelige 
Skæbne. Den 17. Oktober skriver Strindberg i sin Kalender: 
"Hjem Kl. 7,5 Em.\ og fra dette Øjeblik er de ubønhørlig 
tavse. Polarverdenens øde Stilhed har lukket sin isnende 
Favn om de tre Helte. Hvad har revet dem bort, efter at 
det er lykkedes dem at naa ind til det faste Land? Det 
eneste Svar, der kan gives, er den norske Fangstmands: 
,,De har sovnet ind, kulden har gjort det av med <lem." 

De Midler, der kommer ind ved Publiceringer vedrørende 
Andree-Ek~peditionen, vil blive anvendt til Dannelsen af et 
viden kabeligt Forskningsfond, beregnet paa at levenrlegore 
l\lindet om Andrces, Strindbergs og Frænkels Bedrift, og i 
Betrag\ning af den grundlæggende Indsåts, som norske 
Fangstmænd og Forskere har gjort ved Andree-Lejrcns Op
dagelse, vil Fondet i samme Grad være tilgængeligt for 
norske som for ~venske Forskere . 



Side 132 Nr. 12 

Herhjemme fra. 
Foredrag i Det Kongelige Danske .-1 eroncwliske Selskab. 

Den 7. November holdt den non,ke Flyver, Kaptajn R iser
Larsen Foredrag for Selskabets i\ledlemmer om sin Flyve
ekspedition til de sydpolare Egne. Foredraget, der hed: 
Med Flyvemaskiner til Antarklik, havde samlet fuldt Hus i 
Officersforeningens Festsal. 

Selskabets Formand, Di rektor Tyge Ro! he, hød Riiser
Larsen velkommen og omtalte kort de Bedrifter, han havde 
udrørt som Flyver - hl. a. som Hoald .\mund1,ens i\led-
hjælper og gav Ordet til Foredragsholderen. 

Riiser-Larsen gav derefter en livlig Skildring ar Skibet 
,,Norvegia"s Ekspedition til Antarktik, hvorunder det med
førte to norske Flyvemaskiner. Togtet varede fra .\ugust 
102!.I til April 1930, og et af Flyrningens Hesultater Yar bl.a. 
Stedfæstelsen af et stort Landomraade, der blev laget i Be
siddelse i det norske Folks a\'an1. 

Ekspeditionens Flyvere havde ogsaa et andel Formaal, 
nemlig at være behjælpelig med IJYalfangsten, og Foredrags
holderen viste en Hække levende Billeder l'ra I f\•all'angernes 
Arbejde. 

Foredraget hilstes med kral'tigt Bil'ald, og derel'ler sam
ledes man til Souper. 

(I Bogen "l\lot ukjent Land" , der er udkommet paa Gyl
dendal Norsk Forlag, har Hiiser-Larscn ml'fmere beskrevet 
sit spændende Togt. - Vi henviser Lil .\nmeldelsen.) 

Fredag den 5. December holdt Sejrhern·n i den ~icble 
Europa Rundflyvning, den tyske Flyver F. ,lfor:ik, et Fore
drag om Emnet: Mein Europu -R11nd/l11y. I ml'ste Nummer 
af "Flyv" skal vi bringe en nærmere Omtale al' Foredraget. 

Svæ1Je/lyverne. 

Dansk· Model- og Svævel'lyverl'orcnings lyske L:t•rer, Inge
niør Karl Wcndel, der nu har opholdt sig i Kobenhavn en 
Maanedstic~, havde indtil Søndng den 30. November ikke 

Det 11yc Sva-vcplnn ovur Brurnsn:csvjg. 

haft meget Udbytte ud al' sin Lærervirksomhed for Klubben. 
Det stormfulde Vejr havcll• hidtil lagt L'ndervisningen alt for 
mange Hindringer i Vejen, og desværre er der jo kun Son 
elagene, der er til Disposition for de praktiske O,·elser. Den 
puagældende Søndag blev der imidlertid taget Hevanc:he. 
Vejret var straalende, og i Dagens Lob blev der foretaget 
UO Starter, og alt forløb uden mindste Uheld. 

Svæveflyverne har i de sidste Par Uger modtaget en Del 
økonomisk Stolte fra den flyveinteresserede Direktør Neble, 
idet denne velvilligst har overladt Klubben hele Netto -Ind
tægten fra den af ham oprettede Baby-Golfbane i Hellerup, 
foreløbig indtil et Beløb af 1000 Kroner. 

• 

1'on Gro11a11 besøger Køben!uwn. 

Den tyske Flyver, von Gronau, der i ,\ugust i\laaned fore 
log en Flyvnin8 fra Tyskland via Gronland til New York, 
aflagde den 3. November en Visit i Kobenhavn for at takke 
for den Iljælp, han havde modtaget fra flere Sider i Dan
mark, o~ da i første Hække fra 1\larinens Flyvevæsen. Hans 
l'orsle Visit efter Ankomsten til Københa"l'n gik derfor til 
Lul'lmarinestalionen ved Hel'shalevej, hvor han blev mod
taget ar FJ:y,·encsenels Chef, Orlogskaptajn Grandjean. Der
et"ter gik Turen til Ifaslrup l.urtha\'11 for at hil se paa Havne
leder Leo Sørensen, og Kl. 12 deltog von Gronau i en Fro
kost, som Det Kongelige Danske .\eronantiske Selskab havde 
arrangeret. 

Senere /)aa El'termiddagen blev ,•011 Gronau modtaget i 
.\udi ens a · Kongen paa Sorgenfri - efter Majestætens e.get 
Ønske - og derefter var den kække, tyske Flyver Gæsl 
ved en Hecertion, hvor " Politiken" var Vært. 

.\!'rejsen li Tyskland fandt Sted samme Dags Arten. 

Von Gronau startede til sin Atlantl rhavsl'ly,•ning den l\l. 
.\ugust og landede i New York den 20. samme Maaned efter 
:\lellemlandhiger i Reykjavik, Ivigtut og Halifax. 

llan benyttede en Dornier Wal; den samme som ,\mund sen 
gjorde Brug ar til sin Flyrning oYer Polarhavet i 1!)25.) 

Afsløring af 'en .li indesten paa Sømi11eassislenl Moes Larsens 
Grav. 
Paa Solb.ierg Kirkegaard arsloredes den 16. November en 

:\lindesten, der var rejst paa <len l'oru lykkede l\larineflyver, 
Somineassistenl E . . \ . i\loe1, Larsens Grav. Den store Granit
sten var prydet med l\larineflyvernes Emblem og bar Paa
skriften: Rejst al' Kammerater og Venner.~ 

Den smukke lløJtidelighecl overværedes af den afdøde 
FlyYers Familie og h,ammerater. Foreningen "Danske Flyvere" 
\"ar repræsenteret ved Medlemmer af dens Bestyrelse. 

Da11ske Gaarde fotograferes /i·a Luften. 

I Løbet ar Sommeren og El'leraaret har Nordisk Lu/1/olo 
haft tra\"lt med at l'otografere en Mængde større Gaarde fra 
Luften. Fot. Eskild Jen en har sammen med H. I. M. Jensen 
i dennes i\Iolh ialt optaget 500 l'orskellige Landejendomme. 
Fotografierne skal anvendes i Værket "Større Danske Land
brug··, der udkommer paa Rappel og Friis's Forlag. De 500 
Fotografier, der kun omfatter en Del af de sjællandske Land
brug, skal i Løbet al' de kommende Aar suppleres med lig
nende Optagelser l'ra det øvrige Land. 

]{l11ba/le11er i Fore11i11yen "Danske Flyvere". 

Foreningen "Danske Flyvere" har anmodet os om at bringe 
Vinterens Klubartener i sine i\ledlemmers Erindring. Som 
meddelt i den Skrivelse, der er sendt til l\lecllemmerne, ar
holdes der Klubsammenkom~l hveranden Onsdag i "Berejstes 
Hus- (Emiliegade 6). Foruden Bridge-Spillelokalerne har 
Foreningen Haadighcd o,·er Billardværelserne samt Kegle
banerne. 

Sia/ens Lu/1/arlslilsyn. 

Fra 1. .Januar 1931 har Min. I'. off. Arb. udnævnt Søløjtnant 
S. Topsoe-.Je11se11 til afdøde Kaptajn Anker Andersens Efter
[olger ,·ed Statens Luftfartstilsyn. 

Re/le/se. 

I Firmaet Askania-\\'erke"s .\nnonce i forrige Nummer ar 
~Flyv" er indløbet en Tryldejl. I Stedet for Ordene: Præci
..,ionsinstrumenl l'or I-Iojdemaaling med Temperatur Kon
densation skal læses Kompen1>alion. 

Interessen for Svæveflyvnin!J breder sig. 

Der er l'ornylig dannet to nye Svæveflyve-Klubber her
hjemme, en i Hoskilde med 20 l\ledlemmer og en i Holbæk 
med 25 i\Iedlenimer . 




