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Lufthavne i England. 
300 kommunale Flyvepladser skal bygges paa de britiske Øer. 

En Formation af Brlstol ,Bulldog". 

I 
de sidste Par Aar har der i England, som forøvrigt 
hele Verden over, været stærke Kræfter i Bevægelse 
for at faa organiseret Lufttrafiken imellem Byerne 
paa den mest effekti<ve Maade. Til Drøftelse af disse 

Problemer i England har der været afholdt Konferencer 
mellem Repræsentanter for de forskellige Luftfartsorga
nisationer og Kommunalmadene i en Række engelske 
Byer. Allerede rnu foreligger der betydningsfulde prakti
ske Resultater. Ikke mindre end 170 Kommunalbestyrel
ser rundt om i Storbritanien er interessel'et i at faa Luft
havne. Gennem dette Arbejde vil man kunne naa saa 
vidt, at Antallet af engelske LUJfthavne vil være fordoblet. 
Selv den herskende økonomiske Krise har ikke formaaet 
at lægge Baand paa de Kræfter, der er i Bevægelse for 
at faa den vigtige Plan ført igennem. De engelske Luft
havne, som skal anlægges •over hele Storbritanien, vil 
hver koste ca. 50,000 Pund Sterling, og de indrettes med 
Kommandotaarn, Hangarer, Værksteder, Administrations
bygning og Vejrstation med de nysste tekniske Hjælpe-

midler paa Flyvningens Omraade. Byer som Blackpool, 
Bristol, Hull, lpswish, Liverpool, Manchester, Nothingham 
og Plymouth har i flere Aar været istand til at modtage 
den store Trafik, som det engelske Luftnet medfører. For 
disses Byers V•edkommentde betyder den store Lufthavns
plans Gennemførelse kun en Reorganisation af Materiel og 
Konstruktion. Om kort Tid bliver følgende engelske, 
kommunale Lufthavne klar til Brug: Carlisle, Che{field, 
Stoke-on-Trent, Leicester, Portsmouth o•g Southampton. 

For 12 Byers Vedikommende skrider Anlæget aif de mo
derne, kommunale Lufthavne ra1Sk frem, nemlig i Aber
gavenny, Bassingstoke, Blyth, Chorley, Litlehampton, 
Lytham Set. Annes, Poole, Rotherham, Skegness, South
wold, Windchester og York. Endvidere findes der paa 
mange st-0re Provinsbyers Budgetter afsat Beløb til Luft
havn, ligesom der paa Byplansskemaerne er afsat Plads 
til Aerodromer. 

Den verdenskendte Distanceflyver, Sir Alwi Cobham, 
er en af de Mænd, der har taget det første Initiativ i den-
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ne store Sag. Sammen med Sir John Burnett og de kendte 
Lufthavnsarkitekter J. D. K. Restler og J. K. Allsop har 
han udarbejdet en Række detaillerede Planer for den en
gelske Lufthavn.scmganisætion. Fra Dag til Dag stiger 
Lufttrafiken i England. Ikke alene den kommercielle, 
men ogsaa den private Flyvning er i fortsat Udvikling, 
og Tran.gen til flere og flere moderne Lufthavne bliver 
derfor meget følelig. Den engelske Lufthavnsekspert 
T. Stwzhope Spriggs har udtalt, at Maalet for den engel
ske Lufthavn•~organisation er Oprettelsen af ikke mindre 
end 300 moderne Lufthavne over hele England. Han me
ner endvidere, at disse Lufthavne ikke alene skal tjene den 
officielle Flyvning, men at man ogsaa bør tage fornødent 
Hensyn til Sportsflyvningen, Luft-Taxi-Tjenesten og inter
nationale Flyvninger. De engelske Flyverorganisationer 
bl. a. -,,The Royal Aeronautical Society«, , The Royal 
Aeroclub« og -,, The Airleague of the bl'itish Empire« vil 
hermed have naaet det store Maal, som har været Org,1, 
nisationernes Kongstanke: Luftlhavne ved hver By af be
tydelig Størrelse i Storbritanien. Ogsaa de forskellige 
Kommunalbestyrelser er stærkt interesseret i Projektet. 
Man er i disse Kredse i England mere end de fleste andre 
Steder i Verden overlbevi,st om Lufttrafikens samfunds
mæssige Betydning og den store Fremtid, der Jigger paa 
Luftvejen. 

Det gælder i særlig Grad fior de interesserede Kommu
nalbestyrelser, at der ved Anlæg af nye Forstæder, nye 
Veje, nye Tog- og Sporvejslinier, tages Hensyn til Belig
genheden af Byens Lufthavn. Dette har man øjensynlig 
nu i England faaet Øjnene op for. Det var ved en stor 
Konference i November 1929, at Fremstødet for de kom
munale engelske Lufthavne blev gjort. Sir Allan Cobhams 
intensive Propaganda havde medført, at ikke færre end 
350 Repræsentanter fra alle Dele af England mødte til 
Fonhandlingerne. Nu, - siger Stanhope Sprigg, - kan 
det engelske Luftfartsministerium udsendte en officiel 
Rapport, hvorefter ikke mindre end 170 Kommuner er 
blevet aktivt interesseret i Planerne. I Brighton vil Myn
dighederne ofre 16,000 Pund til en Forr,edring af Shore-

Den hurtigste 
Landflyvemaskine. 

EE BEE :.Super-Sporster« Mo
noplan (535 H. K. Pratt og 
Whitney Wasp-.Junior Motor 
med Supercharger), som den 

amerikanske Flyver Lowell l3ayles be
nyttede, da han den 30. Novibr. forsøgte 
at slaa Hastrighedsrekorden for Land
flyvema~kiner. Denne Rekord blev sal 
den 11. Decbr. 1924 af Franskmanden 
Bonnel metd 448,1 km/T. BayJ.es op
naaede 451,04 km/T., men da F.A.I.s 
Regler fordrer, ait Hastighedsrekorden 
skal slaas med mindst 5 km, kan den 
nye Rekord ikke oflficielt anerkendes. 
Under et nyt Forsøg den 5. Decbr. tog Lowell Bayles Jor
den med fuld Fart og dræbtes. 

De nærmere Data for Gee Bee »Super Sporsterc er føl
gende: 

Spændvidde: 7,15 m; Læns-de: 4,60 m; Planareal: 6,90 

Nr. 1 

ham-Aerodromen, der skal forsynes med nye Hangarer, 
Clubhus og meteorologisk Rapportstation. Birmingham 
og Glasgows Lufthavne bliver ligeledes moderniseret, men 
det mest interessante Kapitel i den engelske Lufthavns
historie, er den højmoderne Flyveplads i Liverpool ved 
Speeke. Den er opført af Englands bedste Lufthavns
teknikere og regnes ifølge Stanhope Sprigg for den mest 
up-to-date i Europa. Den fuldføres i to Tempi, og den 
første Del af Projektet har kostet mellem 40,000- 50,000 
Pund. Der er bygget to Hangarer, moderne Værksted med 
Reservedelslager, Administrationsbygning, Kontroltaarn 
og de nyeste Tangebelysningsanordninger. 

I Lobet af de kommende 2 Aar skal Halvdelen af dette 
Kæmpeprojekt med de 300 engelske Lufthavne være gen
nemført, og derefter vil man om endnu et Par Aar have 
naaet Idealet: Flyvepladser for hver Interval paa 20 miles. 

Rentabiliteten for denne store Plan mener man at kun
ne fremskaffe ved Udlejning af Hangarer, Tankanlæg, 
Yærksteder, Restauratioer etc. Anlægskapitalen skal frem
skaffes gennem Laan, som skal kunne amortiseres paa 
fan Aar, saaledes at de kommunale Lufthavne ud i Frem
tiden, navnlig set paa Baggrund af den stadig voksende 
Flyvemaskineindustri, der vil lejre sig omkring de kom
munale Aerodromer, Yil blive et Aktiv for den Kommune, 
der har anlagt Lufthavnen. 

Ved Gennemførelsen af dette Projekt vil England kom
me frem i første Plan paa Flyveorganisationens Omraade. 
At det ikke er Utopier, der tales om, ser man deraf, at der 
allerede iaar er udført et grundlæggende praktisk A1,bejdc 
i mange af de Byer, der har indvilget i at opfore >autori
tative Lufthavne«. 

Noget i denne Retning kunde næppe tænkes herhjemme, 
men der er Grund til for flere af vore største ProYinsbyer 
at studere den engelske Fremgangsmaade. Thi ogsaa her 
i Landet, bliver den indenrigske kommercielle og private 
Flyvning ad Aare af saa stor Vigtig,hed, at man tvinges 
til at opføre gode Lufthavne rundt om i Landet. 

Spinn. 
(Litt. »Air and Airways«.) 

... 

m 2 ; Tomvægt: 635 kg; Lasteevne: 400 kg; Fuldvægt: 1035 
kg; Belastning pr. m 2 : 16 kg; Belastning pr. H.K.: 1,9 kg; 
største Hastighed: 435 km/T.; Landingshastighed: 129 
km/T.; Aktionsradius: 1600 km. 
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Zeppelin-Luftskibe. 
Goodyear-Zeppelin Luftskibet "Akron" . 

. . 

• Akron•. 

Interessen for - eller maaske rettere Penge til 
Eksperimenter med - store Zeppelin-Luft
skihe synes aabenbart at være i Aftagende, 
idet der nu tilbage kun findes Tyskland og 

Amerika, som fortsætter med Udviklingen af de 
store Luftskibe. Der var en Tid, hvor ogsaa Fran
krig og England var med. I Frankrig holdt man 
op med Eksperimenterne allerede for otte Aar siden 
( efter Luftskibet Dixmuiden's Forlis), hvorimod 
Englænderne fortsatte lige indtil de seneste Dage. 
Englands sidste store Byggeprogram omfattede 
Luftskibene "R. 100" og "R. 101"; mange Millioner 
Kr. blev ofret paa Forarbejder og selve Bygningernes 
Udførelse; begge Luftskibe blev færdigbyggede og 
prøvefløjet; men saa led R. 101 sit skæbnesvangre 
Havari, og dermed standsede Luftskibenes fortsatte 
Udvikling i England. Ikke en Penny mere vilde 
man ofre paa Sagen; hele det tekniske Personale 
blev afskediget; Luftskibsværftet nedlagt, ,,R. 100" 
blev rigget af og udbudt til Salg, og for nogle faa 
Uger siden er det af Regeringen solgt som gamle 
Klude og Metal til Firmaet Elton, Levy & Co. for 
at blive ophugget. Hvor meget det har indbragt i 
Penge er ikke offentliggjort; men saa meget vides, 
at det har kostet henved 8 Millioner Kroner at 
bygge. 

Tilbage er nu kun Tyskland samt U. S. A., og i 
disse to Lande findes de faa Zeppelin-Luftskil>e, 
der endnu eksisterer. Det er ikke mange, det drejer 
sig om: Tyskland har "Graf Zeppelin", hvorimod 
Amerika har to, det syv Aar gamle "Los Angeles" 
og det helt nye Marineluftskib "Akron". 

* * .. 

,,Akron" er det største Luftskib, der hidtil er ble
vet bygget, og dets Tilblivelse skyldes den ameri
kanske Marines Interesse for Zeppelin-Luftskibene. 
J 1924 var Amerika i Besiddelse af to stive Luft
skibe, nemlig "Shenandoah" samt det i Tyskland 
byggede "Los Angeles" (Z R. III), og allerede paa 
tlette Tidspunkt begyndte Luftministeriets tekniske' 
Departement at udarbejde Planer til et Luftskib 
paa ca. 170,000 Kubikmeters Gasindhold. Man 
valgte denne Størrelse, fordi man ikke vilde staa 
tilbage for de dengang projekterede engelske Luft
skibe 

11
R. 100" og 

11
R. 101", og yderligere lagde man 

Vægt paa at bygge et Luftskib, der kunde tilbage
lægge Vej en frem og tilbage over Atlanterhavet 
uden Brændstofpaafyldning. 

Efter "Shenandaoh"s Havari i 1925 blev Udkastet 
omarbejdet, idet man praj ekterede et endnu større 
Luftskib end oprindelig paatænkt. 

I 1927 blev der bevilliget Penge til et f emaarigt 
Byggeprogram omfattende to Marineluftskibe, og 
i Oktober 1928 fik Goodyear-Zeppelin Corp. i 
Akron i Ordre at hygge begge Luftskibene, der blev 
benævnt Z R. S.-4 og Z R. S.-5. 

11
Kølen" til Z R. S.-4 blev lagt i Begyndelsen af 

December 1929, og den 8. August 1931 var man 
saa vidt fremme med Bygningen, at Luftskibet blev 
døbt "Akron". Endelig den 23. September foretog 
det sin første Prøvefart. 

* * .. 
Marineluftskibet "Akron" er et stift Luftskib med 

et Volumen paa 208.000 m 3 (7.400.000 Kubikfod) og 
med et Gasindhold paa 184.000 m 9 (ved 95 pCt. 
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Fyldning). Fyldningen foretages med Helium. 
Luftskibets Længde er 239,3 m og største Diameter 
40,5 m. Drivkraften bestaar af 8 Maybach-Benzin
motorer paa ialt 4480 H.K. Hertil er at bemærke, 
at der for første Gang er forsøgt at anbringe lo
torerne inden i Luftskibet, i Stedet for i de hidtil 
anvendte udvendige Motorgondoler. De er anbragt 
i særlige Motorrum i Skibets Midterdel, fire paa 
hver Side. Motorrummene maaler 2.4X 2.4 m , de 

.Akron·s Propeller knn svinges ned i vandret Plnn. 

er brandsikre og adskilte fra Skibets øvrige Rum. 
Foruden lotorerne og dertil hørende Instrumenter, 
er de forsynet med Ventilationsanlæg og automa
tiske Ildslukningsanordninger. Motorerne er an
bragt paatvers af Skibets Længdeakse, og hver af 
dem driver, gennem en lang Akse, en udvendig 
liggende Propel. Her skal nævnes en Nykonstruk
tion, som Amerikanerne har indført, idet Propel
len kan svinges ned i vandret Plan, alt medens 
Motoren arbejder. Hensigten med denne Anord
ning er at spare Bæregas ved Start- og Landings
manøvrer. 

Brændstofbeholdningen udgør normalt 56 Tons; 
den er anbragt i 110 Alluminiumstanke, hvoraf de 
fleste rummer 800 1. Smøreolien er anbragt i 8 Be
holdere, der hver kan rumme 680 kg. 

Med Undtagelse af Førergondolen findes der in
gen udvendigt anbragte Rum til Besætningen. 
Ovenover Førergondolen er der Rum til den traad
løse og aerologiske Afdeling, Kamre til Kaptajnen 
og nogle Officerer samt et Kontor og et fotografisk 
Laboratorium. Beboelsesrum til den øvrige Besæt
ning findes i Skibets Midterparti. 

,,Akron" er hovedsagelig bestemt til Opklarings-

Nr. 1 

lj eneste i Forbindelse med Marinen, og vil som 
Følge deraf blive udrustet med Angrebs- og For
svarsvaaben. Man har projekteret Anbringelsen 
af 7 Maskingeværstandpladser, hver forsynet med 
storkalibrede Dobbeltgeværer (12,7 mm). Til Ud
rustningen hører endvidere et Antal Flyvemaski
ner, der skal medføres ombord i et stort Rum i 
Luftskibets Underside. Dette har en Længde paa 
22,8 m og en Bredde paa 18,3 m og er beregnet at 
skulle rumme fra 4 til 7 Flyvemaskiner. 

Besætningen paa "Akron" udgør normalt 10 Offi
cerer og 38 Mand af andre Grader foruden Flyve
maskinernes Besætninger. 

* * 

Selvom Tyskland og U. S. A. nu er alene tilbage 
om Videreudviklingen af de store Luftskibe, har 
de luftskibsk~'ndige l\'Iænd i disse to Lande dog 
ikke mistet Troen paa Luftskibenes Fremtid som 
Trafikmiddel. Med den største Iver arbejdes der 
paa at fremme det store Projekt om Oprettelsen 
af en regelmæssig Luftskibstjeneste mellem Europa 
og Amerika, og den ledende i denne Sag er Dr. 
Eckener, der vel nok maa anses for at være den 
største, nulevende Ekspert paa Zeppelinluftskibe
nes Omraade. Dr. Eckener har saaledes i Begyn
delsen af December Maaned været i England sam
men med Repræsentanten for en amerikansk Fi
nansgruppe for at forhandle med de stedlige Lufl
fartsmyndigheder. Det, hvorom Forhandlingerne 
drejede sig, var Oprettelse af en tysk-engelsk-ame
rikansk Luftskibsrute over det nordlige Atlanter
hav, og til dette Formaal ønskede man bl. a. at 
undersøge Mulighederne for Køh af de nedlagte 
Luftskibsstationer Howden og C:ardington, samt 
hvilken financiel Støtte der eventuelt kunde ven
tes fra engelsk Side. Noget endeligt Resultat kom 
der imidlertid ikke af Forhandlingerne i hvert 
Fald ikke efter engelske Bladudtalelser at dømme 

men saa meget synes dog at være sikkert, al 
Dr. Eckener anser det engelske Medarbejde for en 
Nødvendighed til Planens Gennemførelse. Naar 
man ikke paa nærværende Tidspunkt kan blive 
enige om en fælles Arhe.i dsplan, saa skyldes det 
hl. a. i meget høj Grad den øjeblikkelige, finan
cielle Situation; idet den nødvendige Kapital skal · 
rejses ad privat Vej. 

* * 

For at kunne etablere den paatænkte Ocean
Lufttrafik, kræves imidlertid betydeligt større Luft
skibe end det eneste eksisterende Trafikluftskib 
"Graf Zeppelin", og Dr. Eckener har ogsaa allerede 
for flere Aar siden planlagt Bygning af en endnu 
større Type, L. Z. 128. Dette skulde fyldes med 
Brint, men saa indtraf Ulykken med "R. 101", der 
med tilstrækkelig Tydelighed viste denne Gasarts 
farlige Beskaffenhed. Dr. Eckener kasserede om
gaaende sine Planer til L. Z. 128 og fremkom med 
et nyt Udkast til Bygning af et Luftskib, der skulde 
fyldes med Helium og udstyres med Dieselmotorer. 
Derved er Bygningen af det andet store Zeppelin~ 
Trafikluftskib blevet henved 1½ Aar forsinket. De1 
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kommende L. Z. 129 bliver dobbelt saa stort som 
,,Graf Zeppelin", det faar 8 Motorer, en Gennem
snitshastighed paa 125- 130 km i Timen og en Ak
tionsradius, der tillader det at naa et hvilket som 
helst Sted paa Jordkloden. Det faar Plads til 50 
Passagerer samt Post og Gods i Tonvis. Passage
rerne faar Raadighed over 25 Dobbeltkahytter, alle 
udstyrede med rindende varmt og koldt Vand, des
uden bliver der to rummelige Promenadedæk, en 
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stor Spisesalon, Bibliotek, Skriveværelse samt Ry
gesalon, og hvert af disse Rum bliver dobbelt saa 
store som den nuværende, eneste Salon i "Graf 
Zeppelin". 

I Tyskland ser man fortrøstningsfuldt paa de 
store Luftskibes Fremtid, og før eller senere vil 
man sikkert kunne høste Lønnen for det ihærdige 
Pionerarbejde. 

I. Foltmann. 

6 Nationer deltager i · den europæiske Rundflyvning 1932. 

II
EN 15. December var sidste Dag for Anmeldelse 
om Deltagelse i den europæiske Rundflyvning, 
og efter et Møde, som den tyske Aero Club af
holdt Dagen efter, meddeltes det, at følgende Na

tioner vilde komme til at deltage: Frankrig, Italien, Tysk
Jnnd, Polen, Svejts og Czek,oslovakiet. 

Præmiesummen, der andrager 300,000 Frcs., vil blive 
tilvejebragt af de seks deltagende Lande. Tidspunktet 
for Flyvningens Afholdelse bliver sandsynligvis i August, 
og af Hensyn til Pressemeddelelser fastlægges det saaledes, 
at det ikke kommer til at kollidere med den forestaaende 
Olympiade. 

Strrokningen, der skal gennemflyves, bliver paa ca. 7500 
km, og den kommer til at bestaa af tre Hovedetapper. Til 
Gennemflyvningen af Iwer Hovedetappe vil Deltagerne 
ikke faa mere end to Dage. Hele Strækningen skal saa
ledes gennemføres i Løbet af seks Dage, dog paatænkes 

det at fastsætte en Hviledag i Paris efter Fuldendelsen af 
den anden Hovedetappe. 

Efter den foreløbige Plan skal der flyves fra Berlin/ 
Tempelhof over Polen- Czekoslovakiet- Østrig- Ungarn 
- Jugosla'Vien- Italien til Rom, og tderfra over Sydfran
krig- Svejts- Tyskland til Paris, der bliver sidste Station 
i anden Hovedetappe. Den sidste Hovedetappe gaar fra 
Paris over Holland- Tyskland- Danmark (København) 
Sverrig (Gøteborg) - tilbage til Berlin/Staaken. Paa det 
•sidste Stykke Vej skal der med størst mulige Hastighed 
flyves over en Trekantkurs paa ca. 2fi0 km's Længde. 
Denne Bane lægges mellem Berlin/Staaken og Te,mpelhof. 

Desværre deltager England og Spanien ikke denne 
Gang, og Grunden til Englands Udeblivelse maa sikkert 
søges deri, at de engelske Sportsflyvemaskiner har en for
holdsvis stor Egenvægt, saaleldes at de ikke er i Stand til 
at kunne opfylde de foreskrevne Propositioner med Hen
syn til Vægtgrænsen. 
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.lunkersmnskinen, som den snu ud, umiddelbart forinden .lohnnnsen og hans lo l{nmmernter bliver reddet ni det norske Motorskib ,Belmoira". 
Øverst tilh0jre Chr . . Johnnnsen. 

Atlanterhavsflyveren Chr. Johannsens Foredrag. 
irsdag den 5. Januar havde Det Kongelige 

Danske Aeronautiskc Selskab indbudt til 
Foredrag i Polyteknisk Læreanstalts Fest
sal, hvor Flyveren Chr. Johannsen skildre-

de sin Atlanterhavsflyvning. 
Med en velgørende Ho og Sikkerhed gav Johann

sen en overordentlig fængslende Skildring af den 
farefulde Færd. Han begyndte med at fortælle om 
Starten i Lissabon, der maatte foretages med den 
yderste Agtpaagivenhed, fordi Maskinen var lastet 
med tre Gange saa megen V ægt, som den normalt 
Pr beregn el til. I tyve Meters Høj de gik det vest
over, og alt forløb glat, indtil Azorerne passeredes. 
Saa begyndte Vanskelighederne. Tæt Taage og et 
heftigl elektrisk Uvejr, ledsaget af kraftige, un~gel
mæssigc Luftstrømninger forsøgte at gøre det af 
med Ekspeditionen. Al Energi maatte koncentre
res om at passe Blindflyvningsinstrumenterne for 
at holde Maskinen paa ret Køl. Der var næppe 
Tid til samtidig at se paa Kompasset. Efter en 
seks Timers Forløb er man sluppet fri for Uvejret, 
men længe varer det ikke, før en ny Vanskelighed 
støder til: - et Tændrør svigter. Det lykkes at 
fortsætte paa de fem Cylindre, men Resultatet er 
et unormalt stort Benzinforbrug øg en betydelig 
formindsket Hastighed. Og saa kommer det dra
matiske Øjeblik, hvor Benzinen slipper op, længe 
før Land er i Sigte. 

Naturligt og ligefremt fortæller .Tohannsen om 
de lange Døgn paa Havet, hvor Mandsmodet ret 

faar Lejlighed til at udfolde sig i sin fulde Styrke; 
men Villien og Udholdenheden fører dem frelst 
gennem de trælsomme syv Døgn. Skildringen af 
Opholdet paa Havet .gjorde et stærkt Indtryk paa 
Tilhørerne, og da Johannsen sluttede sit Foredrag, 
brød Bifaldet løs. 

De reddede bringes ombord i ,Belmoirn•. 
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Det engelske 

Østersø-Togt 1930. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

I September 1930 modtog København Besøg af 4 
engelske Flyvebaade af Nr. 201 Squadron (Su
permarine "Southampton" med Napier "Lion" 
Motorer.). De var paa et Øvelsestogt i skandi

naviske Farvande, hvorunder de gæstede Esbjerg 
og København. I det efterfølgende skal jeg tillade 
mig at give i Oversættelse et Uddrag af en Beret
ning om Turen i det rngelske Tidsskrift II The Royal 
Air Force Quaterly" for Januar 1931, for saavidt 
den angaar Danmark, skrevet af en af Deltagerne 
i Togtet, Flight-Lieutenant R. L. Ragg. 

J. Munter. 
Danmark. 

Straks efter at Sylt var kommet i Sigte, dukkede 
det sandede Fanø op ret forude . Vor Navigation 
havde været god, for Esbjerg, den første Havn vi 
skulde besøge i Danmark, ligger umiddelbart bag
ved denne Ø. 

Idet vi passerede henover Fanø, sluttede vi op i 
"Diamant"-Formation og kredsede i ca. 700 Fods 
Høj de over den lille Havneby Esbjerg. Det første 
vi fik Øje paa, da vi saa ned, var et stort, sort Tag, 
hvorpaa "Premier Ice Cream" stod malet med sto
re, straalende hvide Bogstaver. (Saa dette er Dan
mark!) Esbjerg selv gjorde i det gyldne Eftermi<l
dagslys Indtryk af at .være en nydelig, lille By med 
en Masse lyserøde Tage og med en stor Havn, del
vis bygget ud i det smalle Sund mellem Fastlandet 
og Fanø. Landet bagved er altsammen lave, grønne 
l\Iarker, saa fladt som - og ikke uligt - Lincoln
shire Fens. Kysten og de mange Øer langs denne 
danner en Masse Sand-Dyner og Klitter. 

Vi landede i Nummerorden udenfor Havnen og 
sejlede en efter en gennem den smalle Indsejling 
ind i Trafikhavnen, hvis Kajer var sorte af Byens 
Indbyggere, som vinkede os hjerteligt "Velkom
men" efterhaanden som vi sejlede ind. Havne
mesteren kom ud for at møde os i en morsom, lille, 
hvid Motorbaad merl en mægtig Messingskorsten og 
en enkelt-cylindret Dieselmotor, der lavede et 
Spektakel som en Stortromme, der bliver bearbej
det i dobbelt Tempo. Han viste sig at være en elsk
værdig og hjælpsom Mand med et beskedent Kend-
1?kab til Engelsk. 
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Vickers Supermarine ,Southamptoo•. 

En dansk Frokost. 
Efter at have fortøjet i Havnen og dækket Baa

dene til for Natten gik vi i Land, hvor vi blev om
ringet af en nysgerrig Hob, der undersøgte os kri
tisk, men paa en meget venlig Maade. Her tog 
den engelske Vice-Konsul sig af os og kørte os op 
til det imponerende Hotel Spangsberg i Udkanten 
af Byen. Da vi næsten ingenting havde faaet at 
spise hele Dagen og intet at drikke med Undtagel
se af en Kop Te brygget i Luften paa et Primus
Apparat, var vi saa letsindige at bestille en Om
gang Whisky og Soda, men blev ubehageligt over
raskede ved at opdage, at denne Luksus kostede 
omtrent 2 sh. 6 d. pr. Glas. Vi fik en glimrende 
Souper, der blev indledet med den lokale Form for 
hors-d'oeuvres - pragtfuldt pyntede Fade med 
lækker, røget Laks, Fisk af alle Arter, Kaviar, 
Skinke, Bøffer, Pølser i alle Variationer - hver 
især tilstrækkeligt til et helt Maaltid. Samtidig blev 
vi for første Gang præsenteret for "Snaps". (For 
den uindviede skal jeg oplyse, at det er det mest 
uskyldigt-udseende, men samtidig det mest ond
artede Udvand, <ler nogensinde er destilleret.) 

Vi gik tidlig i Seng, men kun for hele Natten at 
kæmpe med den ejendommelige Form for Senge
klæder, hvormed vi var forsynede - en Dyne 
knappet ind i et Vaar, der faldt af Sengen med et 
Kvarters Mellemrum. Den øvrige Del af Tiden var 
det som at sove mellem to Fjermadrasser. 

Den næste Dag blev anvendt til Eftersyn af Baa
dene og en hurtig Tur rundt i Byen, der viste sig at 
være en pæn, lille Stad med gode Butikker og en 
pragtfuld Bank, hvis Indre mere lignede Salen i en 
stor Liner end et Forretningssted. 

Om Fredagen forlod vi Esbjerg straks efter Mor
genmaaltidet. Det var en Graavejrs-Dag med et 
jævnt Skydække i ca. 3000 Fods Højde, under hvil
ket Sigtbarheden var god. Vi steg først paa en syd
lig Kurs mellem Fastlandet og Øerne for at vinde 
tilstrækkelig Højde, førend vi drejede østpaa og 
krydsede Danmarks "Midie". Vi kunde se Øster
søen tværs over Slesvigs 35 Miles, førend vi forlod 
Kysten, og i Løbet af en halv Times Tid var vi over 
Østersøen mellem Slesvig og Fyen. 
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Modsætningen mellem Nordsøen og Østersøen 
var slaaende. To Dage forinden havde vi naaet 
Danmarks Vestk)st over den stormende Nordsø, og 
her nedenunder os udbredte sig Østersøens rolige 
og gennemsigtige Vand, der mere mindede om en 
stille Indsø oversaaet med nydelige, skovklædte 
Øer. Ikke en Krusning forstyrrede de smukke Ky
ster, og hist og her viste renvaskede, smaa Byer og 
Landsbyer deres røde Tage mellem de lysegrønne 
Marker og noget mørkere Skove. Hvis Østersøen 
altid var saadan, hvilket Paradis vilde den saa ikke 
være for trætte Flyvebaads-Flyvere ! Vi skulde 
imidlertid snart lære, at Østersøen - saavel som 
andre Have - har sine Luner. Da vi blev præ
senteret for den, smilede den. 

Efterladende Fredericia ca. 17 Miles mod Nord 
fortsatte vi langs <len fyenske Kyst og tværs over 
Langeland. Herfra kunde vi se Kiel ca. 45 l\Iiles 
borte om Stvrbord; Kursen ændredes et Par Gra
der nordligere, saa vi fløj nordenom Lolland o~ 
Falster og langs den smalle Kanal mellem Sjælland 
og Møen. Paa dette Tidspunkt straalede Solen fra 
en skyfri Himmel, og <la vi ændrede Kursen nord
efter tværs o, er Præstø Bugt, kunde vi se det syd
vestligste Punkt af Sverrig, Slrnnør Halvøen, rel 
forude. 

Ankomsten til l(øbenhavn. 
Snart efter fik vi København i Sigte, og lige før 

Middag sluttede vi op i Formation over Byen. Del 
var et pragtfuldt Syn, Vandet og Himlen var 
kobolt-blaa, Landskabet mørkegrønt og Forstæder
ne rundt om Byen lyserøde. Den fuldstændige l\Ian
gel paa Dis og Røg var forhauscnde, Sigtbarheden 
kunde i Virkeligheden sammenlignes med den 
gennemsigtige Klarhed, man ellers kun træffer i 
Østen. 

Vi landede udfor Luftmarinestationen i det mest 
spe.i lblanke og blaa Vand, man kunde tænke sig, 
og fortøjede paa Linie ca. ½ mile fra Kysten. En 
l\lotorbaad ført af en Dæksofficer og med en Be
sætning af danske Marinesoldater førte os og vor 
Bagage i Land, hvor vi blev officielt modtaget af 
Forsvarsministeren, Admiral Rechnitzer, Chefen 
for Luftmarinestationen og hans Officerer. Vi in
troducerede os selv paa den reglementerede Maa
de - Hæleklap, Honnør, Haandtryk og Buk (Ud
veksling af Navne), Honnør igen, videre til den 
næste. 

Den Aften blev vi underholdt med Middag og 
Dans i den britiske Legation og mødte her et Du
sin eller saa af de usædvanlig smukke, danske Da
mer - høj c, ualmindelig lyse, og med en vidunder
lig Teint. 

Efter Planen skulde vi blive i København til 
Mandag <len 8., og den Gæstfrihed vi nød, mens vi 
var der, var saa stor, at vi næppe havde et eneste 
Øjeblik, hvor vi kunde gaa paa Opdagelse paa 
egen Haand. Det som vi saa af Byen, gav os et 
godt Indtryk. Der er flere pragtfulde Bygninger, 
og Byen mindede nærmest om en mindre, men re
nere Udgave af London. Det kongelige Slot, bygget 
rundt om en Plads med et stort Springvand ( ?) i 
Midten, er vel værd at se. Det var en Skam, ~t 
hvor vi end kom, var Programmet for vor Under-
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holdning saa fuldt, at vi næsten ikke havde Tid til 
at se andet end de reglementerede "Show", der 
hørte med til Programmets planmæssige Rui1dture. 

Admiral Rechnitzer gav den næste Dag en over
vældende Frokost, som varede fire Timer, og ved 
hvilken flere Ministre og Honoratiores var til Ste
de. Om Aftenen lagde vi Uniformerne, hvorpaa 
en ung, dansk Søløjtnant viste os rundt i "Tivoli" 

et særdeles underholdende Sted, ikke ulig en 
forskønnet Udgave af the Amusement Park paa 
\V embley-Udstillingen. Admiralens udmærkede 
Frokost i Forbindelse med Spejlkabinettet i "Ti
voli" viste sig imidlertid at være for meget for ecn 
af vort Selskab, der blev tvunget til en hurtig Re
træte til Hotellet i en Taxi. De tiloversblevne ar 
Selskabet tilbragte Hesten af Aftenen i en udnrn·r
ket Natklub. 

Yacht-Pavillonen og Stormvejret. 
Om Søndagen var det Meningen, vi skulde ha ve 

sejlet vore Baade ind i Københavns Havn og for
tojet dem udfor Yacht-Pavillonen til Beskuelse for 
Københavnerne, men Østersøen havde forandret 
Lune, og den skyfri Himmel og det blaa Hav var 
blevet afløst af lave, jagende Skyer og vrede, 
skumklædte Bølger. Stormen var saa stærk, al 
det var umuligt at komme ombord i vore Baadc. 
Dette tænkte vi, var en udmærket Lejlighed til al 
faa en haardt tiltrængt Hviledag. Men Nej! Vi hlev 
kostet ud i Yacht-Pavillonen, hvor en flink Hr. 
Brorsen (velkendt i engelske Skibsfartskredse) in
viterede os alle til "breakfast", som han kaldte det, 
Kl. 12,00. Københavns Yacht-Pavillon er en af de 
skønneste i Verden. En pragtfuld Bygning belig
gende lige ved Vandet i en Park fuld af smukke 
Blomster, Træer og Statuer, deriblandt den berøm
te "Havfruen". Vi spiste Frokost fra Kl. 12% til 
Kl. 3 1 2, og lærte blandt andet Betydningen af Ordet 
"Slrnal". Derefter kørte vi i Bil 25 Miles langs 
Kysten til Helsingørs gamle Slot, efter Traditionen 
Regravelsesslcdet for Hamlet, Prins af Danmark, 
nu et meget inkressant Museum. 

Vi naaede tilbage til Hotellet lige i rette Tid til 
at gøre os i Stund og returnere til Yacht-Pavillonen, 
hvor den gæstfri Hr. Brorsen modtog os med aah
ne Arme til Middag. Denne Gang var der Daml·r 
Lil Stede, og efter fire Timers kraftig Spisen, Dril:
ken og Skaalen dansede vi til langt ud paa Nallen. 
Ingen af os vil nogensinde glemme den rare "011-
kel Christian" Brorsen og hans utrolige Gæstfrihed. 

Mandag Morgen rasede Stormen stadigvæk, og 
Baad Nr. 2 brød sine Fortøjninger Kl. 3 om Morge
nen. Heldigvis drev den ind paa Kysten lige ved 
Siden af Slæbestedet og kom til at hvile blødt paa 
et Leje af løs Tang, der var drevet ind af Stormen, 
saa ingen Skade skete. Nr. 3 slæbte sine Fortøj 
ninger henved 200 Yards ind paa lægere og roli
gere Vand. Nr. 1 og 4 hev i deres Fortøjninger 
paa en Maade, der fik det til at løbe koldt ned a, I 
Ryggen paa os. Det var umuligt at komme ombord 
i dem paa Grund af Søgangen, men det var absolut 
nødvendigt atter at fortøje Nr. 2. Dens Besætning 
gik ombord, startede Motorerne op og sejlede ud, 
idet de tog en Masse Vand ind over Stævnen. Det 
lykkedes med stor Behændighed at faa fat i For-
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tøjningsbøjen og gøre fast; imidlertid saa det i Be
gyndelsen stærkt ud til, at de vilde blive nødt til u l 
forblive ombord og ride Stormen af, men ved 
Hjælp af en sammenfoldelig Gummibaad, som de 
lod drive agterud i en lang Line, lykkedes det at 
faa dem over i den ventende Motorbaad to ad Gan
gen. Bortset fra at de var vaade, havde de ikke 
noget Men af den Oplcvcbc, men flere Gange sau 
det stærkt ud til at l\fotorbaaden skulde kæntre, 
saa haard var Søgangen. Gummibaaden blev efter
ladt drivende agtenfor Flyvchaadcn i en lang Line. 

Ved Frokosten den Dag ombord i Undervands
haadenes Moderskib var det, bortset fra Sproget og 
Maden, som at være i cl af den engelske Marines 
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Skibe. Uniformerne, Ansigterne og Manererne 
rnr typiske britiske. Danskerne var i det hele ta
get den af de otte Nationer, vi besøgte, der mest lig
nede os selv. 

Det var en Skam, at Planen for vort Togt blev 
ødelagt ved den ene Dags Forsinkelse i København, 
men det var uundgaaeligt. Den næste Dag var klar 
og fin, omend det endnu blæste kraftigt. Efter en 
ubehagelig Start i den endnu ret svære Søgang sty
rede vi sydøstpaa mod Halvøen Skanør, det syd
vestlige Hjørne af Sverrig, eskorteret af 3 danske 
Søluftfartøjcr, der viste os nydelig Formations
flyvning saa langt som til Sverrig, hvor de vinkede 
Farvel. 

Det Danske Luftfartselskabs Trafikresultater for Aaret 1931. 
Sammenlignet med Resultaterne for 1930. 

1930 

Kilometer 
Dagruter .............. 181.183 ..... . 
Natruter. . . . . . . . . . . . . . . 7.780 ..... . 

--- 188.063 
Ekstraflyvninger. . . . . . . . . . . . . . 10.002 
Hundflyvninger............... ,t(l55 

Samlet Kilometerantal .. 203.(120 

Antal befordrede Passagerer 
paa Ruter............. 2.071 

Ekstral"lyvning . . . . 263 
Rundflyvning . . . . . 1.886 

lalt.. 3.720 

Passager/Kilometer 
paa 1-luter ............ . 536.770 ..... . 

Ekstraflyvning ... . 32.801 ..... . 
Rundflyvning .... . 44.352 ..... . 

lait .. 

Befordret Last i kg 
Paa Ruter: 
Passagerer ........... . 
Gods") ............ . ... . 
Bagage ............... . 
Post") ................ . 

lalt .. 

157.105 
Hi.736 
24.103 

8.877 

H14.013 

206.821 
0

) Inklusive følgende Ladning. som er befordret 
pa11 Natpostruter, 

Post ........... 2.155 kg 130 g 
Gods . . . . . . . . . . . 1(14 " 000 " 
Samletbefordret 

Vægt paa Nat-
postruter . . . . 2.3Hl kg 130 g 

Paa Ekstraflyvninger: 
Passagerer. . . . . . . . . . . . 21.040 
Gods og Bagage . . . . . . . 5.365 

lait. . 26.405 

1931 

100.170 
18.080 

--- 200.150 
. . . . . . . . . .. 2.594 
. . . . . . . . . .. 6.380 
........... 218.124 

2.885 
105 

1.804 

. .. 626.225 

. . . · 8.583 

4.884 

. . . li0.608 

........... 605.416 

215.801 
19.738 
26.241 
12.150 

........... 273.039 

6.221 kg H9 g 
941 " 330 ~ 

7.1!i3 kg 179 g 

8.340 
100 

8.440 

Ton/Kilometer 
Paa Ruter: 

1930 

Passagerer ........... . 
Gods") ................ . 
Bagage .............. . 
Post") ................ . 

1931 

1tJ 7;; 1 . . 47.465,8 . . ., . . . . . . (j 6'9') 4 
5.552 . . . . . . . · · · -~, 
7.867 . . 8.015,7 
3.768 . . . . . . . . 5.676,3 

lalt .. 57.941 .......... 67.780,2 

' ) Heri er inkluclrret folgrnde Ladning, som er 
befordret pna Natpostruter: 

Post. .................. 1.317,2 
Gods . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73,6 
Samlet Ton/Kilometer 

paa Natpostruter . . . . 1.390,8 

Paa Ekstraflyvninger: 
Passagerer . . . . . . . . . . . . 2.631,3 
Gods og Bagage..... . . 1.512,0 

Ialt.. 4.143,8 

3.873,9 
401,3 

fi66,9 
9,6 ---

I Rutetrafik andrager Stigningen: 
paa Dag-Kilometer ............. . 

,, Nat-Kilometer ............. . 
.. samlede Rute-Kilometer ... . 
,: Passagerantallet. ........... . 

5,00/o 
144,0 " 

10,7 " 
39 3 
rn:7 : 

4.275,2 

676,5 

., Passager/Kilometer . . . . ... . 
,, Gods-V ægten ............... . 17,9 ,, ( inkl. Nat - Ruter) 
,, Gods Ton/Km .............. . 
,, Post-Vægten ............... . 
,, Post-Ton/Km ............... . 
,, samlet befordret Vægt ..... . 
,, ,, ,, Ton/Km .. . 

19,3 " 
37,0 ., 
50,6 " 
32,5 " 
17,0 " 

For Nat-Ruter andrager Stigningen paa 
Post og Gods: 

Post\'ægt .......................................... 188,7 0/o 
Po~t-Ton /Km ....................................... 104,1 " 
Godsvægt. ......................................... 473,8 " 
Gods-Ton/Km. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445,2 " 
Samlet Nat-Befordring: 
Sligning i Vægt. ................................... 208,9 " 

,, i Ton/Km ..... . . . ... .. . .. ................ 207,4 .. 
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Admiralens Inspektion. 
Af Commandcr M. W. S. Boucher. D. S. 0. R. N. 

-

IRCRAFT Carrier'ens Dæk var saa rene, at man 
~( kunde spise sin Middag direkte paa dem, og 
~ dens Luflfartojer skinnede ligefrem i deres ny• 

vaskede Hangarer. Det var den Dag, Admiralen 
skulde inspicere. 

»Mærk min Ord! « sagde en Gruppe-Underofficer, som 
havde sat to befarne Som:cnd fra Flcet Air Arm til at 
pudse Ladningsrummct paa en Torpedo. »Admiralen kom• 
mer ganske bestemt ind i denne Hangar, thi i Øjeblikket 
er Torpoooen farligere end Bomben, og det ved han.< 

»Befaren Yatcs! « brulede Skibssergenten til et stort, 
sorgløst-udseende Individ, hvis Hænder endnu var snav
sede af Pudsningen. »Du skal v:ere Admiralens Ordonnans 
i Dag. Gaa og gor dig i Stand. Se nu og rib Neglene, han 
hommer omhond KJ. 9,15.« 

Smiler« Yates vaskede hurtigt sine H:l'IHler, gned Pt 
Stykke Kridt paa en snavset Plet paa den hvide Busse
ronne og tog ,in Hue, der lige h:r\'de f:iaet en Omgan;.; 
Pibeler og havde hængt til Torring over R,clingen pn:1 
Trods af Skibets Ordrer. 

Til det fastsatte Klokkeslet hortcs Horn~ignaler, Baads
mandspiber !1Yinede, Skansevagten pncscnterede Gener, 
ol-( Admiralen kom om Bord. 

-.Send alle Officerer og Mænd paa deres Posler for 
Flyvning,« sagde Admiralen til Chefen. :l' Jeg vil selv ga,1 
rundt og sende Bud om, hvilke Øvelser jeg onsker uclfort. 
Bryd Dem ikke 0111 mig-, jeg foretrækker selv at se mig 
omkring.« 

Chefen og hans Wing Commander gik op paa Broen for 
at dirigere Operationerne, medens Næstkommanderenrle 
gik for at fore Tibyn med de forventede Øvelser. Admi 
ralen og hans Stab vandrede raskt rundt i Skibet under 
Ledelse af ældste Kaptnjnlojtnant og Adjudanten. »Smiler« 
nød Spændingen, og for ikke at overhøre noget, fulgt<' 
han tættere i H:clenc paa Admiralen end hans Betydning 
egentlig berettigede ham til. 

>Naa, Wing Commander,« sagde Admiralen, idet han 
standsede og vendte sig mod en af Stabsofficererne. ».Jeg 
kunde have Lyst til at se en Øvel'ie med Luftfartøjer.« 

»Vilde Admiralen bryde sig om at -;e en Gruppe .lagere 
hli\'e gJort klar paa Flyvedækket mcid Motorerne i Gang'? .. 

>Ja, udmærket! Kaptajnlojtnant, vil De være saa ven
lig at lade Ordren gaa videre til Chefen ?11. 

Kaplajnlojtnanlen kaldte paa Smiler; saa, da han lvi\'lc-dc 
om den befarne~ Evne til nt lade ,;aa<lan en Ordre ga:1 
videre uden at for\'anske <len, gik han selv til en Telefon, 
og· fik den efter nogen Tids Forloh igennem til Chefen. 
Smiler folte sig noget stoclt over at have sine Evner som 
Admiralens Ordonnnm, saa ringe vurderet og besluttede, 
idet han fulgte endnu tættere efter Admiralen, at det 
skulde ikke gentage sig. Vcid at se sig tilbage konstaterede 
han, at Kaptajnløjtnanten endnu ikke var kommet igen. 

»Nu,« bemærkede Admiralen, »jeg tror, at vi skal sup
ponere, at Skibet er blevet truffet om Bagbord af tre Tor
pedoer, og at der er Ild i Hangar B. Saa faar vi se, hvor
dan de vil klare den Siluaion, snmtidig med al de klargor 
disse Jagere.< 

»Javel « brølede Smiler og sprang til en Telefon. 
Faa Øjeblikke efter arbejdede hele Skibsorganisationen. 

Alarmklokker ringede, Signalhorn gjaldede, og Baads· 

mandspiber hvinede. Skibet genlod af Fodtrin fra Mænd, 
der lob for at lukke vandtætte Døre. 

Rub dig! Jeg kan ikke vente paa dig,« brummede en 
i\land, som netop skulde til at lukke en vandtæt Dør, gen
nem hvilken Smiler maattc passere for at følge Admiralen. 

»Det bliver du Faneme' nodt til,« grinede Smiler, »jeg 
horer til Admiralens Stab tdag.« 

Han lod Smiler slippe igennem, men lukkede og boltede 
Døren saa hurtigt efter ham, at han, hvis Smiler havde 
været en Kat, vilde have klippet Halen af ham. Nu nojc
des han med at sende ham lige i Armene paa Admiralen. 

»Saa dil Fjols! « eksploderede Admiralen, »nu har du 
laaet os lukket inde her mellem vandtætte Dore, h\'ad 
Fanden skal det til at være saa nævenyttig'!« 

De var blevet indespærret i et lille Rum med vandtætte 
Døre og med mange andre vandtætte Dore udenfor disse 
igen. Det ,·ni· umuligt at komme i Forbindelse med andre 
1 Skibet, fnrend del supponerede Havari var bragt i 0,
den . I den ene Side af Rummet fandtes et stort Mandehul 
lukket med en Lem fastholdt med Bolte og Motrikker. 
Smiler, som havde set en Fyrbøder aabne denne Dagen 
for, log sin Kniv, som han bar i en Ende om Livet, og 
ved at bruge den som Hammer lykkedes det ham at losne 
i\Iøtrikkerne, hvorefter han skruede dem al med Haan• 
den. Den Ydmygelse, han havde følt før ved Admiralens 
kolde Tone, var nu ganske forsvunden , og han var heil 
sig selv igen. Han løftede Mandehulslemmen af og opda
gede indenfor en Jernlejder, der forte op i Mellemrummet 
mellem Skorstensoptrækket og selve Skorstenen. Ved at 
kigge op saa Smiler Dagslys foroven og gik op af Lejderen 
for at undersøge Forholdene nærmere. 

»Melder Admiralen,« sagde han smilenåe til den vrede 
Admiral, da han kom tilbage, »denne Lejder fører op til 
forreste Bro.c 

Naa, lad os saa se, at du ikke denne Gang er lige saa 
stort et Fjols, som før, « hed Aiclmiralen ham af, >gaa op 
først. « 

Klangen af Fodtrin mod Lejderens Jerntrin genlod op i 
Skorstenen, da Admiralen, 1-(anske sportsmandsmæssigt for 
<'Il l\land i hans Alder, klatrede op til Broen fulgt af sin 
Stab. 

Da fyldtes Luften pludseligt med rygende varm Hog og 
Masser af Sod; de var meget nær ved at blive gasfor,giftc
dc. Smiler var lige ,·cd al besvime dels pna Grund af Ro
gen og dels \'ed Tanken om, at han havde fort Admiralen 
ind i dette. Endelig klaredes Atmosfrcren saa meget, at 
han kunde klatre langsomt op til Toppen. Han hørte de 
andre komme erter. Han aabnede en Jerndør og traadte 
ud paa et rent Dæk lige under Broen og stod der sort fra 
Top til Tna. Et lille Stykke derfra stod 1. l\Iaskinmester 
og talte med Chefen. 

»Hvad Satan kommer den Mand herop for i sit beskidte 
Tøj?« spurgte Chefen og pegede paa Smiler. 

»Det var netop, hvad jeg vilde forklare Chefen. Flam
merne slog ud igennem Fyret i en af Kedlerne for et Øje
blik siden. Disse Mænd er sikkert søgt den Vej op for at 
undgaa Heden. .Jeg er meget ked af, al det er sket, men 
det er ikke noget alvorligt.« 

I Mellemtiden var en anden sort Skikkelse kommet til 
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Syne, det var Flag-Løjtnanten, sort som en Askesæk. Der 
stod han og Smiler maalløse. 

, Hvad i hede Helvede er Meningen med at komme op 
her og svine til med Sod ?c brølede Ohefen, idet han gan
ske ignorerede Maskinmesteren. >Er I ikke klar over, at 
det er Admiralens Inspektion?« 

I dette Øjeblik blev Smiler skubbet ublidt til Side bag
fra af en snavset Skikkelse uden Hat og med Haaret fyldt 
med Sod. 

, Tværtimod, Admiralens Inspektion er færdig! « snerre
de Skikkelsen. >Jeg maa sige, jeg havd~ ikke ventet mig 
en saa illuderende Fremstilling af en Torpedoeksplosion.< 

Chefen strømmede over med Undskyldninger, men Ord 
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kunde ikke forandve Admiralens Udseende; han trampede 
ned i sin Motorbaad fulgt af sin lige saa sorte Stab. 

, Pinedød! c: grinede Smiler med Hovedet indhyllet i 
Sæbeskum, da han et Øjeblik senere kiggede ud fra Be
sætningens Baderum og saa tre sorte Skikkelser i Admira
lens Motorbaad paa Vej tilbage til Flagskibet. Han min
dedes hvor helt aniderledes, de havde set ud, da Admira
len talte om Torpedoerne. 

>Den Gruppe-Underofificer havde Ret, da han sagde, at 
Torpedoer er farligere end Bomber! c: klukkede han. 

Oversat fra >The Royal Air Force Quarterlyc. Januar 
1931, af Søløjtnant J. Munter. 

Det italienske Luftfartsministeriums nye Bygning i Rom. 

,,Jeg fløj -" 

li
llehammers Bog >Jeg fløj -<, der kort før Jul er 
udkommet paa Drengebladets Forlag er et interes
essant Supplement til den alt for faatallige, dan
ske Luftfartslitteratur. 

Ellehammer har skrevet sin Bog i Anledning af 25-Aaret 
for sin første Flyvning, og man følger med Interesse de 
Vanskeligheder, som den første danske Flyvepioner havde 
at kæmpe med. Forfatteren skildrer sin Barndom, paa 
hvilket Tidspunkt han allerede begyndte at beskæftige 
sig med Tanken om at kunne flyve. I hans Ungdom gæ
rer den moderne Teknik, og hans mekaniske Viden, parret 
med en ubændig Trang til at give sig i Kast med Opgaver, 
som andre anser for uløselige, faar ham til at beskæftige 
sig med det vanskelige Flyveproblem. Bogen fortæller 

Herhjemme fra. 
Flyvetekniske Udtryk. 

Den aif Ingeniør M. P. Eskildsen udarbejdede Haandbog 
over luftfartstekniske Udtryk fortsættes som Bilag i dette 
og næste Nummer af , Flyve, 

om dette Arbejde; om alle Besværligheder og Modgang, 
Haan og Mistro, for endelig i faa Ord at gengive en Dag
bogsoptegnelse, der melder om den endelige Sejr. Videre 
læser man om Ellehammers Deltagelse i Flyvestævnet i 
Kiel i 1908, hvor Førstepræmien tilfalder Danskeren, om 
hans Forsøg med Flyvebaade, :Motorer og Helikoptere, 
for endelig til Slut at høre, hvad Ellehammer mener om 
Fremtiden. 

Enhver, der interesserer sig for Flyvning, - ja enhver 
der i det hele taget har Interesse for den moderne Tek
niks Udvikling, bør ikke savne Ellehammers Bog. I Ind
ledningen siges, at det er Erindringer fra en uforglem
melig Tid, og disse er det lykkedes Ellehammer at gengive 
med sit uforlignelige Humør. 

Engelske Sportsflyvemaskiner til Danmark. 
De to Militærflyvere, Løjtnant N. Egebjerg og Bjørn An

dersen, har i December Maaned været en Tur i England, 
hvor de !hver har købt et Moth Sportsflyvemaskine. Det 
er Hensigten at anvende de to Maskiner til erhvervsmæs
sig Flyvning. 
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Nyt fra alle Lande. 
Louis Bleriot's "Coupe de Vitesse". 

Den berømte franske Flyver, Louis Bleriot, har som 
tidligere meddelt udsat en kostbar Præmie for Opnaael
sen af en Hastighed paa 1000 km/T. Det smukke Trofæ 
har en Værdi af 100,000 Frcs. Den endelige Ejer af Tro
fæet vil blive den Flyver, der inden 31. December 1935 
opnaar en Hastighed af 1000 km i Timen, dog fordres, at 
der skal flyves en halv Time med denne Gennemsnits-

Louis Blcriol's .Coupe <le Vilcssc• 

hastighed. Trofa~et vil midlertidigt blive overrakt den, 
der først opnaar at flyve over 600 km i Timen (i en Pe
riode paa en halv Time), og derefter til den eller de 
Flyvere, der formaar at slaa den tidligere Hekord med 
mindst !i pCt. Saafremt der ikke inden Udgangen af De
cember 19:15 opnaas en Hastighed af 1000 km/T, vil der 
blive fastsat nye Hegler, men Trofæet vil ikke kunde vin
des til Ejendom, for de 1000 km er naaet. 

Modelbygning i Italien. 
I et nationalt Stævne, som den italienske Aero Club for 

nylig har afl1oldt for Flyvning med Modeller, deltog over 
2000 unge Mennesker . 

Landing under Havets Overflade. 
Omlægningen af Imperial Airways Rute England- In

dien har medført, at den Strækning, der trafikeres af Sø
flyvemaskiner, lægges over Brindisi, Athen, Castclorizo og 
Tiberia ved Gallilæi Søen. Denne Su ligger 208 m under 
M iddelliavets Overflade, og derved faar de firernolorede 
Short Kent F lyvebaade sikkert den laveste Start- og Lan
dingsplads, som nogen Flyvemaskine i regelmæssig Tra
fik anvender. 

Kent Flyvebaadene er udstyret med fire Bristol Jupiter 
X. F. B. M. Motorer med Supercharger (l\laximum 600 H.K. 
i 1525 m; Normalydelse 555 H.K. i 1220 m). 

Regelmæssig fransk Passagerlufttrafik til detfjerne Østen. 
Efter elleve l\faaneders Forsøgsflyvninger med Post og 

Gods har det franske Compagnie Air-Orient aabnet en re
gelmæssig Luftrute for Befordring af Passagerer mellem 
Marseille og Saigon, Indokina. 

Der flyves over følgende Strækninger: Marseille -

Neapel - Korfu - Castelorizo - Beyrut - Damascus -
Bal-(dad Bushire - Jask - Karaohi - Jodhpur - Del
hi - Agra - Benares - Calcutta - Akyab - Rangoon 

- Bangkok - Saigon. 
Mellem Marseille og Beyrut benyttes C. A. M. S. 53 to

motorede Flyvebaade, mellem Damascus og Karacchi Far
man F. 300 tremolorede Monoplaner, og mellem Karachi 
og Saigon Fokker F.-VII 3 m tremolorede Monoplaner. 

Den samlede Distance er 15000 km, og den skal gennem
flyves paa ca. 12 Dage (heri indbefattet 15 Landinger). 

Rekordflyvning New York Los Angeles. 
Rekorden for Gennemflyvninl-(en af den 4000 km lan ge 

Strækning lversover Amerika, der var sat af Kapt. Hawk,; 
med 12 Timer 30 Minuter, er nu blev et foribeidret af den 
kendte amerikanske Flyver, Major Doofittle, der har gen• 
nemflojet Strækningen New York Los Angeles (4000 km) 
paa 11 ¾ Time. Gennemsnitshastig!heden har saaledes 
været 340 k1111T, Til Flyvningen anvendte han Laird 
"super Solution « Biplan, udstyret med en :itu H.K. Pratt 
og Whitney »Wasp « Motor. Største Hastighed for denne 
Maskintype opgives at være 360 km/T . 

Umiddelbart derefter foretog Major Dooliltle en anden 
Langflyvning, nemlig fra Ottawa i Kanada til i\lexico City, 
en Distance paa 4000 km. Han startede Kl. ,1,:rn og naae<k 
sit Maal Kl. 17,15, og var saaledcs kun 12 % Time om Tu
ren (11 % Time Flyvetid). 

Autogiro i Tyskland. 
Focke-"'ulf Flugzeui;:bau i Bremen, der nylig har o,·er

lagel Albatros Flugzeugwerke, har efihvervet Licens paa 
Bygning af Autogiro Type C-19. Focke-Wulf Typen vil 
hlive udstyret med en 100 H.K. Siemens Sh. 14 luftkølet 
Stjernemotor. 

Det særligt karakteristiske ved den tyskbyggede Auto
giro bliver den tredelte, roterende Vinge og Selvstarteren. 
De roterende Vinger er fritbærende, og kan efter Lan
dingen klappes sammen i Løbet af 2 Minutter, saaledes al 
l,u ftfartojet let kan bringes under Tag. Selvstarteren er 
en betydningsfuld Forbedring. Ved de tidligere fremstil
lede Autogiroer blev de roterende Vinger sat i Gang af 
Propelstrømmen, hvad der i nogen Grad forsinkede Star
ten. Ved den nye Anordning bliver de roterende Vinger 
sat i Gang af Motoren, og naar de har opnaaet den nød
vendige Rotation, kobles Startanordningen automatisk ud. 

Om den tyske Autogiros YdeCl\'ne kan nævnes folgende: 
\'ed en normal Flyvev:cgt paa (i12 kg bliver slorsle 

Hastighed 165 km /T, den horizontale Mindstehastighed 
ude n Højdetab kun :iii km/T, Begyndelsesstigeevnen 222 
m/Min, og den lodrette Synkehastighed ved 40° Glide
vinkel 3,8 m/Sek. 

Den arktiske Luftrute. 
Lederen af den britisike, arktiske Luftrute-Ekspedition , 

li. G. Watkins, har efter sin Hpemkomst til England holdt 
et Foreldrag i de'I: engelske geografiske Selskab om den 
arktiske Luftrute. Mr. Watkins hævdede, at den naturlig
ste og mest praktiske Luftfor:bindelse mellem England og 
Amerika maalte gaa over Færøerne, Island og Gronland 
til Canada. I den Periode, Ekspeditionen opholdt sig i 
Grønland, anven•des Flyvemaskinerne hele Aaret rundt, og 
der blev fløjet mere om Vinteren end om Sommeren. 



Sikkerhed i Luften ! 

IRVI.N 
FALDSKÆRME 

anvendes i over 

30 
LANDE 

Irvin Air Chute of Gt. Britain Ltd. 
Letchworth, Herts, England. 

• 
TELEFUNKEN 

Radiostationer til Luftfartøjer 

Største Driftssikkerhed - letteste Betjening 

Ingen Akkumulatorbatterier 

Ringe Vægt 

• 

Det Danske Luftfartselskab %. 
København - Vesterbrogade 5 

Generalrepræsentant for 

A. B. A., Stockholm - D. L. H., Berlin - Farman, Paris 
K. L. M., Haag - S. A. B. E. N. A., Briissel, m. fl. 

Vinterfartplan 1931 /32. 
1/u-31- 29/9-32. 

Daglig undtagen Søndage. 
(S. A.Il.E.N.A.) 

8.30 :Malmo 15.40 

8.45 København 15.25 
9.00 15.10 

11.00 Hamburg 13.10 
11.15 12.55 

13.30 Essen 10.40 
13.45 10.25 

14.00 Dftsseldorr 10.10 
14.10 10.00 

14.10 Antwerpen 8.00 
14.20 7.50 

14.40 Briissel 7.30 

3-Motors Fokkermaskiner. - Opvarmede Kabiner. 
Oplysninger og Billetter faas i alle Rejsebureauer samt 

hos Det Danske Luftfartselskab A/s. 
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Ingeniørfirmaet M. P. Pedersen 
Ll. Strandstræde 14 
Telefoni Central 9513 

Kvalitets Radiomodtagere 

og Højttalere 

Billigste Priser! 

Leverandør til Flyveveesenet 
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Aristokraten blandt Motorcycler 

Et B. P. Mmrke 

Uovertruffen Konstruktion 
Højeste britisk Kvalitet 

Billigste danske Priser 
8 fremragende Mode l ler - Priser fra 

Kr. 1075.oo 
For-lang Prospe kt 

Bohnstedt Petersen 
Kr. Bern ikowsgede 2 - Tele fo n 11 31 

F. S. G., København, spørger: 
HYor mange Sportsflyvekluhhcr 

findes der i England? 
Sv. Ved Udgangen af Aaret 1930 

fandtes der 29 Klubber i Storbritan
nien. Paa samme Tidspunkt fanclte-. 
i de ovrige briti">ke Rigsdcle tilsam
men 77 Klubber. 

0 

I'. A 11dersc11 , \'i gcr'>lev Alle, spor ger: 
llvor stor er Has ti~hcdsrckorclcn 

for Flyvema-.kiner, og hvem har <len'/ 
Sv. Efter at Lobet om Schncirlci·

Pokalcn Yar afs luttet i September 

Luftfartforsikringer 
over lages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Fraktion for Danmark 
Tlf. Central 12 793 

·=> 

Ulykkesfon,ikringspolicer udstedes 
Yccl Billelkonlorel i 

Lufthavnen 

THE GRAPHIC 
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PRIS KR. 1.25 NOVEMBER 

Special-Nummer med udførlig Beskrive lse 
af Rekord-Flyvn ingen London - Cape Town 

Smukt illustreret med Farvetryk og Fotografier 
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NYE BØGER 
F. D. Bmdbrooke : 

The Light Aeroplane Manual. 
Kr. 10.50 

Wm. Marchall Freeman: 
Air and Aviation Law. I<r. 7.50 

Anthony Herm. Gerard Fokker og 
Bruce Gould : 
Flying Dutchmann. The life ol' 
Anthony Fokker. Ill. New York: 
Ilolt .... .. . ... ... . . ca. Kr. 12.00 

Vecl Rass Maha chek: 
Flying. A Book ol' Praclical In-
struclion ... ... ... . . ca. Kr. 20.00 

G1i11/her Bock : 
Grossflugzeuge. Ill 11slrcrel. 

c·a . Kr. 3.00 
Captain M. Holine : 

Surveying from Air Photo
graphs. .. .. .. . . . . . . .. Kr. 30.00 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telt, 2552 • 18303 - 13404 
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TF.I F J-
2Gll2 
11130.'\ ....... UGUSTBANG 

BoghandcJ,Poptrhon.del 
Bogt ryl~b.cr 1 

rues1cn•br-ogod• 60 

1931, foreto g Englænderen Slainforlh 
et Rekordforso!-( over en 3 km lang 
Bane, og O\'cr denne Strækning lyk
ked es det ham at opnaa en Gennem
snitshastighed paa fi:i7,7(i km i Ti-
men. - o -
K. V . .lansen, Hundested, ~porgcr: 

Kan »Flyv« opg ive mig Aclres.~en 
paa den tidligere ru~siskc Flyvema
skinekonstruktør Sikor~ky? 

Sv. Sikorsky A\'iation Corp. Brid
geport, Conn . U. S. A. 

- o-
l/ . Jensen, Storgade, Esbjerg, ">porger: 

Hvor store Pengemidler ofrer Rege
ringen paa at fremme Svæ vcfly,·n in 
gen i Tyskland? 

Sv. For Aaret 1931 havde Regerin 
gen bevilget et Beløb paa 300,000 
Jiu. l-f eraf fik Rhon-Rositten-Gesell
schaft 260,000 RM., medens de reste
rende 40,000 RM. anvendtes til Stolte 
af de forskellige Luftfar tssammen
slutningers Svæveflyvegrupper. 

Tilsvarende Beløb blev anvendt for 
Aaret 1930. 

o-
v. S ., Kobenhavn, spørger : 

Hvor meget andrager den samlede 
Flyvevægt af det tyske Fly\'eskih 
DoX? 

Sv. Man havde antaget, at 52 Tons 
var den :\[aximumsvægt, hvor,med 
DoX kunde starte; men under nogle 
Prøveflyvninger, der forrige .Januar 
blev afholdt i Lissabon, lykkedes det 
at starte med en Totalvægt paa 55 
Tons. 
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NYE BØGER 
Manden, der luftbombarderede 

London. 
Freiherr Treusch von Buttlar 
Brandenfcls Zeppelins over Lon-
don .... . .. . .. . .... , . <·a. Kr. 8.50 

Percival H'hile & Mal H'hile : 

Gliding and soaring. 
ca. Kr. 12.50 

International Air Guide 1931. 
ca. Kr. 35.00 

Y igilanl: 

German War Birds. 
ca. Kr. 8.50 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telf. 2552 - 13303 - 18404 
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Indbinding af FLY V 
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Aargang 1931 i blaat Hel-Shirlingsbind med Guldtryk paa Forsiden og Rygtitel 

leveres for Kr. 6.00 pr. Bind. 

'TF.:L~F 
255~ 
13303 
1340«. 

Boghandet,Paptrhandel 
Bogtryb.kerl 

'Uesterbrogade 60 

TELE,.~ 
2552 
1:1303 
13404 

Blackburn "Iris". Flyvcbaad. Engelsk Hckognosceringslurtrartøj. 

INDBINDING 
af 

Ingeniør M. P. Eskildsen: 

Fortegnelse over Luftfartstekniske Udtryk 
og Betegnelser. 

Leveres i Hel-Shirtingsbind for Kr. 1.50 pr. Bind. 
Arkene findes i FLYV Nr. 12, 1, 2, og udtages ved at aabne Hefteklammerne. 

Bogen koster komplet, indbundet Kr. 3.00. 

TFIF.F 
2GS2 
13!103 
131•0'• 
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er fremslillet i nøje Overcnsslemmelsc med Forskrifterne 
i B. E. S. A. Specirikalion 2 D. 101, Januar 1923. 
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KLAR DOPE 
ALUMINIUM DOPE 

RØD DOPE 
Fortyndingsvædske samt Identificeringsfarver og Specialfarver 

ENEFABRil{ANTER: 

1/s 0. F. ASP (SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER) 
PRAGS BOULEVARD 37 KØ B E N H AV N S. 

r
~~~~~~~~~~~~~~~@:X;c)@:X;c)~~ 

Udkommet er: 

i !!!~!:~~!!~!!'~""'"'"~!!!!,!,~!:,!~,:,!!~,~'~'~'~ 
~ Udgivet med Stølte Ira den internationale Luftfartskommission (CINA) samt Folkenes 

Forbund og under Protektion af F. A. I. 

. 

~ 
~ 

Vesterbrogade 60 AUGUST BANG København V. J 
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REN DRØJ 
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Det nye italienske Luftskib "Omnia Dir". 

I 
Konstruktionen af dette nye Luftskib har den bc-

~ kendte italienske Luftskibskonstruktør, Ingeniø1 
Forla11i11i, tilstræbt at bygge et Luftfartøj, der kun

=. de 111:møvreres ved meget ringe Hastigheder. Tan
ken er endog, at det skulde kunne manøvreres med stop
pede Motorer, d. v. s. bringes til at bevæge sig til Si
derne, opad eller nedefter, samt frem og tilbage uden An
,·endelse af Ballast eller Tab af Gas. Disse Manøvrer er 
nødvendige, naar Luftskibet skal bringes under Tag eller 
forankres. 

:, Qmnia Dir« er ikke bygget til længere Farter; det er 
udelukkende bygget som Forsøgsluftskib til Anvendelse i 
Nærheden af en :\>Ianøvreplads for at prøve den nykon
slruerede Mekanisme. 

Det har en Længde af 56 m, en Diameter paa 13 m, o:· 
det:, Gasin-dhold er 4000 m3 • Det er et halvstift Luftskib 
af den Type, som Ing. Fortanini selv har op'fundet. Bal
lonhylstret er af gummibeklædt Stof, og dets Dragere er 
af Duralumin og Elektron. Gondolen er bygget af Dur
alumin og Elektron. Fremdrivningsmidlet er en gammel-

dags Isotta-Fra,;chini V. A. V. 150 HK . :\Iotor, der direkte 
driver en tobladet Træpropel paa 3 m i Diameter. 

Den nye /(onstruklion. 

Til Manøvrer over Landingsstedet an vende!> følgcndl' 
N yanordning: 

Motoren er i Forbindelse med to Centrifugalblæsere, af 
hvilke den ene blæser Luft ind igennem en Slange, der 
er forbundet med en Grnppe Ventiler helt ude i Forenden 
af Luftskibet; den anden blæser Luft igennem en Slange, 
der fører ud til en Gruppe Ventiler paa Luftskibets Agter
ende. Ved nu at aabne en af disse Ventiler, slippes en 
ret kraftig Luftstrøm ud, og Reaktionen fra denne tvin
ger Luftskibet i modsat Retning. I hver Gruppe er der 
fem Ventiler; en, der viser opad, en nedefter, en tilhøjre, 
en tilvenstre, og forude viser den femte Ventil lige frem
efter, medens den i Agtergruppen viser lige bagud. Ved 
at betjene disse Ventiler skal m an kunne bringe Luft
skibet til at stige eller dykke, at svinge tilhøjre eller til
venstre samt at bevæge s ig frem eller tilbage. 



Sjde 14 

>Omnia Di r« er udstyret med endnu en Nyindretning, 
der muliggor Forankring tæt ved Jorden. Paa Konstruk
tionens Længdedragere er der mellem Stævnen og Gon
dolen anbragt en tobenet Buk, hvis Toppunkt naar ned 
til Gondolens Underside. Fra Toppen af denne tobenede 

Nr. 2 

Buk føres et Ankertov hen til en meget lille AnkPI'lllast, og 
Luftskibet forankres een Meter over .Jorden. Her kan 
Luftskibet svinge for Vinden, idel Gondolen stoller sig til 
.lorden paa et fjedrende ophængt Hjul, der kan trække-; 
ind under Flyvningen. 

Lufttrafiken over Københavns Lufthavn. 

I 
arntidig med at Statens Lufthavn har ud
sendt sin Statistik for sidste Aars Trafik 
OYer Køhenhavns Lufthavn, bringer den en 
delailler·ct OvC'rsigt over Lufttrafiken paa 

Havnen lige fra rnw. Udviklingen har Aar for Aar, 
paa en enkelt Undtagelse nær, været jevnt opad
gaaende, og fra 1930 til 1931 kan endog vises hen 
til en ret hctyclelig Stigning. Vi skal meddele Tal
lene for de lo foregaaende Aar til Sammenligning 
med Tallene for 1925, der var det Aar, hvor Luft
! rafiken paa Køhenha vn begyndte i større Stil: 

1925 1930 1931 

Passagerer (ind. Transitpassag.) 5.082 8.569 11.248 
Passagerer til og fra København 4.298 G.38:5 8.903 
Luftfartøjer (ankomne og af-

gaaede) ............................... 2.298 4.020 5.451 

Til ovenstaaende Tal for 1931 bemærkes, at Luft
fartøjernes BesættclsC'sprocent ikke kan udledes af 
Statistik.en ved al sammenholde Tallet for ankom
ne og afgaaede Maskiner med Tallet for Passage-

Atlanterhavsflyverne mødes. 
c, • aa Initiativ af den kgl. italienske Aero Klub 
'1?j . vil der førstkommende 22.- 30. Maj finde cl 

;iJ0., t\løde Ste<l i Rom, hvortil alle Atlantcrhavs
~ flyvere indbydes. 

De nærmere Bcstemmclsc1· for iVlødel er følgende: 
Som Deltager·e i Mødet kan melde sig alle de, der 

som Fører eller tilhørende Besætningen paa anden 
~Taade har været Deltager i et Togt med Land- eller 
Søflvvemaskiner over Atlanterhavet. 

Aile Deltagere vil modtage personlig Indbydelse 
fra den italienske Aern Klub. 

Førerne af de enkelte Flyvemaskiner vil blive 
anmodet om at udarbejde en Rapport over deres 
Togt. 

Formaalel med l\lødct e1· al samle alle de Erfa
l'inger. som hver enkelt har gjort under sit Togt, og 
Summen af de Erfaringer skal udnyttes til Fordel 
for cle kommende reglcrnæssigc Atlanterhavsflyv
ninger. De enkelte l\løder, der vil finde Sted, vil 
nllc sammen komme til at dreje sig om den frem
tidige, regelmæssige Trafik, og de vil omhandle 
Spørgsmaalene: bedst egnede Ruter, Mellemlan
clingspladscr, Meteorologi samt Radio. 

Det maa hilses med Glæde, at den italienske Aero
kluh har taget dette Initiativ, thi selv om hver en
kelt udfort Atlanterhavsflyvning har været en Be-

rerne, idet de gennemgaaende Maskiner tælh-s haa
de ved Landing og Start, medens gennemrejsende 
Pasagerer kun tælles een Gang. Endvidere er der i 
Tallet for ankomne og afgaaede Luftfarlojer m ed
regnet Natpostflyvemaskiner samt Sporlsrlyvema
skiner, der ikke medtagC'r Passagerer. 

Af størst Interesse er det at se den meget hd ydl' 
lige Stigning i Mængden af Luftgods, der andrngC'r 
følgende Tal i kg: 

Hl26 HJ30 1931 
Til København .... .. .......... .. 25.888 132.443 152.3'12 
Fra Køhenhavn..... .. ...... .. .. . 8.110 75.3:'ifi 82.718 

33.998 207.7!!8 23:'>.080 

Mest bemærkelsesværdig er den Stigning af wl
gaaet Gods, der har fundet Sted siden 1926, og for
haahentlig lykkes det engang at bringe den saa hø.i I 
op, at der forsendes lige saa m eget Gods ad Luft
vej en fra København, som der nu ankommer til K0-
henhavn. 

drift, saa gavnc>r den først den kommende, regd
mrt•ssige Trafik. naar alle de mange Enkcllpei·so
ners indhøstede Erfaringer hliver samlet. 

Dansk Motor og Svæveflyver Forening. 
Paa et Mode afholdt den 1. Fdw. 1932, blev >Dansk ;\[o

tor & Svæyeflyver Forening« dannet med folgencle Be
styrelse: 

Formand: Ing. R. Møller-I(ristc11sen, 
Nrcstforrn.: Finmekaniker C. le Dous, 
Kasserer: Snedker A. C. Larsen, 
Sekretær: Direktør Emil 0. Chrisliu11sen, 
Repræsentanter: Assistent H. G. Hansen og 
Mejeriejer ,1. C. Haaning, Helsingør. 
Til Hevisorer valgtes d'Herrer C. Johansen og Helyc 

Nielse11. 
Foreningens Kontor er Knabrostræde Nr. 24, Telf. Byen 

8645. 
Foreningens Formaal er al fremme Interessen for Flyvl'

sporten. 
Til :i- International Stuel ienkommission fiir den molor-

lol.en Flug.,;s forskellige Udvalg valgtes: 
Videnskabelige Udvalg: Ing. R. Moller-Kristensen. 
Tekniske Udvalg: C. le Dous. 
Propaganda-Udvalg: Dir. Emil 0. Clu·istian .~en. 
Sports-Udvalg: Assistent H. G. Hansen. 
Der optages aktive og passive Medlemmer. Indskud 2il 

Kr. og Kontingent 12 Kr. pr. Halvaar for aktive Medl., og 
Indskud 5 Kr. og Kontingent 6 Kr. halrnarligt for passive 
Medlemmer. Desuden har Foreningen overtaget alt )fa
teriel fra den gamle Forening. 
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De Havilland Tiger Moth. 

D
en originale D. H. Moth blev bygget i 1925 som en 

tosædet, let Flyvemaskine til Øvelses!Jrug og pri
vat Flyvning, og som værende særdeles egnet til 

Anvendelse i Flyveklubber. Paa det Tidspunkt tænkte 
De Havilland Selskabet ikke paa at fremstille en Type, 
der skulde kunne efterkomme de mere specielle Fordrin
ger, som Luftvaabnene stillede, men Moth-Typrns Ydel
ser og Egenskaber vandt hurtigt Interesse hos forskellig-e 
Landes milittcre Autoriteter. I Slutningen af 1925 koble 
det engelske Air Ministry to Moth, der kom til Prøve paa 
Central Flying School, og den australske Regering kobtl' 
ligeledes to Moth for at prøve, om de muligvis skulrlc 
være anvendelige som militære Øvelsesmaskiner. 

Fra denne beskedne Begyndelse er Moth'en blevet en 
af de mest anvendte Øvelsesmaskiner hele Verden over. 
Mere end 2000 er blevet bygget udelukkende som Øvelses
maskiner, og de har staaet deres Prove under alle tænke
lige klimatiske Forhold. 

Sideordnet med denne Fremgang har Moth'en gennem
gaaet en længere Udviklingsperiode, ganske bortset fra de 
Forbedringer, der hvert Aar har fundet Sted med civil e 
Typer, og Resultatet er blevet, at der nu findes to forskel
lige l\foth-1\IaskinPr: den militære og den civile Type. 

Den senest fremstillede, militær Type kaldes Tiger 
:.\1oth, og denne opfylder alle de Fordringer, der stilles 
til den mest moderne, militære Øvelsesmaskine. Den har 
intet til Fælles med det lille, hurtige Racer-Monoplan af 
samme Navn, der blev bygget i 1927, og som endnu er 
Indehaver af Verdensrekorden for lette Flyvemaskiner. 

Almindelig Karnkl el'islik. 

Tiger Moth er et tosædet Biplan med Staalkrop og me-1, 
Bæreplaner og Haleplaner fremstillet af speciel Tnt·
konstruktion. 

Bæreplanerne har et positivt Fremfald paa 18 eng. 
Tommer, og de er anbrag-t i Pilform for at giye bedre Sta
bilitet. Opspændingen er foretaget med strumlineformede 
Barduner, og saaledes at de to bærende Barduner i Luf
t,en paa hver Side af Kroppen er samlet i et Beslag paa 
Forkanten af Underplanerne. Dette er blevet gjort for at 
;kabe saa let Adgang til det forreste Sæde som muligt. 

Fremdrivningsmidlet er en 120 HK. Gipsy III omvendt 
Motor. 

Til Unden,tellet paa Tiger Moth kan benyttes Hjul, Pon
tonner eller Ski. 

Bæreplanerne kan ikke klappes tilbag-e, da man har 
ment, at dette ikke havde saa stor Betydning ved mili
tære Maskiner, hvor Hangarpladsen ikke spiller den sam
me Rolle som for Privatmaskinens Vedkommende. 

Hvad Udstyret iøvrigt angaar, da er dette afhængig af 
de Formaal, hvortil Maskinen skal anvendes, og disse er 
mangeartede. Folgende fem Anvendelsesmuligheder vil 
være de mest almindelige: 

1) Tosædet Øvelses-Landflyvemaskine, 2) Tosædet Re
kognosceringsmaskine, 3) Tosædet, let Bombardements
maskine, 4) Eensædet Kamp-Øvelsesmaskiner, 5) Tosædet 
Øvelses-Søflyvemaskine. 

Vægt og Ydelser. 

Maskinens Tornvægt er 488 kg, men dens Bruttovægt 
varierer efter det Formaal, hvortil den bliver anvendt. 
Som tosædet Observationsmaskine er Bruttovægten 770 
kg, som let Bombardementsmaskine 828 kg, som eensædet 
Kamp-Øvelsesmaskine 656 kg, og som tosædet Øvelses
Søflyvemaskine 792 kg. 

Dens Hastighed er følgende: \'ed .Jorden 175 km/T., i 
!ilO m 172 km/T., i 3000 111 155 km /T. og i 4575 m 136 
km /T. Stigevnen: 2000 Fod paa 3 1\1. 5 S., 10,000 Fod paa 
22 ~I. 13 S. og 15,000 Fod paa 54 M. Højeste Stigeevne er 
17,000 Fod (5,185 111). 

120 H.K. Gipsy III omvendt Motor. 
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\ icker~•Supe, m .,rine <; r. H. clrr ve d Gennemllyvning uf en Bnne pnn :1 km's Længde opnnnede en Hnsl ighed, der svnrer til r.'i7 km i Timen. 

Forøgelse af Flyvemaskinens Hastighed. 
Ing. C. V. Thymann, i\L Ing. F. 

li
n af de Ting, der falder stærkt i Øjnene, naar 
man kaster et Tilbageblik paa Flyveteknik
kens Udvikling i 1931, er en stor Forøgelse 
af Flyvehastigheden . Ikke blot er den højest 

opnaaede Hastighed sat op fra 575,7 km/T. (Super
marine S6, Vinder af Schneider Cup i 1929) til G57,8 
km T . (Supermarine S6B, Vinder af Schneider Cup 
1931), men tillige er Flyvehastigheden af de Sports
maskiner, som maa tillægges en vis Betydning, saml 
af de rene Brugsmaskiner, saasom Passagermaski
ner, sat betydeligt op i det forløbne Aar. Det kan 
ikke nægtes, at den største Indsats paa dette Om
raade er gjort af de Forenede Stater. Man behøver 
hlot at betragte forholdsvis faa Eksempler for at se 
denne Kendsgerning; her skal blot for de rene 
Sportsmaskiners Vedkommende nævnes følgende 
Flyvninger, der er foretaget af den berømte Flyver 
Doolittle med en Laird "Super-Solution" udstyret 
med en luftkølet Pratl & ,vhitney ,, ,vasp-Junior" 
i\Iotor paa ~10 HK.: 
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Lo'!. .\ngclcs 
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Ollawa 

i\le)',,ico City 

I l)islnnce l ~{~ /: ::':), ., Snmlcl 
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Desuden kan sikkert de fleste endnu huske <le 
hoje Hastigheder, hvormed C.apt. Hawks gennem-

fløj store Strækninger i Europa med sin Travet Ai r 
,.Texaco 13" Maskine. 

For de Sportsmaskiner, som man maa tillægge en 
ret stor, praktisk Betydning af den Grund, at de 
meget nær falder sammen med de mindre Typer af 
Passagermaskiner, som i stor Udstrækning anven
des pau de amerikanske Luftruter, kan nævnes de 
af Lindberg, James G. Hall og flere andre m ed for
skellige Lockheed Maskiner udførte Distanceflyv
ninger, der har været refereret i de fleste Flyve
tidsskrifter. 

Gennemgaaende har de rene Rutemaskiner til 
Post- og Passagerbefordring i Nordamerika en 
Marchfart af over 200 km/T., hvilket, som paavist 
af Amerikaneren Mr. Goldsborough i en udførlig 
sammenlignende Kritik af de europæiske og ameri
kanske Luftruter (i "Aero Digest" No. 5, Novem
ber 1931), er 25- 30 km/T. mere end Rejsehastig
heden paa de europæiske Luftlinier. 

At andre end Amerikanerne er klar over, at Rute
flyvemaskinens Konkurrencedygtighed vokser, jo 
større Overlegenhed i Fart den besidder overfor 
andre Befordringsmidler, fremgaar deraf, at Eng
lands Luftministerium har indbudt forskellige, en
gelsk«:' Fabrikker til Konkurrence om en Postma
skine med en l\Iaksimumsfart af 282 km/T. Men 
selv om Europa har Æren af at have bygget den 
absolut hurtigste Maskine, maa man dog indrøm
me, at Amerika er foran i Øjeblikket, hvad angaar 
Rejsehastighed paa Luftruterne. 

Samarbejde mellem Statsmyndighederne og 
private Flyvemaskineiabriker. 

Dersom man prøver at analysere de organisato
riske Forhold, der har hjulpet Amerika til at faa 
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dette Forspring, kommer man til det Resultat. :i.i 
det sikkert i høj Grad skyldes et praktisk og paa 
gensidig Forstaaelse hygget Samarbejde mellem 
Statsmyndighederne paa den ene Side og de private 
.Flyvemaskinfabrikker og Luftfartsselskaber paa 
1lcn anden Side. 

ThP National Aclvisory Committee for Aeronau
li ·s, der i Reglen hetegnes som N ACA, er en Stats
institution til Forskning af alle tekniske Spørgs
maal vedrørende Luftfartøjer og Luftfart. Den er 
udstyret med store Laboratorier med flere Vind
kanaler og mange forskellige Prøvemaskiner, samt 
Flyvepladser med de til Udførelse af alle tekniske 
Flyveprøver nødvendige Hjælpemidler. !øvrigt 
bestaar der et intimt Samarbejde mellem NACA og 
de til Hærens og Flaadens Luftvaaben knyttede, 
~ærlige Forskningsafdelinger samt med de Univer
siteter, der har 'Midler til at drive selvstændige Un
dersøgelser paa FlyYeteknikkens Omraade. I 192H 
indførte NACA den Praksis at afholde en aarlig 
Konference med Repræsentanter for Industrien og 
Luftfarten, hvor disse faar Lejlighed til at frem
føre de Spørgsmaal, som deres Arbejde i det for
løbne Aar har vist, trænger til en mere indgaaende 
Undersøgelse, end d<:; paagældende Firmaer selv er 
i Stand til at anstillr. For de Spørgsmaal, om hvis 
Betydning der opnaas Enighed, bliver der nedsat 
Underudvalg, hvis Opgave det bliver at belyse de 
paagældende Forhold i saa høj Grad dette lader 
sig gøre. Dette Samarbejde har vist sig at bære god 
Frugt, og det er i den senere Tid udvidet dertil, at 
de enkelte Flyvemaskinfabrikker kan faa anstillet 
Undersøgelse af for dem vigtige Spørgsmaal mod 
Afholdelse af de dermed direkte forbundne Udgif
ter og mod, at NACA maa publicere de indvundne 
Resultater i sine Rapporter, dersom den finder det 
ønskeligt. 

Saavidt det kan ses af Rapporterne fra den en
gelske "Aeronautical Research Committee", er man 
ogsaa i England i den senere Tid kommet ind paa 
et nærmere Samarbejde mellem Statsmyndigheder
ne og Privatindustrien end tidligere. 

Hvilke tekniske Midler, der anvendes for 
at øge Hastigheden. 

Da det af de publicerede Oplysninger om de nye
re amerikanske Flyvemaskintyper kan ses, at 
Fremskridtene i Flyvehastighed ikke skyldes revo
lutionerende Ændringe1· af de hidtil anvendte Kon
struktionsprincipper, kan man slutte, at de er op
naaede ved Forbedringer af de bestaaende Typer 
og ikke ved radikale Forandringer. De tekniske 
Midler, man paa dette Grundlag har til Forøgelse 
af en given Flyvemaskintypes Hastighed, er føl
gende: 
1) Forøgelse af Motorydelsen. 
2) Forbedring af Propellervirkningsgraden. 
3) Forøgelse af den tilladte Landingshastighed. 
4) Forbedring af Luftfartøjets samlede, aerodyna

miske Virkningsgrad, d. v. s. Forøgelse af Brø
ken Opdrift: Samlet Modstand. 

En ud~ømmende, teknisk Undersøgelse af disse 
Forhold vil føre alt for vidt her, men det vil dog 
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antageligt have Interesse at fremføre nogle almen
forstaaeligc Betragtninger over deres relative Be
tydning. især da visse Forhold, som selvfølgelig har 
været kendt længe af Videnskaben, netop gennem 
den forngede Flyvehastighed er kommet saa stærkt 
i Forgrunden, at det kan være paa sin Plads at om
tale dem lidt nærmere her. Vi skal derfor betragte 
de fire Punkter, saavidt muligt hvert for sig, selv 
om det ikke kan nægtes, at de griber en hel Del ind 
i hverandre. I det følgende skal V betyde Hastig
heden (V ma, betegner Maksimalhastighed og V min 
Landingshastighed), HK betegner Hestekraften. 

Forøgelse af Motorydelsen. 
ad 1) Opnaaelsc af en væsentligt højere Værdi af 

\', alene gennem en Forøgelse af den disponible 
HK, bereder større Vanskeligheder, end det vist i 
Almindelighed antages. Først maa det erindres, at 
,len nødvendige HK vokser med tredie Potens af V, 
<l. v. s. at dersom man ad den Vej alene ønsker at 
fordoble V, maa man have otte Gange saa stor HK. 
Endvidere kan man i Reglen ikke forøge HK uden 
at faa en tilsvarende Vægtforøgelse. Selv om man 
kan opnaa noget ved Anvendelse af højere Om
drejningstal af Krumtapakslen og tilsvarende stør
re Udveksling mellem denne og Propellerakslen, 
maa det dog P.rindres, at dette allerede er stærkt 
udnyttet ved de fleste, moderne Flyvemotorer. (Her 
kan man ikke medtage den i S6B installerede Rolls 
Royce Motor, der yder ca. 2500 HK ved en Tornvægt 
af kun ca. 750 kg, da den har saa kort en Drifts
levetid, at den er uanvendelig til Brugsmaskiner). 
Samtidig betyder en større HK et større Brændstof
forbrug i samme Tid, og skal Landingshastigheden 
bibeholdes, vil Vægtforøgelsen kræve et større 
Planareal, hvad der medfører større Modstand, 
hvilket atter formindsker Tilvæksten af V. Da 
samtlige, amerikanske Flyvemaskiner, hvortil der 
her er hentydet, er udstyret med almindelige Stan
tlardmotorer, maa derfor deres Overlegenhed i Fart 
søges i andre Forhold. 

Forbedring af Propellervirkningsgraden. 
ad 2) I Amerika har allerede for nogle Aar si

den Metalpropelleren omtrent fuldstændigt for
trængt Træpropelleren, samtidig med at Brugen af 
gearede Motorer er meget udbredt; de Fordele, der 
kan opnaas ad denne Vej, har derfor allerede været 
udnyttet i nogen Tid. Nogen Forøgelse af V mn.~ kan 
faas ved at konstruere Skruen med særlig Hensyn
tagen hertil; imidlertid vil en for stor Ensidighed 
paa dette Punkt bevirke en mærkbar Forringelse 
af Flyvemaskinens Starte- og Stigeegenskaber, hvil
ket jo under Hensyn til Sikkerheden ved Rute
maskiner maa siges at være langt fra ønskeligt. 

Forøgelse af den tilladte Landingshastighed. 
ad 3) Dersom man tillader en Forøgelse af Lan

dingshastigheden, kan man opnaa en væsentlig 

Tilvækst af Maksimalhastigheden. Forhqldet Vvm•x 
min 

giver et ganske godt Billede af en Maskines aero-
dynamiske Godhedsgrad. For de mindre Typer af 
Brugsmaskiner ligger dette Forhold i Reglen mel
lem 2,7 og 3,0; (saa vidt det kan ses af de forelig-
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gende Oplysninger, er det for S 6 B heil oppe om
kring 3,5 - 3,6). Ved at give Planarealet en Re
duktion, der medfører en Forøgelse paa 10 km,T. 
af Landingshastigheden, kan man derfor i Almin-
1 !clighed opnaa 27 30 km T større V11rn,-

Dette l\Iiddel til Hastighedsforøgdse maa dog 
anvendes mecl stor Varsomhed, da Fordringerne til 
Flyverens Dygtighed og til Landingspladsernes 
Godhed vokser stærkt med \' 1111 11 , samtidig med a L 
Maskinens Starte- og Stigeegenskaber forringes. 

Forøgelse af Luft{ arløjets .wmlede, aProdynamiske 
Virkningsgrad. 

ad 4) Sum del fremgaar af Bemærkningerne til 
de tre foran nævnte ~lidler til Hastighedsforøgelse, 
ibærer hver af dem i sig, i større eller mindre Grad, 
l\luligheden for en alvorlig Forringelse af de af Ma
skinens øvrige Egenskaber, der betinger dens An
vendelighed, men enhver Forbedring af dens aero
dynamiske Go<lhedsg1·ad indgaar med fuld Værdi 
paa dens Kreditside. Det er da sikkert ogsaa under 
dette Punkt, at de væsentligste Forhe<lringer maa 
søges. 

De almindelige Modstandslove, der maa iagttages 
under en Flyvemaskines Konstruktion, d. v. s. at lk 
største Tværsnitsarealer af de for Luftstrømmen 
udsatte Legemer maa gøres saa smaa som muligt 
og at Legemernes Form og Overflade skal give saa 
ringe Anledning som muligt til Hvirveldannelser, 
er sikkert saa velkendte, at vi ikke behøver al gaa 
nærmere ind paa dem her. 

Planprofilets Egenskaber er af stor Betydning, 
men selv om der stadig sker Forbedringer, er delle 
Felt gennem mange Aars meget indgaaende Stu
dium saa stærkt belyst, at de aarlige Fremskridt 
kun mærkes svagt. Planarealet er, naar Profilet 
er fastlagt, væsentligst hesleml af i\laskinens Vægt. 

De største Muligheder for Forbedringer rummes 
i en aerodynamisk bedre Sammenbygning af Fly\' l'
maskinens enkelte Dele og deres Placering i For
hold til hverandre. I Flyveteknikken bestemmes 
som bekendt et Legemes l\Iodstand ud fra i\Iodel
forsøg, idet man i en Vindkanal maaler 1\I,bdslan
<len paa en 1\Iodel af Legemet, hvorefter man ved 
Hjælp af tidligere fundne Sammenligningslove kan 
beregne Modstanden af det i fuld Størrelse. Nu 
viser det sig ofte, at Modstanden af to eller flere 
sammenbyggede Dele er forskellig 1 ra ( og i Reglen 
større) end Summen af Delenes 1\Iodstande taget 
hver for sig. Delle Faktum skyldes, at et Legeme i 
c•n Luftstrøm paavirker denne i et ret stort Om
raade, naar derfor flere Legemer hygges sammen, 
kan de virke stærkt forstyrrende ind paa Iwer
andres Stromliniebilleder, hvorved der da opstaar 
en væsentlig Modstandsforøgelse. 

Dette Fænomen, det· kaldes Interferens, viser sig 
at tiltage i Betydning, efterhaanden som Luft
hastigheden vokser. Blandt de mest nærliggende 
Eksempler paa betydelig Interferens ved en nor
mal enmotoret Flyvemaskine kan nævnes den For
øgelse af Fuselagens Modstand, som bevirkes af 
Propellerens Slipstrøm, samt den Forringelse af 
Planernes Opdrift, der ligeledes hidrører fra Slip
strømmen. Planerne og Fuselagen indvirker ska-
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deligl paa hinanden, Understellet paa Fuselagen 
0. S. V. 

l\fan har endnu ikke fundet de almengyldige Luve 
for Interferensen, men clcr er dog cfterhaandc11 
indsamlet saa mange Erfaringc1·, at de kan givl' 
Konslruklc,n·cn vigtige Fingerpeg, dog maa man ofll' 
ved Konstruktion af vigtige :\Iaskiner anstille flere 
Forsøgsrækker i Vindkanakr for at finde den he·l
..... tl' Løsning. El godt Eksempel paa Vanskeligheden 
ved paa Forhaand al overse den relative Betydning 
af de forskellige lnleferenscr kan hentes fra Je l\lo
noplantyper, som har været benyttet eller projekte
ret til de -1-5 sidste Schneider-Cup Konk111Tl'lll'l'l'. 

TYPE; I. 

TYPE3. 

Vedføj ede Figur viser 3 forskellige Placeringer af' 
Planer og Fuselage i Forhold til hinanden. 1\lan 
fandt, at den skadelige Interferens mellem de Lo 
Dele var mindst ved Type 3 og størst ved Type 1. 
Da det imidlertid, ved de h,1j e Hastigheder, der her 
er Tale om, er nødvendigt at give Planerne en ydrl' 
Afstivning for at opnaa en tilstrækkelig Stivhed, 
der kræves for at undgaa de overordentlig farlig, · 
Plansvingninger, maatte man ved Type ~ anbring<· 
en svær Støtte over Fuselagen for at erholde cl Be
fæstelsespunkt for Bardunerne til Planets Overside. 
l\Iodstanden af denne Støtte viste sig al være saa 
stor, at man opgav dette Arrangement, der gav <len 
bedste Overgang mellem Planerne og Fuselagen. 
l\Ian skulde da tro, at Type 2 maatte være den rig
tige, da Overgangen mellem de to Dele er hedrc her 
<'Ild ved Type 1. og man samtidig opnaar en god 
Indspænding af Planerne i Fuselagen, medens de11 
nævnte Støtte ikke behøves her. Nu viste imidler
tid indgaaende Forsøg, at paa Grund af den meget 
lille Vinkel (3 mellem Bardunerne og Planets Over
side og den høje Strømhastighed he1· var Inter
ferensen saa hetydelig, at Type 1 maatte foretræk 
kes, fordi fJ her blev omtrent dobbelt saa stor som 
før. Resultaterne af Løbene viste da ogsaa, at Type 
1 var den bedste, og selv om det ikke var dette For-
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hold alene, der bevirkede, at den blev foretrukket, 
har det dog været stærkt medvirkende dertil. 

Arbejdet med Udviklingen af Sclmeider l\Iaski
nerne viste iøvrigt ogsaa. at Gnidningsmodstanden 
ved de Hastigheder, der her er Tale om, spiller en 
betydelig større Rolle, end den tillægges ved lang
sommere Maskiner, hvorfor man ved hurtige l\Ia
skiner bør lægge megen Vægt paa at gøre alle fri 
Overflader saa jævne og glatte som muligt; f. Eks. 
bør ved Metalkonstruktioner fremstaaende Nagle
hoveder undgaas, lwor dette er gørligt. 

Studiet af lnterferencens Betydning. 
Stærkt foranlediget af netop den private Flyve

maskinindustri har NACA oprettet Underudvalg til 
særligt Studium af følgende to Spørgsmaal, som 
Konstruktøren stadig maa have for Øje under sit 
Arbejde, idet det gælder om at opnaa den mindst 
mulige samlede l\lodstand: 

a) Bedst mulige Formgivning og eventuel For
mindskelse af Tværsnitsarealerne af de modstands
givende Dele. 

b) Formindskelse af den skadelige Interferens 
mellem de enkelte Dele. 

Der skal her kun anføres nogle faa Eksempl -•r 
paa de hidtil opnaaede Resultater. 

ad a) De herunder anstillede Undersøgelser vi
ste hl. a., at de almindeligt anvendte Udførelser af 
T nderstel gennemgaaende gav uforholdsmæssig 
høj Modstand, hvorfor der er gjort et stort Arbej
de paa at forbedre dette Forhold. Resultatet heraf 
er, at de nyere, amerikanske Maskiners Understel 
er blevet meget forbedrede i denne Henseende. 

ad b) De med dette Spørgsmaal arbejdende Un
derudvalg har udført meget store Forsøgsrækker i 
<le under NACA hørende Vindkanaler, der hl. a. 
omfatter en ny Kæmpekanal, hvis Tværsnit i l\lnale
l'llmmet er 9,14 m X 18,28 m, og hvor der kan op
naas en Lufthastighed af 49 m /sek., en lukkel 
Overtrykskanal og flere andre Kanaler, hvoraf en
kelte er indrettet til Specialøj emed (f. Eks. Propel
lerprøver i fuld Maalcstok). Arbejderne fortsættes 
stadig, der er dog allerede indhøstet Yærdifulde Er
faringer over, hvordan Konstruktøren kan formind -

ske Interferensen. Blandt de undersøgte Forhold 
kan nævnes: 

Planets Placering i Forhold til Fuselagen i l\lono
planet. Overgangen mellem Fuselage og Planer, 
hvor disse er sammenbyggede. Anbringelsen af 
Planstøtterne i Monoplaner med ydre Planafstiv
ning. l\Iotorcellens og Propcllerens Placering i 
Forhold til Planet i flermotorede Maskiner, hvor 
der er anbragt i\Iotorcr paa eller i Planet. Anord
ning af Tandem Motorer. 

Det er dog ikke alene i Amerika, at der arbejdes 
med disse Spørgsmaal. De senere Rapporter fra 
Thc Aeronautical Hcsearch Committee viser, at der 
i England drives et meget intensivt Studium af In
terferensens Betydning, lige om man sikkert kan 
gaa ud fra, at ingen af de Lande, der dyrker aero
dynamiske Studier m ed Henblik paa Fremme af en 
hjemlig Flyveindustri , er blinde for dette Spørgs
maals store. praktiske Betydning. 

Resume. 
Kort sammenfattet giver de anstillede Unders1-1-

gelser den Erkendelse, at vore nm·ærende Luftfar
tøjstyper endnu kan forbedres meget i modstands
mæssig Henseende til Opnaaelse af større Fart. For 
at føre Udviklingen frem ad de rigtige Baner kræ
ves et nøje Samarbejde mellem de Institutioner, der 
driver en rationel, videnskabelig Forskning af del 
tC'oretiske Grundlag, lworpan Luftfartøjsteknikken 
bygger, og lDdustriens Konstruktionsingeniører, 
som daglig møder de Vanskeligheder, der opstaar, 
naar Forskningens Resultater skal omsættes i :.\fa
skiner, der er saa vel egnet til Brug i det praktiske 
Liv som muligt. Endvidere kan man se af Udvik
lingen i de store Lande, at det nødvendige Forsk
ningsarbejde kræver et saa omfattende og kostbart 
Hjælpemateriel med en talrig Stab af dygtige Spe
cialister, at Opgaven ikke kan magtes af noget pri
vat Firma, men naturligt maa tilfalde Staten. De 
Lande, der forsømmer i Tide at vinde med paa 
dette Omraade, maa sikkert senere se passivt til, 
naar de Stater, der har været mere forudseende, 
indkasserer den Fortjeneste, der bliver at hente paa 
Flyveindustrien. 

Isdannelse -paa Propelleren under Flyvning. 

ti
nder Flyvning i fu1:,rtigt Vejr eller i Skyer med 
Lufttemperatur under Frysepunktet er det almin
delig kendt, at der paa Barduner, Planer, Vind 
skærme og andre fremtrædende Dele af Luft

fartøjet kan danne sig et Islag. Dette Islag, der betyder 
en Vægtforogelse, er selvsagt til stor Gene. 

Isdannelse paa en hurtig roterende Propel under lig
nende Forhold er derimod knapt saa almindelig, men ind• 
træffer <log og kan d.i fremkalde saa voldsomme Rystel-

En Grnppe Jagere Ira Lullmarineslal ionen i Iling• 
sled hnr nndPr en Flyvning lornylig Y:t'l'el ude for 
Isdannelser paa Propellc, 11e. og da undre muligYis 
kon hlive u<lsnt for lignende Tilfælde, har Yi bedt 
fle scrveløjlnant C. /Jramsen om al meclclt•le noget 
1i:,•1·mere om clen nr Episode. 

,;er, al videre Flyvning med Motor paa man afbrydes, ind
til Isen paa Propelleren er tøet bort. 

Et saadant Tilfwlde af Isdannelse var en Gruppe, he• 
-itaaende af 3 af Marinens Dankok-.Tagere, ude for under 
en Formationsflyvning den 12 . . Januar 1932. 

.Tagergruppen var i Jet diset, overtrukket Vejr med en 
Lufttemperatur ved .Jorden af ca. + 4° C. startet fra Ring
~led Flyveplads for .tl foretage Formationsflyvning. Efter 
<·!•· 40 i\Iinutters Flyvning paabegynclte Gruppen i ca. 2000 
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m en Stigning ind i en Sky. Efter Stigning til ca. 3000 m 
i Skyen, der ikke var særlig tæt og uden Sne eller Regn, 
kunde Førerluftfartøjet, der ikke var forsynet med Blind
flyvningsinstrumenter, ikke mere bedømme sin Stilling i 
Luften tilstrækkeligt nøjagtigt til at fortsætte Stigningen, 
og Gruppen gik da over i en Glidning ud af Skyen med 
jævnligt Brug af l\Iolor. I :WOO m naaede man atter Skyer
nes Underkant, og straks derefter blev en ny Stigning i 
Skyen paabegyndt. Under denne dannede der sig etter
haanden ikke blot et Lag Is og Rim paa Barduner, Pla
ner og Vindskærme, men ogsaa paa Motorens Ventil
vippearme. Disse Isdannelser virkede dog ikke gene
l'ende paa nogen Maade, og Stigningen fortsattes. 

Efter ialt 7- 8 :\finutters Stigning i Formation, hvor 
man nu havde naaet en Højde af ca. 3200 m med Luft
temperatur + 15° C, begyndte 2 af Luftfartojerne pluctse
lig at ryste lidt Rystelserne tiltog meget hurtigt i Styrke 
og Voldsomhed og blev snart saa store, at Motorens Om
drejninger pr. Minut, s om paa dette T idspunkt var ca. 
1600, ikke tur,de holdes. 

Nr. 2 

Førerluftfartøjet, som havde meget kraftige Rystelser, 
ga,· da Signal til Opløsning af Formationen, og enkeltvis 
o~ med Motoren paa Tomgang søgte de 3 Luftfartøjer ned 
under Skyerne. 

Med ~lotoren pua Tomgang formindskedes Rystelserne, 
men de var dog stadig unormalt store, og hver Gang der 
forsøgtes en Accelleration, voksede de meget stærkt. I 
f'a. 2000 m (Lufttemperatur ca . + 3°) kom Luftfartøjerne 
atter ud under Skyen, og Isen, der nu løsnede sig fra Pro
pellerne, slyngedes efterhaanden af, og Motoren kunde 
igen accellereres. 

Under Flyvningen tilbage til Ringsted viste det sig dog, 
al Rystelserne ved almindelige Marchomdrejninger, ca. 
1500 1600 var noget større end normalt. 

Efter Landing paa Ringsted Flyveplads konstateredes 
ved en Undersøgelse, at mange Bm,duner og Kryds var 
slækket noget op, men ellers var der intet at bemærk!'. 

I det 3. Luftfartøj i Fonnationen konstateredes under 
hele Flyvningen intet unormalt. 

C. Bramsen. 

Luftfartstekniske Udtryk. 

Il
a Fortegnelsen over fultfartstekniske Udtryk 
og Betegnelser, samlet af Ingeniør M. P. 
Eskildsen paa Foranledning af det Konge
lige danske Aeronautiske Selskab, afsluttl's 

i detteNummer af "Flyv", finder Redaktionen An
ledning til at udtale Ønsket om, at det lille \'ærk 
maa blive af vejledende Betydning for alle, der be
skæftiger sig med Luftfart og specielt for Selskabets 
Medlemmer. 

For at Fortegnelsen kan komme Lil sin Hel anbe
fales d et at lade clcn indhefte saalcdes, al dl·n i paa
kommende Tilfælde paa nem Maade kan være ved 
Haanden. I den Forbindelse skal det anføres, at 
Forlaget August Bang, som meddelt andet Sted i 
Bladet, har ladet udføre et specielt passende Bind. 

Som antydet i Forordet til Fortegnelsen, gør den
ne ikke Krav paa at være udtømmende, men al 
danne et hensigtsmæssigt Grundlag for et dansk 

En Glideflugt fra Malmø til København. 
er ~ aa det Tidspunkt, hvor delte Nummer af Bladet 

, "')f gaar i Trykken , paatænkes det at foretag!' en Gli-
1,c,: ; deflugt o,·er Øresund med et Svæveplan. 

En ung, svensk Svæveflyver, Niels lfricsu11 , 
fra Strengnas har hos den berømte Svæveplan-Konstruktur 
Ing. W. Pelzner, Glemmingebro, ladet bygge et Svæveplan. 
Dette har et Vingefang paa 8 Meter, Planerne er fri
bærende og ud i et Stykke. Kroppen er sv•ejset sammen 
af Staalrør. Svæveplanet er bestemt til Bugsering bag en 
Motormaskine. Det er Meningen, at Erics·on paa denne 
Maade vil lade sig slæbe til Vejrs 0Yer i\lalmø til en Højde 
af 2000 Meter, og efter at have løst Slæbetrossen at fore
tage en Glideflugt til Kastrup Lufthavn. 

Der vil under disse Omstændigheder ikke være tale 0111 

Svæveflugt, thi herved forstam· man Flyvning ved Hjælp 
af opadgaaende Luftstrømme. Ericsons Flugt kan kun hl'.
tragtes som en Glideflugt fra et hø.il Punkt nedefter. 

Glossarium over luftfartstekniske Udtryk og Beteg
nelser. 

Det er derfor muligt. al nogle Læsere kan have 
Indvendinger at gøre med Hensyn til Stoffets For
deling eller til de valgte Udtryk, og det er sandsyn
ligt, at nogle sidder inde med Ord og Betegnelser , 
som ikke er medtaget. 

Selskabets Bestyrelse imødeser imidlertid megel 
gerne saadannc Forslag, som kan komme til Anven
delse ved en eventud senere Udvidelse af Glossa
rie t. 

Del skal l'ndelig meddeles til videst mulig Be
kendtgørelse, at Forlaget Auf!ust Bang har en Del 
overskydende Eksemplarer af Glossariet, der kan 
bestilles direkte hos Forlaget eller gennem Selska
bets Kontor, Christiansborg. 

Prisen for Eksemplarer i pæn indbinding er 3 Kr. 

Dansk Model og Svæveflyver Forening 
opløst. 

I 
ormanden for ovennævnte Forening, Hr. C. le Dans, 

meddeler os, at det 1rna den ordinære Generalfor
\"[,i samling den :W. Januar blev besluttet at ophæve 
½J Dansk Model og Svæveflyver Forening. Grunden 

hertil var indre Stridigheder og manglende Kapital. 
Foreningens Materiel blev udbudt ved Auktion til dl' 

Tilstedevtt•rende. Yed et evt. Overskud vil Kassebehold
ningen bliYe ligeligt fordelt blandt de tidligere Medlem
mer, dog med Fradrag af Kontingentsrestancer. 

Et Antal af de gamle :Wedlemmer har imidlertid allerede 
~amme Aften dannet en ny Forening, som unsker at bibe
holde Betegnelsen D.l\I.S.F., do!-( med følgende Ordlyd: 
~Dansk Motor & Sv,cveflyver Forening«. 
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Det Danske luftfartselskab %. 
København - Vesterbrogade 5 

Generalrepræsentant for 

A. B. A., Stockholm - D. L. H., Berlin - Farman, Paris 
K. L. M., Haag - S. A. B. E. N. A., Briissel, m. fl. 

Vinterfartplan 1931 /32. 
l /u-31-29/g-32. 

Daglig undtagen Søndage. 
(S. A.B.E. N. A.) 

8.30 ~ ~ i\lalmo 
,j '-

15.40 

8.45 København 15.25 
9.00 15.10 

11.00 !Iamhurg 13.10 
11.15 12.55 

13.30 Essen 10.40 
13.45 10.25 

14.00 Dtisseldorl' 10.10 
14.10 10.00 

14.10 Antwerpen 8.00 
14.20 7.50 
14.40 ,, Brt'lssel ~~ 7.30 

3-Motors Fokkermaskiner. - Opvarmede Kabiner. 
Oplysninger og Billetier faas i alle Rejsebureauer samt 

hos Det Danske Luftfartselskab Afs. 
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Ingeniørfirmaet M. P. Pedersen 
Ll. Strandstræde 14 
Telefon: Central 9513 

Kvalitets Radiomodtagere 
og Højttalere 

Billigste Priser! 

Leverandør til Flyvevc3E3senet 
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Aristokraten blandt Motorcycler 

Et e. P. Mærke 

Uovertruffen Konstruktion 
Højeste britisk Kvalitet 

Billigste danske Priser 
8 fremragende Modeller - Priser fra 

Kr. 1075.oo 
Forlang Prospekt 

Bohnstedt Petersen 
Kr. Bernlkowsgade 2 - Telefon 1131 

S. Schullz, Viborg, spørger: 
Da jeg gerne vil abonnere paa et 

tysk Luftfartstidsskrift, bedes ~Flyv« 
opgive mig, hvilke der findes. 

Sv. Flugsport, Luftschau, Luft- und 
Kraftfabrt, Luftwacht samt Zeitschrift 
fiir Flugtechnik und Motorluftschif
fahrt. 

0 -

A. G. Hansen, København, spørger: 
Hvem vandt Gondon-Bennett-Ballon

Løbet i 1930? 
Sv. De Forenede Stater. (867 km) . 

Luftfartforsikringer 
o vertages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Fraktion for Danmark 
Tlf. Central 12 793 

·=> 

Ulykkesforsikring~policer udstedes 
Yed Billetkontorel i 

Lufthavnen 

························································································································· . . 
• • • • • • . 
• . 
• • • • • . 
• • • . 
• • • • • • 

'('; alrige berømte Flyvere Verden over benyller: 

BOSCH-:xragneter 
BOSCH - Startmagneter 

BOSCH -'7;ændrør 

BOSCH -'Dynamoer 

BOSCH -Startere 

BOSCH -Gummikoblinger 
. 

A/s MAGNETO : . . . . 
: København Ø. - Øster Farlmagsgade 28 : . . 
: Tlf. 13852 G en e r al repræsentanter for Tit, 13852 : 
: Rob er t B osch A-G. , Stuttgart : . . . . ...•••.••....•......................•••..•..........................................................•....•....•....•..... 
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NYE BØGER 
F. D. Bradbrooke: 

The Light Aeroplane Manual. 
Kr. 10.50 

Wm. Marchall Freeman: 
Air and Aviation Law. !fr. 7.50 

Anthony Herm. Gerard Fokker og 
Brllce Gould: 
Flying Dutchmann. The life of 
Anthony Fokker. 111. New York: 
Holl. . . . . . . . . . . . . . . ca. Kr. 12.00 

V ed Ro.~s il! ahachek: 
Flying. A Hook ol" Praclical In-
struction ........... ca. Kr. 20.00 

Gunther Back: 
Grossflugzeuge. Ill usll·erel. 

ca. J<r. 3.00 
Captain M. Haline: 

Surveying from Air Photo
graphs. . . . . . . . . . . . . . . Kr. 30.00 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telt. 2552 - 13303 - 13404 
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11. L. Møller, Banders, sporger: 
.Jeg har nylig set e t Billede af en 

fransk Flyvemaskine, der hed C.A.M.S. 
liO. Hvad betyder disse Bogstaver? 

Sv . Navnet paa Fabr iken: Chanliers 
Aero-Maritime<; de la Scine. 

-o-
l'. Sørensen, København, sporger: 

Var Lindbergh ikke den forste, der 
fløj over Atlanterhavet, og hvornaar 
skete det? Det gælder et Væddemaal. 

Sv. Nej; men han var den forste, 
der foretog en direkte Flyvning fra 
New York til Europa. Den fandt Sted 
20/21. Maj 1927. 

Fø1· Lindbergh er følgende kommet 
over det nordlige Atlanterhav i Luft
fartøjer: 

Amerikanerne Read, Stone, Hinton 
og Rodd (16. til 31. Maj 1919); Eng
lænderneAlcock og Brown (14 /15. Juni 
1919); Amerikanerne Smith og Arnold 
samt Nelson og Harding (Sommeren 
1924.) Alle disse har anvendt Flyve
maskiner. Desuden har det engelske 
Luftskib >R. 34« i Juli 1919 krydset 
Atlanterhavet to Gange. Paa Udturen 
medfulgte 31 Mand, og paa Hjem
turen 32. 

0 

V. S. Jensen, St. Knudsvej. spørger: 
1) Hvilken Dato startede .Tohannsen 

paa sin Atlanterhavsflyvning, og 2) 
hvilken Dato startede Amundsen fra 
Norge for at deltage i Eftersøgningen 
efter Nobile? 

Sv. ad 1) Starten fra Lissabon fandt 
Sted den 13. September 1931. ad 2) 
den 18 . .Juni 1927. 
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NYE BØGER 
Manden. der luftbombarderede 

London. 
Freihe1-r Treuseh von Buttlar 
Brandenfels Zeppelins over Lon
don. . . . . . . . . . . . . . . . ca. Kr. 8.50 

Perci11al \\'hile & Mnl \l 'hile : 

Gliding and soaring. 
1·a. Kr. 12.50 

International Air Guide 1931. 
ca. Kr. 35.U0 

l' igilanl: 

German W ar Birds. 
ca. Kr. 8.50 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telt. 2552 - 13303 - 13404 
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Alt {)1( 
saa giv den Gas! 

• Omdrejningerne er rigfi3e - Tændingen er god - Olien viser det 
rette Tryk - saa giv den Gasl 

• Unde søg Olien, før De starter - hvis det er Gargoyle Mobiloil Aero 
Oil, vil De se, al Cirkulationen er i Orden, og Starten bliver let • 

• Undersøg Gargoyle Mobiloil Aero Olien efter Timers Flyvning ikke 
a 1ene med Marchhastighed, men ogsaa med helt aabenl Benzinspjæld -
De vil se, at den holder Trykket • 

• Gargoyle Mobiloil Aero Olierne har en usædvanlig flad Viskositefs
ku,ve De opnaar derfor dobbe't Virkning i Form af let Start af den 
kolde Motor og korrekt Smøring, naar den er varmet op • 

• Gargoyle Mobiloil Aero Olierne modstaar Foriltning saa godt, al 
Oxyderingen betegnes som O - de modstaar Dannelse af Slam og Beg. 

~:;~ 
-.-. ""'-•r,.-._ • Gargoyle Mobiloil Aero Olierne giver flere Flyvetimer pr, Liter. 

~
~ -~ 

"'·••~. "'- Olierne føres i enhver Lufthavn, 
~~v !=•..!.~ ~ ... 

GARGOYLE MOBILOIL AERO OILS 
VACUUM 0 IL COMPAMY A/5 

INDBINDING 
af 

Ingeniør M. P. Eskildsen: 

Fortegnelse over Luftfartstekniske Udtryk 
og Betegnelser. 

Leveres i Hel-Shirtingsbind ·for Kr. 1.50 pr. Bind. 

Arkene findes i FLY V Nr. 12, 1, 2, og udtages ved at aabne Hefteklammerne. 

Bogen koster komplet, indbundet Kr. 3.00. 

TJ,: tF.F 
2552 
10.103 
,3"0'• 

UGUST BANG 
Bog han.del, Poplr•hon.de I 

Bogt r•yk.~eri 
<"Ueste1•b1•ogode 00 

TEt.EF 
2552 
t3303 
1;1'904 
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_A s_p_cS<sc ELO s E99_D_0_PJE_ 
(LOVBESKYTTET) 

er l'remstillct i nøje OYerensslemmelse med Forskrifterne 
i B. E. S. A. Specil'ikalion 2 D. 101, Januar 1923. 
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KLAR DOPE 
ALUMINIUM DOPE 

RØD DOPE 
Fortyndingsvædske samt Identificeringsfarver og Specialfarver 

ENEFABRIKANTER: 

/s 0. F. ASP (SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER) 
PRAGS BOULEVARD 37 KØ B E N H A V N S. 

Udkommel er: 

International Luftf arts-Haandbog 
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Udgivet med Støtte Jra den inlernalionale Luftfartskommission (CINA) saml folkenes 
Forbund og under Protektion af F. A. I. 

l Vesterbrogade 60 AU GU S -T B ~ N G ~øbenhavn V. 
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Svæveflyvningen 
. 
I 

Aaret 1931. 
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Dansk- Motor og Svæveflyverforenings SvreYeplan over Terrænet ved Bramsnresvig. 

Indenfor Svæveflyverkredse ser man med Til
fredshed paa de Resultater, der er opnaad 1 

Løbet af 1931. Foruden de rent tekniske Frem
skridt har Svæveflyvningen vundet en ret 

stærk Udbredelse, ikke alene i de Lande, der igen
nem flere Aar har beskæftiget sig med Sagen. men 
ogsaa i de Lande, hvor den nye Sport hidtil ikke 
har været dyrket. 

Det karakteristiske for Aar t 1931 er imidlertid 
ikke saa meget den forøgede Udbredelse som de 
tekniske Fremskridt, der er opnaact, og i Særdeles
hed Slæbestarten, der har gjort det muligt at fore
tage Svæveflugter over fladt Terræn, hvor det 
hidtil har været umuligt at foretage saadanne. Del
te vil utvivlsomt faa en vidtrækkende Betydning for 
Uddannelsen, ligesom det vil komme den videnska
belige og sportslige Svæveflyvning tilgode. Svæve
flyvningens nye Teknik bestaar i Udnyttelsen af 
de rent, thermiske Luftstrømme, og i 1931 har den
ne Svæveflugtsmetode for første Gang været Gen
stand for systematiske Forsøg, der endog i flere Til-

fælde er blevet foretaget ved skyfri Himmel. Den 
første større Svæveflugt af denne Art blev udført af 
Tyskeren 1l olf Hirth, som den 11. :\farts svævede 
over New York, udelukkende benyttende sig af den 
nume Luft, der steg tilvcjrs fra i\lillionhycns tal
rige Varmekilder. I Løbet af F oraarct og Somme
ren blev der med godt Resultat foretaget videre 
Forsøg af Rhøn-Rositten-Selskahcts Forsknings
institut samt af flere tyske Grupper. 

De betydeligste, termiske Svæveflugter blev ud
ført under det 12. Rhøn-Stævne, hvor Hirth og 
Groenhoff paa samme Dag tilbagelagde Strælmin
ger paa henholdsvis 196 km og 108 km, uden An
vendelse af Bakkeopvind eller Sky<lannelser. Kron
fcld, der allerede i Juni havde foretaget flere læn
gere, thermiske Svæveflugter i England, gennemfør
te paa Stævnets sidste Dag en mesterlig Præstation, 
idet han ved skyfri Himmel og næsten fuldkommen 
Vindstille tilbagelagde en Strækning over Land paa 
156 km. 

Den overordentlig stærke Energi, der findes i de 



Sjde 22 

thermiske Luftstrømninger, og hvis videnskabelige 
Udforskning endnu er i sin Begyndelse, vil særlig 
i de sydligere Egne kunne udnyttes til Svæveflugt, 
og den motorløse Flyvnings Sludiekommission me
ner, al der foruden den rent sportslige Side af 
Svæveflyvningen ogsaa kan forventes en mere 
praktisk og vidcnskahelig Anvendelse. Et meget 
væsentligt Hjælpemiddel hertil er Slæbestarten, 
som hurtigt kan bringe Svæveplanel fra Jorden op 
i den opadgaaell(lc Luftstrøm. 

Slæbestart. 
Slæbestart ved Hjælp af et Automobil har fra 

Amerika bredt sig til England, Belgien, Tysklarnl 
og Frankrig. l\Ian opnaar ved denne Startmetode 
flere betydningsfulde Fordele, saasom Mulighed 
for Uddannelse over fladt Terræn og uden Anven
delse af det ellers nødvendige, talrige Startmand
skab; men paa den anden Side rummer den ogsaa 
foreløbig en vis Fare paa Grund af manglende Er
faring. Naar man <lerfor bestræber sig for at brem
se alle ukontrollerede Autoslæbestarter, er det ikke 
for at hindre Udviklingen, men derimod for at lede 
denne ind paa den rette Bane og gøre den ufarlig 
og tilgængelig for alle interesserede. 

Slæbestart ved Hjælp af en Flyvemaskine har 
hidtil kun været dyrket systematisk i Tyskland. 
Flvveskolen, der et· knyttet til Hhøn-Rositlen-SeL 
skabets Forskningsinstitut. har oprettet Kursus fot· 
Flyveslæbestart, og derigennem uddybes og udbre
des Kendskahel til Metoden. Et ret stort Antal 
Svæveflyvere skal gcnnemgaa denne Uddannelse, 
og det forventes de refter, at saadanne Præstationer, 
der hidtil alene er hlcvct udført ar Hirth, Groenhoff 
og Kronfeld i Hetning ar thermisk Flugt og Sky
flugt ikke bliver Undtagelserne. 

Aarets forskellige Stævner. 
Hvad Virksomheden i cle enkelte Lancle angaar, 

cla har der i 1931 v,crcl afholdt Svæveflyvestævner 
i følgende seks Lande: Belgien, England, Frnnkdg, 
Tysklan<l, Ungam og U. S, A, Stævnerne i Eng
land, Frankrig og Tyskland var aabne for inter
national Deltagelse, men i Virkclighe<len blev del 
til rene, nationale Stævner med Undtagelse af clel 
franske, hvor Tyskeren Kronf cld deltog som eneste 
Udlænding. 

Foruden det 12. Hhon-Stævne i Tyskland afhold
tes <ler forskellige Steder i Landet i Tiden fra 22 . 
.Juli til 5. August flere lokale Stævner. 

1\led Uncltagclse af Hhi:in-Stævnet, der havde sam
let Eliten af tyske Svæveflyvere, og hvor Betingel
serne for Deltagelse var meget strenge, havde alle 
de øvrige Stævnet· na·rmest som Opgave at samle de 
respektive Klubbers l\Icdlemmer for at give <lem 
Lejlighed til at aflægge de nødvendige Prøver. Det 
('fleste Sted, hvor der udenfor Tyskland opnaaedes 
større Resultater, var i U. S. A. 

Om de afholdte Stævner skal følgende Enkelt
heder nævnes: 

Belaien. Fra :3. til 13. Septembet· havde fem bel
giske Kluhhcr arrangeret et Stævne ved Hebron-
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val i Forbindelse med en Skoleuge. Der blev fløjcl 
en Del, men større Resultater opnaaedes ikke. For 
det første havde man ikke ventet nævneværdige 
Resultater, og for det andet var det umuligt ·at op
naa saadanne grundet paa ugunstige Vejrforhold . 
Den længste Flugt varede 3 Min. 21 Sek. 

England. Den 3. og 4. Oktober var 15 Svævepla
ner mødt op paa Højderne ved Balsdean. Trods 
lidet gunstige Vindforhold blev der foretaget en 

-

Fra det 12. Rhon-Stævne (1931). 

Del Skole- og Øvelsesture. Hegn og Taage tvang de 
ivrige Deltagere til at slutte Stævnet, og clen læng
ste Flugt, der var paa 33/4 miles, blev foretaget ar 
Ru:l.'lon fra London Gliding Club. 

Frankrig. Fra 10. til 29. September ved Vauville. 
Ugunstige Vindforhold i Forbindelse med en Del 
Hegn og Taage bevirked(', at Resultaterne ikke blev 
særlig straalende. Der deltog 14 franske og 1 tysk 
Svæveplan (Kronfcld). Kun Kronfeld alene op
naacde særlig hemærkelsesvæl'(lige Resultater, og 
derfor blev han den sejrende. En af hans Svæve
flugter varede 2 Timer 15 l\Iin. og en anden 4 Timet· 
42 Min. Han erobrede Førstepladsen ved at stige 
til 580 m og tilhagelag<le en Strækning paa 3840 m . 

U ngam. Fra 5. til 14. September ved Budaors, et 
Højdepunkt Syd for Budapest. Fra de tre ungarn
ske Grupper deltog 25 Svæveflyvere. Ugunstige 
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Vindforhold i Forbindelse med Terrænet, der ikke 
var særlig godt egnet til Svæveflyvning, var Skyld 
i at der ikke opnaaedes nævneværdige Hesultatcr. 

U. S . A. Fra 2. til 16. August ved Elmira. Der 
konstateredes en ret betydelig Fremgang fra Aaret 
forud, saavel med Hensyn til selve den flyvemæs
sige Kunnen som til Svæveplanernes Konstruktion. 
26 Svæveplaner deltog i Stævnet. Størst Varighed 
opnaaede Hastings og Stickler med henholdsvis 
7 Timer 30 l\lin. og 7 Timer 28 Min. Den længste 
Distance naaede Schempp med 24,1 km, og han 
naaede ogsaa Stævnets største Høj de med 1050 m. 
Foruden disse Resultater blev der opnaaet 21 C- og 
28 B-Prøver foruden 25 A-Prøver. 

Tyskland. Det 12. Rhon-Stævne gav under for
skelligartede Vejrforhold overraskende Resultater. 
:52 ydedygtige Svæveplaner gav Møde. For at kun
ne deltage, maatte man være i Besiddelse af C-Prø
ven. Af de erfarne Svæveflyvere lærte de unge, 
hvorledes man skulde foretage Skyflugl, Uvej rs
flugt og thermisk Flugt. Flugter paa mere end een 
Time, Distanceflugter over 20 km og Højdeflugter 
paa flere Hundrede l\Ieter hørte til de daglige Be
givenheder. Der blev saaledes gennemført 5 Svæ
veflugter over mere end 100 km; under en Uvejrs
flugt naaede Groenhoff og Hirth henholdsvis 220 
km og 185 km, og ved thermisk Flugt naaede de 
samme to saml Kronfcld Distancer paa henholds
vis 103, 196 og 156 km. Den største Høj de naaedes 
af Groenhoff med 2050 m over Startstedet, og 
Schmid opnaaede bedste Varighed med 9 Timer. 
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De lokale tyske Stævner omfattede Skole- og 
Øvelsesflugter, og Hensigten var i første Række at 
give de unge Svæveflyvere Lejlighed til at øve sig. 
Adskillige opnaaede ogsaa at aflægge <le nødvendi
ge Prøver. Ved Borkenbergen, hvor der deltog 24 
Svæveplaner, blev der aflagt 24 A-, 2 B- og 1 C
Prøve; ved Hesselberg, hvor 18 Svæveflyvere del
tog, blev Resultatet 18 A- og 19 B-Prøver; og ved 
det wiirttembergske Hjemmestævne, hvor 50 
Svæveplaner deltog, opnaaedes 104 A-, 40 B- og 8 
C-Prøver. 

Andre Resultater i 1931. 
Ogsaa udenfor Stævnerne blev der i Aarets Løh 

udført flere smukke Svæveflugter. Bl. a. skal næv
nes Groenhoff s Uvej rsflugt den 4. l\Iaj fra Mi.in
chen til Czekoslovakiet (272 km) samt hans Bjerg
flugter i Jungfraugebetet i Begyndelsen af .Juni. 

I England forbedred f' Mole den nationale Varig
hedsrekord til 6 Timer 10 Min. 6 Sek., og paa Kon
tinentet blev Aarets længste Varighedsflugter ud
ført af Dinort ved Rositten i Maj (over 13 Timer) 
samt af Hentschel ved Kassel den 28. April (11 
Timer). 

Endelig skal nævnes, at Verdensrekorden for Va
righed i Svæveflugt ved 2 Lejligheder er blevet 
forbedret af Amerikanerne. I Sommeren forrige 
Aar lykkedes det Crain at udføre en Svæveflugt 
ved Honolulu paa 16 Timer 38 Min., og i samm<> 
Terræn opnaaede Coke i December Maaned 21 
Timer. 

Mindesmærke for 
Italienernes Atlanterhavs-

flyvning. 

D en 25. December forrige Aar 
har Italiens Luftfartsminister, 
General Balbo, afsløret el 

Mindesmærke, som Italienerne har 
rejst i Bolama ( portugisisk Vestafri
ka) til Ære for den Eskadrille paa 14 
Maskiner, der Natten mellem den 5. 
og 6. Januar 1931 startede herfra for 
at flyve over det sydlige Atlanterhav 
til Port Natal i Brasil:en. Som be
kendt fonil ykkede ved Starten to ur 
:\[askinerne, h vorved fem i\'Iand om
kom. 

Monumentet er meget originalt i 
sin Udforelse. Det forestiller to Bære
planer, der svarer nojagtigt til de he
nytlecle Flyvemaskiners, SaYoia-Mar
chelli S-:i:i. Det ene Bæreplan er rej~t 
op, medens det andet, liggende Plan 
er brudt - til :Minde om de forulyk
kede Besætninger. ;\[onumentets Høj
de er 10,2 m. 
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Lufttrafiken over København i 1932. 

medens <let belgiske Lufttrafikselskab hele 
Vinteren igennem, med beundringsværdig 
Hegelmæssighed, har været alene om a I 

,. opretholde Luftforbindelsen mellem Dan
mark og Udlandet, tog den egentlige Sæson sin Be
gyndelse Tirsdag den 1. Marts, fjorten Dage tidli
gere end Aaret fonHl. At Flyvesæsonen er ryk.kel 
saa langt. er cl glædeligt Tegn, men forhaabcntlig 
Yarer det ikke længe, førend <le tekniske Hjælpe
midler i Forbindelse med en stigende Udnyttelse 
af Luftfartøjerne l'r naaet saa vidt frem, at nlle 
paa København trafikerende Selskaber kan gen
nemflyve deres Huter hele Aaret rundt. l\Ied al Æ re 
og Hespekt for det belgiske Selskabs Energi skulde 
dette ikke være ene om at opretholde Luftforbin
delserne i Vinterhalvaaret. Dermed ikke være' sagt, 
al der skulde paaføres Sahcna en unødig Konkur
rence, men Forhol<let skulde helst være det, al 
Luftforbindelserne viste sig at være i <len Grad 
um1<lnt>rlige, at der var fuld Last til alle hele Aarel 
igennem. .To mere Materiellet med Fordel kan ud
nyttes, desto billigere bliver det al flyve, og jo merl' 
1;ikonomisk bliver Driften. 

.. 
Den 1. l\Iarls hlcY Aarets første store Dag paa Ka

i.-.lrup Lufthavn, og Sæsonens Indledning overvære
des bl. a . af D. D. L.'s Formand, Admiral Jøhnkc, 
Direktør Simonsen, Direktør K. Krrbs, Komman
dørkaptajn Grandj<'an, l\Iester Peter Niclsf'n, Inge
niør Tlzymann, d en hollandske Luftfartsleder. Di
rektør dl' .Tonu, den belgiske Luftfartsleder, Hr . . Llu
ffll .~fu.~. Direktør Augllst .TensPll fra Nordisk Pool, 
Trafikflyverne, Løj lnnnterne Harald Hansen og 
Il. P. S. Hansen m. fl. 

.i\lc<l Trafikflyveren S. Slf'inbel'!, som Fører gen-

;!Jllllllllll llll ll lll llllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllll ll ll ll llllllllllllllllllllll!J; 

Foran Ad111inislrolionsbyg11i11ge11 

\'cd Lulttrnliksæsoneus Indvielse 

pna l<astrup Lulthuv11 <I . I. Murts 

l!l32. I forreste Række: Arkilekl 

Ga/ati11s, Trulikllyvcrcn. Løjtnunl 

llum/d IIa11se11. Chl'lcn lor Muri

nens Flyvev:rscn , liommnnclur

knptujn Gmndjcan , D. D. L.'s 

Stationsleder, Løjtnnnl Lyby,• og 

Trafikflyveren, Løjtnant Steinl>,cl, . 

llnf}; J{ommnndørkaptnjn Gruncl

jean : Direktør K. Krebs 

og Admirul 

.To/111!.-e. 

~ 
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aahnede Del danske Luftfartsselskab sin Rute Lil 
Hamburg, medens den svensk-hollandske Rute Lil 
Amsterdam indviedes af Aerotransport med e11 
splinterny Fokker F fX. Ogsaa den belgiske Ma
skine startede naturligvis; - men for denne Yar 
det jo en dagligdags Begivenhed. 

l·h·orlcdes Lufttrafiksæsonen vil forme sig, skal 
Yi kortelig omtale, idet det foreløbig dog ikke er 
muligt at meddele noget nærmere udover Mamw
deme Marts og April. 

.lfalmø København- /Liibf•ck/- flamburg- Berlin . 

Denne Rute dl'i ,·es af Det Danske Luftfartssd
~kah (D. D. L.) og Deutsche Luft Hansa A.'G 
(D . L. H.) i Samarbejde. Ruten har l\Ialmø som 
Udgangspunkt, og Afgangen fra København findPr 
Stc<l Kl. 9,00 med Ankomst til Hamborg KL 11,00. 
Fra 1. - 30. April mellemlandes i Liibeck, og som 
Følge deraf finder Ankomsten til Hamborg føl'st 
Sted KL 11,2:1. r April Maaned har Rull'n Tilslut
ning til Berlin med Ankomst KL 13,25. 

Afgangen fra Hamborg sker i Marts l\Iaane<l Kl. 
14,30 med Ankomst til København Kl. 17,00, og i 
April Maaned Kl. 14,05 med Mellemlanding i Li'1 -
hcck og Ankomst hertil Kl. 17,00. 

Ruten vil hlivc hefløjC't daglig undtagen Søndag!' . 

Malmø --København- Hamburg- Essen
/Jiisseldorf--Anl 11wrpen- nryssrl. 

,,The Ballic Air E:\.pres", eller del helgiske Luf!-
1 rafiksclskab S. A. B. E. N. A. beflyver foreløbig 
alene denne Sh'ækning. Ruten udgaar fra Malmø, 
og Afgangen fra København finder Sted Kl. !l.1:-> 
med Ankomst til Bryssel Kl. 15,lf>. I l\larts Maaned 
startes fra Bryssel Kl. 9,00 med Ankomst til Køben-

( 
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havn Kl. 16,35, og i April Maaned startes Kl. 12,00 
med Ankomst hertil Kl. 18,30. 

Der flyves daglig undtagen Søndage. 

~falmø-København- Amslerdam- London/ Paris. 

Ruten beflyves af "The Scandinavian Air Ex
press", cl . v. s. det svenske og hollandske Lufttrafik
selskab i Samarbejde, og som Navnet antyder, er 
det en Ekspresrute, idet der flyves direkte mellem 
København og Amsterdam uden Mellemlanding i 
Hamburg. 

Ruten udgaar fru Malmø, og der startes fra Kø
benhavn Kl. 9,00 med Ankomst til Amsterdam Kl. 
12,20. Allerede Kl. 15,30 er man i Paris og Kl. 16,33 
i London (Søndage finder Ankomsten dog Sted al
lerede Kl. 15,30, grundet paa en tidligere Afgang 
fra Amsterdam). Fra London startes Kl. 9,00 og fra 
Paris Kl. 9,15 med Ankomst til København Kl. 17,10. 

Der fly ves hver Dag, Søn- og Helligdage inkl. 

Billetpriser. 

De i Øjeblikket herskende Valutaforhold har, 
lukket være de respektive Lufttrafikselskabers 
Forstaaelse, ikke haft nævneværdig Indflydelse 
paa de nye, fastsatte Billetpriser, idet disse svarer 
nøjagtig til Priserne fra HJ30. Naar man endvidere 
tager den store Tidsbesparelse i Betragtning, er 
Prisen for en Flyvebillet yderst gunstig i Forhold 
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til Jernbanebilletten. I det efterfølgende skal vi 
anføre Priserne i danske Kroner paa Flyvebillet
ter fra København til Sammenligning med Priserne 
paa Jernbanebilletter: 

Fra ](obenhnrm til: 

llamburg . .. ... . ... . . 
.\msterdam . . . ...... . 
Bryssel ..... . ....... . 
London . . . . ......... . 
Paris ..... .. ... . .... . 

Med I Jlled .fernbn11e 
Fl1111emaski11e II Klnsse c.') 

60,00 
133,00 
160,00 
205,00 
193,00 

72,00 
122,00 
128,00 
190,00 
170,00 

") Heri er indbelullt>l Sovevogn, Plnclshille t snmt Forudbl'· 
stillingsgehyr. 

.. 

Med Hensyn til Sæsonens øvrige Trafikflyvnin
ger paa København kan der ikke meddeles noget 
rncrmere paa nærværende Tidspunkt; men naar 
Bestemmelserne herom foreligger, skal vi bringe 
en Oversigt herover. Tilbage er kun at ønske, :1t 
det rejsende Publikum i stort Tal maa finde Vej 
til den hurtige, bekvemme og billige Luftbefor
dring, saaledes at denne bliver et uundværligt Led 
i den internationale - og med Ti<len helst ogsaa i 
<len nationale - Trafik. 

Vejledning for Passagerer. 

Oplysninger og Flyvebilletter faas i alle Rejsebu
reauer, hos Portiers samt hos Det Danske Lufl
fartsclskab A/S., København. 

Rabat paa Tur-Retur-Bi/letter: Ved samtidig Køb af 
T/R Billet ydes 10 % Rabat paa Returbilletten. 
Returbilletten gælder i 2 Maaneder. Det anbefa
les ved Køb af Flyvebilletten samtidig at lade re
servere Plads for Tilbageflyvningen. Har Passa
geren imidlertid endu ikke bestemt den nøjagtige 
Rejsedag, kan Returbilletten købes uden Fastsæt
telse af Dato for Returflyvningen. Det paahviler 
da Pasageren at foretage Pladsbelægningen i den 
By, hvorfra Tilbageflyvningen skal finde Sted. 

Befordring af Børn. Børn indtil 3 Aar under Led
sagelse af Voksne befordres for 10 % af Billetpri
sen. Børn mellem 3 og 7 Aar hefordres fot· halv 
Takst. 

/Enclringer. Ret til Ændringer i Fartplanen, Billet
priser osv. forbeholdes, hvorfor de Rejsende sam
tidig med Billetbestillingen nøje bedes forhøre sig 
om de respektive Afgangstider m. m. 

Forfriskninger af enhver Art kan indtages i alle 
større Lufthavne. 

Ragagebefordring. Enhver Luftrejsende kan med
føre 15 kg Fri-Bagage. Bagagens Dimensioner 
maa som Regel ikke overstige 100X 50X 50 cm. 
Overvægt betales i Henhold til de gældende Tak-

sler. Befordring af Bagage med en samlet Vægt 
af over 20 kg vil kun kunne finde Sted efter for
udgaaende Anmeldelse hos Luftfartselskabet af 
Hensyn til disponihrl Plads. 

Pasbcstemmel.~er. Enhver Passager maa være i Bc
siddelst> af et reglementeret Pas, viseret af de paa
gældende Landes Paskontorer. Til de fleste euro
pæiske Lande udkræves der ikke mere Visum. 

Rt>f w1cleriny. Der kan ikke gøres Krav paa Refun
<lcring af Billetten, hvis den anmeldte Passager 
ikke kommer til Flyvningen eller kommer for 
sent. Hvis BillC'ttcn afbestilles, refunderes Billet
beløbet + 10 % som Afhestillingsgehyr samt med 
Fradrag af de ved Afbestillingen opstaaede Tele
gram- eller Telefonudgifter, for saa vidt Annulle
ring finder Sted senest 24 Timer før den plan
lagte Afgang. Hvis en Billet afbestilles senere end 
24 Timer før den planlagte Afgangstid o~ senere 
end 48 Timer før .\fgangstiden. hvis Prisen over
stiger G. Fr. 100,- . kan Refundering kun finde 
Sted, saafremt Billetten kan sælges til anden 
Side. Hvis en Flyvning bortfalder paa Grund af 
gaarligt Vejr. Trafikforstyrrelser eller af anden 
Grund, og hvis Maskinen vender tilbage til Af
gangshavnen l!nder uafbrudt Fly\rning, er Passa
geren berettiget til Refundering af hele Billetbe
løbet. Hvis Flyvningen ikke gennemføres. er Pas
sageren berettiget til Refun<lering for det ikke 
tilbagelagte Antal Kilometer. 
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Avro Tutor 621 til Flyvevæsenet. 

Fig. t. A vro Tutor 621. 

D 
cl kendte engelske Firma "1, V. Roe & Co. Lid., der 
siden Flyvningens Begyndelse har specialicercl 
sig i Bygning af Skolemaskiner, er for ikke lang 

Tid siden fremkommet med en helt ny Type, der er Resul
lalel af mange Aars indhosledc Erfaringer. 

Typen omfatter Forbedringer paa alle Omraader, kon
~truktionsmæssige ~navel som aerodynamiske, foruden al 
den uddannelsesmæssigt set danner en særdeles god Over
gang Lil 1,Lurrc og hurtigere Maskiner. Den indeholder 
mange Fine~ser, der lager Sigte paa størst mulige Kom
lort for Lærer og Elev samt Hensyn til Forskel i Legems
bygning. Saaledes kan nævnes de indstillelige Sæder, der 
\'cd et enkelt Haandgreb kan luftes indtil 100 mm, og den 
indstillelige Rorhammcl, hvis Afstan<l kan afpasses cfler 
Flyveren~ Benlængde. 

Stærk og robust bygget, og rede Lil den uundgaaeligc 
haarde Behandling \'cd Skolebrug, er i\laskinen dog ikke 
klodset, og dem, iojnefaldcnde smukke Linier appellerer 
straks til EksJierten. Simpelhed i Konstruktion og Instal
lation er fremtrædende Egenskaber, hvorved Efter.~yn og 

Vedligeholdelse lettes meget. Paa Fig. 2 ses f. Eks. hvor
ledes hele Sidepanelet let kan fjernes, saalecles at alle Led
ninger etc. bliver let tilgængelige for Eftersyn, samtidig 
med at de alligevel ligger vel af Vejen og godt beskyttede 
mellem to Vægge. 

Automatiske Spalteklapper giver den for Bcgynclcrl'n 
haardt tiltrængte tnuskihs Stabilitet ved den kritbke 
Flyvevinkel. Under Flyvningen kan disse Spalteklapper 
imidlertid lanses i den lukkede Stilling; og denne Egen
skab i Forhindebe med Anvendelsen af balancerede 
Friese-Klappcr p:w alle fire Planer gi\'er Maskinen en 
::'llano\'reevnc som en .lager. 

Adgangen til forreste og agterste Hum er ganske uhin
dret, saaler!es al haade L,crcrcn o:-; Eleven ojc,bfikkelig 
kan rrigore sig og komme klar af i\laskinen, hvis det skul
<ie blh·e nodvcndigL for clelll at forlade den i Luften. Ele
ven sidder som s:cdvanlig i <let agterste Hum, hvorfor den 
langskibs Stabi litet ikke a~n<lrcs, enten Læreren er med 
eller ej. Saavel L:l'rcrcns som Elevens Hum er forsynel 
llled cl komplet Sa.·L Instrumenter, incl. Krængnings- og 
Drejningsviser samt Ha:ldningsviser og Kompas. Elevens 
Hum er desuden forsynet med en tætslutten<le Kalesche 
(se Fig. 2 til Brug ved Uddannelse i Instrumentflyvning 
(ogsaa kaldet , Blindflyvning<). Kaleschens Hohlerc kan 

selvfolgelig udløses øjeblikkelig og med et enkelt Grel, 
indvendig fra. Den 215/235 HK »Lynxc Motor er vc,lkenclt 
for sin Driftsikkerhed, og den giver i\Iaskinen en Præsta
Lionsevne, som tilfredsstiller etlwert Krav. Ligeledes kan 
al Kunstflyvning udfores med storste Sikkerhed og Præci
~ion, og i\laskincn er komplet udstyret for Natflyvning. 

Det engelske Firma har allerede leveret et større Ani.il 
af disse Luftrartujer til The Royal Air Force, og Marinen ,\ 
Flyvencsen herhjemme maa gratuleres i Anledningen af, 
at det ogsaa bar erhvervet sig nogle Stykker af denne yp
perlige Skolemaskine. 

Nedenfor gives de vigtigste Konstmklionsdata for :\la
skinen samt dens Præstationsevner. 

Dime11sio11eI'. 
Spændvidde ..... . ... .. ................ . 10,31i III 

Længde .................... .. ...... . .. . 8,08 III 

Højde ................... . ............. . 2,92 III 

Planafstand ........................... . 1,00 III 

V-Fonn ............................... . ~ 1, :!11 

Pil-Fonn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0° 
Fremfald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 111111 

Planareal . ... ...... ..... .. . .. .... . .. .. . 27,87 lll ' 
Indstillingsvinkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ½ 11 

Sporvidde . .. .. . .. . . .. . . . . . .. .. .. . .. .. . 1,!l:i 111 

Tornvægt 
Nyttelast 

\ ' æyl. 

Fuldvægt (Kunstflyvning) ......... . 
l\lax. tilladelige Vægt .............. . 
i\lotor: A. S. »Lynx 11: 215 HK ...... . . 

818 kg 
W2 kg 

1110 kg 
1247 kg 

1!J00 O•i\l 
Planbelastning ...................... . 
HK-Belastning ...................... . 

40,0 kg/111" 
5,18 kg/HK 

J>ræsl11tio11sev11e1'. 
Maksimumfart ...... ........ .......... . 
i\larchfart .... . . .. ... .... .. .. ....... .. . 
Landingshastig•hed 
Stigeticl til 1000 m 
Stigetid til 2000 m 
Stigctid til 3000 m 
Stigetid til 5000 m . . . .. .. ... .. ....... . 
Tjenestehøj<le ....... .. . . . ... ..... .. .. . 
Største Stigehøjde .. ... . ... ......... . . 

l!J0 km/T 
1:i2 km/T 

7!J km( I' 
4,4 min . 
9,8 111in. 

17,7 min. 
(iå,6 min. 

4(i05 III 

:i2!)Q m 

Fig. :I. Sirlepanelcl aftaget og liuleschcn opslnnet. 
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Japans Luftstridskræfter. 

I 
Anledning af Krigen i Østen har flere af vore 
Lærere spurgt, hvor stor en militær Luftflaade 

1 Japan er i Besiddelse af, og i det efterfølgende 
skal vi derfor bringe en kortfattet Opstilling 

hernver, udarbejdet paa Grundlag af Oplysninger 
i følgende Tidsskrifter: ,, Die Luftwacht", ,, Aero
plane" og "L'Illustration". 

Det japanske Flyvevæsen omfatter Hærens, Ma
rinens samt det civile Flyvevæsen, underlagt tre 
forskellige l\Iinistc-rier. Et fælles Luftfartsministe
rium er paatænkt, men ikke ført ud i Praksis. 

De Oplysninger, der har været fremme vedrøren-
1le Størrelse af Luftstridskræfterne er noget varie
rende. Ifølge "Die Luftwacht" skulde <len taktiske 
Inddeling og Antallet af Flyvemaskiner for 1930131 
være følgende: 

1) Hæren: Den mindre Eenhed e1• Eskadrillen. 
der ved Observations- og Dagbombardementesafde
lingerne hestaar af 9 Maskiner, og ved .Tagerafde
lingerne af 12 Maskiner. Eskadrillerne er samlet i 
8 Regimenter, nemlig 

1) Hæren: Den mindste Eenhed er Eskadrillen, 
2. 4 Obscrvationsesk. 
3. 4 J agereks. 
4. 1 Jager- og 

1 Observationsesk. 
5. 4 Observationsesk. 
6. 1 Jager- og 

1 Observationscsk. 
7. 4 Dagbombanle-

mentscsk. 
8. 1 Jager- og 

1 Ohservationscsk. 

I Løhet af 1931 skulde Luftregimenterne bringes 
op paa 4 Eskadriller. Ifølge en Offentliggørelse i 
"Diplomaten-Zeitung" (meddelt af den japanske 
Legation i Berlin) skulde Antallet af Flyvemaski
ner ved Hæren beløbe sig til følgende: 

276 Jagerflyvemaskiner, 
267 Ohservationsflyvemaskiner. 
30 Dagbombardementsmaskiner 
11 Natbombardementsmaskiner, 
39 Skoleflyvemaskiner. 

-----
Ialt 623 Luftfartøjer. 

Karakteristisk ved denne Opgørelse er det ringe 
Antal Bombardementsflyvemaskiner. 

2) Marinen: Den taktiske Eenhed er Eskadrillen, 
bestaaende af 16 Flyvemaskiner; ialt forefandtes 
17 Eskadriller. Det Antal Flyvemaskiner, der sva
rer hertil, ialt 272 forefandtes paa det Tidspunkt, 
hvor Afrustningskonferencen i London fandt Sted 
i 1930. Aaret efter var Antallet imidlertid forøget 
til 340. 

Siden 1929 har Japan gjort sig store Anstrengel
ser for at forbedre sit Luftvaaben, saavel hvad Kva
liteten som Kvantiteten angaar, og efter den før
nævnte Søafrustningskonference i 1930, der med
førte en Budgetbesparelse for Japans Vedkommen-

de paa ca. 180 Millioner Kroner aarligt, bestemte 
man sig for at anvende en stor Del af dette Beløb 
til Forbedring af Marinens Luftstridskræfter. Der 
blev opstillet et Byggeprogram, gældende til Hl37/38, 
hvorefter der skulde oprettes 12 nye Flyveenheder 
Lil Anvendelse ved Kystforsvaret, og endvidere 
skulde Antallet af de Flyvemaskiner, der medfør
les ombord paa Skibene, forøges fra 70 til 290. Yder
ligere skulde <ler i Aarene 1938/39 opstilles endnu 
lo Kystforsvars-Af delinger, saaledes at den surnlcd1· 
Forøgelse pr. Hl:38/39 skulde andrage følgende: 

1 Afdeling a 2 store Flyvebaade, ialt 2 Luftfartøj er 
:1 Afdel. a 6 mellemstore Flyvehaadc, ialt 18 do. 
7 Afdel. :\ 1G Torpedoflyvemaskiner, ialt 112 do. 
:: Afdelingei· a 16Jagcrflyvemaskiner, ialt 48 do. 
Forøgelse af Skibenes Flyvemask., ialt 220 do. 

Ialt 400 Luftfartøj er 

l\Ied denne Fomgclse vilde l\Iarinens Luftstyrker 
i 1938 39 være ca. 750 Flyvemaskiner. 

Betragter vi nu Forholdet for 1930/31, saa skulde 
Antallet af Japans land- og sømilitære Flyvemaski
ner, ifølge de først anførte Oplysninger, beløbe sig 
til følgende: 

Hæren ............... 623 Flyvemaskiner 
Marinen ............. 340 -

Talt 963 Flyvemaskiner. 

Imidlertid viser de Oplysninger, der den 10. Sep
lember 1931 er meddelt Folkeforhundet, helt andre. 
og betydelig større Tal, nemlig: 

Hærens Luftstridskræf ter: 
I 1. Linie . . . . . . . . . . . . . . . 584 
I Reserve . . . . . . . . . . . . . . . 254 
Forudser Anskaffelse 300 

1138 Flyvemaskiner 

Marinens Luftstridskræfter: 
Til Kystbevogtning ... 472 
Ombord paa Skibe ... 329 

801 Flyvemaskiner 

lait 1939 Flyvemaskiner 

De Oplysninger, der er givet til Folkeforbundet, 
udviser saaledes et Antal af 1939 Flyvemaskiner, 
hvorimod Meddelelser fra anden Side kun angiver 
Pt Antal paa 963 Flyvemaskiner. Det tyske Tids
skrift "Die Luftwacht" skriver, at Forskellen paa 
ca. 1000 Flyvemaskiner mellem de to Angivelser 
maa søges i den Omstændighed, at Opgivelserne til 
Folkeforbundet omfatter alle de Flyvemaskiner, 
som Japan vil kunne være i Besiddelse af, naar det 
til 1938/39 løbende Byggeprogram er gennemført. 

Selv om en Difference paa 1000 Flyvemaskiner jo 
ikke er saa helt lidt, da kan man i hvert Fald med 
nogenlunde Sikkerhed gaa ud fra, at Japan ikke 
er i Besiddelse af færre end 963 Krigsflyvemaski
ner, - og det er jo heller ikke saa helt lidt. 
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J u p i t e r P I u v i u s. 
:\I' l'et,•r Fcrrers. 

li 
el var eflerhaanden begyndt at gaa op for Flotil
lens Medlemmer, at der var Vandmangel i Kolo
nien. De havde med blandede Følelser fra Lui
len observere t den gradvise Sænkning af Vand

standen i de store Hescrvoirer oppe i Højderne over YAU 
MATI; de havde set Skrcnderierne, <ler ofte endte i Slags
maal og Tumulter mellem Kulierne, der kom for at hente 
Vand ved Gaclebrondene; de havde endogsaa læst Med
delelsen i den daglige Ordrebog, der henledte alle Char
gers Opmærksomhed paa Nodvendigheden af at udvise 
Økonomi ved Brugen af Ferskvand, skont den eneste, der 
tog sig dette alvorligl, var en vis Flyvemekaniker Span
ner, der den følgende l\Iorgen mødte ubarberet til Morgen
paraden. Ingen tog det derfor særligt alvorligt, førend 
Kommandørens Telegram kom. 

De tre Maskiner var lige landet efter nogle komplicere- . 
de Signaløvelser, organiseret af den ældste Observator, og 
Flyverne og ObserYatorerne sad rundt omkring i Skyggen 
fra Flotilleforerens Kontor og røg Cigaretter og diskute
rede Hesultaterne af Øvelsen. Det var en kvælende varm 
o\forgen, og efter at have fløjet i den kølige Luft i 5- 6000 
Fods Højde, fik Temperaturen ved .Jorden en til at føle 
sig noget mat. Naar man saa tværs over den sandede 
Flyveplads, kunde man se Konturerne af Bjergene flimre 
i den opvarmede Luft, og det voldsomme Solskin gjorde, 
al man fik ondt i Øjnene ved at se op. 

Flotilleforerens Kontor bestod af en gammel Fuselage
Knsse, henved 30 Fod lang og 10 Fod høj, paa Siderne af 
hvilken man endnu kunde se de halvt udviskede Bogsta
ver »per S/S KARMALA«. I den ene Ende var Kontoret, 
over hvis Dor var trykt »Hotel Cecil«, i den nnden Ende 
var Magasinet, som bar Inskriptionen > ,voolworth's«. J 
Dørnabningen hertil stod en stor rødblisset Gruppe-Under
officer klædt i graa Skjorte og korte Khaki-Benklæder og 
talte i en sorgfuld bebrejrende Tone til en bedrøveligt
udseende Flyvemekaniker, hvem han havde opdaget ude i 
Solen uden Tropehjælm. 

:tNaa, saa du tog den kun ar for at klø dig i Hovedet!« 

;.agdc han. »Hør hl'r, min fine Yen, lad dit Hovecle v:t>rc 
i Fred, naar du er ude i Solen, elll'n, ender del med, al du 
~)el intet Hovedc har at klo! « 

Over Tagel paa Kassen var der af Bambus }Jyggel cl 
Lø\'tag, som ragede adskillige Fod ud i alle Hetninge1·, 
ydende en behagelig Skygge for den brændende Sol. Nu 
og da aabenbarede en Haslen i det tørre Løv et langt Tu
sindben i Kamp med en Skorpion, der var ,·ed at bygg, · 
Hede i en hul Bambusstok. Ud mod Flyvepladsen var an 
bragt en improviseret Bænk, san1111cntomrct af nogk 
Brædder og Bambuspæle. Paa den ene Ende heraf hang 
el Skilt - hentet som Souvenir fra et portugisisk Hole! i 
71IACAO - hvorpaa der stod: »Pronto Pagemente - Ca.<,h, 
Senors, Pleasc !« Paa denne Bænk bredte Gruppens Or 
ficcrer sig i mere eller mindre uskønne Attituder. r Øje• 
blikket betragtede de i apatisk Tavshed to Fly\'emekanike
re trille en Benzindunk hen for at fylde Maskinerne op. 
En Radiotelegrafist i korte, hvide Benklæder og Trope
hjælm kom hen og overrakle Flolilleforercn en Telegram
blanket, hvorefter han trak sig tilbage og tørrede sin sve
dende Panele i et hvidplettet, roclt Lommetørklæde. Flo
lilleforeren, en høj, flot Mand med et stritlendc, hørfarvrl 
Overskæg, loftede Øjenbrynene, da han læste del. 

,.,1 Morgen,< mcddelle han med en til Lejligheden pa~
.~ende Alvor i Stemmen, >skal alle ledige Maskiner anven
rlcs til Forso'g paa at lave Regn over Hong-Kong Øen c: . 

Den søvnige Gruppe saa op med en pludselig vaagnendr· 
Interesse. 

:.Det lyder allrighl, 4' .~agde en, , hvordan bærer man sk 
ad med del?« 

"Der dl blive sendt ~ Tons Kaolin til Flyvepladsen I il 
Brug under Forsøgene,« læste Flotilleforeren. 

»Hvad Fanden er Kaolin?« Lilfojede han, idel lrnn strøg 
l>il Overskæg. 

En Arl Tandpasta, Lror jeg,« foreslog den yngste af Fly
\'erne haabefuldt. 

>Lad være med al v:ere el Fjols,« sagde hans ærværdige 
Forer, »Iwordnn skulde man kunne lave Hegn ved Hjælp 
af Tnndpasta? c: 

.. .leg formoder, vi skal op og hælde del ud over Skyer
ne,« foreslog Signnl-Officeren, »jeg mindes al have læst, 
al de har gjort noget lignende i Amerika.« 

»Aah, Amerika !4- sagde en af de andre i en Tone, der 
vidnede om stærk Mistillid til de o\lirnkler, der udførtes i 
(;od's own Country«. 

:.Hvorfor ikke?« spurgte Signal-Officeren, »Amerika t•r 
jo tørlagt.« 

:i,Aah hold Kæfl, .Jumbo! ~ hrm1111ie1lc en af Flyverne. 
Det er alt for varmt Lil dine elefantagtige Udsbg nf Vid. 

71laa jeg se Telegrammet?q 
lian fløjtede for sig selv. »To Tons! .Jeg er fanerne' glad 

for, at jeg ikke er Observator! « 
Samme Aften, mens .James, den yngste ar alle Flyverne, 

var ved at klæde sig om til Middag, hørte han en rasende 
Skælden fra Flotilleføreren. Ly.den syntes at komme fra 
Baclcværelset paa den anden Side af Gangen. 

~Li Cheung! « sngdc Stemmen, »Li Cheung, dit forban 
rlede Asen! Hvor er Vandet? Der er ikke mere Badt·· 
rnnd ! Spring og hent noget!< 

Saa hørte man den bløde Mumlen af en Orientaler, dl'r 
argumenlerccle mecl sin He1·re. 
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>Nej, jeg ønsker ikke noget Haandklæde, dit lille Asen; 
jeg onsker Vand - varmt Vand - n'yit tsui - forstaaet'! 
Hub dig!« 

, Ja, ja, jeg forstaar, Vand !c sagde Boy'en, >men der 
er ikke noget!< 

Ganske rigtigt, Hovedledningen til Vandet var blevet 
lukket, og det var umuligt al faa et Bad den Aften. Flo
tilleføreren rasede, men <let gjorde ham kun endnu mere 
varm og utilpa'>, saa han kunde have sparet sig Ulejlig
heden. .James gratulerede sig selv til at have været i Bad, 
t'orend Vandet slap op. Han fuldendte sin Paaklædning 
ug vandrede ind til Flotilleforeren. Sidstnævnte laa i en 
Liggestol JHla Verandaen med Udsigt over Bugten; han 
var ifurt en blomstret Kimono, rigt udstyret med brodere
de Drager, og rug en Cigaret af cl langt Elfenbensrør. En 
halvttømt , .John Collins« boblede i et Glas ved Siden af 
ham. 

>Hallo !c sagde .I arnes, der følte sig uforskammet ren og 
nybarberet, >hvad var der los lige for'?« 

Flotilleføreren betragtede ham nøje gennem den bol-
gende, blaa Røg fra Cigaretten. 

»Har du været i Bad ?c spurgte han. 
.I arnes nikkede smilende. 
»Og barberet dig?« 
».Ja.« 
»Saa, min kære unge Ven, har ,du underskrevet din egen 

Dødsattest,< sagde Flotilleforeren, idet han smilede for 
sig selv. 

:i> Hvad mener De?« 
>Mit uskyldige Bar.n, du kommer som sendt fra Him

len.« Han gav sig til at nynne: 

» W liere did you come f 1·om, Baby dear? c 
>1'he bl11e sky opelled and I am here.« 

»Hvad er i\Ieningen med al det'?« spurgte .James ubeha
gelig tilmode. 

>Kommandorens Bal iaften i "Tamar",« svarede den 
anden, >du skal gaa i Stedet for mig sammen med Dokto
ren og repræsentere Royal Air Force.< 

>Tak!! !c begyndte James. 
:,Du behøver ikke at takke mig, < afbrød Flotilleforcren . 
:>Jamen, hør her, jeg kan ikke gaa, jeg - - æh, ..: og 

saa fik han en gylden Indskydelse, >jeg har ingen Hand
sker og ikke nogen pæn Kasket. « 

>Den gaar ikke,< sagde den anden, >du kan laane mine; 
prøv al finde en bedre Undskyldning! « 

Men .James frodige Hjerne nægtede at frembringe en 
bedre Undskyldning, og en Times Tid senere saa man ham 
sammen med Doktoren paa Vej i Motorhaaden tværs over 
Havnen til H.M.S. >Tamarc:. - .James hadede at danse. 

Han saa op paa den stjerneklare Himmel over sig, da 
Baaden løb op til :>Tamar«s Faldreb, og dernæst kasted<' 
han et misbilligende Blik paa det aabne Dæk, der var ryd
det til Dans, overdrysset med Talcum og muntert oplyst 
af' Papirlamper. Orkestrets Medlemmer, der ogsaa var 
anbragt under aaben Himmel, var ved at stemme Instru
menterne, og men s han modfalden lyttede til Violinerne, 
slog en Tanke ned i ham: 

>Gid det vilde regne! « 
Nu var det i hvert Fald gaaet op for een inden for Royal 

:\ir Force, hvad Mangelen paa Vand betød. 

II. 
Den næste Morgen saa man en Gruppe Officerer inter

esseret undersoge en Bunke Sække med Kaolin, der var 
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stablet op paa Asfalten. Kaolin viste sig at være en Art 
pulveriseret Porcellæn. 

Flotilleføreren prikkede mistænksomt med sin Stok til 
en af Sækkene. 

>Tanken er øjensynlig denne,« sagde han, >vi gaar op 
med en Sæk fuld af dette Stof og flyver omkring, indtil vi 
finder en anstændig-udseende Sky. Saa, hvis vi er fuld
stændig sikker paa, al den indeholder en Masse Vand, 
Yentcr Yi, til den driver henover et af Rescn•oirerne og 
hælder clerpaa det magiske Pulver ovenpaa den. .Jeg har 
en Følelse af, « fortsatte han, >al sidste Del burde ledsages 
af en eller anden Form for Besværgelse. Det synes ikke 
fuldkomment uden en Trylleformular.« 

>Hvorledes Ycrl man, om der er noget Vand i en Sky'!.: 
spurgte en af Flyverne tvivlende. 

»Jeg havde engang en Tante,< svarede hans Observator, 
l•som plejede al finde \'and ved Hjælp af en Ønskekvist. 
Del er saare simpelt; bare folge den Retning, Pinden 
peger i. c 

>Hvis du tror,« replicerede den anden, >at jeg har i 
Sinde at fare rundt i Himmelrummet, mens du sidder og 
knækker Kviste i Bagsædet, - - - - - !« 

Der var en hel Del Skyer paa Himlen, hovedsageligt 
store, hvide Cunmlus-Skyer, der drev langsomt og maje
stætisk hen over Himlen lige over Toppen af Bjergenl' 
ostfor Flyvepladsen, indtil de forsYandt i Horizontcn paa 
den anden Sid e af KAULUNG-Halvoen. Den mindste Sky 
var vel halvt saa s tor som Hong-Kong Øen. 

Den ældste Observator saa paa Sækkens Størrelse og 
dernæst paa de mægtige Skyer. 

>En lille Smule fordringsfuldt, er jeg bange for,c: sagdt• 
han. 

>.leg gaar forst op,c sagde Flotilleføreren, >og under
~øger, om det er Humbug det hele eller ej, og hvis det ikke 
er, gaar Yi op allesammen i Formation og oversvømmer 
hele Kina.< 

Han begav sig paa Vej hen mod Flyvepladsen. 
>El Øjeblik,< indskød Signal-Officeren. >Jeg gaar ud 

fra, at jeg skal med op, men der er en Ting, som jeg er 
noget i Tvivl om. Hvorledes bliver jeg af med Stoffet 
deroppe i Luften'/ « 

>Aah, hæld del bare ud over Siden.« 
>Hav Medlidenhed n ed mig, den vejer 50 kg, og du 

tror, at jeg kan !ofte den op mod en 90 Knobs Propeller
strøm og tomme den ud over Siden som en anden Mor 
Hulda.< 

>.Ja, hvad Yil du ellers gøre? Tage en Skovl med op 
og øse det ud ved Hjælp af den ?c: 

i.\:Ien Signal-Officeren vilde heller ikke gaa med til dette 
Forslag. Hans Cockpit vilde komme til at ligne et Mel
loft Uger derefter; hans Radioapparater vilde blive øde
lagt, hans Kompasser uaflæselige, hans Bombesigter uan
' endelige etc. etc. Til Slut blev det bestemt, at Kaolinen 
skulde hældes ud gennem Fotografilemmen i Bunden af 
Luftfartøjet. 

i ·Iedens Flotilleførerens Maskine blev startet, diskute
rede Gruppens :Medlemmer Mulighederne for Sukces. Tan
ken var aaben•bart, at for at starte Regnfaldet, skulde Kao
linen, idet den faldt gennem Skyerne, danne Kærnen af 
Regndraberne. En eller anden havde Aftenen før talt med 
Direktøren for Hong-Kong's meteorologiske Observatorium 
og udbredte sig meget videnskabeligt om elektriske Udlad
ninger og Sky-Potentialer. 

>Gamle Clackie sagde (Claxton var Meteorologi-Office
ren), at det er noget Vrøvl altsammen. Det kan ikke gø-
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res, med mindre man først tilfører Stoffet negativ Elektri
citet, og selv da vil det kun kunne blive en lille Byge. Jeg 
var fuldstændig enig med harn.4: 

Det blæste en svag Brise, som krusede Kaulung-Buglcn ~ 
hlaa Overflade med tusinder smaa Bølger, der blinkede i 
den brændende Sol. Hist og her paa Flyvepladsen blev 
aet røde Sand blæst op i smaa Skypumper og Stuvdjævle, 
medens den oppe i Bjerghøjderne hag KAI TAK fik 
Skyerne til at lege Tagfat. Den raslede i Hangarens Løv-

tag og blæste Slørene væk fra Ansigterne af nogle Kuli
Kvinder, som aribejdede paa Flyvepladsen. 

Pludselig hørtes en kraftig B1·ummen, som dog snart 
gik over i en støt Summen, da Flotilleførerens Maskine 
blev startet. Flotilleføreren og hans Observator iført 
Flyvetøj kravlede op paa deres Pladser, og en stor Sæk 
Kaolin blev hevet op bagi til Observatoren. Denne fik 
den med Besvær løftet over Geværringen og sænket ned 
paa Gulvet af Cockpittet, hvorefter han atter rejste sig og 
torrede sin svedige Pande. 

Flotilleforeren prøvede l\lotoren og vinkede Klodserne 
væk. Netop som han vendte sig rundt for at spørge, om 
hans Observator var klar, hortes et Raah fra Flotilleføre-
1·ens Kontor, og Hihberl, en af Observatorerne, kom fa. 
rende ud og rakte sin Kollega en stor broget, kinesisk 
Paraply. 

~Du kan faa Brug for den, naar du kommer tilbage,-1: 
raabte han for at overdøve i\fotorlarmen. 

Observatoren vinkede den væk med en foragtelig Ge
stus, hvorefter Flotilleføreren, idet han gav Motoren Ga~ 
for at køre ned til Start, med Propellerstrømmen vendte 
Paraplyen og blæste en Sky af Sand op i Hovedet paa 
Spøgefuglen. 

De iagltog ham, mens han kørte ned til Enden af Flyve-
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pladsen og drejede op i Vinden. Saa gav han Gas, ug 
med stadig vohendc Hastighed bevægede i\laskinen sig 
hen over Jorden, hvirvlende en Sky af Sand op bag l.ig. 
Paa Højde med Hangarerne var den i Luften, og da den 
passcrellc Strandbrellden, vinkede Flyveren til Gruppen 
paa .lorden og steg opefter i et »clunbing-turn< med Su
len skinnende i de hvide Planer ug Fuselagen. De iagltu;.; 
ham stige over Kaulung-llugten, indtil han kun var en 
lllle l'let paa Himlen langt borte over Hong-Kong; i,aa 
vend le de om ug gik tilbage Lil Kontoret. 

>Jeg lrur, jeg vil gaa og hente min Hegnfrakke,« sagde 
llihbert. 

>Jeg vil gerne holde Hundrede Dollars 111ud cen pau, al 
del ikke virker,< sagde han, der havde lait med i\-lclcuro
log-k.xperten Aftenen før. 

Der var imidlertid ingen, der reflekterede paa Tilbuc.lel. 
>Del varer nok et Stykke 'lid, inden de kommer igeu, 

l>agde en, :i>jeg vil anslaa Underkanten af disse Skyer ltl 
al ligge i 4UUU Fod og Overkanten i ca . 10,U0U Fod, ug 1 
, ell, h,•ordan den gamle Ill-D (Fairey 111 D) har del 111ell 
al l>lige i denne varme Luft,< 

»Desuden,« indskød en anden, »maa han ogsaa furs! 
finde en Sky, der vil regue paa Hcl.en·oirerne, <let er in
gen Nytte til at i.pilde de kostbare Hegudraaber i Havet. .;; 

~Det maa forreslcn l.let ikke være saa let at beregne,« 
tilføjede han, >for man ved ikke, hvorlænge Stoffet er 0111 
at virke (hvis del i det hele laget virker), og paa det Tic.l~
punkt, hvor det endelig virker, kan den Sky, som engan g 
var over Hong-Kong være blæst mange miles bort.« 

De diskuterede Problemet under forskellige Synsv111k
kr. Den mel>t naturlige .Maadc, efter en af Observatorer
nes Mening, var at betragte den enkelte Hegndraabe su111 
en Bombe, og Skyen som cl Luftfartøj, der skal bombar
c.lere Hong-Kong-Reservoirerne med Vinden i Ryggen uden 
Flyvefart. 

>Hvorledes kan du vide, om Regndraaben i det hele 
laget vil falde? « spurgte en. 

>Hvad mener du? Naturligvis vil den falde; det plejer 
Hcgndraabe1· at gøre,« svarede Teoretikeren. 

:.Nogle Regndraaber falder ikke, de stiger til Vejrs,« ri
posterede den anden. 

»Glem den Slags,~ sagde den første, >jeg taler kun om 
den sædvanlige, gode, gammeldags Form for Regndraabcr, 
der falder.< 

>All right, saa siger vi, de falder, men hvorledes vil du 
saa vide, hvilken Vej de vil falde? De er jo ikke ordent
ligt strømlinieformede. c: 

Diskussionen havde efterhaanden naaet det meget ind
" iklede Spørgsmaal :mgaaende en ikke-strømliniefunuel 
Hegndraabes Stalling-Speed under et Fald med Vinden i 
lav Højde, da den blev afbrudt. En i\Iekaniker, der havde 
staaet nede ved Bredden, gav sig pludselig til al gestiku
lere og pege; der :,amledc sig øjeblikkeligt en Gruppe 
rundt om ham. Lidt efter kom Gruppc-Undernfficeren 
over til Officererne, der var forsamlede udenfor Kontoret, 
med et Ansigt der v idnede om den største Forbauselse 

»Han har gjort det, Sir,c: meddelte han til alle Tilstede
værende, ~der er en meget kraftig Regnbyge over Lye-e-
1mm Passet.« 

For et Øjeblik var der doclsslille; Officererne stirrede 
paa hinanden i rnaallos Forbauselse; saa styrtede de alle 
ned til llreclden. 

Ganske rigtigt, det regnede kraftigt ovre i Retning af 
Lye-e-1111m. En lille Byge, og meget lokal, men alligevel 
Regn. 
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>Det var som Satan! « sagde han, der havde holdt Hun
drede mod een imod, >og jeg, som troede, det var en ame
rikansk Historie.« 

De iagttog den jævnt faldende Regn i en Art Drømme
Tilstand. 

>Min Salighed !c udbrød en, >hvis han alene kan lave 
all det med 50 kg af Stoffet, saa tænk bare, hvad vi kan 
lave, naar hele Flotillen kommer op.« 

De begyndte allerede i Aanden at se hele Kolonien over
svommet. 

Pludselig vaagnede den ældste Flyver op til Daad. 
>Faa de andre Maskiner ud,« sagde han til Gruppe

Underofficeren, »ogsaa Somaskinen, og læg en 50 kg Sæk 
i hver af dem, og sig til Folkene om at være klar til at 
starte, saa snart Flotilleforeren kommer tilbage.< 

Et Øjeblik efter fik de Øje paa ham paa den blaa Him
mel over Bugten for nedadgaaende. De iagttog ham glide 
ned i bløde S-Drej, - saa et nydeligt beregnet Side-Slip, 
og l\Iaskinen korte henad Flyvepladsen. Da han stoppede 
Motoren og skubbede Brillerne op i Panden, samledes en 
ophidset Gruppe omkring Maskinen. 

Flotilleføreren lyttede med et forvildet Udtryk til den 
babyloniske Forvirring af Lykonskninger. 

>Hvad Fanden vmvler I om?« udbrød han 
En af Observatorerne forklarede det med Eftertryk pa:1 

hvert Ord, og idet han pegede over mod Lye-e-mun, hvor 
mnn stadig kunde se Regnen falde. · 

Flotilleføreren sna pna Bygen og derefter pna Gruppen 
af Officerer; saa pludselig brast han i Latter. Hnn lænede 
sit Hoved mod Vindspejlet og vred sig i ubehersket Mor
skab. 

Gruppen iagttog ham noget mystificeret. 
Pludselig vendte han sig om i Sædet. 

Skal vi fortælle dem det, .Jumbo?« sagde han til sin 

Internationalt Flyvestævne i Svejts. 

m rods den herskende Verdenskrise har den wejtsi
ske Aeroklub besluttet at afholde det 3. inkr":i 
tionale Flyvestævne i Tiden fra 22.- 31. .Juli 

v 1932. 
De to første Stævner, der fandt Sted i 1922 og 1927, var 

nogle af de største sportslige Begivenheder i Europa in
denfor Flyvningen. 

Stævnet er aabent for Sportsflyvere, civile Erhvervs
J'lyvere samt Militærflyvere. 

Stævnets Program, der er meget righoldigt, omfatter 
folgende: 

1) International Konkurrence for Sports- og Turist
l"lyvemaskiner. 

2) International Alperundflyvning for Trafikflyve
maskiner. 

3) International Hastighedskonk_urrence. 

4) International Konkurrence i Luft-Akrobatik, saavel 
ror Civilflyvemaskiner som for Militærflyvemaskiner. 

5) International Flyvning Alperne rundt for Militær
flyvemaskiner, samt 

6) International Konkurrence for militære Formationer. 

Stævnets Adresse er: Internationales Flugmeeting, Ura
niastrasse 11, Ziirich; saafremt man maatte ønske at 
faa nærmere Oplysninger, kan disse meddeles ve(\ Hen
vendelse til »Firv«s Redaktion, 
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Observator, »eller skal vi gaa over i Historien som Regn
magere?« 

Som Svar dykkede Observatoren ned i Bunden af Coclc
pittet. Et Øjeblik efter kom han tilsyne med en hel Sæk 
fuld af Kaolin. 

>Det Fjols til en Mekaniker havde surret Fotografi
lemmen til udvendig, saa jeg ikke kunde blive af med del 
Skidt,« sagde han. -

~-
Uddrag af den lokale Presse. 

»Fra velunderrettet Kilde meddeles det, at Royal Air 
Force har foretaget omfattende Forsøg paa at lave Regn 
med Henblik paa at afhjælpe den alvorlige Vandmangel i 
Kolonien. Forsogene var ikke velly,kkede, og efter Sam
rand med det kongelige meteorologiske Observatorium i 
Hong-Kong er alle videre For~øg blevet indstillet.« 

Oversat af Søløjtnant J. Miinler 
efter Artikel i >The Royal Air 
Force Quarterlyc for Okitober 1931. 

Ny dansk Sportsflyver. 
0 ., epræsentant Hans Tholstrup har den 12. Fe

~4;} hruar fuldendt de nødvendige Prøver, det.· 
,~ fordres til Opnaaelse af Privatførercertifi-
, - katet, og "Flyv" bringer gennem disse Li

nier sin Lykønskning i Anledning af det nyerhver
vede Flvvercertifikat. 

Hr. H: Tholstrup, der har faaet sin Flyveruddan
nelse hos Militærflyveren H. I. M. Jensen, har ikke 
1'in Interesse for Flyvesporten fra fremmede, friet 
hans Broder, Direktør Henrik Tholstrizp var en af 
de ivrigste til at støtte den civile Flyvning herhjem
me i Aarene efter Krigen. Dir. Tholstrup var hl. a. 
Medstifter af Dansk Luft Rederi, der gennem sine 
mange Tusinde Pasagerflyvninger fra Lundtofte 
Flyveplads i Aarene fra 1919 til 1923 oparbejdede 
l'll betydelig Interesse for den civile Flyvning. 

-:: ..... :>~ ... :::::: ... ;:-::: ..... ::-
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Nyt fra alle Lande. 
Større Hastighed paa Luftruterne. 

I flere europæiske Lande er der nu Bestræbelser frem
me for at fremstille Trafikflyvemaskiner med betydelig 
større Hastighed, end Tilfældet hidtil har været. I første 
Omgang er det dog kun Postflyvemaskinerne, det gælder, 
men længe varer det forhaabentlig ikke, førend ogsa:t 
Personflyvemaskiner bygges med tilsvarende Hastigheder. 
J England har Fil'lnaet Boulton & Paul saaledes nylig byg
get en Postflyvemaskine, udstyret med to Bristol »Pega
sus« Motorer, der hm' en Hastighed af 360 km /T., og som 
kan medføre en halv Tons Post. I Tyskland er Deutsclll' 
Luft Hansa inde paa lignende Bestræbelser, idet man ag
ter at bygge Trafikflyvemaskiner til Post- og Persontrafik, 
cler skal have en Hastighed af ca. 350 km /T. 

Flyvemaskine med Dampkraft. 
Det engelske Luftfartstidsskrift • Flight« meddeler, al 

der skal have fundet nogle Flyveforsog Sted med en 
Dampmotor. Opfinderen, Mr. Crosslmzd l'/aff, hævder, al 
hans nye, lette Dampmaskine (Haaolie Brændsel) ikke 
\'ejer mere end et halvt Kilo pr. Hestekraft, og at en 
Flyvemaskine, udstyret med en saarlan Kraftkilde, dl 
kunne holde :,ig i Luften i 30 Døgn uden Brænrlstofpaa
fyldning. 

Ny russisk Kæmpeflyvemaskine. 
Al Sovjet-Rusland ikke forsommer Flyvningens Udvik

ling, har man gentagne Gange kunnet konstatere, og det 
forbavser derfor ikke at høre, at Sovjet fornylig er frem
kommet mecl ny Flyvemaskinetype af meget store Dimen
sioner. Den er konstrueret al' den russiske Ingen ior 
. llexmuler Nicholas 1'upolie11, og dens Typebetegnelse er 
A. N. T. 14. Den er et frilbærenclc :\letal-:\Ionoplan med 
fem Brislol :,, Jupiter« i\:lotorer, og er bygget som Trafik
flyvemaskine med !'lads I il :,il Passagerer. Planets Spænd
\'idde er 132 Fod 7 Tom., og Planarealet l'r 2:i8:, Kvadral
fod. -

Dieselmotor i Luftskibe. 
Det amerikanske Goodyear Selskab, der bl. a. har frem

stillet en Mængde mindre Luftskibe, har fornylig afholdt 
nogle Prover med del ustive Goodyear-Luftskib ~Defen
der«, udstyret med lo 22:i H. K. Packard Dieselmotorer. 
Flyvningerne, der strakte sig over ret store Distancer, for
løb tilfredsstillende, saaledes at man nu for Fremtiden 
agter al benytte Dieselmotorer til alle de mindre Luftskibe. 

Lidt Statistik fra U. S. A. 
Om Flyvningens Udvikling og nuværende Standpunkt i 

U. S. A. faar man et g-anskc godt Begreb af Luftfartsmini
steriets sidste Statistik. Pr. 1. .Januar 1932 giver den fol
gende Oplysninger: 

Flyvemaskiner med gyldigt Certifikat 7.-ifi:1, og uden 
Certifikat 3227, i alt 10,780; Glide- og Svæveplaner 1270; 
Antal Flyvere med Trafikforer- og Privatforercertifikater 
17,739 (heri er indbefattet f>32 Kvinder). 
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International Luftfartsudstilling. 
Den 13. internationale Luftfartsudstilling i Paris vil bli

ve a~holdt i Tiden fra 25. November til 11. December. 

Do. X Nummer 3. 
Det tredje Dornier Flyveskib - Flyvebaadstypen Do. X 

- der er blevet bygget efter Ordre fra et italiensk Luft
trafikselskab, er saa vidt fremme, at der i disse Dage fo
retages afsluttende Proveflyvninger. 

Ny fransk Stratosfære-Flyvemaskine. 
Foruden den tyske .Tunkers og den franske Farman er 

en ny fransk Stratosfære-Flyvemaskine under Rygning. 
Denne er el Guerehais Monoplan med en 700 11.K. Lorraine 
:\Iolor. Det opgives at kunne slige til 13,000 111 paa 40 i\lin., 
og Hastigheden i lii,000 i\Icters Hojdc angives til 324 km/T. 

Herhjemme fra. 
l~uJ'lJ'm·lstelmiske Udlryk 

Fra stud. polyt. Ove Meyer har Redaktionen af , Luft
fartstekniske Udtryk og Betegnelser« modtaget cl Bre\', 
hvori Hr. Meyer udtaler sin Glæde over, at denne Sag er 
paabegyndt. 

Hr. Meyer fremsendte enkelte Bemærkninger til Over
vejelse ved en eventuel senere Udvidelse af Værket og 
fremsætter Ønsket 0111, at en saadan fremtidig Udgave til
:ige kunde faa Præget af en Haandbog i Luftfartsteknik. 

Det har glædet Redaktionen meget at se den Interesse 
og Grundighed, hvormed Hr. stud. polyt. Ove Meyer ha1· 
omfattet Fortegnelsen og bringer ham gennem disse Linier 
en Tak herfor. 

Ill. P. E . 
Dansk Motor- og Svæveflyva-Fo1·eni11a. 

Paa Mariendalsvej 25 har Svævel'ly,•ernc lejet et stort. 
lyst Lokale med Ovenlys; i disse Dage har man travli 
med al indrette det til Værksted og Klublokale . 

h'11ylw11dere11 H'lllkin.~ Off Luftr11le11 ovel' GI'rJ/llawl. 
Den unge, engelske Polarforsker Il. G. Walkins har paa

ny gæstet Danmark, idet han den 2. Marts holdt et Fore
drag i Det kgl. Geografiske Selska:b. 

i\lr. Watkins fortalte bl. a., at Hovedopgaven under hans 
sidste Gronlandsekspeclition var at undersøge Muligheder
IH' for Flyvning, og som Hesullat af de indhentede Erfa
ringer mente han ikke, at del var muligt at kunne gen
nl•m forc Flyvningl'r over Grønland i Vinterperioden. 

Dllns/.· Fly11eekspedilion til Grønland. 
I Vinterens Løb har Dr. Lauge Koch i al Stilhed for 

beredt en hel ny Fase af den store Østgronlandske-Eks
peditions videnskabelige Arbejde, der gaar ud paa al 
foretage en Rrekke luftfotografiske Kortlægningsarbejder 
over Grøn lands Østkyst. Dr. Lauge Koch har sikret sig 
Bistand fra Marinens Flyvevæsen, og i Slutningen af Juni 
vil lo Flyvemaskiner, formentlig en Heinkel Søflyvema
skine samt en Moth, blive sendt op til Østgrønlan-d. Le
deren af F ly,•ningerne bliver sikkert Søminemester Vic
lol' Petersen med Overkonstabel Olsen som Hjælper. 

I et kommende Nummer af »Flyv« skal vi bringe en 
Artikel om denne interessante Del af den øslgronlandskc 
Ekspedition. 
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Generalforsamling i Det Kongelige Danske Aeronautiske Selskab. 
Selskabets ordinære Generalforsamling afholdes Onsdag den :m. Marts Kl. 20 paa Hole! Phønix med 

dt>n ifølge Lovene fastsatte Dagsorden. 
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Sikkerhed i Luften! 

IRVIN 
FALDSKÆRME 

anvendes i over 

30 
LANDE 

Irvin Air Chute of Gt. Britain Ltd. 
Letchworth, Herts, England. 

• 
TELEFUNKEN 

Radiostationer til tuftfartøjer 

Største Driftssikkerhed - letteste Betjening 

ingen Akkumulatorbatterier 

Ringe Vægt 

• 

Det Danske Luftfartselskab %. 
København - Vesterbrogade 5 

Generalrepræsentant for 

A. B. A., .Stockholm • D. L. H., Berlin • Farman, Paris 
K. L. M., Haag · S. A. B. E. N. A., BrUssel, m. fl. 

Fartplan Marts Maaned 1932. 
(April M:.aned se næste Udgave). 

A(gang 
l\ohcnlun·n 

!J.00 
U.15 
9.00 
9.15 
!).15 
!).15 
H.00 
9.00 
!).00 

Hi.4:'i 
17.2:i 

!).00 
H.00 

1) lrn 1/,. 

llcstcmmclsesslcd 

Amsterdam") 
Antwerpen 
Berlin 1) 
Briissel 
Diisselclorr 
Essen 
llamhurg 
London ") 
1.iiheck 1) 
~lalmo 

" ") 
Pari~ ") 
Hollerclam 0

) 

Ankom~l 

12.20 
14.15 
18.25 
15.15 
H.:m 
11.00 
11.00 
15.;!0 
10.35 
17.00 
17.40 
15.30 
13.20 

Billetpris 
l{r. 

1::13,00 
Hi0,00 
72,00 

160,00 
110,00 
105,00 
00,00 

205,00 
18,00 
1;'),011 
15,UO 

1!13,00 
141,00 

") Hvcrdngc & Søndngc : de ovrig~ Forhi111 lelsc r kun Hvcrdng,•. 

Oplyrninycr oy Bil/eller faas i a/fio llejse/111rca111•r .mm/ 
hos Del Dan.~ke Lufl/'ar/.~c/skab -1/s. 
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Ingeniørfirmaet M. P. Pedersen 
Ll. Strandstræde 14 
Telefon: Central 9513 

Kvalitets Radiomodtagere 

og Højttalere 

Billigste Priser! 

Leverandør til Flyvevaesenet 
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Aristokraten blandt Motorcycler 

Et B. P. Mærke 

Uovertruffen Konstruktion 
Højeste britisk Kvalitet 

Billigste danske Priser 
8 fremragende Modeller - Priser fra 

Kr. 1075.oo 
For-lang Pr-aspekt 

Bohnstedt Petersen 
Kr. Bernikowsgade 2 - Telefon 1131 

J. \'. Nielsen, Klampenhorg, :,pu1 -
ger: 

HYot·na.11· Yar det, at l'iccard 0 -1 
Knipfer forelo" dere\ Ba llonfart t ii 
Strnlosfæren'? ,.., 

Su. :w. 27. i\la.i 1931. 
0 

K. f,lll's1•11, Kastrup, sporger: 
Fly\' hedes opgiYe mig Adressl'n 

paa del fran~ke Firma Far111:111's Fly
\'e:-.kolc. 

Su. Avion:-. li. & ;\,l. Farman, Acro
d rn111<·, Tou-,-,11:-, -le-NoblP. Frankrig. 

Luftfartforsikringer 
o\'ertages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Fraktion for Danmark 
Tlf. Central 12 793 

•:> 

Ulykkl';.l'o r.-,ikring:-.pol i<'l'I" 11<1~1 ede:-. 
Yl'd Billctkonlorel 

Lufthavnen 

························································································································· 
C(;alrige berømte Flyvere 'Verden over benytter: 

BOSCH-3'Cagneter 
BOSCH -Star/magneter 

BOSCH -C(;ændrør 

BOSCH -1Jynamoer 

BOSCH -Startere 

BOSCH- Gummikoblinger 

A/s MAGNETO 
København Ø. - Øster Farimagsgade 28 

Tlf. 13852 Ge n era l r epræ sentanter fo r 
Rob ert B osch A-G. , Stu ttgart 

Tlf. 13852 . . . 
•••••................••••••••.........••••......•..•.•.......•••.•••.........•.•..............•......•. .••••.••••••...... · 
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NYE BØGER 
( :twr/c>s K Le<': 

Aviation year hook, 1932. 
t·a. Kr. 10.~0 

r:. G. r;ray : 
Jane's all the world's aircraft, 
1931 . .. . ........ . . . ea. Kr. ;!8.00 

F. T. Jane: 

All the world's aircraft. :Ll. \ar 

gang. . . . . . . . . . . . . . !'a. Kr. l'.L.00 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telf. 2552 • 13303 - 13404 

111111 11111111111111111111111 1111111111111 11 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 

.\. S., Na.>sl\'ed, spurger: 
IIYor l·en"·e er den nye en"ehke 

Luftforhi,\d~lse om al ge;111e1~flyve 
SI r:e kn ingen London- Kapstaden? 

Su. Efter den foreløbige Fartp lan 
t'indl'r Afgangen Sted fra London 
h,·l't" Onsdag med Anko1rn,l Lil Kap
•,l:tdl'n dl'n rnestfolgende Sondag. 

- o -

l..: . .lorye11se11, Horsens, s1wrger: 
Til Afgorelse af et Vrcddemaal he

des ~Flyyc oply!,e, hYor mange mili
tærl' FI) ,·emaskiner <ler findes i Ita
lien. 

Su. I folge den Opgørelse, ~0111 Ha
lien har ti Isen dl Folkeforbundet, er 
Landet i Besiddelse af t.:i07 land- og 
~omilitære Fly\'emaskiner; heri og
~aa indbefattet Skolemaleriel. 

o-
l'. /3. S., h'.ohenha,•n, sporger: 
I Anledning af den kommende Fly

\'l'-,:cson bedes ~Flyv« meddele mig 
BillPlpriserne til folgende Byer ..... 

Sv. Vi henviser Dem Yenligst til 
Dl'l Dan~ke Luftfartselskab, Vester-
hrogacle. 

() -

u. JJele1·sen, KøbcnhaYn, sporger: 
>Flyv« bedes venligst oplyse mig 

om Betingelserne for Optagelse som 
Ele,· paa Hærens Flyveskole. 

Su. Vi henvher Dem til Hærens 
Fly\'eskole, Klovermarksvej, hvor De 
vil kunne 1";1:1 ;tllc nodvendige Oply-,
ningcr. 
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NYE BØGER 
God Flyvebog for Amatører! 

Practical Flying for Amateurs. 
llluslrerel ............. <·a. Kr. ~.00 

· For Flyve-Mekanikere: 

.John E . Yo1111ycr: 

Airplane construction and re
pair. A lc~tbook for airplane 

me<'hanic:-. ........ ea. Kr. 18.0U 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Tel1. 2552 - 13303 - 13404 
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Alt (}:K 
saa giv den Gas! 

• Omdrejningerne er rigli;ie - Tændingen er god - Olien viser det 
rette Tryk - saa giv den Gasl 

• Undersøg Olien, før De starter - hvis det er Gargoyle Mobiloil Aero 
Oil, vil De se, al Cirkulationen er i Orden, og Starten bliver let, 

• Undersøg Gargoyle Mobiloil Aero Olien efter Timers Flyvning ikke 
alene med Marchhastighec', men ogsaa med helt aabent Benzinspjæld -
De vil se, at den holder Trykket, 

• Gargoyle Mobiloil Aero Olierne har en usædvanlig llad Viskositets
kurve - De opnaar derlor dobbe't Virkning i Form af let Start al den 
kolde Motor og korrekt Smøring, naar den er varmet op, 

• Gargoyle Mobi'oil Aero Olierne modstaar Foriltning saa godt, at 
Oxyderingen betegnes som O - de modslaar Dannelse al Slam og Beg. 

e Gargoyle Mobiloil Aero Olierne giver flere Flyvetimer pr. Liter. 
Olierne løres i enhver Lulthavn, 

GARGOYLE MOBILOIL AERO OILS 
VACUUM 0 IL COMPANY A/5 

INDBINDING 
af 

Ingeniør M. P. Eskildsen: 

Fortegnelse over Luftfartstekniske Udtryk 
og Betegnelser. 

Leveres i Hel-Shirtingsbind for Kr. 1.50 pr. Bind. 

Arkene findes i FLYV Nr. 12, 1, 2, og udtages ved at aabne Hefteklammerne. 

Bogen koster komplet, indbundet Kr. 3.00. 

TELEt 
2552 
13303 
18"0lt 

UGUST BANG 
Boghandel ... Popil"handel 

Bogtryb.keri 
tUesterbrogade 60 

TELE.f" 
~5S2 
13303 
t340~ 
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Radiopejling fra Luftfartøj. 

Heinkel Sølu!Uartøj Nr. 93. 

DEN stadig fremadskridende Udvikling paa 
Flyvningens Omraåde har ef terhaanden 
bragt Spørgsmaalet om Radiopejlingens An

vendelighed i Luftfarten frem i første Række, og 
forskellige Systemer har været benyttet i nogen 
Tid. 

Her hjemme har der hidtil kun været anvendt 
Fremmedpejling, d. v. s. Pejling fra Jorden af Luft
fartøjets Sender, medens Egenpejling, der er Pej
ling af faste kendte Senderstationer ved Hjælp af 
Luftfartøjets egen Modtager, først nu vil blive prø
vet, idet Marinens Flyvevæsen har bestemt sig til 
at forsøge dette System og derfor har installeret en 
Pejlmodtager af Telefunkens Fabrikat i et af dets 
Heinkel Monoplaner. 

Man lægger straks Mærke til Pejlrammen, der er 
anbragt mellem Flyveren og Telegrafisten, over Ra
diostationen. Denne Ramme kan drejes ved et Rat 
nede fra Telegrafistens Sæde, og Rammen har den 
Egenskab, at Signaler udsendt fra Stationer, der 
ligger i en Retning vinkelret paa Rammens Plan, 
ikke kan høres i Modtageren, 

Grunden til, at Pejlrammen Pr anbragt et Stykke 
over Fuselagen, er, at Pejlingerne bliver nøjagti
gere, jo fjærnere Rammen er fra ledende Dele. 

Den faste Antenne, der er anbragt mellem to 
smaa Master paa Planerne og Halefinnen me<l Ned
føring agter i Fuselagen, er den saakaldte Hjælpe
antenne, hvis Opgave blandt andet er at muliggøre 
en eentydig Retningsbestemmelse til den Sender, 
man pejler, naar man ved Drejning af Rammen 
har fundet, at den ligger enten i den ene eller i den 
anden af de to hinanden modsatte Retninger vin
kelrette paa Rammens Plan. 

Selve Modtageren er en speciel Batterimodtager, 
der er forsynet med ikke færre end 9 Lamper, nem
lig 5 HF Forstærkere, Detektor og 3 LF Forstær
kere, hvilket er nødvendigt, da Pejlrammen af ae
rodynamiske Grunde maa være ret lille. 

Luftfartøjet er ellers forsynet med samme Sen
der som alle Luftmarinens øvrige Søluftfartøjer og 
med normal Slæbeantenne til Brug ved Sending. 

Orm Hansen, 
Ingeniør ved Flyvevæsenet, 

' i 
/ 
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Reid-Sigrist Drejningsviser. 

m landt de Typer af Drejningsvisere, som senere Ti
ders Udvikling af Instrumentflyvning »Blind 
flyvnmg c - ha1· fort med sig og dervell bragt i 
Handelen, kan nævnes Heid-Sinrist Turn lndi

calor«, der efterhaanden indføres som Standard Udstyr 
i det engelske Royal Air Force Flyvemal-.kiner. 

Drejningsviser-Instrumentet er vist ( Fig. I). Det har 
to Visere, der vandrer over hver sin Skala. Den u1Hl er~le 
Viser er i Forbindelse med et Gyro~kop og angiver Dre :. 
- Den øverste Viser er i Forbindelse med en Pendul
vægt; den bevæges derfor ved Tyngdekraftens Paa\'irk
ning og angiver Hældning og Sideglidning. 

Gyrohjulet kan bevæge sig frit i to Dimensioner, nemlig 
omkring sin Rotationsakse og om en vandret Akse vinkel
ret paa Rotationsaksen. Princippet er vist i Fig. II. Del 
luftdrevne Gyrohjul er anbragt i en 
vandret Ring, der kan svinge om en Ak
,;e i Flyvemaskinens Længderetning, me
dens Gyroens Omdrejningsakse ligger 
tværskibs. Naar Flyvemaskinen drejer, 
gør Gyroen Udslag til den ene eller den 
anden Side afhængig af Maskinens Drej
ningsretning; Hjulets Ligevægtsstilling 
opnaas, naar dets Drejningsmoment er 
afbalanceret af Spændingen af en Fje
rter, der er befæstet til Gyroringen. 

liyroens Bevægelse angives af en Vi
ser, der er udvekslet i F01,l10ldet 2 :1, pan 
en Skala paa Instrumentets Forside. 

Paa Fig. II angiver Viseren (Fig. 1), 
at Flyvemaskinen flyver lige ud. I (Fig. 
2) angiver Viseren, at Flyvemaskinen 
drejer til venstre og i (Fig. 3) angiver 
Viseren, at Flyvemaskinen ch-ejer til-
højre. ( fic. 1.J 

Paa Fig. III er angivet Instrumentets 

4 

Fig. Ill. 

1-ig. I. 

TURN I TURN 

Y?~L ~- y ~/':K,-L--i---< ~ 
~ 

( Fie. , . J 

Fig. Il. 
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TURN I ~ ru 

~~ · ~ 
~ 
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Visning under forskellige Flyvestillinger. 
Drejningsviseren vil altid vise rigtigt, 

ligegyldigt i hvilken Stilling Flyvemaski
nen ligger, og Viseren vil altid vende 
tilbage til Nulpunktet, naar !\faskinen 
flyver ligeud. Sideglidning paavirker ik
ke Drejningsviseren, men kun Hæld
ningsviseren. - Gyrohjul, Kuglelejer og 
andre Dele er forfærdiget med stor Om
hu. Gyrohjulets Hældningsbevægelse er 
vel afdæmpet ved en lille Luftbremse
cylinder. Der siges, at Instrumentet fun
gerer lige saa godt ved Temperaturer paa 
+ 60° C. som ved normale Temperatu
rer. Luftsugepiben, hvorigennem 
Luftstrømmen til Gyroens Drift føres, 
anbringes udvendigt paa Flyvemaskinen 
f. Eks. i Slipstrømmen bag en Motor 
helst under Paavirkning af Varmen fra 
Cylindre eller Udstødsrør. 

M.P.E. 

1) Flyvning ligeud. 
:.I) l{orrekt Orej tilhøjre. 

4) God Drejemelode { l'!-ngso~t DrPj Jilhøjre, 
5) Spind Ulhøjre. rmge S1deglidnmg udnd, 

3) Sidegildning tilvenstre, ingen Drej . 6) Spind tilvenstre, 

r 
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Flyvemaskinens Stabilitet og Styring ved 
Minimumshastigheden *). 

Ing. C. V. Thymann, M. Ing. F. 

II
En Ejendommelighed ved Aeroplanet, der 
særligt adskiller det fra alle vore øvrige 
Transportmidler, er, at medens disses Ha
stighedsomraade strækker sig fra Farten 0 

til Maksimalfarten, begynder Aeroplanets Farlom
raade først ved en Hastighed, som i Forhold til de 
jordbundne Befordringsmidler maa betegnes som 
ret høj. 

Denne Egenskab ved Flyvemaskinen, som de fle
ste sikkert mener at kende indtil Trivialitet, er i 
Virkeligheden af endnu større Betydning for Luft
farten, end man almindeligvis er tilbøjelig til at 
antage, da næsten alle de "store11 Problemer i Luft
trafikken i sidste Instans bunder heri. 

Med mange normale Maskiner maa det siges at 
være en betænkelig Sag at nærme sig for stærkt Li1 
Minimumshastigheden, især naar man befinder sig 
i ringe Højde, da man derved løber Fare for at pas
sere dette kritiske Punkt, hvilket enten medfører et 
Spin eller i bedste Fald et betydeligt Højdetab, in
den Flyveren atter faar fuldt Herredømme over 
Maskinen. I Sammenhæng hermed kan anføres, at 
ved mange Maskiner aftager Styremidlernes Ef fek
tivitet stærkt, naar Hastigheden nærmer sig .Mini
mumsværdien, og dette kan bevirke at Maskinen, 
naar de ydre Forhold er tilstrækkkeligt ugunstige, 
tvinges ned under Minimumsfarten, selv om Flyve
ren søger at modvirke dette. 

Imidlertid maa det fremhæves, at en rationel Ud
nyttelse af en given Flyvemaskine kun kan finde 
Sted, dersom man uden Risiko kan benytte dens 
Hastighedsomraade fuldt ud. F. Eks. er det ved 
Landing i Taage, ved Start og Landing paa en lille 
Plads med høje Omgivelser af stor sikkerhedsmæs
sig Betydning, at Maskinen besidder god Stabilitet 
og Styreevne i Nærheden af Minimumsfarten. Man 
bør derfor ved Udvikling af Trafikflyvemaskinen 
bestræbe sig for dels at give den saa lav en Mini
mumsfart, som man kan opnaa uden at forringe 
dens øvrige Egenskaber, herunder navnlig Maksi
malfarten, og dels søge at opnaa den bedst mulige 
Stabilitet og Styreevne ved Hastigheder, der ligger 
i Nærheden af den minimale. 

Midler til Opnaaelse af lav, mindste Flyvefart. 
Man kan dels søge at opnaa en lav l\Iinimumsfart 

gennem en hensigtsmæssig Konstruktion af Pla
ner, Fuselage o. s. v. og dels ved Tilføjelse af Kon
struktionselementer, som ikke almindeligvis findes 
paa de normale Flyvemaskiner. 

Som paavist paa Side 17 og 18 i dette Aars Fe-

bruarnummer af "Flyv,,, er Forholdet v,/ '0
.:.. højere, 

min 

jo bedre Maskinens aerodynamiske Godhedsgrad 
er. Kan man derfor ved en hensigtsmæssig Kon
struktion forbedre denne, ses det, at dersom Kravet 

") Angnaende de benyttede Begrebsbetegnelser henvises til , Fortegnelse 
over luftfnrtsteknlske Udtryk og Betegnelser• . 

til Maksimumsfarten ikke skærpes, kan man opnaa 
en lavere Minimumsfart. Udtrykt paa en anden 
Maade, kan man sige, at naar en Maskine forbedres 
i modstandsmæssig Henseende, kan man uden at 
forringe Maksimalhastigheden forøge Planarealet 
og derved formindske Minimumshastigheden. End
videre vil Valget af et Planprofil, hvis største V ær
di af Opdriftskoefficienten, e,, er høj, give en lav 
l\Iinimumsfart, forudsat at Maskinens aerodynami-

.RuroMr1rt.sK SPFILTCKLRP. 

Fie../. 

ske Forhold tillader Udnyttelse af Bæreplanet op til 
den kritiske Indfaldsvinkel, d. v. s. den Vinkel, 
hvor c" naar sin højeste Værdi. 

De Konstruktionselementer, der haves til Raadig
hed, er Handley Page Spalteklapper ("Slots,,) samt 
saadanne Anordninger, der tjener til at forandre 
Planprofilets Krumning under Flyvning. 

S palleklap per. 
Som anført i Oktoberhæftet 1928 af "Flyv11 , hvor 

Spalteklapperne er beskrevet, tjener de til at for
hindre Hvirveldannelse paa Oversiden af Planet, 
idet den kritiske Indfaldsvinkel overskrides (se Si
de 40 i Majhæfte 1931 af "Flyv,,). Derved opnaar 
man, at Planets kritiske Indfaldsvinkel og Maksi
mumsværdien af Opdrif tskoefficienten forøges væ
sentligt, og Minimumshastigheden gaar ned. 

Spalteklapperne kan enten være indrettet saale
<les, at Flyveren kan aabne og lukke Spalten, efter
som der er Brug for det, eller de kan være befæstet 
paa en saadan Maade til Planet, at den resulteren
de Luftkraft paa Klappen kan holde Spalten luk
ket eller aabne den. I dette Tilfælde kaldes Spalte
klapperne automatiske. Det har nemlig vist sig, at 
saa længe Planet holdes under den kritiske Ind
faldsvinkel, vil den resulterende Luftkraft paa 
Klappen være rettet ind imod Planet og derfor sø
ge at holde Spalten lukket, men idet den kritiske 
Indfaldsvinkel passeres, drej er Luftkraften saa me
get, at den nu søger at trække Spalteklappen bort 
fra Planet (se Fig. 1); derved aabnes Spalten, og 
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man har paa denne Maade en fuldstændig automa
tisk Virkning. 

Det har ogsaa været forsøgt at anbringe en fast 
Klap, saaledes at Spalten altid var aaben. Dette er 
imi<lkrtid ikke godt. da den uabne Spalte medfø
rer en belydelig Forringelse af Planets Modstand 
ved de smaa Indfaldsvinkler, der svarer til de høje 
Hastigheder; samtidig bevirker Spalten en stærk 
Forrykning af Planets Trykcentrum (Opdriftscen
tret), og Maskinen bliver derfor vanskelig at trim-
1ne. 

Tilpasning af Spalteklapper til et Planprofil, der 
ikke tidligere har været forsynet med denne An
ordning, er et stort Arbejde, da man kun gennem 
systematiske Vindkanalforsøg er i Stand til at be
~temme den gunstigste Spaltebredde, den fordelag-

PuuvKLRP (TL,qP"). 
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ligste Højdestilling af Klappens førende Kant i For
hold til Planets Forkant o. s. v. 

Anordninger til Forandring af Planets /(mmning 
under Flyvning. 

I Almindelighed kan man sige, at tynde, flade 
Planprofiler egner sig bedst til Maskiner med høj 
Hastighed, medens tynde, krumme Profiler er 
bedst til langsomme 1\laskiner, samtidig med at de 
gennemgaaende har en højere Maksimalværdi af 
Opdriftskoefficienlen <'ncl cle tilsvarende flade Pro
filer. 

Kan man derfor udføre sit Bæreplan, saaledes at 
man ved de høje Hastigheder benytter et tyndt, 
fladt Profil, hvis Krumning man imidlertid kan 
forøge, naar man skal flyve med lav Hastighed, op
naar man i Virkeligheden de til begge Profilformer 
knyttede Fordele, og faar derved en lav mindste 
Flyvefart. Den mest anvendte Konstruktion i den
ne Retning er den, som paa Engelsk betegnes som 
"flaps,,; her er den agterste Del af Planet hængslet 
Lil den øvrige Del paa en saadan Maade, at Agter
delen kan drejes noget ned fra Normalstillingen. 
Vanskeligheden ved denne Anordning ligger ho
vedsagelig i at udføre Bevægelsesmekanismen saa
ledes, at Flyveren hurtigt og uden Anstrengelse kan 
stille Klapperne i den ønskecle Stilling. Nedlægning 
af Klapperne bevirker ofte en ret stor Forrykning 
af Planets Opdriftscentrum, hvorfor der i Maski
ner med denne Anordning maa tages Hensyn her
Lil ved Konstruktionen af Haleplanet, og dette maa 
have et særligt stort Indstillingsomraade. I den ny
ere Tid anordner man næsten altid en Spalte ved 
Forkant af Klapperne, se Fig. 2, derved forhindrer 
man, at der opstaar skadelige Hvirvler paa Over
siden af Klapperne, naar disse lægges ned, idet Pla
nets Indfaldsvinkel e1· i Nærheden af den kritiske 
Værdi. 

Nr. 4 

Der har været forsøgt flere andre Konstruktio
ner til Forandring af Planets Krumning, men gen
nemgaaende har de været betydeligt mere kompli
cerede end de beskrevne flaps, og det er derfor 
kun disse, som har opnaaet nogen praktisk Anven
delse. 

Anordninger til Forbedring af Stabilitets- og 
Styreegenskaber ved lave Flyvehastigheder. 
Før vi gaar over til Behandling af disse Anord

ninger, kan det være paa sin Plads at prøve at klar-
lægge, hvilke Fordringer til en Flyvemaskines Sta
bilitet og Styreevne ved Minimumsfarten, man maa 
betegne som de ideelle. 

Stabilitetsmomenterne maa være saa store, at de 
altid, naar Maskinen overlades til sig selv og iøv
rigt er trimmet rigtigt, kan bringe den tilbage til 
Ligevægtsstillingerne, hvis den af ydre Aarsager er 
bragt ud af disse. Ligevægtstillingerne er: Med Mo
tor til - vandret Flyvning paa støt Kurs med <l~n 
mindste Flyvefart. Med standset Motor- Glidning 
paa støt Kurs med den mindst mulige Glidefart. 

Styreevnen maa være saa god, at Flyveren me<l 
Sikkerhed kan udføre enhver ønskelig Manøvre, el
ler holde Maskinen i en ønsket SLilling (her er 
selvfølgelig kun Tale om normale Manøvrer og ik
ke om Kunstflyvning). Det maa her erindres, at en
hver Manøvre betyder en Drejning bort fra Lige
vægtstillingerne, altsaa maa <le til Raadighed staa
ende Styremomenter være større end de Stabili
tetsmomenter, som skal overvindes. Desuden maa 
det kræves, at i ingen unormal Stilling eller Bevæ
gelse (f. Eks. i Spin) maa der opstaa Stabilitets
momenter, der ikke kan overvindes af de til Raa
dighed staaende Styremomenter. 

Det kan sikkert siges, at ingen i Øjeblikket ek
sisterende Flyvemaskine fuldt ud tilfredsstiller dis
se Idealfordringer. 

Som nævnt under Omtale af Spinbevægelsen 
("Flyv,,, Maj 1931) opstaar der, idet en Maskine 
passerer den kritiske Indfaldsvinkel, ikke alene en 
Formindskelse af Opdriften, saaledes at Maskinen 
synker, men tillige i Reglen et pludseligt Tab af 
Tværstabiliteten, som bevirker, at Maskinen kræn
ger til den ene Side og derefter giver sig til al 
spinne til denne Side. Bestræbelserne for at for
bedre Flyvemaskinens Egenskaber ved Minimums
farten har derfor hidtil væsentligst været rcltcl 
mod Forbedring af Tværstabiliteten og af Styremo
menterne omkring Længdeaksen, d. v. s. Forøgelse 
af Balanceklappernes Virkning. 

Forbedring af Tværstabiliteten ved 
Minimumshasligheden. 

Ved at give Plantipperne en mindre Opspændings
vinkel end Planets Midtparti kan man opnaa, at 
de først senere naar deres kritiske Indfaldsvinkel 
end Hovedparten af Planet. Da Planenderne spil
ler en stor Rolle for Tværstabiliteten giver denne 
Anordning en vis Sikkerhed mod et ufrivilligt 
Spin, idet Maskinen, naar Opdriften paa Planets 
l\'.lidtparti aftager, af sig selv vil have Tilføjelighed 
hl at gaa paa Næsen uden Krængning og derved 
øge sin Fart, saaledes at Spinnet undgaas. Hvis 

l 
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yderligere Høj derorets Styremoment, naar det er 
lagt helt op, ikke er tilstrækkeligt stort til at holde 
Næsen paa Maskinen oppe, vil det sige, at denne er 
meget vanskelig at bringe i Spin. lYlen det ses, al 
denne Egenskab i sig selv indeholder en Svaghed, 
nemlig for ringe Høj derorsvirkning ved den mind
ste Flyvefart. Imidlertid har denne V ridning af 
Planet, som betinger Ændringen i Opspændings
vinklen, en uheldig Indvirkning paa Planets sam
lede Virkningsgrad, og i Almindelighed kan man 
sige, at denne Konstruktion næsten helt er for
svundet i moderne M;askiner. 

Et i de senere Aar meget udbredt Middel til Be
varelse af Tværstabiliteten ved Minimumsfarten 
haves i de automatiske Spalteklapper, der kun 
strækker sig over et kortere Stykke langs Plan
tippernes Forkant. Deres Virkning beror paa, at 
de bevarer det normale Strømlinieforløb over Plan
enderne længe efter at det er brudt over Planets 
Midterparti. 

Planprofilets Egenskaber spiller ogsaa en bety
delig Rolle med Hensyn til Tværstabiliteten, idel 
jo pludseligere og stærkere Faldet i Opdrift er, 
naar Planet passerer den kritiske Indfaldsvinkel, 
des pludseligere forsvinder Tværstabiliteten. De 
Maskiner, hvis Opdriftskurve kun aftager lang
somt, er derfor langsommere til at gaa paa Næsen 
og har ikke Tilbøj elighed til pludseligt at krænge 
over. Dette kan af og til iagttages ved Maskiner 
med tykke Planprofiler. I Amerika har der derfor 
været gjort et stort Arbejde paa at finde Profiler, 
der særlig udmærker sig i denne Retning; de hid
tidige Anstrengelser er resulteret i et Profil, N. A. 
C. A. 84, hvis Opdriftskurve er omtrent vandret 
indenfor et stort Vinkelomraade over den kritiske 
Værdi. Imidlertid har Profilet et r et daarligt For
hold mellem Opdrift og Modstand indenfor det nor
malt benyttede Omraade, hvorfor det næppe faar 
større Betydning. M,an kan dog ikke afvise den 
Mulighed, at der senere kan findes bedre Profiler 
med Bibeholdelse af denne værdifulde Egenskab. 

Forbedring af Styreevnen ved lave Farter. 
Idet en Flyvemaskine er ved at gaa i Spin, vi

ser det sig, at de normale Balanceklapper ikke er 

Fie,.. J. 

.BRLFlNCE.KLrl'P'PE:R FO'RBuNDe.T 

MED "INTc.F/CEPTO'RS " rO'R Rvro , 
MATISKE. .SPl'ILTE.KLll'l'PE.R. 

i Stand til at holde den nedfaldende Planende op~ 
pe, ja et Forsøg herpaa har netop den modsatte 
Virkning, hvilket er ganske naturligt, naar man 
erindrer, at idet Klappen lægges ned ved den ned
sænkede Plantip, vil det i Virkeligheden sige, at 
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man forøger Indfaldsvinklen, men da Planet alle
rede befinder sig over den kritiske Vinkel, med
fører Bevægelsen af Klappen en yderligere For
mindskelse af Opdriften, altsaa det mod~atte af, 
hvad man tilsigtede. 

C URT/55 FLYDENDE" BflLANCEKLFIP. 
/ 

UIV.DEAPLFIN 

i.BRLAIYCE • ~-
1./\1 liLRP :c· 
ctl 
~i 
<':' ,I 
~· ~, 
~! 
01 

I 

Fie,.~ 
I moderne Maskiner er Klapperne ofte udførl 

saaledes, at der mellem deres Forkant og Planel 
dannes en Spalte, hvorigennem der gaar en Luft
strøm, der tjener til at forhindre Hvirveldannelse 
paa Klappens Overside, naar den lægges ned, og 
Planet allerede befinder sig i Nærheden af den kri
tiske Indfaldsvinkel. 

I England har man prøvet en Konstruktion, hvor 
Balanceklappen er forbundet til en Spalteklap paa 
Planets førende Kant paa en saadan Maade, at 
naar førstnævnte lægges ned, aabner den samtidig 
Spalten. Dette giver gode Styremomenter om x-Ak
sen ved Maskinens Minimumsfart men medfører 
en Del Ulemper ved de højere Hastigheder, des
uden er Anordningen tilbøjelig til at gøre Klapbe
vægelsen tung. 

Den bedste Styreevne i Forbindelse med Plan
tipspalteklapper opnaar man ved at gøre disse au
tomatiske og forbinde Balanceklappen til en lille 
Plade, der er anbragt bag ved Spalteklappen. For-
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bindeisen er indrettet saaledes, at den lille Plade 
normalt ligger i Flugt med Planprofilets Kontur, 
kun naar Balanceklappen lægges op, rejses Pla
den op vinkelret paa sin Normalstilling; derved 
ødelægger den Spaltens Virkning, naar denne er 
aaben (se Fig. 3). Man opnaar derved en stærk 
Opdriftsforringelse paa denne Plantip og derved 
et stort Styremoment. De smaa Plader betegnes 
paa Engelsk "interceptors11 og paa Amerikansk 
"spoilers,,. 

En Klapkonstruktion, der afviger stærkt fra del 
normale, er udviklet af det amerikanske Firma 
"Curtiss Aeroplane & Motor Co.

11 
(senere sammen

sluttet med flere andre Firmaer under Navnet 
"Curtiss Wright Corporation 11 ) Balanceklapperne 
ligger her uden for selve Plantipperne, de l.!r an
bragt drejelige om en tværskibs Akse, der gaar 
gennem Klappens Tyngdepunkt, som ved Hjælp af 
Kontravægte er bragt tæt hen til den førende Kant. 
Klapperne har et symmetrisk Profil, hvis Trykcen
trum ligger agten for Omdrejningsaksen (se Fig. 
4 og 5). Bevægelsesmekanismen er indrettet saa
ledes, at naar Styrepinden staar i Midtstillingen, 
kan Klapperne frit dreje sig om Aksen; paa Grund 
af Konstruktionen vil de derfor altid begge stille 
sig vindret og altsaa være ubelastede. Naar Pin-

Nr. 4 

den lægges til en af Siderne, drej er den imidlertid 
Klapperne modsat hinanden paa sædvanlig .Maade. 
Da Klappernes Bevægelse saaledes altid begynder 
ud fra den ubelastede Stilling, opnaar man alti<l 
størst mulig Klapvirkning, uafhængig af om Pla
net befinder sig over eller under den kritiske Ind
faldsvinkel. Betegnelsen for disse Klapper er pan 
Engelsk "floating ailerons 11 • 

Denne Konstruktion har desuden den Fordel, al 
deres Betjening ikke fremkalder noget nævnevær
digt Moment om Maskinens z-Akse, som ved Drej 
modvirker Sideroret, hvilket er Tilfældet ved de 
normale Klapper, naar de ikke er forsynet med 
Differentialbevægelse. 

Efter lignende Princip som Curliss Klappe,· vir
ker en Konstruktion, der er udarbejdet af en Eng
lænder Pearson. I Stedet for Klapper er der uden 
for hver Plantip anbragt en tynd, dobbeltkrum 
Plade med omtrent cirkulær Kontur. Pla<len kan 
<lcls svinges omkring en tværskibs Akse og dels 
drejes om en lodret Akse. Virkemaaden er ikke 
umiddelbart indlysende, men Princippet herfor er 
det samme som ved de flydende Klapper, nemlig 
at Pladerne i Midtstillingen er ubelastede uden 
Hensyn til Hovedplanets Indfaldsvinkel. 

(Fortsættes.) 

,,Dansk Flyvestævnetourne 1932". 

)lllitærflyyeren, Løjtnnnl Egebjerg, Civilflyveren Arvid Ha11se11 
og Mllitrerllyveren Bjorn Ander.,en. 

m re af vore unge Flyvere, Militærflyverne, 
~~~ Løjtnant Egebjn·g og Bjørn Andersen samt 

t a• den kendte Civilflvver Arvid Hansen har 
Q ' • 
· startet et nyt Foretagende "Dansk Flyve-

stævnetourne", og i den kommende Sommer agter 
de at give Opvisninger rundt om i .Provinsen. De er 
i Besiddelse af ke Flyvemaskiner, nemlig to "Moth" 
og een 11 Klcmm", og er saaledes i Stand til at kunne 
byde paa et rigtigt FlyYeprogram, bestaaende af 
Formationsflyvning, Kunstflyvning og Passager
flyvning. Som forretningsmæssig Leder har man 
knyttet en fjerde Flyver til Foretagendet, Militær
flyveren, Sergent K. Larsen . 

l\linisteriet fo,· offentlige Arbejder hat· givet de 
nødvendige Koncessioner til Passagerflyvning rundt 
om i LandC't, og det nye Flyveforetagende har den 
sidste Maaned arhej det ihærdigt paa at interessere 
lokale Festkommiteer, som til Rundsk(1er, Udstil
linger eJlcr Somnwrfester kunde tænkes at have In
teresse af en Flyveropvisning. 

Eventuelle intereserede kan komme i Forhindelsc 
med de fire Flyvere ved Henvendelse til "Dansk 
Flyvestævnetourne 1932", Bernstorffsgade 21, Kø
benhavn. Telefon Palæ 4204. 

-
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Det Kongelige Danske Aeronautiske Selskabs ordinære 
Generalforsamling. 

0 NSDAG den 30. Marts afholdtes paa Hotel Phønix Sel
skabets ordinære Generalforsamling under Ledelse 

ar Landsretssagfører Koefoed. 

Aars beretningen. 
Selskabets Formand, Direktør Tyge J. Rolhe, indledede 

sin Beretning over Yirksomheden i det forlobne Aar med 
at udtale nogle smukke l\Iindeord om Militærflyveren, 
Løjtnant C. V. Petersen, der forulykkede under en Flyv
ning v ed Tonder den 23. Juli 1931, samt om Frøken 
Emilie Sannom, der mistede Livet under et Faldskærms 
udspring ved Grenaa den 30. August 1931. 

Endvidere mindedes Formanden den svenske Flyve1·, 
Kaptajn Lunclbory, samt den amerikanske Flyver Parker 
Cramer, der begge satte Livet til under Udøvelsen af de
res Flyvergerning. 

Alle tilstedeværende rejste sig, da Direktør Rothe ud
talte et >Ære være deres Minde«. 

Selskabets l\ledlemsantal var pr. 31. December 1931 ialt 
871. 

Som meddelt paa sids te Generalforsamling har Staten 
set sig nødsaget til at inddrage sit Tilskud, og dette be
klagelige Faktum vil s ige, at Selskabet i Aar har haft 2000 • 
Kr. mindre at di sponere over, hvilket i høj Grad har 
maattet præge hele Arbejdet. Ministeriet for offentlige Ar
bejder har dog velvilligst tilladt Selskabet at forblive i 
Luftfartsraadets Lokaler paa Christiansborg, og for denne 
Begunstigelse er m an Ministeriet meget taknemmelig. 

Af Begivenheder i Aarets Lob fremhævedes følgende: 
Den 28. Januar sendte Selskabet Kondolencetelegram til 
Kungl. svenska Aeroklubben i Anledning af Kaptajn Lund
borgs Død. Den 23. Februar var Selskabets Medlemmer 
af Foreningen Danske Flyvere indbudt til at ov,ervære 
den tyske Ingeniør W. Mollers Foredrag >Moderne Luft
navigering«. Den 14. Maj passerede Luftskibet >Graf Zep
pelin c: København og Kastrup Lufthavn. I Dagene 22. og 
23. Maj afholdtes i Sverrig den nordiske Flyverkonkur
rence under Deltagelse af Hærens og Marinens Flyvere 
samt Flyveren Løjtnant Clauson-Kaas. Vinderen i Kon
kurrencen blev Danskeren, Søløjtnant Rasmussen, medens 
Løjtnant Clauson-Kaas blev Nr. 2 i Klassen for Sports
flyvere . Ved Hjemkomsten til Kastrup Lufthavn fik begge 
de danske Vindere overrakt Blomster fra Selskabet. Den 
Omstændighed, at Søløjtnant Rasmussen hjemførte Flyver
pokalen til Danmark, medfører den Forpligtelse, at næste 
Konkurrence skal afholdes i Danmark under Selskabets 
Auspicier. 

Den 25. Maj vendte den svenske Flyver, Kaptajn Ahl'en
berg tilbage fra sin Redningsekspedition til Grønland for 
at undsætte Englænderen Cortauld. Ved denne Lejlighed 
fik han overrakt Selskabets gyldne Plaquette. 

Den 25.- 26. Juni var Selskabet medvirkende til Modta
gelse af Atlanterhavsflyverne Holger Højriis og Otto Hil
lig. Paa Modtagelseskomiteens Vegne overrakte Direktør 
Rothe Atlanterhavsflyveren og hans Passager Selskabets 
gyldne Plaquetter. 

Den 12. September, 25-Aarsdagen for Ellehammers før
ste Flyvning, overrakte en Deputation fra Selskabet, be-

~taaende af Formanden, lngenior G. /{reb.~ og Mester P. 
Nielsen, Direktør Ellehammer Selskabets gyldne Plaquette. 
Om Aftenen var Direktør Ellehammer >Danske Flyvere«s 
Gæst ved en meget veJlykket kammeratlig Fest paa Hotel 
d'Angleterre og blev her udnævnt til Foreningens Ære~-
111edlem. 

Den 25. Oktober ble\' FlyYeren Chr. Johan11se11 ved sin 
Ankomst til Kastrup Lufthavn budt Velkommen af Sel
skabets Formand, der overrakte ham en Buket Blomster, 
lige~om ogsaa Foreningen Danske FlyYere bragte ham de
res Hilsen. 

Den 19. NoYember holdt den tyske FlyYer Wolfga11g 
/)()Il Gronau et udmærket Foredrag »Im Flugzeug iiber 
Groenlands Inlandeis<. Foredraget var ledsaget af Flim og 
Lysbilleder. 

Selskabet har i 1931 , ved Oberstlojtnant Førslev, været 
repræsenteret Yed F. A. L's Aarsmøde i Bukarest. 

Selskabets aarlige Legatportion, som i Aaret 1931 efter 
Turnus tilfaldt Danmark, er tildelt den ved Warnemiinde 
forulykkede Mekaniker ved Marinens Flyvevæsen Bres
sendm,f's Forlo\' ede, Frk. Ester Jørgensen. 

I Aarets Løb er følgende Certifikater udstedte: 
Internationalt Flyvercertifikat for Kornet Jørgen Caj 

Hirch samt Internationalt Ballonførercertifikat for Premi
erløjtnant Poulsen ved Ballonparken. 

Formanden meddelte, at der var meget stor Interesse 
for Medlemsbladet , Flyv e: , der ogsaa i 1931 var blevet til
sendt en Ræktke Biblioteker samt større Institutioner og 
Virksomheder. 

Ved særlig Imødekommenhed fra August Bang's Side 
havde man sluttet en fordelagtig Kontrakt om dets Udgi
velse indtil Slutningen af 1933. 

Aflæggelse af Regnskab. 
Kassereren, Ingeniør M. P. Eskildsen, aflagde Regnskab, 

der udviste en Formue paa 11,834.87 Kr. pr. 31. Dec. 
1931. For Regnskabet blev der enstemmigt givet De
charge. 

Valg af Bestyrelse. 
Efter Tur Yar følgende af Bestyrelsen paa Omvalg: 

Oberstløjtnant C. Ferslev, Mester P. Nielse11, Direktør A. 
Gihm samt Direktør K. Krebs. Alle blev enstemmigt gen
valgte. 

Til Revisorer genvalgtes enstemmigt Generalkonsul V. 
Luclvigsen og Bogtrykker Ch. Leisner. 

Foredrag af Direktør Krebs, Det Danske Luft
fartselskab, om dansk Trafikflyvning. 

Efter at den meget stilfærdige Generalforsamling var 
sluttet, holdt Direktør Krebs et Foredrag om dansk Tra
fikflyvning. Foredragsholderen skildrede korteligt Det 
Danske LufHartselskabs Udvikling og Arbejde fra dets 
Start i 1920 indtil Dato, og omtalte herunder den Frem
gang, der har fundet Sted med Hensyn til Befordring af 
Passagerer, Pos,t og Gods. 

For 1920 og 1931 er disse Tal henholdsvis følgende: 

1920 1931 
Fløjne Kilometer .... .. . . . .. ............ . 38,190 218,124 
Antal Passagerer paa Rute .. . .......... . 83 2,885 
Antal Passagerer paa Rund- og Ekstrafl. 558 1,998 
Gods i kg .... . ... .... .. . .............. . 0 19,738 
Post i kg ......... . .. . ................ . 415 12,159 
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Efter at have omtalt Betydningen af Luftpostens Besor
gelse over lange Afstande, udtalte Direktør Krebs, at D. 
D. L. i høj Grad har Grund 1il at værdsætte den Forstaa
else, som denne Opgave har mødt hos det danske Posl
væsen, som i Forbindelse med andre Landes Poststyrelser 
har iværksat de saare betydningsfulde Natpostflyvninger, 
der foreløbig som Forsøg har fundet Sted mellem Køben
havn og Berlin, Paris og London, og som i Aar agtes gen
nemført i 5 Maaneder, nemlig fra Maj til Oktober. Ved et 
Samarbejde med K. L. M. vil Natpostflyvningen i Aar 
~nderligere blive udvidet og forbedret saaledes, at et Brev, 
som lægges i Postkassen i København om Aftenen ved 
7-Tiden, vil være Adressaten i London i Hænde næste 

t- 1 

Herhjemme fra. 
Plolytek11isk Svæveflyvergruppe. 

Polyteknisk Svæveflyvergruppe har ved den ordinære 
Generalforsamling den 11. Marts valgt følgende Besty
reh~e: 

Formand: Stud. polyt. Th. Jessen, Gyldendalsvej 10, 
Lyngby. 

Næstformand: Stud. polyt. K. Petersen, Enghavevej 
23, V. 

Sekretær: Stud. polyt. Børge Lurm, Strandvej 40, Heil. 
Kasserer: Stud. polyt. !<resten Lycie, Nordfeldtvej 4. 

Luftruten Detroit- Grønland- Kobenhavn. 
Som meddelt i Dagbladene arbejder det amerikanske 

-;l'ransamerican Aairlines Corporalio11 paa Oprettelse af 
en Luftforbindelse via Grnnland med Mellemlandinger paa 
Irland, Færøerne, Shetlandsnerne og Norge (Bergen og 
Oslo). Selskabets Repræsentant, Dommer Grims.rnn, har i 
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Formiddag mellem 9 og 10, og Svaret fra Modtageren vil 
kunne afsendes samme Dags Aften fra London og saaledes 
udbringes i Kobenhavn næste l\lorgen. 

Posten paa denne Natpostrute vil blive befordret 1ude11 
ekstra Tillæ{f, altsaa til almindelig Posttakst. 

Til Slut omtalte Direktor Krebs hvilke Indvendinger 
Publikum - - d. v. s. kun den yderst ængstelige Del af 
Publikum - i Almindelighed havde imod Luftbefordrin
gen, og imødegik disse paa en særdeles overbevisende 
Maade. 

Foredraget fiengslede Tilhørerne i meget høj Grad og 
lonnedes med stærkt Bifald. 

disse Dage aflagt Besøg i Ko'benhavn for at forhandle med 
den danske Regering om de nødvendige Koncessioner til 
Oprettelse af Lufthavne i Grønland og paa Færøerne. 
Dommer Grimsson udtaler, at den projekterede Luftrute 
~kal være i Gang inden December 193Ci. 

Tmnsamerican .\irlines er et forholdsvis nyt Selskab, 
idet det paabegyndte sin første Luftrute den 17. Juli 1928. 
I Øjeblikkel opretholder det seks kortere Luftruter 
Nordamerika. 

Dansk Motor- Off Svæveflyve1· Forening. 
Foreningen~ Næstformand, Hr. C. le Dous, meddeler 

os, at Medlemmerne arbejder ihærdigt paa Fremstillingen 
af et nyt Bæreplan til Skoleplanet. Dette faar Profil Giit
tingen 53!1. 

For at give l\ledlemmerne Lejlighed til at indove Auto
Slæbestart, har Grn~serer Hansen, Dr. Olgasvej 6, og Vogn
mand Carl Pete1·se11, Kong Georgsvej, foræret Foreningen 
en 6n H.K. Willys Knight. 

Verdensrekorder pr. 1. Januar 1932. 
(Anerkendte af F. A. I.) 

Flyvemaskiner. 
Distance i lukket Hune: 

10.372 km. Franskmændene Le Brix og Doret den 7. 10. 
.Juni 1931. Dewoitine D. 33 med 600 H.K. Hispano. 

Distance i lige Line: 
8065 km. Amerikanerne Boardman og Polando den 28. 

- :iO. Juli 1931. Bellanca med 300 H.K. Wright J. 6. 

Højde: 
13.157 m. Amerikaneren Løjtnant Soucek den 4. Juni 

1930. Wright :i-Apache« med 450 H.K. P. W. Wasp«. 

Varighed (i lukket Bane) LLden Brændstofpaafyldning: 
84 Timer 32 Min. Amerikanerne Lees og Brossy den 2:i. 

- 28. Maj 1931. Bellanca med 225 H.K. Packard-Diesel. 

Varighed med Brændstofpaafyldning: 
553 Timer 51 Min. Amerilrnnerne Brodrene Hunter den 

11. Juni til 4. Juli 1930. Stin~on »Detroiter« med 300 H.K. 
Wright. 

Hastighed: 
655 km i Timen. Englænderen Lojtnanl Stainforth den 

29. September 1931. Supermarine S. 6 B. med 2300 H.K. 
Rolls Royce R. 

llaslighed over en Strækning paa 100 lem: 
531,8 km i Timen. Englænderen Lojtnant Boothman den 

13. September 1931. Supermarine S. 6 B. med 2300 H.K. 
Rolls Royce R. 

Friballoner. 
Varighed: 

87 Timer. Tyskeren Kaulen den 13. til 17. December 
1913. 

Distance: 
30:i2 k111. Tyskeren Berliner clen 8. Lil 10. Februar 1914. 

llujde: 
1:i,781 m. Prof. Piccard og Kipfer (Svejts), d. 27. Maj 1931. 

Luftskibe. 
Varighed: 

71 Timer. Dr. Eckcner med »Graf Zeppelin« den 29. Ok
lohcr til 1. November 1 !128. 

Distance: 
(i384 km. Dr. Eckener med »Graf Zeppelin« den 29. Ok

loher til 1. November 1928. 

llojde: 
3080 111. Fran .~k Luflsldb f:onte c den 18. Juni 1912. 

\ 'arighed: 
Svæveplaner. 

14 Timer 7 ;\lin. Tyskeren Schulz med »Westpreusen c 
den 3. l\Iaj 1927. 

!Jisl<mce i lulclcet Bane: 
4:i5 km. Tyskeren Schulz med >Weslpreusen c den 3. Maj 

1927. 

Distance i lige Une: 
220 km. Ty.,;keren GronholT med »Fafnir« den :fa .Juli l!l31. 

Jløjde {(over Startstedet): 
2589 m. Kronfeld (Østrig) med ~\\'ien« den 30. Juli 1929. 

Ilaslighed over mindst 1 km: 
54 km i Timen. Tyskeren Schulz med » Westpreuseoc den 

5. Maj 1927. 

r. 

< 
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Sikkerhed i Luften ! 

.IRVIN 
FALDSKÆRME 

anvendes 1 over 

30 
LANDE 

Irvin Air Chute of Gt. Britain Ltd. 
Letchworth, Herts, England. 

HELLE.SEN 
T0R-E:.LavE.NT 

* kendt 

som 

ældst 

og 

bedst 

* 
Amsterdam P nr l11 
Antwcr~ n Reni 
Athen R e3-·kjuvlk 
Bnrcelon11 R lga 
Dem R om 
Bllbao R otteN11m 

:i~'!',i ft~~:::;; 
Oenr Valetta 
Ghcot Waraua,.·;a 
HelalDgfors Wien 
Konataotloopcl Zztgreb 
Kowno ---
Llbau Bangkok 
.-,l~ge Bato.vh1 
u"abon Bclruth 
London Bombay 
Luicrø Calcun:i 
Luxembour,e• Cantoo 

Clausen Colombo 
Madrid Harbln 

g~rto ~=~-~~ni 
11 ... ,. 

llnnllln 
Nlc~ la 
Pcnang 
Rangoon 

t~:~:f 
Slng:aponi 
Smyroa 
Soero.bahl 
TandJong•Pr1ok 
Tolclo 

Alexandria 
Angoln ~=~sk Koneo 

Capo Town 
OaSD.blnnca 

g:~:fum 
Durbon 
Fernando Poo 
Funchal 
Gambit: 
Guldk)'atcn 
JobannesbutJ 
Kamcrun 
Liberia 
Mclllhl 
Nalrobl 
Nigeria 
Fort .Elliabotb 

* 40 
Aars 

teknisk Forskn. 

og 

praktisk Erfaring 

* •1t O p l • CI 

Sierra Leono 
Sornallland 
rnnganylka 
Togoland 

Oubndos 
llolh'la 
Dr\llsk Oulana 
Duenos Alrea 
Colomblu 
Costa n 1ca. 
Ecuador 
Guotemnl:i 
Ha,·nnn 
11.anduras ~~.,~o~,., 
Montevldco 
Nicaragua 
Panama 
Pnraguay 
Param• rlbo 
Peru 

P o~o Alegro 
Porto Rita 
P ort of Spaln 
runta Arenas 
Rlo de Janclro 
Rosarlo 
Saln dor 
Banto Domtnao 
Sao Paulo 
\'alparalso 
Venezuela 

Adl!:htlde 
Aut kland 
Brisbane 
Chrlstch11rcb 
Duntdln 
Hobart 
L4unceston 
Mclbourno 
Perth 1t. 

~:1i~cion 

Qet Danske Luftfarts~lskab %. I 
København - Vesterbrogade 5 

Generalrepræsentant for 

A. B. A., Stockholm - D. L. H., Berlin • Farman, Paris 
K. L. M., Haag - S. A. B. E. N. A., 8riissel, m. fl. 

Fartplan April Maaned 1932. 
Afgang 

I{obenhavn 
9.00 
9.15 
9.00 
9.15 
9.15 
9.15 
9.00 
9.00 
9.00 

16.45 
17.25 

9.00 
9.00 

Bestemmelsessted 

Amsterdam') 
Antwerpen 
Berlin 
Brlissel 
Dlisseldorf 
Essen <. 
Hamburg Lflb~~k> 
London ' ) 
Llibeck 
Malmo .. ") 
Paris ') 
Rotterdam ') 

1) 17/4-D0/4 1 Time senere. 

Ankomst 

12.20 
15.45 
13.25 
l!i.15 
14.30 
14.00 
11.25 
15.301) 
10.35 
17.00 
17.40 
16.30 
13.20 

Billetpris 
lfr. 

133,00 
160,00 

72,00 
160,00 
110,00 
105,00 

60,00 
205,00 
48,00 
-15,00 
15,00 

193,00 
141,00 

") Hverdage & Søndage ; de øvrige Forbindelser kun Hverdage 

Sommerfartplanen træder i Kraft l/5 1932. 

Oplysninger og Bi/letter faas i alle Rejsebureauer samt 
hos Del Danske Luftfartselskab Afs. 

SCMIDT & IVERSEN 
ASSURANDØRER 

'=== GL. TORV 10-12 '=== TELEFON 11,270 • 11,423 • 18 281 
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Aristokraten blandt Motorcycler 

~ 
Et a. P. Mmrke 

Uovertruffen Konstruktion 
Højeste britisk Kvalitet 

Billigste danske Priser 
10 fremragende Moileller - Priser fra 

Kr. 885.oo 

FBRivKrnE1 
~@:Xc)@:Xc)@:Xc)@:Xc)@!Xc)~ 

Il. V. S., København, spørger: 
Kan »Flyv« opgive mig Verdensre

korderne for Hastighed og Varighed 
med en Flyvemaskine? 

Sv. I dette Nummer af Bladet brin
ger vi en Oversigt over de vigtigste 
Verdensrekor,der, der pr. 1. Januar 
1932 er anerkendt af Federation. 

Forlang Prospekt .\cronautique Internationale. 
Hovedforhandler for København og Sjælland: 

0 
C. REINHARDT 

LungbyveJ 36. c. 12372 N. K. K1·islensen, Næstved, spørger: 
Søtorvet 1 - VodroffsveJ 56 I »Flyv« bedes venligst opgive mig 

---------------~' Titlerne paa nogle engelske eller ty-

Luftfartforsikringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Fraktion for Danmark 
Tlf. Central 12 793 

<=· 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
\'ecl Billetkontorel i 

Lufthavnen 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
C(;'alrige berømte Flyvere 'Verden over benytter: 

BOSCH-itCagneter 
BOSCH-Startmagneter 

BOSCH -C(;'ændrør 

BOSCH-1Jynamoer 
BOSCH -Startere 

BOSCH- Gummikoblinger 

A/s MAGNETO 
København Ø. - Øster Farimagsgade 28 

Tlf. 13852 Tlf. 13852 

. . . . 
• • • • • . . 
• • 

GeneralreprEBsentan t er for 
Robert Bosch A-G., Stuttgart . . . . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllll llllllllllllllllllll lllllllll 

NYE BØGER 
Charles E. Lee: 

Aviation year book, 1932. 
ca. Kr. 10.50 

C. G. Gray: 

Jane's all the world's aircrait, 
1931. ......... .... . ca. Kr. 38.00 

F. T. Jcme: 
All the world's aircraft. :!1. ,\ar

gang. . . . . . . . . . . . . . ('a. Kr. 42.00 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Tel1. 2552 • 13303 - 13404 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

ske Buger, der populært omhand ler 
s,,æveflyvning. 

Sv. F. Eks. følgende tysike: von 
Langsdorff : Das Segelflugzeug, Fritz 
Stamer : Gleil und Segelflugschultw{J 
samt Zinnecker: Segelfliegen, Vor
schliige fifr die Einrichlung von Se
{lelfluugruppen. 

Engelske: - P. and M. White: Gli
ding and Soaring, og The Hamlbook 
of lhe British Gliding Associaliun. 

Henvend Dem til August Bangs Bog
handel, Vesterbrogade 60, hvor alle 
videre Oplysninger kan faas. 

0 -

v. P., Kobenhavn, spørger: 
Hvor mange militære Flyvemaski

ner er Sovjetrusland i Besiddelse af? 
Sv. Nojagtigt vides dette ikke. Iføl

ge Oplysninger til Folkeforbundet har 
Sovjet 750 Flyvemaskiner. 

- O-

K. Sørensen, GI. Kongevej, spørger: 
.Jeg vilde gerne have nogle Oplys

ninger og Tegninger, der gav Anvis
ning paa Bygning a,f et Svæveplan. 
Hvo1· kan jeg faa saadanne? 

Sv. Ved Henvendelse til Næstfor
formanden i Dansk Motor- og Svæve
flyver Forening, Hr. C. le Dous, In
gerslevgade 194. Tlf. Vester 6257 u. 

{.·(\(\(\) 
· ... · \ J · .... 

· .... 

lllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

NYE BØGER 
God Flyvebog for Amatører! 

Practical Flying for Amateurs. 
Illustreret . . . . . . .. . ... . ca. Kr. 5.00 

For Flyve- Mekanikere: 

John E. Yo1mg er: 

Airplane construction and re
pair. A textbook for airplane 

mechanics . . .. .... ea. Kr. 18.00 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Tel1. 2552 - 1aaoa - 13404 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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Abonnement paa "FLYV" 
Tidsskrift for 

Det Kongelige Danske Aeronautiske Selskab 

Koster kun 6 Kr. pr. Aargang 
pr. Nummer 50 Øre 

Bestillinger modtages hos alle Boghandlere samt paa Bladets Ekspedition: 

AUGUST BANGS FORLAG 
Vesterbrogade 60 - København V. - Telf. 13.303 & 13.404 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •• 
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Det Danske Luftfartselskab %. 
København - Vesterbrogade 5 

Ganøral reprm1entant for 

A. B. A ., Stockholm - D. L. H., Berlin - Farmen, Paris 
K. L. M., Haag - S. A. B. E. N. A" BrOssel. m.fl. 

Nogle af de vigtigste Luftforbindelser i Maj Maaned 1932. 
Afgang d A k Billetpris l{øbenhavn llestemmelsesste n omst l{r. 

9.00 Amsterdam') 13.201) 133,00 
9.00 & 9.05 Antwerpen') 14.50 & 16.00 160,00 
9.05 Basel 17.15 60,00 + RJI.I. 90,00 
9.30 & 12.35 Berlin 12.35 & 16.15 72,00 
9.00 & 9.05 Briissel ') 15.20 & 15.20 160,00 
9.05 Frankfurt 14.40 60,oo + RM. 55,00 
9.05 Genf 18.55 60,00 + " 118,00 
9.05 Hamburg ') 11 .00 60,00 
9.05 Koln ') 14.40 115,00 
9.00 & 9.05 London ') 16.45 & 17.55 205,00 

12.35 Liibeck 14.10 48,00 
7.55 Malmo ") 8.10 15,00 

17.35 " 17.50 15,00 
19.10 & 19.15 ' ) 19.25 & 19.30 15,00 
9.05 Mu"nchen 17.10 60,oo + RM. 87,00 
9.00 & 9.05 Paris ') 16.45 & 17.20 193,00 
9.30 Prag 17.25 72,00 + RM. 42,00 
9.00 Rotterdam ') 14.25 1) 141,00 
9.30 Stettin 11.20 62,50 
9.30 Wien 19.25 72,00+RM. 82,00 
9.05 Ziirich 17.35 60,00+ " 101,00 

1) ' /•-11/• t Time tidligere. ') Ogsaa Søndage. 
Den 1/8 aabnes Ruten til Goteborg- Oslo og Eftermid

dagsruten til Hamburg via Flensborg-Kiel. 

Oplysninger o_g Billetter faas i alle Rejsebureauer og 
hos Det Danske Luftfartselskab Afs. 
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Side 42 

Flyvemaskinens Stabilitet 
Minimomshastig hi 

Ing. C. V. Thymann, M. II 
(Fortsat Ira .. FLYV• Nr. 4. 

Fig. 5. Curtiss , Tnnnge 

Selv om man maa sige, at af de her omtalte 
Midler til Fremme af Sikerheden ved lave Flyve
farter har kun de automatiske Spalteklapper paa 
Planenderne samt Balanceklapper med Spalte ved 
den førende Kant endnu vundet nævneværdig Ud
bredelse, har dog de fleste af dem været prøvet, 
dels enkeltvis og dels i forskellige Kombinationer, 
ved en bestemt Lejlighed, hvoraf det fremgik, hvad 
man for Tiden maksimalt kan opnaa i den omtalte 
Retning. Der tænkes her paa den i Nærheden af 
New York, i Tiden fra den 1. November 1929 til 
den 1. Januar 1930, afholdte "Daniel Guggcnheim 
Safe Aircraft Competition,,. Denne Konkurrence, 
der blev udskrevet den 20. April 1927 og til hvis 
Afholdelse og Præmier de resterende Midler af Da
niel Guggenheims Fond til Fremme af Aeronautik
ken skulde anvendes, gik ud paa at fremskaffe en 
Flyvemaskintype med væsentligt bedre sikkerheds
mæssige Egenskaber, end de for Tiden normale 
Typer besidder. 

Af de omfattende Betingelser skal her kun næv-
nes følgende Fordringer: 
Største Hastighed ...... . ... .. 110 m.p.h. (177 km/T) 
Mindste Flyvefart . . . . . . . . . . . . 35 ( 56,3 -- ) 
Mindste Glidehastighed . . . 38 ( 61,2 - ) 
Samlet Last ...... 5 pounds (2,27 kg) pr. Hestekraft 
Startlængde ...... 300 ft (91,5 m) 
Udløb efter Landing ...... 100 ft (30,5 m) 
Ved Landing bag en 35 ft (10,67 m) høj Forhin

dring, skulde Maskinen være standset højst 300 
ft (91,5 m) fra Forhindringens Fodpunkt. 

500 ft (152,5 m) fra Begyndelsespunktet af Start
løbet skulde Maskinen klare en 35 ft (10,67 m) 
høj Forhindring. 
I Fordringerne til Stabiliteten krævedes hl. a. at 

inden for et Hastighedsomraade fra 72,5 km/T til 

") Angnnencle de benyttede Begrebsbetegnelser henvises til ,Fortegnelse 
over luftlartstekniske Udtryk og Betegnelser". 
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Halepartiet var konstrueret med særlig Henblik 
paa at undgaa, at de enkelte Dele "skyggede" for 
hverandre (jævnfør "Flyv" Maj 1931, Side 41 og 
42). 

Understellet var udført særligt stærkt, og Sam
mentrykningslængden af Støddæmperne var ca. 
dobbelt saa stor som normalt. 

Handley Page "Gugnunc,, (Motor 155 Armstrong 
Siddeley). 

Automatiske Spalteklapper haadc paa Over- og 
Underplan (se Billedet). 

Over- og Underplan var paa hele Spændvidden 
forsynet med Klapper ("flaps,,). Betjeningen af 
disse udførtes af Spalteklapperne, saaledes at naar 
Spalten aabnedes, blev Klapperne lagt ned. Dog 
var de to yderste Stykker af Overplancts Spalte
klap, som laa foran Balanceklapperne, ikke for
bundet til disse flaps og var følgelig helt fri i de
res Bevægelse. 

De af Curtiss opnaaede Hastigheder var følgen
de: 
Største Hastighed ......... 111,6 m.p.h. (179,5 km(f) 
Mindste Flyvefart .. .. . . 30,6 ( 49,3 - ) 
Mindste Glidehastighed 37,1 ( 59,7 - ) 

V ForholdPt ,rm•x var altsaa 3,65. 
min 

Prøverapporten udtaler, at Stahilitets- og Styre
egenskaberne ved Minimumsfarten skønnedes om
trent tilfredsstillende. Curtiss Maskinen var noget 
bedre end Handley Page Maskinen, da den først
nævntes Balanceklapper var mere effektive end de 
mere normale, der fandtes paa sidstnævnte; end
videre havde Tanager paa Grund af den bedre 
Konstruktion af Halepartiet bedst Retningsstabili
tet. 

Endvidere skønnede Prøvekomiteen, at Betjenin
gen af Planklapperne ("flaps,,) af Flyveren gav 
bedre Resultat end den af Handley Page anvendte 

Side 43 

Betjening ved Hjælp af de automatiske Spalte
klapper. 

Komiteen udtalte sin Beklagelse af, at den an
meldte Autogyro ikke mødte til Prøverne (antage
lig har man ikke naaet at faa Maskinen færdig i 
rette Tid). 

Prøven paa Glidning med helt standset Motor og 
Styrepinden trukket helt tilbage blev ikke bestaaet 
helt godt af nogen af de to Maskiner. Curtiss Ma
skinen var nærmest Idealet, men var dog tilbøjelig 
til at komme i regelmæssige Svingninger om y-Ak
sen (Tværaksen); disse antog dog aldrig nogen fa
retruende Karakter. 

Resume. 
Som det frcmgaar af ovenstaaende Udredning, 

er det Arbejde, der hidtil har været gjort for at 
forøge Aeroplanets Sikkerhed gennem Forbedring 
af dets Flyveegenskaber ved den mindste Flyve
fart, resulteret i Udvikling af en Række Anordnin
ger, der i ret høj Grad svarer til de tilsigtede For
maal. Resultaterne af Guggenheim Konkurrencen 
viser, at man med en praktisk anvendelig Maskine 
kan opna en meget lav mindste Flyvefart sammen 
med gode Stabilitets- og Styreegenskaber ved den
ne. Men Konkurrencen viste tillige, at efter at man 
i alt væsentligt har overvundet Vanskeligheden 
med Tabet af Tværstabilitet ved Overskridning af 
den kritiske Indfaldsvinkel, dukker der et nyt Pro
blem op i Form af mangelfuld Høj derorsvirkning, 
saaledes at man endnu ikke har naaet det Ideal, 
som man af de opstillede Betingelser ved Guggen
heim Konkurrencen kan se, at Komiteen har sigtet 
paa, nemlig en Maskine, der med standset Mbtor og 
Højderoret lagt helt op, glider stabilt med saa rin
ge lodret Hastighed, at Maskinen kan tage Jorden 
uden at Landingsstødet medfører Havari, men kan 
optages af et stærkt og hensigtsmæssigt konstrue
ret Understel. 

Fig. 0. Hnndley Page , Gugnunc• . 

Dornier Do. X 3. 
Det tredje Luftfartøj af Typen Do. X, der ligesom Do. 

X 2 er bestemt for Italien, er nu bygget færdigt og vil over 
Alperne blive fløjet til Italien. 

Grækenlands Luftbudget. 
For Aaret 1932- 33 beløber det græske Luftbudget sig 

til 150 ~lillioner Drac,hmer ( ca. 8 ½ Million Kroner). Be
løbet omfatter baacle det militære og civile Flyvevæsen. 
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Præsident for F. A. I., Prins Bibesco's Luftjagt. 

Den eenmotorede Fragtflyvemaskine J unkcrs 
Ju 52 bliver nu ogsaa bygget med tre Moto
rer, og den første Maskine af denne Type er 

blevet bygget som Luftjagt til Præsidenten for 
F. A. I., Prins Bibesco. 

Den er udstyret med tre Hispano-Suiza Motorer 
paa ialt 1900 H. K. (750 H. K. i Midten og 575 H. K. 
paa hver Side). D,ette giver den en største Hastig
hed paa 246 km og en Marchhastighed paa 220 
km/T. Med en Brændstofbeholdning, der svarer til 
en samlet Flyvevægt paa 9200 kg, har den en 
Aktionsradius paa 2000 km. Til hurtig Tømning af 
Brændstofbeholderne er disse forsynet med særlige 
Ventiler, der kan betjenes fra Førersædet. og paa 

Englands Luftbudget. 
Det engelske Flyvevæsens Budget for Finansaaret 1932 

- 33, der nylig er blevet forelagt, beløber sig til 19.702.700 
i'., d. v. s. ca. 1 11~ Million i'. mindre end Aaret forud. Bud
gettet omfatter saavel det militære som det civile Flyve
væsen, hvilket sidste faar 4 73.000 f'.. 

Antallet af civile Flyvemaskiner i Svejts. 
En interessant Sammenligning mellem Flyvningen her

hjemme og i et Land som Svejts har vi i den Oversigt, som 
det svejtsiske Luftdepartement nylig har offentliggjort. 
Efter denne var der pr. 1. Januar 1932 82 civile Flyve
maskiner i Landet. Heraf var de 26 Trafikflyvemaskiner, 
medens de 56 var Sportsflyvemaskiner. Sidstnævnte for
deler sig med 16 Maskiner som tilhørende 9 Sportsflyve-

.. 

denne Maade er det muligt at tømme alle Behol
derne i Løbet af to Minutter. Køleranlæget er saa 
rigeligt dimensioneret, at Luftfartøj et uden ekstra 
Kølere kan f ærdcs i tropiske Egne. 

Hele det indvendige af Luftjagten er udstyret 
paa en særlig Maade. Bag Førerrummet er Plads 
til et Radioanlæg, samt Toilet og Vadskerum. Den 
19,6 m " store Kabine er delt i to Afdelinger, hvoraf 
den forreste skal anvendes til Sove- og Opholds
rum for eventuelle Medrejsende, m edens den bage
ste er Prinsens private Opholds- og Arbejdsrum. 

Det forreste Kabinerum er beklædt med en lyd
dæmpende Isolation, hvorover der er anbragt 
Metal-Sølvtapet. Samtlige Spanter er beklædt m ed 
Elektron-Blikprofiler. Udstyret bestaar af fire, 
røde, bekvemme Læderlænestole samt et langt 
Skab af Duralblik; sidstnævnte benyttes til Opbe
varingssted for to Klapsenge af Elektronrør, der 
kan hænges op bag hinanden langs Kabinevæggen. 
Endvidere er der et Hjørneskab af Duralblik til 
Opbevaring af Levnedsmidler, og i Kabinevæggen 
er anbragt et Klapbord. 

En Dør fører ind til den bageste Kabine. Dette 
Rum er ligeledes forsynet med en lyddæmpende 
Isolation, og det er beklædt med Metal-Guldtapcter. 
Spanter, Hjørner m. m . er lakeret i samme Farve 
som Tapetet. Udstyret er en Sofa med Ryglæn, der 
anvendes til Sengested; nedenunder et Skab til Op
bevaring af Jagtgeværer, et Klapskrivebord med 
Stol i brunt Læder samt et Bagagenet. 

Begge Rum er belagt med Tæpper og er forsynet 
med Varme-, Lys- og Ventilationsanlæg. Bag det 
egentlige Passagerrum er et ret stort Bagagerum, 
hvori tillige Drikkevandsbeholderen er anbragt. 
Endvidere findes der Bagagerum i Planets Midter
stykke. 

Luftjagten har Indregistreringsbogstaverne CV 
- F. A. I. (CV - Rumænien, FA I - Federation 
Arronautique Internationale), og paa Planerne er 
der malet regnbuefarvede Kokarder som Symbol 
paa F. A. l.s internationale Karakter. Dicsforuden 
fører Luftfartøjet det prinselige Hus' Flag samt 
Rumæniens Farver. 

klubber, medens de 40 er i privat Besiddelse. Af samtlige 
82 Flyvemaskiner er 8 Trafikmaskiner og li Sportsflyve
maskiner af svejtsisk Fabrikat (Comte). 

Svæveflyvestævnet ved Rhon 1932. 
Aaret Rhon-Stævne vil blive afuoldt i Dagene fra den 

17. til 31. Juli. Nærmere Oplysninger kan faas ved Hen
vendelse til Geschiiftsstelle der Rhi.in-Rositten-Gesellschafl 
e. V., Frankfurt a. Main, l\lainzer Landstrnsse 42. 

Svæveflyvningen i Rusland. 
Det store sovjetrussiske Luftforbund :i>Ossoaviachim« 

har i Nærheden af Moskva oprettet en Fabrik til Frem
stilling a,f Svæveplaner. Der skal bygges 1000 Glide- og 
Svæveplaner om Maaneden. 

j 

( 

( 
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Vejledning for Ansøgere om Certifikat som autoriseret 
Flyvemekaniker. 

Il
a der gentagne Gange har været rettet Fore
spørgsler til Selskabet om hvilke Fordrin
ger, der kræves for at faa Certifikat som 
autoriseret Flyvemekaniker, har Statens 

Luftfarttilsyn, Ingeniør M. P. Eskildsen, beredvil
ligt meddelt os følgende vejledende Oplysninger : 

1. Ansøgningsblanketten, der faas paa Luftfarts
tilsynets Kontor, Christiansborg, skal udfyldes 
omhyggeligt og indsendes gennem Luftfartstil
synet til Ministeriet for offentlige Arbejder, 
idet der samtidig indbetales 15 Kr. 

2. Ansøgeren skal være fyldt 19 Aar. 

3. Ansøgeren skal have dansk Statsborgerret el
ler være i Besiddelse af en herfra af Minis te. 
riet givet Dispensation. 

4. Med Ansøgningen skal følge en Lægeattest, 
godkendt af Ministeriets Tillidslæge, og som 
viser, at Ansøgeren tilfredsstiller de Krav i 
Henseende til aandelig og legemlig Førligh,;d, 
som er opstillet i Reglement E. i Anordning 
om Luftfart. 

5. Med Ansøgningen skal følge en Forholdsat
test, der viser, at Ansøgeren er ædruelig og 
paalidelig. 

6. Med Ansøgningen skal følge et Fotografi af 
Ansøgeren. (Dettes Hoved skal have 1'11 Stør
relse af ca. 1,5 X 1,5 cm). 

7. Ansøgeren skal have været beskæftiget mindst 
2 Aar som Mekaniker ved Bygning og/eller 
Vedligeholdelse af Luftfartøjer og et lignende 
Tidsrum ved Bygning og/eller Vedligholdelse 
af Flyvemotorer eller et Tidsrum af mindst 3 
Aar som Mekaniker ved Pasning, Betj enning 
og Vedligeholdelse af saavel Luftfartløjer ,om 
Flyvemotorer og være udlært i et Maskin- el
ler Motorfag. Udførlig Erklæring herom skal 
medfølge. 

8. Ansøgeren skal have særlig Erfaring for og 
Kendskab til den eller de Typer af Luftfartøj
er og Flyvemotorer, men Hensyn til hvilke 
Certifikatet skal gælde. · 

9. Ansøgeren vil blive henvist til hos Luftfartstil
synet at underkaste sig en Prøve, der kan vær<.> 
dels teoretisk dels praktisk, og som skal !)e
staas med tilfredsstillende Resultat. 

Denne Prøve omfatter: 

A. De almindelige Principper for systematisk 
Undersøgelse af Luftfartøjer forinden Flyv
ning, nemlig: 

a. Metoder, der anvendes til Kontrollering 
af en nøjagtig Samling af Flyvemaski
ners forskellige Dele og Opspænding af 
Fl:yvemaskiner. 

b. Kontrollering af Materialer, der anven
des ved Fremstilling af Flyvemaskiner, 
og Kendskab til de karakteristiske Fejl, 
der gør dem uanvendelige til Brug i Fly
vemaskiner. 

c. Kendskab til Varmebehandling, Svejs
ning, Lodning, Limning og Imprægne
ring af Flyvemaskindele. 

d. Styregrejers Funktionering og deres 
Vedligeholdelse. 

e. Fejl, der kan opstaa ved Flyvemaski
ners forskellige Konstruktionsdele som 
Træ-, Staal-, Letmetaldele, Beslag, Bar
duner, Styreliner, Stangtræk, Planbe
klædning, Propellere, Understelsaff j ed
ring, Hjul, Pontoner, Tanke m. m. 

f. Lokalisering af Fejl, der er observeret 
under Flyvning, og hvorledes disse ret
tes. 

g. Havarier og Overanstrængclser , der kan 
opstaa ved daarlig Landing eller Start 
eller ved for kraftige Manøvrer paa 
Land eller Sø. 

h. Funktionering af Flyveinstrumenter 
(undtagen Kompas, Kronometre, Kurs. 
og Distancemaalere) og af elektriske 
Anlæg. 

1. Forholdsregler til Forhindring af Brand. 

j. Kendskab til Stabilitetsforhold ved for
skellige Belastninger. 

B. De almindelige Principper for systematiske 
Undersøgelser og Prøver af Flyvemotorer og 
Vedligeholdelse af disse, nemlig: 
a. Forskellige Motortypers Funktionering 

og Metoder, der anvendes ved Motorl'rs 
Klargøring til Drift. 

b. indgaaende Kendskab til Brændstofsy
stem er, Oliesystemer, Tændingssystem<'r, 
Kølesystemer og disse Systemers Fnnk
tionering. 

c. Kendskab til periodiske Eftersyn og 
Tidsforløbene mellem disse. 

d. Kendskab til Indstilling af Ventiler og 
disses Vedligeholdelse. 

e. Kendskab til Funktioneringen af alle 
Motorinstrumenter. 

f. Kendskab til anvendigelige Brændstof
og Oliesorter. 

g. Kendskab til Konstruktion, Prøve og 
Vedligeholdelse af alt Tilbehør til Mo
torinstallationen. 

h. Kendskab til Føring af Motorjournaler. 
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C. Kendskab til Anordning om Luftfart, særligt 
Reglement B. 

10. Dersom Ansøgeren tilfredsstiller de i Punkter
ne 2- 9 (begge insl.) nævnte Betingelser, vil 
han fra Ministeriet faa tilstillet et Certifiknl 
som autoriseret Flyvemekaniker. 

11. Et saadant Certifikat giver IndehavC'rPn Hr t 
til at udfærdige de i Anordning om Luftfart 
angivne Sikkerhedsattester, naar han har i un
det, at vedkommende Luftfartøj er i luftdygtig 
Stand, og det giver endvidere Indehaveren Ret 
til at gøre Tjeneste om Bord som Flyvemeka
niker under Flyvning. 

12. Certifikatet har Gyldighed i eet Aar, regnet 
fra Udstedelsesdatoen, men kan fornys for eet 
Aar ad Gangen ved Luftfartstilsyncts Paateg
tegning herom. Certifikatet maa dog forinden 
være forsynet med tilfredsstillende Paategning 
af Tillidslægen. For Fornyelsen erlægges Kr. 5. 

Nye Bristol Motorer. 

li 
ristol Aeroplane Co., hvis 
Jupiter Type er kendt 
Verden over, har efter
haanden indført saa 

mange Forbedringer paa denne, 
at der er fremkommet en helt ny 
Motortype, eller rettere sagt lo 
Typer: Bristol Peaasu.~ og Bristol 
Mercury. Begge er ligesom .Jupi-
ter-Motoren !J-cylindrede, lufl-
kolede Stjernemotorer. Pegasus-
Motoren er beregnet til Luftfar-
tøjer af forskellig Type, der for-
1lrer l\Iotorer paa fi00 til 600 H.K., 
medens Mercury-Typen udeluk-
kende er konstrueret til lette, 
een-sædede Jagere med stor Ha-
stighed (350 km og derover). 

Sidstnævnte Motortype, der 
kaldes Mercury IV S. 2, har en 
noget mindre Diameter end Pe
gasus. Den er forsynet med en 
speciel Supercharger, saaledes 
at Motoren i 4300 m og ved 2250 
Omdrejninger yder f!0!i H.K. Stnrste Heslekraftyclel~e er 
!i!i0 H.K. (i 5300 111 og med 2600 Omdrejninger). 

Pegasus-Motoren fremstilles i fem forskellige Typer. 
Som det vil være Offentligheden bekendt har Hærens 

Flyverkorps for kort Tid siden afgivet en Bestilling paa 
Bristol Motorer til Anvendelse i de Bristol Bulldog Jagere, 

13. Dersom en autoriseret Flyvemekaniker i sin 
Tjeneste udviser Upaalidelighed eller Uagt
somhed eller udsteder Sikkerhedsattest for et 
Luftfartøj, for hvilket hans Autorisation ikke 
gælder, forbeholder Ministeriet sig Ret til at 
suspendere eller ugyldiggøre Certifikatet. 

14. Ovennævnte Regler finder tillige Anvendelse 
overfor Mekanikere eller andre Flyveteknike
re, der ønsker Ministeriets Autorisation til at 
foretage den i Anordning om Luftfart Regle
ment B. Afsnit 1 K. nævnte Kontrol af Luft
fartøjsmateriel under Bygning, Eftersyn og 
Reparation. Dog skal saadanne Personer tilli
ge kunne dokumentere, at de har gjort fyldest
gørende Tjeneste som Værkfører, Formand, 
Tilsynsførende eller lignende ved Virksomhe
der, der beskæftiger sig med Bygning eller He
para tion og Eftersyn af Luftfartøjsmateriel. 

Dersom saadanne Personer ikke skal gøre 
Tjeneste i Luftfartøjer, kan de fritages for de 
ovenfor omtalte Lægeundersøgelser. 

Bristol Bulldog Jagere med lllercury-Motor. 

der skal bygges herhjemme efter Licens, og den nye l\Io
tortype, der bliver indkøbt, er Bristol-Mercury. 

Som Eksempel paa Mercury-Motorens Ydeevne kan næv
nes, at den under en officiel Prøve ved den engelske Air 
i\linistry har udviklet en maksimal Ydelse paa 893 H.K. 

( 
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D. H. ,,Fox Moth". 
En ny økonomisk 4- 5-sædet Flyvemaskine med en 120 H. K. Gipsg III Motor. 

• t kunne 111edtage en Forer og fire Pasi,agerer paa 
en kortere Flyvetur ved Hjælp af en 120 H.K. 
Motor maa siges at være okonomisk Flyvning. 
Den nye de Havilland »Fox Moth c: kan gøre 

dette, skønt den normalt er beregnet til en Forer og tre 
Passagerer, med hvilken Last i\laskinen kan medføre 
Brændstof til en FlyYning paa ca. 575 km. Naar dertil 
føjes, at den nye Mm,kine kan købes for mindre end 1000 
.!:, maa det siges, at Flyvning ikke mere er uoverkommeligt 
for den private. 

>Fox l\foth c: er konstrueret af de Havilland's Chefingc
niøør, Mr. /larm, der er meget interesseret i Sej!l>port. For 
hurtigt at kunne komme til og fra Kysten - sammen med 
sin Familie - konstruerede Mr. Hagg, der selv er Flyver, 
Familieflyvemaskinen >Fox l\loth«. 

Til Brug for Rundflyvning er den nye i\Ioth ligelede:-. 
særdeles egnet, fordi den er i Stand til at kunne tage fire 
Passagerer op ad Gangen. Dette kan udnucrket lade sig 
gøre til de kortere Flyvninger, og til de længere Ture, hvor 
Passagererne skal kunne sidde mere bekYemt, vil et Pa~!>a
gerantal paa tre ogsaa give tilstrækkeligt økonomisk Ud
bytte. 

En anden Anvendelscsmaade for >Fox i\Iotla er som 
Privatmaskine for den i\Iand - eller KYinde - der ikke 
selv er Flyver, men som derimod beskæftiger en profes
sionel Flyver. 

Saafremt Stolene fjernes fra Kabinen, vil man faa en 
yderst okonomisk Fragtflyvemaskine til Post og Gods paa 
de Ruter, hvor det ikke kan betale sig at anvende storre 
Typer . 

»Foll. l\Ioth c: - eller D. H. 83 - be!>taar af en Trækon
struktion ligesom Standard-Moth'en. Planerne, der kan 
klappe~ tilbage, er beklædt med Lærred, hvorimod Krop
pen er beklædt med Krydsfiner. I Kabinen, der har to 
magelige Pladser (Side om Side), kan der anbringes to 
ekstra Stole, saaledes at der ialt kan rummes fire Passa
gerer. Førerens Plads er bagved og udenfor Kabinen. 

Maskinens Tornvægt er ca. 4 77 kg, og den største tilladte 
Bruttovægt er 931 kg. Med 87,6 kg Benzin og 7,7 kg Olie 
er der 359 kg tilbage til Furer og anden Last. Marchhastig
heden er ca. 150 km, største Hastighed 177 km/T. Prisen 
er 995 .i:. 

Herhjemme fra. 
Den projekterede amerikanske Luftrute via Grønland. 

De Forhandlinger, som Trnnsamerican Airlines har 
ført med Grønlands Styrelse angaaende Luftrute via Grøn
land, har foreløbig ført til det Resultat, at det amerikan
ske Selskab har faaet Tilladelse til, foreløbig for eet Aar, 
at sende nogle af sine Sagkyndige til Grønland for at fore
tage de forberedende Undersøgelser. Bestemmer man sig 
saa paa Grundlag af disse Undersøgelser til at paabegyndc 

Ruten, vil Ministeriet for Søfart og Fiskeri give Tilladelse 
til Proveflyvninger i to Aar. Derefter skal der optages 
fornyede Forhandlinger. 

Ni Militærflyvere til Svejts. 
I det internationale Flyvestævne, der afholdes i Svejts 

fra 22.- 31. Juli, vil Flyverkorpset deltage med 6 Fokker 
C-V og 3 Bristol Bulldog Jagere, 
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Et Lufttrafikselskab udbetaler 40 pCt. Dividende. 

Junkers C,. SI som Godsmaskine i Ny-Guineu 

I om tidligere meddelt i "Flyv" har Flyve
maskinen de senere Aar fundet et virksomt 
Arbejdsfelt i Ny Guinea. I det indre af Lan
det findes en Række Guldmarker, hvor hen

ved 60 forskellige Selskaber arbejder paa at ud
vinde det kostbare Metal, og den eneste Maadc. 
hvorpaa man tidligere har kunnet opretholde For
bindelsen med Kysten, hat· været ved Hjælp af ind
fødte Bærere. At anvende Automobiler kan slet 
ikke lade sig gøre, <la der overhovedet ingen Veje 
findes, og tilmed maa man igennem Urskove samt 
passere en 3000 m høj Bjergkæde for at komme fra 

Kysten ind til Guldminedistrikterne. Til Fods varer 
Rejsen mellem 8 og 9 Dage, men pr. Flyvemaskine 
kan det samme Stykke V ej tilbagelægges i Løbet af 
40 - fyrretyve - Minutter. 

Selskabet, der har oprettet den meget paakræve
de Luftforbindelse, hedder "Guinea Airways Ltd", 
og det disponerer·bl. a. over 3 Junkers G. 31. Mel
lem de betydelige Fragtmængder, som Selskabet 
har befordret, skal bl. a. nævnes Traktorer, Last
vogne samt Dele til nogle store Maskiner, der iall 
vejer 3000 Tons. I en enkelt Maaned alene har fem 
af Selskabets Flyvemaskiner befordret over 1~ Mil 
lion kg Fragt. 

Hvor saa gunstige Vilkaar er tilstede, skal det 
økonomiske Resultat ganske naturligt blive godt, 
hvad Regnskaberne for de tre sidste Aar ogsaa ud
viser: 

I 1929 opnaaedes en Nettoindtægt paa 10,898 f:. 
Heraf blev de 4000 f: anvendt til Udbetaling som en 
Dividende paa 20 pCt., medens Restbeløbet over
førtes til Reservefondet. 

1930 var Nettoudbyttet steget til 31,568 f'., hvoraf 
23,568 f: udbetaltes som en Dividende paa 40 pCt., 
medens Resten overførtes til Reservefondet. Af den 
samlede Reserve blev der yderligere udbetalt 
20,000 ;f til Aktionærerne. 

1931 var Nettoudbyttet 24,8G7 t'., hvoraf der atter 
udbetaltes en Dividende paa 40 pCt., medens Rest
beløbet henlagdes til Reservefondet, som clcreftcr 
beløb sig til 10,671 f:. 

Flyvning og Reklame. 

Det nystnrtede Selskab , Dnnsk Flyvestævnetourne", der allerede har trutret bindende Aftaler om 
Opvisninger I en Række Provinsbyer Inder ogsoa sine Maskiner arbejde i Reklamens Tjeneste. 
En ni Moth•erne reklamerer saaledes for el herværende Benzinselskab, hvis Firmanavn med store 

Bogstaver Er malet pun Bæreplaner og Sideror. 

• 

• 
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STOL PAA SHELL 

SHELL AVIATION 
SPIRIT 

OG 

AEROSHELL 
LUBRICATINC OIL 

Af s D A N S K - E N G E L S K B E N Z I N & P E T R O L E U M S C O . 
KØBENIIA\' N K . 

• 
Sikkerhed i Luften ! 

IRVIN TELEFUNKEN FALDSKÆRME 

Radiostationer til Luftfartøjer anvendes i o v er 

St11rste Driftssikkerhed - letteste Betjening 3 0 
Ingen Akkumulatorbatterier 

LANDE Ringe Vægt 

• Irvin Air Chute of Gt. Britain Ltd. 
Letchworth, Herts, England. 



Aristokraten blandt Motorcycler 

~ 
Et B. P. Mmrke 

Uovertruffen Konstruktion 
Højeste britisk Kvalitet 

Billigste danske Priser 
10 fremragende Modeller • Priser fra 

Kr. 885.oo 
Forlang Prospekt 

Hovedforhandler for København ag SJmlland: 

C. REINHARDT 
Li,ngbi,vej 36 - C.12372 

Søtorvet 1 • Vodroffsvej 56 

B. Christensen, Holstebro, spørger: 
Hvor kan jeg faa Oplysning om, 

hvilke Betingelser, der fordres for at 
blive Militærflyver. 

Sv. Ved Henvendelse til Hærens 
Flyveskole, lKøvermarksvej, Køben
havn. 

- o-

lll. L., Vesterbrogade, spørger: 
Har vandkølede Motorer altid et lige 

Antal Cylindre. 
Sv. Ja. 

Luftfartforsikringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Fraktion for Danmark 
Tlf. Central 12 793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 

Grundet paa større Maskines Anskaffelse er min 

Moth-Maskine til Salg. 
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NYE BØGER 
Svæveflyvning. 

.!. R. Ashwell-Cooke: 

MotorJess Flight . . ca. Kr. 7.50 

Bogen er skrevet ni Formanden for 
"London Gliding Club• og bestuar ni 
10 Dele, hver skrevet al en Ekspert· 

L. A. Strange: 

Recollections of an Airman 
ca. Kr. 10.50 

Forfatteren vur Pilot før Krigen, un
der Krigen og ,still going sl rong". 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telt. 2552 • 13303 • 13404 
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C. THIELST 
Telefon C. 1753. 

K . Sø1"e11sen, Østerby, spørger : 
For kort Tid siden var der en en

gelsk Flyver, der satte Rekord mellem 
England og Kapstaden. Hvem var det 
og hvorlænge varede Turen. 

Sv. Den engelske Flyver Mollison 
starede den 24 . Marts 1932 Kl. 1,05 
fra London (Lympe) og naaede Kap
staden den 28. Marts Kl. 20,35. Flyve
tid 4 Dage 17 1/2 Time. Han benyttede 
en Puss Moth. 

- o-

v. S. li., Grenaa, spørger: 
~Flyv« bedes opgive mig Adressen 

paa et tysk Tidsskrift, der beskæftiger 
sig med Svæveflyvning. 

Sv. F . Eks. Tidsskriftet ,Sturmvo
gel«, Zentralflughafen, Berlin S. W. 29, 
samt >Die Luftsport« . 

- O-

P. V. Hansen, Østersøgade, Køben
havn, spørger: 

, Flyv« bedes venligst opgive mig 
Titlen paa en eller anden engelsk 
Haandbog om Flyvning. 

Sv. F. Eks. den nyudkomne »The 
Handbook of Aeronautics«, der faas 
gennem August Bangs Boghandel, Ve
sterbrogade 60. 

111111111111111111111111 11 11 111 111 11 1111111111 11 111 111111 111 111 1111111111111111111 111111 11111111 

NYE BØGER 
Flyvningens "Blaa Bog". 

Who's Who in British Aviation, 
1932 . .. . . .... .. . . ... ca. Kr. 6.00 

Illustreret Flyvebog: 
C. A. Sims: 

British Aviation Illustrated. 70 
Il lus tra ti on er i Photogravure. 

ca. Kr. 3.50 
M. Langley: 

Metal Aircraft Construction. 
ca. Kr. 15.00 

Elliot G. Reid; 
Applied Wing Theory. 

ca. Kr. 18.00 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telt. 2552 - 1aaoa - 18404 
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Bedste 

'' HART'' 
Dag-Bom hard em e nts-

M ask in er 
med 

ROLLS-ROYCE MOTORER 

Standardiseret 

for 

THE ROYAL AIR FORCE 
OF GRE.AT BRITAIN 

Fremstill et af : 

Mi I itce rf I yve maskiner! THE H. 6. HAWKER ENGINEERING CO. LTD. 

Det Danske Luftfartselskab ½. 
København - Vesterbrogade 5 

Generalrepræsentant for 

A. B. A., Stockholm - D. L. H., Berlin - Farmen, Paris 
K. L. M., Heeg - S. A . B. E. N. A" BrOssel. m.fl. 

Nogle af de vigtigste Luftforbindelser i Juni Maaned 1932. 

1, 01,~'fi\~!vn llestemmelsesste,I Ankom~I Rill1~~:ris 

9.00 Amsterdam ') 1:·3.20 133,00 
9.00 & 0.05 Antwerpen ') 14.50 & W.00 W0,00 
9.05 Bnsel 17.15 H0.0o + H:\I. !l0,00 
9.30 & 12.35 Berlin 12.35 & rn.15 72,00 
9.00 & U.05 Briissel ' ) 15.20 & 15.20 lli0,00 

10.30 Flensborg 18.00 -I0,00 
9.05 Genf 18.55 60,oo + ~ 118,00 

15.25 Goteborg 17.00 50,00 
9.05 Hamburg ') 11.00 li0,00 

16.30 ~ l!l.:.15 60,00 
Hi.30 Kiel 18.45 -18,00 
0.05 Ktiln ') 14.40 115,00 
9.00 & 9.05 London ') 16.45 & 17.55 205,00 

12.35 Liibeck 14.10 48,00 
7.55 :\lalmti ') 8.10 15,00 

H.30 & 17.35 ~ 14.45 & 17.i'>0 15,00 
1!).10 & 19.15 ~ ") 1\J.25 & 19.30 15,00 
0.05 :\liinchen 17.10 li0,00 + Rl\l. 87,00 

15.25 Oslo 19.05 100,00 
0.00 & 9.05 Paris ') 1G.45 & 17.20 193,00 
9.30 Prag 17.25 72,oo + Hi\!. 42,00 
9.00 Rotterdam ") 14.25 141,00 
9.30 Stettin 11.20 62,50 
9.30 Wien 19.25 72,00 + Hi\!. 82,00 
9.05 Ziirich 17.35 {j0,00 + ~ 101 ,00 

' ) Ogsna SentInge. 

Oplysninger og Bi/letter faas i alle Rejsebureauer og 
hos Det Danske Luftfartselskab Afs. 

KIN6STDN-DN-THAMES 

Ny Rekord! 
England-Australien 
paa mindre end 

• Den en(le1ske Kv "1itefso1ie! 

C.C. Wakelield & Co. Ltd., St Strandstr. 21, København K 
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(LOVBESKYTTET) 

er fremstillet i nøje Overensstemmelse med Forskrifterne 
i B. E. S. A. Specifikation 2 D. 101, Januar 1923. 
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KLAR DOPE 
ALUMINIUM DOPE 

RØD DOPE 
Fortyndingsvædske samt Identificeringsfarver og Specialfarver 

ENEFABRIKANTER: 

/s 0. F. ASP (SPECIALFABRIK FOR NITROCELL ULOSE-LAKKER) 
PRAGS BOULEVARD 37 KØBENHAVN S. 

r
~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 

I deune Maaned udkommer 2. Udgave af: 

i 
I 

International Luftf arts-Haandbog 
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Udgivet med Støtte fra den internationale Luflfartskommission (CINA) samt Folkenes 
Forbund og under Protektion af F . A. I. 

Vesterbrogade 60 AUGUST BANG København V. J 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

RE. N DRØJ 
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Sportsflyvningen 

i Danmark. 

Hvad koster det at flyve? 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\11111111111111111111111111111111111111111111111 

il 
EDENS Sportsflyvningen i de fleste andre 
Lande er meget udbredt og stadig er i 
Fremgang, saa maa man beklageligvis 
erkende, at Forholdet i saa Henseende 

herhjemme lader meget tilbage at ønske. Dette 
maa forundre saa meget mere, som der netop i 
Danmark skulde være de bedste Betingelser til
stede for den private Flyver, ikke alene for Flyve
maskinens Anvendelse til Sport og Fornøjelse, 
men i langt højere Grad til praktisk Brug. Rejsen 
indenfor Danmarks Grænser - og for den Sags 
Skyld ogsaa fra adskillige Steder i Danmark til 
Udlandet - er i mange Tilfælde langsom og be
sværlig, paa Grund af vore mange ØeØr, og ofte 
kommer Automobilet tilkort som Befordringsmid
del. Yderligere findes der her i Danmark saa godt 
som overalt gode Landingsforhold, det være sig 
paa Græsmarker, Stubmarker, ja selv en Brak
mark kan i Nødsfald være anvendelig, for ikke at 
tale om vore brede Strande, ved Fanø, Skagen og 
store Dele af Jylands Vestkyst, hvo1, der gennem 
Aarene har været foretaget mange Hundrede Lan, 
dinger. 

Er det Interesse for Sagen, der mangler, eller 

har eventuelle interesserede den forudfattede Me
ning, at den private Flyvning er for kostbar? 

I Forstaaelse af Sagens Betydning har vi hen
vendt os til vor eneste, danske Privatflyver, Direk
tør C. Thielst, for at høre hans Mening om, hvorfor 
man her i Danmark holder sig mere tilbage med 
den private Flyvning end i andre Lande, samt for 
at faa konstateret, hvad det i Praksis koster at 
anvende en Flyvemaskine til privat Brug. 

Til det første Spørgsmaal svarer Direktør 
Thielst, at han staar ganske uforstaaende overfor 
den Mangel paa Interesse for Sportsflyvningen, der 
synes at være herhjemme, og giver os dernæst en 
Del Oplysninger og Tal om sine Flyvninger. 

Direktør Thielst, der i 1929 tog Certifikat paa 
en af de gamle L. V. G.-Maskiner, købte for tre 
Aar siden en af de kendte Moth-Sportsflyvemaski
ner, der bl. a. ogsaa anvendes ved Hærens og Mari
nens Flyveruddannelse. I Løbet af denne Periode 
har han benyttet sin Maskine til ca. 400 Flyvetimer, 
hvorunder der har været foretaget ca. 600 Starter 
og Landinger, og deraf har langt over 100 fundet 
Sted udenfor København, paa forskellige Marker 
og Strandbredder uden Uheld af nogen Art. Hen-
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ved 160 Gange har der været en Passager med om
bord. 

Direktør Thiclst, der selv repræsenterer det en
gelske Firma de Havilland her i Landet, har fort 
nøje Regnskab over sine Flyveudgifter, og det vi-

Direktør Thielst og Frue er paa en "'cekencl-Uclllugt lamlet ved liolcling. 

ser sig, at det med en forholdsvis mindre Maskine 
slet ikke er saa stor en Flothed at fly\'e - - f. Eks. 
i Sammenligning med Automobilkørsel , som 
mange sikkert er tilbøjelige til at tro. 

En foth-Sportsflyvemaskine har et Benzinfor
brug paa ca. 23 I i Timen samt et meget minimalt 
Forbrug af Olie, og da Maskinens Gennemsnits
hastighed er ca. 120 km i Timen, bliver Udgiften 
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til Brændstof ikke mere end ca. 4½ Øre pr. km. 
Det er billigere end at køre paa Jorden, og saa 
skal man tilmed ikke betale Vejskat i Luften. 

Anvendes Maskinen til Rejsebrug, bliver de di
rekte Brugsudgifter yderst ringe. Med to Personer 
ombord kan man f. Eks. foretage Turen Køben
havn- Skagen, København- Gøteborg eller Kø
benhavn- Hamburg paaa ca. 2½ Time, d. v. s . 
Udgiften til Brændstof for Befordring af to Perso
ner bliver paa de nævnte Strækninger ikke mere 
end en halv Snes Kroner. 

Den lovpligtige Ansvarsforsikring koster 250 
Kroner om Aaret, og Udgifter til Hangarleje har 
beløbet sig til ca. 9 Kroner pr. Maaned. 

Vedligeholdelsen har heller ikke kostet mange 
Penge. Assistance Lil l\Iaskinens Klargøring, Start 
og Indsættelse i Hangar har kun kostet nogle faa 
Kroner om Aaret, idet det til daglig Brug ikkl' er 
nødvendigt at have Medhjælp af nogen Art. Me
kanikerhjælp har været mwendt til Eftersyn af 
l\Iotoren for hve r ca. 150 Flyvetimer (en Udgift paa 
ca. 50 Kr.), og efter 450 Timers Anvendelse fordrer 
Motoren et Hovedeftersyn, der vil kunne udføres 
for 150 Kr. 

Naturligvis maa man ikke glemme Maskinens 
Anskaffelsessum og dermed følgende Afskrivning, 
men der er sikkert mange, der tænker sig denne 
større, end den i Virkeligheden er. Startklar i 
England, og med Tolden for Indførsel til Danmark 
betalt, staar en Moth i ca. 13,000 Kroner, - og saa 
har man endda Lejlighed til at foretage en herlig 
Flyvetur hjem til Danmark over Frankrig, Hol
land og Tyskland, der ikke varer mere end ca. 8 
Flyvetimer. 

Faldskærme og deres Anvendelse. 
111. P. Eskild.mi, 1\1. Ing. F. 

I de senere Aar er Faldskærme efter at have op
naaet en høj Grad af Sikkerhed indført som 
Standardudstyr for Flyvere og Besætning i de 
fleste Landes militære Luftflaader. 

Faldskærmen er blevet Luftfartøjets Rednings
haad under farlige Situationer i Lufthavet. 

Den anvendes ogsaa under visse Forhold i den 
civile Luftfart, og der er ingen Tvivl om, at dens 
Benyttelse her efterhaanden vil blive mere almin
delig, navnlig for Besætningerne paa de natlige 
Luftpostruter. 

Som bekendt har Faldskærme samtidig fundet 
ikke ringe Anvendelse til Artistbrug ved Udspring 
under Flyveopvisninger o. I. 

Der er ingen Tvivl om, at et af de Numre, der 
interesserer Publikum mest ved en Flyveopvis
ning, er Faldskærmsudspringet. 

De mest spændende Sekunder er de, der hen
gaar fra det Øjeblik Faldskærmsbæreren springer 
1d i Luftrummet, indtil Skærmen folder sig ud for 

at bære sin Byrde frelst ned mod Jorden. 
Særligt med Henblik paa Anvendelse til saadan

ne Formaal og til de Begivenheder, der kan knytte 
sig hertil, vil det formentlig være paa sin Plads her 

i "Flyv" at give nogle Oplysninger i Almindelighed 
om Faldskærme og deres Benyttelse. 

Faldskærmes Hoveddele og Virkemaade. 
Der findes Verden over forskellige Typer af 

Faldskærme, men paa Grund af omtrent ensartede 
Krav, der af de forskellige Landes Luftfartsmyn
digheder stilles til deres Konstruktion og Anvende
lighed, er de ikke meget forskellige i Udseende og 
Virkemaade. 

De mest kendte Faldskærme hestaar væsenlligt 
af følgende Dele: 

Hjælpeskærmen, der tjener til at trække Hoved
skærmen ud i Linie med Bærerens Bevægelses
retning. 

Hovedskærmen, der i udfoldet Tilstand bærer 
U dspringeren. 

Seletøjet, der fastspændes om Bæreren. 
Skærmlinerne, der forbinder Hovedskærmen 

med Seletøj et. 
Skærmpakningen eller Hylstret, der indeholder 

Faldskærmen. 
Udløsningen, der ved en enkelt og simpel Paa-

li 
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virkning af Hylstrets Lukkeanordning giver 
Hjælpeskærm og Hovedskærm fri Adgang til den 
omgivende Luft. 

I Almindelighed er Hjælpeskærm og Hoved
skærm forfærdiget af bedste Sort japansk Silke (i 
enkelte Typer af Bomuld), Skærmlinerne er stær
ke, flettede Silkesnore; Seletøjet er af særligt væ
vede Gjorde, og alt øvrigt Materiale til Hylster, 
Udløsning, Karabinhager m. m. er af første Klasse. 

Den samlede V ægt er noget forskellig for for
skellige Faldskærme i Almindelighed ligger den 
mellem 7 og 10 kg. 

Virkemaaden er i Hovedtrækkene følgende: 
Ved et Ryk i Udløserlinen fjernes Laasepinden 

eller Laasepindene fra Hylstrets Lukkeanordning, 
Hylstret a:abnes, og Hjælpeskærmen, der har væ
ret under Spænding af en Fjeder, springer ud, fan
ger Luften og fører Hovedskærmen med sig, idel 
den holder dennes Top opad, medens Udspringe
ren falder et Stykke. Hovedskærmen fyldes hurtig 
med Luft fra Kuplen og ud mod Omkredsen, og ca. 
2 Sekunder efter Rykket i Udløserlinen er Skær
men fuldt udfoldet. 

De almindelige Hovedfordringer, der stilles til 
Faldskærme, der anvendes i Luftfa1·tøjer, 

er følgende: 
Faldskærmens Størrelse (Pakken) og dens An

bringelse paa Bæreren skal være saaledcs, al den 
ikke hindrer ham i at forlade Luftfartøjet uanset 
dettes Stilling i Luften. 

Udløsningen af Faldskærmen skal kunne foreta
ges, hvorledes end Udspringeren befinder sig i 
Forhold til Luftfartøjet. 

Udløsningen skal være saa simpel som mulig, og 
dens Dele maa ikke kunne beskadiges under al
mindelig Tjeneste i Luftfartøjet. 

Rygskærm (lrvin). 
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Faldskærmen skal kunne udfolde sig saa hurtigt 
som muligt efter at Udløsningen har fundet Sted, 
uden at der dog er nogen Fare for, at den ved hur
tig Aabning under stor Flyvefart ødelægges -
Aabningstiden ligger normalt mellem 1,75 Sek. 
og 2,5 Sek. 

Faldskærmen med alt Tilbehør skal være solid 
og stærk. Brudstyrken af Silkestof, der benyttes, 
maa ikke ligge under 600 kg/m. 

I Almindelighed skal en Faldskærm kunne mod
staa det Tryk, den udsættes for, naar den belastet 
med 100 kg aabner ved en Fart nedad paa ca. 600 
km/Time. 

I Tyskland inddeles Faldskærme i to Belast
ningsgrupper og prøves i Henhold hertil. 

Den ene til Brug i Luftfartøj er med en Hastig
hed af indtil 210 km/Time; den anden til Brug i 
Luftfartøj er med en Hastighed af indtil 325 
km/Time. 

Faldskærmens Faldhastighed, naar den er bela
stet, maa ikke være større end, at Bæreren kan 
taale Landingsstødet. Normalt er Faldhastigheden 
ved en Belastning paa 100 kg 5 m /Sek. til 6,5 
m /Sek. i Vindstyrke under 2,5 m/Sek. 

Faldskærme med den lave Faldhastighed, 5- 5,5 
m /Sek., er beregnet blandt andet til Opvisnings- og 
Øvelsesbrug, medens Faldskærme til Luftfartøjer 
med stor Hastighed paa Grund af deres noget min
dre Diameter faar større Faldhastighed 6- 6,5 
m/Sek. 

En Faldhastighed paa 5,5 m /Sek. vil give en Be
røringskraft mod Jorden, der svarer til et frit Hop 
fra en Højde af 1,5 m. 

Seletøjet skal være komfortabelt, solidt og 
stærkt ( det skal kunne bære mindst 1500 kg). Det 
konstrueres saaledes, at Bæreren ikke kan falde 
ud af det, naar Skærmen aabnes, ligegyldigt hvil-

Skødskærm (lrvin). Øvelsesutlstyr (lrvin). 
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ken Stilling han indtager i Luften. Samtidigt skal 
det hurtigt kunne fjernes, dersom Landing for 
Eks. finder Sted paa Sø eller i stærk Blæst. 

Pakning af Faldskærme i deres Hylster hør kun
ne foregaa hurtigt og uden større Vanskeligheder. 

.. 
Faldskærme kan med Henblik paa deres Benyt

telse anbringes paa forskellig Maade paa Bære
ren og benævnes ofte herefter. 

Sæde-Skærmen benyttes mest af Førerne af 

S:cdc-Skærm (lrvin). 

Flyvemaskiner og anbringes hængende bag paa, 
saaledes at den kan anvendes til at sidde paa. 

Skødskærmen benyttes blandt andet af Observa
tører, Skytter, Fotografer m. v. og bæres for paa. 

Rygskærmen er mest beregnet til Brug for Bal
loner, Luftskibe og større Flyvemaskiner. Den 
bæres paa Ryggen og giver saaledes god Bevægel
sesfrihed ombord. 

Rygskærmen kan forfærdiges forholdsvis stor 
og er af den Grund velegnet til Øvelseshrug og til 
Opvisninger, idet dens Faldhastighed kan gøres 
forholdsvis ringe. 

Faldskærmes Anvendelse. 
Efter den Maade, paa hvilken Faldskærme ud

løses ved Udspring, deles de i to Typer, nemlig: 
D,en ikke automatiske Type ogsaa kaldet den 
,,frie" Faldskærm og den automatiske Type. 

Den "frie" Type har ingen som helst Forbindel
se med Luftfartøjet, men hringes til Udfoldelse 
ved at Faldskænnhæreren, idet han c1· sprnngcl 
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ud af Luftfartøj et og er klar af dette, foretager et 
let Hyk i Udløscrwirens Haandring. Herved fri 
gøres Laaseindretningen paa Hylstret, og Fald
skærmen farer ud og udfolder sig. 

Ved den automatiske Type er Udløserlinen fast
gjort til Luftfartøjet med den ene Ende (den frie 
Ende). Hylstrets Laaseindretning aabnes da ved 
det Ryk, der fremkommer i Linen, naar denne 
strammes op ved Udspringerens Fald; og Skær
men kommer ud af sit Hylster og udfolder sig. 

Vil man nu undersøge hvilke af de to Typer, der 
er den mest hensigtsmæssige til Brug i Luftfar
tøj er, bør man forinden gøre sig klart, hvilket 
Formaal de skal benyttes til. Man kan straks skel
ne mellem to Anvendelsesfelter nemlig: 1) Tjene
stebrug, det vil sige Faldskærmen skal benyttes 
som rent Redningsmiddel, og 2) Opvisninger, del 
vil sige, at Faldskærmen skal bruges til i Forvejen 
planlagte Udspring for Publikum. 

En Faldskærmstype, der indføres til Tjeneste
brug, bør kunne anvendes under alle Forhold i 
den paatænkte Tjeneste i aabne Luftfartøjer, i 
delvis lukkede og i helt lukkede Fartøjer. Besæt
ningen i saadanne Luftfartøjer maa kunne udføre 
deres Tjeneste ombord uden at hindres deri af 
Snore mellem Faldskærm og Luftfartøj. 

Ligeledes maa Faldskærmsbærere være i Stand 
til i givet Ulykkestilfælde at kunne komme ud af 
Luftfartøjet med de bedste Udsigter til, at Fald
skærmsudløsningeu kan bringes til at virke. 

Det vil ses, at det paa Grundlag af ovennævnte 
Fremstilling i Almindelighed vil være uhensigts
mæssigt at anvende de automatiske Faldskærme 
til Tjenestebrug i de fleste Luftfartøjer. 

I de allerfleste Lande er den "frie" Faldskærm
type da ogsaa indført som Standard-Udstyr for 
Flyvere og Besætning i militære Luftfartøjer. 

I Danmark saavel som i omkring ved 30 andre 
Lande benyttes saaledes den anerkendte lrvin 
Faldskærm, der hører til den "frie" Faldskærms
type. 

Som bekendt er denne benyttet to Gange her i 
Laudet under Nødsituationer, idet Kaptajn Bjar
kow og Søløjtnant Barms begge er frelst fra ha
varerede Flyvemaskiner i Luften ved Hjælp af 
I rvin Faldskærme. 

Medens enkelte Firmaer leverer Faldskærme, 
der er indrettet saavel til automatisk som til fri 
Udløsning, advarer Irvin Firmaet meget imod 
at benytte dets Faldskærmstype som automatisk. 

I Princippet er det formentligt ogsaa rigtigt at 
benytte Faldskærme enten udelukkende som 
,,frie" Faldskærme eller udelukkende som auto
matiske Faldskærme, idet en vilkaarlig Benyttelse 
kan give Anledning til Fejltagelser. 

Hvor Spørgsmaalet drejer sig om Faldskærms
opvisninger, altsaa i Forvejen planlagte Udspring, 
kan Sagen naturligvis ses fra et noget andet Syns
punkt, idet man her kan træffe Arrangementet· 
med kun det ene Formaal for Øje: Udspring. 

Tilhængere af den "frie" Faldskærmstype vil 
dog med Rette kunne sige, at der ikke vil kunde 
ses meget Gmndlag for at anvende den automati
ske Faldskærm til Opvisninger, der er planlagt i 
Forvejen, naar den "frie" Faldskærm med saa 

t 
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stort Held er benyttet som Redningsmiddel fra 
Luftfartøjer, der har befundet sig i vanskelige Si
tuationer og fra hvilke Udspring har maattet fore
tages øjeblikkeligt uden Varsel. 

Gaar man imidlertid ud fra, at begge Typer af 
Faldskærme er lige driftsikre, naar Udløsning har 
fundet Sted, at der er gode Muligheder tilstede for 
et uhindret Udspring fra det paagældende Luft
fartøj, og at Udspringeren besidder god Erfaring 
i Udspring, da kan man næppe sige, at den ene 
U dløsningsmetode er stort bedre end den anden. 

Har Udspringeren ikke meget Kendskab til 
Faldskærme og ingen eller ringe Erfaring i Ud
spring og tilmed maaske ikke er luftvant, da kan 
han muligvis af Nervøsitet glemme at trække i 
den "frie" Skærms Udløsning - hvor ufatteligt 
dette end kan lyde - ; og benytter han automa
tisk Udløsning, kan han være uheldig at falde ud 
paa en Maade, der ikke tillader Forbindelseslinen 
frit at udløse Skærmen, eller Linen kan beknihe 
sig og rives over. 

I saadant Tilfælde bliver Forholdet ikke i mind
ste Maade bedre - formentlig snarere det mod
satte - dersom en uerfaren Udspringer, der vil 
benytte en fri Faldskærm for at opnaa bedre Sik- · 
kerhed, gør denne automatiskvirkende. Herved 
kan nemlig indføres flere Kilder til FejltageIsel'. 

.. ,. 

Som det fremgaar af ovenstaaende Overvej ei
ser, hør man formentlig følge efternævnte l{et
ningslinier ved Anvendelse af Faldskærme: 

1) Til Tjenestebrug, ogsaa i civile Luftfartøjer, 
benytte den anerkendte Faldskærm med fri 
Udløsning. 

2) Til planlagte Faldskærmsudspring ved Opvis
ninger anvende den :faldskærmstype, ,,Frie" 
eller "automatiske", som Udspringeren er 
vant til at benytte og har Uddannelse og Erfa. 
ring i Betjening af. 

3) Planlagte Faldskærmsudspring ved offentlige 
Opvisninger o. 1. bør ikke finde Sted, med 
mindre Udspringeren har nøje Kendskab til 
den anvendte Faldskærm, har god Erfaring i 

Westland P. V. 6. 
Det engelske Flyvemaskinefirma 

Westland Aircraft Works, hvis Type 
>Wapitic er anvendt ved adskillige bri
tiske Eskadriller, er nylig fremkommet 
med ny >all round c Militærmaskine: 
Westland P. V. 6. Den kan anvendes 
til forskelligartede militære Opgaver 
saasom Rekognoscering, Fotografering, 
Bombekastning, Kampmaskine samt 
Skoleflyvning. Den kan endvidere an
vendes som Landflyvemaskine eller 
med Pontonunderstel. 

Det er forøvrigt en af de første Fly
vemaskiner, der er udstyret med den 
nye Bristol :tPegasusc Motor. 

Side 53 

Betjeningen af den og har foretaget en Del 
Faldskærmsudspring i Forvejen. Med andre 
Ord, den offentlige Faldskærmsudspringer 
bør være skoleuddannet Ekspert. 

Man kan naturligvis til Punkt 3 indvende, hvor
ledes bliver man uddannet til Faldskærmsekspert? 
og en Gang skal man jo foretage det første Ud
spring! 

Herhjemme findes ingen Skoler til Uddannelse 
af Faldskærmsexperter, idet man ikke har Brug 
for saadanne. Ved de militære Flyvevæsener ud
dan_nes. derimod Flyverpersonellet nøje i Pasning, 
BetJ emng og Behandling af Faldskærme, saaledes 
at de i givet Tilfælde kan anvende dem. I Almin
delighed vil dette ikke volde Vanskeligheder, da 
omhandlede Personel er vant til at færdes i 
Luften. 

I andre Lande finder derimod Uddannelse og 
Øvelse i Udspring hyppigt Sted. 

Til en Begyndelse anbringer Faldskærmsbære
ren sig i Stilling ved Agterkant af et af Planerne i 
dertil indrettet Flyvemaskine; han rykker i u'd
løserringen, Faldskærmen fyldes med Luft, og han 
føres agterud i Flyveretningen og daler derpaa 
mod Jorden. Saadanne Øvelser, der er forholds
vis ufarlige, kan foretages, indtil Udspringeren er 
fuldstændig luftvant og fortrolig med Skærmen . 

Til Øvelses- og Opvisningsbrug kan det anbefa
les at benytte Øvelsesudstyr saaledes, som det fo
refindes i lrvin Faldskærmstype. Udstyret bestaar 
af to Faldskærme paa et Seletøj. En stor Skærm 
8;5 m i Diameter bæres paa Ryggen, og en mindre 
Reserveskærm 6,7 mi Diameter bæres paa Brystet. 

Enhver af Skærmene kan bringes til at funktio
nere uafhængigt af hinanden, eller de kan bruges 
sammen under Nedfarten. 

Det skal til Slut fremhæves, at anerkendte og 
godkendte Faldskærme nu til Dags har naaet en 
saadan Udvikling, at Mulighederne for, at de ikke 
skal virke, naa~· de udløses, er meget minimale; 
men Forudsætmngerne for Opnaaelse af et godt 
Resultat er, at Faldskærmen ved Benyttelsen er i 
fuldstændig god og fejlfri Stand, og at Udsprin
ger~n er nøje kendt med dens Betj ening og er for
trohg med at færdes oppe i -Luften. 
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Den 
hollandske 

Luftrute 

til Indien. 

D
et ho11andske Luftfartsselskab, K. L. M.'s Rult 

mellem Amsterdam og Batavia, en Stræk
ning paa ca. 14.000 Kilometer, er den læng

ste sammenhængende Luftrute i Verden. Forbindel
sen opretholdes een Gang ugentlig, og et stort og 
dygtigt Pionerarbejde er gaaet forud, inden man er 
naaet saa vidt. 

De første Forsøgsflyvninger blev foretaget i 1924 
paa et Tidspunkt, da Trafikflyyemaskiner, Lufthavne 
og hele ,Jordorganisationen endnu var paa Begyn
derstadiet. K. L. M. arbejdede imidlertid energisk 
henimod sit store Maal, og den 25. September 1930 
var man naaet saa langt frem med Organiseringen, at der 
kunde startes en regelmæssig Tjeneste med Afgang i begge 
Hetninger hver fjortende Dag. Denne fjortendaglige For
bindelse svarede imidlertid ikke til de Krav, der stilledes 
til Ruten, og den 1. Oktober 1931 ændredes Tjenesten saa
ledes, at der afgik en Maskine hver Uge. Nu først var 
man rigtig konkurrencedygtig overfor de jordbundne Be
fordringsmidler. Gennemflyvning af Ruten varer fra 10 
Lil 12 Dage, idet den dog undertiden gores hurtigere; man 
har været hel\ nede paa syv Dage, 

R11le11s 01°{J<lllisering. 

Ved Etableringen og Gennemforeben af Hulen har 
K. L. M. anvendt sin egen Metode, der adskiller sig fra 
den l\laade, hvorirna de fleste andre lan ge Luftruter bliver 
trafikeret. Der benylles nemlig een og samme Maskine til 
hele Hejsen. Dette slillcr selvfølgelig store Krav baade 
til Materiellet og til Personellet, men K. L. M. fremfører 
mange udmærkede og interessante ;\lomentcr, der tjener 
Lil Fordel for denne Fremgangsmaade. 

Ruten er endnu ikke ude over sine Begyndervanskelig
heder, der er endnu mange Erfaringer at indhøste, - og 
det gøres lettest og bedst fra et Centralsted - nemlig 
Amsterdam. Saafremt Ruten var delt i Afsnit, hver med 
sit Materiel og Personel, vilde det ganske naturligt tage 
længere Tid, inden man i Hovedkontoret fik Indblik i de 
Erfaringer, der indhostedes i hvert enkelt Distrikt, lige~om 
ogsaa lndforclscn af Forbedringer vilde blive sinket. Som 
Forholdet nu er, kan den sidst hjemvendte Besætning give 
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alle nødvendige Oplysninger og Forslag, saaledes at den 
næste afgaaende Besætning kan faa mange værdifulde 
Vink, der kan lette Gennemførelsen af den lange Rejse. 

Endvidere kan man ved ovennævnte Fremgangsmaade 
klare sig med betydeligt mindre Materiel samt forholdsvis 
ringe Lager af Hcscrvedcle paa Strækningen, da Maskiner
nes Hovedeftersyn finder Sted i Amsterdam. 

For at forstaa de Vanskeligheder, der har v:cret - og 
til Stadighed er - - paa en Luflrule af saa store Dimen
sioner, maa man tage i Betragtning, at Ruten i Europa kun 
gaar over hollandsk Territorium for nogle faa Kilometer 
og i Ostindien nogle faa Hundrede, - hele det ca. 14000 
km mellemliggende Stykke gaar over en halv Snes for
skellige, fremmede Landes Territorier. 

Et meget stort og dygtigt diplomatisk Ar!Jcjde er derfor 
gaact forud fra Selskabets Side, og Luftfartojernes Besæt
ninger maa til Staclighccl - foruden tieres mange andre 
gode Egenskaber - være i Besiddelse af en god Del di
plomatisk Sans. 

Den !\længde Bogcr, Papirer og Dokumenter, som Fly
veren maa medføre paa hver Hejse, giver et Indtryk af de 
mange Vanskeligheder, der er at overvinde paa Stræk
ningen. Foruden de utallige Bestemmelser, der vedrører 
Luftl'arten i en halv Snes fremmede Lande, skal der med
fores Bogcr, der omfatter Vejrtjenesten de forskellige Ste
der, traadløse Stationer og Dctaillcrne herfor, Bestemmel
ser angaaende Sunclhcdsljenestcn o. s. v., samt endelig cl 
~tor! Atlas over Lufthavne og i\lellcmlanclingspladscr. Her
til kommer saa de mange Papirer til Gennemforeisen af 
Passagerer, Post og Gods. 

Maleriellel, der anvendes. 

Medens der i Begyndelsen benyttedes nogle mindre Lufl
fartojer, tilslnl'hcs nu udelukkende Anvendelsen al' Fok
ker F.XH, udstyrede me<I tre Prntt og Whitney Wasp 
i\lotorer. 

Fokker F. XII. De Erluringer, der er io,lhoslel 
me,l F. VII b - :1 m og F. IX, er blevet udnyttet ved 
l(onstruktioneu ol F XII. Denne kun unvendc Mo
tortyper puu ,I00- 51,0 III\ ; i dette Tillælde er ind· 
bygget tre •12:i IIIC. "Wusp' Motor. 

Foruden en Besætning paa lo :\lund, llrændstol 
lil 630 km, 16 Slole til Pussngerer suml Lyslnslnllu• 
lion og Trandlos. kun Maskinen me,trore en bc· 
lulende Lnsl pna 178.i kg. 

Den slør,le Hastighed er 219 km /T., medens de,· 
n•gnes med en Murehhuslighcd puu 180 km /T. 

l{onslruklionen er Fokkcrs sædvanlige: Phmet 
al Træ og lfroppens Stel al s\'ejsedc Stnnlrør. 

.c 

" 

• 
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Besætningen bestaar af fire Personer, omfattende to 
Flyvere, en Radiotelegrafist samt en Tekniker. Udrust
ningen er betydelig mere omfattende, end Tilfældet er ved 
andre Rutemaskiner, og den omfatter bl. a. ca . 100 kg 
Reservedele. Endvidere findes der en Nødforplejning 
samt Reservebeholder med Drikkevand. 

l\Ied Hensyn til Maskinernes Ydre er der en Ting af 
s,crlig Interesse: den øverste Side af Planet er malet med 
Aluminiumsfarve. Dette er gjort for at beskytte det mod 
den stærke Sol i de tropiske Egne. 

Indvendig i Maskinen har man efter yderste Evne he
slræbl sig for at indrette alt paa beds t mulig l\Iaade for 
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Passagererne. Nogle af dem skal maaske gøre hele den 
lange Rejse med, af hvilken Grund der anvendes specielle 
Stole, en Slags Ligges tole, fremstillet af Elektron. Bagest 
i Kahinen er der et lille Kokken, og undervejs har Meka
nikeren det .Joh at optræde som Steward. 

Efter al Hulen er blevet etableret een Gang ugentlig, er 
den blevet en stor Sukces, og i s tedse stigende Grad bliver 
den anvendt til Befordring af Pnssagerer, Post og Gods 
mellem Holland og dets store, fjerntliggende Kolonier; 

Fra en engelsk Flyveklub. 

li 
e Yan skeligheder, vi herhjemme har at kæmpe 
med for al fremme Sportsflyvningen, er mange 
og store, og der kræves en ikke ringe Portion 
Energi fra de Menneskers Side, der arbejder 

for Sagen. 
) l\fen Vanskeligheder havde vi ogsaa at kæmpe med,« 

fortæller den tidli gere Sekretær for Cinque Ports Flyve
klubben i England, Mr. Dallas Brett, >dengang vi be
gyndte,< hvorefter han giver en Skildring af Klubbens 
Start, der fandt Sted i 1927. -

><Man kan starte en Flyveklub paa to Maader. Den ene 
heslaar i al danne et Selskab paa ren forretningsmæssig 
Basis, hvor Udbyttet kommer Aktionærerne tilgode, me
dens den anden bestaar i at skabe en ren Klub, hvor alt 
kommer Medlemmerne tilgode. 

Cinque Ports Flyveklub blev startet som en Kombination 
af begge Dele. Det var en Klub, støttet af Aktionærer, 
hvem det inden Aktietegningen var blevet meddelt, at de 
intet Udbytte kunde forvente. 

Flyvning var paa det Tidspunkt en noget tvivlsom For
retning, saa der var ingen nf os, der turde love noget ma
terielt Resultat. 

Og sna blev der taget fat paa Arbejdet. 
Fors! skulde vi skaffe en Flyveplads. Her fik vi Hjælp 

af Air Ministry, der gav os Plads paa Lympne mod en 
meget beskeden Leje; men nogen Subvention fik vi ikke. 

Dernæst skulde der opstilles et Budget. 
Vi bestemte os for Anskaffelsen af det mindst mulige 

Materiel, nemlig to Skolemaskiner, en Reservemotor, Værk
tøj samt et beskedent Lager af Reservedele. Der blev sat 
en Liste op over Personale, og denne udviste een Flyve
lærer, een Mekaniker, medens den rent forretningsmæssige 
Side af Sagen skulde varetages af en ulønnet Kasserer o !{ 
en dito Sekretær. Resultatet blev, at der skulde bruges en 
l\'Iinimumskapital paa 2000 f'. for nogenlunde sikkert at 
kunne starte. 

Men her kom den første Vanskelighed. For at kunne 
rejse Penge, var det nødvendigt at anvende Penge, og 
disse Penge blev maaske givet ud til ingen Verdens Nytte. 
Del Skridt, vi foretog os, var derfor at skrive til vore 
lokale Blade, overfor hvilke vi gjorde Rede for Planen 
samtidig med, at vi gennem dem bad eventuelle interesse
rede om at sætte sig i Forbindelse med os. 

Bladene hjalp os beredvilligt, og takket være deres Bi
stand var der en Del, som tilbød at støtte os. Vi fik saa 
disse vore nye Hjælpere til at danne en Række Komiteer, 

der hve r for sig inden fo r et bestemt Omraade skulde ar
hejcle for al skaffe den nødvendige Kapital. Vi gik aabenl 
Lil Yærks lige fra Begyndelsen, og enhver, der tegnede sig 
for en Sum, blev spurgt, om han vilde støtte Sagen af 
nationale Grunde, da det var højst rimeligt, at hans Penge 
,·ilde gaa tabt. Selvfølgelig skræmmede denne Fremgangs
mande ndskillige, men ikke desto mindre lykkedes det os 
al samle 200 f, hvormed vi kunde betale Startomkosl
ningerne. 

Dette vort første Forsøg paa at skaffe Penge, viste ty
deligt, nt det ikke lod sig gorc at tegne 2000 i: inden for 
en snæver Kreds. 

Tanken om at danne et mere privat Andelsselskab 
maatte derfor forlades, og vi var nødsaget til at rette Hen
,·endelse til Publikum i al Almindelighed. 

Yi fik fremstillet en smuk Tryksag, der blev fordelt af 
de førnævnte Komiteer, og denne Føler indbragte Svar 
fra over eet Hundrede Personer, der gav Tilsagn om at 
indmelde sig i Klubben for at ville lære at flyve, saa snart 
den var startet. Hvis jeg imidlertid ikke husker fejl, var 
der kun fem af disse, der et Aar senere holdt deres Løfte! 

Det næste Skridt var Trykningen og Offentliggørelsen 
af hele Prospektet, hvori der blev udbudt 2000 Aktier 
n 1 r. Det var et strengt - og dyrt - Stykke Arbejde. 
Trykningen kostede mange Penge, og Annonceringen 
maatte betales med sædvanlig Pris. Lister over eventuelle 
Aktionærer blev udarbejdet, og 5000 Eksemplarer af Pro
spektet blev fordelt gennem Postvæsenet. Kampagnen blev 
s lottet af en Række offentlige Møder, hvor · prominente 
Luftfartsfolk var paa Talerstolen, men der var imidlertid 
ikke ret mange Tilhørere, der kom tilstede. Aviserne kom 
os ogsaa til Hjælp, og da der var gaaet et Stykke Tid, 
kunde vi skimte Resultater. 

Pengene begyndte - meget langsomt - at komme ind; 
mest i enkelte Andele. Det største Bidrag var paa 100 i:. 
De fleste nf vore Aktionærer var de Handlende fra Hythe, 
som købte deres Aktie paa 1 i:, vel vidende, at de ikke 
\'ilde se Pengene igen, men kun fordi de som Aktionærer 
vilde faa gratis Adgang til vore kommende Flyvestævner. 

Ved .Juletid 1927 gjorde vi Status med alt andet end 
til fredsslillen de Resultat. De fleste af de oprindelige 200 f: 
var blevet brugt til foreløbige Udgifter, og der var kun 
blevet solgt 900 Aktier, samtidig med at vi havde faaet 
et Beløb paa 200 i'. uden at skulle afgive Aktier for Pen
gene. Den gyldne Strøm var hørt op, og der var endnu 
Inngt til de 2000 i'.. 
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Hele Situationen icndrcdcs imidlertid, da Ministeriet lo
Yede at yde os Subvention•). Saa behøvede vi ikke nogen 
slorre Reservekapital; vi kunde starte med ccn Maskine. 
I Februar 1928 anmeldtes Cinquc Ports Flyveklub som 
Aktieselskab med en indbetalt Kapital paa 910 i:, - efter 
atten Maaneders haardt Arbejde. 

Nu var Klubben blevet til Virkelighed; Arbejdet med 
selve Flyvningen kunde paabegyndes, og Heldet fulgte os. 

Flyvningen begyndte i Maj 1928 med 22 Elever. Paa 

•) Et bestemt Beløb for hver Flyver, Klubben uddannede. 

Ballonopstigning fra Tivoli. 
Lordag den 11 . Juni Kl. 18,30 har Ballonklubben 

arrangeret en Opstigning med Ballonen •Danmark • 
fra Tivoli. Klubben har lruffet det Arrangement, at 
Det kongelige danske aeronautiske Selskabs Medlem
mer i Tiden fra Kl. 16 til 18,30 har gratis Adgang fil 
Ti\'oli mod Forevisning af Medlemskort for rn:12. 

BØGER 
Den Yerdenskcnclle, engelske FlyYer, Kaptajn Norman 

/llac111illa11, der nu er Indflyver hos 1\rmstron{T, har nylig 
udgiYel lo Bøger om Flyvning, der begge fortjener at ken
des af alle flyvein lercsscrede: 

»An Hour of Aviation« (154 Sider) giver i ganske korte 
Træk et Overblik over det me.~te FlyYning vedrørende. 
Paa en klar og læseværdig Maade har Kaptajn l\lacmillan 
skildret, hvorledes man flyver, en Flyvemaskines i\[anøv
rering, Kunstflyvning, Navigation, i\leleorologi, hvorledes 
1111111 bygger en Flyvemaskine, de forskellige Typer af 
Luflfartojcr, milil:l'r Fly,·n ing, Lufttrafik, Sporbflyvning, 
Balloner, Svæveplaner, Lurtskihe, Flyvemotorer, Luftro
lografering og alle de mange andre Ting, h\'orlil Fly\'c
maskincn kan anvendes. 

Som Titlen angiver faar man paa en kortfallet Maadc cl 
værdifuldt Indblik i Fly\'ningens brogede Verden . 

»The Art of Flying« (175 Sider). I denne rigt illustrerede 
Bog giver Forfatteren, paa Grundlag af sin egen mange
aarige Erfaring som Flyver, en Række ypperlige Skildrin
ger af selve Flyvningen. Paa en fornøjelig l\foade fortæller 
han om Flyvningen under Krigen, om Elevuddannelse, 
hvorledes det er at flyve, om sine Erfaringer som Indfly
\'er m. m. For de, der selv tænker paa at lære at flyve, 
kan det i hoj Grad anbefales at læ.se de Erfaringer, som 
Kaptajn Macmillan har gjort igennem de mange Aar. Li
gesom ~An hour of Aviation 4' er den skrc,·ct paa en meget 
underholdende l\faade. 

Nyt fra alle Lande. 
Interesse for Luftfarten. 

Som Eksempel paa den Interesse, hvormed det store 
Publikum i Holland omfaller Flyvningen, skal nævnes, al 
Lufthavnen ved Amsterdam i Løhcl af sidste Aar ble\' 
gæstet af 140,000 betalende Besøgende. 

Do. X vender hjem. 
Flyveskibct Do. X startede i Juni 1!.131 fra Boden soen 

paa sin Prøveflyvning over det sydlige Atlanterhav, o.( 
efter Ankomsten til Sydamerika fortsattes nordpaa til New 
York. Efter et længere Ophold i Amerika startedes den 
15. Maj fra New York med Mellemlanding ved St. John 

Nr. n 

det Tidspunkt havde vi kun een Flyvemaskine, en utæt 
Hangar samt en halv Snes Flugtstole. Aaret udviste imid
lertid et Overskud paa 96 f:. Det følgende Aar var Over
skurlet 291 i:, og i 1930 var det steget til 424 i:. Det havde 
ikke været nødvendigt at forøge Startkapitalen, og det til 
Trods for, at vi nu var Ejer af hyggelige Klublokaler, 
Værksteder og Kontorer paa Lympe, et Personale paa fem 
Mennesker, tre nye Gipsy Moth, en Reservemotor samt et 
stort Lager af Reservedele. Medlemstallet var steget fra 
22 til 150, og vi havde uddannet 80 Sportsflyvere. Aarets 
Omsætning havde været paa omtrent 6000 E.« 

og Azorerne, og den 22. Maj landede Flyveskibel i Spa
nien. Derfra gik Turen via Southamplon til Berlin. 

Den lange Prøveflyvning er forløbet til fuld Tilfrecls
hed, og de Forventninger, der stilledes til Do. X, er fuldt 
ud blevet opfyldte. 

Flyveskibet har paa hele Turen haft en Besætning paa 
rn l\Iand, og det har tilbagelagt ca. 45,000 km. Ved Star
ten fra New York var Luftfartøjets Bruttovægt 52 Tons, og 
det kom i Luften efter 53 Sekunders Forløb. Gennemsnits
hastigheden under alle dets Flyvninger har været 170 
km/T. 

Miss Earhart's Atlanterhavsllyvning. 
Den 21. Maj om Eftermiddagen landede Miss Earharl 

paa den irske Ryst efter at have tilbagelagt Strækningen 
fra New Foundland. Hun var ene i Maskinen paa denne 
Del af Flyvningen, der oprindelig var udgaaet fra New 
York. 

Miss Earhart har ikke, som meddelt forskellige Steder, 
slaact Lindhergh's Rekord ved al gennemføre en Flyvning 
over Atlanterhavet paa ca. 15 Timer imod Lindbergh's 
33 ½ Time. De to Fly\'llinger kan ikke sammenlignes. 
Lindbcrgh startede fra New York og fløj uden llfellemlan
<lin!f Lil sit Bestemmelsessted, Paris. Han var ene i Maski
nen under hele den ca. 6000 km lange uafbrudte Flyvning. 

Miss Earhart startede, selv anden i Maskinen ( den nor
ske Flyver Balchen var med), fra New York og landede 
paa New F'Oundland. Herfra startede hun ene i Maskinen 
og fløj videre mod Øst, indtil hun maatte foretage en tvun
gen Landing i Irland. Strækningen hun fløj ene over At
lan lcrhavct var ca. 3000 km. (Den samme Strækning fra 
New Foundland til Irland blev gennemfløjet forstc Gang 
i 1919 af Englænderne Brown og Alcock.) 

Sportsflyvningen i England. 
Den imponerende Interesse, der i England findes for 

Sportsflyvning, kan nu som Resultat opvise 33 Flyveklub
her. Foruden at man i alle disse Klubber kan faa Under
visning i Flyvning, findes der yderligere 13 private Flyve
skoler samt 4 Træningsskoler for Flyvere, der tilhører det 
engelskP Flyverkorps Reserve. 

Amerikanske hurtiggaaende Trafikflyvemaskiner i Eu
ropa. 
Det svejtsiske Lufttrafikselskab har til sine Ruter :m

skaffct lo hurtige amerikanske Lockheed Orion Trafikfly
\'Clllaskiner. Det ejendommelige ved disse er, at Under
stellet kan trækkes op under Planerne, hvorved der op
naas en mindre Luftmodstand og en større Hastighed. 

De nye Maskiner, der kan rumme fire Passagerer, har 
en største Hastighed paa 350 km/T. 

' 
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Aristokraten blandt Motorcycler 

M1fN 
Et 8. P. Merke 

Uovertruffen Konstruktion 
Højeste britisk Kvalitet 

Billigste danske Priser 
10 fremragende Modeller - Priser tre 

Kr. 885.oo 
Forlang Pro•pekt 

Hovedforhandler for København og Sjælland: 

C. REINHARDT 
Lyngbyvej 36 - C. 12372 

Søtorvet 1 - Vodroffsvej 56 

r;;~KASSE1 
~@Xc)@Xc)@Xc)@Xc)@Xc)d 

A. Frandsen, Odense, spørger: 
Hvor meget koster en Gipsy Motor? 
Sv. Gipsy I koster 240 i., Gipsy II 

33:, f. og Gip~y II ligeledes 3;-35 i. . 
o-

A. S, . \ ' inkelvej 9, spørger: 
Kan man opnaa særlig gunstige Re

-~ultaler med en Hængeglider? 
Sv. Nej. 

- O -

P. W eislwupl, Odense, spørger: 
Kan »Flyv« opgive mig, 1) hvor 

mange Flyvemaskiner, der findes i 

Luftfartforsikringer 
overtages ar 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Fraktion for Danmark 
Tlf. Central 12 793 

•:> 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 

TELEF. 
2552 
13303 
13404 

-UGUST BANG TELEF. 
2552 
13303 
13404 

Boghan.deJ,PapiPhandel 
Bogtrykkeri 

<oester-brogade 60 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

NYE BØGER 
Svæveflyvning. 

J. R. Ashwell-Cooke: 

Motorless Flight .. ca. Kr. 7.50 

Bogen er skrevet ni Formanden for 
.London Gliding Club' og bestaur ni 
10 Dele, hver skrevet af en Ekspert 

L. A. Strange: 

Recollections of an Airman 
ca. Kr. 10.50 

Forfatteren var Pilot lør l{rigen, un
der Krigen og .still going strong•• 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telt. 2552 - 13303 - 13404 
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KØBENHAVN V. 

Danmark (H:l'rcns, ~farinens, Luftfarl
selskahcls saml private Maskiner). 

~) Afholder >Dansk Flyvesl:l'vnc
lourne« cl Flyvestævne ved Odense i 
Aar? 

3) Hvor kan man faa Anvisning paa 
Bygning af en let Modelmaskine? 

Sv. ad 1) Hæren og Marinen ra. 50, 
D. D. L. 5, priYate 7. 

ad 2) Muligvis. 
ad 3) Ved Henvendelse til Hr. C. le 

Dous, lngerslevsgade 194, Khhvn. V. 
0 

H. M., Slagelse. Deres Forespørgsler 
vedrorende Bygningen af el Glideplan 
har vi forelagt Dansk Motor- og Svæ
veflyverforening, som velvilligsl har 
lovet al besvare de stillede Spnrgs
maal. 

.z:A 

Svæveplan tilsalg. 
Ovenstaaende 10-Meter Svæveplan er 

meget billigt tilsalg paa Grund af Plads
mangel. 

Børge Olsen, Telefon Horve 85. 
Vallekilde. 
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NYE BØGER 
E. P. Warner &· S. P. Johnston: 

Aviation bandhook. Illustreret. 
(Amerikansk) . ..... ca. Kr. 7.50 

Ch. H. Chat/ield & Ch. F. Taylor: 
The airplane and its engine. 

ca. Kr. 18.00 

Flyvningens "Blaa Bog". 
Who's Who in British A viation, 

1932 . . ..... . .... . . .. ca. Kr. 6.00 

Illustreret Flyvebog: 
C. A. Sims: 

British Aviation lllustrated. 70 
Il I II s tra tioner i Photogravure. 

ca. Kr. 3.50 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Te lt. 2552 - 13303 - 18404 
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DET KONGELIGE DANSKE ! 
AERONAUTISKE SELSKAB 

Stiftet den 20 . .Januar 1909 

-:::-

Selskabet er anerkendt af F. A. I. 
(Federation Ae!lronautlque Internationale) 

som Enereprcesentant for aeronautiske Interesser Danmark 

<:• 

Selskabet har til Opgave: 
Danmark at udvikle Interessen for og fremme aeronautiske Formaal samt 

de Videnskaber, som knytter sig dertil 

·=> 

Det aarlige Kontingent er 10 Kroner 
Indskud 5 Kroner 

•'• ..... 

Selskabets A dresse er: 

Prins Jørgens ~aard, Christiansborg 

• 

Telefon: Byen 67 26 • 
• • • •• • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Det Danske Luftfartselskab ¾. 
København - Vesterbrogade 5 

Generalrepræsentant for 

A. B. A" Stockholm - D. L. H., Berlin - Farmen, Paris 
K. L. M., Haag - S. A, B. E, N. A" Brilssel. m.fl. 

Nogle af de vigtigste Luftforbindelser i Juli Maaned 1932. 
Afgang I I I k Billetpris l(obenhnvn lestemme sesstec An omst Kr. 

9.00 Amsterdam') 13.20 133,00 
9.00 & 9.05 Antwerpen ') 14.50 & Hi.00 160,00 
9.05 Basel 17.15 fi0,oo+RM.90,00 
9.30 & 12.35 Berlin 12.35 & 16.15 72,00 
9.00 & 9.05 Brflssel ") 15.20 & 15.20 Hi0,00 

16.30 Flensborg 18.00 40,00 
9.05 Genf 18.55 60,00 + " 118,00 

15.25 Goteborg 17.00 50,00 
9.05 Hamburg ') 11.00 60,00 

Hi.30 " 19.35 60,00 
16.30 Kiel 18.45 48,00 

9.05 Koln ') 14.40 115,00 
9.00 & 9.05 London ') 16.45 & 17.55 205,00 

12.35 Lubeck 14.10 48,00 
7.55 l\lalmo ') 8.10 15,00 

14.30 & 17.35 " 14.45 & 17.50 15,00 
19.10 & 19.15 ') 19.25 & 19.30 15,00 
9.05 Mfl'iichen 17.10 60,00 + Rl\1. 87,00 

15.25 Oslo 19.05 100,00 
9.00 & 9.05 Paris ') 16.45 & 17.20 193,00 
9.30 Prag 17 .25 72,00 + Rl\l. 42,00 
9,00 Rotterdam ') 14.25 141,00 
9.30 Stettin 11.20 62,50 
9.30 Wien 19.25 72,00+Rl\L 82,00 
9.05 Ziirich 17.35 60,oo+ " 101,00 

') Ogsnn Senelege. 

Oplysninger og Billetter faas i alle Rejsebureauer og 
hos Det Danske Luftfartselskab A/s. 

Ny~ekord! 
England-Australien 
paa mindre end 

• Den engelske liv ,rlitei1,0Ue! 

C.C. Wakefield & Co. Ltd., St Strandsu . 21, København K . 
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De danske Flyvninger over Østgrønland . 

ll
ndelig er det lykke.des at realisere Planerne 

om danske Flyveres Deltagelse i Forsk
ningsarbej det paa Grønland, og indeværen
de Sommer vil blive Vidne til en livlig Fly

vervirksomhed over vor store nordlige Koloni. Baa
de Krigs- og Marineministeriet har stillet sig yderst 
velvillige, og i Særdeleshed maa man være Marine
ministeriet en Tak skyldig for den store Indsats af 
Flyvemateriel. 

De danske Grønlandsflyvninger bliver udført i 
Forbindelse med følgende to Ekspeditioner: Dr. 
Lauge Kochs og Dr. Knud Ra.~mussens. 

Dr. Lauge Kochs Ekspedition. 
For Sommeren 1932 kommer denne til at omfat

te Luftkortlægning af den centrale Del af Østgrøn
land, og Planerne herfor er udarbejdet af Dr. 
Lauge Koch, Kaptajn Bruhn fra Geodætisk Institut 

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

Heinkel Lultlnrlojel, hvormed 
Søminemester V. Petersen og 
Dr Lunge Koch sknl lorelngc 
Fly,·ningerne over Indlands• 
isen, ombord pnu , llvidbjør• 
ncn•, der transporterer del Lil 

lsbarrieren . 

................................................................................ ...... , ...................................................................... . 

samt Søminemester V. Petersen fra Marinens 
Flyvevæsen. 

Det Luftfartøjsmateriel, Ekspeditionen raader 
over, bestaar af 2 Heinkel Søflyvemaskiner (tilhø
rende Marinens Flyvevæsen), udstyret med en 460 
H.K. gearet Armstrong "Jaguar" Motor. Disse Ma
skiner er udmærket egnet til Formaalet, idet deres 
Stigeevne, fuldt lastet, er ca. 5400 m, en Hastighed 
paa 170 km/T. og Brændstofbeholdning til 5½ Ti
mes Flyvning. I begge Luftfartøjerne er der ind
bygget et fast Luftfotografiapparat. 

Det ene Luftfartøj er gaaet med "Gustav Holm" 
til Clavering Øen, medens det andet transporteres 
med "Hvidhjørnen" til Iskanten, hvorfra det flyves 
ind til Kysten. 

Der oprettes en nordlig Basis paa Clavering Øen 
og en sydlig paa Ella Øen. Desuden vil der for det 
nordlige Luftfartøj, fra ca. 15. August, blive opret-



Side 58 

teten mindre Basis ved Hochsletter Forland, og for 
det sydlige Luftfartøj en Basis ved Scoresbysund, 
- dog kun saafremt Isforholdene tillader det. 

Skibene "Gustav Holm" og "Godthaab" holder 
sig henholdsvis til den nordlige og den sydlige 
Basis. 

Kortlægningsplanen gaar i Korthed ud paa at 
luftfotografere hele Kystlandet mellem 77° n. B. 
ved Germanialand og 70° n. B. ved Gaasefjorden. 
Luftfotograferingen vil blive foretaget fra 4000 l\lc
ters Højde, og man regner med at kunne gennem
føre 2 Flyvninger i Døgnet a 4 Timers Varighed. 

Desuden vil der blive foretaget tre større Flyv
ninger indover Indlandsisen. Begge Luftfartøjer er 
udstyret merl Radio, saaledes at de under alle deres 
Flyvninger kan holde Forbindelse med Basis paa 
Jorden. Foruden det sædvanlige Udstyr medføres 
der paa alle Flyvninger en særlig Udrustning, hc
staaende af Proviant til 3 Uger, Kogegrejer, Skydc
vaaben, Soveposer og Marschstøvler. 

Personalet, der deltager i Luftkortlægningen, be-

Nr. 7 

staar af Flyverne, Søminemester V. Petersen, Sø
løjtnanterne /larms, Miinlcr og Ovl'rby, Fotografer
ne, Kaptajn llerschend, Løjtnanterne H. l-1. Nid
sen og Bonde samt Officiant Touclal; endvidere 
medfølger Flyvemekanikerne Kramme, Frode /lan
sen, El. Jensen og Kær. 

Dr. Knud Rasmussens Ekspedition. 

Heri deltaget· et Heinkd Søluflfartøj af samme 
Type og udstyret paa lignende Maade som de to 
Luftfartøj er, der medfolger paa den nordligere 
Ekspedition. Flyverarbejdet kommer Lil at bestaa 
i Luftfotografering af det sydostgrønlandske Kyst
land fra Kap Farvel til Angmagsalik. Som Basis 
for Luftfartøj et benyttes S/S. ,,Th. Slauning". Del 
flyvende Personel hestaar af Flyverne, S11løj Ina ni 
Rasmussen og Sømineassistcnt Thorkild Pefrrscn, 
Fotograferne, Løjtnanteme 0. Niclsl'n og .Tacobs1•11, 
samt Flyvemekanikerne Law·. .Tcnsen og Jør
gensen. 

Europa-Rund f I yv ni n gen. 

I OM1 tidligere meddelt i "Flyv" vil den inter
nationale Europa-Rundflyvning, der finder 
Sted i Dagene mellem den 21. og 28. Au
gust, komme til at gaa over KAhenhavn, 

hvor Landing og Start vil finde Sted i Kastrup 
Lufthavn. 

Flyvningen faar et ret imponerende Omfang, idel 
der er anmeldt 67 Maskiner fra følgende Nationer: 

Tyskland ...... ............. .. 
Frankrig ...... .............. . 
Italien ..... .................. . 
Polen ..................... .. . . 
Svejts ...... ...... ...... ..... . . 
Czekoslovakiet .... .. ...... . 

32 l\laskineL 
12 

8 
6 
2 
7 

lait. .. 67 Maskiner. 

De deltagende Maskiner, der alle er Sportsflyve
maskiner, repræsenterer mange forskellige Kon
struktioner, og nogle af de mest interessante, hliver 
sikkert de tre haleløse Typer (Trekant-Luftfartøj), 
som bliver hygget af Rhøn-Hositten-Ges. i Tysk
land. Typebetegnelsen for disse Nykonstruklioner 

er F-3 ,vespe, og Fremdrivningsmidlet bliver lo 
75 H.K. Pohjoi Motorer. 

Organisationen vedrørende Landing og Start i 
Kastrup Lufthavn og alle hertil hørende Arrange
menter hliver truffet af Det kgl. Danske Aeronauti
ske Selskab efter de Retningslinier, der bestemmes 
af den tyske Aero Klub, og som er ensartede for 
alle de Pladser, hvor tvungen Landing skal finde 
Sted. 

Arrangementet i Kastrup Lufthavn, der foretages 
under Ledelse af Oherstløjtnanl Før.~leu, kommer 
til at omfatte Flyveledelse, Tidtagning, Efter
retningstjeneste, Brændstofforsyning, Mekaniker
hjælp, Hangartjeneste, Vagttjeneste samt Presse
tjeneste. 

Der vil saalccles blive Brug for en D.el Personel 
Lil Hjælp i de Dage, Flyvningerne varer, og Selska
bet haaher, at mange af dets Medlemmer, af In
teresse for Flyvesporten, vil melde sig til frivillig 
Assistance. 

Enhver, der vil hjælpe Selskabet med Arrange
mentet af delte første, store Sporlsflyveslævne i 
Køhenhavn, bedes henvende sig til Sporlsudvalgel, 
repræsenteret ved Oherslløj tnant Forslcu. 

Den første danske, kvindelige Flyver. 
hefen for Flyverkorpset, Oberstløj lnant C. 
Førsleu, har sammen med sin Frue tilbragt 
Juni Maaned i England. Opholdet i Eng
land har Fruen benyttet til at gennemgaa 

en Flyveruddannelse paa Skolen i Hamble ved 
Southampton, hvor hun den 19. Juni fuldendte 
Prøverne til Privatførercertifikatet. Fruen har be-

staaet sine Flyveprøvet· med særlig Glans, idel hun 
er den af Skolens Elever, der har faaet Lov al gaa 
Solo efter den korteste Tids Dobbeltstyring. Ud
dannelsen har fundet Sted paa Avro Avian. 

"Flyv" bringer sin Lykønskning til den første 
danske, kvindelige Flyver. 
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Luftruten 
København-Flensborg. 
Den forste .Tuni aalmede Det Danske Luft

fartselskab sin nye Rute til Flensborg, hvor
fra Deutsche Luft Hansa forer Forbindelsen 
videre til Kiel, Hamborg samt Badestederne 
ved Sylt. Direktor Krebs fulgte med den for
ste danske Maskine Lil Flensborg, hvor Byens 
Borgm ester havde arrangeret en festlig i\Iod
tagelse. Flensborgbladene har med Begej
string laget imod clen nye Luftforbindelse, og 
i den Anledning har Ghefredaktoren for 
;,,F/ensburaer Nachrichlen«, Dr. Declmwnn, 
sendt ;,,Flyv « en 1-Jyldeslarlikel. 
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Sølvmaagen 
over Flensborg Fjord. 

IJeu førHte danske Trukfikmnskine i Flensborg Lufthavn; Dir. Krebs bringer Byens Borg
mester en Tnk for Modtagelsen. 

li 
A de hoje Taarne paa St. Nikolai, Maria og Petri
kirken i den glødende Aftensol den første .Tuni 
i Aar kastede deres Skygger helt ud over Flens
borgs skønn e Fjord, og Træ erne i Skovene ved 

Kollund lagde ligesom et kæmpemæssigt Skyggegitter over 
\Vassersleben Bugtens stille Flade, gled en stolt Maagc 
paa sin Flugt gennem Luften højt henover Fjordens dyb
blaa Vand. 

Vor Junkers Maskine F. 13 laa i en Kurve lige over 
Krusaa, og da l\faskinen rettede sig op, saa vi over for os 
som et lysende Punkt den rosafarvede l\Iaage med dens 
sølvglitrende Hals. 

Det var den danske Fokker, Del Danske Luft{ artselskabs 
smukke Maskine; - det var den, vi ventede. I dens :.Kol
,·and« fulgte vi efter til Flensborgs Lufthavn, hvor den 
planmæssige tys·ke Maskine fra Kiel just ankom, og paa 
samme Tid landede de tre Maskiner hilst af en hundred-

borg var ankommet. Festligt blev den modtaget af Byens 
Overborgmester, den danske Konsul og andre prominente 
Repræsentanter for Staten og Byen ligesom for Handel, 
Industri og S,kibsfart. 

Flensborgs Overiborgmester, Dr. u. Hansemann, over
bragte Byen Flensborgs Hilsen med Ønsket om en god 
Udvikling og Fremgang for den nye Luftrute. Vel havde 
det krævet Møje og Ofre at bringe Ruten i Gang; dog vilde 
disse sikkert ikke være forgæves, men faa største Betyd
ning for Byerne og Landene. Overborgmesteren rettede i 
særlig Grad sin Tak til Lederen af Det Danske Luftfart
selskab, Direktør K. Krebs, som med utrættelig Interesse 
er gaaet i Brechen for Oprettelsen af den nye Luftrute. 

Vi Flensborgere ønsker, at dette Aribejde maa bære 
Frugt, og at den hurtige Foribindelse, som nu er skabt, 
maa knytte Baandene mellem Byen ved Sundet og Byen 
ved Fjorden endnu fastere og virke til Gavn og Frem-

foldig Menneskeskare, - i Sandhed et skønt Billede. gang for de to Byer. 
Den første danske Maskine paa den nye Linie Malmo

Kobenhavn- Flensborg med Tilslutning til Kiel og Ham-
Dr. Declcmann, 

Flensborg. 

Ingeniør 0. Th11nnlng fotograferet ved Ankomsten til I<nstrup 
Lufthavn, 

Den danske Ingeniør 0. Tha.nning 
flyver fra 

Kapstaden til København. 
Den 20. April startede Ing. Thanning, der er ansat 

ved Guldminerne i Johanncsburg, fra Kapstaden sam
men med sin Frue for at flyve til København i sin pri
vate Puss-Moth Sportsflyvemaskine. Allerede efter fire 
Dages Forløb havde det flyvende Ægtepar tilbagelagt 
Strækningen til Kairo, og herfra fortsattes nordover. 
Flyvningen gennem Europa var ledsaget af en Del Gen
vordigheder, og den 4. Juni fandt Landing Sted i Køben
havn. Her fik de to flyvende Ferierejsende en begejstret 
Modtagelse for deres smukke Bedrift. 

Efter endt Ferie i Danmark gaar Turen samme Vej 
tilbage. 
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"Politiken"s og . ,,Danske 

Flyvere"s Stævne 

i Kastrup Lufthavn 

Søndag den 26. Juni. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111 

I 
straalende Solskin afholdt Politiken og »Danske Flyvere < 
deres aarlige Flyvestævne i Kastrup Lufthavn Sondag 
den 26. Juni. Titusinder af Kobenhavnere var til Fod!., 
paa CY1kle, pr. Bil og med Amagerbanen strammet til 

Lufthavnen, og det samlede Tilskuerantal var tæt ved de 
havtreds Tusind. Som en uendelig Strøm kørte Bilerne 
ad I.mager Landevej og Lufthavnevej, og Skade er det blot, 
at der kun et een Adgangsvej til Lufthavnen; - den 
smalle Luftl1avnevej kan ikke tage den mægtige Trafik; 
Tilkørslen vilde lettes betydeligt og endnu flere Tilskuere 
vilde kunne komme Lil, hvis blot Adgangsvejene til Luft
havnen var bedre. 

Stævnet i sig selv forlob meget tilfredsstillende, og det 
indholdsrige Program vakte Tilskuernes absolutte Begej
string. Efter en kort Demon stration af Sportsflyvemaski
ner vistes en af Stævnets Sensationer, den kæmpemæssige 
,Junkers G. 38, og de Anstrengelser, det havde kostet Stæv
nekomiteen at faa Luftkæmpen herop, blev rigeligt belon
net. Imponerende va r den at se, - ikke mindst i Luften, 
og hvad der næsten forbloffecle mest af alt, var den yderst 
korte Start og Landing, 

En anden Nykonstruktion, der vistes, var den engelske 
Autogiro, og det er svært at sige, hvilken af dem, der 
gjorde det stærkeste Indtryk. I hele sin Konstruktion var 
den noget helt nyt, og de Beretninger, der har beskrevet 
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En Formation uf Hærens Fokker C. V. 

dens gode Flyveegenskaber, har ikke overdrevet. Med lien 
engelske Kaptajn Brie som Fører foretog den lette og ele
gante Manøvrer i Luften, og som Punktum paa del hele 
nogle Landinger, hvor den saa at sige stod stille uden 
noget som helst Afløb. 

En af Stævnets store Attraktioner var Deltagelsen af 
Marinens og Hærens Flyvere. Først viste 3 af Marinen s 
Heinkel-Søluftifartøjer, ført af Søløjtnanterne Prip, Bram
.,en og Grønbek, en meget smuk Formationsflyvning, og 
for at give Publikum Lejlighed til paa nærmere Hold at 
se en af de Maskintyper, der fører de danske Farver over 
Grønland, havde Marinens Flyvevæsen opstillet et fjerde 
Heinkel-Søluftfartøj, paa Tilskuei,pladsen, hvor der var Ad
gang til at bese det. 

Med to af Hærens nye Bristol »Bulldog« Jagere foretog 
Løjtnanterne Clausen og Birkhede nogle elegante Kunst
flyvninger, der efter endt Landing lønnedes med stærkt 
Bifald. 

Det flotteste af Programmets Numre var Formations
flyvningen med fem af Hærens Fokker C. V. Med Over
officiant C. C. Larsen som Fører og Premierløjtnant Læ
rum, Sergent Wolf{, Korporal Ilfalmo.~e samt Korpor~1l 
Smuflquist som de øvrige fire Flyvere viste Formationen 
de smukkeste Manøvrer vi endnu har set herhjemme. Et 
stort Træningsarbejde er gaaet forud, og de fem Flyvere 

har omfattet dette med en saadan In
teresse, at Manøvrerne paa Stævneda
gen gennemførtes med beundringsvær
dig Præcision. De samme Flyvere skal 
i Slutningen af denne l\faaned repræ
sentere Danmark ved det store inter
nationale Stævne i Ziirich, og vi lor 
roligt spaa dem Pladsen i Toppen 
blandt samtlige Konkurrenter. 

Med en af Hærens Moth-Skolemaski
ner viste Løjtnant Ed.~en-.Jolw11se11 
nogle Rygflyvninger, der blev gennem
fort med samme Sikkerhed, som vi 
har set hos udenlandske Kunstflyvere. 

Hastighedskonkurrencen mellem 
Sportsflyvemaskiner talte 6 Deltagere: 
Direktør C. Thielst (Gipsy-Molh), den 
svenske Ingeniør/(. G. Umlner (Gipsy 
III-Moth), Ingeniør 0. Tluumill!f (l'uss
Moth), Løjtnant Cla11so11-Kaas (Argo), 
Kornet Petersen ( Gipsy-Moth) og Kor
poral Christe11sc11 ( (i i psy-1\folh). 

Nogle ul de deltagende Maskiner. Øverst tilvenslrc ses den kæmpemæssige Junker G. 38. Dommerkomiteens Formand, Kap-

( 

( 



,. 

) 
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tajnløjtnant O.Petersen, bekendtgjorde 
Resultatet: Nr. 1 Ing. Lindner, Nr. 2 
Kornet Petersen, Nr. 3 Ing. Thanning 
og Nr. 4 Korporal Ohristensen. Alle 
fire Vindere har faaet overrakt Sølv
præmier. 

Demonstrationen af et Svæveplan, 
fort af Tyskeren Wu(lner, der blev 
trukket lilvejrs af den tyske Flyver, 
Kaptajn Fors ter, vakte megen In ter
esse. 

Til Slut var alle deltagende Maski
ner i Luften. Speakeren, Direklor 
A 11{J. Jen.~en, sluttede Stævnet, hvoref
ter Rundflyvningerne begyndte, me
dens det tusindtallige Publikum be
gejstret klappede som Tak for den 
sjældne Oplevelse. 
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Stævnets økonomiske Resultat, der 
endnu ikke helt er gjort op, tegner til 
al blive godt, og hele Overskudet vil 
blive delt ligeligt imellem Foreningen 
»D(lnske Flyvere«s Fond samt Politi
knzs Feriebørn. 

Junkers G. 38 i l{uslrup Lufthavn sammen med den engelskbyggede 
Autogiro. 

Foreningen "Dansk Luftsport." 

I 
ORENINGEN Dansk Luftsport, hvis Formaal er at 

fremme Interessen for Svæveflyvningen, stiftedes 
i 1931. Dens Bestyrelse bestaar af Tegner W. 
D(lnnerfjord, Forretningsfører A. Mørch, Bøssema

ger S. Sjøholm samt Hr. W. F. Hansen, og sidstnævnte to 
Herrer forestaar Reparationer og Nybygninger paa For
eningens Værksted i Randersgade. Endvidere er cand. 

Sv:eveplunet, der er hygget af llorge Olseu, Vullekilde. 

p,harm . l(nud Petersen Medlem af Bestyrelsen og fungerer 
som Leder af Øvelsespladsen. 

Foreningen har som Øvelsesplads faaet en Mark til Raa
dighed af Forsøgsleder Jacobsen, Amagergaarden, Taa
strup, og den ligger i Underhandling om Køb af en Grund, 
der støder op til Amagergaardens Marker. Naar delte Køb 
er gaaet i Orden, er det Hensigten at lade Firmaet Plesner
Davidsen & Co. opførte en Hangar af Insulite (18 X 8 
Meter). 

Foreningen har i Øjeblikket følgende Materiel: 

1 Skoleplan (Model Zi:igling), bygget af S. Sjoholm & 
\V. F. Hansen. 

1 Skoleplan (l\Iodel Zi:igling), indkobl fra Vallekilde. 
1 Skoleplan, hygget af R. Laackmann. 

1 Svæveplan, bygget af I. R. Petersen og W. Jensen. 

I Øjeblikket er der 25 aktive foruden en Del passive 
i\ledlemmer, og eventuelle nye Medlemmer kan blive op
laget ved Henvendelse til Kassereren, Kompagnistræde G, 
Telf. Byen 65(i!i. Indskuddet er 5 Kroner og Kontingentet 
3 Kroner Kvartalet. Passive Medlemmer betaler intet Ind
skud. 

Firmaet »Nordisk Reklame Atelier« har udsat en Sølv
præmie til den første af Foreningens Medlemmer, der 
tager A-Cerlifikatet. 
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Køling af Flyvemotorer. 
af C. V. Thymann, M. Ing. F. 

li 
FTEH det anvendte Kølesystem deles Flyve
motorerne ofte i to Hovedgrupper, nemlig i 
luftkølede og vandkølede Motorer. I Virke
ligheden er Luften altid det egentlige Køle

middel, hvorfor det formentlig vilde have været 
mere logisk, om man oprindelig havde valgt Beteg
nelserne direkte og indirekte Køling for de to Syste
mer. Ved vandkølede Motorer er Vandet kun et 
Mellemled, der transporterer Varmen fra de Dele, 
der skal køles, hen til et Element, Køleren, der er 
konstrueret med Henblik paa en let Overførsel af 
Vandets Varme til den omgivende Luft. 

Vil man søge at danne sig et Overblik over For
delene og Mlanglerne ved de to Systemer i Forhold 
til hinanden, maa man først klarlægge de Forhold 
<ler nødvendiggør en Køling af Motoren samt Ho
vedtrækkene af de fysiske Love, der er bestemmen
de for Overførsel af Varme fra et Stof til et andet. 

Temperatul'f01•holdenc under en A1•hejdspc1·iodc. 

Da næsten alle Flyvemotorer arbejder efter 
4-Takt Princippet, kan man nøjes med at betragte 
en saadan Motor. De nedenfor anførte Tempera
turbestemmelser hidrører fra nogle Forsøg, afholdt 
af den kendte, engelske Motorekspert Mr. H. H. Ri
cardo. Den anvendte Motor havde et Kompressions
forhold af 5:1, Omdrejningstallet var 2000 0 /M og 
Brændstoffet bestod af 85 % Benzin og 15 % Ben
zol; disse svarer godt til de Forhold, man finder 
ved en moderne, normal Flvvemotor. 

Under Forbrændingen a(Brændstoffet i Cylinde
ren stiger Temperaturen af Gasblandingen til 2300" 
- 2500° for derefter under Ekspansionsslaget at 
falde til 1500°-1600 . Under Udstødsslaget falder 
Temperaturen af Forbrændingsprodukterne yder
ligere indtil <len ved Slutningen af Slaget er ca. 
900°. Under det paafølgende lnsugningsslag til
føres der Cylinderen frisk Blanding af atmosfærisk 
Luft og dels fordampet dels findelt Brændstof; paa 
Grund af at der forbruges Varme ved Fordamp
ning, er denne Blanding, naar den træder ind i Cy
linderen, noget koldere end den Luft, der omgiver 
Motoren, men den opvarmes her dels ved Berøring 
med de varme Cylindervægge og dels ved Blanding 
med de Forbrændingsprodukte1·, der endnu er til
bage i Cylinderens Kompressionsrum ved Begyn
delsen af Indsugningsslaget. Ved Slutningen af 
dette har Blandingen derfor en Temperatur af ca. 
125°. Under Kompressionsslaget stiger Temperatu
ren atter, indtil Blandingen lige inden Tændingen 
finder Sted er ca. 425°. Alle Temperaturerne er 
Celsius. 

De af Motorens Dele, der er i Berøring med de 
varme Luftarter i Cylinderen, vil optage Varme fra 
disse og blive ved dermed, saalænge de er koldere 
end disse, da Varme altid strømmer fra et Stof med 
høj Temperatur til omgivende Stoffer med lavere 
Temperatur. De Materialer, der haves til Rnadig
hed til Fremstilling af Motorens forskellige Dele, 
har alle den Egenskab, at deres Brudstyrke falder, 

naar de opvarmes stærkt, og de aller fleste vilde 
smelte, før de havde opnaaet Gassens Forbræn
dingstemperatur. Det er derfor absolut nødvendigt 
at sørge for, at de stadig holdes nede paa saadanne 
Temperaturer, at de med Sikkerhed kan modstaa 
de Paavirkninger, som de udsættes for under 1\foto
rens Gang. 

Som bekendt udvider alle Stoffer sig ved Op
varmning, især gælder dette for Luftarter, og det er 
i itlt væsentligt den ved Forbrændingen udviklede 
Varme, der giver Drivtrykket i Cylinderen, thi brin
ger man Forbrændingsprodukterne ned til Indsug
ningsgassens Tryk og Temperatur, finder man, al 
der kun har fundet en betydningsløs Rumfangsfor
øgelse Sted ved Forbrændingen. Da det, som oven
for nævnt, er nødvendigt at holde Motorens Dele 
paa en ret lav Temperatur, vil der stadig blive til
ført dem Varme fra Gassen; naar Motorens Dele 
efter nogen Tids Drift har naaet en konstant Tem
peratur, er den Varmemængde, de i en given Tid 
modtager fra Brændstoffet, lig den Varme, der i 
samme Tid bortføres ved Kølingen, og denne repræ
senterer derfor et Tab, der er uomgængeligt ved 
Omsætningen af Brændstoffets kemiske Energi Lil 
mekanisk Energi i vore nuværende Motortyper. 
Dette Tab andrager ved de bedste Motorer, naar de 
arbejder ved den gunstigste Belastning, ca. 28 % af 
Brændstoffets samlede Energiindhold, men i almin
deligt Gennemsnit kan det sættes op til 32-33 % , 
Det virksomste 1\-.ijddel til Begrænsning af Tabet 
ved Kølingen bestaar i at gøre den indvendige Over
flade af Forbrændingsrummet saa lille som muligt, 
da Varmeoverførslen fra et Stof til et andet vokser 
omtrent proportionalt med Berøringsfladens Stør
relse og med Temperaturforskellen. Den sidst
nævnte bør man ikke søge at reducere, da nærmere 
Undersøgelse, som vi ikke kan komme ind paa her, 
viser, at Motorens Virkningsgrad vokser med Tem
peraturen under Forbrændingen i Cylinderen. 

Fordringer til Kølingen. 
De Fordringer, der maa stilles til Kølingen, kan 

sammenfattes i følgende: 

1) Kølingen maa være saa stærk, at Temperaturen 
af Cylindre, Stempler, Ventiler, Ventilfjedre og 
Tændprop holdes saa lav, at de stadig besidder 
tilstrækkelig Styrke og at de enkelte Dele ikke 
beskadiges af Varmen. 

2) Oliehinden mellem de Dele, der bevæger sig 
mod hverandre, maa ikke kunne brænde bort. 

3) Kølingen maa foregaa saaledes, at der ikke op
staar for stor Temperaturforskel mellem mod
satte Sider af Cylindre og Stempler, da uens
artet Udvidelse vil bringe disse Dele ud af den 
rette Form og derved medføre for ringe Be
røringsflade mellem disse Dele og eventuelt 
Fastklemning af Stemplerne. 

4) Kølingen maa paa den anden Side ikke være 
saa stærk, at Smøreolien bliver for stiv, thi der-

C 
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ved falder Motorens mekaniske Virkningsgrad 
stærkt. Endvidere finder der under Indsug
ningsslaget en Fortætning (Nedslag) af Brænd
stof Sted paa Cylindervæggene, hvis disse er 
for kolde, hvilket medfører en daarlig Brænd
stoføkonomi. Som Eksempel herpaa kan næv
nes det kendte Forhold, at en Motor, der star
tes, arbejder uøkonomisk og oftp uregelmæs
sigt, indtil den har naaet en passende Drifts
temperatur. 

Kølesystemer. 
A) Direkte Køling, eller Luftkøliny. 

Her overføres, som allerede tidligere nævnt, Var
men direkte fra Motoren til den omgivende Luft. 
Erfaringerne viser, at for at opnaa en tilstrækkelig 
Køling maa man kunstigt forøge Størrelsen af Be
røringsfladen mellem Cylindrene og den omgivende 
Luft; dette opnaas ved Anbringelse af Køleribber. 

Endvidere maa man sørge for, at hver Cylinder 
omsluttes af saa kraftig en Luftstrøm, at denne sta
dig kan optage den Varmemængde, der tilføres Cy
linderen. Denne Fordring medfører, at saa godt 
som alle større, luftkølede Motorer udføres stjerne
formet. Formen af Køleribberne og disses indbyr
des Afstand spiller en stor Rolle for Kølingens Ef
fektivitet, idet man let ved at gøre Ribberne for 
dybe og Afstanden mellem dem for ringe kan kom
me til at hindre Luftstrømmen i at trænge frit ind 
mellem Ribberne, hvilket forringer Kølingen bety
deligt. Da Varmetilførslen er forskellig til Cylin
derens forskellige Punkter, maa man udforme Kølc
rihherne herefter; Toppen af Cylinderen optager 
mere Varme end dens nederste Del, og af Toppen 
er Partiet omkring Udstødsventilen udsat for den 
stærkeste Varmebelastning, derfor er Køleribberne 
mest udviklet paa Cylindertoppen, og i Reglen er 
Udstødsventilen vendt mod Luftstrømmen, da man 
derved opnaar mindst Temperaturforskel mellem 
Udstødsside og Indsugningssiden. 

Det er vanskeligt at angive noget Tal for Cylin
dervæggenes Temperatur, da denne er afhængig af 
Luftstrømmens Hastighed og Temperatur; de var
meste Dele af Cylinderens udvendige Overflade er 
i Reglen mellem 125° og 150° varme. 

B) Indirekte Køling. 
Ved dette System optages Varmen af en Vædske 

(i Reglen Vand), der rummes i en Kølekappe om
kring Cylinderen. Dien Varme, som V ædsken her 
optager, kan da overføres til den omgivende Luft 
paa en af følgende to Maader: 

I) Vandkøling. 
Den varme Vædske pumpes eller ledes fra Køle

kapperne til Toppen af en Køler, der i Reglen be
staar af et stort Antal tyndvæggede Rør, hvorigen
nem der ledes en kraftig Luftstrøm. Ved sin Pas
sage ned gennem Køleren udenom disse Rør af giver 
Vædsken Varme til Luften og føres derefter tilbage 
til Kølekapperne. Motoren betegnes da som vand
kølet. 

Mængden af Kølevandet og den Hastighed, hvor
med det cirkuleres, maa være afpasset saaledes, at 
Vandet ikke paa noget Sted naar Kogepunktet. Det 
er af stor Vigtighed, at Kapperne er konstrueret 
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saaledes, at Dampblærer, der eventuelt dannes paa 
Cylindervæggens Yderside, straks føres bort og op 
i Køleren, thi da Damp er en meget daarlig Varme
leder, vil der, hvis Dampblærer kan sætte sig fast 
i Kølekappen, opstaa en lokal Overhedning paa 
saadanne Steder. 

Da Vand fryser, naar det afkøles under 0°, blan
der man ofte Glycerin eller Ethylen Glycol i det, da 

LvTTAr(i,A/'f4 

Frysepunktet af saadanne Blandinger ligger væ
sentlig under 0° ; f. Eks. fryser Blandingerne 64 pCt. 
Vand med 36 pCt. Glycerin eller 70 pCt. Vand med 
30 pCt. Ethylen Glycol først ved Temperaturer un
der + 15°. Samtidig har disse Blandinger den Egen
skab, at de først koger ved Temperaturer, der lig
ger over 100° (ren Glycerin koger ved 290° og ren 
Ethylen Glycol ved 197°), jo mindre Vand Blandin
gen indeholder, des højere ligger dens Kogepunkt. 
Man har med saadanne Blandinger forsøgt at lade 
Motoren arbejde med højere Temperaturer end 
100° i Kølekapperne, da man derved kan reducere 
Kølerens Størrelse og Luftmodstand. Dette lader 
sig meget vel gøre, men det medfører dog, at en 
given Motors Hestekraft falder noget, da Gassen op
varmes mere under Indsugningsslaget, hvill{et be
virker en Reduktion af den Gasmængde, Cylinde
ren kan optage. Ethylen Glycol fordamper efter
haanden, saa der maa fyldes efter, desuden er det 
brændbart, Flammepunktet ligger ved 124°, det er 
derfor af Hensyn til Brandfaren ikke tilraadeligt at 
anvende en Kappetemperatur over 120°. 
II) Dampkøling. 

Ved dette System cirkuleres Vandet ikke gennem 
Køleren, men det opvarmes i Kølekapperne til Ko
gepunktet. Naar dette er naaet, finder der en liv
lig Dampudvikling Sted, uden at Vandets Tempe
ratur stiger yderligere, idet al Varmetilførslen med
gaar til Dannelse af Damp. Fra Toppen af Kap
perne ledes Dampen til en Køler, hvor den fortæt
tes igen til Vand, der løber ned i en Sump i Bun
den af Køleren, hvorfra det pumpes tilbage. Figu
ren viser skematisk en V-Motor med Dampkøling; 
1 er Motoren, 2 er en Reservevandbeholder, der til
lige virker som Vandudskiller, 3 er en Plankøler, 
hvor Dampene fortættes, 4 er en Sump, hvor For
tætningsvandet samles, og hvorfra Pumpen 5 fører 
Vandet tilbage til 2. Pumpen 6, der suger fra Re
servevandbeholderen, sørger for, at Kølekapperne 
altid holdes fyldt med Vand. 

(Fortsættes.) 
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Nyt fra alle Lande. 

Det engelske /ruin-Fnldskrermsfirmn har konstrueret en nySikkerhetls
sele, tier er kombineret med Flyverens Fnstsp:cndingssele. Ililledet 
illustrerer, hvorledes den nye ){omhinution ni de to Seler bliver provet. 

Ny fransk Oliemotor. 
Den kendte franske l\lotorkonstruklor Clcrgct, der hidtil 

har eksperimenteret med en 200 H.K. Dicscl-Flyvc111olor, 
er kommet frem med en ny i\lolor af samme Type paa 400 
H.K. Denne er en lufllwlet Sljcrnemolor med H Cyindre. 

Nyt amerikansk Luftskib under Bygning. 
Pna Godycar-Zeppelin \'ærflel er man i fuld Gang med 

al hygge cl Suslerskih Lil :. Akron «. Nybygningen, der faar 
Navnet »l\Iac01H: , kommer i Sturrelsc og Kon .~truklion til 
at li gne »Akron«. 

Ny anerkendt Rekord for Svæveflyvning. 
F.A.I. har anerkendt den amerikanske Løjtnant William 

1\. Cocke's Varighedsrekord i Svæveflugt paa 21 Timer 34 
l\Iinutter. Rekorden blev sat paa Honolulu den 17./18. De
cember 1931. Svæveplanet han benyttede var af egen Kon
struktion. Den tidligere anerkendte Varighedsrekord var 
paa 14 Timer 7 Minutter. 

Hvad koster den første Sportsflyveruddannelsei England? 
Det engelske Tidsskrift >Air and Airways« meddeler, 

at de samlede Udgifter for Opnaaelsen af cl Privatforer
certifikat i en engelsk Flyveklub andrager fulgende Beluh : 

Indmeldelsesgehyr .. . . . . . . . . . . . 4 f 4 s Od 
8Timers Dobbelt:,tyring . . . . . . . . 1(j f O s 0 d 
3 Timers Aleneflyvning . . . . . . 3 i 0 s O d 
Certifikat og Lægeundersøgelse 1 i 17 s 6 d 

lait 25 f 1 s 6 d 
For mindre end 500 Kroner kan man saaledes opnaa 

et Sportsflyvercerlifikat; men saa maa ogsaa tages i Be
trngtning, al det engelske Luftministerium betaler den paa
gtcldendc Klub et bestemt Belol.J for hver Flyver, den ud
danner. 

Den arktiske Luftrute. 
Direktoren for et canadisk Luftfartsforelagende, .T . 

Gray, er i Færd med at forberede en Flyvning fra England 
via Færoerne, hland, Gronland til Canada. Formaalet med 
denne Proveflyvning er at indhuste Erfaringer for Opret
telsen nf en eventuel britisk, reglcmæssig Flyveforbindelse 
over Island Gronland. 

I denne Forbindelse, skriver det engelske >Flight«, er 
det værd at notere sig, at vel har et amerikansk Selskab 
(Trans-Amcrican Air Lines) faact Koncession for Fly,·
n ing paa Island, men denne er vænlilus, med mindre den 
canadiske Hcgering giYcr Amerikanerne Tilladelse til at 
overflyve Cnnada. 

Herhjemme fra. 
E11{Jelske Firmaer bliuu 1·ep1·æse11terel i Dc111111ark. 

Den tidligere l\lilitærflyver, Ingen ior Cai Caspers en, hal' 
faael overdraget Generalrc.præsentalioncn for Danmark og 
Island for folgende engelske F lyvemaskine- og I\Iotorfir
ntaer: Armslrong Whilworlh Aircmfl Lid., Armslrona Sid
deley, Molar Limiled samt A. V. Roe & Co., Limiled. 

Som velkendt indenfor Flyverkredse har Ingenior Cas
persen særlige Betingelser for at kunne repræsentere de 
store, verdenskendte Flyvemaskinefirmaer. 

Flyvemaskinen reclclecle Palienlem; Liv. 
i\landng den 27. Juni ved Middagstid telefonerede Aar

hus Amtssygehus til del nye Insulinlaboratoriu111 i Cen
tofte, som ledes af Dr. lla{Jedor11. Sygehuset havde faact 
en Patient, der var stærkt angrebet af den yderst sjældne 
Binyresygdom »Addisons Syge«, og der maatle omg!rnende 
:,kaffes Hjælp, saafremt Vatientens Liv skulde redde~. In-

stitutlet i Gentofte laa inde med cl nyt amerikansk Middel 
imod »Addisons Syge~, og Dr. Hagedorn sendte omgaaen1le 
en Portion af det nye l\ledika111cnt til Kastrnp Lufthavn, 
hvor en af Hærens Flyvere transporterede det til Aarhus. 
To Timer efter Opringningen var ;\[cdikamenlet Lægerne 
paa Amtssygehuset i Hænde, og en Indgriben overfor Syg
dommen kunde foretages. 

/Jallu110psliyninyen den 8. Juni. 
Lordag den 8. Juni havde Ballonklubben foranstalkt 

en Opstigning fra Tivoli med Ballonen »Danmark«. Om
bord var foruden Foreren, Prc111icrlojtnant P. 1\. Po11lsc11, 
Hcservcføreren, Hestaurator V. llammer, saml tre af Bal
lon khtbbens Medlemmer. 

Opstigningen fandt Sted Kl. 18,30, og Kl. 20,55 landede 
Ballonen glat vell Lille Lyngby ved Arresoen. · 
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STOL PAA SHELL 

SHELL AVIATION 
SPIRIT 

OG 

AEROSHELL 
LUBRICATING OIL 

A/s D A N S K - E N G E L S K B E N Z I N & P E T R O L E U M S C O . 
KØBENHAVN K. 

fi fh. AUGUST BANGS FORLAG ~ 
~ -E:JVIND CHRIST-ENS-EN ~ 

VESTERBROG.A. Of 60 MEZZ. TUEFON 13.i.Olo · G.tRO 23624 
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OVER 600 
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REDDET LIVET 

VED 

-

IRVIN 
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SKÆRME 

IRVING AIR CHUTE OF GT, BRITAIN, LTD., 
LETCHWORTH, HERTS, ENGLAND. 

Telephone: Telegram3: 

hworth 370. lrvin, Letchworlh. 



Aristokraten blandt Motorcycler 

~ 
Et B. P. M111rke 

Uovertruffen Konstruktion 
Højeste britisk Kvalitet 

Billigste danske Priser 
10 fremragende Modeller - Priser fra 

Kr. 875.oo 
Forlang Prospekt 

C. REINHARDT 
Lyngbyvej 36 - Søtorvet 1-3 - Vodroffsvej 56 

Motorcycle·Lageret: 
Kalkbrænderlhavns Sydkaj, Øresundsg. Forl. 

I(. Christen~en, Vanløse, spørger: 
Hvor mange Motorer har den nye 

tyske Flyvebaad Do. X? 
Sv. Tolv, hver paa 600 H.K. 

- o-
v. Nielsen, Karlslunde, spørger: 
Hvor meget koster en i\loth Sports

flyvemaskine? 
Sv. Ca. 13,000 Kroner. 

- o -
Benl l(arlby, Aarhus, spørger: 
1) .Jeg er i Besiddelse af et engelsk 

Flyvercertifikat »A« ; skal et saadant, 

Luftfartforsikri~ger 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Fraktion for Danmark 
Tlf. Central 12 793 

{:• 

Ulykkesforsikringspolicer u dslcdes 
ved Billelkonlorel i 

Lufthavnen 

• 
fh. AUGUST BANGS FORLAG 

• -EJVIND CHRISTE:NS-E:N 
VESTERBROGADE 60. MEZZ 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

NYE BØGER 
Svæveflyvning. 

J. R. Ashwe/l-Cooke: 

Motorless Flight .. ca. Kr. 7.50 

Bogen er skrevet ni r-ormanden for 
"London Gliding Club" og bestnnr ni 
10 Dele, hver skrevet ni en Ekspert· 

L. A. Strange: 

Recollections of an Airman 
ca. Kr. 10.50 

r-orlatteren var Pilot (ør l{rigen, un
der l{rigen og ,slill going strong". 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telf. 2552 - 1a303 
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KØBENHAVN V. 

for al være gyldigt her i Landet, paa
tegnc~ af de danske Luf'lfarlsmyndig
heder? 

2) Kan Proverne til det erhvervs
mæssige »B«-Certifikat aflægges her i 
Landet? 

ad 1. El fremmed Certifikat skal 
forevises de danske Luflfarbmyndig
heder. 

ad 2. Ja. 
- o -

v. S., Blegdamsvej, sporger: 
Hvilke store Flyvema!>kiner findes 

der foruden .Junkers G. 38? 
Sv. Vi skal nævne nogle af de 

storste: 
Dorn i er Do. X; bygget i Tyskland; 

Totalvægt 52 Tons; 12 Motorer a 600 
H. K. 

D. B. 70; bygget i Frankrig til Luft
trafik; Totalvægt 13 Tons ; tre Motorer 
a 600 H. K. 

Hundley Page »Hannibal« ; engelsk 
Trafikflyvemaskine; samlet Vægt 
13,400 kg; :\Iolorstyrke 1960 H. K. for
delt paa 4 l\Iolorer . 

Caproni 90 P. B., italiensk Krigsfly
vemaskine; fuldt lastet er Vægten 30 
Tons; Motorstyrke 6000 H. K. fordelt 
paa 6 i\lotorer. 

0 -

IJ. Blacl,, Østersugade, spørger: 
Hvilke Spændvidder har de lo store 

tyske Luftfartøjer Do. X og .Junkers 
G. 38? 

Sv. Ifølge Fabrikernes Opgivelser 
har Do. X en Vingebredde paa 48 m, 
medens G. 38 manier 44 m. 

TELEFON 13404 · GI RO 23824 
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NYE BØGER 
E. P. Warner & S. P. Joh11sfo11: 

Aviation handbook. Illustreret. 
(Amerikansk) . . . . . . ca. Kr. 7.50 

Ch. H. Chat/ield & Ch. F. Taylor: 
The airplane and its engine. 

ca . Kr. 18.00 

Flyvningens "Blaa Bog''. 
Who's Who in British A viation, 

1932 . . . . . . .. .. . .. ... ca . J{r. 6.00 

Illustreret Flyvebog: 
C. A. Sim.~: 

British Aviation Illustrated. 70 
Il I u stra tio n er i Photogravure. 

ca . Kr. 3.50 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telf. 2552 - 13303 
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ROLLS
ROYCE 

FLYVEMOTORER 
ER AFPRØVET PAA 

C. C. WAKEFIELD & CO. LTD., ST. STRANDSTR ÆDE 21. KØBENHAVN K. 
Et 100 °10 Engelsk Foretagende 

Det Danske Luftfartselskab %. 
København - Vesterbrogade 5 

Gener11lrepræ•ent11nt for 
A. B. A., Stockholm - D. L. H., Berlin - Farman, Paris 

K. L. M., Haag - s. A. B. E. N. A., BrOssel. m.fl. 

Nogle af de vigtigste Luftforbindelser i August Maaned 1932. 
Afgang 

København 
9.00 
9.00 & 9.05 
9.05 
9.00& 12.35 
9.00 & 9.05 

16.30 
9.05 

15.25 
9.05 

16.30 
16.30 

9.05 
9.00 & 9.05 

12.35 
7.55 

14.30 & 17.35 
19.10 & 19.15 
9.05 

15.25 
9.00 & 9.05 
9.30 
9.00 
9.30 
9.30 
9.05 

Destemmelscsste<I Ankomst Billetpris l{r. 
Amsterdam") 13.20 133,00 
Antwerpen ') 14.50 & 16.00 160,00 
Basel 17.15 60,00+RM.90,00 
Berlin 12.00 & 16.15 72,00 
Briissel ') 15.20 & 15.20 160,00 
Flensborg 18.00 40,00 
Genf 18.55 60,oo+ " 118,00 
Goteborg 17.00 50,00 
Hamburg ") 11.00 60,00 

Kiel" 
Koln 
London 
Liibeck 
Malmo 

19.35 60,00 
18.45 48,00 

") 14.40 115,00 
") 16.45 & 17.55 205,00 

14.10 48,00 
") 8.10 15,00 

14.45 & 17.50 15,00 
') 19.25 & 19.30 15,00 

Mii~1ehen 17.10 60,oo+RM. 87,00 
Oslo 19.05 100,00 
Paris ') 16.45 & 17.20 193,00 
Prag 17.25 72,00+RM. 42,00 
Rotterdam ') 14.25 141,00 
Stettin 11.20 62,50 
Wien 19.25 72,oo+m,1. 82,00 
Ziirich 17.35 60,00+ " 101,00 

' ) Ogsaa Søndage. 

Oplysninger og Billetter faas i alle Rejsebureauer og 
· hos Det Danske Luftfartselskab A/s. 
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_A s_p_cscsc ELO s E 99_D_0_1PE_ 
(LOVBESKYTTET) 

er fremstillet i nøje Overensstemmelse med Forskrifterne 
i B. E. S. A. Specifikation 2 D. 101, Januar 1923. 
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjiilOIIOIOIIIIIIOIIIIIIOIOIOOIOillDilllllllllfiiOillfUIIOOIOOOO/IIOOillllUUlliOOOiiu/UOOOUIIIIUIIOOll1U1111111m11muu0111111,11110,,111111llill1 

KLAR DOPE 
ALUMINIUM DOPE 

RØD DOPE 
Fortyndingsvædske samt Identificeringsfarver og Specialfarver 

ENEFABRIKANTER : 

¾ 0. F. ASP (SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER) 
PRAGS BOULEVARD 37 KØBENHAVNS. 

Udkommet er 2. Udgave af : 

International Luftfarts-Haandbog 
llllllll llllllllllllll ll llll lllll llllllllll lllllllllllllllllllll llll llllllllllllllllllllll llllllllllllll llllllllllllllll llllll ll lll ll llllll lllllll ll lllll ll lllll lllllll lll ll lllllll lll ll llll lll lllll llll lllllllllllllll lll ll ll llll lllllllll lllllllll ll lllll lllllllllllllllllllll 

Udgivet med Støtte fra den internationale Luftfartskommission (CINA) samt Folkenes 
Forbund og under Protektion af F. A. I. 

l 
Vesterbrogade 60 AUGUST BANG 

~~~~@Xc)~~~~@Xc)~~~~~~~~ 

København V. 

REN DRØJ C 
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Ekspedition: 
fh. August Bangs Forlag, 

Ejvind Christensen, 
Tel1. 13.401, 

V esterbrogade 60. 

Danske Flyvere sejrer ved det internationale Stævne i Ziirich. 

Fro Starten i l{nstrups Lufthavn: En Fokker C 5, ført ni Turens Leder, l<nptajn Tage ,lndersen, og derefter de tre Bristol-Bulldog, 
ført uf l{nptajn L. Bjarkov sumt Løjtnanterne C. Clausen og E. Birkhede. 

li 
ET danske Flyverhold, der deltog i det in

ternationale Stævne i Svejts, startede fra 
København Onsdag den 20. Juli. Turen gik 
over Amsterdam- Bryssel med Ankomst 

til Ziirich Fredag den 22. om Aftenen. 
Stævnet, der tog sin Begyndelse den 22. og slut

tede den 31. Juli, omfattede de i "Flyv" Nr. 3/1932 
nævnte Konkurrencer. 

I Dommerkomiteen var Danmark repræsenteret 
ved Chefen for Flyverkorpset, Overstløjtnant C. 
Førslev. ,. 

• 

Det danske Hold deltog i fire af Konkurrencerne. 
Den første var den under Punkt 6 nævnte Kon

kurrence for militære Formationer, der fandt Sted 
Søndag den 24. Juli. Den danske Formation, under 
Overofficiant C.C. Larsens Ledelse, deltog med fem 
Fokker C. V. (440 VI F. H. Jupiter Motor), og som 
Konkurrenter havde den tre svejtsiske Formationer 
a fem Maskiner ( de to bestod af eensædede Dewoi
tine D. 26 med 300 H.K. \.Vright l\Iotor, og den ene 
af eensædede Dewoitine D 27 med 500 H.K. Hispano
Suiza Motor) samt en fransk Formation, bestaaen
de af fem to-motorede Liore (2 Jupiter 420 H.K.). 

De fem Fokker C V. under Overollicinnt C. C. Larsens Førerskab og med Flyverne Premicrløjtnnnt E. Lærum, Sergent II. Wolfl, 
Korporal J. Malmose samt Korporal C. Sandquist som Førere al de nndre lire Maskiner. De fem Maskiners Besætning bestod !øvrigt ni 
Flyverkorpsets Chef, Oberstløjtnant C. Førslev, Flyverne, Løjtnant H. Wittrnp og lllenig Aage Hansen, Observatoren Løjtnant II. Jensen 

saml Reservemekaniker, Korporal II. Laursen. 
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Det sejrende, danske Flyverhold fra Stævnet i Ziirich. 
Sergent H. Wolff, Premierløjtnant E. Lærum, Formationens Forer, Overofliciunt C.C. Larsen, 

Korporal J . Malmose og I<orporol C. Sandc1uist. 

Øverst: De fem, danske Fokker CV (llristol ,Jupiter Motor) liggende i nogle al de Formationer, hvis præcise Gennemførelse 
forte til Sejr i Z0rich. (fol.: Flyverkorpset, Eneret). 

Ka.npen om Mesterskabet var haard; men støt og 
roligt og med beundringsværdig Præcision gennem
førte den danske Formation sine Manøvre1·, og Re
sultatet blev en Sejr for de danske Farver. Vort 
tlold blev placeret som Vinder . 

De 40.000 Tilskuere hilste de danske Flvveres 
Sejr med jublende Bifald som Tak for · deres 
smukke Præstation. 

Overofficiant Larsen, Premierløjtnant Lærum, 

Sergent µ/olff, Korporalerne Malmose og Sandquisl 
høstede Lønnen for deres ihærdige, maanedlangc 
Træningsarbej de. 

.. .. 
Anden Gang, vore Flyvere deltog, var i Alperund. 

flyvningerne for eensædede og for tosædede Mili
tærmaskiner, og allerede inden Afrejsen - da man 
saa Listen over de øvrige Deltagere - stod det 

( 
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klart, at Chancerne her var smaa. Der skulde star
tes uden Handicap, og medens de danske Maskiner 
var udstyret med en 440 H.K. Motor, raadede samt
lige andre Deltagere over Motorer paa indtil 
650 H.K. 

Belgien deltog med en Fairey-Firefly med 600 
H.K. Rolls Royce, Polen med en 500 H.K. Bristol 
,,Mercury" og en 500 H.K., Jugoslavien med to Bre
guet 19/7 med 650 H.K. Hispano Suiza, Frankrig 
med en Potez 50 AZ med 600 H.K., Hispano-Suiza 
og Svejts med fire Fokker C V (650 H.K. Hispano
Suiza) samt 9 Dewoitine D 27 med 500 H.K. Hispa
no-Suiza. 

Danmark deltog med tre Bristol ( 440 H.K. J n
piter) samt fem Fokker CV (440 H.K. Jupiter). 

Her hjalp selv det dygtigste Førerskab ikke me
get - det var Hastigheden, det kom an paa, og 
denne bestemtes af Motorstyrken. 

Placeringen blev følgende: 
Eensæclede Militærmaskiner, Nr. 1 Jugoslavien, 

Kaptajn Chintitch (68 Miinutter) med Danskerne, 
Kaptajn Bjarkov Nr. 13 (101 Min.), Løjtnant Clau
sen Nr. 14 (102 Min.) og Løjtnant Birk.hede Nr. 15 
(104 Min.). 

Tosædede Militærmaskiner, Nr. 1 Belgieren, Kap
tajn V anderlinclen (85 Minutter) med Dµnskeren , 
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Sergent Wolff Nr. 8 (101 Min.), Kpt. Malmose Nr. 9 
(115 Min.), Prltn. Lærum Nr. 10 (122 Min.}, 
Overoff. Larsen Nr. 11 (123 Min.). 

• • 
" 

Endelig deltog Kaptajn Bjarkov samt Løjtnan
terne Clausen og Birk.hede i Akrobatikkonkurren
cen for Militærflyvemaskiner, alle med Bristol 
,,Bulldog" (440 H. K. Jupiter). 

Her vilde vi paa Forhaand regne Franskmanden 
for Favorit, fordi hans Morane med 230 H.K. Salm
son egentlig tilhører en Klasse for sig. Den er byg
get som udpræget, let Kunstflyvningsmaskine i 
Modsætning til alle de øvrige i denne Konkurrence, 
der er typiske Militærmaskiner (Jagere). 

Resultatet blev ogsaa, at den franske Kaptajn 
Amouroux blev erklæret for Vinder. 

,. ,. 
" 

Over eet Hundrede af Verdens bedste Flyvere, 
repræsenterende England, Frankrig, Svejts, Ita
lien, Polen, Holland, Jugoslavien, Belgien og Dan
mark, har deltaget i Stævnet i Zii.rich. De danske 
Deltagere har ydet en smuk Indsats, og i Særdeles
hed Formationen paa de fem Flyvere, der vandt en 
Sejr for de danske Farver. 

Flyvningen paa Grønland. 
De danske Flyvninger. 

I HEDAG den 15. Juli landede- Søminemestel' 
Victor Petersen, med Dr. Lauge Koch og 
Flyvemekaniker Kramme ombord, ved Eski
monæs paa Clavering-Øen, og to Dage se

nere fuldførtes den første af de store Kortlægnings
flyvninger over Indlandsisen. 

D~n 17. Juli Kl. 11,40 startedes fra Clavering-Øen, 
og Vest om denne gik Turen mod Nord henover 
den sydlige Del af Dronning Louises Land, I. P. 
Kochs Nunatakker "Punktum" og "Kaldbaker" samt 
Carlsbergfondets Land, hvor der foretoges Kortlæg
ning af Landet. Flyvningen, der blev foretaget i 
2500 til 3600 Meters Højde, varede 4½ Time, hvor
efter der atter landedes ved Eskimonæs. I Tele
grammet om Flyvningen meddeles, at alt Land mel
lem 74,10 og 77 Grader nordlig Bredde nu er kort
lagt vestpaa. 

Den anden Flyvning over Indlandsisen fandt 
Sted den 21. Juli. Den samme Besætning startede 
fra Eskimonæs, hvorfra Turen gik mod Vest til Ind
landsisens Rand, som derefter fulgtes Syd paa til 
72 Grader nordlig Bredde. Herfra fløj man stik 
østover till Ella-Øen, hvor Landing blev foretaget 
efter 3 Timer 35 Minutters Forløb. Flyvningen blev 
foretaget i en Gennemsnitshøjde af 3500 m. Jætte
gletscheren og dens mange Tilløb blev kortlagte 
tillige med Indlandsisens Rand paa den fløjne 
Strækning. 

Den tredje længere Flyvning foretoges den 28. 
Juli. Den flyvende Inspektionsrejse gik ?Ver hele 

det nordøstlige Grønland, hvor der blev taget tal
rige Luftfotografier til Brug ved Kortlægningen, og 
desuden foretoges Inspektion ved alle de nordligst 
liggende Kyster og Ekspeditionshuse. Der blev 
bl. a. landet ved Danmarkshavn og Hvalrosodden. 

Paa det Tidspunkt, hvor Redaktionen slutter, er 
der ikke indløbet flere Meddelelser om de danske 
Flyvninger. 

Andre Flyvninger og Flyveforberedelser. 
Det norske Ekspeditionsskib >Questc har faaet bragt 

begge sine Flyvemaskiner i Land ved Tyrolerfjord. Det 
er to Landflyvemaskiner, en mindre Spartan-Maskine og 
en større Lockheed-Vega. 

Søndag den 24. Juli landede den tyske Flyver von Gro
nau ved Ivigtut. Han var stavtet fra Sild den 21. og hav,de 
fulgt sin tidligere Rute over Færøerne- Reykjavik til 
lvigtut. Herfra startede han atter den 25. om Morgenen, 
og efter 9 Timers Flyvning naaede han Cartwright i Ca
nada, hvorfra Turen gik videre til U. S. A. 

Dette er von Gronau's tredje Atlanterihavsflyvning via 
Grønland. Den første fandt Sted i August 1930 med Start 
fra Warnemiinde den 18. og Landing i Reykjavik samme 
Dag; derfra direkte til Ivigtut (1500 km) og videre vest
over til New York med Ankomst den 26. Aaret efter star
tede han fra Sild den 10. August, og efter Mellemlandinger 
paa Færøerne og Island (Reykjavik) landede han den 14. 
August paa Østgrønland ved Scoresbysund (1300 km). 
Derfra gik Turen videre over Indlandsisen til Sukkertop-
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pen paa Vestgronland (1700 km) og herfra til Godthaab. 
Med dette Sted som Udgangspunkt og med Assistance af 
den danske Flyver, Sominemester Victor Petersen, fore
toges en Hække Forskningsflyvninger langs Grønlands 
Vestkyst, forinden der fortsattes vestover. 

Von Gronau's Gronlandsflyvninger er et Led i hans 
maalbevidste Arbejde paa at undersøge Mulighederne for 
Gennemforeisen af Luftvejen ved Island- Grønland. 

Den 14. Juli afrejste den engelske Grønlandsforsker H. G. 
Walldn .~ med sin nye Granlands-Ekspedition fra Koben-

Nr. 8 

havn til Angmagsalik. Ekspeditionen er udsendt af det 
kgl. geografiske Selskab i London, det engelske Luftmini
sterium samt af det amerikanske Lufttrafikselskab »Pan
american Airlines«, og dens Hovedopgave er at foretage 
Undersøgelser med Henblik paa en eventuel Oprettelse af 
en Flyveforbindelse via Grønland. Den opretter sin første 
Station ved Leckfjorden, ca. 150 km N. f. Angmagsalik, og 
efter at have foretaget en Hække Observationer fra dette 
Sted, er det Hensigten at gaa tværs over Indlandsisen til 
Godthaab for paa denne Strækning at foretage de mest 
indgaaende Studier og Iagttagelser til Brug for en kom
mende Luftrute. 

Fra det store, nationale Flyvestævne i Rom. 

9 "llrecla 19" udforer i Formation en beundringsværdig Luftakro
batik. Den samme Eskadl'ille har deltaget vecl det internalionnle 

Stævne i Zorich. 

B
i bringer nogle Billeder fra det 2. italienske 
Flyvestævne ved Rom. Over en kvart Mil
lion Tilskuere med Kongefamilien, Mini
s\ rene og de fremmede Magters Gesandter 

i Spidsen overværede det storslaaede Luftskue. 
Stævnet imponerede ikke alene ved sin Masse
udfoldelse, men ogsaa ved den Dygtighed og Præ
cision, hvormed de enkelte Øvelser blev gennem
ført. 400 af Luft vaabnets Flyvemaskiner deltog, 
og beundringsværdigt var det at iagttage den høje 
kvalitative Standard, der kendetegnede saavcl l\la
tericl som Personel. 

Blandt Programmets mange Numre skal nævnes 
Demonstrationen af to Dornier Db X; de to Luft
kæmper foretog deres Præsentationsflyvning, led
saget af tre Eskadriller Kampflyvemaskiner. End-

• •• • 
• 

• 

-
• - -

• 

' 

---

-
,. . 
' 

Faldskærmsudspring i Flok og Følge. Fra 10 , Caproni" - 2 Mand 
fru hver - foretager 20 Mand efter fælles J{ommando Udspring med 

Faldskærm. 

videre Stævnets flotteste Øvelse : Luftakrobatik i 
Formation, udført af 9 Maskiner, ,,Brcch1 19" m ed 
210 H.K. Alfa-Lynx Motor. De hørte til 71de Eska
drille og førtes af Løjtnant Andrea Zotti. De kom 
flyvende i Kileformation, og pludselig foretog de 
alle paa een Gang en Halvrulning over venstre 
Vinge og fortsatte Flyvningen paa Ryggen Pladsen 
rundt, idet de stadig holdt sammen i Formationen. 
Paa Kommando foretog de atter, alle paa ecn 
Gang, en Halvrulning tilbage til normal Flyve
stilling, - og med lignende Manøvrer fortsattes. 
Det er b 'tmdringsværdigt at se en enkelt l\faskine 
foretage Luftakrobatik; men at se 9 Maskiner i 
Formation udføre de samme Manøvrer - det kan 
slet ikke beskrives. 

( 
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Fordeling af Lasten i Flyvemaskiner. 
En fiks, dansk Opfindelse. 

Paa Foranledning al Statens Tilsynsførende for Luftfart, Ingeniør M. P. Eskildsen, har Ingeniør 
C. V. Thymann, der I mange Aar har været knyttet til Marinens Flyvevæsen, beregnet og konstrueret 
en meget fiks Lastetavle, hvormed det er muligt, f Brøkdele ar et Jlllnut, at konstatere, om en Flyve
maskines Last er fordelt paa den mest hensigtsmæssige Mande. Lastetavlen, der skal beregnes for hver 
enkelt Flyvemaskinetype, er udført ar Modelerer Otto Dorge, og er saaledes heil Igennem dansk Arbejde. 

mor at en Flyvemaskine skal være i Balance 
under sin Bevægelse gennem Luften kræves 
at Opdriftcentret, d. v. s. det samlede An
grebspunkt for de lodrette Luftkræfter, der 

bærer Maskinen, ligger tæt ved dennes samlede 
Tyngdepunkt. Endvidere maa Maskinen være kon
strueret saaledes, at Virkningen af de mindre Flyt
ninger, som disse to Punkter kan blive underkastet, 
for Opdriftcentrets Vedkommende gennem For
andring af Bæreplanernes Indfaldsvinkel og for 
Tyngdepunktet gennem Forbrug af Brændstof og 
Olie, altid kan ophæves gennem Ændringer af 
Haleplanets Indfaldsvinkel inden for det til Raa
dighed staaende Omraade. 

Ved de fleste smaa Flyvemaskiner og med man
ge Specialmaskiner, som f. Eks. Militærmaskiner, 
er Nyttelasten i Forvejen saa kendt og bundet til 
forud bestemte Pladser, at man ved Konstruktio
nen af Maskinen kan tage de fornødne Hensyn til 
alle de mulige Forskydninger af Tyngdepunktet. I 
de større Maskiner, der anvendes til Befordring af 
Passagerer og Gods, er Forholdene imidlertid noget 
vanskeligere, da Arten og Fordelingen af den Last, 
der skal medføres, kan variere meget stærkt. Fa
brikanten kan derfor ikke gøre andet end at fore
skrive, at Maskinens samlede Tyngdepunkt altid 
skal hold.es inden for et ganske bestemt Omraade, 
og det bliver da Brugerens Sag at fordele den for
haandenværende Last paa en saadan Maade, at 
Forskrifterne stadig overholdes. 

Da Indtagning af Last i saadanne Maskiner ofte 
maa foregaa saa hurtigt, at Flyveren, der efter den 
internationale Lovgivning er ansvarlig for at den 
fordeles rigtigt, ikke har Tid til til at foretage no
gen Beregning af Tyngdepunktets Beliggenhed, 
maa han, hvis han ikke besidder andre Hjælpe
midler, klare sig med et Skøn, men en saadan 
Fremgangsmaade kan neppe siges at være i fuld 
Overensstemmelse med Nutidens Krav. 

For at give sine Flyvere et Middel i Hænde til 

meget hurtigt at bestemme den virkelige Stilling 
af Maskinens Tyngdepunkt har Det Danske. Lu{ t
f art selskab derfor efter Samraad med Luftfarts
tilsynet ladet udarbejde den paa hosstaaende Bil
lede viste Lastetavle for sine "Fokker F Vlla" Ma
skiner. 

I denne Flyvemaskintype findes, foruden Passa
gerkabinen, tre Lastrum; det forreste der ligger 
lige foran for Førerrummet, det næstforreste ligger 
under Førerrummet, og endelig det agterste Last
rum, der ligger lige bag ved Passagerkabinen. Det 
er indlysende, at Vægtene i denne og i de tre Last
rum kan varieres meget stærkt og derved frem
kalde store Forskelligheder i Tyngdepunktets Be
liggenhed. 

Udgangspunktet for Lastetavlen er, at Maskinen 
er klar til Flyvning, udrustet med Besætning, Ra
dio, normal Brændstof- og Oliebeholdninger samt 
med alt fast Udstyr. Tavlen benyttes da paa føl
gende .Maade: 

O-Stregen paa den øverste, forskydelige Tunge, 
der er mærket 1, stilles ud for det Tal paa den 
øverste, faste Skala, der angiver den Vægt, som 
tænkes anbragt i det forreste Lastrum; derefter 
stilles O-Stregen paa Tunge No. 2 ud for det Tal 
paa Skalaen paa Tunge No. 1, som angiver Vægt
mængden i næstforreste Lastrum; derpaa stilles 
O-Stregen paa Tunge No. 3 ud for det Tal paa Tun
ge No. 2, der angiver Antallet af Passagerer, og til 
Slut stilles Stregen paa Tunge No. 4 ud for det 
Punkt paa Tunge No. 3, som svarer til den i agter
ste Lastrum anbragte Vægtmængde. Paa den un
derste, faste Del er afsat Grænsestillingerne for 
Tyngdepunktets Beliggenhed, og dersom Stregen 
paa Tunge 4 falder mellem disse Grænser, er Last
fordelingen holdt inden for Fabrikkens For
skrifter. 

Ved Hjælp af Tavlen er Flyveren saaledes i 
Stand til indenfor Brøkdele af et Minut at under
søge, om den paatænkte L,astfordeling er hensigts-
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mæssig eller ej, ligesom han lige saa hurtigt kan 
fastslaa, om en af Forholdene ønskeliggjort Flyt. 
ning af et Stykke Gods fra et Rum til et andet uden 
videre kan foretages, eller om den nødvendiggør 
en modsvarende Flytning af andre Dele. 

Nr. 8 

Naar alle O-Stregerne paa Skalaerne staar ud for 
hverandre, angiver Stregen paa Tunge 4 Beliggen
heden af Tyngdepunktet af Maskinen klar til Flyv
ning med Besætning og alt Tilbehør, men uden no
gen betalende Last. 

Køling af Flyvemotorer. 
af C. V. Thymann, M. Ing. F. 

(Fortsat.) 

Fordelen ved Dampkøling ligger deri, at Vands 
Fordampningsvarme, d. v. s. den Varmemængde, 
der maa tilføres 1 kg Vand af 100" for at forvandle 
det til D,amp af Atmosfærens Tryk, er ca. 5,4 Gange 
saa stor som den Varmemængde, der er nødvendig 
for at opvarme 1 kg Vand fra OQ til 100 . Under 
normale Forhold er den Opvarmning, Vandet faar 
i Kølekapperne i en vandkølet Motor, højst ca. 50'\ 
og man kan derfor nøjes med i en given Tid at ud
vikle 1 kg Damp ved Dampkøling for hver 11 kg 
Vand, man i samme Tid maa cirkulere gennem en 
vandkølet Motor. Det fremgaar heraf, at man ved 
dette System kan klare sig med en meget ringe 
Vandmængde, blot Kølekapperne altid holdes fyldt. 

Ved Udførelse af dette Kølesystem er det af stør
ste Vigtighed at sørge for, at Dampblærer ikke kan 
sætte sig fast i Kølekapperne eller i Afgangene her
fra til Køleren; desuden maa der paa det højeste 
Sted paa denne være en Luftafgang, saaledes at 
Dampene kan drive Luften ud, thi et eventuelt 
Luftlag mellem Kølervæggene og Dampen vil for
hindre disses Fortætning. 

Naar Anlægget er rigtigt udført, kan Temperatu
ren af Cylindervæggenes Yderside aldrig stige over 
Vandets Kogepunkt. 

* * .. 
Sammenligning mellem de forskellige Systemer. 

Gennemgaar man Udviklingen af Flyvemotoren 
gennem Tiden, ser man, at Kølingen som saa meget 
andet har fulgt en Zig-Zag Linie. Den første, vir
kelig brugbare Flyvemotor var den roterende, luft
kølede Gnome.Motor, der betød et saa væsentligt 
Fremskridt fremfor de foregaaende Motorer, at 
man kan sige, at den skabte de første Muligheder 
for Flyvninger af Betydning. D,en følgende Ud
vikling medførte ganske vist nogen Forbedring af 
den roterende Motor, men understregede til Gen
gæld stærkt dens Mangler (uforholdsmæssigt stort 
Forbrug af Benzin og Olie samt ret ringe Drift
sikkerhed) og gav derved den noget tungere, vand
kølede Motor saa stærk en Fremgang, at Fremstil
lingen af roterende Motorer praktisk talt ophørte 
med Verdenskrigens Afslutning. 

Selv om der allerede før 1914 var blevet bygget 
luftkølede, stjerneformede Motorer, f. Eks. af An
zani, fik denne Type dog først rigtig Betydning no
gen Tid efter Krigen, men den trængte derefter saa 
stærkt frem, at mange mente, at nu var den vand
kølede Motor helt slaaet ud. De Argumenter, der 
fremføres for den luftkølede Motor, er følgende: 

Lav Vægt, da man undgaar et særligt Kølemiddel; 
stor Driftsikkerhed og for Militærmaskiner ringe 
Saarharhed, da der ikke findes nogen Køler eller 
Kølevandsrør, hvor der kan opstaa Lækager, og en
delig, som maaske det vigtigste Punkt, Uafhængig
hed af Variationer i de omgivende Temperaturfor
hold. I Modsætning hertil kan som Typens mindre 
gode Egenskaber fremsættes følgende: Den stjerne
formede Motor har en ret høj Luftmodstand, selv 
om den forsynes med "Townend" Ring eller 
"N.A.C.A." Skærme. Nødvendigheden af, at der er 
tilstrækkelig Berøringsflade mellem Cylindrene og 
Luftstrømmen og effektiv Lufttilgang til hver Cy
linder, sætter en lavere Grænse for Cylindrenes 
Størrelse og Antal end ved indirekte Køling, hvor
for den stjerneformede Motor ikke egner sig til de 
største Motorenheder. Temperaturforskellen mel
lem Cylindrenes "varme" og "kolde" Sider er gen
nemgaaende større end ved indirekte Køling, og 
Sikkerhedsmarginen overfor Overhedning er min
dre. Det er desuden vanskeligt under Drift at 
skaffe saadanne Reduktioner enten af Kølefladens 
Størrelse eller af Luftstrømmens Hastighed, som 
gøres ønskelig, naar der indtræder et stærkt Fald 
i den ydre Temperatur. 

Den seneste Tid har dog vist, at den indirekte 
kølede Motor i sin bedste Udførelse besidder mange 
værdifulde Egenskaber. Den kan bygges for samme 
Tornvægt pr. Hestekraft som den luftkølede Motor; 
den lader sig udføre i større Enheder, har noget 
Ledre Brændstof- og Smøreolieforbrug; desuden gi
ver det Forhold, at Cylindrene stadig omskylles af 
Kølevædsken, en ret stor Sikkerhed mod lokal 
Overhedning og en Ensartethed i Temperatur, som 
modvirker Tendenser til Varmespændinger og der
af følgende Formforandringer. 

Den indirekte kølede Flyvemotor kan gives en 
saadan Form, at den Luftmodstand, som den bevir
ker, bliver væsentlig lavere end den, der opstaar 
ved den stjerneformede Motor. Til Modstanden, 
der hidrører fra selve Motoren maa selvfølgelig læg
ges Modstanden af Køleren, men selv om der i 
denne skal bortføres praktisk talt samme Varme
mængde, som Luftstrømmen skal optage fra en luft
kølet Motor af samme Størrelse, kan man dog give 
Køleren en saadan Form, at man opnaar en mindre, 
samlet Modstand. Ved en rigtig Konstruktion og 
Installation af Køleren kan man let skaffe Mulighed 
for Variation af Kølefladens Størrelse, naar store 
Forandringer i Luftens Temperatur gør dette øn
skeligt. 

Som Argument mod den vandkølede Motor har 

l 
I 
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man fremført Saarbarheden af Køleanlægget i Mi
litærmaskiner og i Almindelighed Vanskeligheder
ne med under Drift at udelukke Lækager paa Køler 
og Kølevandsledninger. Den utvivlsomme Beretti
gelse, der har været i sidstnævnte Anke, kan sik
kert forklares derigennem, at Kølesystemet indtil 
ganske nylig har været behandlet som Stedbarn af 
Motorfabrikanterne, idet de fuldstændig har over
ladt Installationen af det til Flyvemaskinefabrik
kerne. Med vor nuværende tekniske Kendskab er 
der ingen Undskyldning for en daarlig Kølerinstal
lation, og det har ogsaa vist sig, at hvor 1\fotorfa
brikkerne har taget Spørgsmaalet op for Alvor, vi
ser Kølesystemet en fuldt tilfredsstillende Driftsik
kerhed. 

Dampkøling byder yderligere Muligheder for en 
væsentlig Forringelse af Luftmodstanden, fordi 
man med Fordel kan benytte Overfladekølere. der 
indgaar i 1\Iaskinens aerodynamiske Flader, og som 
derfor ikke giver nogen direkte Forøgelse af 1\Iod
standen. Da der hersker samme Tryk inde i som 
udenfor Køleren, vil en eventuel Gennemskydning 
kun foraarsage betydningsløse Damptab, hvilket 
ved Militærmaskiner er af stor Betydning. End
videre lader Dampkølingen øjne Muligheden af en 
simpel Løsning af flere vanskelige Opvarmnings
spørgsmaal. Man har i Amerika med godt Resultat 
prøvet at opvarme Førerrummet ved at lede en 
passende Del af Dampen gennem lette Radiatorer 
i dette Rum; denne Anordning er meget simplere 
og har mindre Vægt end den hidtil anvendte elck

·triske Opvarmning. Der synes at være gode Mu-
ligheder for, at man ved en hensigtsmæssig Ud
formning af Køleren kan forhindre den meget ge
nerende Isdannelse paa Planforkanten og lignende 
Steder, som af og til opstaar ved Flyvning under 
ugunstige, meteorologiske Forhold. I samme For
bindelse kan nævnes, at ved vand- eller dampkø
lede Motorer er man bedre i Stand til ved en pas
sende Varmekappe omkring Karburatoren at for
hindre Tilisning af denne. Hertil vil sikkert mange 
indvende, at man jo ved en luftkølet Motor kan an
vende den varme Smøreolie hertil; dette er imid
lertid ikke rigtigt, thi Olie har den uheldige Egen
skab. at naar den ledes gennem et Kammer med 
kolde Vægge, sætter der sig et Lag af omtrent stiv
net Olie paa disse, og da Olie er en meget daarlig 
Varmeleder, bliver Resultatet, at der kun tilføres 
Karburatoren en utilstrækkelig Varmemængde. Kun 
hvor man ved Hjælp af indskudte Forhindringer, 
der skaber stort Modtryk, er i Stand til at bryde 
dette Olielag, kan man opnaa en passende Varme
afgivelse fra Olien, men en saadan Anordning er 
meget vanskelig at anbringe i Varmekappen om en 
Karburator. 

Forsøg med Dampkøling har vist, at man kan 
foretage meget lange Glidninger i stærk Kulde uden 
Risiko for, at Motor eller Karburator bliver for 
kolde, thi da Kølevandet ikke cirkuleres gennem 
Køleren, bortføres der kun en meget lille Varme
mængde, naar Motoren arbejder paa Tomgang, og 
den holder derfor sin Temperatur praktisk talt 
uforandret. 

Efter at man i de senere Aar er begyndt at gøre 
udstrakt Brug af Flyvemaskiner i Lande med meget 
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koldt Klima, f. Eks. i Canadas nordligste Egne, 
hvor Temperaturen kan synke ned under + 50°, 
har man erfaret, at under saadanne Forhold er 
Driften af vandkølede Motorer lettere end af luft
kølede. Henstaar en 1\Iotor ubenyttet i kort Tid ved 
saa lav Temperatur, bliver Smøreolien saa stiv, at 
det er umuligt at dreje Motoren, før den er tøet op. 
V cd luftkølcde Motorer maa hele Motoren varmes 
op, dette sker ved over den at anbringe en Sejldugs
tragt, i hvis nederste Ende der er anbragt en stor 
Blæselampe; ofte varer det henved et Par Timer, 
inden Motoren er blevet saa varm, at den kan star
tes igen. Da Brugen af Maskinerne ofte medfører 
Landing med kort Ophold ved afsides liggende Sta
tioner, vælger man ofte at holde Motoren i Gang, 
men da den er konstrueret netop med Henblik paa 
en hurtig Afgivelse af Varme, maa den arbejde 
med ret stor Spjæl<laabning for ikke at blive for 
kold; dette medfører et ret stort Brændstofforbrug, 
der under Hensyn til de vanskelige Forsyningsmu
ligheder h elst burde undgaas. Da der altid fore
ligger den Mulighed, at Motoren af en eller anden 
Grund maa standses, er det nødvendigt, at Maski
nen stadig selv m edfører den ovennævnte Opvarm
ningsanordning, der er ret tung. 

Ved vandkølede Motorer har det vist sig, at man 
ved en hensigtsmæssig Anbringelse af en mindre 
Blæselampe paa Kølesystemet kan holde Vandet op
varmet til en saadan Temperatur, at Motoren ikke 
fryser. Naar man straks efter Landing dækker Kø
leren til og tænder Lampen, holdes Vandet i Cirku
lation af Termo-Sifon Virkning, og Motoren er da 
stadig klar til øjeblikkelig Start. 

Resume. 
Sammenfattet kan man sige, at medens den luft

kølede Flyvemotor i Øjeblikket indtager en stærk 
Stilling i den civile Lufttrafik, i smaa Sportsmaski
ner og tildcls i de langsomme Typer af Militærma
skiner, egner den indirekte kølede Flyvemotor sig 
absolut bedst til de hurtigste Flyvemaskiner, hvad 
enten det drejer sig om civile eller militære Typer. 
Der er i den senere Tid sket betydningsfulde Frem
skridt i Udviklingen af de indirekte Kølesystemer, 
der giver disse nogle vigtige Fordele under ugun
stige, klimatiske Forhold. 

Det er vanskeligt at profetere om, hvordan Kon
kurrencen mellem det direkte og det indirekte Kø
lesystem vil udvikle sig i Fremtiden; begge vil sik
kert blive benyttet, men der synes at være en Mu
lighed for, at den indirekte kølede Motor i Kraft af 
de, maaske hver for sig smaa, Fortrin, som den be
sidder i Retning af bedre Forbrugsøkonomi, større 
Sikkerhed mod Overhedning, mindre Luftmod
stand, længere Driftstid mellem Hovedeftersyn og 
bedre Anvendelighed under extreme, klimatiske 
Forhold vil give den en Førerstilling, selv om denne 
ikke bliver saa overvældende som ved Automobilet, 
hvor man kan sige, at den luftkølede Motor tal
mæssigt ingen praktisk Rolle spiller, til Trods for 
at der stadig har været mindst en anerkendt, ame
rikansk Automobilfabrik, der har holdt sig til den
ne Motortype, og den ogsaa i den senere Tid er op
taget af enkelte, europæiske Firmaer til visse 
Vogntyper. 
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l fl}~1J Aktiv Flyver gennem 15 Aar. 
Den 4. August kunde Trafikflyveren, Løjtnant Harald Hansen fejre 

sil Hi-Aars Jubilæum som Flyver. I al Almindelighed fejrer man ikke 
cl 15-Aai•s Jubilæum, men i dette Tilfælde er der særlig Grund til at 
mindes Dagen. Flyvningen er ikke saa gammel; i de første Aar var del 
en farlig Sport, og de Mænd, der har været med i det praktiske Arbejde 
fra Begynderaarenc til vore Dages verdensomspændende Lufttrafik, for
tjener at nævnes. 

Ltn. Harald Hansen lærte at flyve paa Ulrich Birch's gamle Maurice 
Farman; i 1921 og 1922 foretog han en Mængde PassagerflyvningPr for 
det daværende Dansk Luft Rederi paa Lundtofte Flyveplads, og blev der
efter ansat som Trafikflyver ved Det Danske Luftfartselskab. 

Sammenlignet med Flyvningens forsle Aar er det nutildags betydelige 
Fordringer, der stilles til Trafikflyveren, og Lojtnant Harald Hansen har 
med Glans formaaet at opfylde dem alle; hertil hjælper ikke mindst den 
Erfaring, som 535,000 Kilometers Flyvning giver. 

Svæveflyvningen i Danmark. 

D EN unge Forening »Dansk Luftsport«, ligger ikke paa 
den lade Side. Hver Søndag træner Medlemmerne 

ihærdigt paa Øvelsespladsen ved Taastrup, og Foreningens 
Forretningsfører, Hr. A. March, meddeler, at der i inde
værende Sommer allerede har været foretaget henved 200 
Starter. Som Øvelsesleder fungerer cand pharm. Knud 
Petersen, og Foreningens Skoleplan »Pionere: er fra Mor
genstunden i uafbrudt Aktivitet. Medlemstallet er oppe 
paa et halvt Hundrede, og det oges for hver Dag, der gaar. 
Blandt de nye Medlemmer er lngenior Arthur G. Petersen, 
der tidligere har været ansat hos Rohrbach. 

Hver Mandag Aften fra Kl. 8 til 11 mødes .Medlemmerne 
i Foreningslokalerne, Kompagnistræde li, hvor Svæveflyv
ningens mange Problemer ivrigt diskuteres. 

Herhjemme fra. 
Europa-Rundflyvningen. 

Det kgl. Danske Aeronautiske Selskab er i fuld Gang 
med at forberede i\llodlagelsen af de Ci7 Deltagere i den 
store, europæiske Rundflyvning. De mange Sportsflyveres 
Visit i Kastrup Lufthavn vil sikkert blive en Begivenhed, 
der vil samle adskillige, flyveinteresserede Tilskuere. En

Jiver, der kunde tænke sig at ville hjælpe Selskabet ved 
Arrangementet de to Dage, Flyvningerne foregaar i Ka
stmp, bedes henvende sig til Oberstløjtnant Før.~lev, Fly
verkorpset, Kløvermarksvej; Tlf. 16135. 

Udnævnelse af Flyuerløjtmmter. 
Marineflyverne, Sominemester Victor Petersen og Artil

lerimester Dalbro er blevet udnævnt til Flyverlojtnanler 
af 1. Grad, medens Dæk~konstabel Olsen er udnævnt t il 
Flyverløjtnant af 2. Grad. 

Betydningsfuld Udvidelse af Vinterlufttrafiken paa Ifo
benhavn. 

Forrige Vintersæson var Belgierne og Franskmændene 
i Forening ene om at opretholde Lufttrafiken paa Koben
havn, idet de gennemforte en daglig .forbindelse me tl 
Bryssel. For Fremtiden vil Kobenhavn imidlertid Vin
teren igennem faa daglig Forbindelse med Paris og Lon
don, idet det hollandske og svenske Luftfartselskab i Sam
arbejde vedblivende vil gennemføre Forbindelsen Koben
havn- Amsterdam- Paris/London paa een Dag. Naar en 
saadan Vinterforbindelse, i Perioden med de korte Dage, 
kan gennemføres, saa skyldes det Indførelsen af en kor
tere Rejsetid. Den svensk~hollandske Vinterrute vil faa 
Afgang fra Kastrup Kl. 8,55 og gaa direkte til Amsterdam. 
Her bliver kun et Ophold paa 25 Minutter, hvorefter der 

fortsættes direkte til henholdsvis Paris og London, med 
Ankomst Kl. ca. 16,00. I modsat Retning bliver der Af
gang fra Paris Kl. 8,45 og fra London Kl. 9,00 med An
komst til København Kl. 15,45. 

Danmarks første kvindelige Flyver hædres. 
Foreningen Danske Flyvere har hædret den første dan

ske, kvindelige Flyver, Oberstinde Il. Forslev, ved at over
række hende Foreningens Hæderspris, en smuk Solv
plaquette. 

Stratosfæreflyvning. 
Til næste Nummer af »Flyv« har lngenior M. P. E.~/dlcl

sen lovet os en Artikel om Flyvningen i Stratosfæren. 

Besøg af fremmede Maskiner. 
I Lobet af Juli Maaned har Lufthavnen ved Kastrup væ

ret besogt af to fremmede Militærmaskiner, der var paa 

Henry Polcz 50 A 2. 

Demonstrationsflyvning til skandinaviske og baltiske Lan
de. Den ene var en engelsk /Jawlcer .,. lJart« med Jupiter 
t\fotor, og den anden en fransk llenry Potez 50 A. 2 med 
700 H.K. Gnome Rhone-Mistral l\lajor Motor. { °l ":>'l. 

En Bog om Kunstflyvning. 

DET tyske Vacuum Oil Company har udgivet en nydelig 
lille Bog om Kunstflyvning. Den er skrevet af den 

tyske Kunstflyvningsmester, Gerhard Fieseler, og indehol
der en Række korte Beskrivelser med Tegninger af alle 
Kunstflyvningsmanovrer. Kortfattet og forstaaeligt forkla
rer Hr. Fieseler alle de vanskelige Manøvrer, og har nogen 
Forstand herpaa, saa er det i højeste Grad Forfatteren 
selv, der er anerkendt som en af Verdens bedste Kunst
flyvere. 

l'acuum Oil Co. i København er i Besiddelse af et min
dre Antal Eksemplarer af Bogen og har velvilligst lovet at 
overlade disse til " Flyv c::s Læsere ved Henvendelse til Fir
maets Adresse, Frederiksberggade 1, Tlf. 24.40. 

I. 
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OVER 600 
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IRVING AIR CHUTE OF GT, BRITAIN, LTD., 
LETCHWORTH, HERTS, ENGLAND. 

Telephone: 
Letchworlh 370. 

Telegram& : 
lroln, Lelchworlh. 



Aristokraten blandt Motorcycler 

~ 
Et B , P. Mmrke 

Uovertruffen Konstruktion 
Højeste britisk Kvalitet 

Billigste danske Priser 
10 fremragende Modeller • Priser fra 

Kr. 875.oo 
Forlang Prospekt 

C. REINHARDT 
Lyngbyvej 36 • Søtorvet 1-3 • Vodrottsvej 56 

Motorcycle-Lageret: 
KalkbrænderlhavnsSydkaJ, 0resundsg, Forl. 

G. B., Aarhus, spørger: 
1) Findes der Lærebøger paa Dansk 

til Brug ved Forberedelser til de 
mundtlige Prøver for Flyvercerti
kater? 

2) I bekræftende Fald ønskes op
lyst, rvor de kan købes. 

Sv. Der findes en :tLærebog for 
Flyvepersonel«, udarbejdet ved Fly
\'evæsenet. Den er udgivet ved Mari
neministeriets Foranstaltning og kan 
faas gennem August Bangs Boghandel. 

-0--

Luftfartforsikringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Fraktion for Danmark 
Tlf. Central 12 793 

{:• 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

LufUiavnen 

• 
fh. AUGUST BANGS FORLAG 
EJVIND CHRISTE:NS-E:N • VESTERBROGADE 60. MEZZ. 
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NYE BØGER 
Kermode: 

An Introduction to Aeronau
tical Engineering. Bind I. 

ca. Ik 8.50 

Needham: 
Sailplanes. Their Design, Con
struction and Pilotages. 

ca. Kr. 15.00 

Ch. Sprigg: 
The airship, its design, history, 
operation and future. 

ca. Ik 6.00 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telt. 2552 · 13303 
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KØBENHAVN V. 

V. Johnsen, Emilievej, sporger : 
Kan man sende Breve med Luft

post h erfra til Kapstaden? Hvor faar 
jeg nærmere Oplysn inger? 

Sv. Ja. Ved Henvendelse til Post
væsenets Oplysningskontor. 

- o-
Hugo Poulsen, Brolæggerstræde 

spørger: 
>Flyv« bedes venligst meddele mig 

følgende : 
1) Hvor og hvordan bliver man op

taget i den nye Forening >Dansk Luft
sport«, og hvad er Kontingentet? 

2) Hvor mange Maskiner ihar For
eningen? 

Sv. ad 1: Ved Henvendelse til For
eningens Adresse, Kompagnistræde 6, 
Telefon Byen 6565. Kontingentet er 
3 Kr. Kvartalet samt 5 Kr. i Indskud 
for aktive Medlemmer. 

ad 2: Denne Kategori af Luftfar
tøjer kaldes ikke Maskiner, men Svæ
ve- eller Glideplaner. Foreningen har 
fem Svæve- og Glideplaner. 

- 0--

c. Carlsen, Helsingør, spørger: 
Da jeg gerne vilde have noget nær

mere at vide om de to store tyske 
Flyvemaskiner Dornier Do. X samt 
Juncker G. 38, bedes , Flyv« meddele 
mig, hvor jeg kan finde disse Oplys
ninger. 

Sv. F. Eks. i det tyske Tidsskrift 
>Die Luftwachtc for Juni 1932. Dette 
findes til Gennemlæsning i Selskabets 
Bibliothek. 

TELEFON 13404 ·GIRO 23824 
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NYE BØGER 
E. P. Warner & S. P. Johnston: 

Aviation handbook. Illustreret. 
(Amerikansk) . . . . . . ca. Kr. 7.50 

Ch. H. Chalfield & Ch. F. Taylor: 
The airplane and its engine. 

ca. Kr. 18.00 

Flyvningens "Blaa Bog". 
Who's Who in British Aviation, 

1932 . .. . . ... . ... .... ca. Kr. 6.00 

Illustreret Flyvebog: 
C. A. Sims : 

British Aviation Illustrated. 70 
Illustrationer i Photogravure. 

ca. Kr. 3.50 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telt, 2552 · 13303 
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VERDENS BILLIGSTE VOGN 

MORRIS 

STOR 
LILLE 

Ydeevne. 
Forbrug. 

MINOR S.V. 

En simpelthen genialt konstrueret 

Vogn er den lille MORRIS MINOR. 

Den er stor i Ydeevne og Styrke 

og fuldstændig komfortabel - selv

om den er lille i Størrelse, Pris og 

Drift. Til Sport, Fornøjelse og Nytte

kørsel er den Vognen for enhver. 

A /S OXFORD MOTOR CO. - GRØNNINGEN 1, C. 10327 - 10308 - FREDERICIAGADE 13, C. 10815 

Det Danske Luftfartselskab %. 
København - Vesterbrogade 5 

Genaralrepræaentant for 
A. B. A., Stockholm - D. L. H., Berlin - Farmen, Paris 

K. L. M" Haag - S. A. B. E. N. A" BrOssel. m.fl. 

Nogle af de vigtigste Luftforbindelser i Septbr Maaned 1932. 
AfRnng 

l{øbenhnvn 
9.00 
9.00 & 9.05 
9.05 
9.00& 12.35 
9.00 & 9.05 

16.30 
9.05 

15.25 
9.05 

16.30 
16.30 

9.05 
9.00 & 9.05 

12.35 
7.55 

14.30 & 17.35 
19.10 & 19.15 

9.05 
15.25 
9.00 & 9.05 
9.30 
9.00 
9.30 
9.30 
9.05 

Bestemmelsessted Ankomst Billetpris 
Kr. 

Amsterdam') 13.20 133,00 
Antwerpen') 14.50 & 16.00 160,00 
Basel 17.15 60,00 + Rl\I. 90,00 
Berlin 12.00 & 16.15 72,00 
Briissel ') 15.20 & 15.20 160,00 
Flensborg 18.00 40,00 
Genf 18.55 60,00 + ,, 118,00 
Goteborg 17.00 50,00 
Hamburg ') 11.00 60,00 

Kiel" 
Koln 
London 
Liibeck 
Malmo 

,, 

19.35 60,00 
18.45 48,00 

") 14.40 115,00 
') 16.45 & 17.55 205,00 

14.10 48,00 
') 8.10 15,00 

14.45 & 17.50 15,00 
') 19.25 & 19.30 15,00 

Mii';1ehen 17.10 60,00+RM. 87,00 
Oslo 19.05 100,00 
Paris ') 16.45 & 17.20 193,00 
Prag 17.25 72,00+RM. 42,00 
Rotterdam ') 14.25 141,00 
Stettin 11.20 62,50 
Wien 19.25 72,00 + RM. 82,00 
Ziirich 17.35 60,00+ ,, 101,00 

') Ogsna Søndage. 

Oplysninger og Billetter faas i alle Rejsebureauer og 
hos Det Danske Luftfartselskab Afs. 
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Stratosfære-Flyvning. 
Af M. P. Eskildsen, 1\1. Ing. F. 

Il
e senere Tider har vist, at man i aeronauti
ske Kredse er begyndt at interessere sig 
mere for Flyvning i store Høj der end hid
til. Fra at behandle Sagen rent akademisk 

og teoretisk er man endog begyndt at planlægge 
praktiske Forsøg. Junkers Firma i Tyskland har 
saaledes i nogen Tid syslet med Problemet og har 
allerede udført de første Forsøg i Praksis, og Far
man Fabrikkerne i Paris er i Færd med at bygge 
en Flyvemaskine til Flyvning i Stratosfæren. 

Indenfor den militære Flyvning har man som be
kendt i flere Aar haft kraftige og lette Jagere, der 
ved Hjælp af højtkomprimerede Motorer eller l\.Io
torer med Superchargere (Luftblæsere) har været 
i Stand til at operere i Højder af indtil 8000 mover 
Havoverfladen. Ligeledes har der været udført en
kelte Højderekordforsøg indtil ca. 13000 m Højde. 
Regulær Flyvning i Stratosfæren i Højder mellem 
12000 og 30000 m er derimod en forholdsvis ny 
Tanke. 

Naar man først i de senere Tider har beskæftiget 
sig med Problemet, da skyldes det sikkert, at man 
af Schneider Cup Løbene har høstet den Erfaring, 
at man ved Anvendelse af rimelig Hestekraft ikke 
opnaar langt større Resultater med Hensyn til Ht~
stighed end de, som nu er vundet. 

Betragter man et Luftfartøj af Schncider Cup 
Typen, hvor Vægten udelukkende er lagt paa Op
naaelse af Hastigheden, da vil man finde, at et saa
dant Luftfartøj kræver ca. 175 H.K. for at naa en 
Hastighed af ca. 250 km/Timen, ca. 2000 H.K. for 
at naa en Hastighed af ca. 600 km/Timen og ca. 
25000- 30000 H.K., hvis det skulde naa en Hastig
hed af ca. 1200 km/Timen (Lydens Hastighed) i 
Højder paa ca. 300 m over Vandet. 

Man vil søge op i Stratosfæren for at opnaa 
større Hastigheder. 

Disse kolossale Motorkræfter, der kræves for at 
naa de store Hastigheder, skyldes i Hovedsagen den 

store Modstand, Luften ved Jorden frembyder mod 
Bevægelsen fremad. Det er da forstaaeligt, at man 
for at opnaa de store Hastigheder, som for visse 
Formaal synes tillokkende, søger op til Stratosfæ
ren, hvor Luftens Tæthed kun er en Brøkdel af 
Tætheden ved Jorden, og hvor derfor Modstanden 
mod Bevægelsen er ringe ved tilsvarende Hastig
heder. 

Den samlede Modstand (Luftkraft), der virker 
paa en Flyvemaskine i Fart, kan deles i den vand
rette og den lodrette Modstand. Af disse to Kræfter 
er den lodrette Modstand, som skyldes Opdriften, 
nogenlunde konstant i alle Høj der, idet den maa være 
mindst lig med Flyvemaskinens V ægt, og der for
dres altsaa uafhængig af Højden og Luftens Tæt-' 
hed en vis Trækkekraft til at bære Flyvemaskinen. 
Anderledes er det med den vandrette Modstand. I 
Nærheden af Jorden, hvor Luftens Tæthed er størst, 
er denne Modstand ved tilsvarende Hastigheder 
langt større end i store Højder, hvor Lufttætheden 
er ringe. 

Det fundamentale Princip for Stratosfæreflyv
ning ses nu at være et noget andet end for Flyv
ning ved Jorden, idet det bestaar i at opnaa en 
Høj de, der for et bestemt Luftfartøj giver en be
stemt Fart, saaledes at man for hver planlagte Fart 
faar Minimum af Modstand. - Det vil altsaa sige, 
at man for hver Værdi af Fart i Hovedtrækkene 
har en tilsvarende Værdi af Lufttæthed eller Højde 
over Jorden, nemlig den hvor den samlede Mod
stand er mindst. l\Ian vil altsaa for et bestemt Luft
fartøj kunne tale om dettes økonomiske Højde. 

Man vil ogsaa se, at Planarealet for en given 
Flyvemaskine med en given Vægt og Fart kan være 
større, naar Maskinen er bygget til at flyve i for 
Eks. 20000 m Høj de, end naar den er bygget til 
Flyvning i almindelige Jordhøjder. Herved bliver 
Planbelastningen mindre, hvilket er en stor Fordel, 
idet Stratosfæremaskinen saaledes vil kunne faa 
en forholdsvis lille Landingshastighed. 
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Af foranstaacnde fremgaar, al Stralosfære
Flyvcmaskinen besidder følgende Fordele: Stor 
Fart (i store Høj der), stor Aktionsradius og slorl 
Spillerum mellem Landingsfart og Maksimums
fart. 

Vanskelighederne ved Flyvning i Stratosfæren. 
Medens Stratosfæreflyvningen saaledes teoretisk 

set er mulig og tilsyneladende byder paa økonomi
ske Fordele, taarner der sig i Praksis en hel Del 
Vanskeligheder op mod dens Udførelse. De mesl 
betydende af disse er følgende: 

1. V cdligeholdelse af Motorens Ydelse i store 
Højder. 

2. Fremstillingen af en passende Propeller, der 
besidder samme gode Virkningsgrad ved Start 
og Flyvning i lave Høj der som ved Flyvning i 
store Højder. 

3. Vanskeligheden ved at indrette Flyvemaskinen 
med dens Tilbehør paa en saadan Maade, at 
dens Besætning og Passagerer kan være under
kastet omtrent samme Forhold med Hensvn til 
Lufttryk, Temperatur og andre Bekvemn.1elig
heder i stor Højde som ved Jorden. 

Vedligeholdelse af Motorens Ydelse i store Højder. 

ad 1) Da Luftens TæthC'd i Trophosfæren aftager 
omtrent med Højden over Jorden og i Stratosfæren 
ogsaa aftager, jo højere man kommer op, er det 
givet, at fotorens Hestekraft ogsaa aftager jævnt 
opad, idet den Luftmængde, der fordres til For
brændingen af det til Motorydelsen nødvendige 
Brændstof falder proportionalt med Høj den. Det 
vil med andre Ord sige, at en Motor. der ved .Jor
den har en Maksimalydelse paa for Eks. 400 H.K., 
kun kan afgive omkring ved 100 II.I{. i ca. 120000 
m Højde, hvor Luftens Tæthed er ca. % af Tæt
heden ved Jorden. 

Følgen er, at en Fl:vvemaskinc forsynet med en 
saadan Motor stiger langsommere og langsommere 
jo højere den kommer op og vil være meget længe 
om at naa en Højde af 12000 m; i Almindelighed 
vil den ikke engang kunne naa denne Høj de. 

Ved at forsyne Motorer med Luftkompressorer 
eller Luftblæsere. der kan give Karburatoren den 
nødvendige Luft, har man indtil Dato været i Stan<l 
til at vedligeholde Hestckrnften indtil ca. 5000 m 
Højde. 

Skal man vedligeholde Hestekraften indtil 12000 
eller for Eks. 20000 m Højde, er det givet, at endnu 
kraftigere Luftblæsere maa skaffes til Veje. At 
tilknytte Motoren saadan Lufthlæsningsanordnin!!". 
der oven i Købet er i Stand til at variere Lufttilfor
selen fra smaa Mængder til meget store l\Tæng,ler 
paa en nogenlunde økonomisk Maade, er et meget 
stort og vanskeligt Problem, hvis Løsning sikkC'rt 
vil koste mange Eksperimenter. At man vil naa 
langt bedre Resultater i den Retning, end der er 
naaet til Dato, er der ingen Tvivl om. 

I denne Forbindelse skal Opmærksomheden og
saa henledes paa de lave Temperaturer, der fore
findes i Stratosfæren. Dette Forhold vil formentlig 
bevirke, at der skal træffes særlige Foranstaltnin
ger til at vedligeholde en passende Temperatur for 
Motorens Gasindsugning gennem Karburatoren og 
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for Motorens Afkøling. Hvorledes den ved Farten 
udviklede Gnidningsvarme influerer paa Forhol
dene, er det paa Forhaand ikke let al afgøre. 

Overvindes disse forskellige Vanskeligheder, og 
bliver man i Stand til at vedligeholde Motorydelsen 
i store Højder, vil Stratosfære-Flyvemaskinen i 
Modsætning til den nuværende Flyvemaskine stige 
hurtigere og hurtigere, jo højere den kommer op. 
For Eksempel vil en Maskine, der kan stige til 2000 
mi 10 Min. og til 5000 mi 40 Min., naar den bliver i 
Stand til at vedligeholde sin Hestekraft, antagelig! 
kunne stige til 15000 m i omkring ved 50 Min. 

Fremstilling af en JJas:;e1ufr Propdier. 

ad 2) Lige saa vanskeligt, del vil være al frem
skaffe en Anordning til V edligeholdclsc af 1\foto
rcns Y delsc til meget store Høj der, lige saa stort cl 
Problem vil det blive at fremstille en driftsikker ng 
hensigtsmæssig Luftskrue (Propeller), der er i 
Stand til at bibeholde samme gode Virkningsgrad 
fra Jorden og op i Stratosfæren. 

Har man for Eks. en Flyvemaskine, hvis Propc>l
ler ved Jorden gør 1400 Omdr.1 lin. og med en Sti~
ning af 2,4 m giver en Fart af 200 km/., skal ved 
kommende Propellers Stigning i en vis Høj de i 
Stratosfæren, hvor Flyvemaskinens Fart antages al 
være 600 km/Tim., være ca. 7,2 m, og i en Højde, 
hvor Farten er 1200 km /Tim., skal Stigningen være 
14,4m. 

Ved Flyvning fra Jorden til den antagne økono
miske Højde skal Propellerens Blade da kunne va
rieres automatisk mellem Stigningsgrænserne 2,4 
m og 7,2 m eller eventuelt 14.4 m for samme Om
drejningshastighed. Selvom Problemet Pmpeller 
med automatisk variahel Stigning er vanskeligt, 
kan det dog løses i Praksis, og der findes allC'
rcde et Par patenterede Systemer, som har været 
maskiner. Formentligt vil det under Hensyntagen 
Lil Propellernes Stigning blive nødvendigt at øge 
Omdrejningstallet noget med stigende Højder for 
at kunne udnytte Motorens Hestekraft. Dersom 
Stratosfæreflyvning bliver til Virkelighed, vil den 
naturligt løse dette Problem mere eller mindre 
fuldstændigt. 

Beskyttelse af Be.~ælning og Passagerer m. m. 

ad 3) Et saa godt som helt nyt Prohkm er Byg
ning af Flyvemaskinekahiner egnede til Ophold for 
Mennesker i store Højder. For at Passagerflyvning 
i de omtalte Højder skal kunne fan nogen Betyd
ning, er det nødvendigt, al Besætning og Passagerer 
kan opholde sig i Maskinen under omlrcnl samme 
ensartede Forhold som ved Jorden. Det vil altsaa 
sige, at Tryk, Temperatur og Luftens Sammensæt
ning i Flyvemaskinen skal have omtrent samme 
Værdier, hvad enten Flyvemaskinen befindrr sig 
ved Jorden eller i de største Høj der. Dette vil med
føre, at man maa indrette Kabinerne som Tryk
kabiner, der er i Stand til at modstaa et Tryk paa 
een Atmosfære, og der i disse Kabiner ved Hjælp af 
Luftpumpeanlæg eller lignende vedligeholdes een 
Atmosfæres Tryk, idet Luften forvarmes Lil en kon
stant passende Temperatur af omkring ved 15- 20° 
C. og eventuelt tilføres Ilt. 

Paa Kabinerne maa forefindes Afgangsventiler 
eller lignende til Bortførelse af den brugte Luft. 

1 
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Kabinerne maa isoleres, og ved Vinduerne maa 
træffes Foranstaltninger til Undgaaclser af Dug og 
Isdannelser. 

Ligeledes maa der træffes Foranstaltninger til, at 
Styreledninger, Brændstof- og Olierør m. v. kan 
føres lufttæt gennem Kabinens Vægge. 

.. .. 
Alle disse Foranstaltninger sammen med Luft

blæsere til Motorer og variable Gear til Propeller
blade vil naturligvis betyde stor Vægtforøgelse, der 
stærkt vil give sig til Kende ved Formindskelse af 
Nyttelasten. 

Hvorvidt de her omtalte praktiske Vanskelighe
der helt eller delvis kan overvindes paa en saadan 
Maade, at der vil foreligge et forsvarligt Grundlag 
for Udviklingen af Stratosfære-Flyvningen, vil de 
fremtidige Eksperimenter utvivlsom afgøre. Del 
er sikkert givet, at der vil lægges Kræfter ind paa 
et betydeligt Arbejde i den Retning. 

Eksempel paa Stratosfære-Flyvningens Fordele. 
Da der endnu ikke foreligger Resultater for For

søg, er det vanskeligt paa Forhaand at angive no
genlunde nøjagtige Data for Fart, Hestekraft, 
Brændstofforbrug m. m. vedrørende Stratosfære
flyvning. For imidlertid at danne sig et Billede af 
hvilke Fordele, de1· eventuelt kan opnaas, skal til 
Slut anføres et Eksempel, hvis Data er skønsmæs
sigt anslaaet: 
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Man gaar ud fra en Flyvemaskine, der ved Jor
den med en given Vægt og ved Udvikling af 700 
H.K. opnaar en Fart af 200 km/Tim. og forbruger 
hertil 210 Liter Benzin i Timen. 

En saadan Maskine vil kunne flyve fra Køben
havn til Paris (ca. 1100 km) i almindelig Flyve
høj de paa ca. 5½ Time og forbruge ca. 1150 Liter 
Brændstof. Dersom denne Motors Hestekraft sam
men med Propellerens Virkningsgrad kan vedlige
holdes til 15000 m Høj de, og man beregner, at Far
ten her vil være ca. 600 km/Tim., vil man, naar 
man beregner ca. 1½ Time til Stigning til den an
givne Højde og Glidning derfra til Jorden, kunne 
naa til Paris paa ca. 3 Timer med et Benzinforbrug 
paa ca. 730 Liter. Da man er i Stand til fra 15000 
m Højde at glide en meget lang Distance (150- 200 
km) uden Brug af Motor, kan Benzinforbruget end
og blive mindre. 

Stratosfæremaskinen egner sig saaledes i sin 
fuldkomne Skikkelse til Flyvning over lange Di
stancer. Med den i ovennævnte Eksempel anførte 
Maskine vil man kunne flyve til Amerika paa ca. 
10 Timer og bliver det muligt at flyve i en økono
misk Høj de af ca. 30000 m, vil man kunne naa Ame
rika paa omkring den halve Tid. Det vil sige, at man 
(i Forhold til Solen) kan være der paa samme Tid, 
som man forlader Europa. Teoretisk er dette mu
ligt. Kun Fremtiden kan vise, om det lader sig u<l
f øre i Praksis. Store Vanskeligheder lægger sig 
som anført i Vejen. 

Nye Trafikflyvemaskiner. 

l'okker F. 18 Forinden den blev sat Ind poa Ruten til Indien Joel 
K. L. 111. den foretage en Demonstrotionsllyvnlng fra l{astrup Lufthavn. 

,Ny Rekord for dansk Længdeflyvning. 
Den 1. August satte Løjtnant Michael Hansen ny dansk 

Rekord. Med en Fokker C V fløj han 14 Timer 7 Min. 
uden l\lellemlanding og tilbagelagde en Distance paa ca. 
1775 km. Flyvningen foretoges mellem Kastrup- Refsnæs 
og Kastrup- Avedøre. Som Observatør medfulgte Løjt
nant Birch. 

Foreningen >Dansk Luftsport«. 
I de 2 Maaneder Foreningen har !haft Øvelsesterræn paa 

Amagergaardens Jorder ved Taastrup, er der blevet fore
taget 295 Starter med , Pioner«, og kun i ganske faa Til
fælde er der sket mindre Bardunbrud paa Grund af for 
haard Landing. 

.Junkers .r. 52 Vinderen i ZOTich-Stævnets Hastighedsløb for 
Trafikmaskiner. 192 km i Timen. 

Lordag den 10. August flyttedes til Stenagergaard ved 
Taastrup, hvor Proprietær Hansen velvilligt havde givet 
Tilladelse til at benytte Markerne. Herfra har der været 
foretaget ca. 100 Starter. Øvelserne foregaar for Tiden 
med to Planer af »Zøgling«-Typen, men i nær Fremtid vil 
et af d'Herrer J. R. Petersen og Willy Jensen bygget Plan 
af »Kassel«-Typen blive taget i Brug. 

Ballonopstigning. 
Søndag den 4. September afholdt Ballonklubben en Op

stigning fra i\lunkebakken i Næstved med Hærens Fri
ballon , Dannebrog«. Den afholdtes i Forbindelse med 
Musæums-, Turist- og Forskønnelsesforeningen i Næstved. 

Overofficiant P. M. Petersen var Fører med Løjtnant U. 
Gehrke ::.om Reservefører. 
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Over 
Atlanterhavet 

i Sports
flyvemaskine. 

Den 18. August Kl. 11,3:i 
startede den engelske Fly
ver J. A. Molli.rnn fra Port 
Marnock i Irland for at 
flyve til New York og re
tur. Efter 30 Timer 20 
Minutters Flyvning lande
de han ved St. Johns i 
New Brunswick, ca. 1000 
km fra New York. Han be
nyttede en Puss Moth og 
var ene i Maskinen. 

Nr. 9 

For Stnrten fru Irlnncl. Som Billedet tydeligt angiver, smurte lllollison m ed Castro!. 

Mollisons Flyvning er bemærkelsesværdig derved, at den 
blev udført med en Sportsflyvemaskine, som vel er en 
ypperlig Flyvemaskine, men alligevel ikke er en Type, der 
er bygget til den Slags Flyvninger. Mollison var heldig og 
slap over. Forinden Starten meddeltes det, at han vilde 

flyve tilbage efter et Par Dages Forløb, men - de meteoro
logiske Forhold over det nordlige Atlan terhav er nu en
gang ikke til at spøge med. Paa det Tidspunkrt, hvor Re
daktionen sluttes, har Starten mod Europa endnu ikke 
fundet Sted. 

Tidligere Flyvninger og Luftskibsfarter over det nordlige Atlanterhav fra Øst mod Vest. 

Før l\lollison har folgende fløjet over det nordlige Atlanterhav fra Europa til Amerika: 

30/7- 6/9 1924 Smith og Arnold England- Færøerne- Is-

30/7- 6/9 1924 
12- 13/4 1928 

24- 25/6 1930 

18- 24 /8 1930 

1- 2/9 1930 
8/8- 9/9 1931 

22/7- 2/8 1932 

Nelson og Harding 
Kohl, v. Hiinefeld og 

Fitzmaurice 
Kingsford-Smith, van Dyk, 

Saul og Stannage 
v. Gronau, Zimmer, Hack 

og Albrecht 

Costes og Bellonte 
v. Gronau, Zimmer, Al

brecht og Hack 
v. Gronau, von Roth, Al

brecht og Hack 

land- Grønland- La-
1brador 

do. 
Dublin- - Greenly Island 

Dublin- Cap Race (New 
Foundland) 

Warnemiinde - Færøerne 
- Island Grønland
Labrador- New York 

Paris- New Yof'k 
Tyskland- Island- Grøn

land New York 
Tyskland- Island- Grøn

land Canada- Chicago 

36 ½ Times Flyvetid 

32 ½ Times Flyvetid 

37 % Times Flyvetid 

Tidligere har der saaledes været foretaget 8 Flyvninger i 
Retning Øst Vest. Endvidere har der været foretaget 23 
misly,kkede Forsug, der har kostet 11 Mennesker Livet. 

Med Luftskibe har følgende 5 Farter over det nordlige 
Atlanterhav fra Europa til Amerika været foretaget med 
ialt 227 Personer: 

2- 6/7 1919 >R. 34« Edingburg New York Farttid: 108 Tim. 22 M. 
12- 5/10 1924 >L. Z. « 12G Friederic'hshafen- Lake-

hurst Farttid: 80 Tim. 
11- 15/10 192~ >Graf Zeppelin « do. Farttid: 112 Tim. 
1- 5/8 1929 do. do. Farttid: 95 Tim. 22 M. 
29/7- 1/8 1930 R. 100 Cardington- Mon treal Farttid: 78 Tim. 52 M. 

Medens disse Linier skrives, er flere Besætninger paa 
Vej fra Amerika mod Europa, og desværre maa det befryg
tes, at ,to unge Nordmænd er omkommet under Forsuget. 
Hvorfor dog blive ved med disse hasarderede Flyvninger, 
hvis Betydning nutildags er meget problematisk. I langt 
de fleste Tilfælde startes fra New Foundland for at flyve 
til nærmeste europæiske Kyst, - og det blev allerede fore
taget i 1919, da Flyvemotorens Teknik og alle Instrumenter 
stod paa et betydeligt ringere Udviklingstrin end i 1932. 

Rent galt er T ilfældet >den flyvende Familie«, Amerikane
ren Hutchinson, der med Kone og to Børn er paa Vej til 
Europa via Grønland. De danske Myndigheder har nægtet 
ham Overflyvningstilladelse paa Grønland, og det med god 
Grund; for een Ting er, at han alene tager afsted, men at 
begive sig ud paa en hasarderet, formaalsløs Atlanterhavs
flyvning med to Born ombord, det turde vel nok være paa 
Grænsen af det utilladelige. 

l 

-
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Professor Piccard's 2. Ballonfart i Stratosfæren. 

li 
fter længere Tids Forberedelse startede den 
belgiske Professor A. Piccard, me<l Max 
Cosyn som Assistent, den 18. August paa sin 
2. Ballonfart til Stratosfæren. Starten fandt 

Sted fra Ziirich (Diibendorf) Kl. 5,07, og efter at 
have været i Luften i 12 Timer foretoges en glut 
Landing Kl. 17, 10 i Italien, nogle faa Kilometer fra 
Desenzano, det berømte Badested ved Lugo di Gar-

da. Den tilbagelagte Distance var ca. 250 km. 
De to Videnskabsmænd naac<lc en Høj <le paa 

16,500 m. 
Sin første Højdefart foretog Prof. Piccard sam

men med Paul Kipfer den 27. 1\Iaj 1931, og dengang 
naaede han en Højde paa 15,781 m. 

Hans Opgave var ogsaa denne Gang al foretage 
Undersøgelser af <le kosmiske Straaler. 

Om Stratosfæren. 
Af Statsmeteorolog Helge Petersen. • ens Meteorologien som >praktiserende Viden

skab nu er over et halvt Aarhundrede gammel, er 
vort Kendskab til Atmosfærens Opbygning ret 
ung og i Virkeligheden endnu ret ufuldstæn

dig. Det var førs t efter Aarhundredeskiftet, at Udforsk
ningen af Tilstanden i Atmosrfærens storre Højder tog 
Fart, under samtidig Initiativ af Tyskeren Assmann og 
Franskmanden Tesserene de Bort. Metoden var Opsendel
se af registrerende meteorologiske Instrumenter ved Hjælp 
af Drager eller Ballon'er. Og Undersøgelserne gav hurtig 
meget betydningsfulde Resultater. 

I ældre Tid mente man almindeligt, at Luftens Tempe
ratur aftog med Højden, indtil uhyre lave Temperaturer 
ved Atmosfærens yderste Grænser. Men denne Opfattelse 
viste sig nu at være gal. Registreringerne bragte for Da
gen, at Temperaturen nok faldt til en Begyndelse, i et For
hold af ca. ½ ° C. pr. 100 m Stigning; men fra en Højde 
af ca. 10 km, hvor Temperaturen altsaa var omkring + 50" 
C., standsede Temperaturens videre Fald; undertiden var 
der endogsaa Antydninger af, at Temperaturen steg i end
nu større Højder. 

Jorden har to Atmosfærer. 
De siden den Tid i stadig større Udstrækning foretagn e 

aerologiske Undersøgelser har fuldtud bekræftet disse før
ste Resultater, foruden at disse er blevet suppleret med 
nye; og vor nuværende Viden om disse Forhold kan her
efter sammenfattes i følgende : Jordens Atmosfære er ikke 
en Eenhed; i en vis Forstand kan man sige, at Jorden har 
to Atmosfærer, en indre, der benævnes Troposfæren, og 
en ydre, Stratosfæren. Den indre Del, Troposfæren, er 
den, hvori Vejrfænomenerne foregaar; her dannes Skyer
ne, Regnen, Tordenvejr o. s. v., og indenfor denne Del 
har vi - gennemsnitlig - det ovennævnte Temperatur
forhold paa omkring 1,,/2° pr. 100 m. I Forbindelse med 
Vejrfænomenerne forekommer her vertikale Luftstrømnin
ger, foruden de horizontale, vi mærker som Vindene. 
Grænselaget imellem de to Dele, som ofte benævnes Tropo
pausen, Jigger ikke overalt og altid i samme Højde; i pola
re Egne er Højden omkr. 6- 8 km, i ækvatoriale Egne naar 
den op til 15- 18 km; og svarende hertil er Højden lidt 
større om Sommeren og mindre om Vinteren. 

I Slrato.~f æren er det varmere ved Polerne end ved 
Ækvator. 

For selve Stratosfærens Vedkommende har man fundet 
den Ejendommelighed, at der er varmest over Polerne, 
omkr. 50° C., og koldest over Ækvator, henved + 85° C., 

og disse Temperaturer forandrer sig, som ovenfor nævnt, 
meget lidt med Højden. Af denne sidste Omstændighed 
følger (nærmere Udredning heraf maa forb igaas) at verti
kale Luftstrømninger i større Udstrækning er udelukket; 
og heri maa vi igen ::.e en af Grundene til, at der ingen 
Vejrtænomener - f. Eks. Skydannelser - er i Stratos
tæren. Temperatur - Ensartetheden eller Jsothermien 
>aflaaser« saa at sige Startosfæren mod Vejrfænomenernes 
Indtrængen. Derimod er der intet til Hinder for horizon
tale Strømme, Vinde, som ovenikøbet deroppe maa tænkes 
at blæse med betydelig større Hastighed og Regelmæssig
hed end nede ved Jorden. Som Kuriosum skal gøres op
ma:rksom paa, at ifølge ovennævnte Fordeling af Varme 
og Kulde indenfor Stratosfæren, saa maa deroppe sydlige 
Vinde bringe Kulde, nordlige Vinde Varme! 

Da Luftens Tryk tilnærmelsesvis halveres en Gang for 
hver 5500 m, man stiger op, bliver Trykket ved Strato
sfærens Begyndelse ca. 1/4 , i 16- 17 km Højde ca. 1Ai af 
Trykket ved Jorden; Luften er altsaa meget tynd deroppe. 
Dette er medvirkende til, at det er meget vanskeligt at 
maale Luftens Temperatur i disse Højder. Da der er saa 
ringe Luftmasser til at afgive Varme til Termometret, 1bli
ver dette i højere Grad paavirket i sin Visning ved Ud
straaling fra Ballon, Instrumenttilbehør og lignende. Som 
Folge deraf kan det paa Grundlag af direkte Maalinger 
endnu ikke afgøres, om Temperaturen er konstant inden
for Stratosfæren, eller om den stiger med Højden, som 
nogle af Observationerne synes at antyde. 

Temperaturen i Stratosfæren kan konstateres 
ved Lydmaaling. 

Imidlertid er man ad helt anden, indirekte Vej kommet 
til den Slutning, at det i alle Tilfælde er højst sandsynligt, 
at Temperaturen indenfor Stratosfæren stiger med Højden, 
saaledes at den i ca. 50 km Højde er noget lignende som 
ved Jorden, maaske 20- 40° C. Denne Slutning hviler paa 
den Erfaring, der bl. a. ogsaa blev gjort under Verdens
krigen, at Lyden fra voldsomme Eksplosioner, Eksplosio
ner, Kanontorden o. desl., undertiden kan høres »unor
malt« langt bort. Sædvanligvis kan saadanne Lyde under 
gunstige Forhold højst høres over indtil ca. 100 km Af
stand; men lejlighedsvis kan Lyden høres meget længere 
bort, idet der da tillige viser sig den paafaldende Omstæn
dighed, at der intet høres paa mellemliggende Steder; det 
er ligesom Lyden løb i Spring hen over Jorden. Efter 
Krigen er disse Forhold nærmere undersøgt ved organise
rede >Aflytninger« fra et stort Antal Stationer af særlige 
Eksplosioner, foretagne i samme Anledning. Man har her-
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igennem konstateret, at Lyden, foruden at den paa normal 
Maadc »kravler« hen langs Jorden, indtil den bliver saa 
svag, at den ikke kan høres, tillige beskriver en krum Bane 
hojt op gennem Luften og ned igen langt borte, omtrent 
ligesom en Kanonkugle. Hvis man kendte Temperaturen i 
alle Højder af Atmosfæren, kunde man beregne denne 
»Lydbanes« Højde og Længde; og omvendt kan man af 
Hanens Længde, »Hørevidden «, slutte, hvor varmt der maa 
have været i de forskellige Højder, Lyden har passeret. 

Paa denne l\laade har man beregnet, at Temperaturen 
maa stige betydelig i Stratosfærens større Hojder, som 
ovenfor nævnt; derimod ved man intet om, hvorvidt Stig
ningen standser med de ovennævnte 20- 40° C. eller, som 
enkelte Videnskabsmænd mener, yderligere fortsættes til 
huje Temperaturer de meget store Højder. 

Skulde nogle Læsere ønske mere detaillerede Oplysnin
ger om ForJ10ldene indenfor Stratosfæren, kan henvises til 
en Art. i »Fysisk Tidskrift«, 1929 : >Om vort Kendskab til 
Atmosfærens højeste Lage. 

Nr. 9 

Det kan næppe antages, at Prof. Piccards to Luftrejser 
vil bringe væsentlig nyt indenfor de ovenfor omtalte Om
raader; deres mulige Betydning for den meteorologiske 
Forskning maa utvivlsomt søges i Paavisningen af Mulig
heden for at naa saa store Højder med bemandet Ballon. 
Derimod kan der være Tale om, at Maalinger af den saa
kaldte kosmiske Slraaling kan bringe nyt af Interesse, da 
man hidtil ingen Maalinger har haft fra saa store Højder. 
De kosmiske Straaler er af lignende Art som Straalerne fra 
de radioaktive Stoffer; kun er de paa den ene Side over
ordentlig meget svagere i Intensitet, d. v. s. der er saa faa 
af <.lem, men paa den anden Side har de faa Straaler, der 
kommer, en langt større Evne til at trænge igennem Stof; 
L Eks. kan de endnu mærkes gennem 10 cm lykke Bly
pJader. Da disse Straaler nødvendigvis maa paavirkes af 
al passere gennem hele Atmosfæren, har man i udstrakt 
lirad maalt dem paa høje Bjerge og fra alm. Balloner; men 
det vil naturligvis være af endnu større Betydning al faa 
Maalinger af Straalernes Styrke fra saa store Højder, al de 
kun er passeret gennem JÆ, af Atmosfæren, saadan som 
det vil være Tilfældet i lu km Højde. 

Eftersøgning fra Luften af Fiskestimer i danske .Farvande. 

Flyveruter under Eftersøgning uf Fiskestimer i Septbr. og Oktbr. 1931. 

I 
BERETNINGEN fra Den danske biologiske Station, 

XXXVII 1932, der nylig er fremkommet, har Direk
tøren, Dr. phil. Il. Bleyvad, redegjort for de Forsøg, 
der i Løbet af forrige Aar blev foretaget paa Efter

sugning af Fiskestimer fra Luften. 
Eftersøgningsflyvningerne, der blev paabegyndt i 1930, 

er blevet foretaget af Marinens Flyvevæsen, og Dr. Blegvad 
har selv taget aktiv Del i alle Flyvningerne. Resultaterne 
fra Observationsflyvningerne i 1931 kan i det store Hele 
siges at være følgende: 

Den samlede Flyvetid var 30 Timer, fordelt over Sep-

lcmber og forstc Halvdel af Oktober. Flyvningerne fore
toges i en højde af ~00- 400 m, sjældent indtil 600 111 

over Havoverfladen. Erfaringerne viste, at de bedste Be
tingelser tor Observering af Fiskestimer var til Stede, naar 
Vejret var skyet og Vind og Sø rolige. 

1 intet Tilfælde saas Fiskestimer spillende helt oppe i 
Vandoverfladen, saaledcs som Tilfældet ofte er ved ls
land. De observerede Slimer gik lidt under Havoverfla
den, antagelig 1- 3 m under denne. 

Lige!>om i Hl:10 fandtes der ved alle Flyvninger over 
Anholt k'Jsler-Rcv en stor Bestand af Sæler, der øjensynlig 
har fasi Tilhold paa dette Sted. Ogsaa andre Steder, f. Eks. 
ved Bøgcslrømmen og i Samsø Bælt, observeredes Sæler, 
man alarig i større Flokke. Det drejede sig overalt om 
den spættede Sæl (Plwca vilulina L.). Et Forsøg paa at 
optage Jevencle Billeder af Sælernes Svømmebevægelser 
mislykkedes paa Grund af Hystelserne i Luftfartøjet. 

Ved Flyvningen den 29. September HJ31 under ideeUe 
Observationsforhold saas mægtige Flokke af Fugle i Bælt
farvandene. Hovedmængden bestod af Sortænder (Oede
mia uiyl'a L.), Fløjlsænder (Oedemia fusca L.) og Eder
fugle (Somalel'ia mollissima L.). 

Del maa i denne Forbindelse nævnes, at det efter tle her 
indhøstede Erfaringer er højst sandsynligt, at el Lujj,tfar
tøj vil kunne gøre fortrinlig Fyldest ved specielle Under
søgelser over Mængden og Forekomsten af saadanne Dyr 
som Sæler og Søfugle. 

Paa Grundlag af Forsøgene i 1930 og - især - 1931, i 
hvilket Aar Flyvningerne udførtes i ret stor Udstrækning 
og under overvejende gunstige Forhold, kan det nu siges, 
at det er paavist, at Fiskestimer ogsaa i vore Farvande 
kan observeres fra Luften. Under Hensyn til de store 
Omkostninger, der er forbundet med Flyvningerne - FJy
vcvæsenet regner med ca. 300 Kr. pr. Flyvetime - kan 
det imidlertid nu ogsaa med ret stor Sikkerhed siges, at de 
Fiskestimer, man i vore Farvande kan paaregne at obser
vere fra et Luftfartøj, vil være for faa og for smaa til, at 
det vil kunne betale sig at organisere en rationel Efter
søgning ,af saadanne Stimer fra Luften. 

I Slutningen af sin Beretning retter Dr. Blegvad en Tak 

l 
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til Marineministeriet og Flyvevæsenet for den ydede Assi
stance. Især fremhæves den utrættelige Iver, der af Che
fen for Flyvevæsenet, Kommandørkaptajn A. E. V. Grand
jean, og af Luftmarinestationens Chef, Orlogskaptajn P. 
Scheibel, stadig vistes for at yde al tænkelig Hjælp ved 
Forsøgets Gennemførelse. Ligeledes retter Dr. Blegvad en 
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Tak til Flyverne og Mekanikerne, der alle paa en frem
ragende Maade løste deres Del af Opgaven. 

Som Flyvere medvirkede Søløjtnant I. ilfiinler og Artille
riassistent Th. Petersen, som Flyvemekanikere og Radio
telegrafister: l'. E. !(ramme og Fr. Hansen. 

Europa-Rundflyvningen 1932. 

Det tredje internationale Stævne for Turistflyve
re har fundet Sted i Dagene fra den 11. til 28. 
August, arrangeret af Aero-Club von Deulschland. 

Det indstiftedes paa Initiativ af den franske Aero-Kluh og 
afholdtes første Gang i August 1929. Af 44 Deltagere be
stod 31 alle Konkurrencens Prøven, og Resultatet blev en 
Sejr for den tyske Flyver Fritz ilforzik. Som Følge deraf 
skulde den tyske Aero-Klub arrangere næste Aars Stævne, 
der fandt Sted i Juli 1930. Der startede 60 Deltagere, og 
for anden Gang sejrede Tyskeren Fritz Morzik, saaledes 
at det atter blev den tyske Aero-Klub, der maatte paatagc 
sig Ledelse af det følgende Stævne. Egentlig skulde dette 
have været afholdt i 1931, men Bestemmelsen blev ændret 
dertil, at Konkurrencerne kun skulde finde Sted hvert an
det Aar. 

Stævnets Formaal. 
Hovedformaalet med denne store internationale Konkur

rence er at fremme Udviklingen af saadanne flersædede 
Sportsflyvemaskiner, der kan købes af Privatpersoner og 
Foreninger til rimelige Priser, og som opfylder alle de 
Krav, der stilles for al kunne anvendes til længere Rejser. 

Disse Flyvemaskinetyper maa derfor kunne tilfredsstille 
følgende Fordringer: 

Den 7.362 km lange Rute for Rejseflyvningen var delt i 3 Etuppcr 
Berlin- Rom, Rom - Paris og Paris-Berlin. 

Billig Anskaffelsespris, tilstrækkelig Rejsehastighed og 
tilstrækkelig Aktionsradius, storst mulige Paalidelighed, 
hojeste Grad af Sikkerhed, bedst mulige Bekvemmelig
heder samt storst mulige Økonomi. 

For at kunne undersøge de deltagende Maskiner paa alle 
ovennævnte Punkter var Konkurrencen i Aar, ligesom de 
tidligere Aar, delt i lo forskellige Prover, nemlig en tek
ni sk Prove og en Rejseflyvning Europa rundt. 

Konkurrencerne 19.~2. 
Den tekniske Prøve omfattede Bedømmelsen af følgende 

Faktorer: Flyvemaskinens Indretning (d. v. s. Bekvemme
ligheden, Instrumenter, Beskyttelse mod Brandfare, Red
ningsmidler, Understellets Bygning, Udsyn fra Førersædet 
etc.), Motorens Igangsætning, mindste Flyvehastighed, 
Startegenskaber, Landingsegenskaber, Demontering af 
Planerne samt Brændstofforbrug. 

Under Rejsefl11vningen, der strakte sig over en Distance 
paa 7,632 km med ialt 26 tvungne Landinger, blev Regel
mæssigheden bedømt. 

Endelig fandt der en Hastighed.~fl11vning Sted, hvor det 
gjaldt om at gennemflyve en Bane paa ca. 300 km paa kor
test mulig Tid. 

For hver Bedømmelsesgruppe •blev der givet Points efter 
en bestemt Skala, og Opnaaelsen af de største Pointstal gav 
det endelige Resultat. 

De tekniske Prøver fandt Sted i Berlin, som ogsaa var 
Udgangspunkt for Rejseflyvningen. Da den endelige An
meldelse sluttede den 12. August Kl. 16,00, var der ankom
met 43 Deltagere til Berlin. De fordelte sig paa 6 Natio
ner, hvoraf Tyskland havde 16, Italien 8, Frankrig 8, Po
len 5, Schweitz 2 og Czekoslovakiet 4 Deltagere. 

Resultatet af de strenge, tekniske Prøver blev, at 41 Del
tagere slap igennem med Italieneren Colombo som Nr. 1 
(247 Points), Polaken Zwirko Nr. 2 (245 Points) og Ita
lieneren Lombardi Nr. 3 (243 Points). 

Europa-Rundflyvning havde i Aar en særlig Interesse 
for Danmark, fordi Rejseflyvningen var lagt over Køben
havn. Her havde Det kgl. danske aeronautiske Selskab 
paataget sig Arrangementet under Ledelse af Oberstløjt
nant C. Førsler og Mester P. Nielsen og med følgende Offi
cials som Hjælpere: Kaptajnerne Ørum og Bjarkov (Tid
tagning), Overoff. C. C. Larsen og Flyverløjtnant Dalbro 
(Starttjeneste), Ingeniørerne Th11mann og Orm Hansen 
(Brændstof- og Olieforsyning samt Hangartjeneste), Inge
niør Klemm (Reparationskontrol) samt Ingeniør Cai 
Gas persen og >Flyv«s Redaktør (Pressetjeneste). Endvide
re havde et stort Antal af Selskabets Medlemmer stillet sig 
til Raadighed som Hjælpere, Tolke o. s. v. 

Takket være denne fortrinlige Hjælp, som alle de man
ge medvirkende ydede Overledelsen, forløb Ekspeditionen 
nf de ankommende og afgaaende Maskiner paa Kastrup 
Lufthavn yderst tilfredsstillende, og Selskabet bringer ved 
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disse Linier en Tale til alle, der saa beredvilli{Jt har hjul
pet med til Gennem{ orelsen af det store Arran{Jement. 

Af de 41 Deltagere, der havde hestaaet de tekniske Pro
ver, maatte 2 udgaa ved Starten i Berlin den 21. August, 
og desværre blev der undervejs et endnu storre Mande
fald. Paa Etappen mellem Rom og Paris havde to af de 
italienske Maskiner ret alvorlige Uheld, og det resulterede 
i, at samtlige italienske Deltagere efter den italienskl' 
Aero-Klubs Afgorelse - blev trukket ud af Lobet. Flere 
af de øvrige Deltagere maatte ogsaa give op undervejs, og 
da Rejseflyvningen sluttede, var der kun 25 tilbage. 

Til Gennemflyvningen af hver Stor-Etappe maatte der 
anvendes to Dage, men ikke desto mindre naaede Tyske
ren Seidemann at gennemflyve Strækningen Rom- Paris 
(2456 km) paa een Dag, ligesom han ogsaa fløj Paris 
Kobenhavn Goteborg Berlin (2402 km) paa een Dag. 
l\lange af Deltagerne havde Gennemsnitshastigheder paa 
over 200 km i Timen, og mellem Rom og Paris opnaaede 
Seidemann endog en Rejsehastighed paa 250 km i Timen. 
Da Flyvningerne sluttede i Berlin den 27. om Aftenen , 
var Spændingen derfor stor, og Rækkefolgcn fra de tek
niske Prover var blevet en Del forrykket. Zwirlw laa som 
Nr. 1, og efter ham kom Tyskerne Poss og llirth. i\len den 
endelige Afgorelse manglede endnu. 

Resultatet. 
Den afgorende Hastighedsflyvning fandt Sted fra Berlin 

den 28. August over en Bane paa ca. 300 km. Polakken 
Zwirlw startede forst :i Minutter for Tyskeren Poss og 
G l\linuttcr for sin haardeste Konkurrent llirth og Po
lakken holdt Forin gen. Hans Gennemsnitshastighed var 
214 km/T, medens Tyskeren l\lorzik f. Eks. holdt 24::i 
km /T. Sammenholdt med Hesultaterne fra de tckn i ske 
Prover og Rejsefly,•ningen blev den endelige Afgorelse 
folgende: 

Nr. 1: Polakken Zwirko, den polsk-hyggede i\laskine 
R. W. D. og den en gr lske Armslrong Genet i\lotor. 

Nr. 2: Tyskeren l\lorzik, den tyske Hein kel He (j ~ og den 
ty.'>ke Argus Motor. 

Nr. 3: Tyskeren Poss, den tyske l\lesserschmitt M 29 og 
den tyske Argus Motor. 
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Nogle ni de deltogende Maskiner. 
Prn oven og nedeiler: Den polske R. ,v. D. G, Motor 140 HIC Arm
strong Genet l\lajor. Tysk l{Jemm J{I a2, Motor 120 1-11{. Argus. Tysk 
Heinkel Ile 64, Motor 120 lll{ Argus Svejtsisk A. C. 12-E' Motor 

120 HK. Gipsy III. 

De danske Flyvninger paa Grønland. 
L<tllf!<' Koch.~ Ekspedition . 

Efter en Flyvning fra Scoreshysund med Mel
lemlanding ved Akrones landede Flyverløjtnant 
Victor Petersen Lørdag den 27. August Yed Heykja
vik. Ombord i Luftfartøjet medfulgte Lederen af 
den østgrønlandske Ekspedition, Dr. Lauge Koch 
og l\Iekaniker Kramme. Vejrforholdene undervejs 
havde været meget ugunstige. 

Kort efter Ankomsten til Heykjavik meddelte Dr. 
Lauge Koch følgende: 

"Vore Flyvninger paa Grønland er lykkedes 
langt over Forventning. Flyvningerne har været 
fordelt paa 3 Omraader. Der er hlevct foretaget 
Indlandsis-Flyvning over hidtil ukendte· Omrnader. 
der er blevet foretaget en automatisk Luftkortlæg-

ning af det isfri Omraade, og for del lredj e en poli
timæssig Inspektion langs Kysten. lait er der fløjet 
over 30,000 km - uden ringeste Uheld og opnaael 
store Resultater." 

Hjemrejsen fra Island sker pr. Damper. 

Knud Rasmussens Ekspedition. 

Om Flyvernes Anvendelse paa den 7. Thule
Ekspedition meddeler Dr. Knud Rasmussen: 

"Kortlægningen fra Luften af Kystfjordene 
Pikiutdlck og Puisortok er fuldført i Diagene fra 
Flyvemaskinens Ankomst den 7. til 24. August med 
ialt 33 Flyvninger paa 12 Flyvedage med tilsam
men 4:'> Flyvetimer." 

• 
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STOL PAA SHELL 

SHELL AVIATION 
S ·PI RIT 

OG 

AEROSHELL 
LUBRICATINC OIL 

A/s D A N S K - E N G E L S K B E N Z I N & P E T R O L E U M S C O . 
KØBENHAVN K. 

Internationale Flyvestævne 

i Ziirich. 
I Konkurrencen for 

militære Formationer 
sejrede det danske 

Hold, der bestod af 
5 Fokker-Maskiner fra 

Hærens Flyverkorps. • 
Motorerne i de danske 

Maskiner var smurt med 

WAKEFIELD . 

CASTROL 
Den engelske Kvalitetsolie 

C. C. W akefield & Co. Ltd., St. Strands tr. 21, Kbh. K. 

Et 100 0/o Engelsk ··Foretagende. 

-&00 
OVER 600 

FLYVERE HAR 

REDDET LIVET 

VED 

-

IRVIN 
FALD
SKÆRME 

IRVING AIR CHUTE OF GT. BRIT AIN, L TD., 
LETCHWORTH, HERTS, ENGLAND. 

Telephone: 
Leichworlh 370. 

Telegrams: 
lroln, Letchworth. 



Aristokraten blandt Motorcycler 

Et B. P. M11trke 

Uovertruffen Konstruktion 
Højeste britisk Kvalitet 

Billigste danske Priser 
10 fremragende Modeller - Priser fra 

Kr. 875.oo 
Forlang Prospekt 

C. REINHARDT 
L11ngb11vej 36 - Søtorvet 1-3 • Vodroffsvej 56 

Motorcycle-Lageret: 
Kalkbrænderihavns S11dkaj, Øresundsg. For l. 

K. S. Sigvaldsen, Aalborg, spørger: 
Hvem har først foretaget Flyvning 

over Atlanterhavet? 
Sv.: 16. og 17. Maj 1919 foretog den 

amerikanske Commander Read en 
Flyvning fra New Foundland, med 
Mellemlanding ved Azorerne, til Lis
sabon. 

-o-

l'. P., Hellerup, spørger: 
Hvor kan jeg faa nærmere Oplys-

Luftfartforsikringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Fraktion for Danmark 
Tlf. Central 12 793 

{:• 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 

• 
fh. AUGUST BANGS FORLAG 
-EJVIND CHRISTE:NSE:N • VESTERBROGADE 60. MEZZ. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

NYE BØGER 
Kermode: 

An lntroduction to Aeronau
tical Engineering. Bind I. 

ca. Kr. 8.50 

Needham : 
Sailplanes. Their Design, Con
struction and Pilotages. 

ca. Kr. 15.00 

Ch. Sprigg : 
The airship, its design, history, 
operation and future. 

ca. Kr. 6.00 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telt. 2552 - 13303 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

KØBENHAVN V. 

ninger om, hvor meget det koster at 
forsikre en privat Flyvemaskine? 

Sv.: Ved Henvendelse til Direktør 
Aug . .Jensen, Nordisk Pool for Luft
fartforsikring, Puggaardsgade 14, Kø
benhavn; Telf. 12.793. 

-o-
s. V. Oves en, Helsingør, spørger: 

Kan :.Flyv« ikke give mig Oplys
ning om, hvilke Hastigiheder de mo
derne udenlandske Jagere har? 

Sv.: Ifølge det tyske , Luftwacht« 
kan vi meddele følgende Data om 
franske og engelske .T ageres Hastighe
der (Maksimum) : 

Frankrig : 
Bernard 74 . ... .. .... 325 km /T. 
Bleriot 91-6 . . .... .. 284 
Dewoitine D 53 ... . 275 
Morane 224 . . . . . . . . 299 
Bleriot 91-7 . . .... .. 295 

England: 
Armstrong A.W.XVI 324 
Bristol , Bulldog« III 340 
Hawker Fury . . . . . . 342 
Vickers 151 ...... .. 383 

-0--

A. S. Nielsen, Kastrup, spørger: 
Hvor mange Passagerer kan Dox 

rumme? 
Sv.: Flyveskibet Dox er indrettet 

med Siddepladser til 70 Passagerer. 
Det kan i givet Fald rumme mange 
flere. Det har engang fløjet med 150 
foruden Besætningen. 

TELEFON 13404 • GIRO 23824 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

NYE BØGER 
E. P. Warner & S. P. Johnston : 

Aviation handbook. Illustreret. 
(Amerikansk) . . . ... ca. Kr. 7.50 

Ch. H. Chatfield & Ch. F. Taylor : 
The airplane and its engine. 

ca. Kr. 18.00 

Flyvningens "Blaa Bog". 
Who's Who in British Aviation, 

1932 ... . . ... .... . . . . ca. Kr. 6.00 

Illustreret Flyvebog: 
C. A. Sims: 

British Aviation lllustrated. 70 
Illustrationer i Photogravure. 

ca. Kr. 3.50 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telt. 2552 • 13303 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

• 



l 

VICKERS 
LIMIT ED 

DEN BRITISKE 
INDUSTRI 
UDSTILLING 
24. SEPTEMBER - 9. OKTOBER 

EN SPECIAL-UDSTILLING AF 
VICKERS LUFTFARTØJS
INSTRUMENTER OG TILBEHØR 
MED MODELLER AF VICKERS 06 

SUPERMARINE LUFTFAR
TØJER VISES PAA STAND NR. 

36 - 37 - 38 
LUFTFARTØJS- 06 ANTI-LUFTFARTØJS ARMERING -
JAGTGEVÆRER OG RIFLER - VICKERS-CARDEN-LOYD 
TRACTOR-TRUCK - TRYKLUFTSBEHOLDERE AF STAAL 
- HÆRDNINGS PRØVEMASKINER - ÆSKE-FABRIKA
TIONS-MASKINER - HAVNE- 06 DOKUDRUSTNING -
FLAAD TIL FISKERIBRUG - MODELLER AF OCEAN
DAMPERE 06 KRIGSSKIBE - JERNBANE-MATERIEL -
STAAL - SMEDEARBEJDE - INDUSTRIELT SMAA-VÆRK
TØJ - GOLFKØLLER - GUMMI-GULVBEKLÆDNING 

VICKERS HOUSE, BROADWAY, 
LONDON. S. W. 1. EN&LAND 
Repræsenteret ved ALFRED RAFFEL A/s 
FARVER6ADE 15 - KØBENHAVN 



_AS_JP_66c ELO s E99_D_0_JP]E_ 
(LOVBESKYTTET) 

er fremstillet i nøje Overensstemmelse med Forskrifterne 
i B. E. S. A. Specifikation 2 D. 101, Januar 1923. 
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KLAR DOPE 
ALUMINIUM DOPE 

RØD DOPE 
Fortyndingsvædske samt Identificeringsfarver og Specialfarver 

ENEFABRIKANTER: 

/s 0. F. ASP (SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER) 
PRAGS BOULEVARD 37 KØB E N HA V N S. 

Udkommet er 2. Udgave af: 

International Luftf arts-Haandbog 
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Udgivet med Støtte fra den internationale Luftfartskommission (CINA) samt Folkenes 
Forbund og under Protektion af F. A. I. 

AUGUST BANG København V. J 
@Jtc)~~@Jtc)@Jtc)@Jtc)@Jtc)@Xc)@Xc)@Xc)@Xc)@Jtc)@Jtc)~@Xc)@:Xc) 

Vesterbrogade 60 

REN DRØJ 
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FLYVE BEDRIFTER 

M
ange og udmærkede Flyvebedrifter har 

været udført de senere Aar. Højdefarter, 
Hastighedspræstationer og Langflyvnin

ger over de store Oceaner samt over Fastlandenes 
øde Strækninger har Gang paa Gang skabt Sensa
tion om Fyvningen, og med Rette kan det ogsaa 
siges, at mange af disse dristige og veltilrettelagte 
Flyvninger har været af gennemgribende og fun
damental Betydning for Flyvemaskinens og Flyve
personellets Udvikling. For vel udførte Bedrifter 
har vi hædret modige Mænd. 

Men, - det maa ogsaa erkendes, at der har været 
udført altfor mange meningsløse Rekordflyvninger, 
hvis eneste Formaal har været at skaffe deres Ud
øvere Popularitet, Berømmelse - og Penge, og 
som derfor har haft en mindre heJdig Indflydelse 
paa Flyvningens Udvikling. 

Imidlertid har disse mange Enkeltpræstationer, 
det være sig veltilrettelagte Forsøgsflyvninger eller 
dumdristige Eksperimenter, i overvældende Grad 
Offentlighedens Interesse fremfor det store, grun
dige, daglige Flyverarbejde, der udføres for at 
skabe et paalideligt Befordringsmiddel. Resultatet 
af det støtte, daglige Arbejde er ikke saa let at be
dømme, - og saa har det heller ikke Nyhedens In
teresse. 

Naar Talen drejer sig om Flyvningens Udvikling, 
er der derfor nogle Mænd, der fortjener at nævnes, 
i dette Tilfælde en Flok danske Mænd, der støt og 
roligt, i Fællesskab og intimt Samarbejde har gjort 
en Indsats, der sætter dem paa Høj de med de bed
ste i Verden, og hvis energiske, maalbevidste Ar
bejde fortjener at hædres. Det er de Mænd, der 

Dag efter Dag, Nat efter Nat, med den største Sik
kerhed og Regelmæssighed har gennemført Luft
trafiken paa København, samt de Mænd, der Som
meren igennem har deltaget i de danske Flyvninger 
over Grønland. 

Det danske Luftfartselskabs Flyvere og Flyveme
kanikere har for denne Sæson sluttet med Natpost
flyvningerne mellem København og Hannover. De 
begyndte forrige Aar, hvor der gennemførtes 1900 
km Natflyvning; men i 1932 har dansk Flyveperso
nel gennemfløjet over 36,000 km paa Natruterne. 
I al Slags Vejr, i Mulm og Mørke er disse Flyvnin
ger blevet gennemført med den største Præcision, 
der taler til Ære for Flyvernes og Mekanikernes 
Dygtighed. 

Oppe over Grønland har dansk Flyvepersonel 
for første Gang faaet Lejlighed til at vise Flaget, 
- og det har de gjort med Ære. Flyvere, Foto
grafer og Mekanikere har ikke veget tilbage for no
gen Opgave deroppe over den store danske Koloni. 
Sommeren igennem har de været i Aktivitet, paa 
Farter ud over de vanskeligt tilgængelige Isørke
ner; - hver enkelt har udført sin betydningsfulde 
Del af det store samlede Arbejde. Over 50,000 km 
han dansk Flyvepersonel gennemfløj et over den 
nordøstlige og sydøstlige Del af Grønland, - uden 
et eneste Uheld. 

Aeronautisk Selskab og "Flyv"s Redaktion brin
ger sin varmeste Tak til de danske Mænd, der i 
Egenskab af Flyvere, Fotografer og 1\'~ekanikere, 
trofast, Døgn efter Døgn, har udført deres Pligt til 
Gavn for Flyvningen og til Ære for Danmark. 
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Oplysninger om gældende Lovbestemmelser vedrørende 
civil Luftfart i Danmark. 
(Givet ved Assistance af Ing. /Il. P. Eskildsen.) 

[ 

Anledning af en Del Forespørgsler og Henvendelser 
til »Flyv«s Redaktion, for Størsteparten gaaende ud 
paa hvilke Anordninger og Bestemmelser, der gæl

der for Luftfartsvirksomhed i Danmark, hvor disse lov
mæssige Bestemmelser kan erholdes, hvor og hvorledes 
man henvender sig vedrørende forskellige Luftfartsspørgs
maal, hvilke Myndigheder der behandler saadanne Spørgs
maal m. m., skal det være os en Glæde i det efterfølgende 
at give Læserne en Vejledning angaanede de omhandlede 
Emner. 

Love, Anordninger, Reglementer m. v. 

De vigtigste Bestemmelser vedrørende Luftfartøjer og 
Luftfart er angivet i: 

Anordning om Luftfart af 11. September 1920 med tilhø
rende Reglementer. 

Det anbefales enhver, der har i Sinde at give sig af med 
Luftfart, først at anskaffe Anordningen og nøje sætte sig 
ind i dens Bestemmelser og Reglementer. Herved vil ofte 
megen Spild af Tid, Penge og Overvejelser undgaas. 

Foruden Anordning om Luftfart af 11. September 1920 
findes Lov om Luftfart af 1ste Maj 1923. Ministeriets Be
stemmelser til Overholdelse af Loven om Luftfart indenfor 
dansk Omraade er udformet i Anordningen om Luftfart. 

Da Danmark er Medlem af ,den internationale Luftfarts
kommission, holdes Anordningens Bestemmelser og Regle
menter i Overensstemmelse med de til enhver Tid gælden
de internationale Bestemmelser og Reglementer. 

Anordning om Luftfart omfatter: 

1. Almindelige Bestemmelser. 
2. Reglement A. Luftfartøjers Mærker og Kaldesignaler. 
3. Reglement B. Minimumsfordringer for Udstedelse af 

Luftdygti~edsbevis. 
4. Reglement C. Journaler, der skal føres i Luftfartøjer. 
5. Reglement D. Regler for Lanterneføring og Signalvis

ning samt Regler for Lufttrafik. 
6. Reglement E. Minimumsfordringer for Opnaaelse af 

Certifikater for Besætninger i Luftfartøjer. 
Siden Anordning om Luftfart's Udstedelse i 1920 er de 

tilhørende Reglementer A, B, C og D ændret, og et nyt 
Reglement E er under Udarbejdelse. 

Sidste Udgave af Reglement A er udstedt den 
> » > > B » > > 
> » > > C » > > 
» » > > D » > » 

23/4. 1929. 
24/11. 1930. 
23/4. 1929. 
18/5. 1932. 

I det efterfølgende er der i store Træk angivet Indholdet 
af A; .. wdning om- Luftfart med tilhorencle Reglementer: 

1. I Almindelige Bestemmelser: 

Betingelser, der skal opfyldes for dansk Luftfartøj, 
der benyttes over dansk Land- og Søomraade. 

Bestemmelser vedrørende erhvervsmæssig Luftfart 
og Betingelser, der kan stilles til Koncessionshavere. 

Bestemmelser om, lwilke Dokumenter, der skal fo
refindes i Luftfartojer. 

Be!>Lemmelser vedrorencle Ansvarsforsikring af 
Luftfartøjer. 

Bestemmelser vedrørende Udstedelse af Luftclygtig
hed!>beviser og Registreringsheviser. 

Bestemmelser vedrørende Erhvervelse af Person
certifikater. 

Bestemmelser vedrorende Straffe for Overtrædel~e 
af Anordningens Almindelige Bestemmelser og Regle
menter m.m. 

2. I Reglement A: 

Luftfartøjers Mærker og Kaldesignaler: 
Bestemmelser vedrørende Nationalitets- og Registre

ringsmærker, deres Anbringelse, Størrelse, Bogstav
type og deres Vedligeholdelse. 

Bestemmelser vedrørende Fartøjsregister og Regi
streringsbevis. 

Bestemmelser vedrørende Luftfartøjers Kaldesig
naler. 

3. I Re{Jlement B. Minimumsfordringer for Udstedelse af 

Luftdgtighedsbeviser: 
Bestemmelser vedrørende Klasseinddeling af Flyve

maskiner, Balloner og Luftskibe. Definition af Type
luftfartøj, Typemotor, Serieluftfartøj og Seriemotor. 

Prover og Beregninger af Flyvemaskiners Styrke. 
Krav til Flyveevne. 
Instrumenter og Udstyr i Flyvemaskiner. 
Sikkerhedsforanstaltninger mod Brand. 
Regler for Godkendelse af Flyvemotorer. 
Regler for Godkendelse af Luftfartøjer 
Fortløbende og periodiske Eftersyn af Luftfartøjer 

og Motorer. 
Luftdygtighedsbevisers Fornyelse. 
Desuden findes et Afsnit med supplerende Bestem

melser vedrørende Bygning og Indretning af Flyve
maskiner, der benyttes i offentlig Trafik. 

If. I Reglement C . • Journaler, der skal føres i Luftfartøjer: 

Bestemmelser vedrørende Rejsejournal, Luftfartojs
journal, Motorjournal og .Journal for Meldetjenesten. 

5. I Reglement D. Regler for Lanterneføring og Signal

visning samt Regler for Lufttrafik: 
Bestemmelser vedrørende Regler for Lanterneføring 

og Signalvisning om Dagen. Regler for Signalvisning. 
Almindelige Regler for Lufttrafik. Ballast. Særlige 
Regler for Lufttrafik over eller i Nærheden af Luft
havne, der anvendes til offentlig Brug. 

6. I Reylemenl E. i\lfinimumsbetingelser for Opnaaelse af 

Certifikater for Besætninger i Luftfartøjer: 
Bestemmelser vedrørende: Ballonprivatfører, Bal-



Nr. io 

lontrafikfører, Luftskibsførere, Privatflyvere, Trafik
flyvere, Luftnavigatører, andet Personel. 

Bestemmelser vedrørende Lægeundersøgelsen. 
Betingelser vedrørende Fornyelse af Certifikater. 

Organisation. Som bekendt sorterer den civile Luftfart un
der Ministeriet for offentlige Arbejder, som til Assi
stance vedrørende Luftfartssager har Luftfartsraadet, 
Luftfartstilsynet og Lufthavnsledelsen. 

Luftfartsraadet administrerer Statens Lufthavn ved Ka
strup og behandler for Ministeriet Sager angaaende Luft
fart. 

Den daglige Ledelse af Lufthavnen med dens Anlæg, Ef
terretningstjeneste, Vejrtjeneste m .m. forestaas af Havne
lederen. 

Luftfartstilsynet, der bestaar af Materieltilsynet og 
Flyvetilsynet, fører Tilsyn med, at de i Anordningens 
Heglementer givne Bestemmelser overholdes. 

I Hovedtrækkene fører Materieltilsynet Tilsyn med 
Overholdelsen af Bestemmelserne i Reglementerne A.; _B og 
C, medens Flyvetilsynet væsentlig varetager, at Best~ni
melserne i Reglementerne D og E sker Fyldest. Desuden 
udgives Efterretning for Luftfarende ved Flyvetilsynels 
Foranstaltning og kan faas paa Luftfartstilsynets Kontor. 

Tilsyn med Luftfyr og Nødlandingspladser samt med 
andre Sikringsforanstaltninger udenfor København fore
tages ligeledes af Luftfartstilsynet. 

Ansøgninger, Henvendelser o. I. Til Ministeriet for offent
lige Arbejder indsendes Ansøgninger, saasom Ansøg
ning om: 

Koncession til erhvervsmæssig Luftfart. 
Tilladelse til Flyveopvisninger, Rundflyvning, Re
klameflyvning, Faldskærmsudspring, lokale Flyvnin
ger og Ballonopstigninger. 
Tilladelse til Mørkeflyvning og til Anvendelse af Ra
diostationer. 
Godkendelse af Flyveskoler, Flyvepladser og midler
tidige Landingspladser,•) ogsaa Flyvepladser,•) der 
benyttes til Svæveflyvning, naar Offentligheden har 
Adgang hertil. 
Udstedelse af Besætningscertifikater.•) 
Udstedelse af Certifikater•) som autoriserede Kon
trolmekanikere. 
Udstedelse af Registreringsbeviser*) og Luftdygtig
hedsbeviser*) samt Radioanlægs-Certifikater m. m. 

Sadanne Ansøgninger skal være bilagt med de nødven
dige Oplysninger i Overensstemmelse med Anordning om 
Luflfart's Bestemmelser, og det skal her anbefales at ind
sende dem i god Tid. 

Paa Luftfartstilsynets Kontor kan faas en Del Ansøg
ningsblanketter som: 

Blanketter til Ansøgning om de forskellige Besætnings
certifikater. 

Blanket til Ansøgning om Certifikat som autoriseret 
Kontrolmekaniker og Vejledning angaaende Fordringer, 
der stilles for at faa denne Autorisation. 

Blanket til Ansøgning om Registrerings- og Luftdygtig
hedsbevis. 

Vejledning vedrørende Fordringer, der stilles til Fald
skærmsudspringere og Faldskærme. 

De med ") betesnede Andragender kan, naar de er stilet til Ministeriet 
for offentlige ArbeJde, indsendes til Luftfartstilsynet. 
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Sikkerhedsattester, der benyttes af autoriserede Ko"ltrol
mekanikere, efter Syn af Luftfartøjer, der anvendes Lil Be
fordring af Passagerer, Post og Gods mod Betaling. 

Desuden Rejsejournaler, Luftfartøjsjournaler og Motor
journaler samt Anordningens Reglement A. B. C. og D. 

Det skal bemærkes, at Anordning om Luftfart af 11. Sep
tember 1920 kan faas bl. a. i Gads Boghandel, Vimmel
skaftet 32, som Uddrag af Lovtidende. 

Anmodninger om Fornyelse af Luftdygtighedsbeviser, 
Faldskærmsattester, Kontrolmekanikercertifikater, Besæt
ningscertifikater o. I. sker ved Henvendelse til Luftfarts
tilsynet. 

Genparter af de i Reglement B., Afsnit L, nævnte Sik
kerhedsattester sendes til Luftfartstilsynet. 

Gebyrer (fastsat af Ministeriet for offentlige Arbejder): 

For Udstedelse af Førercertifikat og Navigatør-
certifikat .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Kr. 

For Fornyelse af Førercertifikat, Navigatørcertifi-
kat, Mekanikercertifikat m. m. . . . . . . . . . . . . . . 5 > 

For Autorisation som Flyvemekaniker og Kontrol-
mekaniker ......... . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 > 

For Godkendelse af et Luftfartøj af ny Type er
lægges, naar Fartøjets Tornvægt ikke over
skrider følgende Værdier i kg: 

100 kg.......... 200 Kr. 
200 kg.......... 400 » 
300 kg.......... 550 » 
400 kg .......... 700 > 
500 kg.......... 800 » 
750 kg .......... 1000 » 

1000 kg .......... 1100 » 
1250 kg .......... 1150 > 
2000 kg .......... 1320 » 
2500 kg .......... 1425 » 
3000 kg .......... 1550 » 
3500 kg .......... 1665 » 
4000 kg .. . .. . ... . 1775 » 
4500 kg .......... 1900 » 
5000 kg. . . . . . . . . . 2025 » 
5500 kg .......... 2150 » 
6000 kg .......... 2275 » 

og for hver 
overskydende 

500 kg.......... 125 > 

Ved Luftfartøjets Tornvægt 
forstaas: Fartøjets Vægt 
med Motorinstallationer i 
driftsklar Stand og de til 
Driften - i Ansøgning om 
Luftdygtighedsbevis op
givne - nødvendige In
strumenter og Apparater, 
men uden Olie, Brændstof 

og Gods. 

For Godkendelse af Serieluftfartøj (ethvert Luft
fartøj af forud godkendt Type) erlægges: 

Naar Fartøjets Tornvægt ikke overskrider 200 kg.. 50 Kr. 
> » > > > 1000 kg. . 100 > 

For alle Luftfartøjer over .......... · .... 1500 kg .. 150 > 
For Udstedelse af Registreringsbevis . . . . . . . . . . . . 5 > 
For Fornyelse af Luftdygtighedsbevis . . . . . . . . . . . . 50 :, 
For Fornyelse af Luftdygtighedsbeviser for pri-

vate Luftfartøjer, der ikke anvendes i er
hvervsmæssigt Øjemed, og hvis Tornvægt 
ikke overskrider 500 kg, dog kun . . . . . . . . . . 25 » 

For Stempling af Motorattest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 » 
For Udstedelse af Godkendelsesbevis for en Fly

vemotorty,pe 2 pCt. af Motorens Værdi (Salgs-
sum; evt. Vurderingssum). 

For Godkendelse af et Luftfartøj efter Repara-
tion . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 > 
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Armstrong Siddeley 

paa den britiske Udstilling 

i København. 

I F u 111 111 . 

Den britiske Udstilling i København er ogsaa 
præget af den engelske Flyvemaskineindu
stri. Først og fremmest har naturligvis 

Prinsen af \Vales Ankomst pr. Flyvemaskine skabt 
Interesse om den britiske Flyvning, men ogsaa sel
ve Udstillingen kan fremvise noget af det bedste 
paa Flyvemaskineindustriens Omraade. BL a. er 
det store Firma, Armstrong Siddcley, meget rig
holdigt repræsenteret. 

Dets store og fornemt udstyrede Stand er belig
gende midt i Forum, hvor de mægtige luftkølcde 

1Fortsnl !ru Siri<' 83.) 

For Besigtelse af Flyveplads til midlertidig Brug 50 " 
For Besigtelse af Flyveplads eller Nødlandings-

plads til vedvarende Brug fastsættes Gebyret 
i hvert enkelt Tilfælde af l\linisteren. 

Ovenstaaende Gebyrer tilfalder Staten. 
I Gebyrerne for Udstedelse af Certifikater og Beviser er 

indbefattet Vederlag for de forudgaaende Prøver og Ef
tersyn. 

Gebyrerne erlægges forud og tilbagebetales ikke, selv om 

Nr. 10 

A. W.16 

Motorer vækker det besøgende Publikums storslc 
Begejstring. Der er udstillet følgende fem l\Iolor
typer: 

14 cyl. 800 HK. Leopard. 
14 cyl. 600 HK. Tiger. 
14 cyl. 535 HK. Panther. 
7 cyl. 215 HK. Lynx. 
7 cyl. 140 HK. Genet Major. 

Den 800 HK. Leopard er Verdens største, luft
kølede Motor, medens Genet Major sejrede i den 
europæiske Rundflyvning. 

Frem for at udstille en af sine nyeste Militær
maskiner har Armstrnng Siddeley fløjet sin nye 
Jager, A. W. 16, til København, hvor den har de
monstreret sine ypperlige Flyveegenskaber. Den 
er udstyret med en 14 cyl. 535 HK. Armstrong Sid
deley Panther Motor, og med fuldt Udstyr, indbe
fattet 2 Maskingeværer, Ammunition og Radio, har 
den en Fart af 320 km/Ti 4000 m Højde. Til Trods 
for sin store Hastighed har Maskinen imidlertid 
en meget ringe Landingshastighed. 

Den er fløjet herover af Flt.Lt. D. S. Green, der 
paa Kaslrup Lufthavn har demonstreret dens 
Flyveegenskaber i Overværelse af H. K. H. Prins 
A.'l'el samt Hærens og Marinens Flyvere. Nogle af 
de danske Flyvere havde Lejlighed til at prøve Ma
skinen i Luften. 

Armstrong Siddeley er her i Danmark repræsen
teret ved den tidligere Militærflyver, Ing. Cai 
Caspersen. 

Prøve og Syn fører til, at Certifikatet eller Beviset ikke 
kan udstedes. 

Medfører Prover eller Syn Rej ser, erlægges yderligere 
Befordringsgodtgørelse og Betaling af Dagpenge efter Mi
n isterens nærmere Bestemmelse. 

Vedrørende Landingsafgifter og Hangarleje m. v. for 
Luftfartojer, der lander paa Statens Lufthavn i Kastrup, 
kan Oplysninger faas ved Henvendelse til Havneledelsen. 

Oplysninger, som har Relation til Anordning om Luft
fart's Reglementer kan i Almindelighed faas ved Henven
delse til LufHarlstilsynets Kontor. 
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Hærens og Murlnens-,Fly,·,•rc, iult 21 Maskiner i smukke Formationer, 
fløj Prinsen ni \\'ales i Møde, og eskorterede den kongelige Gæst 

til København. 
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Den store, engelske Trafikllyvemuski ne , Herael<'S' lorte den 
engelske Tronfølger til Danmark, hvor Ankomsten til l{ustrup 

Lufthavn fandt Sted den 22. Sept. om Aftenen. 

I Anledning af' den britiske Udstilling kom 

Ombord i et ni Marinens Solultlurtojer sturtede Prinsen af \\'ales 
frn Holbæk Fjord til Wedellsborg. Otte Søluftlartøjer ledsngene 

den kgl Gæst, og et af disse havde Prins Axel ombord. 

Prinsen af \Yales, Prins Axel og Chefen for Formationen , Orlogs
l{nptajn Schelbel, pnn Vej mod Land eller endt Flyvning Rejsen 

fra \Vedellsborg foregik med et af l\larinrns Sølultfnrtojer. 

Prinsen af Wales fl-yvende til København. 



Side 86 Nr. 10 

Ny Højderekord. 

Unptnjn Uwius. 

F redag d. 16. September lykkedes det den en
gelske Flyver Kaptajn C. Uwius at erobre 
den eftertragtede Højderekord for Flyve

maskiner. Ved Kontrollen af de medbragte forseg
lede Barografer konstateredes deµ officielle op
naaede Højde at være 13,403 Meter. Den tidligere 
Rekord paa 13,157 blev sat 4. Juni 1930 af Amerika
neren Lt. Apollo Souzek. 

Maskinen, Kaptajn Uwius benyttede, var et 
Vickers "Vispa" Biplan, der særlig er konstrueret 
til at operere i store Høj der. Typen er leveret paa 
Bestilling af den bolivianske Regering, idet der i 
dette Land findes Flyvepladser beliggende i 4500 
Meter over Havoverfladen. 

Professor Piccard skriver sit Navn i Aeronautisk Selskabs 
gyldne Bog. 

Vickers , Vispa•. 

:Motoren var en luftkølet Bristol "Pegasus" gearet 
og supercharged Motor. 

Da en saadan Præstation særlig er en Prøve paa 
Motorens Ydeevne, skal vi anføre de enkelte Data 
for Motoren: 

Cylinderantal 9. 
Gearing 1 : 2. 
Kompression 1 : 7. 
Normal HK. 525. 
faximum HK. i 4000 m 852. 

Det kan anføres, at den opnaaede Højderekord 
er godkendt af Federation Aeronaulique Inter
nationale. 

Professor Piccard i København. 

]E
fter Indbydelse fra :.Politiken« har den berømte 

Stratosfæreforsker, Professor Piccard, besøgt Ko, 
lJcnhavn. Sammen med sin Frue ankom ban her 

til Byen den 26. September om Aftenen med Gedsereks
pressen, og samme Aften havde »Politiken« arrangeret en 
stilfuld Reception i Bladets Festsal. Her blev den promi
nente Gæst budt Velkommen af Redaktør Valdemar Koppe/ 
samt af danske Forskere og Flyvere. 

Den følgende Aften holdt Professor Piccard et Foredrag 
om sine Oplevelser i Stratosfæren. Odd Fellow-Pahccts 
store Sal var fyldt , da Professoren traadte ind paa Tri
bunen, og i et fængslende Foredrag skildrede han sit Ar
bejde paa at løse Stratosfærens Gaader. Han indledede 
med en lille videnskabelig Oversigt om de saakaldte kos
miske Straaler, hvis Væsen Videnskaben siden Aarhun
dredskiftet har søgt at udforske. 

Derefter skildrede Foredragsholderen alle de Genvordig
heder, der havde været forbundet med de to Ballonopstig
ninger; fortalte om Oplevelserne under Ballonfarterne og 
gav til Slut et lille Indblik i Fremtidens Udnyttelse af de 
højere, tynde Luftlag. 

Derefter gik Direktør Tyge Rothe op paa Tribunen, og 
paa Det kongelige danske Aeronautiske Selskabs Vegne 
overrakte han Professor Piccard Selskabets højeste Ud
mærkelse: den gyldne Plaquette. Hele Salen rejste sig og 
hyldede endnu engang den dristige Forsker. 
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De danske 

Flyveekspeditioner 

vender hjem 

fra Grønland. 
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Flyverne Ira Lauge J{ochs Ekspedition: Søløjtnanterne Jlfiinler og Harms, Flyverløjtnant 
Victor Petersen samt Søløjtnnnt Overby. 

De to danske Grønlandsekspeditioner, hvis 
Opgave det var at foretage luftfotografisk 
Kortlægning, er vendt tilbage med alt Per

sonel og Materiel i god Behold. Saavel Lauge Kochs 
som Knud Rasmussens Ekspedition har begge fuld
ført de Kortlægningsarbejder, der var planlagt: 
henholdsvis over Kystlandet mellem 77° n. B. ved 
Germanialand og 70° n. B. ved Gaasefj orden samt 
over det sydøstgrønlandske Kystland fra Angmag
salik til Kap Farvel. 

Vi skal senere, naar alle Rapporter er udarbej
dede, komme tilbage til en detailleret Redegørelse 
over de udførte Flyvninger og vil her nøjes med at 
nævne Navnene paa de Mænd, hvis store Arbejde 
og personlige Indsats har været medvirkende til 

Opnaaelse af de heldige Resultater. I Lauge Koch.-; 
Ekspedition, hvor Kaptajn Bruhn fra Geodætisk 
Institut havde været medvirkende ved Udarbejdel
sen af Planerne for Luf tkortlægningcn, deltog som 
Flyvere, Flyverløjtnant Victor Petersen, Søløjtnan
terne Harms, Munter og Ouerby; som Fotografer, 
Kaptajn Herchend, Løjtnanterne H. H. Nielsen og 
Bonde samt Overofficiant Toudal; endvidere 
Flyvemekanikerne Kramme, Frode Hansen, H. Jen
sen og Kær. Det flyvende Personel i Knud Ras
mussens Ekspedition bestod af Flyverne, Søløjtnant 
Rasmussen og Sømineassistent Thorkild Petersen; 
Fotograferne, Løjtnanterne 0. Nielsen og Jacobsen, 
samt Flyvemekanikerne Laur. Jensen og Jørgensen. 

Engelsk Flyvemaskine-Industri paa den britiske Udstilling. 

Foruden Armstrong Siddeley's store Udstilling er de 
engelske Firmaer Vickers og Rolls Royce ogsaa re
præsenteret. Vickers har en meget interessant Spe

clal-Udstilling af Luftfartøjs-Instrumenter og Tilbehør samt 
nogle smukt udførte Modeller af Vickers og Supermarine 
Luftfartøjer. Endvidere udstiller Firmaet forskellige Vaa-

• Glenten". 

ben til Anvendelse i Luftfartøjer samt Luftforsvarsskyts. 
Vickers er her i Landet repræsenteret ved Firmaet Alfred 
Raffel A/S. 

Rolls Royce udstiller en af sine kendte, vandkølede Fly
vemotorer. 

Foreningen "Dansk Luftsport". 

T o af Foreningens l\ledlemmer, d'Herrer Willy Jensen 
og Ingolf Petersen har bygget et nyt Svæveplan, 
,,Glenten". Dets Spændvidde er 12 m, Bærefladen 17 m2, 

Plandybde 1,5 m, Kroppens Længde 6 m. De sidste 3 Uger 
har Foreningen foretaget en Del Starter med "Glenten" fra 
Terrænet paa Stenagergaard, og Svæveplanet har vist sig at 
være ualmindelig godt egnet til Formaalet. ,,Glenten" er 
det tredie Plan Foreningen har haft i l\larken i Sommerens 
Løb, og den fortsætter stadig hver Lørdag og Søndag med 
Øvelser fra det udmærkede Terræn ved Stenagergaard . 
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En interessant Nyhed for Sportsflyvere. 
En svensk Sportsflyvemaskine til 2900 Kr. 

D
en tyske Ingeniør Pelzner, der er kendt som Spe
cialist i Bygning af Svæveplaner og lette Flyve
maskiner, har slaaet sig ned ved Glemmingebro i 

Sverrig, og her har han taget fat paa Fremstillingen af 
smaa Sportsflyvemaskiner. For nylig er han fremkommet 
med en Konstruktion, som sikkert vil interessere mange 
flyvelystne Sportsmænd - og Kvinder - , idet han har 
kon strueret en lille Sporhflyvemaskine, der tilmed kan 
sælges til en meget billig Pris. 

Nybygningen er et eensædet Biplan. Til Plankonstruk
tionen er anvendt Træ, og Forkant i Over- og Underplan 
er beklædt med 0,8 mm tyk Krydsfiner. Overplanet, der 

vejer 13 kg, har ingen V-Form, hvorimod Underplanet, 
<ler vejer 9 kg, er let V-formet. Til Afstivningen er der i 
hver Plan halvdel anvendt en I-formet Stolte, to diago
nale Flyvebarduner og een diagonal Landingsbardun. Ba
lanceklapperne, der er beklædt med Krydsfiner, er an
bragt paa Overplanerne og strækker sig over hele Spænde
vidden. Om det maatte forlanges, kan Maskinen leveres 
med h:l\·lautomatiske Spaltekl:1J1per. 

Kroppen, Side- og Hoj<leror er konstrueret af svejsedP 
Staalror, og Vægten andrager ialt 9 kg. 

Som Drivkraft benytter en vandkolet, totakts Ilirth-
1\lotor, <ler ved 4500 Omdrejninger giver 20 H.K. Motor~n 
vejer 38 kg, Køleren li kg, og hertil kommer li Liter Køle
vand. De vigtigste Data er iøvrigt følgende: 

Spændvidde . . ................. . . 
Længde . . .. . . . .. . .. .. . . .. .. . . . . . 
Højde .... ... .. . .... .... ........ . 
Vægt ................. .. ........ . 
Størs te Hastighed .. ...... .. . . . . 
Landingshastighed .. . ..... . . . . . . 

5,20 m 
4,5 m 

1,75 m 
120 kg 
120 km/T 

65 km/T 

Flyvemaskinen kan udstyres med Motorer, der ligger 
mellem 20 og 40 H.K., og med en 40. H.K. Motor kan der 
udføres begrænset Kunstflyvning. :\>led den større Motor 
øges Hastigheden til lll0 km /T e. Sikkerhedsfaktoren er 12. 

Hvad der ogsaa i høj Grad har Interesse for eventuelle 
Købere, er Prisen. Denne er ikke mere end 2900 Kr. for 
Maskinen komplet, og 1600 Kr. uden Motor. 

Luftruten København-Flensborg. 

D
en i Aar aabnede Flyverute mellem København o:~ 
Flensborg, der nu er indstillet fra 1. September, 
har i Betragtn ing af de vanskelige okonomiske 

Forhold baade i Tyskland og Danmark og de gældende 
Vareimport-Restriktioner haft et ret tilfredsstillende Re
i.-ultat. 

Efter den foretagne Opgørelse er der i Tiden 1. Juni-
1. September i alt befordret 299 Personer fra Kobenhavn 
til Flensborg og 225 Personer fra Flensborg til København, 
altsaa i alt 524 Passagerer. Af Post ankom der til Flens
borg 100,014 Kilogram og afsendtes 546,957 kg. Af Gods 

Det danske l{onsulnt i Flensborg har 
meddelt følgende om llesultntcrne fm 
Luftruten !løben havn- Flensborg. 

og Passagerbagage ankom der 3683,217 kg og afsendtes 
1H23,750 kg. 

Af de befordrede Passagerer steg 50 pCt. ind eller ud i 
Flensborg, medens Resten benyttede Ruterne videre fra 
eller til Kiel og Hamborg, overvejende den sidstnævnte By. 

Der er under Flyvningerne ikke indtruffet noget Uheld. 
Den herværende Flyveledelse mener, at man efter al 

Sandsynlighed kan regne med, at Ruten vil blive aabnel 
igen til næste Aar, og at Flyvningerne da vil strække sig 
over et længere Tidsrum. 

En Tak fra Europa-Rundflyvningens Arrangører. 
Fra Acro-Club von Deutschland har Det Kongelige Dnn

ske Aeronautiske Selskab haft den Girede at modtage fol 
gende Takkeskrivelse: 

~Efter Afslutningen af den internationale RundflyY
ning 1H32 undlader vi ikke at udtrykkke vor bedste 
Tak for den storslaaede Hjælp, som De har ydet ved 
.Mellemlandingen i Danmark, 

Del er os en særlig Glæde at kunne meddele, at alle 
deltagende Flyvere har været yderst tilfreds med den 
Hjælpetjeneste, som Deres Klub havde organiseret, 
samt at der ikke er fremkommet den mindste Klage. 

Ved denne Lejlighed takker vi Dem ogsaa paa det 
hjerteligste for den Interesse, De har vist ved at ud
sætte en Præmie.< 

C. 
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A/5 D A N S K - E N G E L S K B E N Z I N & P E T R O L E U M S C O . 
KØBENIIAVN K. 

Det Danske Luftfartselskab%. 
København - Vesterbrogade 5 

Generalrepræaentant for 

A. B. A" Stockholm - D. L. H., Berlln - Farmen, Paris 
K. L, M., Haag - S. A. B. E. N. A., BrOssel, m.fl. 

Luftforbindelserne i Oktober Maaned 1932 
Afgang 

København Bestemmelsessted Ankomst Billetpris 
Kr. 

9.00 Amsterdam 12.20 133,00 
9.00 Berlin 13.20 72,00 

9.00 Hamburg 11 .20 60,00 

9.00 London .) 15.30 205,00 

9.00 Liibeck 10.35 48,00 
7.55 & 16.45 Malmo 8.10 & 17.00 15,00 

17.15 n ·) 17.30 15,00 

9.00 Paris ' ) 15.55 193,00 
9.00 Rotterdam ') 13.25 141,00 

') Ogsaa Søndage. 

Oplysninger og Billetter faas i alle Rejsebureauer og 
hos Det Danske Luftfartselskab A/s. 

-&00 
OVER 600 

FLYVERE HAR 

REDDET LIVET 

VED 

-

IRVIN 
FALD
SKÆRME 

IRVING AIR CHUTE OF GT. BRITAIN, LTD., 
LETCHWORTH, HERTS, ENGLAND. 

Telephone: 

Letchworlh 370. 
Telegrams: 

lroin, Letchworlh. 



Aristokraten blandt Motorcycler 

~ 
Et B. P, Mmrke 

Uovertruffen Konstruktion 
Højeste britisk Kvalitet 

Billigste danske Priser 
10 fremragende Modeller - Priser fra 

Kr. 875.oo 
Forlang Prospekt 

C. REINHARDT 
L11ngb11veJ 36 - Søtorvet 1-3 - Vodroffsvej 56 

Motorcycle-Lageret: 
Kalkbrænderlhavns SydkaJ, Øresundsg. for I. 

S. C. Sorensen, Holbæk, spørger: 
>Flyv < bedes meddele mig, om den 

engelske Flyver Mollison, der floj 
over Atlanterhavet i en Puss Moth, er 
vendt tilbage til England. 

Sv. Ja, men ikke flyvende. Molli
son ankom til Southampton fra Cana
da den 8. September med Skibet Em
pres.~ of Britain. 

- o-
ff. Nielsen, Skoubogade, spørger: 

Hvor kan jeg kobe en Autogiro? 

Luftfartforsikringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Fraktion for Danmark 
TIi. Central 12 793 

<=· 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkonlorel i 

Lufthavnen 

• 
fh. AUGUST BANGS FORLAG 
EJVIND CHRISTE:NSE:N • VESTEABAOGADE 60. MEZZ. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

NYE BØGER 
Kermode: 

An lntroduction to Aeronau
tical Engineering. Bind I. 

ca. l{r. 8.50 

Needham: 
Sailplanes. Their Design, Con
struction and Pilotages. 

ca. Kr. 15.00 

Ch. Sprigg: 
The airship, its design, history, 
operation and future. 

ca. Kr. G.00 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telf. 2552 · 13303 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

KØBENHAVN V. 

Sv. Skriv f. Eks. til det engelske 
Firma, The Cierva Autogiro Co. Ltd. 
i London. 

- O-

K. S., Østersøgade, spørger: 
Hvor kan jeg faa detailleret Oplys

ning om Bremseindretningen paa en 
Flyvemaskines Landingshjul? 

Sv. Skriv f. Eks. til Dunlop Rubber 
Co. Ltd., Fort Dunlop, Birmingham, 
eller The Palmer Tyre Ltcl., Aldwych 
House, London W. C. 2. 

- O-

K. Christensen, Valby Langgade, spør
ger: 
Hvad er det for et Land, der benyt

ter Hagekorset som Nationalitetsmær
ke paa sine Flyvemaskiner? 

Su. Lithauen. 

-o

A. V. G., Sorø, spørger: 
Kan man købe en billig Fald

skærm? Hvad koster den? 

Sv. Det kan De godt. I engelske 
Fagtidsskrifter averteres med Fald
skærme (i prima Stand) til en Pris af 
ca. 50 Pund Sterling. 

- o--

T. B., Hellerup, spørger: 
Hvad koster Flyveundervisningen 

pr. Time i engelske Flyveklubber? 
Su. Fra 30 til 40 shilling. 

TELEFON 13404 · GIRO 23824 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

NYE BØGER 
H. Jacobs: 

Schwanzlose Segelflug- und 
Raketenmodelle. 80 Fotografier 
2 l\loclelblade . . . . . . ca. l{r. 2.75 

H. Jacobs: 
Werkstattpraxis iiir den Ban 
von Gleit- und Segelflugzeugen 
150 Fotografier. 

H. Jacobs: 

Kartonneret ca. Kr. 4.00 
Halvlærred ca. Kr. 4.50 

Segelflugzeug . . . . . ca. Kr. 4.50 

Lola Schroter: 
150 Fallschirmsabspriinge. Rigt 
illustreret. ..... .. .. ca. Kr. 2.50 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telf. 2552 • 13303 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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fh. AUGUST BANGS FORLAG 

• -EJVIND CHRISTE:NSE:N 
VESTERBROGADE 60. MEZZ. TELEFON 13404 ·GIRO 23824 

KØBENHAVN V. 

Det Danske luftfartselskab%. 
København - Vesterbrogade 5 

eaneralrepræ•entant for 

A. B. A., Stockholm - O.L. H., Berlln - Fer man, Paris 
K. L, M" Haag - S. A, B. E. N. A" BrOssel. m.fl. 

Luftforblndelserne I Novbr. Maaned 1932 
Afgang 

København Bestemmelsessted Ankomst Billetpris 
Kr. 

9.00 Amsterdam 12.20 133,00 

9.00 Berlin 13.20 72,00 

9.00 Hamburg 11.20 60,00 

9.00 London ') 15.30 205,00 

9.00 Liibeck 10.35 48,00 

7.55 & 16.45 l\lalmo 8.10 & 17.00 15,00 

17.15 
" 

") 17.30 15,00 

9.00 Paris ') 15.55 193,00 

9.00 Rotterdam ') 13.25 141,00 

") Ogsaa Søndage. 

Oplysninger og Billetter faas i alle Rejsebureauer og 
hos Det Danske Luftfartselskab A/s. 
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Endvidere var der i hvert Fartøj medgivet: 

1 Primusapparat, 
1 Kogekar, 
1 6,7 mm Magasinriffel, let, 
Marchstøvler, 
Rygsække, samt en Medicinkasse. 

Med denne Udrustning regnede vi med at kunne opret
holde Livet i længere Tid, i det Tilfælde, vi skulde faa en 
Nødlanding langt borte fra Basis. 

Under Flyvningerne stod vi i uafbrudt Radioforbindelse 
med Skibene eller Stationerne i Land og underrettede uaf
brudt disse om Luftfartøjets Positioner, saa de var klar 
over, hvor de skulde sætte Eftersøgningen ind i Tilfælde 
af, at et Luftfartøj skulde blive tvunget til at fore~ ge en 
Nødlanding. 

Inden Afrejsen fra København var der af geodætisk In
stitut, i et Kort, som gik fra 70°- 77° Nord, nedlagt en 
Række Flyveruter. Disse var lagt saaledes, at de dækkede 
over hele Kystlandet med Øer, Fjorde og de nærmest Ky
sten Jiggende Lana. 

For at fordele Arbejdet ligeligt mellem de 2 Basis, blev 
Ruterne delt af en Linie midt mellem Ella 0 og Eskimonæs, 
saaledes at Ruterne sønden for denne Linie blev gennem
flø.iet af Luftfartøjet fra Ella 0, og Ruterne norden for af 
L11ftfartø.iet fra Eskimonæs, idet vi aJlerede paa et tidligt 
Tidspunkt kunde se, at det ikke var muligt at flytte Basis 
til Scoresbysund for at fotografere deromkring og i de 
in nPnfor Jig!{ende Fjorde. 

Ruterne var Jagt 15 km fra det Land eller den Kyst, 
man ønskede at fotografere, og taget fra 4000 m Hø.ide 
frPmkom paa Billederne et Skraafotografi, som med 40 km 
Dybne skulde anvendes til Fremstilling af Kort. Efter 
Luftfnrto.iets Fart, afhængig af Vinden, blev Tiden mellem 
hver Fotoarafering udregnet, saaledes at Billederne over
lappede hinanden i en passende Grad. 

Kn rftegningsflyuninger. 

Efter Planen var det fastsat, at der skulde foretages 3 
Indlands Korttegningsflyvninger. Disse Flyvninger blev 
allP foreta!!et op; fik Pn planmæssig Gennemførelse; nien 
det viste siq nødvendigt derudover at foretage nogle min
dre Flvvninger med samme Formaal for at supplere Re
sultatrrne fra de større Flyvninger, som ikke viste sig til
str~•kkrli!!e til helt at dække Kortet. 

Dette Kort, der allerede er fremstillet, strækker sig over 
hele Landet fra Scoresbysund til Danmarkshavn, viser 
me!!et nyt Land, flere nye Fjorde og giver en bedre Frem
stillin,r af hele Gletschersystemet. 

Fastlæg!!elsen i Kortet ,af nyopdaget Land og Fiorde fo
rrtoq vi ved Hiælp af Pe.ilinger, saavidt muligt Krydspej
linger til kendte Punkter. Fjordenes Retning og Længde 
bestemtes naa samme Maade. I enkelte Tilfælde kunde vi 
fastlægge Punkter ved at holde kendte Punkter i Hori
zonten overet. 

For nogenlunde at holde Radiostationerne paa Stationer
ne i Land og Skibene underrettet om Luftfartøjets Position, 
naar vi fløj over Indlandsisen, hvor der ingen Kendepunk
ter var, havde vi inden disse Flyvninger nedlagt Pladsen 
for hver 10 Min. Flyvning i Kortet og givet disse Pladser 
Numre . I Tilfælde af en Nødlanding paa Indlandsisen 
kunde Stationerne efter den sidste Radiomelding slutte sig 
til den omtrentlige Plads, og det var aftalt, at de skulde 
hringe Undsætning til den Fjord, der Jaa Nødlandingsste
clet nærmest, 
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Den første Indlandsflyvning blev foretaget allerede 2 
Dage efter Ankomsten til Eskimonæs. Paa denne Flyvning 
fulgtes Ruten fra Eskimonæs ind over Wordies Gletscher 
til Indlandsisen, herfra sattes Kursen paa den inderste 
Nunatak ved Dr. Louises Land og derfra sydpaa mod Hol
ger Danskes Spids. Paa denne Flyvning observerede vi 
for første Gang det Land, der ligger indenfor Kong Wil
helms Land, og det blev konstateret, at den sydlige Del 

Ovenslaaencle Kort er tegnet pna Grunding ni Observationerne under 
l{orttegningsllyvningerne. De tæl optrukne l\ontnrer angiver de ny

observerede Lnnclomrander. 

af Dr. Louises Land var mere isdækt, end det var antaget. 
Inden Flyvningen havde der været Tiltro til, at Dr. Louises 
Land fortsatte med en Bjærgkæde sydpaa til Andre Land, 
men det viste sig, at hele denne Strækning udelukkende 
bestod af Is. 

Paa den 2. Indlandsflyvning fulgtes Ruten ind over Jor
dan Hill og derfra mod Vest til 31° Vest, derfra sattes 
Kursen sydpaa til tværs af EJia Ø og derfra ud gennem 
Robs Fjord til EJla 0. Paa denne Flyvning lykkedes det 
at nedlægge i Kortet hele det store Gletschersystem, der 
Jigger indenfor Andre Land, og det blev konstateret, at det 
vesten herfor liggende Land havde en nogen anden Form 
og Udstrækning, end det var antaget. Paa den sidste Del 
af Flyvningen observeredes et nyt Land inden for Scores
bysund. 1 7 

Den tredie Indlandsflyvning var den, <ler bragte de stør
ste Overraskelser og Resultater, idet det viste sig, at der 
inden for Kystlinien ved de inderste Fjorde i Scoresby
sund laa et nyt Land, som strakte sig helt til 31 ° Vest, og 
endvidere var Fjordsystemet væsentlig afvigende fra de nu 
Jrnndte Kort, I I TI 
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Turen blev startet fra Scoresbysund, og herfra fulgtes Ru
terne ind forbi Bjørneøerne videre ind gennem Øfjord og 
op langs Rypefjord. Her viste det sig, at den nordlige Halv
del af Rypefjord, som i Kortet er lagt norden for Bræen, 
der halverer Fjorden, slet ikke eksisterer, men kun var en 
dyb Dal, saaledes at Renland i Virkeligheden er en Halvø 
og ikke en Ø. 

Lidt længere inde i Nordvestfjorden opdagedes derimod 
en stor ny Fjord af ca. 60 km Længde. Fjorden har sit 
Udløb lige Vest for ,den falske Rypefjords Udløb, og derfra 
gaar Fjorden ca. 25 km mod SW for derefter at dreje 
mod NW. 

Nordvestfjorden er meget dybere end før antaget, idet 
den har sit Udspring helt inde paa 29° Vest, hvor den har 
en kort Udløber mod SW, der ender i en mægtig Bræ, 
som deler det indenfor liggende nyopdagede Land i flere 
Dele. 

Det nye Land, hvis Grænse mod Syd ikke blev rigli,; 
fastlagt, har sin inderste Grænse paa ca. 31 ° Vest, medcn ':i 
den nordlige Grænse ligger paa 75° Nord, hvor den afbry
des af den lange Istunge, ,der strækker sig fra Indlandsisen 
ud over Scoresbyland. 

Fra Nordgrænsen af det nye Land sattes Kursen paa 
Rohs Fjord og derfra til Ella Ø. 

Foruden disse Flyvninger foretoges ovennævnte mindre 
Suppleringsflyvninger, hvoraf kan nævnes en Flyvning 
over Scoresbyland, hvor det observeredes, at Seigelselska
bet Fjord har sit Udspring omtrent helt nede ved Nord
vestfjord, kun enkelte Steder afbrudt af en Bræ, hvorunder 
Fjorden løber. 

Endvidere blev der foretaget Flyvninger over Andre 
Land og over Landet Nordvest for Clavering Øen. 

Politimæssige Flyvninger. 
I Løbet af Sommeren foretoges efter Anmodning fra Sø

fartsministeriet 2 Inspektionsflyvninger til Danmarkshavn 
og Hvalrosodden, da det antoges, at norske Fangstfolk 

Klar til Stnrt 

var gaaet i Land paa dette Terræn, og paa 2. Flyvning 
endvidere for at eftersøge Fangstselskabet Nanok's Skon
nert >Gefion<, hvorfra der intet var hørt i længere Tid. 

Begge Flyvningerne blev hurtigt gennemført, og Tele
gram om Resultaterne afsendtes til Søfartsministeriet. 

Hjemflyvningerne fra Danmarkshavn blev lagt ind over 
Land, herved lykkedes det at faa kortlagt det store System 
af Søer og Gletschere, som findes paa Kong Wilhelms 
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Land, og der opdagedes og kortlagdes en 70 km lang 
Fjord indenfor Kuhu Øen. 

Forskellige Basis benyttede under Opholdet paa 
Grønland. 

Som nævnt blev de to Hoved-Basis for Luftfartøjerne 
lagt paa Eskimonæs og Ella Ø. 

Medens det sydlige Luftfartøj for Størstedelen af Tiden 

Foran et ni de store Isljelde. 

arbejdede fra Ella Ø, laa Arbejdsforholdet for det nordlige 
Luftfartøjs Vedkommende saaledes, at det blev nødvendigt 
ret ofte at skifte Basis. Dette skyldtes blandt andet, at 
Eskimonæs var Dr. Koch's Opholdssted, saa det var herfra, 
lndlandsflyvningerne blev foretaget, og da disse strakte 
sig fra Scoresbysund til Danmarkshavn, blev det nødven
digt at benytte blandt andet Ella Ø og Scoresbysund til 
mindre 0f)'hold. Endvidere laa de nordlige Fotoruter saa 
langt borte fra Eskimonæs, at det, af Hensyn til Brændstof
forbruget, vilde være meget uøkonomisk at flyve disse 
Ruter herfra; derfor flyttedes den nordlige Basis for en 
kort Tid til Hochstetter Forland og op til Besselfjord. 

Eskimonæs ligger paa 74°10' n. og 21°30' w. paa Syd
siden af Clavering Øen. Stationen ligger lige norden for et 
Næs, der danner Skel mellem de to naturlige Havne Øst
havnen og Vesthavnen. 

Ved begge Havne findes en udmærket Sandstrandbred, 
hvor Luftfartøjerne kan tages paa Land. Ingen af Hav
nene er saaledes beliggende, at man altid kan ligge der 
med et Luftfartøj; men da Østhavnen vender Aabningen 
ud mod Gael Hamkes Bugt, og Vesthavnen vender Aabnin
gen indad mod Jordan Hill, er det som Regel saaledes, at 
naar Isen sætter ind i den ene Havn, sætter den samtidig 
ud af den anden. Paa den Maade er man næsten altid i 
Stand til at ligge godt med et Luftfartøj i en af Havnene, 
kun maa man altid være klar til at flytte Luftfartøjet i en 
Fart, naar Isen sætter ind, eller der pludselig rejser sig en 
Storm, som sætter høj Sø. 

I Fjorden gaar der ofte en kraftig Strøm, som kan med
føre megen Is fra den udenfor Fusch Øerne liggende 
Storis. Isdriften kommer ofte meget hurtigt og overra
skende og kan i Løbet af faa Timer fylde hele Fjorden og 
Østhavnen, medens Vesthavnen under saadanne Forhold 
som Regel er til dels isfri. 

Af Hensyn til Isdriften og Østhavnens mere udsatte Be
liggenhed bør man almindeligvis foretrække Vesthavnen til 
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Basis for Luftfartøjer. Dog kan en udadgaaende Strøm, 
under ugunstige Isforhold, godt medføre saa megen Is, at 
det bliver nødvendigt at forlægge Basis til et andet Sted. 

Endvidere maa man her have sin Opmærksomhed hen
vendt paa den høje Dønning, der kan opstaa, naar Strøm
men vender. Denne Dønning kan blive saa høj, at den 
inde paa Stranden, hvor den bryder, kan kæntre og bord
fylde en Baad. Der maa derfor altid være Vagt ved et 

En god Lan<lingsplatls. 

Luftfartøj, som ligger paa Strandbred, især da Strømsøen 
kan sætte ind med gansl(e kort Varsel. 

Arbejdsforholdene i Vestlmvnen generes en Del af, at 
der tæt inde ved Kysten ligger to Rækker Revler, hvorover 
der ved Lavvande er saa lidt Vand, at et Luftfartøj ikke 
kan flyde over, saaledes er det kun muligt at tage et Luft
fartøj ind og ud, naar det er over Middelvande. Passage 
over Revlerne kan ogsaa vanskeliggores, naar der er nogen 
Sø, da man under saadanne Forhold kan risikere, at Luft
fartøjet hugger igennem, saa Pontonerne støder mod Rev
lerne. 

Tager man alt i Betragtning, saasom Opholdsmuligheder 
for Lullfartøj, Arbejdsforhold samt Mulighederne for For
syning med Vand og Mad - kan man sige, at Eskimonæs 
som Basis er brugbar, men ikke ideel. 

Ella Ø ligger paa 72°40' Nord og 25°50' West. Øen er 
dækket mod det aabne Hav af de to større Øer Trail 0 og 
Geographical Society 0. Stations-huset med Radiostation 
ligger paa et lille Næs paa Nordsiden af Øen. Paa begge 
Sider af Næsset findes en Bugt, der hver for sig afgiver 
gout Læ for Luftfartøjer. Ella Ø ligger i et Farvand, hvor 
fem Fjorde molles, men selvom der i Fjordene norden og 
osten for Øen kan være en Del Isdrift, hovedsagelig stam
mende fra den ved Bunden af Isfjord udgaaede Bræ, fin 
des der ved Ella 0 kun meget lidt Isdrift, da den vesten 
for liggende Kempes Fjord ikke producerer Is. 

Ella 0 er sandsynligvis det Sted paa Østkysten, der er 
bedst egnet til Basis, idet der her findes saa gode Forhold, 
man kan forvente paa Grønland. 

Hvad der særlig gør Ella 0 til en god Basis er, at Øen 
ligger saa godt beskyttet til alle Sider, at der ikke kan 
rejse sig nævneværdig Sø; der er en god Strand med gode 
Arbejdsforhold og ikke mindst, at de klimatiske Forhold 
ved Ella 0 er gode og meget mere stabile end noget andel 
Sted paa den Kyststrækning, hvor der arbejdedes i Aar. 

Scoresbysund. Kolonien ligger i Bunden af Rosenvænge 
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Bugt paa Sydsiden af Liverpoolkyst, den er ikke egnet til 
Basis for Luftfartøj, med mindre dette har et Skib med 
Hejseapparat at støtte sig til. Vejrforholdene ved Kolo
nien er meget upaalidelige, og der findes ofte saa meget 
Drivis, at Start og Landing kan være meget vanskelige og 
til Tider slet ikke kan foretages. Isen, der findes ved 
Scoresbysund, er dels Storis, som driver ned langs Liver
poolkysten og af Strøm og Vind sættes ind i Fjorden, og 
dels Isfjælde, som kommer fra de stærkt arbejdende Bræer 
ved det Indre af Fjordene. Naar Isen for Alvor sætter ind, 
kan et Luftfartøj ikke ligge i Bøje ved Kolonien, og da 
Strandbredden bestaar af Sten, hvor et Luftfartøj kun staar 
daarligt, kan man ikke regne med at kunne opholde sig 
ved Kolonien over længere Tid med cl Luftfartøj uden 
Stolteskib. 

Det Sted ved Kolonien, hvor et Luftfartøj ligger bed~t, 
er ved Udløbet af Elven, lige Øst Baadebroen. Strømmen 
fra Elven er i Stand til at holde det meste af Isen væk. 

Fortøjer man med et Luftfartøj her, skal man ganske tæt 
paa Land, og dette er kun raadeligt, saafremt der ingen 
lsfjælde er i Nærheden, da et kælvende Isfjæld kan sætte 
en Flodbølge ind, som er i Stand til at kaste et Luftfartoj 
op paa Stranden, hvor det vil lide Havari. Storme frem
kommer ret hyppigt, og som Regel er nordlige Storme 
dem, der optræder med størst Voldsomhed. 

Kolonien ligger ved Sydsiden af en Dal, der mod Øst og 
Vest begrænses af to Fjeldrækker, der mod Nord har en 
tragtformet Karakter; af denne Grund kan nordlige Vinde 
optræde med stor Styrke og stærk Uro. 

Det skal nævnes, at der Dagen efter Nr. 87's Afgang til 
Island opstod en Orkan, som af den franske Meteorologiske 
Station blev maalt til 33 1\1/s. Orkanen var saa haard, at 
>Godthaab«, skont den havde begge Ankre ude til Tamp 
og gik fuld Kraft l\laskinen, alligevel drev over mod 
Kap Tobin. 

Det siger sig selv, at man under saadanne Forhold vil 
miste et derliggende Luftfartøj, hvis Faren ikke bliver ob-

.. 

Slalionshusel ve<l Eskimonæs. 

serveret i saa god Tid, at Luftfartøjet kan flyttes til en 
anden Basis, inden Uvejret bryder løs; men da Uvejret 
ofte kommer uden mindste Varskoe, saasom overtrukken 
Himmel og Barometerfald, er det ofte umuligt at have no
gen Tanke derom, særlig da Vejret almindeligvis er af 
lokal Karakter og derfor ikke kan forudsiges ved Hjælp 
af Vejrkort. 

Ved Kolonien findes 130 Indbyggere, hvoraf dog Største-
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delen bor ved de to Bopladser Cap Dan og Cap Hope, der 
ligger paa hver sin Side af Hurry Inlets Munding. 

Foruden Koloniens Beboere findes der til Efteraaret 1933 
en fransk videnskabelig •Station, som er oprettet i Anled
ning af Polaaret. Stationen har 15 Deltagere, der hoved
sagelig bestaar af Personel fra den franske Marine. Sta
tionen ledes af en Kaptajnløjtnant. 

Ved Kolonien findes ingen Løftegrejer og ingen Smedie 
eller Værksted af nogen Art, saa man maa kun regne med 
Hjælpemidler herfra af meget beskedent Omfang. 

Kolonien ledes af Bestyrer Høgh, der er Grønlænder, af 
Danske findes kun Bestyreren af Radiostationen, Kaldahl. 

Hochstetter Forland. Paa Slutningen af Fotoopmaalin
gerne blev den nordlige Basis, af praktiske Grunde, flyttet 
til Hochstetter Forland for en kort Tid. Ekspeditionens 
Station ligger paa SW Siden af den lange Halvø, der fra 
Kong Wilhelms Land strækker sig mod Syd. Som Basis 
for Luftfartøjer er Stationen kun daarligt egnet, da den 
ligger for langt ud mod aabent Vand, kun adskilt herfra 
af Shannon 0. Denne Ø's Nordside er saaledes formet, 
at Drivisen, der kommer nord fra langs Kysten, vises ind 
i Shannon Strædet, hvor den presses mod Syd og fylder 
hele Farvandet omkring Hochstetter Forland. I Mundingen 
af Ardencaple Inlet udfor Stationen kan Isdriften være san 
stærk, at et Skib ikke kan ligge forankret her. 

Foruden den stærke Isdrift kan Stormene, som optræ
der her, ogsaa være til stor Fare for et Luftfartøj, da Far
vandet her er saa aabent, at der kan rejse sig høj Sø. 

Den mest almindelige af de kraftige Vinde er Føhnvin
den, som blæser ud af Ardencaple Inlet, der er et af de 
Steder paa Østgrønland, hvor Føhnvinden hyppigst fore
kommer, men foruden denne Vind kan Sydvesten optræde 
meget voldsomt og er som Regel af længere Varighed. 

Stationshuset er kun beregnet til at huse 4 Mand. Radio
stationen er daarlig og kan ikke benyttes til Korrespon
dance med Luftfartøjer. 

Stranden bestaar paa et kort Stykke af Sand, men der 
findes en Del Sten, som ikke kan ses, da Vandet forplum
res af en udstrømmende Elv. 

Der findes ingen Hjælpemidler af nogen Art, og Statio
nen bør kun anvendes til korte Ophold. 

Bessel Fjord ligger paa Kong Wilhelms Land lige vest 
for Sydenden 3!f Store Koldewey Ø. I Mundingen af Bes
selfjord, lige norden for Øerne, der beskytter Fjorden for 
stærkere Isdrift, ligger et af Fangstselskabet Nanoks Huse. 

Huset ligger ved en lille Bugt, der danner en udmærket 
Havn for Luftfartøjer. Ved Middelvande er Vanddybden 
ca. 1 m, saa kun Isstykker af mindre Størrelse kan trænge 
derind. 

I Bunden af Fjorden ligger et Rev bestaående af Sand 
og Smaasten, hvor Luftfartøjet kan tages paa Land. 

De klimatiske Forhold er almindeligvis gode og stabile. 
Storme af alvorlig Art forekommer kun sjældent. Der fin
des i Øjeblikket ingen Hjælpemidler; men med den nød
vendige Udrigning vilde man der kunne oprette en god 
Basis. 

Foruden ovennævnte Steder, som her er omtalt, findes 
der naturligt en Del Steder paa Kysten, som er udmærket 
egnet til Basis, men hvis man betragter Kortet, vil man se, 
at de her nævnte Steder ligger fordelt paa hele den om
handlede Kyststrækning med passende Mellemrum, hvilket 
er en stor Fordel. 

Selv om alle Stederne ikke er lige gode, kan man dog 
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som Regel benytte selv de daarligste af dem til kortere 
Ophold. 

I det Tilfælde, at man skulde ønske en Basis, der ligger 
nordligere end Bessel Fjord, kan en saadan let findes ved 
Hvalrosodden eller Terrænet vesten herfor. 

Luftfartøjer og Instrumenter. 
De to Heinkel Luftfartøjer med Armstrong Jaguar Motor 

har under hele Arbejdsperioden været udsat for en ret 

tJ.RCRSIN. 

Ledereren al Lultfotogruleringen, Kaptajn Herschend, har laaet 
,FLYV" til Grønlund med Luftpost. 

haard Behandling, men ikke desto .mindre har de fuldt ud 
været i Stand til at efterkomme de Krav, der stilledes. 
Begge Luftfartøjerne har været tjenstdygtige i hele Ar
bejdsperioden. 

Hvad der særlig giver H. M. II. Luftfartøjerne gode Egen
skaber i isfyldt Farvand er den Omstændighed, at de har 
en relativ kort Start, selv om de er tungtlastede. 

Motorerne har vist sig at være meget robuste og drifts
sikre. 

lllstrumenter: Alle Instrumenterne har virket godt og 
tilfredsstillende. Det skal kun bemærkes, at Vædsken i 
Krængningsmaaleren frøs til en fast Grød under Flyvning 
i stærk Kulde, saaledes at Kuglen blev staaende fast, og 
Blindflyvningsinstr~entet af den Grund var ubrugeligt. 

Af Kompasser var der i Luft.fartøjerne installeret et 
Askania-Fjernkompas, et Orter Hovedkompas og et Hall
gren Styrekompas. 

I det Store og Hele var Kompasserne udmærket anvende
lige, selv om deres Indstillingskraft særlig paa -de nordlige 
Flyvninger var stærkt formindsket. 

Deviationsundersøgelse og Kompensering af Magnetkom
passer paa Grønland er meget vanskelig. 

Deviationsundersøgelse ved Hjælp af Solen er for unøj
agtig, med mindre man har stor Øvelse i dette. 

Den bedste Maade er sikkert at foretage Deviationsunder
søgelsen ved Omsvejsning og Pejling til kendte Punkter; 
disse Punkter skal dog helst i Forvejen være fastlagt ved 
astronomiske Maalinger, da Kortet mange Steder er unøj-
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agligt. Hvis denne Fremgangsmaade benyttes, kan man 
deviere Fjernkompasset i Luften efter Hovedkompasset. 

Da der mange Steder paa Grønland findes en stor lokaJ 
Jorddeviation, skal man i hvert Tilfælde have sin Op
mærksomhed henvendt derpaa. 

1 del hele taget bør man saavidt muligt undgaa at kom
pensere .Magnetkompasser paa Grønland, da der findes saa 
mange Fejlkilder, der kan give større Fejlvisninger, end 
hvis Kompasserne er godt undersøgt og kompenseret hjem
mefra. 

Selv om Magnetkompasserne har gjort god Tjeneste i 
Aar, vilde det være hensigtsmæssigt at anskaffe et eller 
flere Solkompasser, hvis Flyvningerne paa Grønland· skal 
fortsættes. Særlig paa Flyvninger, der gaar nordligere end 
de i Aar foretagne. 

Ved Hjælp af et Solkompas vilde man ogsaa være i Stand 
Lil at foretage gode Deviationsundersøgelser paa Magnet
kompasserne. 

Radiotjenesten. 
Pau Strækningen fra Scoresbysund til Danmarkshavn 

findes nu 5 danske Radiostationer: 

Scoresbysund, 
Ella Ø, 
Eskimo næs, 
Hochstetter Forland og 
Hvalrosodden. 

De lre førstnævnte Stationer er gode og har i Aar gjort 
udmærket Tjeneste under Flyvningerne. De to sidstnævnte 
er mindre gode Stationer, og man kan ikke regne dem i 
Stand til at kunne arbejde sammen med Luftfartøjer. Sta
tionen paa Hochstetter Forland maa man i alle Tilfælde 
se bort fra, idet Stationen betjenes af en Mand, der ikke 
er Telegrafist og kun har mindre Forstand paa Radio. 

Foruden ovennævnte tre første Stationer har der i Som
mer været udmærket Samarbejde med Skibsstationerne paa 
>Gustav Holm« og >Godthaab<, hvis Kaptajner og Telegra
fister udviste stor Interesse for Sagen. 

Som tidligere nævnt var der altid Radioforbindelse med 
en af Stationerne under Flyvningerne, og det var en fast 
Regel, at den Flyver, der ikke var i Luften, opholdt sig 
ved Stationen for at være til Raadighed, hvis Luftfartøjet 
skulde faa en Nødlanding eller andet skulde indtræffe. 

Det viste sig under Flyvningerne, at saasnart et Luftfar
tøj kom ind over Indlandsisen, kunde Luftfartøjet ikke 
høre de faste Stationer, selv paa relativ kort Afstand, hvor 
Forbindelse let skulde kunne holdes. Derimod kunde de 
faste Stationer altid høre Luftfartøjet selv paa de største 
Afstande. 

Grunden hertil kan ikke rigtig forklares, men det er dog 
fastslaaet, at Isens Form og Højde spiller afgørende ind, 
idet man ved Flyvning ind over Land, hvor Isen ligger 
højt, meget hurtigt mister Forbindelsen; medens der ved 
Flyvning over Drivis langs Kysten har været Forbindelse 
paa lange Distancer. Blandt andet var der paa den nord-
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ligste Flyvning til Skærfjorden udmærket Forbindelse med 
Eskimonæs Radio. 

Radiostationerne i Luftfartøjerne har fungeret særdeles 
tilfredsstillende, og der er kun indtruffet enkelte Smaa
havarier, som hurtigt har ladet sig udbedre. 

Den meteorologiske Tjeneste. 
Den meteorologiske Tjeneste blev efter Afrejsen fra Kø

benhavn (tilctels af Grønlands Styrelse) ordnet saaledes, at 
alle Meldinger fra de grønlandske Stationer skulde samles 
i Julianehaab og derfra udsendes samlet hver 3. Time fra 
Kl. 01.i00 til Kl. 2100. 

Denne Ordning var imidlertid ubrugelig, da Stationerne 
paa Østkysten ikke kan række Julianehaab. 

Scoresbysund Radio, der er den kraftigste Station paa 
Østkysten, og tillige den, der ligger Julianehaab nærmest, 
havue kun ganske faa Gange Forbindelse med denne 
Station. 

Det synes heller ikke meget bedre at bruge Angmasalik 
til Samlerstation, thi selv om Angmasalik kan række Ju
lianehaab, hænder det ofte, at Scoresbysund og Angmasa
lik ikke kan faa Forbindelse med hinanden. 

Endvidere er det betænkeligt at anvende en Radiostation, 
hvor der kun er een .Mands Betjening, til Samlerstation, da 
dette kræver saa stort Arbejde, at det er tvivlsomt, om en 
Mand kan overkomme dette, da Stationerne ofte i For
vejen er spændt haardt for. 

Det ser ud, som om Reykjavik Radio er den eneste, tier 
med Et'fektivitet kan bruges som Samlerstation. 

Hvis Reykjavik skulde anvendes, kunne det foregaa paa 
den Maade, at J ulianehaab samlede alle Meldinger fra 
Vestkysten samt Skibe, og sendte Lil Reykjavik. Scoresby
sunC1 kunde sende Meluinger fra Nordostgrønland, og Ang
masalik fra Sydostgrønland. 

Denne Ordning vilde dog sikke1·t blive meget dyr, og 
det er et Spørgsmaal, om Reykjavik i det hele taget vilde 
paatage sig dette Arbejde. 

Forøvrigt kan det ikke siges at være paakrævet at have 
særlig meteorologisk Tjeneste under Flyvninger af lignende 
Art som i Aar. Det er tilstrækkeligt at holde sig a jour 
med Vejret fra ovennævnte 5 Radiostationer, der med pas
sende Mellemrum dækker Kysten fra Scoresbysund til Dan
markshavn. Endvidere er de forekommende Storme og 
Uvejr for det meste af saa lokal Art, at det ikke kan for
udsiges i et Vejrkort. 

Kun naar Talen er om Langflyvninger, vil det være af 
Betydning og ønskeligt at have en godt organiseret Vejr
tjeneste. .. 

I Slutningen af Rapporten fremhæves den Forstaaelse af 
Arbejdet, som Personellet har lagt for Dagen. Der har 
været stillet store Krav til Ydeevnen; men hver enkelt af 
Deltagerne har med en enestaaende Interesse arbejdet med 
til en heldig Gennemførelse af Opgaven. 

En Bleriot Oceanflyvebaad. 

Det franske Firma Bleriot har en stor Flyvebaad under 
Bygning, der er bestemt til at indsættes paa Ruten mel
lem Afrika og Sydamerika. JJet er en Metulflyvcbaatl med 

fire 650 H.K. Hispano-Suizzu Motorer. Spændvidden er 
43 m, Længden 26 m, Tornvægten ca. 11200 kg og Laste
evnen ca. 10,800 kg. 
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Økonomisk Flyvefart. 
Ing. C. V. Thymann. M. Ing. F. 

]En Englænder skal engang have sagt, at Flyve
maskinens eneste Undskyldning for sin Eksi
stens var dens høje Fart. Denne drastiske 

Udtalelse rummer en hel Del Sandhed, idet Trafik
flyvemaskinen neppe havde faaet den Betydning, 
som den allerede har naaet, hvis dPn ikke havde 
været alle vore øvrige Befordringsmidler saa over
legen i Fart, som Tilfældet er. Vender man sig 
derfra til de mindre Sportsmaskiner, vil man finde, 
at der i Handelen forekommer Standard Sports
automobiler, hvis garanterede Maksimalfart ligger 
over Gennemsnitsfarten af de mest almindelige, 
europæiske Sportsflyvemaskiner. Der behøves dog 
sikkert ikke nogen nærmere Bevisførelse for, at 
hvor det drejer sig om Befordring over blot nogen
lunde lange Distancer, vil Flyvemaskinen under 
normale Vejrforhold naa Maalet hurtigere, sikrere 
og paa en i hvert Fald for eventuelle Passagerer 
langt behageligere Maade end Automobilet, selv i 
de Lande, hvor Loven ikke sætter nogen Grænse 
for dettes Hastighed. 

Nu er jo imidlertid Hastigheden ikke altid alene 
den afgørende Faktor. For den private Sportsflyver 
og den private Erhvervsflyver kan det ofte, og 
navnlig i økonomisk vanskelige Tider, have Inter
esse at vide med hvilken Fart han skal flyve for 
at tilbagelægge en given Distance med det mindst 
mulige Brændstofforbrug. Det skal derfor i det 
følgende undersøges, hvilke Forhold der er be
stemmende herfor og søges opstillet nogle Betragt
ninger, der kan hjælpe Flyveren til at danne sig 
et nogenlunde rigtigt Skøn over den mest økono
miske Fart under de foreliggende Omstændigheder. 

For den flyvende Maskine gælder følgende Be
tingelser: 

Opdriften skal være lig Vægten, hvilket kan ud
trykkes i Ligningen: 
1) F.= P*) 

Propellerens Trækkraft . skal være lig Maskinens 
samlede Luftmodstand : 
2) T = Fx 

Desuden findes Brændstofforbruget i kg for Gen
nemflyvning af en given Distance af følgende Lig
ning : 

Distance 
Samlet Brændstofforbrug = Fart X Hestekraft 

X Brændstofforbrug pr. Hestekrafttime 
eller med de vedtagne Betegnelser og Forkortelser 
af Ordene: Samlet Brændstofforbrug og Distance 
til henholdsvis Brf. og Dist.: 

Dist. 
3) Brf. = V . ~ · W · q. 

n 1000 

hvor Distancen er maalt i km og Va i m/sek. 

') HPr, som I det følgende, anvendes de af C I.N. A. vedtagne Betegnelser. 
Se ,Fortegnelse over luftfartstekniske Udtryk og BetegoelserM, der er 
udgivet som Tillæg W ,FLYV•. 

Undersøg~r man Ligning 2) nærmere, findes det, 
at T kan bestemmes ved Hjælp af Ligningen: 
4) T • V = V,,T • 75 · 'TJ 

Trækkraften X den aerodynamiske Hastighed an
giver det af Propelleren udførte nyttige Arbejde i 
1 Sekund, og Hestekraften W X 75 er den Energi
mængde, som Motoren meddeler Propelleren i 1 
Sekund, naar dette multipliceres med Propeller
virkningsgraden 'TJ, faar man Skruens nyttige Ar
bejde pr. Sekund, de to Størrelser paa hver Side 
af Lighedstegnet maa derfor være lige store. Af 
Ligningen 4) faar man: 

W T 
V = 75~ ; eller da T = Fx, kan man deraf 

danne Ligningen: 

5) W Fx 
V = 75 ~ · 

Erstatter vi i Ligning 3) Va med V og indsætter 
fra Ligning 5 faar man : 

B f _ Dist. · 1000 . ~ . 
r · - 3600 75 • 'TJ q •. 

Dersom man gaar ud fra, at indenfor de Varia
tioner af Hastighed og Hestekraft, der her kan blive 
Tale om, holder 11 og q. sig konstante (en nærmere 
Kritik af Berettigelsen af denne Antagelse følger 
nedenfor) ser man, at Ligningen kan sammen
trækkes til: 
6) Brf. = Fx • K; hvor K er en konstant Størrelse 
for den foreliggende Flyvning med den givne Ma
skine. 

Udtrykt i Ord siger Ligning 6), at man opnaar 
det mindst mulige Brændstofforbrug ved at flyve 
med den aerodynamiske Hastighed, hvor Maskinens 
Luftmodstand er mindst. 

Dette kan maaske ved første Øjekast synes ind
lysende, men da en Flyvemaskines mindste Mod
stand ligger meget nærmere ved den laveste Flyve
fart end ved den højeste, vil de fleste Flyvere 
sikkert skønsmæssigt anslaa den mest økonomiske 
Fart en hel Del for højt. 

Det ovenfor udledede Resultat gælder imidlertid 
kun i Vindstille, da vi har erstattet Distancehastig
heden med den aerodynamiske Hastighed. For at 
Undersøgelsen skal have nogen Værdi, maa vi ud
vide den til ogsaa at omfatte Betingelserne under 
forskellige Vindforhold. 

Hvis vi lader Linien AB i Fig. 1 fremstille Ret
ningen fra Startstedet til Maalet for Flyvningen, 
og Linien A C angiver Retning og Hastigheden Vv 
af Vinden, kan man som bekendt finde den Kurs, 
der skal styres, samt den beholdne Fart, Va, ved 
at tage Flyvehastigheden i Passeren og med C som 
Centrum tegne en Cirkelbue til Skæring med Linien 
AB. Kaldes Skæringspunktet D, vil AD fremstille 
Distancehastigheden, og Retningen af CD angiver 
den Kurs, der skal styres. 
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Tegner vi endvidere gennem A en Cirkel med 
Radius V og Centrum i F, ses det, at alle de Vinde, 
hvis Hastighedsvektorer bliver Korder i denne Cir
kel, ikke vil indvirke paa Distancehastigheden men 
kun paa den styrede Kurs; f. Eks. vil en Vind, 
hvis Retning og Styrke er angivet ved Stykket AE, 

C 

Fig. 1. 

hverken forlænge eller forkorte Flyvetiden. Falder 
Vektorspidsen indenfor Cirklen, vil Vu blive større 
end V, og falder den uden for Cirklen, bliver Vu 
mindre end V. Da man altid kan opløse den fore
liggende Vindvektor i to Komposanter, hvoraf <len 
ene er Korde til den nævnte Cirkel og derfor ikke 
indvirker paa V, og den anden falder i Retningen 

Nyt fra alle Lande. 
Eksporten af Flyvemateriel i Frankrig. 

Flyvemaskineindustrien i Frankrig kan for de første 
syv Maaneder af 1932 udvise en Eksport til et Beløb af 
44,6 Millioner Frs. Eksporten er hovedsagelig gaaet til 
Jugoslavien, Sovjet-Rusland og Rumænien. I samnrn Tids
rum er der indført Flyvemateriel (Flyvemaskiner, Motorer 
og Tilbehør) for et Beløb af 868,000 Frs. 

Aarsdagen for Indstiftelsen af Gordon-Bennett-Løbet for 
Friballoner. 
Den 9. November 1905 indstiftede Indehaveren af ~New 

York Heraldc, Mr. Gordon-Bennett en Præmie for den 
længst tilbagelagte Strækning med Friballon, og siden 1906 
har der hvert Aar med Undtagelse af Perioden 1914- 1919 
og 1931, været afholdt en stor Konkurrence mellem for
skellige Landes bedste Ballonfolk. Pokalen tilfaldt det 
Land til Ejendom, der vandt den tre Gange i Træk. I 1924 
vandtes den til Ejendom af Belgien, hvorefter den belgiske 
Aeroklub udsatte en ny Pokal. Denne vandtes i 1928 af 
Amerika, hvorefter Henry Ford udsatte en tredje Pokal. I 
1929 og 1930 blev Amerika igen Vinder, og da dette gen
tog sig i Aar, vandt Amerika atter en Gordon-Bennett Po
kal til Ejendom. 

Løbet afholdtes i Aar den 25. September i Svejts, med 
den svejtsiske Aero Klub som Arrangør. Der startede 16 
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AB, og altsaa er ren Med- eller Modvind, kan vi 
reducere vor Undersøgelse til kun at omfatte Brænd
stoføkonomien i ren Medvind og ren Modvind. 

Opløser vi f. Eks. A C i de to Komposanter AH 
og AG og betegner den sidste som v:, ( det frem
gaar af Figuren, at AG er lig med Stykket FD) 
faar vi følgende Ligning for det samlede Brænd
stofforbrug: 

D
. 1000 
1st. aooo 

Brf. = V + V' · W · q.; hvor +-Tegnet gælder 
- V 

for Medvind og - -Tegnet for Modvind. 
Sammendrages dette med Ligning 5) faar vi: 

B f D. t F, . V q. h f f . r. = 1s. · V + v: · 75 ~; era aarv1, naar 

vi stadig antager, at q. og 1; stadig holder sig kon
stante: 

Fx· V 
Brf. = V + V' • K eller 

- V 

7) Brf. = 1 !xv• . K. 
- V 

V 

For at kunne vurdere Betydningen af denne Lig
ning, maa man undersøge Forholdet mellem F, og 
V noget nærmere. I Stedet for at gaa til en al
mindelig Undersøgelse, der er vanskelig at over
skue, vil vi tegne Modstandskurven for en vilkaarlig 
Maskine og betragte Forholdene ud her fra. Dette 
er fuldt berettiget, da Erfaringen viser, at Mod
standen af alle Flyvemaskiner, hvis Opdrift skabes 
af faste Bæreplaner, forløber paa samme karakte-
ristiske Maade. (Forlsrettes.) 

Balloner, tilhorende otte forskellige Stater, og den amrri
kanske Ballon »U. S. Navy< (Settle og Bushnell) sejrede 
med en Distancefart paa 1536 km. 

Det kgl. danske Aeronautiske Selskab har to G:mge del
taget i det klassiske Ballonløb: forste Gang i 1928 (vecl 
Ingeniør S. A. U. Rasmussen) og anden Gang i 1929 (ved 
Kaptajn G. Schenslrøm). Begge Gange blev Danmark pla
ceret mellem Præmietagerne. 

Herhjemme fra. 
Flyvesporten i Provin.~e11. 

Foreningen »Dansk Luftsport<, der længe har arbejdet 
paa at interessere Provinsen for Flyvesporten, har haft 
Held med sig, idet der er blevet dannet en Klub i Aalborg 
under Navnet »Dansk Luftsport<s Aalborggruppe. I nær 
Fremtid haaber man at faa dannet en lignende Gruppe i 
Holstebro. 

Foreningen Danske Flyvere. 
Lørdag den 5. November afholdt Danske Flyvere sin 

aarlige Optagelsesfest for nye Medlemmer, der i Aarets 
Løb har taget Flyvercertifikat. Disse var Søløjtnanterne 
K. Dani, A. Ohlssen. H. Wesle11holz, K. Ramberg, A. Pon
toppidan, C. l/oeg-Guldberg, Premierløjtnant J. Kjelslrup, 
Lojtnanterne A. C. C. Petersen, A. F. Mikkelsen, B. Fischer
Møller, Sergent R. Andersen samt Kornetterne H. J. Lund, 
P. Jensen og T. Mørck. 

Foreningens Protektor, Hs. kgl. Højhed Kronprinsen del
tog i Festen. 
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FLYVERE HAR 
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IRVIN 
FALD
SKÆRME 

IRVING AIR CHUTE OF GT, BRIT AIN, L TD., 
LETCHWORTH, HERTS, ENGLAND. 

Telephone: 
Lelchworlh 370. 

Telegrams: 
lrvin, Lelchworlh. 

·1 40 GRADERS FROST ~ 

Flyverløjtnant Victor 
Petersen, Ekspediti
onens flyvetekniske 
Leder, udtaler: 

paa Dr. Lauge Koch's 
Grønlandsekspedition 

'JIUnder Korllægningsflyvnin• 
gerne paa Nordøstgren/and i 
Aar anvendtes Castro[ Olie 
til Smøring af Motorerne. 
Flyvningerne foregik ofte i JO 
til 40 Graders Kulde i over 
4000 m Højde. 
Castro/ Olien viste sig paa 
disse Flyvnr,n~er som altid at -P

give perfekt Smøring og havde 
Flyvernes /ulde Tillid.« 

C C. WAKEFIELD & CO. LTD., 
VESTERPORT 318, KØBENHAVN V. 
ET 1000/o ENGELSK FORETAGENDE. 

Just appearing ! 

2nd Edition In two volumes 

INTERNATIONAL AIR GUIDE 
PUBLISHED UNDER THE PATRONAGE OF THE 
FEDERATION AERONAUTJQUE INTERNATIONALE 

(F. A. I.) 

Second Edition, completely reviaed and up-to-date. 

Text in three languages: English, French, German . 

•••••••••••••••••• 

VOLUME I 

THE ACTIVITY OF INTERNATIONAL 
AVIATION 

Divers national and international organisations. -
Complete information on Private Aviation, and 
its la test developments. - Air Mail. - Air Trans
port Companies. - Air Services. - Strip maps 

in colours of the European air routes. 

VOLUME II 

THE PILOT'S GUIDE 

Complete information on the ground organisation 
and the conditions af flight of 42 counstries and 
their colonies. - Air Maps, specially studied for 
the preparation of flights abroad {in four colours). 
- Description of over 1100 airports, most of which 

with location and detail maps. 

THE INTERNATIONAL AIR GUIDE 
is indispensable to all those interested in Aviation: 
Ministries, and Commissions, Aeronautical Concerns, 
Aero-Clubs and Associations, Airports, Pilots, Navi-

gators and Passengers. 

Price 250 French Francs (postage free). 

ORDER FORM 
To return to the IMPRIMERIE CRETE 2, rue des hallens, 

PARIS 1xe 

Please send me, ......... cop/e5 of lhe "INTERNATIONAL AIR GUIDE" 
al 250 French Francs lhe copy. 

0 { By Cheque. 
,aymenl 

Cash on Delivery. 

Dale: ..... - ...... .. ....................................................................................... . 
I 

Name and Address: .. , ....................... .................................... ·-·· ·· ·····•·1 .. ··· 



Aristokraten blandt Motorcycler 

~ 
Et B, P. Mmrke • 

Uovertruffen Konstruktion 
Højeste britisk Kvalitet 

Billigste danske Priser 
10 fremragende Modeller • Priser fra 

Kr. 875.oo 
Forlang Prospekt 

C. REINHARDT 
Lyngbyvej 36 - Søtorvet 1-3 - Vodrottsvej 56 

Motorcycle•Lageret: 
Kalkbrænderihavns Sydkaj, Øresundsg. For I. 

~~ ,~ftttlt 

K. B. Nielsen, V. Fælledvej, spørger: 
Hvad forstum· man ved Ordet Plan

belastning? 
Su . Vægten pr. Arealenhed af Ho

vedbæreplanerne indbefattet Balance
klapper. 

Vi henviser iøvrigt til Fo1·legne/se 
over Luftfartstekniske Udtryk og Be
le{fnelser, ~om Selskabet har udgivet 
ved Ing. III. P. Eskildsen. Bogen, der 
giver Oplysning om alle luftfaftslekni
ske Udtryk, kan købes i Boghandelen. 

- o-

Luftfartforsikringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Fraktion for Danmark 
Tlf. Central 12793 

{:• 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billelkonlorel i 

Lufthavnen 

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

• 

CCalrige berømte Flyvere Verden over benytter: 

BOSCH-:XCagneter BOSCH-1Jynamoer 
BOSCH -Startmagneter BOSCH-Startere 
BOSCH -CCændrør BOSCH -Gummikoblinger 

A/s MAGNETO 
København Ø. - Øster Farimagsgade 28 

Tlf. 13852 Generalrepræ,sentant e r for 
Robert Bosch A-G., Stu ttgart 

Tlf. 13852 . 
• . . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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NYE BØGER 
Kermode: 

An Introduction to Aeronau
tical Engineering. Bind I. 

ca. Kr. 8.50 

Needham: 

Sailplanes. Their Design, Con
str.hction and Pilotages. 

ca. Kr. 15.00 

Ch. Sprigg: 

The ?..irship, its design, history, 
operation and future. 

ca. Kr. 6.00 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telf. 2552 · 13303 
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P. Olsen, i\Iaribo, spørger: 
Hv ilke Nationalitetsmærker har føl

gende Landes civile Luftfartojer: 
Sverrig, Holland, Belgien, Frankrig og 
Tyskland? 

Su. Henholdsvis Bogstaverne: SE, 
PH, 00, F og D. 

0 

Su. Ha11,~e11 , Amagerbrogade, spør
ger: 

Ved flere Motortyper ser man saa 
ofte et Bogstav og et Tal efter Nav
net paa Typen, f. Eks. Bristol •Mer
cury« IV. S. 2. Hvad betyder det? 

Su. Bogstaverne og Tallene efter 
Flyvemotorens Typenavn giver Op
lysning om Serie, Supercharging, 
Gearing o. s. v. I det foreliggende Til
fælde siger Romertallet IV, at Moto
ren hører til den fjerde Serie, der er 
bygget af denne Type. S betyder, at 
Motoren er udstyret med maksimal 
Luftfortælter (Supercharger), og en
delig anfører Tallet 2, at Udvekslings
forholdet mellem Motor og Propel sva
rer til 0,655 : 1. 

- o-

11.. S. l' ., Hvidkildevej, spørger: 
Er det vanskeligt at komme i Lære 

som Flyvemekaniker, og hvor skal 
man eventuelt henvende sig? 

Su. Ja. Det Danske Luftfartsselskab 
vil kunne give Dem nærmere Oplys-
ninger. 

-0--
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NYE BØGER 
H. Jacobs: 

Schwanzlose Segelflug- und 
Raketenmodelle. 80 Fotografier 
2 Modelblade . . . . . . ca. Kr. 2.75 

H. Jacobs: 
Werkstattpraxis fiir den Bau 
von Gleit- und Segelflugzeugen 
150 Fotografier. 

H. Jacobs: 

Rartonnerel ca. Kr. 4.00 
Halvlærred ca. Kr. 4.50 

Segelflugzeug . . . . . ca. l{r. 4.50 

Lola Schråter: 
150 Fallschirmsabspriinge. Rigt 
iil ustreret.. . . . . . . .. ca. Kr. 2.50 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telf, 2552 • 13803 
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MEDDELELSE til 
Flyvertroppernes og Flyvevæsenets Personel. 

T il Brug for Flyvertroppernes og Flyvevæsenets Personel vil der iaar blive fremstillet specielle 
.Julekort: Kortene bestaar af et smukt Kartonomslag med de respektive Vaabens Emblem paa 

Forsiden; i Omslaget findes et firesidigt Indlæg paa hvis ene Side nedenstaaende Billede er trykt, 
medens den øvrige Plads er forbeholdt Julehilsener. 

Prisen er 15 Øre pr. Stk. incl. Konvolut. 

Flyvevæsenet. 

Ved de respektive Vaaben er der fremlagt Lister, hvorpaa man kan tegne sig for det ønskede 
Antal Kort; men iøvrigt kan ogsaa enhver, der tidligere har været tjenestgørende Flyver, bestille 
Kortene ved Henvendelse til: 

• 
EJVIND CHRISTf:NSEN 
fh. AUGUST BANGS aFORLAG 
.BOGTRYl<l<-i;RI · PAPIRHANDtL • VESTERBROGADE 60. MEZZ. TELEFON 13404 · GIRO 23824-
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er fremstillet i nøje Overensstemmelse med Forskrifterne 
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Redaktion: Ekspedition: 
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INDHOLD: Lul'tfotografcringcn i Søopmaalingens Tjeneste, S. 97. -
Økonomisk Flyvefart, S. 101. - Jordomflyvninger, S. 104. 

fh. August Bangs Forlag, 
Ejvind Christensen, 

Tel1. 13.40-l, 
Vesterbrogade 60. 

Luftfotograferingen i Søopmaalingens Tjeneste. 
Søløjtnant H. Harms. 

F
or første Gang har Luftfotograferingen herhjemme 
faaet den Opgave at medvirke til Opmaaling af et 
til Dels uopmaalt, stort Omraade, - nemlig Opmaa

ling paa Grønland. 
Her i Danmark har Luftopmaaling hovedsageligt været 

anvendt til Revision af Generalstabens, nu Geodætisk In
stituts Kort over Landet, samt til Specialkort over Byer 
og lign. 

Hertil har altid været anvendt lodret Fotografering: for 
hvert Billede taget paa denne Maade faar man kun dæk
ket et Areal paa ca. 6 km2, naar man flyver i 4000 m, en 
Højde, der i Aarets Løb herhjemme kun giver forholdsvis 
faa Folograferingsdagc paa Grund af Skyer og Dis i Luf
ten. Som Regel gaar man herhjemme ovenikøbet kun i 
2700 m Højde. De eneste, der !herhjemme sad inde med 
Erfaringer i Luftopmaaling, var Geodætisk Institut, der 
gennem flere Aar har arbejdet sammen med Hærens Fly
verkorps. 

Paa Grund af uegnede Forhold for Landluftfartøjer i 
Grønland blev det et Samarbejde mellem Geodætisk Institut, 
der planlagde Luftopmaalingen, Hærens Luftfotografer, der 
planlagde Luftopmaalingen, Hærens Luftfotografer, der 
skulde tage Fotografierne, samt Marinens Flyvevæsen, der 
skulde stille Flyvere og Luftfartøjer til Disposition, idet 
Landet som Helhed er udmærket egnet til Flyvning med 
Søflyvemaskiner paa Grund af de store Fjordkomplekser. 

Af Hensyn til de store Arealer, der var Tale om, kunde 

Lodret Optagelse. 

man ikke anvende lodret Fotografering, da dette vilde tage 
ca. 100 Gange saa lang Tid, kræve 100 Gange saa megen 
Flyvning og Arbejde i det hele taget, som den Metode, der 
blev anvendt. 

Man bestemte sig derfor til at anvende Skraafotografe
ring efter en Metode, som nu nærmere skal omtales. 

Skraafotografering. 
Ved Skraafotografering faar man nemlig dækket et langt 

større Areal pr. Billede end med lodret Fotografering: det 
vil sige, man faar indskrænket Flyvningen og hele A~bej
det betydeligt. 

Fotografiapparaterne var engelske, automatiske EAGLE 
Kameraer med Filmstørrelse 12,6X 12,6 cm. 

Linsens Brændvidde 15,1 cm. 
Biddelvinkel 45 Grader, d. v. s. Vinklen mellem Rand

straalerne, der kommer ind gennem Linsen og virker paa 
Filmen ved Eksponeringen. 

I Kasetten kan der være ca. 20 m Film, der tillader 125 
Optagelser. Naar man ikke bruger Plader, hvilket vilde 
betyde en stor Vægtforøgelse, der ikke er uden Betydning 
ved Luftopmaaling, da den forøger Maskinens Last, maa 
man sorge for, at Filmen bliver plan under Eksponeringen 
for at undgaa Fortegning; dette blev her gjort ved at have 
en Glasplade som Anlægsflade. 

Fremføring af Filmen og Spænding af Mekanismen sker 
ved Hjælp af en Luftskrue, anbragt paa Siden af Luft 

Skrnaoptngelse. 
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fartøjet, hvorfra et Drejekabel forer ind til Fotografiappa
ratet. 

Dette \'ar anbragt i en drejelig Ramme i Bunden af :r 
Siede paa Marinens Hecognosceringsluftfartøjer af H.M. 11 
Typen, og det var indreilet saaledes, at Kameraet kund1· 
drejes og vippes i :die Heln in ger. 

Man Yar henvii.L til at fotografere fra Bunden af Lufl
farlojet til højre eller \'enstre mellem Pontonen og Planet. 

Del Omraade, der var Tale om at fotografere - Distrik
tet fra Scoreshysund Lil German ialand, 70 Grader til 77 

Fig. 1. 

Grader nord!. Bredde ,•ar et Areal paa ca. ¼ Million 
km2 ; skulde dette have \':eret fotograferet med lodret Op
tagelse, der giver del bedste Materiale til Kort, vilde alene 
Bearbejdelsen ar Fotografierne i en Aerokartogrnf tage 
flere Generationer. 

i\lan var derfor IYunget til at anvende Skraafotografering, 
idet man som tidligere nævnt faar dækket et langt større 
Areal paa denne l\faade. 

Som det ses af Tegningen, faar man fotograferet en 
Sektor Land, og da Fotografierne kan anvendes i en 
Dybde af 40 60 km, skulde man op i den tilsvarende 
Hojde for at faa et lige saa stort Areal paa hvert Billede 
ved lodret Fotografering, og dette er jo ikke muligt. 

Optagelserne skullle foregaa i saa stor Højde, som del 
kunde lade sig gøre at flyve i, hvorved man undgik alt 
for store blinde Vink ler hag Bjergtoppe, hvis Maksimums
hujde var 3000 rn, og Luftfotografierne maatte derfor tages 
fra 4000 m Hojde, der er l\Iaksimum af praktisk Arbejdes
hojde paa Grund af Fugtighed i Luften, Kulde, samt Man
gel paa Ilt i højere Luftlag. 

Desuden vilde der medgaa uforholdsmæssig lang Tid 
med at stige Luftfartojet endnu hojere med den store Last, 
idet man hl. a. maatte medbringe Nødproviant til et Par 
Uger. Det tog ca. 40 Minutter at naa Højden, og det gæl
der jo om at reducere den Flyvning, hvor man ikke kan 
fotografere, til det mindst mulige. 

Under Fotograferingen danner Apparatets optiske Akse 
20 Grader med det vandrette Plan, og Aksen staar vinkel
ret paa den heholdne Kurs, cl. v. s. den resulterende Kurs 
af Flyvemaskinens Flyveretning og Fart siimt Vindens 
Retning og Fart. 

Nr. 12 

Fig. 2. 

Man faar Horisonten med paa Billedet, hvilket er en 
Lettelse ved Opsætning af Billederne i Aerokartografen. 

A. A. og B. B. (Fig. 2) er stereoskopiske Billedpar; mel
lem Parrene er der 21/2 km, o~ mellem Begyndelsen af 2 
paa 1hinanden følgende Par er der 10 km, saaledes som 
Skitsen viser. Px Px er Fixpunkter, der er bestemt vl'd 
astronomiske Observationer ved Hjælp af Solen eller Stjer
ner, eller Triangulation. 

Man maa, for at flyye paa den rigtige Maade, cl. ,·. s. 
følge den fastlagte heholdne Kurs, samt faa optaget Bille
derne med rette .Mellemrum, kende sin Afdrift paa Grund 
af Vind samt sin beholdne Fart. Naar disse Data er til 

I 
ØSTGRØNLAND ·1 
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vejebragt enten ved en Vindbestemmerpejlskive eller ved 
Skøn, drejes Fotografiapparatet et Antal Grader lig Afdrif
ten, saaledes at Optagelsen bliver tværs paa beholdne Kurs. 

Vind.bestemmerpejlskiven giver desuden den beholdne 
Fart, og herudaf beregnes Tiderne mellem Eksponerin
gerne. 

Af Hensyn til blinde Vinkler fra Pontoner og Planstyk
ker er uet gunstigst al fotografere til Læ, idet man da skal 
rette agter efter for Afdriften. 

Paa et Kort over det paagældende Distrikt var af Oberst
løjtnant BruhIZ ira Geodætisk Institut aflagt et System af 
Kurser, paa hvilke der skulde fotograferes (Fig. 3); disse 
var lagt an paa en saa<ian .Maade, at man fik saa faa ,blinde 
\'inkler som muligt. Pilene tværs paa de beholdne Kur
ser angiver Fotograferingsretningen. 

Fotograferne skulde saa fra 4000 m Højde tage Foto
grnHerne efter det aflagte System, idet der skulde tages 
Hensyn til Solens Stilling, der skulde være modsat Foto
gr a 1 eringsretningen. 

Ue instrumentale Hjælpemidler var: 
J Kompasser, 
1 Drejningsviser, 
en tværskibs Boble, 
Højdemaaler, 
Variometer, <ier nøje angiver, om man stiger eller !>ynkci·, 
:::itatoskop, der nøje viser huJllen over Havet, 
\ indbestemmerpejlskive, samt 
:::itopur til Konstatering at ·1 iden mellem Eksponerin

gerne. 
Kortet, der anvendtes, var i Hovedsagen Sven~keren 

Nathorst's, der i Aaret 1898 paa een Sommer havde op
maall dette Distrikt, et udmærket og omfangsrigt Resultat 
efter den korte Tid, der havde været til Raadighed; dette 
er p_aa flere Steder rettet af udenlandske og danske Ekspe
ditioner i Aarenes Løb og udgivet af Dr. Koch. 

Flere Steder er det konstateret, at Længde og Bredde 
er nogle km forkerte. Dette er bl. a. gjort i Vinterens Løb 
af de Geodæter, der har overvintret deroppe. 

Billedet, der er vist paa Fig. 1, er en Skraaoptagelse 
lværsud paa en af Ruterne. Øverst i Billedet skimtes Ho
risonten, der fra denne Højde ligger paa en Afstand af et 
Par Hundrede km. Den mørke Skygge forneden er den 
ene Ponton. Til højre ser man Højdemaalervisningen, 
Plade til Bemærkninger om Rute, Urvisningen, samt Bil
lednummer. Disse 4 Ting overføres fotografisk paa Fil
men for hver Optagelse, idet et Tælleapparat, der fører 
et nyt Nummer frem, registrerer Billederne. 

Filmene blev fremkaldt deroppe straks efter Optagelsen 
for at være sikker paa Billedernes Anvendelighed til Korl
brug. Der maatte derfor bygges et helt lille Mørkekammer, 
hvor der tillige blev taget Kopier af alle Filmene. Disse 
Kopier blev derefter udleveret til Geodæterne, der skulde 
opmaale og fastlægge Fixpunkter, samt angive deres Plads 
paa Kopien. 

Aerokartografen. 
Denne er et Instrument, der virker efter samme Princip, 

som Stereokomparatoren, eller en Stereoafstandsmaaler. I 
Stedet for som i en Afstandsmaaler at se paa selve Landet 
og maale Afstanden til forskellige Terraingenstande med 
det bevægelige Kryds, har man her optaget et Billedpar 
fra Luften med 2% km Basis; et saadant Billedpar opsæt
tes i Aerokartografen, og betragtes stereoskopisk Med et 
bevægeligt Maalekryds, der kan stilles i forskellige Højder 
over Havfladen ved Hjælp af Skala paa Aerokartografen, 
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maaler man faktisk Afstanden fra Flyvemaskinen til de 
forskellige Fjeldtoppe, Kystlinier m. m. 

Pilen bevæges med to Haandhjul i to paa hinanden vin
kelrette Retninger. Denne Bevægelse overføres ved el 
Tegneapparat paa et Kortblad, hvorpaa de i Skitsen viste 
Fixpunkter er blevet afsat. 

Da man maaler Afstanden fra Flyvemaskinen, maa man 
bestemme dennes Plads paa Jordkloden, eller rettere sagt 
dens Projektion; hertil tjener Fixpunkterne, idet disse 
slaas an paa Kortbladet, naar l\Iaalekrydset staar over det 
tilsvarende Punkt i Stereoskop-Billedet. De to Film man 
saa rettes ind, indtil de med Tegneapparatet anslaaede 
Punkter falder sammen med de paa Kortbladet (Maale
bordsbladet) afsatte Fixpunkter. 

Denne Proces er i Virkeligheden en mekanisk Tilbage
skæring i Rummet paa Basis af fire Punkter, og det kan 

Setejtnnnt Hnrms, 011, Tovdal, Mek. Frode Hansen. 

illustreres ved en firbenet Slationspointer; de normale tre 
Ben lægges til tre Baggrundspunkter, og det fjerde, der 
nærmest bestemmer Flyvemaskinens Højde, lægges til For
grundspunktet. 

Naar Billederne er sat op i Aerokartografen, kan man 
ved at lade Maalekrydset følge Kystkonturen, indtegne 
denne paa Kortbladet. Ved at stille Maalekrydset i for
skellig Højde efter en Skala paa Aerokartografen, kan 
Højdekurver, Fjeldtoppe, Elve m. m. indtegnes, og man 
faar ved Anvendelse af alle de stereoskopiske Billedpar 
tegnet et nøjagtigt Kort over det paagældende Terrain. 

:\fan faar bestemt Koterne (Hojdekurverne) bedre ved 
Skraafotografering, men til Gengæld bliver Konturen i lod
ret Projektion daarligere bestemt end ved lodret Fotogra
fering. 

I Kanada og i britisk Sydafrika har man anvendt Skraa
optagelser i stor Udstrækning til Opmaaling af store Skov
arealer, hvor det vilde være vanskeligt at foretage Opmaa
ling paa anden Maade. 

Her anvendte man ikke altid Aerokartograf til Fremstil
ling af Kortene, men lagde et konisk Net over Billederne, 
hvorefter man overførte de forskellige Terraingenstande 
fra Fotografierne i den onskede Projektion. Denne Metode 
er dog kun anvendeligt i et Lavland og giver betydelig 
mindre Nøjagtighed end Aerokartografen. 

Paa ovenstaaende Billede ser man Lil Yenstrc Aerokarto
grafen, til højre øverst et Fotografi af en Kloft med skitse
mæssig Angivelse af Højdekurver. 

Nedenfor ses Kortbladet med indtegnede Højdekurve1· 
og Terrain samt Fixpunkter. 
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Tilvenstre: Acrokartogrnlcu. Tilhojrc : Fotograli og l,orllllad med indlcgucde lløjdcku rvcr. 

For at holde rigtig Afstand til f. Eks. en Kystlinie var 
der beregnet og paamalet Mærker paa For- og Agterkant 
af Planerne, svarende til den Dybdevinkel, hvorunder Fo
tografen og Flyveren skulde se Kystlinien. 

For al faa mest mulig Fotografering med mindst Ben
zinforbrug skulde Ruterne kombineres, saaledes al der 
blev Flyvning til ca. 4 å 5 Timer med mindst Mellemflyv
ning, idel der samtidig maalte tages Hensyn til Solens 
Stilling, modsat Fotograferingsretningen og højst 45 ° fra 
denne. 

Efter Fremkaldning af Filmen blev et Sæt Kopier afle
veret til Geodæterne til Brug under Jordmaalingen, hvor
paa de fastlagte Fixpunkter markeredes. 

Under Hjemflyvning fra Fotografering foretoges ofte 
Afflyvning af Kysterne i lav Højde for eventuelt at opdage 
Undervandsskær eller angive, at Kysterne var rene. Delte 
resulterede i Stedfæstelse af et Undervandsskær farligt for 
Sejladsen ud af Anlarclic Sund. Mærker for Skæret og 
Mærker, der førte fri af Skæret, kunde noje angives, saa
ledes at Skibene ikke som tidligere behøvede at gaa øst og 
syd om Øerne Ruth og Maria, idet Østkysten af Suessland 
var undersøgt fra Luften og kunde garanteres ren for 
Skær. 

Denne l\letodc er uden Tvivl velegnet til en foreløbig 
skitsemæssig Søopmaaling af cl uopmaalt Land, og som 
Recognoscering for en eflerfolgendc Søopmaaling. Den 
maa kunne faa Betydning ved en fremtidig Søopmaaling 
af Vestgrønland. 

Er der Tale om Opmaaling af el uopmaalt Bjergland 
med dybe, stejle Fjorde, tror jeg, at en Fremgangsmaade 
som den nedenfor skitserede vil være hensigtsmæssig. Den 
er i sit Princip det samme som det af Geodætisk Institut 
og Hærens Flyverkorps udarbejdede og anvendte under 
Luftopmaalingen paa Grønland i Sommer, kun lager den 
specielt Hensyn til Søopmaalingens Krav. 

Flyvelejren pan Ella Ø \73° n. Br.). 

1) Luftrecognoscering foretaget af en Geodæt (Opmaa
ler) for at bestemme Bjergenes omtt·entlige Højde, og 
Landet i Hovedtrækkene, samt Recognoscering for So
opmaaling. 

2) Planlæggelse af Fotograferingen. 
3) Lodret Fotografering med 60 pCt. Overlap af de vig

tigste Kystlinier og Fjorde samt Skraafotografering 
ind over Land. Den lodrette Fotografering vil kunne 
danne Grundlag for nøjagtige Specialsøkort. 

4) Kopier udgives til Geodæter, der med passende Mel
lemrum bestemmer Fixpunktcr ved astronomiske Ob
servationer og Triangulering. 

;, ) De lodrette ( delvis) Billeder rettes op, og Kystlinien 
og Fixpunkler overføres paa et Arbejdskort til Brug 
ved Søopmaaling, og heri indlægges først de under 
Rccognosceringen fundne Undervandsskær midlerti
digt, og derefter indføres Lodskud og Dybdekurver. 

6) \'ed Hjælp af Aerokartografen tegnes Kort af de lod
rette Optagelser og, paa Basis af delte, udtages Punk
ter til Støtte for Soopmaalingen og for Skraafotogra
fierne. 

Fordelen ved el System som dette er, at man faar redu
ceret Jordmaalingen til et Minimum, og man undgaar uc 
tidsspildende Fjeldbestigninger saa meget som muligt. Man 
kan relativt hurtigt faa udarbejdet brugelige Søkort, og at 
del samme Materiale i Form af Negativer kan ved yder
ligere Jordmaaling tjene til Grundlag for nøjagtige Kort. 

Desværre var der i Sommer ikke Tale om at foretage 
Søopmaaling i hele Omraadet, dog hai· :.Godlhaabc med 
Ekkolod taget en Masse Lodskud under hydrografiske Un
dersøgelser. 

For at faa et godt Resultat af Luftfotografering kræves 
cl nujc Samarbejde mellem Geodæterne, der skal plan
lægge hele Opmaalingen, Luftfotograferne, der skal be
dømme Optagelsesmulighederne og tage Fotografierne fra 
Luften paa den rigtige Maade, saa de er anvendelige til 
Kort, samt Flyverne, der nøje skal holde Hujde og Kurs. 

Specielt kræves under Fotograferin gen i Luften et me
get intimt Samarbejde mellem Flyver og Fotograf, der kun 
opnaas gennem Træning af Personellet, der i Fællesskab 
skal udføre Arbejdet i Luften. Det kræver en Forstaaelse 
af hinandens Opgaver og Begrænsninger. 

Naar Resultatet af Luftfotograferingen fra i Sommer er 
blevet saa godt, som det er, skyldes det den aarelange Er
faring, som Hærens Flyver,korps i Forbindelse med Geo
dætisk Institut har haft i Luftopmaaling. 

Der er Grund til at nævne det gode Samarbejde, der 
har været med Hærens Luftfotografer, der i lige saa høj 
Grad har været udsat for Strabadser og de Farer, som 
Flyvning i cl ubeboet, utilgængeligt og isfyldt Bjergland 
som Østgrønland indebærer. 

H. Harms. 

/ 
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Økonom is k F I y ve fart. 
Ing. C. V. Thymann. M. Ing. F. (Fortsat fra ,Flyv• Nr. 11). 

Som Eksempel er valgt en Maskine med følgende 
Data: 

Fuld. vægt. . . . . . . . . . P = 2500 kg 
Bæreplanareal ..... S = 45 m2 

Motorens Bremse-
hestekraft . . . . . . . W = 450 HK. 

Mindste Flyvefart . . V min = 26 m/sek. (93,5 km/T.) 
Største Flyvefart . . V max = 56,5 m/sek. (207 km/T.) 
Ved Hjælp af de to Ligninger : 

d. V2 
F = c •S• -- og 

7, 7, 2 g 
d , v2 (Se "Fortegnelse over luftlarts-

F x = Rx • S • --. tekniske Udtryk og Betegnel-
2 g ser• Side 11.) 

samt ud fra Planprofilets Karakteristikkurver, der 
er givet i Fig. 2, kan man beregne denne Maskines 
Modstand under vandret Flyvning med forskellige 
Hastigheder, i Luft hvis specifike Masse ,; er 0,120, 
hvilket normalt svarer til en Højde af ca. 500 m, 
det erindres, at 

~ = ~ 
g 

De nødvendige Data samt de fundne Resultater 
er angivet i venstre Halvdel af Tabel 1. 

V ~ = 0,120 (500 m Højde) ~ = 0,07 4 (5000 m Højde) 

m/sek. 
Rx Fx Rx F, 

Cz c, 
kg c" Cx 

kg 

26 1,368 0,205 15,410 625 --------
30 0,990 0,Q78 5,078 274 --- - --
35 0,726 0,044 3,467 255 1,225 0,126 11,070 502 
40 0,556 0,032 2,927 281 0,938 0,070 4,677 287 
45 0,440 0,026 2,656 323 0,742 0,046 3,555 267 --
50 0,356 0,022 2,465 371 0,601 0,035 3,061 280 
55 0,294 0,019 2,340 425 0,496 0,Q28 2,746 307 
60 0,248 0,0168 2,244 484 0,417 0,024 2,567 342 
65 0,355 0,022 2,465 385 
70 0,306 0,020 2,386 432 

Tube) 1. 

Aflægges de beregnede Værdier af Modstanden i 
en Kurve, faar denne det i Fig. 3, Kurve I viste 
Forløb. 

Ud fra denne Kurve kan man bl.a. se, hvorfor 
den Hastighed, hvor Modstanden Fx er mindst (her 
34 m/sek. = 122,5 km/T.), er den mest økonomiske 
Hastighed, naar v: er 0, thi op over denne Fart 
vokser Modstanden hurtigere end V. 

Ved Hjælp af de fundne Værdier af Modstanden 
kan vi nu tegne en Kurve for Brændstofforbruget 
ved Gennemflyvningen af en given Distance med 
f9rskellige Hastigheder, naar v: er lig 0, ud fra 
Ligning 6). 

Ordinanterne til denne Kurve skal, for at give 
det virkelige Brændstofforbrug multipliceres med 
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Konstanten K, og det 
maa erindres, at da Di
stancen indgaar i K, har 
denne forskellige V ær
dier for hver Flyvning. 

Kurve I i Fig. 4 giver 
altsaa Brændstofforbru
get divideret med I{ for 
den valgte Maskine, naar 
V~=0. 

En Vurdering af Kur
vens Betydning giver 
følgende Resultat: For
bruget er mindst ved 
V = 34 m/sek. = 122,5 
km/T .. 

Forbruget er størst 
ved Minimumsfarten, 
her 26 m/sek. = 93,5 
km/T.; det er ca. 2,3 
Gange saa stort som 
ved den mest økonomi-

Fir..2-. ske Fart. Dette har dog 
kun teoretisk Interesse, da ingen fornuftig Flyver 
vil falde paa at flyve i længere Tid ved Minimums
farten med fuldt aaben Gasspjæld. 

Ved den største Fart, her 57,5 m/sek. = 207 km/T., 
er Brændstofforbruget 43 °/o større end ved den 
mest økonomiske Fart. 

Ved en Fart af 170 km/T. = 47 m/sek., som maa 
anses for en passende Marchfart for denne Maskine, 
er Brændstofforbruget 25 °/o større end ved den 
mest økonomiske Fart. 

Medvind. 

En nærmere Betragtning af Forholdene under 
Medvind, hvor Brændstofforbruget er bestemt ved 
Ligningen: 
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Brf. = l !XV'· K 
V 

V 
vil vise, at der kan føres matematisk 
Bevis for, at Brændstofforbruget ogsaa 
i dette Tilfælde bliver mindst ved den 
aero<lynamiske Hastighed, hvor Fx har 
sin Minimumsværdi. Dette Bevis skal dog 
udelades her, men i Fig. 4 er Brænd

stofforbruget divideret med K aflagt 
for en ren Medvind af 25 m/sek. i Kurve 

Il. Det ses, at denne Karakter svarer 
ganske til den første Kurves, kun 

$ '10 1.1, fD 

er her p. Gr. 
af det min
dre samlede 
Forbrug den 
procentvise 

Forskel mel
lem Ordi-

nanterne 
større; 
saale

des er Forbruget ved en Flyvefart af 170 km/T. 50 °/o 
større end ved 122,5 km/T" Dette Forhold kan mulig
vis have Interesse ved Trafikflyvning, naar man p. Gr. 
af stærk Modvind kan nedsætte sin aerodynamiske 
Hastighed og dog naa frem til den planmæssige 
Ankomsttid. 

Fig.4. flCRODYf'lllMISK HASTICHCD V. 

V 
Brf.: K 

m/Sek. V' =- V' =- V' =- V' =- v: = + ,. V V V 

to m/sek. 15 m/Sek 20m/Sek. 25 m/sek. 25 m/sek. 

26 1015 1505 2770 16440 325 
30 411 548 822 1640 lfiO 

35 357 446 596 896 149 
40 375 449 562 749 173 
45 415 484 582 727 208 
50 463 530 618 742 247 
55 519 585 668 780 292 
57,5 550 615 695 804 316 

Tabel 2. 

Modvind. 
I Tabel 2 er angivet Værdierne af Brøken 

1 
~ x V' ved den valgte Maskine og for forskellige 

V 

V 
Størrelser af v:. Disse Resultater er aflagt i Kur
verne III, IV, V og JV i Fig. 4. 

Det fremgaar tydeligt heraf, at jo stærkere Mod
vind man har, des højere ligger den mest økono
miske, aerodynamiske Hastighed; endvidere viser 
Kurvernes Forløb, at man, i Tilfælde af meget 
stærk Modvind, langt hellere maa flyve ined en 
Hastighed, der ligger lidt over end lidt under den 
Værdi af V, der under de herskende Forhold er 
den mest økonomiske, da Brændstofforbruget ved 
for lave Farter vokser meget stærkt. 
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Flyvning I større Højder. 
For at fuldstændiggøre Analysen af Brændstof

økonomien bør man ogsaa undersøge, hvilken Ind
flydelse Valget af en større Flyvehøjde har dcrpaa. 
Der er derfor i Tabel 1, højre Halvdel, udregnet 
Modstanden af den valgte Maskine i et Luftlag med 
den spccifike Masse ~ = 0,074, hvilket svarer til en 
Højde af ca . 5000 m under normale Forhold. De i 
Tabellen fundne Værdier af Fx ved forskellige Ha
stigheder er aflagt i Kurve II i Fig. 3, og det ses 
heraf, at den mest økonomiske Hastighed i denne 
Højde er 44 ,5 m/sek. = 1H0 km/T., hvilket er 31 °/o 
højere end den mest økonomiske Fart i 500 m 
Højde. Antager vi , at man i begge Tilfælde har en 
Propellervirkningsgrad af 'l = 80 o{o, kan man let 
bestemme den nødvendige Hestekraft af Ligningen : 

V 
W = Fx · ;::;--

5 
og finder heraf : 

I · IJ 
Wf#J = 143,5 HK. og W~.ooo = 198 HK. 

Medens den økonomiske Fart er vokset 31 o/o, er 
den nødvendige Hestekraft steget 38 °/o, det kan 
derfor af Hensyn til Brændstofforbruget over en 
given Distance ikke betale sig at søge en større 
Højde, med mindre man derved lrnn opnaa væsent
ligt gunstigere Vindforhold. Endvidere maa det 
fremhæves, at man ikke med de for Tiden an vendte 
Propellerkonstruktioner med fast Stigning kan for
vente lige gunstig Propellervirkningsgrad i cle lo 
Højder. 

Imidlertid ses det af Kurverne i Fig. 3, at Mod
standen ved en Fart af 160 km/T. i 5000 m Høj<le 
kun er 267 kg mod 319 kg i 500 m Højde· dette 
viser, at naar der fremkommer en hensigtsmæssig, 
driftsikker og ikke for tung Propeller, hvis Stigning 
kan indstilles efter Ønske under Flyvning, vil man 
ved at søge større Højde kunne opnaa en væsentligt 
bedre Brændselsøkonomi ved høje Hastigheder end 
nu, forudsat at man ønsker at bibeholde en pas
sende lav Landingshastighed. Det ses nemlig tyde
ligt af Modstandskurvernes Forløb, at dersom man 
ønsker at lægge den valgte Flyvemaskines mest 
økonomiske Fart ved 160 km/T. i 500 m Højde, kan 
det kun ske ved at hele Modstandskurven forskydes 
til højre, (dette kan kun opnaas gennem en For
mindskelse af Planarealet), men derved vil Mini
mumsfarten (Landingsfarten) gaa op fra 93,5 km/T. 
til ca. 131 km/T., hvilket absolut ikke kan betegnes 
som ønskværdigt. 

Da Karakteren af Modstandskurven i 5000 m Højde 
er den samme som af Kurven svarende til 500 m 
Højde, vil Kurverne for Brændstofforbruget ved 
forskellige Hastigheder og forskellige Vindforhold 
faa ganske tilsvarende Karakter som de for 500 m 
Højde fundne Kurver, hvorfor der ikke er Grund 
til at tegne dem op her. 

Kritik. 
Ved ovenstaaende Undersøgelser er der gaaet ud 

fra, at Motorens Brændstofforbrug pr. Hestekraft
time (qe) samt Propellervirkningsgraden ('1'/) indenfor 
de undersøgte Hastighedsomraader holder sig kon
stante. I Virkeligheden varierer de næsten altid noget 
med Hastigheden, men Variationerne er sjældent 
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tilstrækkeligt store til principielt at forrykke de 
ovenfor fundne Resultater. Man vil i Reglen finde, 
at de to Faktorer har deres gunstigeste Værdi om
kring Marchfarten og bliver ugunstigere jo mere vi 
fjerner os fra denne; især aftager Propellervirk
ningsgraden stærkt, naar man bevæger sig fra den 
Hastighed, hvor den samlede Luftmodstand er 
mindst, ne<l til l\Iinimumsfarten, medens Reduk
tionen af 1'J i Hastighedsomraadet fra Marchfarten 
til den Hastighed hvor F, er mindst i Reglen kun 
er ringe. Ønsker man at kende det virkelige Forløb 
af q. og 1'/, maa dette bestemmes gennem omhygge
lige Prøver for hver enkelt Flyvemaskinetype. 

Variationerne af Cfc og 17 ved Hastighedsforandring 
vil normalt bevirke, at den mest økonomiske Fart 
i stille Vejr og Modvind ligger lidt højere end den 
Fart, der svarer til den mindste Modstand. 

Man kan desuden sige, at det ikke er behageligt 
at flyve med den aerodynamiske Hastighed, hvor 
Luftmodstanden er mindst, thi enhver tilfældig 
Hastighedsvariation vil medføre en Forøgelse af 
Modstanden og derfor bevirke et Højdetab. 

Forsøg, der har været afholdt i England, med en 
Propeller, hvis Blade kunde drejes under Flyvning, 
saaledes at Stigningen kunde varieres indenfor ret 
vide Grænser, har vist, at Propellerens Virknings
grad med Bladene drejet hen i de to Yderstillinger 
laa meget nær op til de Værdier, man kan opnaa 
med almindelige Propellere med faste Blade kon
strueret til de paagældende Stigninger. Med en saa
dan Propeller vil man derfor, forudsat at Flyveren, 
ved Hjælp af forud beregnede Tabeller, er i Stand 
til at indstille Stigningen til den i det foreliggende 
Tilfælde gunstigste Værdi, kunne opnaa en betydelig 
Forbedring aI Flyvemaskinens Brændstoføkonomi 
ved høje Hastigheder, naar man søger op i en pas
sende Højde. 

D.e Konstruktioner af den omtalte Art, der hidtil 
har været fremme, har imidlertid enten været for 
komplicerede og tunge eller haft for ringe Drift
sikkerhed til at vinde nogen Udbredelse men alt 

Hangarskib til den suellske Marine. 
I Løbet af nogle Maaneder vil den svenske Marine faa 

et nyt Skib, et af de første af sin Slags i hele Verden. Det 
er en Krydser med Plads til 10 til 12 Søflyvemaskiner. 
Den bliver paa 5,260 Tons og faar en Fart paa 27 Knob; 
den er døbt , Gotland«, og de medførte Luftfartøjer skal 
startes ved Hjælp af Katapult eller sættes i Vandet ved 
Siden af Skibet. 

I Japan og U.S.A. har man projekteret Bygningen af lig
nende Skibe, men omtrent dobbelt saa store som det oven
nævnte. 

Luftfartsudstillingen i Paris. 
I Dagene fra den 18. November til 4. December afholdtes 

den trettende internationale Luftsfartsudstilling i Paris 
med Deltagelse fra England, Frankrig, Italien og Polen. 
Udstillingen samlede et meget stort Publikum, hvad der jo 
ikke er saa underligt, naar man tænker paa, at der var 
samlet over tredsindstyve Flyvemaskiner i een Hal. 

Største Parten af de udstillede Flyvemaskiner var Krigs
maskiner ( 26) og Sportsflyvemaskiner (26), medens der 
kun var seks, der var konstrueret til Lufttrafik. 
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tyder paa, at en god Løsning af dette Spørgsmaal 
vil vise sig at have været det Arbejde værd, som 
den har kostet at frembringe. 

Resume. 

Den foretagne Undersøgelse viser, at for en nor
mal Flyvemaskine ligger den Flyvefart, der giver 
den bedste Brændstoføkonomi over en given Di
stance i stille Vejr og i Medvind, en hel Del lavere 
end den Fart, man i Almindelighed betegner som 
Maskinens Marchfart. En nøjagtig Fastlæggelse ;if 
den individuelle Maskintypes mest økonomiske Fart 
kan kun ske efter en nøje Undersøgelse af de Varia
tioner, som Motorens Brændstofforbrug pr. Heste
krafttime og Propellerens Virkningsgrad undergaar 
ved Variation af Maskinens aerodynamiske Hastig
hed. Under Modvind vokser den mest økonomiske 
Fart med voksende Vindstyrker. 

Da Motorens Brændstofforbrug pr. BHKT. i Reglen 
er noget højere og Propellervirkningsgraden ofte 
lidt lavere ved lave Hastigheder end ved March
farten, bør man i stille Vejr og Medvind af Hensyn 
til Brændstoføkonomien vælge sin Fart lidt højere 
end den, hvor Maskinens samlede Luftmodstand er 
mindst. 

I alle Tilfælde og især under stærk Modvind 
vokser Brændstofforbruget stærkere ved Farter, der 
ligger under, end ved Farter der ligger over den, 
der i det foreliggende Tilfælde giver den bedste 
Økonomi. 

Med de for Tiden normale Maskiner kan det af 
Hensyn til Brændstoføkonomien ikke betale sig at 
søge op i store Højder, med mindre man der kan 
finde væsentligt gunstigere Vindforhold end i lav 
Højde. 

En Propeller, hvis Stigning kan indstilles indenfor 
passende Grænser under Flyvning, vil kunne give en 
betydelig Forbedring af Brændstoføkonomien ved 
store Flyvefarter, idet den muliggør, at man med 
Fordel kan søge op i stor Højde. 

Frankrig deltog, som naturligt var, med det største Antal 
Udstillere, men man savnede dog de aller nyeste Typer af 
Krigsflyvemaskiner, som f. Eks. Wibault, Dewoitine, Mu
reaux, l\forane, Nieuport, Bernard, Gourdou. 

England var repræsenteret ved Bristol, Fairey og Haw
ker, Italien ved Bredo, Caproni og Savoi Marchetti, og Po-
len ved P.Z.L. samt R.W.D. ;, 

Foredrag i det kgl. danske aerouautiske Selskab. 
Torsdag den 24. November havde Selskabet samlet sine 

Medlemmer til Foredrag i Festsalen paa Hotel Phønix, hvor 
Løjtnant John Foltmann livligt og interessant skildrede sin 
Flyverejse til Italien og Tripolis. Navnlig dvælede Fore
dragsholderen ved den store Indflydelse, som den italienske 
Aero-Klub har paa Sportsflyvning i sit Hjemland, idet dens 
86 Underklubber ialt raader over ca. 900 Sportsflyvema
skiner. Foredraget, der overværedes af den herværende 
italienske Minister, Grev Capasso Torre di Cabrara, den 
italienske Presseattache Silvestri, Selskabets Ærespræsi
dent, Hs. Ekscl. Generalløjtnant Nyholm, Generalinspektø
ren for Flyvetropperne, Oberstløjtnant C. Førslev o, m. fl., 
hilstes med stort Bifald. 
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Jordomflyvninger. 

Ruten som von Gronau fulgte pna sin Verdensflyvning, en Distunce pan en. 411000 km. Hun anvendte Dornier Flyvebunden .Grønlund"nJ•, 
udst;ret med to BJIIW VII-Motorer (600/700 III{.). Besætni ngen bestod af Flyverne von G1·011n11 og Gert vo11 Rot/1, Rudlotelegrnlisten l'l'il: 

.tlbrec/11 samt Mekanikeren Fran: Rack. 

T re Gange har nu <len tyske Flyver Wolfgang 
von Gronau, Direktør for den tyske Trafik
flyverskole, overfløjet det nordlige Atlanter

hav, og alle tre Gange er han gaaet over Irland
Grønland- Labrador. De to første Flyvninger 
fandt Sted i 1930 og 1931, og den sidste er blevet 
gennemført i Aar. Paa alle Turene har han an
vendt en Dornier-Wal Flyvebaad, udstyret med to 
B. M. W.-Motorer. 

Turen, der blev foretaget i Aar, skulde blive den 
mest bemærkelsesværdige. Uden Forreklame af 
nogen Art startede von Gronau den 22 . .Juli fra 
Flyvebaadsstationen List paa Øen Sild og gennem
førte programmæssigt sin tredje Flyvning over 
Atlanterhavet via Grønland, og først efter Ankom
sten til Nordamerika fik man at vide, at han paa
tænkte at fortsætte vestover, Jorden rundt. 

Hans fortsatte Flyvning var en rask Bedrift, i 
Særdeleshed naar man tager i Betragtning, at der 
ikke forud var tilrettelagt nogen Hjælpeorganisa
tion paa Jorden; - han var helt og holdent henvist 
til at stole paa de Hjælpemidler, han selv medførte 
ombord. Til Held for hans Forehavende medførte 
han tilstrækkeligt Radioudstyr, og det kom ham til 
Hjælp, da han maatte foretage en Nødlanding i 
den bengalske Havbugt 250 km fra Birma's Kyst. 

Et Brud paa Kølevandspumpen tvang ham til at 
lande i meget høj Sø og tilkalde Assistance fra en 
af Damperne i Nærheden. Hertil kunde han imid
lertid ikke anvende sin Kortbølgesender, men 
maatte under store Vanskeligheder rigge en An
tenne op for at kunne benytte den medførte Lang
bølgestation. Denne skaffede Forbindelse med en 
forbipasserende Damper, der tog Flyvebaaden paa 
Slæb ind til Rangoon. Her blev Skaden udbedret, 

Forljenslmedaillen i Sølv. 
Følgende Flyvere og Mekanikere, der i Sommer deltog i 

Lauge Koohs Ekspedition, har faaet Fortjenstmedaillen 
med særlig Inskription: Flyverløjtnant Viclor Peter.~en, Sø
løjtnanterne Harms, Miinler og Overbye samt Mekanikerne 
Kramme, Frode Hansen, H. I. Jensen og Kjær. 

Flyvningen fortsattes, og den 9. November naaede 
Luftfartøjet tilbage til Tyskland. 

• 
For rigtigt at vurdere denne smukke Flyvning 

maa man tænke paa, at det trods alle Flyvningens 
store Fremskridt kun to Gange tidligere er lykke
des at gennemføre lignende Forehavender med 
Flyvemaskiner. 

I 1924 gennemførte nogle amerikanske 1\l'ililær
flyvere en Flyvning fra New York og vestover, 
idet de hovedsagelig fulgte den samme Strækning 
som von Gronau. Af de fire Maskiner, der startede, 
naaede de to tilbage til New York efter en 6½ Maa
neds Rejse. Flyvemaskinerne, der blev benyttet, 
blev afvekslende anvendt som Land- og Søflyve
maskiner, alt eftersom Turen gik over Land eller 
Vand. Understellet blev udskiftet paa passende 
Mellemlandingspladser, og de Ophold, der derved 
fremkom, forklarer bl. a. Rejsens Varighed. Forud 
for Flyvningen var der saaledes gaaet store For
beredelser, og under selve Togtet nød de godt af 
den storstilede Hjælpetjeneste, som den amerikan
ske Marine havde oprettet ved at stationere et An
tal Skibe langs Søruterne. 

Den anden Flyvning Jorden rundt, som <let lyk
kedes at gennemføre, var de to Amerikanere Post 
og Gally's fabelagtige Færd i 1931. De startede fra 
New York og fløj i østlig Retning over Irland, Rus
land, Sibirien, Stillehavet, Alaska tilbage til deres 
Udgangspunkt. Hele Flyvningen blev gennemført 
paa 8 Dage 15 Timer 51 Minutter. 

Von Gronau's Flyvning bliver saaledes den tred
je, der er fuldført rundt om Jorden, og det er før
ste Gang, der har været anvendt en Søflyvemaskinc 
til hele Turen. 

Ing. Than11in!f prm Vej til Sydafrika. 
Tidligt om Morgenen den 15. November startede Ing. 

Thanning og Frue fra Kastrup Lufthavn i deres Puss-Moth 
paa Hjemturen til Sydafrika. Ruten, der følges sydover, 
er Ziirich, Barcelona, Oran i Algier, over Sahara til Gao, 
Kano i Nigeria , Tsad-Søen, belgisk Kongo, Bulawayo til 
Johanneshurg, 
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Hvert Aar, naar Frosten tager fat, melder 
det Spørgsmaal sig blandt Automobilisterne: 
Hvorledes kan jeg bedst beskytte min Køler 
mod Frostf aren? 

Sprit har altid været anvendt og anvendes 
stadig i stor Udstrækning som Kølervædske 

Kølersprit er fuldstændig uskadelig for Køle
rens og Motorens Dele, medfører ikke hyppige 
Eftersyn og Efterspændinger og gør ikke Kø· 
leren utæt ved opløste Stenaflejringer. 

Kølersprit er billigst i Brugen og· faas i alle 
Købmandsforretninger, Brugsforeninger og 
ved Tankanlæg. 

Kølersprit skader ikke Lakken, naar Spritten 
er tilsat Vand i de almindelig anvendte Blan
dingsforhold. Bland derfor Vand i Spritten 
inden Paalyldningen. Sørg for at Kølerprop
pen slutter tæt. Kølersprit er dansk. 

Med en Blanding af Vand og denatureret 
Sprit faar De en Kølervædske, som holder 
sig flydende selv i den strengeste Kulde. 

Ved at anvende ¼, Sprit og 8/ 4 rent Vand 
vil De faa en Kølervædske, der i Almindlighed 
vil kunne yde tilstrækkelig Beskyttelse i vort 
K1ima1 idet Blandingen er frostsikker indtil ca. 
+ 9°c. 

I stærke Frostperioder vil en Blanding paa 
1/ 3 Sprit og 2/ 3 Vand kunne benyttes, idel denne 
Blanding er frostsikker indtil ca + 15 ° C. 

Saafremt Kølervædsken ønskes frostsikker 
ved andre Temperaturer, vil Blandingen kunne 
fremstilles efter følgende Tabel: 

Sprit • . • • . . . 11 QO/o 120010125 O/o 1300/o 135 O/o 140010 
Vand . . . . . . 9O0/o 8O0/o 750/o 7O0/o 650;o 6O0/o 
Frostsikkertil + 3 + 7 + 9 + 12 + 15 +19 

Aktieselskabet DE DANSKE SPRITFABRIKKER har udsendt en lille Vejledning, hvoraf det 
fremgaar, hvilke Fordele Sprit anvendt som Kølervædske har, samt hvorledes Spritten anvendes 
lettest og billigst til Formaalet. Forlang denne Vejledning i de Forretninger, der sælger denatureret 
Sprit, hos Benzin-Forhandlerne eller ved Henvendelse til Selskabets Afdelinger og Agenter. 
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Aristokraten blandt Motorcycler 

~ 
Et B, P. Manke 

Uovertruffen Konstruktion 
Højeste britisk Kvalitet 

Billigste danske Priser 
10 fremragende Modeller - Priser fra 

Kr. 875.oo 
Forlang Pro•pekt 

C. REINHARDT 
Lyngbyvej 36 - Søtorvet 1-3 - Vodroffsvej 56 

Motorcycle-Lageret: 
Kalkbrænderihavns Sydkaj, Øresundsg, For I. 

P. Knud.~en, Hobro, spørger: 
Fremstiller det engelske Armstrong 

Motorfirma ikke en Del forskellige 
Typer, og i bekræftende Fald hvilke? 

Sv.: Armstrong Siddeley fremstiller 
80 H.K. Genet Major, 140 H.K. Genet 
Major, 150 H.K. Mongoose, 215 H.K. 
Lynx, 260 H.K. Lynx Major, 340 H.K. 
dobbelt Mongoosc, 400- 460 H.K. .Ja
guar, 535 H.K . .Jaguar Major samt 800 
H.K. Leopard. Altsaa noget for en
hver Smag. 

- o-

Luftfartforsikringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Fraktion for Danmark 
Tlf. Central 12 793 

<:• 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 

C(;'alrige berømte Flyvere Verden over benytter: 

BOSCH -:XCagneter BOSCH-'Dynamoer 
BOSCH -Startmagneter BOSCH -Startere 

BOSCH -C(;'ændrør BOSCH -Gummikoblinger 

A/s MAGNETO 
København Ø. - Østel"' Fal"'imagsgade 2B 

Tlf, 13852 Generalrepræsentanter for 
Robert Bosch A-G., Stuttg art 

Tlf, 13852 

. 
• . . . .. 
• • 

.. . 
• • . . 
• • • . . . 
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NYE BØGER 
H. A. Lewis-Dale: 

Aviator and the aerodrome. 
Illustreret ....... . . ca. Kr. 6.50 

Ch. Sprigg: 
The airship, its design, history, 
operation and future. 

ca. Kr. u.00 

For alle Begyndere: 

Practical Flying for Amateurs. 
Gennemillustreret med Fotogra
fier og Diagrammer, ca. Kr. 5.50 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telf. 2552 - 1a303 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

S. Karlse11, Slagelse, spørger: 
Hvor kan jeg faa Oplysning om, 

hvilke Bøger der paa Tysk er udkom
met om Svæveflyvning? 

Sv.: Ved Henvendelse til August 
Bangs Boghandel, Vestefibrogade 60, 
København V. 

- o-

l(. Jenssen, København, spørger: 
.Jeg har hørt Tale om, at der findes 

haleløse Svæveplaner. Hvor kan jeg 
se Billede og Beskrivelse af en saa
dan? 

Sv.: F. Eks. i »Flugsport« Nr. 1!-l/ 
1932 Side 356- 357, samt Nr. 22/1932 
Side 417 og 418. !øvrigt har flere lig
nende Typer været beskrevet i »Flug
sport«. 

- o-

A. 111. S., Amagerbrogade, spørger: 
>Flyve bedes meddele mig, hvor jeg 

kan faa Oplysninger om Resultaterne 
fra det sidste Stævne ved Rhøn. 

Sv.: Se >Flugsport« Nr. 16 og 17/ 
1932. Begge Numre indeholder detail
lerede Oplysninger om de opnaaede 
Resultater. 

€.,(·1/\(\) 
····· t. j · .... 

· .... 
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NYE BØGER 
H. Jacobs: 

Schwanzlose Segelflug- und 
Raketenmodelle. 80 Fotografier 
2 Modelblade . , . . . . ca. Kr. 2.75 

H. Jacobs: 
Werkstattpraxis filr den Ban 
von Gleit- und Segelflugzeugen 
150 Fotografier. 

Kartonneret ca. Kr. 4.00 
Halvlærred ca. Kr. 4.50 

H. Jacobs: 
Segelflugzeug . . . . . ca. Kr. 4.50 

Lola Schroler: 
150 Fallschirmsabspriinge. Rigt 
illustreret ........ ,. ca. Kr. 2.50 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telf, 2552 - 13303 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 



Repræsentant: 

Pintsch 
Drejelinsefyr 
til Natluftruter 
og Lufthavne 

Type DL 150: 1,7 Million HK. Lysstyrke 
Type DL 115: 112 Million HK. ,, 
Type DL 50: 150.000 HK. ,, 

t 
er blevet fremstillet med særlig Hensyntagen til 

de værdifulde Erfaringer, som Flyverne har sam

let paa de Natluftruter, der hidtil har været 

gennemfløjet. 

Cand. polyt. Fr. C. Steenberg 
København 

JULIUS PINTSCH A. G. 
BERLIN 

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

Andrees Polarfærd 1897 
En Beretning paa Grundlag af de i Somme
ren 1930 paa Hvideøen fundne Dagbøger og 
Optegnelser at S. A. Andree, Nils Strindberg 

og Knut Frænkel. 

Kr. 12.00. Indbundet Kr. 19.00. 

AUGUST BANGS BOGHANDEL 
VESTERBROGADE 60 
TELEF,: 2552 - 13,404 - 13.303 
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BULLD06 EENSÆDEl KAMPMASKINE 

FREMSTILLET HELT AF STAAl 
fremhæves som det "mest epokegøreµde" Eksempel paa Staalkonstruktion indenfor 
Nutidens Luftfart. I Luften er dens Overlegenhed fastslaaet, og den er uden Lige som 
een-sædet Kampmaskine for Dag- og Natflyvning. Den indgaar som Standard Luftmateriel 

i Luftflaaderne for England, Australien, Letland, Estland, Sia11,1.,,....ete. 

THE BRISTOL AEROPLANE CO. L TD., FIL TON, BRISTOL 

PRl81 
Pr. Nummer IO •r• 
~. Augan1 I Kr. 

Repræsenteret i ·Danmark og Island ved: 

A. B. C. HANSEN COMP., In~ustribygningen, København V. 

Vd.stndt 8. Jr111unr 1931. 

AU8U8T BANG 
(loltrykktrl1t ,.Ablalonu) 

VHtubrogad• 10 " Kabenh• vn V. 
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