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Færdig med Flyvning uden Instrumenter. 
Af Trafikflyver, Løjtnant S. Steinbeck. 

]EN GANG i 1925 geraadede jeg paa Hjemvejen fra 
Berlin allerede ved Fehmern i et enormt og ved
holdende Regnskyl fra et Skydække, der slæhle 

over Lolland-Falsters flade Terræn; ved Vordingborg 
satte det kuperede Terræn en Stopper for videre Frem
trængen, og jeg endte, efter at have forsøgt forgæves i 
forskellige Retninger, med at sidde fast paa Banen ad 
Næstved til, stadigt flyvende med Hovedet dukket bag 
Vindskærmen og tørrende det venstre Brilleglas med 
Handsken, - til Tider var jeg endda inde i det nu 
helt nedsænkede Skydække. 

.Jeg var fortvivlet - og samtidig ærgerlig over ikke 
at have taget C'n Landing i Terrænet, medens Legen 
endnu var god; Klimax naaedes, da jeg efter nogle Øje
blikkes Skjul i Skydækket gensaa Terrænet i et yderst 
begrænset Synsfelt, liggende i en fæl Vinkel tværskibs. 
Heldigvis holdt jeg stædigt fast i den Opfattelse, at Ma
skinen laa rigtigt, Jorden forkert, i de faa Sekunder 
til Fænomenet afsløredes som Siden af en skovbevok
set Kuppel. -

Hvordan huskede jeg ikke, men jeg fik dog gjort om
kring og gensaa ved Næstved det nederste af en Skor
sten, som jeg kort før havde passeret; her saa jeg plud
seligt et lyst ensfarvet Terrænc;tykke, som lovede godt 
for en Landing, drejede bi og lukkede for Gassen; un
der Forbisvævningen langs en Vej viste Marken sig 
dog at være opdelt i alt for smaa Stykker, men sam
tidig saa jeg, at den paa den anden Side af Vejen sta
dig fortsattes , saa at den vel maalte en ;-3_ 400 Meter. 
Nu satte jeg mig, sprang ud og styrlede igennem Skyl
regnen op imod et Hus, som laa Hge over Vejen. - Her 

var en Bondemand standset med sit Heslekørcløj for 
at faa Rede paa, hvad alt det Rrummeri skulde betyde·. 
og han mødte mig med det Spørgsmaal: • Kan De ikke 
flyve i Regnvejr? «! - Det maatte jeg desværre ind
rømme. -

Et Par Gange har jeg nydt den Slags Fon,krækkcl
ser >paa Tid ' i Aarene 1920- 27, som virkelig kunde 
faa en til at ville tage Afsked med et saadant Befor
dringsmiddel - indtil Sigtbarheden atter lokkede lil 
det herligste af alle Job. -

Akute Forskrækkelser, som ufonnodct Læl Forbiflyv
ning af opstaaende Terrængensl:mde kunde afstedkom 
me, regner vist ingen for ubehagelige Erindringer, fordi 
Oplevelsen straks igen føltes som noget overslaat'l: 
tvungne Landinger i Terræn, som saa broget dier endog 
haabløst ud, toges altid med en fatalistisk Ro. 

Nu tænker man paa den Tids Flyvning med en Fo
lelse af Lettelse over at have sagt 

•aoodbye to all thot• , 

takket være dels Driftssikkerheden - men navnlig In
strumenterne, som muliggør Flyvning i Tange og Skyer 
i ubegrænset Tid. 

Straks efter al del l'undmnenlale Instrument. cl i og 
for sig ganske simpelt Apparat bestaaende af et Gyro
skop, hvis Stræben efter at bibeholde sin roterende ]k
vægelse i det oprindelige Plan bragte en Viser til at 
give Udslag til den paagældende Side, saasnart Maski
nen svingede, var bragt i Handelen, udrustedes D.D.L.s 
Rutemaskiner dermed; det var i 1928 - og siden har 
vi været vel flyvende. - S. Steinbeck. 

Flyvemaskinen som Undervandsba·ad. 
Søløjtnant Topsøe-Jensen, Statens Luftfartstilsyn, beretter om en natlig Flyve

tur, der sluttede under Vandet. 

DET var i Juli 1927, fortæller Søløjtnant Topsøe-Jen
sen, vi laa ved Assens med en Gruppe af de gamle 

H.M.I.'er (Hansa-Brandenburg Monoplaner) og skulde del
lage i en Natøvelse med Eskadren. Jeg skulde ved denne 
Lejlighed fungere som Observator og sad derfor i bageste 
Cockpit. 

Da vi skulde lande - det var Vindstille, >blankt Vande 
og lidt diset - holdt Flyveren Luftfartøjet flyvende tæt 
over Vandet henimod Landingsfartøjet, en Robaad med 
Flagermuslanterner i hver Ende, - og saa skete det. Luft
fartøjet tog Vandet med fuld Flyvefart, gjorde et mægtigt 
Hop og kom ned paa Næsen med et Brag, hvorefter del 
væltede om paa Ryggen og flød med Bunden af Pontoner
ne i Vandoverfladen, Resten under Vand. 

Idet Luftfartøjet gik rundt, blev Flyveren slynget ud, 
mens jeg, der under >Hoppet« havde stemt begge Fødder 
mod Skottet til Førerrummet, var saa uheldig at træde en 
Fod igennem, saa at jeg nu sad uhjælpelig fast - et Par 

Meter under Vandoverfladen. Jeg mente, det kun var Se
kunder om at gøre, hvis jeg skulde naa at komme løs, inden 
jeg druknede som en Mus i en Fælde, men til min Over
raskelse blev der ved at være Luft oppe under Bunden af 
Cockpit'et, der var blevet nogenlunde tæt i Tidens Lob af 
Støv og Olie, og nu virkede som en Slags Dykkerklokke. 

Jeg sled som en rasende for at faa Foden fri, mens Van
det steg Centimeter for Centimeter; det tog, efter hvad jeg 
har faaet oplyst, en halv Snes Minutter, der forekom mig 
som en Evighed, inden det lykkedes, og jeg til mine Kam
meraters største Forbavselse pludseligt dukkede op ved Si
den af Rofartøjet, der i Mellemtiden var kommet til og 
havde taget Flyveren ombord, og som nu skulde til at 
slæbe Vraget ind i Havnen. 

Næste Morgen blev >Undervandsbaadenc taget paa Land 
ved Hjælp af en Kran. Den kom aldrig ud at flyve mere, 
hverken over eller under Vandet, men endte sin lange og 
tro Tjeneste paa Baalet. 
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En Flyvning Kalundborg-Aarhus med "for meget venstre Ben". 
Af Kaptajn A. P. Botved. 

][ 
1922 havde vi en Isvinter, som bandt alle vore Far

vande med saa svær Is, at selv de største Dampere 
kun kunde klare sig med Isbryderhjælp. 

Det var derfor naturligt, at Flyverne traadte til og bi
drog, saa godt som det daværende utilstrækkelige Materiel 
tillod det, at vedligeholde i hvert Fald Postforbindelsen 
mellem Sjælland og Jylland. 

. Jeg fik det ærefulde Hverv at lede denne Postflyvning 
med Station i Kalundborg. Vi anvendte praktisk talt alt, 
hvad vi havde af flyveklart Materiel. Hovedparten af Ma
~kinerne var de tyske L.V.G. Skolemaskiner med 120 H.K. 
Mercedes Motor. 

Vi rejste en helt Teltby paa Gisseløre ved Kalundborg 
og brugte Isen paa Fjorden til at starte og lande paa. Maa
let for Flyvningerne var Aarhus, med Mellemlanding paa 
Samsø. . 

Det frøs haardt, men saalænge Frosten holdt sig, var 
Vejret temmelig klart og Sigtbarheden ganske god. Flyv
ningerne gik derfor ganske godt og regelmæssigt til Trods 
for, at vi kun havde de nødtørftigste Instrumenter i Ma
skinerne. Vi manglede bl. a. Kompasser, og det var denne 
Mangel, der giver Anledning til denne lille Historie. 

Da Tøvejret for Alvor satte ind, gik der en fjorten Dages 
Tid, forinden de normale Trafikmidler kunde begynde 
igen, og det blev den drøjeste Tid for os. Nu blev Sigt
barheden elendig. Taage, Regn og Snesjask var de Fora 
hold, hvorunder vi fløj, og selv om Afstandene jo ikke var 
store, kneb det alligevel med at finde Vej. 

En Dag var det rent galt. Kapt. Larsen, ogsaa kaldet 
>Monsieur<, og jeg begav os i samme Maskine paa Vej til 
Aarhus. Jeg skulde ikke med længere end til Samsø, hvor 
jeg skulde hente en motorhavareret Maskine. Det var Taa
ge og Regn; vi fløj i ca. 5 m's Højde over Isen ud igennem 
Kalundborg Fjord til Refsnæs Fyr, og derfra tog vi saa 
Tilløb for at ramme Samsø. Vi var hundeangst for at 
ramme Norden for Øen, hvorved vi vilde ende et Sted 
oppe midt i Kattegat, hvor Benzinen vilde slippe op. Det 
vilde med andre Ord sige, at vi vilde komme til at sidde 
paa en Isflage, indtil vi sank. 

Tiden for Flyvningen fra Fyret til vi skulde kunne se 
Land paa Samsø var ca. 10 Minutter. Da der var gaaet 
10 Minutter og mere til, kunde vi ikke se andet end det 

sædvanlige graa Issjap med enkelte Pletter af aabent Vand. 
Efter 12 Minutter enedes vi om at give >vem~tre Bene, 

svinge til venstre for i alle Fald at undgaa Kattegat. Det 
gjorde vi da, og fløj og fløj - stadig uden at se Land. 
Minutterne føltes efterhaanden som Timer. 

Da der var gaaet saa mange af dem, at det efterhaanden 
kunde blive til en Timestid, begyndte vi at blive hede om 
Ørene, - stadig ingen Landkending . 

Endelig dukkede Land op i Taagen, en lang lav Kyst
strimmel, der slaaende lignede Kysten ved Travemiinde. 
Vi satte straks Kursen mod Land og landede paa Isen, med 
Tak til det naadige Forsyn, men hvor var vi? Det kunde 
være et Sted i Jylland eller paa Nordfyn eller paa en af 
Øerne. Et Par Mand kom nu fra Kysten ud imod os. Vi 
enedes om, ,saavidt muligt, ikke at give os nogen Blottelse, 
men naturligvis maatte vi se at faa ud af dem, hvor i 
D. . . . . . . Skind og Ben vi var. Jeg begyndte forsigtigt 
med at spørge, hvor langt der vel kunde være til nær
meste større By. Jah! en Mils Vej vel. Hvad den da hed? 
Jow, den hedder da Slagelse! Tableau. Det var Kysten 
ved Mollerup Havn, vi stod paa. 

Det, der var sket, var, at vi af lutter Frygt for at ramme 
Norden for Samsø, ubevidst hele Tiden havde >givet ven
stre Bene (drejet til venstre) og derved var kommet Søn
den for Øen. Saa gav >Monsieur« først for Alvor venstre 
Ben, hvilket førte os midt ned gennem Storebælt, og nu 
var vi altsaa havnet paa Sjælland igen. 
- Uden at mæle noget om, hvad vi skulde i Mollerup, fik 
vi i en Fart startet igen og fløj nordpaa langs Kysten, hop
pede over Asnæs og landede kort efter paany i Kalund
borg. Kammeraterne troede naturligvis, vi havde været i 
Aarhus, og Postvæsenet var mødt op for at hente Jyllands
posten. Saa maatte vi gaa til Bekendelse. 

Jeg havde Dagen før bestilt Kompasser fra København. 
De var nu heldigvis ankommet. Der var naturligvis ikke 
Tid til at foretage en Indbygning af Kompasset i Maskinen 
og faa det >rettetc. Med Kompasset i Skødet drog vi af 
paany, mens alle de tilstedeværende havde Munden truk
ket op til Ørene af Grin. Denne Gang ramte vi Samsø. 

Se, saadan kunde det gaa til den Gang. Det kan natur
ligvis ikke ske mere. 

Botved. 

~ • ,~--~- r--:----_-_ -_ -_ -_-_-___ ,~~ =\'?:' ::=======::::------, 
/ 
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Den første Passager- og Postrute København-Hamborg. 
Af Kaptajn C. C. Larsen. 

Den lørslc Lullpost bringes omloord. 

DEN 15. September 1920 havde jeg den Ære at 
aabne Det Danske Luftfartselskabs første Rute 
paa Hamborg. Det ligger jo ikke saa langt til

bage i Tiden, men tager man i Betragtning den kolos
sale Udvikling, Flyvningen i det mellemliggende Tids
rum har gennemgaaet, maa man alligevel sige, at For
holdene den Gang var ret primitive. 

Selve Maskinerne var egentlig praktisk talt lige saa 
driftsikre og velflyvende, som de er nu til Dags, men 
hvad der manglede fuldstændigt, var hele den Jord
organisation, som siden efter, lidt efter lidt, er vokset 
frem. Jeg tænker her først og fremmest paa Radio
og Vejrtjenesten, der for den moderne Lufttrafik spil
ler en saa uhyre Rolle. Haclioinstallation i Flyvema
skiner havde man jo ikke den Gang, og de meteorolo
giske Oplysninger, man kunde faa, var yderst mangel
fulde. 

Selv om man pr. Telefon før Starten havde faaet Mel
ding om Vejrsituationen paa Bestemmelsesstedet, kunde 
jo mangt og meget ændre sig i Løbet af de ca. 2 Timer, 
Turen varede. Imellem Start og L:tnding var man uden 
nogen som helst Forbindelse med Omverdenen. 

Man havde heller ikke den Gang de moderne ypper
lige Instrumenter, man nu har. Kompasserne var ikke 
gode, og Blindflyvningsinstrumenter manglede totalt. 

De anvendte Maskiner, De Havilland 9a med ca. 240 
H.K. Siddeley Puma Motorer, var omdannede Militær
maskiner. De var som nævnt velflyvende og driftsikre, 
men set med Nutidens Øjne meget lidt egnede til Tra
fik.brug. I Passagerrummel ( det tidligere Observatør
rum) kunde anbringes indtil 3 Passagerer. Der var 
kun 2 Siddepladser, og den 3. maatte derfor enten sidde 

paa Skødet af en af de andre eller staa op. Rummet 
var endvidere saa smalt, al det kunde knibe med at fan 
særlig omfangsrige Passagerer trykket heil ned. Bagage 
af større Omfang end en almindelig Haandkuffert kun
de ikke medføres. 

Da Maskinerne var aabne, maatte Selskabet udlevere 
Flyvebeklædning til Passagererne, og dette Pnnklæd
ningsspørgsmaal voldte til Tider ikke ringe Vanskelig
hed. De 2- 3 Sæt Flyveløj, Stationen raadede over, var 
nemlig ikke allid hjemme. Saa maatte den private 
Hjælpsomhed paakaldes. Man laante hos en anden 
Flyver eller hos en af Mekanikerne. Tøjet passede ikke 
lige godt, og det var ikke altid, man kunde skaffe det 
hele, men det gik alligevel, selv om en eller anden af 
Passagererne manglede baade Briller og Hand!>ker. Det 
tog den Tids Passagerer med godt Humør. •Blæse være 
med det, « sagde de, »bare vi ellers kommer ned igPn i 
god Behold.« 

Hvad derimod mange af dem var utilfredse med, var 
Uroen i Luften, der den Gang ret ofte bleY kaldt , Lul'l
huller «. 

Det er mit Indtryk, at dette misvisende Udtryk har 
givet mange Mennesker ganske fejlagtige Begreber om 
Flyvningens Sikkerhed. Ofte kom en Passager hen til 
Flyveren og spurgte: , Sig mig engang, hvordan er det 
med disse her Lufthuller, som man læser saa meget om 
i Aviserne? « Naa, saa oplyste Flyveren selvfølgelig 
Manden om Sagens rette Sammenhæng og væltede der
med en Sten fra en beklemt Passagers Hjerte. 

Havde man nu og da en Tur i fuldstændig rolig Luft, 
hændte det, at Passagererne efter Landingen kom hen 
og komplimenterede for den smukke, beherskede Flyv
ning. 

En Gang fik jeg en saadan Kompliment ar en Nord
mand, som jeg havde befordret fra Hamhorg til Kø
benhavn. »Men den tyske Flyver, som i Formiddags 
fløj mig fra Amsterdam til Hamborg, « tilføjede han, 
»han fløj s'gu skidt, op og ned hele Tiden, Vorherre 
bevares! « 

Sagen var meget lige til. Tyskeren havde fløjet med 
ham midt paa Dagen i den værste Varmeuro. og del 
havde oven i Købet blæst en Del. Jeg fløj med ham 
hen under Aften, da der ingen Varmeuro var, og da 
Vinden for Resten var løjet fuldstændig af. 

Jeg tog selvfølgelig min tyske Kollega varmt i For
svar, men jeg tror ikke, det helt lykkedes mig at over
bevise Nordmanden. 

For en Flyver er det meget interessant at konstatere 
den Udvikling, som Aar for Aar bringer Flyvningen 
mere og mere i Forgrunden. Maskinerne kommer og 
gaar med en Planmæssighed, som er forbavsende i Be
tragtning af de Vanskeligheder, man har haft at kæmpe 
med. Takket være Radio, Vejrtjeneste, Luftfyr, gode 
Kompasser, moderne Blindflyvningsinstrumenter o.s.v. 
kan Flyveren nu uanset Vejret føre sine Passagerer sik
kert fra Havn til Havn. 

Kun Taagen, denne Flyverens værste Fjende, er end
nu ikke helt overvundet, men en skønne Dag vil ogsaa 
den blive besejret. C. C. Larsen. 
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1911. Hæren faar sin første Flyvemaskine foræret al daværende 
Kaptajn Gruth. - Det er B-S. Monoplanet. 

1920. D.D. L. paabegyncler sin Lulttrulik med aabne Maskiner, hvor 
Passagererne man iklædes tykt, pelsforet Tøj. 

1912. Generalkonsul V. Ludvigsen forærer lllarinen dens første Fly
vemaskille. Det er øGlenten•, som har tilhørt Robert Svendsen. 
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-
1933. Hærens Flyvertropper anskaffer nye Rekognosceringsmaskiner: 

Fokker CVe med 600 Hl{. ,Brlstol• Pegasus Motor. 

19:JJ. Orlogsværftet bygger en stor 3-motoret Trufikllyvemaskine til 
D.D. L., hvor der er Pinds til 16 Passagerer. 

1933. Marinens Flyvevæsen anskaffer Torpedoplaner. Typen, Hnwker 
.Dantorp•, er udstyret med en 800 Hl{, Armstrong Leopard lllotor. 
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Interessante Flyvninger. 
Af Slationschef i Det Danske Luftfartselskab, Løjtnant K1111d Lybye. 

F LYVs Redaktion har bedt mig fortælle nogle 
Smaatræk fra Lufthavnen, og jeg vil med Glæde 
efterkomme Anmodningen, men Rute/ lyvningen 

er efterhaanden kommet ind i saa regelmæssige og faste 
Former, at det ikke er nemt derfra at hente andet end 
tørre Tal og rent saglige Emner. 

Naar en Lufthavn først har 34 planmæssige Starter 
og Landinger i Døgnet og mellem 80 og 130 Passagerer 
om Dagen som Tilfældet er i Kastrup Lufthavn om 
Sommeren - fæstner man sig ikke meget ved Begiven
hederne ved de enkeltr Maskiners Ankomst og Afgang. 
Tjenesten er stykket ud til et større Personale, der hver 
har sin Opgave, og Publikum og Smaabegivenhederne 
- som man har ønsket, at jeg skulde fortælle om -
kommer derved lidt mere paa Afstand end tidligere, 
hvor man praktisk talt kunde beskæftige sig med hver 
enkelt Passager. 

Afvekslingerne og de morsomme Opgaver forekom
mer nu til Dags hovedsagelig ved Ekstra-Flyvningerne, 
der hver for sig bande i deres Tilrettelægning og For
maal stadig rummer nyP Momenter. 

Opgaverne er mangeartede, og man staar den ene 
Dag overfor at skulle yde øjeblikkelig Hjælp i en Nøds
situation - som r. Eks . da Direktøren for Statens Se
ruminstitut, Dr. Thorvald Madsen, under Kappeepide
mien i Sverige med faa Minutters Varsel skulde • sættes 
over• til Malmø med Serum - medens de til andre Ti
der kræver Ugers Forberedcl'icr med Undersøgelse af 
Landingsforhold, Anskaffelse af Kortmateriel, Udlæg
ning af Brændstofdepoter og meget andet. 

Som Eksempel paa forskellige Arter Ekstrrz-Flyvnin
ger, D.D.L. har paataget sig udover den almindeligst 
forekommende Personbefordring, kan nævnes: Foto
graferingsflyvning, Sygetransporter, Presseflyvninger 
og Reklameflyvninger - ja selv Ef iersøgningsf lyvnin
ger har Selskabet udført, idet det en Sommerdag for et 
Par Aar siden fik som Opgave at finde Liget af en 
i\Iand, der var druknet under Badning udfor Amagers 
Sydkyst. Det lykkedes virkeligt fra Luften at finde Li
get og dirigere Fiskerne, der med Bamle deltog i Efter
søgningsarbejdet, hen til Stedet, hvor den unge Mand 
var druknet. 

Studiner paa Udflugt. 
For imidlertid at blive ved Begivenhederne i indevæ

rende Aar kan det nævnes, at 16 glade unge Studiner 
fra Frk. Zahles Skole efter vel overstaaet Studentereks
amen havde løsrevet sig fra Traditionerne, og i Stedet 
for den sædvanlige Køretur omkring •Hesten« paa Kon
gens Nytorv med efterfølgende Middag pan Skodsborg 
eller cl andet af Kystens Badehoteller havde fundet paa 

at flyve til Malmø for derfra pr. Bil at lage til Falsterbc, 
for at feste. 

»Skovtur« med Madkurv. 
Ideen » Skovtur med Madkurv c ad Luftvejen blev alle

rede i 1932 praktiseret herhjemme, idet der i Forbin
delse med Foreningen Danske Flyveres og Politikens 
Flyvestævne var arrangeret Flyveture fra København 
over Helsingør, Fredensborg, Hillerød tilbage til Køben~ 
havn. Hver Passager fik ved Starten udleveret en lille 
Frokostkurv med tilhørende Drikkevarer. Betalingen 
herfor var inkluderet i den - ~ iøvrigt meget billige -
Flyvebillet. 

Danmark rundt. 
I Aar var man gaaet et Skridt videre ad samme Vej 

idet Politiken arrangerede en , Skovlure for 17 Gæster. 
nemlig 16 voksne og en lille Pige paa. 3 Aar. Selslrnbet 
fløj fra København via Rømø og Skagen tilbage Lil 
Hovedstaden. Paa Rømø var der arrangeret Frokost 
paa Badehotellet, og efter at have tilbragt ca. 3 Timer 
paa Rømø, hvor man bl. a. forslog Tiden med Badning, 
medens Maskinens Besætning paafyldte Benzin fra det 
i samme Anledning udlagte Benzindepot, startedes der 
til Skagen, hvor Landing fandt Sted paa Strandbredden. 
Atter blev der badet og derefter serveredes der five 
o'clock tea paa Hotellet. Klokken ca. 20 returnerede 
Maskinen til København med de begejstrede Pasagerer, 
der paa een enkelt Dag havde haft Lejlighed til at se 
saa godt som hele Danmark fra Luften. 

Ud i det Blaa -
For saadanne Fornøjelsesture findes der selvfølgelig 

mange Variationer. En Dag bestilte en Herre, der 
aabenbart var Arrangør af en Tur for 8 muntre Køben
havnere, en Flyvemaskine til at flyve Selskabet op til 
Nordsjælland. Gæsterne mødtes paa Raadhuspladsen, 
hvor de tog Plads i to Biler og kørte til Lufthavnen. Kun 
Arrangøren vidste, 'hvor Turen gik hen, og jeg kan for
sikre Læserne, at Spændingen var stor, da Deltagerne 
ved Ankomsten til Lufthavnen blev beordret fra Vog
nene over i en Flyvemaskine, der holdt med snurrende 
Motor paa Perronen. 

Hverken Passagerernes Bønner eller Forsøg paa Be
stikkelse for at faa Flyvemaskinens Bestemmelsessted 
at vide bar Frugt og af Sted gik det - >ud i det Blaa ~. 
Hver Deltager havde i Knaphullet et Mærke, hvori stod 
>FARS DAG «, og det Afsnit af Turen, der faldt forud 
for Ankomsten til Lufthavnen og selve Flyvningen har 
sikkert kun været en beskeden Optakt til Festen. -

En Præmieopgave for Lytterne. 
Under den store Radioudstilling i København i Au

gust Maaned havde Radioudstillingen og Politikens Lyt
terblad arrangeret en morsom Præmieopgave for Lyt
terne. En Flyvemaskine blev sendt ud over Landet med 
lo Speakere om Bord, og Opgaven bestod i, at Lytterne 
skulde opfange 4 Verslinier, der blev udsendt ved Hjælp 
af Maskinens Radio-Telefonisender. Under Flyvningen 
fortalte Speakerne endvidere om, hvad der skete om 

(Fortsættes nederst pna nreste Side.) 
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ENDSKØNT Priserne er lave, er der et overordentlig 
smart Præg over den hurtige, elegante Plymouth Six. 
Ikke blot i Udseende, men paa ethvert Punkt er det 
den ultra·moderne Vogn, som har sat Verden en fuld
stændig ny Standard i Automobilværdi - og saa er 
det Verdens letteste Vogn at køre. 

FLYDENDE KRAFT· HELAUTOMATISK KOBLING • FRILØB· HYDRAULISKE BREMSER - TVÆRSTVRING 
Plymouth Six demomlreru uden Forbindende af enhver Plymouth Forhandler 

DANSK CHRYSLER SAMLEFABRIK, BOHNSjTEDT PETERSEN A /S 
Sundkrogsgade 1-3 København ø. 



HAWKER "NIMROD" 
MED 

ROLLS ROYCE KESTREL MOTOR 
LEVERET TIL DEN DANSKE MARINES FLYVEVÆSEN 

-- __ ::;;::,.c -

Rolls Royce Ltd., 15, Conduit Street, London. 
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Flyvningen i Søf artens og Menneskehedens Tjeneste. 
Af Søløjtnant .T. Miinter. 

En Baurc iorcs ombord i clcn [lyvende Rcclningsbnncl. 

X FORTSÆTTELSE af den i , Flyv • 's December
Nummer fremkomne Artikkel om de >flyvende 
Redningsbaade , skal jeg komme med nogle yder

ligere Oplysninger om De Forenede Staters Kystbevogt
ning (Unitecl Statc - Coast Guard) , og specielt om dens 
i de senere Aar oprettede Flyverafdeling (Aviation Sec
tion ) . 

Kystbevogtningen indstiftede~ den 4. August 1790 
og kan saaledes om faa Aar fejre sin 150-aarige Be
staaen. Dens Arbejde omfatter foruden den i nævnte 
Artikkel omtalte Redningstjeneste mange_ andre Opga
ver, herunder Ismeldingstjeneste, Toldvagtstjeneste og 
Fiskeriinspektion, samt i Krigstilfælde endvidere Kon
vojering og andre militære Opgaver. 

Det havde i mange Aar været Kystbevogtningen magt
paaliggende al oprette en særlig Flyvertjeneste til An
vendelse i Tilfælde, hvor Luftfartøjernes specielle Egen
skaber maatte gøre deres Indsats særlig værdifuld; 
men her som paa saa mange andre Punkter, hvor det 
drejer sig om Overgangen til noget helt Nyt, mødtes 
megen i\Iodstand, og de Pengemidler, som det lykkedes 
at faa bevilget til dette Formaal, var i Begyndelsen me
get knappe. Dog ved Udfoldelsen af en stædig Energi 
og en aldrig svigtende Tro paa deres Opgave lykkedes 
det efterhaanden at oparbejde en Flyvertjeneste, der 
ved sine Gerninger gjorde sin Eksistens berettiget, og 
som sluttelig i November 1928 førte til den lovformelige 
Oprettelse af Kystbevogtningens Flyverafdeling. Da 
det saaledes var blevet Regering<::n klart, hvilken Betyd
ning denne Flyvertjeneste kunde faa for Skibsfartens 
Sikkerhed, blev de bevilgede Pengemidler rigeligere og 
Tjenestens Effektivitet følgelig ogsaa væsentlig forøget. 
I Stedet for den oprindelige Forsøgsstation ved Glou
cester, Mass. med sin faldefærdige Telthangar og for
ældede, fra i\Iarinen udlaante Luftfartøjer raader Kyst
bevogtningen nu over 3 Stationer, der omend ikke alle 
er i den bedste Forfatning i Øjeblikket, saa dog er i 
Færd med at undergaa en Modernisering, der vil gøre 
dem til ideelle Flyvebaadsbaser, og Luftfartøjerne er 
nu alle gode Sø- og Amfibiemaskiner, der er bedst mu
ligt egnede til den haarde Tjeneste, som Udførelsen af 
deres Opgaver udsætter dem for. 

Kystbevogtningens Lulllartøj ,Adhnra•. 

Til at begynde med anskaffede Kystbevogtningen 
Standard-Luftfartøjer, deriblandt saa kendte Typer 
som Loening Amfibier, Vought >Corsair • og Douglas 
Amfibier; men det blev efterhaanden klart, at skulde 
man have et Luftfartøj, der fuldtud tilfredsstillede de 
strenge Krav, som Tjenesten salte til dem i Retning af 
Sødygtighed, Bæreevne, Aktionsradius og Fart, maatte 
man konstruere et Luftfartøj specielt til dette Formaal. 
Resultatet blev de , Flyvende Redningsbaade c. Disse er 
store Monoplan-Flyvebaade bygget af General Aviation 
Corporation med to Pratt & vVhitney • vVasp • -Motorer 
paa hver 420 HK. Luftfartøjerne der fuldtlastede 
vejer godt 5 ts., har med en Marchfart paa 160 km/T. 
en Aktionsradius paa 17- 1800 km. De er særdeles sø
dygtige, og vandtætte Skodder og Døre inddeler Fuse
lagen i vandtætte Rum, at ikke en eventuel Kollision 
med deraf følgende Lækage skal være ensbetydende 
med Tab af Luftfartøjet. Oven i Fuselagen er anbragt 
store Luger, der tillader Ombordtagning af Sygebaarer. 
Endvidere har de naturligvis tip-top moderne Radiosta
tioner med tilhørende Peilanlæg. 

Kystbevogtningen har alt ialt 12 Luftfartøjer, og der
af er de 5 • flyvende Redningsbaade c: Antares, Altair, 
Acrux, Acamar og Arcturus, alle opkaldte efter de Stjer
ner, som hjælper Sømanden til om Natten at finde Vej 
over de store Oceaner. 

Med dette Materiel kunde Kystbevogtningen endelig 
siges at være paa Højde med Tidens Krav, og allerede 
nu er Beretningerne om disse , Redningsbaade• s fare
fulde Gerninger i Søfartens og Menneskehedens Tjene
ste legio. 

Det turde imidlertid være indlysende, at Flyverafde
lingen ogsaa paa andre Felter end det rent rednings
baadsmæssige, der allerede er tilstrækkeligt omtalt i 
den forrige Artikkel, kan være Kystbevogtningen til 
uvurderlig Nytte. Hvor det f. Eks. drejer sig om Afsøg
ning af visse Farvandsafsnit for forsvundne Skibe eller 
drivende Vrag, er Luftartøjet det ideelle Eften,øgnings
fartøj; drejer det sig om Vrag, er Luftfartøjerne endda 
yderligere udstyret med Sprængstoffer og andet Tilbe
hør til Ødelæggelse af disse for Skibsfarten saa farlige 
Hindringer. Ogsaa til Smuglerjagt, Ismeldingstjenes·tc 

(Fortsættes Sl<le 40,) 
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Et~Interview med Hans Axel. 

A
D en lang lige Landevej og diverse snoede Stier er 
jeg naaet til Hans Axel's nye Funkisslot, som ligger 
i den danske Sportsflyvnings Centrum (skulde no

gen af Læserne være saa uvidende ikke at vide, hvor det 
er, skal jeg i al Fortrolighed bemærke, at det er Vording
borg), og ringer med bankende Hjerte paa. 

Kort efter aabnes Døren af Hans Axel's nydelige unge 
Frue, som, da hun har overbevist sig om, at jeg ikke er 
Autografjæger, viser mig op i Axel's Arbejdsværelse, der 
er beliggende paa 1ste Sal, hvorfra man ser ud o,·er Vor
dingborg, Fjorden og Svæveflyvegrnppens Øvelsesterræn. 

Et Øjeblik efter dukker 
Hans Axel op, man hø
rer Huset i sandt Oprør, 
og inden han har sagt 20 
Ord, er jeg blevet invite
ret paa Kaffe, Frokost, 
Middag og Aftensmad, 
samt 14 Dages Ophold i 
det gæstfrie Hjem. Jeg 
tvinges ned i en dyb Læ-
nestol, og snart staar en 
dejlig, duftende Kop an-
dalusisk Bjergmokka, -
haandplukket - for mig, 
og damper op i min vin-
terkolde Næse. (Red. vil-
de her have et morsomt 
Ord for Næse, men har 
De set den Gevækst, jeg 
har i Ansigtet, vilde De 
heller ikke kunde finde 
noget morsommere.) 

.Jeg har i Mellemtiden fortæret 6 Kopper af den >haand
plukkede«, og vi begiver os paa Vej. 

Jeg benytter Lejligheden til at sporge, hvordan del gaar 
med Svæveflyvningen i Vordingborg. Axel er jo Formand 
for den derværende Gruppe. 

» Vi maa jo ikke klage,« siger han. »Herude i Provinsen 
gaar det bedre end f. Eks. i Kobenhavn. Her er bedre 
Tilslutning til Fly\'ningerne, \'ærkstedsarbejdet o. s. v.; 
men Grunden ligger vel nok for en stor Del i, al vore ;\[ed

lemmer har betydelig mindre Distancer at tilbagelægge Lil 
Flyveplads og Værksted. \ ' i har hernede naact udmærkede 

Resultater og har mange 
dygtige unge Mennesker, 
der nok skal blive stabile 
Svæveflyvere med Ti-
den. < 

>HYormange S\'æve
planer har De i Øjeblik
ket? < 

Foreløbigt kun et, 
men jeg tænker snart, vi 
paabegynder Bygningen 
af et nyt.c 

>Hvilken Type skal det 
saa være'?~ 

»Jeg ved ikke rigtig 
endnu. - Maaske el l\la
ge til det, de to Medlem
mer af Kobenhavner
gruppen, l(nwl Pele1·se11 

For ikke at kede Læ
serne med de for en In
terviewer traditionelle 

Flyverløjtnant P. Olsen i Luften med Hans Axel's Klemm. 

og Ull'ik Bircl1, har byg
get. Det er en »Grunau 
Baby Ile og er den Type 
Plan, der i Øjeblikket 
bliver anvendt mest over 
hele .Jorden, hvilket jo 

Spørgsmaal, saasom Alder, Haarfarve, An lal Børn og Højde, 
undgaar jeg disse og gaar lige til Sagen, som naturligvis 
drejer sig om Axels lille Klemm, han lige har fuldendt, og 
som fornylig er godkendt af Statens Luftfartstilsyn. 

>Hvilken Type af Klemm er det, De har bygget?« spør
ger jeg. 

»Det er Klemm »L20«, med en 20 Heste~ Motor (i\Ier
cedes); jeg fik ;\faskinen overladt, efter den engang var 
havareret ved en Nødlanding i Store Bælt, og nu slam· den 
altsaa færdig, efter at saa godt som alle Beslag, alt Kryds
finer o. s. v. er fornyet. Jeg har haft den ude paa Agnø 
Flyveplads, hvor den blev indfløjet.« 

»lndfløj De den selv?« 
»Nej - det kan jeg jo ikke, da jeg ikke har Cerlificat.« 
»Nu, da Maskinen er flyveklar, vil De vel have et saa-

dant?c , .. 
»Ja - - i Løbet af Sommeren haaber jeg at komme til at 

lære at flyve! c 
»Inden jeg glemmer det, hvem indfløj .Maskinen for 

Dem?c 
:i.Det gjorde Flyverløjtnant Poul Olsen fra Luftmarine

stationen paa Agnø, og jeg maa sige, at han var meget be
gejstret for dens Flyveegenskaber.< 

»Slam· Maskinen saa ude paa Agnø Flyveplads?« 
»Nej - den staar ovre paa mit Værksted, og vi maa vel 

hellere gaa over og se lidt paa den, nu da De er her.< 

beviser dens gode Flyveegenskaber, den anvendes baade 
til Skyflyvning, Kunstflyvning o. s. v. 

Vi er nu naaet til Værkstedet. Det første, vi ser, er 
Svæ,·elly\'egruppens Svæveplan. .Medlemmerne i Vording
borg, med Hans Axel i Spidsen, har selv bygget det, og 
man maa beundre det fine Arbejde. 

Saa kommer Klemm'en. Et pragtfuldt Stykke Haand
værk, hvis Mage man skal lede længe efter . .Min gamle, vel
tjente Skrivemaskine og jeg leder forgæves efter Ord, der 
kan udtrykke min Beundring, som jeg føler den. ,Jeg har 
set fabrikny Maskiner, men jeg kan roligt sige, at denne 
fuldt ud staar Maal med dem. 

Efter at jeg i en halv Times Tid har set Maskinen igen
nem i alle dens Enkeltheder, sætter Hans Axel Kronen pan 
Dagens Værk ved at spørge, om jeg har Lyst til at se den 
flyve. 

Hvme tvivler et Øjeblik paa, hvad mit Svar maatte blive? 

Fem .Minutter efter har Hans Axel faaet fat i sin Broder 
Kai, hvis kendte Ansigt jeg saa tit >har trykket i Haan~ 
den c. Fordvognen bliver trukket frem og Klemm'ens Hale
slæber gjort fast bagi, og el Øjeblik efter ruller vi ud ad 
Landevejen til Agnø Flyveplads. 

- Paa Agnø bliver vi modtaget med Glæde af Flyverløjt
nant Poul Olsen, der jo nok kan tænke sig til, hvad der 
er i Gære, og han giver da ogsaa beredvilligt sit Tilsagn 
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l\lemm'cn pna Vej til Agno. 

om at demonstrere Maskinen for mig i Luften, saa jeg kan 
blive overbevht om dens gode Flyveegenskaber. 

Hans Axel tanker, tørner Propelleren. Motoren varmes 
op, et Par Minutter efter kører Løjtnant Olsen Maskinen 
op i Vinden, og lidt efter letter den, efter kun at have 
brugt et forbavsende lille Tilløb. 

Man skulde virkelig ikke tro, den kun var i Besiddehe 
af en 20 H.K. Motor, let og elegant stiger den og har snart 
naaet en anselig Højde. Løjtnant Olsen slaar et Par Slag 
ind over Pladsen, hvorefter han atter lander; men han 
maa igen paa Vingerne, for jeg vil have et Billede af Ma
skinen i Luften med hjem til Læserne. 

Efter at Løjtnanten er landet for sidste Gang, demonteres 
i\Iaskinen, hvilket kun tager 5 Minutter, og nu gaar Turen 
atter hjemad til den gamle By. 

Jeg tager Afsked med Hans Ax_el, og længe efter at Gaa-

Foredrag i Foreningen "Dansk Luftsport". 
Foreningen >Dansk Luftsporte indbyder i den nærmeste 

Tid til følgende Foredrag: 

Den 23. Januar 1934, Foredrag af Kunstflyveren Arvid 
Hansen: 

>Kunstflyvning«. 

Den 20. Februar 1934, Foredrag af Propagandachef 
Bendt Rom: 

>En Luftrejse med K. L. M. til Holland og Hollandsk
Indien«. 

Den 20. Marts 1934, Foredrag af Ingeniør C. V. Thymann: 

>Flyvningens Historie og Fremtid«. 

Alle Foredragene, der holdes i Restaurant »Set. Thomas«' 
Selskabslokaler, Set. Thomas Plads (Frederiksberg Alle), 
er ledsaget af talrige Lysbilleder. 

Billetpriserne er for Medlemmer af >Dansk Luftsporte 
kun 7 5 Øre, for Medlemmer af >Det Kgl. Danske Aeronauti
ske Selskab« og >Danske Flyvere« er Prisen 1 Kr. Alle 
Medlemmer af nævnte tre Foreninger kan medtage Led-
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Klar til Stort. 

setaarnet er fortonet i Kimingen, drejer mine Tanker sig 
om denne mærkelige Mand. Man maa beundre hans sejge 
Energi, hans Fingerfærdighed og Opfindsomhed, der nu 
har gjort ham til Ejer af en lille flyvedygtig Sportsflyve
maskine, og jeg tror, alle Læserne slutter sig til mig, naar 
jeg ønsker ham alt muligt Held og Lykke med den. 

Forhaabentlig erhverver han inden ret længe sit Certi
ficat, og vi vil hilse ham som en af de ypperste af de sør
geligt faa danske Sportsflyvere, 

Jeg sidder og bliver helt melankolsk, medens jeg kører 
gennem den Lystunnel, Vognens Lanterne i Novembernat
ten borer gennem det ravnsorte Mørke, som til Siderne 
stænger for Synet ud over et Land, der mere end noget 
andet i Verden egner sig for Sportsflyvning, hvis - ja, 
hvis der blev lavet om paa saa meget, der ikke er, som 
det skal være. M. 

sagere til samme Billetpris 1 Kr. pr. Ledsager. Billetter 
kan bestilles paa Telf. Nora 6695 mellem 9- 11 Formd., og
saa Søndag, eller kan afhentes paa Foreningens Værksted, 
Borgergade 27, hver Mandag, Onsdag og Fredag fra 8-10, 

>- og saa venter vi paa Tilslutning.« 

En ren »Bagatel< glemte vi -I Billetterne til Fore
dragene er alle nummererede. Efter hvert Foredrag vil 
Foredragsholderen blandt Numrene udtrække et, hvis In
dehaver faar en gratis Flyvetur med >Det Danske Luft
fartsselskabcs Maskiner. Dette sidste er en Gave fra Di
rektør K. Krebs, >D.D.L.c. 

>- og saa venter vi paa større Tilslutning.< 
M. 

Meddelelse om Mødedage. 

Vi gør Medlemmerne opmærksom paa, da vi nu har paa
begyndt Bygningen af 2 Stamer & Lippisch Svæveplaner, 
skal hvert aktivt Medlem, der ønsker at være flyveberetti
get, naar Skolingen begynder, give Møde til Værksteds
arbejde hver Mandag, Onsdag og Fredag Kl. 8. 
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Svæveflyvningen i 1933. 

N 
AAR man ser tilbage paa Aaret 1933, et Aar, der 
mere end noget andet har staaet i Krisens Tegn, 
opdager man til sin Glæde, at Svæveflyvningen 

trods alle Vanskelighederne ikke alene har kunnet bevare 
sin Standard, men ogsaa udvidet sit Virkefelt, forøget sit 
Medlemstal, forbedret sine Rekorder, ja, kort sagt paa alle 
Maader befæstet sig yderligere, og derved bevist sin Beret
tigelse, saavel videnskabeligt som sportsligt. Blader man 
saaledes Beretningerne fra Aaret igennem, ser man, ,1t 
overalt i Verden dukker nye Svæveflyveskoler op, saaledes 
har Norge, ltalien og Ægypten faael sine første Skoler, me
ctens Østrig har foroget sine Skolers Antal med 2, for blot 
at nævne nogle Eksempler. Foruden Skoler er stiftet i 
Hundredvis af nye Grupper og Foreninger hele \'erden 
over, alene her i Danmark er der kommet en Tilvækst paa 
4 Grupper, nemlig: Aalborg, Aarhm, Odense og Vordin g. 
borg, som allerede nu ved Aarets Slutning var i fuld Gang 
med Flyvningerne. Pressen i Provinsen gør sit til Spor
tens Udvikling; i Nakskov, Fredericia og Kolding læser 
man Artikler, der som Mission har at give Stødet til Op
rettelse af Svæveflyvegrupper, og inden Udgangen af dette 
Aar er der Chancer for en Gruppe i Hjørring og paa 
Sjælland. 

Nye Rekorder. 
Mandefaldet blandt Rekorderne har ligeledes været til

fredsstillende, idet Varighedsrekorden er blevet slaael paa 
del efterlrykkeligsle af en tysk Student, der fløj i godt 
361/2 Time. Hekorcten for Looping med Svæveplaner er i 
Aarels Løb forbedret 3 Gange, første Gang 45, derefter 63 
ug sidst som Verdensreko1·d 68 Loopings paa Rad. Længde
rekorden holdt med 272 km og Højderekorden med 3320 
Meler. 

En Svæveflyver hyldes, idel Wolf llirlh faar overrakt 
Hindenburg-Pokalen, som Anerkendelse for sine videnska
belige og sportslige Flyvninger. I næsten alle Lande ud
deles store Pengebeløb som Præmier ved forskellige Svæve
flyvestævner. Som Eksempel kan nævnes, at der ved Rhon
Stævnet 1933 blev uddelt Rm. 38.000.- , hvilket i Øjeblik
ket svarer til danske Kr. 65.000.- ; desforuden var udsat 
ca. 500 store værdifulde Præmier saasom Pokaler, Vaser 
etc.; til Sammenligning hermed kan anføres, at der her
hjemme, foruden »Politiken«s Præmie paa 1000 Kr., kun 
har været en Pokal (Værdi Kr. 3,85) at kæmpe om, og den 
var udsat af Svæveflyverne selv. 

En Institution, der har betydet meget for Flyvningen i 
det hele taget, »Den aerodynamiske Forsøgsanstalt i Got
tingen, fejrede den 31. Maj sit 25 Aars Jubilæum. 

I Aarets Løb forsøges paa forskellige Steder og paa for
skellige Tidspunkter med Luftposttjeneste pr. Svæveplan, 
bl. a. etableres 14 Dages regelmæssig Postflyvning under 
Rhonstævnet 1933. Særlig bemærkelsesværdig er Svejtse
ren W. Farners Svæveflyvning med 51 Kilo Post over Al
perne og Retur. Flyvningen udførtes i Februar Maaned i 
meget daarligl Vejr. Den største Højde under Flyvningen 
var 3200 Meter. 

Særlige Præstationer. 
.Mellem de talrige særlige Præstationer maa nævnes: 

Kronfelds 4 Timers Svæveflyvning over Vesuvs Krater. 
.-.Grunau Baby«s Forsøgsflyvninger med Hjælpemotor. Den 

anvendte Motor var en 15 H.K. Douglas 350 Kubikcenti 
meter. Paa en 21/2 Times Flyvning, udfort af den kvinde
lige Faldskærmsudspringer og Svæveflyver, lluuna Reitsch , 
var Brændstofforbruget kun 15 Liter. Hvad der har ~:l'r
lig Interesse for Danmark er Ing. Sp"rmaun's Glideflugt 
over Øresund med en >Stavano« d. s. s. >Grunau Baby 
E.S.G.31.<.: 

Som en af Aarels storste Begivenheder bor nævnes de 
!-.lorstilede Forsug paa at udforske Luften over Berlin ved 
i 8 Dogn uafbrudt at lade talrige Svæveplaner flyve over 
Byen. Forsøget blev fo1·etaget for at konstatere, om Tem
pelhofer Flyveplads paa lirund af sin Beliggenhed var far
lig for Trafikflyvningen. 

All i alt har Re~ultaterne saaledes været tilfredsstillende. 
Vender vi Blikket mod Danmark, er Resultaterne i Sam
menligning med Udlandets selvfolgelig yderst fattige, men 
endnu kan \'i ikke m:wle de danske Resultater med samme 
Alen som f. Eks. de lyske, og paa Bagrund af Standpunktet 
ved Aarsskiftet tegner det opnaaede Hesultat af Aaret nu 
ved Nytaar sig særdeles lyst. 

Svæveflyvningen i Danmark. 
Den, der gennem vore knapt tilmaalte Spalter i >Fly,•c 

har fulgt >Dansk Luftsport«s Arbejde, har bemærket, al 
<.,rupper begynder at dukke op spredt over det ganske 
Land. For ham betyder det kun Navne og en dunkel 
Anelse om, hvor Byen ligger, men vi, der til daglig arbej
der med at bringe Svæveflyvesagen frem, ved, at det ligger 
og gærer alle Vegne. 

En tilfældig Avisartikel i et Aalborg Blad giver Stodet til 
en Gruppes Dannelse, endda en yderst aktiv Gruppe, som 
allerede har eget Værksted og en færdigbygget Maskine, 
samt en Kreds af Medlemmer, som med ægte jydsk Sejghed 
og Energi, nidkært vil vaage over, at Dødsrigets Porte al
drig lukker sig over den sidste Aalborg-Svæveflyver. 

Ligeledes gik det med Odense. Man siger nok, at Fyn
boerne er ustadige i deres Interesser; men lur dem, om de 
ikke er kommet paa Vingerne. 

For Sjælland~ Vedkommende var den første Provins
gruppes geografiske Beliggenhed bestemt ved Hans Axels 
Bopæl. Yderligere Kommentarer er her overflotlige. 

.Men - kære Læsere - tro ikke, Linen er løbet ud 
endda - har 1933 end bragt 4 Provinsgrupper i Danmark, 
vil 1934 bringe 20 - for Lokalpatroismen vil fejre sande 
Triumfer; tror De f. Eks. Aarhus vil overgaaes af Aalborg 
eller Randers med sine 13 Landeveje, eller tror De, Aal
borg uden Kamp vil lade sig distancere; har 1933 været 
et Gæringens Aar - saa blivPr 1934 et Kappeslridens. 

Slangen med de to Hovedel'. 
Har vi nu tegnet for Dem el Paradis, vil De spørge -

hvor er Slangen? Og hvor er Kundskabens Træ paa Godt 
og Ondt? Desværre de findes begge! 

Slangen har to Hoveder og hedder Tvedragten - ! Og 
Kundskabens Træ hedder Tilsynet. Men lad os haabe, at 
dels Æbler ikke bliver Stridens; for nu - nu gælder det 
om, at den Organisation, Dansk Luftsport har bygget op, 
ikke bliver svækket af gensidig Misundelse, Egoisme og 
Kortsynethed. Enhver Mand maa gøre sit bedste paa sin 
Plads, og søge at holde Hovedet klart, for ingen Steder 
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gælder det vel mere end her, om ikke at spænde Buen for 
højt - for brister den, betyder det Statstilsyn. 

Der er selvfølgelig ikke noget at sige til, at Folk, der vil 
raade sig selv og derved bliver en Fare for den offentlige 
Sikkerhed, maa regeres af andre. Det er en uundgaaeli!{ 
Følge af Loven om Aarsag og Virkning. -

Derfor maner vi alle, det være sig Bestyrelsesmedlem
mer, Gruppeledere og menige Medlemmer: Hvadenten de 
sidder som Førere i et Plan med Pinden i Haanden, eller 
de trækker i et Gummitov, deltager i Afspærring eller an
den Sikkerhedsforanstaltning; er optaget af Arbejdet paa 
et Plan, et Motorspil eller noget andet, der før eller senere 
skal staa sin Prøve: Svigt aldrig. 

Husk ogsaa, det er bedre at ven te paa det, der er sik
kert i Morgen, end at spille Hasard med det, der er usikkert 
i Dag. 

Med dette slutter vi for at ønske vore Medlemmer i Aal
borg, Odense, Vordingborg og København, samt alle vore 
danske Svæveflyvekammerater et godt Nytaar med Haabet 
om et godt Samarbejde i 1934. 

>Dansk Luftsporl«s Cenlmlledelse. 

/Fortsat fra Sirle 44.) 

0,632: 1, 0,552 : 1 og 0,477 : 1. Disse tre Udvekslinger kan 
igen anvendes i Forbindelse med 1) Motorer uden Over
ladning (Supercharger), 2) Overladning med :\fellemtryk 
eller 3) Overladning med højt Tryk. Motorens normale 
B. H. K. ved Jorden er 525 H. K. 

Alle disse Motorer har Typebetegnelsen >Kestrel c efter
fulgt af Romertallene I, II eller III og Bogstaverne B, MS 
eller S. Romertallene angiver Propellens Gearingsforhold, 
d. v. s. henholdsvis 0,632, 0,552 eller 0,477, medens Bog
staverne fortæller følgende: B - ingen Overladning, MS -
Overladning med Mellemtryk og S - Overladning med 
hojt Tryk. 

>Buzzard« Motoren er udstyret med Overladningsanord
ning, som i sin fulde Udstrækning kan anvendes ved .Jor
den for al lette Starten af tungtlastede Luftfartøjer. Den 
har lo forskellige Udvekslingsforhold, nemlig 0,553 : 1 og 
0,4 77 : 1. Dette svarer henholdsvis til Typerne >Buzzard« 
Il MS og >Buzzardc III MS. Motorens normale Ydelse ved 
.lorden er 825 B. H. K. 

Ligesom de tidligere Rolls-Royce Motorer er de to sid
s te Typer ogsaa bygget saaledes, at de yder den mindst 
mulige Luftmodstand. 

(Fortsnt fra Side 45.) 

og Fiskeriinspektion kan Luftfartøjerne være Kystbe
vogtningen til stor Hjælp, og alt ialt kan man vel sige. 
at Kystbevogtningstjenesten er blevet væsentlig mere 
effektiv efter Tilføjelsen af FlyYerafdelingen, som saa
ledes danner et værdifuldt Supplement til den øvrige 
udmærkede Organisation. 

Man maa imidlertid ikke tro, at De Forenede Stater 
er det eneste Land, der anvender Luftfartøjer til saa
danne Formaal. Eftersøgning af Vrag, :Miner og for
svundne Skibe samt Fiskeriinspektion er velkendte Op
gaver for Marinens Flyvevæsen, og hvem husker ikke 
den strenge Isvinter 1929, da danske Flyvere udrettede 
et stort og samfundsnyttigt Arbejde ved at vedligeholde 
Forbindelsen mellem Landsdelene, proviantere inde
frosne Skibe og Øer, rapportf.,re Isforhold og vejlede 
Isbrydere og andre Skibe til de mest farbare Render. 

Nyt fra alle Lande. 
Lord ,vakefield's Gave. 

Under en Kongres i Hull har Lord Wakefield skænket en 
Gave paa 15.000 f til Oprettelsen af et Professorat i Luft
fartsteknik. 

Kvindelig Udholdenhedsflyvning. 

Mrs. Frallces Marsalis og Miss llelen Rilchey har nylig 
ved Miami i Florida sat kvindelig Varighedsrekord for 
Flyvning med Benzinpaafyldning i Luften. Til Flyvnin
gen, der varede 9 Dage, 21 Timer og 24 Minutter, blev be
nyttet Stanavo Benzin, Stanavo Olie og Stanavo Fedt. 

Herhjemme fra. 
Direktør Tyge J. Uothe filur Selskabets Guldpluquetie. 

Som en Tak for: sit store Arbejde indenfor Det Kongelige 
Danske ~eronauhske Selskab har den nylig afgaaecle For
mand, Direktor Tyge J. Rothe, af Bestyrelsen faaet over
rakt Selskabets Guldplaquette. 

Afsløring af Mindesten. 

l\Iandag den 18. December fandt en Højtidelighed Sted 
paa Høje Taastrup Kirkegaard, hvor Venner og Kammera
ter af afdøde Trafikflyver, Løjtnant II. P. S. Hansen havde 
ladet opstille en l\lindesten. Stationschef, Løjtnant K. Ly
bye mindedes i nogle smukke Ord den afdøde Flyver, 
hvorefter Gravstenen overgaves til Familien. 

Uettelse. 

I December Nummeret var Artiklen ;i, 900 Starter« uncler
~krevet »Aalborggruppen c ; Underskriften skal imidlertid 
\'ære > Vordingborggruppen «. 

Sammenkomst i "ounske Flyvere«. 

i\Iandag den 29. ds. afholder Foreningen en Kegleaften 
Berejstes Hus, Emiliegade. 

Sammenkomst i Anledning 
af 25-Aars Jubilæet. 

I Anledning af, at det Lørdag den 20. d. ill. er 25 Aar 
siden, Det Kgl. Danske Aeronautiske Selskab blev stiftet, vil 
der for Selskabets Medlemmer (med Ledsagere) og ind
budte om Aftenen Kl. 20 finde en Sammenkomst Sted paa 
Hotel d'Angleterre, hvortil Hs. kgl. Højhed Kronprinsen 
har tilsagt sin Nærværelse, og hvor Selskabets Formand, 
Ingeniør G. Krebs, vil holde et Foredrag om »Aeronautisk 
Selskab og Flyvningen«, hvorefter man samles til en 
Souper. 

Billetter til Souper'en (10 Kr. pr. Couvert) kan afhentes 
paa Selskabets Kontor, Prins Jørgens Gaarcl, Christian~
borg, senest Fredag den 19. ds. Kl. 15. 
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1. Aargang - Nr. 1 

LEDER. 

Alan maa i Tider som disse korse 
sig over den Mangel paa Initiativ, der 
viser sig paa vor Lufthavn, idel der 
paa Reklan1ens Omraade burde gores 
noget mere for at staa paa Højde med 
Udlandets Lufthavne. For Eksempel: 
Natflyvnill!Jen. Hvorfor kan man ikke 
erstatte de ensformige og kedeli!Je 
rude Beg1·ænsningsblus med muntre 
11rø1me, blaa og gule Lamper? Del vil
de give et mere festligt Præg fo1· Tu
risterne, og swntidigt kunde Pladsen 
af bwultes af Søsums selskabeli!Je For
eninger til Udflugter og lign. \ ' i heu
sliller til Byraaclet at lacle den e11er
r1isk.c 1\ge11l Gnislmp !live o.~ el Over
slag ove1· den paatænkte Installation. 

Flyvestsevnet i Søndags. 

Besoget paa vor Aerodrom her i So
sum i Anledning af Yur Opvisning i 
Sundags var nogel af en Rekord, idet 
der var 27 Besøgende, en tysk Turisl 
og lo Soldater, heraf kun 18 med Fri
hillel imod sidste Sondag 24 Besogen
de med kun 1(j Fripas og ingen Sol
dater. 

Opvhningen aalmedes med munler 
;\lusik af vort Bysbarn, Orkesterhorn
blæser Tromborg, der i Spidsen for 
Hedaktør Omarh Aggersø-Egholm og 
;\ledarbejder marcherede ind paa Plad
sen til l\længdens larmende Bifald. Re
daktor Omarh A-E. holdt den indle
dende Tale og berørte svagt Pressens 
Betydning for Søsums hurtige Op
vækst som Flyvecenter, og dette vakte 
i den Grad Tilhorernes Begejstring og 
Taknemmelighed, at det derpaa føl
gende Bifald fuldkommen overdovede 
Hornblæser Tromhorgs Touche til Re
daktøren. 

Herefter gik man i Gang med Flyve
opvisningen, og vor Flyver, Fotograf 
Hannibald Hillig, raabte derpaa CON
TAKT. Straks sprang Agent Gnistrup 
frem med sin uadskillelige Prove• 
mappe og anbefalede ihærdigt sit Fir
ma's elektriske Artikler. Han blev dog 
hurtigt fejet bort under de unge Sø
sum-Borgeres Goren Nar, da det jo 
naturligvis beroede paa en Misfor
staaelse. 

Uekorder. 

Under en Landing paa vor Flyve
plads satte en Flyver i Gaar en gan
ske uventet Rekord i Højdeflyvning. 

Redaktør : Omarh Ayyersø-Egholm 

Idet FJyyeren landede, rørte Hjulene 
umærkeligt ved .Jorden, og desaarsag 
blev Maskinen tvunget op i Luften, 
men hvor højt vides ved Hedaktionen~ 
Slutning endnu ikke. Øjenvidner paa
staar, at det var et ganske forbloffen
de Resultat. Maskinen foretog paa 
Nedturen en smuk Halvspiral, og med 
en brutal Vingeglidning gjorde Flyve
ren atter et Fremstød mod Flyve
pladsen. 

.Jagt-Nyt. 

Aarsagen til den store Bsctanddel af 
Huns og den deraf følgende heldige 
Honsejagt her i Landet siges at være 
den store Omhu, vore Flyvere udviser 
som deres Bidrag til Bevaring af Be
standen under Landingerne saavel ude 
i Landet som paa vor egen Flyveplads, 
da der her i Efleraaret er set adskil
lige Høns. 

~ I 

Faldskærmsudspringer~n Theohalt/ .le11se11 
i sil øredovcnde Udsprin,t fra tredie Sal 
under sin claglige Morgenlræning i Spring
forbi. - Vil Skærmen folde sig ud "I For dcu 
rigtige Losning udsætter vi ingen Præmier. 

Lyn-Interview med Lindbergh. 

Den kendte Flyver, Charley Lind
her"h udtalte under sit Besø•• her i 
Sos~n; i Dag, at det var hans Overbe
visning, at Fremtidens Atlanterhavs
rute vilde strække sig over New York 
- Angmassalik - Søsum paa Grund af 
Søsums ideelle geografiske Beliggen
hed. Samtidigt udtalte han sin Glæde 
over endelig at være landet paa et 
Sted, hvor en stor Forsamling ikke 
tog imod ham. Derpaa tog Lindbergh 
Hænderne op af Lommen og ,begav sig 
til Frokostbordet sammen med vor Re
daktør og sin Kone. 

Nr. 1 

Ekspedition & Reduktion: 

Hangar H5 

Omll'Cgning uf Flyveplads. 

Det er kommet os for Øre, at et 
Konsortium har givet Tilbud paa en 
nærliggende Flyveplad~ til Brug for 
Anlæggelse af en Baby-Golflwne. l\lan 
mener ved Ombygning af Administra
tionsbygningen at kunne indrette tre 
Brusebade, hvortil alle udenlandske 
Flyvebilletter samtidig skulde give Ad
gang. Senere paatænkes Udvidelse til 
hal\'t l'Omersk-russisk Bad. 

Snap Sjol al \Ving Commnnder 1Ia11se11 , 
llolbo 's højre H:uuul, under cl ur ~inc 

mange Mussolini-llesog. 

Sidste Nyt. 

Den paatænkte Pejlstation paa So
sum-Aerodromen vil ikke blive opstil
let, forene! de to Grantræer i Portner 
Nummesens Have er blevet saa store, 
at de kan bruges som Master. 

~ 

Det paatænkes at uddybe og udvide 
Sosum Aa og at flytte Aaløbet hen i 
Nærheden af Flyvepladsen, saaledes at 
Susum Lufthavn ogsaa kan benyttes af 
Vandflyvere. Vi maa være paa Hojde 
med Tiden. 

Frivillige Bidrag modtages. 

~ 

I Løbet af Vinteren er det Hensig
ten at rive Tapetet ned i Ventesalen 
for at give mere Plads til Passage
rerne. Tapetserer Uggelhoj glæder sig. 

Vor Poslkm,se. 

Svar til J{ulle I(. - Nej, hvis Skær
men ikke folder sig ud, er Chancerne 
minimale. Reel. 

Til Frk. Maren. - Selv Deres hjem
mebagte Æbleskiver formaar ikke at 
friste Søsum Flyveplads strenge Vagt
kommandør (Zutritt verboten). 

Red. 

... , 
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Det ideelle Udstyr til Blindflyvning 

SMIT H'S IN S TRU MENTER, omfattende Hældningsviser, 
Krængningsviser og Drejningsviser 

,,HUSUN" KOMPAS 

Type V 12 
passer til 

Gipsy og Hermes IV 
!lfotorer 

Type P. 4. Aperiodisk 

K. L. G. Tændrør 
bør naturligvis anvendes til Motoren 

SMITH'S AIRCRAFT INSTRUMENTS 
(Branch ol s. Smlth & Sons (M,A.), Ltd, 

SPECIALISTER I INSTRUMENTER TIL FLYVNING 
185, GREAT PORTLANO STREET, LONDON, W. 1. 

Type V 7 
til B. Ill. W., Lorraine 
Armstrong-Siddeley 
Rolls-Royce (V, 7/1.) 

REPRÆSENTANT FOR DANMARK - ALFRED RAFFEL A / 8 - KØBENHAVN 



Ekspresruten København-Berlin Det Danske Luftfartselskab ¼ København 
400 km - 2 Timer 

0. D. L, København & Lufthansa, Berlin. 

8.30 ! l\lALMO 115.10 
8.45 KØBENHAVN 14.55 
9.00 KØBENHAVN 14.45 

10.55 BERLIN 12.45 

København- Berlin D. Kr. 80.00 T/R D. Kr. 160.00 
" - Malmo " 10.00 ,, " 17.00 

Berlin- København Rl\l. 55.00 " RM. 110.00 

Ruten trafikeres af D. D. L.'s ny 3-mol. Fokker F. XII 
til 16 Passagerer. Oplysninger og Billetter f aa.~ i alle Rejsebureauer. 

_As_p_cscsc ELO s E99_D_O_JPE_ 
(LOVBESKYTTET) 

er fremstillet i nøje Overensstemmelse med Forskrifterne 
i B. E. S. A. Specifikation 2 D. 101, Januar 1923. 
OUIOIIIOIIIIIOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIOIIIIIOOIIIOOIIIIOlllllllllllllllllllllllillill1ilill1tlijljjjjlllil1il1iljii1jl1ii11j1jiiiji11i1ijjjji111i1111u1i11,,1,,111u111,11,1,u,111i1111111111f 

KLAR DOPE 
ALUMINIUM DOPE 

RØD DOPE 
Fortyndingsvædske samt Identificeringsfarver og Speeialfarver 

ENEFABRIKANTER: 

1s 0. F. ASP (SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKEH) 
PR A G S BO U L EVA R D 3 7 - KØ B E N H AV N S. 

DRØJ 

, 
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MARCONl'8 WIRELESS 
TELEGRAPH CQ LTD 

LONDON 

H.\DIOST.\TIONER .\F E:--111\'ER AHT 
FOR 

FLY\'mIASKI:-.:ER oc; .\ EHODHG::\IEH 

R.\DIO-PEJI .. \NI,.Efi 

H.\i\L\lE- OG :\I.\HCONI ..\DCOCK 

LEYERA'-DflR 1 IL : 

FLY\'ERTROl'PER:\'E oc, J. l 'FT:\J.\ IUNEN 

REPl\1ESENTAXTEH : 

SOPHUS BERENDSEN A/s 
KØBENHAVN 

VERDENS
REKORDERNE 

Hastighed - 682 km i Timen 

Længdeflyvning - 9538 km 

H Øj d e f I IJ V n i n Q - 13.661 m 

er alle sat med 

MOTOR OLIE 

I .......................................................... . 

GROUPEMENT o· INDUSTRIELS 
DE LA 

PHOTOGRAPHIE AERIENNE 

12 rue de l'Arcade 

PAR IS 
VIII •"'• 

Alle de bedste og mest moderne Apparater 
li/ Luftfotografering og Laboratoriearbejde 

GROUPEMENT o•INDUSTRIELS DE LA PHOTOGRAPHIE AERIENN 

VESTERBROGAOE ISO MEZZ 

BLADFORLAG 

FREMSTILLING 
AF 

TELEFON nca,. OfRO t:1124 

BØGER OG TIDSSKRIFTER 
SAMT 

ALLE ARTER TRYKSAGER 

• 



DENS KO N 5 TRU K TI O N I FORBINDELSE.MED DENS 

"BRISTOL" BULLDOG 
ANVENDES VED LUFTVAABNENE 

I IKKE MINDRE END 9 FORSKEL-

LIGE LANDE 

YDEEVNE OG 

PAALIDELIGHED SVARER TIL 

FULDKOMMENHED 

EENS.A::DET 

THE BRISTOL AEROPLANE COMPANY, LIMITED 
FIL TON BRISTOL . ENGLAND 

PRIS: 
Pr. Nummer 50 Ør• 
Pr. Aargang li Kr. 

Repræsenteret i Danmark og Island ved: 

A. I3. C. HANSEN COMP. - INDUSTRIBYGNINGEN - KØBENHAVN V. 

Vdundt 20. Januar 1934. 

SÆRPRIS KR. 1.50 

Ih, AU6UST BANØS FORLA6 
EJVIND CHRISTENSEN 

(loft,ykkerlet ,.AblalH0
) 

VHterbrogad• eo - Kabenhavn V. 
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SELSKAB 

Nr. 2 Februar 1934 7. Aai;gang_
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Redaktion: I:-.DHOLD: Selsknbets 2.;-Aurs Jubilæum. S. 51. - Russisk Strntoslærehallon naa r Ekspedition: 
21.000 Meter, S. 52. - Vældig Efterspørgsel i U. S. A. efter en billig Flyve-

J. Foltmann, 
Telr. Amager :mt:i y. 

maskinetype. S. 53. - Junkers Dieselmotorer til Flyvemnskiner, S. 54. - Tysk- Ih . AUGUST BANGS FORLAG 
lands nyeste Zeppeliner. S. r,5, - Forsøg i Vindtunnel. S. 56. - Rekorder pr. E J VIND CHRISTENSEN 
I . .Tanunr 1934, S. 58. - Bøger. S. 58 - D. D. L.s Statistik, S. 59. - Lu!thnvnens T 11 404 Statistik, S. 5!1 - :0-yt fro alle Lunde. S. r.o. - Herhjemme frn , S 61. - , Dnnsk e · 13· · Snorresgade 7. Luftsport, S. 62. Vesterbrogade RO. 

Selskabets 25-Aars Jubilæum. 

Frn Festen pun d'Anglelerre: Ylcendmlrul l.i11d/Je1·g, Generullejtnant Wil/r, Hans kgl. Højhed Kronprinsen , Ing. G. Kl'ebs, Hans kgl. Højhed Prins ,I.re/, 
Vicendmirnl Reelinitier og Major Thorne. 

]E n :\længde Blomster, telegrafiske Lykønskninger 
og en hyggelig Festaften gjorde 25-Aarsdagen til 
et ~'lindebind i Selskabets Historie. 

Dagen indlededes med at mindes Selskabets første 
Formand, afdøde Kommandør/. C. Tu:ren, idet en De
putation, bestaaende af Formanden, Ingeniør G. Krehs, 
Ekspeditionssekretær K. Gregersen og Overingeniør C. 
Holtermrmn, nedlagde en Krans paa Kommandørens 
Grav. 

Straks fra Formiddagen begyndte Lykønskningernt· 
at indløbe. Der var Blomster fra Den norske Aero-Klub, 
Foreningen Danske Flyvere, Ballonklubben, Boghand
ler Ejvind Christensen, Det Danske Luftfartselskab og 
»Forum •. Telegrafiske Lykønskninger sendte følgende : 
Grosserer Lystrup, Gregers Winkel, Kaptajn Fritz 
Schrøder, Polyteknisk Svæveflyvergruppe, Direktør 
Thiels t, Kommandør Maegaard, Dansk Trafikforening. 
Tivoli's Direktion, Kaptajn Meisterlin (Oslo), General 
Amundsen (Stockholm), Kungl. Svenska Aeroklubben i 
Goteborg, Inkassator Benzon og Hustru samt Kgl. 

Dan~k Aulomobilklub. Endvidere modtog Selskabet cl 
~mukt Sølvbæger fra Foreningen Dansk Luftsport. 

Festen paa Hotel d'Angletcrrc formedt> sig som en 
hyggelig og fornøjelig Aften - der sluttede sent. En 
Række Indbudte og talrige af Selskabets i\Iedlemmer, 
langt over Hundrede ialt, var kommet tilstede for at 
fejre Selskabet. Blandt Gæsterne var Deres kongelige 
Højheder Kro·nprins Frederik og Prins Axel, Viceadmi
ral Lindberg fra den svenske Aero Klub i Stockholm 
Major Thorne fra den norske Aero Klub, Grev de la 
Gnrdi og Grev ·wachtmeister fm den svenske Aero Klub 
i Skaane, Generalløjtnant With, Admiral Rechnit=er, 
Direktøren for Krigsministeriet, Oberstløjtnant Ste,'
mann, Generalkonsul Lmlvigsen Kommandør Gad, 
Overingeniør Holtermann, Kaptajn Ullidt=, Direktøren 
for Orlogsværftet N. K. Nielsen, Generalinspektoren for 
Hærens Flyvertropper, Oberstløjtnant F ørslev, Chefen 
for ~'lnrinens Flyvevæsen, Kommandørkaptajn Gmnd
jerm m.fl. 

Ingeniør Krebs indledte sit Foredrag med at med-
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log. Kreb.,, Ekspeditionssekretær Gregersen og Overingeniør /lolta111a1111 
lægger en l{rnns paa den første Formand, l{ommnndor 1'11.T~n.s Grav. 

dele, at der var kommet et Sendebud fra højere \lagter, 
der ønskede at overbringe en Hilsen, hvorefter en ung. 
lyslokket Pige (den unge Frk. Krebs) fra Talerstolen 
deklamerede en smuk Hyldest til Flyveren. Derefter 
skildrede Formanden i korte Træk Selskabets 25aarige 
Historie, og sluttede med at bebude to snarligt kom
mende Begivenheder: Afholdelsen af del nordiske Fly
vestævne og Afholdelsen af en Luftfartsudstilling i Fo
rum. Ing. Krebs meddelte til Slut, at Overingeniør T-lol 
termann og Kommandør Gad var udnævnt NI Æresmed
lemmer af Selskabet. 

Ved Bordet havde en Række Talere Ordet. General
løjtnant With hyldede Flyver-Psyken, hvil. Karakter
mærke .var Dødsforagt og Humor; Viceadmirnl Lind-

Nr. 2 

bera bragte en Hilsen fra de svenske Aero Klubber ug 
overrakte Selskabet en smuk Guldplaquette; Major 
T horne bragte en Hilsen fra den norske Aero Klub og 
udtalte' Haabet om, at Trafik.flyvemaskinernes stigende 
Hastighed snart maatte bringe Aeroklubben i Oslo i lige 
saa nær Kontakt med Danskerne som Aeroklubben i 
Skaane nu var det. Kommandør Gad hyldede Selska
bet, og Kommandørkaptajn Grcmdjean udbragte en 
Skaal for dansk Flyvnings, specielt Sportsflyvningens, 
Fremgang. 

En Deputation lrn ,Donske Flyvere• bringer Foreningens Lykønskning. 
Stanende: !llnterielmester l' iclor Petersen, Frk. E. Klein, Direktør K. Krebs 
og lllester /'. Nielsen. Siddende: lfaptnjn J. Follmann, Ingeniør G. Krebs 

og Ingeniør Cai Caspersen. 

Russisk Stratosfæreballon naar 21.000 Meters Højde 
- og forulykker i Landingen. 

T irsdag den 30. Januar startede den russiske Stra
tosfæreballon , Sirius u for at sætte ny Højdere
kord. Starten fandt Sted om Morgenen Kl. 5,10 

fra Moskva, og Ballonen førtes af den kendte russiske 
Ballonfører Fecloseemko, der var ledsaget af Ballonens 
Konstruktør Vasenko og en Assistent Ousynskin. Kl. 
8.59 indløb der Radiomelding om, at Ballonen havde 
naaet 21,000 Meter, og at man viilde begynde Nedstig
ningen. 

Desværre skulde det ikke lykkes de tre modige Bal
lonførere at høste Resultaterne af deres Bedrift, idet de 
alle omkom under Landingen .. Efter at være kommet 
ned i Nærheden af Jorden er Ballonen igen blevet tvun
get tilvejrs, og under den derpaa følgende Landings
manøvre er Ulykken sket. Hvorledes, kan ikke siges 
med Bestemthed, men officielt meddeles, at Ulykken er 
sket mellem Kl. 15,30 og 17 samme Dags Eftermiddag, 
idet den kugleformede Gondol, af en endnu. uopklarel 

Aarsag, rev sig løs fra Ballonhylstret og faldt mod .Jor
den , hvorved alle ombordværende dræbtes. 

* * * 
Indtil den første Stratosfæreballonopstigning fandt Sted 

i 1931, var Tyskerne Siiring og Ber.~on Indehavere af 
HoJderekorden for Ballonler, idet de den 31. Juli 1901 naae
de 10,800 m. Den 27. Maj 1931 starter Piccard og l(ipfer 
fra Augsburg og naar 16,000 m; den 18. August 1932 gen
tager Piccard sin Stratosfæreopstigning sammen med 
Cosyns og naar 16,770 m. I November 1933 lykkes det en 
Ballon, der føres af Russeren Prokofieff at stige til 19,000 
m. Rekorden er dog ikke officielt anerkendt. Den af 
Federation Aeronautique Internationale anerkendte Højde
rekord for Balloner er 18,665, og den blev naaet af Ameri
kanerne Settle og Fordney den 20. Novbr. 1933. 

Hojderekorden for Flyvemaskiner er 13,661 m, og den 
blev sat af Franskmanden Lemoine den 28. Sept. 1933. 

. 1 
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Vældig Efterspørgsel i U. S. A. efter en billig Flyvemaskinetype. 

DET amerikanske Luftministerium har i Slutnin
gen af 1933 rettet en Forespørgsel til samt
lige Flyvere, Flyveelever og Flyvemekanikere 

for at undersøge, om alle disse mange flyvebegej
strede var interesseret i at købe Flyvemaskiner, saa
fremt Produktionen kunde lægges an paa en saadan 
Maade, at en Maskine ikke kom til at koste mere end 
ca. 700 Dollars i Indkøb. I Løbet af de første 2 Uger 
efter at Spørgeskemaerne var udsendt indløb Svar 
fra 8280 Personer, der meddelte, at de var Købere i 
samme Øjeblik, en Flyvemaskine kunde leveres til 
den nævnte Pris. 

Def samlede Antal Besvarelser, der indløb de første 
2 Uger, var 15,183, hvoraf 55 pCt. meddelte, at de 
straks var Købere; 18 pCt. vilde købe paa visse Be
tingelser, og 27 pCt. hverken kunde eller vilde købe. 

De, der svarede >Ja c; men som ledsagede deres Be
svarelser med Bemærkninger om, at de først vilde se 
Flyvemaskinen, eller som ikke mente at kunne dispo
nere over deres Penge flere Maaneder frem i Tiden, 
beløb sig til 2676. Benægtende Svar kom fra 4227. 

Flyverne blev ogsaa anmodet om at opgive, hvor 
mange af deres Bekendte, der muligvis var Købere, 
og det samlede Antal, som paa denne Maade blev 
talt op, var 49,391. Dette Tal rummer imidlertid ad
skillige Gengangere, idet flere Flyvere sikkert har 
opgivet den samme Person. 

Luftfartsministeriet gør opmærksom paa, at alle 
disse Personer selvfølgelig ikke kan betragtes som 
virkelige Køberej førend Handelen er afsluttet og Be
talingen erlagt, og at Luftfartøjets Ydeevne samt de 
kommende financielle Forhold vil influere paa deres 
endelige Beslutning. 

Den private Flyvning i U.S.A. hæmmes af Mangel 
paa en billig Flyvemaskintype. 

Naar alt det indkomne Materiale er blevet bearbej
det, vil det hele blive overgivet til den civile Luftfarts
industri til fri Raadighed for alle Flyvemaskinefabri
ker. Luftfartsministeriet selv vil ikke give sig til at 
bygge Flyvemaskiner, og det vil heller ikke fremkom
me med Forslag til hvilke Fabriker, der skal paa
tage sig Fremstillingen. Undersøgelsen bliver fore
taget til Gavn for den samlede Flyvemaskineindustri. 

De udsendte Forespørgsler omhandlede ikke nogen 
speciel Flyvemaskinetype, og de meddelte intet om, 
hvorledes man havde tænkt sig denne konstrueret. De 
Fabriker, der giver sig i Lag med Opgaven, er saa
ledes frit stillet med Hensyn til Konstruktion og Salgs
mefode, forudsat naturligvis at Nybygningerne svarer 
til de lovmæssige Forskrifter. 

"Qn ersøgelsesarbejdet er blevet foretaget, fordi man 
er klar over, at Udviklingen. af den private Flyvning 
i de Forenede Stater hæmmes af Mangel paa en billig 

og praktisk Flyvemaskinetype, og at der ikke vil ske 
noget nævneværdigt Fremskridt med Civilflyvningen, 
førend en saadan »Allemands-Flyvemaskine« kom
mer i Handelen. 

I Øjeblikket er der i U.S.A. ca. 14,000 Flyvere med 
gyldigt Certifikat, 11,000 Elever og 8,500 autoriserede 
Flyvemekanikere, medens der kun findes ca. 7000 ind
registrerede Flyvemaskiner. Af det samlede Antal 
Flyvere og Flyvemaskiner hører de ca. 600 af hver 
Kategori til den regelmæssige Lufttrafik. 

Man har længe været klar over, at der var baade 
mandlige og1 kvindelige Flyvere, der gerne vilde have 
deres egen private Flyvemaskine, men noget Tal paa, 
hvor mange der i Grunden var, har man aldrig tidli
gere haft. Man regner nu med, at Flyvemaskinefa
brikerne, naar de ve d, hvor stort et Marked, der i 
Virkeligheden er for en bestemt Type, er villige til at 
tage fat paa Opgaven: at fremstille og sælge en Pri
vatflyvemaskine til en overkommelig Pris. 

10,000 Privatflyvemaskiner kan sælges i første 
Omgang. 

Luftfartsministeriet søgte sine Oplysninger hos Fly
vere, Flyveelever og Flyvemekanikere, fordi disse er 
nærmest i Berøring med Flyvningen, og fordi man 
mener, at de vil kunne gøre den bedste Propaganda 
for at faa Privatmanden til at blive Flyvemaskineejer. 
Naar de første 10,000 Flyvemaskiner straks vil kunne 
sælges til Flyvere, Elever og Mekanikere, mener man, 
at det ikke vil vare længe, førend et Utal af andre 
Købere vil melde sig, naar den private Mand først op
dager, at det ikke mere er saa dyrt at holde egen 
Flyvemaskine. 

I Ministeriets Overvejelser siges, at det vil være en 
forholdsvis let Sag at konstruere en Flyvemaskine, 
der kan sælges for den førnævnte Pris, naar Produk
tionen lægges tilstrækkelig stort an, og man nævner 
som Eksempel et tosædet Monoplan af Metalkonstruk
tion, udstyret med en 8-cyl. Motor (4000 O/M) og Pro
pelgear. Landingshastigheden bør ligge omkring 40 
km/T, og dette søges opnaaet ved Hjælp af Spalte
klapper el. 1. Anordning. Marchhastigheden behøver 
ikke at ligge over 150 krn/T, da dette sikkert tilfreds
stiller den unge Mand eller Kvinde, der skal paa en 
Aftenudflugt eller paa ·weekend - med en Kammerat 
eller Veninde som Passager. 

Hvis Priserne paa den Flyvemaskintype, som vi kal
der Sportsflyvemaskinen, kommer ned paa en Femte
del af de nuværende - uden at det paa nogen Maade 
gaar ud over Driftssi],i.kerhed og Styrke - er der in
gen Tvivl om, at Privatflyvningen vil faa en vældig 
Opblomstring. 

- Det vil ganske sikkert ogsaa blive Tilfældet her 
i Danmark! 
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Junkers Dieselmotorer til Flyvemaskiner. 
En Driftsbesparelse paa 62.000 RM. aarlig pr. Flyvemaskine. 

SOM vi tidligere har omtalt i , FLYVc, har Jun
kers Fabrikerne i Dessau -i Forbindelse med 
Deutsche Luft-Hansa foretaget eu lang Række 

Forsøg med Dieselmotorer i Flyvemaskiner, og de op
naaede Resultater er saa tilfredsstillende, at man i 
Fremtiden agter al anvende Raaolie-Flyvemotoren i 
!>lørre Udstrækning. 

Jtmkers Raaoliemotor , Jumo -1 « har f. Eks. under 
Prøvetiden hos Deutsche Lufl-Hansa gaaet 500 Timer 
uden Hovedeftersyn, og ved deu derpaa følgende Un
dersøgelse viste del sig, at det ikke var nødvendigt al 
udskifte nogen :M.otordel. 

Efter al Prøveflyvningerne i Foraaret Hl33 var til
endebragt, blev flere tremolorede Junkers G. 2-1 bygget 
om til eemnolorede Flyvemaskiner og udstyret med 
en »Jumo 4• ; under Typebetegnelsen , F.24 • indgik 
de derefter i Lufthansa's normale Tjeneste. De nye 
»F. 24 « har bl. a. hele Sommeren og Efteraaret været 
anvendt Lil .Person- og Godstrafik saavel paa Dagru
terne som paa Natruterne. 

Som Følge af de gode Driftsresultater med >Jumo 
-l e besluttede Deutscile Luil-Hansa sig til at udstyre 
en ar de store, firemotorede Junkers G. 38 med de nye 
Haaoliemotorer, og for Tiden bliver der indbygget fire 
"Jumo 4c i D. 2000, hvorefter den til Foraaret bliver 
!>al ind paa den regelmæssige Rutetrafik. 

De store Fordele, som Dieselmotoren rummer, vil 
!>ikkert snart bliYe mærkbare indenfor Lufttrafiken. 
Her skal blot nævnes: Brandsikkerheden, det ringe 
Brændstofforbrug og Haaoliens Prisbillighed i For
hold Lil Benzin. Med Hensyn til Brændstofforbruget 
skal vi anføre, hvad Tyskerne selv siger herom: 

»Jumo 4 c bruger 160- 170 gr/H.K.T., medens en 
Benzinmotor i samme Klasse 1orbruger ca. 230--250 
grJK.H.T. 

l Praksis vil dette sige, at Junkers G. 38 (D. 2500) i 
normal Rutedrift mellem Berlin og London, der gen
nemflyve!> paa 5 Timer, vil kunne opnaa en Brænd
stofbesparelse paa 840 kg. Det er tillige ensbetydende 
med Anvendelsen af en mindre Brændstofbeholder og 
en Forhøjelse af Nyttelasten. Hegner man med en 
gennemsnitlig Udnyttelse ar en Flyvemaskine paa 50J 
Timer om Aaret og med en Motorydelse paa 1700 H.K 
(fire Motorer ved l\larehhaslighed), saa andrager 
Brændstofforbruget for Benzinmotorer sig til ca. 
2-:1.4,500 Liter. Sættes Benzinprisen til 0,3-1 RM. pr. 
Liter, saa vil Udgifterne Lil Brændstof beløbe sig til 
80,700 RM. Anvendes derimod Junkers Dieselflyve
motorer , bliver Brændstofforbruget ikke mere end 
1.16.å00 Liter for den Libvarendc Driftsperiode, og reg
ner man med en Haaoliepri!> paa 0,12 H~I. pr. Liter. 
hliver Udgiften kun 18,800 HM. - eller en aarlig Be
~parelse pr. Flyvemaskine paa ca. 62,000 RM. 

Junkers ».Jumo 5« • 

.Junkers Fabrikernes nyeste Dieselflyvemotor er Ty · 
pen »,Jumo j « , Det er en totakl, vandkølet, 6-cylin
dret Rækkemotor med dobbelte Stempler. Dens høje
ste Ydelse er 540 HK, og dens Tornvægt er 495 kg. 

(Forts:cltes nederst pun næste Side.) 

VdvU,IJnJen al Junkers Diesel-Flyvemotorer. 

I Løbet ni 20 Anr har Jqnkers Fuhrlkerne brugt Vægten al deres 

dobbelt-stemplede J)ieselmotor ned fru 6!1 kg pr. Hl,. 

111 o,92 kg pr, m,. 

J 
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Tysklands nyeste Zeppeliner "L. Z. 129". 

H 
den mægtige Luftskibshal ved Bodensøen arbej

des for fuld Kraft paa at fuldende et nyt Luftens 
Vidunder: Kæmpeluftskibet »L. Z. 129c, der skal 

afløse det veltjente , Graf Zeppelin• . 
Allerede kort Tid efter, at »Graf Zeppelin c havde 

faaet sin Luftdaab, tog tyske Ingeniører og Arbejdere 
fat paa at skabe et nyt Luftskib, og man var naaet 
Halvvejen, da Arbejdet pludseligt blev opgivet. Kata
strofen med det engelske Luftskib , R. 101 •, der kom 
i Brand efter et Havari i Nordfrankrig, bevirkede, at 
man opgav at bygge videre paa et Passagerluftskib, 
der var beregnet til at skulle anvende det brandfar
lige Brint som Fyldegas. Et moderne Trafikluftskib 
skulde fyldes med den ikke-brændbare Gasart, He
lium. 

Men Helium har en betydelig ringere Bæreevne end 
Brint, og hvis et heliumfyldt Luftskib skal have sam
me Bæreevne som et brintfyldt, maa dets Rumindhold 
være langt større. Derfor maatte Arbejdet standses 
paa det halvfærdige , L.Z.128• . 

Zeppelin-Luftskibenes mangeaarige Chefkonstruk
tør, Dr. D il r r, giver nogle Tal, der tydeligt siger 
hvorfor: 

De brintfyldte Gasbeholdere paa , Graf Zeppelin~ 

Nyt fra alle Lande. 
Luftmarsknl ltalo Balbo hædres I Tyskland. 

Forinden Afrejsen til Tripolis har den tyske Aero Klub 
udnævnt Lwftmarskal Italo Balbo til Ærespræside'll't. Di
plomet, der er blevet ham overrakt, er underskrevet af 
Hindenburg, Hitler og Goerin,g. 

Den franske Flyvemaskineproduktion under V erdenøkrlgen. 

Louis Hirschauer, Ohefingeniør under det franske Luft
ministerium, opgirver følgende Tal for Frankrigs Produk
tion af Flyvemaskiner under Verdeniskrigen: Fra August 
1914 til November 1918 blev der fremstillet 50,000 Flyve
maskiner og 90,000 l\fot>orer. Den maanedlige Produktion 
i 1918 beløb sig til 3000 Flyvemaskiner og 4300 Motorer. 
Udgifterne hertil androg 23 Milliarder Guldfrancs. 

Amsterdam- Batavla paa fire Dage. 

K. L. M. meddeler nogle Enkeltheder om Smirnoff's Re
kordflyvning til Batarvia. Starten var planlagt til den 18. 
December Kl. 03,35 med den nye FXX, men en Time før 
maatte man opgive at sende Maskiner afsted, fo~di den ene 
Motor ,strejkede. I en Fart blev en af de to Aar gamle 
Fokker F. 18 gjort klar, og samme Morgen Kl. 04,10 fandt 

(Fortsat Ira Side 54.) 

Omdrejningstallet er 2100 pr. Minut, og Gearingsfor
holdet 1,66 : 1. Efter at have gennemgaaet de lov
mæssigt foreskrevne Prøver, er en af disse Motorer 
blevet indbygget i en Focke-Wulf-Møve, og har de sid
ste tre Maaneder været i Drift paa Deutsche Luft
Hansa's Ruter. Paa Grundlag af de gode Erfaringer, 

rummer 114.000 ms. Skulde man bygge et Luftskib 
til Heliumfyldning med samme Bæreevne, maatte dets 
Gasceller have et Rumindhold paa 185,000 ms, og saa 
er der endda kun regnet med en Blanding af 70 pCt. 
Helium og 30 pCt. Brint. En Fyldning med rent He
lium, og svarende til samme Bæreevne, vilde kræve et 
Rumindhold paa 300,000 m 8 *). 

Resolut paabegyndte man i Stedet for Arbejdet paa 
et helt nyt Luftskib, der har faaet Byggenummer 
>L.Z.129•. Det har en Længde paa 248 m og en stør
ste Diameter paa 41,2 m, hvorved det bliver noget 
mere buttet end »Graf Zeppelin c. Dets 16 Gasceller, 
der bliver fyldt med en Blanding af Helium ogi Brint 
(i et Forhold, der gør Blandingen ubrændbar), vil faa 
et Rumindhold paa 190,000 m". For første Gang vil 
der blive anvendt Dieselmotorer i et Luftskib, idet 
•L.Z.129c vil blive udstyret med Raaoliemotorer paa 
ialt 4,400 H.K. 

Til den kommende Sommer skal Luftkæmpen staa 
færdig - parat til at fortsætte det store, banebrydende 
Arbejde, som dens Forgænger , Graf Zeppelinc saa 
smukt har paabegyndt. 

*) Se Artiklen i "Flyv" Nr. 3/1930 - Lidt om Helium af 
Kaptajn G. Schenstrem. 

Starten Sted. Efter fire Dage 4 Timers Forløb naaedes 
Batavia (den 22. Deci!mber Kl. 08,45). Flyvetiden paa den 
14,445 km lange Strækning var 73 Timer 34 Min. (i.samlet 
Rejsetid 100 Timer 34 Min,.). Der medførtes 82,000 Br-eve 
(474 kg). 

Hjemturen :.tartedes den 26. Decbr. Kl. 17,20, og den 30. 
Decbr. Kl. 21,54 var Maskinen tilbage i Amsterdam efter 
en samlet Flyvetid paa 86 Timer 46 Min. Denne GaD'g med
førtes 100,000 Breve (508 kg). 

Besætningen bestod af Flyverne Smirnoff og Soer, In
geniør Grosfeld og Radiotelegrafist van Beukering. 

Autoglro'er til Fra,nkrlg. 

Den franske Regering har i England købt en Autogiro, 
der i Januar Maaned blev fløjet fra Heston til Paris. Dens 
Gennemsnitsfart paa Turen var 152 km/T. 

K. L. M.'s Trafik l 1933. 

Statistiken for 1933 viser, at K. L. M. paa sin Indienrute 
har transporteret 44,523 kg Post i Modsætning til 35,296 
kg Aaret forud. 

Paa de europæiske Ruter har Selskabet i 1933 befordret 
40,082 Passagerer, 1177 Tons God.s og 145 Tons Poot. Pas
sagerantallet viser en Stigning paa 92 % i Forhold til 1932. 

der hidtil er opnaaet, har man for nylig taget endnu 
en med , Jumo 5 « udstyret Trafikflyvemaskine i Brug. 

Til Slut maa n'ævnes, at Deutsche Luft-Hansa ogsaa 
arbejder paa at indbygge »Jumo 5, i en tremotoret 
Ju 52/3 m, der til Foraaret vil blive sat ind i den re
gelmæssige Rutetrafik. 
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Forsøg i Vindtunnel og deres Betydning for Flyvningen. 
Ing. C. V. Thymann. M. Ing. F. 

SOM bekendt findes der run dl i de aller fleste civilise
rede Lande en hel Del Laboratorier med Vindkanaler, 
der benyttes til Modelforsøg. Hensigten med disse er at 

uddybe Menneskets Kendskab til Aerodynamikkens Love 
samt at finde saadanne Resultater, der kan benyttes af Fly
vemaskinfabrikkernes Konstruktører i disses Bestræbelser 
for at fremstille Maskiner, der i saa høj Gr.ad som muligt til
fredsstiller den praktiske Flyvnings Krav. 

Nu er vel mange Flyvere tilbøjelige til al mene, at disse 
Vindtunne1forsøg nærmest maa anses for at være videnska
beligt Snurrepiberi, som maaske lige saa godt kunde und
væres. Hvad der nærmest kan bestyrke denne Opfattelse, 
er den Kendsgerning, at mange Flyvemaskinfabrikker, og 
blandt disse endda flere af de, der i den i den sidste Tid 
har haft størst Succes, tilsyneladende aldrig sender Model
ler af deres nyprojekterede Typer til Undersøgelse i nogen 
Vindkanal og endda opnaar udmærkede Resultater. Paa 
den anden Side er der dog adskillige Fabrikker, der i Ti
dens Løb har indrettet egne Vindlunneller, tiltrods 1for at de 
har Adgang til at faa udført Prøver i et Statslaboratorium i 
del paagældende Land. 

Hvad er da Sandheden i disse tilsyneladende Modsigel
ser? Er Vindkanalforsøg videnskabeligt Snurrepiberi, eller 
har de virkelig Betydning for den praktiske Teknik og der
med for selve Flyvningen? 

Det er disse Spørgsmaal, der skal søges lJCsvaret paa en 
let forstaaelig Maade uden Anvendelse af for mange Form
ler og lignende. 

I Vi-rkeligheden har Vindtunnelmaalingerne haft en over-
011dentlig stor Betydning for den praktiske Udformning af 
Flyvemaskinen, og langt den st~)rste Del ruf vor Viden om 
de Luftkræl'ter, der virker paa cl Lufllfartøj og paa dets 
enkelte Dele, er vundet i Vindkanaler, og mange af de 
Spørgsmaal, som den udøvende Flyvemaskinteknikk'er har 
mødt i Praksis, er først blevet udtømmende besvaret efter 
Undersøgelse i en Vindtunnel. 

Mennesket har en stærk Tilbøjelighed til at glemme over
staaede Vans·keligheder, og en i\land, der i sit Arbejde gen
nem nogle Aar flere Gange •lrnr gjort Brug af en i sin Tid 
maaske møjsommeligt erhvervet Viden, vil senere ofte regne 
denne for en ren Selvfølgelighed og finde det ubegribeligt, 
at ikke alle l\lennesker besidder denne Viden. Naar derfor 
en Konstruktør siger, at han aldrig bruger Vindtunnelfor
søg, kan det kun være Sandheden med l\lodifikaU.on; thi 
han glemmer sikkert, al alle de Data og Oplysninger, som 
han eller hans Hjælpere næsten daglig henter fra Haand
bøger, næsten alle stammer fra saadanne Forsøg. 

Betragter man paa den anden Side Arbejdet ved en Vind
tunnel, kommer man ikke uden om, at det er vidensk•abe
ligt; den rigtige Tilrettelægning af et Forsøg, Ud>førelse ruf 
selv Maalingerne, samt sidst men ikke mindst den rigtige 
Tydning af de fundne Resultater kan ikun gennemføres af 
en Mand, der har gennemgaaet en lang Uddannelse paa 
dette Omraade. 

Arbejdet ved disse Laboratorier kan i Virkeligheden deles 
i to Grupper: Forsøg der tjener til at uddybe Menneskets 
Kendskab til den teoretiske Aerodynamik i Almindelighed, 
og Forsøg gennem hvilke man søger Data og Oplysninger, 
der ska'l hjælpe til at opnaa Forbedringer ved nye Flyve
maskintyper. 

Om den første Gruppe skal der her kun siges, at man maa 
huske, at det, der i Dag kun er »graa Teo•ri -r, maaske er al
mindelig Praksis i Morgen. Dette har man haft talrige Eks
empler paa, rrian behøver blot al nævne f. Bks. Landbrugs
kemien. 

Om den anden Gruppe kan man sige, at den lige siden 
1910, da Eiffel indrettede den første Vindtunnel, har haft 
overordentlig Betydning, selv om Forholdene har været 
noget skiftende. Eiffels Forsøgsresultater bragte den dati
dige, famlende Flyveteknik ind i en rationel, teknisk Bane, 
hvilket gav Stødet til, at flere Lande snart fulgte efter med 
Indretnfog af Laboratorier. Under Verdenskrigens enorme 
Pres paa Flyvemaskinfabrikkerne var der næppe Tid til 

at gaa den mest mtiionelle Vej, hvorfor der ikke blev gjort 
saa mange indledende Forsøg; Menneskeliv og Sikkerhed 
var underordnede Begreber, det mest beklagelige ved en 
mislykket Flyvemaskintype var den Tid, der var spildt paa 
dens Bygning, derimod var der straks Penge til en ny Type. 
Den hurtige Skiften af nye Typer ga,· selvfølgelig store Er
faringer, men maaske ikke nogen overvældende Udvikling 
af det teoretiske Grundlag. Endvidere man det fremhæves, 
at den stærke Stigning af Flyvemaskinens Præstationer un
der Krigen i langt højere Grad hidrørte fra Fo!'bedring af 
;\lotorerne end fra aerodynamiske Forbedringer ved ~elve 
Flyvemaskinen. 

De første Aar efter Krigen var præget af en udbredt Stag
nation, da de fleste store Fabrikker var økonomis<k lammede 
af de Tab, som fulgte Anulleringen af kæmpemæs!>ige, Iø
bencle Ordrer ved Krigens pludselige Ophør. Da Opgangen 
atter satte ind i Flyvemaskinindustrien, steg Kravene stærkt 
til .Maskinernes Præstationer og Økonomi og dermed til 
Vindlunnellerne, det er derfor sikkert berettiget at sige, at 
disses Indflydelse har været overordentlig stor ved For
bedring a,f Luftfartøjerne, og det synes, som om de Lande, 
hvis Fabrikanter har opnaaet de bedste Resultater, kan 
takke cl udviklet Samarbejde mellem Industrien og Labora
torierne herfor. Dette Samarbejde h ar selvfølgelig skærpet 
Kravene til Laboratoriernes Udrustning, og alle Flyveinter
esserede 1har sikkert i de senere Aar i engelske og ameri 
kanske Tidsskrifter truffet Betegnelserne »Compresscd Air 
Tunnel« eller »Variable Density Tunnel « samt ) \'ertical ,let 
Tunnel«, men .det maa formodes, at kun de færreste har 
gjort sig •den Ulejlighed at sætte !'ig ind i, hvad disse An-

Lo;,1:1er Stv,r C.·C 
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Professor Elllel 's \'lndkunul. 

ordninger egentlig tjener til, og fra hvilke Krav de er frem
gaaet. Det skal derfor forsøges al give en oversigtsmæssig 
Besvarelse af disse Spørgsmaal. · 

Grundlaget for alle Forsøg i Vindlunneller til Fremskaf
felse af Data for Luftfartøjsteknikken er, at man ved Hjælp 
af den saakaldle Sammenligningslov kan ovc1,føre de paa 
en Model maalte Luftkræfter til en Genstand i fuld Stør
relse, naar dennr er geometrisk ligedannet mel! Modellen. 
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Det viser sig nemlig, at naar Strømliniebillederne for Mo
dellen og Genstanden er ligedannede, kan man opstille to 
fuld s tændig analoge Ligninger for Luftmodstandene af de 
lo Legemer, nemlig: 

F1 = C X ~ X V12 X S1 

F2 = c x ~2 x v,; x S2 

I disse to Ligninger betyder F1 og F2 henholdsvis Luft
mods tanden<' i kg ar i\lodel og Genstand, :,1 og ('2 angiver 
Massen af 1 m 3 Luft i henholdsvis Vindkanalen og i den 

LODR~r Srv,r C c 

Yind kanalen i Gu llingen (Tyskland), 

Højde Genstanden skal bevæge sig i; V1 og V2 er de re
spektive Lufthastigheder i m /sek, og S1 og S2 er største 
T værsnitsareal i 1112 maalt vinkelret paa Luftstrømmens 
Retning henholdsvis af Model og Genstand. c er en Ko
efficient, d. v. s. et ubenævnt Tal, 'der kun er afhængig 
af Legemets Form; det ses saaledes, at har man blot en 
Gang fundet denne Storrelse for en Model, kan man be
regne Luftmodstanden af et dermed ligedannet Legeme i 
en vilkaarlig Højde, ved en vilkaarlig Hastighed samt for 
en frit valgt Størrelse af Legemet. Det er paa dette Prin
cip, at alle Vindtunelforsøg under Gruppe 2 er baseret. 

Imidlertid paaviste den engelske Fysiker Osvald Rey
nolds allerede i forrige Aarhundrede, at selv om Model og 
Genstand er nøjagtigt ligedannede, bliver de to Strømlinie
billeder kun fuldstændigt ligedannede, dersom de to Stør
relser 

er lige store 

I disse Udtryk betyder L1 og L2 Længden i m af hen
holdsvis Model og Genstand, µ 1 og µ~ er Viscositeten (eller 
Maalet for indre Gnidning) af Luften i de to Tilfælde. 

V X L 

Brøken (~) er et rent Tal og kaldes Reynoldtallet ; 

vi vil her betegne det med R. 
Dersom R ikke er det samme for Model og Genstand, 

kan man ikke paa Forhaand forvente, at Modstandskoeffi
cienten c bliver helt ens i de to Tilfælde, og under særlige 
Omstændigheder kan Forskellen blive stor. Heldigvis er 
i Reglen Unøjagtigheden ringe, og man kan da klare sig 
med at multiplicere den i Vindkanalen fundne Værdi af c 
med en Maalestokskoefficient (paa engelsk >scale effectc ), 
naar den skal overføres til Genstanden i fuld Størrelse. 
Ved komplicerede Modeller volder dette dog betydelige 
Vanskeligheder, men som vi straks skal se, er det paa den 
anden Side ogsaa vanskeligt i en almindelig Vindtunnel 
at opnaa samme R for Modelforsøget som for Flyvema
skinen. 
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Som Eksempel kan tages, at man i en almindelig Vind
tunnel, hvor der kun er Plads til en 1 m lang Model, skal 
finde Luftkræfterne paa en 5 m lang Fuselage til en Ma
skine, hvis Hastighed i lav Højde er 75 tn/sek (270 km/T). 
Da der ikke er Forskel paa Luften i Vindkanalen og den, 
Maskinen skal flyve i, ser man, at Nævnerne i Brøkerne 
for R1 og R2 bliver lige store, men for at R1 = R2 maa 
V1XL1 = V2XL2, dette bliver kun Tilfældet, dersom V1 er 
lige saa mange Gange større end V2, som L1 er mindre end 
L2, deraf følger, at Lufthastigheden i Tunellen skal være 
5X75 = 375 m/sek. Ikke alene vil det være meget van
skeligt at opnaa saa høj en Hastighed i en Vindkanal, men 
den fundne Værdi ligger over Lydens Hastighed (ca. 335 
m/sek), hvor Loven om Luftkræfternes Afhængighed af Ha
stighedens Kvadrat ophører at være gyldig; man ser deraf, 
at med de forudsatte Hjælpemidler kan man ikke i det 
valgte Eksempel lave et helt nøjagtigt Modelforsog. Dette 
bliver kun muligt, dersom vi kan finde et Midrlel til al 
formindske Størrelsen 

L for Vindtunnellens Vedkommende. 
I! 

En nærmere Undersøgelse viser, at II er uafhængig al' 
l.ufllrykket, medens :- vokser proportionalt m ed detle. 
Hvis man derfor ved det for nævnte Modelfor øg kan for
øge Lufttrykket i Vindkanalen fra 1 til 5 Atmosfærer, vil 
man ved en Lufthastighed af 75 m/sek i Tunellen have 
samme R for Modellen som for Flyvemaskinen. 

Denne Erkendelse og de med Tiden skærpede Krav til 
i\lodelforsogenes Nøjagtighed har medført, at man bl. a. i 
England og Amerika har bygget Vindtuneller i store, luk
kede Staalbeholdere, der er saa stærke, at de kan taale el 
indvendigt Overtryk af ca. 20- 25 kg/cm. Et saadant An
læg er meget dyrt at udføre, men den almindelige Op
fattelse er dog, at de opnaaede Resultater har været Be
kostningen værd. 

En »Vertical Jet Tunnel«, d. v. s. en Tunnel med lodret 
Luftstrøm, benyttes hovedsagelig til Undersøgelse af Mo
dellers Spinegenskaber. Navnlig i England har man gjort 
et meget stort Arbejde paa at klarlægge Spinbevægelsens 
mange Problemer, og man fandt, at udtømmende Under
søgelser vanskeligt lod sig anstillende ved faldende Mo
deller eller ved Maskiner i fuld Størrelse. Det er imidler
tid lykkedes i en lodret Tunnel at afpasse Luftstrømmens 
Hastighed saaledes, at den netop er lig Modellens lodrette 
Faldhastighed i frit Spin; derved har man faaet Forsøget 

i-----------/5,Z----------o-l 

Skitse al en Vindtunnel med komprimeret Luft. 
Pilene angiver Retningerne al Luftstrømme n. De punskrevne J\lnnl i 
Meter angiver Størrelsen uf det engelske ,Nationnl Physical Laboratory•s 
Compresserl Air Tunnel. Dlæs~ren i denne e r en ,llelnllullskrue, der 
drives al en 400 Hl{, Motor. Til Anlæj!et hører :1 Stk. 400 HJC Lullkom
pressorer, der i Løbet al 80 Mlnutler kan pumpe Tr\'kket i Jlehollleren 

op til 2.; Atmosfærer. • 

reduceret til et stationært Problem, og man kan paa den 
Maade Jade Modellen spinne lige saa længe, man har Brug 
for det, kan tage Serier af levende Billeder, der bag efter 
kan analyseres hver for sig, hvorved man kan foretage 
Maalinger, der ikke tidligere var til at udføre. 

Studiet af Interferensfænomener, hvis Klarlæggelse spil
ler en stor Rolle, naar man skal opnaa de bedst mulige 
Resultater, kan ligeledes kun foretages rationelt i Vind-
kanaler. 1 

Af ovenstaaende vil man forstaa, at Vindtunelforsøg sta
dig spiller en stor Rolle· for den praktiske Luftfartøjstek
nik og dermed for Flyvningen. Det bedste Resultat op-

(Fortsættes nederst paa næste Side,) 
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Rekorder pr. 1. Januar 1934, anerkendt af Federation 
Aeronautique Internationale. 

Flyvemaskiner. Varighed: Marinella Nelli , Italien; 
Distance: Rossi og Codos, Frankrig; 
(i lige Linie) 5-6-7. Aug. 1933. Bleriot Monoplan. 

Højde: 

Hastighed: 

Distance: 
(i lige Linie) 

Højde: 

Varighed: 

Distance: 

Højde: 

New York- Rayack (Syrien) . . 9.104 km. 

Lemoine, Frankrig; 28. Sept. 1933. 
Potez 506 Landflyvemask1ine . . 1 :36H 1 m . 

Age/lo, Italien; 10. April 193:3. 
Søflyvemaskine M. C:. 72 . . . . 1182 km/ T. 

Svæveplanet•. 
Groenlwff, Tyskland ; 
25. Juli 1931. Wasserkuppe-
;\'leitzendorf .................. 220 km. 

Kronfeld, Tyskland ; 
30. Juli 1929 . .. ............. 2.589 m. 

Kurt Schmidt, Tyskland; 
3.-4. Aug. 1933 ............ :J(i T. ;15· _ 

Helikoptere. 
Marinello Nelli, Italien; 
10. Okt. 1930 ............... . 1078 Ill. 

i\forinello Nelli, Italien; 
13. Okt. rnao .................. t8 m. 

8. Oktbr. 1930 . .... .... . 8 Min. -15 Sek. 

Luftskibe. 
Distance: Dr. Eckener med »Graf Zeppelin «; 

29-30-31 Okt. 1928 .. ... . .... 6.384 km. 

Balloner. 
Distance: Berliner, Tyskland; 

8.- 10. Febr. 1914 ..... ..... 3.052 km. 

Hø.ide: Settle og Fordney, U.S.A. ; 
20. Novbr. 1933 ... .... ... .. 18.665 m . 

Varighed: Kaulen, Tyskland ; 
13.- 17 . Decbr. 1913 .. .... .. 87 Timer. 

Rekorder fo1• kvindelige Flyvere. 
Distance: Mrs. Amelia Earhart, U.S.A.; 
(i lige Linie) 24.- 25. Aug. 1932; 

Los Angeles- New York . . .... 3".939 km. 

Højde: Maryse Hilsz, Frankrig; 
19. Aug. 1932 .......... ...... H.791 m. 

Hastighed: .1.llrs. May Haizlip, U.S.A.; 
5. Septbr. 1932 ... . ... . ........ 405 km. 

BØGER 
Junkers und die WeltlufUahrt af Fischer v. Poturzyn. Richard 

Pflaum Verlag, Miincheo. 
I en smukt illustreret Bog paa 183 Sider har Hauptmann 

Fischer v. Potorzyn givet en interessant Skildring af de 
verdenskendte Junkers Fabrikers Udvikling. Den sær
prægede Junkers Flyvemaskinetype er velkendt af alle 
flyveinteresserede, og m:.m maa beundre den Energi og 
Udholdenhed, hvormed Fabrikan har arbejdet paa at fuld
kommengøre Flyvemaskinetn med frittbærende Pla/ller. Det 
begyndte i 1909, da Professor Junkers indgav Patentansøg
ning paa en Flyvemaskine kun bestaaende af eet Plan, -
og saa fortælles om de utallige Forsøg og Laboratorie
undersøgelser, der er blevet foretaget, inden man er naael 
frem til Luftkæmpen G. 38. 

(Fortsat Ira Side 57.) 

naas imidlertid først, naar Mændene fra Laboratorierne, 
fra Tegnestuerne og fra Flyvningen mødes til nært Sam
arbejde og med gensidig Forstaaelse af de andres Arbejde, 
thi ingen af de tre Kategorier gør klogt i at prøve at være 
sig selv nok. 

At de Forenede Stater i Amerika i Øjeblikket er langt 

l'aa Initiativ fra Fabrikens Side har der været foretaget 
adskillige Flyvetogter til fjerntliggende Lande, ligesom 
man har deltaget i Oprettelsen af Lufttrafikselskaber, bl. a. 
i Sydamerika og Sydafrika, kort sagt, Firmaet i Dessau 
hur dellaget i et fremsynet Pionerarbejde, der har strakt 
sig over hele Verden. 

Paa lignende Maade er det gaaet med Junkers Motor
konstruktioner; et stort Arbejde har været sat ind paa al 
udvikle Benzinmotoren - og de senere Aar har der været 
arbejdet lige •saa energisk paa at skabe en Dieselmotor, der 
er egnet til Brug i Flyvemaskiner. 

Denne vældige Udvikling, der er foregaaet i Løbet af 2:i 
Aar, beskrives i Bogen som en Række af spændende 
Eventyr. 

fremme hvad angaar deres civile Maskiners Præstationer 
kan ikke nægtes, og det er nærliggende at antage, at de 
regelmæssige Konferencer mellem Laboratoriernes Viden
skabsmænd og Repræsentanter for Flyvemaskinindustrien, 
som Regeringen har foranlediget, har spillet en Rolle for 
Opnaaelsen af dette Resultat. 
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Det Danske Luftfartselskabs Trafikresultater for Aaret 1933 
sammenlignet med Resultaterne . for 1932. 

1932 1933 
Kilometer: 

Kilometer paa Ruter - Dagruter 208.445 km 182.860 km 
- - - - Natruter 

Ekstraflyvning .. .. .... . .. . . 
Rundflyvning .. . ... ... .. ... . 

36.025 -
----- 244.470 km 

7.530 -
6.070 -

26.845 -
----- 209.705 km 

8.445 -
4.745 -

Erhvervsmæssig Flyvning - lait . ...... . ........ . ....... 258.070 km 222.8.95 km 

Passage1•/Kilomete1•: 
Befordrede Passagerer paa Ruter .... . ...... . 3.443 Passagerer = 678.925 Pas./km 4.457 Passagerer = 940.190 Pas./km 

159 - = 21.050 - 495 - - 48.276 -- - - Ekstraflyvning .. 
- - - Rundflyvning ... 1.383 - = 44.256 - 1.052 - - 33.664 -

lait ..... .. . .. . .......................... · · · . 4.985 Passagerer = 744.231 Pas./km 6.004 Passag. - 1.022.130 Pas./km 

Ton/Kilometer: 
Befordret paa Ruter - Passagerer ....... . 

- - - - Gods*) ..... . .... .. 
258.728 kg = 51.371,99 Ton/km 356.560 kg - 75.167,20 Ton/km -

22.228 - - 6.649,39 - 20.319 - - 6.987,11 --
- - - - Bagage .. ...... .. . . 
- - - - Post*) .... ....... . 

29.361 - = 8.589,03 - 34.913 - - 12.015,56 --
24.101 - - 8.930,08 - 23.188 - - 9.605,43 - -

Samlet befordret Vægt paa Ruter .. . ...... . 334.418 kg - 75.540,49 Ton/km 434.980 kg - 103. 77 5,30 Ton/km -

Befordret paa Ekstra.flyvning - Passagerer . . 
- · - - - Bagage, Gods 

og Post. ... 

12.720 kg - 1.684,00 Ton /km 39.600 kg - 39. 704,00 Ton/km -

1.393 - = 310,97 - 487 - - 136,36 -
Samlet befordret Vægt paa Ekstra.flyvning .. 14.113 kg - 1.994,97 Ton/km 40.087 kg - 39.840,36 Ton/km -

· ) l nclusive følgende l.a<lnlng. som er befordret pnu 
Natpostruter: 

Befordret paa Natpostruter - Post 13.800 kg 459 g = 6.011,16 Ton/km 13.085 kg 358 g = 6.032,55 Ton/km 
- - - - Gods . .. . . . . . 1.844 kg 540 g = 801,44 Ton/km 2.410 kg 120 g = 1.110,67 Ton/km 

Samlet befordret Yægt paa Natpostrutec.... 15.644 kg 999 g = 6.812,60 Ton/km 15.495 kg 478 g = 7.143,22 Ton/km 

Trafikregelmæssighed .... .. . . ......... .. . .... . .. . .... !l8,0I 0/o ..... . . . ... .. ... .. ...... .. 97,23 Ofo 

I Ruteh•afik andrage1· Stigningen: 
Passagerantal .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,45 % 
Passager-Kilometer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,48 % 
Post, Gods og Bagage - Vægt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,61 % 

Lufttrafiken over Københavns 
Lufthavn. 

At Lufttrafiken er i Fremgang - ovenikøbet i meget 
stærk Fremgang - viser Statistiken fra Statens Luft

havn for Aaret 1933, og d~t gælder ikke alene Passagerer, 
men ilige saa høj Grad Gods. Til Sammenligning med 

Tallene for 1933 bringer vi Resultaterne for 1926 og 1932. 

Post, Gods og Bagage - Ton/km . . . . . . . . . . . . . . . . 18,37 % 
Samlet befordret Vægt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,07 % 
Samlet befordret Ton/km .. ... ............ . . . .... 37,38 % 

Passagerer (incl. Transitpas.) .... 
Passagerer til og fra København .. 
Luftfartøjer (ankomne og afgaaede) 

1926 
5,082 
4,298 
2,298 

1932 
12,156 

9,279 
5,773 

Tallene for befordret Luftgods i kg er følgende: 

1933 
20,759 
15,477 

6,127 

1926 1932 1933 
Til København . . .. . . .. . . . .. . . . 25,888 96,746 147,342 
Fra København . . . . . . . . . . . . . . . . 8,100 101,400 125,340 

lait i kg . . . . 33,998 198,146 272,682 
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Nyt fra alle Lande. 
Gloster »Guunlet«. 

Den nye engelske Jager, en eensædet Gloster >Gauntlet«, 
udstyret med >Bristol« Mercury Motor (med Overladnings
anordning). Den skal anvendes ved Londons Luftforsvar 

som en saakaldt »Dag og Nat«-Jager. Den kan medtage en 
større Benzinlast end »Interceptor«en og kan derfor ogsaa 
anvendes Lil Patrouilletjencste. Den stiger til 15000 Fod 
paa 8,25 Min., og den!-> Hastighed i 16,500 Fod er 345 km /T . 

Uekord i Uygflyvning. 

Del en gelske >Flight« 111eddel1•r, al en Flyver ved Navn 
Milo IJ11 r cl1m1111 har sal Hekot·d i Hygflyvning paa noget 
over 4 Timer. 

Ny Verdensrekord for Spol'lsflyvemuskiner. 

Den franske Flyver 111. Delmolle har sat to nye Rekorder 
for Sporlsflyvemaskiner i Klassen fo1· Maskiner under 450 
kg, nemlig: 

1000 km . . ... .. . .. 332 km/T. 
100 km .. ... ... .. 334 km/T. 

Delmolte fløj en >Caudron«, udstyflet med en 120 H.K. 
H.enault-Bengali Motor, der blev smurt med Ca:slrol Olie. 

Englands Eksport af l~lyvematerieL 

Værdien af del i 1933 eksporterede Flyvemateriel (Flyve
maskiner, Luftskibe, Balloner og enkelte Dele) udgør 
1,465,762 Pund Sterling. 

Ny engelsk Trafikflyvemaskine. 

Den 15. Januar foretog den nye :i-De 
Havilland 86« sine føl'Ste Prøveflyvnin
ger. Den er et firemolorel Biplan, ud
styret med ,de nye !i-cyl. Gipsy Motorer 
paa 200 H.K. Motorerne er indbygget 
i Underplanet. Hjulene har slrømlinie
formede Skærme, der gaar helt op til 
Underplanet. Maskinen er konstrueret 
med den størst mulige Fart for Øje, og 
man venter, at de officielle Prøver vil 
resultere i 225 km/T. Den er bygget 
til Imperial Airways. 

Flyvemaskiner og Arkæologi. 

Nationalmusæet i Irland er ved at forberede cl Sam
arbejde med den irske Fristals Flyvertropper for al faa 
foret aget en Række arkæologiske Undersøgelser ved Hjælp 
af Luftfotografering. 

Lufttrufiken i Svejts. 

En officiel Statistik meddeler, al Lufllrafiken til og frn 
Svcjls kan opvise følgende Tal for Perioden 1. Maj- 31. Ok
tober 1933 : 10,829 Flyvninger, 1,867,000 km, 32,548 Pas!>a
gerer, 251 Tons Post og 363 Tons Gods. EkspresforbindeJ
sein mellem Ziirich l\liinchen og Wien blev opretholdt 
Sæsonen igen,nem med en Gennemsnitshastighed paa 260 
km/T. 

Euro111cisk Interesse i amerikanske Flyvemaskiner. 

For del svejtsiske Luftlrafikselskab :i.Swissair« har Baly 
Zi111111er111a1111 værel i Amerika for at købe nye Trafikflyve
maskiner, og i nær Fremtid vil en Clark G. A.-43 tage Del i 
(len wejlsiske Lufttrafik. 

Benzinfremstilling uf Kul. 

Som tidligere meddelt i >Flyv« er Englænderne meget 
intere!>serel i Benzinudvinding af Kul, og den paabegyndte 
Hjemmefabrikation af flydende Brændstof vil blive bety
delig udvitlcl i Løbet af dette Aar. Indtil Dato er der frem
s tillet 100,000 Tons llenzin og Olie af en Kulmængde paa 
1 i\lillion Tons Kul. Hele s idste Aar har en af Luftstyrkens 
Eskadriller udelukkende anvendt den hjemmelavede Ben
zin. -

»Drugon«-TY11c11 i Frankrig. 

De Havilland 's Dragon-Moth har i Lobel af det ,sidste 
.\ar vundet en overordentlig stor Udbredelse. Et Hesultal 
a1 dens Sukces har været, at lo franske Fabriker, Farman 
og Caudron, paalænker at bygge lignende Ma·skintyper Lil 
del franske l\larked. 

Prunsk Luftrute Ul Afrika og Madugascar. · 

Den længe forberedte franske Luftrute til Madagascar 
:,ynes nu at skulle blive til Virkelighed, idet Statens Luft
fartstilsyn med den civile Flyvning, Louis Couhe, er paa 
Inspektionsrejse langs den paatænkle Rute. Fra Europa 
lil Belgisk Congo skal der samarbejdes med SABENA. 
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Herhjemme fra. 

Dansk Deltagelse I international Konkurrence i KunsHlyvning. 

Den 9. og 10. Juni skal der afholdes et større Flyver
stævne ved Paris, hvor der bl. a. skal konkurreres om 
Verdensmesterskabet i Kunstflyvning. Den kendte Civil
flyver Arvid Hansen har faaet Anmodning om at deltage 
i Stævnet sammen med Fieseler (Tyskland) Colombo (Ita
lien), Urlinsky (Polen), Glardon (Svejts), van Damme 
(Belgien), Slaniland (England), Al Williams (U. S. A.) og 
Destro!)al (Frankrig). 

Det samlede Præmiebeløb er paa 300,000 Frcs., hvoraf 
Før,stepræmien er paa 100,000 Frcs. 

Sammenkomster i Foreningen Danske Flyvere. 

Fredag den 9. Februar Kl. 19,30 afholdes i Berejstes Hus, 
Emiliegade 7, følgende Foredrag: Kapitajn L. Bjarikov: Fra 
et Tjenesteophold -ved Royal Air Force. 

Den ordinære Generalforsamling vil blive afholdt Lur
dag den 24. Februar Kl. 19,:-10 i Berejstes Hus. 

Dagsorden etc. vil blive meddelt sammen med Udsen
delsen af Regnskaibet. 

--v--G 

Rettelse. 

Direktør Loewenstein beder os meddele, at der har ind
~neget sig en Fejl ved den redaktionelle Forkortelse af hans 
Artikel om Flyveperioden 1911- 1914: Det var ikke Direk
tør Loewenstein, men Premierløjtnant Ussing, der med 
Loewensteins l\Iaskine prøvede paa at flyve til Stockholm 
for at vinde den herfor udsatte Præmie paa 10,000 Kr. 

Luftvirksomheden paa Grønland 1932 og 1933. 

Der findes nu en samlet Beretning om de danske Flyve
res Arbejde paa Grønland, idet Flyvevæsenet har ladet 
mangfoldiggøre og indbinde Rapporterne over de to Aars 
Luftvirksomhed. >Luftvirksomheden paa Grønland 1932< 
omfatter Rapporterne fra Søløjtnant E. Rasmussen, Flyver
løjtnant V. Petersen og Sølujtnant H. Harms, medens »Luft
virksomheden paa Grønland 1933« indeholder Rapporterne 
fra Søløjtnant E. Rasmu.~.~en og :Materielmester V. Petersen. 

Begge Beretninger, der er illustreret af talrige, gode Fo
tografier, beror i l\Iarinen~ Bibliotek, hvorfra de kan ud
Iaanes til interesserede. 

· l'll'RlNl:-N E.I\ l'IEl:,'(NPT 
A1 HOLOE. <;Z,'11:\.S\;.I'( f'/\ED 
1'0RPE.OOIC\.i\N 'ER N c . 

Flyverliv. 
En af vore Læsere, Hr. Hugo Mølvig, Slagelse, har sendt os ovenstaaende morsomme Tegninger. 
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En smuk Sturt . - En _.Slnmer og Lippisch • med Jukket Forers:ccle. 

Vore Foredrag. 

Vor første Foredragsaften blev en Succes! -
For at være nøjagtig, var der mødt 48 Mennesker. 

en stor Sjældenhed i vor Forening. 
Kunstflyveren Arv i d Hansen holdt et udmær

ket Foredrag om de indviklede Kunstflyvningsfigurer; 
Foredraget var ledsaget af Lysbilleder saa man fik cl 
godt Indblik i. hvordan de vanskelige Manøvrer ud
fores. Endvidere viste Arvid Hansen en Serie Billeder 
af de berømteste Flyvere saml af de mest kendte 
Kunstflyvemaskiner. 

Da Bifaldet langt om længe havde lagt sig, samledes 
man om et fælles Kaffebord. 

Lodtrækningen om en af Dir. Krebs' Rundflyvnin 
ger gik desværre ikke efter Programmet. Overvældet 
som Bestyrelsen var af den store Tilslutning, blev 
man, efter et hastigt Bestyrelsesmøde (hvoraf det me
ste var Blink i Øjet, Tegn og underlige Gerninger) 
enige om at trække alle 3 Flyveture samme Aften for 
at animere den store Forsamling til at give Møde til 
vor n'æste Foredragsaften. 

Alle Flyveturene gik til lkke-Mcdlemmer; men vi 
haaber, at vore Medlemmer har bedre Held næste 
Gang. 

Nr. 2 

Foredrag i Foreningen "Dansk Luftsport". 
Deu 20. Febr. 1934 Kl. 8 pr. holder Propagandachef 

Bendt Rom Foredrag om >En Luftrejse med K. L. M. til 
HoJJand og HolJandsk-Indien«. 

Foredraget er ledsaget af en Film optaget paa Rejsen. 

Den 20. Maris 1934 Kl. 8 pr. holder Ingeniør C. V. Thy
mann Foredrag om ~Flyvningens Historie og Fremtid«. 

Foredraget er ledsaget af mange interessante Lysbilleder 
fra Fortiden og Nutiden. 

Den 24. April 19.'14 Kl. 8 pr. holder Kaptajn .John Foll
mann Foredrag om >I Flyvemaskine over Italien og Nord
afrika «. Foredraget er ledsaget af Lysbilleder. 

Alle Foredragene afholdes i Set. Thomas Selskabslokaler, 
Frederiksbergalle. 

Billetpriserne er for Medlemmer af Dan,-.k Luftsport kun 
7:i Øre, for Medlemmer af Aeronautisk Selskab og Danske 
Flyvere er Prisen 1 Kr. Alle Medlemmer af nævnte 3 For
eninger kan medtage Ledsagere til samme Billetpris 1 Kr. 
pr. Ledsager. 

Billeller kan bestilles paa Tlf. Nora 6695 mel!. 9 11 
Fmd. og paa Foreningens Værksted Borgerl{ade 27, Iwer 
:\lanclag, Onsdal{ og Fredag mell. 8- 10. 

Som til vort forsle Foredrag er alle Billetter nummerere
de, og til vort Foredrag i denne Maaned er der Lodtræk
ning om '2 Flyveture, der er skænket os af Det Hollandske 
Luftfartsselskab, Malmo - Retur. Kom nu og ncr den hel
ilige. -

Til Underretning for Medlemmerne I 

Naar du træder ind i Jagtslottets (Borgergade 27) dunkle 
Gaard, skal du stile dine lette, ilsomme Fjed did hen, hvor 
Brandstigen hænger paa sit Søm. Der vil dine famlende 
Fingre finde »Løkken« - den >Løkke« - du ihukom
mende salig Goethe's udødelige Ord: ~Lys - mere Lys« -
skal d1·age i, blidt, men bestemt, in-dtil en sfærisk Musik, 
~om af Bethlehems Klokker, naar dine Øren. Men Yng
ling drag varsomt - thi Snoren er tynd. Straks efter vil 
du se fuldkommet dit Ønske, og du vil se din forhen saa 
dunkle Vej oplyst af tre 15 Watts Pærer, og medens der 
staar skrevet: >Ad de trange Veje til Stjernerne -« er det 
dig nu en smal Sag at naa tredie Stokværk, hvor en flittig 
Hamren fortæller dig om arbejdsomme Hænders flittige 
Virke. 

i\loral: 
Uden Træk i Snoren - -
er der mørkt i Korridoren! 
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SHELL Aviation Spirit og AERO SHELL Oil 
benyttes 

Verden 
over. 

A/s DANSK-ENGELSK BENZIN & PETROLEUMS CO. - KØBENHAVN 

DUNLOP 
Gummi, Hjul og Bremseudstyr til Flyvemaskiner 

Dunlop Rubber Co. A/S. - l' ennemindevej 30 - Købe11havn Ø. ·~•-<-~••··,."'"'''\"'' 
4H/601 



Aristokraten blandt Motorcycler 

Et B. P. Ma!lrke 

Uovertruffen Konstruktion 
Højeste britisk Kvalitet 

Billigste danske Priser 
10 fremragende Modeller • Prl,er fra 

Kr. 1125.oo 
Forlang Prospekt 

Ib Krøyer Christensen A / s 
Omøgade 24 - Telefon: Ryvang 35 05 

MOTOR-PALÆET 
Østerbrogade 20 • Telefon: Øbro 28 78 

Flyvemaskiner 

Balloner 

H. Mølvig, Slagelse, skri'Ver: 

Brevkassen bedes venligst svare paa 
følgende: 1) Hvad blev der af D.D.L. \-; 
~.Tabiru c Ma:skiner? 2) Kunde .-.Flyv« 
ikke bringe en Beskrivelse af de ny
anskaffede .-.Nimrod«-.Jagere? 

Sv.: ad 1) De blev solgt til O1>hug
n ing. 

ad 2) Den skal komme ved Lejlig
hed. 

Obs. Tak for de tibendtc Tegninger. 

Luftfartforsikringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Fraktion for Danmark 
Tlf. Central 12 793 

{:• 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 

Eaglc Cameras Siebc Gorman's Iltapparater 
K. L. G. Tændrør Lyssignaler 

Smith's Instrumenter \Yood's La•rred 
Staalwirc 

Vickers Dele til Bygning nf Flyvemaskiner. 

Lil Observation . 

Farvergade 15 Alfred Raffel A/s Tlf. Central 6395 
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NYE BØGER 
S. L Collins : 

The Aeronautical Ground En
gineer's "C" and "D" Licenses. 

ca. Kr. 25.00 

Jane's all the W orld's Aircraft 
of 1933. ca. Kr. 50.00 

Harald lllartin: 
25 år i luften. 
Anbefalet af Gabr. Iledengren, 
Overste. Generalsekreterare i 
Svenska Luflfartsl"orbundet. 

Kr. 12.l ,O 
fluns Bertram : 

Flug in die Holle. 
175 Dybtryk-Illus trationer. 

ea. Kr. 8.75 
Frank .·L SwofTer: 

Lær at flyve. 
En fortrinlig Lærebogpaa Dansk. 
Indbundet i Hellærred Kr. J fiO 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telf. 2552 - 13303 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

II. C. Morlc11sc11, Vesterbrogadc 41 B, 
spørger : 

»Flyve hede:, venligst oplyse mig om 
følgende: 

1) Prisen paa den .>Bristol« P egasus, 
der var paa Trafikudstillingen. 

2) Hvor mange Luftkilometer er der 
fra København til Rom? 

3) Prisen paa den i »Flyv « Nr. 9 af-
hildede Dragon Moth. 

Sv.: ad 1) 40,000 Kr. 
ad 2) 1868 km. 
ad 3) Forespørg Dir. Thielst, Store 

Kongensgade 118. 

-0--

](. Sø1·c11sen, N. Farimagsgade spør
ger: 

Kan »Flyv« meddele mig en Adresse 
i England, hvor man kan købe Flyve
maskinemodeller? 

Sv.: 1) A. E. Jones Ltd., New Oxford 
Streel 97, London, W. C. 1. 

2) The Model Aircraft Stores, 133 
Richmond Park Rd., Bournemouth. 

-0--

1'. J., St. Hedinge, spørger: 
»Flyv« bedes opgive mig K. L. M.'s 

Adresse i Holland. 
Sv.: Hovedkontorets Adresse er: 

Hofweg 9, Haag. 
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NYE BØGER 
Peter Sup{: 

Airman's World. 
Med 1(13 helsides Illustrationer. 

ca. Kr. l'.,!.00 
Elly Beinhorn: 

180 Stunden fiber Afrika. 
Den unge tyske Flyverskes egen 
Beretning ca. lk 5.00 

Ilalo Batbo: 
Fliegerschwarme iiber dem 
Ocean. 
fi(i Illustrationer ca. Kr. 10.00 

Heinr. llc111ser: 
Ein Mann lernt fliegen. 
Ca. 80 Illustrationer. 

ca. Kr. li.50 
S. Sco/1 Hall: 

Aircraft Performance Testing. 
ca. I<r. 18.00 

. AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telf, 2552 • 13303 
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Lindberghs Togt 
Rejsen er endt, og saavel paa 
dette Togt som paa den minde
værdige Flyvning over Atlanten 
i 1927, brugte Lindbergh Garg
oyle Aero Oil. 

Der blev paa den nylig fuldførte 
Flyvning tilbagelagt 47,000 km 
over Hav og Land med 42 Lan
dinger i 2 7 Lande, og den Præci
sion, hvormed Flyvningen gen
nemførtes) har paany vakt Beun
dring for den berømte Flyver. 

Lindbergh valgte Gargoyle Aero 
Oi], fordi han vidste, at den alene 

kunde sikre en heldig Gennem
førelse af Bedriften, idet det er: 

- en Olie, man vil finde ethvert 
Sted paa Ruten, hvad enten man 
kommer anmeldt eller uanmeldt. 

- en Olie, der desuden er fuld
stændig ensartet og af samme høje 
Kvalitet i alle Lande og under alle 
Temperaturforhold. 

Vacuum Oil Companys Verdens
organisation og Gargoyle Aero 
Oil var i Stand til at yde denne 
Garanti. 

Gargoyle Åero Oils 



.----------• ~Y~~~sf~~~~!\~~~~ .,. _________ ___ 
BOGTRYKKfRI · PAPIRHAND~L 

VESTERBR06AOE 10 MEZZ. TELEl'ON n•o• -GIRO UH4 

LEVERER 

TRYKSAGER - PAPIRVARER - KONTORARTIKLER 

_A_§_p_cscsc E lLO § E99_D_O_PE_ 
(LOVBESKYTTET) 

er fremstillet i nøje Overensslemmelse med Forskrifterne 
i B. E. S. A. Specifikation 2 D. 101, .Jan nar 1923. 
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KLAR DOPE 
ALUMINIUM DOPE 

RØD DOPE 
Fortyndingsvædske samt Identificeringsfarver og Specialfarver 

ENEFABRIKANTER : 

/s 0. F. ASP 

REN 

(SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER) 
PRAGS BO U LE VAR D 3 7 - KØB E N H AV N S. 

DRØJ 
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Søværnets Flyveskole. 

Bygningen indenfor den hvide Cirkel rummer Søværnets Flyveskole. 

P aa en idyllisk Grund ved Refshalevei bag Orlogs
værftet ligger Søværnels nye Flyveskole, en 
stor, rød Bygning med Sovesluer, Spisestuer og 

·Opholdsstuer til alle Eleverne. Som Beliggenheden er, 
lige saa hyggelige er Bygningens Værelser; det er Kost• 
skolens Indre langt mere end Kasernens Rum, og her 
bor Eleverne under hele den Uddannelsestid, de tilbrin
ger ved Luftmarinestationen i København. 

For at kunne komme i Betragtning ved Antagelse paa 
Flyveskolen maa Aspirantens Alder ligge mellem 20 og 

26 Aar. Af teoretiske Kundskaber kræves enten Stu
dentereksamen, Styrmandseksamen eller Adgangs
prøven til polyteknisk Læreanstalt. Desuden skal bf'
staas en Lægeprøve ved Flyvevæsenet, en psykoteknisk 
Prøve ved Universitets psykotekniske Laboratorium og 
en Prøve for Virkning af reduceret Ilttryk ved Universi
tetets zoofysiologiske Laboratorium. Del skal bemær
kes, at det ikke er nogen Betingelse for Antagelse, at 
Værnepligten er aftjent. 

Selve Uddannelsen paa Flyveskolen omfaHer i Ho-
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Flyvevæsenets Skolebygning. 

vedsagen Lo Opgaver: Undervisning i Flyvning og tek 
niske Færdigheder samt militær Uddannelse i Teori og 
Praksis. 

De forstc 2 Mnanedt>r gaar med indledende militær 
Uddannelse. De unge Aspiranter har jo endnu ikke af
tjenl deres VærnepligL, og derfor maa den første Tid 
anvendes til at bibringe dem Grundlaget for den mili
tære Opdragelse, der stadig sideløbende følger den 
flyvemæssige Uddannelse. Som der staar i Plan for 
Flyveskolen, er Flyverklassens Formaal al uddanne 
unge !\Tænd lil Flyverløjtnanler og al skaffe Flyve
væsenel l'l Flyveofficer,;pcrsoncl, der med Liv og Lyst 
helliger sig sin Gerning. 

Samtidig med den militære Uddannelse give~ der en 
korlvarig elcmcnlær l•lyveuddannelse, saaledes at de 
Elever, der ikke viser sig at have de nødvendige Anlæg 
for Flyvning, paa saa tidligL cl Tidspunkt som muligt 
kan faa Lejlighed til at afgaa J ra Skolen. 

De næste seks Maaneder omfatter hovedsagelig 
flyveteknisk Teori, og som Undervisningslokaler anven
des en Bygning i Kvinti Bastion, ikke langt fra Skole
bygningen. Det bliver en travl Tid for de unge Aspi
ranter. Op Klokken halvsyv, ud under Styrtebadet. 
Køjerne redes, og Klokken syv stilles paaklædt til 
i\Iorgenthe. En halv Time senere trædes an til Møn
string, og deref'Ler lager alle Mand fat paa Rengøring -
af hele Skolebygningen. EL Kvarter i ni !>kal alt være 
klart; saa er der fem i\linuller Lil Omklædning i Gym
nastik.Løj, dereft t•r lre Kvarters Gymnastik, og saa atter 
paa Hovedet under Styrtebadet og klar til Parade Klok
.ken ti. Efter en Times Undervisning er der Middag fra 
elleve lil tolv, hvorefter der atter tages faL paa Under
,·isningen, der fortsætter lil Klokken fire. Et Kvarter 
senere er der Af'tensmaaltid, og fra halvseks til halvsyv 
sidder alle bøjet over Telegrafnøglerne for at opnaa 
den nødvendige Færdighed i Hadiolelegrafi. Naar 
denne Time er slut, er der Lektielæsning til Klokken 
otte; derefter Kaffe - og saa holdes fri til Klokken ti, 
hvor alle Mand gaar til Køjs. 

Det er travle ::\faaneder; men de unge Aspiranter, der 
for Tiden gennemgaar Flyverklassen, er besjælet af en 
Energi, en Lyst og et Humør, der lover godt for de 

Nr. 3 

Et Hjørne ni Elc\'erncs Vudske· og Baderum. 

kommende Maaneder. Naar de førsle otte i\faaneder er 
vel overstaaet, kan Flyverkadctaspiranlen, som Eleven 
hidtil har været kaldt, ombytte sin Matrm,uniform med 
Flyverkadeltens mere pynteligt> Kadeluniform. 

Saa paabegyndes den praktiske Flyveuddannelst> 
for Alvor med Skoleflyvning paa Landlul'Lfartojer og 
Sølufbfartøjer, der finder Sted henholdsvis pan Lufl 
marinestatione11' Avnø og Luftmarinestationen Køhen
havn. Den varer fem .Maancder og afsluttes med 3 
~faaneders militær Teori. Nu er Uddannelsen over
staael i første Omgang; Flyverlrndetten, der heldigt har 
beslaact de afslullende Prøver, ndnævnes til Flyver
løjtnanl IT i Reserven, og derefter følger 2 Aars Flyver
tjeneste. hvor der ~lilles den nye Flyver en lang Række 
llyvemæssige o!! mililære Opgaver. 

Hele Uddannelsen varer saaledc~ 3 Aar 4 i\laaneder. 
og efter denne Periode kan enkelte forhlive til Tjene
ste, naar de har gennemgaaet en Specialuddannelse og 
bestaael dennes afsluttende Prøver. 

Flyverløjtnanter II af Reserven kan forfremmes lil 
Flyverløjtnant I i Reserven, og i særlige Tilfælde kan 

I den hvide Bygning hnr Marinens Flyvevæsen sine Kontorer. 
Flyveskolens Undervisningstoknier er bellggende i Bygningen tilhojre. 

J 
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Flyverløjtnant I i Reserven udnævnes til Flyver
kaptajnløjtnant i Reserven . 

* * * 
Under hele Uddannelsen har Eleverne fri Undervis

ning, fri Kost, frit Logi, frit Lægetilsyn m. m . Flyver
kadetaspiran ter har fri Over- og Undermundering, me
dens Flyverkadelter har fri Overmundering. Flyver
kadetaspiranter lønnes de første 4 :\laaneder med 90 
Øre daglig, derefter med 1,15 Kr. daglig samt 25 Øre 
daglig i Hjemsendelsespenge. Flyverkadetter lønnes 
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Grundlønnen plus Alderstillæg, og Bordholdspenge be
løber sig til 2,50 Kr. pr. Dag. For Tjeiesten ved andre 
Luftmarinestationer og Luftdepotskib er Kommando
tillæget ¼ af Grundlønnen plus Alderstillæg, og Bord
holdspenge beløber sig til 3,75 Kr. pr. Dag. I alle de 
nævnte Beløb vedr. Kommandotillæg og Bordholds
tillæg og Bordholdspenge fradrages for Tiden 10 pCt. 
Ved Udnævnelse til Flyverløjtnant erholdes en Udrust 
ningshjælp paa 800 Kr. , og for hvert Aars god Tjeneste 
tildeles et Beløb paa 600 Kr. i Hjemsendelsespenge. 

* * * 

Lullmarinestationen Avnø. 

med 2,10 daglig samt 60 Øre om Dagen i Hjemsendel
sespenge. Hjemsendelsespenge udbetales ved Hjem
sendelse eller ved Udnævnelse Lil Flyverløjtnant. 

:flyverløjtnant II i Reserven oppebærer samme Løn
ning som Søløjtnant II i Linien, nemlig en Grundløn 
paa 1800 Kr. (stigende efter 3 Aar til 2160 Kr.) plus 
Stedtillæg (f. T.} 480 Kr. og Reguleringstillæg (f. T. ) 
130 Kr. Endvidere oppebærer Flyverløjtnanter et 
Flyvetillæg, der f. T. er 7 ,00 Kr. pr. Dag, og normalt vil 
de være udkommanderet paa Luftmarinestationerne. 
hvor de i saa Tilfælde oppebærer Kommandotillæg og 
Bordholdspenge. For Tjenesten ved Luftmarinestatio
nen København andrager Kommandotillæget 1/s af 

Den, der efter de første 2 Maaneders Prøvetid gaar 
ind til Opgaven, maa være klar over, at han binder sig 
til ca. 3 Aars Tjenes te, men til Gengæld kan han paa
regne at faa en god Uddannelse og et interessant 
Virkefelt, samtidig med at de økonomiske Vilkaar, der 
bydes, maa siges at være gode. Som meddelt andet Sted 
i Bladet paabegyndes dette Aars Flyverklasse den 15. 
August. Alle nærmere Oplysninger m. H . t. Uddannelse 
og Vilkaar m. m . samt Skemaer til Ansøgning m. m. 
faas ved Henvendelse til Flyvevæsenets Kontor, Kvinti 
Lynette, Refshalevej , København K. Ansøgnings
fristen udløber d . 4. April d. A. 
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Selskabets ordinære Generalforsamling. 
Det Kongelige Danske Aeronautiske Selskabs ordinære Generalforsamling afholdes Tirsdag d. 27. Marts 

Kl. 20.00 paa Hotel Phønix. Nærmere Meddelelse om Dagsorden m.m. vil blive udsendt til Medlemmerne. 
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Kastrup Lufthavn i ny Skikkelse . 
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Skitse over Kastrup Lufthavn. 

Den Udvidelse af Stalens Lufthavn ved Kastrup, 
som blev paabegyndt i 1931. og som skulde 
strække sig over il Aar. vil nu være tilendebragt 

inden 1 ste April. 
De, der ikke har fulgt denne Udvidelse, vil ved et Be

søg paa Lufthavnen finde denne betydeligt forandret 
t.iden 1931, og er Vedkommende besjælet af den nu til 
Dags voksende Interesse for Lutffart, vil denne For
andring uden Tvivl virke glædende og opmuntrende. 

Veje, Buske og Grøfter om det oprindelige Havne
areal, der paa vedføjede Skitse er mærket med A, er 
borte. Gmnle Gaarde og andre Bygninger, der tidligere 
Jaa paa Arealerne mærket B er nedrevet, og Vejene, der 
førte til dem. findes ikke mere. Vejgrøfter og J\fark
grøfler er drænet og tildækket. Levende Hegn og gam
le Træer er fjernet. Stenbunk.er, Vandhuller og Roe
kuler er forsvundet. Hødkaals- og Hvidkaalshoveder 
vil ikke mere skabe Afvc>ksling i disse Arealers Farver. 

Over de gamle G:rnrde , Edelsminde s og ,Skytle
huset •s saml andre Bygningers Grunde har Plove, llnr
ver, Planeringsapparnler og lign . .Tordbearbejdnings
redskaber arbejdet periodevis i LHbel af 3 Aar. Resul
tatet er blevet et slort, fladt og jærnt Arenl i Plan med 
den oprindelige Lufthavn og nu bevokset med Græs. -
De gamle Grænser er udslettet. 

Hele det samlede Arenl er indhegnet med Jernf'let
værkshegn og Pigtrnadshegn. 

Da den civile Bebyggelse paa I-favnens Vestside mu
ligvis med Aarene vil blive udvidet, kan den direkte ved 

Vesthegnel liggende Del af Havnearealet i en Bredde af 
100 til t 50 m ikke fuldt ud benyttes til Start og Lnn
ding. Der er derfor her, som angivet pan Skitsen, ind
hegnet en Tilskuer- og Parkeringsnlads til Benyttelse 
ved store Luftstævner o. I. 

I selve Landingsarenlets Periferi er for J\Iørkeflyv
ning lugt en Begrænsningsbelysning, der er afmærket 
paa Skitsen. fall findes 26 orangefarvede Lamper paa 
ca. 1 m høje Standere. Hver Lampe er paa 100 '\Valt. 

Alle Bygninger er afmærket med rød Hindrings
belysning. 

Der er lagt Ledninger til en fremtidigt belyst Vind
relningsviser paa Havnens Vestside mærket T paa 
Skitsen. 

Alle Lyt. tændes og slukkes ved en Beljeningstavle i 
Adminis lra tionsbygningen. 

Ved Udvidelsen er det gumle Havnenrenl A fordoblet. 
Længden og Bredden af del nye Havneareal er om

trent ens og hver lig ca. 1000 m. Arealets Diagonaler er 
ca. 1500 m hver. 

Der findes saaledes de bedste Lnndingsmulig•heder 
selv for Luflfnrløjer med de største Landingsfarter. 

Pna Tilskuer- og Parkeringspladser er der forment
lig Plads Lil mindst 50,000 Tilskuere og 1000 Auto
mobiler. 

Med sin forholdsvis frie Indflyvning og sit plane Lan
dingsten-ren hnr Stntens Lufthnvn ved Kastrup nu for
ogede Muligheder for nt fan Prædikat som en af de bed-
ste i Europa. M. P. E. 

' 
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De nye Nimrod Jagere til Marinens Flyvevæsen. 

llnwkcr :Sirurod med l\olls-lloyec l\cstrel Motor. 

I 1933 bestilte Marinens Flyvevæsen hos Hawker Air
c raft Ltd. i England to Stk. Luftjagere af den ~aakald k 
:i- Nimrod« Type samtidig med, at man erhvervede Retten 
til at bygge denne Luftfartøjstype i Danmark. 

De to Luftfartøjer er nu ankommet til Luftmarinestatio
nen KØBENHAVN, hvor de klargøres til Foraarets og Som
merens Øvelser. Samtidig har man paa Orlogsværftet paa
begyndt Bygningen af en Serie af disse Jagere. 

Det er Meningen, at Nimrod efterhaanden skal afløse 
den herhjemme velkendte >Dankok« Jagertype, som blev 
anskaffet fra Hawker Aircraft Ltd. i 1925, og hvoraf der er 
bygget ialt 12 Stk. paa Orlogsværftet. 

Med en Dankok Jager erhvervede Søløjtnant Erik Ra.~
mussen sig i December Maaned 1928 en af Det kgl. danske 
Aeronautiske Selskab udsat Pokal for Højdeflyvning, idet 
han naaede en Flyvehøjde paa 9.780 m, og med et Luft
fartøj af samme Type vandt Sølojtnanten i Maj l\Iaaned 
1931 den nordiske Flyverpokal i >Nordiska Flygtavlingar
na< i Sverige. 

Den forældede Dankok Type vil nu efter 8 Aars god 
Tjeneste efterhaanden blive afløst af de moderne Nimrod 
Jagere, der ogsaa benyttes i den engelske Fleet Air Arm. 

Nimrod er et enkeltsædet Luftfartøj for.synet med en 53.1 
HK vandkølet Rolls-Royce Kestrel Type IIIS Motor. 

Da .Jageren blandt andet er beregnet til at skulle operere 
i store Højder, har Motoren Luftbla~ser, ved hvilken den er 
i Stand til at vedligeholde sin normale Hestekraft ved .Jor
den til ca. 4.500 m Hojde, hvor Luftfartøjet har sin stør
ste Fart. 

Nimrod er et Biplan bygget med Staal og beklædt med 
Lærred. Understelsbenene har pneumatisk Støddæmp
ning. Hjulene er forsynet med Palmer Bremser og er om-

givet af strømliniefonnede Skærme. Der forefindes An
ordning til Anbringelse af Ski. 

I Fuselagen er indbygget Luftsække og i Overplanerne 
Flydekasser. Ved disse Arrangementer er Maskinen ved 
en eventuel Xødlanding paa Vandet f. Eks. under Øvelser 
med Flaaden i Stand til at flyde i længere Tid. 

Jagerne er iovrigt forsynet med følgende Normaludstyr: 
2 Stk. Førcrgevrcrer med syncron Aftrækkergear. 
Bombebærere til 4 Bomber. 
Radiostation for Telefoni og Telegrafi. 
Anordning til Fotogeværer. 
Blindflyvningsinstrumenter for Taage og Mørkeflyvning. 
Navigationsbelysning til Morkeflyvning. 
Landingsblus for Landing i Morke. 
Opvarmningsarrangement til Førerrummet og til Gevæ-

rene til Benyttebe under Fly,·ning i stæ1,k Kulde. 
lltforsyning til Flyverens Brug i store Højder. 

* * * 
Lu{l{arfojels flovec/specifikationer er: 

Dimensioner: 

største Spændvidde 
største Længde .. . .... . ..... . 
største Højde ............... . 

10,219 111 

8,223 111 

3,100 m 

Samlet Areal af Bæreplaner med Klapper: 27,7 m2 • 

Vægte: 

Byggetornvægt med 59 l Vand og 3 kg Olie i 
iWotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 1.300 kg 

Udstyr og militær Nyttelast ................ ca. 490 kg 

Samlet Fuldvægt 

Planbelastning: 65 kg/m2 • 

Hestekraftbelastning: 3,4 kg/BHK. 

Præstationer med Fuldvægt: 

ca. 1.790 kg 

Fart i 1.000 m Højde - ca. 275 km/Tim. 
» - 3.000 > > - > 300 > 
> - 4.000 » » - > 314 > 
» - 4.500 > » - » 320 > 
» - 6.000 » » - » 302 » 

Stigetid til 6.000 m: ca. 11 Min. 
Landingsfart: ca. 100 km/Tim. 

Største tilladte Hastighed under Dykning: 515 km/Tim. 
Brændstofbeholdning Maks.: 354 I. 

840 km. 

Aktionsradius ved Marchfart 240 km/Tim. - ca. 3 ½ Tim. -
> > » 180 > - ca. 4½ Tim. -

810 km. 
E. 
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In Memoriam. 

Ved Kontreadmiral Vilh. Jøhnke's Død den 10. Fe
bruar d. A. har dansk Luftfort mistet en af sine 
bedste Mænd og D,et Danske Lu/ tf arts elskab 

.4/S. sin højt ansete Formand gennem snart 8 Aar. -
Admiral .Tøhnke overtog Posten som Formand i 

D. D. L.'s Bestyrelse i .Juli 192G umiddelbart efter Sel 
skabets Rekonstruktion, for hvilken Admiral .Tøhnke i 
høj Grad var virksom. - Det har næppe været uden 
store Betænkeligheder, at Admiral .Jøhnke paatoi:? sig 
den vanskelige, og efter manges Opfattelse ogsaa utak
nemlige. Opgave at være medvirkende til al rejse dansk 
Luftfart efter SammenbruddPt; men man tager ikke 
fejl i Opfattelsen af, at Admiral .Jøhnke !'ølle det som 
sin Pligt, naar man havde Brug for ham, da at gøre sin 
Indsats- ogsaa paa dette helt nye Omraade og yde sit 
bedste, for at Danmark kunde blive i Stand til at hævde> 
sin Plads blandt Europas luftfarende :-.lationcr. -

Vi , hvem den Lykke er blevet til Del al samarbejde 
med Admidal .Jøhnkc i han<.; Egenskab af Formand for 
D. D. L.'s Bestyrelse, vil alle som een tænke tilbage 
paa den Tid med Beundring og Taknemlighed for det 
store personlige Arbejde, Admiral .Jøhnke altid ydede, 
ligesom vi ikke vil glemme den Opmuntring, han ved 
sit djærve og friske Syn paa Forholdene gav os i vort 
Arbejde, og ikke mindst vil vi mindes den Hetsindighed. 
som prægede Admiral .Tøhnke i al hans Færd. -

For dansk Luftfart betyder Admiral .h,hnke's Død cl 
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tungt Tab; han har ved sit store Arbejde sat Spor, -;om 
ikke vil udslettes , og ~'lindet om Admiral .Johnkc vil 
dansk Luftfart altid holde i Ære. - K. Krebs. 

Rigskansler Hitler om Luftfart. 

EFTER at Rigskansleren af Statssekretær Milch havde 
ladet de enkelte Repræsentanter for de internatio
nale Luftfartselskaber forestille for sig, holdt han 

for disse en kort Tale, hvori han først gav Udtryk for sin 
Tilfredshed over at kunne hilse paa Repræsentanterne for 
den internationale Lufttrafik i Berlin, og dernæst udtalte 
følgende: 

Lufttrafiken har i Løbet af kort Tid udviklet sig til et 
af Nutidens mest moderne Trafikmidler. Den er derved 
og ved at slaa Bro over Tid og Afstand - blevet et Middel 
til Folkeforbindelse og Folkeforsoning. Man er endnu ikke 
- i Erindring om Krigens Rædsler - kommet bort fra at 
betragte Flyvemaskinen som el af de frygteligste Krigs
vaaben, men det harmoniske Samarbejde mellem de i Ber
lin forsamlede Repræsentanter for de store internationale 
Luftfartselskaber er et Bevis paa, at Flyvemaskinen nu er 
blevet et Fredens Vaaben. -

Vor Generation er saa hel.digt stillet, at den har været 
med til ved Flyvemaskinens Udvikling at opleve Tilblivel
sen af en teknisk Opfindelse af omvæltende Betydning, og 
dog staar vi formentlig først ved Begyndelsen af denne Ud-

Al man i Tyskland er meget inlcrcsserel i Lufl 
l'artcns Fremme frcmgaar tydeligt af den Tale, som 
Rigskansler H i l I e r holdt ved de europæiske 
Luftfartselskabers Møde i Berlin i forrige Mnaned. 
Nedenfor gengiver vi cl Uddrag af Rigskanslcrcn~ 
Tale. 

vikling. - Ingen kan forudsige, hvilke Fremskridt der i 
Løbet af c!e næste Aartier kan opnaas paa Flyvemaskine
Fremstillingens Omraade. -

De internationale Luftfartselskabers Repræsentanter er 
Trafikens Pionerer. Paa Grund af sin Beliggenhed i Eu
ropas Centrum er det Tyskland en særlig Glæde, at Berlin 
er udset til Midtpunkt for de aarlige Forhandlinger mellem 
de internationale Luftfartselskaber, idet Tyskland ifølge 
sin geografiske Beliggenhed er ganske særlig interesseret i 
med alle Midler at fremme den internationale Lufttrafiks 
Bestræbelser. 

Den nuværende tyske Regering er fast overbevist om, at 
Lufttrafiken vil blive Fremtidens Trafikmiddel. Naar 
delte Trafikmiddel er trængt igennem overalt og er be
gyndt at hustc Frugterne af sin fredelige Hensigt, vil del 
ogsaa efterhaanden blive muligt at rense Flyvemaskinen 
for dens Karakter af militært Vaaben. -

Den tyske Regering nærer i alle Tilfælde delte inderlige 
Fredsønske og haaber, at dette ogsaa maa blive delt og 
billiget af Regeringerne for de andre Magter, som er in-
teresseret i Lufttrafiken. \--) ~ ", 
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Herhjemme fra. 
Generalforsamling i »Danske Flyvere«, 

Under meget stor Tilslutning afholdt Foreningen Danske 
Flyvere sin ordinære Generalforsamling, Lørdag den 24. 
Februar, under Ledelse af den tidligere Militærflyver, 
Landsretssagfører E. Falkmar. 

Formanden, Kaptajn /. Foltmann, aflagde Beretning om 
Foreningens Virksomhed i det forløbne Aar, idet han ind
ledede med at mindes Trafikflyveren, Løjtnant H. P. S. 
/lan.~en og den tidligere Trafikflyver R. Rosenberg, der var 
afgaaet ved Døden i 1933. 

Aarsberetningen oplyste, at Foreningen pr. 31. Dec. 1933 
lalle 148 Medlemmer. Foreningens Fonds var vokset til 
2U,177 Kr. I Aarets Løb havde der været afholdt følgende 
Foredrag for i\Ieclemmerne: Ing. Thymamz: stabile Plan
svingninger; Kaptajnløjtnant 0. Petersen: Luftfartøjskorn
passer; Ing. V. Prytz: Brændstoffer og Smøreolier; Ing. 
Thymamz: Forsøg i Vindkanal og deres Betydning for 
Flyvningen; Kaptajnløjtnan·t Læ rum: Meteorologien i Fly
vertropperne · Tjeneste; og Kaptajn Bjarkov: Fra et Tjene
steophold ved Royal Air Force. 

Kassereren, Mester P. Nielsen, aflagde Regnskabet, for 
hvilket der eenstemmigt blev givet Decharge. 

Under Behandling af indkomne Forslag fremlagde Be- .., 
styrelsen en Række Udkast til nye Emblemer; men Afistern • 
ningen gav til Resultat, at det gamle Emblem bibeholdtes. 

Paa Bestyrelsens Indstilling optoges eenstemmigt den 
tidligere svenske Flyver, Ritmester Grev de la Gardie som 
ekstraordinært Medlem. 

Paa Omvalg var Kaptajn /. Foltmwzn og :vlaterialmester 
\'. Petesen, og begge d'Hrr. blev eenstemmigt genvalgt, saa
ledes at Bestyrelsen bestaar af følgende: 

Kaptajn I. Foltmann, Formand; Mester J>. Nielsen, Kas
serer; Kaptajnløjtnant A. Schmidt, ;\laterielmester V. Pe
ter.~en, Kaptajn L. Bjarkov, Trafikflyveren, Løjtnant Ha
rald Hansen og Ingeniør Cai Caspersen. 

Suppleanterne, Kaptajn H. Herschend og Salgschef P. 
l'de genvalgtes eenstemmigt. 

Til Revisorer genn1lgtes Kaptajn C. C. Lar.~en, og nyvalgt 
blev Prokurist P. Hol{ elt. 

Artikel til April-NummereL 
Redaktionen har fra Ingeniør K. Eskelund modtaget en 

interessant Artikel om Townenc!-Ringe og Anli-Modstands
skærme, der delvis er udarbejdet paa Grundlag af egne Er
faringer i Amerika. Paa Grund af Pladsmangel kan vi des
værre ikke bringe Artiklen førend i April-Nummeret. 

»Rolls-Royee« i Forum. 
Paa dette Aars Automobiludstilling i Forum vil der, paa 

Oliefirmaet C. C. Wakefielc! & Co.'s Initiativ, være Lejlig
hed til at se den Rolls-Royce Motor, som Sir Malcolm Camp
bel{ anvendte i sin >Blue Bird< Racer Automobil, da han 
satte ny Rekord med 438 km/T. Der eksisterer kun eet 
Eksemplar af denne Motor, der er blevet udeksperimen
teret til det engelske Flyvevæsen. Dens Konstruktions
detailler holdes strengt hemmelig; den findes opført paa 
det engelske Luftfartsministeriums hemmelige Liste, hvil
ket vil sige, at den ikke maa leveres til nogen fremmed 
Stat. 

Motoren er den kraftigste og kostbareste Benzinmo'tor i 
Verden, og Wakefield & Co.'s danske Selskab har maattet 
assurere den for Kr. 125,000.- . Den bliver langt den dy
reste Udstillingsgenstand i Forum. Den udvikler 2550 HK. 
ved 3200 Omdrejninger pr. Minut og er altsaa kraftigere 
end c!et største Ekspreslokomotiv. Det er en 12-Cyl. Mo
tor paa 36,700 ccm med Kompressor. Hvis >Blue Bird< 
skulde være inc!.registreret i England, hvor Automobilskat
ten er i Forhold til Motorens Størrelse, blev den aarlige 
Skat 4000 Kr.! I Løbet af en Times Kørsel tilbagelægger 
de 12 Stempler en Distance op og ned i Cylindrene af 800 
km, og i samme Tidsrum standser Stemplerne og paabe
gynder igen deres Bevægelse op og ned 5 Millioner Gange. 

Kompressoren roterer med den fænomenale Fart af 33,900 
Omdrejninger i Minuttet. Ved fuld Fart forbruges der 
Benzin lige saa hurtigt, som den kan hældes i, nemlig 14 
Liter i Minuttet. I een Time bliver det lige saa meget, 
som et Baby-Automobil kan køre 16,000 km paa. 

Fem Gipsy Moth skifter Ejere. 
Da Hærens Flyvertropper for nogen Tid siden komplette

rede sit Skolemateriel, saaledes at det udelukkende kom til 
at bestaa af Tiger Moth, overtog De Havillands herværende 
Repræsentant, Direktør C. Thielst, de tiloversværende 
Gipsy Moth, ialt fem. I Løbet af den sidste Maaned er det 
lykkedes Direktør Thielst at sælge dem alle fem til Privat
personer. Militærflyveren, Løjtnant Wittrup, har købt een, 
som han vil anvende til erhvervsmæssig Flyvning; Proku
rist Ib Aller har købt een; H. I. M. Jensen, der i Forvejen 
er Ejer af een Gipsy Moth, har 1købt to, og den femte er 
gennem et Mæglerfirma blevet købt til en Privatflyver med 
udenlandsk Certifikat. 

Hærens Flyvertropper modtager sin første Dragon Moth. 

Forersiedel i Drngon Moth. 

Den 27. Februar landede Kaptajn C. C. Lm·sen i Kastrup 
Lufthavn med den første af de to Dragon Moth, som Hæ
rens Flyvertropper har købt i England tilligemed 7 Tiger 
Moth. Som Passager medfulgte Maskinoffiriant Petersen. 
De andre otte Maskiner vil blive fløjet her til Danmark 
sidst i denne Maaned. 

Overofficiant F. O. Møller hur taget sin Afsked. 
En af de gamle, veltjente Militærflyvere, Overofficiant 

F. 0. Jlløller, har taget sin Afsked fra Hæren. Paa hans 
sidste Tjenestedag, den 28. Februar, var hans gamle Fly
verkammerater samlede i Messen paa Kløvermarksvej for 
at sige ham Farvel, og Chefen for Hærens Flyvertropper, 
Oberstløjtnant Førslev, bragte ham en Tak for lang og ud
mærket Tjeneste. 

Generulforsamllng i Ballonklubben. 
Ballonklubbens ordinære Generalforsamling, der fandt 

Sted den 23. Februar, blev meget kortvarig, idet den for
trinsvis drejede ,sig om Forslag til Klubbens Opløsning. 
Nogen afgørende Bestemmelse kunde dog ikke tages, da 
Generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig. Endelig 
Bestemmelse vil blive taget paa en clkstraordinær General
forsamling den 5. Marts. 

Efter Generalforsamlingen holdt Kaptajnløjtnant Basse et 
fornøjeligt Foredrag om sine Ballonture. 

Paa den ekstraordinære Generalforsamling den 5. Marts 
besluttedes det at oplose Klubben, og til Likvidationsudvalg 
valgtes Ingeniør G. Kreb.~, Direktør A. Gihm og Kaptajnløjt
nant Basse. 
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Meddelelser. 

Bendt Roms Foredrag var en udmærket Rejseopleveh.e. 
Foredragsholderen skuffede ikke Forventningerne ; 
han fik alt med, saaledes at ogsaa den æstetisk ind

stillede og den kulturhistorisk hungrige følte sig tilfreds
stillet. 

Man vil paa Forhaand sige, at Flyvning, hollandsk Kul
tur og orientalsk Mystik er inkomensurable Storrelser; men 
det viste sig, at Herr Roms vindende Personlighed var 
fjerde Proportionalen dertil. Og i den Time Flyvningen 
til hollandsk Indien varede, viste det sig, at Herr Bendt 
Rom's Fokker havde en Spændvidde som noget fra gam
mel Kultur til moderne .Teknik og iovrigt en Hastighed, 
som endnu i 1950 vil være fuldkommen tilstrækkeligt til at 
tilfredsstille Tidens Krav. 

Dog kunde vi have ønsket Foredraget en Smule mindre 
levende, da det gjorde de to Flyveture til Malmø, som bag
efter blev bortloddet, uendelig fattige. 

Vi trøster os dog med, at de lykkelige Vindere trods alt 
syntes al være i den syvende Himmel. (Til Oplysning: 
Overgangen mellem Troposfæren og Stratosfæren). 

* * * 
Det næste Foredrag er Tirsdag den 20. Marts 1934 Kl. 8 

pr. i Set. Thomas Selskabslokaler, Frederiksberg Alle og 
holdes af: 

Ingeniør C. l'. Thymarm 
over Emnet 

Fluvni11ye11.~ Historie or, Fremtid. 
Vi er overbevist om, al netop delle Foredrag vil tilfred~

slille enll\'er flyveinteresseret. 
Kun faa er mere ind i Flyvningens Udvikling herhjem11H· 

end Ing. Thymann, der jo som Pioner har oplevet del ml'sle 
paa nærmeste Hold, og Ingcni11r Thymann har alle Tal og 
Begivenheder paa rede Haand. 

Billetpriserne er de sædvanlige 75 Øre for Medlemmer og 
1 Kr. for Ledsagere, dog har Medlemmer, ~om koher 
mindst 3 Ledsagerbilletter, gratis Adgang. 

Paa Grund af talrige Opfordringer om al udsætte Flyve
ture med en aaben Maskine har vi henvendt os til Kunst
flyveren Arvid Hansen, som har lovet os 2 Flyveture til 
Udtrækning ved næste Foredrag. Saa de 2 heldige næste 
Gang altsaa ikke kommer med >Luftsporvognen «, men merl 
en »rigtig« Flyvemaskine. Medlemmerne af »Aeronautbk 
Selskab« og »Danske Flyvere« er som sædvanligt velkomn l'. 

Billetter kan som sædvanlig bestilles paa Tlf. Nora 669:i. 
Samtidig minder vi om, at Kaptajn John Follmwm den 

24. April holder Foredrag om >I Flyvemaskine over Italien 
og Nordafrika«. 

* * * 
Der er ved at blive Trængsel Hangar 2 paa Kastrnp 

Lufthavn. 
I Hangarens højre Side staar 5 ;\lolh-Maskiner paa snor

lige Rad og oppe ved Bagvæggen 2 Klemm Maskiner. Skjult 
bag Moth'ernes brede Rækker er der blevet Plads til 
» Venesta-Baby«, Knud Pedersens og Ulrik Brichs Svæve
plan, som, naar disse Linier læses, har faaet »Tøj « paa, og 
som er Danmarks storste amatorbyggede Svæveplan. 

Det er Havneleder Leo Sørensens Velvilje, der har skaf
fet de to Svæveflyvere Plads i Hangaren, men det staar end
nu hen i det uvisse, hvorvidt der bliver givet Tilladelse til 
Svæveflyvning paa Lufthavnen. Det maa dog haabes, al 
Autoriteterne stiller sig imødekommende paa dette Punkt, 
da det jo i dette Tilfælde ikke drejer sig om Skoleflyvnin
ger i større Stil, men kun om de to Svæveflyveres Træning. 

Den 1. Marts rejste vore Medlemmer, Knud Pedersen og 
Ulrik Birch med D.D. L.s 3 mot. F. 12 til Berlin til en Kon
ference med Prof. Georgii og Graf Ysenburg fra Internatio
nale Studienkommissionen f. d. m. Flug. 

-UANS"E. VIST e.~ DET STORE 
,.,,..NijOcQ OER. KAN TRA.,>Por• 
TEP.E5 C,ENNEl"I LVf"TEN -
MEN o<<>. ER. oo<> 1:,1v;,_,,,,,~.,_. 

-NI\. DU . OE. T VPtA., 
l~KE 51\f\ M~O,.I\E 
I.IGT AT DEN ll{l(f 

VILDE GAA - JR. ' I-IAV-
0€ N t:M LIC, UlE NT 
tN 51\RUlT~l\cK~ER 
I EN /\fC.'f\.lHDR.fNf: 

.Df\N::,J. lUF I \.o PORT; 
0€11 T' R .11 N t 
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SHELL A viation Spirit og AER O SHELL Oil 

benyttes 

Verden 

over. 

A/s DANSK-ENGELSK BENZIN & PETROLEUMS CO. - KØBENHAVN 

Benyt Ekspresruten København-Berlin 
Flyvetiden er kun 1 T. 50 Min. - Tidsbesparelsen ca. 8 T. 

Ruten beflyves udelukkende af de nyeste, 
største og mest moderne Maskiner. 

FOKKER F XII - 3-mot. - 16 Passagerer. 
JUNKERS JU 52 - 3-mot. - 16 Passagerer. 

8.30 ! MALMO 117.45 
8.45 KØBENHAVN 17.30 
9.00 KØBENHAVN 17.20 

11.00 BERLIN 15.20 

DET DANSKE LUFTFARTSELSKAB ¾ 

Antagelse af Flyverkadetaspiranter. 

Ved Søværnets Flyveskole vil der den 15. August 
d. A. blive paabegyndt en Flyverklasse. Denne 
har til Formaal at uddanne unge Mænd med 

dansk Indfødsret til Flyverløjtnant af Il Grnd i Re
serven. 

For Optagelse kræves: 
Studentereksamen, Styrmandseksamen eller Ad

gangseksamen til Polyteknisk Læreanstalt. 
Ansøgeren maa være sund og af fejlfri Legemsbyg

ning og skal inden den 15. August d. A. være fyldt 20 
Aar og maa ikke være fyldt 26 Aar. Han skal bestaa 
foreskreven Lægeundersøgelse, psykoteknisk og fysio
logisk Undersøgelse. 

Uddannelsen varer ca. 16 l\faaneder. Under dennes 
første Halvdel er Eleverne Flyverkadetaspiranter, un
der anden Halvdel Flyverkadetter. 

Efter Uddannelsens Afslutning kan de dertil egnede 
udnævnes til Flyverløjtnant af II Grad i Reserven. Et 
An tal af disse vil senere kunne forfremmes til Flyver
løjtnant I i Reserven og i særlige Tilfælde senere til 
Flyverkaptajnløjtnant i Reserven. 

Alle nærmere Oplysninger m. H. t. Uddannelse og 
Vilkaar m. m. samt Skemaer til Ansøgning m. m. faas 
ved Henvendelse til Flyvevæsenets Kontor, Kvinti Ly
nette, Refshalevej, København K. 

Ansøgningsfristen udløber den 4. April d. A. 
Chef en for Flyvevæsenet. 



Aristokraten blandt Motorcycler 

~ 
Et B. P. Mmrke 

Uovertruffen Konstruktion 
Højeste britisk Kvalitet 

Billigste danske Priser 
10 fremragende Modeller - Priser fra 

Kr. 1125.oo 
Forlang Prospekt 

Ib Krøyer Christensen A /s 
Omøgade 24 • Telefon: Ryvang 35 05 

MOTOR-PALÆET 
Østerbrogade 20 • Telefon: Øbro 28 78 

Flyvemaskiner 

-ev~--~-y ,,-,,, ' 
•Lf~ L l Utt O : 5 

Sia11rd .Johansen, Orclrupvcj, spor
gcr: 

1) Bygges den i ~Fluu ~ Nr. 12/1!133 
afbildede Paneler (:i4) med cen i\lolor"? 

2) Hvad koster den? Om De ikke 
ved det, ~aa omtrent. 

:1) Dersom en be~temt i\laskine byg
ges til en stor Flyvning, leveres den 
da ikke billigere for Reklamens Skyld? 
Gælder cl Væddemaal. 

Svar: ad 1) Nej. 
ad 2) Prisen ligger mellem 1/ ~ og 

J~ i\Iillion Kroner; nærmere det sidste. 

Luftfartforsikringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Fraktion for Danmark 
Tlf. Central 12 793 

{:• 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
,·cd Billetkontoret i 

Lufthavnen 

Eagle Cameras Sicbc Gorman's Iltapparater 
K L. G. Tændrør Lyssignaler 

Smith's Instrumenter Wood's Lærred 
Staalwire 

Vickers Dele til Bygning af Flyvemaskiner. 

Balloner 
til Observation. 

Farvergade 15 Alfred Raffel A/s Tlf. Central 6395 

LIVSFORSIKRING 
ALLE ARTER FORSIKRING 

ASSURANDØR 

H. HEINRICH NIELSEN 
LØJTNANT I FLYVERTROPPERNE 

RAADHUSPLADSEN 45 1 

CENTR. 9930 

HARDANGERGADE 3 
ØBRO 7923 
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NYE BØGER 
11. Mises: 

Fluglehre. 
Over 200 Illustrationer. 

R:\l. 11.50 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Tel1. 2552 • 13303 
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ad 3) 1-Iojsl sandsynligt ikke. Da 
den engelske Superm arine r. Eks. 
vandt Schncidcr Lohcl i 1931, blev 
Bygning af Luflfnrtojct og dels D.ella 
gelse kun muliggjort, fordi den cngel 
~ke Lady Houston skænkede 2 ;\rillio
ner Kroner til Formnal cl. 

-o

.lohs. Jøl'(le11se11, Aarhus: 

Deres Brev har vi videresendt til 
Foreningen »Dansk Luftsport«, ~om 
har lovet at give Dem de nodvcndigc 
Oplysninger. 

-0-

.lens Chr. Bra.~k, Randers, spurger, 

hvor meget det koster at blive uddan
net til Flyver, hvilken Foruddannehc 
der kræves etc. Vi har modtaget en 
Del lignende Forespørgsler; men da 
Besvarelsen er for omfattende til Brev
kassens Huhrik, skal vi i cl af de for
sle Numre af »Flyv« bringe en Artikel 
herom. 

-0-

c. V . .Jensen, Vejle, sporger: 

Hvor stor Hastighed har del ameri
kanske Northrop >Gamma« Monoplan? 

Sv.: Efter Fabrikens Opgivelse 
320 km /T. 

{··(\(\(\) 
· ... · \ j · ... · 

· .... 
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NYE BØGER 
Peter Supf': 

Airman's W orld . 
illed 1113 helside~ Illustrationer. 

ca. Kr. 12.00 
Elly Beinhom: 

180 Stunden iiber Afrika. 
Den unge lyske Flyverskes egen 
Beretning ca. Kr. 5.00 

llalo Balbo: 
Fliegerschwarme iiber dem 
Ocean. 
5!i flluslralioner ca. Kr. Hl.00 

Heinr. lfo11.~er: 
Ein Nann lernt fliegen. 
Ca. 80 III uslrationcr. 

ca. Kr. !i.50 
S. Sco/1 lla/l: 

Aircraft Performance Testing. 
ca. Kr. 18.00 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telt. 2552 • 13303 
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Eensæde~ Kampmaskine 
Fokker D. XVII-Hispano 

Den hurtigste eensædede Kampmaskine i sin Klasse. Stor Nyttelast. Glimrende 
Flyve- og Kampegenskaber. Ringe Vedligeholdelsesudgifter og let at reparere. 

Nogle garanterede Ydelser for Fokker D. XVII-Hispano Suiza 12 Xbrs: 

Største Hastighed .. ... . . . . ... . . . . 385 km/T. 
Stigetid til 8000 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Min. 
Tophøjde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 m. 

Over 20 Stater anvender Fokker Militærflyvemaskiner som Standardudstyr. 

N. V. NEDERLANDSCHE VLIEGTUIGENFABRIEK 
Rokin 84 AMSTERDAM - HOLLAND Cables: Fokexport 
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INDHOLD : Denmark and England, S. 71. - An ti-Modstands Motorskærme, S. 73. - Masse• 
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S. 80. - Selskabets ordinære Oeneraiforsamlln11, S. 81. - Den 2. Internationale 
Luftfartsudstilling i KøbPnhavn, S. 81. - Fartplan over Luftruter, S. 82. 

Ekspedition: 
Ih. AUOUST BANGS FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN 

Tel1. 13.404 
Vesterbrogade 60. 

Is Denmark, in comparison to its size, the )argest purehaser 
of English A viation Material? 

From Hattield Aerodrome, 

Seven Tiger Moth and one Dragon Moth, bought by Denmark in England, are standing ready tor delivery. On the right, the Danish aviators, who, under the 
command of Captain C. C. Larsen, flew the aeropianes to Copenhagen. 

On the 24th of March. eight Danish military aviator.; 
returned to l{astrup aerodrome, each flying an aern
plane bought in England by the FJying Corps ol' thc 
Danish Army. There were seven Tiger Moth and one 
Dragon Moth which are to complete the equipment of 
similar types which. in the course of the past year. has 
been purchased for the Army Aviation School. 

This last and fairly large purehase of aeroplanes in 
England quite naturally causes us to think of the im-

port of aviation material into Denmark, in generai, 
and, during these times which are so difficult for 
foreign trade, it is of great interest to see where Den
mark buys its aeroplanes, motors and accessories. 

There are so few who are quite clear about this 
point. as was made very evident by a question addres
sed to me during a visit to England a couple of weeks 
ago. 

, \Vhy does Denmark buy so much aviation material 



\ 
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The Danlsh aviators who flew the new aeroplanes to Capenhagen . From left: Sgt. Aa. Hansen, The Danisl1 Naval A,r Service uses Hnwker Nimrod single-seater 
Ltn. Clausen, Sgt. Eriksen. Capt. C. C. Larsen. Sgt. Petersen, Ltn. Rydmnnn, Ltn. Meincke, fighte,s with Rolls-Royce Kestrel englnes. 

. Sgt. \Volf/ and Mech. Petersen, 

outside England? c was the query, and lhcre was 
astonishment when I replied, • In recent years. we. in 
Denmark, have bought with a single exception. all lhe 
aviation material in England w'hich we ourselves can
not make in our own Country. • 

We buy in England, and, in comparision with Den
mark's size, we are, probably that country which is 
the hest customer in the World of English Manufac
turer of Aeroplanes, Aero-engines and Acro-accessories. 

There is, to say, not part or a thing which cnn be 
mentioned in connection with avialion equipment that 
we do not buy in England. Let us commence with thc 
aeroplanes themselves and aero-engines. All the aero
planes which are in use by the Naval Air Service are 
fitted with English Armstrong-Siddeley engines. with 
the exception of the new Hawker Nimrod. The school 
equipment is Avro Tutor, the single-seater fighters are 
Hawker Dankok, the torpedo-planes are bought from 
Hawker, and all the latest new single-seater fighters ar~ 
Hawker Nimrod with Rolls-Royce Kestrel engines. 

In the Army Air Force, all school equipment is the 
De Haviland Tiger Moth and Dragon Moth with Gipsy 
engines. The single-seater fighters are Bristol Bulldog 
with Bristol engines, and, the greatest part of reconnais-

From the Danish Army Air Force: a Fokker CVe reconnaissance plane 
with Bristol Pegasus englne. 

sance-aeroplnnes are Fokker with Bristol Jupiter or 
Bristol Pegasus engines. 

All the privately ownecl 'planes. except one, arc the 
De Havilland Moth , and all the commercinl ncroplanes 
arc fitted with Bristol .Jupiter engines. 

Regarding accessories, etc., the state of affoirs is 
equally interesting! All our parachutes are Irvin para
chutes; tyres and wheel brake equipmenl nre Dunlop or 
Palmer; we use Marconi wireless stations; Eagle ca
meres from t\lilliamson, Goggles from W. ~ewis; oxy
gen respirators from Siebe Gorman & Co.; K. L. G. 
sparking plugs and instruments from Smith's Aircraft 
Instruments; Reid & Sigrist turn and bank indicators; 
and, before wc started to buy our dope from a Danish 
factory, we used lhe Cellon and Titanine Dope. And 
hereto must still be added varius other accessories. 
such as, air-scrcws. B. T. H. magnetos, materials from 
Superflexid, Lucas Rotax, Nivex Gauge, Brown Bro
thers, and others. 

\Vhen one sees the combined statement, I am certain
ly right in having said that Denmark, in comparison to 
its size, is, without doubt, the \Vorld's hest customer in 
England with regard to aviation equipment. 

J. Foltmann. 

From the Danlah Naval Air Service : a Hawker torpedoplane wlth 
Armstrong Leopard englne. 
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Anti=Modstands Motorskærme. 
Af Ingeniør K. Eskelund. 

0 fte vil en gammel Ide under en lidt anden Udfo
relse blive udgivet som en fuldstændig ny. 

En Generation vil udklække en Ide, virkeliggøre den, 
bringe den ud i Praksis og udnytte den for en Tid og 
derefter lægge den til Side for noget andet, der da be
tragtes som bedre; en efterfølgende Generation vil un
der Løsningen af et Problem udklække en Ide praktisk 
set lig den første, men dog fuldstændig original i sig 
selv, til Trods for deres Lighed. 

Saaledes er det ogsaa med den nuværende Anti-

f\Ci. 

Flq. 3 

Modstands Motorskærm, der er kendt under mange for
skellige Navne, saasom Low_ Drag Rings, Townend 
Rings og N. A. C. A. Cowlings, og alle under samme Be
nævnelse: Engine Cowl Rings. 

For circa tyve Aar siden var Flyvemaskinerne udsty
ret med en Skærm over Motoren meget lig den nye, der 
i Dag er udraabt som den Ting, der vil redde den ra
diale, luftkølede Motor. Hovedforskellen er ikke i selve 
Skærmen, men i det Formaal, hvortil Skærmen ,bliver 
brugt. Idag er Formaalet at reducere Modstand, for 
tyve Aar siden var Formaalet at fange den Olie, der 
blev slynget ud fra Motoren. 

Konstruktørerne af de første luftkølede Motorer 
havde mange vanskelige Problemer at løse, maaske var 
det vanskeligste en tilfredsstillende Køling af Motor
installationen, men man fandt snart ud af, at en luft
kølet Motor, som roterede, kølede sig selv tilfreds
stillende. 

Den roterende Motor var fremstillet og forblev den 
mest populære Flyvemotor indtil efter Verdenskrigen. 

Karburationsproblemerne i den roterende Motor 
fremkaldte nogle forholdsvis drastiske Oliesmøresyste
mer. Det var nødvendigt at bruge Ricinus Olie (Ame
rikansk Olie), og den roterende Motor var i Stand til at 

slynge denne ubehagelige Substans ligesaa virknings
fuldt som en Smergelskive slynger Gnister. 

Konstruktørerne af Maskinerne, selv i de tapre, ufor
færdede Dage, synes at selv dette var lidt for meget af 
det gode for Føreren af Maskinen. 

Et af de første Forsøg paa at formindske denne 
Brandfare og dette Snavs var i 1911, da Bleriot instal
lerede. over Motoren, en firkantet Skærm lignende en 
Kasse og aaben fortil. 

Bleriot's Konstruktion var snart forbedret, og i 1916 

f1~. 2. 

FIG. L/-
var Hovedparten af Militær Maskiner udstyret med Mo• 
torskærme i Lighed med den vist paa Billedet i Fig. 61 

Den kølende Luft blev indført i Motorskærmen igen
nem en stor Aabning fortil og passerede ud igen igen
nem en Aabning i Undersiden af Skærmen. Dis,;e 
Skærme havde ikke den samme Aabning bagtil, som de 
nuværende. til at bortskaffe Luften; men de havde den 
samme symmetriske og glatte udvendige Flade, som er 
saa gunstig for god Propelvirkningsgrad og formind
skede den hvirvlende Luft og dermed Modstanden. 

Det er tvivlsomt, om Konstruktørerne dengang fuldt
ud vurderede den aerodynamiske Fordel, de opnaaede 
ved Brugen af disse Skærme; det ligger nærmere at 
tænke, at de saa paa dem som et nødvendigt Onde til at 
opnaa Renlighed. At dette uden Tvivl var Tilfældet 
kan bevises; thi da den radikale Motor afløste den ro
terende, blev Motorskærmen glemt. 

Den daarlige Præstation, i Særdeleshed ved store Ha
stigheder, opnaaet med Maskiner med luftkølede, ra
diale Motorer, viste at der var god Plads for store For
bedringer. 

I den senere Del af 1927 foretog N. A. C. A. (National 
Advisory Committee for Aeronautics) i de Forenede 
Stater nogle omfattende Forsøg for at fremstille nogle 



Side 7fl 

Skærme. der var brugelige til radiale luftkølede Ylo
lorer. 

Omtrent paa samme Tid foretog N. P. L. (National 
Physical Laboratory) i England ogsaa Forsøg efter et 
Jignende eksperimentalt Program. 

Motorskærmen fremstillet af N. P. L. har en kort 
Korde og gaar ikke længere tilbage end til det bageste 
af Motorens Cylindre. Disse Skærme bliver i England 
kaldt Townend Rings efter H. C. H. Townend, som 
førte disse Forsøg igennem, og de maa ikke forveksles 
med N. A. C. A. Skærmen. Forskellen paa disse bli
ver beskrevet senere. 

Begge disse Skærme er Gentagelse, med smaa For
andringer, af Skærmen fra den yngre Tid af Flyvnin
gens Historie; men den aerodynamiske Fordel ved ~e 
nye, moderne Skærme er belyst ved udførlige Forsøg i 
Vindkanalerne. 

Fremskridt i Flyvekonstruktion er for det meste af
hængig af Fremgang i Formindskelse af Modstanden 
eller Forbedring af Forholdet O/M. Opdrift over Mod
stand. 

Den nye Type af Motorskærme for radiale Motorer er 
det sidste Bidrag til dette Formaal. 

fJG 5 . 

I den første Tid blev disse Skærme mødt med en vis 
Skepsis, selv nu er der mange, som ikke har Forstaael
sen af deres store Betydning og Fordel, ligeledes er der 
mange, som ikke forstaar, at Trækkraften bliver for
øget med. en Kraft lig den fremadgaaende Komponent 
af Opdriften virkende paa Skærmen (dette er for 
Townend Typen), da dette er modstridende med de 
fundamentale Love for Mekanik og vilde frembringe 
perpetual Bevægelse. Det er ikke raadeligt for hurtigt 
at sige »kan ikke gøres «, da mange aerodynamiske Fæ
nomener har vist sig muligt. 

Førend jeg gaar videre, vil jeg gøre rede paa For
skellen af de to forskellige Typer af Skærme, N. A. C. A. 
Skærmen og Townend Skærmen. 

Den første Type, N. A. C. A. Skærmen, var konstrue
ret til at >strømlinie• en Motor til Kroppen oaa en virk• 
ningsfuld Maade og samtidig lede Luftstrømmen for 
Køling af Motoren ind omkring Cylindrene og igen ud 
til den udvendige Luftstrøm ved Hjælp af en cirkulær 
Aabning fortil og en aflang Aabning bagtil imellem det 
bageste af Skærmen og Kroppen. 

Denne »Strømliniering• af Motor til Krop udgør 
største Delen af Modstandsformindskelsen, hvorimod 
den mindste Del af Modstandsformindskelsen opstaar 
paa Grund af, at Skærmen glatter den Luftstrøm ud. 
som er blevet forstyrret af Cylindrene og andre frem
springende D_ele, som set paa Figur 1. 

Nr. 14 

Disse Faktorer i Forbindelse giver en betydelig For
mindskelse af parasit Modstand med Resultatet af Ha
stigheds Forskellen mellem en yfaskine med og uden 
Motorskærm. 

Townend ;\lotorskærm Typen er ikke en Strømlinie-

Flg. 6. Motorskærm fra 1916. 

form: men med Hensyn til dens Beliggenhed i Arealet 
af divergerende og hvirvlende Luftstrømme har den 
den samme Virkning som N. A. C. A. Skærmen til at 
glallc Luftstrømmen ud bag ved Motoren og derved 
formindske det oprørte Areal; dette giver dog kun i 
Modsætning den mindste Del af Formindskelsen af 
Modstanden, hvorimod den største Del opnaas ved For
skellen af Modstanden af Skærmen og den fremad
gaaende Komponent af Resultant Kraften frembragt 
ved den store Opdrift af den circulære Profil som vist 
i Figur 5. 

Figur 3 viser Luftstrømmen over Motoren uden 
Skærm og er maalt under Flyvning. 

Vinklen mellem Centerlinie af Motor og Retningen af 
Luftstrømmen imellem Cylindrene og bag ver Motoren 
var ca. 20 Grader. 
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Flg. 7. 

Luftstrømmen over en Motor med Townendskærm 
er vist i Fig. 4 til Sammenligning med Fig. 3. 

Ved at installere Skærmen som vist paa Fig. 4 viL 
man se, at denne Skærm har en Indfaldsvinkel paa 15 
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Fig. 8. En Kombination af N. A. C. A. Skærm og Townend Skærm paa en tosædet Jager, konstrueret og bygget al 
Ingeniør A. K. Eskelund til den amerikanske Flaade. 

Grader i Forhold til Luftstrømmen, men en negativ 
Indfaldsvinkel i Forhold til Centerlinien af :\fotor 
Krumtappen. 

Kræfterne er vist i Fig. 5. og denne Tegning taler for 
sig selv. 

Tillige med at Skærmen giver det forøgende Træk. 
glatter den Luftstrømmen ud og fører den hen owr 

kant ligger imellem 100- 125 mm fra Propellens Bag
kant. 

Det er interessant at bemærke den Kraftbesparelse, 
man opnaar ved Brugen af Skærme over Motoren. 

I Figur 7 er procent Forhøjelse af maksimum Ha
stighed af Flyvemaskinen, opnaaet med Motorskærm, 
mærket imod maksimum Hastighed uden Skærm. 

Tabel I. 
Visende Værdierne opnaaede ved ni forskellige Forsøg med forskellige Flyvemaskiner og Motorer 

med Townend-Rlng-Skærme. 

Antal "-J~''" H..Ug>od: ] M_,,,.,,,. 
af uden Virknings- uden Ring Koelllclent 

Cylindre Ring-Skærm grad km/Timen uden Ring 

1 9 615 0.84 268.9 I 0.0417 
2 9 450 0.82 228.5 0.0486 
3 9 450 0.82 227 0.0492 
4 9 615 0.84 263.2 0.0442 
5 9 400 0.84 257.6 0.0308 
6 9 1230 0.79 194.8 0.2055 To Motorer 

7 9 615 0.84 237 0.0608 
8 7 240 0.82 217.4 0.0301 
9 9 615 0.78 224.8 0.0661 

Kroppen uden de meget skadelige Hvirvler som vist paa 
Figur 3. 

Paa Grundlag af denne distinkte Forskel paa 
N. A. C. A. Skærm og Townend Skærm, har det vist sig, 
at en Townend Skærm kan installeres paa en Maskine 
uden at tage Hensyn til Kroppens Form, hvorimod 
Kroppen maa bygges til at passe til N. A. C. A. Skær
men, se Figur 1 og 2. 

Det har vist sig, at det bedste Resultat og den bedste 
Virkningsgrad af Skærmen er opnaaet, naar dens For-

Hastighed Modstands- Hastigheds• Procent 
Formlnd, 
skelsen al 

med Ring Koefflclen t Forøgelse Hastigheds-
Modstan!ls-

km/Timen med Ring km/Timen Forøgelse 
Koefficient 

I 

299.5 0.0307 30.6 11.4 0.()110 
238.3 (l.0451 9.8 4.3 0.0036 
235 

I 
0.0443 8.0 3.5 0.0049 

283.4 0.0361 20.2 7.6 0.0081 
293 0.0209 35.4 13.8 0.0099 
199.2 I 0. 1928 4.4 2.2 0.0127 
250.2 I 0.0525 13.2 5.6 0'. 0083 
225.4 0.0268 8.0 3.7 0.0033 
233.5 I 0.0590 8.7 3.9 0.0071 

De brugte Værdier er taget fra Tabel I. !Punkterne 
spreder en Del, men viser tydeligt at gaa i en bestemt 
Retning og beviser at Fordelene ved at bruge Skærmene 
vokser ved forøgende Hastigheder. 

Det er ligeledes vært at bemærke, at 5 pCt. Forhøjelse 
af max. Hastighed tillader Nedsættelse af 15 pCt. af 
Motorkraften. dersom samme Hastighed holdes; dette 
er i Overensstemmelse med C. B. Millikans Ligning for 
max. Hastighed. 

Det kan Ugledes bevises. at for de fleste Flyve
(Fortsættes nederst Side 76) 
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M.assefremstilling af Cierva's Autogiro. 

DET verdenskendte engelske Flyvemaskinefirma, et af 
de aller ældste, A. V. Roe & Co. i Manchester, har 
erhvervet Retten til at bygge og sælge Cierva's Auto

giro, og det har straks gjort Skridt til at iværksætte en 
Massefremstilling af den sidste nye Type af denne mærke
lige Flyvemaskine. 

Autogiroen er jo som bekendt en Flyvemaskinetype, hvor 
de faste Bæreplaner er erstattet af smalle, hvælvede Pla
ner, der roterer om en lodret Akse, og den nyeste Type 
C. 30. P., der ogsaa kaldes den >direkte, styrede Autogiro«, 
fremkom for et Aarstid siden. Den har hverken Højderor, 
Sideror eller Balanceklapper, idet hele Styringen foretages 
ved Hjælp af een Styrepind, der sætter Flyveren i Stand 
til at kunne ændre de roterende Bæreplaners Stilling i For
hold til den lodretstaaende Akse. Den eneste Mekanisme, 
der under Flyvningen skal betjenes foruden Styrepinden, 
er Motorens Gashaandtag. 

Den Ordning, der nu er truffet mellem A vro og Cierva, 
er det første virkelige Forsøg paa at bringe Autogiroen paa 
Markedet i større Stil her i Europa, idet den allerede i et 
Par Aar har været meget anvendt i Amerika. 

Den første Model, der vil blive fremstillet paa Avro Fa
briken, er en aaben Maskine til to Personer. Motoren bli
ver en 140 H.K. 7-cyl. luftkølet Armstrong Siddeley. Det 
engelske Luftfartsministerium har bestilt et Antal af de nye 
Autogiroer, der forsøgsvis skal anvendes af Royal Air Force 
til Samarbejde med Hæren, grundet paa deres Evne til at 
kunne starte og lande paa meget smaa Pladser. Firmaet 
har desuden modtaget Ordrer fra adskillige Privatpersoner 
i forskellige europæiske Lande. Prisen for den nye Type 
er 1250 f,, og den vil kunne leveres fra Begyndelsen af Juli 
Maaned d. A. Senere er det Hensigten at bygge den i for
skellige Størrelser. 

Den >direkte styrede Autogiro« har vist sig at være i 
Besiddelse af fortrinlige Flyveegenskaber. Den er let at 
manøvrere, og den lander saa at sige lodret. Dens Hastig
hed kan varieres fra 20 km/T til 165 km/T, og den kan 
flyves saa langsomt op imod en Smule Vind, at en Mand, 
der løber, med Lethed kan tage imod en Pakke, der bliver 

(Fortsat fla Side 75) 

maskiner vil 15 pCt. Forhøjelse af Motorkraften tillade, 
at der bæres ca. 30 pCt. mere Vægt ved almindelige 
Flyvehastigheder. 

Der er nu et vigtigt Problem at tage i Betragtning, og 
det er Køling af Motoren. 

For Militærmaskiner, som skal stige med høj Stig
nihgsgrad til deres Operationshøjde, er dette et vanske
ligt Problem, hvorimod for Transportmaskiner, som 
for det meste stiger med lav Stigningsgrad og høj Luft
hastighed, skulde der ingen Vanskeligheder være, der
som Installationen er udført rigtig. 

Baade Townend Skærme og N. A. C. A. Skærme kan 

I• • : •• •" 

firet ned til ham. Denne Evne til at kunne flyve med en 
saa ringe Hastighed og endda være fuld manøvredygtig, 
kan ikke præsteres af nogen anden Flyvemaskinetype. 

Den direkte styrede Autogiro kan flyves saa langsomt, at en Mnnd, der løber, 
med Lethed kan følge den. 

anvendes med godt Resultat for de fleste moderne Mo
torers Vedkommende, hvor Arealet af Køleribberne er 
stort nok til at kunne taale den formindskede Luft
hastighed over Cylindrene. 

Fig. 8 viser en Mellemting imellem en Townend 
Skærm og en N. A. C. A. Skærm, der har givet ovenud 
tilfredsstillende Resultat. 

Man vil af det foregaaende kunne se, at nian altid 
har fra ca. 15 oCt. eller mere Trækkraft til sin Raadig
hed, naar Nødvendigheden kræver det; modsat kan 
man holde Motorens Omdrejningstal lavere, og man 
sparer saavel Brændstof som Motoren selv. 
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,, Vickers Vildebeest". 
Vickers • Vildebeest• Torpedoplan med Bristol Pegasus Motor 

holder Øvelse ved Singapore. 

: • I 

,.Venesta-Baby". 
Svæveplanet • Venesta-Baby•, som • Dansk Luftsport•s ihærdige 

Medlemmer, Knud Petersen og Ulrik Birch har bygget. Svæve

~l~net, der ,nu er helt .beklædt•, er fotograferet i Kastrup 

Lufthavns Hangar Il. En nærmere Beskrivelse af • Venesta-Baby• 

findes i .FLYV• Nr. 11/1933. 
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III iJillednyf III 

Costes i København. 

Begyndelsen af forrige Maaned havde Ka

strup Lufthavn Besøg al den verdensberømte 

franske flyver Cosfes, der var paa Rundtur 

i Nordeuropa. Costes fløj en Renault Turist

flyvemaskine, der i det væsentligste mindede 

om Puss Moth'en. 

Castrol og Rolls Royce i Forum. 
Fra Automobiludstillingen i Forum. Castro[ Wakefield udstiller 
en Rolls Royce Flyvemotor, som Englænderen Campbel[ anvendte 
til sin Hastighedsrekord for Automobiler. Fra venstre: Direktør 
Petersen, Wakefield, .FLYV•s Redaktør, Direktør Robert Svend-

sen, Kaptajn C. C. Larsen og Mester P. Nielsen. 

Vickers Seagull. , 
Katapultforsøg m. Vickers Seagull Amfible (Bristol Pegasus Motor). 
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HELIUM 
Af Kaptajnløjtnant T. A. Poulsen. 

I Forbindelse med Omtalen her i »Flyv« af Luftskibet 
L. Z. 129, som for Tiden er under Bygning paa Værf
tet ved Bodensøen, vil nogle Oplysninger om Gas

arten Helium, der, som bekendt, skal danne Luftskibets 
Fyldning, maaske ikke være uden Interesse for nogle af 
Bladets Læsere. Disse Oplysninger stammer i Hovedsagen 
fra en Afhandling om Helium skrevet af Max Verneuil, 
Chefingeniør ved En tre pot Centrale de l' Aeronautique i 
Chålais-Meudon. 

Historiske Betragtninger. 

Unde1' en Solformørkelse i 1868 bemærkedes i Spektret 
af Solens Photosfære en hidtil upaaagtet ejendommelig 
gul Linie tæt op ad den, der karakteriserer Grundstoffet 
Sodium. 

Denne nyopdagede Variant i Spektret kunde man ikke 
dengang henføre til et hidtil kendt Stof. Fysikerne 
Frankland og Lockyer sluttede heraf, at der maatte være 
Tale om et nyt Grundstof, som de herefter benævnede 
Helium (af den græske Benævnelse for Sol - Helios). Se
nere bemærkede man den samme karakteristiske Linie i 
visse Stjerners Spektre, og i 1882 genfandt Balmer den 
under Spektralanalyse af udstrømmende Gasarter fra Ve
suv. Under nogle Forsøg over atmosfærisk Luft fandt 
Hildebrandt i 1888 en ret træg Gasart, som viste Heliums 
Spektrum, men som han formentlig fejlagtigt antog for en 
allotrop Form for Kvælstof. 

Først j Aaret 1894 blev det af Sdr William Ramsay og 
Lord Raligh endelig fastslaaet, at Helium fandtes i Jord
atmosfæren. 

Under deres Undersogclscr for at efterspore Luftarten 
Argon opnaaede de cl Spektrum, der var vidt forskelligt 
fra dette Stofs, hvorimod Spektret ved sin stærkt lysende, 
gule Linie var karakteristisk for Helium. Efter at dette 
nye Grundstof saaledes med Sikkerhed var paavist i Jord
atmosfæren, gik Forsøgene i de følgende Aar udelukkende 
ud paa at isolere det. 

Indtil Tiden omkring Verdenskrigen blev Helium ude
lukkende betragtet som et sjældent og kostbart Laborato
rieprodukt. En ubetydelig Mængde af det - ca. 1400 cm" 
- - fandtes paa Sir Ramsays Laboratorium i London. Den 
Tanke at ville fylde en Ballon med Helium var da lige saa 
fantastisk som at ville brolægge en Gade med Diamanter. 
Først efter Verdenskrigen lykkedes det at fremstille saa 
meget Helium, at man med denne Gasart den 1. December 
1921 paa Hampton Roads, Amerika, kunde sende Luft
skibet C. 7 (5100 m3 ) op paa et Par Prøveflyvninger. 

Helium.~ Egenskaber. 

Helium er en farveløs Luftart uden Lugt. Alle Forsog 
paa at faa den til at indgaa kemiske Forbindelser har hid
til vist sig resultatløse. 

Dens Tæthed i Forhold til almindelig Luft er 0,137 (ved 
o0 og 760 mm). Til Sammenligning tjener, at Brlintens 
Tæthed under samme Forhold er 0,069. Dens Stigeevne er 
92,6 pCt. af Brintens. 

Helium leder den elektriske Strøm bedre end nogen an
den k:mdt Luftart - Neon undtaget - . Den dielektriske 
Evne for Neon er 5,6; for Helium 18,3, medens den for 

atmosfærisk Luft ligger helt op paa 419. Helium er 
monoatomisk og har en kritisk Temperatur, der er endnu 
lavere end Brintens. 

Antændeligheden af en Blanding af Helium og Brint har 
i 1918 været gjort til Genstand for Undersøgelser paa ame
rikanske Laboratorier. Fra Statslaboratoriet foreligger 
der folgende Oplysninger herom: 

1. Et Rumfang Helium skal mindst indeholde 14 pCt. 
Brint for overhovedet at kunne antændes. 

2. Indeholder Blandingen 18- 20 pCt. Brint, kan den vel 
antændes, men den vil ikke med Sikkerhed kunne ved
blive at brænde under de Trykforhold, der normalt vil 
være i en Ballon. 

3. Naar Blandingen indeholder over 20 pCt. Brint, karak
teriseres den som absolut brændbar. 
(Ved pCt.-Tallet forstaas her Rumfangsprocent). 

Heliums Forekomst. 
1. I Luften. 

I Almindelighed indeholder den atmosfæriske Luft ved 
.Jordoverfladen ca. 1 : 5,000,000 Helium. Det vil sige, 
at 1000 m3 Luft indeholder 5 l Helium. Dette Størrelses
forhold er dog lidt under det Tal, Ramsay og Watson 
er kommen til under senere Forsøg. Udvinding af He
lium af den atmosfæriske Luft er imidlertid fonbundet 
med meget store Vanskeligheder. Grunden hertil ligger 
blandt andet i, al Helium optræder i Atmosfæren i 
Forbindelse med Gasarten Neon. Denne sidste er til 
Stede i et Rumfangsforhold af 3/1 i Forhold til He
lium. Adskillelsen af disse to Gasarter er en yderst 
kompliceret Sag. 

2. Fol'ekomsl i l'Udioaktive Mineraler: 

Rutheiiford har fremsat den Tanke, at Partiklen a i 
Radium er et Heliumatom med 2 positive Ladninger. 
Ramsay og Sody har imidlertid verificeret denne Paa
stand, idet de har vist, at Helium opstaar som Følge af 
de radioaktive Fænomener, der finder Sted ved Op
løsning af et Radiumsalt i Vand. Radiumemanationen 
vil ved spontan Spaltning frembringe Helium, det 
samme er Tilfældet med alle radioaktive Legemer, hvis 
Udstraalinger dannes af a Partikler, f. Eks. Uranium 
og 11horium. Da Helium ikke er radioaktivt, og da det 
endvidere kemisk set er trægt, samler det sig i fri Til
stand i de mikroskopiske Hulheder i radioaktive Mine
raler. 
De Forsøg, der er blevet foretaget, blandt andre af Fy
sikeren Strutt, har vist, at det Volumen fri Helium, der 
i en giYen Tid kan udvindes af en given Mineralvægt, 
er uhyre ringe. Desuden er Helium kun paavist i 
haandgribelig Mængde i de Mineraler, der indeholder 
Thorium og Uranium, saaledes i Monasit (indtil 2 cm3 

pr. gram) og i Thorianit (indtil 8 cm3 pr. gram). 
Dette Volumen afhænger iøvrigt i høj Grad af 

a. Mineralets geologiske Alder, 
h. det procentvise Indhold af henho_ldsvis Thorium og 

Uranium I 
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c. samt af Tæthedsgraden hvormed Helium optræder i 
vedkommende Krystal. 

Denne Kilde til Udvinding af Helium kan saaledes siges 
at være fuldkommen uden Betydning set fra et Industri
synspunkt. 

3. Forekomst i Naturgasarter eller i Jordgas som de Luft
arter, der udstrømmer af Jorden, ofte benævnes. 
Disse Gasarter, som enten strømmer ud af Revner i Jor
den, eller som find-es i Petroleumsbrøndene i Oliefelter
ne - ofte benævnt som Grubegas - indeholder som 
Regel alle Helium i større eller mindre Mængder. 
De geologiske Forhold ved Jordgassens Forekomst har 
givet Anledning til at skelne mellem : 

a. Jordgas hidrørende fra Varmekilder. 
Disse Gasarter udvikler sig i Jordens dybeste Lag og 
undviger gennem lodrette Spalter i Jordskorpen. 
Spalterne danner ofte Gange for varme Kilder, i 
hvilke Gassen optages i Form af Luftblærer, som, 
naar Kilden bryder frem til Overfladen, let lader sig 
opsamle. Langt den overvejende Del af de Luft
arter (Gasarter), der saaledes findes optaget i 
Varmekilderne, bestaar dog af Kulsyreanhydrid. 

b. Petroleumsgas eller Grubegas viser sig ret ofte un
der Boringer til store Dybder. Gassen kan enten 
være optaget i Vædsker, eller den kan optræde i 
tør Tilstand; dette er blandt andre Steder Tilfældet 
i Kaliminerne ved Kissarmas i Rumænien, ved 
Vaux en Bugey og i visse amerikanske Petroleums
felter. 

c. Gas af vulkansk Oprindelse. 
Studiet af disse Gasarter er forbundet med betyde
lige Vanskeligheder, og foreløbig har man ikke ad 
denne Vej kunnet frembringe Resultater, der har 
Interesse ud over det videnskabelige Laboratorie
arbejde. 

I Virkeligheden er det kun Petroleumsgas, Grubegas og 
Gasarterne i de varme Kilder, der har Betydning, naar Ta
len er om Udvinding af Helium til Brug for Luftskibe og 
Balloner. 
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Samtlige disse >Underjordiske< Gasarter indeholder for
uden Kvælstof de 4 sjældne Gasarter nemlig: Argon, Neon, 
Krypton og Xenon, hvorimod Helium ikke altid findes i 
paaviselig Mængde. I det hele taget synes Heliums Fore
komst at være ret stærkt lokaliseret. Saaledes er Amerika 
for Tiden absolut det førende Land med Hensyn til He
liumudvinding af Naturgas. Denne Udvinding finder sær
lig Sted i Omraaderne Texas, Kansas, Ohio og Oklahama. 

I Sydvest Kansas findes Ki.Mer med særlig høj Helium
procent, f. Eks. indeholder Kilderne ved Dexter 1,84 pCt., 
ved Eureka 1,5 pCt. og ved Fredonia 0,6 pCt. Udstrømnin
gen fra disse Kilder er imidlertid relativ ringe. 

De vigtigste Heliumskilder findes for Tiden nord for 
Glay County i Texas, hvor man efter de foreliggende Op
lysninger allerede i Aaret 1922 har udvundet ca. 1,5 Mil
lion mu. 

Det er en Selvfølge, at man har søgt efter Helium mange 
forskellige Steder paa Jorden. Foreløbig har man konsta
teret Heliumkilder i Tyskland omkring Neuengamme, hvor 
det paastaas, at man vil blive i Stand til at producere 
25,000 m3 aarlig. Dette vil naturligvis have Interesse for 
den tyske Luftskibsfart. Dog maa det straks bemærkes, 
at et Luftskib som Z. L. 129 kræver 190,000 m3 til en Fyld
ning, saaledes at der blot til en enkelt Fyldning vil med
gaa ca. 8 Aars Produktion fra denne Kilde. 

l Humænien findes omkring Kissarmas Kilder af Natur
gas, som er ejendommelige ved det kolossale Tryk, hvor
med de naar Overfladen. Man har maalt Gasudstrømnin
ger paa indtil 900,000 m" pr. Dag og med et Heliums
indhold af 0,001 pCt. 

I Frankrig har Heliumskommissionen i Maj 1919 beskre
vet en Mængde Heliumsundersøgelser saavel i Frankrig 
som i Kolonierne. 

De hidtil undersøgte rigeste Kilder ligger omkring San
thenay les Bains paa Guldkysten (indtil 10,3 pCt. Helium), 
derefter følger Kilderne ved Niederbronn med 1,7 pCt., 
Evaux les Bains 1,6 pCt., Decize 1,2 pCt., men trods den 
relativ høje Heliumsprocent er Dagsproduktionen allige
vel paa Grund af den svage Udstrømning saa begrænset, at 
Udvindingen her foreløbig kun har haft ringe praktisk Be
tydning. 

K. L. M. agter at deltage i Flyvningen England-Australien. 

I det store Luftvæddeløb, der til Efteraaret skal finde 
Sted mellem England og Melbourne, agter Det Holland
ske Lu{ tf arts elskab ogsaa at deltage, og det er allerede 

travlt beskæftiget med Forberedelserne. Det er Hensigten 
at ,deltage med to Maskiner: en Fokker F. 36 eller F. 22 
skal deltage i Handicapløbet og en Douglas D. C. 2 i Hastig
hedsløbet. Selskabets Hensigt er ikke i første Række at 
vinde Præmier, men at vise hele Verden, hvad dets nye 
Standardmaskiner formaar at præstere, og det deltager ikke 
med særligt byggede Racermaskiner, men med de sidste 
nye Trafikflyvemaskine~. 

Fokker F. 36 og F. 22, der i Øjeblikket er under Byg
ning, skal indsættes paa Ruten Amsterdam-Batavia. Fok
ker F. 36 vil blive udstyret med fire 700 H.K. Wright Cy
clone Motorer, og den noget mindre Fokker F. 22 med fire 
575 H.K. Wasp TIDI. Den første kan medføre 16 Passa-

gerer og den anden 10 Passagerer paa Batavia-Ruten. De 
har begge en Hastighed af 225 km/T. 

Douglas D. C. 2, der er en amerikansk Konstruktion, har 
to 700 H.K. Wright Cyclone Motorer, og dens Hastighed er 
ca. 300 km/T. Paa europæiske Ruter kan den medføre 14 
Passagerer. 

Passagerer kan deltage. 

Helt givet er det dog ikke, at K. L. l\f. deltager, idet det 
til en vis Grad er afhængig af, om der indtegner sig Pas
sagerer til denne ' interessante Luftrejse. For saaledes kan 
man vel nok benævne den. Selskabet vil give eventuelle 
Passagerer Lejlighed til at foretage en Luftrejse Europa
Australien med ti Dages Ophold i Australien, nogle Dages 
Ophold i Hollandsk Indien og Kost og Logis paa første 
Klasses Hoteller for ialt 5000 Gylden. 
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En Flyvepioner. 

Den engelske Fly,•,r, Kopta jn ryril Tum,·r . 

Jeg tog mit Flyvercertifikat i 1915 - fortæller den 
engelske Flyver, Kaptajn Cyril Tw·ner, som vi traf, da han 
fornylig passerede København paa Gennemrejse til Norge, 
Sverrig og de baltiske Lande i sin Egenskab af europæisk 
Repræsentant for det store amerikanske Stinson Flyvema
skine- og Motorfirma - og Flyvningen har bragt rig Af
veksling i min Tilværelse. -

- Straks efter min første Uddannelse blev jeg ferry 
pilot; jeg bestilte ikke andet end at flyve Maskiner fra 
England over Kanalen til Fronten i Frankrig; i Løbet af 
eet Aar fløj jeg over Kanalen mere end 300 Gange. Resten 
af Krigen var jeg Indflyver for det engelske Flyvevæsen. 

- Da Krigen sluttede, kom jeg til Holland, hvor jeg med 
de gamle Koolhoven Maskiner foretog en lang Række Op
visninger rundt om i Landet, og i 1919 aabnede jeg den 

Herhjemme &a. 
Foredrug I »Dllll8ke Flyvere«. 

Mandag den 19. Marts holdt Trafikflyveren, Løjtnant Ha
rald Hansen, Foredrag om Flyvning om Natten og i Taage, 

første regelmæssige Luftforbindelse mellem Hollsnd og 
England. -

- Omtrent paa dette Tidspunkt havde den engelske Ma• 
jor Savage fundet paa en ny og original Maade at anvende 
Flyvemaskinen paa, nemlig til det saakaldte skywriting 
(Røgskrift), og da han ikke selv var Flyver, bad han mig 
om at hjælpe sig. En af Deres Landsmænd, Mr. Bramson, 
blev forøvrigt ogsaa knyttet til vort skywriting-Selskab, og 
han var den forste, der viste denne Reklameringsmetode i 
Danmark for over 10 Aar siden. Vi lagde ud i England i 
1922, og i tre Aar fløj vi fra den ene engelske By til p.en 
anden, hvorefter Turen gik til U. S. A. - · 

- Min Flyvervirksomhed i de Forenede Stater skaffede 
mig mange interessante Oplevelser, og en af de største var 
at følge den Iver og Interesse, hvormed man søgte at frem
me den civile Lufttrafik. Derovre blev Flyvemaskinen ikke 
betragtet som en Konkurrent til Jernbanerne. - Nej, man 
tilstræbte det mest intime Samavbejde mellem de to Tra
fikmidler; de skulde hjælpe hinanden. Jeg kan nævne et 
meget karakteristisk Eksempel herpaa, som jeg selv har 
oplevet. Jeg fløj som Passager paa den store Rute mellem 
New York og San Francisco, det var dengang, der kun blev 
fløjet om Dagen, medens Rejsen fortsattes om Natten med 
Toget. Paa Strækningen mellem Cleveland og St. Louis 
vilde Flyvemaskinens Motor ikke mere, og vi maatte lande 
adskillige Hundrede Kilometer fra vort Bestemmelsessted. 
Da jeg havde travlt, og ikke kunde vente til den forholds
vis langvarige Reparation var tilendebragt, maatte jeg op
søge den nærmeste Jernbanestation. Det var en lille Land
station, som Eksprestoget dagligt passerede, men hvor det 
aldrig nogensinde havde stan,dset. Forestil Dem derfor 
Stationsforstanderens Forbavselse, da jeg spurgte ham, om 
det var muligt at tage videre med Ekspressen her fra Land
stationen. Han nedlod sig ikke til at svare paa et saa taa
beligt Spørgsmaal. Men da jeg saa viste ham min Flyve
billet og forklarede ham Situationen, saa fik Piben en an~ 
den Lyd - og for første Gang i sit Liv fik Vogteren af 
den lille Landstation den Ære at standse det vældige Eks.! 
prestog - fordi en Passager med Flyvebillet skulde befor
dres paa hurtigst mulige Maade. -

- Gennem min Flyvervirksomhed i U. S. A., fortsætter 
Kaptajn Turner, kom jeg i Forbindelse med den amerikan
ske Flyvemaskineindustri, der efterhaanden har naaet en 
enorm Udvikling; jeg blev knyttet til Stinson Fabrikerne, 
og nu har jeg faaet mit Hovedkvarter i Paris, hvorfra jeg 
søger at sælge Flyvemaskiner til hele Europa. -

og de mange Tilhørere lønnede det interessante Foredrag 
med stærkt Bifald. 

Foreningens næste Møde vil blive afholdt den 20. April.
og nærmere Meddelelse om Aftenens Program vil blive ud
sendt til Medlemmerne. 

I I 

... , 
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Ordinær Generalforsamling i Det Kgl. Danske Aeronautiske Selskab. 
Tirsdag den 27. Marts afholdtes paa Hotel Phønix Sel

skabets 25. ordinære Generalforsamling under Ledelse af 
Landsretssagfører Koefoed. 

Aars beretningen. 
Selskabets Formand, Ingeniør G. Krebs, indledede sin 

Beretning over Virksomheden i det forløbne Aar med at 
meddele, at Medlemsantallet pr. 31. Decbr. 1933 var 334. 

Af Begivenheder i Aarets Løb fremhævedes følgende: 
Festen for Grønlandsflyverne den 12. Januar 1933, hvor 
Selskabets Plaquette var blevet overrakt alle Flyvere, Luft
fotografer og Flyvemekanikere, der havde deltaget i Som
merens Arbejde paa Grønland. 

Foredrag af Direktør K. Krebs; Sportsflyveklubbens Op
hævelse; Direktør Tyge J. Rothes Fratræden som For
mand; Ingeniør M. P. Eskildsens Fratræden som Besty
relsesmedlem; den italienske Luftarmada's Atlanterhavs
flyvning; Kgl. Svenska Aeroklubben i Skaanes Jubilæum; 
Oberst Lindbergh's Ankomst til København, Friherre von 
Studnitz's Foredrag, og Selskabets 25 Aars Jubilæum i Ja
nuar 1934, hvor Kommandør Gad og Overingeniør Holter
mann udnævntes til Æresmedlemmer. 

I det kommende Aar vilde man koncentrere Arbejdet om 
den nordiske Kapfiyvning og Flyveudstillingen i Forum. 

Aflæggelse af Regnskab. 
Kassereren, Direktør Aug. Gihm, var bortrejst, og i hans 

Sted aflagde Direktør K. Krebs Regnskabet, for hvilket der 
enstemmigt blev givet Decharge. 

Valg af Bestyrelse. 
Efter Tur var følgende af Bestyrelsen paa Omvalg: Di

rektør Tyge J. Rothe, Havnedirektør Laub og Ingeniør G. 
Krebs. Alle blev enstemmigt genvalgt. Nyvalgt blev Sø
løjtnant E. Rasmussen (i Stedet for Ingeniør M. P. Eskild
sen, der, som tidligere meddelt, var udtraadt af Besty
relsen). 

Til Revisorer genvalgtes Generalkonsul V. Ludvigsen og 
Bogtrykker Ch. Leisner. 

Eventuelt. 
Direktør Rothe fremkom med en interessant Redegørelse 

om Forberedelserne til den kommende Udstilling i Forum. 
Overingeniør Holtermann foreslog at oprette et aeronau

tisk Museum, hvortil Formanden meddelte, at dette Ar
bejde allerede var i Gang. 

* * * 
Efter Generalforsamlingens Afslutning fremvistes en in

teressant Film, der illustrerede Arbejdet i den tyske 
Klemm-Fabrik, og man fik et udmærket Indtryk af det 
store Arbejde, der gøres i Tyskland for at fremme Sports
flyvningen. 

Den 2. Internationale Luftfartsudstilling i København. 
Det Kongelige Danske Aeronautiske Selskab forbereder 

den 2. internationale Luftfartsudstilling i København, der 
skal afholdes i Forum i Dagene fra den 17. August til 2. 
September 1934. 

Udstillingens Protektor bliver Hs. Kgl. Højhed Kronprins 
Frederik. 

Ærespræsidium: Selskabets Formand, Statsministeren, 
Trafikministeren, Udenrigsministeren og Overpræsidenten 
i København. 

Forretningsudvalget bestaar af: Direktør Tyge J. Rothe, 
Formand; Direktør Aug. Gihm; Højesteretssagfører Albert 

Meddelelser om Foredrag. 

Ingeniør C. V. Thymann's Foredrag om >Flyvningens 
Historie og Fremtid< havde samlet en stor Tilhørerskare, 
der lønnede den interessante Skildring med stort Bifald. 

V. Jørgensen; Kaptajn G. Fiirstnow, Sekretær; og Rasmus 
Naver, Presseattache. 

Komiteen bestaar af: Selskabets Bestyrelse; Departement
chef Finn Hoskiær og Direktør Chr. H. Olesen, Vicepræ
sidenter; Kaptajn S. A. Andersen; Direktør, Kammerherre 
H. A. Bernhoff; Ingeniør M. P. Eskildsen; Direktør W. 
Falck; Oberstløjtnant C. Førslev; Kommandørkaptajn A. 
Grandjean; Direktør Percy Ipsen; Højesteretssagfører Alb. 
V. Jørgensen; Grosserer Holger Laage Petersen; Kammer
herre Lerche; Generalkonsul V. Ludvigsen; Grosserer H. 
Lystrup og Generalmajor H. Rørdam. 

Foreningens næste Foredrag afholdes den 24. April Kl. 
20,00 i St. Thomas Selskabslokaler, Frederiksberg Alle. 
Kaptajn John Foltmann vil skildre en Flyvning over Ita
lien og Nordafrika. 
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Fartplan 
for samtlige Luftruter paa København. 

(Gældende fra ¼ til 80'4) 

Malmø-København-Berlin. 
8.30 Afg. MALMØ 17.45 

8.45 Ank. KØBENHAVN 17.30 
9.00 Afg. KØBENHAVN 17.20 

11.00 Ank. BERLIN 15.20 

København-Liibeck-Hamburg. 
8.55 Afg. KØBENHAVN 

10.25 Ank. LOBECK 
10.35 Afg. LOBECK 

11 .05 Ank. HAMBURG 

\ I/ 
u"---o 

,;.SAA V9'1'. OC"I I\L\.IGfVLL IKK• 
DØR~ TIL TOIL~ 'T Rl/l'IME T• ~ 

17.20 

15.50 
15.40 

15.10 

Malmø-København-Hamburg-Amsterdam-

8.30 

8.45 
9.00 

J,, 
I 

12.30 12.30 

12.55 
13.10 

14.30 

14.35 

Rotterdam-London/Paris 
14.00Af. I 

14.15An. 
14.30Af. 

16.JOAn. 
16.25 Af. 

18.15An. 
18.30 Af. 

18 55 An. 
19.05 Af. 

20.30An. 

An. 

MALMØ 

KØBENHAVN 

HAMBURG 

AMSTERDAM 

ROTTERDAM 

LONDON 

PARIS 

An . 14.25 16.40 

Af. 14.10 16.25 
An. 13.55 16.10 

Af. 12.25 
I An. 12.15 

I 
Af. 9.30 . 12.10 
An. 9.10 _I 

I 1.30 11.45 

Af. 11.05 
An. 110.55 
Af 7.00 9.00 

Af. 9.00 

'/'-f) · '-A DU I-IOlDE 
VINUERNE.. 

1-\0~ DIG SU.V~ •. 

~ IJh'f,,. Al SLI\A VIN6E.R.N~ 
VAi\ Pat.ES 5AlQ.TSMI\St<'lt-lS 
UP INDEN OL SH\fl...1 E. ~. O~T 
føkøGt.R BfERlf'INeN BETYDfLtGr. 

Tegninger af Hugo Mølvig, Slagelse. 





Aristokraten blandt Motorcycler 

~ 
Et 8. P. Mær~• 

Uovertruffen Konstruktion 
Højeste britisk Kvalitet 

BIiiigste danske Priser 
10 fremragende Modeller - Priser fra 

Kr. 1125.oo 
Forlang Prospekt 

Ib Krøyer Christensen A/s 
Omøgade 24 • Telefon : Ryvang 35 05 

MOTOR-PAL.ÆET 
Østerbrogade 20 , Telefon: Øbro 28 78 

Flyvemaskiner 

r~□~~~, 
~~□~□~~ 

K. S., Nørresøgade, spørger: 
Hvor lang er Distancen i Luftlinie 

mellem København- Hamborg og Kø
benhavn- Malmø? 

Sv.: Henholdsvis 290 km og 25 km. 
- o-

l'. P.S., Aarhusgade, spørger: 
Hvor meget vejer Junkers Dieselmo

tor til Flyvemaskiner pr. H.K.? 
Sv.: Junkers >Jumo« 5, der er paa 

540 H.K., vejer 495 kg, eller 0,92 kg 
pr. H.K. Vi henviser iøvrigt til Ar
tiklen i :i,Flyv<s Februarnummer. 

Luftfartforsikringer 
overtages ar 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Fraktion for Danmark 
Tlf. Central 12 793 

<:• 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 

---------- --------

Eagle Cameras Siebe Gorman's Iltapparater 
K. L. G. Tændrør Lyssignaler 

Smith's Instrumenter Wood's Lærred 
Staalwire 

Vickers Dele til Bygning af Flyvemaskiner. 

Balloner 
til Observation. 

Farvergade IS Alfred Raffel A/s Tlf. Central 6395 

LIVSFORSIKRING 
ALLE ARTER FORSIKRING 

ASSURANDØR 

H. HEINRICH NIELSEN 
LØJTNANT I FLYVERTR0PPERNE 

RAADHUSPLADSEN 451 HARDANGERGADE 3 
CENTR, 9930 ØBR0 7923 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

NYE BØGER 
v. Mises: 

Fluglehre. 
Over 200 Illustrationer. 

RM. 14.50 

A.UGU§,..1" BA.NG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telf. 2552 - 13303 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

I(. Jensen, København, spørger: 
I hvor mange Aar kan man blive 

ved med at dyrke praktisk Flyvning? 
Sv.: Det er der ingen Mennesker, 

der ved endnu. 

- o-

s. Augsbul'g, København, spørger: 
~Flyv4: bedes meddele mig, hvor 

man skal henvende sig angaaende Op
tagelse som Elev paa Hærens Flyve
skole. 

Sv.: Skrh' til Hærens Flyveskole, 
Artillerivejs Kaserne, København S. 

- 0 

A. M. B., Holte, spørger: 
Hvorfor bliver der ikke oprettet 

nogle indenlandske Flyveruter her
hjemme? 

Sv.: De spørger om mere - meget 
mere, end vi kan svare paa. 

Q 

/(. Nielsen, Amagerbrogade, sporger: 
Hvor kan jeg kobe >Flyv<s store Ja

nuarnummer? 
Sv.: Ejvind Christensens Forlag, 

Vesterbrogade 60, Telf. 13404. 

1111111111111111111111111111 1111111111 111111111111 1111111111111111111111111111111 1111 11111111111 

NYE BØGER 
Peter Supf: 

Airman's World. 
Med I 03 helsides Illustrationer. 

ca. Kr. 12.00 
Elly Beinhorn: 

180 Stunden iiber Africa. 
Den unge tyske Flyverskes egen 
Beretning ca. Kr. 5.00 

ltalo Balbo: 
Fliegerschwarme iiber dem 
Ocean. 
56 Illustrationer ca. Kr. 10.00 

Heinr. Hauser : 
Ein Mann lernt fliegen. 
Ca . 80 lllustrationer ca. Kr. 6.50 

S. Scott Hall: 
Aircraft Performance Testing 

ca. Kr. 18.00 

A.UGU§,..1"' IJA.NG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telf. 2552 - 13303 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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DET KONGELIGE DANSKE 
AERONAUTISKE SELSKAB 

Stiftet den 20. Januar 1909 

Selskabet er anerkendt af F. A. I. 
(Federation A~ronautique Intemationnle) 

som Enerepræsentant for aeronautiske Interesser i Danmark 

Selskabet har til Opgave: 

Danmark at udvikle Interessen for og fremme aeronautiske Pormaal samt 
de Videnskaber, som knytter sig dertil 

.. 

Det aarlige Kontingent er 1 O Kroner 
Indskud 5 Kroner 

Selskabets Adresse er: 

PPins Jørgens Gaard, Christiansborg 
Telefon: Byen 67 26 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Abonnement 

paa FLYV 

han tegnes 1 enhver Boghandel 

50 Øre pr. Nr. 
6 Kroner aarlig 

Benyt 
Ekspresruterne f København-Berlin 

l København-Hamburg 
Flyvetid 
1 Time 50 Min. 
Flyvetid 
1 Time 40 Min. 

Ruten beflyves udelukkende af 
de nyeste, største og mest moderne Maskiner. 

FOKKER F XII - 3-mot. - 16 Passagerer. 
JUNKERS JU 52 - 3-mot. - 16 Passagerer. 

8.30 

8.45 
9.00 

10.40 

940 ! MALM• 117.10 16.45 
9.55 KØBENHAVN 16.55 16.30 

10.15 KØBENHAVN 16.35 16.15 

12.10 BERLIN 14.35 

- HAMBURG - 14.45 

DET DANSKE LUFTFARTSELSKAB A/s 



.--------• f.JVIND CHRISTf:NS~N 
fh.AUGUST BANGS -FORLAG 

BOGTRYKKf RI· PAPIRHANDtl •------, 
VESTERBROØAOE 60 MEZZ. TELEFON 13404 • GIRO 23824 

LEVERER 

TRYKSAGER - PAPIRVARER - KONTORARTIKLER 

_A§_p_cscsc ELO s E99_D_0_PE_ 
(LOVBESKYTTET) 

er fremstillet i nø,ie Overensstemmelse med Forskrifterne 
i B. E. S. A. Specifikation 2 D. 101, Januar 1923. 
1111111111111111111111111 ,llllll li llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli llllllllllllllllllllllll ll lll llllli'l' IIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIII 

KLAR DOPE 
ALUMINIUM DOPE 

RØD DOPE 
Fortyndingsvædske samt Identificeringsfarver og Specialfarver 

ENEFABRIKANTER: 

¾ 0. F. ASP 

R E.N 

(SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER) 
PRAGS BOULEVARD 37 - KØBENHAVN S. 

DRØJ 



,,, ~FFICIELT ORGAN FOR r-- VONGELIGE DANS:,;;;ONAUTISKE SELSKAB 

Nr. 5 Maj 1934 7. Aargang 

Redaktion: 
J. Foltmann, 

Telf. Amager 2613 y, 
Snorresgade 7. 

INDHOLD : Sommerens Lufttrafik paa København, S. 83. - Nordisk Flyverpokal, S. 86. -
Den tyske Lufttrafik over Atlanterhavet, S. 87. - En privat Flyveplada I England, 
S. 88. - Northrop .Delta", S. 89. - Amerikanske Trafikflyvemaskiner, S. 90. -
Flyvning i Sovjet-Unionens Polaromraode, S. 91. - Herhjemme fra, S. 92. - Dansk 
Flyver hædres, S. 93. - Beger, S. 93. - Nyt fra alle Lande, S. 94. 

Ekspedition: 
Ih. AUOUST BANOS FORLAG 
EJVIND CHIHSTENSEN 

Telf. 13.404 
V eaterbrogade 60. 

Northrop • Delta• Post• og Passagerflyvemaskine, som A. B. A. har købt I Amerika, og som I Sommer skal anvendes til Passagertrafik mellem 
Geteborg og København og til Postbefcrdrlng mellem København og Hannover. 

F OH nogle Aar siden betød Foraarets Komme 
nogle store og travle Dage for Luftfartselska
berne, hvor der blev taget fat paany efter Vin

terens Dvale, og hvor alt skulde gøres klart til Luft
trafiksæsonens Aabning. Men den Tid er forbi. Nu 
gennemføres en ikke ringe Del af Lufttrafiken hele 
Aaret igennem, og selv om Sommerfartplanen, der 
bliver indført den 1. Maj, ganske vist betyder en Gen
aabning af de Ruter, der har været indstillet i Vinter
maanederne, og en Aabning af nye Ruter, saa glider 
Dagen alligevel stille ind i det regelmæssige Arbejde, 
paa Grund af den store Aktivitet, der nu udfoldes paa 
Luftruterne i Vinterperioden. 

For Københavns Vedkommende har Lufttrafiken i 
det forløbne Vinterhalvaar været meget betydelig, idet 

den i Maanederne fra Oktober til April har omfattet 
4331 Passagerer, d. v. s. en Stigning paa 147 pCt. i 
Forhold til Vinterhalvaaret 1932/1933, og 526 pCt. i 
Forhold til den samme Periode i 1926/27, da der før
ste Gang blev gennemført Lufttrafik paa København 
i alle Vintermaanederne. Den vældige Fremgang er 
et glædeligt Tidens Tegn; thi den viser for det første. 
hvilken høj Standard, der er opnaaet med Hensyn til 
Materiel, Personel og hele Sikringstjenesten; og for 
det andet, at den store Mængde af Passagerer har 
faaet Tillid til Lufttrafiken. 

I indeværende Sommersæson har man derfor god 
Grund til at forvente en fortsat betydelig Stigning i 
Antallet af Passagerer og Mængden af Gods i Forhold 
til forrige Sommerhalvaar, der i Sammenligning med 
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.Den llyvendc Vinge", Junkers 0 , 38, som Lufthansa lejlighedsvis sætter ind paa Strækningen København Berlin. 

1932 udviste en Stigning i Passagerantallet paa 58 pCL.. 
og Selskaberne har folgelig rustet sig ved al indsælle 
store. hurtige og de mest moderne Trafikflyvemaski 
ner paa Ruterne. Det bliver bl. a. Fokker F.XII til Ui 
Pas~agerer. Junkers J u i>2 til 17 Passagerer. Junkers 
G. ;-31 til 18 Passagerer og .Junkers G. :38 til 34 Passa
gerer. Endvidere faar vi at se den nye og meget hur
tige Northrop • De Ila . som Svenskerne har kobl i 
Amerika til Ruten Gotehorg- København- Malmø og 
til Natpm,lruten mellem ;\[almo- Kohenhavn Han
nover. 

Grundet paa Anve1Hll'lse af hurtigere Maskiner er 
Flyvetiderne pna flere af Hulerne blevet reduceret, og 
det er ikke smaa Strækninger. der nu kan gennem
flyves paa een Dag i regelmæssig Drift. Hele Udvik
lingen karakterisere" formTigl udmærket ved blot al 
omtale de Di~tanccr. som man i Aarenes Lob hnr kun
net naa paa een Dag. For ti Aar siden var man til
freds. naar blot Hulemaskinen kunde naa frem fm 
København til Am~terdam i Løbet af en Dag. I 192i> 
skulde man efter Fartplanen kunne naa frem til Pa
ris eller London paa cen Dag; men det var ikke altid . 
det lykkede.. Efterhaanden blev det en Selvfølge. og 
forrige A:ir kunde man faktisk naa fra London til 
Kohenhavn og tilbage til London igen paa samme 
Dng. idel de to Maskiner mødtes i Kastrup Lufthavn 
Kl. rn,:m. I Aar er man komnwt cl Skridt videre frem. 
idel man kan min fra London til Gøtehorg og tilbage 
li! London igen i Løbet af samme Dag. Rutemaski 
nen ga:1r fra London Kl. 7.00. og via Kobenhavn kom 
mer man til Gøteborg Kl. ta.:li>. 1':l. rn,45 er der Af
gnng fra Golehorg med Ankomst i London Kl. 20.50. 
Og det hliver ikke del sidste Ord i Sagen. I Slutnin
gen af forrigl' Maaned fløj den svenske , Northrop • 
Post - og Tr:tfikmnskim• fm Paris til Stockholm paa 
4:t,-1- Time. 

En Oversigt over Somnwrhalvaarels Lufllrafik paa 
Køhcnhavn ser i store Træk sanledes ud: 

Oslo-Gølcbo1•g- Købcnhavn- Bcrlin. 
Strækning Oslo- Kobenhavn beflyves af Deutschc 

Luft Hansa alene med Junkers Ju 52 Søflyvemaski 
ner, og i København skiftes om i Landflyvemaski1w. 
hvorefter Det Danske Luftfartselskab og Lufthansa i 
Samarbejde beflyver Strækningen København- Berlin . 
Der slnrtes fra Oslo Kl. 7,00 med Ankomst til Køben 
havn Kl. 9.40. Kl. 10.15 flyves videre. med Ankomst 

I il Berlin Kl. 12.10. I modsal Retning startes fra Ber
lin Kl. 14.3;; , med Ankomst i København Kl. 16,35 og 
i O-;lo Kl. 19,45. 

;\lan kan saalede~ naa fra Oslo til Berlin og tilbage 
igen paa ccn Dag, efter at have haft omtrent 21 ~ Ti
mes Ophold i Berlin. 

l\lellem Kobenhavn og Berlin flyves baade I Iver
dage og SondagC!. 

.l\falmø--l(øbcnhavn- Hmnboi·g o. v. 
Ruten, der beflyves af Det Danske Luftfartselskab 

og Lufthansa i Samarbejde. har i Hamborg Forbin
delse med en Række andre tyske Byer, og endvidere 
kan man paa samme Dag f. Eks. naa frem til Ziirich, 
Bern og Lausanne. 

Der startes fra Kobenhavn Kl. H.00 med Ankomst i 
Hamburg Kl. 10,40. I nordgaaende Retning startes 
fra Hamburg Kl. 14.45 med Ankomst til Kobenhavn 
Kl. 16,15. 

Ruten beflyves Hverdage samt Søn- og Helligdage. 
Som l\lateriel vil Fokker F. XII og .Junkers G. at blive 
anvendt. 

.l\lulmø - København - Hambul'g - B1•iisscl -
Anlwcl'pcn - Pal'is/London. 

Belgierne og Fransk.mændene, d. v. s. SABENA og 
Air France. ~amarbejder pan den Strækning. der har 
Afgang fra København Kl. 11,00 og (i Maj og Juni 
l\laanecl) Ankomst til Paris og London henholdsvis Kl. 
17 ,:10 og Kl. 18.00. I samme Periode startes fra Paris 
m. 9 .li> og fra London Kl. 8.45 med Ankomst til Kø
lwnhaYn Kl. 16,00. 

I .Juli og Augwst startes fra København Kl. 11 ,15, og 
Ankomsten til Paris og London finder allerede Sted 
hen holds vis Kl. 111.40 og Kl. rn.-1;;. r norclgaaende 
Retning startes haaclc fra Paris og London Kl. 9.~0 
med Ankomst til I~obenhavn Kl. l ;;, 15. 

Hulen flyves daglig undlagen Sonelage. 

Gøtcborg - Købt•nhan1 - Hamburg - Amsterdam 
- Rotcrdam - Paris/ London. 

Strækningen mellem Goleborg og København fly
Yes af Svenskerne (A.B.A.) alene. idet der her anven
des den nye. hurtige Northrop • Deltac, hvorved Flyve
tiden mellem de lo Byer ikke bliver mere end 1 Time. 
Den øvrige Del af Ruten flyves af Svenskerne og Hol
lænderne (KL.l\l.) i Samarbejde. 

\ 
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Der startes fra Gøteborg Kl. 13,45 og fra Køben
havn Kl. 15,15 med Ankomst til Paris og London hen
holdsvis Kl. 21,35 og Kl. 20,50. I modsat Retning star
tes fra London Kl. 7 ,00 - fra Paris er der ingen Til
slutning - og Ankomsten til København sker Kl. 
12,25. Ti Minutter senere flyver den hurtige svenske 
Maskine videre til Gøteborg, hvor den lander Kl. 13,35. 
Hvis man samme Dag vil tilbage til London, kan det 
godt naas, idet det varer ti Minutter, førend Afgangen 
i sydgaaende Retning finder Sted. 

Der flyves hver Dag, ogsaa Søn- og Helligdage. 

Malmø - København - Amsterdam - Paris/London 
og København - Liverpool. 

Det er Ekspresruten, der flyves af A.B.A. og K.L.M. 
i Forening. Den udgaar fra København Kl. 9,00 og 
naar Paris og London henholdsvis Kl. 14.55 og 15.15. 
Fra de to nævnte Byer startes mod Skandinavien Kl. 
13,15 med Ankomst til København Kl. 18,45. 

Fra den 1. Juni har denne Rute i Amsterdam For
bindelse med K.L.M.'s Rute til Hull og Liverpool. An
komsten til Liverpool sker Kl. 16,40, og Afgangen Kl. 
12,10. Denne nye Forbindelse vil ganske sikkert faa 

Det Danske Luftfartsselskabs Fokker F. XII. Hollænderne flyver med 
lignende Typer. 

en ikke ringe Betydning for rejsende til og fra Køben
havn. 

Der flyves hver Dag, ogsaa Søn- og Helligdage. 
Strækningen Amsterdam- Liverpool beflyves dog kun 
Hverdage. 

København- Malmø. 
Da alle Luftruter paa København har Forbindelse 

med Malmø, vil der syv Gange i hver Retning være 
Luftforbindelse mellem de to Byer, og da Billetprisen 
ikke er større end 10 Kr., vil mange Hundrede sikkert 
benytte Lejligheden til at foretage en billig Luftrejse 
til Udlandet. 

Natpostflyvningen. 
I Aar er Nastpostflyvningen blevet udvidet til at om

fatte seks Maaneders Drift, idet den varer fra 1. Maj 
til 31. Oktober, og grundet paa Indsættelsen af den 
hurtige, svenske Northrop >Delta< paa Strækningen 
mellem København og Hannover vil Posten, der af
gaar fra København Kl. 22,00, være saa tidligt frem
me i Paris og London, at den kan udbringes med før
ste Ombæring. Starten fra Paris og London sker hen
holdsvis Kl. 21,50 og Kl. 22,00 med Ankomst til Kø
benhavn Kl. 4,30. 
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For Skandinaviens Vedkommende gaar Natpostfor
bindelsen fra Helsingfors via Stockholm og videre over 
København- Hannover. Strækningen mellem Køben
hm·nog Hannover flyves af Svenskerne og Danskerne 

Lulthansa's Junkers Ju 52. 

i Samarbejde, og med den samme l\Iaskine, idet D.D.L. 
chartrer den svenske Northrop •Delta<. 

Da det danske Postvæsen raader over en Del mere 
Plads i Maskinen, end der sædvanligvis optages af 
den særligt frankerede Luftpost, udfyldes den reste
rende Plads af almindelig frankeret Post. Først og 
fremmest er det Posten til England, der vil blive be
fordret paa denne Maade, og hvis der saa yderligere 
er Plads tilovers, bliver den tyske, hollandske, belgi
ske og franske Post sendt med. Men medens den al
mindelig frankerede Post til England bliver befordret 
hele Vejen med Flyvemaskine, saa flyves den øvrige 
nævnte Post kun til Hannover, hvorfra den viderebe
fordres med Tog. 

Vil man derfor være sikker paa at faa sin Post med 
Natluftruterne, rnaa den frankeres som Luftpost. 

• .. --• -- -::- - . . 

·- ~- ... _~ ~ __ ·_.__., .. ~~ ... ~:: 
Den nye Fokker F. 22, som Aerotransport har bestllt i Holland. 

Billetpriser. 
Foreløbig gælder de gamle Billetpriser. Nogen en

delig Afgørelse for Københavns Vedkommende er der 
endnu ikke truffet; men - det er en hel anden Hi
storie. -



Side 86 Nr. 5 

Nordisk Flyverpokal. 

I 
Forbindel;;e med den internationale Luflfartsudstilling 
i København indbyder Det Kongelige Danske Aeronau
tiske Selskab til en Flyvning om ~Nordisk Flyverpo

kal<, der agtes afholdt den 22.- 23. August i Aar. Det gaar 
ud paa en Flyvning efter Tid, idet Stævneledelsen bestem
mer Hastigheden for hver deltagende Flyvemaskine. Flyv
ningen paabegyndes og afsluttes i Kastrup Lufthavn, og der 
konkurreres om den nordiske Flyverpokal, der i 1931 blev 
vundet af Søløjtnant E. Rasmussen. 

Stævnets Leder, Kaptajn Bjurkov, giver følgende Medde
lelser om den kommende nordiske Kapflyvning: 

Deltagelse. 

For at kunne deltage i Stævnet skal man være Undersaat 
i et af de nordiske Lande: Danmark, Finland, Norge eller 
Sverrig, samt have et af disse Lande godkendt Flyvercerti
fikat. Desuden skal Flyvere i ikke militære Flyvemaskiner 
være Medlemmer af vedkommende Lands anerkendte Aero
klub. Enhver Flyvemaskine skal flyves af samme Flyver 
under hele Flyvningen. Deltagende Flyvere har Ret til at 
medføre Mekaniker - dog ikke flyve- eller navigationsud
dannet. Samme Mekaniker skal medfølge fra Start til Maal. 

Flyvemaskiner og Klasseinddeling. 

I Flyvningen kan deltage enhver Type Land-flyvemaskine 
eller Amfibiemaskine. Deltagende Flyvere inddeles i føl
gende Klasser: A. 1) Flyvere, der flyver egne Luftfartøjer; 
A. 2) Flyvere, der ikke er eller har været Erhvervsflyvere 
(Trafik-, Militær-, Indflyvere o. lign.), samt B) alle andre 
Flyvere. I Tvivlstilfælde afgør Flyveledelsen, til hvilken 
Klasse en Flyver skal henregnes. 

Anmeldelse. 

Anmeldelse om Deltagelse skal indsendes som følger: For 
Militærflyvere, af Chefen for de respektive Flyvevæsener; 
for øvrige Flyvere, gennem de respektive Landes Aeroklub
ber. Anmeldelse sendes til Det Kongelige Danske Aeronau
tiske Selskab, Prins Jørgens Gaard, Christiansborg Slot, Kø
benhavn K., og den maa være Selskabet i Hænde før den 
15. Juli 1934. I Anmeldelsesgebyr erlægges 25 Kroner. Ef
teranmeldelse modtages indtil den 1. August mod fordoblet 
Anmeldelsesgebyr. 

Alle Anmeldelser skal være bilagt med Luftdygtigheds
bevis, samt en bekræftet Opgivelse af Flyvemaskinens mak
simale Hastighed ved Jorden, Landingshastighed, Motor
type samt Flyvetid paa fuld Benzinbeholdning ved nor
male 0/M. 

Bedømmelse af Flyvningen. 

Placeringen afgøres efter et Pointssystem, dels for Flyve
tid, dels for Landinger. 

Hastigheden af de deltagende Flyvemaskiner bestemme~ 

efter Formlen 0,9 (V-15), hvor V er Maksimalhastigheden 
ved Jorden. Den derved fundne Hastighed ligger til Grund 
for Beregning af Flyvetiden - den ideelle Flyvetid - mel
lem de forskellige Tidskontroller. 

Tiderne for de forskellige Strækninger beregnes fra det 
Tidspunkt, da Startordre gives, til det Tidspunkt, da den 
Deltagende ved næste Tidskontrol i højst 100 m Højde pas
serer l\Iaallin ien. 

Passage af Maallinien 5 Sek. før eller efter den ideelle 
Flyvelid er pointsfri. Passeres Maallinien mere end 5 Sek. 
før dette Tidspunkt, faas 1 Points for hver ikke afsluttet 
Periode af 10 Sek., og passeres Maallinien mere end 5 Sek. 
efter nævnte Tidspunkt, faas 1 Points for hver paabegyndt 
Periode af 10 Sek. 

Samtlige Landinger ved Tidskontrollerne foretages som 
Mærkelandinger efter nærmere fastsatte Bestemmelser. 

Vinder er den, der opnaar det laveste Antal Points, reg
net som Summen af Points for Flyvetid og Landinger. 

Præmier. 

Vinderen tildeles den nordiske Flyverpokal med Pligt til 
at aflevere denne, naar næste Flyvning om Pokalen finder 
Sted. 

Der uddeles desuden Ærespræmier indenfor de fonkcl
lige Klasser. 

Ruten, der skal gennemflyves. 

1. Dag: Kastrup - Ljungbyhed - Malmen - Oslo. 
2. Dag: Oslo - Gøteborg - Kastrup - Plads i Jylland 

- Kastrup. 
(For Pladsen i Jylland vil nærmere Oplysninger blive 

givet.) 

Alle Forespørgsler m. m. angaaende Nordisk Flyverpokal 
rettes til Selskabets Kontor, Prins Jørgens Gaard, Chri
stiansborg Slot, København K. Telegramadresse: Aeroclub, 
København. 

Ankomstflyvning. 
I Forbindelse med >Nordisk Flyverpokal« arrangeres en 

Ankomstflyvning, hvori Flyverne under Klasse A 1 og A 2 
kan deltage. 

Fra Stockholm flyves Ruten Malmen- Ljungbyhed
Kastrup, og fra Oslo flyves over Goteborg- Ljungbyhed til 
Kastrup. 

Paa de nævnte Pladser er der Tidskontrol, og Landing 
skal foretages. 

For Flyvningen gælder iøvrigt de samme Bestemmelser 
som ror »Nordisk Flyverpokalc. Saafremt der ikke anmel
des mindst 5 Deltagere, bortfalder Flyvningen. 
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Den tyske Lufttrafik over Atlanterhavet. 
Katapult-Flyvning over det nordlige Atlanterhav. 

D 
a den store Amerikadamper >Bremen« den 2. Maj 

afgik fra Bremerhafen, genaabnede Deutsche Luft
Hansa samtidig sin Katapult-Luftposttjeneste over 

det nordlige Atlanterhav, og den vil 1blive opretholdt hele 
Sommerhalvaaret. Den sidste Katapultflyvning finder Sted 
fra Damperen >Europa«, der afgaar fra New York den 4. 
Oktober. 

I det paagældende Tidsrum vil Damperne >Bremen« og 
>Europa« paa alle deres Ture medføre en Flyvemaskine, 
der kan startes fra Katapult, og der vil ialt blive foretaget 
18 Flyvninger i hver Retning. 

Fremgangsmaaden bliver den samme som de tidligere 
Aar. Fra Koln er der Luftfartforbindelse med Cherbourg, 
som Damperne onløber, inden de forlader de europæiske 
Farvande. Ca. 1000 km fra Kysten finder Katapultstarten 
Sted, og efter ca. 4 Timers Flyvning lander Postflyvemaski
nen i New Yor,k. I østgaaende Retning finder Katapultstar
ten ligeledes Sted ca. 1000 km fra Kysten, og der landes i 
Southampton, hvorfra Posten befordres videre med Luft
ruten London- Koln- Hannover- Berlin. 

Lufthansa meddeler, at den Tidsbesparelse, der opnaas 
ved Katapult-Luftpost-besørgelsen, andrager fra 1· til 2 
Døgn. 

Flyvemaskine-Forbindelse over det sydlige Atlanterhav. 
Mellem Europa og Sydamerika arbejder Deutsche Luft 

Hansa sammen med Luftschiffbau Zeppelin, og Resultatet 
bliver en ugentlig Luftforbindelse i hver Retning. 

Lufthansa opretholder en Luftrute, der trafikeres med 
Flyvemaskine, og som kun befordrer Post. Fra Berlin star
tes med de hurtige Heinkel-Postflyvemaskiner til Cadiz. 

Katapultstart fra S/S .Westphalen". 

Fra Cadiz fortsættes med Dornier-Flyvebaade til Bathurst i 
Vestafrika, hvorfra der flyves over Atlanterhavet til Per
nambucu, idet der foretages Mellemlanding ved Damperen 
> Westphalen«, der er stationeret midtvejs. Der landes ved 
Siden af Damperen, Flyvebaaden tages ombord og startes 
igen ved Hjælp af Katapult. Fra Pernambucu føres Posten 
videre sydover til Rio de J aneiro og Buen os Aires af det 
sydamerikanske Luftfartselskab, Syndicato Condor Ltda. 

Denne Luftposttjeneste med Flyvemaskine gennemføres 
hver fjortende Dag. 

Luftskibs-Forbindelse over det sydlige Atlanterhav. 

Den 26. Maj kommer Luftshiffbau Zeppelin med i Ar
bejdet, idet Luftskibet >Graf Zeppelin« sættes ind paa Ru-

Efter Landingen ved SIS • Westphalen" kører Flyvebaaden hen paa et 
Slæbesejl, hvorfra den lages om Bord. 

ten til Sydamerika. >Graf Zeppelinc har allerede tidligere 
foretaget toogtyve Farter i begge Retninger mellem Europa 
og Sydamerika, saa det bliver ikke noget helt nyt Arbejde, 
dens Mandskab gaar ind til. Luftskibet kommer til at afgaa 
fra Friedrichshafen hver anden Lørdag Kl. 20,00 med An
komst til Pemambuco Tirsdag Eftermiddag. Onsdag Mor
gen fortsættes sydover med Ankomst til Rio de Janeiro tid
ligt Torsdag Morgen. Herfra bliver Passagerer og Post be
fordret videre til Buenos Aires med Flyvemaskine. Starten 
fra Rio de Janeiro mod Europa finder Sted hver anden 
Torsdag tidligt om Morgenen, og via Pernambuco landes i 
Friedrichshafen Tirsdag Eftermiddag. To Timer efter Lan
dingen i Friedrichshafen er der Flyvemaskineforbindelse 
til Berlin, via Stuttgart. 

I Modsætning til Flyvemaskineforbindelsen tager Luft
skibet Passagerer med, og Billetprisen mellem Friedrichs
hafen og Rio de Janeiro bliver 1500 RM. Vil man videre 
med Flyvemaskine til Buenos Aires, kommer Billetten til at 
koste 1900 RM. 

De tyske Luftforbindelser med Sydamerika fortsættes 
lige til November Maaned, idet den sidste Afgang fra Rio 
de Janeiro (det bliver Flyvemaskinen) er fastsat til den 7. 
November. 

Det bliver spændende at se, hvilket Luftfartøj, der kla
rer sig bedst i Konkurrence: Flyvemaskinen eller Luftski
bet. Flyvemaskineforibndelsen vil ganske vist blive den 
hurtigste; men til Gengæld vil Luftskibet kunne medtage 
Passagerer, og det endda under meget bekvemme Forhold. 
Muligvis vinder de begge to - hver indenfor sin Klasse. 
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Heston Lullhavn. 

H \'IS man vil se et typisk Eksempel paa Sportsflyv
ningens store Udbredelse i England, skal man af
hcgge et Besog paa Heston Lufllhavn, der ligger en 

halv Times Automobilkørsel Vest for London. Herude har 
to private i\Iænd skabt en Flyveplads, der er lige saa mo
derne i sit Anlæg og Indretning som nogen europæisk Tra
fiklufthavn. 

Under et Besøg i Heston Lufthavn træffer vi den kvin
delige Sekretær for Heston Airport Club, som med en vis 
berettiget Stolthed fortæller om det store Arbejde, der i 
Løbet af nogle faa Aar er udrettet til Gavn for den private 
Flyvning. 

- Arbejdet paa at anlægge Heston Lufthavn blev paabe
gyndt i 1928, da to private Mænd købte et Areal paa 100 
Acre (ca. 75 Tdr. Land), som de lod planere til Brug for 
en Flyveplads. Paa det Tidspunkt var der lige begyndt at 
komme lidt Gang i den private Flyvning, og Hensigten var 
at skabe et Samlingssted for Sportsflyvere i Nærheden af 
London. -

Til at begynde med var det hele lidt primitivt, siger Se
kretæren; vi havde Pladsen og en mindre Træhangar -
det var alt; men, som De ser, har Udviklingen vist, at der 
var god Brug for en privat Lufthavn i Londons Nærhed. 
Den største Udvidelse er sket de sidste Par Aar. Vi raa-

Fra en privat Flyveplads 

i England. 

Heston Lufthavn. 

der nu over seks store betonstøbte Hangarer, med Plads til 
henved halvandet Hundrede Sportsflyvemaskiner; vi har 
hypermoderne Værkstedsanlæg, og vore nyopførte Admini
strationsbygninger rummer Kontorer, Restauration, Klub
lokaler, ~otel, Undervisningslokaler, Toldkontor, Meteoro
logisk Station, Radiostation o. s. v. 

- Heston Lufthavn er nemlig en Toldlufthavn, saaledes 
at Privatflyvere kan ankomme hertil direkte fra Udlandet 
og kan starte herfra til fremmed Territorium. Vi har vor 
egen meteorologiske Tjeneste, Radiotjeneste med Pejlstation, 
og vi har yderligere den bedst mulige Natbelysning, kort 
sagt - denne private Lufthavn er indrettet paa den mest 
moderne l\Iaade. -

- Hvor faar Lu~bhavnen nu sine Indtægter fra? 
- En privat Lufthavn er en mangeartet Virksomhed med 

flere Indtægtsmuligheder, svarer Sekretæren smilende, og 
det gælder om at udnytte dem alle. Først og fremmest 
gælder det naturligvis om at skabe den størst mulige Luft
virksomhed i Havnen, og i saa Henseende maa vi ikke 
klage. I vore Hangarer huser vi i Øjeblikket over halvfjers 
Privatflyvemaskiner, og Ejermændene er flittige til at be
nytte dem. Takket være Lufthavnens moderne Indretning 
har vi stadig Besøg af fremmede Flyvere, der for hver 

(Fortsættes nederst paa næste Side.) 

I Nærheden ar Heston Lurthavn ligger Hanworth Flyvepladsen, der ogsaa er privat. Klubhuset paa Hanworth Flyveplads. 
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Northrop »Delta« Post• og Passagerflyvemaskine. 

Northrop • Delia". 

DET Northrop >Delta< Monoplan, som A.B. Aerotrans
port har købt i Amerika til Passagerbefordring paa 
Ruten Malmø- København- Gøteborg og til Postbe

fordring paa Natruten mellem København og Hannover, er 
specielt bygget med Fart for Øje. Den rene aerodynamiske 
Form, der karakteriserer dets Ydre, og ·som er Resultatet 
af indgaaende, langvarige Undersøgelser i Vindtunnel, gi
ver tillige Maskinen særlig gode Flyveegenskaber. Bl. a. 
bør man lægge Mærke til Overgangen mellem Krop og Bæ
replan, en Udfyldning, der bevirker en Udjævning af Luft
strømmen langs Planets Bagkant, og som modvirker den 
skadelige Hvirveldannelse. 

Af Maskinens andre aerodynamiske Nyheder maa nævnes 
de saakaldte >split ,flaps«. Planets Bagkant er delt, og den 
underste Del kan i hele sin Længde fældes ned. Derved 
forøges Planets Bæreevne med ca. 35 pCt., og Maskinens 
totale Bremsemodstand forøges med ca. 300 pCt. . Dette 
bevirker igen en Formindskelse af Landingshastigheden 
med ca. 16 pCt. 

Understellet kan ikke trækkes op, og det bestaar af to 
strømlinieformede Halvdele, der er sammenbygget med 
Planet. Northrop hævder, at denne Konstruktion er saa 
enkel og frembyder saa ringe Luftmodstand, at der ikke 
kan opnaas nogen videre Fordel ved at anvende et kom
pliceret, indtrækkeligt Understel. 

Kroppen, Planernes Midterstykke og Understellet er een 
samlet Konstruktion. Hertil er Planerne skruet fast, og 
disse kan demonteres. 

Motoren, der er en luftkølet Pratt & Whitney Hornet 

Stal't og Landing betaler en vis Afgift. Rundflyvning dyr
ker vi i S1tor Stil, og til det Brug har vi en halv Snes >A vro 
Cadet« og >Leopard Moth«, der undertiden er i Virksom
hed alle paa een Gang. Saa har vi en Flyveskole, Airwork 
School of Flying hedder den, og den er blevet en stor 
Sukces; - for Tiden er der 70 Elever, der dels faar Dob
beltstyring og dels træner i Soloflyvning. Et betydnings
fuldt Led i Lufthavnens Arbejde er Klubben, Heston Air
port Club, der omfatter baade flyvende og ikke-flyvende 
Medlemmer, og endelig maa jeg ikke glemme at nævne 

T2D1, er beklædt med en N.A.C.A.-Skærm for at formind
ske Luftmodstanden. Den er udstyret med elektrisk Selv
starter >Eclipse direct crank starter Type E-160«. 

Propellen er af nyeste Konstruktion med stilbare Blade. 
Det er en Hamilton Standard Propel af samme Fabrikat, 
som Lindbergh anvendte. Propelbladenes Indstilling va
rieres ved Hjælp af Olietryk fra Motorens Oliesystem. I 
Starten er Stigningen 16 ° og under Flyvning 22 °. 

Benzintankene er anbragt i Planets Midterparti. Der er 
tre paa hver Side, som tilsammen rummer 1200 Liter, hvad 
der svarer til 9 Timers Flyvning med en Hastighed af ca. 
250 km/T. Med to Mands Besætning, Radioudstyr og 625 
kg Post kan der medføres Benzin til 4 Timers Flyvning, 
d. v. s. til en Strækning paa ca. 1000 km. 

Maskinens Data er iøvrigt følgende: 

Dimensioner: 
Spændvidde .. . .... ... ........ . .... . 
Længde . . .. .. ..... . .. . . . ... ... . . . . . 
Bæreareal ... . . ........ . .. . .. ...... . 
Kroppens største Diameter . . . . ... . 
Lastrummets Størrelse .......... . .. . 

14,56 m 
10,75 m 
33,80 mt 

1,47 m 
5,60 m3 

lllotor: 

Vægt: 

Største Ydelse er 670 HK. ved 2000 O/M. 
Normal > > 485 > > 1820 > 

Tornvægt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1865 kg 
Udrustning (Radio etc.).... . . .. . . .. 75 > 

-------
lait.. 1940 kg 

Besætning 2 Mand . . . . . . . . . . . . . . . . 160 > 
Benzin til 4 Timer (550 I) . . . . . . . . . . 400 > 
Olie til 4 Timer ( 55 I) . . . . . . . . . . . . 50 > 
Betalende Last . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 > 

Lasteevne.. 1235 kg 

Samlet Fuldvægt.. 3175 kg 

Flyvepræstationer ved Fuldvægt: 
Største Hastighed (ved fuld Motorydelse) .. 
Marchhastighed (ved 75 pCt. Motorydelse) 
Landingshastighed ... .. . .. . .............. . 
Stigetid til 1000 m .. .. . . . .. . ..... . . . ..... . 

> > 2000 m . .. . ... .... . . .. ... . . ... . 
> > 3000 m .. .. . . ..... ... ...... . .. . 

Største Højde .. . ......... . ............. . .. . 
Benzinforbrug ved Marchhastighed .. .. ... . 

306 km/T. 
272 > 
100 > 
4,1 Min. 
9,3 > 

16,3 > 
5500 m 
135 1/T. 

Naar Northrop >Delta« anvendes til Passagel'brug, kan 
den foruden 2 Mands Besætning medføre 6 Passagerer. 

vore Værksteder, Benzinsalget til Flyvemaskiner og Auto
mobiler, Flyveopvisningerne - og vort nye Lufthavnehotel. 
I en af Bygningerne har nogle af de større Flyvemaskine
firmaer lejet Udstillingslokaler, saa hvis De ønsker det, 
kan De købe en Flyvemaskine med det samme. -

- Vi kan, siger Sekretæren til Afsked, yde den private 
Flyvemaskineejer den be~st mulige Service, - og forhaa
bentlig vil Antallet af Flyvemaskiner i privat Eje, der i Øje
blikket her i Landet er ca. 800, blive stærkt forøget i den 
kommende Sommer. - I . F. · 
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Amerikanske 

Trafikflyvemaskiner 

og Motorer i Europa. 

Fleremotorede 

Trafikflyvemaskiner med 

Marchhastigheder paa 300- 324 km 

i Timen. 

Douglas DC-2. 

LIGE indtil de seneste Aar har europæiske Flyve
maskine- og Motorfabriker været eneraadencle 
paa de hjemlige Markeder, og Lufttrafiken paa 

de mange europæiske Ruter har paa en enkelt Und
tagelse nær været betjent af europæisk Materiel. Men 
- efterhaanden er amerikanske Motor- og Flyvema
skinekonstruktioner ved at vinde Indpas i Lufttrafi
ken paa denne Side af Atlanten. Det begyndte for tre 
Aar siden, da det svejtsiske Lufttrafikselskab >Swis
sairc købte den amerikanske, Lockheed »Orion< Tra
fikflyvemaskine, og dens Fordel fremfor de daværen
de eksisterende, europæiske Trafikflyvemaskiner, var 
dens store Hastighed. 

Med Hensyn til Hastighed har de amerikanske, ci
vile Flyvemaskiner i de senere Aar været de europæi
ske overlegne - det er et Faktum, man ikke kan 
komme uden om - og det har bevirket, at ikke alene 
det svejtsiske Lufttrafikselskab atter har købt ameri
kansk Materiel, men at Aerotransport i Sverrig har 
købt en Northrop >Delta« til Post- og Passagertrafik , 
Deutsche Lufthansa har anskaffet nogle Boeing og 
Douglas Trafikflyvemaskiner - og endelig har Fok
ker Fabrikerne i Holland købt Licens for hele Europa 
paa Bygning af Lockheed , Electra « og Douglas DC-2 
to-motorede Trafikflyvemaskiner. 

Det skal ogsaa nævnes, at den tyske Flyver Ud e t 
har købt en amerikansk Curtiss Hawk eensædet Jager 
(700 HK Wright Cyclone Motor), som han - efter 
at have udstyret den som Sportsflyvemaskine - an 
vender til sine Kunstflyvningsopvisninger i Tyskland. 
Den franske Kunstflyver D e t ro y a t er kommet 
hjem fra Amerika med en Lockheed »Orion «, som 
han efter alle Solemærker at dømme vil anvende i 
Kapflyvninger til Efteraaret mellem England og Au
stralien. 

Og saa har det franske Luftministerium hos Fokker 
bestilt en Lockheed •Electra«. 

Hvad Motorer angaar, da har - foruden Swissair -
det hollandske, det svenske og det tyske Lufttrafik
selskab det sidste Aar anvendt amerikanske Pratt og 
Whitney » Wasp «. 

Der er navnlig Grund til at have Opmærksomhe
den henvendt paa Fokker Fabrikernes Licenskøb, for 
naar en saa dygtig Konstruktør som Fokker gaar ind 
for helt nye Typer, maa disse være særlig fremra
gende. Ingen anden Type af Trafikflyvemaskiner har 
i Øjeblikket en saadan Udbredelse som Fokker-Typen, 
og derfor er der al mulig Grund til at tro, at de to 
nye amerikanske Trafikflyvemaskiner ogsaa vil vinde 
Udbredelse paa de europæiske Luftruter. Højst sand
synligt faar vi her i København den første at se alle
rede om et Par Maaneder, fordi K.L.M. med sin vante 
raske Beslutsomhed har bestilt nogle Stykker. 

Lockheed ,Elektrac og Douglas DC-2 er de hur
tigste fleremotorede Trafikflyvemaskiner, der - i 
hvert Fald i Øjeblikket - eksisterer i Verden, idet de
res Marchhastighed ligger omkring 300 km/T, og den
ne Hastighed er ikke opnaaet ved en Masseindsats af 
Hestekræfter, men derimod ved en gennemført aero
dynamisk Konstruktion. Ganske sikkert vil de nye 
amerikanske Flyvemaskinetyper komme til at præge 
de europæiske Nykonstruktioner, og denne Formod
ning bestyrkes ikke mindst, naar man læser de fran
ske Blade, der med Bekymring siger, at deres egen 
Luftfartsindustri er mindst to Aar bagude for Ame
rikanernes. 

Douglas DC-2. 
Douglas DC-2 er bygget af Douglas Aircraft Co., et 

Søsterselskab til Northrop Corp., og den første Serie 
paa tyve Maskiner er nylig blevet leveret til Trans
continental og Western Air, Ine. Den er helt og hol
dent bygget af Metal, og i den rummelige Krop kan 
der foruden 3 Mands Besætning, Post og Bagage med
føres 14 Passagerer. Den er udstyret med to Motorer, 
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enten to Wright »Cyclonec paa 650/700 HK. eller to 
Pratt og Whitney »Hornet« paa 640/700 HK. Udstyret 
med »Hometc-Motorer garanterer Fabriken følgende 
Ydelser: 

Største Hastighed i 1982 m 338 km/T, Hastighed 
ved 75% Motoranvendelse i 1982 m 304 km/T og i 
4270 m 322 km/T. Hastighed ved Anvendelse af 62,5% 
Motorkraft er i 1982 m 283 km/T og i 4270 m 298 
km/T. Med fuld Last kan der flyves paa 1 Motor. 

Dens Tornvægt er 5394 kg, Nyttelast 2551 kg, og 
med fuld Last af Passagerer, Post og Bagage kan den 
flyve 1400 km. 

Lookheed »Electra«, 
Lockheed »Electra< er ligeledes en hel Metalkon

struktion, bygget som hurtiggaaende Trafikflyvema
skine. Den er udstyret med to Pratt og Whitney 400 
HK. > Wasp Junior < Motorer, og foruden to Mands 
Besætning kan den medføre 10 Passagerer samt Post 
og Bagage. 

Dens Tornvægt er 24 70 kg, og Nyttelasten er HilO 
kg. Dens største Hastighed er 354 km/T (i 1600 m), 
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og Marchhastighed ved Anvendelse af 75% Motor
kraft er 324 km/T (i 3200 m). 

Lockheed .l!lectra•. 

Flyvning i Sovjet11Unionens Polaromraade i 1933 og 1934. 

I Løbet af de senere Aar har Benyttelsen af Flyve
maskiner til Betjening og Udforskning af Unio
nens nordlige Omraader, der hidtil har været saa 

temmelig afskaaret fra Omverdenen, været i stærk Ud-
vikling. Fra enkelte Flyvetogter er man efterhaanden 
gaaet over til en mere regelmæssig Lufttjeneste. Saa
ledes er der i 1933 blevet fløjet 233,000 Kilometer i 
disse for Flyvning overordentligi vanskelige Omraader. 
Der er blevet anlagt en Række Flyvestationer og ud
lagt Benzinforraad paa de vigtigste Forbindelseslinier. 
Man har oprettet regelmæssig Vinterforbindelse med 
Igarsk Rayonen; Fotograferingen af Tcheluschkin 
Halvøen er tilendebragt, og Lenadeltaet indgaaende 
udforsket. Den tidligere utilgængelige Vrangelø er 
seks Gange i det forløbne Aar blevet besøgt af russi
ske Flyvere. 

For 1934 har Ledelsen for Flyvevæsenet planlagt en 
betydelig Udvidelse af Flyvningen i det nordlige Om
raade. Antallet af Flyvemaskiner vil blive stærkt for
øget, Maskinernes Aktionsradius udvidet og Arbejds
kvaliteten forhøjet. Der skal i 1934 flyves 3634 Timer 
d. v. s. 2½ Gang saa meget som i det forløbne Aar. 
Hele Ishavskysten vil blive rekognosceret. Endvidere 
vil der blive foretaget Flyvninger til de forskellige 
Overvintringssteder for videnskabelige Ekspeditioner. 
meteorologiske Punkter samt Rekognoscering for 
Skibsfarten paa Jenissei og Lena Floderne, for Fiske
riet og Sælfangsten. 

Til Betjening af Karahavet afses 2 Maskiner af Ty
pen Dornier-Wal. En Maskine af samme Type vil 
være i Reserve og betjene Linien Krasnojarsk-Igark. 
Til Betjening af Laptjev-Bugten stationeres 2 Maski
ner ogsaa af Dornier-Wal Typen. Det østsibirske Hav 
vil blive betjent af 3 Maskiner af samme Type. 2 Ma
skiner - 1 Dornier-Wal og en M.P.-5 - afses til at 
betjene en hydrografisk Ekspedition til Laptjev-Bug
ten, Kara-Havet og det østsibirske Hav. Endvidere 
vil der fra disse Omraader blive benyttet Flyvemaski
ner til Borttransportering af Pelsværk og Tilførsel af 
Medikamenter, Materialer samt Befordring af Arbej
dere etc. 

Stor Betydning vil Flyvemaskinen faa for Betjening 
af Overvintrin,gsstederne. 2 Maskiner skal foretage 
Flyvninger til Franz Joseph's Land. 2 Maskiner skal 
opretholde Forbindelsen mellem Fastlandet og Kap 
Jelanija (Ønsket}. En Maskine afses til at besørge 
Flyvningen til Diksons-Øen. Paa Kap Tcheluschkin, 
Samlepunktet for sidste Aars Lena-Ekspedition, vil 
der blive oprettet en Basis for lettere Flyvema~lHner. 
Til Rekognosceringsarbejde i Tiski-Bugten, Nordkap, 
et af Unionens nordligste Punkter, vil der blive be
nyttet en lettere Type Flyvemaskiner. Flyvningerne 
vil blive foretaget hele Aaret rundt, selv under Polar
natten, i Taage og Snestormsperioder. 
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Herhjemme fra. 

Det Danske Luftfartselskabs nye Uniformer. 
Fra den I. Maj er Det Danske Luftfartselskabs flyvende Personale blevet uniformeret. Det er klædelige blaa Uniformer med Ærmedistinktioner. 
Flyverne med over 500.000 km i Lufttrafik har fa aet tre Snore og benævnes Luftkaptajner; de yngre Flyvere har to eller een Snor. 
Fra venstre: Flyvemekaniker Jorgensen, Luftkaptajnerne Sv. Steinbeck og Harald Hansen, og den sidst lilgaaede Ruteflyver E . Damm. 

Ny engelsk Sportsflyvemosklnc til Danmark. 
Direktør Thielst har hos De Havilland i England købt en 

ny Moth Major, som han selv er kommet flyvende hjem 
med til Danmark. 

»Flyv« I England. 
Den Artikel om Danmarks Køb af Flyvemateriel i Eng

land, som >Flyve bragte i sit April-Nummer, har faaet en 
meget smigrende Omtale i engelske Blade. Bl. a. skriver 
:»Aeroplanec, der har gengivet hele Artiklen, om det ikke 
var paa Tide, at man i England gjoi,de noget til Gengæld 
for Danmarks voksende Indkøb i Landet. >Maaske ·burde 
vi foranstalte en dansk Uge i Englandc, slutter Bladet. 

Udnævnelser ved Hærens Flyvertropper. 
Fra den 1. Juni d. A. er Generalinspektøren for Hærens 

Flyvertropper, Oberstløjtnant C. C. Førsleu, blevet udnævnt 
til Oberst, og Chefen for Sjællandske Flyverafdeling, Kap
tajn Tage Andersen, er blevet udnænt til Oberstløjtnant. 

Svæveflyverne i Aorhus. 
Paa Initiativ af Chauffør Johs. Jørgensen og Konstruktør 

Alex Simonsen og flere andre flyveinteresserede er der ble
vet oprettet en Sports flyveklub i Aarhus, der til at begynde 
med vil beskæftige sig med Svæveflyvning. Et Svæveplan, 
der er bygget efter Tegninger fra .Stamer & Lippich, har 
været under Arbejde hele Vinteren. Forhaabentlig •høres 
snart nyt fra Aarhus Sportsflyueklub. 

Nyt Reglement E til Anordning om Luftfart. 
Den 15. April traadte et nyt Reglement E i Kraft, der 

meget væsentligt adskiller -sig fra det gamle. Bl. a. er der 
blevet indført helt nye Certifikatbestemmelser for Flyvere, 
baade med Hensyn til Kategori og Duelighedsprøver. For 
Fremtiden skelnes mellem følgende Flyvercertifikater: 

1) Certifikat til Privatflyvemaskine, hvortil der kræves 
mindst 12 Timers Flyvning. . 

2) Førercertifikat til Flyvemaskine i erhvervsmæssig 
Luftfart. (Mindst 100 Timers Flyvning.) 

3) Førercertifikat til Kunstflyvemaskine. (Mindst 100 
Timers Flyvning.) 

4) Førercertifikat til Flyvemaskine i offentlig Lufttra
fik. (Mindst 250 Timers Flyvning.) 

Foruden Førercertifikater til Friballon og til Luftskib 
samt Luftnavigatør-Certifikater, er der tillige blevet indført 
Radiotelegrafist- og Radiotelefonist-Certifikater. 

Foredrag i Det kgl. donske oeronautiske Selskab. 
Torsdag den 3. Maj havde Selskabet indbudt sine Med

lemmer til Foredrag paa Polyteknisk Læreanstalt, hvor In
genior C. V. Thymann talte om >Svæveflyvning som Sport<. 
Ing. Thymann gav en kort Oversigt over Svæveflyvningens 
Historie, omtalte navnlig Udviklingen i Tyskland, og skil
drede Svæveflyvningen som en fornøjelig og lærerig Sport. 

Forhaabentlig faar Svæveflyvningen herhjemme et ekstra 
»Pust i Sejlene« efter det udmærkede Foredrag. 
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Dansk Flyver hædres. 

Ligue Internationale des Aviateurs i Paris har for 
1933 for Danmarks Vedkommende besluttet at tildele 
Luftkaptajn ved Det Danske Luftfartselskab Hamid 
Hansen Ligaens Trofæ. 

Trofæen bestaar of en smuk Bronzemedaille, og dc~
uden indgraveres den paagældende Flyvers ~favn i Sok
len paa den Trofæ-Statue. som Ligaen for nogle Aar si
den har skænket Danmark, og som er opstillet i Ka
strup Lufthavns Administrationsbygning. 

I langt de fleste Tilfælde er Trofæen blevet givet fo r 
Enkeltbedrifter. og idet »Flyv overbringer sin Lyk
onslming til Luftkaptajn Harald Hansen, hilser vi med 
Glæde, at Ligaen ogsaa tænker paa at belønne det 
støtte. regelmæssige, chiglige Arbejde for Flyvningens 
Sag. -

Af danske Flyvere har følgende tidligere faaet tildelt 
Ligaens Trofæ: Kaptajn Botued, Kaptajn Bjarkou, Sø
Løjtnant Harms og Luftkaptajn Steinbeck. 

Bøger. 
» Vor Erobring af Luften« 

af Hamid Viclorin og Joran Fo1·sslund, oversat af John 
Follmann, l\lartins Forlag. 

Med denne lille Bog paa godt 150 Sider har Forfatterne 
sat sig det Maal at trække Hovedlinierne af Luftfartens Hi
storie op fra den første Begyndelse til det sidste Minut, før 
Bogen gik til Trykning. Der er Fart og Fornøjelighed i Be
handling af Emnet, og Forf. har i det store og hele opnaaet 
at faa de vigtigste Begivenheder med. Ved Oversættelsen 
til Dansk er de Forhold, der har særlig Interesse i Dan
mark, blevet flettet særdeles behændigt ind paa de rette 
Steder. Selv om denne Bog ikke vil overgaa i Litteraturen 
som anerkendt, historisk Kildeskrift, kan den anbefales 
som særdeles underholdende Lekture. C. V. T. 

Foredrag. 
Den fireogtyvende April holdt Kaptajn Foltmann sit Fo

redrag: 
I Flyvemaskine over Italien og Nordafrika. 

Det interessante Foredrag, der var krydret af mange 
muntre Tilbagespring til den >romantiske« Periode i Flyv
ningens Historie, hvor der ingen principiel Forskel var paa 
Landinger og Nedstyrtninger, hilstes med et kraftigt Bi
fald af de Tilstedeværende. 

Foredraget var ledsaget af en Samling usædvanlig gode 
Lysbilleder, væsentligst Luftfotografier taget paa Turen. 

Hans Axels Klemm paa Københavnerbesøg. 
Arvid Hansen aflagde for nylig en kort Visit i Kastrup 

med Hans Axels Klemm-Daimler, der skulde have sit Luft
dygti!Ø]edsbevis fornyet. Da del var overstaaet, havde vi 
Lejlighed til at beundre baade Arvid Hansens Færdighed 
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Luftkaptajn ved Det Danske Luftfartselskab, Harald Hansen. 

»1!133 Bedrifter«, udarbejdet af C. C. Wakefield & Co. Ltd. 
C. C. Wakefield & Co. Ltd. i København har udgivet en 

rigt illustreret lille Bog, der omtaler de mest fremtrædend~ 
internationale Motorpræstationer i Aaret 1933, sat paa Cas
tro! Olie, 

Af Flyvebegivenheder omtales følgende: Mollisons Solo
Flyvning over det sydlige Atlanterhav paa 17 % Time; Flyv
ningerne over Mount Everest; Verdensrekorden i Hastighed 
paa 682 km/T, der blev sat af Italieneren Agello; Ægtepar
ret Jllullisons Flyvning fra England til U.S.A.; Verdens 
længste Non-Stop Flyvning, der gik fra New York til Rayak 
i Syrien, 9000 km i lige Linie (Franskmændene Codos og 
Rossi); de danske Flyvninger over Grønland; Franskman
den Lemoine's Højderekord, og Italieneren Scapinelli's 
Erobring af Bleriot-Pokalen. 

Nogle Eksemplarer af Bogen staar gratis til Disposition 
for interesserede ved Hem·endelse til Firmaet i Vesterport. 

og den lille Klemms forbavsende gode Flyveegenskaber. 
Da Daimlermotorens tyve Heste lagde Kræfterne i, tog 

Klemm'en tre Skridt henover Grønsværen og gik saa i 
Luften i saa stejl en Stigning, at de Tilstedeværende var 
lige ved at mistænke Arvid Hansen for Praleri, selv om 
de saa det med deres egne Øjne. 

Efter et Par Runder over Pladsen holdt han stille over 
Lufthavnsvejen i ca. 50 m Højde. Man kunde have foto
graferet ham paa >Tide. 

I flere Minutter hang han stille over samme Plet, medens 
Maskinen dalede umærkeligt; det saa ud, som vilde han 
lave en >firkantet Landing< som en Helicopter. Det for
trød han imidlertid, vel nok fordi det vilde vare over et 
Kvarter at solde Højden op paa den Maade. Og pludseligt 
- saa pludseligt, at det tog Vejret fra de Mennesker, der 
havde samlet sig udenfor Begrænsningen for at se en Fly
vemaskine staa stille i Luften - kom han ned i et Side
slip, der var afpasset efter Græsstraaenes Længde. 
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»Shell Aviation News.« 
Shell Kompagniets Hovedkontor i London er fra April 

Maaned 1934 begyndt at udsende sine regelmæssige Flyve
meddelelser som et stort, illustreret Maanedsskrift, der bl. a. 
indeholder følgende: 

Kejseren af Abyssenien køber Flyvemaskine. 
Den kendte svejtsiske Flyver Mittelholzer har for kort 

Tid siden foretaget en Flyvning til Abyssenien med en 
Fokker F.VII b-3 m (tre 260 HK. Armstrong Siddeley Chee
tah Motorer), som Kejseren har købt til privat Brug af Swis
sair ( det svejtsiske Lufttrafikselskab). 

Hastigheden paa de amerikanske Luftruter. 

Den første af de nye Douglas Trafikflyvemaskiner, der 
er leveret til Transcontinental & Western Air har foretaget 
sin første Flyvning fra Kyst til Kyst. Distancen fra New 
York til Los Angeles blev tilbagelagt paa 13 Timer 4 Mi
nutter, inclusive tre Mellemlandinger paa ialt 44 Minutter. 

Grundet paa Anskaffelsen af de nye, hurtige Douglas Ma
skiner, regner man med at kunne gennemføre den fartplan
mæssige Rute paa 14 Timer. 

En hurtig, engelsk Sportsflyvemaskine. 

Mr. Edgar Percival er fremkommet med en interessant, 
lille Sportsflyvemaskine af den saakaldte Gull-Type. Det 
er el eensædet Monoplan, udstyret med en 160 HK. Napier 
Javelin Motor. Maskinens Data er følgende: Spændvidde 
7,32 m, Planareal 7,25 m 2, Tornvægt 452 kg, Totalvægt 661,7 
kg, største Hastighed 325 km /T og Marchhastighed 298 
km /T. 

En amerikansk Rekord. 

Uniled Air Lines i U.S.A. har i Løbet af 1933 befordret 
127,673 Passagerer, hvad der svarer til en Stigning paa 
44 pCt. i Forhold til 1932. Selskabets Maskiner tilbagelagde 
i 1933 14,566,135 miles. 

Nyt fra alle Lande. 
Ny engelsk Trafikflyvemaskine. 

A. Y. Roe & Co. Ltd. har til Luftruten mellem London og 
Liverpool, som traffikeres af Midland and Scottish Air Fer
ries Lid., bygget en Trafikflyvemaskine, der forener Øko-

Avro 642. 

nomi med stor Lasteevne og Hastighed. Den er et Mono
plan med Flyvebetegnelsen Avro 642, udstyret med to 460 
HK. Armstrong Siddeley >Jaguar< Motorer. Over en Stræk
ning paa 563 km kan Avro 642 medføre 2 Mands Besætning 
og 16 Passagerer. Største Hastighed er 257 km/T. 

Chefen for den italienske Generalstab tager Flyvercertifikat. 

Marquis af Sabotino, Marskal af Italien, Chef for Gene
ralstaben, H. E. Pietro Badoglio har den 19. April erhvervet 
Certifikat som Flyver. Certifikatflyvningerne. fandt Sted 
fra Montecelio Flyvepladsen ved Rom, og der anvendtes en 
Caproni 100. 

Marskal Badoglio har i mange Aar omfattet Flyvningen 
med meget stor Interesse. Som Kaptajn i Generalstaben 

ved Ekspeditionskorpset, der i 1911 blev sendt til Tri
polis, foranledigede han, at det fik stillet nogle Flyvema
skiner til Disposition. Det var forøvrigt første Gang, at 
Flyvemaskinen blev anvendt til Krigsbrug, og der siges, at 
den allerede dengang ydede Ekspeditionskorpsets General
stab en fortrinlig Nytte. 

Da Marskal Badoglio efter Verdenskrigen blev Guvernør 
over den libyske Koloni, anvendte han i meget stor Ud
strækning Flyvemaskinerne som Hjælp ved Koloniens Pa
cificering. Marskallen har selv deltaget i mange Rekog
noceringstogter pr. Flyvemaskine, og han har været med 
til Titusinder af Kilometers Flyvning under de vanskeligste 
Forhold. 

Italienske Flyvere til Kina. 

Den kinesiske Hærfører Tschiankaischeck har overdraget 
Uddannelsen af det kinesiske Flyverpersonel til en Kom
miss ion italienske Militærflyvere under Ledelse af Oberst 
Lor<li. 

Cuproni Trafikflyvemaskine med Køjepladser. 

Caproni Fabrikerne i Italien er i Gang med at bygge en 
stor 3-molors Trafikflyvemaskine, der skal udstyres med 
Sovekabiner. Den skal anvendes paa en Luftrute mellem 
Bengasi i den libyske Koloni og Alexandria i Ægypten. 

Højderekord i Italien med »Bristol« Pegasus. 

Den 11. April satte den italienske Flyver Rinato Donati 
ny Højderekord, idet han naaede 14,433 m. Den tidligere 
Rekord, der var paa 13,661 m, var sat af Franskmanden 
Lemoine. 

Donati anvendte et specielt bygget Caproni Biplan, ud
styret med en »Bristol« Pegasus Motor. 

I denne Forbindelse skal vi nævne, al Tyskeren Neun
hofers Højderekord i 1929, der var paa 12,739 m, blev sat 
med en >Bristol< Jupiter, og Englænderen Uwins Højde
rekord i 1932, der var paa 13,404 m, blev sat med en »Bri
stolc Pegasus Motor. 





Aristokraten blandt Motorcycler 

~ 
Et B. P. Mærhe 

Uovertruffen Konstruktion 
Højeste britisk Kvalitet 

Bllllgste danske Priser 
10 fremragende Modellør • Priser fra 

Kr. 1125.oo 
Forlang Prospekt 

Ib Kr-øyer Christensen A/s 
Omøgadø 24 • Telefon: Ryvang 35 05 

MOTOR-PALÆET 
Østerbrogade 20 • Telefon: Øbro 28 78 

Flyvemaskiner 

I(. S. Nielsen, Trommesalen, spor~er: 
Hvad er det for en mærkelig Flyve

maskinetype, som i Aar anvendes paa 
Oslo-Ruten? 

Sv. Den nye Junkers Ju 52 Søflyve
maskine. 

- O-

K. Beyer, Jernbanegade, Roskilde, 
spørger: 

Hvad koster en Flyvebillet mellem 
London og Batavia? 

Sv. 195 Pund Sterling. 

Luftfartforsikringer 
overtages ar 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Fraktion for Danmark 
Tlf. Central 12 793 

·•.·· 

l ' lykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 

· Eagle Cameras Siebe Gorman's Iltapparater 
K. L. G. Tændrør Lyssignaler 

Smith's Instrumenter Wood's Lærred 
Staalwire 

Vickers Dele til Bygning af Flyvemaskiner. 

Balloner 
til Observation. 

Farvergade IS Alfred Raffel A/s Tlf. Central 6395 

LIVSFORSIKRING 
ALLE ARTER FORSIKRING 

ASSURANDØR 

H. HEINRICH NIELSEN 
LØJTNANT I fLYVERTROPPERNE 

RAADHUSPLADSEN 451 
CENTR, 9930 

HARDANGERGADE 3 
0BRO 7923 
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NYE BØOER 
v. Mises: 

Pluglehre. 
Over 200 Illustrationer. 

RM. 14.50 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telf, 2552 • 13303 
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Viggo Je11se11 , Danmarksgade, Kbhv., 
sporger: 

Hvor kan man faa Oplysning om 
Luftportoen for Breve her fra Dan
mark til den vestlige Del af U.S.A.? 

Sv. Postvæsenets Oplysningsbureau 
kan meddele Dem, hvad De ønsker at 
vide i saa Henseende. 

- o-

Svar til Hr. Niels Lindhard, Tran
vænge!, Hellerup: 

I ~Flyve for 1933 har der været Be
skrivelser og Billeder af alle de Flyve
maskinetyper, De omtaler. Desværre 
kan vi ikke sende Dem Fotografier af 
alle de omspurgte Typer; - Fotogra
fier er saa dyre. Hos Ejvind Christen
sen, Vesterbrogadc 60, vil de kunne 
købe hele Aargang 1933 af >Flyve. 

- o-

Christian Holm, Aaboulevard, Kbhv., 
spørger: 

Anvendes der stilbare Propeller paa 
de danske Maskiner? 

Sv. Nej - i hvert Fald ikke endnu. 
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NYE BØGER 
Peter Supf: 

Airman's World. 
Med I 03 helsides Illustrationer. 

ca. Kr. 12.00 
Elly Beinhorn: 

180 Stunden iiber Africa. 
Den unge tyske Flyverskes egen 
Beretning ca. Kr. 5.00 

/talo Balbo: 
Pliegerschwirme iiber dem 
Ocean. 
56 111ustrationer ca. Kr. I 0.00 

Heinr. Hauser: 
Elo Mann lernt fllegen. 
Ca. 80 Illustrationer ca. Kr. 6.50 

S. Scott Hall: 
Alrcraft Performance Testing 

ca. Kr. I 8.00 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telf, 2552 • 13303 
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Uvejr 
• . . . en ofte meget ubehage
lig Situation for Lufttraflken. 

Men den moderne Trafikflyv
ning kan Ikke tage Hensyn 

til Vejrgudernes Luner; den 
behøver det heller Ikke, efter 

at en godt organiseret Ef- D 
terretnlngstJeneste gennem 

Radioen stadig melder om 

saadanne UveJrszoner. StøJ•JJ=•"' 
fri Radiomodtagning er lmld- . 
lertld kun mulig, naar hele j 

- Tændlngsanlæget er forsy- ! 
net med BO S C H Radio-Af- l':"I \{I 

skærmnlng. Denne praktiske E':11 ------------
Foranstaltning holder den 

gnistrende Højfrekvensstrøm 
borte fra Radloanlæget. Fly

vesikkerheden og Præcisio
nen er desuden afhængig af 

Anvendelsen af BOSCH-Start------• magnet, BOS C H-Tændlngs
magnet, BOSCH - Dynamo og 

BOSCH-Tændrør. - Enhver 
I F.lyver, der vil være sikker I 
r Luften, - f I y v e r m e d 

ROBERT BOSCH•A.-G., STUTTGART 
ENEFORHANDLER FOR OANMARK1 

A/s MAGNETO - KØBENHAVN Ø, 
TLF,t 13862 (4 LEON,) - TLGR,-ADR. 1 BOSCHTÆNDING 

Miss 

"D E R F I M D E S 
INTET BEDRE 
END CASTROL" 
telegraferer 

JEAN BATTEN 

som satte ny Rekord 
for Solo- Flyvning 
England-Australien 
af en Kvinde paa 

WAKEFIELD 

CASTROL ,,XXL'' 
C.C. WAKEFIELD & CD . LTO, VESTERPORT 318, KØBENHAVN V, 

Benyt 
Ekspresruterne { København-Berlin 

København-Hamburg 
Flyvetid 
1 Time 50 Min. 
Fiyvetid 
1 Time 40 Min. 

Ruten beflyves udelukkende af 
de nyeste, største og mest moderne Maskiner. 

FOKKER F XII - 3-mot. - 16 Passagerer. 
JUNKERS JU 62 - 3-mot - 16 Passagerer. 

8.30 
940 ! MA™• 11710 16.45 

8.45 9.55 KØBENHAVN 16.55 16.30 
9.00 10.15 KØBENHAVN 16.35 16.15 

12.10 BERLIN 14.35 

10.40 - HAMBURG - 14.45 

DET DANSKE LUFTFARTSELSKAB A/s 



.---• EJVIND CHRISTf:NSEN 
fh.AUGUST BANGS -FORLAG 

BOGTRYKKfRI · PAPIRHANDtL •------. 
VESTERBROGAOE 60 MEZZ, TELEFON 13404 • GIRO 23824 

LEVERER 

TRYKSAGER - PAPIRVARER - KONTORARTIKLER 

_AS_JP_66c ELO s E99_D_O_PE_ 
(LOVBESKYTTET) 

er fremstillet i nøje Overensstemmelse med Forskrifterne 
i B. E. S. A. Specifikation 2 D. 101, Januar 1923. 
0111111111111111111111111111111111111110111111ill1i111111111i1iiijjjjjjl1jjjj111lll111l111illllllll1iiijjjjjjj1jjjjjjj1ii1jjj1ijj111illlllllllllllllll1llil1i1111i11,11mo11111111111,,11,11101,,,,101101 

KLAR DOPE 
ALUMINIUM DOPE 

RØD DOPE 
Fortyndingsvædske samt Identificeringsfarver og Specialfarver 

ENEFABRIKANTER : 

1s 0. F. ASP 

REN 

(SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER) 
PRAGS BO U L EVA R D 3 7 - KØB E N H AV N S. 

DRØJ 
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7. Aargang 

Ekspedition: 
fu. AUGUST BANGS FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN 

Telf. 13.404 
Vesterbrogade 60. 

En kort Beskrivelse af Ballonparkens nye Observationsballon K. 34. 
af Kaptajnløjtnant T. Poulsen. 

r 

K-Ballonen for fuld Motor. 

Paa Redaktionens Opfordring skal jeg forsøge at 
give en kort Fremstilling af den nye Ballon
type, som Ballonparken har anskaffet i dette 

Foraar, og samtidig drage visse Sammenligninger 
mellem denne og den her ved Parken hidtil anvendte 
Type. 
' Ballonen adskiller sig ret væsentligt fra de hidtil 

benyttede Balloner af B. D. Typen. Dens Form er 
endnu mere udpræget »strømliniet« , og de øvre Styre-

~ække ·~r ved K-Ballonen gasfyldte og strømlinie
formede, medens dette ikke er Tilfældet ved den æl
dre B. D. Type. 

Den hensigtsmæssige Ordning af dette Forhold 
spiller en særlig stor Rolle i Spørgsmaalet om Ballo
nernes Stabilitet i Luften. Jo roligere en »Stand« 
Ballonen opnaur i Luften, des bedre Vilkaar har Ob
servatørerne at arbejde under. 

Stabiliteten ved den nye Ballon (i det følgende for 
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Kortheds Skyld K-Ballonen) er yderligere blevet for
bedret derved, at man har forsynet den med en »gli 
dende Rige; dette vil i Korthed sige, at Ballonen paa 
Grund af de i Riggen indskudte Taljeløbere kan fore
tage ret kraftige Duvninger, uden at disse medfører 
de af enhver Ballonobservatør velkendte > Ryk i Kur
vene, som føles særlig ubehagelige, naar Observatø
ren f. Eks. staar midt i en Artilleriobservation. For 
dog at forhindre , at Ballonen skulde kunne vugge for 
voldsomt om Kabelbøjlens Taljeløber, er der indskudt 
Begrænsningskabler saavel i den Del af Riggen, der 
fastholder Ballonen til Kablet, som i selve Observa
tionskurvens Monteringsrig. Bliver imidlertid Ballo
nens Svingninger i Vertikalplanen saa store, at Be
grænsningskablerne træder i Virksomhed, undgaar 
man næppe den ovenfor nævnte Ulempe. 

Hovedaarsagen til, at man er gaaet fra den faste 
over til den glidende Rig, skyldes imidlertid ikke ude
lukkende Hensynet til Observatørens Behagelighed. 
men i forste Række Kravet om betydeligt forøgede 
Nedhalingshastigheder. - Et Forhold af stor Betyd
ning, naar Talen drejer sig om Forsvaret af Balloner
ne mod Flyverangreb. -

Den hidtil benyttede faste Rig tillader ikke Ballo
nen at indtage en væsentlig anden Stilling under Ned
haling, end den alt havde under selve »Standene, det 
vil praktisk talt sige, at en med denne Type Rig for
synet Ballon bliver halet ned med sit største Tvær
snit vinkelret paa Bevægelsesretningen, saaledes vil 
Luftmodstanden her - for en 1000 111

3 Ballon - hur
tig sætte en ret lav Grænse for Nedhalingshastigheden 
- ca. 5 111/Sek. - . Den glidende Rig tillader derimod 
Ballonen at indtage en meget gunstig Stilling under 
en betydelig HældningS"Vinkel. saaledes at Ned
halingshastighederne her, for samme Paavirlming 
•Kabeltræk • som ved fast Rig, kan fordobles. 

Eksempelvis skal anføres et Uddrag af en Forsøgs
række over »Kabeltrækket « under forskellige Om
stændighederne for Ballontyperne B.D. og K. 

Det af Nedhalingshastigheden resulte1·ende 
Kabeltræk. 

B.D. 
Nedhalingshastighed Kabeltræk 

m1Sek. kg 

2 850-1200 
4 1000-1400 
6 1200-1800 

K. 
Nedhalingshastighed 

m/Sek. 

:-J 
5 
6 
8 

10,5 

Kabeltræk 
kg 

500 
650 
800 

1100 
1250 

N.B. Paa Forsøgsdagene varierede Vindstyrkerne 
fra 1- 12 m/Sek. 

Det af Vindstyrken resulterende Kabeltræk. 

8.D. K. 
Vindstyrke Kabeltræk Vindstyrke Kabeltræk 

m/Sek. kg m/Sek. kg 

5 300 5 300 
10 570 10 350 
15 1580 15 450 
20 2300 20 600 

Af disse Forsøg, der er udført med Balloner af et 
Volumen paa ca. 1000 m8, vil man kunne danne sig et 
Begreb om i hvor høj Grad: 

a. den glidende Rig bidrager til at formindske Luft
modstanden og derved Kabeltrækket under Ballo
nens Nedhaling, og 

b . den hensigtsmæssige Form af Ballonlegemet i 
Forbindelse med glidende Rig reducerer Kabel
trækket ved voksende Vindstyrker. 

Sammenligning af Dimensionei· m. m. mellem K-Bal
lonen og den ved Pm•ken hidtil benyttede B.D. Type. 

· f Længde .. .. .. .. ..... . 
Dimensioner: Største Diameter ..... . 

l Største Volumen .. . . . . 
Norma) Volumen .... . 

Største Bæreevne med ren Brint 760 mm 

K. 8.D. 
34 m 

9,85 m 
1400 ms 
1170 ms 

25 m 
6,5 m 

1100 ms 
850 ms 

og oo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 1680 kg ca. 1320 kg 

Normal Bæreevne med ren Brint 760 mm 
og oo .. . . . .. .. . .. . . . .. .. .. . . .. . .. ca. 1400 kg ca. 1020 kg 

K-Ballonen har saaledes ved normal Fyldningsgrad 
en Bæreevne paa ca. 380 kg mere end B.D. Ballonen 
under iøvrigt lige Forhold. 

Endelig skal hertil føjes en Oplysning om Forskel
len i Stigeevnen mellem de to Balloner (hidrørende 
fra den ret betydelige Volumendifferens). 

B.D. Ballonens Stigeevne, ved normal Fyldnings
grad og med en Belastning af 2 Observatører med 
reglementeret Udstyr, er udtømt mellem 800 og 1000 
m Højde (afhængig af Brintens Godhed, af Tempera
turen og Barometerstanden). 

Stigevnen ved K-Ballonen vil under tilsvarende 
Omstændigheder først være udtømt ved mere end den 
dobbelte Højde. 

K-Ballonens Anvendelse som Motorballon. 

I et Land som vort, der er saa velforsynet med 
Højsp-ændingsledninger, er det en vanskelig Sag at 
flytte fyldte Observationsballoner fra Sted til andet, 
uden at gribe til den baade kostbare og tidsspildende 
Maade at blæse Ballonens Brint ud i Luften, pakke 
Grejerne sammen, køre til den nye Standplads og her 
starte med at fylde Ballonen paany. 

Dette Spørgsmaal er kommet et betydeligt Skridt 
nærmere en fornuftig Løsning derved, at man, naar 
den fyldte Ballon skal flyttes, simpelthen foretager 
visse Ændringer i Ballonens Udstyr. Ballonen for
synes med Motorgondol, Styregrejer m. v., og man la
der den sejle som styrbart Luftskib til den nye Op
stigningsplads, hvortil det øvrige Mandskab med Ob
servationsgrejerne, Ballonspil, Tender m. v. ankom
mer i Lastautomobiler. 

I Fortsættelse heraf bør Lejligheden ikke forsøm
mes til at præcisere, at Ballonens Anvendelse som 
Luftskib er og bliver for et Ballonkompagni en ren og 
skær sekundær Opgave - som ganske vist kræver 
sin, ikke ubetydelige, Del af Uddannelsestiden - ; 
medens Tjenesten i Ballonen som Observationsballon 
stedse vil være den primære Opgave. 

Tilri~ing og Betjening. 

Observationsgondolen samt underste Styres·æk fjer
nes og erstattes henholdsvis med Motorgondolen og 
Kølplanet med Højde- og Sideror. Trimtanken (til 
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I<·Ballonen som Standballon. 

80 1 Vand) fastspændes under Ballonens >Næse« og 
forbindes ved en temmelig lang Slange med Pumpen 
paa Gondolens Vandtank. Rorenes Styreliner forbin
des med tilsvarende Højde- og Siderat i Gondolen. 
Landingstovet anbringes, saaledes, at det kan udløses 
af Føreren. Hermed er Tilrigningen i det store og 
hele færdig. 

I Forvejen har Motorpasseren sørget for, at Moto
ren er klar til Brug. 

Motorgondolen er i Hovedsagen indrettet saaledes: 
Fortil: Førerpladsen med Instrumentbrædt og Side

rattet; i Styrbord Side findes Højderattet samt Trim
pump og hertil hørende Tank. 

Agter er Motoren anbragt, det er en 110 H.K. Sie
mens, 7 cyl. s_tjernef?rmet, luftkølet Motor med Tryk
propel; yderligere fmdes her Instrumenter og andet 
Tilbehør til Motorens Betjening. Der findes to Ben
zintanke, der tilsammen rummer 120 1 Benzin d. v. s. 
tilstrækkeligt for 3½ a 4 Timers Flyvning. 

Under Gondolen fastspændes 2 svære Luftbuffer, 
der skal afbøde eventuelle Virkninger af Gondolens 
Stød mod Jorden. 

Naar Ballonen bruges som Motorballon, skal der 
medfølge en Besætning paa mindst 3 Mand, nemlig: 

en Fører, der tillige betjener Sidestyringen, 

Brlstol Bulldog til Finland. 

Det finske Flyvevæsen har gjort en større Bestilling hos 
Bristol Aeroplane Co. Ltd. Det drejer sig om et Antal 
>Bristol« Bulldog, Mark IV Jagere, der skal udstyres med 
>Bristol« Mercury Motor. Hastigheden vil komme op over 
360 km/T. 

en Højderorgænger, der betjener Højdestyringen og 
sørger for Afbalanceringen ved Hjælp af Trimning, 

en Motorpasser, der betjener Motoren. 

Starten forcgaar normalt mod Vinden, Ballonen af
balanceres saaledes, at den kun har ringe Stigeevne. 
Naar den ønskede Højde er naaet, trimmes Ballonen 
(ved Hjælp af en Trimpumpe) saaledes, at den med 
centreret Højderor ligger saa nogenlunde vandret. 

Landingen foregaar altid mod Vinden. Ballonen 
, trækkes « paa Dybderor ned en passende Højde et 
Stykke uden for Landingspladsen, derefter flyves 
med helt fyldt Trimtank og for fuldt Dybderor ind 
over Landingspladsen, hvor Mandskabet staar opstil
let i en Kile med dennes Spids i Vindretningen, man 
søger at naa ned i en Højde af ca. 40 m over Lan
dingsmandskabet; her gives Landingstovet ud sam
tidigt med at Motoren stoppes. Mandskabet fatter 
Tovet og haler Ballonen til Landing. Denne kan imid
lertid vanskeliggøres derved, at Ballonens Stigeevne 
maaske er vokset betydeligt f. Eks. gennem et stort 
B:nzin~orbrug under en længere Flyvning. De al
mmdehge Landingsmanøvrer maa i dette Tilfælde 
suppleres med en passende Brug af Gasventilen. 

Indflyvningen af Motorballonen vil formentlig fin
de Sted i denne Maaned. 

Vor Landsmand John Tranum, der engang imellem gæ
ster Danmark, har udtaget Patent paa en automatisk Ud
løseranordning til Faldskærme. Det er en lille Mekanisme, 
der fastgøres til en ikke-automatisk Skærm, og som efter 
et vist Antal Sekunders Forløb efter Udspringet udløser 
Faldskærmen. 
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Fra Københavns Lufthavn. 

Del tegner Lil al bliYc den slor,lc Trafiksommer, Ka
">ll'llp Lufthm•n nogensinde har oplevet. Lufllral'ikcn 
i \'inlermaancdcrne gav et Fingerpeg, og Maj i\Iaancd 

har leveret Bevi,el. l den forlobnc i\Iaancd har Trafiken 
ncrcl større, end den var i Hojsæsunen, .Juli og August, 
forrige Aar. De store Ruteflyvemaskiner, der kan tage 1(j 
Passagerer, har mange Gange været fyldt til sidste Plads, 
og det er ikke mere noget Sær.">yn, at et Par Huqdrede Pas
sagerer ekspedere, i Lufthavnen. 

For alle, der har arbejdet for Flyvningens Fremme, er 
del ghl'deligl al ,c, at det rejsende Publikum nu i store 
Skarer flokkes om Luftens hurtige, praktiske og paalirlclige 
Befordringsmiddel, og al Danmarks Port til og fra Udlan
det cflerhaandcn flyllc., til Lufthavnen i Kastrup. Selv 
de, der i forstc Omgang hnr haft og maaskc endnu har 

en vis i\lodvilje mod del nye Befordringsmiddel , maa 
eflcrhaanden anerkende dets Eksi">tensbercl ligel,c, for 
Posten skal den hurlig,le og Pas~agerernc vil baadc den 
hurtigste og behageligste \'ej. For UdYiklingcn ma:1 
,elv den n1cst haarrlnakkedc i\lodstandcr af Fly,•ningen 
hojc sig. 

Der el' , i Ordcb egentlige Betydning, l,mdc i Luften . 
:\lan m:l'rkcr det ogsaa paa Sportsflyyningcn, Turbl
llyYn ingen , eller hvad man nu vil kalde den pri\•all' 

:.\land, L' cln) llclse af Flyvemaskinen. Det sidste Ord er 
maaskc bedre end del for,le, selv om ingen dækker, hn1d 
der egentlig ~kal :-.iges. Ikke saa faa priYate FlyYerc i egne 
:\faskiner har gæstet Lufthavnen i i\laanedens Lob. /.,ol'd 
Sempi/1 ,·ar den forsle, der kom i en Puss-i\loth for at holde 
Foredrag om Flyvningen i England. Dagen ct'lcr kom den 
sven.,ke Bryggeri di rektor Simonson (i\loth) fra Gotcborg, 
der lorrnTigt mange (;angc tidligere har gæstet Kohen
haYn"> Lufthavn, og ,0111 igen senere paa i\laanedcn passe
rede Luflh:l\'nen paa lljcmvcjcn fra Tyskland. Den finske 
Fl) ,·er Laurilla landede 111cd cl Fææski-Biplan .Pa:1 Vejen 
Lil en FlyYning Europa rundt. 

Den 11. :.\laj kom Hogl'ly,cren, Friherre von Feilil:sc/r 
med en af de velkendte, engelske Krigsflyvemaskiner 
S. E. :i. a., og den ly,1-:c FlyYers -Ophold i Danmark bliver 
sikkert af længere \'arighcd. De Ord, der skal skriYe, 
med den blaa Himmel som Baggrund, kræver !..lille Vejr 
og del er vi jo ikke forYænt med her i Landet. 

Nordmanden Ditlev Smil/r har ncret her paa Gennem
rebe med en i\loth, den svenske Greve von Sclrinkel merl 
en Pcrcival Gulf, Englænderen d'Erlanger med en Air 
Speed Courier og hans Landsmand Carne{Jie med en Short 
Erothers >Scion«. Dunlops Repræsentant, Enghenderen 
Kaptajn Roberlwn kom flyvende i en Puss i\loth for at be
soge Firmaets danske Luftfartskunder, og Englænrlcrcn 
Bellwill kom i en Leopard i\lolh - for at besogc Koben
havn. 

Det er Yisl forslc Gang, der har Yærel saa stort cl Rykind 
ar prh•atc Flyvere pna Kohenlrnvns Luftlwvn. 

V ore egne Privall'lyverc har heller ikke ligget p:ia den 
lade Side. Gro!..serer ll. G. lla11.~e11 har med sin 
l;ipsy :\lolh \'æret et Svip i Holland; Dirckt111 

Thielsl, Fabrikant :\11r1u.~tim1s og Prokurist Ib .\lier har 
foretaget adskillige Udflugter ud over Landet. 

Erhvervsflyverne har ncrct lige !..aa ivrige. .trvicl /lan 
sen har med sin Klcmm ,·,l'ret paa Tournc i .lylland; Lojt 
nanl Willn1p og Lojtnant li. li. Nielsen har foretaget en 
l\'l:engde LulUotograferinger i .Jylland .- og //. /. li/. Jen
sen har med sine mange Elever flojet Luften tynd onr 
Lufthavnens nærme~tc Omegn , foruden en Sviptur Lil Pro
vinsen med den unge, ly,ke Falrhka•r111,11Clspringer,k e, 
Frk. Sell . 

A propo,, Faldsk:cnn!..ud!..prin g, hver Gang der har 
va~rel foretaget cl Ucbpring med Faldskrerm, mod
tager \ i ikke !..an faa Breve og Henvendelser fra ung e 

:\Jænd - og Kvinder - der sporger, hvorledes man ,lrnl 
lncrc sig ad med at blh·c Faldskærmsudspringer, og da yj 
har det bestemte Indtryk af alle Brevene, al de intercs~credr 
Unge trcnkcr paa at dyrke F:tld,kærm,udspring som Lc\'l' · 
\'ej, s,·arer vi dem enslydende: Slaa cle Tanker ud af Hu
vcdet, for det er ikke nogen Levevej at VR•rc F:tld,l, a •nns
udspringer. Nogle enkelte kan tjene lidt til Lhch Ophold 
i nogle faa i\Iaancdcr og !i~ta horer Fortjenesten op . Dl'I 
er fri!..lcndc al hore, at der tjene, '>HH og saa nu111gc 111111 -
clredc Kroner for cl enkelt Udspring; men man kan ikke 
over nogen længere Periode blive ved med at arranger,· 
Flyveopvisninger i Forbindelse med Fald~kærm,uchpring 

i l1\'crt Fald ikke i cl lille Land som Danmark og de 
slorre Lande har nok i dcre, egne Uchpringerc. 11. 

0 g ,aa 111:1.1 ,·i ikke forglemme den .,lorstilcdc Pa,sager
fl) vn ing, !..Om Poliliken og Del Danske L11flfal'tselslwb 
har paabcgyndt med Skolehorn . Det er en ypperlig 

Ide, og vistnok uden Overdrivebc den bedste Propaganda, 
der endnu har været gjort for Flyn1ingen. Det v:ir oprin
delig planlagt at ,lrnllc ,trække !-.ig over en Uge, Tid, men 
Tilslronrningcn til de Unges Rundflyvninger har va:-ret ~aa 
voldsom, al der -;ikkcrt ,· il hlivc fortsat hele Sommeren 
igennem. Alene i Ugen fra Sondag d. '27. ;\Jaj til Sonclag 
den :-l. Juni har der· v:t•rcl ca. (iOO Skolehorn i Luften . 

D er el' kommet Liv i Luften over Kastrup og nærmeste 
Omegn riet, rier nu mangler, er licl.~s,·arcnrle Af
gangs-, Ankomst- og Ekspeditionslokaler for clc man

ge Hundreder af egne og fremmede Luftpassagerer. i\lcn 
det kommer vel ogsaa nok - engang. 

,\vialor. 

Den 2. Internationale Luftfartsudstilling i København. 
Efteraarets store Luftfartsbegivenhed. 

U d!ilillingens Sekretær, Kaptajn Fiir.~tnow e r nylig 
vendt hjem fra en længere Propagandarejse 
rundt i Europa. og efter alle Solemærkl'r al 

dømme tegner Flyveudstillingen til ni hlivc en vældig 
Succes. Nalurligvb kommer der en :\længde Flvn•
nyhedcr fra England. men ogsa;, mange m~dn• L:;nde 

vil blive repræsenlcret. For ikke al forbigaa noget 
Land, vil vi ikke nævne ~avne paa nuværende Tids 
punkt. hvor alt endnu er i Støbeskeen ; men l'en Ting er 
give!: Aeronautisk Selskab vil til August berede K11bcn 
havnerne en Luftfartsudstilling. !-,om kommer til al s taa 
paa I11-1jdl' nwd del hecls lc. der vises i d e s lon· Landt•. 
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Dansk Flyver skal deltage i Kapflyvningen London-Australien. 

Ltn A1ichne/ Hansen. 

1-,il den store Kapfly\'
ning fra London til 
l\Ielbourne. der skal 

slarle fra London den 20. 
Oktober, vil ogsaa Dan
mark blive repræsenteret. 
idet l\Iilitærflyveren Lojt
nant Michoel Hansen vil 
komme til at deltage, tak
ket være Berlingske Tiden
des Bistand. Flyvningen 
skal foretages med en Des
souller Turistflyvemaski
ne, som er købt hos Det 
Danske Luftfartselskab. 

Indmeldelsesfristen slut
tede den 1. .Juni, og paa 
dette Tidspunkt havde der 

meldL sig 2., Deltagere. Fly,·ningen , der s trækker sig 
over en Dis tance paa ca. 18000 km, er arrangeret i 
Anledning af Staten Victorias Hundredaarsjubilæum. 

Lojlnant ~lichael Han ·1• 11 . der skal deltage i Kappe
striden sammen med de -.Lorsle Flyvernavne fra hele 
Verden. vil bl. a. være kcndL fra sine Variglwdsflyvnin
ger, som han har foretaget ovt>r Danmark, og lwor\'ecl 
han har vundet den gennem Del Kgl. Dansk e Aeronau
liske Selskab udsalte Kehmske Pokal. 

Energi og Udholdenhed har ~Iichael Hansen saaled ~'i 
allerede haft Lejlighed Lil at læggP for Dagen. og da 
han ogsaa er i Besiddelse af de andre gode Flyveegt> n
skalwr. der kræves for at kappes med de s tore Nan1e 
paa de store Distancer, spytter vi efter ham og ønsker 
ham Evne til al undHcre Søvn og l\Ind i de Dage. 
Kampen foregaar. Han har de Egenskaber. der gh·er 
Chancen for at vinde - og Inilintivet forlj em•r al hlin• 
helnnnel; det 'iker des,·mrre saa sjældent. 

Ny, tysk Sportsflyvemaskine. 

B!icker .Jungmann" 

D
irektør C. C. Hiicker, der i flere Aar var Leder af 
Flyvemaskinefabriken Svenska Aero A. B. i Stock
holm, og som blandt andet har bygget den svenske 

Jager :t.T agtfalkc, flyttede for et Par Aar siden til Tysk
land, hvor han i Berlin-.Tohannisthal har etableret Biicker
Flugzengbau G. m. h. H. 

Dette Firma har fornylig bygget den paa Billedet viste 
Skole- og Sportsflyvemaskine >.Tungmanne, som er prøvet 
og godkendt af Deutsche Versuchsanstalt fiir Luftfahrt. 
>.Tungmann « er et tosædet Biplan forsynet med en 80 H.K. 
Hirth Motor eller en Armstrong Siddeley 110 H.K. Genet 

Ny Uekordflyvning England- Australien. 

Den engelske Flyverske, Miss Jean Ballen, har i sidste 
Halvdel af Maj slaaet Amy .Tohnsons Rekord for Flyvning 
fra England til Australien med 3 Dage, idet Miss Batten kun 
ln-ugte 15 Dage, 23 Timer og 25 Minutter til at tilbagelægge 

;\lolor. Kroppen er en svejst Staalrorskonslruktion, og 
Unden,tellet er affjedret ved Spiralfjedre og Oliedæmpning. 
Hjulene er forsynet med Bremser. 

Hoveddata: 

Spændvidde ..................... .. . 7,40 111 

Længde ..................... . .... .. . (i,(i6 111 

Højde ............................ . . . 2,25 111 

Planareal (Bæreflade) ............ . . 13,5 111" 

Tornvægt ........................ . .. . 340 )· « ,,., 
Nyttelast ......................... . . . . 260 k" '" 

P1·æslationer: 

-
Genet Major I 10 HK. Hirth 80 HK. 

11 Mand og 11 Man d ·011 
Fuldlast Brændstof Fuldlast Brænd~tof 

til 2 Timer til 2 Timer 

Motorbelastning kg/HK. 5,45 4,35 7,5 6 
Største Hastighed km/T. 180 180 170 170 
Marchhastighed km/T ... 155 155 150 150 
Aktionsradius km ...... 650 650 650 650 
Landingshastighed km/T 70 60 70 60 
Stige tid: Min. Min. Min. Min . 

1000 m ............ 4,2 2,5 7,4 4,3 
2000 m ... . ........ 9,3 5,4 16,4 9,8 
3000 m ...... . ..... 18,0 9,2 28,8 -

Stigehøjde ...... . ..... 4700m 6200m 4000m 5000m 

Luftfartøjet er i Stand til at udføre alle Kunstflyvninger. 

denne Distance, og hun har saaledes foretaget den hurtig
ste Flyvning fra England til Australien af en Kvinde. 

Mis~ Batten fløj en de Havilland Gibsy Moth Flyvemaski
ne, som blev smurt med Castro] >XXL« Olie. 
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H. I. M. Jensens Flyvevirksomhed. 

H. I. M. Jensen. 

Da Militærflyveren H. 
I. 111. Jensen for syv, 
otte Aar siden købte 

en »Cirrus«-Moth for at helli
ge sig den civile Erhvervs
flyvning, var der ikke mange, 
der spaaede ham nogen sær
lig lukrativ Forretning. Men 
H. I. M. Jen sen har ikke desto 
mindre forstaaet at oparbej
de sin »Forretning«. Støt og 
roligt - og uhyre paapasse
ligt - har han Aar efter Aar 
gennemført sin civile Fly
vevirksomhed, omfattende 
Rundflyvninger og Opvisnin
ger i Provinsen, og det sidste 
Aarstid har hans Arbejde og

saa omfattet Skoleflyvninger paa Kastrup Lufthavn. 
- Jeg har haft travlt hele Vinteren, siger H. I. M. Jen

sen, da vi møder ham ude i Lufthavnen i Færd med at 
inspicere sin Flyvemaskinepark, der nu bestaar af to Gipsy 
Moth foruden Cerrus Moth'en. -

- Hvad har der været saa travlt med 'l 
- Træning med Elever og viderekommende har optaget 

mig hele Vinteren. Jeg har haft en halv Snes Elever, og 
saa medregner jeg endda ikke Direktør Augustinus og Fa
brikant Hof{ Hansen, der fik deres Privatflyvercertifikater 
for et Aars Tid siden. Dr. Hagedorn, som jeg ogsaa har 

uddannet i Flyvning, tog Certifikat for en Maaned siden. 
Jeg har trænet med Prokurist Ib Aller, der nylig har købt 
sin egen Maskine, og som er blevet en ivrig Sportsflyver, 
og jeg har ogsaa trænet med den tidligere Trafikflyver 
F. Duus, der paany har opfrisket sin Flyverfærdighed og 
har faaet udstedt nyt Certifikat. 

- Hvorledes gaar det ude i Provinsen 'l 
- Det gaar godt; der er nok at bestille hver Søndag. 

Sammen med Teaterdirektør Aage Brynje arrangerer jeg 
Opvisninger og foretager bagefter alle de Rundflyvninger, 
jeg kan overkomme. 

- Og med Hensyn til Faldskærmsudspring? 
- Den unge, tyske Dame, Frk. Selt, der for et Par Uger 

siden foretog et Prøveudspring for Luftfartstilsynet over 
Kastrup Lufthavn, skal deltage i vore Søndagsopvisninger 
hele Sommeren. Hun er en Svend - hun er spille mig 
ikke bange - og Publikum kan godt lide at se Fald
skærmsudspring. 

- Har De stadigvæk noget med Luftfotografering at 
gøre? 

- Ja, jeg har Kontrakt med et Forlag, der udgiver et 
Værk om større danske Landbrug, og vi mangler endnu at 
fotografere alle de større Gaarde i Sønderjylland. Vi tager 
fat paa det om nogle Dage. 

Nu maa De undskylde, siger H. I. M. Jensen, der er 
en Elev, der venter paa mig. 

Og saa siger vi Farvel til en Mand, der igennem sin dag
lige Virksomhed udretter et stort Arbejde for Flyvningen 
her i Danmark. 

Herhjemme fra. 
Flyvestævne i Lufthavnen. 

Søndag den 1. Juli arrangerer »Danske Flyvere« og Poli
tiken et Flyvestævne i Lufthavnen med Bistand fra Hæ
rens Flyvetropper og Marinens Flyvevæsen. 

Aarhus Sportsflyveklub. 
Formanden for den nystartede Aarhus Sportsflyveklub, 

Hr. Johs. Jørgensen, skriver til os, at Klubben arbejder for 
fuld Kraft paa at gøre klar til Træningen i indeværende 
Sommer. Som Øvelsesplads vil man benytte Skejby Mark 
nord for Byen, og man paatænker endvidere at indrette en 
Lejr ovre paa Mols, hvor Terrænet med de langstrakte 
Bakkepartier skulde være ideelt egnet til Svæveflyvning. 

Ny Formand for Luftfartselskabet. 
Paa et Bestyrelsesmøde i Det Danske Luftfartselskab, der 

afholdtes umiddelbart efter Generalforsamlingen den 26. 
Maj, blev Kommandør Godfred Hansen valgt til Bestyrel
sens Formand i Stedet for afdøde Admiral V. Jøhnke. 

En god Propaganda for Flyvningen. 
I Forbindelse med Det Danske Luftfartselskab har Poli

tiken taget fat paa at arrangere Rundflyvninger for Skole
børn og unge Mennesker paa meget gunstige Vilkaar. For 
5 Kroner bliver de flyvelystne Unge kørt frem og tilbage 
mellem Politikens Hus paa Raadhuspladsen og Lufthavnen, 
og foruden et Foredrag om Flyvning faar de en dejlig 
Flyvetur paa et Kvarter. 

Foreløbig har !den slaaet vældig an, og der er sikkert 
endnu Tusinder af Unge, der gerne vil en Tur i Luften. 

Indtegninger sker daglig i Politikens Hus paa Raadhus
pladsen mellem Kl. 9,00 og 19,00. 

Svæveflyveren IV. H. Veibel. 

Installatør W. H. Veibel, Lyngby, der er en af vore mest 
fremmelige Svæveflyvere, har faaet sin Uddannelse hos 
Wolff Hirth i Gronau, hvor han har taget A og B Certifi
kat. For ca. 3 Maaneder siden købte Hr. Veibel et Svæve
plan i Tyskland, og med dette passer han ivrigt sin Træ
ning i et Terræn ude ved Søndersø. Hver Søndag er han 
paa Vingerne. Til Starten benytter han et Motorspil med 
1000 m Staalwire, der sætter ham et Par Hundrede Meter 
til Vejrs. Han har foretaget Svæveflugter paa 3 til 4 Kilo
meters Længde og har vist ikke nogen særlig haard Kon
kurrent i Øjeblikket her i Landet. 
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Amerikanske Søflyvemaskiner i København . 

• New Orleans"s fire Luftfartøjer. 

De smaa, elegante .Maskiner, man forleden saa boltre sig 
i Luften over Havnen og op langs Kysten, hørte til 

paa den amerikanske Krydser >New Orleansc, der nylig 
gæstede København. 

Krydseren medførte 4 Luftfartøjer af Typen > Vought 
Corsairc med 550 HK Wasp Motor. Disse Luftfartøjer be
nyttes meget i den amerikanske Marine om Bord i de stør
re Skibe, baade som Landmaskiner og som Sømaskiner. 

Udstyret som Sømaskine, som Tilfældet var, er de ka
rakteristiske deri, at de kun har een Ponton og som Følge 
heraf en lille Flyder paa hvert Underplan. 

Maskinerne er tosædet og har Førergevær i Centralpla
net samt Plads til Observatorgevær til Skydning agterud. 
Der kan desuden anbringes 4 Bomber under hvert Plan. 

Maskinerne havde Dobbeltstyring, som næsten alle ame
rikanske Militærmaskiner har det. Ipstrumenterne var 
Pioneer's og Sperry's. 

Maskinerne havde ogsaa Radio og et fikst lille Bord, der 
kunde trækkes ud under Instrumentskodtet over Pinden, 
til Brug for Navigationskort. 

Fuselagen var af svejste Staalrør, beklædt med Lærred, 
og Pontonen og Flyderne var af Aluminium. Paa Grund 
af Anvendelsen af een Ponton er der særlig godt Synsfelt 
nedad fra Observatorsædet. Maskinernes maximale Fart 
er ca. 220 km i Timen, og Marchfarten er ca. 180 km i 
Timen. 

Sportsflyvningen i Frankrig. 

Siden 1931 er Antallet af private Flyvemaskiner i 
Frankrig steget fra 366 til 602. 

Norsk Aeroklub. 

fejrede d. 5. Maj sit 25-aarige Jubilæum ved en smuk 
Fest, som overværedes af Kong Haakon, Kronprinsen og 
Kronprinsessen. 

Formanden, Hr. Major Thorne skildrede Klubbens Hi
storie, hvoraf Beretningen om den storstilede Financiering 
og Tilrettelæggelse af Roald Amundsens Nordpolsekspedi
tioner ad Luftvejen vakte særlig Interesse. 

Efter Indbydelse fra den jubilerende Klub var Oberst 

Skønt Maskinerne er Rekognosceringsmaskiner, blev de 
nærmest fløjet som Jagere, hvilket deres store Fart og stær
ke Konstruktion tillod. 

Om Bord fandtes 2 Katapulter og en Værkstedshangar, 
hvori to Maskiner kan stuves af Vejen, naar Krydseren er 
i Søen. 

Alt i alt maa det siges at være særligt velegnede Luft
fartøjer til det specielle Formaal, hvortil de benyttes. 

Et af Krydserens Luftfartøjer 
paa Vandel. 

0. H. 

Hedengreen fra Kgl. Sv. Aeroklubber og Ing. Krebs fra 
D. K. D. A. S. kommet til Stede og overbragte Hilsener fra 
Broderklubberne i Danmark og Sverige. Repræsentanter 
fra norsk Handel, Industri og Videnskab gratulerede lige
ledes og fremførte gode Ønsker for Fremtiden. 

Klubbens Tidsskrift »Fly< var til Jubilæet udkommet 
som et saare interessant og meget fornøjeligt Festnumer. 

Politiet i Spanien køber Autogiro, 
Den nye Autogiro-Type, som har været beskrevet i 

»Flyvc-s April Nummer, er ved at vinde Udbredelse i Euro
pa. Et svensk Firma har købt een, den spanske Regering 
har købt seks, og deraf skal de to anvendes af Hæren, to af 
Marinen og to af Politiet. 
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Til venstre den italienske Caproni med "Bristol" Pegasus Motor, der satte Verdensrekord ved at stige 111 14. 133 m. 
I illwjre flyveren Donni i, udrustet med Iltmaske. 

Sæsonens sidste FOl'edl'ag. 
Kaptajn 13jarkou : Et Tjenesteophold ved Hoyal Air Frnce 

var en stor Sukces. Ganske vist var Besugel ikke oven•il'l
<lende, for det Yar jo Sommer udenfor; Tivolis Aabnings
aften (noget, der sjældent fa lder sammen) og endelig St. 
Bededagsaften, saa der var Forklaring nok paa, at Besogel 
ikke var stort; men de, der endelig var kommet til Fore
draget, blev ikke skuffel. i\lan blev ganske simpelt taget 
ved Haanden og fort rundt til de engelske Flyveskoler, saa, 
hvordan de er indrettede, besaa de engelske i\Iesser og fik 
en tydelig Fornemmelse af den engelske i\Ientalitet, s0111 
den ytrer sig hos den flyvende, militære, engelske :\land : 
saa livagtigt skildrede Kapt. Bjarkov alt. Paa en let over
skuelig i\Iaade fik man forklaret Royal Force's Organise
ring og lært de specielle engelske Betegnelser som Flight, 
"

7ing-Commander o. s. v. 

Diskussionsmøde. 
Den 10. i\Iaj holdtes efter Indbydelse fra Dan sk Luftsport 

et Diskussionsmode over Emnet: 
Samarbejdet mellem danske Svæveflyvere. 
Indledende Talere var bl. a. d'Hrr. Ing. Krebs, Kap!. 

Bjarkou og In_g. Thumann. 

.. BIJU.OOG·J/l<;cR, 

Ing. Krebs indledede med at tilsige Sva:veflyvningrn al 
mulig Slotte, og Kaptajn BjarkoY manede til Sammneholcl 
i Stedet for den Splittelse, der hidtil har været inden for 
Sagen. 

Derefter gjorde Ing. Th) numn Hede for Dansk Luftsporto; 
Centralledebes tekniske Kontrol. 

Efter denne Begyndelse havde Ordforerne for de repræ
senterede Foreninger Ordet, og Hesultatet blev, at man 
enedes om at danne en Komite til Behandling af Sagen 
saaledeo; at hver Forening sendte el :\[edlem, og desforude1~ 
lovede Kaptajn Bjarkov som Bestyrelsesmedlem i Det kgl. 
d anske aeronauti~ke Selskab at deltage i i\loderne. 

Hertil kunde man blive enige; men saa viste der sig 
pludselig \'anskeligheder, idet der opstod Uenighed om , 
lworviclt Dansk Luftsports Grupper skulde regnes for .~elv
slænelige Foreninger og saaledes have Lov til at sende 
hnr en i\Iand. Imidlertid lykkedes det ved Ing. Krebs' og 
Kapt. Bjarkov's Mægling at fan det gennemfort, efter at 
der fra D. L.'s Side var blevet luevdet, at det var en abso
lut Betingelse for, at D. L. vilde afgive sine Rettigheder 
(Is lus o. lign.) til den planlagte Union. 

Derefter hævede<; :\[odel, og efter 1. Juni begynder Ko
miteen at nrhcjdc . 





Aristokraten blandt Motorcycler 

ml1ø 
Et B. P. Mærhe 

Uovertruffen Konstruktion 
Højeste britisk Kvalitet 

r~~~~~ 
~~□~□~~ 

Christian Fredberg, Sorø, spørger: 
Er der nogen Chance for at faa En

gagement som Trafikflyver, hvis man 
bekoster en Flyveruddannelse? 

Bllllgste danske Priser Sv.: Nej. 

10 frømragøndø Modellør - Priser fra 

Kr. 1125.oo 
Forlang Prospekt 

Ib Krøyer Christensen A/s 
Omøgadø 24 - Telefon: Ryvang 35 05 

MOTOR-PALÆET 
Østørbrogadø 20 - Telefon: Øbro 28 78 

flyvemaskiner 

o 
l'iggo Je11sen spørger: 
Findes der andre Lufthavne i Dan

mark end Kastrup Lufthavn? 
Sv.: Af egentlige civile Lufthavne 

er Kastrup Lufthavn den eneste. For
uden denne findes der de militære 
Flyvepladser. 

Eagle Cameras Siebe Gorman's 
K. L. G. Tændrør 

Smith's Instrumenter 
Staalwire 

Luftfartforsikringer 
overtages ar 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Fraktion for Danmark 
Tlf. Central 12 793 

-::-

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 

lltapparater 
Lyssignaler 

Wood's Lærred 

Vickers Dele til Bygning af Flyvemaskiner. 

Balloner Avional 

til Observation. 

Farvergade IS Alfred Raffel A/s Tlf. Central 6395 

LIVSFORSIKRING 
ALLE ARTER FORSIKRING 

ASSURANDØR 

H. HEINRICH NIELSEN 
LØJTNANT I FLYYERTROPPERNE 

RAADHUSPLADSEN 451 
CENTA. 9930 

HARDANGERGADE 3 
ØBRO 7923 
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NYE BØGER 
Howard Leigh: 

TbeAircraft Modeller•s Ouide. 

G. L. P. Henderson: ca. Kr. 4.25 

A Complete Course of Prac
tical Flying. ca. Kr. 9.00 

A.UGUST BA.NG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telf. 2552 - 13303 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

V. S. Jørgensen, Gothersgade, spør
ger: 

Er der Faldskærme til Passagererne 
i Trafikflyvemaskinerne? 

Sv.: Nej. 
- 0 -

Knud Christoftersen, Kastrup, spør
ger: 

Hvor kan man henvende sig, hvis 
man vil gennemgaa et Kursus i Flyv
ning? 

Sv.: Ring til Flyveren H. I. M. Jen
sen, Amager 757. Han bor Gylden
lakvej 7. 

- o-
Holyer A. Jensen, København, spør

ger: 
Hvad kræves for at blive Fald

skærmsudspringer? Er der Chance for 
at faa Engagement? 

Sv.: 1) Se Artiklen om Københavns 
Lufthavn i dette Nummer af >Flyv«. 

2) Der er ikke nogen som helst 
Chance for at faa Engagement. 

- o -
Svend Jensen, Nørrebrogade 112, 

spørger: 
Hvor hurtig er den nye danske 3-

motorede Fokker Trafikflyvemaskine? 
Sv.: Marchhastigheden er ca. 225 

km/T. 
-o-

s. K. Kovmose, Nørrebrog., spørger: 
Hvor meget koster en Sportsflyve

maskine? Det gælder et Væddemaal. 
Sv.: Fra 10,000 til 20,000 Kroner. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111 1111111111111111111111 

NYE BØGER 
Tascbenbucb der Luftflotten. 

lX. Aargang 1934. Militær-, Trafik
& Sportsflyvning. 488 Illustrationer. 

Indbundet ca . Kr. 18.50 

Tbe History of Britisb Aviatfon 
1908-1914. 
Det første Værk fra Engelsk flyv
nings Barndom. ca. Kr. 25.00 

H.C. Davis: 
Fly witb me. 
Instruktionskursus for • A • License. 

ca. Kr. 6.00 

H. M. Schofield & W. E. Johns: 
Tbe Pictorial Flying Course. 

ca. Kr. 6.00 
G. Douhet: 

La nuova dottrina di Ouerra. 
(La Guerra aerea) 400 Sider. Rom 1934. 

30 Lire. 

A.UGU ST BA.NG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telf. 2 552 - 13303 
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, , , . en ofte meget ubehage
lig Situation for Lufttraflken, 

Men den moderne Trafikflyv
ning kan Ikke tage Hensyn 

tll Vajrgudernes Luner; den 
behøver det heller Ikke, efter 

at en godt organiseret Ef- D 
terretnlngstjeneste gennem 

Radioen stadig melder om 

saadanne Uvajrszoner. StøJ-4-• .,, 
fri Radiomodtagning er lmld- , 
lertld kun mulig, naar hele f 

- Tændlngsanlæget er forsy- ! 
net med B O S C H Radio-Af- l:"I ~ 

skærmnlng. Denne praktiske U 
. Foranstaltning holder den ------------
gnistrende Højfrekvensstrøm 
borte fra Radloanlæget. Fly

vesikkerheden og Præcisio
nen er desuden afhængig af 

Anvendelsen af BOSCH Start-----• • magnet, BOS C H-Tændings
magnet, BOSCH- Dynamo og 

BOSCH-Tændrør. - Enhver 
I Flyver, der vll være sikker I 
r Luften, - f I y v e r m e d 

ROBERT BOSCH•A.-G., STUTTGART 
ENEFORHANDLER FOR DAN MARK, 

A/s MAGNETO - KØBENHAVN Ø, 
TLF.1 13862 (4 LEON,) - TLGR,-AOR,1 BOSCHTÆNOING 

• 

• 

Ballonfabrik Augsburg 
tidl. A. RIEDINGER 

leverer 

i bedste Konstruktion og Udførelse; 

Observationsballoner 

Motoriserede 
Observationsballoner 

Motorballoner 

Fri balloner 

Reklameballoner 
af enhver Form 

Ballonspil 

Benyt 
Ekspresruterne { København-Berlin 

København-Hamburg 
Flyvetid 
1 Time 50 Min, 
Flyvetld 
1 Time 40 Min, 

Ruten beflyves udelukkende af 
de nyeste, største og mest moderne Maskiner. 

FOKKER F XII - 3-mot. - 16 Passagerer. 
JUNKERS JU 52 - 3-mot - 16 Passagerer, 

8.30 
9@ ! ~~b 117.10 16.45 

8.45 9.55 KØBENHAVN 16.55 16.30 
9.00 10.15 KØBENHAVN 16.35 16.15 

12.10 BERLIN 14.35 

10.40 - HAMBURG - 14.45 

DET DANSKE LUFTFARTSELSKAB A/s 

• 

• 



.---• fJVIND CHRISTfNSEN 
fh.AUGUST BANGS -FORLAG 

BOGTRYKKfRI · PAPIRHANDtl •-----. 
VESTERBROGADE 60 MEZZ. TELEFON 13404 • GIR0: 23824 

LEVERER 
TRYKSAGER - PAPIRVARER - KONTORARTIKLER 

_AS_P_66c ELO s E99_D_0_PE_ 
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7. Aargang 

Ekspedition: 
Ih. AUGUST BANOS FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN 

Tel1. 13.404 
Vesterbrogade 60. 

Øverst fra venstre: Fru Komman
dørkaptajn Orandjean, l(omman• 
derkaptajn Orandjean, Flyveme
kanikerGreve Rasmussen.Seløjta. 
Munter's Moder, Fru Selejtnant 
Munter og Selejtnant Munter. 

Den 22. Juni om Morgenen startede den første danske 
Flyvemaskine fra København med Færøerne som Maal. Det 
var et Dantorp-Søluftfartøj, tilhørende Flyvevæsenet, og 
som Besætning medførte det Flyvevæsenets Chef, Komman
dørkaptajn Grandjean (Navigatør), Søløjtnant Munter (Fly-

ver) og Greve-Rasmussen (Radiotelegrafist). Samme Dags 
Eftermiddag landedes ved Tveraa i Trangisvaag efter 9 Ti
mers Flyvning. 

Hjemflyvning fandt Sted den 29. Juni. Efter 8 Timers 
Flyvning Kl. 18,00 ved Luftmarinestationen Køb,•nhavn. 
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Kastrup Lufthavn. 

Der er nogen, der l>iger, al der for Tiden er flere Pa1,
sagercr, som benytter Luftvejen mellem Kobcnha,·n 
og del sydlige Udland, end der er Passagerer med 

Gedser Wurnemiinde Færgen, og at dømme efter det vold
somme Rykind i Kastrup Lufthavn, er vi tilbojelig til at 
mene det samme. 

Det er glrc~deligt at se - for det er den \ ' ej, vi skal med 
Trafiken paa U dlandel. i\Iaaske ser D.S.B. ikke med s,l?rlig 
Vclvillie paa Udviklingen; men for del furstc kan den ikke 
bremses - og for det andet var der ogsaa engang, da Ba
nerne kaprede Passagererne fra Deligcncerne. 

A l lre111111ede, fly\'ende Gæi.ler lrnr Luftluwnen i Juni 
i\Iaaned været besogl af Englænderen Bellwille; han 
kom en af de sid~te Dage i i\Iaj med en Leopard i\Ioth . 

og den 1. .Juni floj han videre til Hamburg. Den 6. kom 
Englænderen Euysler - ligeledes i en Leopard ~Ioth - og 
Dagen efter l'Joj han til Hamburg. 

En Dragon i\Ioth, tilhorende et nystartet, engelsk LuFtlra
fikselskab , kom med et Selskab paa 6 Pas:,agerer, der n1r 
paa Hundrejse i Europa. i\Iaskinen bc:,oglc Lufthavnen to 
Gan"c paa Hejsen til o•• fra Stockhol111 - men i be""C 
Tilf,~lde varede OJJholdcl kun cl Par Tim er. i\laskinen fu"i-
tc.~ af Englænderen Ledlie. 

Den svenske Gre11e von Schenkel aflagde Visit med en 
Pcrcival Gull paa Hejse fra i\lalmo Lil Hamburg; Svenskeren 
Suclerber!J kom fra Kiel paa \ ' ej til Stockholm med en Vi
king, og Englænderen Gmham kom fra Hamborg paa \'ej til 
Goteborg i en i\Ioth. 

Den 27. gæstede1, Lufthavnen af tre lilhauiske Militærfly
vemaskiner, der var paa en Flyvning Europa rundt. Det 
var tosædede i\laskiner af Iithauisk Konstruktion, udstyret 
med Brhtol Pegasus i\lotorer. 

Den eneste fremmede Flyver, der har slaaet sig ned i 
Lurthavnen for l:l'ngere Tid, er Hogriyveren, Friherre 11011 

Peilil:sch. Stille Vejr kan man som bekendt vente hl'nge 
paa her i Danmark og stille skal der ,·:l're for at kunne 
skrive. 

Somlllel'!..æsonen har givet Erh\'ervsfly,·erne noget at be
-~lille. Yed Siden af sine Skoleflyvninger i Lufthavnen, 
hvorunder den unge Hr. Anlho11se11 har bestaaet Pro

verne til Sportsflyvercertifikatet, har /-I. I. M. Jensen, sam
men med Falrlskærmsudspringersken Frk. Selt, deltaget i 

Flyveopvisninger i Hader~lev, Gram, Dyln•ad, Grindsted og 
Skibby. 

Lojtnant H'ill1·up har været paa Fotograferingsflyvninger 
i Jylland, og Al'Vid 1/ansen har foretaget en Del Luftfoto
grnfering over Sjælland og Jylland. 

Pri\'atflyvernes Kreds er blevet forøget med en ny Flyve
maskineejer, idet Dr. Hagedom har kobl en Gips)' 
i\folh af Direktor Thielst. Indvielsen af den nye Han

gar paa Grenen har foraarsaget en forholdsvis livlig Trafik 
til .Jyllands nordligste Spids, og baade Din•klor Thielsl, Fa
brikant Auy11stinus og Prokurbt Ib Aller har et Par Gange 
\':l'rct f'lyvende til Skagen. 

Natten mellem den 18. og 19. fik Det Danske Luftfarts
selskab Anmodning om at stille en Flyvemaskine til 
Disposition for en hollandsk Dame, der hurtigst mu

ligt ønskede at blive befordret til Twente i Sydholland, 
hvor hendes Fader laa for Døden. 

Kl. 3,1::i om Morgenen starlede Lojtnanl Steinbeck, med 
Lojtnant Damm som Radiotelegrafist, i en Fokker F. VTI, og 
fire Timer senere landede Maskinen ved Twente. 

::. 

P olitiken og Del Danske Luftfartselskab havde l'aael den 
gode Id at invitere 1000 af Beboerne i De gamles By 
paa en Flyvetur over København, og den 27. om Ef

termiddagen kom de 100 gamle kørende i Turistbiler til 
Lufthavnen, hvor to Fokker F. VII stod klar til at give dem 
den længe onskede Luftdaab. 

Flyveturen blev en storslaaet Oplevelse for alle de gamle 
- undtagen for een eneste, en Dame paa 92 Aar. Da alle 
efter Flyveturen sad bænket hos Hammer, der beredvilligt 
havde inviteret hele Selskabet paa Kaffe og Wienerbrod, 
udtrykte den gamle Dame sin Misfornøjelse over, at hun 
ikke havde faaet den Fly,•etur, der var lovet hende. Selv
følgelig havde hun været i Luften sammen med alle de 
øvrige, men Flyveturen var forløbet saa roligt og behage
ligt - at hun slet ikke havde mærket det. 

Der foretages stadig Passagerflyvninger med Skolebørn , 
og efter at de allerældsle nu ogsaa har været i Luften, er 
der ingen, der mere kan komme og sige: >Nej, jeg er for 
gammel, jeg kan ikke taale at fly,•e. « -

ingeniør Pelzners Arbejde for Svæveflyvningen i Sverrig. 

S \'ÆVEFLYVNINGEN i Sverrig er ikke mere end nogle 
faa Aar gammel, idet den egentlig første begyndte, 
da den tyske Ingeniør Pelrner i 1931 startede sin 

Flyveskole ved Glemmingehro. 
I Lohet af de tre Aar, der er gaaet, har den svenske 

S,·æveflyvcskole udfoldet en livlig Virksomhed. Der har 
været bygget 8 Svæveplaner, og for Tiden er to Flyve111a
skiner under Bygning: en med 80 H.K. Siemensmotor, og 
en anden med 120 H.K. Mercedesmotor. 

Det første Svæveplan, der blev bygget til Elevuddannelse, 
var et aabent Monoplan med 10 m Spændvidde og en Glide
vinkel paa 1 :12. I Løbet af Sommeren 1931 foretog den 
over 500 vellykkede Svæveflugter. 

Efter et Par Ny,bygninger i Vinterens Løb, blev der Som
meren 19332 igen taget fat paa Elevuddannelsen. Denne 

Gang var Svæveplanet forsynet med en lukket Krop, der 
viste sig udmærket egnet til Formaalet. Spændvidden var 
14 m, Vægten 140 kg og Glidevinklen 1 :18. Der blev fore
taget over iiOO Starter, og det lykkedes en af Eleverne at 
holde sig i Luften i 1:, Min. 10 Sek. Alle Starterne foregik 
Yed Hjælp af Gummitov. 

I Efteraaret og Vinteren 1933 startede Ingeniør Pelzner 
med en lille Ekspedition til Åre med to Svæveplaner for at 
prøve Vindforholdene i Fjeldegnene. Vanskelige Trans
portforhold, ugunstige Vindforhold og Overisning af Bære
planet lagde imidlertid saa mange Hindringer i Vejen, at 
Eksperimenterne efter kort Tids Forløb maatte opgives. 

De to Svæveplaner befinder sig nu atter i det sydlige 
Sverrig, og i indeværende Sommer fortsættes Skoleflyv-
ningerne for fuld Kraft. Tage Svensson. 
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Hangaren paa Grenen. 

Fra Indvielsen af den nyopførte Hangar paa Skagen. Øverst den flagsmykkede Hangar og de Flyvemaskiner, der var tilstede ved Indvielsen. Nederst ses Han• 
garen, paa hvis Tag der er malet .Skagen Airport•, og paa Billedet til højre bydes Flyverne Velkommen ved en lille Festlighed I den .rummelige Hangar. 

FOR første Gangi er der blevet gjort noget for 
Sportsflyvningen herhjemme, idet en Privat
mand har ladet opføre en Hangar paa Skagen. 

Foregangsmanden er Ejeren af Skagens Badehotel , 
Direktør Jensen, der aabenbart i Tide har set, hvad 
det betyder at imødekomme Sportsflyvningens Behov. 
Med sin store, flade Strandbred ud mod Vesterhavet, 
har Skagen været et yndet Udflugrtssted for Privat
flyvere og efter Hangarens Opførelse vil der sikkert 
blive endnu mere Tilløb til Danmarks nordligste Fly
veplads. 

Direktør Thielst har i flere Aar været en ivrig Tals
mand for den nyopførte Hangar, idet han meget rig
tigt har hævdet at Skagen som Udflugtssted for Fly
vere ligger lige saa godt for norske og svenske som 
for de danske Flyvere, der har hjemme i København; 
- i visse Retninger endog bedre. 

Hangaren stod færdig i Begyndelsen af Juni. og 
Indvielsen, der foregik ved en lille Festlighed, havde 
lokket en Del FlJVemaskiner til Skagen. Direktor 
Thielst var der med sin Moth Major Fabrikant Augu
stinus med en Gipsy Moth, Prokurist Ib Aller og Frue 
ligeledes med en Gipsy Moth, den svenske Flyver 
Andree med en Percival Gull (to Pobjoi Motorer), og 

Kaptajnløjtnant Lærum var kommet paa Besøg med 
en Dragon Moth. 

* * * Hangaren, der fortrinsvis er bygget til Sportsfly~•e-
maskiner, kan rumme 8-10 Maskiner, - vel at mær
ke, naar Maskinerne er saadan indrettet, at Planerne 
kan klappes tilbage langs med Kroppen. Den er 
bygget af Træ, og dens Storrelse er 12 m X 19 m. 
Den er opført paa et Sted mellem Sandklitterne. hvor 
den ligger godt beskyttet mod den kraftige Vind, der 
kan blæse over Danmarks nordligste Punkt. 

Umiddelbart Øst for Hotellet. paa en temmelig hoj 
Klit. er der anbragt en Vindpose paa en høj Mast. 

* * * Til Betjening af besøgende Luftfartøjer har Shell 
anlagt en Benzinstation, der omfatter to 1500 Liter 
Tanke og en Benzinvogn, der rummer 200 Liter. End
videre forefindes Olie, Benzintragt, Vaskeskind og 
Halevogn. 

Landingsarealet er beliggende lige foran Badehotel
let. og selve Strandbredden anvendes som Start- og 
Landingsplads. Sandbunden er meget fast og jæYn. 
og selv med større Maskiner kan der landes og star
tes i alle Retninger. 
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St. Hans Fest paa Avnø. 

N AAR Sonernels Flyveskole laver St. Hans Baal 
paa Avnø. sker der altid mærkværdige Ting i 
dette ellers saa afsides Hjørne af Sjælland; for 

det er nemlig ikke noget helt almindeligt St. Hans 
Baal. 

De gamle Fiskere kørte Heksen. 

l Aar ha\'de luse Rygter og godt Vejr hidkaldt om
kring 1000 af Sydsjællands Beboere, fyldte af Spæn 
ding og Forventning om noget exceptionelt. Og de 

De to Troubadourer. 

blev ikke skuffede. Den store Skare havde samlet 
sig udenfor Hangaren. En stor Procession skred ud 
af denne anført af to Troubadurer med Hornmusik 
og Trommer. En gigantisk Heks med fantastisk Ud-

styr sad i en Baad trukket af seks gamle skæggede 
Fiskere (Flyveelever). Disse blev anført af Kong 
Neptun i egen , høje « Person med Trefork og det 
hele. Efter dem fulgte en ærværdig Abbed nwd fire 
agtværdige Munke i Kutter og med Rosenkrans og 

Den ædle Dommer med Aktor og Defensor. 

Bønnebøger etc. Disse sidste messede uafladeligt til 
de ensformige Toner fra Radioens Pausesignal: •Gid 
Fanden tage den lede Quind, hun er en værre Heksq. 

Abbeden med sine Munke. 

Dernæst fulgte en Dommer, en Aktor, en Defensor og 
en Bøddel, denne sidste paa en Kærre trukket af en 
Hest. 

Og nu oprandt en Domsforhandling med mange 
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stride Ord og skumle Antydninger præget af Lokali
teten. Med stor Kraft paaviste Aktor, hvorledes den 
afskyelige Quind havde været Ophav til alskens Ulyk
ker og Skandaler paa Stationen, saasom de foregaa
ende Dages elendige Vejrforhold, et Understel, som 
ha varerede under Skoleflyvning, en Fodboldkamp 
mod Sydsjællands Favoritter, hvor en Flyveelev bræk
kede Benet, og Kampen tabtes etc. etc. Og Defensor 

Kong Neptun med Heksen. 

gendrev med sand Virtuositet de mange Paastande. 
Det blev en Procedure af Rang, Højesteret værdig. 
Prosa og Vers og mange Injurier gjorde den drama
tisk og til Tider barok og udløste stor Jubel i For
samlingen. Men efter megen Forhandling og efter 
den ædle Dommers dybsindige Overvejelse, trak De
fensor dog det korte Straa; og den lede Quind blev 
dømt til Døden paa Baalet. Retfærdigheden skete 
Fyldest, idet hun i Procession blev ført til et Baal af 
enorme Dimensioner. Bøddelen fulgte med hele sit 
Udstyr af uhyggeligt Værktøj; og før han udførte sin 
grufulde Pligt og antændte Baalet, der var gennem-
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syret med gammel Olie etc., messede Abbeden for 
sidste Gang en uhyrlig Blanding af latinsk og dansk. 
Og saa røg hun til Bloksbjerg, den gamle, i et fæno
menalt Ildhav, som lyste viden om. Troubadurerne 
smeldede en Fanfare til Afsked; og Dommeren tog 
Paryk og Skæg af, blev pludselig til Chef for Luft
marinestationen og holdt en Tale til Forsamlingen, 
som anført af Stationens Besætning sang Midsommeii'-

Den skumle Bøddel. 

visen og Der er et yndigt Land. Godsejer Prejsz sva
rede med en Tale paa Beboernes Vegne; og Skærsom
mernatstemningen bredte sig over den store Skare. 

Efter Baalet festede Stationen med sine indbudte 
Gæster; og Dansen gik, indtil Dagskæret i Nord trak 
over mod Øst. Ved denne Lejlighed fremkom hos
staaende lille Digt, som Øhlenschlæger i sin Tid øjen
synlig har skrevet til Søværnets Flyveskole, inspireret 
efter et Visit paa den teoretiske Skole paa Quinti Ba
stion i København og paa den praktiske Skole paa 
Avnø. 

L. P. 

FLYVE SKOLEN 

D
e higer og søger 

i gamle Bøger; 
med Slid og Møje 

og søvntynget Øje 
de prøver at fatte 
med Hjerner trætte 
den Videnskabsflom 
og Visdom, som 
de Lærer udfolde 
bag Quinti Volde. 

Flyvebedrifter 
anede, trylle -
men i Mulm de sig hylle 
de gamle Skrifter. 

Af Aerodynamikken 
og Motorteknikken 
lidet er naaet -
kun det halve forstaaet. 
Og Flagsignalering 
og Luftnavigering 
er skrappe Retter 
for . trætte Kadetter. -
Fra Meteorologiens Sfære 
til Vaabenlære. -
Er det noget Under, 
at en enkelt blunder. 
Tjenestekendskab 
og Sømandsberedskab 
somt Luftfartens Love 
faar flere til at sove. 

Og Blikket stirrer, 
sig Tanken forvirrer. 
Man kræver og kræver, 
til Eleverne bæver; 
og i Taage de famler, 
til clet hele ramler. 
Eksamen er forhaanden 
for de svage i Aanden. 

Skyen suser, 
Natten bruser. 
Dagene rinder, 
og Eksamen svinder. 
Lidt blev der naaef; 
alle har bestaaet, 
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mens Lærerne sukker, -
og Quinti lukker. 

De ovre Regioner 
toner; 
og Quinti Bastioner 
sig langsomt fortoner. 
Tiderne skifter; 
atter Flyvebedrifter 
Dromme opfylder 
og Hjerter fortryller. 
Liv igen opdukker 
naar Avno oplukker. 

De sig mode, de sig mode 
de Flyvekadetter; 
og med Øjne som glode 
de Avnø besætter. -
En sagte Torden dundrer, 
sig Flyvelærerne undrer. 

Natten er borte, 
og naar det dages 
Hangarens Porte 
aller oplades. 
A vro, den gamle, 
pruster og fnyser, 
sig prover at samle 
men indvendig gyser. 
Sørgmodig den skæver 
til sin Haleslæver; 
tungt den aander 
og sig vaander. 
En Rædsel griber 
hver Fiber, 

Verdensmester i Luftakrobatik. 

naar daglig de Flyvekadetter 
for grufuld Tortur den udsætter. 
De er sjældne og faa 
som at flyve forstaa; 
som ej Jordlænker binder, 
naar nlaskinen spinder. -
Og at starte og stige 
og holde den lige 
~ildig og aarle 
uden at stalle, 
og huske forinden 
at ha' Næsen i Vinden. 
Og at dreje rigtigt 
er meget vigtigt 
samt nøjagtig at glide. -
Det er trygt at vide, 
at Læreren er med 
paa det kritiske Sted; 
for just paa Finalen 
han redder Skandalen. 

Ude midt paa Pladsen 
sidder en Lærer paa Kassen 
og vogter Elevernes Færden 
oppe i Fuglenes Verde1L 
Til sig selv han taler 
i Sjælekvaler. 
For nu skal Eleverne sande, 
hYor svært det er at lande. 

:--u lukkes for Gassen, 
t•n Gysen farer 
hen over Pladsen. 
Fugleskarer 
pludselig tier, 
dødstille Tavshed 
alt indvier. -

Nyt fra alle Lande. 

Under Konkurrencen om Verdensmesterskabet i Luft
akrobatik, der afholdtes i Vincennes ved Paris i forrige 
Maaned, blev Tyskeren Fieseler Nr. 1 med · 645 Points, 
Franskmanden Delroyal Nr. 2 med 622 Points, Tyskeren 
Achgelis Nr. 3 med 537 Points og Czekoslovaken Novak 
Nr. 4 med 451 Points. 

Højderekorden med Raaoliemotor. 

Den , Bristol < Phoenix Raaoliemotor, som Englænderen 
Penrose anvendte til sin Højdeflyvning, hvor han naaede 
8540 m, bruger 35 pCt. mindre Brændstof i Forhold til den 
samme Type Benzinmotor, Jupiter VIII. F. 

Tysk Svæveflyverekord. 

Skal Manøvren lykkes, 
maa Maskinen dykkes; 
nej, det var for meget, 
pas paa, De har drejet. 
De maa Næsen hæve, 
husk paa, De skal svæve. 
Tnck dog Pinden tilbage! 
aa, gid Pokker Dem tage. -
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:.\laskinen gynger som Brænding, 
<,ud fri o~, sikke en Landing. 

Xaturens Son 
ukendt i Løn 
men ~0111 sine Fædre 
kraftig og stor 
dyrkende sin Jord, 
ham vil vi h ~cdre; -
han skal ud at grave, 
skuffe Gange, luge Have, 
ud til \'ageren rende 
og Landings T'et vende. 
For dejlig fri sk ;\lotion 
har Avno Tradition. 

:.\I) ~ti~k Frihedsaand omsvæver 
.\ v110's stille Enemærker. 
Herlighedens Glans ombæver 
Stedet og gor Underværker. 
Skonne Sted, som os fortryller, 
Li,et altid du forgylder. 
Yalhals Guder hid er kommen, 
lad os værne Helligdommen. 

L. P. 

Ny engelsk Luft-Limousine. Den bekendte Svæveflyver Hans Fischer fra Darmstadt 
har fornylig sat en Rekord i Svæveflugt ved at tilbage
lægge Strækningen fra Darmstadt til Weimar. Med sit 
Svæveplan , Windspiel« tilbagelagde han 235 Kilometer. 

Den nye Avro 641 (eller Commodore) Kabine-Flyvemaskine 
med Plads til 5 Personer. Motor: Siddeley Lynx, 

7-Cyl. 215 H.K. niotor. 
(Fortsættes nederst næste Side.) 
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Herhjemme &a. 
Ny Sportsflyver. 

Paa li. I. li/. Jensens Flyverskole har den 19-aarige Svend 
Anthonsen taget sit Sportsflyvercertifikat. >Flyve gratu
lerer den nye Sportsfly,·er. 

Forevisning af Kastrup Lufthavn. 

Nlilitærflyveren, Sergent Østen, der har faaet Tilladelse 
til at vise Publikum rundt i Lufthavnen, er paa visse Dage 

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

d en mest optagne i\Iand i Havnen. Dagen lang kan Publi
kum strømme til for at faa Lejlighed til at bese Maskiner og 
Hangarer, samtidig med at Sergent Østen giver de Beso
gende en orienterende Forklaring af alt det nye, de ser. 

Luftlraflkens vældige Fremgang. 

D.D.L.'s Stationschef, Lojtnant Lybye, meddeler os, at 
Antallet af Passagerer til og fra Kastrup Lufthavn for lste 
Halvaar af 1934 udgor 10,Ci55. De tilsvarende Tal for 1933 
var 5154 og for 1932 3245. 

Bravo. -

»Nordisk Flyverpokal•. 

Fra Sverig foreligger der Meddelelse om, at man paata.•n
ker at anmelde 12 Maskiner til Deltagelse i >Nordisk Fly
verpokal «. 

Amerikanske Flyvemaskiner i Tyskland. 

To af de tre Boening-Maskiner, som Deutsche Luft-Hansa 
har købt i Amerika, er blevet. taget i Brug i Tyskland. Des
uden har det tyske Luftsportsforbund købt seks eenmotore
de Skoleflyvemaskiner af en ny amerikansk Type. De 
amerikanske Flyvemaskiner skal anvendes til Sammenlig
ning med de eksisterende tyske Flyvemaskiner. 

Dieselflyvemotor paa 1200 H.K. 

Ingeniør Deschamps ved Lambert Engine & Machine Co. 
i U. S. A. har konstrueret en Dieselflyvemotor paa 1200 
H.K. Den har tolv Cylindre i V-Form, og dens Tornvægt 
er ca. 1200 kg. En detailleret Beskrivelse findes i >Flight< 
24. Maj 1934. 

Ny Flyvemaskineejer. 

Dr. med. Hagedorn har købt en Gipsy l\Ioth af Dir. 
Thielst. 

Ballonopstigning fra Hærens Ballonpark. 

Hærens Friballon »Dannebrog« startede den 26. Juni Kl. 
11,45 fra Ballonparkens Øvelsesplads paa Amager, og efter 
et Par Timers Forløb landede den glat ved Stenlille. Bal
lonen førtes af Ballonparkens Chef, Kaptajnløjtnant Poul
sen, og desuden medfulgte Løjtnant Hansen og Sekondløjt
nant Jørgensen. 

Sammenkomst i »Danske Flyvere«. 

Lørdag den 14. Juli afholder Foreningen >Danske Fly
vere< sin aarlige Skovtur. Der mødes paa Flyvepladsen 
ved Kløvermarksvejen, hvorfra der køres mod ukendt Maal. 

Et af !\farinens Søluftfartøjer til Østgrønland. 

Da »Gustav Holme i forrige Uge gik fra København, med
førte det et af Marinens Heinkel-SøliJftfartøjer. Under Sø
løjtnant Overby's Føring skal det i de kommende Maane
der anvendes til en Række Studieflyvninger paa Østgrøn
land. Skibet selv skal benyttes som Basis. 

l\lotorballonen paa Prøvetur. 

Den 28 . .Juni var Hærens nye Motorballon (se :.Flyve Nr. 
6/1934) ude paa sin første Tur med Ballonparkens Chef, 
Kaptajnløjtnant Poulsen som Fører. Turen forløb vel
lykket. 

Flyvestæmet i Kastrup den 8. Juli. 

I næste Nummer af »Flyve bringer vi en Omtale af Poli
tiken og »Danske Flyverees Flyvestævne, som har fundet 
Sted, efter at Bladet er gaaet i Trykken. 

Luftfortsudstillingen. 

Trods Sommervarmen arbejdes for fuld Kraft paa at for
berede Luftfartsudstillingen i Forum, og efter alle de man
ge Tilmeldelser at dømme, synes Sukces'en at være sikret. 
Hele Pladsen i Forums vældige Rum er nu optaget. Eng
lænderne har sikret sig et meget stort Areal; Direktør Ra
the's Rejse til Moskwa har reuslteret i en interessant sovjet
russisk Repræsentation; Franskmændene udstillet; Czeko
slovakiet bliver repræsenteret, og endelig møder den dan
ske Hær og Marine med en stor Udstilling af Materiel. 

Lufttruflken i Sovjet-Rusland. 

I Løbet af Aaret 1933 er der paa de sovjetrussiske Luft
ruter blevet befordret 41,000 Passagerer, 1,900,000 kg Post 
og ca. 1,000,000 kg Gods. 

Sovjetrussisk Rekord I Svæveflugt. 

En af Lærerne ved Svæveflyveskolen i Koktebel har sat 
ny sovjetrussisk Rekord i Svæveflugt ved at holde sig i 
Luften i 17 Tim. 41 Min. 

Heste som Luftfragt. 

En tremotoret Junkers, der tilhører Lufttrafikselskabet 
paa Ny Guinea, har transporteret nitten Heste fra Kysten 
ind til Guldminedistrikterne. 
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Ordinær Generalforsamling. 

Den 16. Juni afholdt Foreningen sin ordinære Gene
ralforsamling, hvor Dagsordenen var følgende: Be
retning, Aflæggelse af Regnskab og Indstilling om 

Decharge for samme, Valg af Bestyrelsesmedlemmer, Valg 
af Revisorer, Foreningens Standpunkt til en eventuel Svæ
veflyveunion, samt Valg af Repræsentant til et Møde mel
lem de forskellige Svæveflyveforeninger, derefter Even
tuelt. 

Som Dirigent fungerede Hr. Assurandør L. Milfeldl. 
Cand. pharm. Knud Pedersen bød velkommen og aflagde 

Beretning om Foreningens ViI'ksomhed i det forløbne Aar. 
Kassereren Hr. A. Mørch aflagde Regnskab, for hvilket der 
blev givet Decharge. Efter Tur afgik følgende Bestyrelses
medlemmer: Knud Pedersen, Sigurd Sjøholm, begge blev 
med Akklamation genvalgt. Som ny Bestyrelsesmedlem
mer valgtes d'Herrer Jan Uhre og Ulrik Birch. Bestyrelsen 
bestaar herefter af følgende Herrer: 

Formand: Cand. pharm. Knud Pedersen, 
Næstformand: A. Mørch, 
Kasserer: Ulrik Birch, 
Flyve- og Værkstedsleder: Sigurd Sjøholm, 
Sekretær: Jan Uhre. 

Til Revisorer nyvalgtes d'Herrer: Aeroplansnedker Otto 
Eriksen og Kontorassistent Otto Schuliz. Under Punkt 5 
paa Dagsordenen, som omhandlede Unionen, blev vedtaget 
at vælge Hr. A. Mørch til som Repræsentant for Forenin
gen at forhandle med Repræsentanterne fra de øvrige Svæ
veflyveforeninger. Endvidere blev det vedtaget, at For
eningen efter bedste Evne skulde søge at opnaa et Sam
arbejde med de andre Foreninger, dog blev den udtry,kke
lige Betingelse stillet, at saafremt >Dansk Luftsport«s Pro
vinsafdelinger ikke mente at kunne tilslutte sig Unionen, 
vilde det være en Selvfølge, at Københavnergruppen heller 
ikke kunde være med. 

Under Punktet: Eventuelt, blev behandlet flere Ting an
gaaende Foreningens fremtidige Arbejde, saasom Øvelser 
o. s. v. 

Efter Generalforsamlingen samledes alle Medlemmerne 
til en hyggelig Sammenkomst, og baade Mødet og den ef
terfølgende Sammenkomst var præget af Kammeratskab, 
der varslede godt for Foreningens Fremskridt i det nye 
Aar. 
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Indbydelse til et Lejrophold i Norge. 
Gennem Det Kgl. Danske Aeronautiske Selskab har For

eningen modtaget følgende Indbydelse: 

Widerøe's Flyveselskab a/s tillader sig herved at 
indbyde dansk Ungdom til Flyvelejr paa Øra ved 
Frederiksstad i Tiden 5. Juli- 15. August d. A. 

Lejren kommer til at omfatte: _Flyveskole, Glide
flyveskole, Langtur og Træningsflyvning for Fly
vere, Træningsflyvning for Svæveflyvere, Modelflyv
ning. 

Ved Siden af Flyvningen vil der blive drevet Bad
ning, Sport, Sejlsport, Kanosport, Roning, Fodbold, 
Fri Idræt, ligesom der vil blive arrangeret Udflugter 
paa Oslofjorden, til Sejlsportscentrerne og Badeste
derne. 

Deltagerne kommer til at bo i Teltlejr og spise 
Fællesmaaltider tilberedt af en Kok. 

Opholdet vil koste 2 Kr. pr. Døgn. 
Deltagerne kan komme og rejse, naar det passer 

dem i den Tid, Lejren afholdes. 
For de, der ønsker det, vil der blive Anledning til 

at deltage i Flyveskolerne for samme Pris som Nord
mænd. Flyvning 50 Kr. i Timen; 10 Dages Svæve
flyvekursus med Anledning til at aflægge B-Prøven 
Kr. 150,00. 

For Flyvere med internationalt Privatførercertifi
cal vil der blive Anledning til at leje Maskiner (Gipsy 
Molh Sø- og Landflyvemaskine) for 45 Kr. i Timen + Assurance Kr. 10,00 pr. Time. Ligeledes vil der 
blive Anledning til at træne i Svæveflyvning. Prisen 
herfor er Kroner 20,00 for 10 Starter med Autospil. 

For viderekomne bliver der Anledning til at fore
tage Slæbeflyvning efter Flyvemaskine (2-sædet Gru
nau 8). Prisen herfor bliver 1,50 Kr. pr. Minut 
Flyvemaskinen slæber. 

Øra ved Frederikstad ligger ideelt ved Oslofjorden 
og byder paa rig Anledning til at drive Badning og 
al Slags Sport. Formaalet med Lejren er at samle 
dansk, svensk og norsk Ungdom til en herlig Som
merferie ved Oslofjorden, til Flyvning, Badning og 
Sport i Solskin og Sosprøjt. 

Det er vort Haab, al denne Lejr skal komme til at 
danne Indledning til en fast aarlig Sommerlejr, af
vekslende i Danmark, Sverige og Norge, hvor de 3 
Landes Sportsflyvere kan komme sammen til et kam
meratligt Samvær for at udveksle Tanker og Erfa
ringer. 

Vi ønsker hermed den danske Ungdom velkommen 
til vor Sommerlejr, naar som helst det passer i Ti
den 5. Juli- 15. August. 

Ærbødigst 

sign. Widerøe's Flyveselskap, 
Helge Skappel. 

Meddelelser. 
Siden den 27. Maj har der hver Søn- og Helligdag været 

afholdt Øvelser paa Lundtofte Flyveplads. Desværre til
lader Pladsen ikke denne Gang at bringe nogle Billeder 
derfra, men vi haaber at kunne gøre dette i næste Nr. Der 
er Øvelser hver .Søndag fra Kl. 9. 

* * * 
I Hjørring er der i Tilknytning til >Dansk Luftsporte 

startet en ny Svæveflyverforening ved Navn ,Falken«. Den 
nye Forening bestaar af 15 aktive Medlemmer, der har Hr. 
Ingeniør N. L. Dam, Hjørring, til Formand. Hr. Dam har 
i ca. eet Aar arbejdet energisk paa al faa 5tartet denne For
ening, og vi ønsker ham til Lykke med det opnaaede Re
sultat, ligesom vi ønsker vore ny Kolleger velkomne i 
Rækkerne med Haabet om et godt Kammeratskab og Sam
aI'bejde. 
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Aristokraten blandt Motorcycler 

~ 
Et B. P. Mærhe 

Uovertruffen Konstruktion 
Højeste britisk Kvalitet 

Bllllgste danske Priser 
10 fremragende Modeller • Prleer fra 

Kr. 1125.oo 
Forlang Prospekt 

Ib Krøyer Christensen A/s 
Omøgade 24 • Telefon: Ryvang 35 05 

MOTOR-PAL.Æ:ET 
Østerbrogade 20 • Telefon: Øbro 2878 

Flyvemaskiner 

r~□~~~, 
~GSi::O.:a>• GSi::O.:a>•~~ 

lll. S., Hellerup, spørger: 
Hvor gammel skal man være for at 

kunne faa udstedt Sportsflyvercertifi
kat? 

Sv. 19 Aar. 
- 0 

S. Rasmussen, Karrebæksminde, spør
ger: 

Hvilket Land tilhører de Flyvemaski
ner, der er mærket med Bogstaverne 
00 og PH. 

Sv. Henholdsvis Belgien og Holland. 

Luftfartforsikringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Fraktion for Danmark 
Tlf. Central 12 793 

-::• 

L" lykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 

Eagle Cameras Siebe Gorman's lltapparater 
K. L. G. Tændrør Lyssignaler 

Smith's Instrumenter Wood's Lærred 
Staalwire 

Vickers Dele til Bygning af Flyvemaskiner. 

Balloner Avional 

til Observation. 

Farvergade 15 Alfred Raffel A/s Tlf. Central 6395 

LIVSFORSIKRING 
ALLE ARTER FORSIKRING 

ASSURANDØR 

H. HEINRICH NIELSEN 
LØJTNANT I FLYVERTR0PPERNE 

RAADHUSPLADSEN 451 
CENTR, 9930 

HARDANGERGADE 3 
ØBR0 7923 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

NYE BØOER 
Howard Leigh: 

The Aircraft Modeller's Ouide. 

G. L. P. Henderson: ca. Kr. 4.25 

A Complete Course of Prac
tical Flylng. ca. Kr. 9.00 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telf, 2552 • 18303 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

K. Christensen, Assens, spørger: 

Kan Hærens nye Motorballon styres 
i Luften, naar Motoren ikke anvendes? 

Sv.: Nej, - lige saa lidt som en Baad 
kan styres, naar den driver med Strøm
men. 

- o-

l'. Esløv, p. t. Helsingør, spørger: 
»Flyv« bedes meddele mig, om Hæ

rens Flyveskole antager civile Flyve
elever. 

Sv. Nej - kun de, der har aftjent 
deres Værnepligt, kan blive antaget 
som Elever. 

- o 

Stud. med. spørger: 

Hvor meget koster det at blive ud
dannet til Sportsflyver, og hvor kan 
det lade sig gøre? 

Sv. Ca. 2000 Kr. Henvend Dem til 
Militærflyveren H. I. M. Jensen, Gyl
denlakvej 7, Tlf. Amager 757. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

NYE BØOER 
Taschenbuch der Luftflotten. 

IX. Aargang 1934. Militær-, Trafik
& Sportsflyvning. 488 Illustrationer. 

Indbundet ca. Kr. 18.50 

The History of British A viation 
1908-1914. 
Det første Værk fra Engelsk Flyv
nings Barndom. ca. Kr. 25.00 

H.C. Davis: 
Fly with me. 
Instruktionskursus for .A • License. 

ca. Kr. 6.00 

H. M. Schofield & W. E. Johns: 
The Pictorial Flying Course. 

ca. Kr. 6.00 
G. Douhet: 

La nuova dottrina di Ouerra. 
(La Guerra aerea) 400 Sider. Rom 1934. 

30 Lire. 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telf, 2552 - 13803 
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Det ideelle Udstyr til Blindflyvning 

SMITH'S INSTRUMENTER, omfattende Hældningsviser, 
Krængningsviser og Drejningsviser 

,,HUSUN" r\_~: - ,/ .. I . >, 
KOMPAS 

Type V Il 
passer til 

Olpsy og Hermes IV 
Motorer 

I '' ~. "· 

-- / -. __ -_ --::· -.::~fl -· 
;, . . / 

Type P. 4. Aperiodisk 

K. L. G. Tændrør 
bør naturligvis anvendes til Motoren. 

SMITH'S AIRCRAFT INSTRUMENTS 
(Branch of S. Smlth & Sons (M.A.), Ltd, 

SPECIALISTER I INSTRUMENTER TIL FLYVNING 
185, ORBAT PORTLAND STRBBT, LONDON, W. I. 

Stand Nr. 32 paa Luftfartsudstillingen i Forum. 

Type V 7 
til B.M.W., Lorraine 
Armstrong-Slddeley 

R.olls-R.oyce (V. 7/1.) 

REPRÆSENTANT FOR DANMARK - ALFRED RAFFEL A / s - KØBENHAVN 



,----• EJVIND CHRISTENSEN 
fh . AUGUST BANGS -FORLAG 

BOGTRYKKfRI · PAPIRHANDtL •------, 
VESTERBROGADE 150 MEZZ. TELEFON 13404 • GIRO 23824 

LEVERER 
TRYKSAGER - PAPIRVARER - KONTORARTIKLER 

_As_p_cscsc ELO s E99_D_0_1PE_ 
(LOVBESKYTTET) 

er fremstillet i nøje Overensstemmelse med Forsk.rifterne 
i B. E. S. A. Specifikation 2 D. 101, Januar 1923. 
111111111111111 ,111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111·11111111111111111111111111111111111111111111111111111111,111111111111111111111;r111111111111 

KLAR DOPE 
ALUMINIUM DOPE 

RØD DOPE 
Fortyndingsvædske samt Identificeringsfarver og Speeialiarver 

ENEFABRIKANTER: 

1s 0. F. ASP 

REN 

(SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER) 
PRAGS BOULEVARD 3'7 - KØBENHAVN S. 

DRØJ 



SELSKAB 

Nr. 8 August 1934 7. Aargang 

Redaktion: 
J. Foltmann, 

Telt. Amager 2613 y, 
Snorresgade 7. 

INDHOLD : Den 2. Internationale Luftfartsudstilling. S. 111. - Autogyro'en, S. 123. - Flyve• 
stævnet I Kastrup, S. 126. - Luftfartstrafik over Atlanten, S. 127. - Tjeluskin-Ekspe· 
ditionen , S. 128. - .Maxim Gorkl", S. 129. - Kastrup Lufthavn i Juli, S. 129. -
Nordisk Flyverpokal, S, 130. - Meddelelser fra Selskabet, S. 130. 

Ekspedition: 
fh. AUGUST BANGS FORLAG 
EJVIND CHIHSTENSEN 

Tetf. 13.404 
Vesterbrogade 60. 

Den 2. Internationale Luftfartsudstilling 
i København. 

Imperial Airways Luftliner af Armstrong Atlanta Typen. 

Som et Led i Det Kongelige Danske Aeronautiske 
Selskabs 25 Aars Jubilæum afholdes -den 2 inter
nationale Luftfartsu-dstilling i Forum i Dagene 

fra den 17. August til den 2. September. 
Udstillingens Protektor er Hs. Kgl. Højhed Kronprins 

Frederik. 
Ærespræsidium: Selskabets Formand, Statsministe

r-en, Udenrigsministeren og Overpræsidenten i Kø
benhavn. 

Forretningsudvalget bestaar af: Direktør Tyge J. 

Rothe, Formand; Direktør Aug. Gihm; Højesteretssag
fører Albert Jørgemen; Kaptajn G. Fiirstnow Sekretær, 
og Rasmus Naver, Presseattache. 

Komiteen bestaar af: Selskabets Bestyrelse, Depar
temento11ef Finn Hoskiær og Direktør Chr H. Olesen, 
Vicepræsidenter; Kaptajn S. A. Andersen; Direktør, 
Kammer/herre H. A. Bernlwft; Ingeniør M. P. Eskild
sen; Direktør W. Falck; Oberst C. Førslev; Komman
dørkaptajn A. Grandjean; Direktør Percy /psen; Høje
steretssagfør-er Alb. V. Jørgensen; Gros.~erer Holger 
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Planribbe-Komtruktionen. Ved et Bord ses en Mand 
ifærd med at forarbe,ide Ribber af Træ til Bæreplaner. 
Disse Ribber bestaar af mange smaa Dele og er meget 
lette og dog stærk!'. 

Lysbilleder. Paa Standen findes cl automatisk Lys
billedapparat, hvor der forefindes en Serie Billeder vi
sende forsk(•llige Arbejder og Dclaillcr fra Flyvcma-

Nr. 8 

!>kinekonstruktionen paa Orlogsværftet saml Billeder 
fm den daglige Tjene!.tc paa Luftmarinestationerne. 

Fotografier fm Flyveuæ.~enef. En Serie store Fotogra
fier viser de forskellige Typer Luftfartøjer, som for 
Tiden anvendes ved Flyvevæsenet. Endvidt>rc fin:!Ps 
Billeder Ira Luftmarinestationerne København , Ring
sted og Arnø <;amt nogle Flyvebilleder. 

Del Danske Luftl, rtselskabs 3-motorede !·okker F .12. 

Det Kongelige Danske Aeronautiske Selskab. 

Umiddelbart indenfor Hovedindgangen har Selska 
bet indrettet en Stand, hvor der vil blive givet alle Op
lysninger om Selskabets Virksomhed m . m., og hvor 
eventuelle nye Medlemmer vil kunne indtegne sig. 

A/S. O. F. Asp Lakfabrik. 

A/S. 0. F. Asp Lakfabrik, der er Specialfabrik for 
Nitrocelluloselakker, udstiller en Række Prøver af 
dets , Celose« Dope. 

Firmaets Dope har vundet overordentlig stor Udbre
delse her i Landet, hvor del bl. a. anvendes af Hærens 
Flyvertropper, Marinens Flyvevæsen og Luftfartsel
skabet. 

Dansk Kugleleje A/S. S.K.F. 

S.K.F.-Lejernes Anvendelse i Flyvemaskiner vises 
ved en genncmskaaret, arbejdende 9-cylindret Flyve
motor samt ved forskellige Illustrationer af kendte 
Flyvemaskinetyper, der anvender S.K.F.-Lejer. 

A/S. Dansk Rekylriffel Syndikat. 

Madsen Vaaben til Bevæbning af Flyvemaskiner 
samt Madsen Vaaben til Bekæmpelse af Luftmaal. 

Madsen Geværer anvendes bl. a. i samtlige Maskiner 
ved Hærens Flyvertropper. 

Duralumin. 

Duralumin Nordiske Afdeling udstiller fra Messrs. 
James Rooth & Co. Ltd. i Birmingham originalt, en-

ge lsk Vickers Duralumin i Rør, Slænger, Plader og 
Presstykker. 

Endvidere LetmetaJlel M.G. i og en Propel, smedet 
nf engelsk Vicker's Duralumin. 

Falck's Uedningskorps. 

Gasbeskyttelsesrum, saaledes som et saadant Rum 
bedst og biUigst .kan opføres i en almindelig Beboel
sesejendom. 

Desuden Gasmasker og Redningsmateriel fra Drå
gerwerk i Liibeck og en historisk UdstilJing af Dra
gers Beskyttelsesmateriel. 

A/S. Fisker & Nielsen. 

Den danske St~vsuger Ni I fisk. 

HA- NI- OL. 

Hens~midlet Ha -Ni -Ol. 

Georg Hansen. 

Speciallygtcr, Orienteringsspejle og Panoramaspejle. 
RensP- og Poleremidlet , Tumbler • . 

Luftfartsselskaberne. 
(A.B.A.; Air France ; D.D.L. ; K.L.M.; Lufthansa og 
SABENA.) 
Statistik, ModeJler og Fotografier. 

Maritime Agency. 

Billedserien , Flyvemaskinens Udvikling«. 

Nafta Benzin. 
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Nordisk Aluminiums Industri. 

Aluminium og Aluminiumlegeringer i Form af Raa
metal, Halvfabrikata og færdige Fabrikata. 

, Nowico«. 

Luftfotografier. 

Conrad Petersen. 

Flyverkameraet •Avia 

Politikens Flyveklub. 

Ved at arrangere Flyvningerne med de Unge i Ka
strup Lufthavn har Politiken skabt en stor Interesse 
for Flyvningens Sag blandt den opvoksende Ungdom, 
og paa Standen i Forum vil de mange Medlemmer af 
•Politikens Flyveklub• kunne søge Oplysninger om 
alt det nye, de ser paa Udstillingen. 
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Knud Rasmussens Boghandel. 

Boger om Flyvning; Bøger om Sport. 

Simonsen og "\\7eel. 
Forbindkasser, Tasker, Baarer og andet Rednings

materiel. 

Statens Lufthavn. 
Kort over Lufthavnen, Statistik og Fotografier. 

A/S. Taifun. 
Støvsugeren T a i f u n . 

Zone redningskorpset. 

Gasbeskyttelseskælder, Gasbeskyttelsesmateriel 
Redningsma teriel. 

orr .., 

ENGLAND. 

Airspeed (1934) Ltd., Portsmouth. 

Model af den af Firm~et byggede , Courier« Type. 
Maskinen anvendes paa mindre Luftruter, og blandt 
dens Hovedegenskaber maa nævnes: stor Marchhastig
hed og stor Nyttelast i Forhold til dens 260 HK. Motor. 

Maskinen er udstyret med Airspeed patenterede, 
indtrækkeligt Understel, der har fundet Anvendelse 
mange Steder Verden over. 

En Maskine af denne Type vil i Dagene fra den 17. 
til 24. August være stationeret i Kastrup LufUrnvn, 
hvor den vil blive demonstreret i Luften. Eventuelle 
interesserede kan henvende sig til Mr. Bramson i 
Lufthavnen. 

Armstrong Siddeley Motors Ltd., Coventry. 

Armstrong Siddeley Motors usdtiller to af dets Mo
tortyper: •Tigere og , Pantherc. 

Siddeley luftkølede Motorer fremstilles i flere for
skellige Størrelser. De mindre har Cylindrene an
bragt i een Række, medens de større har Cylindrene 
anbragt i to Rækker. Sidstnævnte Typer har vundet 
overordentlig stor Udbredelse i alle Typer af militære 
Flyvemaskiner og større civile Flyvemaskiner, medens 
Siddeley l\lotorerne med een Række Cylindre anven
des til Træningsbrug og mindre, civile Flyvemaskiner. 

Siddeley Motorer anvendes bl. a. herhjemme ved 
l\Iarinens Flyvevæsen i dets Skolemaskiner, Heinkel
luftfartøjer, Dankok Jagere og Torpedo-Luftfartøjer. 

Som et andet Eksempel kan nævnes, at de Siddeley 
Jaguar Motorer, der anvendes af Imperial Airway's 
Argosi-Typer, har fløjet 10.489.700 Motor/miles, me
dens Siddeley-Serval · Motorerne i Atalanta-Luftfar
tojerne har fløjet 2.815.952 Motor/miles, og Siddeley 
Lynx og Siddeley Genet Major i Avro X og Wessex 
Luftfartøje~ har fløjet henholdsvis 1.242.100 og 713. 700 
Motor/miles. 

Sir \V. G. Armsh•ong Whitworth Aircraft Ltd., 
Coventry. 

En eensædet Jager af Scimitar Typen A.W.35, ud-

styret med Armstrong Siddeley Panther VII Motor 
med Kompressor (l\lax. 640 H.K). 

Hvad der særlig maa fremhæves ved denne nye Ty
pe, er dens overordentlig store Manøvredygtighed, 
store Ydeevne og dens fri Udsyn for Flyveren. 

A.\V.35 er et Biplan af Staalkonstruktion. Største 
Spændvidde er 10,65 m, og Længden er 7,62 m. Be
væbningen omfatter to fastsiddende, synchroniserede 
Vickers Geværer; endvidere kan fire 10 kg Bomber 
medføres under højre Underplan. 

Største Hastighed i 4000 Meter er 362 km/T, og 
Marchhastigheden ved % Motorydelse er 312 km/T i 
4000 l\Ieter. 

Stigetiden til 5000 m er 8 l\linutter. Tophøjde er 
9.900 m. 

Schmitar A.\V.35 kan ogsaa udstyres med Arm
strong Siddeley Tiger Motor med Kompresser, i hvil
ket Tilfælde dens Ydelser bliver større. 

A. V. Roe & Co. Limited, Manchester. 

A. V. Roe & Co. Lmt., der er et af de ældste Flyve
maskinefirmaer i Verden, udstiller en A vro 626 Træ
n~ngs-Flyvemaskine og en direkte styret Autogyro. -
Sidstnævnte er bygget efter Licens fra Cierrn Autogyro 
Co. Ltd. 

Avro 626 er en Videreudvilking af Avro Tutor, der 
er Standard Træningsmaskinen i det britiske Royal 
Air Force, og som bl. a. ogsaa anvendes af Marinens 
Flyvevæsen herhjemme. :Medens Tutor kun kan an
vendes til selve den flyvemæssige Uddannelse, kan 
Avro 626 desuden anvendes til Uddannelse af Obser
vatører, f. Eks. i Skydning, Bombekastning, Fotogrn
fering, Radio etc. 

Autogyroen er den nye Type. den saakaldte direkte 
styrede Autogyro, der andetsteds i Bladet er udførligt 
beskrevet. 

The Bla('kburn Aeroplanc & Motor Co. Ltd. 

Modeller af Flyvemaskiner, Fotografier og en Mon
tre med Blackburn Standard Metalkonstruktioner. 
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Modellernr viser Blackburns Træningsmaskine. en 
ny 10- 12 Personers Trafik.maskine og el nyt Torpe
do-Luftfartøj. 

Særlig Interesse knytter der sig til den nye Trafik
mm,kine, der bliver vist i l\lodel, fordi dens Plankon-

BlacKtmrn·s nye Plankonstruktion. 

slruklion er rel ejendommelig. Typen benævnes paa 
engebk •Single-Spar l\lonoplane• , fordi Plankonstruk
Lionen. der er af l\letal. kun omfatter een Hovedbjæl
ke. af cirkulær Tværsnit og fremstilles af tynde l\le
talpladcr. 1-lo\'cdbjælkcn har sit tykkeste Profil inde 
ved Kroppen. i\laskincn er udst~•rel med lo Napier 

Ha pi Pr!-. , l\[olorer. 

Thl" 1-Mstol Ael'oplane C. Ll<l., Brislol. 

:s,istol" Pegasus. 

Hovedattraktionen paa Bristors SLand er en , Bri
slol Pegasus III luftkølet , stjerneformet Flyvemotor, 
der roterer langsomt, og som er gennemskaaret, saa 
man kan se, hvorledes de enkelte Dele arbejder. 

Motoren er en af de Serier •Bristolc. Pegasus og 
l\Iercury Motorer, der har vundet Ry Verden over, og 
som anvendes Lil alle Typer af Flyvemaskiner, fra den 
hurtigste eensædede Jager til den største Type Trafik
luflfarløj. Blandt de mange gode Resultater, der er 
opnaaet, maa nævnes, at en Flyvemaskine, udstyret 
med en · Bristol Pegasus l\lolor, er Indehaver af Ver
densrekorden i Højdeflyvning med 14.443 m . 

Bristol Motorer anvendes i Danmark af Hærens Fly
vertropper og Det Danske Luftfartsselskab. 

Flere Steder i Verden bliver Bristol Motorerne byg
get efter Licens. 

Der udstilles ogsaa Motordele samt en Samling Fo
tografier fra Fabrik.en i England. Endvidere Fotogra
fier af de sidste Typer •Brislol« Flyvemaskiner. af 
hvilke bl.a. •Bristol Bulldog anvendes herhjemme af 
Hærens Flyvertropper. 

B1•own B1•othc1·s Limitcd, London. 

Bolte, Møtrikker og Nagler af rustfrit Staal og Du
ralumin. Barduner og Bardunstrammere. Brændstof 
og Olie Systemer, Tanke, Rørledninger og Ventiler af 
Messing, Duralumin og rustfrit Staal. Hoj- og Lav
spændingskabler og Standarddele til Radioskærmning 
111. 111. 

Ccllon Ltd., Kingston-011-Thams. 

Lærreder, udspændt paa Rammer og imprægneret 
med forskellige Doper, nemlig Cellon Scheme •B . 
• X , V og »Z . 

Ved Kingston-on-Thames har Cellon Ltd. en stor og 
nyindrettet, kemisk Fabriksvirksomhed, der udeluk
kende beskæftiger sig med Fremstilling af Dope, og 
som ikke alene leverer storsle Parten af Dope til en
gelske Fabriker og det engelske Royal Air Force, men 
som ogsaa har en meget stor Eksport. 

Thc Cirl'Us He1·mcs Enginecring Co. Ltd., 
Easl Yorkshire. 

Cirrus Henne!> Engineering Co. Ltd .. der l'r as-,ocicrl'I 
med Blackburn Aeroplane Co., fremtsiller hovedsage
lig mindre Motortyper til Sportsflyvemaskiner. 

Det ud!>liller en Cirrus I-fermes IY :\[olor. ud-;lvrcl 
med en elektrisk Starter. Hermes IV er en 4-cyl. , luft
kolet Rækkemotor med hængende Cylindre. Den yder 
120/130 H.K. 

Den elektriske Starter vejer t 711~ Ib!>, og den drivl'S 
af et 12 Volts Batteri. 

En Cirrus-Hermes II , gennemskaaret Motor. Denne 
er 4-cyl. , luftkølet og yder 110 1120 H.K. 

En adskilt elektrisk Starter. 

The Faircy Aviation Co. Ltd., l\Iiddlesex. 

l\Iodeller af Flyvemaskiner og Fotografier af de for
skellige Typer, der bygges af Firmaet. Disse omfat
ter mange Slags Flyvemaskiner, fra smaa. hurtige. een
sædede Jagere til store. langtrækkende Nal-Bombarde
n1entsmaskiner. 
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Endvidere Propeller til Gipsy l\Iotorer og Propellen 
til det Søluftfartøj, der vandt Schneider-Pokalen for 
England. 

Fairey Night Bomber. 

Thc De Havilland Aircraft Company, Limitcd, 
Edgware. 

11he De Havilland Aircraft Co. Ltd., der først ~r 
grundlagt i 1920 er vokset op til at blive et af de fø
rende i Verden blandt de Firmaer, der bygger lette 
Civilflyvemaskiner. 

Firmaet har specialiseret sig i Fremstillingen af 
Flyvemaskiner til Skoleflyvning, Privatflyvning og 

Moth Major. .Flight" Foto. 

Lufttrafik, og bl. a. vil dets mange Moth-Typer være 
velkendt herhjemme, hvor alle Privatflyvere, med een 
Undtagelse, og hvor Hærens Flyvertropper til Uddan
nelsesbrug anvender Moth-Typer. 

Blandt Trafikflyvemaskinerne skal nævnes den n~'P 
Type med fire 200 H.K. Gipsy-Six Motorer, der har 
en største Hastighed paa 272 km./T. 

De Havilland udstiller en Moth Major, en to-sædet 
Sportsflyvemaskine med en 130 H.K. Gipsy Major 
Motor. 

Side 117 

Dunlop Rubbc1· Co. Ltd., Birmingham. 

Dunlops Hjul og Bremseudstyr til Flyvemaskiner 
er velkendt herhjemme, hvor baade Hærens Flyver
tropper, l\larinens Flyvevæsen og Luftfartselskabet 
anvender dem. 

Firmaets Fabrikation omfatter baade Højtryks- og 
l\follemtrykshjul og det saakaldte hjulløse Gummiud
styr foruden forskellige Typer af Hjulbremser, der de 
sidste Par Aar har vundet saa stor Udbredelse, ikke 
alene til større Flyvemaskiner, men ogsaa til mindre 
Typer. 

Paa Standen i Forum ses bl. a. hydrauliske Brem
ser, pneumatiske Bremser, Højtrykshjul, Mellemtryks
hjul og Ballonhjul. 

Hawkcr Ah•craft Ltd. og 
Thc Gloster Airc1·aft Co. Ltd. 

Begge disse Firmaer udstiller paa een Stand. hvor 
de viser forskellige l\Ietaldele, der anvendes i Ifon
struk tionerne af deres Flyvemaskiner. Endvidere far
velag!e Fotografier af deres Flyvemaskinetyper. 

Begge har de udelukkende koncentreret sig om 
Fremstillingen af militære Flyvemaskiner (Jagere og 
Rekognosceringsflyvemaskiner), og Hawker-Typer an
vendes f. Eks. herhjemme af Marinens Flyvevæsen 
(:\Tinrod-.Tagere. Dantorp-Torpedoluftfartøj 01-: d 0 ældre 
Dankok-Jagere). 

Fairey ,Gordon". 
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High Duty Alloys Ltd. 

Smedede og støbte Dele af Hiduminium Letmetal, 
bl. a. Cylinderblokke, Krumtaphuse, Kompresserhuse. 
Plejlstænger etc. 

Dette Letmetal anvendes i stor Udstrækning til Fly
vemaskiners og Flyvemotorers Konstruktioner, hvor
til der fordres Dele, som forener Styrke med ringe 
Vægt. Del anvendes bl. a. i Armstrong, Bristol Napier 
og Rolls-Royce Motorer. 

High Duty Alloys udstiller ogsaa støbte og smedede 
Dele af Magnesium Letmetal. 

H. 1\1. Hobson Limited, London. 

Claudel-Hobson Karburatorer, der er velkendt in
denfor Luflfartskredse, fremstilles i mange Størrelser 
og Typer til saa at sige alle Typer af Flyvemotorer. 

Foruden Karburatorer udstilles Hobson 's automa
tiske Tændingsregulering og Hobson-Penn's automa
tiske Gasregulering til Højdeflyvning. 

Lodge Pings Ltd., Rugby. 

Lodge Plugs Ltd. er det eneste Firma, der fremstil
ler »Lodge Tændrør til Flyvemotorer. De anvendes 
hele Verden over, og var bl. a. med Lil at vinde Schnei
der Flyvningen, idet de blev brugt i den Maskine, der 
satte Verdensrekord ved at opnaa 655 km/T. Et af 
de Tændror, der blev anvendt ved denne Lejlighed, er 
udstillet paa Standen. 

Endvidere er uds~illet ~Lodge • Tændrør til Flyve
motorer i Slorrelserne 12 111111, 14 111111 og 18 111111, 0111 -

fa ttende de Typer, der anvendes i Armstrong. Bristol. 
Cirrus Bennes. Gipsy, Fiat, Gnome, Hispano, Issollo
Frachini. Lorraine, Napier, Renault. Rolls Hoycl'. 
Salmson. Skoda oi.: \Valter. 

Lodge Tændrør med Skærmhætte. 

Mm•coni's \ViI•eless Telegl'llph Co. Ltd., London . 

l\larconi-Standen bestaar af nye Typer Radios tatio
ner Lil militære og civile Luftfartøjer ; og bl. a. udstil
les den Type, der fornylig er blevet indført ved Hæ
rens Flyvertropper. 

Vi .nævner de udstillede Stations-Typer : 

Nr. 8 

Kombineret Mellem- og Kortbølge Udstyr med Bøl
geomraade paa 40- 80 111 og 500- 1000 m. 

Mellembølge Radiostation til Flyvemaskiner, Type 
A.D. 41 /42. Bølgeomraadet er 500- 1000 111. 

Marconi kombineret Mellem- og Kortbølgesender. 

Helningsl'inder (Homing device) Type A.D. 32. Den
ne fylder ikke mere, end den praktisk talt kan til
sluttes enhver moderne Marconi -Modtager. 

Flyvemaskine-Generator med konstant Hastighed. 

D. Napier & Son Limited" London . 

D. Napier & Son Limited har væsentligt specialise
ret sig om Fremstillingen af luflkolede Rækkemoto
rer, og i deres nyere Korn,truktioner er Cylindn•n e an 
bragt i I-I-Form, hvorved der opnaas ringe Frontmod
stand. 

Napier lialford .Dagger" luftkølet Flyvemotor 
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Supermarine: Ny eensædet Jager med Rolls-Royce Motor. 

Napier >Rapier ~ er en 16-cyl., luftkølet Motor med 
4 Rækker Cylindre i H-Form. Typen Mark IV, der 
ved Maksimum y,der 370/385 H.K. , er nylig blevet ind • 
bygget i >Airspeed « Courier 6-personers Passagerma
skine. 

Napier-Halford , Dagger « er en 24-cyl. luftkølet Mo
tor med 4 Rækker Cylindre i H-Form. Dens største 
Ydelse i 12000 Fod er 675/705 H.K. 

The Palmer Tyre Ltd., London. 

Flyvemaskinehjul og Gummi, omfattende Højtryks
hjul Mellemtrykshjul og Halehjul. Endvidere strøm
linieformede Hjul. 

Palmer Tyre udstiller ogsaa Hjulbremser, baade 
pneumatiske og hydrauliske. 

Percival Aircraft Company, London. 

Percival Aircraft Company har bl. a. konstrueret 
Percival , New Gull «, der er Indehaver af Hastigheds
rekorden i Flyvningerne om , Rings Cup , . 

Mere kendt er Percival , Gull «, der vil blive vist i 
Model. Det er et 3-sædet Kabine-Monoplan, hvis Pla
ner kan klappes tilbage langs Kroppen. Med en Ma
s~ine af denne Type foretog Sir Charles Knigsford 
Smith sin Rekordflyvning, til Australien. 

Af endnu større Interesse vil den Maskine være, der 
stationeres paa Kastrup Lufthavn under Udstillingen. 
hvor den vil foretage Demonstrationsflyvninger. 

Rolls-Royce Limited, London. 

Rolls-Royce Flyvemotorer er vandkølede Række
motorer, og vi kender Typen •Kestrel« her i Danmark. 
hvor den er blevet anvendt' til Marinens nye Nimrod
Jagere. 

Paa Udstillingen vil vi faa at se Typerne ~Kestrel< 
VI og Rolls Royce , R• , begge Flyvemotorer. 

Rolls Royce , Kestrel • VI er 12-cyl. vædskekølet. 

Dens største Ydelse i 42t-i7 m er 640 H.K., og den vejer 
!J75 Ibs. 

Rolls Royce »R « blev anvendt under de sidste 
Schneider-Flyvninger. Den er 12-cyl. vædskekølet og 
yder 2300 H.K. ved 3200 O/M. V ægten er 1630 Ibs. 

Rolls-Royce Kestrel Motor . 

Rotax Ltd., London. 

Walford Magneter af forskellige Typer til Flyvemo
torer. 

Rotax vinddrevne Generatorer samt en motordrevet 
Generator. . 

Propeller til Generatorer; Kontaktkasser, Kontrol
kasser, N a vi ga tionslan terner, Instrumentbelysning, 
Anode-Omformere etc. 

Short Brothers (Roehester & Bedford) Limited. 

Short Bro~hers har Bygning af store Søflyvemaskiner 
som Speciale, og deres Typer er velkendte af det luft
rejsende Publikum paa de oversøiske Ruter. 

Firmaet har længe beskæftiget sig med Metal
konstruktioner. og vi faar at se en Metalponton til en 
• Seatutor• Søflyvemaskine. 

Short & Mason Limited, London. 

Flyvemaskine-Instrumenter, bestaaende af Højde-
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maalere, Hastighedsmaalere , Thermnmetre. Olietryks
maalere m. m. samt , Sestral • Flyve-Kompas. 

Endvidere en Række meteorologiske Instrumenter. 

Smiths Ah·c1•aft lnsh·umcnts, London. 

Smiths Aircraft Instruments fremstiller en Mængde 
forskelligartede Ins trumenter til Flyvemaskiner for-

lnstrumentbrædt fra Dornier•Wa l med Smiths Instrumenter. 

uøen Tilbehor, og den omfallende Stand giver et fyl 
digt Billede af Firmaets Virk~omhed. 

Bl. a. er der Omdre jning~lællere, Fartmaalere, Hoj
demaalere, Hældnings- og Krængningsmaalere, Tr~rk 
m:rnlere, Køle- og Oliethermomelre. Ure, Benzin
standsmaalere, elektriske Omdrejningstællere etc. 

I 

,Der er ogsaa el Udvalg ar , Hu un • Navigationsin 
strumenler. Kompasser o. s. , .. 

Smith Instr umenter i D. H. Hawk-Moth . 

Desuden K. L. G. Tændrør og Radioskærme. Pe
troflex Hør og Fittings, Essex Ildslukkere. Landing~
belysning etc. 

Smiths Aircraft Inslrnmcnls. der er en Gren ar S. 
Smith & Sons Limitcd. er vistnok den ston,tc Instru 
mentfabrik i Europa. 

Vickers (Aviation) Limitcd, Weybridge. 

Vickers (Aviation) Limited udstiller en Montre med 

Nr. 8 

en righoldig Samling af de velkendte Vickersdele til 
alle Typer af civile og militære Flyvemaskiner. 

Bl. a. skal nævnes de forskellige Fittings til Brænd
stof-. Olie- og Vandsystemer, der er i Brug mange Ste
der Verden over. 

Særlig Opmærksomhed henledes paa den nye , V, _ 
Type Vickers Potts Oliekøler, Vickers pneumatiske 
Hjulbremser og Vickers Oleo Understelsben, hvis man
ge Forbedringer har gjort dem anvendelige til alle 
Typer af Flyvemaskiner. 

Vicke rs Vilde heest Torpedopl nn 

\\'illiamson l\fanufactm·ing Co. Ltd., London. 

Et Foto-Gevær, hvis særlige Egenskaber bl. a. er 
folgende: 

He~ultatel af Skydning , rne kan fremkaldes mcgl•t 
hurtigt og forevbe~ Flyveren kort efter Landingen. 

Fotografiet viser Flyvemaskinens Stilling paa Ski
ven i det Øjeblik, det første Skud affyres. Samtidig 
gengives Fotografiet af et Ur, der viser Varigheden af 
Skudserien. 

Der anvendes en speciel Telefoto-Linse i Forbindel
se med vVilliamson's patenterede Louvre Lukker. 

Foto -Geværet, der er meget let, vejer ikke mere end 
4,;, kg. 

Wllllamson•s Folo-Oevær. 



Nr. 8 Side 121 

-ABKY 

Vickers • Vellox• 2-motoret Trafikflyvemaskine. 

Wolseley Motors (1927) Limited. 

Wolseley AR 9 Flyvemotor. 

W olseley Motors er en af Pionererne indenfor Fly
vemotor-Fabrikerne, idet dets første Motor var 
i Luften allerede i 1909. Da Sir William Morris 

for nogle Aar siden overtog Firmaet, kom der rigtig Gang 
i Fabrikationen af Flyvemotorer, der tidligere omfattede 
vandkølede og luftkølede Rækkemotorer, luftkølede Stjer
nemotorer og vandkølede V-Motorer, af hvilke Wolseley 
:.Viper« var den mest kendte. Den Motortype, man har 
valgt til de Serier, der nu fremstilles, er den luftkølede 
Stjernemotor, hvis Konstruktion rummer følgende Fordele: 

Ringe Egenvægt, 

Ringe Vedligeholdelsesudgift, 

Let Tilgængelighed. 

Den af Typerne, man særlig har koncentreret Arbejdet 
om, er Wolseley .AR. 9 Mark I, der yder 177/ 185 H.K. ved 
2200 0 / M, og en største Ydelse paa 200 H.K. ved 2400 0/M. 

For at kunne anvende den Propelstørrelse, der giver den 
største Nyttevirkning, er Motorerne udstyret med Reduk
tionsgear i Forholdet 0,621 :1. Dette giver en Propelhastig
hed paa 1366 0 / M ved normal Motorhastighed paa 2200 
0 / 1\1. 
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FRANKRIG. 

Luftfartministeriet. 

Flyvemaskiner. 

Søflyvemaskincr F. B. A. Type 294. 
Caudron •Rafale • med Renault Bengali Motor. 
Breguet Metalflyvemaskine med Gnome K. 9. :Motor. 

Flyvemotorer. 

Renault 
120 H.K. Bengali (6-cyl.). 
435 H.K. 9. C. A. 
600 H.K. Kompresser. 

Gnome 
Type K. 7. 
Type K. 14. 
Type Algol 300 H.K. 
Lorraine Type Algol 300 H.K. 

Modeller af Land- og Søflyvemaskiner. 

Dewoiline's Konstruktioner: 
Dewoitine D. 500. 
Dewoitine D. 430. 
Dewoitine D. 335. 

Liorc og Olivier's Konstruktioner: 
Soflyvem. Le OH. 256. 
Søflyvem. Le Oll. 23/2. 
Sf1flyvem. Le OH. 2-1(2. 

Forskellige Konstruktioner: 
Brcguet 39 Trafikflyvemaskine. 
Couzinet Atlanlerlhavsflyvemaskine. 
Farman 300 Trafikflyvemaskine. 
Bleriot 110 Atlanterhavsflyvemaskine. 
\Vibault 282 Trafikflyvemaskine. 
Latccoere 501 Trafikflyvemaskine. 

Tilbehø1•. 

Chauviere og Gnome Propeller. 
Flyveinstrumenter fra Jules Riohard. 

Teknik. 

:\fode! af det nye aerodynamiske Laboratorium i 
Chalais :Mendon. 

Lufttrafik. 

Et Verdenskort, visende de franske Luftruter. 
StatisHk. 

SOVJETøUNIONEN. 

Luftflaaden, Luftfartsindustrien. Direktoratet for Luftfart og Komiteen til Fremme af Kemi og Luftfart. 

Model af Prof. Schmidt's Lejr. 
Flyveren Molokow's Maskine, med hvilken han over-

førte 39 Tjeluskin-Folk fra Isen til Land. 
En 850 H.K. Flyvemotor, Type M-34. 
En 650 H.K. Flyvemotor, Type M-48. 
Elektrisk svejset Flyvemaskine af Staal. 
2 Metal-Propeller. 
Modeller af Flyvemaskinerne ANT-20 •Maxim 

Gorki ~ og ANT-14 •Pravda« (de største russiske Ma 
skiner). 

;\lotorslæderne OSGA 5 og OSGA 6. 
Modeller af Flyvemaskiner og Svæveplaner. 
En haleløs Flyvemaskinekonstruktion. 
Fotografier, der viser Flyvemaskinens Anvendelse 

Landbrugets og Skovbrugets Tjeneste. 
Tre elektrificerede Kort, der viser Udviklingen af 

Lufltrafiken i Sovjet-Unionen, Luftruter i arktiske 
Egne og Redningsarbejderne ved Tjeluskin-Ekspedi
tionen. 

Fotografier og kartografisk Materiale. 
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Reid-Sigrist Drejnings- & Krængningsmaa
ler og Hældningsmaaler er anerkendt 

som de fineste Instrumenter til Luftnavigation. 
Under ugunstige Vejrforhold, Taage, Dis, 
Regn, Skyet o. s. v. er de uundværlige for 
Flyveren. Akkurat og omhyggeligt konstru
eret til at funktionere indtil --:- 60 o C. 
Konstrueret nøje i Overensstemmelse med 
oflicielle Specifikationer. 

-~-~·· . .; o;, ,i)_~•· S 11) :, ,c 
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De bedste 
Navigations
instrumenter 
for Luftfart 
i Verden!. 
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Det nye Reid-Sigrist Instrument (Type B) er 
fremstillet til Anvendelse paa de lette Sports

flyvemaskiners meget lille lnstrumentbrædt, hvor 
absolut Nøjagtighed for Hældningsviseren ikke 
behøves Dette Instrument er bygget efter den 
sædvanlige høje haandværksmæssige Standard, 
for hvilken Reid & Sigrist Fabriken er berømt. 

REID-SIGRIST HÆLDNINGSMAALER 
~ Alle nærmere 
~ Oplysninger faas 
~ 

DREJNINGS- 6. KRÆNGNINGSMAALER 
~ hos i REID &. SIGRIST LTD., KINGSTON-BY-PASS 
~ NEW MALDEN, SURREY, ENGLAND 

Standardiseret til 
British 

Royal Air Force . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ~~·~·siiæ·siiæ·siiæ·siiæ·siiæ·siiæ·siiæ·mæ·siiæ·siiæ·mæ·mæ·~-siiæ·~-siiæ·~-siiæ·~·~-~-~-~-~-~-. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .,. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Benyt 
Ekspresruterne { København-Berlin 

København-Hamburg 
Flyvetid 
I Time SO Min. 
Flyvetid 
I Time 40 Min. 

Ruten beflyves udelukkende af 
de nyeste, største og mest moderne Maskiner. 

FOKKER F XII - 3-mot. - 16 Passagerer. 
JUNKERS JU 62 - 3-mot - 16 Passagerer. 

8.30 

8.45 
9.00 

10.40 

940 ! MALMO 117.10 16.45 7 

9.55 KØBENHAVN 16.55 16.30 
10.15 KØBENHAVN 16.35 16.15 

12.10 BERLIN 14.35 I 
- HAMBURG - 14.45 

DET DANSKE LUFTFARTSELSKAB A/s 

KNUD FLENSTED JENSEN: 

MODELFLYVNING 
Pris: Kr. 3,75 

Bogen om den nye Sport 

for raske Drenge 

Forev ises paa 

Luftfartsudstillingen 

i Stand Nr. 15 

KNUD RASMUSSEN'S 
BOGHANDEL 

Vesterbrogade 52 - København V. 
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Den direkte styrede Autogyro (C. 30 P.). 
Af ingeniør ved flyvevæsenet M. P. Eskildsen, M. Ing. F. 

Autogyroens Udvikling i korte Træk. 

I 
1920 paabegyndte den spanske Ingeniør Senor Juan 

de la Cierva Bygningen af sin første Autogyro. I 
1923 foretoges den første Flyvning med denne Ma

skintype, og Aaret efter udførtes en Langflyvning fra 
Cuatro Vientos til Getafe. I 1925 blev Autogyroen demon
s treret i England og i 1926 i Frankrig. I 1928 foretog Juan 
de la Cierva den første internationale Flyvning med Auto
gyro fra London over Paris og Bryssel til Berlin. Aaret 
derefter blev Autogyroen forevi st i Amerika, og i 1931 be
gyndte Salget til private Personer derovre. 

I 1933 demonstreredes for første Gang den :>Direkte sty
rede Autogyro«. Forevisningen fandt Sted i England, og 

Fig. 1 a. 

dette Luftfartøj C. 30 P er nu i Seriefabrikation paa Fa
briken A. V. Roe & Co. Ltd. Manchester, der vedrørende 
Fremstillingen arbejder i nøje Forbindelse med Cierva 
Autogiro Co. Ltd. 

Til Trods for, at der" inden for Flyvningens Omraader er 
gjort umaadelig store Fremskridt og mange Opfindelser si
den Brødrene Wright's første Opstigning, vakte de la Cier
vas Demonstration af den direkte styrede Autogyro paa 
Hanworth Flyveplads i England meget stor og berettiget 
Opsigt og store Forventninger, særligt blandt Flyve
maskinekonstruktører. 

Dette særegne Luftfartøj uden Vinger, Ror og Balance
klapper syntes allerede ved første Opvisning at indebære 
Betingelserne for at løse nogle af de vigtige Problemer, der 
er af saa stor Betydning for Sikkerheden i Luften, nemlig: 
1) lav Landingshastighed i Forbindelse med betydelig 

Maksimumsfart og 
2) god Manøvreevne selv ved ringe Flyvehastigheder. 

Det er tydelig godtgjort, at Autogyroens Minimumsfart er 
meget ringe, og at den kan landes uden Afløb paa Jorden. 
Naar dens Maksimumshastighed endnu kun ligger omkring 
ca. 180 km/Tim., skyldes det væsentligt, at den er forsynet 
med en Motor af forholdsvis ringe Hestekraft. Der er in
gen Tvivl om, at Autogyroen i Fremtiden vil komme op paa 
større Hastigheder. 

Manøvreevnen for almindelige Flyvemaskiner og ældre 
Typer af Autogyroer forsynet med Sideror, Højderor og 
Klapper er i betydelig Grad afhængig af Flyvefarten; naar 
denne er ringe, er Manøvreevnen ogsaa ringe. 

Autogyroen, der styres ved Hjælp af de roterende Blade 
paa en Maade, som senere vil blive forklaret, bevarer der
imod god Manøvreevne selv ved meget ringe Fremdriv
n ingshastighed. 

Opbygning. 

Som det fremgaar af Fig. 1 a og b, bestaar den moderne 
Autogyro af en strømliniefonnet Krop eller Fuselage med 
Motor og Fremdrivningspropeller, Brændstof- og Olietanke 
og Rum for Fører og Passagerer. Den er forsynet med el 
kraftigt Understel med to Hjul og med et styrbart Halehjul. 
Over Fuselagen og sammenbygget med denne findes en 
pyramideformet Rørkonstruktion, der danner Fundament 

Flg. 1 b. 

for den trebladede Rotors Aksel. Rotorakslen har Lejer og 
Universalled paa en saadan Maade, at den ved Hjælp af en 
Styrepind kan gives ringe Hældning i alle Retninger. 

Halen er forsynet med faste, lodrette og vandrette Flader, 
hvis Hovedformaal er at give Luftfartøjet Retningsstabilitet, 
at kompensere for Propellerens Drejningsmoment og at 
absorbere Svingningspaavirkninger, d. v. s. vedligeholde 
dynamisk Stabilitet. 

Naar Maskinen staar stille paa Jorden, kan Rotoren sæt
tei, i Forbindelse med Motoren. Under Flyvning er Rotor 
og Motor ikke i Forbindelse med hinanden. 

Vlrkemaade. 

Det er ikke Hensigten her at give en fuldstændig teknisk 
Udvikling af de Teorier, ,der Jigger til Grund for Senor de 
la Ciervas Opfindelser, men det er af Betydning at forklare 
i korte Træk, hvorledes Opdriften paa Rotorens Blade an
vendes til Styring af Luftfartøjet, for at Læseren kan for
staa de anvendte Konstruktionsformer og disses Virke
maade. 

Som almindelig kendt faar Autogyroen sin Opdrift fra 
den bevægende Rotors Blade. Disse Blade er hængslede ved 
Roden paa en saadan Maade, at de har nogen Bevægelses
frihed op og ned under Rotorens Omdrejning. 

Betragter man Bladenes Bevægelse under Flyvning, \'il 
man finde, at de paa Grund af Centrifugalkraften og den 
samtidigt virkende Opdriftskraft vil danne en Vinkel med 
Horizontalen. Følger man Bladtippenes Vej under Rota
tionen, er det øjensynligt, at denne Kurve vil stige og falde. 
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En Stigning vil finde Sted i den Periode, hvorunder Bladet 
bevæger sig fremad, og et Fald i den Periode, hvorunder 
Bladet bevæger sig agterover. Naar Bladet gaar fremover, 
forøges dets Hastighed i Forhold til den modgaaende Luft
strøm ved forøget Flyvefart. 

Dersom Bladene ikke var hængslede, vilde Opdriften 
paa fremadgaaende Blade blive betydelig større end paa til
bagegaaende Blade. Hængslerne tillader imidlertid, at Bla
dene hæves noget, hvorved deres Indfaldsvinkel og dermed 
Opdriften formindskes, idet de gaar fremad, medens det 
modsatte finder Sted for tilbagegaaende Blade. Det sam
lede Resultat vil blive, at Opdriften paa Rotoren udjævnes, 
saaledes al Opdriftsresultanten kommer ti1 al ligge i eller 
meget nær ved Bladenes Rotationscenter. 

Man ser saaledes ogsaa, at Bladtippenes Hastighed i For
hold til Luftstrømmen paa Grund af Luftfartojets Fremdrh•
ningsfart er større ved Forenden af Maskinen end ved den
nes Agterende. Dette har til Folge, at Rotorplanet som en 
Helhed faar en ringe Hældning bagover saml nedad til den 
Side, hvor B1adene bevæger sig fremover. Opclriftskraften 
vil staa vinkelret paa dette Plan. 

Det er en Kendsgerning, at Autogyroens Opdrift er om
trent uafhængig af dens Fremdrivningsfart, og mange 
praktiske Forsøg har vist, at den kan flyves og manøvrere,; 
med samme Lethed ved meget smaa Hastigheder som ved 
høje Hastigheder.*) 

Resultaterne af ovenstaaende kan sammenfattes i følgen 
de Punkter: 

1) at Opdriftskraften i store Træk er konstant for en gi
ven Stilling af Maskinen, 

2) at Opdriftskraften virker i Bladenes Rotationsccnlcr, 
3) at Opdriftskraftens Retning staar vinkelret paa Rota

lionsplanet. 
Vedrørende Styringen af en almindelig Flyvemaskine, da 

beror denne paa en Ændring af Belastningen paa Maski
nens Styreflader ved at forandre disses Stilling i Forholcl 
til Luftstrømmen. I Autogyrocn af ny Type foretages Sty-

T 

Fig 2 

p 
ringen ved at ændre Stillingen af Rotalionsplanet og her
med Retningen af Opdriftskraflen. 

Dette fremgaar nærmere ved Betragtning af Fig. 2. Her 
er vist en Autogyro i Ligevægt under Flyvning med 
Trækkekraft T, Vægt P og Opdrift O virkende i Tyngde
punktet. 

Dersom Opdriftens Retning ved Hæ'ldning af Rotor-

*) Angaaende mere indgaoende Oplysninger om Teorien for Autogyroen kan 
henvises til Kapitlet • Teoretkal Consideralion" i Mr. Brie's Bog: • The Auto• 
giro and how to fly it". 
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akslen ændres til den punkterede Linie 01, vil denne Kraft 
frembringe et Moment, der søger at hæve Maskinens For
ende. 

Dersom Rotoren hældes fremefter, vil Maskinen løfte Ha
len. Tilsvarende Virkninger vil opstaa, naar Rotoren drejes 
til en af Siderne. 

Enhver Kombination af Hældninger af Rotorarakslen 

fremad, tilbage og til Siderne vil frembringe tilsvarende 
Bevægelser af Maskinen. 

Efter at have gennemgaaet, hvorledes Autogyroen hældes 
og krænges uden Anvendelse af Højderor og Klapper, skal 
vi nu se, hvorledes den drejes uden Sideror. 

Det er en velkendt Sag, at en Flyvemaskine, der bringes 
til Hældning med Sideroret i MidtstiHing, vil sideglide. 
Saasnart Sideglidning med en Autogyro begynder, vil en 
Luftstrom paavirke Indersiden af Maskinen og dennes for
holdsvis store Haleflader. Resultatet af denne Paavirkning 
vil være, at Maskinen forandrer Retning paa samme l\laacle 
som en Vejrhane, der er udsat for Sidevind. 

Det vil heraf fremgaa , at en Hældning af Maskinen til 
den ene elller den anden Side automatisk vil medføre en 
Drejning til samme Side. 

Af ovenstaaende Fremstilling skulde det tydeligt fremgaa, 
hvorledes en Autogyro uden Ror og Klapper manøvreres i 
Luften. For Fulclstændigheds Skyld skal tillige anføres, 
hvorledes Propellerens Drejningsmoment modvirkes. 

I ortodokse Flyvemaskiner er det ofte Brug at afbalan
cere Propellerens Drejningsmoment ved at give Balance
klapperne en differential Indstilling. I Autogyroen har 
man efter indgaaende Forsøg foretaget en tilsvarende Af-





Aristokraten blandt Motorcycler 

~ 
Et B. P. Mærhe 

Uovertruffen Konstruktion 
Højeste britisk Kvalitet 

.4..S.llelgaard, Amagerbrogade, spør
ger: 

BIiiigste danske Priser 
Hvor kan jeg henvende mig for at 

faa nærmere Oplysninger om Auto
gyroen? 

10 fremragende Modeller - Priser fra 

Kr. 1050.oo 
Forlang Prospekt 

Lyngby Automobil-Central 
Hovedgaden 1 • Telefon: Lyngby 1030 

MOTOR-PALÆET 
Østerbrogade 20 • Telefon : Øbro 28 78 

Sv. Det nemmeste er at rette en Fo
respørgsel til det engelske Firmas her
værende Repræsentant, Ingeniør Cai 
Caspersen, Toldbodvej 7. 

Yderligere er Autogyroen indgaa
ende beskrevet i dette Nummer af 
>Flyve. 

Flyvemaskiner 
Eagle Cameras Siebe Gorman's 

K. L. G. Tændrør 
Smith's Instrumenter 

Staalwire 

Luftfartforsikringer 
overtages ar 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Fraktion for Danmark 
Tlf. Central 12 793 

·=> 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 

lltapparater 
Lyssignaler 

Wood's Lærred 

Vickers Dele til Bygning af Flyvemaskiner. 

Balloner Avional 

til Observation. 

Farvergade IS Alfred Raffel A/s Tlf. Central 6395 

LIVSFORSIKRING 
ALLE ARTER FORSIKRING 

ASSURANDØR 

H. HEINRICH NIELSEN 
LØJTNANT I FLYVERTR0PPERNE 

RAADHUSPLADSEN 451 
CENTR. 9930 

HARDANGERGADE 3 
ØBR0 7923 
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NYE BØGER 
Howard Leigh: 

TheAircraft Modeller's Ouide. 

G. L. P. Henderson : ca. Kr. 4.25 

A Complete Course of Prac
tical Flying, ca. Kr. 9.00 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telf, 2552 - 13303 
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J(. Christensen, Nyelandsvej, spørger: 

HYilket Land har Kendingsbogsta
Yerne 00.? 

Sv. Belgien. 
- o--

P. \1. S., København, spørger: 

Paatager M. I. M. Jensen sig FJyyer-
uddannelse i Provinsen? · 

Sv. Muligvis. Skriv til hans Adresse : 
Gyldenlakvej 7, København S. 

- o 

Svend H enrikserz, Roskilde, spørger: 

Har Selskabet i sit Bibliotek nogle 
Bøger om Faldskærme? Skal man være 
Medlem af Selskabet for at faa Adgang 
til Biblioteket? 

Sv. ad 1. Ja. 
ad 2. Det er en absolut Betingelse, 

i1t man er Medlem af Selskabet for at 
kunne faa Adgang til dets Bibliotek. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

NYE BØOER 
Taschenbuch der Luftflotten. 

IX. Aargang 1934. Militær-, Trafik
& Sportsflyvning. 488 Illustrationer. 

Indbundet ca. Kr. 18.50 

The His tory of British A viation 
1908-1914. 
Det første Værk fra Engelsk Flyv
nings Barndom. ca. Kr. 25.00 

H.C. Davis: 
Fly with me. 
Instruktionskursus for .A • License. 

ca. Kr. 6.00 

H. M. Schofield & W. E. Johns: 
The Pictorial Plying Course. 

ca. Kr. 6.00 
G. Douhet: · 

La nuova dottrina di Ouerra. 
(La Guerrå aerea) 400 Sider. Rom 1934. 

30 Lire. 

AUGU S T BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Tel1, 2552 - 13303 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111 
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balancering ved at give de to vandrette Halefinner forskel
lige ,hensigtsmæssige Profiler. 

Styremekanismen er skematisk vist i Fig. 3. Det skal 
dog bemærkes, at Akslen i Virkeligheden ikke er forbundet 
direkte til det tværskibs Hængselled, men er monteret i et 
Kugleleje i Navet, hvis Bunddæksel danner Ledhuset. Ved 
alle Omdrejningspunkter anvendes letløbende Rullelejer. 

De tre Blade er anbragt ved Hængslerne mærket a, og 
hele Rotorsystemet kan frit dreje sig om Leddene b og c. 
Disse Led er forsat for Rotationscentret, og Grunden hertil 
er Bladenes Rotationsplans Hældning, som tidligere omtalt. 

Afvigelsen er saa stor, at Opdriftslinien aldrig gaar gen
nem Hængslerne, men lidt agten for det tværskibs Hængsel 
og til højre for det langskibs Hængsel. 

Da der til fuld Styring kun kræves en langskibs Hæld
ning af Akslen paa indtil 5° og en tværskibs Hældning paa 
indtil 2°, maa Haandkraften, der anvendes paa Styrepinden 
d, være lille og denne meget følsom. 

Under Prøveflyvningen viste Haandstyringen sig saa let 
bevægelig, at det fandtes hensigtsmæssigt at belaste den 
noget, for at Føreren kunde have den tilstrækkelige Føling 
i Styrepinden. 

Af Skitsen fremgaar det, at Styrepindens Bevægelse fore
gaar paa tilsvarende Maade, som i almindelige Flyvemaski
ner. Pinden tilbage giver Stigning, Pinden fremad Dyk
ning, venstre og højre Bevægelse vil give henholdsvis Drej
ning til venstre og højre, 

I det efterfølgende er givet en kort Beskrivelse af Auto
gyro C. 30 P. 
Motor: Armstrong Siddeley >Genet Major<, 7 Cyl. ca. 140 

B.H.K. 
Propeller: Fairey Reed Metalpropeller. 
Fuselage: Svejst Staalrørskonstruktion. 1 Førersæde og 

Sæde for 1 Passager. 
Understel: Aaben Akseltype. Affjedrede Understelsben . 

Dunlop l\Iellemtrykshjul med Bendix Bremser. Under
stellet er anbragt langt fremme, saa Motoren kan prøves 
paa Omdrejninger, uden at Halen løfter. 

Lodret Halefinne: Staalrørskonstruktion, anbragt i Fuse
lagens Diametralplan. 

Vandret Halefinne: Trækonstruktion. Den vandrette Finne 
er forsynet med opadbøjede Endeflader, der giver for
øget Stabilitet i alle Retninger. 

Brændstofsystem: Faldtank paa 112 Liter med Brændstof 
til ca. 3,5 Times Flyvning. 

Oliesystem: En Olietank, der rummer ca. 15 1 Olie. 
Rotorblade: Staalrørsbjælker forsynet med Formribber og 

beklædt med Krydsfiner. 
Rotorgangsætning: Gangsætning af Rotoren foretages ved 

Hjælp af en Kobling, hvis ene Del er i Forbindelse med 
Motoren. Koblingen betjenes ved et Haandtræk i Fø-
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rersædet. Den er saaledes indrettet, at Rotoren ikke 
kan tage Magten fra Motoren. 

Naar det ønskede Omdrejningstal af Motoren er op
naaet, frigøres Koblingen ved en Hurtigudløsning ved 
Instrumentskod det. 

Manøvrer paa Jorden: Halehjulet er drejeligt og manøvre
res ved en Fodstyre-Hammel i Førerrummet. 

Udstyr: Mekanisk Haandstarter, Fartmaaler, Højdemaaler, 
Rotor-Omdrejningsmaaler. 
Motor-Omdrejningsmaaler 
Olietrykmaaler 
Oliethermometer 
Krængningsmaaler 
Brændstofviser 
Fastspæn dingsbælte 
Værktøjskasse. 

Præstationer: Følgende foreløbige Præstationer er opnaae-
lige: 
l\iax. Fart .......................... , 190 km / Tim. 
Min. Flyvefart ........ .. .......... . 24 > 
Marchfart .. .. .. ........ .. ........ .. 153 > 

Landingshastighed .... . ......... . Nul 
Startedistance .......... .. ........ . 12 m i Vindstille 
Landingsafløb ......... .. ......... . '.'l'ul 
Flyvetid ........................... . r·a. 3- 3,5 Time 
Stigehøjde . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ~- :i . 5100 m 
Stigeevne ... .. .... .. .... .. .... .. .... -. a. 4,57 m/sek. 

Den direkte styrede Autogyro fremstilles endnu mest som 
Sportsmaskine og til specielle, militære Formaal, og som 
saadan synes den at byde paa forskellige, væsentlige For
dele. 

Dens Stabilitet er god, idet Tyngdepunktet ligger lavt i 
Forhold til Opdriftscentret. 

Da Rotoren under Flyvning virker som Møllevinger og 
saaledes normalt altid løber rundt og giver Opdrift, har 
Maskinen ingen Stalling-Tendens. Den starter hurtigt og 
stiger godt, og den er let at flyve. Den kan lande paa en 
meget lille Plads, og hvis nødvendigt kan den lande uden 
Afløb. 

Hermed er væsentligt givet de Oplysninger, som forelig
ger om den direkte styrede Autogyro. 

Under >Den 2. internationale Luftfartsudstilling i Køben
havn < vil der blive Lejlighed til nærmere at studere dette 
egenartede Luftfartøj, der ikke tidligere er vist her i Lan
det, og ved Demonstration paa Lufthavnen i Kastrup vil 
eventuelle Liebhavere formentlig kunne erkyndige sig om, 
hvorvidt denne Maskine ved Siden af de fremhævede For
dele ogsaa efter deres Mening har mindre gode Egenska
ber eller om det netop er den Sportsmaskine, de drømmer 
om at komme i Besiddelse af. 
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DET store Flyvestævne, som ~Danske Flyvere« og Po
litiken havde arrangeret i Kastrup Lufthavn, blev 
en Sukces. Der blev vist fortræffelige Flyvninger, 

og der var mange Tilskuere. Det var første Gang, man 
herhjemme havde lagt el stort Stævne an udelukkende med 
dansk Deltagelse; men de danske Flyvere gennemforle 
Programmet med en Dygtighed og Præcision, der ikke 
alene vidnede om et stort forudgaaet Træningsarbejde i 
Flyvning i Formation, men ogsaa om de enkelte Flyveres 
Overlegenhed i Manøvreringen af deres Maskiner. Bedre 
Flyvning vilde ingen kunne have gennemført, og det tu
sindtallige Publikum gav ogsaa deres Begejstring til Kende 
ved jublende Bifald. 

Forud for det egentlige Stævne, blev der afholdt en Kon
kurrence i KunstflyvRing med bundet Program, og Re~ul
talel blev, at Sergent Wol{f (Tiger-1\loth) blev Nr. 1 med 
198 Points og dermed blev den første Vinder af »Danske 
Flyvere«s og Politikens Vandrepokal. Sergent R. Ander
sen og Lojtnant P. Je11.~ cn (begge Bristol Bulldog) stod lige 
med 197 Points, og Sergenterne Il. Petersen og A. Hansen 
(begge Tiger-Moth) stod lige med 194 Points. 

Selve Stævnet var præget af Kunstflyvninger og Flyv
ninger i Formation, afbrudt af en Konkurrence i Ha stig
hedsflyvning og et Faldskærmsudspring. 

Ført af Søløjtnant !larms foretog 5 af Marinens Heinkel
Soluftfartøjer en Række Flyvninger i Formation; 5 af Hæ
rens Fokker C. V., ført af Lojtnant Jlførch, viste ligeledes 
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Flyvestævnet 

i Kastrup Lufthavn 

den 8. Juli. 

Øverst tilvenstre 5 af Marinens Heinkel-Luft
iartøjer. Øverst tilhøjre 9 af Hærens Tiger 
Moth. Nederst 3 af Hærens fokker C. V. 

Flyvning i slutte t Trop, 3 af Marinens Dankok-Jagere un
der Søløjtnant Prip's Førerskab foretog et Angreb mod 
Maal paa Jorden, og Søløjtnant P. Miinler demonstrerede 
del af Marinens Dantorp-Søluftfartøjer, hvormed han havde 
foretaget sin Flyvning Lil Færøerne. 

I Hastighedskonkurrencen (efter Handicap-Princippet) 
blev Resultatet: Søløjtnant Weslenholz Nr. 1, Løjtnant Ryd
mcmn Nr. 2 og Løjtnant Fischer Møller Nr. 3. 

Ni af Hærens Tiger-Moth, anført af Kaptajn C. C. Larsen, 
viste en Serie Figur-Flyvninger, og senere kom Kaptajn 
Larsen igen med fem Tiger-Moth og foretog nogle ypper-
1 igt gennemførte Kunstflyvningsmanøvrer i Formation. 

Faldskærmsudspringeren var John Tranum, der sprang 
fra el Par Tusind Meters Højde og ventede med at trække 
i Skærmens Udløserring, til han var faldet 1000 Meter. 

Ind imellem de mange, smukke Formationsflyvninger, 
kappedes Vinderne fra den bundne Kunstflyvnings-Kon
kurrence om Førsteprisen i Kunstflyvning med frit Pro
gram, og Vinderen blev Løjtnant P . .lemen (Bristol Bull
dog). 

Stævnet afsluttedes med en saakaldt Tvillingeflyvning, 
hvorunder Løjtnant Jensen og Sergent Andersen Iod deres 
Bristol Bulldog danse i Luften. 

Et vellykket Stævne fra forst til sidst, der blev gennem
fort takket være Krigsministeriets og Marineministeriets 
Imodekommenhed og de mange deltagende Flyveres Dyg
tighed. 
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Luftskibstra6ken over Atlanten. 
Dr. Eckener fortæller om sine nærmeste Fremtidsplaner. 

Luftskibene kan nu klare den oversøiske Tjeneste uden nogen Art af Statssubvention. 

D
a Luftskibet >Graf Zeppelinc forrige Efteraar vendte 

tilbage fra sin sidste Sydamerikarejse, der endte 
med Besøg paa Verdensudstillingen i Chicago, hav

-de den fuldført sin 50. Oceanoverfart. Siden Luftskibets 
første Fart den 18. September 1928 er knap 6 Aar forløbet, 
men i dette Tidsrum har det gennemfløjet alle klimatiske 
og meteorologiske Zoner paa Jorden. 750,000 Kilometer 
har det tilbagelagt og paa sine 348 Rejser befordret ikke 
mindre end 22,500 Passagerer, 17,500 kg Post og 37,500 kg 
Fragtgods samt har været over 7000 Timer i Luften. 

Alle de stillede Krav og Fordringer til et Trafikluftskib 
er i fuldeste Maal blevet opfyldt. 

Hurtig, punktlig - og relativ billig. 

Takket være >Graf Zeppelincs Sydamerikatjeneste er 
.Rejsevarigheden mellem Europa og Sydamerika gaaet ned 
fra tre Uger til 3- 4 Da.ge. Ved Afrejse fra Tyskland kan 
man nu paa tre Uger ekspedere en Sydamerikarejse oven 
i Købet paa en saadan Maade, at man har fjorten Dages 
Ophold til at ordne sine Forretninger i Landet. En Billet
pris paa 1980 Mark maa kaldes meget billig for en saa 
hurtig Befordring, og tilmed ligger den kun 20 pCt. over 
billigste Pris paa en første Klasses Oceandamper. 

Navnlig i de sidste Aar har >Graf Zeppelinc bevist, at et 
Luftskib bestrider Trafiken med mindst lige saa stor Punkt
lighed som en Oceandamper. En nøje Undersøgelse af 
den fartplanmæssige Præcision vilde endda falde ud til 
Fordel for Luftskibet. Ved samtlige sine Farter paa Syd
amerika har >Graf Zeppelinc kun været forsinket efter 
Fartplanen med fra nogle faa Minutter til op til en halv 
Time, med Undtagelse af to Rejser, som den tiltraadte med 
henholdsvis tre Kvarters og en Times Forsinkelse. Den 
gennemsnitlige Forsinkelse for samtlige Farter er 231/2 Mi
nut, og dens planmæssige Ankomsttid har den i de sidste 
to Aar kun i to Tilfælde ikke kunnet overholde. 

Naar man tænker paa Skibsfartens Forhindringer som 
Taage og Storm, der ofte resulterer i dagelange Forsinkel
ser, er der næppe nogen Grund til at antage, at den mari
time Oceantrafik kan naa en saa høj Grad af Punktlighed. 

Mod endnu bedre Resultater. 

Trods disse Ydelser, der har gjort Zeppelin-Luftskihet 
kendt over hele Verden, er >Graf Zeppelinc kun en Pioner 
for Trafik-Luftskibsfarten. Trods alle Forbedringer, der 
,er indført i Tidens Løb, har det endnu ikke naaet det fuld
endte i Retning af Økonomi. Først ved Nybygninger efter 
det Princip, der anvendes i >L Z 129«, vil man med fuld 
Ret kunne tale om et virkeligt Trafikluftskib, men det hvi
ler da ogsaa paa Erfaringerne fra 30 Aars Luftfart og Byg
ningen af Zeppelinværftets 118 Luftskibe. 

Tre Luftruter over Atlanten. 

Ved en særlig Begunstigelse ser jeg mig i Stand til at 
give en Række nærmere Oplysninger om Dr. Eckeners nær
meste Planer, som i første Række gaar ud paa Oprettelsen 
-af tre Luftskibsruter over Atlanterhavet. · 

Den ene af disse Ruter bliver en Fortsættelse af >Graf 
Zeppelincs Tjeneste mellem Friederichshafen og Rio de 

Janeiro, den anden Rute skal gaa fra Rio de Janeiro over 
Washington til Europa og den sidste fra U.S.A. - antage
lig Washington - til et Knudepunkt paa den fø1·ste Rute 
i Nærheden af Pyrenæerne og derfra videre til Hollandsk 
Indien. 

Til at bestride denne Tjeneste kræves fire Luftskibe, der 
hver kan befordre 50 Passagerer, l/2 Tons Post og 15- 20 
Tons kostbar Fragt. Disse Luftskibe bliver paa omtrent 
samme Størrelse som det amerikanske Luftskib >Macon«, 
hvilket altsaa vil sige omtrent halvt saa stor som >Graf 
Zeppelinc. 

Omkostningerne ved en enkelt Tur er anslaaet til ca. 
10,000 f og Indtægterne ved Passagerbefordring, Post og 
Fragtgods til ialt ca. 11,000 f. Indtægterne fordeler sig 
herved med 50 pCt. fra Passagerer, 30 pCt. fra Postbefor
dring og 20 pCt. fra Fragten. Ved 40 Rejser om Aaret 
vilde hvert Luftskib altsaa kunne give et aarligt Overskud 
paa 40,000 f, og hvert Skibs Anskaffelsessum er beregnet 
til 550,000 f. Saafremt disse Beregninger holder Stik, vil 
den tyske Luftskibsfart i Dag altsaa ikke alene være i Stand 
til at levere Verdenstrafiken et sikkert og punktligt arbej
dende Trafikmiddel, men ogsaa et Luftskib, der uden no
gen Art af Subvention kan bestride den oversøiske Tje
neste. 

De tekniske Forbedringer. 

En flygtig teknisk Sammenligning mellem >Graf Zeppe
linc og det under Bygning værende >LZ 129« viser, at det 
nu er lykkedes at skabe det virkelige Luftskib til Trafik. 

Opholdsrummene paa >Graf Zeppelinc, som dog var et 
Monster paa Bekvemmelighed for Passagererne, havde kun 
en Grundflade paa 100 Kvadratmeter, mens >L Z 129« stil
ler 400 Kvadratmeter til Raadighed. Mere end Halvdelen 
heraf benyttes til Passagerernes Bekvemmelighed. Det un
derste B-Dæk indeholder Modtagelseshal, Skibsbureau, Ry
geværelse, Messer for Officerer og Mandskab samt et raffi
neret indrettet Køkken, der er lige saa stort som Passage
rernes Opholdsrum paa >Graf Zeppelinc. Rygeværelset er 
en Nyindretning, der sikkert vil blive hilst med Glæde af 
Flertallet af Passagerer. I sig seh' udelukker Sikkerheds
foranstaltningerne i >L Z 129« saa godt som fuldstændig 
enhver Brandfare, men Rygeværelset er yderligere sikret, 
foruden at automatisk lukkende Døre helt adskiller det fra 
Luftskibets øvrige Del, saa at Rygere ikke kan gaa rundt 
med brændende Cigarer. 

Paa det øverste Dæk findes de egentlige Opholdsrum og 
Kabiner. Paa Bagbor<Jsside er en 15 Meter lang Spisesal 
med frit Udsyn til alle Sider. Styrbords findes Selskabs
rum, Læse- og Skriveværelse, og en Rundgang fører om
kring hele den samlede Kabine. Nyt er ogsaa det særlige 
Fragtgodsrum, hvis Gulv kan hejses op og ned ved Los
ningen. Baade Fragt- og Passagerrum er indlagt i det 
egentlige Skibslegeme og yder saaledes meget ringe Luft
modstand. I et og alt er det nye Skib bygget fuldstændig 
i Strømlinieform. 

Olie i Stedet for Benzin. 

Som Drivkraft anvendes Dieselmotorer med en Maksi
malydelse paa 4.400 HK, der giver Skibet en Rejsehastig-

(Fortsættes n~derst næste Side) 
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T j e I u skin ø Ekspeditionen. 

R
USLAND har for nylig oprettet en Ærestitel, som 
tildeles dem, der udviser Heltemod - og givet den 
til Flyverne: Lapidewski, Lewoniewski, /11ololow, 

J(amanin, Slepniow, Doronill, Wodopjanow, Uszakow og 
Pietrow, Lederne af Redningsarbejdet ved >Tjeluskin«'s 
Skibbrud, medens selve de skibbrudne fik tildelte Ordenen 
>Den røde Stjerne«. 

Dette skete den 13. April d. A., efter at der var indløbet 
Meddelelse om, at de sidste skibbrudne var landsat, hvilket 
betød intet mindre, end at alle - tilsammen ca. 100 Per
soner - som havde deltaget i Professor Schmidl's Ekspe
dition, var reddet. Blade Verden over har bragt indgaaen
de Beretninger om »Tjeluskin « og dets Skæbne, og en 
Række af Bøger vil blive skrevet over det samme Emne, 
saa det er vanskeligt her at fremkomme med noget nyt, 
derfor skal dette Blads Læsere ogsaa kun ganske kort min
des om den Heltebedrift, der knytter sig til denne Sag. 

Den 10. August 1933 afgik >Tjeluskin« fra Murmansk med 
Kurs mod Wladivostok. Skibet var specielt bygget og ind
rettet for arktiske Undersøgelser. Ekspeditionens Formaal 
var at undersøge Mulighederne for Oprettelse af en Skibs
forbindelse langs med Sibiriens Nordkyst. Efter at >Tje
luskin« havde tilbagelagt den vanskeligste Etape, ca. 5000 
Mil, og befandt sig i Beringsstrædet i Nærheden af Øen 
Diomedes, kom der en voldsom Storm, som brød Isen og 
førte Skibet i nordlig Retning bort fra den sibiriske Kyst. 
Den 13. Februar blev Skibsskroget knust af Isens Tryk, Ski
bet sank, og de skibbrudne befandt sig nu paa Drivisen i 
en Afstand af 80 Mil (130 km) fra Landingsstederne Onman 
og Wellen. De skibbrudne opretholdt dog stadig radiotele
grafisk Forbindelse med Vagtposten paa det nordlige Lan
dingssted, hvis Leder var den første, der gik i Gang med at 
etablere en Redningsaktion. Han støttede sig til en Aaret 
forud indhentet Erfaring, at Isen i disse Regioner ikke dri
ver langt bort og baserede sin Redningsplan derpaa. Der 
blev straks rekvireret Flyvemaskiner fra Charobowsko, og 
den store Afstand til Trods, ca. 4500 km, ankom de i Løbet 
ar ganske faa Dage, kæmpende sig igennem Snestorme i en 
Temperatur ar 50 Grader under Frysepunktet. De benyt
tede Flyvemaskiner var amerikanske og russiske Typer. 

Den 5. Marts fandt Flyveren Lapidewski de skibbrudnes 
Lejr, landede, afgav Levnedsmidler og medtog samtlige 

(Fortsat fra forrige Side) 

hed paa 135 km i Timen. Som Drivkraft har Olien ved 
større Billighed og større Sikkerhed en betydelig Fordel 
fremfor Benzin eller Gas, som »Graf Zeppelin« anvender. 
Den kan ikke flamme op og giver ingen eksplosive Gasser. 
Men til Gengæld har man naturligvis den Ulempe, at man 

Fra det polske Luftfartstidsskrift •LOT• bringer 
vi følgende Artikel om Flyvernes Redningsarbejde 
efter •Tjeluskin •s Skibbrud i det nordlige Ishav. 

Kvinder og Børn. Derefter var de skibbrudne igen i nogen 
Tid efterladt paa deres ensomme Opholdssted. Stormen 
umuliggjorde enhver Redningsaktion. Kun Flyveren Ba
buszkin, som var Deltager i Prof. Schmidt's Ekspedition 
med sin S. Z.-2 Sportsflyvemaskine, og hvem det var lyk
kedes at faa repareret den ved Katastrofen havarerede Ma
skine, ankom til Wankarem. Samtidig havde Flyveren Le
woniewski netop bragt Direktøren for det nordlige Ishavs 
Skibsfart, Uszakow, til samme Landingsplads. Og den 
samme Dag afgik der tre Flyvemaskiner, som med Uszakow 
ombord i Løbet af 45 .Minutter landede i Lejren paa Driv
isen. Temperaturen var 35 Grader under Frysepunktet. 
Uszakow's Ankomst fandt Sted den 7. April, og han blev 
i Lejren i tre Dage og benyttede Tiden til at organisere 
Evakueringen og fik indrettet Startplads for Flyvemaski
nerne. Den 8. begyndte Isen at skrue stærkt, Barakkerne, 
Køkkenet og Motoren blev ødelagt. Den Isflage, hvorpaa 
Slepniow landede, gik fuldstændig fra hinanden. Dette 
medførte, at Flyvemaskinen maatte trækkes halvanden Ki
lometer henad Isen. Samtlige Flyvere fløj gentagne Gange 
mellem Wankarem og Lejren. Molotow medførte den me
get syge Prof. Schmidt, som ellers for ingen Pris vilde for
lade sine Folk, og som man derfor bogstavelig talt maatte 
tvinge til at tage Plads i Kabinen. Fra Flyvemaskinerne 
kastede man ved Hjælp af Faldskærme Hundeseletøj ned 
i Lejren, for derved at muliggøre Transport af de mest 
værdifulde Ting hen til Landingspladsen. De sidste, der 
forlod Drivisen, var Ekspeditionens Vicechef, Bobrow, 
>Tjeluskin«s Kaptajn, Woronin, Radiotelegrafisten, Fyrbø
deren og Styrmanden. De medtog naturligvis deres Hunde. 
Prof. Schmidt, hvis Helbredstilstand var yderst kritisk, 
blev beordret til Norne paa Alaska. Den reddede Besæt
ning ventede paa Isbryderen >Krassin «, som afgik fra 
Kronstad. 

Dette er Historien om >Tjeluskin «. Men vi ved ikke, 
hvad der deri mest bør understreges: den udmærkede Or
ganisation af Redningsarbejdet, Sovjetruslands Flyvevæ
sens høje Standard, de vanskelige atmosfæriske Forhold, 
den ydedygtige Radio (bmrk. Afstandene: 11/2 og 4500 km) 
eller Prof. Schmidts og Woronins imponerende Pligtfølelse. 

ikke benytter sig af et Brændstof, der har samme Vægt 
som Luften, hvorfor Luftskibet som Følge af Brændselsfor
bruget bliver lettere under Farten og maa afgive Bæregas, 
hvilket i dette Tilfælde er Helium. 

Dr. E. 
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»Maxim Gorki«. 

I .JUNI Maaned bragte Pressen Meddelelse om, at den 
største Flyvemaskine, der hidtil er bygget i Sovjet
Unionen, og som har faaet Navnet >Maxim Gorki<, 

havde fuldført sin første Prøveflyvning, og samtidigt gives 
der følgende Oplysninger om denne Luftkæmpe: 

Luftfartøjet, der er et Monoplan og saa godt som ude
lukkende er bygget af Metal, har en Længde paa 35 m, en 
Spændvidde paa 63 m og en Højde paa 8 m. Planet er 
2 m tykt. De to mægtige Hjul, paa hvilke Maskinen hviler 
paa Jorden, er forsynet med Bremser og har hver en Dia
meter paa 2 m. Mellemrummet mellem Hjulene er 12 m. 

Luftfartøjet har 8 Motorer, hver paa ca. 875 Hestekraft 
eller ialt 7000 HK. 

Nyttelasten er 7 Tons, og Maskinen kan hermed opnaa 
en Fart paa 220- 240 km/Tim. 

Den normale Aktionsradius er 1000 km, men Tankene 
kan rumme Brændstof, der giver en Aktionsradius paa 
2000 km. 

Besætningen bestaar normalt af 23 Personer, og der er 
Plads til 43 Passagerer. Opholdsrum og Arbejdsrum er 
forsynet med gode Bekvemmeligheder. 

Luftfartøjet er væsentligt indrettet med Agitationsflyv
ning for Øje og er uds tyret i Overensstemmelse med dette 
Formaal. 

Der forefindes betydelige Radioanlæg, dels til almindelig 
Korrespondance, dels til Brug for Vejrmeldingstjenesten 
og dels til Udsendelse gennem store Højttalere anbragt paa 
Bæreplanerne. 

Udsendelserne fra Højttalerne skal være saa kraftige, at 
-de fra 1000 m Højde kan høres over et Omraade paa 12 km'. 

Radiomodtagerne er anbragt i Luftfartøjets Hale. 

Der er lagt stor Vægt paa en effektiv Fotografering fra 
Luften, og Optagelserne kan faa Timer efter deres Tilbli
velse ses som Illustrationer i Aviser, der trykkes ombord, 
eller vises paa Lærred efter Landingen. 

Kinoafdelingen behandler ligeledes nyoptagne Film, saa
ledes at de kan fremvises samme Dag. 

Det mest imponerende Anlæg om Bord er dog Trykke
riet, hvis Rotationsmaskine, der kun vejer 250 kg og betje
nes af 2 !\land, kan levere 4000 Flyveblade i Timen. 

De forskellige Anlæg som Trykkeri, Radio, Kino, Pro
jektører, Landingslys og Belysning i Kabiner, Soverum og 
Arbejdsrum, Kogeapparater i Køkken m. m. drives fra en 
elektrisk Station bestaaende af to Benzinmotorer med Dy
namo og Tilbehør installeret i Luftfartøjets højre Plan. Den 
frembragte .Jævn- og Vekselstrøm passerer gennem et væl
digt Ledningsnet, hvis samlede Længde er ca. 12 km, og 
Kraftkilden kan ialt afgive ca. 15,5 Kilowatt. 

Foruden de nævnte Anlæg findes ombord i >Maxim 
Gorki c Bibliotek og Vaskeri, og de forskellige Afdelinger 
staar i Forbindelse med hinanden gennem Telefoner. 

Maskinen er endvidere forsynet med alle mulige moderne 
Instrumenter og Apparater, der gør det muligt at flyve un
der alle Vejrforhold saavel om Dagen som om Natten. 

Om Natten vil man kunne følge Kæmpen i Luften, idet 
den kendetegnes ved en mægtig lysende Sovjetstjerne og 
store lysende Bogstaver >M. G.«. 

>Maxin Gorki« er bygget paa Central Aero Hydronamisk 
Institut under Ledelse af den kendte Flyvemaskiningeniør 
og Konstruktør N. Tupolev. Den deltog i den store Pa
rade, der den 19 . .Juni blev afholdt i Anledning af Besæt
ningen af >Tjeluskin «'s højtidelige Modtagelse i Moskva. 

M. P. E. 

Kastrup Lufthavn i Juli. 

V I nævner vore Gæster først - og der har været mange 
i .Maanedens Løb. Franskmanden Legendre kom paa 
Visit med en Caudron-Turistflyvemaskine, og hans 

Landsmænd W ernier og Delloye kom et Par Uger senere, 
hver med en lille Potez 58. Svenskeren uon Rosen var 
paa Besøg et Par Gange med sin Heinkel; Jarlen af Am
herst med sin Avro 641 sammen med to Passagerer; Nord
manden Bjørnebye kom paa Gennemrejse fra Manchester 
til Oslo med en af de nye Autogiroer, Direktør Andre fra 
Gøteborg besøgte Lufthavnen med sin Monospar, og fore
tog et lille ekstra Trip over til Palsgaard i Jylland. 

Endelig fik Lufthavnen Besøg af tre norske Militærma
skiner (Fokker C. V), der var paa Vej til Berlin og videre 
sydover under Major Trygue Gran's Førerskab. 

* * 
* 

MED >Berlingske Tidende«s Dessoutter var Løjtnant 
Michael Hansen paa en Række Flyvninger rundt til 
Badestæderne, og Fotografen, der var med, hjem

førte en Serie fortræffelige Luftfotografier, der blev offent
liggjort i Bladet. 

H. I. M. Jensen forlod nogle Dage sine Skoleflyvninger, 
og fløj til Flyvestævner i Provinsen; Aruid Hansen var paa 

mange Fotograferingstogter, og Løjtnant Wittrup, der har 
slaaet sig ned i Jylland, var paa et kort Besøg i Lufthavnen. 

Dr. Abild fra Aabenraa har faaet sit Sportflyvercertifikat. 
>Flyve ønsker Til Lykke. 

* * * 

DEN voksende Interesse for Flyvningen hos Ungdom
men har medført, at Lufthavnen er blevet et kærkom
ment Udflugtssted. Trods Ferien har der været liv

lig Tilslutning til Politiken's Flyvninger med de Unge; 
Drengebladet har i over en Uge haft et halvt Hundrede 
Drenge samlet i en Lejr paa Lufthavnens Grund, og D.U.S. 
har afholdt en Weekend-Udflugt for sine Medlemmer med 
Overnatning i Teltlejr. 

* * 

LUFTTRAFIKEN fortsatte Maaneden igennem sin Frem
gang: stigende Passagerantal paa alle Ruterne. 

Det er ogsaa glædeligt at bemærke, at Godstrafiken 
stadig vokser, og forhaabentlig opnaar Luftpost en lignende 
Stigning. 
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Nordisk Flyverpokal. 

SOM tidligere nævn~ i »Flyve bliver der, i Forbindelse 
med Luftfartsudstillingen, afholdt Kapflyvninger om 
Nordisk Flyverpokal, og vi skal i korte Træk gen

give Enkelthederne i Konkurrencen. 
Flyvningen finder Sted den 22. og 23. August; den gaar 

ud paa Flyvning efter Tid, idet Stævneledelsen bestemmer 
Hastigheden for hver deltagende Flyvemaskine. Der be
gyndes og afsluttes i Kastrup Lufthavn, og der konkurre
res om den nordiske Flyverpokal, der ·i 1931 blev vundet 
af Søløjtnant E. Rasmu:,sen, Danmark. 

Deltagelse. 

Der deltager ialt 42 Flyvere. 
Fra Sverrig 19, nemlig: Kaptajn Schyberg, Furir E. H. 

Gad, Løjtnant Carlgren, Sergent Friberg, Kaptajn Wigert, 
Løjtnant Holmer, Sergent Gunnerfeldt, Kaptajn Søderberg, 
Løjtnant Enderlein, Fanjunkere Cornelius, Kaptajn Lillier, 
Kprl. l(nutsson, Løjtnant Lambert-Meuller, Direktør Fraen
ckel, Greve von Rosen, Disponent Ranch, Løjtnant We1zzer, 
Løjtnant Lindholm og endnu en Flyver, der ønsker at del
tage under Pseudonym. 

Norge møder med følgende 6 Flyvere: Ritmester Nor
mann, Premierløjtnanterne Bull, Hansen og Gran-Henrik
sen, Løjtnant Widerøe og endnu een Deltager. 

Fra Danmark kommer Kaptajn Braunstein, Kaptajn C. 
C. Larsen, Løjtnant Meincke, Sergent Wolff, Sergent Aage 

· Hansen, Løjtnant Clausen, Løjtnant P. Jensen, Sergent R. 
Andersen, Kaptajnløjtnant Lærum, Premierløjtnant Kjel
strup, Løjtnant A. C. C. Petersen, Søløjtnanterne Høegh
Guldberg, Prip, Ramberg og Grønbeck, Flyverløjtnant Dal
bro og Løjtnant Wittrup. 

Ruten, der skal g~nnemflyves. 

1. Dag gennemflyves Strækningen København - Ljung
byhed - Malmslått - Oslo, ialt 677 km. 

2. Dag gennemflyves Strækningen Oslo - Gøleborg -
København - Palsgaard (i .Jylland) - Nyborg - Køben
havn, ialt 891 km. 

Bedømmelse af Flyvningen. 

Placeringen afgøres efter et Pointssystem, dels for Flyve
tid, dels for Landinger. 

Hastigheden af de deltagende Flyvemaskiner bestemmes 

efter Formlen 0,9 (V-15), hvor V er Maksimalhastigheden 
ved .Jorden. Den derved fundne Hastighed ligger til Grund 
for Beregning af Flyvetiden den ideelle Flyvetid - mel
lem de forskellige Tidskontroller. 

Tiderne for de forskellige Strækninger beregnes fra det 
Tidspunkt, da Startordre gives, til det Tidspunkt, da den 
Deltagende ved næste Tidskontrol i højst 100 m Højde pas
serer Maallinien. 

Passage af Maallinien 5 Sek. før eller efter den ideelle 
Flyvelid er pointsfri. Passeres l\faallinien mere end 5 Sek. 
før dette Tidspunkt, faas 1 Points for hver ikke afsluttet 
Periode af 10 Sek., og passeres Maallinien mere end 5 Sek. 
efter nævnte Tidspunkt, faas 1 Points for hver paabegyndt 
Periode af 10 Sek. 

Samtlige Landinger ved Tidskontrollerne foretages som 
Mærkelandinger efter nærmere fastsatte Bestemmelser. 

Vinder er den, der opnaar det laveste Antal Points, reg
net som Summen af Points for Flyvetid og Landinger. 

Præmier. 

Vinderen tildeles den nordiske Flyverpokal med Pligt ti[ 
at aflevere denne, naar næste Flyvning om Pokalen finder 
Sted. 

Der uddeles desuden Ærespræmier indenfor de forskel
lige Klasser. 

Flyveledelse. 

Flyvningen arrangeres af Det Kongelige Danske Aero
nautiske Selskab, hvis Sportsudvalg har haft det store, for
beredende Arbejde med Tilrettelæggelsen af Flyvningen. 
Dette danner tillige Flyveledelsen, der bestaar af Kaptajn 
Bjarkov, Formand, Mester P. Nielsen, Kaptajnløjtnant O. 
Petersen og Direktør Thielst. 

Kaptajn Herschend har paataget sig Ledelsen af Kontrol
stationen i Lufthavnen og har udarbejdet Direktiver for de 
forskellige Kontrolstationers Virksomheder, medens Kap
tajnløjtnant Lærum og Premierløjtnant Pngh danner Han
dicapudvalget. 

•j: 

Flyvningerne vil blive overværet af Kaptajn Adils fra 
det Svenske Flygvapnet, der er inviteret hertil som Gæst. 
Kaptajn Adils var Formand for Flyveledelsen i 1931 i 
Sverrig, da »Nordiska Flygpokalen« -blev indstiftet. 

Meddelelser &a Selskabet. 

Adg;ang til Luftfartsudstillingen. 
Selskabets Medlemmer har, mod Forevisning af 

Medlemskort , gratis Adgang til den 2. internationale 
Luftfartsudstilling, der afholdes i Forum fra den 17. 
August til den 2. September (begge Dage inklusive). 
Det bemærkes, at Medlemskortet er strengt personligt. 

Deltagelse i Banket. 
I Anledning af Luftfartsudstillingens Aabning afhol

des den 17. ds. Kl. 19,00 en Banket i Haandværkerfor-

eningens Selskabslokaler. Deltagelse i Banketten, der 
er aaben for Selskabets Medlemmer, koster 25 Kr. 

Selskabets Kontortid. 
Selskabets Kontortid er fremtidig Kl. 13,00- 15,00, 

og der anmodes indtrængende om, at alle saavel per
sonlige som telefoniske Henvendelser til Kontoret, 
Christiansborg, Telf. Byen 6726, maa finde Sted inden 
for dette Tidsrum. 

B e s t y r e l s e n. 
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Konstruktion 

og 

Vedligeholdelse. 

e Overordentlig let Tilgængelighed er en 
af Hovedegenskaberne ved begge disse 
nye Motorer. Vedligeholdelsen er som 
Følge deraf let og billig. En anden Egen
skab er det gunstige Forhold mellem Kraft 
og V ægt. Disse Motorer kan leveres med 
eller uden Gearanordning: 

AR9 og AR7 
185 HK. 145 HK. 

Wolseley Flyvemotorer 
er nu i Produktion. 

WOLSELEY MOTORS (1927) LTD. 
WARD END, BIRMINGHAM, ENGLAND. 

Administrerende Direktør: Lord Nuffield. 



vil uds,nle 

FLYVEMASKINETILBEHØR 

BRÆNDSTOFHANER 
LET TYPE 

BRÆNDSTOFPUMPER 
TIL HAAND- OG VINDKRAFT 

FODVENTILER 

KONTRAVENTILER 

BRÆNDSTOFFILTRE 

UDLØSNINGS VENTILER 

CENTRALISEREDE 

BOMBEUDLØSNINGSKONTROLLER 

JUSTERBARE 

RØRHOLDERE 

paa 

• 
FLYDEMAALER 

OLIE HANER 

LUFTKOMPRESSORER 

TIL START AF MOTOR 

STRØMLINIEFORMEDE BARDUNER 

OG GAFFELST ÆNGER 

OLEO PNEUMATISK 

STØDDÆMPER 

UNIVERSELLE TRIDSER 
OG SKÆRME TIL MINDRE 

REGULERINGS TRÆK 

LUFTDREVET 

HJ ULBREMSE 

VICKERS POTTS OLIEKØLERE 
GIVER 

DEN BEDSTE OLIEKØLING 
PAA ALLE TYPER FLYVEMASKINEMOTORER 

Alle Spørgsmaal paa ovennævnte Tilbehør rettes til Firmaet : 

VICKERS - AVIATION - LIMITED, WEYBRIDGE, ENGLAND 
REPRÆSENTERET VED: 

ALFRED RAFFEL A/S - KØBENHAVN K. - F ARVERGADE 15 



SMITH'S INSTRUMENTER 

"HUSUN" APERIODISKE KOMPASSER 

DET BERØMTE P.4 
APERIODISK KOMPAS 

TYPE V. 7 
Som anvendt i Rolis-Royce, Armstrong 

Slddeley Motorer og flere. 

OG 

K·L·G 
TÆNDRØR 

P.6 VERTICAL 
APERIODISK KOMPAS 

TYPE V.12 
Som anvendt i alle Gipsy og 

Hermes IV Motorer. 

SMITH'S AIRCRAFT INSTRUMENTS 
(Branch of S. Smlth & Søns (M,A,), Ltd. 

SPECIALISTER I INSTRUMENTER TIL FLYVNING 
185, ORBAT PORTLAND STRBBT, LONDON, W. I. 

Telefon: Weibeck 7916 (4 Linier) Telegram-Adr.: .Alrspeed, Wesdo, London.• 

REPRÆSENTANT FOR DANMARK - ALFRED RAFFEL A / s - FARVERGADE u, KØBENHAVN K. 



..----------• ~y~~~sf~~~I~~~~~ -~- ----------, 
BOGTRYKKfRI · PAPIRHANDtL 

VESTERBROGAOE 60 MEZZ. TELEFON 13404 • GIRO 23824 

LEVERER 
TRYKSAGER - PAPIRVARER - KONTORARTIKLER 

_A§_p_cscsc ELO s E99_D_0_PE_ 
(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 : 

¾O.F.ASP (SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER) 
PRAGS BOULEVARD 37 - KØBENHAVN S. 

DRØJ 
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Luftfartsudstillingen i København. 
Over 100.000 Besøgende. 

I Forgrunden tllvenstre udstiller Frankrig, tllhøjre Sovjet, midi I Salen Danmark, og i Baggrunden ses den enRelske Udstilling. 

A t Luftfartsudstillingen i Forum blev en Sukces, 
er der ikke den ringeste Tvivl om, for langt over 
100.000 Besøgende fandt Vej til det store Ud

stillingslokale, og Udstillingen i sig selv var saa rig
holdig, at ogsaa Skeptikeren maatte give fortabt. I høj
este Grad svarede Udstillingen til sit Formaal: at give 
et Billede af Flyveteknikens nuværende Udviklings
trin, - og dermed forstaas ikke alene selve Flyvema 
skinen, men ogsaa Instrumenter og Materialer. Der 

var noget at se, ikke blot for Fagmanden, men ogsaa 
for det store, læge Publikum, - og Tilstrømningen af 
Besøgende viste det i højeste Grad. 

Naar det blev en Sukces, skyldes det - bortset fra 
Arrangørernes Initiativ og Arbejde - den betydelige 
Indsats, som Udstillerne ydede, og - uden at træde 
nogen for nær - kan man roligt sige, at den engel
ske Repræsentation havde sin meget store Andel i 
Sukcessen. Den omfattede saa at sige alt, hvad der 
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Til venstre ses det meste al den store engelske Udstilling; tilhøjre en Del al den danske. 

Hs. Kgl. Højhed Prins Axel beundrer Autogyroen. 

har med Flyvning at gøre, det være sig Materiale, In
strumenter, Gummi, Dope og færdige Flyvemaskinel·, 
og størst Interesse hos det store Publikum vakte uden 
Tvivl den af Firmaet A. V. Roe byggede Autogyro. 
Den var et helt Kapitel for sig selv, - Skade kun, at 
man ikke saa den hænge i Luften over Forum. Hvis 
nogen i nærmeste Fremtid ønsker at sige noget om 
Flyvning, saa behøver de blot at lade en Autogyro gaa 
tilvejrs; - den alene er en Sensation. 

Ogsaa den danske Udstilling var præget af England. 
Del store Hawker Torpedoplan, som Marinens Flyve
væsen udstillede, og som Dagen lang var belejret af 
Publikum, var af engelsk Oprindelse, og det gælder 
baade Flyvemaskine og Motor. Det samme var Til
fældet med Flyvevæsenets nye .Jager, der bygges i Serie 
paa Orlogsværftet efter Licens og udstyre>s med en 
engelsk Rolls Royce Motor. Hærens Flyvetropper ud
stillede en Rekognosceringsmaskine af Fokker-Typen, 
bygget paa egne Værksteder og udstyret med en en
gelsk Bristol Motor; endvidere en Tiger-Moth og en 
Dragon-Moth, indkøbt i England. 

De engelske og de danske Stands var forholdsvis 
de største paa Udstillingen; men vi er ikke et Øjeblik 
i Tvivl om, at Englænderne - som de Sportsmænd, 
de er- hellere end gerne havde set en større Repræ
sentation og Konkurrence fra andre Nationer. Frankrig 
rykkede op med en righoldig Udstilling, fortrinsvis be
staaende af Flyvemaskiner og Motorer, og de karakte
ristiske Flyvemaskinekonstruktioner vakte stor Inter-

• 
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Hs. Majesiæt Kongen besøgte Luftfartsudstillingen. 

esse hos det tusindtallige Publikum. Ikke alene var 
den lille, hurtigtflyvende Caudron Genstand for Be
undring, men i lige saa høj Grad Breguet'en af Staal 
med sin mærkelige Krop og Schreck-Amfibieluftfar
tøjet. 

Czekoslovakiet var repræsenteret ved Walter-Fabri
kens Motorer, der er kendt Verden over. Sovjet-Rus
land demonstrerede ikke alene sin Indsats pari Flyve
maskineteknikens og Industriens Omraade, men i lige 
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saa høj Grad Anvendelsen af Flyvemaskinen til for
skelligartede, civile Formaal, og en meget væsentlig Del 
af Sovjets Udstilling omfattede Flyvemaskinens An
vendelse i de vældige arktiske Egne, der hører ind 
under Landet. Bl. a . indtog Tjeljuskin-Redningsekspe
ditionen en væsentlig Del af Pladsen - og det med 
Rette, fordi det var en Bedrift, de russiske Flyvere ud
førte, da de under yderst farefulde Forhold reddede 
den store Besætning, der efter Isbryderen Tjeljuskins 
Forlis i det nordlige Ishav var truet med Undergang. 

Desværre kunde Sovjets kæmpemæssige Nybygning 
> Maxim Gorki c , Verdens største Landflyvemaskine, 
kun vises i Model. Havde den været tilstede i naturlig 
Størrelse, vilde den alene have krævet en Hal, hvis 
Længde var dobbelt saa lang som Rundetaarn er højt. 
Apropos Udstilling af store Trafikflyvemaskiner i Fo
rum; saafremt en af de nuværende større Trafikflyve
maskiner skulde have været udstillet i »Kæmpehallen«, 
vilde .det have været nødvendigt at rive Porte og Mure 
ned for at faa den ind i Hallen, for der findes ikke 
en Portaabning, der er stor nok. Allerede for syv Aar 
siden kneb det med at faa en stor Flyvemaskine bak
set ind igennem de forholdsvis svære Portaabninger; 
og nutildags er det simpelt hen en Umulighed. 

* * * 
Vi skal ikke her komme ind paa en nærmere Over

sigt over Udstillingens Indhold, da denne fandtes i for
rige Nummer af >Flyve ; men siges skal det, at takket 
være Udstillingskomiteens energiske Arbejde er det 
lykkedes at skabe en forøget Interesse for Flyvningens 
Sag ude blandt det store Publikum. Enhver, der følger 
Flyvningens Fremme, bør være Det Kongelige Danske 
Aeronautiske Selskab et Tak skyldig for det Initiativ, 
det har taget til Afholdelse af den 2. internationale 
Luftfartsudstilling i København. *** 

Kastrup Lufthavn i August. 

B 
ortset fra den normale Lufttrafik var det Luftfarts
udstillingen og >Nordisk Flyverpokal«, der kom til 
at præge Livet paa Lufthavnen i forrige Maaned. 
Omtrent daglig kom en fremmed Privalflyvevr paa 

Besøg; flere af de Maskiner, der var udstillet i Forum, blev 
fløjet hertil, og i Dagene omkring den nordiske Pokalflyv
ning var selvfølgelig et særlig stort Rykind af fremmede 
civile og militære Maskiner. I Maanedens Løb gæstedes 
Lufthavnen forøvrigt første Gang af en russisk Maskine; 
det var Flyveren Kaminski, der kom med en af de Maski
ner, der havde været anvendt under Tjeluskin-Rednings
ekspeditionen, og som blev transporteret ind paa Luftfarts
udstillingen. 

* * * 

Maanedens første udenlandske Gæst var Mr. White med 
en amerikansk Beechcraft, tilhørende Vacuum 0il Com
pany. Mr. White var paa Inspektionsrejse Europa rundt 
med to af Firmaets Direktører. Englænderen Selfridge kom 
med en Leopard Moth, og under sit Ophold i Danmark 
foretog han en Afstikekr til Fanø og Vejle. Den engelske 
Air Vicemarchal Borton var den 7. og 8. paa Besøg med en 
Percival Gull, og den 8. landede den engelske Trafikflyver 
Youill med sin Puss Moth. Mr. Youill, der er Trafikflyver 
hos Imperial Airways og som bl. a. var Fører af den Ma
skine, der fløj Prinsen af Wales til København, var paa 
Feriebesøg i København og Gøteborg. 

Den 9. kom Flight-Lieutenant Turner-Hughes med en 
Armstrong Scimitar Jager til Luftfartsudstillingen, Dagen 

efter Greve von Rosen med sin velkendte Heinkel, og den 
15. landede Commandant Nomy med den franske Schreck 
Amfibiemaskine, der ogsaa gik videre til Forum. Dagen 
efter kom Kaminski med den berømte russiske Maskine, og 
saå fulgte en Række Gæster til Luftfartsudstillingen: Kap
tajn Percival med en Percival Gull, Bramson med en Mo
nospar og 3 Passagerer, Svenskeren Malmstrøm med en 
Gipsy Moth og Englænderen Matush med en Leopard Moth. 

Englænderen Quilter, fra Faldskærmsfabriken af samme 
Navn, kom den 21. med en Puss Moth, og Dagen efter blev 
der arrangeret et Faldskærmsudspring med Quilter-Skær
men. Dunlops flyvende Repræsentant, Mr. Robertson, var 
paa Besøg med sin Leopard Moth, Ungareren Hertelendy 
med en amerikansk Fairchild Kabine-Maskine, Tyskerne 
Weichel og Kock med en Biicker-Jungmann, der demon
strerede sine Kunstflyvningsegenskaber, og den berømte 
franske Flyverske Maryse Hiltz kom paa ca. 4 Timer fra 
Paris med en Breguet 27 Militærflyvemaskine. 

Men der er mange endnu. Englænderen Bonlay var her 
med en Leopard Moth, hans Landsmand Colman med en 
Airspeed Courier og Air Vicemarchal Borton kom igen, men 
denne Gang med en Airspeed Courier. Fra Tyskland kom 
en Junkers W. 33 med officielle Gæster til Forum og Dr. 
Richter med en Klemm L 25 C. 

Føjes hertil, at en af vore egne Privatflyvere, Hr. H. G. 
Hansen var el lille Trip i Ungarn, faar man af denne lille 
Opsats et ganske godt Indtryk af Sportsflyvemaskinens 
Anvendelse til Rejsebrug. For Lufthavnen var det en stor 
Maaned. Maatte det blot blive saadan ved. -
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\ 
Før Starten Ira Kastrup Lufthavn. 

A f de 42 Maskiner, der var anmeldt til ~ Nordisk 
Flyverpokah , startede de 39, og de fordelte sig 
paa de tre deltagende Lande saaledes, at Dan

mark havde 16, Norge 6 og Sverrig 17 Maskiner med i 
den spændende Kapflyvning. Langt de fleste var mili
tære Maskiner (33), og de opgivne Hastigheder laa 
imellem 138 km/T og 253 km/T. Da Stævneledelsen 
havde tilstræbt, at Deltagerne kunde passere :Maal
linierne enkeltvis, var Forskellen i Starttiderne mellem 
den første og den sidste Maskine ca. 6½ Time, og dette 
Forhold kom i ikke ringe Grad til at præge Flyvnin
gerne, idet de mødte meget forskellige Vejrforhold paa 
deres Ruter. Men, som Deltagerne selv sagde, det gjorde 
kun Konkurrencen mere spændende. 

Da den første Maskine startede fra Kastrup Luft
havn den 22. August Klokken 5 om Morgenen, var 
Vejret straalende - paa det første Stykke af Turen , 
længere Nord paa blæste der 50 km Modvind, og om
kring Gardermoen ved Oslo laa en tæt Regntaage. Den 
næste Dag var Vejret paa Flyvestrækningen lige saa 
uensartet: godt med Tordenbyger mellem Oslo og 
Gøteborg, saa lidt godt Vejr, og da de sidste DeltagPre 
skulde passere den sidste Del af Strækningen ovt'r 
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»Nordisk Flyverpokal«. 

Den svenske Flyver, Løjtnant Thunberg sejrer 

tæt fulgt af Danskeren, Løjtnant Clausen, 

medens Svenskeren. Kaptajn Søderberg 

opnaar Trediepladsen. 

Alle Maskiner, med Undtagelse af 4, havde engelske Motorer. 

Danmark, foregik dl'l i øsende Regnvejr og lavt
hængende Skyer. 

Men alle klarede de Forhindringerne uden et eneste 
Uheld, til Trods for adskillige Nødlandinger i ukendt 
og vanskeligt Terræn. Af de 39 startende Maskiner 
gennemførte de 33 Flyvningen; de 6, der udgik, var 1 
wensk og 5 danske Deltagere. 

Som meddelt i forrige Nummer af >Flyv« foretoges 
Flyvningen efter Tid, idet der blev givet Straffepoints 
for for tidlig eller for sen Passage af Pladsernes Maal 
linier. Endvidere blev der givet Points for Landin
gerne til ~1ærke, og Resultatet af de mange Udregnin
ger, der forelaa Dagen efter Flyvningernes Afslutnin
ger, viste, at den svenske Løjtnant Thunberg stod som 
Nr. 1 med l,H Straffepoint, Danskeren, Løjtnant Clau
sen Nr. 2 med 1,7 og Svenskeren lfaptajn Søderberg 
Nr. 3 med 2.6 Points. 

Præmieuddelingen fandt Sted samme Dags Aften i 
Forum, hvor Hs. kgl. Højhed Prins Axel overrakte 
Sejrherren den nordiske Flyverpokal. Rækkefølgen 
blandt de øvrige Præmiedeltagere fremgaar af hos
staaende Oversigt, der tillige bringer en samlet Forteg
nelse over Deltagerne, Maskintyper og Motortyper. 

l 
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J, 

Løjtnant Thunberg. Løjtnant Clausen, Kaptajn Søderberg. 

1 !I Førerens Navn Motor I j 1 · Maskintype I 
Civil eller I Beregn. , militær 
Betegnelse Hastigh. 

Præmie Bemærkn. 

Klasse A. 
1 Greve von Rosen s Heinkel H. D. - S E-ACY 138 204,7 2 
2 Hr. Wenzer s . - SE-SAM - - - udgaaet 
3 - F. Magnussen s D. H. Moth - SE-ACD 156 48,6 I Min. for off. Arbejder 
4 Dir. Fraenkel s . - SE-ABS - - - ikke starlet 

Klasse B. 
5 Løjtnant Wiitrup D D.H.Moth (Gipsy) Gipsy OY-DUF - - - ikke startet 

6 Premierltn. Gran-Henriksen N . (Tiger) . Nr. 153 162 6,4 9 Shell 
7 Løjtnant D. Smith N (Gipsy) LN-BAE - - - ikke startet . . 
8 Luftkaptajn Lindholm s . . SE-ADC - 3,7 4 { .Danske Flyvere" og . Marineministeriet 
9 Premierltn. H. Hansen N . (Tiger) . Nr. 137 166 10,7 15 Nordisk Alumin.-lndustri 

IO Ritmester Normann N . " . . 157 167 7,0 10 Det forenede Oliekomp. 
11 Premierltn. Odd Bull N . . . . 159 . 5,8 7 A. B. C. Hansen • BristoJ • 
12 - Engvik N . . . . 151 167,5 12,9 19 
13 fanjunker Cornelius s Sk. 9 (Tiger Moth) . • 5555 168 9,8 13 D.D. P.A . 
14 Løjtnant Enderlin s . . • 5558 . 20,2 24f2s 
15 Kaptajn Schyberg s . . • 5561 . 15,0 20 
16 Løjtnant Sparre s . . • 5560 . 19,1 23 
17 Kaptajn Wigert s . . • 5559 . 6,3 8 Alfred Olsen & Co . 
18 - Braunstein D D.H.Moth(Tiger) . s 7 176 - - udgaaet 
19 Sergent A. Hansen D . . S 11 . 51,3 30 
20 - Wolff D . . S 12 . - - udgaaet 

21 Løjtnant Meincke D . . s 9 . - - udgaaet 

22 Kaptajn C. C. Larsen D . . s 8 . 20,2 24/25 

23 flyverløjtnant Dalbro D Avra-Tutor Armstrong Nr. 113 185 35,1 28 
24 Løjtnant Lambert-Møller s Raab-Katzenstein . SE-ADK 220 11,7 17 

25 - K. Clausen D Dragort•Moth Gipsy S 21 192,5 1,7 2 { Aeronautisk Selskab og 
Krigsministeriet 

26 - Carlgren s S. 6 (Fokker C. V) Bristol Nr. 1331 205 9,1 12 Dir. John. M. Larsen 
27 Sergent friberg s . . . . 1333 . 11,0 16 
28 furer Lundgren s . . . . 3337 . 4,7 5 Vacuum Oil 
29 Sergent Gunnerfelt s . . . . 4398 . 18,5 21 
30 Korporal Knutsson s . . . . 3338 . 32,4 27 
31 Kaptajn Sclderberg s . . " . 5356 216 2,6 3 Generalkonsul Ludvigsen 

32 Løjtnant Thunberg s S.6A. . . . 5359 . 1,6 l { Nordisk flyverpokal og 
Luftfartsudst. Ærespr . 

33 Søløjtnant Høegh-Guldberg D Hawker Dankok Armstrong LB Il 225 - - udgaaet 
34 - Prip D . . . . . 7,9 11 Nafta Benzin 
35 - Ramberg D . . . . . 5,4 6 Wakefield & Co. 
36 - Grønbeck D . . . . . 139,3 31 
37 Løjtnant Widerøe N Wacco C. amerikansk LN-ABW 240 32,1 26 
38 Sergent R. Andersen D Bristol Bulldog Bristol J 4 243 10,0 14 Restauratør Hammer 
39 Løjtnant P. Jensen D . . J 2 . 18,8 22 
40 Premierltn. Kjelstrup D Fokker C. V. E. . R 24 253 - - udgaaet 
41 Løjtnant A. C. C. Petersen D . . R 23 . 12,1 18 
42 Kaptajnltn. Lærum D . . R 21 . 42,6 29 
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Blackburn • Perth" 

Engelsk Flyvetogt til Grønland. 
Den danske Marineftyver, Søløjtnant J. Miinter deltager. 

I denne Maaned har det engelske Royal Air Force sendt 
3 Blackburn :PPerth« Flyvebaade tilhørende Nr. 209 
Flying-Boat-Squadron i Mount Batten paa et Lufttogt 

til vor nordlige Koloni. Togtet, der skal vare ca. 3 Uger, 
startede fra Mount Batten ved Plymouth den 3. September 
og gaar over Færøerne, Island (Reykjavik), Angmagsalik, 
Julianehaab til lvigtut og samme Vej tilbage. Der er be
regnet 2 å 3 Dages Ophold hvert Sted, saaledes at der er 
taget Højde for eventuelle daarlige Vejrperioder, der maatte 
kunne forsinke Togtets Fremgang. Tilbagekomsten til 
Mount Batten er beregnet at skulle finde Sted den 22. Sep
tember. 

Blackburn »Perth«-Flyvebaadene, der bliver anvendt til 
Togtet, er af en hel ny Type, der først for nylig er taget 
i Anvendelse af R. A. F . 

Det er store 3-motors Flyvebaade med følgende Data : 
Spændvidde ... . .. . . . . .. . .. . . . . .. . .. .. . . .. . . 29,5 m. 
Længde ... . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . .. . .. . .. . . . . . 21,5 m. 
Højde (paa Jorden) . . ... . . . .. . . . .... . . . . 7,8 m. 
Fuldvægt . . .. . .... .. . .. . . ........ ... . . .. ... .. 14.755 kg. 
Tornvægt . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.500 kg. 
Nyttelast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.255 kg. 

Motorer: 
3 Rolls Royce »Buzzard« å . .... ...... . 
Benzin (max.) ... . ..... . .. .......... ..... . 
Olie ................... . ... .. . . .... . .. . ...... . 

825 HK. 
7.830 I. 

320 I. 

Max. Hastighed .............. ......... . . . . 
Marchhastighed ............... .. .. . . . ca. 
Landingshastighed . . . ............. .. ... . 
Max. Flyve tid ..... ...... ............. ca. 
Max. Aktionsradius .... . ......... .... ca. 

212 km/T. 
175 km/T. 
101 km/T. 

13% T. 
2.400 km. 

Besætningen bestaar normalt af 5 Mand. 

Af særlig Interesse maa bemærkes, at der er installeret 
Køjepladser til hele Besætningen samt Kogeapparater, Mad
skab, Isskab etc., saaledes at Luftfartøjet skulde være i 
Stand til helt at klare sig selv, naar det er ude paa læn
gere Togter. 

Da man fra dansk Side er meget interesseret i Togtet, er 
der fra Air Ministry udvirket Tilladelse til, at en dansk 
Marineflyver deltager i det, idet han dels skal bistaa Eng
lænderne med Haad og Daad og være en Slags Bindeled 
mellem de danske '.\lyneligheder og de engelske Officerer, 
og dels for at vi herhjemme kan høste endnu mere Erfa
ring med Hensyn til Luftvirksomhed paa Grønland. 

Til denne Tjeneste har Marineministeriet bestemt Sø
løjtnant J. Miinler, der paa det Tidspunkt, hvor disse Li
nier skrive!., allerede er paa Vej mod Nord. 

So'ojtnant l\liintcr, der er Marineflyver fra 1929, har for
trinsvis Erfaring med Søluftfartøjer, specielt Torpedo- og 
Bomheluftfartojer. Han deltog i 1932 i Luftopmaalinger af 
Østgrønland og udførte i 1934 en Flyvning fra København 
til Færøerne og tilbage. 
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Dr. Eckener i København. 
Den berømte Luftfartspioner faar overrakt Selskabets Guldplaquette. 

Dr. Eckener paa Luftfartsudstillingen ; fra venstre Ing. Lldang Sørensen, Capt. Olllmann, Dr. Eckener, og længst tilhøjre Direktør Tyge J . Rothe. 

Paa Foranledning af Berlingske Tidende var Dr. 
Eckener kommet paa Besøg i København, hvor 
han Lørdag den 1. September i Odd Fellow

Palæet skildrede Luftskibets Eventyr. I et livfuldt 
Foredrag fortalte han om Luftskibets Udvikling ; om 
de mange Begyndervanskeligheder, der havde været at 
overvinde: om den Skepsis, man havde mødt - og 
endnu møder; om det første Yældige Resultat: »Graf 
Zeppelin«s Jordomflyvning; - og han sluttede med at 
give en Række Rentabilitetsberegninger for Trafik
luftskibet i regelmæssig Rutefart mellem Europa, Syd
og Nordamerika og Ostindien. 

Det var betagende at høre denne stoute Pioner 
for det fremtidige Befordringsmiddel paa de store 
oversøiske Luftruter, og ingen kunde med større 
Ret end Dr. Eckener tale med om det foreliggende 
Emne. Uden at træde andre for nær, kan man roligt 
sige, at Dr. Eckener har været den Mand, der har bi-

* 
I Tilslutning til Omtalen af Dr. Eckeners Foredrag brin

ger vi en Artikel fra vor Korrespondent i Friederichshafen 
om den nye tyske Luftkæmpe, Z. 129. 

Det nye tyske Luftskib kan befordre 2000 Mand. 
Det kan nu regnes for sikkert, at Prøvefarterne med den 

nye tyske Luftkæmpe, Z. 129, vil begynde til Foraaret. 
Egentlig kunde Bygningen gøres færdig allerede i dette Ef
teraar, men man ønsker at gaa til Værks med al mulig Om
hyggelighed og Forsigtighed, for at alt kan klappe, som 
det skal. Ganske særligt har man Opmærksomheden hen
vendt paa Raaoliemotorerne af en helt ny Type, som endnu 
ikke er leveret, og som inden Brugen vil blive underkastet 
alle tænkelige Prøver med Hensyn til Driftssikkerhed, Luft
dygtighed og Paalidelighed. 

Mægtigt er Indtrykket af Luftkæmpens gigantiske Skelet, 

* 

draget mest til Udviklingen af det store Trafikluftskib. 
Lige fra Aarene før Verdenskrigen har han været Fore
gangsmanden, utallige Hindringer har han haft at 
overvinde, og til Trods for at alle andre i hele Verden 
opgav Arbejdet paa Fremme af det store Trafikluft
skib, kæmpede Dr. Eckener sine Ideer frem til en stor
slaaet Sejr, der kronedes med »Graf Zeppelin «s Togt 
Jorden rundt, og som senere er blevet yderligere slaaet 
fast ved den regelmæssige Luftskibstjeneste, som 
Tyskerne har opretholdt mellem Friederichshafen og 
Sydamerika. 

Det var derfor intet Under, at Bifaldet larmede op 
imod ham, da han sluttede sit Foredrag, og Berlingske 
Tidendes Redaktør Helge Knudsen rettede en varm 
Tak til Foregangsmanden, Dr. Eckener. 

Paa det Kongelige Danske Aeronautiske Selskabs 
Vegne overrakte Direktør K. Krebs til Slut Doktoren 
Selskabets Guldplaquette. 

* 
naar man træder ind i den 50 Meler høje Hal og foran sig 
ser denne Skyskraber i Ordets egentligste Betydning. Der 
har nu været bygget 3 Aar paa Skibet, og Skelettets Du
raluminiumsdragere har en samlet Længde paa 22 km. De 
danner det 248 m lange og 45 m høje Skelet, og til deres 
Sammenføjning er medgaaet ikke mindre end 6 Millioner 
Nitter. Hylstret sluger 27,000 Kvadratmeter Stof, hvilket 
ellers vilde være nok til 9000 Sæt Herretøj, og af Gascel
lernes 87,000 Kvadratmeter Stof kunde være fremstillet 
25,000 Skjorter. Alene til Paamaling af Rigsfarverne skal 
der bruges 75 kg Maling. 

I Skibslegemet indrettes i to Etager Soveværelser med 
varmt og koldt Vand. Desuden findes her Tlieværelser, 
Bagagerum, Bade, stor Spisesal, en Bar, Opholdsrum, Læse
og Skriveværelse samt Promenadedæk med Udsigtsvinduer, 
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alt med Centralvarmeanlæg. Desuden er der Køkken, Kø
lerum, Vinlager og - for første Gang - en Rygesalon med 
Plads til 45 Mennesker. 

Saafremt man afstod fra at medbringe Fragt og Post, 
vilde Luftskibet med største Lethed kunne befordre 2000 
Mennesker. 

Hvor uhyre Fremskridt, der er sket med Hensyn til Luft
skibsbygning, kan man let overbevise sig om ved et Besøg 
i det stedlige Zeppelin-Museum, og ved at betragte de før-
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ste primitive Modeller. Derigennem faar man et godt Ind
blik i, hvad Grundighed og Flid i Forening med Teknik 
har formaaet. 

Der er ingen Tvivl om, at Z 129 med Punktlighed og Sik
kerhed vil gennemføre sin regelmæssige Trafik paa Syd
amerika, og det næste Skridt bliver nu en regelmæssig 
Rute paa Hollandsk Indien, saa at den Tid ikke mere er 
saa fjern, da man kan tale om et virkeligt udbygget Trafik
net af kæmpemæssige Luftskibe i regelmæssig Rutetrafik. 

Dr. 

Armstrong Whitworth Scimitar Jager. 

Inden Scimitar-Jageren blev demonteret for at blive ud
stillet i Forum viste F1ight-Lieutenant 7'urner-llughes, 
hvad den kunde præstere - og det var ikke saa lidt. 

I Overværelse af mange af Hærens og Marinens Flyvere 
demonstrerede han dens Flyvefærdighed, og den Lethed og 
Elegance, hvormed den foretog de aller vanskeligste Ma
nøvrer, var forbløffende. I Betragtning af dens store Ha
stighed er dens Manøvreevne saa meget desto mere paa
skønnelsesværdigt. Ikke for intet skriver det engelske 
Aeroplane, at det var den Maskine, der under sidste Hen
don-Stævne viste den største Manøvredygtighed. 

Maskinen, der blev demonstreret i Kastrup Lufthavn, var 
udstyret med en 640 H.K. Armstrong Siddeley Panther 

»RPM« 
Vacuum Oil Company's Tidsskrift. 

V
acuum Oil Company har udsendt første Nummer af 
et nyt og smukt udstyret Tidsskrift, der i Tekst og 
Billeder beskæftiger sig med Flyvningens forskel 

lige Problemer. I den ledende Artikel siges del, al »RPM« 
er af international Karakter; del trykkes paa engelsk og 
udsendes i alle Lande Verden over, og det vil bringe en 
Billedreportage fra Flyvningens Fremskridt med det For
maal at fremme Interessen for Flyvningens Sag. 

I det første Nummer, der er rigt illustreret, skrives bl. a. 
om automatisk Styring af Flyvemaskiner, om stilbare Mo
tor-Ringskærme, om den tyske Atlanterhavsflyvning, om 
Lufttrafiken paa Ny Guinea m. m. 

* * 
* 

I samme Nummer findes en Beskrivelse af den Flyve-
maskine, der tilhører Vacuum Oil Co., og som paa sin Flyv
ning rundt til alle europæiske Lufthavne besøgte Kastrup 
Lufthavn i Begyndelsen af forrige Maaned. Den førtes af 
Mr. Henry J. White, der er Salgschef for Flyveafdelingen, 
og den vakte Interesse paa Grund af sin særegne Kon
struktion. Den var et amerikansk Beechcraft Biplan med 

Shell Aviation N ews. 

Har man ikke paa anden Maaned faaet noget at vide 
om Shell's store Interesse for den civile Flyvning, 
faar man det igennem »Shell Avialion News<, der 

udkommer en Gang om Maaneden, og i Særdeleshed frem
gaar det af det sidste store Specialnummer, der i en Række 
Artikler skildrer Trafikflyvningen i alle Verdens Lande. 

I en ledende Artikel omtales Brændstofforsyningen, lige 
fra de Dage, hvor der Maaneder i Forvejen maatte udlæg-

Motor, og dens Ydelser med denne Motortype er følgende: 

Største Hastighed i 4270 m.. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 362 km/ T 
Hastighed over Jorden............... . ....... .. . ....... 292 > 
Stigetid til 2000 m . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . 3,5 Min. 

> > 3000 > . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . • • . . . . . . . . . 5,3 > 
> > 4000 > . . . . • . . . . . • . . . • • . •. . . . . . . . • • . . . • . . • •. . . 7 ,0 > 
> > 5000 > • . . • • • • • . • • . .. • • • • • . • • . • . • • . . • • • • • • • • • . 9,0 > 
> > 6000 > ........... . ... . . ..................... . 11,5 > 

Største Stigehøjde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 9970 m 
Marchhastighed i 3660 m ................. .. . ..... . .... 312 km / T 

Saafremt Luftfartøjet udstyres med den 725 H.K. Panlher 
Molor, bliver Ydelserne endnu større. 

indtrækkeligt Understel, og da Overplanet var betydeligt 
mindre end Underplanet, saa det ud som om den fløj paa 
Ryggen. Den var udstyret med en »Jacobs<-Motor paa 225 
H.K., og Marchhastigheden var paa ca. 250 km/T. I den 
lukkede Kabine var der foruden Føreren Plads til tre Pas
~agerer. 

ges Benzindepoter i Kander, saafremt en Flyver agtede sig 
ud pua cl længere Togt, til vor Tid, hvor Firmaet f. Eks. 
i Sahara Ørkenen har oprettet en Række Tankstationer 
med underjordiske Depoter og elektriske Pumper. Bedre 
end mange Ord illustrerer dette Flyvningens vældige Vækst 
i Løbet af de senere Aar. 

For de, der ønsker at følge Trafikflyvningnes Fremgang, 
er del foreliggende Specialnummer en værdifuld Hjælpe
kilde. 

.I 
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Aristokraten blandt Motorcycler 

jØg 
Et B. P. Mærke 

Uovertruffen Konstruktion 
Højeste britisk Kvalitet 

V. S. Sorensen , Carl Lundsgade, 
spørger : 

BIiiigste danske Priser 

Hvad var det for e·n Motortype, der 
sad i Autogyroen paa Luftfartsudstil
lingen? 

10 fremragende Modeller - Priser fra 

Kr. 1050.oo 
Forlang Prospekt 

Lyngby Automobil-Central 
Hovedgaden 1 - Telefon : Lyngby 1030 

MOTOR-PALÆET 
Østerbrogade 20 - Telefon: Øbro 28 78 

flyvemaskiner 

Sv. En 7-cyl. Armstrong Siddeley 
»Genet l\lajor«. 

- o-

l(. l(mulsen, Hillerød, spørger: 
Hvornaar startes Kapflyvningen Eng

land- Australien? 
Sv.: Førstkommende 20. Oktober. 

Eagle Cameras Siebe Gorman's 
K. L. G. Tændrør 

Smith' s Instrumenter 
Staalwire 

Luftfartforsikringer 
overtages ar 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Fraktion for Danmark 
Tlf. Central 12 793 

•:> 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 

Iltapparater 
Lyssignaler 

Wood's Lærred 

Vickers Dele til Bygning af Flyvemaskiner. 

Balloner Avional 

til Observation. 

Farvergade IS Alfred Raffel A/s Tlf. Central 6395 

LIVS.FORSIKRING 

ALLE ARTER FORSIKRING 

ASSURANDØR 

H. HEINRICH NIELSEN 
LØJTNANT I FLYVERTR0PPERNE 

RAADBUSPLADSEN 451 
CENTR. 9930 

BARDANGERGADE 3 
0B110 7923 
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NYE· BØGER 
Howard Leigh: 

TheAircraft Modeller's Ouide. 

0. L. P. Henderson : ca. Kr. 4.25 

A Complete Course oi Prac
tical Flying. ca. Kr. 9.00 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telf, 2552 - 13303 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

S. Bjor11slc<i, Køben havn, spørger : 
HYad er Rekorden for DistanceflvY

ning i lige Lime, og hYem er Indeha
ver af den? 

Sv. !1,105 km. Den bl ev sat af Fransk
mændene Hossi og Codos den 5.- 7. 
August 1933, der fløj fra New York til 
Hayack i Syrien . 

o -

0. S . Jensen, Husumvej 14, spørger: 
Var den ved Hæren i sin Tid an

vendte >D.K.«-1\Iaskine bygget herhjem
me, eller af hvilket Fabrikat var den? 

Hvilke Typer har været bygget paa 
Hærens Flyveværksteder? 

Sv. ad 1) »D.K.«-Typen var konstru
eret af afdøde Kaptajn Ussing, og den 
var bygget herhjemme. 

ad 2) Følgende Typer: Farman, Vi
ckers, H-Maskiner, O-Maskiner og se
nest H-Maskiner (Fokker CV). 

- 0 -

E. P. V., København, spørger: 
»Flyv« bedes oplyse mig om, hvo r

dan Fuselage og Autogyro udtales. 
Paa Forhaand Tak. 
Sv. Fuselage udtales som Fuselasje, 

og Autogyro udtales som det slaves . 

111111 11111111111 11111111111 11111 111111 1111111111111111111111 11111111111111111 11111 1111111111111 

NYE BØGER 
Taschenbuch der Luitilotten. 

IX. Aargang 1934. Militær-, Trafik
& Sportsflyvning. 488 Illustrationer. 

Indbundet ca. Kr. 18.50 

The His tory oi British A viation 
1908-1914. 
Det første Værk fra Engelsk Flyv
nings Barndom. ca. Kr. 25.00 

H. C. Davis: 
Fly with me. 
Instruktionskursus for . A • License. 

ca. Kr. 6.00 

H. M. Schofield & W. E. Johns: 
The Pictorial Flying Course. 

ca. Kr. 6.00 
0. Douhet: 

La nuova dottrina di Ouerra. 
(La Guerra aerea)400 Sider. Rom 1934. 

30 Lire. 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telf. 2 552 - 13303 
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DUNLOP 
AEROPLAN RINGE 

HJUL & BREMSE UDSTYR 
DUNLOP RUBBER Co. 

KØBENHAVN BIRMINGHAM 

3H/604 

.) 
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DET KONGELIGE DANSKE 
AERONAUTISKE SELSKAB 

Stiftet den 20. Januar 1909 

Selskabet er anerkendt af F. A. I. 
(Federation A~ronautlque Internationale) 

som Enerepræsentant for aeronautiske Interesser Danmark 

Selskabet har til Opgave: 

I Danmark at udvikle Interessen tor og fremme aeronautiske Formaal samt 
de Videnskaber, som knytter sig dertil 

Det aarlige Kontingent er 10 Kroner 
Indskud 5 Kroner 

Selskabets Adresse er: 

PPins Jørgens GaaPd, OhPistiansboPg 
Telefon: Byen 67.26 . ' . . . . . . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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~--• f.JVIND CHRISTENSEN 
fh . AUGUST BANGS -FORLAG 

BOGTRYKKfRI · PAPIRHANDt;L •-------. 
VESTERBROGADE 60 MEZZ. TELEFON 13404 • GIR0; 23824 

LEVERER 

TRYKSAGER - PAPIRVARER - KONTORARTIKLER 

_A§_p_crnc ELO s E99_D_0_PE_ 
(LOVBESK YTTET) 

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 Speeialfarver 

ENEFABRIKANTER: 

;s 0. F. ASP 

REN 

(SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER) 
PRAGS BOULEVARD 37 - KØBENHAVN S. 

DRØJ 
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Sportsflyvning over Atlanten. 
Raske amerikanske Sportsmænd flyver via Grønland til Europa. 

Bellanca Monoplanet var udstyret med -

To gode Venner, en Læge og en Ingeniør i Connec
ticut, fik Lyst til at holde Sommerferie sammen 
i Europa. Lægen havde sin egen Flyvemaskine, 

og intet var derfor naturligere, end at de fløj til Eu
ropa i denne. Da Maskinen ikke kunde flyve direkte, 
maatte de gaa via Grønland, Island og Færøerne, men 
paa denne Maade fik de desuden Lejlighed til at se 
lidt mere af Verden. 

Selvfølgelig maatte der en Del Forberedelser til en 
saadan Tur, men det var kun en Del af Fornøjelsen. 
Blandt andet skulde >Bellanca« Maskinen have sit nor
male Hjulunderstel ombyttet med Pontoner. Disse var 
af >Edo« Typen ligesom dem, Lindbergh anvendte paa 

en 420 HK. Wasp Motor. 

sin Tur i Fjor. Pontonerne var forsynet med Vandror, 
som kunde sænkes ned, under Manøvrer paa Vandet. 
Motoren havde lige haft Hovedeftersyn, saa Muligheden 
for Vrøvl med den skulde være minimal. !øvrigt var 
alle Forberedelser gjort meget grundigt og med stor 
Omhu. :Men det maa ogsaa indrømmes, at de to Sports
mænd ikke var helt grønne Amatører. Lægen, Dr. 
Light, der fløj, havde over 1200 Timer i >The Naval 
Reserve Air Corps •, medens hans Ledsager, Ingeniør 
W i 1 so n ,var uddannet sammesteds som Radiospecia
list og ekspert Navigatør. 

Turen norden om Atlanten forløb særdeles tilfreds
stillende og uden særlige Hændelser undtagen Hoppet 
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fra Reykjavik til Færøerne. Kort før de ankom her
til, blev disse lumske Klippeøer helt indhyllet i tæt 
Tange. Der var intet andet at gøre end at vende om 
og søge tilbage til Reykjavik og gaa med smaa Om
drejninger for at spare paa Brændstoffet. Heldigvis 
naaede de helskindet tilbage hertil efter en Tur paa 
9- 10 Timer. 

En skønne Dag midt i September var de to raske 
Fyre paa Vej til København, som de havde hørt saa 
meget godt om. Ingen af dem havde været i Europa 
før. De anede ikke, hvor de kunde lande, men fik 
hurtig Radioforbindelse med Kastrup Lufthavn, som 
foreslog dem at gaa ned ved Luftmarinestationen, hvor 
man sikkert vilde tage venligt imod dem. Dette var 
ogsaa Tilfældet, og her fik deres Maskine desuden et 
tiltrængt Eftersyn. Efter nogle Dages Forløb var de 
mætte af København , og en Morgen tidlig stak de af 
til Stockholm paa Lykke og fromme, idet Vejrmeldin
gerne gav tæt Taage her og stærkt Tordenvejr i Midt
sverrig. Det var ikke for ingenting, at Grønlænderne 
havde døbt Maskinen med Navnet »Asulinak c, hvilket 
paa Dansk skal betyde noget i Retning af : Pokker staa 
i det, vi klarer den nok . (Og selvfølgelig ankom de 
velbeholdent til Stockholm lidt op ad Dagen.) 

De Høj et Bellanca Monoplan. 

Det kunde maaske have sin Interesse at se lidt nær
mere paa de tekniske Detailler ved denne Flyvemaski
ne. Det var en almindelig 6-Personers Bellanca Ka
bine l\fonoplan med de typiske Bellanca Skraastøtter, 
som forøger baade Opdriften og den tværskibs Stabili
tet. De to forreste Sæder var anbragt Side om Side 
og havde Dobbelt-Sty ring, mcdt•ns de aglcrslc Sæder 
var fjernet for at give Plads til Bagage og Ekstraud
styr m. v. Motoren var en H-cyl. almindelig 420 H.K. 
Pratt & \Vhitney , \Vasp «, ugearet og uden Overlader, 
og som kunde bruge al mulig tilfældig Benzin. Pro
pelleren var derimod af samme Type som Lindbergh's 
med kontrollabel Indstilling af Bladenes Stigning. Det
te var i høj Grad nødvendig, da Maskinen normalt var 
saa overlastet, at det med en almindelig Propeller vilde 
være umuligt at løfte den ud af Vandet. 

De normale Brændstoftanke i Bæreplanet var ikke 
tilstrækkelige, hvorfor et vandtæt Rum i hver Ponton 
blev anvendt til Ekstratanke. Muligheden for Lækage 
i disse regnede de overhovedet ikke med. Brændstof
fet blev pumpet op til Karburatoren af en Pumpe paa 
Bagsiden af Motoren. Af Oliekølere fandtes to , af 
hvilke man kunde lukke af for den ene. Desuden hav
de Motoren en stor Næseskærm med regulerbart 
Spjæld til Køling af Krumtaphuset og den inderste Del 
af Cylindrene. Karburatorens Indsugning var ført op 
i fire Dele, saaledes at to Ledninger indsugede varm 
Luft fra en Kappe omkring et Par Udstødsrør , medens 
to andre gik helt op udenfor Motorskærmen, saaledes 
at Vandsprøjt umuligt kunde naa derop. 

De var godt udstyret med Instrumenter. 

Med Hensyn til Instrumenter var de to Flyvere godt 
forsynede. Foruden de normale Flyve- og Motorin
strumenter fandtes en Kollsman Højdemaaler, der har 
to Visere som et Uhr, og hvor den store Viser har Ind
delinger for hver 20 Fod, idet der samtidig er Justering 
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for Barometerstanden. Endvidere fandtes en Sperry 
kunstig Horisont og en Directional Gyro samt Pio
neer's Drejnings- og Krængningsviser og et Variometer. 
Motorens Omdrejningsviser var iøvrigt elektrisk dre
vet. Af Kompasser fandtes et amerikansk Styrekom
pas og et engelsk (Husun P. 4) aperiodisk Hovedkom
pas. Hele Instrumentskoddet var ophængt vibrations
frit med 12 Gummipuffer fra Lord Mnfr. Co. Af øv
rige Navigationsinstrumenter fandtes en moderne Af
driftsmaaler med Kikkertsigte ned gennem Bunden af 
Luftfartøjet, desuden et simpelt Solkompas og en 
Bobble-Sekstant med de dertil horende Tabeller. 

Radioen var deres Kælebarn. 

Og saa var der Radioen, delle Unikum af komplice
ret Mekanik fra Westinghouse. Det var et kombineret 
Kort- og Langbølge-Apparat med en 500 Watt Genera
tor anbragt direkte paa Bagsiden af » Wasp « l\loloren. 
Denne Generator forsynede iøvrigt ogsaa hele Lysan
lægget med Strøm. Sender og Modtager havde hver 
sin roterende Omformer. Modtageren var en 8-Lampe 
Superhet, som kunde tage hele Jorden - Mr. \Vilson 
havde netop haft Forbindelse med Japan. Senderen 
var ikke krystalstyret, men h:n·de et kontinuer! Bo lgt·
omraade fra 20- 900 Meter. Foruden den normale 
Sendernøgle var der en halvautomatisk, som ogsaa an 
vendes af Pan American, d. v. s. Prikkerne gives au
tomatisk, medens Stregerne slaas paa almindelig 
Maade . Betjeningen af denne kræver imidlertid sær
deles lang Øvelse. Endelig fandtes en helautomatisk 
Nøgle, en Tegngiver, som til Brug ved Pejling kon
stant giver •V« og Luftfartøjets Kaldesignal. Selvføl
gelig var der baade Slæbeantenne og fast Antenne. Ra
dioen var Mr. Wilsons Kæledægge, og med Rette var 
han stolt af den. 

Der var meget andet godt Udstyr i Maskinen. 

Af Ekstra-Udstyr fandtes det for Atlanterhavsflyvere 
almindelige, nemlig en Gummibaad, en Mast med Sejl, 
et komplet Sæt Fiskegrejer, et Jagtgevær, Soveposer, 
Nødproviant, Ferskvand etc. etc. - og mærkelig nok 
ogsaa Faldskærme. Begge Flyverne fløj normalt i de
res Seletøj, medens Skænnene var indenfor Række
vidde. Maskinen havde desuden to kraftige elektriske 
Landingsprojektører indbygget glat i Undersiden af 
Bæreplanerne. Disse Projektører kunde med et Haand
tag i Kabinen drejes skraat nedad og forefter til en
hver ønsket Hældning. Endelig var der agterude i 
Fuselagen anbragt et tykt lodret Rør med et meget 
kraftigt Faldskærmsblus af den Type, som anvendes 
i det amerikanske militære Flyvevæsen. Kabinen var 
iøvrigt opfyldt af en større Samling Haandtasker og 
Bagage, saa der kun blev meget lille Plads tilovers til 
de to Flyvere. Med et Blik ind i Kabinen maatte man 
uvilkaarlig udbryde: Du store, sikke en Masse Kluns 
at slæbe rundt paa. Men det var nu et Par raske Fyre 
med typisk amerikansk Foragt for det konventionelle. 
Naar man spurgte: W h y, blev der omgaaende svaret: 
W h y n o t. Og da de med godt Humør stak af og 
sagde Farvel og Tak for god Behandling, spurgte Dr. 
Light let henkastet: Kender De nogen, som vil købe 
Maskinen, de skal faa den meget billigt. 

L. Pr y t z. 
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En Eskadrille danskbyggede Flyvemaskiner løber af »Stabelen«. 

De 10 nye Fokkere klar til Afle\'erln~. 

D en 28. September overtog Hærens Flyvertropper 
paa den gamle Flyveplads ved Kløvermarksvej 
den første Eskadrille af de Rekognosceringsma

skiner, som siden Sommeren i Fjor har været under 
Bygning ved Flyvertroppernes Værksteder. 

Modellen til disse nye Maskiner - en Fokker C. V. E . 
- er sammen med Tegningerne indkøbte fra Holland. 
Motorerne - 580 HK. Bristol Pegasus - er leverede 
fra England, medens alt det øvrige Arbejde er udført 
herhjemme, idet Hærens Vaabenarsenal har udført 
Træarbejdet paa saavel Over- som Underplaner og 
fremstillet de Fjedertrykben, der forbinder Overplanet 
med Landingsstellet. Flyvertroppernes egne Værkste
der paa Kløvermarksvej har fremstillet Resten og mon
teret Maskinerne. 

Til Stede var Chefen for Hærens Flyvertropper, 
Oberst C. Førslev , Direktøren for Hærens Vaabenarse
nal, Oberstløjtnant Falking , ledsaget af Ingeniør Nor
mann-Hansen, Chefen for Sjæll. Flyverafd., Oberst!. 
Tage Andersen, Chefen for Flyvertroppernes Værkste
der, Ingeniør Aage E. Klem, Chefen for Flyvertropper
nes tekniske Tjeneste, I{aptajn Ørum, Feltværkmester 
P. Niel.~en og Repræ enlanter for Funktionærer og Ar
bejdere ved de nævnte Institutioner. 

Idet Oberst Førslev takkede Funktionærer og Ar
bejdere for veludført Arbejde, oplyste Obersten blandt 
andet følgende angaaende selve Maskinerne: 

Disse danskbyggede l\laskincr har kostet ca. 50.000 
Kr. pr. Stk. - (fuldt udrustede dog ca. 100,000 Kr. pr. 

Fra Monteringen af de nye Fokkere paa 
Flyvertropperoes Værksteder. 

Stk.) - og der er deraf udbetalt ca. ~/4 Million Kroner 
i Arbejdsløn til danske Arbejdere. 

Maskinerne har en Maksimumshastighed paa ca. 270 
km i Timen, en Marchhastighed paa ca. 235 km i Ti
men og en Stigeevne paa 5000 Meter i 15 Minutter, 
fuldt udrustede. 

Obersten afleverede derpaa .Maskinerne til deres nye 
Be ·retninger med Ønsket om, at disse maatte slide dem 
med Helsen , hvorpaa E skadrillen i 2 Formationer fløj 
til deres nye Hjem, Kastrup. 

!øvrigt skal det anføres, at de nye Maskiner er 2-sæ
dede og saaledes har Plads til Fører og Observatør. 

Armeringen bestaar af 2 l\laskingeværer for Fører, 
der skyder i ~laskinens Bevægelsesretning, og 2 Obser
vatørmaskingeværer, der er anbragt i en bevægelig Ge
,·ærkrans over Observatørrummet. Yderligere er Ma
skinen monteret med Bombemekanisme. 

Dertil kommer, at den er forsynet med en komplet 
Radiostation - Afsender og Modtager - og Appara
ter til automatisk Fotografering. 

Dens Egenvægt er ca. 1775 kg, og Fuldvægten ca. 
2610 kg. 

I Hovedtanken - en afkastelig Kroptank - og Re
servetanken, der er anbragt i Overplanet, kan Maski
nen medføre Brændstof til ca. 31/~ Times normal Flyv
ning - eller en Flyvning fra Købenlrnvn til \Vien eller 
til Trondhjem.' 

Endnu en Eskadrille af samme Slags Maskiner er 
forlængst kommet under Bygning ved Flyvertroppernes 
Værksteder og vil blive afleveret til næ te Sommer. 

3' Eskadrille under Kommando af Kaptajnløjtnant Lærum modtager 
de nye Maskiner. 

/ 
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Danmarks Deltagelse i Mc Robertson Race. 
Løjtnant Michael Hansens forestaaende Flyvning London-Australien. 

Dessouteren, der skal anvendes Ul den lange Flyvning, har normalt Plads til 3 Personer I Kabinen. 

Takket være Berlingske Tidendes Mellemkomst bliver 
Danmark som bekendt repræsenteret i den store, 
internationale Kapflyvning mellem England og Au

stralien, idet Løjtnant Michael Hansen har anmeldt Del
tagelse med en Dessouter Sportsflyvemaskine. 

Tidspunktet for Starten er nær forestaaende, og ude 
paa Kastrup Lufthavn træffer vi Løjtnant Hansen, travlt 
beskæftiget med Forberedelserne til den store Kraftprøve. 

- Hvornaar starter De, spørger vi den initiativrige dan
ske Flyver? 

- Fra Kastrup Lufthavn sker det den 13. Oktober; saa 
gaar min Mekaniker, Maskinofficiant Daniel Jensen, og jeg 
ombord i Dessouteren og flyver til England, og den 20. Ok
tober Kl. 6,30 om Morgenen starter vi fra London med 
Kurs mod Australien . -

- Hvor længe maa De være om Turen? -
- Seksten Kalenderdage. Senest den 4. November Kl. 24 

skal vi have passeret Maallinien ved Melbourne, ellers er 
der ingen Chance for at blive placeret mellem Vinderne. 

- Hvilke Præmier er der? 
- I Handikap-Racet er der en Førstepræmie paa 2000 f 

og en Andenpræmie paa 1000 :f. I selve Hastighedsløbet 
er Præmierne derimod betydeligt større. Førstepræmien 
er paa 10.000 :f, Andenpræmien paa 1500 :f og Trediepræ
mien paa 500 :f; men i denne Del af Konkurrencen kan 
vi ikke deltage; - dertil kræves Maskiner, der flyver 
mindst 300 km i Timen. 

- Hvor hurtig er Dessouteren? 
- Ca. 175 km i Timen, - saa vi maa nøjes med at 

deltage i den Del af Løbet, der omfatter Handikapfly,·
ningen. 

Efter hvilke Regler startes der til Handikapflyvnin-
gen? 

Alle de mange Faktorer, der tages Hensyn til, er 
sammenfattet i Formlen: 

V= 140 (1-:•
2
\) (fr 

hvor V er lig Hastighed i miles, W = samlet Vægt, L = 
Nyttelast, p = Hestekraft ved normale Omdrejninger og 

A = Planareal. Benzin medregnes ikke som Nyttelast. Det 
gælder med andre Ord om at tilbagelægge den 19.800 km 
lange Distance saa nær som muligt den Flyvetid, der op
gives for Maskinen, dog indenfor de 16 Kalenderdage. 

- Hvorledes kontrolleres det? 
- Langs hele Ruten er der oprettet Kontrolstationer, 

hvor der skal landes. Desuden er der imellem Kontrol
stationerne, og med en indbyrdes Afstand af ca. 800- 1200 
km, oprettet nogle andre Kontrolstationer, hvor det er 
tilladt at lande, men hvor del ikke behøves. Den Tid, der 
tilbringes paa begge Arter af Kontrolslationer, regnes ikke 
med i Flyvetiden. 

- Hvor gaar Ruten henover? 
- Fra England over Frankrig, Italien, Grækenland, Tyr-

ldet, Syrien, Irak, Persien, Forindien, Birma, Siam, Malay
staterne, Strait Settlements, Ostindiske Øer, Port Darwin 
og derfra langs den østlige Del af Australien til Melbourne. 
Det er ikke nogen helt almindelig Rute for en eenmotoret 
Landflyvemaskine, idet der bl. a. er et Stykke Vand paa 
600 km, der skal overflyves. Alt i alt er den samlede Di
stance, der skal flyves over Vand ca. 3000 km, hvad der 
svarer til Afstanden over Atlanterhavet mellem Irland og 
New Foundland. 

- Hvor stor Benzinbeholdning medfører Dessouteren? 
- Vi har indbygget en ekstra Tank, der kan rumme 

135 Liter, saaledes at den samlede Benzinbeholdning i 
!\faskinen kommer op paa 270 Liter, hvad der svarer til 
en Flyvning paa ca. 9 Timer. 

- Hvorledes er Maskinen iøvrigt udstyret til den lange 
Flyvning? 

- Den 120 H. K. GipsyIII Motor har vi udstyret med 
Broncetopstykker, med Plejlstænger af Specialstaal og med 
Superflex Benzinledninger. Af vore Instrumenter vil jeg 
nævne Reid og Sigrist Blindflyvningsinstrumenter og 
vore 2 Kompasser, og som Nødhjælp under eventuel Nat
flyvning medfører vi Lysfaldskærme. Saa maa jeg heller 
ikke glemme at nævne, at vi ifølge Konkurrencebestem
melserne skal medføre Nødproviant til 3 Dage samt 7 Liter 
Drikkevand pr. Mand; - men forhaabentlig bliver det 
ikke nødvendigt at ty til den Reservebeholdning. 

1 

I 



Nr. IO Side 143 

Civilflyvningens gjennembrudd i Norge. 
Av Redaktør J. Falck-Andersen, Oslo. 

, . 
~ -

1 

lnglerstrand - Oslofjordens største badested. 

Mens Danmark og Sverige forlengst har slått inn 
på nye veier hvad kommunikasjonsmidlene an
går, har Norge på dette område representert det 

konservative element. Dampskiber, jernbaner og busstra
fikk har så å si hatt bukten og begge endene. Hvert av 
disse samferdselsmidler er riktignok blitt drevet op til en 
høi grad av fullkommenhet, og står neppe tilbake for lig
nende tiltak i andre land. Men det gjelder her som annet
steds at de dekker ikke lenger alle de krav som stilles til 
en hurtig fremkomst i våre dager; ingen av dem kan så
ledes hamle op med en flyvemaskin. 

Konservativ! Ja la oss si at vi har været det. Men 
mere av vane enn egentlig av natur. Mens civilflyvningen 
gikk frem med stormskritt ute i verden og brøl sig nye 
veier, blev vi ved å tråkke langs de vante stier. Akkja! 
Det blev iblandt den rene idyll ! 

Men så våknet vi omsider op her på bjerget vi med, og 
nermere bestemt ifjor høst på disse lider. Og gjennem 
det år som er gått, har vi s:\ efter evne søkt å innhente 
det forsømte. 

Der var naturligvis de som gjennem årene forut hadde 
virket for utviklingen av vårt luftnett. Særlig hadde ung
dommen været virksom. En flok unge civilflyvere - op
rindelig uttdannet som militærflyvere ved hærens og ma
rinens flyveskoler - gjorde sitl heste for å provosere såvel 
autoriteterne som private til å slå et slag for utviklingen 
av våre luftkommunikasjoner. Men stort sett hadde de ikke 
lykken med sig. De skiftende regjeringer gjorde litet eller 

intet for fremme av saken, og den private kapital holdt 
sig tilbake. Det blev nermest på stedet hvil. Men de 
nevnte unge entusiaster gav ikke tapt. De slog venner og 
kjente for den nødtørftige mynt, kjøple mindre fly og star
let flyveskoler; eller de fløi passasjerer tilfjells eller ut til 
sommerstederne ved sjøen. Ved siden av drev de også 
reklameflyving i ny og ne. Men tatt over eet var deres 
tiltak alt annet enn lukrative. Fenger tapte de alle som 
en, de blev nermest ribbet for denne verdens gods og gull. 
Men troen den tapte de ikke, og det var det viktigste av 
det hele. Særlig var det en bestemt gjeng av unge flyvere 
som aldrig gav op. De levet sig igjennem kriser og annet 
økonomisk dævelskap til de omsider fikk has på bøygen. 
Og idag kan vi derfor si at vi er en airminded nasjon 
som efter evne søker å la igjen hvad vi hittil har forsømt. 

Det var, som sagt, for et år siden at forandringen kom. 
Aviserne gikk inn for at Norge måtte få sine luftkommu
nikasjoner i orden. Der blev slått til lyd for oprettelser 
av faste ruter på utlandet og oprettelse av civile flyve
plasser på hensigtsmessige steder. Blandt de andre stimu
lancer kan nevnes at Lufthansa i løpet av de siste år 
hadde oprettholdt en sommerrute på Norge som viste sig 
å være en lønsom affære. 

Mannen i galen begyndte nu å beskjeftige sig med pro-
. blemet, og til dette blev han .stimulert på forskjellig vis 

bl. a. ved at skibsreder Fred. Olsens selskap oprettet et 
kontor som blev ledet av den kjente aviator fra Amund
sens ekspedisjoner, marinekaplein Hj. Riiser Larsen, og 
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Øverst: Løjtnant Widersee's Waco 1934. 

I Midten : Fra Kystruten, hvor Atlanterhavet stir pi. 

Nederst : Vinterflyvning i Norge. 

som blev overdraget arbeidet med å planlegge luftlinjer i 
samtrafikk med ullandet - Lufthansa eller K: L: M: 

Også i Stortinget var man begynt å komme til klarhet 
om sakens vidtrekkende betydning. De nye kommunika
sjoner var alt på trappene. 
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I mellemtiden hadde de ovenfor nevnte unge flyvere -
de som aldrig ga op - dannet sitt eget flyveselskap under 
ledelse av løitnant Viggo Widerøe. Og dermed var der 
dannet et foretagende som i de kommende dager skulde 
vise sig å være meget levedyktig. Viggo Widerøe som idag 
er det store navn i norsk flyving , hadde utrettet ikke så 
!ilet i de vanskelige år som var gått forut. Han hadde fløiet 
for aviser og med privatpersoner, og oppe i fjellene hadde 
han midt på hårde vinteren drevet en flyvning som det 
stod all respekt av. Han var kjent som en stø og dyktig 
flyver, han var dristig men uten å ta chanser, kort sagt: 
han kunde sine ting tilbunns. Det var han som gav pub
likum tillid til norsk flyvning. 

Da han derfor bestemte sig for å danne et økonomisk 
godt fundert flyveselskap, lykkedes det ham å få tegnet 
den fornødne kapital. Men ikke med store gester eller 
åpenlys reklame, ånei ! Viggo Widerøe er ikke av den 
type. Han virket i det stille, men han arbeitet på samme 
tid hurtigt. En dag hørte man at han var reist over til 
Amerika, antagelig for å kjøpe et fly. Det var alt. 

Over i U. S. A. kjøpte han inn et fire se ters W ACO 
sjøfly modell 1933 på 210 hestekrefter. Maskinen kom 
hjem i januar iår, og utover vinteren var den flittig i 
hruk, bl.a. ved en rekke flyveslevner som blev arranger! 
i by og bygd. I påsken var maskinen stasjonert på høi
fjellet, og her gjorde den fortrinlig nytte, idet adskillig 
tilskadekomne skiløpere blev hentet med fly og transpor
ter! til nermeste sykehus. Utover våren kjøbte Widerøes 
Flyveselskap nok en WACO, denne gang en 1934 modell. 
I begynnelsen av juni gav regjeringen flyveselskapet kon
sesjon og postbidrag til igangsettelse av en daglig flyverute 
med post og passasjerer langs kysten mellem Oslo og Hau
gesund og med mellemlandinger i Kristiansand og Stavan
ger, en strekning på nesten 500 km. Og så godt hadde 
Widerøe planlagt det hele at to dager efterat han hadde 
fått konsesjonen, startet han ruten og holdt den gående 
hele sommeren med 100 % effektivitet. 

Det hadde )enge været påstålt at stabiliteten ved en så
dan kystrute var noe av et problem pågrunn av tåken som 
pleier å være slem på kysten selv om sommeren. i\Ien 
Viggo Widerøe mente at det kunde gjøres å holde , ruten 
på tross av tåken, og han beviste det ,også. Hvereneste 
morgen kl. 7 50 lettet den nyeste WACO'en fra Ingierstrand 
- Wi'derøes basis utenfor Oslo - og hver aften kl. 19 30 
landet den sammesteds. Det hendle iblandt at kystskibene 
blev forsinket i timevis pågrunn av tåken, men det hendte 
aldrig for Widerøes WACO's. Det er hans mening at ruten 
kan flyves sommer som vin ter, og han er villig til :", bevise 
det forutsatt at regjeringen gir ham den fornodne kon
sesjon. Kommende vinter drar han over til Statene igjen, 
denne gang for å kjøbe en større maskin, antagelig en 
6- 8 seler med radioutstyr for værmeldinger. 

Ute på lngierstrand, som er Oslofjordens mest kjen te 
badested, har Wideroe basis for sine fire fly - to WACOs 
og to MOTH skolefly. Hans flyveskole herute har i sommer 
været ualmindelig godt besøkt og adskillige har talt privat
flyve sertifikat herute. 

Nu siste sommer oprettet han og hans flyvekamarater, 
som alle har stått sammen med ham, en flyveleir for ung
dommer som ønsket å kombinere sommer og sol med å 
lære å fly. Leiren som blev anlagt på Øra ved Fredrikstad 
fikk god tilslutning, og det er meningen å la den op igjen 
til sommeren. Man håber da på tilslutning også av dansk 
og svensk ungdom. Der blev holdt kurser både i glide-

, 
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flyving og motorflyving samt bygning av modellfly og 
teoretisk undervisning. 

Skal vi imidlertid få fuld nytte av et norsk luftnett med 
etablering av såvel stammruter som lokalruter må vi sam
tidig utbygge forbindelsen med utlandets lufttrafikk. Men 
forat dette skal kunne finne sted, trenger vi skikkelige lan
dingsplasser for landfly. Vi må i vår samtrafikk med ut
landet under alle omstendigheter regne med landfly, og 
av den grunn oparbeide det nødvendige antall landings
plasser. 

Forsvarsdepartementet mener at slik som naturforhol
dene ligger an herhjemme bør sjøfly anvendes inntil våre 
internasjonale forbindelser er bragt iorden. Der foreslåes 
bygget aerodromer ved en rekke byer langs kysten til ialt 
4,8 millioner kroner, vesentlig til de forberedende arbeiter. 
idet det forutsettes at de interessete kommuner vil yde 
bidrag til planens realisering. For Oslos vedkommende 
er ikke noe beløp satt op. Men man regner med at luft
havnen ute ved Fornebo i Oslofjorden vil komme på ialt 
8 millioner kroner. Ved å legge flyveplassen på dette sist
nevnte sted opnår man å kombinere land og sjøflyveplass 
- noe som i fremtrædende grad vil lette arbeid og ad
ministrasjon når det hele først er kommet igang. 

Stortingets forsterkede post- telegraf- og kystfartskomite 
skal utover høsten behandle spørgsmålet om anlegg av 
flyveplasser. Og når Stortinget trer sammen over nyttår 
er det meningen å ta fatt med fuld kraft så vi i 1936 kan 
være klar til å bli med i den store europeiske samseiling 
på ruteflyvningens områd. Utgangspunktet for den inter
nasjonale samkvem vil antagelig bli Oslo over Gøteborg- ..... 
Kjøbenhavn, og Kristiansand over Hamburg eller Amster
dam. De innenriks ruter vil bli utstrakt opover Vestkysten 
og videre opover til Nordland og Finnmark. Denne lands
plan vil bli etappevis utbygget. Det vil således ta adskillige 
år før vårt luftnett blir helt effektivt. Men hvorom alting 
er: Farten er satt op. Vi kjører nu for fuld fres. 

Ekstraordinær Generalforsamling 
Onsdag den 5. September afholdt »Dansk Luftsport« en 

ekstraordinær Generalforsamling i Taarnborg, Nørrebro
gade 9, med følgende Dagsorden: 

1. Forslag fra 3 Bestyrelsesmedlemmer om Eksklusion af 
et Medlem. 

2. Dansk Luftsports Stilling til Unionspørgsmaalet. 
3. Det praktiske Arbejde. 

Eksklusionen af det paagældende Medlem blev enstem
migt vedtaget. 

Med Hensyn til Unionspørgsmaalet ønskede Forsamlin
gen en gunstig Løsning og udtalte Haabet om, at en Union 
vilde skabe det Samarbejde mellem danske Svæveflyvere, 
der er ønskeligt for Sportens Udbredelse. For Foreningens 
praktiske Arbejde, Skoleflyvningen, Træningsflyvningen 
etc. tegner det lysere. Forsamlingen, saavel passive som 
·aktive Medlemmer, ønskede kun at arbejde for den prak
tiske Flyvning og Kammeratskabet. 

foroven: Med hundeslede og fly. 
forneden: Provisorisk hangar på højfjellet. 

- Aalborg. 
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Vore Kammerater og Medlemmer (Aviator) i Aalborg 
har bygget deres første Plan, der nu er flyveklar. I Dagene 
den 19., 20. og 21. Oktober skal >Aviator< have en Udstil
ling med det nye Plan som Midtpunkt, samt Modeller og 
andet Flyvning vedrørende. Vi undlader ikke at anbefale 
Udstillingen, og hvis der er nogle af >Flyv«s Læsere, der 
har et eller andet Flyvning vedrørende, som vil støtte vore 
Kammeraters Udstilling, bedes man snarligt meddele det 
til Hr. B. Høyner, Rastrupsvej 7, Aalborg. 

Meddelelser. 
Foreningens Kasserer, Hr. Ulrik Birch, Haveselskabetsvej 

1 A, Tlf. V. 5997 y, modtager hver Mandag Aften Indmel
delser, Kontingent etc. 

* * * 
Vort Motorspil er nu. bragt i Orden, og med 1000 Meter 

Staalvire paa Tromlen skal det nok sætte Liv i Flyvnin
gerne paa Lundtofte Flyveplads. Skoleplanet >Pioner<, der 
efter 2 Aars haard Tjeneste har gennemgaaet en større Re
staurering, er igen flyveklar. Ovennævnte Arbejde er med 
Iver og personlige Ofre udført af saavel passive som aktive 
Medlemmer. Vel mødt hver Søndag paa Lundtofte Flyve
plads! 
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Den 8yvende Hollænder. 
Anthony Fokker. 

Fokkers nyeste Trafikflyvemaskine, F. 36, Til Anvendelse paa l(.L.M.s europæiske Ruter bliver den 
indrettet med Plads til 32 PassaRerer. Dens Marchhastighed er 262 km/T. 

TIi Anvendelse paa K.L.M.s Indienrute indrettes F.36 med 
16 Køjepladser. Den medfører en Besætning paa 5 Mand. 

P
aa Hasselbalch s Forlag er udkommet en Bog, der 
bør interessere alle, der blot i mindste Maade har 
fulgt Flyvningens Udvikling. Det er den hollandske 
Flyvemaskinekonstruktør - og Flyver - Anthony 

Fokker, der bereller om sine Oplevelser indenfor Flyv
ningens Verden, og kun faa har oplevet det, som Anthony 
Fokker har. 

Nillen Aar gammel rejste han i 1909 fra Holland til 
Tyskland for at studere paa en Ingeniørskole, iøvrigt in
teresseret i den spirende Flyvning!> Problemer, og samme 
Aar er han i Gang med sine første Flyveeksperimenter. 
I 1911 erhvervede han i Tyskland sit Flyvercertifikat, og 
tre Aar efter er han en af de Flyvemaskinekonstruktører, 
som man regner med i Tyskland. Under Verdenskrigen 
faar han sit store Gennembrud; kun 24 Aar gammel, da 
Krigen udbryder, er han ikke desto mindre den Kon
struktør, der hurtigst kommer til al sætte Præg paa Krigen 
i Luften . Fokker-Monoplanet skaber i 1915 en Overlegen-

Den store tyske Trafikflyvemaskine Junkers O. 38 bliver udstyret med fire 
Junkers .Juno 4"-Raaoliemotorer. 

hed i Luften for de tyske Farver, og det gentager sig 
endnu engang paa Slutningen af Krigen, da Fokker-Jage
ren D.VII kommer frem. Paa det Tidspunkt er han Leder 
af en Kæmpevirksomhed, der beskæftiger adskillige Tu
sinde Mand. Fredsslutningen og Revolutionen i Tyskland 
sætter en Stopper for hans Virksomhed i Landet, og saa 
rejser - eller maaske rellere flygter - han til Holland. 

Her genopreller han sin Flyvemaskinefabrik, og hans 
Trafikflyvemaskiner vinder lige saa megen Verdensry som 
han!> Krigsflyvemaskiner. I Løbet af faa Aar oplever han 
mere end de fleste - og alt det skildrer han paa en saare 
fornøjelig og fængslende Maade i sin Bog. 

:.Den flyvende Hollænder« er oversat fra Engelsk af 
Leif K. Rosenthai, udmærket oversat forøvrigt, men -
hvorfor skrives der Bogen igennem bestandig Aeroplan 
og Pilot, naar det paa Dansk hedder Flyvemaskine og 
Flyver'! 

Herhjemme fra. 
Foredrag i »Danske Flyvere«. 

Fredag den 12. Oktober afholder Foreningen »Danske 
Flyvere« sin første Mødeaften i denne Vintersæson, ved 
hvilken Lejlighed Ingeniør M. P. Eskildsen vil holde Fore
drag med Lysbilleder om Emnet: Flyvemotorer. 

Sammenkomsten finder Sted i Officersforeningens Sel
skabslokaler, V. Boulevard 20, Kl. 19,30. 

Flyveopvisning i Frederikssund. 

Søndag den 9. September afholdtes en Flyveopvisning 
over den nystartede l\Iolorbane ved Frederikssund. 

8 af Hærens Flyvere viste Kunstflyvning og Formations
flyvning, Tranum foretog et Faldskærmsudspring, H. I. M. 
Jensen havde travlt med Passagerflyvning og Installatør 
Weibel og Hans Axel demonstrerede deres Færdighed i 
Svæveflyvning. 

Stævnets Overskud skal anvendes til Planering af Motor
banens Inderkreds, saa den kan anvendes til Flyveplads. 
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Aristokraten blandt Motorcycler 

~ 
Et B. P. Mærlte 

UovertruffeJ Konstruktion 
Højeste britisk Kvalitet 

~> 
~,~.....-: ·- -:::'J 

..J ,.........._~1 
lfee ,,., 

Jør{Jen Ravn, Hellern pvej 82, spor
ger: 

BIiiigste danske Priser 
1) Hvor kan man faa Specialnum

meret af :tShell Aviation Newsc, og 
hvad koster det? 

10 fremragende Modeller - Priser fra 

Kr. 1050.oo 
Forlang Prospekt 

Lyngby Automobil-Central 
Hovedgaden 1 - Telefon : Lyngby 1030 

MOTOR-PALÆET 
Østerbrogade 20 - Telefon: Øbro 2878 

Flyvemaskiner 

2) Hvornaar bliver Fokker F. 22 
indsat paa Ruten Amsterdam Køben
havn? 

Sv. ad 1) Ved Henvendelse til A/S. 
Dansk-Engelsk Benzin og Petrolemn s 
Co. , Shell-Huset, København V. 

ad 2) Det vides ikke paa nuvæ
rende Tidspunkt. 

Eagle Cameras Siebe Gorman's 
K. L. G. Tændrør 

Smith's Instrumenter 
Staalwire 

Luftfartforsikringer 
overlages ar 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Fraktion for Danmark 
Tlf. Central 12 793 

·=> 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 

Iltapparater 
Lyssignaler 

Wood's Lærred 

Vickers Dele til Bygning af Flyvemaskiner. 

Balloner Avional 

til Observation. 

Farvergade IS Alfred Raffel A/s Tlf. Central 6395 

LIVSFORSIKRING 
ALLE ARTER FORSIKRING 

ASSURANDØR 

H. HEINRICH NIELSEN 
LØJTNANT I FLYVERTROPPERNE 

RAADHUSPLADSEN 451 
CENTR, 9930 

HARDANGERGADE 3 
Ø8RO 7923 
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NYE BØOER 
Howard Leigh: 

TbeAircraft Modeller's0uide. 

a. L. P. Henderson: ca. Kr. 4.25 

A Complete Course of Prac
tlcal Flying. ca. Kr. 9.00 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telf. 2552 • 13303 
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Kresten Hansen, Kolding, spørger: 
Hvor længe er det hollandske Luft

fartsselskab om at gennemflyve Ruten 
mellem Holland og Batavia? 

Sv. I Løbet af Sommeren i Aar har 
Gennemsnitsflyvetiden været 7 'JJ Dag. 

- 0 -

Niels Lindhard, Tranevænget 2, Hel
lerup, spørger: 

Da jeg interesserer mig meget for 
Flyvning, vilde jeg gerne have al vide, 
hvor jeg kan se noget om Hærens og 
Marinens Maskiner. 

Hvis De har noget Billedstof, vil jeg 
gerne have det tilsendt. 

Sv. Se i de sidste Numre af :tFlyv«, 
der har bragt Beskrivelser af flere af 
vore hjemlige Flyvemaskiner. 

De spørger ogsaa, hvor De kan se 
Marinens Avro Tutor. Det kan de paa 
Avnø Flyveplads. 

Ved Henvendelse til A/S. Maritime 
Agency, Amaliegade 35, vil De kunne 
købe en Bog med Billeder af 150 Fly
vemaskinetyper. 

- o -
v. L. Nielsen, Valby Langgade, spør

ger : 
Jeg er 18 Aar gammel og vil gerne 

lære at flyve, men har ikke Raad til 
det. Kan man ikke gennemgaa el Kur
sus i Faldskærmsudspring og saa ved 
Opvisninger tjene de Penge, der skal 
bruges til Flyveundervisningen? 

Sv. For det første er der ingen Ste
der herhjemme, hvor De kan gennem
gaa et saadant Kursus, og for det andet 
er den ingen Penge at tjene ved det. 

IIIIIIIIWllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnlllllllllllllllllll 

NYE BØGER 
Tascbenbucb der Luftflotten, 

IX. Aargang 1934. Militær-, Trafik
& Sportsflyvning. 488 Illustrationer. 

Indbundet ca. Kr. 18.50 

Tbe History of Britisb Aviatlon 
1908-1914. 
Det første Værk fra Engelsk Flyv
nings Barndom. ca. Kr. 25.00 

H.C. Davis: 
Fly witb me. 
Instruktionskursus for ,A • License. 

ca. Kr. 6.00 

H. M. Schofield & W. E. Johns: 
Tbe Pictorial Flying Course. 

ca. Kr. 6.00 
Q. Douhet: 

La nuova dottrina di Ouerra, 
(La Guerra aerea)400 Sider. Rom 1934. 

30 Lire. 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telf. 2552 • 13303 
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709 Km i Timen 
11:UJ!ligere end en Revclver'Jzuglel 

Løjtnant Agellos Verdensrekord 
med en Macchi Castoldi Fiat blev 
sat paa 

MOTOR Oll 
C, C, WAKEFIELD & CO. LTD. - VESTERPORT 318 - KØBENHAVN V, 

Abonnement 

paa FLYV 

han tegnes i enhver Boghandel 

eller hos Forlaget: Ejvind Christensen 

Vesterbrogade 60 Mezz. - København 

50 Øre pr. Nr. 
6 Kroner aarlig 

WACO-FØRERl 

800 Timer paa 8 Maaneder 
eller 140.000 km uafbrudt under de 
vanskeligste Forhold, altid under aaben 
Himmel i Snestorm som Regn, Vinter
kulde og Sommervarme med minimale 
Vedligeholdelsesudgifter, desuden fabel
agtige Flyveegenskaber ... ... ... ... ... . .. 

Den Ideelle Flyvemaskine for vore Forhold, 
Skriv til os efter Oplysninger. 

Forhandler for Danmark søges. 

Widerøe's Flyveselskap A/s 
Sjøfartsbygningen .,,. Oslo 



.-------• EJVIND CHRISTf:NSEN 
fh.AUGUST BANGS -FORLAG 

BOGTRYKKfRI · PAPIRHANDl;L •-----, 
VESTERBROGADE 60 MEZZ. TELEFON 13404 • GIRO 23824 

LEVERER 
TRYKSAGER - PAPIRVARER - KONTORARTIKLER 

_A§_P_66c ELO s EOO_D_O_PE_ 
(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: 

3/sO.F.ASP 

REN 

(SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER) 
PRAGS BOULEVARD 37 - KØBENHAVN S. 

DRØJ 
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England-Australien. Mac RobertsonøLøbet. 

Den danske Flyver Michael Hansen starter fra Kastrup for at deltage i den store Kapflyvning. 

0 mend mange Detailler vil være kendt fra Dag
bladenes Referater, bringer , Flyve en samlet 
Oversigt over den berømte Kapflyvning mellem 

England og Australien, vel nok den største Kapflyv
ning, der hidtil har fundet Sted. 

Begivenhedernes officielle Navn var li/ae Robertson 
internationale Kapflyvning, og den var arrangeret i 
Anledning af Hundredaars-Festlighederne for Staten 
Victoria og Byen Melbourne. Den velhavende austral
ske Chocoladefabrikant, Sir Mac Pherson Robertson, 
stillede i den' Anledning et Beløb paa 15.000 f til Raa
dighed, der skulde anvendes til Præmier i en Flyvning 

mellem England og Australien, og efter megen Dis
kussion bestemte man sig til at arrangere baade et Ha
stighedsløb og et Randikapløb. For Hastighedsløbets 
Vedkommende blev der udsat følgende Præmiebeløb: 
1. Præmie 10.000 f'. (plus en Guldpræmie til Værdi af 
500 f'.), 2. Præmie 1500 f og 3. Præmie 500 f. Til Han
dikapløbet blev der en 1. Præmie paa 2000 f'. og en 
2. Præmie paa 1000 f . 

For Deltagerne i Hastighedsløbet blev der krævet 
fem tvungne Mellemlandinger, nemlig i Bagdad, Alla
habad, Singapore, Darwin og Charleville. De samme 
Kontrolsteder gjaldt for Handikapdeltagerne, der yder-
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Maskinofliciant Daniel Jensen og Premierløjtnant Michael Hansen. 

!igere havde Tilladelse til at lande paa en Række andre 
Pladser, hvb ;-.;avne er angivet paa Skib.en over Løbets 
Rute. 

Løbets næ1•mei·e BestelDJllelser. 

I Hastighedsløbet var det kun een Ting, det kom an 
paa - bortset fra de fem tvungne Mellemlandinger -
nemlig at komme først ti! l\laalet. I Handikapløbet 
derimod kunde Deltagerne blive paa alle de Stationer, 
hvor Mellemlanding var tilladt, uden al Venleliden blev 
medregnet i Flyveliden. Den eneste Betingelse var, at 
Løbet skulde gennemføres paa t (i Dage, og saa iøvrigt 
bedst mulig i Forhold til den for hver enkelt Maskine 
udregnede Flyvelid. 

Handikaplobel var lagl an paa, al ogsaa de !elle 
Sportsflyvemaskiner med smaa l\lolorer kunde deltage, 
og for hver enkelt l\lnskine blev der udregnet en sam
let Flvvetid for hele Distancen. Dette skete efter en 
Form~!. hvori der indgik ;\laskinens Bruttovægt, Nylle
last, Planareal og l\Iotorens Hestekraft. De udregnede 
Flyvetider er anført i hosslaaende Oversigt over Flyv
ningens Forløb. Vinderen skulde blive den, der gen
nemførte Turen paa kortest Tid under den bercgnedP. 
eller i modsat Fald paa kortest Tid over den bereg
nede. 

Nr. 11 

Hvem bar tidligere flø.fet mellem England 
og Aush·alien? 

De første var Kaptajn Ross Smith og Løjtnant K. l\f. 
Smith i 1919. De fløj med en Vickers • Vimy i og var 
28 Dage om at naa fra England Lil Port Darwin. 

Senere har mange andre foretaget den lange Flyv • 
ning, bl. a. ikke saa faa Flyvere i lelte Sportsflyvema
skiner, men da det vil føre for vidt at nævne dem 
alle, maa vi nøjes med at nævne de bedste indenfor 
hvert Aar. 

1920. Parer og Mc. Intosh (D. I-I. 9). Hounslow- Dar
win: 24 Dage. 

1926. Sir Alan Cobham og Sergent Ward (D. I-I. 50) 
Darwin- Westminster: 27 Dage. 

1927. Kapt. Laneester og l\Irs. Keith 1\-Iiller. (Avro 
»Avian •). Croydon- Darwin: 165 Dage. 

1928. Bert Hinkler (Avro »Avian • ). Croydon- Dar
win: 15½ Dag. 

1929. Kingsford-Smith og Ulm. (Fokker F. VII, 3 ml. 
Sydney- Croydon: 12½ Dag. 

1930. l{ingsford-Smith (Avro »Avian »). Heston- Dar• 
win: 9 Dage 21 ½ Time. 

1931. J. A. Mollison (D. H. »l\Ioth «). Lympnc- Dar
win: 8 Dage 20¾ Time. 

1933. Ulm, Allen og Taylor (Avro >Ten «). England 
- Derby: 6 Dage 17¾ Time. 

1934. Melrose (D. H. »Puss 1\foth«). Darwin- Croy
don: 8 Dage 9 Timer. 

Til denne Liste maa for Fuldstændighedens Skyld 
tilføjes det seneste Resultat: Scott og Campbel[ Blaclr 
(D. H. •Cometc). Mildenlwll-,l/elbourne paa 2 Dag,~ 
23 Timer O Min. 18 Sek. 

Det skal ogsaa nævnes, at Amy Mollison i 1930 har 
gennemført en Solo-Flyvning med en l\foth fra Eng
land Lil Darwin. Hun var 20 Dage om Turen. 

Starten fra Mildenhall. 

Straks da det blev udskrevet, vakte Mac Robertson
Løbet umaadelig Interesse blandt Alvrrdens Flyvere, 
og der meldte sig ikke mindre end 64 deltagende l\fa
skiner. 

Skitse over Løbets Rute. Den fuldt optrukne Linie passerer de Pladser, hvor Mellemlanding var obligatorisk for alle Maskiner. Distancen mellem Mildenhall og 
Melbourne er ad denne Rute 11.300 miles. Den punkterede Linie passerer de Pladser, hvor Handikapdeltagerne havde Tilladelse til at lande, - men ikke behøvede 

det. Distancen er 12.314 miles. 
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Hidtil ukendte, private Sporlsflyvere meldte sig Side 
om Side med Verdens mest kendte Flyvernavne, og 
som det senere viste sig, en engelsk Fabrik konstruere
de en speciel l\faskintype til Løbet. Denne var De Ha
villand, der byggede tre >Comet<er, og uden Overdri
velse tør det vel nok siges, at D. H. »Comet« blev Kap
flyvningens største Sensation. Der startede tre; de to 
kom igennem, og den ene satte en fænomenal Rekord: 
England- Melbourne paa mindre end tre Døgn. 

Desværre var mange faldet fra, da Starten endelig 
foregik fra Mildenhall Flyvepladsen ca. 100 km nord
vest for London, og deriblandt var mange af de hur
tige Maskiner, der skulde have deltaget i Hastigheds
løbet. Kun 20 Maskiner stod opstillet til Start Lørdag 
den 20. Oktober Kloltken halvsyv om Morgenen, men 
for Danmarks Vedkommende knyttede der sig en sær
lig Interesse til Starten, fordi den danske Flyver, Pre
mierløjtllllnt Michael Hansen, deltog i Handikapløbet 
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og Singapore, hver de stak tværs over det persiske 
Hav. -

Danmarks Deltagelse. 
Takket være Premierløjtnant Michael Hemsens Ini

tiativ og Berlingske Tidendes økonomiske Støtte blev 
Danmark repræsenteret i den store Kapflyvning. 
Michael Hansen, der herhjemme ved et Pur Lang
flyvninger over dansk Territorium havde vist sin Due
lighed, havde gentagne Gange tidliiicre søgt at skaffe 
de nødvendige Pengemidler til en Langflyvning af 
Verdensformat. Bl. a. ved vi, at han ved en bestemt 
Lejlighed søgte at faa gennemført en Flyvning over 
det nordlige Atlanterhav, hvor det skulde være en 
Flyvemaskine med dansk Besætning, der krydsede At
lanten ved Grønland. Desværre lykkedes det ham ikke 
at gennemføre sin Plan. 

Hans Initiativ er saaledes ikke af ny Dato, og da 
Chancen kom for Deltagelse i l\Iac Robertson-Flyv-

Løbets Overraskelse - og sejrende - Maskine, De Havilland .Cornet•. 

i en Desoutter Sportsflyvcmaskine med Maskin
officiant Daniel Jensen som Mekaniker. 

Efter Sigende var der et halvt Hundred Tusinde Til
skuere tilstede, da Starten fra Mildenhall fandt Sted, 
og alle tyve deltagende Maskiner blev startet med et 
halvt Minuts Mellemrum. Længe kunde man ikke øjne 
dem; men Time for Time, Dag for Dag blev Beretnin
gerne om deres Færd fulgt - ikke blot af de halv
treds Tusinde Tilskuere - men af Millioner Verden 
over. 

Ganske naturligt var Interessen størst for de Maski 
ner, der deltog i Hastighedsløbet. Hvor hurtigt vilde 
det være muligt at tilbagelægge den 11.300 miles lange 
Distance, en Strækning, der omtrent svarede til de 
Jordomflyvninger, der tidligere var blevet foretaget 
paa vore Breddegrader? Selv om Maskinerne kunde 
præstere de store Hastigheder, vilde Besætningerne 
saa kunde holde ud de mange Timer? Fagfolk gættede 
paa, at den hurtigste Maskine tidligst kunde være 
fremme i Melbourne efter tre Døgns Forløb, naar der 
blev taget et rimeligt Hensyn til den Tid, der medgik 
til Benzinpaafyldning paa de fem obligatoriske Kon
trolstationer. 

Og saa blev den hurtigste Flyvning alligevel gen
nemført paa 1 Time kortere Tid, end man havde 
troet. Scott og Campbell Black fulgte hele Tiden den 
lige Linie, ogsaa paa Strækningen mellem Allahabad 

ningen, tog han fat naany. For sine Sparepenge købte 
han Luftfartsselskabets lille Desoutter, og l\Iidlernc til 
Turens Gennemførelse fik han hos Berlingske Ti
dende. 

:Michael Hansen og hans Maskine repræsenterede 
det mest internationale i det internationale Løb, sagde 
Englænderne om ham. Hans De outter var konstrue
ret af en Hollænder, bygget af en Skotte paa en Fabrik 
i England, der ejede af en Franskmand, og Maskinen 
blev fløjet af en Dansker. -

Michael Hansen og Daniel Jensen startede med Lø
bets langsomste Maskine ; men ikke desto mindre over
halede de undervejs adskillige af deres Konkurrenter. 
De havde fuld Fart paa lige fra Begyndelsen; de undte 
sig kun den nødvendigste Hvile, og efter 13 Dages For
løb naaede de frem til Melbourne. Det var en smuk Be
drift, som vi herhjemme har al mulig Grund til at 
glæde os over. 

En dansk Flyver har været med i et af de store 
internationale Løb, og paa ærefuld l\foade har han 
formaaet at hævde sig. Gennem disse Linier bringer 
»Flyve ham sin Lykønskning i Anledning af den gen
nemførte Flyvning - og dette gælder ikke mindst det 
Initiativ, han har vist. 

Flyvningens Forløb. 
Af de 20 startede Maskiner naaede kun de 9 at gen

nemføre Flyvningen til Melbourne indenfor de fore-
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skrevne 16 Dage; 11 Maskiner maatte give op paa 
Grund af større eller mindre Havarier, og deraf var 
et saa alvorligt, at det kostede begge ombordværende, 
Englænderne Gilman og Bains, Livet. Det skete ved 
Rom, Trediedagen efter Starten. 

Vi skal ikke her komme ind paa en nærmere Rede
gørelse for Flyvningens Forløb, da denne vilde tage all 
for megen Plads, men vi henviser til hosstaaende 
Oversigt, der giver de mest nødvendige Forklaringer. 
Men spændende man det have været for de, der lan 
forrest i Hastighedskonkurrencen, og især for Hol 
lænderne, der blev Nummer to, og Amerikanerne, der 
blev Nummer tre. Bortset fra Vinderne vakte Hollæn 
dernes Gennemførelse stor Beundring, fordi de gen
nemførte Flyvningen med en Ruteflyvema!>kine, der 
umiddelbart forinden havde været anvendt i den ordi
nære Rutetrafik mellem Amsterdam og London. Det 
var en i Amerika indkøbt Douglas Trafikflyvemaskine, 
der blev fløjet af de hollandske Flyvere Pormentier og 
11/oll, og som tilhørte K. L. M. Den medførte tre Pas
sagerer, der i Ro og Mag havde deltaget i den spæn 
dende Tur, med Undtagelse af de sidste Par Hundrede 
Kilometer (de var blevet sat af for at lette l\Iaskiiwns 
Start efter en Nødlanding umiddelbart før l\Ielbourne). 

Mellem de lette Sporlsflyvemaskiner, der deltog i 
Handikapløbet, skal særligt I remhæves li/iles Hawk 
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11/ajor, der førtes af Mac Gregor og Wolker. Det var en 
almindelig Sportsflyvemaskine, udstyret med en 130 
H.K. Gipsy Major Motor, men det lykkedes Besætnin
gen at naa frem til Melbourne i Løbet af 71/2 Dag. Den 
Bedrift havde aldrig tidligere været præsteret. Til Port 
Darwin i Australien naaede de allerede frem efter 5 
Dages Forløb, d. v. s. 2 Dage hurtigere end nogen tid
ligere Rekord med Sportsflyvemaskine, og havde de 
foretaget den Flyvning blot fjorten Dage før l\Iac Ro
bertson Løbet startedes, vilde deres Navne være gaaet 
Verden over. Nu var der ikke mange ud over Løbets 
Officials, der lagde Mærke til dem. 

Den unge australske Flyver C . .!. 11/elrose, der for
inden var fløjet fra Australien Lil England for al del
tage i Løbet, bør ogsaa nævne,;;, fordi han var den ene
<;te, der gennemførte Turen som Solo-Flyvning. Ene i 
sin Puss Moth var han fløjet fra Australien til Eng
land, og alene ombord fløj han Turen tilbage og 
naaede ind til Melbourne i rette Tid. l\Ielrose's Flyv
ning burde sættes i en Klasse for sig. 

Dermed være ikke sagt, at de seks øvrige Besætnin
ger, der gennemførte Løbet, ikke har præsteret nogen 
Bedrift. Tværtimod. Det kræver den højeste Grad af 
flyvemæssig Dygtighed at kunne gennemføre en Kap
flyvning af denne Art. Energi og Udholdenhed, par
ret med praktisk Kunnen er en abs?lut Betingelse. 

(Se Oversigten paa næste Side.) 

Den engelske Klemm-Sportsflyvemaskine. 

Den engelske Klemm - .Eagle". 

K
lemm-Sportsflyvemaskine, hvis første Type vil være 
kendt af mange herhjemme fra den ophævede 
Sportsflyveklubs Tid, fremstilles nu i England, 
hvor den bygges som et »hel-britisk« Produkt. 

Den engelske Fabrik bygger forskellige Typer, men fæl
les for dem alle er deres usædvanlig gode Flyveegenskaber. 
De har en kort Start og Landing, forholdsvis stor Hastig
hed i Luften, og en glimrende l\lanøvreevne, der navnlig 
gor sig gældende under langsom Fart. 

Firmaet har fornylig haft en aaben, tosædet Type -
med en 75 HK-Pobjoy i\Iotor - stationeret til Demonstra
tion i Kastrup Lufthavn, hvor mange flyveinteresserede -
hl. a. Hs. kgl. Højhed Prins Axel - havde Lejlighed til at 
prove Klemm'ens udmærkede Flyveegenskaber. 

Den aabne, tosædede, engelske Klemm, der er udstyret 
med Pobjoy Motoren, har en Marchhastighed paa 157 
km /T og en Landingshastighed paa 51 km /T. Tonwæglen 
er 424 kg og Totalvægten 683 kg. 

Kabine-Typen, der er vist paa ovenslaaende Billede, har 
Plads til 3 Personer. Den er udstyret med en 130 HK. eller 
en 200 HK. Gipsy i\lotor. I sicbtnævnte Tilfælde er dens 
i\Iarchhastighed 237 km/T; Landingshastigheden 77 km/T; 
Tomvægten l.i86 kg og Totalvægten 1090 kg. 
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Oversigt over Flyvningens Forløb for de Flyvere, der deltog - baade i Handikappet og Hastigheds0yvningen. 

(H betyder Deltager i Handikappet og S betyder Deltager I Hastighedsløbet.) 

--øCJ Samlet an• j.: tii; ..:-;; .... 
"'"' e u-.o u ... Del• .. ~.c ~ Tilladt Flyvelid Udgaaet paa vendt Tid Virkelig Ez _,, '&J Flyver(e) Flyvemaskine Motor bOo Naaet til C..a, tager ~~~ lf1g. Formel Grund af til Flyvetid j ~ "ii!;; ....:1 

i al :c:; .l! • ... . -ll • Flyvningen c:Z: c:,: ..,_ ... _ 
Miles 

H Michael Hansen Desoutter Gipsy III 113,18 108 T. 48 M. 00 S. Melbourne - 129T.47M. 8 7 
Mk. II 120 HK. 45S. 

H C. 0. Melrose D. H. Puss Gipsy Major 114,32 107 • 43 • 48. Melbourne - 120T.16M. 7 3 
Moth 130 HK. 02S. 

H 0. Shaw British-Klemm Gipsy Major 115,44 106. 40. 12. Bushire Havareret Udgaaet - - -
Eagle . 130 HK. Understel 

H H. L. Brook Miles Falcon Gipsy Major 119,29 103. 13. 12. Athen Havareret Udgaaet - - -
130 HK. Propel 

H M. Mac Gregor & Miles Hawk Gipsy Major 120,57 102 • 07 • 48. Melbourne - 118T.05M. 5 5 
H. Walker 130 HK. 46S. 

H&S J. D. Hewett & D.H.Dragon 2 X l30 HK. 140,08 87 • 54 • 36. Melbourne - 106T.51M. 6 
C. E. Kay Rapide Gipsy Major 28S. 

H D. E. Stoddart & Airspeed Cou- 300 HK. j140,54 87 • 37 • 12 • Melbourne - 100T.24M 6 4 
K. 0. Stoddart rier A. S. 5 Cheetah V 06S. 

H&S R. Parrer & Fairey Fox Fairey Felix 143,43 85 • 81 • 00, Paris j Udgaaet - - -
G.E.Hemsworth D. 12 

H&S C. 0. Davies & Fairey III F. 450 HK. 146,68 83 • 56 • 24. Lilleasien - Udgaaet - - -
C. N. Hill Napier Lion 

H J. H. Wright & Lambert 145HK.Varoar 154,02 79 • 57 • 00. Calcutta Motorhavari Udgaaet - - -
Polando Monocoupe Super, Scarab 

H&S K. D. Parmentier Doue1as 2 X Wright 168,03 73 • 16 • 48. Melbourne - 90T. 24 M. 83T.07 M. 2 2 
& J. J. Moll D .. 2 Cyclone 24S. 

H&S J. Woods & Lor.kheed Pratt & Whit- 177,71 69 • 17 • 24. Aleppo - - - - -
D. C. Bennett Vega neyWasp 

H&S 0 . Cathcart Jones D. H. Comet 2 X 225 HK. 182,81 67 • 21 • 36. Melbourne - l 18T.24M. 108T.49M. 4 3 8 
& K. F. H. Waller Gipsy Six 45S. 

H&S C. W. A. Scott & D. H. Comet 2 X 225 HK. 182,83 67 , 21 • 00. Melbourne - 71 • 65T.24M. 1 1 1 
T.Campbell _Black Gipsy Six 13S. 

H&S J. A. Mollison & D. H. Comet 2 X 225 HK. 182,83 67 • 21 • 00. Allahabad Havareret - - - -
Mrs. Mollison Gipsy Six Understel 

H&S T. Neville Slack Airspeed Vi- 2x 225 HK. 184,44 66. 45. 36. Athen - - - - -
& S. L. Turner ceroy A. S. 8 Siddeley Cheetah 

Oversigt over de Flyvere der udelukkende deltog i Hastighedsløbet. 

s Roscoe Turner & Boeing 2 X 550 HK. - - Melbourne - 93 T. 3 2 
Clyde Pangborn 247 D. Wasp 

s G.J.Geysendorfer PanderS.4 3 X 420 HK. - - Allahabad Alvorligt Ha- Udgaaet - - - -
& D. L. Asjes Whirlwind vari i Starten 

s Miss J. Cochran & Granville 700 HK. - - Bukarest - Udgaaet - _,_ -
Wesley Smith Hornet 

s H. D. Gilman & Fairey Fox Curtiss D. 12 - - Rom Dræbt v. Lan- Udgaaet - - - -
J. K. L. Baines dingshaveri 
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Svæveflyvning. 
Fra Polyteknisk Svæveflyvergruppe. 

Fra Polyteknisk Svæveflyvergruppes Øvelser. 

Da der i den senere Tid har været Stilhed om Svæve
flyvningen herhjemme, finder >Polyteknisk Svæve
flyvergruppe« det passende at fremkomme med en 

Beretning om det Arbejde, der er udførte indenfor Gruppen 
i Sæsonen fra September 1933 til Juli 1934, da man vist 
rolig kan gaa ud fra, at dens Øvelser foregaar omtrent som 
andres her i Landet. 

Dansk Svæveflyveunion. 
Fra Formanden for den nystiftede •Dansk Svæve

flyveunion • har vi modtaget følgende: 

Til alle danske Svæveflyveklubber. 

Den 5. Oktober i Aar er »Dansk Svæveflyveunion« ble
vet dannet. Alle 5 Grupper i København har sluttet 
sig til Unionen, og det er vort Haab, at alle Grup

per udenfor København ligeledes vil gaa ind under Unio
nen, saa vi i Fællesskab kan løse de mange og store Op
gaver, der venter. 

Paa Grund af Pladsmangel kan vi ikke i dette Nummer 

Grundet paa Reparation og manglende Terræn, kunde vi 
først begynde paa Øvelserne i December, og den sidste 
Søndag før Jul udførtes ca. 15 Svæveflugter paa Hummel
tofte ved Lyngby. Takket være den tidligere Formand, 
Børge Lunns Initiativ og Militærets Velvilje fik vi overladt 
Værløse Øvelsesterræn, der vel nok er det bedste, vi nogen
sinde har disponeret over. Her i Værløse fik Gruppen den 
bedste Sæson, den har haft, Interessen var meget stor og 
Resultaterne som Følge deraf gode. 

Vi uegyndte med et Hold, der næsten udelukkende be
stod af nye Medlemmer; Formaalet var derfor først og 
fremmest at skole disse, hvilket foregik under Herr In
stallatør Veibels kyndige Ledelse. 

Skolingen begynder med, at Eleven bliver sat ind i Ro
renes Virkemaade, faar derefter nogle kortere Slæbeture 
henover Jorden og opnaar derved en vis Føling med Pla
net; de eventuelle Fejl rettes, og saa faar han sin Luftdaab, 
en Flugt paa henved 50 m Længde. Dette sker første Dag, 
og de følgende Øvelsesdage trænes der videre; efter om
kring 30 Flugter, de sidste paa ca. 20- 30 m Højde, er Ele
ven naaet saa vidt, som han kan naa med Gummitovstart, 
han har faaet den Rutine og Sikkerhed, der kræves til Spil
start, som absolut giver bedre og større Resultater. Tanken 
om Spilstart blev først realiseret i Juni Maaned, paa et 
Tidspunkt, da de fleste af Medlemmerne allerede var taget 
paa Ferie, følgelig har kun to trænet med Spil, med det 
Resultat, at de begge erhvervede sig A-Certifikat, det andet 
og tredje A-Cerlifikat taget her i Landet. 

Vi har i den forløbne Sæson haft 14 Øvelsesdage med 
ialt 176 Flugter. Med Skoleplanet er der opnaaet med Gum
mitov: Højder paa ca. 30 m, Længder ca. 250 m; med Spil: 
Højde ca. 75 m, Længde omkring 600- 700 m, og længste 
Tid godt et Minut. 

Et af Gruppens Medlemmer, Herr Veibel, der som før 
nævnt er Øvelsesleder, har sit eget Plan - en Kasseler 20 -
hvormed han har opnaaet Tider paa ca. 5 Minutter, Længder 
paa ca. 6 km og Højder paa omkring 300 m, hvilket er de 
bedste, der hidtil er præsteret af en dansk Svæveflyver her 
i Landet. 

Nuturligvis er Flyvningen ikke foregaaet uden Beskadi
gelser af Planet, vi har haft fire omfattende Reparationer, 
som har kostet en Del i Materialer, saaledes at de økono
miske Vanskeligheder har været og stadig er temmelig sto
re, hvad der vist gælder for de fleste Udøvere af denne 
Sport herhjemme. 

Vi maa til Slut udtrykke vort Ønske om, at Offentlighe
den maa faa Øjnene op for, hvilken interessant Sportsgren, 
Svæveflyvningen er, og derved bidrage til Sagens Fremme. 

af "Flyv« bringe nogen nærmere Redegørelse for Unionens 
Arbejdsprogram; men Oplysninger herom vil blive tilsendt 
de enkelte Klubber. Jeg meddeler samtidig, at de Love, 
hvorefter Unionen i Øjeblikket arbejder, kun er at betragte 
som midlertidige, idet de vil blive forelagt til Behandling 
paa førstkommende, ordinære Repræsentantskabsmøde, der 
finder Sted i Juni Maaned næste Aar, og hvor vi haaber at 
se Repræsentanter fra samtlige Grupper i Danmark. 

Med kammeratlig og sportslig Hilsen. 

S. Tscherning, 
Birkedommervej 30, 3., Kbhvn. N. 
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Luftfartsdirektør Knud Krebs død. 
Luftfartsdirektør Knud Krebs afgik ved Døden ·efter 

et kort Sygeleje d. 8. Oktober 
Dette Dødsfald fremkalder hos alle, der er kommet i 

Berøring med Knud Krebs, oprigtig Sorg. Hans Venne
sælhed og hans usvigelige Loyalitet har i ForbindelsP 
med hans store Dygtighed og fremragende Forhand
lingsemne skabt ham Venskab og Agtelse overalt her
hjemme og i Udlandet, hvor saa stor en Del af hans 
Gerning blev øvet. 

Direktør Krebs var Medlem af det Kgl. D. A. S.'s Be
styrelse fra 1927, og hans Arbejde indenfor Selskabet 
blev højt paaskønnet af os alle. Altid villig til at trække 
sin Del af Læsset, altid oplagt til at stille sine Evner 
og s in Erfaring til Raadighed og altid med sin dybe 
Venlighed og Godhed søgende den bedste Vej frem -
saaledes vil vi huske ham, savne ham og holde hans 
Minde i Ære. G. Krebs. 

Direktør Krebs kom som ung Ingeniør ind i Firmaet 
\V. Løwener, hvor hans administrative Evner snart førte 
ham til den betroede Post som Leder af Firmaets Afdeling 
i Moskva. Efter Revolutionen vendte han hjem til Dan
mark og blev i 1926 Direktør for Det Danske Luftfartsel
skab. 

Det var paa et vanskeligt Tidspunkt, Direktør Krebs 
traadte til; Luftfartselskabet skulde rekonstrueres, men en 
bedre Mand at sætte i Spidsen for Arbejdet kunde næppe 
være fundet. Direktør Krebs bragte Selskabet frem i for
reste Række, fik sammentømret en Stab af dygtigt Perso
nale og skabte en Økonomi, der lovede saa godt for Sel-
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Direktør K. Krebs. 

skabets Fremtid. Desværre skulde det ikke forundes Di
rektør Krebs at se de videre Resultater af sit store og 
grundlæggende Arbejde. 

Nye M.ilitærflyvere. 
Efter at have gennemgaaet den første praktiske Uddannelse ved Hærens Flyveskole er følgende udnævnt li! Militærflyvere: 

Siddende fra venstre: 
Prljtn. Jensen. Sergeant Dørig. Menig P. N. Brandt Møller. Menig Bendtsen. Kornet Smith Løjtn. Jacobsen. Prljln. 

Leschly. Korporal K. Jensen. Korporal E. 0. Pedersen. Korporal A. Svensson. Kornet E. Bro. Kornet 0. Thomassen. Menig 
V. E. Prins. Kornet H. C. Andersen. 
Staaende fra venstre: 

Premierljtn. Sæbye. Korporal Terndrup. Kornet Buchhave. Kornet Simonsen. Kornet Schjøtz Christensen. Sergent Bergh. 
Korporal I. A. V. Jensen. Kornet Døssing. Sergent Fogh. Korporal J. Rasmussen. Sergent S. I. Jørgensen. Sergent A. Pe
dersen. Serg. S. Sørensen. Kornet S. V. S. Mønsted. Serg. H. A. 0r I-lusen. Serg. V. Simonsen. 
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Den hurtige Postø og Passager8yvemaskine Junkers Juøl60. 

Junkers Ju-160. 

Foroven: Kabinens Indretning. 

Øverst tilhøjre: Ju-160 set skrant forfra. Ju160 

DEN nye Ju-160 er en Videreudvikling af Ju-60, der 
blev bygget som Forsogstype for et Par Aar siden. 
Ved Konstruktionen af .Ju-160 er der taget Hensyn 

til Hastighed, Sikkerhed og Ydeevne, idet der ikke alene 
er tilstræbt at skabe den størst mulige Hastighed, men i 
høj Grad ogsaa er lagt Vægt paa Anvendelsen af nye Kon
struktionsprincipper. 

.Ju-160, der er bygget til Person- og Fragtbefordring, er 
eenmotoret Maskine med indtrækkeligt Understel. For
uden en Besætning paa 2 Mand, kan den medføre 6 Passa
gerer. Spændvidden er 14,4 m, og Læ'ngden er 11,7 m. 

Ny Verdensrekord i Hastighed. 
Den 23. Oktober satte den italienske Flyver, Løjtnant 

Agello ny Verdensrekord i Hastighed ved at flyve 711 Ki
lometer i Timen. Den tidligere Rekord, som han ogsaa 
selv havde sat, var paa 682,4 km/T. 

Til sin Rekordflyvning anvendte han en Macchi-Castoldi 
Søflyvemaskine, udstyret med en Fiat 9.S.6 Motor med en 
største Ydelse paa 3.100 H.K. 

Castrol News Service meddeler, at Agello til Rekordflyv
ningen anvendte Castrol Olie. 

Russisk Metal-Luftskib. 

Efter Konstantine Tsiolovsky's Tegninger er man i Rus
land i Færd med at bygge et Lufskib af Meta!. Det faar en 

-------1+.,.nm------

Den største tilladte Flyvevægt er opgivet at være 3550 kg, 
Lasteevnen 1150 kg og betalende Last 600 kg. Den er ud
styret med en stilbar Hamilton-Propel, og den 700 H.K. 
B.i\I.V.-Hornet Motor giver den en største Hastighed paa 
340 km/T. Marchhastigheden angives at være 300 km /T. 

Til Kroppens og Planernes Konstruktion er hovedsage
lig anvendt Durallumin, og paa et Punkt adskiller den sig 
væsentlig fra de tidligere Junkers-Konstruktioner, idet 
.Ju-160 er beklædt med glatte Durallumin-Plader og ikke 
bolgeformede, for at gøre den skadelige Modstand saa 
ringe som muligt. 

Volumen paa 1000 m3, og selve Beklædningen, der udgør 
en Del af Konstruktionen, kommer til at beslaa af sammen
niltede Metalplader paa 1 Millimeters Tykkelse. 

Ny Direktør for Luftfartselskabet. 

Som afdøde Direktør Krebs' Efterfølger er Selska
bets tidligere Trafikleder, Løjtnant K. Lubye, ble• 

vet ansat som Direktør for Det Danske Luftfartssel
skab. 

•Flyv « ønsker Direktør Lybye velkommen i sin nye 
Stilling. 
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A/s DANSK-ENGELSK BENZIN & PETROLEUMS CO., SHELL-HUSET, KØBENHAVN V. 



Aristokraten blandt Motorcycler 

~ 
Et B. P. Mær~• 

Uovertruffen Konstruktion 
Volmer Rasmussen, Sakskøbing, 

spørger: 

Luftfartforsikringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

· Højeste britisk Kvalitet 
Billigste danske Priser 

Da jeg ønsker at sætte mig ind i 
Svæveflyvning og dens Teknik og 
ikke kender Adresser paa nogle Svæ
veflyveklubber, tillader jeg mig at be
de >Flyve om at opgive mig nogle 
saadanne. Tillige beder jeg om Op
lysninger om Litteratur. 

Fraklion for Danmark 
Tlf. Central ll 793 10 fremragende Modeller - Priser fra 

Kr. 1050.oo 
Forlang Prospekt 

Lyngby Automobil-Central 
Hovedgaden 1 - Telefon: Lyngby 1030 

MOTOR-PALÆET 
g!slerbrogade 20 - Telefon: ØbrQ 28 78 

Flyvemaskiner 

Sv. ad 1) Dansk Svæveflyveunion, 
Birkedommervej 30, København N. 

ad 2) Forespørg August Bangs Bog
handel, Vesterbrogade 60, København. 

Eagle Cameras Siebe Gorman's 
K. L. G. Tændrør 

Smith's Instrumenter 

•:.:• 

L' lykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 

lltapparater 
Lyssignaler 

Wood's Lærred 
Staalwire 

Vickers Dele til. Bygning af flyvemaskiner. 
Avional 

Observ!ltionsballoner 
G. Q. Faldskærme 

Walter's Motorer 

Farvergade 15 Alfred Raffel A/s Tlf, Central 6395 

LIVSFORSIKRING 
ALLE ARTER FORSIKRING 

ASSURANDØR 

H. HEINRICH NIELSEN 
LØJTNANT I FLYVERTROPPERNE 

RAADHUSPLADSEN 451 HARDANGERGADE 3 
CENTR, 9930 ØBRO 7923 
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NYE BØGER 
Howard Leigh: 

TheAircraft Modeller's Ouide. 

0. L. P. Henderson: ca. Kr. 4.25 

A Complete Course of Prac
tical Plying. ca. Kr. 9.00 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telf. 2552 - 13303 
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J{ristian Jørgensen, Hasle, spørger: 
Hvorledes bærer jeg mig ad med at 

komme ind ved Flyvertropperne som 
Flyvemekaniker. 

Sv. Ansøgning om Optagelse paa 
Flyvertroppernes Reservehaan dvær
kerskole skal være indsendt gen
nem Deres militære Afdeling - inden 
den 12. August. Der paabegyndes an
tagelig et Kursus hvert Aar. 

Betingelserne for Antagelse er: 
1) at De har gennemgaaet den for

s te samlede Uddannelse ved Hæren 
og er Korporal, Underkorporal eller 
menig. 

2) at De ikke er over 24 Aar. 
3) at De er faguddannet Maskinar

bejder, Motormekaniker, Instrument
mager, Elektriker eller er uddannet 
paa Fabrik eller Værksted for Byg
ning eller Reparation af Flyvemaski
ner og har Svendebrev. 

4) at De bestaar en Prøve ved Fly
velropperne med tilfredsstillende Re
sultat. 

5) at en Lægeundersøgelse har gi
vet tilfredsstillende Resultat. 

Saafremt De maatte ønske flere Op
lysninger henviser vi Dem til Hærens 
Flyveskole. 
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NYE BØOER· 
Taschenbuch der Luftflotten. 

IX. Aargang 1934. Militær-, Trafik
& Sportsilyvning. 488 Illustrationer. 

Indbundet ca. Kr. 18.50 

The History of British Aviatlon 
1908-1914. 
Det første Værk fra Engelsk Flyv
nings Barndom. ca. Kr. 25.00 

H.C. Davis: 
Ply with me. 
Instruktionskursus for • A • License. 

ca. Kr. 6.00 

H. M. Schofield & W. E. Johns: 
The Pictorial Plying Course. 

ca. Kr. 6.00 
G. Douhet: 

La nuova dottrina di Ouerra. 
(La Guerra aerea}400 Sider. Rom 1934. 

30 Lire. 

A U GUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telf. 2552 - 13303 
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DUNLOP 
AEROPLAN RINGE 

HJUL & BREMSE UDSTYR 
DUNLOP RUBBER Co. 

KØBENHAVN BIRMINGHAM 

3H/604 

Indbinding af FLYV 

Aargang 1934 i blaat 

Hel-Shirtingsbind med 

Guldtryh paa Ryggen 

leveres for 

Kr. 6.00 pr. Bind 

VESTERBROGAOE eo. MEZZ. TELEFON 13404 • GIRO 23824 

• 

• 

Ballonfabrik Atigsburg 
tidl. A. RIEDINGER 

leverer 

i bedste Konstruktion og Udførelse: 

Observationsballoner 

Motoriserede 
Observationsballoner 

Motorballoner 

Friballoner 

Reklameballoner 
af enhver Form 

Ballonspil 

• 

• 
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En amerikansk Atlanterhavs-Flyvebaad. 
Sikorsky S-42. 

Sikorsky S-42. 

SOM bekendt har Amerikanerne - nærmere betegnet 
ved Selskabet Pan American Airways - gennem flere 
Aar arbejdet paa at oprette en Flyvemaskine-Forbin

delse mellem Amerika og Europa, og selv om det endnu 
ikke er lykkedes, beskæftiger Selskabet sig stadig med de 
store Fremtidsplaner. Et Led i Forarbejdet var Lind
bergh's Flyvning over Atlanten via Grønland, idet denne 
Rute frembød en Række Mellemlandingspladser, som kun
de hjælpe Trafiken med Flyvemaskine, saalænge denne 
sidste endnu ikke var naaet længere frem i sin Udvikling. 

Men nu synes der at være sket en Ændring i Opfattelsen 
af den projekterede Ruteføring, idet Pan American Air
ways har faaet bygget en Flyvemaskinetype, der skal kunne 
foretage Rejsen over det nordlige Atlanterhav uden Lan
ding undervejs. 

Den Maskine, det drejer sig om, er den nye fire-motorede 
Sikorsky Flyvebaad S-42, der har faaet Navnet Brazilian 
Glipper. 

Den er et Monoplan af Metalkonstruktion; den baadfor
mede Krop og forreste Del af Bæreplanet er beklædt med 
Durallumin, hvorimod den bageste Del af Planet er beklædt 
med Lærred. Dens Flyvepræstationer skal være overmaa
de gode, idet den bl. a. har sat otte Verdensrekorder. Paa 
Ruter indtil ca. 1200 Kilometers Længde uden Mellemlan
ding kan den foruden Beæstning medføre 32 Passagerer. 

Dens Data er: Spændvidde 34,8 m; Længde 20,6 m; Høj
de 5,2 m; Planareal 123 m"; Tornvægt 8.972 kg; Vægt og 
Brændstof 3630 kg; Vægt af Besætning og Udstyr 990 kg; 
betalende Last 3.659 kg; Totalvægt 17 .252 kg; største Ha
stighed i 1500 m 302 km/T; Marchhastighed ved 75 pCt. 
Motorydelse 257 km/T. Den er udstyret med fire 500 H.K. 
Pratt & Whitney Hornet Motorer. 

Om dens Størrelse faar man et godt Begreb, naar føl
gende nævnes: 

Paa Bæreplanets udvendige Side er der ca. 57000 Nitter; 
paa Kroppens Yderside er der 90.000 Nitter og det samlede 
Antal Nitter i hele Flyvemaskinen er ca. 400.000. Hvis 
disse 400.000 Nitter blev anbragt i Forlængelse af hinan
den, vilde de række ca. 5 km. 

Af Styrekabler til Ror, Motorer m. m. er der medgaaet 
ca. 3 km. 

Een af Planernes Støttepontoner er stor nok til at kunne 
bære fire Mennesker, hvis den blev anvendt sor1 Baad. 

Der er anvendt omtrent 150 m 2 Krydsfiner ~il Beklæd
ning m. m. af Kroppens indvendige Rum. 

Endelig findes der i hele Flyvemaskinen ca. 2 km elek
trisk Kabel. 

Pan American Airways paatænker ogsaa at oprette en 
Luftrute over Stillehavet, og hertil skal lignende Maskin
typer anvendes. Det forlyder, at Selskabet allerede har be
stilt seks Maskiner til dette Formaal. 

Hvad Ludvig Holberg skrev om Flyvning for mere end to Hundrede Aar siden. 

Tvende Ting, som l\fonnesker længe have forgiæves 
arbeydet paa, er den Konst at giøre Guld, og at 
flyve udi Luften. Af den Historie, som min Herre 

nylig har fortalt mig, sees, at visse Mennesker endnu 
ere i de Griller, at det sidste kand lade sig giøre, og at 
man ved tilsatte konstige Vinger kan svinge sig op udi 
Luften paa samme Maade, som Fugle ved deres natur
lige Vinger. Men, hvis deslige daarlige Mennesker vilde 
betænke, hvad Forskiel der er imellem Menneskers 
tunge og Fuglenes lette Legemer, og, hvis de vilde nøye 
betragte Fugle-Vingernes Dannelse, item Svantzen, 
som Fuglene betiene sig af som Roer, og adskillige an
dre Egenskaber, som Naturen alleene har begavet og 
kand begave dem med, vilde de staae fra saadant et 
Forsøg, som er ugørlig, og derforuden kan tilveiebringe 
n1eer Skade end Nytte, ja have samme Virkning, som 

Digteren Ludvig Holberg, der kom til Verden den 
3. December 1684, og hvis 250-aarige Fødselsdag er 
ble,·et mindet paa forskellig Vis, beskæftigede sig 
i sine .Skriverier ogsaa med Flyveproblemet, og i en 
af sine Epistler har han skrevet følgende herom: 

Guldmageri, hvorom jeg tilforn har skrevet ; Saa at det 
er troeligt, at Gud for det menneskelige Kions Nytte 
har giort saadant u-mueligt. 

Thi, hvis Mennesker kunde lære at flyve, vilde den 
heele Jord faae en anden Skikkelse. Mennesker maatte 
forlade Stæder og Landsbyer, og efter Rov-Fugles 
Exempler grave sig ned udi Huler, saasom Muure og 
Volde ikke kunde beskytte et Menneske imod det an
dets Vold. Kort at sige: Regieringer, Societeter, For
bund vilde reent ophøre, saasom de kunde ikke være 
til nogen Nytte; og man vilde se Mennesker enten udi 
Huler eller paa Spidse af Bierge, og derfra at ned
flyve, for at plyndre, og med Rovet at give sig tilbage 
igien; Saa at derfore den Herlighed, som Menneskene 
misunde Dyr, vilde blive dem selv til Fordervelse. 
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Nyt fra alle L~nde. 
Bristol Motorer paa Pariserudstillingen. 

Bristol's Udstilling af Motorer paa Luftfartsudstillingen 
i Paris vakte megen Opmærksomhed, og navnlig var Fir
maets nye ventilløse Flyvemotor Genstand for stor Beun-

Bristol I Paris, 

dring. Billedet viser den franske Præsident med Følge paa 
Besøg paa Bristol's Stand. Fra venstre ses: General De
nain, den engelske Gesandt, Sir George Clark, en fransk 
Generalstabsofficer, den franske Flyvemaskinekonstruktør 
Potez og yderst tilhøjre Præsident Lebrun. 

New York-Los Angeles paa een Nat. 

Det amerikanske Selskab Transcontinental & Western Air 
har oprettet en ny Luftforbindelse tværs over Amerika. Der 
startes fra New York Kl. 16,00 med Ankomst til Los Angeles 
næste Morgen Kl. 7 ,00. Der anvendes tomotorede Douglas, 
som hver rummer 14 Passagerer. Firmaet har foreløbig 
bestilt 41 Maskiner af denne Type. 

Den internationale Luftfartsudstilling i Paris (20. Nov.-3. Dec.), 

Blandt de Luftfartsudstillinger, der med Mellemrum af
holdes rundt om i Europa, er den aarlige Udstilling i Paris 
den største Begivenhed. Frankrig, der i sin Tid v.ar det 
førende Land paa Luftfartsteknikens Omraade, har senere 
faaet meget haarde Konkurrenter, og de var repræsenteret 
allesammen. Foruden de hjemlige Fabriker udstillede bl.a. 
England, Italien, Tyskland, Polen og Sovjet-Unionen. 

I det store Hele var det overvejende militære Maskiner, 

der var udstillet, omend Sportsflyvemaskinerne syntes at 
være mere talrigt repræsenteret end ved tidligere Udstil
linger. Der savnedes en mere righoldig Repræsentation af 
Lufttrafiken - hvad der mærkeligt nok altid er Tilfældet. 
Den eneste store Trafikflyvemaskine var den tyske Junkers 
Ju 52. 

Antallet af private Flyvemaskiner i England. 

Pr. 1. August ser Lister over Flyvemaskiner i privat Eje 
i England saaledes ud: 

Private Personer . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . 545 
Handelsfirmaer . .. .. .. .. ... ... .. .. .. .. .. .. . 97 
Fabriker . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 124 
Klubber . . ... ...... .. .......................... 43 
Rundflyvning, Skoler o. I ................ 303 
Imperial Airways.. ... .. . .. .... .. .. .. .. . .. .. 38 
National Flying Services .. .. ... .. .. . .. . 12 
Andre (ikke klassificerede) ............ 3 

Ialt 1215 

Luftskibstrafik i Japan. 

I Løbet af næste Aar paatænker man i Japan at begynde 
Arbejdet paa Oprettelsen af en Luftskibstrafik mellem To
kio- Singapore og Tokio- Amerika. 

Koolhoven Traflkflyvemaskine. 

Det hollandske Firma Koolhoven-Vliegtuigen, der er en 
gammel Kending indenfor Flyvemaskineindustrien, er 
fremkommet med en ny Type, beregnet til mindre Luft
ruter. 

Den er et Monoplan af Trækonstruktion, med Plads til 

Koolboven Trafikflyvemaskine til 6 Passagerer. 

Flyver og Mekaniker samt 6 Passagerer. Den er udstyret 
med to Gipsy Six Motorer. De nærmere Data er: Spænd
vidde: 15,5 m; Tornvægt 1100 kg, Lasteevne 1000 kg og 
Marchhastighed 187 km/T. Maskinen, der er vist paa hos
staaende Billede, anvendes af K. L. M. 
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Herhjemme fra. 
Foredrag i »Danske Flyvere«. 

Den 5. December afholdt Foreningen »Danske Flyvere« 
,Sammenkomst i Officersforeningens Selskabslokaler, hvor 
cand. polit. Boisen fremviste Luftværnsfilmen. Den ud
mærkede Film, der bl. a. bragte en Del fortrinlige Optagel
ser af Formationsflyvninger over Kastrup Lufthavn, gjorde 
stor Lykke. 

Foreningens Optagelsesfest vil blive afholdt den 12. Ja
nuar n. A. 

Selskabets nye Lokaler. 

Fra den 1. Januar vil Selskabets Kontor og Bibliotek 
være flyttet fra Christiansborg til nye Foreningslokaler i 
Dampskibsrederi-Foreningens Bygning, Amaliegade 33. 

Foredrag i Aeronautisk Selskab. 

Den 28. November havde Det Kongelige Danske Aeronau
tiske Selskab indbudt sine Medlemmer til Foredrag i Nimbs 
Selskabslokaler, hvor den svenske Direktør Gøsta Fraenckel 
talte om Sportsflyvning. Som Gæster havde Selskabet ind
budt Medlemmer af Kgl. Dansk Yachtklub og Kgl. Dansk 
Automobil Klub. 

Selskabets Formand, Ingeniør G. Krebs, indledte Aftenen 
med at mindes afdøde Kommandør Maegaard, der var For
mand for Selskabet fra 1913- 1920. Derefter omtaltes Nor
disk Pokalflyvning og Michael Hansens Australiensflyv
ning, hvorefter Selskabets nye Æresmedlemmer, Overinge-

niør lloltermann og Kommandør Gad, fik overrakt deres 
Æresmedlems-Brev. Ino.en Ordet blev givet til Aftenens 
Foredragsholder, fik Sergent Wolff tildelt Selskabets Sølv
plaquette i Anledning af den Aandsnærværelse, han havde 
vist, da han i Sommer maatte foretage et Faldskærmsud
spring fra lav Højde grundet paa havareret Sideror. 

Den svenske Direktør Gøsta Fraenckel talte om Sports
flyvningens Kaar i Sverrig og nævnede bl. a. de Vanske
ligheder, der var forbundet med Manglen af Landingsplad
ser - ikke alene i Sverrig, men ogsaa andre Steder. I Til
slutning til Foredraget vistes nogle Film fra Sportsflyvnin
gen i Danmark, Sverrig og England. Den meget store 
Forsamling takkede Foredragsholderen med Bifald. 

Uddannelse af Sportsflyvere. 

Det ser ud, som om der skal komme Gang i Sportsflyver
uddannelsen herhjemme. Il. 1. M. Jensen har hidtil været 
ene om at varetage denne Gren af Flyvningen, men nu har 
baade Løjtnant Clausen og Civilflyveren Arvid Hansen 
faaet Koncession paa Skoleflyvning. Løjtnant Clausen er 
i Øjeblikket i England for at købe Miles Hawk, og Arvid 
Hansen starter med to Klemm. 

Michael Hansens Australiens-Flyvning. 

Paa det Tidspunkt, hvor dette Nummer af >Flyv« er Læ
serne i Hænde, skal - om alt er gaaet vel - Michael Han
sen være tilbage i Kastrup Lufthavn. 

MQSi.VIGt -3-f-. 

Tegneren Hugo Mølvig synes, der har været for lidt Plads til Hærens 
Maskiner i Hangarerne i Kastrup. 



r 

.'- •,· 
.r /~' ~.• -, .... , 

• - '. • - • ' "t: .. • 

SHELL 
Flyver-benzin 

AEROSHELL 
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A/5 DANSK-ENGELSK BENZIN & PETROLEUMS CO., SHELL-HUSET, KØBENHAVN V . 



Aristokraten blandt Motorcycler 

~ 
Et B. P. Mærke 

Uovertruffen Konstruktion 
Højeste britisk Kvalitet 

Holger A. Jensen, Ndr. Fasanvej 
39 A 1 , spørger: 

Luftfartforsikringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Bllllgste danske Priser 
Hvad kræves for at erhverve Sports

flyvercertifikat? Hvad kræves for at 
blive Faldskærmsudspringer - og er 
der Chancer for Engagement? 

Fraktion for Danmark 
TIi. Central ll 793 10 fremragende Modeller - Priser fra 

Kr. 1050.oo 
Forlang Prospekt 

Lyngby Automobil-Central 
Hovedgaden 1 • Telefon: Lyngby 1030 

MOTOR-PAL.ÆET 
Østerbrogade 20 - Telefon: Øbro 28 78 

flyvemaskiner 

Sv. ad 1. Forespørg Flyvelæreren, 
H. I. M. Jensen, Gyldenlakvej; bl. a. er 
det nemlig et økonomisk Spørgsmaal. 

ad 2 og 3. Da der overhovedet ingen 
Chancer er for Engagement, tør vi for
mode, at Svaret paa Spørgsmaal Nr. 2 
ingen Interesse har. 

Eagle Cameras Siebe Gorman's 
K. L. G. Tændrør 

Smith's Instrumenter 
Staalwire 

{ :• 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 

lltapparater 
Lyssignaler 

Wood's Lærred 

Vickers Dele til Bygning af Flyvemaskiner. 
Avional 

Observationsballoner 
G. Q. Faldskærme 

Walter's Motorer 

Farvergade IS Alfred Raffel A/s Tlf. Central 6395 

LIVSFORSIKRING 
ALLE ARTER FORSIKRING 

ASSURANDØR 

H. HEINRICH NIELSEN 
LØJTNANT I FLYVERTR0PPERNE 

RAADHUSPLADSEN 451 
CENTR. 9930 

HARDANGERGADE 3 
ØBRO 7923 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIII 

NYE BØOER 
Howard Leigh: 

TheAircraft Modeller's Guide. 

G. L. P. Henderson .: ca. Kr. 4.25 

A Complete Course of Prac
tlcat Plylng. ca. Kr. 9.00 

AUGUST B ANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telf, 2552 • 13303 
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V. S. Petersen, Landbrugskandidat, 
spørger: 

Er det tilladt at ryge i Trafikflyve
maskinerne? 

Sv. Rygning er ikke tilladt, med 
mindre der forefindes en særlig Ryge
kabine. 

- o-

Christian Juelsen, Vennemindevej, 
spørger: 

Hvor meget koster et Luftpostbrev 
til Irak? 

Sv. Breve pr. 10 gr koster i Tillægs
takst 50 Øre. Husk at mærke det 
Luftpost. 

- 0 -

Stud. jur. Brandsladt, Norgesgade, 
s-pørger: 

Hvor kan jeg faa nærmere Oplys
ning om Autogiroens Konstruktion og 
Virkemaade? 

Sv. Se f. Eks. Artiklen i >Flyv c:s 
August-Nummer, hvor Ingeniør Eskild
sen har skrevet en udmærket Artikel 
om Emnet. 

- o-

l(. N. S., Vinkelvej 7, spørger: 
Jeg har Lyst og Raad til at lære at 

flyve og vilde gerne være Trafikfly
ver. Er der nogen Chance for at op
naa Ansættelse som saadan? 

Sv. Nej! 
- o-
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NYE BØOER 
Taschenbuch der Luftflotten. 

IX. Aargang 1934. Militær-, Trafik
& Sportsflyvning. 488 Illustrationer. 

Indbundet ca. Kr. I 8.50 

The His tory of Brltlsh A vlatlon 
1908- 1914. 
Det første Værk fra Engelsk Flyv
nings Barndom. ca. Kr. 25.00 

H.C. Davis: 
Fly wlth me. 
Instruktionskursus for • A • License. 

ca. Kr. 6.00 

H. M. Schofield & W. E. Johns: 
The Plctorlal Flylng Course. 

ca. Kr. 6.00 
G. Douhet: 

La nuova dottrina dl Ouerra. 
(La Guerra aerea)400 Sider. Rom 1934. 

30 Lire. 

A U GUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telf. 2552 • 13303 
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BULLDOG 
TO-SÆDET 
TRÆN.INGS~1ASKINE 
MED DOBBEL TSTYRING 

KONSTRUERET OG FABRIKERET AF: 

En Maskine for videre Uddannelse 
af Flyvere særlig med Henblik 
paa Nat-Flyvning og Nat-Landing. 

THE BRISTOL AEROPLANE CO. LTD. - FILTON - BRIST.OL 

PRIS: 
Pr. Nummer so Øre 
Dr ......... .,,. 

Repræsenteret i Danmark og Island ued: 

A. B. C. HANSEN COMP. - INDUSTRIBYGNINGEN - KØBENHAVN V. 

th. AUGUST BANGS FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN 
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