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Nr. 1 

VED 
DET er jo Sæd og Skik al standse 

en Stund ved Nylaarstider og 
gøre del svundne Aars Bo op for 

derigennem at finde de Værdier frem, 
det næste Aar kan bygge videre paa. 
Hvad bragte da 1936 dansk Fly,•ning? 
Blev det helt ud det Gennembrudels 
Aar, mange havde ven let og haabet? 
Eller var det som saa mange af de fo
regaaende rigere paa Skuffelser og 
Modgang end paa Medvind? 

Baade - og kan man vel sige. For de 
forskellige Grene indenfor dansk Flyv
ning har det svundn.e Aar artet sig 
paa saare forskellig Yis. Fremgang 
har vek1>let med den Stils tand, der i 
Realiteten betyder Tilbagegang, men 
mon man alligevel ikke maa have Lov 
til at sige, at for førs te Gang i lange 
Tider har Flyvningen igen vundet Ter
ræn herhjemme? Det er ligesom den 
Bremse, der 1,aa længe hemmede Far
ten mod det fjerne ::VIaal, har lm,ncl 
sit Tag lidt - del er lige om, der er 
ved at ,•okse en s tør're Fors taaelse 
frem hos Befolkningen for, hvad Flyv
ningen, denne Himlens Gave som 
Lindberg siger, betyder for det mel
lemfolkelige Samkvem baade udadtil 
og indadtil. 

For DANSK MILITÆRFLYVNING 
bragte Aaret ingen væsentlige Foran
dringer. Det Lovforslag om Forsvaret, 
som Regeringen gaar svanger med, og 
af hvilket • dansk l\lilitærflyvnings 
Fremtid er afhængigt, har ikke som 
forventet set Dagens Lys i 1936, og 
mens disse Linier skrives, ved ingen 
udenfor de Indviedes Kreds, hvad 
Lovforslaget vil bringe, men som 
dansk Borger maa man inderligt haabe 
paa, at den Strømkæntring, der er 
sket bl. a. i Sverige i Spørgsmaalet om 
Landets Forsvar, ogsaa .engang maa 
naa til os, saaledes at Forsvaret fra at 
være et særdeles anvendeligt Vaaben 
i den indre Politik maa vokse frem til 
at blive en Folkesag, som alle danske 
Borgere slutter op bagved. Derved vil
de vi forøvrigt kun følge Eksemplet 
fra alle andre Smaanationer, hvem in
gen med nogensomhelst Ret kan be-
kylde for at være krigsgale i\lilitarister. 

For DANSK TRAFIKFL YVNING 
blev 1936 paa en vis Maade et virke
ligt Gennembrudets Aar. Takket være 
Ingeniør Gunnar Larsens friske Initia
tiv og Luftfartsminister Fiskers For
staaelse af Flyvningens Muligheder 
blev den Modstand, der tidligere hav-

Januar 1937 10. Aargang 

JIJIRSSKIFTET 
de faael Spørgsmaalel om de inden
landske Luftruter Lil at fortone sig 
som et fjernt og uopnaaeligt Fata i\lor
gana, fejet til Side, og den første rent 
danske Luftrute blev starlet ~om cl 
forjættende Varsel om, at en ny Æra 
er ved al oprinde for dansk Trafik-
1,ervice. Forhaaben tlig vil 1937 bygge 
videre paa del Fundament, der her er 
blevet skabt. 

For DANSK PRIVATFLYVNING var 
1936 el sort Aar. Den friske, overfor 
Flyvningen saa forstaaende Aand, der 
nu præger de fleste af vore Myndighe
der, naaede ikke indenfor Valutakon
torets Vægge. Importforbudet mod 
Indførsel af Flyvemaskiner til privat 
Brug Jammer stadig et nyt opblom
strende Erhverv, som ellers vilde kun
ne beskæftige adskillige Hænder. -
Imporlforbudet hindrer stadig den 
haardt tiltrængte Fornyelse af vor Pri
vatflyverflaade, hvis Maskiner efter
haanden har et anseligt An tal Aar bag 
sig, men endnu er det ikke trods man
ge Forsøg lykkedes al forcere den va
lutariske Skyttegrav, der spærrer vore 
efterhaanden mange Privatflyvere ude 
fra Muligheden for at erhverve sig nye 
Maskiner. 

i\lan maa blot haabe paa, at saaman
ge Mand som muligt i 1937 vil slutte 
op bag vore Flyveorganisationer, saa 
de bliver stærke nok. til at kunne løbe 
Modstanden over Ende. Det er jo ikke 
Millionbeløb, vore Privatflyvere kræ
ver tildelt i Valutab!!villinger - det 
er kun ca. 100 200,000 Kroner om 
..\.aret, og det skulde vel ikke kunne 
forrykke vor ganske vist lidt kildne 

andelsbalance. 
For DANSK SVÆVEFLYVNING var 

1936 et Fremgangens Aar. Der er gan
•;ke vist ikke nogen epokegørende 
Fremgang at notere, men Sporten naa
ede dog fra det rene Skolestadium 
frem til rigtig pæne Hesultater i Hang
flyvning. Det første Skridt mod den 
virkelige Svæ.veflyvning er gjort. In
teressen for Sporten er i stor og glæ
delig Vækst Landet over, hvor baade 
de gamle og de nytilkomne Klubber 
arbejder med Iver og Interesse paa at 
dygtiggøre sig i den smukke, men me
get krævende Idræt. 

For DANSK MODELF•L Y\'NING var 
det svundne Aar et Gennembrudets 
Aar. I Løbet af de sidste Maaneder har 
Modelflyveklubberne spredt sig over 
hele Landet, og hver l\faaned meldes 

om nye Klubbers Oprettelse. Forha:i
ben tlig for1>taar Klubberne at holdr 
Interessen vedlige hos Medlemmerne, 
saa Bevægelsen ikke sygner hen igen 
som saa ofte før. For at fremme den 
sportslige In tere se agter >FLYV c at 
foranstalte Konkurrencer hen paa For
aaret. Nærmere Oply ninger ·kal kom
me i de næste Numre. 

For DE DANSKE FLYVEORGANI
SATIONER rnr 1936 et godt Aar. Alle 
Flyveorganisationers Moder, DET 
KGL. DANSKE AERONAUTISKE SEL
SKAB har kunnet glæde sig ved en for
øget Tilgang af Medlemmer, og man 
maa inderligt haabe at endnu mange 
flere i 1937 vil fylke sig under dets 
Faner for derigennem at være med til 
at fremme dansk Flyvning, thi jo stør- , 
re Selskabet er, desto kraftigere kan 
det tale Flyvningens Sag. To nye Fly
veklubber: DANSKE PRIV A TFL YVE
RE og VESTJYSK FL YVEKLUB saa 
Dagens Lys i 1936. :i\Iaatte de snart faa 
mange Følges ven de! 

DANSK SV ÆVBFL YVER UNION er 
nu under sin nye energiske Ledel.se 
ved nt konsolidere sig, saaledes at den 
virkelig kan blive et Instrument til 
Gavn for Sporten, og det maa ind
-~tændigt tilraades alle danske Svæve
flyveklubber at tilslutte sig Unionen, 
der er det eneste og stadig vil vedblive 
at være det ene~te af Det kgl. danske 
aeronautiske Selskab (og derigennem 
af F. A. I.) anerkendte Centralorgan 
for al dansk Svæveflyvning. Forhaa
ben tlig vil de ubetimelige Splittelses
forsøg, som de foregaaende Aar 
1936 indbefattet - har været saa rige 
paa, ikke gentage sig i den kommend 
Tid. De er den smukke Sport, der, som 
Hr. W. Dannerfjord skriver i sin Bog 
Svæveflyvning<, saa absolut kræver 

den strengeste Disciplin af sine Ud
øvere, uværdige. 

DANSK MODEIÆL YVER UNION er 
under Opbygning, og det er Tanken at 
lade den tilslutte D. K. D. A. S., naar 
den er helt klar til at træde ud i Livet. 

For FLYV har det sidste Aar været 
en glædelig Opgangens Tid, og naar 
det nu i 1937 gaar ind i sin tiende 
Aargang, bliver det under den samme 
Fane, som i den sidste Tid har skaf
fet det saa mange nye Læsere og Ven
ner, og under hvilken det utvivlsomt 
ogsaa i Fremtiden vil kunne yde sin 
beskedne Skærv til Fremme af Flyv-
ningens Sag i Danmark. ](. J. 



Om de iYsiske og mete 
(Fortsat fra forrige Nr.) 

TALLENE paa disse Linjer angiver 
Temperaturen i de tilsvarende Høj
der, beregnede udfra Temperatu

ren ved Jorden, under Forudsætning 
af en Aftagen paa 0,5° pr. 100 m. (I 
Virkeligheden aftager Temperaturen 
lidt hurtigere i kold Luft og lidt lang
sommere i varm Luft). Endelig viser 
Fig. 3 en grafisk Fremstilling af Tem
peraturens Variation med Højden saa
ledes, som den vilde fremkomme, hvis 
man sendte en Termograf op med en 
Maskine efter Linjerne a og b paa 
Fig. 1; man finder Inversionerne ved 
m og n. Af Fig. vil man nu helt umid
delbart se, at der i den fremstillede 
Situation, særlig ved Koldfronten, me
get let kan dannes underafkølet Regn, 
idet den laveste Cumulus Sky regner 
ved Temperatur lidt over Frysepunk
tet, mens Regnen maa passere et Lag 
Luft med Temperatur under Fryse
punktet, før den naar Jorden. Del 
samme kan naturligvis ske ved Varm
fronten, men er navnlig i den første 
Del af Vinteren mindre sandsynlig, 
fordi den >præfrontalec Koldluft da er 
relativt varm (selv om den naturligvis 

for Isdannelse 
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er koldere end Varmluften). Men hen 
paa Vinteren, naår der kommer varm 
Luft ind efter en længere Frostperio
de, da kan den præfrontale Luft let 
være saa kold, at der ogsaa bliver 
Tale om underafkølet Regn her; ved 
saadanne Lejligheder faar vi let I sslag 
ved Jorden, fordi de underafkølede 
Draaber fryser ved Anslaget mod .Jor
den. 

Men selv om der saaledes kan gøres 
Rede for, hvilke meteorologiske Situa
tioner, der kwi give Anledning til Is
aflejring, er Forholdet det, at de ikke 
altid gør det. Nedbøren kan ligesaa
godt fryse, saasnart den kommer til 
den kolde Luft, evt. straks dannes som 
Is. Man vil da faa Nedbøren som Sne 
ved Varmfronten og som Hagl ved 
Kol<lfronten. Det har hidtil ikke været 
muligt at faa helt Klarhed over, hvad 
der spiller Rolle her; det er jo nu en
gnng ikke muligt at fremskaffe de 

Fig. 4. 

Af Statsmeteorolo~ 

~amme Betingelser ved Laboratorie
forsøg, som er tilstede i Naturen. Men 
Sandsynligheden taler for, at det er 
Tilstedeværelsen i Forvejen af gan ske 
smaa Iskrystaller, som hindrer Under
afkølingen. 

Men for den praktiske Flyvning er 
det sikkert ikke tilstrækkeligt al kende 
de fysiske og meteorologi ske Betin 
gelser oppe i Luften, selv om Kend
skab hertil maa være af Betydning. 
Spørgsmaalet er ogsaa, hvordan man, 
inden man gaar op, kan være orien 
teret. De Hjælpemidler, der forefin 
des hertil, er dels aerologiske Ob.~cr
vationer og dels Vejrkortet. 

Af de første kommer Højdemaalin
ger af Temperatur og Fugtighed i Be
tragtning. Temperalurmaalingerne gi 
ver, hvi s der er tilstrækkelig mange 
af dem, værdifulde Oplysninger om 
0°-holermens Forløb hen over .Jorden, 
hvor den ligger højt, og hvor den Jig
ger lavt, og Fugtighedsgraclen s iger jo 
umiddelbart, om der er Vand nok i 
Luften til Isdannelse. 

li/en del maa erindre.~, al Ud~Lræk
ningen af selve Frontomraadet, hvor 
Risikoen er særlig stor, er saa lille, 
at det maa blive relativt sjældent, al 
aerologiske Opstigninger, der er ret 
sparsomme, netop træffer i dette Om
raade; endvidere giver de kun el >Øje
blikshilledec af Tilstanden uden no
gen Anvisning vedrørende mulige For
andringer. Betydningen af de aerolo
giske Observationer ligger derfor sær
lig deri, at de er en værdifuld Slotte 
for en detaljeret l ejrkortwwlyse. 

Det, Vejrkortet skal giv.e vedrorendc 
det foreliggende Problem, er da navn
lig: Oplysning om Fronternes Belig
genhed samt deres sandsynlige Bevæ
gelse; endvidere Oplysning om. hvor
vidt Temperaturfordelingen i et evt. 
Frontomraade er en saadan, at den er 
gunstig for Isdannelse (se ovenfor). 
Endelig vil en indgaaende Analyse af 
Skyernes Arl og Højde m.m. (Stratus, 
0°-Isotermens Højde) kunne give 
nogle Fingerpeg m. H. t. Is-Dannel se 
udenfor Frontomraaderne. 

I Afhandlinger vedrørende nærvæ
rende Problem finder man undertiden 
anført, at det særlig er i de saakaldte 
>Udløberec fra Cyklonerne (>V-for
medec Isobarer), at der er Risiko, 
fordi det er her, Fronterne finde~. 
Dette er kun delvis rigtigt. Paa den 
ene Side kan der godt være Fronter 
uden Udløber-formede Isobarer, og 
paa den anden Side kan en >Cyklon c 
(d. v. s. et System af lukkede Isoba
rer) udmærket være saa aflang, at 
dens ene Ende giver Indtrykket af en 



orologiske Betingelser 
paa Luftfartøjer de 1000 m er den laveste Højde, hvor

til den nedadgaaende Bevægelse naar, 
i dette Niveau viger de synkende Luft
masser ud til Siden•). De aerologiske 
Ob.~ervationer viser saaledes, at der er 
gode Betingelser for Flyvning der, 
hvor de er foretaget, men siger intet 
om, at der allerede 100 km derfra er 
.~tor Fare for Overisning. 

elge Petersen. 

>Udløber«, uden at der er nogen 
Front til Stede. Opmærksomheden 
hør derfor rette~ imod, om der er en 
Front til s tede, og ikke blot paa, om 
der findes Udlobere eller V-formede 
Isobarer. -

Til Belysni11g af den forangaaent1e 
Hedegørelse vil det \ ikKert være nyt
tigt at gennemgaa et Par Eksempler 
paa Overisning. 

Den 23 . .Januar 1!l28 Kl. 13,27 star
tede en ~Iaskine i Halle for at flyve 
til Berlin. Den kom ret hurtigt ( i 
200 m Højde) ind i lidt Regn, som 
gav !<;aflejring, men da Flyveren paa 
(irundlag af Vejrmeldingerne ansaa 
Regnen for ret lokal, fløj han videre; 
men 50 km fra Startstedet tog Regnen 
til, saa han maatte lande. Der havdr 
af<;at sig et flere cm tykt Lag Is. 

Vedføjede Billede (Fig. 4) viser 
Vejrkortet for den 23. Kl. 14; den 
korte Streg angiver Ruten. Fronten, 
en Varmfront, er meget tydelig med 
li 8° vestfor og nogle Grader'! Frost 
østfor; dens omtrentlige Beliggenhed 
er vist ved det internationale Symbol 
derfor. Paa Km;tet har kun 1 Station 
Nedbør (Sne) i Observationsøjeblik
ket, men Kl. 8 havde adskillige Sta
tioner paa Frontens kolde Side Ned
bør, deraf flere Regn trods de nega
liYe Grader. Det kan derfor ikke un
dre, at der i 200 m Højde, hvor der i 
alle Tilfælde er 1° koldere end ved 
Jorden, kan træffes underafkølet 

JOOO 

400 

200 

50 

Regn. I Fig. 5 er vist et skematisk 
Tværsnit af det paagældende Front
omraade (efter H. Noth. i: Die Arbei
ten des Preussischen Aeronautischen 
Observatorium bei Lindenberg, XVI 
Bd. 1930). Den skraa Linje er en 
>ideal« Skilleflade (Front) mellem 
de1i kolde og varme Luft, den stiplede 
er den virkelige Skilleflade, som den 
efter Oln,ervalionsdelaljer maa an tages 
at forløbe. Fig. taler iøvrigt for sig 
seh-. Meget karakteristisk er den stær
ke, e Regn knyttet til det stejlere For
løb af Frontfladen, hvor den varme 
Lufts Opglidning maa foregaar hurti
gere. 

!øvrigt viser Fig. ogsaa andet af be
tydelig Interesse. Tallene til højre in
den{ or Fig.'s Ramme viser Tempera
turen i den kolde Luft, som den frem
gaar af aerol. Obs. fra Lindenberg 
(nær ved Berlin). Vi ser, at der er 
Inversion allerede i 1000 m Højde, 
Temperaturen s tiger her pludselig fra 
---å-- 9° i liOO til ---å-- 2°. DereftPr falder 
Temperaturen igen videre med Høj
den. Man kunde herefter fristes til at 
tro, at det var den >varme« Luft, som 
naaede saa langt ned. Men Fugtigbeds
observationerne (som ikke er gengi
vet) udviser, at samtidig med, at 
Temp. stiger, er Fugtigheden netop 
gaaet ned til 50- 60 % ; saa kan der 
ikke være Tale om, at det er den >rig
tige« Varmluft. Grunden til Inversio
nen maa da være, at der finder en 
nedadgaaende Bevægelse Sted inden
for den kolde Luft, hvorved den bli
ver opvarmet, og derfor rel. tør; og 
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Et andet Tilfælde, men af ganske 
anden Art, indtraf i September, altsaa 
ved høj Temperatur ved Jorden, un
der en Flyvning fra Milano til Miin
chen. Undervejs fik man fra Miinchen 
.Meddelelse om, at et Koldfront-Omraa
de med meget daarligt Vejr maatte 
passeres paa Vejen dertil. men at det 
sandsynligvis kunde overflyves i 4500 
- 5000 m Højde, hvilket Flyveren da 
forsøgte. Han mødte hurtig nogle Sky
banker i de 5000 m Højde og dernæst 
en >Skyfront«, der naaede til 7000-
8000 m. 5 Min. efter begyndte det at 
sne stærkt, ved en Temp. af ---å-- 15° 
(svarende til en Temp. omkring 10° 
ved .Jorden); Sneen frøs fast, og foran 
paa Planerne var Isskorpen 15- 20 cm 
tyk. Flyvningen gennemførtes dog, og 
da Ma'!kinen naaede ned i ca. 1000 m 
Højde, begyndte Isen at brække af. At 
Flyvningen kunde gennemføres trods 
det tykke Islag, og at dette brækkede 
af, da det begyndte at tø, svarer til, 
at det bestod af en porøs, og derfor 
forholdsvis let Masse af sammenfros
sen Sne. 

Den meteorologiske Sammenhæng 
er følgende: Vejret var i Forvejen 
regnfuldt, men den første Del af Tu
ren var gennemfløjet i rel. lav Højde 

~) Den omvendte Bevægelse, den op
stigende, benyttes som bekendt nf Svæve
flyverne. 
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uden nogen Vanskeligheder. Luftens 
store Fugtighedsindhold har nu rime
ligvis bevirket, at Skydannelsen ved 
Koldfronten - sikkert Cu-Dannelser 
- har antaget usædvanlige Dimensio
ner, saa de er naaet op til 7- 8000 m 
Højde; Skyerne har nok bestaaet af 
ganske smaa, underafkølede Taagepar
tikler (Vanddraaber), som erfarings
mæssig ikke er saa farlige, selv om de 
kan give Anledning til Is (jfr. oven
for). Der kan da være faldet smaa Is
krystaller ned i Skyen, f. Eks. fra et 
ovenover værende Stratus eller Cirrus 
Lag, og disse vil da vokse videre inde 
i Skyen til rigtige Snekrystaller (Sne
vejret), og idet de blandes med Taage
draaberne, klæber det hele fast og 
fryser. At de smaa Iskrystaller fra høj
ere Stratus eller Cirrus Skyer er kom
met ind i Skyen kan muligvis staa i 
Forbindelse med, at denne er naaet 
saa højt op; normalt vil de langsomt 
faldende, faste Skydele fordampe alle
rede i store Højder, saa de ikke naar 
at kunne :.indpode« Skyer af underaf
kølet Taage i Middelhøjden med Kry
staller, der kan tjene som Udgangs
punkt for Snedannelse. 

Situationen har altsaa været den, at 
Regnen alene ikke frembød Fare i de 
lavere Højder, og Koldfrontpassagen 
alene ikke i de store Højder; men 
først da Koldfronten pressede de regn
fulde Luftmasser op i de meget store 
Højder, opstod Muligheden for Isdan-

8 

nelse; og denne Mulighed blev Virke
lighed ved Indpodningen med Iskry
staller ovenfra. 

Ved Velvilje fra Meteorologerne i 
Kastrup Lufthavn har jeg faaet opgi
vet nogle Dage, hvor der har fundet 
Overisning Sted her i Landet for at 
forsøge en Analyse af Vejrsituationen 
de paagældende Dage. 

Den 23. Februar 1936 var der om 
Morgenen Overisning paa en Tur Mal
mø- København, i ganske lav Højde 
(under 100 m). I hosstaaende Figur 6 
er gengivet et Udsnit af Vejrkortet 
for Kl. 08. Det viser en »Udløbere 
fra Helgolandsbugten mod SE; NE 
derfor er Frost, SW derfor mildt 
Vejr. Det drejer sig utvivlsomt om 
en Varmfront; den er dog ikke me
get: :.aktive, der er ingen stærk Luft
strøm bag ved (Gradienten er kun 
lille) til at presse Fronten frem, og 
svarende dertil er der heller ikke 
megen præfrontal Nedbør; dog er 
en saadan Nedbør tilstede ved nogle 
Stationer (Sne), man kan altsaa slutte, 
at der finder nogen Opglidning Sted 
af den varme Luft over den kolde. I 
Figur 7 er nu vist de aerologiske Ob
servationer Kl. 08 fra Berlin. Kurven 
viser en meget stærk Inversion i 4-
500 m Højde, og umiddelbart derover 
er Luften meget fugtig. Dette synes at 
vise, at det er selve Frontlaget det 
drejer sig om; dens lave Højde svarer 
til, at Berlin ligger tæt foran Fronten; 

er Hældningen 1 : 100, skal selve 
Fronten være ca. 50 km SW for Ber
lin, hvilket stemmer meget godt med 
Kortet. Over 1000 m forøges Inversio
nen, og samtidig tager Fugtigheden 
stærkt af, til 60 % ; der maa derfor an
tages, at der idenne Højde finder Ned
synkning Sted, med samtidig Opvarm
ning og Udtørring. 

Efter det saaledes beskrevne maa 
der være varm og fugtig Luft ( til Dels 
med Temperatur over Frysepunktet) 
i ret lav Højde over Nordtyskland, 
hvilket naturligvis ikke betyder, at der 
ogsaa er det over Danmark. Men den 
Omstændighed, at der findes et sam
menhængende Skydække helt op til 
os, og at der i det hele taget kun er 
Nedbør faa Steder, taler for, at den 
kolde Luft kun udgør et forholdsvis 
lavt Lag, ovenover hvilket den varme 
Luft strømmer med ganske ringe Stig
ning, saa der ogsaa over Danmark kan 
ventes betydelig Inversion med stor 
Fugtighed i temmelig ringe Højde, 
som Aarsag til Skydækket; og dette 
vil let kunne give Anledning til Isdan
nelse, selv om det farligste Omraade 
naturligvis vil være Nordtyskland. 
Som direkte Aarsag til Isdannelsen er 
det mest nærliggende at tænke paa 
lidt underafkølet Regn, fremkaldt ved 
den varme Lufts Bevægelse hen over 
en lokal >Fortykkelse« af det kolde 
Bundlag. 

De fleste danske Stationer angiver 
de lave Skyer til Stratus eller Strato
cumulus, en enkelt (Trekroner) mel
der Strato-cumulus dannet ved Ud
bredelse af Cumulus, stemmende med 
Tilstedeværelsen af en Inversion, som 
hindrer Fortsættelsen af Cu-Udvikling 
i Højden. 

Desværre findes der ingen brugelige 
Pilot-Ballon'er den paagældende Mor
gen, formodentlig paa Grund af det 
lavn Skydække. Ellers vilde det natur-
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Svæveflyvning • 
I Tyskland. 

SOM det Land hvor Svæveflyvnin
gens Vugge har staaet, og takkel 
være den nye tyske Regerings In

teresse for dette Felt, er Svæveflyv
ningen i Tyskland nu paa et saadant 
Niveau, at alle andre Landes flyvein
teresserede maa se op til den tyske 
flyvende Ungdom med berettiget Mis-
undelse. • 

Jeg havde den Lykke i Sommer at 
være indbudt af Aero-Club von 
Deutschland til Gennemgaaelsen at et 
fuldstændigt Svæveflyvningskursus og 
havde saaledes gennem otte Uger Lej
lighed til at tilbringe en uforglemme
lig Tid sammen med tyske Svævefly
verkammerater, først i fem Uger i 
Wenningstedt paa Øen Sylt og derefter 
i tre Uger ved det tyske Forsknings
institut for Svæveflyvning i Griesheim 
ved Darmstadt. 

Al Sportflyvning i Tyskland, det 
gælder saavel Svæveflyvningen som 
Motorflyvning, er underlagt Rigsluft
sportføreren i Berlin, der atter sorte
rer direkte under Luftfartsministeriel. 
Han kontrollerer og dirigerer gennem 
en Stab af Embedsmænd samtlige 
Svæveflyveskoler og Motorflyveskoler 
og garanterer saaledes overfor Stat og 
Offentlighed, at al Flyvning gennem
fø~es paa en fuld forsvarlig Maade, det 
gælder saavel for del flyvende Maleri
els Tilstand som Undervisningsmeto
derne og de ved Skolerne ansatte Fly
velærer. 

Svæveflyveskolen paa Sylt er blot 
en af de utallige Skoler i det tyske Ri
ge, der sorterer under ham og som ud
danner Folk lige fra A og op til a.C 
og fem Timers Flyvning. 

Som bekendt har Tyskland et ud
videt C-Certifikat, som kaldes >amtli-

Af Ingeniør E. Vøgg. 

che C-Priifungc eller kort >a.C.c I 
Modsætning til C som kun kræver 5 
Minutters Flyvning over Startstedet, 
og som giver de tre Vinger i Knaphul
let, aa forlanges der til a.C. fem Star
ter med tilsammen mindst 30 Minut
ters Flyvning, hvoraf ingen Flyvning 
maa være paa mindre end 2 Minutter. 

Derudover skal der aflægges en teo
retisk Prøve, der omtrent svarer til 
den, vore hjemlige Flyvere er udsat 
for til Opnaaelsen af Privatflyvercer
tifikatet. 

Paa Basis af disse Prøver udstedes 
et Certifikat af Luftpolitiet. der giver 
vedkommende Flyver Ret til at flyve 
med Hochleitungsmaskiner og til al 
forlade Svæveflyvningi..omraadet for at 
gaa paa Langfart, hvad enten dette nu 
er ved Frontflyvning eller ved ther
misk Flyvning. 

Dog giver delte Certifikat ingen Ret 
til at lade sig slæbe til Vejrs efter Mo
tormaskine, - dertil kræves en Til
Jægsprøve. 

Et Tilfælde som at en B-Flyver gi
ver sig til at flyve med et Rekordplan 
for at forsøge at gaa paa Langfart er 
altsaa paa Forhaand fuldstændig ude
lukket i Tyskland. 

Man maa herhjemme forsøge at ind
se, at der er himmelvid Forskel paa 
at flyve med Ziigling og Grunau 9, der 
faktisk kun er flyvende Faldskærme, 
og Rekordplaner, som kræver en uhy
re Erfaring og flyverisk Dygtighed. 

General Gorings Slagord i 1933, at 
det tyske Folk skulde blive til en Na
tion af Flyvere, er i Dag omsat tn Vir
kelighed, hvilket for det første frem-

gaar af den enorme Stab af Militærfly
vere, som i Løbet af tre Aar er stam
pet op af Jorden, og dernæst af at An
tallet af Sportsf!yvere ogsaa er anse
ligt, hvilket alene fremgaar af, at en 
By som Hamburg paa Størrelse med 
København besidder 6000 Certifikater 
af alle Slags blandt sine Indbyggere. 

At Svæveflyvningen specielt ikke 
har ligget paa den lade Side bevises 
ved, at der indtil Midten af Sommeren 
1936 var udstedt ialt 33,000 A-Cer-tifi
kater, en ret smuk Præstation af el 
Lands Ungdom. 

Skulde man sætte delte Tal. der gæ}. 
der for en Befolkning J')aa 70 Mil!. Ind
byggere i Relation til Danmarks 3,li 
Millioner, vil det sige, at vi skulde ha
ve ialt ca. 1700 A-Certifikater blandt 
vore Svæveflyvere. 

Som bekendt har vi kun ca. 30. 
Paa Sylt, hvis Kyster forløber i 

Nord-S~·d-Retning, er der takket være 
de stejle Lerklinter og den til Stadig
hed blæsende Vestenvind et fortræffe
ligt Svæveflyvningsterrain for Hang
vind. 

Her ligger da ogsaa i Byen Wenning. 
stedl en Skole, !> Om kan rumme 60 Ele
ver ad Gangen inddelt i Grupper paa 
20 til henholdsvis A, B og C Træning. 

I den Tid, da jeg opholdt mig paa 
Sylt, var Søgningen saa stor, at hvrr 
Kursus var dobbelt belagt, hvorfor 
Halvdelen al Deltagerne maalte sørge 
for eget Logi, hvilken i Reglen bestod 
i et Telt i Klitterne. 

Forplejningen var Skolen imidlertid 
i Stand til at yde alle for en Pris af 
2 Rm. pr. Dag. Foruden betaltes af 
hver Deltager for et fjorten Dages Kur
sus 45 Rm., hvilket maa betragtes som 
fantastisk billigt, naar man tager i Be
tragtning, at der for disse Penge yde
des udmærket Logi, og saafremt Vejret 
ellers var til del uafbrudt Flyvning 
fra tidlig Morgen til sen Aften i hele 
Kursusperioden. 

Der anvendtes som Begynderma!>ki
ne Grunau 9 uden Forklædning, men 
allerede kort Tid efter de første Hop 
ned fra stadig højere og højere Klit
ter, indtil Flyvetiden naaede de 15 Se
kunder, kom Forklædningen paa. Der 
s tartedes derefter ved Motorspil paa 
den stedlige Flyveplads, hvor Eleven 
langsomt blev trukket højere og højere 
til Vejrs for til sidst ved ca. 45 50 
Meter at udløse og klare A-Prøven. 

Paa en saadan Skole regner Tysker
ne, at der gaar 14 Dage med de enkel
te Prøver. 

Efter at A-Prøven saaledes er aflagt, 
begynder Træningen til B. Eleven man 
nu gradvis vænne sig til at blive truk
ket op til en Højde af 150 Meter, hvor
fra han foretager sine Kurver til højre 
og venstre med paafølgende Maallan
dinger. 

Naturligvis er det pædagogisk for
kert at lade Eleverne gaa lige fra A til 

En RhOn-Adler i Flugt. 
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B paa denne Maade i Modsætning til 
Skolerne i Rossitlen, Grunau -0g Rhon, 
hvor alt foregaar ved Gummilovstart, 
og hvor der stilles et uhyre Krav til 
en godt sammenarbejdet Gruppe og 
frem for alt til Kammeratskabet. 

Svæveflyvningen kræver nemlig af 
sine Folk, at de er første Klasses Men
nesker, der maa være klare over eller 
i hvert Tilfælde lære at indse, at den-

Heini Dittmar med to af sine promi
nenteste Elever, to Generaler fra det 

tyske Lu/tvaaben. 

✓ 

ne Sport kræver 99 '/, Arbejde men 
knn 1 % Flyvning. 

En første Klasses Svæveflyver er 
den, der uden at kny i flere Dage uden 
videre kan finde sig i at rende uaf
brudt op og ned efter Kammeraters 
Flyvninger uden selv at faa Lejlighed 
til at komme i Luften. 

Paa den ovenfor beskrevne Maade, 
hvor en dejlig grøn Flyveplads staar 
Lil Disposition, og hvor en lille Opel
vogn ustandselig kørte ud for at hen te 
Wiren eller for eventuelt at trække 
Skolemaskinen tilbage til Startstedet, 
bliver det kun til 70 % Arbejde og 
30 % Flyvning. 

For at faa det rigtige Menneskema
teriale frem vil Tyskland til næste Aar 
gaa over til kun at tillade saadanne 
Elever til Skolerne, som kan eftervise 
mindst 200 Værkstedstimer; dette 
strenge Krav har naturligvis en mili
tærisk og nationalsocialistisk Bag
grund, og slet saa strenge behøver vi 
naturligvis ikke at stille vore Fordrin
ger i Danmark men en s treng Db,
ciplin skal der i hvert Tilfælde til, 
hvor Svæveflyvningen saa end bliver 
drevet. 

Terrainforholdene kan imidlertid 
gøre, at Flyvningen kommer til at 
stille sig saa bekvemt som ovenfor be
skrevet. I tidligere Aar skolede man 
ogsaa paa Sylt fra Begyndelsen i sil 
Ansigts Sved i de høje Vandreklitter 
paa Nordspidsen af Øen ved List, men 
da hele dette Parti af Øen nu er ble
vet forvandlet til et vældigt Fæstning~
anlæg med en umaadelig Flyvebaads
basis, Tysklands Gibraltar mod Nord 
og Vest, saa er man nu henvist til Fly
vepladsen ved Wenningstedt. 

Selv med B var man endnu ikke 
moden til at blive sluppet løs paa den 
20 Meter stejle Klint ud mod Vester
havet i en Vindstyrke af 10 Meter/sec. 
Først skulde der flyves endnu nogle 
Ture ved Spilstart i stor Højde, ca. 
250 Meter og med gode Kurver efter 
Lærerens Anvisninger med Flag nede 
paa Jorden. Dette skulde kunne gøres 
med saavel Grunau 9 som Grunau Ba-

JO 

by, og førs t da fandt Generalprøven 
ved Klinten Sted og dermed den førs le 
virkeHge Svæveflyvning, idet ~aavel 
A som Il-Flyvninger jo kun er Glide
flyvninger. 

At svæve saadant et Sled som paa 
Sylt langs med Klinten mod Ves terha
vet kræver absolut Beherskelse af l\Ia
skinen, ide t Opvindsfeltel for Gru
nau 9 er meget begra~n set; det ind
skrænker sig til, at Piloten maa holde 
sin Maskine nøjagtig over Klintkan
ten. Kommer han ind over denne, 
naar han Hvirvelfeltet, hvor han øje
blikkelig ryger ned, og kommer han 
udenfor, tager Opvinden saa s ta·rkl al', 
at han langsomt men sikkert tvinges 
til Landing paa den 50 Meler brede 
Strandbred neden for . 

Komisk var del uvilkaarligt her al 
se Begyndernes vakkelvaarnc Forsøg 
paa at holde s ig til Klintkanten , deres 
Skræk for Hvirvelfeltet var i Hegelen 
saa stor, at de af Sikkerhedshensyn 
gik alt for langt ud over Slran,clen og 
uvilkaarligt tabte Højde søgte de 
nu atter ind til Klin ten igen, var del i 
Regelen for sent; de var nu kommet 
under Kanten og landede derfor lang
somt, men sikkert Pokker i Vold fru 
Startstedet. 

Som Hegel kræver del nogle Starter 
for al faa vedkommende til at blive 
hængende deroppe de p:iakru•ver.J.e l'cm 
;\,linutter. 

Var førs t C erhverwt. gik <let los 
med Træningen i Hangflyvning paa 
Grunau Baby med paafølgende fem 
a. C. Flyvninger og til Slut som Kro
nen paa Værket de fem Timer til Sølv 
C; hertil er Forholdene saa ideelle 
paa Sylt, at der var Dage, hvor der pr. 
Maskine blev fløjet indtil tre fem Ti
mers Flyvninger. 

Til thermisk Flyvning egner Syll 
sig ikke, i hvert Tilfælde ikke for Be
gyndere Naboskabet til Havet kvæ, 
ler omtrent enhver Thermik i Fødse
len - kun Huth fra Hamborg har en 
Gang vii,l, al det kunde lade sig gøre. 
Han naaede en Højde af l(i()() ;\feter. 

For at lære denne sids te Gren af 
Svæveflyvningen at kende samt for at 
lære Flyvemaskineslæbning begav jeg 
mig efter fem inlere. sante Uger i \Ven
ningstedt til Griesheim ved Darmsladt 
for at tiltræde et Kursus ved det tyske 
Forskningsinstitut for Svæveflyvning. 

Dette In stitut er en gan ske særegen 
In s titution, der under Professor Geor
gib Ledelse arbejder videnskabrligl 
paa alle Felter, der kan have Interesse 
for Svæveflyvningen, saasom Aerody
namiken, l\Ieteorologien, Inslrumen I
bygning samt Ny-Kon,;truktioner 

Til Inslitulet er blandt andet knyt
let Svæveflyvningens berømteste Nav
ne nemlig Stamers og Lippbch's og to 
saa bekendte Flyvere som Heini Ditt
mar og Hanna Reitsch fungerer som 
lndflyvningspiloter og In~truklører 
for de Kursus, der maanedligt afhol 
des. 

Udover de videnskabelige Opgaver 
har det sat sig den rent praktiske al 
indkalde tyve Svæveflyvere ad Gan
gen til et tre Ugers Kursus for at give 
Deltagerne Lejlighed til først og frem
mest at erhverve Hel til Motorslæb
ning og dernæst til at give deres Flyv
ning en saadan Afslibning, at de bli-

ver i Stand Lil at bedømme de forskel 
lige l\Ia:,,kinlyper, de fly ver med, paa 
en rigtig Maade ; med. andre Ord ud
vikle en :,aadan Finfølehe ho~ Piloter
ne, al de bliver i Stand Lil al fol e Fejl 
i Horern es Virkemaade og i cl erc~ Be
las tning. 

l\Iil Kunu s, hvi s Deltagere ho ved i.a
geligt bestod af Solv-C Piloter og ;\lili
tærflyvere, havde del usædvanlige 
Held at faa Heini Dillmar Lil Lærer i 
Slæb efter l\lolorma~kine og i Kun~L
flyvning. 

Ganske vbt er Kun stflyvning for
budt i Ty~kland for Tiden med Svæve
planer, men der er ikke noget i Vejen 
for at Gefahrenzus liinde maa OVC)o, og 
da di sse· omfatter Stalling, Immcl
mann lurn ~, Spinn og Loop, :,aa mang
ler blot Roll:, og Styrtdykninger, for 
al man har Hel Lil al benævne del 
Kun~lflyvning. 

Heini Ditlmar vil ,•,cre dan:,ke Fl}
vere bekendt fra ~in bernmlc Jlojde
rekord i Svævefly,111in g i Aarel l!l34 i 
Brasilien og for s in Længderekord 
paa 375 km samme Aar fra Wa:,~er
kuppe til Czeko~lovaki~t. 

Paa Forskningsins tituteb Flyve
plads fandt de tre første Flyvninger 
med Motorflyveslæb Sted i en Ny
Konstruktion af Jacobs, en Doppel
Sperber med Heini i Førersædet. 

Som Slæbema:,kinc atl\'endles en 
Hcinkcl 41i med li30 HK, der under en 
fan tas lisk Flyvev inkel slæbte Doppcl
SpcrlJeren op til li00 l\Ieter i Løbet af 
to Minutter. Her udløs tes, lworefter 
del gik nedad i el Væld af Kun·er, der 
skulde tjene til at vi:,e Heini D, 0111 

Eleven nu og:,aa var de Opgaver vok-.
ne, som han i den folgende Tid ~kulde 
udsællcs for. \'cd dhse Ture greb han 
naturligvis ofte ind for al vise be
~lem le Flyvefigurer og for al give El e
ven Færten af Flyvning i Thermik. 

Fandt en s Flyvning Naarle for han~ 
0jne, hlev man ~luppet lø, alene før~l 

Stamer, Slæbepiloten Barabas og Heini 
Dittmar i Samtale. I Baggrunden det 

tyske Forskningsinstitut. 

paa Hhon-Bu~~ard, derefter paa Pre
:,iden t, Sperber, Adler, Fa fnir II og 
Condor, og Resten af Kursuset gik m erl 
at søge Thcrmik paa di sse vidunderli 
ge Fugle eller al øve al Form for til 
ladelig Kun~tflyvning. 

Slæbehøjden var for clel mes te 800 
l\leter, saa det tog i Hcgelen en rum 
Tid, inden man atter var nede for at 
lægge an til Landing. 

Nede paa Flyvepladsen gik del som 
paa et Transporlbaand, de tyve Kur
susdeltagere landede og startede uaf

WortKættes !:l ill e l f,J 



Hver Mand sin Flyvemaskine. Meddelelser fra Selskabet. 

E T af de me:, t interessante Ekspe• 
rimenter paa at skabe en saakaldt 
Hver Mand sin Flyvemaskine,i:

Type foretages for Tiden af britiske 
og amerikanske Ingeniører i Fælle'>
!-kab. Det foretages paa Foranledning 
af det amerikan ske Handelsminis te
rium, der er interesseret i at fan frem
stillet en to-sædet Autogyro med sam
menfoldelige Rotorblade, der kan køre 
paa en Landevej. Luflfartøjet er en 
\ idereudvikling af det >autodynum i
skec eller direkte i.tartencle Gyropl an, 
der blev demom,treret i August ved 
Hounslow i England, hvor det starteLle 
fr a en Plad:,, som intet andet eksiste
rende Luftfartøj kunde have starlet 
fra. Der blev demonstreret to Typer, 
den ene med en 145 H.K. Siddeley 
(ienet Major luftkølet l\lotor og den an 
den med en ny 1\Iotortype paa 50 H.K., 
som endnu ikke er kommet frem paa 
:\larkedet. 

Englænderne siger, at den saakaldle 
.r.springende Au togyroc har udført den 
førs te virkelige loclrelle Start, der no
gen inde er blevet foretaget af et Luft
fartøj tungere end Luften e. Med He
likoptere er man naaet et lille Stykke 
lodret tilvejr:,, men deres længste Fly,•. 
ninger har ikke strakt '>ig over mere 
end et Par hundrede Meter. Autogy
roen derimod har vis t, at den kan 
flyve meget lange Dis tancer, og at den 
opfylder de fle ste af de Krav, der !->lil
les Lil almindelige Flyvemaskiner. De 
Luftfartøjer, der blev demon!->treret 
ved Hounslow, havde en to-bladet Ro
Lor, og denne blev under Flyvningen 
ikke drevet af Motoren, men roterede 
som Rec;ultat af Propellens Virkning. 
I Starten derimod ,·ar Rotoren koblet 

li! Motoren, og Rotorbladene holdtes i 
en saadan Stilling, at Opdriften var lig 
Nul, hvorved Maskinen blev staaende 
paa Jorden li! Trods for Rotorens høje 
Omdrejningstal. Der opnaas herunder 
en Rotationshastighed, der er langt 
slørre end den, der er nødvendig til 
normal Flyvning, og sau, naar alt er 
klart, kobles Motoren fra. Den Maa
de, hvorpaa Bladene er fæstnet til 
Akslen i Forbindelse med deres Inerti 
bevirker, at der skabes et løftende 
Moment, i samme Øjeblik de frigøres 
fra Motoren, og Resultatet bliver, at 
l\la kinen hopper fra .Jorden og hæver 
s ig saa højt som en halv Snes Meter. 

I Hoppets øverste Stilling begynder 
den almindelige Propel at virke, idel 
den trækker l\laskinen fremefter og 
ændrer den lodrette Flugt til vandret 
Flugt. 

Et interessant Momenl i Hoppet er, 
al Halen løfter i; ig hurtigere end Næ
sen med det Resullat, al Autogyroen i 
Hoppets overs te Stilling vender Næ
!>en en lille Smule nedefter. Det bliver 
imidlertid betragtet som en Fordel, 
fordi Flyveren med det samme kan 
øge Flyvefarten ved at glide, selv om 
l\lotoren ikke trækker for fuld Kraft. 

Foruden at kunne hoppe tilvejrs 
har den nye Autogyro ogsaa den Egen
skab, at den kan udstyres med et Un
derstel, der gør det muligt at køre paa 
Landevejene. Kroppen har en lukket 
Kabine med Plads til lo Personer, r:ler 
sidder Side om Side, og den bevæger 
sig lige godt paa Landevejen som i 
Luften. Hvis Føreren under Kørslen 
paa Landevejen ønsker at komme l 
Luften, behøver han blot at slaa Rotor
bladene ud, koble Motoren til og :;aa 

Den nye Autogyro bevæger sig lige saa godt ad Landevejen som i Luften. 

FORBDRAOSAPTBN 
d. 19. Januar 1937. 

TIRSDAG den 19. Januar Kl. 20 
afholdes Foredrag for Med

lemmer med Ledsagere paa Hotel 
d' Angleterre. 

Trafikchefen for Brltlsh Airways, 
Mr. H. S. Banks vil tale om: 

BRITISH INTERNAL AIRLINES 

Efter Foredraget, der holdes paa 
Engelsk, og som Bestyrelsen haa
ber saa mange som muligt af Med
lemmerne vil overvære, Smørre
brød, Øl og Kaffe. - Pris Kr. 4.
inkl. Drikkepenge. 

lJde~llgeH Meddelelse~ om 
FoHd~øgef 1>11 I k k e 1,lla,e 

fHsendf Medlemme~ne r 

Meddelelser fra 
Danske PrivatØyvere. 

F lyveklubben DANSKE PRIVAT
FLYVERE arrangerer en Foredrags

aften med Films og Lysbilleder, der 
afholdes i Studenterforeningen Fredag 
den 29. Januar 1937 Kl. 8, hvor Inge
niør Ejvind Vøgg vil holde Foredrag 
over : 

Mine Opleveher som Svæveflyver i 
Tyskland i Sommeren 1936 specielt 
ved det tyske Forskningsinstitut for 
Svæveflyvning i Darmstadt. 

Filmen, der forevises, er velvilligst 
laant af Aeroclub von Deutschland og 
hedder: 

Deutscher Luftsport. 

Adgangskort for Ikke-Medlemme1, 
der tilhører andre F1yveorganisatio
ner, kan faas ved Henvendelse hos 
Landsretssagfører C. A. Koefoed, Ve
s tre Boulevard 38, saavidt Oplag ha
ves. !øvrigt giver Medlemskort Ad
gang. 

hoppe over Landevejstræerne eller 
Telefonledningerne og fortsætte ud 
over Terrænet. 

Understellet har tre Hjul, der ogsaa 
anvendes til Kørsel paa Landevejene. 
De to sidder foran og anvendes til Sty
ring, og i:let tredie sidder bagude og 
anvendes som Drivhjul. Bag Flyverens 
Plads er der anbragt en 40 H.K. Pob
joy >Niagarac Motor, der leverer den 
nødvendige Drivkraft til Landevejs
kørslen. 
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Vejledning for Bygning af Svæveplaner. 
Planribberne sammenlime'i og stif

le:, meni, de sidder i Skabelonen. Som 
Stifter kan anvendes alm. Traacbtifter 
eller i\Ietalstifter, der er præpareret 
med Harpiks. 

Stifterne præparere:, for al hindre 
al de arbejder sig ud igen. ' 

Stifterne præparere:, lettei,l ved al 
ry"te dem i en Daase -;ammen 111ecl 
Harpiki,pulver, men hmk, det er ikke 

/oo 

Stifternc'i Opgave at danne riet bli
vende Bindeled mellem de enkelte De
le, de har kun til Opgave at holde de 
'>ammenlimede Dele i intim Forbin
delse, indtil Limen er afbundet, og 
ufle pillei, Stifterne ud igen, naar de
rei, :\li'>i,ion er endt. Del maa nøje paa
passes, at de Flader, der skal sammen
limes, nøje slutter '>ammen, del nyt
ter nemlig ikke, at man i,øger at skjule 
Fejlene ved at udfylde med Lim, thi 
'>aalcdes har Limen ikke nogen Styrke. 
Det becbte er al foretage nogle Prøver 
ror at komme til Klarhed over )1\'or-
dan Limen anvende:,. ' 

En ... aadan Prøve foretages ved al 
,ammenlime nogle Stykker Træ og 
nogle Stykker Finer, og naar Prøverne 
er 3 Dage gamle, skille'i de ad igen. 

Rigtigt udførte Limninger maa ikk' 
-.kille i Limningerne, men ved Siden 
af di.,:,e. 

Det knever nogen Øvebe al udfore 
drkelig gode Limninger, men derfor 
111aa det ogsaa tilraades al udfore om
l:11le l'r1n·er og ioYrigl udvi'>e Omhyg
gelighed under Arbejdet. 

Der opstaar ofte under Arbejdet 
Tvh-1 0111, hvor i,tor den eller den La
i,ke :,kul værl', idel Tegningerne af 
disi,e ikke altid er sna <letailleret :,om 
onskeligt. 

Efter de Unden,ogeber jeg har fore
laget af fon,kellige Konstruktioner af 
Sncn:planer, er del nærmei,t mit Ind
tryk, al de <;a111menlimedc Flader:, 
Størrelse i Forhold til de !:>ammenlime
d_e Deles Styrke er valgt erfaringsmæ'>
s1gt, '>elvfølgelig kan der opstille<; Teo
rier og Beregninger herfor, men man 
maa i hvert Tilfælde kende de Belm,1-
ninger, det <;ammenlimede Sted bliver 
uch.at for, saavel som den anvendte 
Limi, Styrkeforhold. 

Del er derfor fori,laaeligt al del er 
van-;keligt at give bei,temle Regler hcr
for, men om ønskeligt i,kal jeg gerne 
v~re behjælpelig med Raacl og Vejlecl
nmg. 

Foruden Plancellen og Rorene er 
Kroppen til et Svæveplan i Reglen 
udført i Træ. 
~ R01:ene har til Opgave at stabilisere 

FartøJel under deltes Flugt, og som 
Følge hernf skal alle de Kræfter, der 
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Af Ingeniør C. Nielsen. 
( l.i1ortsai fr:a forri ge Nr.) 

paaYirker Rorene under Manøvre 
overføres gennem Kroppen. ' 

Dis!:>e Kræfter paavirker Kroppen 
paa en temmelig kompliceret i\laade, 
og del man derfor fori,taas, at saavel 
i\laterialer som Arbejde i,kal være før
ste Klasse. 

Hvad i\laterialer ang. gælder del 
:,amme som omtalt under Planbjælker. 

Da Konstruktionen af Krop til Svæ
~•eplaner er saa mangeartede, skal jeg 
ikke nu komme nærmere ind paa Ar
bejdet:, Udforelse, men vente hermed 
til ,enere Omtale af de forskellige 
Kon:,lruktioner. 

Af andre i\Iaterialer foruden de alle
rede omtalte, anvende!:o der Krydsfi
ner. 

Det anvende!:, bande til Beklædnin
ger og til Lasker for Sammenlimning 
af de enkelte Konstruktion sdele. . 

Krydsfiner findes i Handelen under 
mange Kvaliteter, men til Bygning af 
Luftfartojer frem!:>tillei, der en !,ærlig 
Kvalitet, der gaar under Navnet • Aero
planbirlu :. 

Denne Krnlitel af Krydsfiner findei, 
i Handelen i mange Tykkeli,er, men til 

) 

Sv:eveplaner an,·e1Hle'i i Heglen 1 :al 
:1og4111111. 

Da Kryclfiner i de Tykkelser er ret 
dyrt, opstaar der let den Ide, at der 
maa kunne spares noget ved Anven
delse af de billigere KvaU le ler men 
del mau med det i,amme fraran~\es ni 
!,pare ved I_ndkob af Krydsfiner, thi 
del nytter ikke, at de enkelte Jfon
!:>lruktioni,dcle har den fornoclne Styr
ke, n:rnr deres Sammenføjninger er ud
fort med daarligl 1\lateriale. 

All_ Krydsfiner, der anvende!, til 
Bygn111g af Svæveplaner, skal være 
Aeroplanbirk, dette bor gælde som 
Lov. 

Beslagarbejde. 

Vi er nu naael gennem Tncmaleria
lernc og deres Bearbejdning, og gaar 
derefter over til Beslagene. 

Beslagene hnr til Opgave al danne 
Samlelcd mellem de enkelte Trækon
i.truklioner Plancellen, Rorene, 
Kroppen og Styreorganerne. 

Del er derfor klart, at Bei,lagarbej
clet i,kal udfore!, ligesaa san1Yillighed~
fuldt som Træarbejdet. 

Et Svæveplam enkelte Dele horer li
gesaa uløseligt i,;1mmen i.om en Kæde!, 
enkelte. Led, og som det gamle Ord
sprog siger: 

En Kædes Styrke er ikke storre end 
det svageste Led. 

I Reglen er det saaledes, at de fleste 

kan arbejde i Tnc, baade fordi det er 
~t L~d i enhver Dreng!> Opdragelse, og 
lorch de flei,te Drenge har en Forkær
lighed for denne Sport. 

Anderledes er det med Bearbejdnin
gen af i\Iaterialet der skal anvende, 
til Sncveplanets Beslag. 
. i\fa_lerialel er Staal, og fornden noje 

Specrnlvær~tøj og haandværksmæssig 
h.cndskab l1l det i\lateriale kræver det 
Færdighed. ' 

Har man ikke paa Byggeholdet :\Icd
le_mmer, der har den nødvendige Fær
thghed, maa det fraraades al fuske i 
delle Fag, thi selv del bedste i\laleriale 
kan let ved ukyndig Behandling øde
lægges. 

f,ad derfor hellere Bei,lal,lene udfo
r~s a~ en Fagnrnnd, det kan maaske i 
~Jel?likket !>ynes dyrl, men det betaler 
sig I Længden. 

Materialet til Beslagene, er som om
tal l Staalplade, ved Indkøb af dette 
maa man være ldar over hvad det er' 
man skal bruge, der fintles i Handle1~ 
saa mange for!>kellige Kvaliteter, der 
henævnes >Staalc, og selv om disse 
hver hær har deres bestemte Beteg
nelse, hører man mange Gange at selv 
.Jernplade bliver benævnt so1-:-i Staal
plade. 

Ved Beregningen af Bei,lagenes Styr
ke er Materiellets Kvalitet det grnnll-
1~-eggende, og da det for Svæveplanen, 
, eclkommende gælder om at opnaa saa 
stor Styrke som muligt med l,aa lidt 
;\faleri_ale so!"n muligt, er del klart, at 
der ~t1lle~ Vll>!,e Kra,• til del anve11elle 
:\laleriale. Da de fleste Svæveplaner, 
:,om fremstilles herhjemme er efter 
trske Tegninger, maa man ogi,aa holde 
i,1g de for!:>kriftsmæssige Kra,· efter
rettelig, :,om er Grundlaget for den 
paagreldencle Konstruktion. 

So~ Vejlednng kan .ieg meddele, nt 
:\latenalet i,kal have en 13ruclslyrke paa 
ca. 35 kg/cm", og et Kulstofinclholll 
paa ikke o,•er 0,2 o/, . 

· Kubtof'inclholclel betinger i\lateria
leh Svl',i.,~lig_hed, jo mindre Kulstof jo 
bedre l,VeJseligt, derfor maa man helle
re ved Indkob af :\faterialernc til Be
'>lagene, forklare hvad del !,(ml hru-

g~!:> til, t!en paagældendc Forretning 
ni da altid, grundet paa sin Sagkund
~(rnb, kunde skaffe det rigtige i\late
nale. 

For se!\' al komme til Klarhed over 
:\[aterialel~ Brugbarhed, kan man selv 
foretage et Par i.imple Prøver. 

Hertil fremstiller vi nogle Provele
gemer som vist paa Fig. li, ialt 3 Stk. 
af hver af de anvendte Plade-Tykkel
ser. 

Prøverne bøjei. nu som vist paa Fig. 
7 a og b. 

{~'orl Kruttcs Sille 20) 
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LUFTRUTEN JORDEN RUNDT 
Den første Passager var 18 Døgn om Turen. 

I December 1935 forelog Pan Ameri
can Airways sin første Prøveflyv
ning over Stillehavel Lil Manilla, 

og knapt eet Aar efter blev Ruten aab
net for Passagertrafik. Nogle af de før
ste Passagerer var tre amerikanske 
Journalister, If. Ekins, Dorothy ](i/gal
len og Leo ](ieran, der alle tre vilde 
forsøge at foretage den hurtigst muli
ge Rejse Jorden rundt. 

De tog alle tre fra New York den 30. 
September og fløj sammen ombord 1 

Luftskibet >Hindenburg« over del 
nordlige Allan ter hav til Frankfurt, 
hvor de ankom den 3. Oklober. Her 
skiltes deres Veje, idet de hver for sig 
vilde forsøge at naa tilbage hurtigsl 
muligt. Ekins lejede en af Hollænder
nes Douglas Maskiner og fløj til Athen, 
hvor han fik Forbindelse med den 
hollandske Ruteflyvemaskine til In
dien. Kieran, der kun vilde benytte de 
regelmæssige Luftruter, fik Forbindel
se med den engelske Luftrute til Brin
disi, hvortil Miss Kilgallen ogsaa kom 
efter at have benyttet Tog og Flyve
maskine, og begge fortsatte Rejsen 
med den engelske Ruteflyver til Siam. 

Paa dette Tidspunkt var Ekins 
imidlertid et godt Stykke længere 
fremme, og takket være den hurtigere 
Maskine, som han fløj med, kom han 
Lil Bangkok længe før de to andre, og 
fortsatte med den hollandske Rute til 
Batavia. Herfra fløj han videre i en 
Douglas med den hollandsk-ostindiske 
Rute til Borneo og derfra videre til 
Manilla. Her havde han Heldet med 
sig, for en Tyfon over Stillehavet 
havde forsinket Ruteflyvemaskinen til 
Amerika saa længe, at han lige naaede 
at sikre sig en Billet, inden Starten 
østover fandt Sted. Derved naaede han 
et Forspring paa seks Dage for Miss 
Kilgallen og Mr. Kieran, der tog den 
næste Rutemaskine over Stillehavet til 
Francisco efter at have rejst med Dam
per fra Honkong til Manilla. 

Fra San Francbco fløj Ekins Lværs 
over Amerika, og 18 Dage 15 Timer 
efter Afrejsen fra New York var han 
atter tilbage paa sit Kontor efter at 
have fudført Rejsen Jorden rundt med 
en Gennemsnitsfart paa ca. 90 km i Ti 
men. Ekins Rejse blev foretaget mere 
end lo Døgn hurtigere en >Graf Zeppe
in «s berømte Jordomflyvning i 1929, 
der vare 21 Dage 7 J ~ Time, og den 
var mere end fem Døgn hurtigere end 
i\lears og Collyer's Rejse i 1928, hvor 
de benyttede deres privale Flyvema
skine undtagen paa Turen over Stille
havet, der blev foretaget med Damper. 

Paa sin lange Rejse tilbagelagde 
Ekins ca. 40,000km, og han passerede 
hen over treogtyve Landes Grænser. 
Hver eneste Stykke af Turen blev fore
taget med Luftfartøj, og med Undta
gelse af Luftskibsrejsen over det nord
lige Atlanterhav, blev Turen foretaget 
i amerikanskbyggede Luftfartøjer. 
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Denne Hej~e paa <le 18 Dage ~iger 
med lilslrækkelig Tydelighed, hvor 
langl Lufttrafikken er naael frem, 
men den fortæller inlel om de aare
lange og kostbare Forsøg, der er gaael 

forud. Og saa siger Amerikanerne end
da: :.Bare venl og i.e Udviklingen dt• 
na~sle fem Aar; h\'acl De hidtil har sel, 
er slet ikke nogel al tale om «. 

QUEEN BEE 
Den førerløse, engelske Maskine. 

De Haailland Tiger Moth .Queen Bee• forlader H. M. S .• Neptun•s Katapult. 

E FTERHAANDEN som Luftangre
bene kommer til at spille en stør
re og i.tørre Rolle ogsaa i Søkri

gen faar Spørgsmaalet om Fon.varet 
mod disse Angreb selvsagt større og 
større Betydning. Ved de almindelige 
Skydninger mod Slæbemaal fnar man 
ikke det rigtige Billede frem, og paa 
den anden Side kan man naturligvb 
ikke saa godt i Fred,;lid give sig til 
at ,;kyde med skarpt paa Ma~kinerne. 
Englænderne er da gaaet over til al 
benytte førerløse, radiostyrede Maski
ner, de saakaldte »Queen Bee«. 

Under den engelske Hjemmeflaades 
Øvelser i Nordsøen fornylig, hvorfra 
vort Billede er taget, anvendte~ saa
ledes De Havilland :,Queen Beec uden 
Fører som Maal for de britiske Krigs
skibes An ti-Luftskyts. Den væsentlig
,ste Forskel mellem de almindelige Ma
skiner af Tiger Moth-Typen og >Queen 
Bee« er, at sidstnævnte helt igennem 
er fremstillet af Træ bl. a. fordi Træ-

konstruktionen giver forøge! Sva·,·e
e,·ne. :,Queen Beec er forsynet med 
Standard Gipsy Major 130 HK i\lotor. 
Der findes to Cockpill,, hvoraf del ene 
er forsynet med normale Styregrejer 
til Brug for almindelig Fører under 
Prø,·eflyvning. 

.tQueen Bcec kan holdes oppe ca. 
tre Timer ad Gangen og kan dirigere.~ 
Lil en Højde af over 3000 Meler. Den.., 
Flyveradiu s er ca. 15 km fra Konlrul
steclet. 

Der forlælles mange morsomme 
Ting om Oplevelser med disse l\Ia~ki
ner ,og naar Air Ministry Efterrelnin
gerne for Luftfarende meddeler, al 
der findes :,Queen Beec-Flyvninger 
Sted, gives der altid Førere af andre 
Maskiner en Advarsel mod disse au
tomatiske Fremtoninger, der som sær
lige Kendetegn bærer gule Mærker, og 
som ikke kan forventes at overholde 
de almindelige Regler for Luftfart. 



PAA FLYVESKOLE 
I. 

Civil eller militær? 

V I er mange, der gerne vil lære al 
flyve - Fremtiden Jigger i Luf
ten mener vi; det er nemt at fin

de ud af, at der her i Landet er to -
væ:.entlig forskellige - Typer Flyve
:ikoler at vælge mellem, de civile og 
de militære; Forskellen er stor: paa 
de civile Skoler lærer man at flyve i 
i.in Fritid, man kan selv bestemme 
Farten og Vejret, det koster noget al 
lære at flyve, :.let ikke saa lidt inden 
man faar Privatflyvercertifikat, og 
skal man senere leje sig en Flyvema
skine for at flyve, bliver det ikke no
gen billig Historie at holde selv dette 
lille Certifikat vedlige; paa de militæ
re Skoler lærer man at flyve ganske 
gratis, faar endda lidt Penge til, for
uden Kost og Logi, Tøj og Læge m. m., 
men saa '>kal man ganske vist til Gen
gæld ofre ca. 18 Maaneder af sin skøn
neste Ungdom paa det. 

Valget mellem den ene eller den an
den af disse Typer Flyveskoler er 
:iværl; det, der i første Omgang vejer 
tungest til er Tegnebogens Til~tancl, i 
Forbindelse med om den di< ;>0nible 
Fritid regnes i Timer eller i Maane
cler; er begge Dele i Orden, bliver del 
næste Spørgsmaal: er der Grund til at 
foretrække den ene Skoletype for den 
anden? De civile Flyvelærere siger: 
alle kan lære at flyve, det er ikke 
:,værere end at lære at køre paa Cykel, 
een Gang lært glemmes det aldrig, -
og det synes som om de har Ret. Mi
litæret:, Fordringer er større: af et Par 
hundrede Ansøgere aarlig udvælger 
man 20 30, som paa Forhaand syne~ 
al have Chancer for senere at faa Ka
rakteren >Skikket til Flyver<; givet er 
det dog, at Valget mellem de to Skole
typer vanskeliggøres af det store 
Spørgsmaal: Hvorfor vil jeg lære at 
flyve? 

Drømmer Du om at faa Din egen 
Flyvemaskine, godt med Fritid og Pen
ge, saa Du kan flyve hvorhen Du vil, 
og naar Du vil, eller er det Dfn Me
ning, at Du vil leve af Flyvningen, ved 
:\Iilitæret, Luftrutetrafikken - eller 
Yil Du bare tage Flyveundervisning, 
fordi det er moderne, noget nyt, som 
ikke alle Dine Kammerater kan? Eller 
er det Eventyret der kalder, er Du al
lerede blevet smittet af Flyvebacillen, 
den alle de gamle Flyvere taler - og 
gerne taler om, men om Lægerne 
hidtil forgæves har søgt efter? 

Har man føri.t faaet alle disse Pro
blemer klaret, begynder det at hjælpe; 
kan man stave og lægge sammen og 
helst forstaa en halvkvædet Vise, er 
det værste overstaaet, forudsat at man 
kan faa Familiens Tilladelse; der er 
desværre endnu enkelte af den ældre 
Generation, særhgt Arvetanter og 
-onkler, som har svært ved at forstaa, 
nt den moderne Ungdoms Ønsker om, 
nt komme nærmere til Solen end de 
har været er berettigede; men her 
hjælper ofte de mest moderne Læge
teorier om Solens ultrarøde og ultra
violette Straalers Betydning for Hel
bredet, om den støv- og bakteriefri 
Luft højere oppe, om den blaa Himmel 

Den flyvende Præst. 
I det nordøstlige Canada, omkring 

Polarkredsen, har den tyskl' Præ,t 
og tidligere Kampflyver fra Ver

denskrigen, Paul Sclzulle, !>tartet en 
Missionsgerning ved Flyvema,kinens 
Hjælp. I dette vældige Omraade, hvor 
Terrænforhold og Klima søger at 
lægge alle mulige Hindringer i Vejen 
for Samkvemmel mellem de tyndtbe
folkede og spredtliggende Beboelser, 
har Tysklands flyvende Pater, som 
Paul Schulte bliver kaldt, modigt 
taget Kampen op mod den harske 
Naturs mange Hindringer. 

Paul Schulte, en høj blaaøjet, 
statelig Mand, der for tyve Aar 
siden deltog som Kampflyver un
der \'erdenskrigen, har grundlagt 
det tyske :\lissionsselskab 1\1.I.\'.A., 
der idag tæller 50.000 Tilhængere, 
og Organisationens Hovedformaal 
er at befordre Brødre af Oblat 
Ordenen ad Luftvejen over en
somme, utilgængelige Egne. Paul 
Schulte fik Ideen hertil, da en af 
hans Venner, en af Oblat Ordenens 
Gejstlige, mistede Livet under sin 
;\lissionsgerning i Afrika paa Grund 

Svæveflyvning i Tyskland. 
/ Fortsat !ru Side 10) 

hrudt og lagde fuldt Beslag paa de to 
Slæbepiloter, som med deres Heinke
ler havde Dagen travlt beskæftiget 
med at trække til Vejrs. 

Pau Regnvejr dage ,hvor Flyvevej
ret var elendigt, fandt der Undervis
ning Sted, og der holdtes Forelæsnin
ger af saa fremragende Mænd som 
Georgii, Stamer, Lippisch, Jacobs, 
Heini og Hanna Reitsch om Emner ta
get fra Flyvemaskinebygning, Vejret 
og endelig den praktiske Svæveflyv
ning; særlig interessant var i sids te 
Henseende Heini Ditmars Be krivelse 
om sin Alpeoverflyvning fra Chiemsee 
i Bayern til Dolomitterne i Italien, 

med pragtfuld Solskin over de graa 
Skyer ,samt Løfter om at man nok 
skal komme ned igen (ingen er jo end
nu blevet der oppe), og hvad man el
lers kan finde paa; lidt Statistik kan 
maaske ogsaa bruges, hvis man er 
heldig. 

Da endelig ogsaa denne Paragraf er 
i Orden, melder jeg mig som Elev paa 
Flyveskolen. 

-z. 

af manglencle hurtigt Befordringsmiddel. 
Missionsselskabet M.l.V.A. hnr købt 

lo Junkers F. 13, og del ene af Luft
fartøjerne har Paler Schulte selv fløjet 
fra !\fontreal og nordover til de arkti
ske Egne. Paa sin Rejse til Amerika 
var den fly,·ende Præst Passager i 
Lufhkihet Hinclenburgc, og han var 
den førs te gej tlige, der holdt en Messe 
ombord i et Luftskib. 

som fandt Sted i Aar i Augu!>t Maa
ned. 

Et saa højtudviklet Institut !>0111 del 
i Gri!>heim kan vi danske desværre ik
ke i overskuelig Fremtid gøre os Haah 
om at faa, dertil er Interessen for Svæ
veflyvningen i Danmark saavel i Be
folkningen som i Regeringskred!>e for 
ringe, men jeg vil haabe, at det snart 
maa lykkes vore hjemlige Svæveflyve
re al komme et Skridt videre, saaledes 
at en Skole beliggende ved Hangop
vind kan aabnes. 

Jeg fores tiller mig en Skole Mage til 
den paa Sylt blot i mindre Formal 
bygget et Sted lang· Jyllands Vestkyst, 
hvor den interesserede Svævefly\"e
ungdom skulde kunne tilbringe sin 
Sommerferie. 

Ved .en Flyvning i Sommer sammen 
med Hr. Ib Aller ned langs Vesterha
vet konstaterede vi adskillige Steder, 
hvor der uden Tvivl med Lethed vil 
kunne flyves i Hangopvind paa Stræk
ninger mellem 5 og 15 Kilometer. 
Naar den tyske Ungdom kan !>trømme 
fra hele Riget til Landets fjerneste og 
nordligste Afkrog Sylt for at lære at 
flyve, saa bør den danske Ungdom ik
ke se noget afskrækkende i snarest 
muligt at udforske Omraaderne ved 
Tannishus, Løkken, Lønstrup og Ru-
bjerg. Ejvind Vøgg. 
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FRAMODELKLUBBERNE 

Dansk Modelflyver Unions 
Standardlove 

for ModelØyverklubber. 
1. Klubbens Navn er N. N. Dens For

maal er at udbrede Interessen for 
Flyvning, specielt Modelflyvning, 
samt at varetage Modelflyvningens 
Intereser. 

2. Enhver kan uanset Alder og Køn 
være Medlem. Ethvert Medlem er 
!>lemmeberettiget paa Generalfor
samlingerne, med mindre man 
skylder Kontingent eller andet for 
tre Maaneder eller mere. Indmel
delse i Klubben kan ske hos ethvert 
Medlem af Bestyrelsen. Medlemsbi
draget er 25 Øre om Maaneden for 
aktive Medlemmer, 1 Kr. for pas
sive. Medlemsbidraget opkræves 
hver Maaned af Kassereren. I Ind
skud betaler (aktive) Medlemmer 
1,50 til Klubbens Emblem. Ved Ud
trædelse eller Eksklusion skal Em
blemet, der er Klubbens Ejendom, 
tilbagelev-eres. 

3. Generalforsamling afholdes to Gan
ge aarlig, i Marts og Oktober. 
Paa G. skal der forelægges Beret
ning og Regnskab, og foretages 
Valg af Bestyrelse. Genvalg kan al
tid finde Sted. 
Vedtagelse af et Forslag sker ved 
simpel Stemmeflerhed. Staar Stem
merne lige, har Formanden den af
gørende Stemme. 
Til LovændriI.ger kræves % af 
Stemmerne, og mindst Halvdelen af 
Medlemmerne skal være til Stede. 
Er det ikke Tilfældet, skal der ind
kaldes til ny General forsamling, 
der er beslutningsdygtig uanset An
tal af. tilstedeværende Medlemmer. 
Bestyrelsen indkalder til General-• 
forsamling med minds t 14 Dages 
Varsel. 
Forslag til Dagsordenen skal være _______________ _,. 

Modelbyggere. 
Gummisnor, Japanpapir, Balsa
træ og andre Modelmaterialer. 
Prisliste sendes mod Porto. 

Helge Nielsen, 
Guldbergsgade 724, Kbhvn. N. 

§lædeligf Wyfaarl 
Begynd det nye Aar rigtigt, 
vær klar til Foraarets Flyve
konkurrencer. Køb Modellerne 
med de fæn~menale Flyve
egenskaber, saa er De sikk~r 
paa at være blandt de førende. 

Prisliste mod 15 Øre i Porto. 
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Model Materiale. 
Tarm. . Jylland. 

Formanden i Hænde senest 7 Dage 
før Generalforsamlingen, 
Ekstraordinær General forsamling 
indkaldes, naar Bestyrelsen eller 
mindst 33 1/.i % af Medlemmerne 
forlanger det med Opgivelse af 
Emne, Den indkaldes med 10 Dages 
Varsel. 

4. Bestyrelsen bestaar af 5 Medlem
mer, en Formand, en Næstformand, 
en Sekretær, en Kasserer og en 
Flyveleder. Genvalg kan finde 
Sted. 
Endvidere vælges to Revisorer. 
Genvalg kan ikke finde Sted. 
Valg af Bestyrelse finder Sted ved 
hemmelig Afstemning, og der slem
mes paa hver Post indenfor Besty
relsen. 

5. Klubben er upolitisk. 
6. Over Generalforsamlinger m. m. fø

res Protokol. 
7. Eksklusion af et Medlem foreslaas 

af Bestyrelsen eller mindst 331/.i % 
af Medlemmerne paa en General
forsamling. Der fordre!> ~, af de af
givne Stemmer. 

8. Klubben fører officielle Rekorder. 
Modellerne er inddelt i forskellige 
Klasser, og der er Rekorder efter 
Start fra Jorden, Haandstart, Kata
pultstart eller Højstart. Flyvningen 
skal kontrolleres af mindst to stem
meberettigede Medlemmer for at 
blive officiel. 

9. Til Klubbens Opløsning fordres 
mindst % af Stemmerne paa en Ge
neralforsamling, hvor mindst Halv
delen af Medlemmerne er til Stede. 
Er dette ikke Tilfældet, indkaldes 
til ny Generalforsamling, der uan
set Antal Deltagere er beslutnings
dygtig med % af de afgivne Stem
mer. 

Modelklub i Hellerup. 

DER er blevet dannet en Modelflyve
klub i Hellerup. >Globus Aero 

Klub « hedder den, og den optager ger
ne nye Medlemmer i Alderen mellem 
14- 17 Aar. E\•en tuelle Flyvelystne 
kan melde sig til Formanden Bent 
Ziegler, Sofievej 1, 3. Sal tv., Hellerup. 
Træffetid hver Mandag og Fredag mel
lem Kl. 18- 20. Klubben tæller i Øje
blikket ca. 20 Medlemmer og arbejder 
ikke alene med Modeller, men søger 
ogsaa g-ennem Foredrag at indvie Med
lemmerne i Flyvningens Teori o. s. v. 

FRA KLUBBERNE 

Vestjysk Flyveklub lægger ud. 

G ANSKE kort efter sin Start i Efter
aaret har den unge energiske Vest

jysk Flyveklub i Esbjerg begyndt Ar
bejdet paa at propagandere for Flyv
ningen, idet Klubben den 19. Novem
ber i Samarbejde med Dagbladet Vest
kysten havde arrangeret en stor Fore
dragsaften paa >Paladshotelletc med 
Kaptajn Bjarkov som Aftenens Fore
dragsholder. 

Flyveklubbens Formand Landsrets
!>agføper Bjørn Bjørnbak kunde se ud 
over en tætfyldt Sal, da han besteg 

Talerstolen for at byde Velkommen til 
Forsamlingen og til de særlige Gæster: 
Aftenens Foredragsholder og Direktør 
C. Thielst fra Det kgl. danske aeronau
li!>ke Selskab samt Direktør Boysen 
fra Minerva Film Co. i København. 
>Som Dreng og ungt Menneske«, udtal
te Formanden derefter, >har jeg inter
esseret mig meget for Flyvningen. I 
det hele taget for, hvad der foregik 
paa dette Omraade, og det var mig 
derfor en stor Glæde, at aeronautisk 
Selskab i Sommer opfordrede mig til 
at starte en Flyveklub i Esbjerg. Den
ne blev en Kendsgerning den 26. Sep
tember. Klubbens Formaal er at vække 
Interesse for Flyvningen paa Vestky
sten. Dette vil ske gennem Foredrag, 
Rundflyvninger og paa anden Vis, 
saaledes at det gaar op for Folk, hvad 
Flyvningen betyder i Samfundet.« 

Derefter takkede Direktør Thielst 
kort for Indbydelsen til at deltage i 
denne Aften, hvorefter Kaptajn Bjar
kov i et fortrinligt opbygget og for
træffeligt holdt Foredrag fortalte sine 
begejstrede Tilhørere om Flyvningen 
før og nu, Sportsflyvningen og Flyv
ningen i Fremtiden. Foredraget ledsa
gedes af nogle ganske udmærkede Lys
billeder og Film bl. a. fra Klubben 
>Danske Privatflyvere«s Arbejde og 
Virke. 

Den Indsats for Flyvningens Sag 
>Vestjysk Flyveklub« har gjort ved i 
Samarbejde med > Vestkysten « at ar
rangere dette Foredrag er overorden I
lig paaskønnelsesværdig, og den vil 
utvivlsomt ogsaa bære Frugt ved at 
hverve nye Proselytter for dansk Flyv
ning. Forhaabentlig varer det ikke 
længe inden mange andre danske Byer 
følger Esbjergs gode Eksempel og dan
ner handlekraftige og virkelystne 
Klubber, thi jo flere der slutter op bag 
vore hjemlige Flyveorganisationer 
med Det Kgl. Danske Aeronautiske Sel
skab som den selvskrevne førende Or
ganisation, des stærkere underbygget 
kan Kravet blive om, at der i Lighed 
med alle andre Lande ogsan herhjem
me bliver skabt Privatflyvningen blot 
nogenlunde tanlelige Kaar. 

De Vilkaar, der i Øjeblikket bydes 
vore Privatflyvere, er uden Si,lestykke 
i noget andet civiliseret Land. 

Fra Klubben Dansk Luftsports Forbund. 

SIDEN Daaben af Hangvind satte vi 
os det Maal, at der skulde flyves 

hver Søndag, ligegyldigt hvordan Vej 
ret saa end var, og dette er blevet gen
nemført fuldtud, trods alt andet end 
gunstigt Vejr. Det er Meningen, at saa
vel Flyveren som Planet skal være gen
nemprøvede og ikke alene være Som
merflyver. Det er Foreningens Maal 
at oplære virkelige Svæveflyvere, der 
dur til noget, og dette har Medlemmer
ne nu til Fulde bekræftet. Der har væ
ret fløjet i Orkan, Storm, Tange og 
Regn m. m., og det er synlig at se, 
hvilken Fremgang Eleverne har gjort. 
For dem maa det være en Svir at bol
tre sig i Luften til Foraaret og Som
mer. >Ørneungernec, der har lagt en 
kolossal Energi for Dagen, har nu alle
rede faaet deres Planer færdige og 
skal nu i Marken til en lille Prøve, 
som vi i næste Numer skal fortælle 
nærmere om. 



A/s DANSK-ENGELSK BENZIN & PETROLEUMS CO., SHELL-HUSET, KØBENHAVN V. 
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POKKERS NYESTE JAOER 

D
EN ny Fokker-Jager er et een
sædet Monoplan med lukket Fø
rersæde. Den er oprindelig byg. 

get med fast Understel, men kan om 
nødvendigt leveres med indtrækkeligt 
Understel. Den kan udstyres med Mo
tortyper fra 700 til 1000 H.K., og for
uden Maskingeværer kan d er indbyg
ges 2 Stk. 20 mm Kanoner. 

De vigtigste Data for :\faskinen er 
folgende: 

Spændvidde 11 m. 
Længde 8 m. 

Isdannelse paa Luftfartøjer. 
(l•'ort•nt frn Sille 8) 

Iigv is være af betydelig Interesse at 
eftervise den an lagede varme Luft
s lmm i lav Højde. 

Et andet Eksempel er d. 5. Okt. 193(i, 
om Formiddagen. Vejrsituationen var 
for Danmarks Vedk. bes temt ved el 
Lavtryk med Centrum over Øslpreus
sen; under dets Indflydelse blæs te der 
stive til haarde NE eller N Vinde over 
det meste af Landet, Temp. 4- 6°, I:1,· 
Fugtighed, Skyerne overvej ende Cu. 
Paa Øerne var Himmelen helt dækket 
af Skyer, i Jylland kun delvi s . Luft
masserne over Danmark er øjensynlig 
svagt opvarmet >Koldlufte , der er 
ifomlig nogle Grader koldere der, hvor 
de;i· kommer fra, og derfor er den alt
s~ rel. tør. De vel udviklede Cu-Skyer 
tyder paa, at der ikke findes nogen 
Inversion i lav Højde. 0°-Isolermen 
maa efter Temp. ved .Jorden antages 
at ligge omkring 1 km over .Jorden. 
Efter alt dette skulde der ikke være 
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Højde 2,8 m. 
Planareal 16 m". 
Tornvægt 1310 kg (med S30 H.K. 

Bristol Mercury Motor). 
Nyttelast 525 kg. 
Fuldvægt 1835 kg. 
Største Hastighed 446 km/T. 
Marchhas tighed 375 km /T. 
Stigeevne: 

5000 m paa 6,1 Min. 
6000 111 paa 7,6 Min. 
7000 m paa 9,5 Min. 
8000 m paa 12,2 Min. 

Største Højde 10,200 111. 

nogen Risiko for Isdannel~c i moderat 
Højde. 

De aerologiske Obs. fra Tyskland 
,·iser gennemgaaende tør og stabil 
Luft - men synes iøvrigt med den 
nordøstlige Vind, at være for langt 
borte til at kunne bruges. Dog udgør 
Slettin en Undtagelse; som Fig. 8 vi
ser, er Fugtigheden der s tor; endvi
dere falder Temp. saa hurtigt med 
Højden - den tynde Streg angiver cl 
Fald paa 0,5° /100 m - at Til s tanden 
bliver fugllabil*). Naar vi sammenhol
der delte med, at Temp. af Vandet i 
de danske Farvande var 11- 12°, og 
med dette tætte Skydække over Øerne, 
synes den Slutning berettiget, at de 
svagt instabile Luftmasser, ved at op
varmes og tilføres Fugtighed fra de 
varme danske Farvande, er blevet saa 

*) Tilstanden er f u g l l ah i 1, naar 
Temp. falder saa hurtigt med Højden, al 
Luft, der stiger op under Forl!Ptning 
(Cu), ankommer i større Hnjdt> med 
højere Temp. end Omi:ivclseme. 

stærkt labile over vore sydlige Øer, at 
Skydannelsen her antager betydelig t> 
Dimen sioner. Dette giver tillige For
klaring paa, at Temp. i store Træk sti
ger fra Nord til Syd (4 ° ved Skagen, 
G-8° ved Østersøen), en Forklaring, 
som medfører, at man til Beregning af 
0°-Isotermens Højde maa gaa ud fra 
de laveste Temperaturer; idet man nu 
tillige erindrer, at den vertikale Gra
dient i kold Luft normalt er nogc>t 
s tørre end 0,5°/100 m, maa O -Isoter
mens Højde, naar ovenst. tages i Be
tragtning anslaas til omkr. eller Ji,lt 
over 500 m i Stedt for 1 km, som 
oven for. Dette synes at kunne forklare 
den erfarede !~aflejring ved Flyvning 
over vore sydlige Øer. Den givne 
»Analyse « af Vejrsituationen synes 
iøvrigl at bekræftes derved, at men s 
Omraadet med tæt Skydække og hoj
cre Temp. om Morgenen kun berorcr 
,·ore Øer og ø~tersøens Sydky!-.l, snn 
naar det Kl. 14, m ed iovrigt ufornn• 
drcde Vind- og Barometerforhold, 
langt ned i Tyskland, hvor det endog 
s ledvi!-. regner, mens Grænsen mellt•m 
tæl Skydække og spredte Skyer er 
uforandret i Danmark (se ovenfor). 
Det er saaledes ikke Skydækket fra 
vore Øer, der af Vinden er ført ned 
til Tyskland. -

Sluttelig vil maaske nogle statisti ske 
Oplysninger ,·ære af Interesse (her 
gengivet efter 0. Reinbolcl, Met. Z. 
1935). 

I Gennemsnit for Aarene 1930 
33 indtraf i Tyskland Overisning 
ved ca. 11 %, og svær Overi sning ved 

surr,N s110-1936 }(L. 8. 

ISOO 

fOOO 

500 

0 % ~,o ~8 •G •lf •2 T. 

Fig. 8. Den tynde, skraa Streg angiver et 
Temperaturfald paa 0,.50/J00 m. 

ca. 3% af Flyvningerne. De førs te va 
rierer i Aarets Løb fra nogle faa om 
Sommeren til 23 % om Vinteren. Der 
er ret stor Forskel paa de enkelte Fly
vepladser; i Mi.inchen er det gennem
snitlige samlede Antal Tilfælde s lursl 
i Decbr. med 43 % (svær Overisning 
17 % ) , mens det s tørs te An tal i Ham
burg kun er 8 %. For Amerika opgi 
ves det aarlige Antal Lil 12,5 %, stør!-. lc 
Antal til 26 % (Jan.), mindste Antal 0 
(Juli, Aug., Sept.). 



Meddelelser fra 
Dansk Svæveflyver Union. 

D ER er udstedt iall 41 Svæveflyve
certifikater i Danmark gennem 4 

Aar, nemlig: 
1 »A« Certifikat 
4 »B« 
1 »B« 
3 »A« 
2 »B« 

20 »A« 
7 »B« 
3 »C« 

1933 
- 1934 
- 1934 
- 1935 
- 1935 
- 1936 
- 1936 
- 1936 

Den dan ske Rekord i Varigbedsflyv
ning med Svæveplan er paa 3 Tim. og 
2 Min. og indehaves af 0. Weibel. End
videre meddele , at Danmark har 
skandinavisk Rekord for Varigbeds
flyvning. Denne indehaves af Hr. Ing. 
E. Vøgg, der er Medlem af Foreningen 
af danske Prirntflyvere og er paa li 
Tim. og 10 Min. Næs tbedste Flyvning 
indehaves af Instruktør i Stockholms 
Segelflygklub Per Anders Kinnman, 
<;Om har fløjet 6 Tim. og 6 Min., hvil
ket er sven sk Tidsrekord. Vel har Ing. 
Vøgg fløjet Rekorden i Tyskland, men 
de internationale Bes temmelselser be-

stemmer, at en Flyverekord henføres 
Lil det Land, hvor Flyveren er hjem-
mehørende. Alf. Dochedal. 

DER er i Slagelse startet en Flyve
klub, under Navnet »Slagelse Fly

veklub. Medlemsantallet er f. T. 16 ak
tive, Klubben bar købt et Stamer & 
Lippisch Svæveplan til Begynder-Sko
ling. Endvidere afholder Klubben en 
Flyveudstilling paa Casino i Slagelse 
d. 23. og 24.Jan.1937. 

Slagelse Flyveklubs's Adresse er: 
Slagelse Flyveklub. 
Herr Bogtrykker Chr. Andersen, 
Lindevej 2. 
SLAGELSE. 

DER er rettet Henvendelse til Unio
nen fra følgende Byer om Med

hjælp til Start af Svæveflyveklubber: 

RANDERS. 
FREDERICIA. 
SØNDERBORG. 

Hvis der skulde findes Byer, der 
endnu ikke har faaet startet en Svæve
flyveklub, staar Dansk Svæveflyve 
Union til Tjen•este m. H. t. Hjælp til 
Starten af saadanne. Tegninger faas 
gennem Unionen for en overkommelig 
Pris. 

EN FORTRÆFFELIG ENGELSK MASKINE" 

D. H. Dragon/ly. (Fat. •The Aeroplone•) 

De Havilland Fabrikkernes kendte Type DRAGONFLY, hvis Billede ses over 
disse Linier, er indrettet til at medtage fem Personer inkl. to Førere og udstyret 
med to 130 Hestes Gipsy Major Motorer. Maksimalfarten er ca. 235 km/T. og 
Marchfart,en ca. 210 km/T. 

Dens Dimensioner er iøvrigt følgende: 

Længde overalt .. .. .. . . . .. . .. ... . . .. .. .. .. 9,65 Meter. 
Spændvidde .............................. 13,10 Meter. 
Højde . ............. ... .. .... .. . ............. 2,80 Meter. 

ELEKTRISK 
UDSTYR 

TIL 

FLYVEMASKINER 

MAGNETER 
DYNAMOER 
TÆNDRØR 
LANTERNER 
RADIO-AFSKÆRMNIN6SDELE 

BOSCH 
A/s MAGNETO 

KØBENHAVN 

Ganeralropræsent• nt• r far 

ROBERT BOSCH A,G, 

STUTTGART 

NAVNET BOS C H ER_/ 
CEM EN GARANTI FOR~ 

KV A L I T Er···. 
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Douglas DF ::.Metalflyvebaad.- Luftfartforsikringer 

I 
overtages af 

-. I 

• • 

Konstruktørerne af den i Europa 
velkendte Douglas D C-2 Landflyve
maskine, der wwendes paa alle de hol
landske Luftruter, lwr nylig f uldendl 
Bygningen af en stor Metalflyvebaad. 
Den har to Dæk og kan rumme 48 Pas
sagerer. Den er udstyret med to 

Vejledning for Bygning af Svæveplaner. 
(Fortsat fra Side 12) 

Prøverne under -0g til 2 mm efter 
a, og over 2 mm efter b. 

Derefter undersøges Prøverne om
hyggeligt, og maa ikke udvise Revner 
eller Tegn til Brud paa den bøjede 
Kant, herefter rettes Prøverne ud igen, 
og den samme Undersøgelse gentages. 

Bestaar Materialerne denne Prøve, 
er Kvaliteten den rigtige, og Materia
lerne kan med Sikkerhed anvendes til 
Beslagene. 

Til Montagen af Beslagene til de en
kelte Dele eller Trækonstruktioner, an
vendes der Bolte, til disse stilles der 
samme Betingelser som til Beslagene. 

Wright Cyclone GR-1820-G2 Motorer 
(hver paa 850 HK. ved 2100 Om. 'i 
1800 m); dens største Hastighed er 
286 km T., og dens Marchhastighed i 
3000 m, ved Anvendelse af 75 % Mo
torkraft, er 260 km/T. 

I Handelen findes der mange Kvali
teter, men til vort Brug maa der kun 
anvendes Staalbolte med Milimeterge
ving, de Bolte, der gaar i Handlen un
der Betegnelsen >Sorte Bolte c, maa ik
ke anvendes, idet hverken Materialet 
eller Udførelsen svarer til vort For
maal. 

Til Vejledning kan nævnes, at de 
Bolte, som anvendes i Automobilindu
strien, er fortrinlige til Formaalet, og 
de findes i næsten alle de Dimensio
ner, som vi har Brug for. 

Før Beslagarbejdet paabegyndes, er 
det klogt, at undersøge om der skal 
anvendes særlige Bolte, d. v. s. Bolte, 
der ikke er gangbare Varer, er det Til
fældet, maa man enten lade disse Bolte 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 
Fraktion for Danmark 

Tlf. Central 12793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 

fremstille eller anvende den Boll, hvis 
Dimension opefter ligger nærmest, \'i
ser Tegningen f. Eks., at der skal an 
vendes en Bolt, der er 5,5 mm i Dia
meter, vælges den nærmeste opefter, 
altsaa 6 mm, en saadan Bolt findes i 
Handelen. 

Naar jeg omtaler dette, er det fordi, 
man maa huske at forandre de Huller, 
som Boltene skal korrespondere med, 
altsaa i dette Tilfælde fra 5,5 mm i 
Diameter til 6 mm i Diameter, der er 
nemlig ikke noget, der er mere ærger
ligt, end naar Montagen er i fuld Gang 
at skulle bore Hullerne i Beslagene op, 
og hvad bedre er, man fristes ikke til 
at hjælpe Bolten det sidste Stykke Vej 
med en Hammer. 

Wire og Kabel. -
Til Opspænding af Planet, saavel 

indvendfg som udvendig, maa der kun 
anvendes Materiale, der gaar i Hande
len under Betegnelsen >Klavertraadc, 
Anvendelsen og Bearbejdningen heraf 
skal jeg komme nærmere ind paa i næ
ste Afsnit. 

Vi har nu gennemgaaet de forskel
lige Materialer, der anvendes til Byg
ning af Svæveplaner, deres Bearbejd
ning og lidt om Arbejdets Udførelse, 
vi vil nu fortsætte med en mere ind
gaaende og detailleret Behandling af 
Arbejdets Udførelse og Montagen. 

FLYVEMASKINER OG TILBEHØR 

K. L. G. 
KVALITETST~NDRØRET 

. 
Lager hos: 

ALFRED RAFFEL A/s 
Farvergade 15 Telefon C, 6395 
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B 0 GER 

LUFTENS HELTE I VERDENSKRIGEN 
af R. H. Kiernw1, oversat af Aage Hein
berg. Gyldendals Forlag. 144 Sider, ill. 

Det første man siger, naar Bogen er 
læst, er dette: >Den burde have været 
meget længere.« Saa spændende og in
teres!>ant er den. Den giver et glimren
de Billede af Flyverens Indsats og Vir
ke under Verdenskrigen, og den skil
drer en Mængde Enkeltbedrifter. Bl. a. 
omhandler den en Række Skildringer 
af de engelske Flyveres Virksomhed, 
som ikke tidligere har været offen t
liggjort, fordi Englænderne kun meget 
sparsomt har omtalt de enkelte Fly
veres Bedrifter. Det var E~kadrillen, 
der blev omtalt, og ikke den enkelte 
Mand, og et udmærket Eksempel paa 
en engelsk Eskadrilles Virksomhed un
der den store Krig faar man ved at læ
se Beretningen om Eskadrille Nr. 5(i. 
I Løbe t af 1916 og 1919 var den haardt 
spændt for; og uden s tore Tab slap 
den heller igennem disse to Krigsaar. 
I Løbet af en Periode paa 19 Maane
der havde Eskadrille 56 et Tab paa 99 
Flyvere, hvoraf 40 blev dræbt, ca. 30 
blev taget til Fange og Resten blev 
haardl saaret. D. v. s., det gennem
snitlige Tab pr. Maaned var 5 Flyvere, 
eller omtrent Halvdelen af Eskadril
lens Styrke. Man regner med at Eska
drille 56 i samme Tidsrum ødelagde 
over 400 fjendtlige Flyvemaskiner. 

En Tid lang hørte den berømte Fly
ver M Cuden til Eskadrille 56, og hele 
hans Virke under Krigen kunde blive 
en hel Bog for sig. Da han var tretten 
Aar gammel lraadte han ind i Inge
niørkorpset som Hornblæser, og kort 
før Verden skrigen brød ud, blev han 
overført til Flyverkorpset som Meka
niker og kom med de første fire en
gelske Eskadriller til Frankrig. Det 
følgende Foraar lærte han at flyve, og 
i Juli Maaned kom han tilbage til 
Frankrig til Eskadrille Nr. 29. Sin 
første Luftsejr vandt han i September 
1916, og fra da af voksede hans Be
rømmelse som Kampflyver. I Januar 
1917 fik han sin Officersbestalling, og 
inden Krigen sluttede, var han avan
ceret til Major i den engelske Hær. I 
August Maaned samme Aar kom han 
til Eskadrille Nr. 56, fordi, som han 
selv sagde, der var saadan et dejligt 
Kammerat kab ved den Eskadrille. 
Men selv om det var Eskadrillen som 
Helhed, der kæmpede, forhindrede det 
dog ikke den enkelte Mand i al ud
mærke sig, og typisk for McCudden's 
Arbejde er en Episode den 28. Decem
ber 1917, hvor han under en to Timers 
Patrouilleflyvning nedskyder tre 
fjendtlige Maskiner. 

Selvom Bogen er skrevet af en ikke 
neutral, er den dog ikke eensidig præ-

Vickers Supermarine »Spritfire l«·. 

Dette er Vickers nyeste Jagertype til 
Dag- og Natflyvning, og man hævder, 
at den er den hurtigste militære Flyve
maskine i Verden. Den har meget 
smukke Linier, og i Konstruktionen af 
den nye >Spilfire 1« har man støttet 
sig til de Erfaringer, som Supermarine 
indhø.~tede, de de byggede Søflyvema-

get, idet den fortæller lige godt om 
Ven som om Fjende. Med sine mange 
ypperlige Illustrationer og sin udmær
kede Udvikling af Luftkrigens Forløb, 
er Bogen ikke alene spændende for 
Ungdommen, men i lige saa høj Grad 
værd at læse for Flyveren og andre, 
der interesserer sig for Kampen i 
Luften under VerdenskrigPn. 

Canopus sætter Rekord. 

CANOPUS, Imperial Airways nye 
Empire Flying Boat, som tidli
gere har været omtalt flere 

Gange her i Bladet, og hvis Søster
maskine Caledonia er udset til at fore
tage Prøveflyvningerne over Nord
atlanten, har ved sine Flyvninger paa 
Middelhavsruten sat forskellige Rekor
der og tilfulde vist sig at svare til de 
store Forventninger, der var stillet til 
denne Type. 

I Begyndelsen at December fløj Ca
nopus saaledes paa 7 Timer og 20 Mi
nutter fra Alexandria til Brindisi, en 
Strækning paa 1000 miles, eller 5 11.i 
Time hurtigere end de hidtil anvendte 
Flyvebaade af Scipio-Typen. I denne 
Flyvetid er medregnet de to Stop i 
Athen og i Mirabella. 

I den modsatte Retning - fra Brin
disi til Alexandria - fløj Canopus 
Ruten igennem med de samme to Stop 
paa 8 Timer eller fem Timer hurtigere 
end forudsat i den gamle Fartplan. 

skiner til Deltagelse i Schneider Løbet. 
Den er et lavvinget Monoplan, for

synet med Flaps og indtrækkeligt Mo
torstel, og den er helt og holdent byg
get af Metal. Den er udstyret med en 
Rolls Royce Merlin Motor. 

De nærmere Data for Maskinen maa 
endnu ikke off enlliggøres. 

Luftmarinens nye Flyverløjtn. 

D EN 22. December var Eleverne fra 
Luftmarinen Flyveklasse 1935 

n!laet saa vidt, at de kunde udnævnes 
til Flyverløjtnanter, og Udnævnelsen 
fandt Sted ved en Præsentation for 
Chefen for Marinens Flyvevæsen, 
Kommandørkaptajn Grandjean. Holdet 
var oprindelig paa 15 Elever, men kun 
seks var naaet igennem Flyveruddan
nelsens mange Vanskeligheder. 

De seks nye Flyverløjtnanter er P. 
Sommer, A. R. Helvard, W. R. Fabian, 
I. B. Harboe, H. M. Johansen og W. 
Lo ns dale. 

>Flyve bringer de n:ye Flyvere sin 
Lykønskning. 

Jean Batten. 

E N af de mest bemærkelsesværdige 
Flyvninger, der blev udført i 
1936, var den unge australske 

li'lyverske Miss Jean Battens Rekord
flyvning fra England til Ny Zeelanrl i 
Begyndelsen af Oktober Maaned, Man
dag den 5. Oktober startede hun Kl. 
4,10 om Morgenen fra Lympne for 11 
Dage 1 Time og 25 Minutter senere at 
lande paa Auckland Flyveplads paa 
den anden Side af Jordkloden. 

Turen derover var paa flere Maader 
en Rekordtur. Jean Batten fløj paa • 
5 Dage 21 Timer og 1 Minut fra Eng
land til Port Darwin i Nordaustralien 
og slog dermed den af Mr. H. F. Broad
bent i November 1935 satte Rekord 

(Fortsættes Side 22) 

21 



Lidt om den engelske Trafikmaskine 
D. H. 86 og D. H. 86 A . 

I Begyndelsen af denne Maaned rej
ste Ingeniør Thymann til England 
for paa Provinsluftfartsselskabets 

Vegne at se paa en af De Havilland Fa
brikkens mindre Trafikmaskintyper, 
en Dragon Rapitle, idet det eventuelt 
er Tanken at købe en saadan Maskine 
til Indsættelse paa Aalborg-Ruten, 
naar denne aabner for godt til For
aaret. 

I Almindelighed tænker de fleste af 
os vel paa amerikanske, tyske eller 
hollandske Maskiner, naar Talen er om 
moderne Trafikmaskiner, og det vil 
maaske undre mange at se af neden
staaende Skema, at England kommer 
ind som en flot Nummer to i dette 
internationale Kapløb. Efter Statistik 
fra Departement of the Director-Gene
ral of civil Aviation i England er føl
gende Firmaer nemlig for Tiden re
præsenteret med nedennævnte Antal 
Luftfartøjer i regelmæssig internatio
nal Luftrutedrift: 

Junkers (Tyskland) ............ 283 
De Havilland (England) ...... 233 
Fokker (Holland) . . ... .. ........ 199 
Boeing (U. S. A.) . . .. . .. .... .. .. 96 
Douglas (U. S. A.) . . ... .. ... . .. . . 92 
Potez (Frankrig) . . . . . .. . .. . . . . . 63 
Latecoere (Frankrig) ......... 60 
Lockheed (U. S. A.) .. .. . ...... . 55 
Stinson (U. S. A.) . . .. . . . . .. . . . . . 46 
Savoia (Italien) .. .. . . . ... .... .. .. 30 
Blandt De Havillands Produktion 

indtager D. H. 86 og D. H. 86 A., der 
anvendes meget paa de lange Ruter, 
en fremtrædende Plads, og >Flyve har 
derfor ment, at det vilde interessere 
Læserne at stifte nærmere Bekendt
skab med disse Maskiners Præstatio
ner gennem snart to Aar. 

For at man med Rette kan aner
kende en Trafi.kmqskine Type som 
velegnet til sit Brug, baade med Hen
syn til Sikkerhed, Hastighed og Øko
nomi, maa dens Præstationer kunne 
bevises gennem længere Tids Anven
delse under forskellige Forhold, navn
lig Slit&danne, som stiller de størst mu
lige Fordringer til Luftfartøjet, og da 
D. H. 86 og D. H. 86 A har været i Brug 
i ca. 2 Aar, nu i et Antal af over 50 
Maskiner i Tjeneste hos mange for
skellige Luftfartsselskaber, kan det 
være af Interesse at fremføre Resulta
terne til Dato. 

Disse 50 D .H. Trafikmaskiner gaar 
nu i regelmæssig Rutefart -over hele 
Europa: England, Irland, Skotland, 
Belgien, Frankrig, Tyskland, Czecho
slovakiet, Østrig, Ungarn, Schweitz, 
Italien og de skandinaviske Lande. 
Over Afrika fra Nilen til Nigeria, fra 
Ægypten til Palæstina og Iraq" fra 
Singapore til den anden Side af 
Australien, fra Straits Settlement til 
Kina. lait har disse Maskiner nu til
bagelagt 4.800.000 km, og alle Ejere og 
Førere tilkendegiver Gang paa Gang 
uforbeholdent deres Tilfredshed med 
Maskinerne. Det samme gælder Pas
sagererne. 

Jersey Airways har nu anvendt De 
Havilland Maskiner i daglig Drift mel
lem London, Southampton og Kanal-
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øerne siden 18. December 1933, først 
D. :H. 84 og senere 89 og 86, og de har 
befordret ca. 70.000 Passagerer. - Jer
sey Airways har siden 1935 ansk"affet 
seks D. H. 86. 

Paa denne Linie bruges Stranden 
ved Jersey som Landingsplads, og der 
foretages Landinger med indtil 54 km 
Sidevind og undertiden op til 80 Gra
ders Afvigelse. Til Trods for disse 
vanskelige Forhold, som navnlig stil
ler store Fordringer til Maskinernes 
Understel, er der ikke sket Uheld af 
nogen Art, hvilket maa være fyldest
gørende Bevis for Maskinernes Flyve
egenskaber. 

En af de mest overbevisende Udta
lelser om D. H. 86 er maaske den, som 
er afgivet af Qantas Empire Airways, 
der siden 1934 ugentlig (i den senere 
Tid 2 Gange ugentlig) har gennem
fløjet den ca. 7000 km lange Rute mel
lem Singapore og Brisbane. Paa denne 
Linie er der nu ialt tilbagelagt ca. 
1.500.000 km uden een eneste Nødlan
ding. - Kun to Ture havde Forsin
kelse, idet Maskinerne paa Grund af 
daarligt Vejr blev opholdt een Dag. -
Paa de 311.i Dags Rejser forekommer 
hastige og kraftige Klimaforandringer, 
fra Malagas fugtige Tropehede til 
Australiens Klima, koldt om Vinteren, 
varmt og tørt om Sommeren, hvilket 
man ved er en meget haard Paavirk
ning og Prøve for et Aeroplan. Fire 
Gange om Ugen flyver disse Maskiner 
800 km over Timorhavet. Qantas lader 
Motorerne gaa indtil 700 Timer før 
Topeftersyn og komplet Overhaling 
finder Sted. Selskabet oplyser, at 
D. H. 86 med Hensyn til Performance 
er højst tilfredsstillende og yder mere, 
end Fabriken lover, og udtaler iøv
rigt: 

De opnaaede Resultater med Hensyn 
til Benzin- og Olieforbrug er fuldt ud 
tilfredsstillende, og ved de forskellige 
Eftersyn befindes alle Motordele at 
være i perfekt Stand. 

Imperial Airways benytter i vid Ud
strækning D. H. 86 og D. H. 86 A, idet 
Selskabets store Luftflaade omfatter 
flere af disse end af noget andet Fa
brikat. Selskabet havde indtil Slutnin
gen af August fløjet 2.686.486 km med 
86 og 86 A. Det vil sige, at der indtil 
Slutningen af September har været 
fløjet over 2,8 Millioner km med denne 
Type alene. For Tiden flyver 86 og 
86 A ca. 44.800 km pr. Uge (paa alle 
Ruter). I Sommer fløj de ca. 54.400 
km pr. Uge. Disse Tal includerer ikke 
den Flyvning, som udføres af 86 Ma
skinerne for Railways Air Service med 
Imperial Airways Flyvere. 

Railway Air Services , en Sammen
slutning af Storbritaniens fire bety
dende Jernbaneselskaber, har siden 
August 1934 daglig og med stor Suk
ces anvendt D. H. 86 paa Ruten Lon
don- Glasgow, som er en decideret 
>daarligt Vejrs Rute<. 

Fra det nordligste Europa til Ækva
tor og derudover modtages til Stadig
hed gode Rapporter om D. H. Express 
Air Liniers Driftssikkerhed. 

Aristokraten blandt Motorcycler .--
Et B. P. Mærhe 

Uomtruffen Konstrukflon 
Højeste britisk Kvalitet 

Bllllgste danske Priser 
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 2878 

Jean Batten. 
(Fortsat fro Sid,• 21) 

med 24 Timer 16 Minutter, og ved at 
flyve hele den 14.000 miles lange 
Strækning til Auckland alene var hun 
den første Soloflyver, der gennemførte 
denne Flyvning. 

Jean Batten, der ikke er mere end 
26 Aar gammel, og hvis Navn forøvrigt 
er kendt fra mange andre dristige og 
vel gennemførte Flyvninger, fulgte Ru
ten over Marseilles, Brindisi, Nicosia, 
Bagdad, Basra, Karachi, Allahabad, 
Rambang, Koepang, Port Darwin, 
Charleville til Sydney, hvorfra hun saa 
trods mange Advarsler foretog det 
sidste og farligste 1350 miles lange 
Hop over det tasmanske Hav til Auck
land, og ogsaa her satte den unge ener
giske Dame Rekorder. Hun kom hur
tigere over det lunefulde Hav end no
gen anden før hende - ialt tog Turen 
fra Kyst til Kyst 9½ Time - hun var 
den første Kvinde, der fløj over Stræk
ningen, og det tredje Menneske, der 
gjorde Turen alene. Denne sidste Del 
af den lange Flyvetur har utvivlsomt 
ikke været nogen særlig munter Op
levelse for den dristige Flyverske, for 
300 miles ude over Søen mødte hun 
daarligt Vejr, Regn og Storm, der 
tvang hende til at flyve ganske lavt 
over Bølgetoppene, og det har sikkert 
været med en vis Lettelse, hun saa 
New Plymouth dukke op forude. 

Af Miss Battens tidligere Flyvninger 
kan nævnes hendes første Soloflyv
ning fra England til Australien i 1934. 
Den tog 14 Dage 23 Timer 25 Minutter 
- altsaa 2½ Gang saa lang Tid som 
den sidste. - I April 1935 fløj hun i 
den samme Maskine tilbage til Eng
land igen, og nogle Maaneder senere 
i November 1935 gik hun saa atter paa 
Vingerne for at foretage en ny Stortur 
og fløj i Rekordtid - 61 Timer 15 Mi
nutter - fra Lympne til Port Natal i 
Brasilien. Heraf tog Turen over Syd
atlanten de 13 Timer 15 Minutter. 

Paa denne Tur til Sydamerika be
nyttede hun forøvrigt den selvsamme 
Motor - en Gipsy Six - der nu 1936 
sikkert og paalideligt førte hende de 
14.000 miles fra Englands Taager over 
Persiens Sandstorme, over det lune
fulde Timorstræde og Australiens Ør
kener til det fjerne Hjem paa Ny Zee-

. land. 
Saa sikre er vore Dages Motorer 

blevet. 
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15.230 
METER 

ER 

DEN NY VERDENS-HØJDEREKORD 

MED 

PEGJISUS MOTOREN 

Den 28. September 1936 har et "Bristol" 
Monoplan, specielt konstrueret for Højdeflyv
ning og forsynet med en "Bristol" Pegasus 
Motor, naaet en Højde af 15.230 Meter (under 
Forbehold af F. A. l.s Anerkendelse). Flyvningen 
blev foretaget af Eskadrillechef F. R. D. Swain. 

For fjerde Gang er der hermed sat Verdens
Højderekord med "BRIST OL'' Motorer. 

THE BRISTOL AEROPLANE CO., LTD., FILTON, BRISTOL 

PRIS: 
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DET KGL. DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB, 
Amaliegade 33. Kbbvn. K. Tlf. Palæ 6133. 
Anerkendt ar F. A. I. (F6d6ratlon Aeronautlque 
Internationale) som Enerepræsentant ror aero
nautlske Interesser I Danmark. 

DANSKE FLYVERE. 
Formand: Hr. Kaptajn J. Foltmann, Snorres
gade 7, Kbbvn. 8. Tlf. Amager 2613 y. 

DANSKE PRIVATFLYVERE 
(tilsluttet D. K. D. A. 8.). 
Formand: Hr. Landsretssagfører C. A. Koefoed, 
Amlclsvej 12, Kbbvn. V. Tlf. Vester 2226 Y. 

VESTJYSK FLYVEKLUB, 
(tilsluttet D. K. D. A. 8.). 
Formand: Hr. Landsretssagfører Bjørn Bjorn
bak, Kongensgade 70, Esbjerg. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNI.ON 
(tilsluttet D. K. D. A. 8.). 
Formand: Hr. Alfred Dochedahl, Vester Fæl
ledvej 41, Kbhvn. V. 

KLUBBER I UNIONEN: 
AARHUS FLYVEKLUB. 

v/ Hr. Leo Kæraa, Skolebakken 11, Aarhus. 
ESBJERG FLYVEKLUB, 

v/ Hr. Hugo Holm, Skolegade 31, Esbjerg. 
FAABORG FLYVEKLUB. 

, I Hr. Ing. Kai Eskelund, Østergade 45, Faa
borg. 

HASLEV FLYVEKLUB. 
Vestergade 4, Haslev. 

KØGE SVÆVEFLYVERKLUB. 
v/ Hr. Herluf Christensen, Brogade 7, Køge. 

RANDERS FLYVEKLUB, 
v/ Hr. Cbr. Zacbo, Villa •Tak•, Randers. 

SILKEBORG FLYVEKLUB, 
v/ Hr. G. Christiansen, Rlchtersvej 23, Silke
borg. 

SLAGELSE FLYVEKLUB. 
" ' Herr Bogtrykker Chr. Andersen, Llnde\'ej 
2, Slagelse. 

SV ÆVEFLYVEKLUBBEN »ALBATROS«. 
v/ Herr E. Nordgren, Gl. Holmeganrdsvej, 
llillorod. 

SVÆVEFLYVERKLUBBEN »AVIATOR1, 
v/ Hr. G. B. Hoyner, Rostrupsvej 7, Aalborg. 

SVÆVEFLYVERKLUBBEN »FALKEN1, 
v/ Hr. Ing. N. L. Dam, Uversensvej, Hjørring. 

SVÆVEFLYVEKLUBBEN »MAAGEN AF 19361, 
v/ Herr Kn . C11 strup Hansen, Kratholm, 
Lyngb). 

2 

Kasserer: .J. Olsen, Guldberge Pinds 8, Tlf. 
Nora 41ml y. 
\ ' irrksted: Fredericiagade 25. 

I KLUBADRESSER I 
SVÆVEFLYVERKLUBBEN »COMULU1, 

v/ Hr. Johannes Mark, Rygaards All~ 68, 
Hellerup. 
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Nr. 2 Februar 1937 10. Aargang 

OMKRING EN REDEGØRELSE 
Det Kgl. Danske Aeronauliske 

Selskab tillader sig herved ni 
henlede Regeringens og Higsdagens 
Opmærksomhed paa de Forhold, 
hvorunder dansk Privatflyvning he
l inder sig fremkaldt ved de eksi
sterend e Restriktioner for Indførsel 
nf Flyvt>mnteriel, idel mnn skal be
mærke, at Selskabet den 12. ,Juni 
t\l31i og ligeledes den I. September 
1!1:-16 har haft Konferencer med Vn
lutakonlorel om Mulighederne af, 
al der blev tildelt Valuta til de Fir
maer eller Personer, der har For
retning med Flyvema teriel.« 

SAALBDES begyndte den Redegø
relse, Selskabet i December 36 ret
tede til Regering og Rigsdag som 

et Forsøg paa at faa aabnet den Port, 
der nu spærrer fuldstændigt af for en
hver Indførsel af Privatflyvemaskiner 
her til Landet. Gennem de snart tre 
Aar, dette faktiske Importforbud har 
eksisteret, h,ar der selvsagt Gang paa 
Gang været rettet Henvendelser til det 
almægtige Valutakontor om at linde 
denne Port i hvert Fald paa Klem, 
saa det allernødtørftigste Behov af 
Flyvemateriel kunde dækkes, men Re
sultatet af disse Henvendelser har 
stedse været mer end negative. Gan
ske vist lovede det enevældige Valuta
kon tor velvilligst at tage Spørgsmaa
let op til fornyet Drøftelse efter Sel
skabets Henvendelser i Fjor, men den
ne fornyede Drøftelse førte heller ikke 
til haandgribelige Resultater i Form af 
selv den beskedneste Tildeling af Va
luta. 

Porten var lukket og vedblev at væ
re lukket. 

Gennem snart tre Aar har dansk 
Privatflyvning staaet haabløst i Stam
pe - de tidligere saa blomstrende 
Flyveskoler - tre i København, 1 ved 
Hillerød, 1 ved Odense og 1 ved Hor
sens - - er lagt praktisk talt øde - na
turligt nok forresten, for hvem vil ofre 
et relativt stort ~eløb paa at lære at 
flyve, naar man efter Erhvervelsen al' 
Certifikatet ikke kan faa noget at flyve 
med - og de efterhaanden mange 
Mennesker, der havde hygget et Er
hverv op ved Flyvning og de dertil 
hørende Virksomheder, har i mange 
Tilfælde maatte se dette Erhverv 

standset, fordi Valutakontoret forø,·
rigt uden nogen som hel s t Begrundehc 
og paa Trods af tidligere givne mundt
lige Tilsagn ikke mente at kunne afse 
selv et forholdsvis lille Beløb af frem
med Valuta til Indføn,cl af nogle faa 
Flyvemaskiner om Aaret, til privat 
Brug. 

I Redegørelsen Lil Regeringen og 
Rigsdagen ~kriver Selskabet videre til 
Belysning af Udviklingen herhjemme: 

»Gennem Aarene indtil 1934 udvik
lede denne Flyvning (Privatflyvnin
gen Red.) sig langsomt, s tøt og 1,olidt 
uden Støtte af nogen Art fra Myndig
hedernes Side men kun ved en bety
delig Interesse og Energi hos Privat
personer, der har den iøvrigt alminde
lige Opfattelse, at Flyvningen har og i 
Fremtiden vil faa den størs te Betyd
ning for den daglige Samfærd el og 
Trafik. Med Aaret 193ff indtraadte der 
imidlertid paa Grund af Importvan
skeligheder for Privatflyvemaskiner oy 
Materiel til disse en betydelio og føle 
lig Stagnation.« 

Det er jo ganske ejendommeligt, at 
en dansk Statsmyndighed i 1937 kan 
være saa ganske uden Føling med den 
trafikale Udvikling, at den ikke kan 

- eller vil se, hvad hele den øvrige 
Verden ellers har begrebet for længs t, 
at Flyvningen som ovenfor nævnt, sta
dig faar s tørre og større Betydning 
for den daglige Samfærdsel og Trafik, 
og at det er Statens uafviselige Pligt al 
fremme og ikke hemme denne Udvik
ling, om ikke Landet skal sakke haab
løst agterud i Luften j Forhold til Ud
landet. 

At Valutakontorets Indstilling over
for Begrebet Flyvning ikke deles uf 
det dan ske Folk viser Selskabe t klart 
i sin Redegørelse, hvori der staar: 

>At der i Befolkningen er en leven
de Interesse for Flyvning ses bl. a, 

af den Tilslutning, som den i inde
værende Efleraar oprettede indenland
ske Flyverute Køhenh:wn-Aalhorg fik. 

af de Flyveklubber, som i Løbet af 
det sidste Aar er dannet her i Køben 
havn og Provinsen. 

af de mange Svæveflyvckluhbcr, 
som vor opvoksende Ungdom har dan
net overalt i Landet, og 

af Dagspressens s tadige og indgaa
ende Behandling af alle Spørgsmaal 
vedrørende Flyvning.« 

Hvori bunder da Valutakontorets 
ejendommelige Indstilling? Er- det 
Hen1,yn til de projekterede danske 
Flyvemaskinfabrikker, der spiller 
ind? Selskabet skriver i sin Redegø
relse om dette Punkt: >Da de i Dags
pressen med visse Mellemrum frem
satte Planer om Bygning af Flyvema
skiner maa paaregnes at have en vis 
Tilknytning til Spørgsmaalet om Va
lutatildeling til Indkøb af Privatma
skiner, skal man uden iøvrigt at kom
me ind paa de tekniske eller økono
miske Betingelser, ej heller om valuta
m::essige Fordele eller :Mangler herved, 
henlede Opmærksomheden paa, at der 
nødvendigvis maa hengaa relativ lang 
1'id, inden saadanne Planer kan reali
sere.~, og i den Tid bør Privatflyvnin
gen ikke lammes af Mangel paa Mate
riel, men have Udviklingsmulighed, 
hvilket forøvrigt vil give en mulig 
dansk Fremstilling den største Chanct. 
i Form af flere Kunder og større Er
faring.« 

Ingen vil vist bestride Rigtighede1 
af disse Selskabers Udtalelser - n 
ikke engang Valutakontoret. 

>Det er det Kgl. Danske Aeronaut· 
ske Selskabs Opfattelse«, saaledes slu, 
ter Redegørelsen, >at Flyvning, herun
der Privatflyvning, som netop er den 
Kilde, hvoraf det praktiske Liv skal 
høs te Erfaring, er et vigtigt Led i den 
almindelige, trafikale Udvikling Ver
den over, og Selskabet ser det som sin 
Opgave at hjælpe til, at denne Udvik
ling ogsaa kan foregaa i vort Land. 
Dette kan paa nuværende Ticbpunkt 
kun ske ved, at Myndighederne fuldt 
ud arbejder sammen med Landets Be
folkning paa at skabe gode Vilkaar for 
Privatflyvningen, saaledes at denne 
bringes ud af den nuværende Stil
stand, som er nedbrydende for den 
fremtidige Udvikling af dette Trafik
middel, der i Virkeligheden har den 
allerstørste Interesse og Sympati" i alle 
Kredse i Danmark. 

Idet man haaber g i:: nnem denne 
yderst kortfattede Redegørel se at. have 
givet el Udtryk for den Nøds tilstand, 

(Fo rts ættes Side 20) 
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Britisk 
Flyvemaskineindustri. 

Af Feltværkmester Peter Nielsen. 

S
elv om den engelske Industri har 
lært meget af den sidste Krig, har 
forudseende Folk ikke villet til

lade, at en pludselig Situation skulde 
finde England uforberedt, og da sær-

Afdeling for Produktion af 
Krumtaphuse. 

Bristol Aeroplane Co. 

lig Motor- og Flyvemaskineindustrien, 
der ved den forrige Krigs Udbrud 
knapt eksisterede. Sammen med den 
store Udvidelse af Englands Luftvaa
ben udarbejdede Luftministeriet en 
lige saa vigtig Plan, nemlig denne In
dustris Mobiliseringsforberedelse. 

Selv om Maskiner og Motorer er 
gaaet i tæt Strøm ud af Fabrikkerne 
i de sidste 18 Maaneder, vil det nye 
Aar bringe Produktionen op paa saa
danne Størrelser, at den slaar det sid
ste Aars Rekorder. Mod Slutningen af 
Aaret vil England have realiseret Pro
jektet: Oprettelsen af en Organisation, 
bestaaende af en Række Fabriker, ud
styret med det mest moderne Maski
neri og Værktøj, Standardisering ført 
ud i de yderste Konsekvenser, og sidsl 
men ikke mindst en enorm Stab af 

Konstruktører, Arbejdsledere og ud
dannede Arbejdere. 

Besynderligt nok syntes Aarsagen 
til Produktionens store Sukces at skyl
des den Revolution, der er foregaaet i 
den engelske Flyvemaskinekonstruk
tion i Løbet af de sidste 2- 3 Aar. 

Afskaffelsen af bardunopspændte 
Biplaner til Fordel for Cantilevermo
noplaner, nu almindeligst, var i sig 
selv et Tegn til Ønsket om at forbedre 
Linierne og dermed Ydeevnen, tillige 
ved Hjælp af optrækkelige Understel, 
Flaps for at formindske Glidehastig
hed og dermed Afløbet paa smaa 
Flyvepladser. Der undersøgtes Forde
lene ved at lade Plan- og Kropbe
klædning indgaa i den bærende Kon
struktion for derved at nedsætte Væg
ten uden Tab af Styrke. Paa denne 
Maade paalagdes Industrien Pligt til 
at finde og forberede nye Metoder. 
Saafremt man ikke havde forladt de 
gam)p Metooer, vilrle Pt Monopllm med 
stor Spændvidde alligevel have lignet 
de gamle Biplaner med Hensyn til de 
udvendige Afstivninger. 

Vidtrækkende Resultater. 
Denne Udvikling optages vidt og 

bredt af hele Industrien, ikke alene 
saa man nye Maskintyper med bæ
rende Beklædning baade af Metal og 
Krydsfiner, men ogsaa Tilfælde, hvor 
ældre Maskintyper af Trækonstruk
tion med Lærredsbeklædning, blev 
forsynet med nye Vinger beklædt med 
Finer. I den Enstemmighed, hvormed 
de nye Metoder optoges, kan udledes 
de bedste Løfter for Fremtiden. In
dustrien viste sin store Interesse for 
Sagen ved at udarbejde mindst et 

Handiey-Page .H. P. S:J• Bombemaskine. 
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halvt Dusin Metoder til Befæstelse af 
Beklædning, og den vil sikkert fort
sætte sine Bestræbelser heri som paa 
andre Omraader: at frembringe det 
bedst mulige. 

Naturligvis kan de nye Frembrin
gelser ikke paa nuværende Tidspunkt 
vurderes med fuld Sikkerhed; de nye 
Produkter skal prøves i Praksis, men 
Hovedparten har givet gode Resulta
ter i den korte Tid, de har været i 
Tjeneste. Det bemærkelsesværdige 
Faktum er imidlertid dette, at del 
konservative England, eller om man 
vil Industrien med et Slag, muligvis 
paavirket af Air Ministry samt Udsig
ten til at komme i Betragtning ved 

Et Hjørne af Cylinder Produktions
af delingen. 

BristoL Aeroplane Co. 

Uddelingen af de store Ordrer, forlod 
de udvendige Afstivninger og Bardu
ner og optog de moderne Konstruk
tioner med indvendig Struktur. 

Paa Grund af denne Udvikling har 
Royal Air Force kunnet adoptere Ty
per som Bristol Blenheim og Arm
strong Whitworth Whitley. Spænd
vidden og Tornvægten af disse nye 
Typer er langt mindre, end Tilfældet 
vilde have været, hvis de gamle Me
toder var bibeholdt. Følgerne af den 
større Vingebelastning er imødega11et 
ved Flaps og ved Anvendelse af stil
bare Propeller. 

Revolutionen er gennemført paa den 
for Englændere særegne Maade. Man 
ønskede at bibeholde alle gamle For
dele, indtil det nye havde fæstnet sig 



Bristol 143 - Civilt Monoplan med Bristol ventilløse .Aquila•-Motorer. 

paa tilfredsstillende Maade, og i næ
sten alle Tilfælde var de første Type
maskiner, der fremkom, ofte af for 
stor Styrke i Konstruktionen, og lige 
saa ofte af for stor Vægt. Den første 
Hawker efter det nye System havde 
f. Eks. Vingebjælker af Staalrør med 
store Dimensioner og stor Vægt. Den 
første >Fairy Battle Bombere maatte 
ændres, og derved opnaaedes baade 
større Hastighed, større Nyttelast og 
bedre Komfort for Besætning til Trods 
for, at Tornvægten blev reduceret be
tydelig. De fleste af de nye Maskiner 
vil blive bedre end Prototyperne, 
fordi Tendensen til at bygge for ro
bust, nu forlades. I Begyndelsen vilde 
man hellere tage et Overskud af Sik
kerhed, som man var vænnet til ved 
de gamle Biplaner, hvor Styrkekalku
lationen var meget vanskeligere. 

Opbygningen af den nye Industri 
er startet paa et sundt Grundlag, og 
hvis Bestræbelserne i saa Henseende 
i enkelte Tilfælde kan have sinket den 
endelige Færdiggørelse, vil det ialt• 
fald ikke faa skadelige Indflydelser 
paa Kvaliteten. Som Forberedelse til 
hurtig Produktion gennemføres alt til
fredsstillende. Idag er Industrien rede 
til at møde alle Eventualiteter. En 
vigtig Opgave har været at tilrette
lægge Fremgangsmaader saaledes, at 
der krævedes saa faa haandværks
mæssig- eller specialuddannede Ar
bejdere som muligt, hvilket tidligere 
havde vist sig besværlig. Det er 
uimodsagt, at alle har arbejdet med 
en prisværdig Offervillighed for at 
naa det stillede Maal. Tidligere stod 
den udlærte Fagmand skarpt overfor 
den ikke udlærte, Konstruktører og 
Værkstedsledere havde hver deres 
uangribelige Meninger, men alt dette 
er sammensmeltet til en kooperativ 
Kraft i en saadan Grad og paa saa 
kort Tid, som ikke tidligere er kendt 

noget Land i Fredstid. 

Masseproduktionen. 

Store Dele af Industrien er allerede 
indrettet paa at kunne masseprodu-

cere. Enkelte Firmaer har i flere Aar 
forberedt dette, bl. a. ved at søge an
dre Industrier, f. Eks. Cyklefabriker 
og Rørfabriker, interesseret i at kun
ne assistere. 

Et Firma, der fra Trækonstruktio
ner gik over til Staal, lod efterhaan
den sine veltjente Snedkere gaa over 
i Metalarbejdernes Rækker. Dette kan 
tages som et Udtryk for Tendensen 
til at søge saadanne Forenklinger i 
Konstruktion, at der kun behøves et 
ringe Antal uddannede Arbejdere til 
Udvidelser. 

Det er dog ikke paa alle Omraader, 
at Kravene om Masseproduktion har 
forenklet Sagen. Industrien maa na
turligvis selv anskaffe sine Maskiner, 
Værktøjer og Hjælpemidler. Ved de 
tidligere, mindre Ordrer, der ikke 
krævede særlig hurtig Levering, kun
de Omkostningerne til Værktøjer løbe 
op i temmelig store Beløb. F. Eks. 
da Gloster fik et Antal Gauntlett Ja
gere i Ordre, kostede Fabriken ca. 
10.000 i: paa Værktøjer, der maa ned
skrives til en Ubetydelighed, naar 
Fremstillingen er afsluttet. 

Efter det nye System vil disse Om
kostninger imidlertid blive langt 
større. Hver enkelt lille Del kræver 
sit specielle Værktøj, og naar de en
kelte Dele samles til mindre Enhe
der, kræves atter nyt Værktøj o. s. v. 
Hertil kommer, at en Række Dele, ja 
endog hele Maskiner bliver udført 
samtidig af forskellige Fabriker, hvor
for Værktøjerne maa findes in duplo 
eller mere. 

Paa den anden Side imødegaas 
disse store Udgifter naturligvis af de 
større Ordrer og af Simplificering i 
det hele taget, men er til Slut dog af
hængig af den Pris, Fabriken mod
tager. 

I Slutningen af dette Aar eller tid
lig i 1939 vil denne Industri staa uden 
større Ordrer, men med udvidede Fa
briker, stort M~skineri, Værktøjer og 
Apparater, medens andre Lande - i 
hvert Fald delvis - har forsynet de 
udenlandske Markeder, maa England 
forsøge at erobre disse tilbage, hvad 
der imidlertid ikke skulde falde Indu
strien besværligt, da engelsk Flyve
materiel og specielt engelske Motorer 
overalt har høstet den højeste Aner
kendelse. 

I første Omgang vil Industrien faa 
en stor Vanskelighed at kæmpe med, 
idet den i høj Grad bliver afhængig 
af, i hvilken Udstrækning Air Mini
stry vil lade de nye Typer frigive til 
Salg. 

PAA FLYVESKOLE 
II. 

Undersøgelsernes Genvordigheder. 

I et Øjeblik, hvor jeg har været sær
ligt højt oppe, meldte jeg mig som 
Elev paa en af de militære Flyve

skoler - jeg skal lære at flyve! Helt 
saa let, som jeg havde ventet, gaar det 
nu ikke; først maa jeg udfylde et Ske
ma af omtrent samme Størrelse som 
enhver bedre Mandtalsliste fyldt med 
Spørgsmaal af endnu mere inkvisito
risk Art end de der findes paa et mo
derne Selvangivelsesskema; et Besøg 
hos >Onkel Doktor<, Familiens gamle 
Huslæge, var ogsaa nødvendigt, før 
Skemaet, bilagt med alt hvad jeg kun
de finde af Papir, hvorpaa andre hav
de skrevet noget om mig, var jeg klar 
til at afsendes til Skolebestyreren for 
Flyveskolen. 

Om han blev glad ved den Historie, 
ved jeg ikke, men jeg fik i alle Tilfælde 
en Invitation fra ham til at møde paa 
Militærhospitalet tre nærmere fastsatte 
Dage. Det var ikke Smaating, man der 
ønskede at faa at vide udover det On
kel Doktor havde berettet om, lige fra 
min Fødsel m. m., paa de dertil ind
rettede Pladser paa Skemaet. De fleste 
kender jo nu af Erfaring den meget 
grundige Lægeundersøgelse, der gaar 
forud for Erhvervelsen af Kørekort til 
Automobil; en lignende Undersøgelse 
dannede Indledningen, vist mest for at 
kontrollere, om Onkel Doktor ikke 
havde været alt for optimistisk med 
sine Bedømmelser af mig; derpaa gik 
det løs med Øjne og Ører, Næse og 
Hals, Arme og Ben, Hjerte og Lunger i 
flere paa hinanden følgende Dage, og 
kun ved at holde Ørene stive og Øjne
ne paa Stilke lykkedes det mig at und
gaa at strande paa de mange Skær, 
som denne Skærsild bestod af: ogsaa 
Højdeprøven, hvor det. blev undersøgt, 
hvor tynd Luft jeg kunde taale uden 
at blive helt tosset, klaredes med 
Glans. 

Da Læger og Sygeplejersker havde 
udtømt al deres Energi og en utrolig 
Bunke Opfindsomhed paa Prøverne, 
hvor de havde ransaget de inderste 
Kroge af Øjne og Ører med sindrige 
Apparater, gjort mig svimmel paa fle
re forskellige Maader, o. s. v., fik jeg 
Lov til at fortsætte paa Universitetets 
psykofysiske Laboratorium. Paa For
haand vilde jeg have benægtet, at jeg 
havde noget af det, man kalder Ner
ver, men efter jeg som Forsøgskanin 
havde tilbragt nogen Tid paa dette 
Laboratorium med at flyve og køre, 
tegne og maale, føle, høre og se (med 
og uden Bind for Øjnene), blev jeg 
klar over, at Reaktionstiden giver et 
Billede af, hvorledes Nerverne har 
det; den Oplysning, at de civile Fly
veelever ikke skulde gennemgaa denne 
Undersøgelse, i Forbindelse med en 
Udtalelse om, at man til Elever paa de 
militære Flyveskoler kun ønskede un
ge Mænd, der paa alle Punkter var 
over Gennemsnittet, var jo ikke særlig 
egnet til at virke beroligende; ganske 
vist er der en Del Mennesker, som hol
der til paa 3. og 4. Sal, men Gennem-

(Fortøættea Side 20) 
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UDNÆVNEL.SER I LUFTFARTEN 

Admiral Godfred Hansen og Kommitteret 
Knud Oregersen ved Aalborg-Rutens 

Aabning. 

l(ontreadmiral Godfred Hansen. 

D EN 1. Februar blev Chefen for Sø
officersskolen, Formanden for 

Det Danske Luftfartsselskab, Kom
mandør Godfred Hansen, udnævnt til 
Kon treudmirul og nuaede derved op 
til en uf de mest krævende og an
svarsfulde Stillinger indenfor i\luri
nen. 

Kontreadmiral Godfred Hansens Vej 
gennem Livet har ikke været danske 
Embed!>mænds normale, nøje afstukne 
Sti gennem Kontorerne. Søen, som 
som han i sin Gerning som Søofficer 
fik sua nøje Kontakt med allerede fru 
Ungdommens Duge, bragte ham Ud
længslen i Blodet og førte ham viden
om - særlig op til de arktiske Egne, 
hvor hun i 1903- 05 for stedse ind
skrev -;it Navn i den arktiske Forsk
nings Historie ved som Roald Amund
sens Næstkommanderende at være 
med til at gennemsejle Nordvestpas
sagen for første Gang med Gjøa-Eks
pedi tionen. Siden hine Dage har 
Grønland været en af de Poler, hvor
om hans Interesser har drejet. 

l\len Søen giver ogsaa sin Mand den 
vide Horizont, der er et uvurderligt 
Gode for den, hvem store Opgaver 
venter, og der ventede den unge For
sker store Opgaver - ikke blot i !\fa
rinen men ogsaa ude i det civile Liv. 
Da saåledes Det Danske Luftfartssel
skabs Formand gennem mange Aar, 
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Kontreadmiral V. C . .Jøhnkc, afgik ved 
Døden den 10. Februar 1934, hen
vendte Selskabets Bestyrelse sig til da
værende Kommandør Godfred Hansen 
med Anmodning om at indtage rlen 
ledigblevne Plads. Kommandøren 
modtog det ærefulde Tilbud, og i de 
tre Aar, der snart er svundet siden da, 
har han med aldrig svigtende Ildhu 
og Iver arbejdet og kæmpet for dette 
sit andet Hjertebarn - kæmpet for al 
<;kaffe Luftfarten den Plads i Solen, 
tler med Retle tilkommer den, - og 
~om den - takket være ikke mindst 
hans Indsats - er godt paa Vej li! 
at erobre. 

Kommitteret for Luftfarten 
l(nud Oregersen. 

D EN 14 . .Januar tillraadte Folke
tingets Finani..udn1lg cl af Tra
fikminister Fisker fremsat For

slag om Oprellelsen af en Stilling som 
Kommitteret for Luftfarten, og det 
blev Ekspeditions~ekretær /(mul Gre
{JerHen i Ministeriet for offcn tligc Ar
bejder, der avancerede til denne nye 
og meget ansvarsfulde Stilling. 

Nogen bedre Mand til dette Hvcn• 
kunde 1\linisleriet ikke have fundet, 
for Kommitteret Knud Gregersen har 
haft Luftfartss11gerne under sig lige 
siden Trafikflyvningens allerførste 
Dage, og i 1\loclsælning til l'l!!re andre 
ministerielle Embedsmænd har Knud 
Gregersen lige fra Begyndelsen næret 
den mest glødende Tiltro til Flyvnin
gens Fremtid . I alle de mange Aar 
har Flyvningen været en Hjcrtei..ag 
for ham ,og in let gjorde ham mere 
ondt, end naar Luflfa1·tcn i Perioder 
mødte Vanskeligheder. Men selv 9111 
all gik imod, svækkedes hans Tiltro 
til Sagen imidlertid ikke, og med for
nyet Energi gik han ind for sin Op
gave - at støtte og hjælpe den civile 
Flyvning, og naar flyveinteresserede 
nu ser tilbage, saa kan de ikke lade 
være med at :,ende - ikke een, men 
utallige venlige Tanker til den Mand, 
der har overtaget Føringen i Statens 
Administration af Luftfart-;sager. Den, 
der skriver disse Linier, har selv i 
seksten Aar haft Lejligherl til mang
foldige Gange at ~øge - først Fuld
mægtig og senere Ekspeditionssekre
tær - Knud Greger:,en om Raad og 
Bistand i flyvemæsi..ige Spørgsmaal, 
og er ikke en enei..te Gang gaaet for
gæves, selv om der ofte er blevet sagt 
-- ja, men den Sag skulde De være 
kommet med meget før; paa saa kort 
Tid er den jo ikke til al gennemføre 
-- men takket være sin glødende In
teresse for alt, hvad der har med 
Flyvning at gøre, saa fik den nye 
Kommitteret alligevel Sagen ført igen
nem og paatog sig al den Ulejlighed, 
der fulgte med en forct•ret Ekspcc\i
tion. 

Med sin Energi og Hjælpsomhed 
forbinder Kommitteret Knud Greger
sen en enestaaende Indsigt i det in 
ternationale Luftfartsarbejde, idet han 
saa at sige fra Begyndelsen har være, 
Ministeriets Repræsentant vetl de 

mange internationale Forhandlinger 
om i..talsretlige Luft farts<;pørgsmaal, 
der behandles af C.I.N.A., den inter
nationale Sammenslutning af sna godl 
som alle luftfarende Nationer. 

I sin nye Stilling faar den Kommil 
lcrel for Luftfarten den administrn
tive Del af Luftfartsraadeli.. hidtidige 
Virksomhed under . ig, og endvidere 
<;)ml han med Bistand nf Luftfnrlslil 
synet overtage det adminbtratiYe Til 
syn med Luftfarten, behandle Andra
gender om Urisledelse af Registrc
ringsbeviser, Certifikater, godkende 
Landing:,pladi..er, behandle Andragen 
der om Kon cessioner paa Luftruter, 
og det paahvilcr ham og:,aa al fulgt• 
det internationale Samarbejde pan 
Flyvningens Omraade. 

Kommandør A. E. V. Grandjean. 

CHEFEN for Luftmarinen, Komnwn 
dørkaplnjn A. Grandjeau, er ligc

lerles fra 1. Fehr. blevet udnæ,•nl til 
Komnrnndør. Allerede i de gani..ke un 
ge Løjlnant:,dage fangerle Flyvningen 
ham ind, og i 1915 meldte han sig paa 
Marinen:, Fly,·eskole for al lade sig 
uddanne som FlyYer. Den 111. l\laj 19m 
erhvervede han sig del eflerlragtcde 
Marineflyvercertifikat fornYrigl 
som den syvende danske Marinel'lyver 

og siden de Dage har han praktisk 
tall udelukkende gjort Tjenei..le verl 
Flyvevæsnet afbrudt af kortere Ud
kommandoer til Søs, bl. a. i.om Ch ef 
for Fiskeriin:,pektionen under Island. 

Lige siden 1918 - i omtrent tyve 
Aar - har Kommandør Grandjcan 
været det danske Marineflyvcvæ,;cn<; 
Leder, omend den formelle Udnæ,·nel
se til Chef for Flyvevæsenet først kom 
den 1. April 1925, og naar den danske 
Luftmarine i Dag kvalitativt staar paa 
saa højt et Stade maa Æren derfor i 
furste Rtekke tilkomme ham som den<; 
Leder gennem de mange og lit ~va-re 
Opbygningens Aar. 



Den nye Luftmillionær, 
Luftkaptajn Harald Hansen. 

luftfartselskabets Vindue paa Vesterbrogade var festligt smykket i Dagens Anledning. 

D A Luflkapla.in i Del Danske Luft
Carli.elskab Harald Hansen Ons
dag clen 20. Januar landede i 

Kaslrup Luflhavn efter Dagens Flyv
ning København Berlin København, 
havde han paa Hjemluren passeret 1 
:\Iillion Luftkilometer som Fører i Sel
skabels Tjenes te, og i den Anledning 
fik den populære Luftkaptajn en be
gejstret Modlagelse i Lufthavnen. 

Trafikminii.Ler Fisker, Formanden 
for Det Danske Luftfartselskab, nuvæ
rende Admiral Godfred Hansen, Sel
skabets Direktør J(mul Lybye, Obersl 
Førslev med Frue, >Danske Flyvere«s 
Bestyrelse, de udenlandske Selskabers 
Repræsen lan ter, Havneleder Leo Sø
rensen i Spidsen for Lufthavnen s 
Funktionærer og hele D.D. L.'s store 
Personale var mødt op for at hylde 
»Millionæren <. 

Harald Hani.en blev modtaget med 
Hurraraab, Laurbærkrans og et Væld 
af Blomster og Gaver, og inde i Admi
ni slrationshygningens Forhal foregik 
den officielle Modtagelse. 

D.D. L.'s Formand, Admiral God
[red Hansen, lykønskede Luftmillio
næren og pris te bl. a. Harald Hansens 
fortrinlige Egenskaber som Flyver og 
:\lenne,;ke, del var bande Lykkl', 
For-.land og god fysi sk Kondition, der 
havde ført ham Lil Millionen. Admi
ralen sluttede med at love Harald 
Hansen den eftertragtede Guldnaal -
som man ikke havde villet købe, før 
Millionen var naaet - og overrakte 
ham et pragtfuldt Sølvfad. 

Kaptajn Follmann bragte en Hyl
cle!,l fra »Danske Flyvere« og over
rakte Luftmillionæren Foreningens 
Hædersplaquette. 

Harald Hansen takkede til sidst i 
en lang, velformet Tale for den Hyl
dest, der '\' Ur blevet ham Lil Del, idet 

han ::.ærlig henvendte sig til Luftfarl
::.elskabets \'ærki. tedspersonale og Fly
vemekanikere. Opnaaelsen af Luftmil
lionen skyldes Maskinen og Motorerne. 
Hjemme i Hangaren er det Mekani
kerne med Værkfører Valdemar Niel
sen i Spidsen, der drager Omsorg for, 
at Materiellet holdes i Tip-Top Stand, 
og paa Ruterne og under Opholdet i 
fremmede Lufthavne er det de fire 
Flyvemekanikere, Asmu.~sen, Dalbro, 
Jørgensen og Acl(fe Hansen, paa hvem 
Ans,•aret hviler. Ombord i Maskinen 
er det Flyveren og Flyvemekanikerne, 
der i Fællesskab og intimt Samar
bejde maa tage mangen en drøj Tørn 
for at føre Maskinen igennem. Det 
var en Tak paa rette Sted. Harald 
Hansen sluttede mecl at udbringe el 
Leve for Luftfartens Fremtid, og kraf
tige Hurraraab beseglede hans Ord. 

* 
Harald Hansen blev optaget som 

Elev paa Hærens Flyveskole i 1917 og 
erhvervede Aaret efter sil Certifikat 
som Militærflyver. Da Dansk Luft
rederi i 1919 startede sin Virksomhed 
paa Lundtofte Flyveplads, blev Harald 
Hansen en af dets faste Flyvere og 
foretog i de følgende Aar mangfoldige 
Passagerflyvninger rundt om i Dan
mark. Dn Selskabet i Sommeren 192:l 
gennemførte nogle ugentlige Flyvnin
ger mellem København og Aarhus, var 
det Harald Hansen, der førte Maski
nen paa samtlige Ture. Sin Virksom
hed som Trafikflyver i Det Danske 
Luftfartsel kab paabegyndte Harald 
Hansen i 1926, og - som han selv 
sagde i sin Tale - det bedste Bevis 
paa Trafikflyvningens Fremgang ses 
deraf, at jeg var otte Aar om at naa 
den første halve Million Luftkilome
ter, medens den sidste halve Million 
blev gennemfløjet oaa tre Aar. 

ELEKTRISK 
UDSTYR 

TIL 

FLYVEMASKINER 

MAGNETER 

DYNAMOER 

TÆNDRØR 

LANTERNER 

RAOIO-AFSKÆRMNINGSDELE 

BOSCH 
A/s MAGNETO 

KØBENHAVN 

Generalrepræsentanter for 

ROBERT BOSCH A, G. 

STUTT0ART 

NAVNET BOSCH ER 

DEM EN GARANTI FOR 

KVALITET 
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ENGLANDS INDENL 
DEN 19. Januar havde Det kgl. 

danske aeronautiske Selskab i 
Forbindelse med Dansk-engelsk 

Selskab arrangeret en Foredragsaften 
med en af Lederne for det store en
gelske Luftfartsselskab British Air
ways, Mr. H. S. S. Banks som Fore
dragsholder. Det er som bekendt Bri
tish Airways, der paa en saa fortræf
felig Maade bestrider den engelske 
Luftrute London- København - en 
Rute, hvis Popularitet sikkert vil stige 
yderligere, naar Selskabet til Foraaret 
sætter sine nye hurtige amerikanske 
Lockheed-Maskiner ind i Farten. 

Nedenstaaende skal der gives cl 
ganske kort Uddrag af Mr. Bank:, 
overordentlig interessante Redegørelse 
for Udviklingen af det indenlandske 
engelske Luftrutenet - en Udvikling, 
der er foregaaet med en næsten eks
plosiv Hast i de allersidste Aar, og 
hvis Forløb ogsaa har stor Interesse 
herhjemme, hvor vi - forhaabentlig 
da - staar overfor den samme Op
gave: Organisationen af det mest hen
sigtsmæssige Luftrutenet. 

Den første spæde Spire til det nu
værende vidtforgrenede Luftrutenet i 
England blev lagt umiddelbart efter 
den store Krig, hvor mange af de tid
ligere Krigsflyvere paa Jagten efter 
Beskæftigelse i Fredens Dage mente. 
at øjne en Chance til at kunne tjene 
Lil Livets Ophold ved at arbejde i de
res gamle Element: Luften. Der blev 
dannet forskellige Selskaber, og i Ok
tober 1922 blev den første indenland
ske Luftrute aabnet mellem London 
og Manchester, men disse mere vel
mente end egentlig vellykkede Forsøg 
ebbede snart ud dels paa Grund al 
manglende Interesse fra Publikum~ 
Side, og dels fordi Teknikken endnu 
ikke var moden til at yde den rigtige 
Service. Jordtjenesten spiller jo som 
bekendt en overordentlig stor Rolle 
for Trafikflyvningens Effektivitet, 
men paa dette tidlige Tid punkt al 
Civilflyvningens Historie var den 
ganske ude af Stand til at bestride 
sine Funktioner. 

Forsøgene paa at etablere FJyyefor
bindelse mellem Englands Byer glip
pede altsaa, og alle Kræfter blev nu 
sat ind paa de kontinentale Forbin
delser særlig Ruten London- Paris, 
hvor Imperial Airways, der var ble
vet dannet ved en Sammenslutning al 
de mange smaa konkurrerende Sel
skaber, Aar for Aar forbedrede sine 
Præstationer og skabte et klart Bevis 
paa, hvad Luftfarten virkeligt betød 
som Samkvemsmiddel. De store Jern
baneselskaber, der netop havde været 
inde i den heller ikke herhjemme 
ukendte bitre og hensynsløse Kamp 
med Landevejstrafikken om Hegemo
niet over Transportverdenen, øjnede 
snart den Konkurrencefare, der lu
rede fra Luften, og da Selskaberne 
forstod, at Flyvningen ikke kunde 
bremses, fik de selv i 1929 Konces
sion paa at drive Luftruter. Forelø-
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bigt blev disse Koncessioner imidler
tid ikke benyttet. 

Tiden var ikke moden - den en
gelske Offentlighed var endnu ikke 
tilstrækkeligt airminded. Æren for 
det Omslag, der paa dette Omraade er 
sket i de sidste Aar, tilkommer i før-

ste Række en enkelt Mand, den kendte 
Flyver Sir Alan Cobham, som i 193i 
begyndte en storstilet Propaganda f01 
Civilflyvningen. I de seks Sommer• 
maaneder fløj han Landet over og gav 
Opvisninger i ikke mindre end 170 
Byer for mere end 750.000 Tilskuere 

00 
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~DSKE 
og fløj Rundflyvninger med ikke min
dre end 190.000 Passagerer. Overall 
fik han Byraadene til at interessere 
sig for Sagen og arbejde med paa Pro
pagandaen, (Mon en lignende Propa
ganda ikke burde sættes ind herhjem
me?). Resultatet af Sir Alan Cobhams 
Arbejde viste sig ret hurtigt, idet Kra
vet om indenlandske Luftruter vang
nede op til fornyet Liv - ikke mindst 
for den nationale Prestiges Skyld. 

Kort forinden Sir Alan Cobhams 
Propaganda satte ind, havde den før
ste af de nye Ruter forøvrigt set Da
gens Lys, idet en energisk fremsynet 
Mand, Mr. Edward Hillman, i For
aaret 1932 aabnede en Luftrute fra 
Romford Flyvepladsen ved London ti! 
et yndet Udflugtssted Clacton med 
nogle smaa Maskiner, der kunde tage 
fra 2 til 4 Passagerer. Ruten blev me
get benyttet, fordi Folk syntes, det 
var spændende at flyve, men Mr. Hill
man saa snart, at han maatte havti 
Maskiner, der kunde tage 8- 10 Pas
sagerer, hvis Foretagendet skulde 
kunne betale sig. Men saadanne Ma
skiner var ikke til at faa, og ingen af 
de Fabrikker, Mr. Hillman henvendte 
sig til, ønskede at gaa ind for Frem
stillingen af saa smaa Trafikmaskiner, 
fordi de ikke mente, der var Brug for 
dem. Kun eet Sted, hos De Havilland
Fabrikkerne, fandt han Jordbund for 
sine Ideer. Den tomotorede D. H. Dra
gon med Plads til otte Passagerer, 
der blev Resultatet af Samarbejdet 
mellem Hillman og Fabrikken, og at 
hvilken Dragon Rapide, vi bringer et 
Billede af paa Forsiden, er en for
bedret, nyere Udgave, skulde snart 
vise sig at være den Maskintype, en
gelsk indenlandsk Flyvning havde 
ventet paa, og Virkningen sporedes 
straks ved Oprettelsen af adskillige 
nye Linier. I 1933 var saaledes 13 
Selskaber beskæftiget med Trafikflyv
ning. Over 30.000 Passager blev be
fordret gennem Luften af disse tret
ten Selskaber, der tilsammen fløj 
500.000 miles. 

Denne hurtige Udvikling af den in
denlandske Luftfart vakte naturligvis 
stor Opsigt rundt om i Landets Byer, 
og Spørgsmaalet om Anlæggelsen af 
kommunale Lufthavne drøftedes ind
gaaende, men endnu uden større Re
sultater, fordi mange af Byraadene 
mente, at saadan en Lufthavn vilde 
det rene Luksus! De tre Aar, der er 
svundet siden da, har imidlertid gan
ske ændret dette lidt gammeldags 
desværre herhjemme endnu altfor le
vende Synspunkt, og de 17 kommu
nale Lufthavne, der fandtes i 1933, 
har efterhaanden faaet mange Efter
følgere. 

I 1934 rykkede Udviklingen ind i 
en ny Fase, idet Jernbaneselskaberne 
da for Alvor begyndte at frygte for 
Luftkonkurrencen og sluttede sig sam
men om Oprettelsen af Railway Air 
Service, der i Forbindelse med Impe
rial Airways befløj adskillige Ruter 
mellem Englands Byer i direkte Kon-

LUFTRUTER 
kurrence med de alt eksisterende 
Luftfartsselskaber, deriblandt Britisb 
Airways, der efterhaanden var vokset 
frem iil at blive et af de førende Sel
skaber i Landet. I 1935 var denne 
Konkurrence Selskaberne imellem ble
vet saa stærk, at det i høj Grad gik 
ud over deres Økonomi, og Staten 
greb da ind. I Juli nedsattes en Kom
mission under Forsæde af Sir Henry 
Maybury, der skulde udrede Retnings
linierne for den fremtidige Trafik
flyvning i Landet. Denne Kommission 
har endnu ikke endt sine Overvejel
ser, men forventes at blive færdig i 
Løbet af ganske kort Tid, og det e1' 

Maybury-Kommissionens Forslag 
til luftrutenettet. 

den almindelige Mening i engelske 
aeronautiske Kredse, at den interne 
Trafikflyvning da vil komme ind i et 
roligt og udbyttegivende Afsnit af sin 
Tilværelse. 

I 1933 fløj de indenlandske engel
ske Rutemaskiner som allerede nævnt 
500.000 miles og medførte ca. 30.000 
Passagerer. To Aar efter - i 1935 -
var Tallene af en ganske anderledes 
antagelig Højde: nærlig 3.500.000 mi
les blev gennemfløjet, mens 130.000 
Passagerer og 1000 Tons Post og Gods 
blev medført, hvad der maa tages som 
et Bevis paa, hvor luftvant den engel
ske Befolkning var blevet i den korte 
Tid. 

Det er naturligvis de to største af 
de intenlandske Selskaber, Railways 
Air Services og British Airways, der 
kan tegne sig for Broderparten af de 
opnaaede Resultater. R. ;... S. fløj saa
ledes omkring 600.000 miles med 
13.000 Passagerer, og B. A. W. 500.000 
miles med 17.000 Passagerer, Til Sam
menligning kan tjene, at British Air
ways samtidig paa sine udenlandske 
Ruter fløj 750.000 miles med 11.000 
Passagerer. 

Ganske kort efter, at Mr. Banks 
havde holdt sit instruktive Foredrag 
i Selskabet, blev Maybury-Kommissio
nens Betænkning angaaende den frem
tidige Ordnmg af den indre engelske 
Luftfart offentliggjort. 

Som Mr. Banks omtalte, har Driften 
af de indenlandske Ruter hidtil ikke 
været rentabel, og Kommissionen ud
taler, at efter dens Formening skyldes 
dette følgende Forhold: daarlig Jord
organisation og Umuligheden af at 
kunne gennemføre Natflyvning - en 
altfor langsom Forbindelse mellem 
Byerne og deres respektive Lufthavne 
- for smaa og for daarlige Lufthavne 
samt endelig Manglen paa kvalifice
rede Trafikflyvere. 

Som et Middel til at raade Bod paa 
disse Forhold anbefaler Kommissio
nen, at der oprettes en fuldstændig 
Radio- og Vejrtjeneste under Staten 
(Luftfartsministeriet) uden Udgifter 
for de private Selskaber, at Byerne 
anlægger større og bedre Lufthavne 
samt at der oprettes en statsunderstøt
tet Flyveskole, der skal bibringe unge 
Flyvere en videregaaende Uddannelse 
til Trafikflyvere, idet Adgangen til 
disse billige Skoler fortrinsvis skal 
gives til tidligere Militærflyvere. 

Kommissionen anbefaler endvidere, 
at der forsøgsvis gives et eller flere 
snævert samarbejdende Selskaber 
Koncession, foreløbigt paa fem Aar, 
paa Driften af følgende Ruter: Belfast 
- Manchester eller Liverpool, - New
castle- Manchester eller Liverpool, -
London- Manchester eller Liverpool, 

Portsmouth- Southampton- Man
chester eller Liverpool - og Bristol
Manchester eller Liverpool. Som man 
ser, er det Tanken at skabe et mæg
tigt Luftcentrum i Egnen omkring Li
verpool og Manchester, hvorfra Luft
ruterne skal udgaa Dag som Nat til de 
forskellige større Centrer i de for
enede Kongeriger, der saa igen for
deler den for'haandenværende Trafik 
til andre Transportmidler. 

Maybury - Kommissionens Betænk
ning er ikke blevet modtaget med 
ublandet Glæde i England. Ganske 
vist tvivler man ikke om, at Planens 
Realisation vil betyde en haardt til
trængt Forbedring af Forholdene rent 
økonomisk set i Øjeblikket, men man 
er ikke blind for, at de store Jern
baneselskaber, der som allerede nævnt 
for kort Tid siden har været ude for 
en haard og hensynsløs Kamp med 
Landevejstrafikken, nu hurtigst muligt 
belært af de dyrekøbte Erfaringer vil 
benytte den enestaaende gunstige Lej
lighed til at sikre sig Kontrollen med 
Luftfarten ved at skaffe Datterselska
bet Railway Air Services Koncession 
paa at drive de foreslaaede Luftruter, 
og man frygter sikkert med Rette, at 
et saadant Jernbanemonopol paa Luft
fart, hvor mange Fordele det end kan 
have, uretfærdigt vil stille Flyvningen 
altfor meget i Skygge af det ældre 
Transportmiddel. 
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Ny Plantype til Skolebrug 
ved SvæveØyvning .. 

F 
OH al faa en Skoleglider af en me
re moderne Kon~Lruklion end clc 
i Øjchlikkel her i Landet an,·c1Hl

lc Typer, har Svæveflyveklubben 
>l\foagcn af 1!136« fra Østrig anskafl'cl 
Tegninger til Typen Gumpcrl »G ~«. 
Del er cl Plan specielt benyttet som 
Træning!,p)an Lil A-, B- og C-Prøvernc. 
Del varierer i Udseende en Del fra c\c 
normalt benyttede Planer af denne 
Art, og er vel og~aa for den rene Be
gynder noget vanskeligere al bygge 
end disse. 

Det mest iojnefaldende er, at Planet 
er forsynet med Stræbere. Der kan si
ges en Del imod Stræbere paa el Sko
leplan, men vi mener dog, al de med 
det stærkere Bæreplan og en effektiv 
Affjedring af Landingsmeden er ab
solut fordelagtige. Planprofilcl er 
G-535, og Opbygnngen af Bæreplanet 
er meget lig »Grunau-Baby«. Planet er 
med to Bjælker, en kraftig Hovedbjæl
ke bygget op af to Brædder, kraflig 
udsparrel men med fuld Krydsfinerbe
klædning paa den ene Side, og en lcl 
Bagbjælke, som udgøres af cl Bræl, og 
nærmest har Karakter af en Hjælpe
bjælke. Den forreste Trccljedel er en 

·nftig Torsionsna.·sc :1f 1,5 mm Kryd :; 
finer, som skal optage Vridningsmo
mentet og som muliggør, al der kun 
anvendes een Stræber, !>Om er frem
:;tillet af et Profil-Staalrør. 

Balanceklapperne, som ud imod 
Plantipperne er kraftig opadbøjede, 
er clifferentialstyrede og tilsluttede di 
rekte til Styretøjet med faste Træk
stænger. 

Klapperne er saaledes altid rigtig 
indstillede, og man slipper for den he
:;værligL~ og tid-;pildcnde Justering 
ved !\fonteringen. 

Hovedstellel er bemærkehc~vic1·digt 
ved, al Hovechtolten er trnkket !>kraal 
bagud, hvilket muliggor Indbygning af 
el Sæde af en behagelig Form. Kolcn 
er formet og konslruercl noget mere 
kompliceret end f. Eks. p:ta >Slamc
ren «. 

Del er vor Agt, naar cl passende An 
tal Medlemmer har opnaaet A-Provcn, 
al forsyne Planet med en »Baatl«. Vi 
vil dermed opnaa en lidt større Ha- · 
stighcd og Fordelen ved paa el ret tid
ligt Tidspunkt at blive vænnet til al 
flyve i et lukket Cockpit. Paa denne 
Maade skulde vi kunne opnaa en god 
Træning, før vi begynder med Hang
flyvningen, hvortil vi paaregner, at 
Planet vil gøre god Fyldest, saa vi ik
ke lige straks behøver at benytte mere 
kostbare Planer som >Grunau Baby« 
og >Wolf«. >G 2« er et smukt Fartøj, 
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som man nok kan være bekendt at 
sælle i :Marken, og Bygningen af del 
vil være en god Forskole, inden man 
gaar i Lag med ~tørre Opgaver. Del~ 
l\l1.1lighed for hurtig l\lontering er en 
El:lenskab, som man maa sætte Pris 
JHHI. Paa et langt tidligere Tidspunkt 
paa Dagen kan man paabegynde sin 
Træning, hvilket vil !>igc, at man paa 
forholdsvis kortere Tid kan faa sine 
Prover overstaacl. 

Skolegliderens Data er folaende: 
Spændvidde .. .. .. .. .. .... ... ... . 10,94 111 
Plandybde ..... • ..... .... ............. 1,30 m 
Tornvægt ....... ..... .................. 85 kg 
F!y,·evægt . . .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . 170 kg 
Glidevinkel .......... ................. 1 : 1i 
Synkehastighed .. .. .. .. .. .. 110 cm/Sek. 
Flyvehastighed ......... 11 - Hi m/Sek. 

Suæueflyueklubben »Mcwge11« af 1936. 
Fredericiagade 25. Kobenhavn, I<. 

1 

Oversigtstegning til Oumpert .a 2·. 
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Vejledning for Bygning af Svæveplaner. 
Fremstilling af JJlcmbjælkeme. 

Foruden det, under Byggemateria
ler allerede omtalte, vil det være paa 
sin Plads at omtale Træets Opbygning 
lidl nærmere, idet der i det foregaa
ende er brugt Betegnelser som, Kærne 
og Splint. 

Ved Benævnelsen Træ for!,tam, der i 
del følgen-de Gran- og Fyrretræ, naar 
ikke andet er næYn t. 

Et Træs Stamme bestaar af >Ved-

Af Ingeniør C. Nielsen. 
( J<' ort øat fra forri ge Nr.) 

Kærnens Farve er som lidligL•Te om
talt, lidt mørkere end Splin len for F yr
retræet · Yedkommende, men ved 
c;rantræet kan Kærnen ikke skelnes 
skarpt fra Splinten. 

Grantræet Yed er, grundet paa sin 

Fig. 8. 

dele, og dette ige11 af >Kærnen « og 
>Splinlenc. Kærnen dannes i Træet, 
naar dette har naaet en vi s Alder, idet 
der inde ved Marven foregaar en Om
dannelse af Veddet derved, at LiYs
virksomheden ophører i Næringscel
lerne, og disses Indhold af forskellige 
Stoffer omdannes, hvorved Karrene 
Lilstoppes, og Vandledningsevnen helt 
eller delvis ophører. 

Den saaledes omdannede Del ur 
Stammen kaldes >Kærnen «, meden !> 
den uforandrede Del kaldes >Splin
ten « 

Fig. 9. 

!>ærlige · Opbygning, mere seigt end 
Fyrretræet!> Ved. 

Det egner sig derfor udmærket Lil 
Opbygning af Plan- og Rorribberne. 

Fyrretræet er lettere end Grantræet, 
og for begge Sorten, Vedkommende, 
gælder del, al Kærnen er lettere end 
Splinten. 

I Tal ser del i, aaledes ml: 

Fyrretræ{) Splint .... . ... . 480 kg J}l'. m" 
Kærne .... . .. 420 kg pr. 111" 

Grantræ} 
Splint .... ..... 500 kg pr. 111" 
Kærne . .. . .. . 440 kg pr. 111" 

Da del i Heglen er vanskeligt, al faa 
Træ uden Knaster, i de Dimensioner, 
der f. Eks. anvende~ til Planbjælker, 
vil det være rart, om man ved Indkøb 
·traks kan danne !-t ig en Mening 0111 

Træets Brugbarhed. 
Det er jo klart, at Knaster nedsætter 

Træets Styrke, og hvor Træet er udsat 
for en ren Trækspænding, betyder en 
Knast det samme som en tilsvarende 
Udskæring i Træet. 

Der skelnes mellem to Slags Knai,ter, 
nemlig >levende« og >døde« Kna!,ter. 
Førstnævnte stammer fra Træets le
vende Grene. 

Disse Grenes Kærne og Splint er 
nemlig i organisk Forbindelse med 
Stammens Kærne og Splint, derfor 
levende Grene. 

EL Snit Yinkclrel paa en saadan 
Kna!> l, ser ud som vis t paa Fig. 8 b. 

Døde Kna!,ler skyldes udgaaede 
(;rene. 

Naar dbsc rnadner og eflerhaan den 
falder af, vokser Slummen med Tiden 
uden om Grcn!,tumpcn for til s idst 
helt at indeslutte denne som en Prop . 

Mellem Træets Ved og en 11aadan 
Gren stump finde:, der !,e]vsagl ingen 
organisk Forbindelse. 

Et Snit vinkelret paa en død Knai. l, 
er vi st paa Fig. 8 a. 

En død Knast sidder i Reglen lu~l i 
Veddet. 

Træet kan have Vækslfejl, men del 
vil være for omfaltende, at komme 
for ]ungt ind paa disse Emner, blot 
skal jeg nævne, at Fyrretræets Splin I 
kan være blaalig i Farven, hvilket 
i;kyldes Angreb af Insekter og Svampe. 

Undgaa derfor Træ der er mi,;far
, e t. 

Fig. 8 c vber cl Snil gennem cl 
Stykke Grantræ, man ser tydeligt 
i\Iarvs lraalen og en Grens Forhindehe 
med denne. 

Træet kan ogsaa ha,·e cl Par ubeha
gelige Fejl , i.om vis t paa Fig. !l og 1(). 
Fig. !l \'i ser den :,aakaldle >Kærne
kløfte, som op!>laar paa følgende Maa
dc: Efterhaandcn som Træet bliver 
ældre, og Kærnen udtørres mere og 
mere pqa (irund af den mindre Vand
ledningsevne, vil Kærnen svinde, me
dens Splinten s tadig beholder sin 
Vandledningsevne og Fugtighed. 

Det er derfor klart, at der maa op
!,taa store tangtialc- og radiale Spæn

. dinger, der lilsidst udløses ved Dan
nelse af >Kærnekløft< eller , Hingskø
re«, som vist paa Fig. 1_0. 

Det er navnlig ved Træets Fod, al 
de to Fejl optræder. 
· Saalænge de Fejl, som er omtalt i 

de to 'Eks., er saa store, al man kan !,e 
dem, kan man vogte sig for dem, men 
der kan ogsaa tære saa fine Revner, 
at man ikke kan se dem med det blot
te Øje, og saa er de farlige (som tid
ligere omtalt ved Eks. med Bogen). 

(~' nrtsrultcs i uæstc Nr.) 

Fig. JO, 
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Flyveudstillingen • 
I Slagelse. Dansk Modelflyver Union. 

SLAGELSE Flyveklub afholdt Lør
dag d. 23. og Søndag d. 24. Jan. 
en Flyveudstilling i Kongressalen 

i Casino i Slagelse. Det blev en stor 
Sukces, idet den blev besøgt af om
trent 5000 Mennesker, og der vur 
Enighed om, at her blev Publikum 
budt paa en virkelig interessant Ud
stilling. 

Hærens Flyvertropper deitog med 
forskellige Ting. Paa Gulvet stod en 
Bristol Jupiter Motor flankeret af to 
Propeller, Modeller af de første Fly
vemaskiner samt en Række Billeder 
af alle Hærens Maskiner fra den første 
Begyndelse til de sidste nye, vedlagt 
de forskellige Maskiners Data. Under 
Loftet var udspændt en >lrvinc Fald
skærm hvori hængte en fuldt paaklædt 
Dukke. Det var oprindelig Meningen, 
at en af H. I. M. Jensens Maskiner skul
de have været udstillet, men Porten 
viste sig at være for lille. I Stedet fik 
man saa >Himmelloppenc, der vakte 
megen Opmærksomhed. Slagelse Flyve
klub udstillede selv sit Svæveplan, og 
desuden et Griinau Post Svæveplan 
ubetrukket. De tyske Flyvemaskinefa
briker repræsenteret ved Frederik 
Rahlff udstillede forskellige Modeller 
m.m. 

Det danske Luftfartsselskab udstille
de »Selandiac og >Kronprinsesse Ing
rid«, Dansk Svæveflyverunion var re
præsenteret ved en Stand med forskel
ligt Svævemateriale og Unionens Be
styrelse med Formanden i Spidsen ud-

14 

delte Propagandamateriale. H. I. M. 
Jensen udstillede sammen med Luft
foto«, og Arvid Hansen med Ilford Selo. 

I en Stand udstilledes John Tra
nums Faldskærmsudstyr, der især 
vakte Publikums Nysgerrighed, Dansk 
Luftværnsforening havde en Stand, 
hvor der udfoldedes en stor Virksom
hed, en Række lokale Firmaer udstil
lede, hl. a. S. K. i,·., Texaco, Bosch, 
Dansk-svensk Staal, Boghandel hvor 
ogsaa »Flyve var repræsenteret, en 
smuk Nimbus-Stand, og saavel Odense 
som Køge og Slagelse udstillede Svæ
vemodeller. Der forefandtes et arbej
dende Værksted, hvor forskellige Dele 
til Svæveplan fremstilledes. Silkeborg 
Flyveklub havde velvilligst udlaant 
sin Hangarflyver, og den blev belejret 
af Ungdommen. Alt i alt var det en 
righoldig og interessant Udstilling, 
der virkede som en god Propaganda 
for Flyvningen. Ydermere blev der 
begge Dage forevist forskellige Flyve
film. Klubben tjente en pæn Skilling 
paa det vellykkede Arrangement, hvil
ket ikke mindst skyldtes den lokale 
Presse, der havde lavet en stor Re
klame for Udstillingen. Klubben er 
endnu kun ung, den stiftedes d. 14. 
Oktober, men den har bevist sin Leve
dygtighed, og den har mødt saa megen 
Velvilje og Forstaaelse blandt Byens 
Borgere, at den nok skal udvikle sig. 

Klubben bringer alle, der har givet 
den en hjælpende Haand ved Udstil
lingen, sin bedste Tak. 

F OR at fremme Modelsporten op
fordrer Dansk Modelflyver Union 

hver Modelflyveklub til at lade af
holde Konkurrencer inden 1. April 
1937. Konkurrencerne skal foregaa i 
Overensstemmelse med de i »Flyves 
Decembernummer offentliggjort Reg
ler. 

Der konkurreres om længste Flyve
tid. Tiderne bør saavidt muligt tages 
med Stopure, men da man paa et saa 
tidligt Tidspunkt næppe kan regne 
med, at Klubberne har haft Raad til 
at anskaffe sig saadanne, kan man 
nøjes med at tage Tiderne med mindst 
2 almindelige Ure med Sekundviser. 
Man regner saa med Gennemsnittet af 
de aflæste Tider. 

Der konkurreres i følgende fire 
Klasser: 

1. Motormodeller af alle Typer unde1· 
100 cm Spændvidde. 

2. Motormodeller af alle Typer over 
100 cm Spændvidde. 

3. Svævemodeller af alle Typer under 
150 cm Spændvidde. 

4. Svævemodeller af alle Typer over 
150 cm Spændvidde. 

De bedste opnaaede Tider med An
givelse af Modellen Type og Ejerens 
Navn skal være »Flyves Redaktion i 
Hænde senest den 5. April, hvorefter 
de bedste Landsresultater vil blive 
præmierede. Nærmere om Konkur
rencen i >Flyves Marts Nummer. 

FRAMODELKLUBBERNE 

N Y KLUB I SKOVSHOVED. Nu er 
der ogsaa dannet en ny Model

klub i Skovshoved: Skovshoved Mo
delflyveklub med Hr. H. Bøcker Peter
sen, Korsgaardsvej 3, Chl., som For
mand. Klubben raader allerede over 
adskillige Modeller - dels Motor- og 
dels Svævemodeller, og skulde der 
være nogle interesserede unge Menne
sker, der kunde have Lyst til at være 
med i Arbejdet, bedes -de venligst hen
vende sig til Formanden. 

EMBLEMET. I »Flyve Nr. 12 bragte 
vi en Tegning til et Emblem, der 

skulde være fælles for alle danske 
Modelflyvere, idet vi dermed efterkom 
et Ønske, der har været fremsat af 
mange Læsere. Af de Breve, vi i den 
Anledning har modtaget, fremgaar 
det, at Tegningen er blevet vel mod
taget overalt. Men inden vi gaar i 
Gang med at lade Emblemerne lave, 
vil vi gerne høre lidt flere Udtalelser, 
og vi beder derfor Klubberne, der 
ikke har skrevet om denne Sag til os, 
gøre det snarest muligt. »Flyves Adr. 
er: Vesterbrogade Nr. 60, Kbhvn. V. 
I det hele taget vil vi gerne høre lidt 
om Livet i de forskellige Klubber, -
høre lidt om, hvad der er præsteret i 
det snart halve Aar, der er gaaet, si
den der kom Gang i Oprettelsen af 
danske Modelklubber, 



STROLCHS 
MERITER 

H aslev Modelflyveklub skriver til 
>Flyve: 

Vi har hermed den Glæde at kunne 
meddele Redaktionen, at vi har be
gyndt det nye Aar paa en særdeles lo
vende Maade. En lige nybygget 
>Strolch« har i den sidste Tid atter 
vist denne Types udmærkede Flyve
egenskaber. 

I det ideelle Flyvevejr i de sidste 
Dage startede vi med store Forhaah
ninger den nye >Strolch«. 

De første Flyvninger slog dog straks 
vore Forhaabninger til Jorden, men 
med en temmelig ond Samvitt_ighe? 
satte vi alligevel >Strolchen« op 1 HøJ-

Strolch i Luften. 

tart. I smaa Svingninger steg Model
len op mod den skyfri Himmel, og 
faa Sek. efter for vi hæsblæsende og 
sveddryppend'e af Sted for at følge 
den saa længe som muligt. 

Blidt og yndefuldt havde den Jagt 
sig til Hvile i Top,pen af nogle smaa 
Grantræer efter at have foretaget en 
Flyvning paa den for os saa impone
rende Tid af 4 Min. og 41 Sek. - Ny 
Rekord. 

Efter et Kvarter Tid steg >Strol
chenc atter. 

Denne Gang fløj den kun 3 Min. og 
28 Sek. men en noget længere Distan
ce ca. 1 ½ km, og inden vi fandt de~ 
igen var det omtrent mørkt, og v1 
turd~ derfor ikke flyve mere den Dag. 

Næste Dag præsenterede samme ud
mærkede Flyvevejr, dog havde Vi!l• 
den vendt sig, saaledes at den gik 
paa langs af en fuldstændig aaben 
Vej og vi fik den Ide at starte Model
len' med >Cyklehøjstarte. Efter nbgle 
Flyvninger paa 3 Min. gav vi den 
ca. 200 m Snor. 

Denne Gang steg Modellen fint -: 
fuldkommen lige op med en svag Hvi
nen der lød som sød Musik for vore 
Øre~. Roligt og majestætisk holdt Mo
dellen sig et Minut imod Vinden, 
hvorefter den langsomt drejede om, 
saa den fik Medvind, og med fuld 
Fart fløj den af Sted ud over Byen og 
ud over Skoven paa den anden Side, 
og vi op paa Cyklerne og efter den. 
Med halsbrækkende Fart for vi gen
nem Byen, mens Eder og Forbandel
ser svirrede om Ørene paa os. Da der 

var gaaet 6 Min,. og 4 Sek., tabte vi 
den af Syne, idet den ~ik ned bag 
nogle Træer. I Tiden vanerede de to 
Stopure kun 1 ½ Sek. 

En stærkt interesseret, der var paa 
Motorcykle var kørt i Forvejen og 
overværed; et Syn, som vi alle vilde 
have givet meget for. 

Modellen var ved at gaa ned i en 
Lysning i Skoven, idet den betænke
ligt nærmede sig nogle høje Bøgetræ
er. Pludselig tog en stærk Opvind !1en 
og hev den op i Toppen af et af disse 
Træer, selvfølgelig det mest utilgæn
gelige, og der blev den hæn~ende, og 
et Øjeblik efter arriverede v1. 

Efter nogen Forhandling hentede ".i 
en Brandstige, som kunde naa op hl 
de nederste Grene, og derefter afslø
rede et af Medlemmerne sig, som den 
lokale Tarzan og bragte med Fare for 
sit Liv Modellen ned, der mærkvær
digvis ikke have taget Spor Skade. 

I Triumf bar vi Modellen hjem. 
Efter en næsten søvnlø Nat kom 

Søndagen (d. 10. 1.) med omtrent 
samme Vejr. 

Efter Middag kørte vi saa ud med 
Modellen igen. Første Flyvning efte_r 
Højstart sluttede i Toppen af et høJt 
Vejtræ til stor Forundring for de nær
værende Bønder, der uden Samvittig
hed stangede efter Modellen med en 
Høtyv der var bundet paa en kort 
Stang.' Med lidt Forsigtighed fortsatte 
vi >Stangeriet« og lidt efter havnede 
den i Armene paa vor Flyveleder 
>Swanc. 

Ved næste Flyvning tørnede Model
len imod Bygrænsestenen, og Planet 
gled af, saaledes at Kroppen laa i Has
lev og Planet i Bregen tved. 

Tredie Flyvning præsenterede no
get helt andet. Modellen naaede op i 
en Højde af ca. 180 m, hvorefter den 
foretog en Flugt skraat imod Vinden 
paa ca. 1 km, saaledes at den kom ind 
over Byen. 

De lokale Spejdere og F.D.F.ere hav
de tilfældigvis samtidig Nytaarspa
rade. 

Efter at have kredset to Gange over 
Byen i store Kurver vilde >Strolchc 
ønske Spejderne glædeligt Nytaar og 
fløj nu i en Højde af ca. 10 m hen 
over Hovederne paa dem, hvorved den 
distraherede Musikken saa meget, at 
den kom ud af Takt, mens Resten af 
dem var ved at vride Halsen af Led. 
Et arrigt: >Se lige .. ud«, bragte dem 
dog straks tilbage til Virkeligheden. 

Da vi fik fat i Modell'en, der var 
havnet i en Have, var vore Fingre og 
Øren saa stivfrosne, at vi hævede 
Flyvningen for den Dag. 

Som De ser var dette jo en udmær
ket Begyndelse paa 1937, og vi haaber 
at fortsætte, idet vi ønsker >Flyve et 
godt Nytaar og takker for hidtil be
hageligt Samarbejde. 

Haslev Modelflyveklub 
C. W. Bering, 

Formand. 

SEE FABRIKS 
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Ny Flensted-Jensen Model. 
D 

EH er visl ikke mange dan ske 
i\[odclhyggere, der ikke kender 
Navnel Knud Flen~tecl-Jenscn, 

dels fra den udmærkede Bog: i\lodel
fl yv ning, som enhver, der on~kcr al 
~ællc .~ig ind i Modelflyvningens for
~kellige Dele hor læse og del s fra nog
le særdeles ,·eirl y ,·e1ulc i\Iodcllcr, der 
er 1:imukl repræscnlcrel i man ge al' 
vore Klubheri, ~Iodelbc!,[and. 

Hr. Flcn slcd-Jcnscn har nu konslru 
ercl nogle nye i\Iodcllcr, af hvilke vi i 

~---·- / 
? 

;, 
,;/_ 

delle Nummer ofl'enlliggor Tegningen 
Lil en Svævemodel. Tegningen kan 
faas i naturlig Størelse li! en Prb af 
2 Kr. 25 Øre. I mc~le Nummc1· brin
ger vi Tegningen lil lclbyggcl l\'lolor
moclcl. 

Svævemodellen er i særlig Grad lænk I 
som en Termikmodel, hvorfor der 
kræves Lo Ting af den, nemlig, at den 
har en ringe Planbclm,Ln ing, og at den 
gaar sikkert i Højslarl. Den foreliggen
de Model opfylder i fuldt :\laal begge 
di s~e Fordringer. Modellen er nogel 
vejrhaneslabil, hvilket er en medvir
kende Aarsag Lil dem gode Højstari 
egen skaber. Planbclaslningen er saa 
lav som 15 g/dm' . Hcsullalel er da 
ogsaa, al Modellen reagerer krafligl 
overfor selv rlen svageste Opvind. 

:Modellen kan foruden ved Haand
slart bringes i Luften , ·ed Lohc!,Larl 
og ved Katapulthøjstart. I s icblc Til
fælde anvendes en Startsnor, hvoraf 
¼ er af Gummi, 33 mm, Hes ten af 
fasl Snor. Naar Gummien strækkes li! 
3 Gange sin egen Længde, kan den 
bringe Modellen ligesaa højt op, som 
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den fa ste Snor er lang. Eks. : 75 111 

Snor og 25 m Gummi giver ca. 75 111 

Hojde. \'cd Anvendchen af en doh
bell saa lang Slarlsnor kan man i 
s tille Vejr skyde l\lodellen op li! 150 
m Højde, hvorfra den kan l'lyve be
Lydelige Slrækningcr. Blæser det, kan 
man faa den endnu høje re op. !\lan 
maa da blot være varsom med ikke 
al spænde Gummien for krafligl. 

i\Iodellen egner ~ig ogsaa særdclc-; 

godt til Hangfl yvning. 

-· id
_, 
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;? 
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Apropos Tegninger, saa hænder del 
jævnligt, al Hedaktionen faar Anmod
ninger fra Læsere rundl 0111 i Lande! 
om at bringe udenlandske "fegninger 
- særlig lyske. Del kunde vi i og 
for sig naturligvis godl gorc, men vi 
ser del mere som Bladets Opgave at 
fremme de clanske Kon struktioner, 
der jo ogsaa utvivl somt, eflerhaanden 
som i\Iodel sporlen udvikler sig her
hjemme, kan komme fuldl ud paa 
Højde med Udlandets. Den i\Iodcl, vi 
bringer i dette Nummer, er det saa
ledes allerede, og , Flyv« vil i Frem
Liden som før kun benytte den spar
somme Spalteplads Lil al bringe dan
ske Konslruktioner. 

Modelbyggere. 
Gummisnor, Japanpapir, Balsa
træ og andre Modelmaterialer. 
Prisliste sendes mod Porto. 

Helge Nielsen, 
Ouldbergsgade 724, Kbhvn. N. 

-FRAMODELKLUBBERNE 

O DENSE l\IODELFLYVE-KLUB hav
de i 1 '/~ Aar in lcl Værksted, men 

klarede sig alligevel heil godt, idel de 
Medlemmer, der ikke kunde hygge 
hjemme, fik Lov til al hygge ho), en 
eller anden af de l\lccllemmer, der 
havde Plads dcrlil. Fra 1. November 
lejede Klubben imidlerlid en lidligcrc 
Kulkælder i K.F.U.M.'s s tore Bygning 
i Oden se. Der var nalurlig,•is ikke 
nelop rent. Men Bestyrelsen og cl P.ar 
andre energiske l\lcdlemmer fik Orden 
paa Sagerne. Først blev all Kublovcl 
fejet ned - uha. Derefter blev V:cg
genc kalkede adskill igc Gange, og fire 
Lamper blev sal op. Derefter kobl e vi 
en l\lasi,c Træ (del var væmmeligt 
dyrt) og tømrede el nwgcl langl og 
hredl Bord sammen og clc,;uden nogle 
Ba~nke Lil Moderne. Da Væggene cl'l cr
haanden var blevcl hvide, blev de 
pyntede med en Del Lurtfart,;plaka
lcr, som vi havde Lilovcrs fra Udstil 
lingen i ,Januar 1936. Lokalet er ca . 
4 m bred!, 7 m langl og ikke mindre 
end 5 !\foler højl. 

Lokal el er aaben L lrc H vcrdage 0111 

Eftermiddagen, de Lre andre om Ar
tenen. Efter Tur skiftes Bestyrelses
medlemmerne og cnkelle andre Lil al 
have Vagl. Paa Værkstedet findes 
Tegninger og Byggeplaner, Materialer 
og en righoldig Samling nyt Værkloj. 
\'ærkstedel har værel godt bcsogt, og 
i Dagene før Stævn el var det ren I 
galt, i,aaledes at der maatte holde~ 
aahenl rnegcl længere end til dagligt. 
Del har visl sig, al Modellerne hlivcr 
bedre, naar de er byggel paa V~l'rk
:; tedet, end naar de er bygget hjeinm , 
idel de mere erfarne Medlemmer hjæl 
per og vejleder de mindre erfarne. 

Den 22. November 1931i havde 0.i\'1 .
F. Flyvcdag paa fladt Terræn, og der 
hlev foretaget talrige Hnj slarlcr. Son 
dagen derpaa , den 29., skulde der ar
holdes et stort Stævne i del hakkede 
Terræn ved Tommerup. Oel bl:csle 
en Del fra Morgenstunden, men man 
tog allige,·el derned og begyndte pa a 
Konkurrencen. En Del l\lcdlcmmcr l'ra 
Skjernklubben var komme! lil Siede 
med nogle Motormodeller, men dem 
blæste det for s tærkt lil. Lidt cflcr 
begyndte del al regne og sne, og ),aa 
maatle ogsaa Svævemodellerne holde 
inde. Stævnet blev aflys t, og de tre 
Sølvpokaler blev gemt til en anden 
Gang. Efter al have drukket Kaffe i 
Kroen tog man hjem til Odense. 

0. l\1.-F . afholdt i Januar 193(i den 
første dan ske Udstilling, der udeluk
kende omfattede Modelflyvemaskiner. 
Allerede nu har Klubben i Sinde al 
gentage Eksperimentet - og det paa 
en bredere Basis. dslillingen holde~ 
aaben en Uge fra den 26. Februar lil 
den 4. Marts og afholdes alter i Kun)ol 
udslillingsbygningen paa Filosofgan 
gen i Odense. Udstillingen varer all
saa dobbelt saa længe som sidst og af
holdes i en dobbelt saa stor Sal. Med
lemmer fra andre Modelflyveklubber 
er velkomne. 



I 
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FAAS I ALLE LUFTHAVNE JORDEN OVER. 

A/s DANSK-ENGELSK BENZIN & PETROLEUMS CO., SHELL-HUSET, KØBENHAVN V . 
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Meddelelser fra Selskabet. 

New York-Paris. 

A ERO-CLUB de France har nu ud
sendt Propositionerne for det 

store Løb New York - Paris, som del 
er Hensigten at foranstalte i Løbet al 
August Maaned i Aar som en Højtide
ligholdelse af Ti-Aaret for Lindberghs 
berømte Atlanterhavsflyvning. 

Løbet, der doteret med et Præmie
beløb paa 3 Millioner Francs, arran
geres af Aero-Club de France og Na
tional Aeronautic Association of USA. 
og staar aabent for Deltagere fra alle 
Lande, der er tilknyttet F .A. I. 

Alle nærmere Oplysninger faas ved 
Henvendelse til Selskabet. 

lsle of Man Air Races. 

THE June Effort and Season Exten
sion Committee of Douglas, Isle 

of Man, har udsendt Propositionerne 
for en international Flyvekonkurren
ce, der skal afholdes den 29. og 31 . 
Maj i Aar. 

Første Del af Konkurrencen bestaar 
i en Handicapflyvning fra London til 
Man den 29. Maj, og anden Del af to 
Flyvninger Øen rundt: 1) The Man 
Air Derby og 2) Løb for Maskiner 
med indtil 75 HK. 

Alle nærmere Oplysninger faas ved 
Henvendelse til Selskabet. 
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Meddelelser fra 
Dansk SvæveØyver Union. 

I NTERESSEN for Svæveflyvningen 
her i Landet er ved at vaagne. Man 

ser det tydeligt af de mange Svæve
flyverklubber, der dukker frem over
alt. Esbjerg har faaet en Sportsflyve
klub, der allerede har købt en færdig 
Stamer og Lippisch og er stærkt paa 
Vej med Bygningen af et nyt Svæve
plan. 

Haslev har ligeledes faaet sin Svæ
veflyverklub, ogsaa der er man igang 
med Bygningen af en >Stamerc. 

I Randers bliver der i disse Dage 
startet en Svæveflyverklub under Nav
net Randers Svæveflyverklub. For
mandens Adresse er: Hr. Chr. Zacho, 
Villa >Takc, Randers. 

I Hellerup er der ligeledes nogle 
unge Mennesker, der har startet en 

Svæveflyverklub under Navnet >Cu
muluc. De har Værksted paa Esthers
vej 41 og tager imod nye Medlemmer 
hver Onsdag og Fredag mellem 8 og 
10 Em. Formandens Adresse er: Hr. 
Johannes Mark, Rygaards Alle 68, 
Hellerup. 

I Silkeborg har man i Juledagene 
haft Besøg af Danielsen & Co., og 

dette har givet sig Udslag i, at Klub
ben har faaet en Julegave af disse paa 

500,00 Kr. Vi skal tage meget fejl, om 
ikke der nu kommer Ekspresfart over 
Bygningen af deres nye Wolff, saa 
denne kan være færdig til Unionens 
Stævne i Jylland i Juli Maaned. 

Alf Dochedahl. 

Svæveterræn paa Vestkysten. 

I >Flyves sidste Nr. skrev Hr. Inge
niør E. Vøgg en meget interessant 

Artikel om >Svæveflyvning i Tysk
lande, og Hr. Vøgg slutter med en 
Omtale af den jydske Vestkyst, hvor 
der efter hans Mening findes adskil
lige Steder egnet for Oprettelsen af en 
Svæveflyveskole. 

Til disse Betragtninger vil jeg s0111 
lokal kendt fremsætte yderligere Op
lysninger, som jeg mener er af stor 
Interesse for dansk Svæveflyvning. 

Paa en mange Kilometer lang stejl 
Skrænt, mellem Slettestrand og Tra
num, findes der sikkert et efter dan 
ske Forhold enestaaende Terrain for 
Hangflyvning, og da Arealerne er for
holdsvis billige, vil der s ikkert let kun
ne lejes eller købes et passende Area l 
for Oprettelsen af en Flyveskole i 
Lighed med den tyske paa Sylt. 

Skulde der blandt danske Svæve
flyvere være Interesse for nævnte 
Terrain, er jeg til Tjeneste med alle 
Oplysninger, og skulde een eller nn
den have Lyst til at bese Forholdene, 
er han velkommen. 

Johs. Olesen, 
Urmager & Guldsmed, 

Skovsgaard Tlf. 49. 

DUNLOP 
FLYVEMASKINE RINGE, 

HJUL & BREMSER 



Type V. 263 
Turn & Bank lndlcator 

(Electrical Type) :! 

HARLEY Alrcraft Landing Lamp 
Type V. 501 c. 8" .Shallow• Fully Retractable Model 

Type V. 341 
Automatic Air Log 

S'o-me o-j AIRCRAFT 1NSTRUMENTs .fpeciulities 

Eneforhandler for Danmark: 

ALFRED RAFFEL AKTIESELSKAB 
FARVERGADE 16 • KØBENHAVN K. 
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HERHJEMME FRA 
Optagelsesfesten i "Danske Flyvere". 

I Overværelse af Foreningens Pro
Leklor, H s. Kgl. Højhed Kronprin

sen, Foreningens Æresmedlemmer, 
Dir. Roberl Svendsen, Dir. Ellehum
mer og Mester P. Nielsen, afholdt 
>Danske Flyvere« sin aarlige Oplagel
sesfes t i Officersforeningens Selskabs
lokaler Lørdag den !J. Januar. 120 
Medlemmer havde givel Møde, og der
i!Jlanclt var Hs. Kgl. Højhed Prin s 
Axel. Som nye Medlemmer optoges (i 
Marineflyvere, 23 Militærflyvere og 5 
Privatflyvere med Danmarks første 
kvindelige Fly,•er, Oben,tinde For.~lev 
i Spidsen. 

Talen for de unge Flyvere holdtes 
af Foreningeni. Generalsekretær, Inge
niør Cai Cuspersen, cler bl. a. næv
nede, at Foreningen havde beslullet 
at realisere sin Tanke fra 1930 om at 
rejse - et Monument for forulykkede 
danske Flyvere. 

Nye Trafikflyvere. 

F ORUDEN den tidligere Stations
chef, Løjtnant Egebjerg, har Det 

Danske Luftfartselskab fra Foraars
sæsonens Begyndelse engageret føl
gende- tre Flyvere som vordende Luft
kaptajner i Selskabets Tjeneste: Løjt
nanterne A. II. Hansen og Poul Jensen 
samt den tidligere Flyverløjtnant Tox
holm. 

Radiofyr i Lufthavnen. 

F OLKETINGETS Finansudvalg har 
tiltraadt det af Trafikminister 

Fisker fremsatte Forslag om Opførelse 
af et stort moderne Radiofyr i Ka
~Jrup Lufthavn til et Beløb af 178.000 
..l'lr..lU.ll'-'l• 

Kaptajn Bjarkov faar Tilbud om at flyve 
-en amerikansk Maskine over Atlanter
havet. 

D EN dansk-amerikanske Ingeniør 
Jack fledegaarcl, der repræsente

rer den amerikanske Flyvemaskine
fabrik >Taylor Aircraft«, og som fører 
Forhandlinger med de danske Myn
cligheder om Oprettelse af en Flyve
maskinefabrik her i Landet til Frem
s tilling af en billig Sportsflyvema-

skine, har reltet en Forespørgsel til 
Kaptajn Bjarkov, om han eventuelt 
vilde flyve en af Fabrikens Maskiner 
fra Amerika via Grønland til Dan
mark. Som bekendt har del franske 
Lufttrafikselskab Mr France i Anled
ning af 10-Aarel for Lindberghs Al
lan terhavsflyvning udskrevet en Kon
kurrence om en Ha tighedslyvning 
mellem New York og Paris i indevæ
rende Sommer, og i den Anledning 
vil Taylor-Fabriken som Propaganda 
lade to af s ine Maskiner gennemflyve 
den samme Rute, som Lindbergh fløj 
for fire Aar siden. Kaptajn Bjarkov 
har svaret, at han er meget interesse
ret i Planen, men at han først maa 
kende de nærmere Enkeltheder, inden 
der træffes endelig Bes temmel se. 

Det er Fabrikens Hensigt at lade 
Flyvemaskine Nr. to føre af en ame
rilrnn sk Flyver. 

50 Aar. 

D EN 21. .Januar fejrede en a f Flyv
ningens Pionerer, Generalsekre

tær i >Danske Flyvere«, Ingeniør Cai 
Caspersen, sin 50-aarige Fødselsdag. 
Cai Caspersen, der har Militærflyver
certifikat Nr. 7, er lige saa velkendt 
som Motorsportsmand, Automobilfor
hancller og Repræsentant for en .Ræk
ke af de største Fabrikker indenfor 
Flyvemaskineindustrien, som han er 
afholdt af sine Forretningsforbindel
ser og den store Vennekreds, han i 
Aarenes Løb har skabt sig, og talrige 
Lykønskninger sendtes ham paa Fød
selsdagen. Flyvernes Kreds havde 
særlig Grund til at lykønske ham, idet 
Cai Caspersen i de Aar, han har været 
Medlem af Bestyrelsen i >Danske Fly
verec: , har udrettet et stort og opof-
rende Arbejde for Foreningen. 

Omkring en Redegørelse. 
(Fort snt. fm Side li) 

som dansk Privatflyvning befinder 
sig i, skal man rette en indtrængende 
Anmodning til Hegering og Rigsdag 
om at foretage del nødvendige Skridt 
til, at de nuværende Tilstande hæves, 
og at tilstrækkelig Valuta anvises til 
Indkøb af mindre Flyvemaskiner til 
forretningsmæssig og privat Brug.« 

Man maa inderlig haabe, at denne 

Luftfartfors i kr in ger 

I 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 
Fraktion for Danmark 

Tlf. Central 12793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 

Selskabets Henstilling maa btere 
Frugt i Form af den nødvendige Va
lutatildeling, om ikke dansk Privat 
flyvning helt skal kvæles, men skulde 
dette Haab ikke gaa i Opfyldelse, maa 
de t danske Folk have el uafviseligt 
Krav 'J)aa at faa at vide klart og nøj
agtigt, hvorfor det ene af alle civili
serede Folkeslag ikke maa have Lov 
til at drage den fulde Udnyttelse af 
vor Tids trafiktekniske Udvikling -
hvorfor det ene af alle ikke maa have 
Lov til at benytle Luften som Trafik-
vej. I(. J. 

Paa Flyveskole. 
t l' ortsnt fm Side 7) 

~nillel er s ikkert ikke ret mange Me
ter over .Jorden, saa det er kun el 
gan ske lille Hop (med en Flyvemaski-

"' "! "! ., • •"! ro •" • l 
II C/ U CI :,n.c11 11.1 , J.Vl ctL 1.11.11.151., 1.,11 U \,,1Vp " 

Paa en eller anden l\Iaade maa det 
være lykkedes for mig at udføre dette 
Hop nogenlunde tilfredsstillende, for 
der gik kun nogle Dage inden jeg mod
tog en højtidelig blaa Konvolut inde
holdende en længere Skrivelse, al 
hvilket det fremgik, at jeg var vejet og 
fundet - tilpas, samt at jeg skulde 
møde paa I<1yveskolen Kl. 0700 l\lan 
dag den . . . (og jeg som ikke kan lide 
at begynde paa noget nyt paa en Man -
dag!) ~. 

FLYVEMASKINER OG TILBEHØR 

G Q Faldsk~rme 
K. L. G. T~ndrør 
Smith's Instrumenter 
Eagle Flyverkameraer 
Letmetallegeringer 

Udspring med 
G Q Faldskærm 

Faas hos 

ALFRED RAFFEL A/s 
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i Kastrup Lufthavn 
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NY TYSK MOTOR 
TIL SPORTSMASKINER 

BRANI>ENBURGJSCHE :\IOTOREN
WERKE ved Berlin, der inden
for Flyvemotorbranchen er el 

nyt Firma, har bragt en 7-cylindret 
Stjernemotor paa Markedet. Det er en 
luftkølet Benzinmotor med Typebe
tegnelse Sh. 14 A.4, der udvikler 120/ 
150 H.K., d. v. s. en Type, der passer 
til Sports-, Turist- og Skoleflyvema
skiner. 

Ved en passende Anvendelse af Let
metal er Motorens Vægt bragt ned til 

Sh. 14 A. 4 anvendes i forskellige tyske 
Sports/lyvemaskiner m. m. 

Herover øverst: Heinkel-Kadett. 
Nederst: Hopfner Sø/lyvemaskine. 

Til højre: Focke Wulf-Stieglitz, Baye
riche Flugzeugewerke. 

135 kg; men foruden Valget af Mate
riale skyldes den ringe Vægt bl. a. og
saa Cylindrernes Anbringelse i Stjer
neform og den dermed opnaaede 
Vægtbesparelse i Konstruktionen af 
Krumtap og Lejer. Sh. 14 A.4 er, med 
sin gunstige Egenvægt, af en Motor
ydelse paa ca. 21 H.K. pr. Liter, sær
lig egnet til Drift over længere Pe
rioder. 

Det forholdsvis store Cylinderantal 
medfører den seks- eller ottecylin-

Den nye Motor - Sh. 14 A. 4. 

drede Automobilmotors Fordel over
for den firecylindrede: en rolig og 
vibrationsfri Gang, og Cylindrernes 
Anbringelse i Stjerneform giver den 
en yderst fordelagtig Afbalancering. 

Alle Motorens Dele er let tilgænge
lige og lette at forny, hvorved Udgif
terne til Eftersyn og Vedligeholdelse 
holdes nede paa et meget lavt Niveau. 
Man har bestræbt sig for at gøre Mo
torens udvendige Dimensioner s aa 
smaa som mulige, og kun Cylinder
hovederne naar udenfor Flyvemaski
nen s Strømlinjeform. 

Brandenburg-Motoren har allerede 
fundet Anvendelse i adskillige tyske 
Flyvemaskiner, hvoraf vi nævner 
Focke Wulf-Stieglitz, Bayerische Flug
zeugewerke - Me 108, Hopner - Sø
flyvemaskine, Heinkel - Kadett, Klem 
- Kl 32 og Biicker >Jungmeis ter«. 

Motoren Data er følgende: 

Cylinderantal ........................ 7 
Boring .. . . . .. .. .. .. .. . . . .. .. . . 108 mm 
Slaglængde .................. 120 mm 
Største Diameter .. .. .. .. . 936 mm 
Største Længde ............ 975mm 
Ydelse ved Maksimum (2200 O/M) 

160 HK. 
Ydelse ved Marchhastighed 

(2050 O/M) 128 HK. 
Forbrug af Benzin 

230-250 gr pr. HK. 
Vægt ........................... 135 kg 



Dragon Rapide 
den nye 

Aalborg-Maskine. 

Passagererne har det saare behageligt 
i en Dragon Rapide. 

FLYV bringer denne Gang paa 
Forsiden Billedet af den kendte 
de Havilland-Trafikmaskine DRA

GON RAPIDE, som det i Almindelig
hed forventes at ville blive den Type, 
der skal indsættes paa Aalborg-Kø
benhavn Ruten, naar denne genaabnes 
til Foraaret. Muligvis kan Maskinen 
først leveres lidt senere, da Fabrik
kerne indtil Juni i Aar er fudt optaget 
af at fremstille de mange Maskiner, 
der gennem 1936 er blevet bestilt net
op Rf rlPnnP Type. Næsten alle de se
nere Ordrer er indgaaet fra Selskaber 
i England og i Udlandet, som har lang 
Tids Erfaring med Dragon Hapide el
ler Express Air Liners, og som ønsker 
at sætte flere af disse Maskiner ind 
paa Ruterne i 1937, hvilket turde være 
et godt Bevis paa, at disse Maskiner 
har arbejdet tilfredsstillende. 

Som omtalt under Artiklen: Eng
lands indenlandske Luftruter blev 
Dragon-Typen skabt ved et Samar
bejde mellem Mr. Hillmann, den 
egentlige Grun~lægger af England~ 
interne Ruter og de Havilland-Fa
brikkerne, idet Mr. Hillmann on skecle 
en Type, der var mere egnet til in 
denlandsk Brug end de store og dy
rere Luftlinere til Kontinentalruterne. 
Dragon Rapide af 1937 er den sidste 
og mest moderne Udgave af disse nu 
saa anvendte Maskiner. Den er forsy
net med Flaps, der yderligere forøger 
dens gode Start- og Landingsegenska
ber, og forøvrigt har den undergaaet 
andre betydelige Forbedringer, der 
sikkert vil skaffe den en endnu større 
Skare af Tilhængere end før. At denne 
Skare allerede er stor fremgaar af den 
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Kendsgerning, a't ikke mindre end 40 
Selskaber har købt di'ise Maskiner. 

Det kan nævnes, at den engel~ke 
Kongefamilie ikke i Øjeblikket ejer el 
ler benytter andre Flyvemaskinetyper 
end Dragon Rapide, og denne Maskine 
bruges hyppigt til Rejser i Ind- og 
Udlandet. Det engelske Luftmini s teri
um har ogsaa en Dragon Rapide, som 
benyttes af Luftfartsraadets :\ledlem
mer og andre prominente Statsem
bedsmænd. Det kan kun tænkes, at 
der til saadanne Formaal vælges den 
bedste og paalideligste Maskine, der 
overhovedet kan skaffes. 

Endvidere har Fabrikken fornyligl 
modtaget Gentagelsesordrer fra saa 
velkendte Selskaber som Olley Air 
Service i London, Cook Strait Air
ways of New Zealand, Personal Air
ways i London og Rhodesian and 
Nyassaland Airways of Salisbury. Ef
ter en omhyggelig Undersøgelse af 
samtlige Typer har det finske Sel
skab Aero 0 /Y bestemt sig for Dragon 
Rapide til de indenlandske finske Ru
ter, ligesom den lettiske Regering har 
bestilt to af denne Type til samme 
i< ormaal. Yåerllgere Beslllh nger el' 

indgaaet fra Sydafrika, Kanada og 
Australien, hvor man ~om næYnt alle
rede i nogen Tid har haft denne 
driftsikre og paalidelige Type i Brug 
med særdeles tilfredss tillende Resul 
tater. 

Dragon Hapide er en tomotoret Ma
skine sædvanligvis udstyret med to 
200 Hestes Gipsy Six Motorer, der kan 
præstere en Marchfart paa ca. 220 
km/T. Den kan medtage 8 Passagerer. 

Eks-Kong Edwa1ds Dragon Rapide som 
blev stærkt benyttet til Inspektionsrejser 

landet rundt. 

Aristokraten blandt Motorcycler 

~ 
Et B. P. Mærke 

Uovertruffen Konstruktion 
Højeste britisk Kvantet 

Bllllgste danske Priser 
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 2878 

Stor Gave til 
engelske Flyvere. 

FLIGHT meddeler, at Viscount 
Wakefield of Hythe, Lederen af 

den engelske Castrol-Koncern har 
skænket i'. 10.000 (godt Kr. 200.000) 
til det engelske Flyvevæsens Velgøren
hedsfond. Summen vil særligt blive 
anvendt til en videre Uddannelse af 
Flyveres Børn. Om denne Gave skri
ver >Flight« følgende: 

>Det er Bevis paa den nuværende 
Tids sunde Livssyn, naar Mænd, cler 
er blevet velhavende som Resultat af 
deres Evner og det Arbejde, de har 
udført inden for deres Lands Indu
stri, er rede til at hjælpe andre ved 
nt bortgiYt; ~tore P ;;;n 0 c:,ummer, ;:;u1n 

det har kostet dem s tore Anstrengelser 
at samle. At rose Lord Wakcfield for 
denne Gavmildhed er ikke nødven
digt. Den bedste Tak, han kan faa, 
vil komme fra de H. A. F. Flyveres 
Børn, som han vil have hjulpet til en 
Sukces i Livet.< 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Til Læsei-ne ! 
0 PMÆHKSOMHEDEN henledes paa, 

at Indlæg, Meddelelser o. lign., 
der øn ske~ optaget i >Flyv<, maa være 
Hedaktionen - Adr.: Vesterbrogade 
(iO, Kbhvn. V. - i Hænde senest den 
20de i ~Iaaneden for at kunne blive 
optaget i Bladets næste Nummer. 

Returporto maa vedlægges, hvis Ma
nuskripterne ønskes tilbagesendt. 

Forespørgsler o. lign. kan kun for 
ventes besvarede, saafremt der er ved
lagt Returporto. 

Redaktionen. 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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PIUS: 

THE "BRISTOL" MERCURY ENGINE - SERIE vm & IX 

,,Present-day "Bristol" Aero Engines have achieved a world
wide reputation for elever design and superb workmanship, 
a reputation which could have been established on nothing 
but sheer merit." - ,,FLIGHT", Nov. 5, 1936. 

" 
THE BRISTOL AEROPLANE 
COMPANYLTD.ENGLAND 

Repræsenteret i Danmark og Island ved 
A. B. C. Hansen Comp. - Industribygningen - København. 

Ansvarlig overfor Presseloven: 
Pr. Aargang Kr. 4,20 
Pr. Nummer 35 Øre 

EJVIND CHRISTENSEN 
BOGTRYKKERI & FORLAG 
Vesterbrogade 60 • Telf. 13404 
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DET KCL. DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB. 
Amnllegnde 33. Kbhvn. K. TIi. Palæ 6133. 
Anerkendt ar F. A. I. (Fc!dc!ratlon Aeronautlque 
Internationale) aom Enerepræsentant for aero• 
nautiske Interesser I Danmark. 

DANSKE FLYVERE. 
Formand: Hr. Kaptajn J. Foltmann, Snorres
gade 7, Kbhvn. 8. Tlf. Amager 2613 y. 

DANSKE PRIVATFLYVERE 
(tilsluttet D. K. D. A. 8.). 
Formand: Hr. Landsretssagfører C. A. Koefoed, 
Amlclavej 12, Kbhvn. V. Tlf. Vester 2226 Y. 

VEST JYSK FL YVEKLUB. 
(tilHIUttet D. K. D. A. 8.). 
Formand: Hr. Landsretsøagfører Bjørn Bjørn• 
bak, Kongensgnde 70, Esbjerg. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
(tilsluttet D. K. D. A. S.). 
Formand : Hr. Alfred Dochedahl, Vester Fæl
ledvej 41, Kbhvn. V. 

KLUBBER I UNIONEN: 
AARHUS FL YVEKLUB, 

v/ Hr. Leo Kæraa, Skolebakken 11, Aarhus . 

DANSK 8VÆVEFLYVER0 8KOLE8 KLUB. 
v/ Hr. 8. Bygdø, Maltagade 4, København 8. 

ESBJERC FLYVEKLUB. 
v/ Hr. Hugo Holm, Skolegade 31, Esbjerg. 

FAABORC FLYVEKLUB. 
v/ Hr. Ing. Kai Eskelund, Østergade 46, Faa• 
borg. 

HASLEV FL YVEKLUB. 
Vestergade 4, Haslev. 

KØCE BY ÆVEFL YVERKLUB. 
v/ Hr. Herluf Christensen, Brogade 7, Køge. 

RANDERS FL YVEKLUB. 
v/ Hr. Chr. Zacho, Villa »Tak•, Ranaers. 

SILKEBORC FLYVEKLUB. 
v/ Hr. G. Christiansen, Rlchtersvej 23, Silke• 
borg. 

SLACELSE FL YVEKLUB. 

2 

v/ Herr Bogtrykker Chr. Andersen, Llndevej 
2, Slagelse. 

KLUBADRESSER 

SVÆVEFLYVEKLUBBEN »ALBATROSr. 
v/ Herr E. Nordgren, Gl. Holmegaardsvej, 
Hillerød. 

SVÆVEFLYVERKLUBBEN aAVIATORr. 
v/ Hr. G. B. Høyner, Rostrupavej 7, Aalborg. 

BVÆVEFLYVERKLUBBEN aCOMULUr. 
v/ Hr. Johannes Mark, Rygaards Aili! 68, 
Hellerup. 

SV ÆVEFLYVERKLUBBEN aFALKENr. 
v/ Hr. Ing. N. L. Dam, Ifveraenavej, Hjørring. 

SVÆVEFLYVEKLUBBEN »MAACEN AF 19381. 
v/ Herr Kn . Ulstrup Hansen, Kratholm, 
Lyngby. 
Kassere r: J . Olsen, Guldberga Plads 8, Tlf. 
Nora 4691 y. 
Værksted: Fredericiagade 25. 

OFFICIELT ORGAN 
FOR 

DET KONGELIGE DANSKE 
AERONAUTISKE SELSKAB 

,,FLYV"s HOVEDKONTOR: 
Vesterbrogade 60 
Telf. 13.404 • Postgiro 23.824 

Blad- og Annonce-Ekspedition 

Redaktører: 
Kaptajn J. Foltmann 

og 
Kay Jungersen 

Billedet paa Forsiden 1 

R5gfl~11nlngsfo~ma•lon. 

KLUBBER UDENFOR UNIONEN: 
FLYVEKLUBBEN •Ørnene. Aarhua. 

Hr. G. A. Hansen, Tousvej 33, Aab;yhøJ, Aar
hus. 

ODENSE AMATØRFLYVEKLUB. 
Formand: Hr. Eli Christensen, HunderupveJ 33, 
St., Odense. 

SVÆVE• OC MODELFLYVEKLUBBEN »TREKLØ
VER«, Sorø. 
Sorø Akademi. 

VORDINCBORC FLYVEKLUB. 
Hr. Fabrikant Hans Axel, Vordingborg. 

!\IODELFL YVEKLUBBER: 
CLOBUS AERO KLUB. 

Formand: Hr. Bent Zlegler, Soflevej l, Hel
lerup. 

HASLEV MODELFL YVEKLUB. 
Formand: Hr. Carl Wagner Derlng, Vestergade 
4, Haslev. 

KOLDINC MODELFLYVEKLUB. 
Formand: Hr. Poul Nielsen, MlndeveJ 2, 
Kolding. 

MODELFLYVEKLUBBEN CONDOR, Helsingør. 
Formand: Hr. P. Christiansen, Babroesvej 10, 
HeilInger. 

MODELFLYVEKLUBBEN aDANAc, Nørre Sundby. 
Formand: Hr. Niels Kjeldsen, Anedamsgade, 
Nørre Sundby. 

MODELFLYVEKLUBBEN aCLENTEN1, Haderslev. 
Formand: Hr. Oluf Hjort, BlmmeratedveJ 18, 
Haderslev. 

MODELFLYVEKLUBBEN »CLENTENc, Silkeborg. 
Formand: Hr. Erik Brelnholdt Jørgensen, Bor
gergade 10, Alderslyst, Silkeborg. 

MODELFLYVEKLUBBEN aHØCENc, Aarhus. 
Formand: Hr. Vagner Dusch, Carl Berteleens
gade 10, Tlf. 9112. 

MODELKLUBBBEN »BT, JØRCENc. 
Formand: Hr. Einar Kametrup, St. Jørgens• 
g11de 18, Holstebro. 

MODELFLYVEKLUBBEN aSVALENc, København. 
v/ Hr. V. Jensen, Markmandsgade 10, Kbh. 8. 

(Fortsættes Side 18) 

BENZIN 

TO STANØARD 
PRODUKTER 



The Cheetah in the Avro Anson. 

~7i5Tf2~~ 
340 H.P. (TAKE OFF) CHEETAH IX ENGINE 

!',RMSTRONG SIDDELEY MOTORS LTD., COVENTRY, ENGLAND 

. ::.-•~1~ 
7. . . .· ~ 

Sh M 
160 DS 

BRANDENBURGISCHE MOTORENWERKE . 
Gesellschaft mit beschrånkter Haftung Berlin-Spand au 

Repræsentant: SIEMENS ELEKTRICITETS AKTIESELSKAB 
BLEGDAMSVEJ 124 
KØBENHAVN_Ø. 
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(LOVBESKYTTET) 

A\SIP IDOIPIE 

ENEFABRIKANTER: 

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

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

½ 0.. IF. A\ S IP 
(SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER) 
PRAGS BOULEVARD 37 - KØBENHAVN S. 
TELBPON C. 65, LOKAL 1.2 og 22 

Afgaaende Maskiner fra Kastrup Lufthavns 
D. 8.55 Hamburg-Amsterdam-Paris/London 
D. 9.00 Berlin 
Hv. 9.00 Hamburg-Br!lssel-Paris/London 
D. 9.00 Amsterdam-Rotterdam-Paris/London 
Hv. 9.05 Hamburg-Amsterdam-London 
D. 14.55 Malmø 
Hv. 15.30 
D. 16.30 -
Hv. 16.55 

I 

D. = Daglfg 
Hv. = Hverdage 

Bllletter og Oplysninger i alle Rejsebureaue_r 

Det Danske Luftfartselskab A/s 



Nr. 3 Marts 1937 10. Aargang 

DANSK 
FLYVEMASKINEINDUSTRI? 

I nedenstaaende Artikel anstiller Ingeniør M. P. Eskildsen 
nogle overordentlig interessante Betragtninger vedrørende Mulig
hederne for en dansk Fabrikation af private Flyvemaskiner. 

V ALUTARESTRIKTIONERNE har 
sat sine dybe Spor paa rlen ci
vile Luftfart her i Landet. Vorl 

nationale Luftfartselskab - Det Dan
ske Luftfartselskab - har følt det og 
føler det; vore Privatflyvere, de smaa 
energiske Flyveskoler og Flyveselska
ber, der driver indenlandsk erhvervs
mæssig Luftfart, mærker det som et 
knugende, stagnerende Tryk paa deres 
Virksomhed, og de enkelte Forret
ningsfolk og Sportsmennesker, som 
har glædet sig til at bruge Flyvema
skinen i deres Tjeneste eller til 
efter en travl Arbejdsdag - at nyde 
Friheden oppe i den stille, fri ske blaa 
Luft, ser di sse skønne Dfømme briste: 

Landets økonomiske Forhold er at 
en saadan Natur, at de ikke tillader 
Anvendelse af Valuta til Køb af pri
vate Flyvemaskiner. 

Flyvere, Luftfartøjsejere, Luftfartøjs. 
sælgere og indflydelsesrige Personer 
og Institutioner har søgt at bevæge 
Valutamyndighederne til at aabne lidt 
for Pengeposen, og Dagspressen har 
utilsløret talt Flyvningens Sag, men 
alt hidtil forgæves. Danmark har nok 
ikke Raad til at være med i den Ud
vikling i Luften, der foregaar rundt 
om os til alle Sider. 

Som et Forsøg paa at bryde de snæ
rende Baand, der saaledes binder den 
indenlandske Flyvning, er der sat 
Kræfter igang for at skabe en dansk 
Fabrikation af Privatflyvemaskiner 
med Mulighed for at give forøget Ar
bejde og maaske endog en Indtægts
kilde for Landet. I det sidste halve 
Aar har der i;«..tet mere eller mindre 
kraftige Rygter om, at een, to eller 
tre Flyvemaskinfabriker var lige p aa 
Trapperne; men Trapperne er lange, 
trange og besværlige, og det er derfor 

forstaaeligt, at der endnu ikke er i,ket 
noget epokegørende i den Retning. 

Det vil uden Tvivl interessere man
ge af ~Flyves Læsere nærmere at over
veje og danne sig et Skøn over Mulig
hederne for Oprettelsen af en dan ,;k 
Flyvemaskinfabrikation og Udi,igtern e 
for en saadan. 

Til Bedømmelse af denne i Flyve
kredse meget diskuterede Sag vil det 
være af Interesse at belyse og betragte 
følgende Spørgsmaal: 

1. Hvilke Flyvevirksomheder af pri
vat, forretningsmæssig og sportslig 
Karakter forefindes herhjemme, og 
h vilke Flyvemaskintyper benyttes 
hertil? 

2. Hvilke Flyvema·!.kintyper og hvor 
mange Flyvemaskiner vil man 
skønsmæssigt have Brug for her i 
Landet til en fremtidig Flyvning · 
af privat og forretningsmæssig Ka
rakter, og h vorledes kan de skaffes 
til Veje? 

3. Hvorledes bedømmes Muligliederne 
for Eksport af mindre. Flyvemaski
ner fra dansk Fabrik? 

4. Hvilke Krav af teknisk Art skal en 
Flyvemaskinfabrik i Hoved agen 
tilfredsstille for Levering af Flyve
maskiner i Overensstemmelse med 
danske og internationale Bes tem
melser? 

ad 1. Af de 21- 23 mindre Flyve
maskiner, der er indregistreret her i 
Landet til forretningsmæssig og privat 
Brug, benyttes de 17 til Erhverv som 
Skoleflyvning, Rundflyvning, Opvis
ningsflyvninger, Fotograferingsflyv
ninger, Reklameflyvninger m.v., for 
hvilke Virk ·omh eder der foreligger 
Koncession fra Ministeriet for offent
lige Arbejder. De resterende 8 Flyve-

maskiner benytt \!S af deres Ejere til 
rent priv~te Flyvninger. 

De omhandlede Flyvemaskiner, h vis 
Alder varierer fra ca. 2 til ca. 9 Aar, 
er fortrin svi s eenmotors, to sædede, 
aabne Maskiner; kun nogle faa er luk
kede Maskiner med indtil 3 Sæder. 

Følgende Fabrikata forefindes: 

De Havmand Moth Maskiner, aab-
ne med 2 Sæder . ......... .. ...... 13 

De Havilland Moth Maskine, lukket 
med 2 Sæder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Klemm Maskin,er, aabne med 2 Sæ-
der ... ..................... . ...... . .... 3 

l\Iiles Hawk Maskiner, aabne med 2 
Sæder ....... . ...... ... . ...... ... .... .. 2 

Avro Trainer Maskine, aaben med 
2 Sæder .......... . . . . . ............... 1 

Spartan Maskine, aaben med 2 Sæ-
der ......... .. ..... . .................. . 1 

Dessouter Maskine, lukket med 3 
Sæder ..... ... ................ . ........ 1 

En engelsk registreret Maskine, Juk
ket og med 4 Sæder er anvendt en Del 
her i Landet til privat Brug. 

ad 2. Det fremgaar af ovenstaaende, 
at de Maskintyper, der hidtil mest er 
lagt Vægt paa, er: 

aabne to-sædede Maskiner, 
lukkede to-sædede Maskiner, 
lukkede tre- eller fire-sædede Mask. 

Det maa formentlig ogsaa blive den 
Slags Maskiner, de.r fremtidigt vil 
blive lagt Vægt paa herhjemme af En
keltpersoner og Smaafirmaer, i hvert 
Fald i de første 5- 6 Aar. Tendensen 
gaar dog erfaringsmæssigt i Retning 
af at anvende lukkede Maskiner, mere 
rummelige og bekvemme end de nu
værende to-!.ædede, aabne Maskiner . 
Selvfølgelig vil Prisen her spille en 
stor Rolle, og der er ikke Tvivl om, 
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at mange af Hensyn hertil maa ned
sætte Fordringerne til Bekvemm ..!lig
hed. Fremtiden vil dog sikkert vise, 
at den lukkede Flyvemaskine ogsaa i 
de smaa Typer vil vinde mere og 
mere Fremgang. 

Vedrørende Spørgsmaalet om, hvor 
mange Flyvemaskiner af de her om
handlede mindre Typer, qer vil være 
Brug for og kan forventes Forespørg
sel om her i Landet, saafremt Handel 
og Vandel var fri, da er dette paa Fo;·
hannd ikke let at besvare. 

Skulde man henholde sig til den op
timistiske Opfattelse, at Flyvemaski
nen vil blive Allemands Eje i Løbet 
af kort Tid ligesom Automobilet, ja, 
da vilde en hjemlig Fabrikation kunne 
paaregne gode Kaar. Med sine nuvæ
rende Former og Egenskaber kan 
Flyvemaskinen imidlertid ikke direkte 
sammenlignes med Automobilet, og 
Brugen af de ro Trafikmidler kan der
for ej heller direkte sammenlignes. 

Uden at drage Veksler paa Frem
tiden og Fantasien kan det skønsmæs
sigt antages, at Forespørgsler paa 
Flyvemaskiner til privat Brug, til 
Skoleflyvning, til Reklameflyvning, til 
Opvisningsflyvning og lignende Virk
somheder vil kunne tilfredsstilles i de 
første 5 til 6 Aar med et samlet kon
stant Antal paa 50 til 60 Maskiner. 
Regner man nu en Flyvemaskines 
gennemsnitlige Levetid til ca. 6 Aar, 
vil det sige, at der i den omhan diede 
Tid kan forventes en gennemsnitlig 
aarlig Afsætning paa ca. 8- 10 Maski
ner her i Landet, saafremt Køberen 
kan faa netop den Flyvemaskintype, 
han har Brug for. 

Dersom det er rigtigt, at der i de 
første 5- 6 Aar kun kan afsættes 8-
10 Flyvemaskiner aarligt her i Landet, 
er det et Spørgsmaal, om det er hen
sigtsmæssigt at basere en hjemlig Fa
brikation herpaa, og navnlig hvis Kø
berne stiller Krav om tre, fire eller 
flere forskellige Typer. 

Sagen er nemlig, at man ikke her
hjemme i teknisk Henseende staar ru
stet til at bygge Type-Flyvemaskiner, 
men maa indskrænke sig til at bygge 
i Licens efter Tegninger og Specifika
tioner indkøbt fra Udlandet. Det er 
da mest sandsynligt, at et dansk Firma 
maa se sin Fordel ved kun al købe 
Licens til en enkelt, højst to Typer og 
dermed ikke vil være i Stand til at 
levere netop de Typer, som tilfreds
stiller en Del af Efterspørgslerne. 

Etablering af en Flyvemaskinfabrik 
med hvad hertil kræves, selv i mindre 
Format vil indeholde Mulighed for at 
blive et magert økonomisk Foretagen
de, med mindre man ved Siden af de 
forholdsvis faa Maskiner, der aarligt 
kan paaregnes afsat til indenlandsk 
Brug, har en sikker Tro paa at kunne 
eksportere et større Antal til Udlandet. 

ad 3. Med Hensyn til Mulighederne 
for Salg af Flyvemaskiner til Udlan
det, da er vel Forholdet det samme 
som for andre Varer, nemlig at hvert 
Land nu til Dags i Almindelighed saa
vidt muligt selv søger at tilfredsstille 
sit eget Behov. Hertil kommer, at del 
vedrørende Prisen for Flyvemaskiner 
vil blive vanskeligt at konkurrere med 
de store Lande, der tilvirker Maskiner 
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i Masseproduktion, og som tilmed i 
mange Tilfælde giver Støtte under een 
eller anden Form til Køb af de inden
landske Luftfartøjer. I samme Forbin
delse maa det ikke glemmes, at der i 
mange Lande findes de til Fabrika
tionen nødvendige Raaprodukter, Ma
terialer, Apparater og Tilbehør, af 
hvilke det meste skal indføres til Dan
mark. 

Der er naturligvis en Mulighed for 
nogen Udførsel af Flyvemaskiner fra 
Danmark og navnlig til mindre Lande, 
der endnu ikke har en hjemlig Pro
duktion. I saa Tilfælde vil Udsalgs
prisen og Kvaliteten formentlig kom
me til at spille en afgørende Rolle. 

ad 4. Det Krav, der i teknisk Hen
seende stil1es til en Flyvemaskinfa
brik, er i sammenfattet Form, at den 
skal være i Stand til at fremstille Fly
vemaskiner, der tilfredsstiller For
dringerne for Udstedelse af dansk 
Luftdygtighedsbevis. 

I Overensstemmelse hermed skal 
Fabriken indeholde Værksteder med 
Værktøjer, Maskiner, Apparater og 
Udstyr, der tillader de Arbejdsmeto
der, der kræves for Fremstilling af de 
paagældende Flyvemaskiner. 

Fabriken skal have den nødvendige 
faglige Arbejdsledelse og de erfarne 
Fagarbejdere, der betinger, at alle for
skelligartede Arbejder, der henhører 
under Fabrikationen, udføres paa 
betryggende Maade. Desuden skal der 
forefindes en godkendt Fabrikskon
trol til Sikring af, at hele Fremstillin
gen, de anvendte Materialer og de en
kelte Arbejders Udførelse er i nøje 
Overensstemmelse med de givne Teg
ninger og Specifikationer. 

Fabrikationen og dens Tilrettelæg
gelse skal iøvrigt foretages efter de 
herom i Anordning om Luftfarts Reg
lement B givne Bestemmelser. 

-0-
Til de ovenanførte Betragtninger 

vedrørende en hjemlig Fabrikation af 
Flyvemaskine skal knyttes den Be
mærkning, at Flyvemotorer overhove
det ikke er omfattet heri, idet det 
maa anses for ganske uhensigtsmæs
sigt, dels af tekniske, dels af økono
miske Grunde at -optage en saadan 
hjemlig Fabrikation. 

Bekostningen vedrørende Bygning 
af Flyvemaskiner er afhængig af Ty
pen, dennes Størrelse og Udstyr og af, 
hvor stort et Antal der fremstilles ad 
Gangen. 

Ligesom man kan faa et simpelt og 
billigt Automobil, saaledes gives der 
ogsaa forholdsvis billige Flyvemaski
ner. 

Da der ikke er bygget private Flyve
maskiner herhjemme, foreligger der 
ikke Resultater til Sammenligning 
med de udenlandske Priser. Man ved 
imidlertid, at Byggeretten, Tegninger 
og Specifikationer skal købes i Udlan
det, og Udgiften herfor skal paalignes 
Salgsprisen. Det maa ogsaa paaregnes, 
at Byggeomkostningerne for danske 
Maskiner vil blive noget større end 
for saadanne udenlandske Maskiner, 
som fremstilles ved Masseproduktion. 
Selv med Hensyntagen til Toldafgiften 
maa det formodes, at Prisen paa en 
dansk bygget Maskine nok kan komme 

til at ligge mindst 10 % over Prisen 
paa den tilsvarende udenlandske Fly
vemaskine. 

Det maa endvidere, som allerede 
foran antydet, erindres, at man ved 
Fremstilling af Flyvemaskiner i Dan
mark maa anskaffe saa godt som alle 
Materialer, Motorer, Instrumenter og 
andet Tilbehør fra Udlandet. Udgif
ten hertil samt til Licens vil skøns
mæssigt andrage ca. Halvdelen af de 
færdige Maskiners Udsalgspris. 

Lad os for Eks. antage, at en mo
derne tosædet, lukket, veludstyret og 
bekvem Flyvemaskine bygget her
hjemme vil koste 22,000 Kr. i Udsalg, 
da kan det paaregnes, at ca. 11,000 Kr. 
af dette Beløb vil gaa til Udlandet for 
Materialer, Motor, Instrumenter og an
det Tilbehør samt til Licensafgift, me
dens ca. 11,000 vil medgaa til Funk
tionærlønninger, Arbejdsløn, Forrent
ning og Afdrag paa Anlægskapital, 
Slid paa Værktøj o. 1. samt til Fortje
neste. 

Saafremt den omhandlede Maskine 
hører til en meget anvendt Type, er 
det muligt, at den kan købes i Udlan
det for ca. 20,000 Kr. 

Forholdet kan antages at blive om
trent tilsvarende saavel for billigere 
som for dyrere Flyvemaskiner end 
den i Eksemplet nævnte. 

-0-

I enkelte Blade har det flere Gange 
været fremhævet, at det vilde være 
hensigtsmæssigt at lade private Flyve
maskiner bygge paa Orlogsværftet, 
der i Forvejen bygger Flyvemaskiner 
og derfor har til Raadighed passende 
Værksteder, Flyveteknikere og erfar
ne Fagarbejdere. 

Naar der ikke er taget Skridt til no
get i den Retning, skyldes det for
mentlig blandt andet: 

1) at Orlogsværftet er en Statsinsti
tution, der ikke er i Stand til at løbe 
nogen økonomisk Risiko ved Indkøb 
af Licens i Udlandet og ved at bygge 
Maskiner uden at bestemte Købsordre 
foreligger og derfor har svært ved at 
konkurrere med private Firmaer. 
• 2) at Orlogsværftet ikke har faaet 
bestemt Anmodning om Levering af 
en større eller mindre Serie private 
Flyvemaskiner. 

3) at Orlogsværftet ligesom andre 
Firmaer maa have Valutamyndighe
dernes Tilsagn om Tilladelse til at 
indføre Flyvemaskinmaterialer og Til
behør fra Udlandet. 

-0-
De ovennævnte Betragtninger, der i 

Følge Sagens Natur ikke har praktisk 
Støtte i hjemlige Erfaringer, kan sam
menfattes og afsluttes med følgende 
Ønske: At Landets økonomiske For
hold snarest maa tillade, at der kan 
fremskaffes de Midler, der er nødven ... 
dige for en rimelig Udvikling af Pri
vatflyvningen herhjemme 1) enten 
ved Køb af Luftfartøjer i Udlandet 
2) eller ved Køb af enkelte Luftfar
tøjer i Udlandet, samtidig med al der 
opelskes en større eller mindre dausk 
Flyvemaskinefabrikation med Mulig
heder for Eksport. Saafremt der ikke 
foregaar noget i den Retning, vil den 
danske Privatflyvning snart være 
dødsdømt. M. P. Eskildsen. 



Start af Flyvemotorer om Vinteren. 

Fig. 1. Opvarmning af en eenmotoret 
Flyvemaskine i Canada. 

I GANGSÆTNING af en Flyvemotor 
om Vinteren, d. v. s. ved lave Tem
peraturer, er forbundet med ad

skillige Vanskeligheder, naar der ikke 
træffes særlige Forholdsregler, lige
som det ogsaa kan foraarsage Beska
digelser af Materialet, som Følge af 
de enkelte Motordeles ulige Varmeud
videlser. Endvidere medfører den util
strækkeligt opvarmede Indsugnings
luft daarlig Karburering, Gasblandin
gen bliver ikke tilstrækkelig fed, og 
man risikerer let at faa Karburator
brand. Kulden gør Oliens Smøreevne 
ringere, hvorved Gnidningsmodstan
den mellem Motorens bevægelige Dele 
forøges, og den tykkere Olie medfø
rer, at Olietrykket bliver for høj-t. Tal
rige Tilfælde af sprængte Olielednin
ger skyldes denne Aarsag (idet de bli
ver revet ud af deres Tilslutninger). 
For at imødegaa alle saadanne Vanske
ligheder og Beskadigelser maa der 
træffes særlige Foranstaltninger. 

Der er imidlertid ogsaa et andet 
Moment, der i denne Forbindelse maa 
tages med i Betragtning, og det er, at 
Temperaturen af Materialet i Moto
ren kun stiger meget langsomt, naar 
Motoren varmes op. Navnlig er det 
Tilfældet med luftkølede Motorer, der 
behøver meget lang Tid for at faa var
met Motoren og hele Motorinstallatio
nen tilstrækkeligt igennem, og i mange 
Tilfælde gaar der over en Time, før
end der med Sikkerhed kan startes. 
Hertil medgaar der selvfølgelig en ik
ke ringe Mængde Brændstof, og den 
maa man i høj Grad regne med i Øko
nomien, ligesom man ogsaa maa regne 
med den Tid, der gaar til Spilde ved 
Motorens Opvarmning, og som om 
-interen reducerer Tiden for Luftfar1 øjets Anvendelighed. Som Følge af al1 

le de ovennævnte Grunde, er det der
for klart, at Luftttrafikselskaber o. l. 
søger at finde Midler og Metoder, der 
kan bøde paa de Vanskeligheder, som 
Vinterkulden medfører, uden at det 
gaar ud over Sikkerheden. 

Den Metode, der ligger nærmest for 
Haanden, er naturligvis at lukke Kul
den ude og at skabe den nødvendige 
Sommervarme ved et eller andet Op
varmningssystem. Hvilken FreJTI
gangsmaade, man vil benytte, for at 
lede Varmen hen til de Steder, hvor 
den er nødvendig, er afhængig af, 
hvor koldt det er, og af Motorens Stør
relse og Type. Jo mere Kulde og jo 

større Motor, desto vanskeligere bli
ver Opvarmningen. 

Hvis Kulden ikke er altfor stærk, 
og Motoren er forholdsvis lille, er det 
tilstrækkeligt at opvarme Smøreolien, 
og ved vandkølede Motorer tillige al 
fylde varmt Vand paa. Olieopvarmnin
gen foretages i mange Tilfælde ved 
Hjælp af en elektrisk Varmekolbe, der 
føres med i Olietanken, og ved denne 
Fremgangsmaade maa man ikke glem
me at dreje Propellen med Haanden, 
for at faa noget af den opvarmede 
Olie ind i Motoren. 

Flere Steder, bl. a. i Nordamerika, 
(Fortsættes Bide 15) 

Fig. 2. En tre-motoret Ju 52 opvarmes ved Hjælp af elektrisk opvarmet Luft. 
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Det Danske 
Luftfartselskab 

i 1936. 
Som det fremgaar af den sammen

lignende Driftsstastistik, er det lykke
des Selskabet ogsaa i 1936 at forøge 
sin Deltagelse paa de forskellige in
ternationale Luftruter betydeligt, idet 
Antallet af fløjne Kilometer paa Dag
mter er forøget med 31 % fra 304.555 
km i 1935 til 399.180 km i 1936, og 
paa Natruter med 95 % fra 30.940 km 
til 60.175 km. Den stærke Stigning 
paa Natruterne skyldes det skandina
viske Postvæsens Beslutning om al op
retholde disse Ruter Aaret rundt. Van
skelighederne ved at gennemfore de 
meget krævende Natpostflyvningcr i 
Vintermaanederne medførte iøvrigt, 
at Trafikregelmæssighedsprocenten 
dalede fra 98,66 % i 1935 Lil 96,89 % 
i 1936. 

Den stærke Forøgelse af Selskabet-; 
Virksomhed paa Dag- og Natruternc 
er Resultatet af Selskabets fortsatte 
Bestræbelser for at hævde sin Posi
tion i det internationale Samarbejde. 
Resultatet er opnaaet til Trods for, at 
den Understøttelse, Selskabet har 
modtaget fra det Offentlige ikke er 
forøget (uforandret siden 1925) og 
kun en gennemført Økonomi, saavel i 
Administrationen som i Drift, har mu
liggjort det for D. D. L. at hævde sig 
i Konkurencen med de udenlandske 
Selskaber, der gennem deres høje 
Stats-Subventioner er langt bedre sLiL 
lede end D. D. L. I 1925, da Selskabet 
forstc Gang fik bevilget Subvention, 
udførte man 178.000 km Flyvning 
med smaa Maskiner, medens man i 
1936, med den samme UnderstøtLeise, 
har udført ca, 3 Gange saa megen 
Flyvning og med store moderne Luft
fartøjer. 

Passager-Antallet paa Rute udviser 
en mindre Nedgang, medens Antallet 
af Passager-Kilometer paa Rute er ste
get fra 1935 med 22,23 %. Delte For
hold skyldes den med Aabningen af 
Stockholms Lufthavn, Broma, (Juni 
1936) forbundne Omlægning af Ru
terne. Efter nævnte Tidspunkt indstil
ledes en Del af Ruterne paa Malmø, 
idet Maskinerne gik direkte Køhen
hanv-Stockholm, og der har derfor 
været en ret stor Nedgang i Antallet 
af Lystrejsende mellem København og 
Malmø og v. v. Til Gengæld har der -
hvad Stigningen i Passager-Kilometer
Antallet udviser - været en stor Stig
ning i Passager-Antallet paa de store 
Ruter. 

De øvrige Grene af Selskabets Virk
somhed har i 1936 udviklet sig sær
deles tilfredsstillende, idet der har 
været store Stigninger i saavel Rund
og Ekstraflyvningspassagererne som 
for Post- og Godstransportens Ved
kommende. 
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1935 1936 

Oennemfløjne Kilometer: 
Dagruter ................. 304.555 399.180 
Natruter ................. 30.940 60.175 
Rundflyvninger ........... 13.250 14.955 
Ekstraflyvninger ......... 54.020 38.475 

Ialt ...................... 402.755 512.785 
-

Befordrede Passagerer: Antal Pnss./km Antal Pnss./km 

Dagruter ................. 9.364 = 2.126.635 8.948 = 2.599.365 
Hundflyvninger ........... 3.014 - 120.560 4.039 - 161.560 
Ekstraflyvninger ......... 2.888 - 362.950 3.627 - 268.455 -
Ialt ...................... 15.266 = 2.610.145 16.614 = 3.029.380 

Befordret Bagage, Post 
og Oods. 

Paa Dagruter: Vægt i kg Ton/km Vægt i kg Ton/km 

Bagage .................. 89.990 - 29.751 96.626 - 35.814 -
Post ..................... 22.358 - 7.304 23.794 - 9.938 -
Gods og Aviser .......... 49.792 - 17.982 83.522 - 39.549 - -
lalt ...................... 162.140 - 55.037 203.942 - 85.301 -

Paa Natruter: 
Post ................. . ... 22.773 - H.871 70.839 - 30.731 - -
Gods og Aviser .......... 4.496 - 1.976 7.722 - 3.395 - -
Talt ........ : .......... · · · 27.269 - 11.847 78.561 - 34.126 - -

Paa Ekstraflyvninger: 
Bagage .................. 2.470 - 3.808 1.315 - 356 -
Post ..................... 3.420 - 1.309 2.564 - 730 -
Gods og Aviser .......... 10.442 - 4.024 863 - 151 - -
Ialt ...................... 16.332 - 9.141 4.742 - 1.237 -

lait befordret: 
Bagage ... .............. 92.460 - 33.559 97.941 - 36.170 -
Post ..................... 48.551 - 18.484 97.197 - 41.399 - -
Gods og Aviser .......... 64.730 - 23.982 92.107 - 43.095 - -
Talt ...................... 205.741 - 76.025 287.245 - 120.664 -

Kampen om Nordatlanten. 
p • 

... ,;:ir. ~--

>Flyv< har tidligere skrevet om Tyskernes Bestræbelser for at etablere en regel
mæssig Luftforbindelse med Flymaskine over det nordlige Atlanterhav, og 1vi • 
bringer her et Fo. tografi af det nyeste tyske Søluftfartøj, der skal anvendes heri\ '' 
Det er bygget hos Hamburger Flugzeugbau, en Filial af det bekendte Skibsvæ 

B(ohm of Voss, for Deutsche Lufthansa's Regning. 



DA JSK SVÆVEFLYVER 
UNION'S 

SKOLES V ÆVEPLAN 

UNIONEN faar i Tidens Løb man
ge Forespørgsler om Tegninger 
til en Skolemaskine. Hidtil er 

Danske Svæveflyveklubbers Skolema
skiner næsten udelukkende byggede 
efter de gamle Stamer-Lippisch Teg
ninger. Dette Svæveplan maa, bortset 
fra dets fortrinlige Flyveegenskaber, 

_ _.;,-·--·-· 

Resultatet blev et Svæveplan af den 
kendte tyske >Zogling« Type. 

Spændvidden er 10,5 m, Længden 
5,7 m, Vægt ca. 80 kg. Bæreflade 15 
m2, Flyvehastighed 50 km/Tim., Glide
tal: 11, Synkehastighed: 1,1 m fSek. 

Vinger >hægtes< til Kroppen uden 
at fjærne en Bolt ved nogle særlige 

- - - --- ----1osoo------

anses for forældet, og bygges heller ik
ke mere i Tyskland da det ikke er i 
Overensstemmelse med de nye Bygge
forskrifter. Dette er danske Svævefly
vere tilsyneladende ogsaa klare over, 
for man ser Svæveplanet udført paa 
lige saa mange Maader, som der er 
Klubber i Danmark! Da det i Øjeblik
ket er meget vanskeligt at faa Tegnin
ger fra Udlandet, lader Dansk Svæve
flyver Union nu fremstille nogle Teg
ninger til et dansk Skolesvæveplan . 
Disse er nu aa vidt færdige, at vi kan 
give en Beskrivelse af det nye Svæve
plan. 

Der blev særlig taget Hensyn til, at 
Svæveplanet næsten udelukkende 
skulde bruges til Spilstarter. Endvi
dere skulde det være hurtigere at 
montere, da de færreste danske Svæ
veflyvere raader over en Hangar. Det 
skulde være let og billigt at bygge og 
reparere, og alle Materialerne skulde 
være let tilgængelige. 

l)ANSK SVÆVEFLVVERUNIONS 
Sl<OLEMA5KIN[ 

Hoalt.J/Ok I .50 

Beslag. Flyve- og Topbardunerne fast
gøres til Vingerne med nogle faa Bol
te, sikrede med Sikkerhedsnaale, og 
selve Opspændingen sker ved en 
Spændeanordning paa Topstykket 
uden Værktøj og uden at røre ved 
nogen Bardunstrammer. Klappern·e 
betjenes ved nogle Stødstænger som 
tilsluttes Styretøjet med een Bolt. Hale
plan og Højderor kan klappes sam
men uden at Styrelinerne fjernes, og 
der er saa for Monteringen kun tilba
ge at forbinde Gitterhalen med Vinger
ne ved 6 Bardunstrammere. Det hele 
kan højst tage 10 Minutter, med en 
alm. Stamer-Lippisch kan det let tage 
ca. 111.! Time. 

Svæveplanet kan forsynes med en 
Baad omkring Førersædet, og det vil 
saa være muligt mange Steder her i 
Landet at udføre timelange Svæve
flyvninger med det. 

Tegningerne kan om kort Tid faas til en 
billig Pris hos Dansk Svæveflyver Union. 

Meddelelser fra 
Dan~k Svæve8yver Union. 

Ny Klub under Dansk Svæveflyver Union. 

DEN 22. Februar blev der i Køben
havn startet en ny Svæveflyver

Klub, under Navnet >Dansk Svævefly
ver-Skoles Klub. Medlemsantallet var 
ved Starten 30 aktive .Medlemmer. 
>Dansk Svæveflyver-Skoles Klub's Be
styrelse bestaar af følgende Herrer: 

Hr. S. Bygdø, Formand og Sekr. 
Hr. A. Palm, Kasserer. 
Hr. H. Olsen, Flyvelærer. 
Hr. C. Johansen, Værkstedsleder og 

Materialforv. 
Klubbens Adresse er Formandens. 
Dansk Svæveflyver-Skoles Klub<, v. 

Hr. S. Bygdø, Maltagade 4, Kbhvn., S. 

ENHVER der beskæftiger sig med 
Bygning af Svæveplaner, har sik

kert været stillet overfor Spørgsmaal, 
som det var næsten umuligt at faa be
svaret. Nu gælder det ganske særligt 
ved Flyvning og ved Bygning af et 
Svæveplan, at man altid laver det helt 
rigtige og ikke eksperimenterer med 
noget tilfældigt, det kan faa meget al
vorlige Følger. Derfor opretter vi en 
teknisk Brevkasse. Er De i Tvivl om 
et Materiale er anvendeligt, om Deres 
Fremgangmaade nu er rigtig, eller 
øn sker De Oplysning om en Svæve
plantype o. s. v., o. s. v., saa spørg os. 

Hvis Probl emet har almindelig In
teresse bliver Spørgsmaal og Svar op
taget i Flyv. 

Brevkassen er grati s for Uniionens 
Medlemmer. Ikke Medlemmer maa 
vedlægge Kr. 0,75 i Frimærker. For 
Spørgsmaal der kræver Svar omgaa
ende, maa der vedlægges Kr. 2,00 i 
Frimærker. 

Spørgsmaalet maa være indsendt til 
Dansk Svæveflyver Unions Adresse in
den d. 15. i en Maaned, da de ellers 
ikke vil kunne komme med i det føl
gende Nr. af Bladet. 

LØRDAG d. 30. Jan. afholdt >Køge 
Svæveflyverklub« sin eetaarige 

Fødselsdag med en lille Festlighed i 
Hotel Hafnias Selskabslokaler i Køge. 
I Aftenens Løb fremviste Unionens 
Formand Hr. Dochedahl et Par tyske 
Flyvefilm. Et Lotteri, der blev af
holdt, gav saa stort Overskud, at man 
straks besluttede at købe et Sæt Teg
ninger til et nyt Svæveplan af Typen 
»Wollf« gennem Unionens Indkøbscentral. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION har 
paa Opfordring fra flere l{lubber 

startet en Indkøbscentral for Indkøb 
af Materiale til Bygning af Svævepla
ner. Vi kan meddele at alle Tegninger 
af tyske Svæveplaner, samt Materiale 
til Beslag (Staalplade Aero 50 og Aero 
70) ogsaa kan faas gennem Unionen. 
Prisliste vil blive udsendt til Klubberne. 

ET Medlem af Silkeborg Flyveklub 
Hr. Mekaniker Knud P. Andersen 

har konstrueret en automatisk Udlø
sermekanisme. Denne vil, efter at den 
har været tilstrækkelig afprøvet, blive 
offentliggjort her i Bladet. 
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Dansk Baby 
Flyvemaskine K.Z.1. 

M
EDENS der i det sichte halve 

Aar har ya, ret talt og skrevet 

meget om Optagelse af Fabrika

t ion af Privatflyvemaskiner i Dan

mark, har autoriseret Flyvemekanikel' 

Viggo Kramme i sit Reparationsværk

sled i en af Hangarerne paa Kastrup 

Lul'lhavn i al Stilhed bygget en lille 

ensædet Forsøgsflyvemaskine. Tegnin 

ger og Beregninger hertil er udfor! af 

den unge Ingeniør cand. polyt. K. G. 

Zeuthen. 

Da det er Ejerens Hensigt at sogc al 

l'aa !lan~k Luftdygtighecbbevis udstedt 

fur .\la~kinen og faa denne indført i 

dan~k Luftfartøjsregi ter, er den un 

der hele Bygningen kontrolleret af 

~.., ... 
1.0.• 

I• //4,,, 
• / ·6.2 

Q/r,P/11n -1-HØ/Pf,r,r I. 32,,,.' 
F(n"r- at5 
Sure-r o r 03.Y-t 

0"1VA'~r 

Fprer 
Bnrndslof" -1 Ohe 

/92 lrg 
7!il,g 

37 kf 
21 lrf. 

32S ""· 

110 

l60 -
60 - · 

- .l.j.L.----'-----"t"- Brrt2V.- J<IMM,,,,..fAw,d-Y. 

--/ IØO ----I 
,,,,.,./.,,., --·-- 2.7 

'-------------- S3&, -- - ----------i 

Overs/91.s,øløn /.-20 
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Statens Luftfartstilsyn, der ligeledes 

har gennemgaaet Tegninger og Bereg

ninger i Overensstemmelse med An

ordninger om Luftfart. 

Som det fremgaar af de Data, der er 

angivet ved vedføjede Tegning, er den 

lille Maskines Tomvægt 192 kg. Med 

en Fuldvægt paa ca. 300 kg skal Ma

skinen ved Afgivelse af ca. 30 HK. 

kunne opnaa en Normalfart paa ca. 

160 km/Tim. 

Maskinen er af en nydelig, ren Kon

~truktion og et smukt Udseende. 

Den er udført solidt og godt og 

fremtræder i det hele taget som et før

ste Klasses Stykke dansk Fagarbejde. 

De første og indledende Flyveprø

ver, der er foretaget med K. Z. 1. af 

den kendte Flyvelærer Arvid Hansen, 

er forløbet meget tilfredsstillende og 

har givet Ingeniør Zeuthen og Flyve

mekaniker Kramme store Forhaabnin

ger. 

De to unge Teknikere har ved dette 

Arbejde vist, at de er i Besiddelse af 

Initiativ, Dygtighed og Mod; og der er 

Grund til for »Flyve at ønske dem til 

Lykke med det allerede opnaaede Re

sultat og ønske, at de maa have Held 

til at naa det Maal, de har sat sig. 

* 



Den nye Sportsflyverlufthavn i Randorf ved Berlin. 
Af Wolfgang fJOn Gronau, Præsident for Aero-Club von Deutschland. 

D EN fra Aar til Aar stadig sti
gende Lufttrafik paa Tempel
hoferflyvepladsen i Berlin gjor

de det nødvendigt at fremskaffe en 
speciel Lufthavn for Sportflyvere i 
Nærheden af Rigshovedstaden. Efter 
Anvisning af Rigsluftfartsministeren 
blev det Syd-Øst for Rangsdorfersøen 
beliggende Terræn bestemt for denne 
Flyveplads, da dette ikke alene rent 
flyvemæssigt set havde en god Belig
genhed, men desuden ogsaa, hvad 

Opholdsstuen i Klubhuset. 

landskabelig Skønhed angik, var sær
deles velegnet; thi man ønskede at 
give Sportsflyverne Lejlighed til efter 
deres flyveriske og sportslige Beskæf
tigelse at finde Ro og Afspændelse i 
deres frie Timer. Desuden betingede 
Beliggenheden af den nye Flyveplads 
ved Rangsdorfersøen ogsaa, at , and
flyvemaskiner kunde lande og starte. 

For fremmede Gæster. 
Foruden Opfyldelsen af Rigsluft

!>portføraens sportsflyveri ske Øn,sker 
skal Rangsdorferflyvepladsen frem for 
alt ogsaa tjene Modtagelsen af frem
mede Sportsflyvere, da netop den i 
de senere Aar opstaaede Vane, al 
Sporlsflyvere benytter dere Week
end til Udflugter til fremmede Flyve
pladser, gjorde det nødvendigt ogsaa 
for Tyskland at fremskaffe en særlig 
international Sportslufthavn. Fra nu 
af kan de udenlandske Flyvere, der 
over Week-end tilbringer deres Tid i 
'2-, .. 1rJand, har anbringe deres i\Iaski
'"'fa bo i Aero-Club von Deutschlands 

ohus og benytte de dertil hørende 
..,elskabslokaler. Umiddelbart ned til 
Stranden paa Rangsdorferflyvep!ad
sens Vestside ligger Klubhuset, i hvil
ket Soveværelser, Opholds- og Spise
stuer skal gøre de udenlandske Gæster 
Tilværelsen behagelig. For den beds, 
mulige Forplejning og Underholdning 
af de fremmede Gæster er der natur
J.igvis ogsaa sørget, idet der f. Eks. by
des dem Mulighed for at spille TeP 
nis og at udøve fri Idræt. Ro- og Sejl
baade staar til Disposition, og !.elv til 
Vinteren er der sørget for Underhold
ning i Form af Fartøjer til Isbaad~
.sejlads. 

Medlemmerne af Aero-Club von 
Deutschland vil ligesaa komme med 
deres Ma kiner til Rangsdorf for at 
være sammen med deres udenlandske 

Kammerater Banebrydningen og Plej
en af venskabelige Forhold mellem 
alle Nationers Sportsflyvere skal paa 
den Maade særlig fremmes i Tysk
land. Fra Rangsdorf er det Meningen 
at gennemføre Fællesudflugter til de 
smukkeste Egne af Tyskland, saaledes 
al de udenlandske Gæster kan faa et 
vidtgaaende Indtryk af det nye Tysk
land. 

Ogsaa det tyske Luftvaabens Office
rer, der alle er Medlemmer af Aero
Club \'Oll Deutschland, vil besøge den
ne Lufthavn for til Afveksling ikke at 
bedrive Flyvningen som Vaabentjene
ste, men derimod for at hellige sig 
dens smukke sportslige Sider og drive 
Samvær med udenlandske Kamme 
rater. 

Sportsflyveren bygger Bro. 
Mere end nogensinde er del nød

vendigt at dyrke Forbindelser mellem 
Nationerne. Og netop til dette For
maal er Sportsflyvningen særdele-; 
velegnet, idet den vil kunne præstere 
et folke- og kulturpolitisk Arbejde, for 
hvem Afstanden mellem Grænserne 
ikke spiller nogen Rolle og som gen
nem sin Flyvebeskæftigelse til Stadig
hed opdrages til gensidigt Kammerat
skab, vil kunne bidrage med sin Per
son til at bygge Bro over alle de Mis
forstaaelser, hvormed den ulykkelige 
Efterkrig tids Atmosphære har været 
ladet. Dette er de tyske Autoriteters 
Ønske, at Rangsdorf maa blive Arne
stedet for et saadant sundt Arbejde 
for Verden og for det tredie Rige og 
dermed for en ny og sund Verdens
polHik. 

• 
I Løbet af 40 Minutters Køretid 

naar man fra Berlin, Polsdamer Bahn
cfy1 

Klubhuset set fra Søen. 

hof, over Strækningen Zosen og Wiins
dorf Stationen Rangsdorf. Hver 6 og 
26 Minutter efter hver hel Time kører 
et S-Tog, og paa Søn- og Helligdage 
kører Togene hvert tyvende Minut. 
F9r den, der vælger at køre den 30 
km lange Strækning pr. Bil, maa lægge 
Vejen over den fortræffelige Bil
chausse Lichtenrade, Glasow og Dah
lewilz og krydser paa denne Maade 
ligesaavel som Toget kort før Rangs
dorf den under Bygning værende 
Rigsautostrada. 

En moderne Sportsflyveplad&, 
Sportsflyvepladsen ligger direkte ved 

Rangsdorfersøen. Fra Indgangen fører 
Vejen først langs med den Z-formede 
Forvalterbygning, som indeholder Op
holdsrum for 60 Elever fra Rigssports 
flyveskolen Rangsdorf, Kontorer, Spi
sesale for Lærerne, Eleverne og Mon
tørerne, samt et behageligt indrettet 
fælles Klubværelse. For øvrigt er del 
den eneste Skole i Tyskland, som og
saa uddanner Udlændinge. Ved Ran-

Klubhuset set fra landsiden. 

den af Pladsen følger derpaa de tre 
Hangarer, den første Hangar med et 
højmoderne indrettet Kommandotaarn, 
lidt længere borte den anden, specielt 
indrettet som Værkstedshangar og en
delig til sidst den tredie, som specielt 
er beregnet for Modtagelsen af de 
udenlandske Gæsters Maskiner. 

Klubkomplekset. 
I hver af disse tre Haller kan med 

Lethed anbringes 20 Maskiner. Gara
ger, Tankanlæg og Bilværksted er des
uden for Haanden. Selve Flyveplad
sen med en Diameter paa 1000 Meter 
kan siges at være mønstergyldig, da 
Pladsen er fuldkommen jævn og be
vokset med et tæt Græslag. Foran den 
Z-formedc Bygning befinder sig den 
store Sportsplads, bagved Haveanlæ
gene, som omrammer Klubhuset, der 
ligger ved Bredden af Søen. Den en 
Etage høje Bygning har straks ved 
Indgangen Garderober for Gæsterne, 
en stor Modtagelseshal, Spise- og 
Klubværelser, en lille Bar og en stor 
Sal, hvis Terrasse vender saavel ud 
mod Sø- som Landsiden . 

Til Klubværelserne er knyttet 17 
andre Værelser bestemt for Medlem
mer af Aero-Club von Deutshland og 
dennes Gæster. I Stueetagen• befinder 
sig Økonomaens Bolig samt Persona
lets Boligrum, for hvem der er sørget 
i enhver Henseende. Store Køkken og 
Kontorrum slutter sig til de øvrige 
Værelser i denne Fløj, der desuden 
besidder Autogarager med Plads til 12 
Vogne. 

Fra Aero-Clubbens Hus fører en lille 
Sti til et i Nærheden i Skoven lig
gende Hus, som først tjente om Op
holdsbygning for Arkitekter og Inge
niører ved Pladsens Anlæggelse, men 
som nu er indrettet med 8 Værelser, 

(Fortaættes Bide 15\ 
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Flensted Jensen Motormodel. 
M JJ 

a 
~ " 
-=,.. ,, 
,_ ,. 

/ ,, ....... , '=~F7f c?Ff9 :: ··· - ·.i, 
-- /-3§4 _ ~· ~;:~ ~ 

M. F. 16 er beregnet i særlig Grad 
for 1\fodclbyggere, som hidtil har be
skæftiget sig med Bygning af Motor
Stokmodeller. Derfor er 1\Iodellen 
holdt ret enkel (firkantet Krop , kon
stant Plandybde, Staaltraadsunderstel 
etc.). :\fodellens Flyveegenskaber er 
dog saa gode, at Bygni1lgen af den og
~aa i høj Grad kan anbefales rutine
rede l\Iodelbyggere. Saadanne kan jo 
for Eks. med Fordel forsyne l\lodellen 
med strømlinieformct Understel, gi ve 
Planet en 10- 15 mm Pilform, forsy
ne Propellen med Friløb etc., hvor\'ed 
i\Iodellens Flyveegenskaber, der i For
vejen er særdeles gode, kan forbedres 
yderligere. Tegningen, der vi .ser Mo-

FRAMODELKLUBBERNE 

~ KOVSHOVED MODELFLYVEKLUB 
ul blev startet i .T an uar 1937 m ed gan
ske faa Medlemmer, men allerede nu 
en Maaned efter er Medlcmsanlallcl 
blevet fordoblet, og vi haaber ~tadig 
paa en endnu bedre Fremgang. Alle
rede ved Starten havde vi tr e Flen
sted-Jensen Modeller, nemlig en Svæ-
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Modelbyggere. 
Gummisnor, Japanpapir, Balsa
træ og andre Modelmaterialer. 
Prisliste sendes mod Porto. 

Helge Nielsen, 
Guldbergsgade 724, Kbhvn N. 

MOTOR - MODEL 
MF"1G 

dellen i naturlig Størrelse, samt Byg
gevejledning faas hos Boghandler Kai 
Rasted, Strandvejen 149, for Kr. 1,75. 

Modellen er, som den bygges nøjag
tig efter Tegningen, i Stand til at sti
ge til ca. 30 m's Højde og flyve ca. 
300 m. Den kan starte fra Jorden ved 
egen Kraft og udmærker sig ved s tor 
Stabilitet. Den vejer fuldt færdig 
125 g. 

Vi benytter her Lejligheden til at 
rette en kedelig Trykfejl i Flyv Nr. 2, 
Side 16, Spalte 1, hvor der staar: >I 
sidste Tilfælde anvendes en Startsnor, 
hvoraf 1,'i, er af Gummi, 33 mm«. -
Der skulde have staaet : af Gummi 
3 X 3 mm. 

vemodel, der er bygget efter Tegnin
gen fra Bogen: Modelflyvning, der 
forøvrigt er en udmærket belærende 
Bog, som bør ejes af enhver Begynder. 
Desuden havde vi en S. F. 19 og en 
Motormodel ogsaa fra >i\Iodelflyv
ning.« 

K. Flensted Jensens nye 
Modeller: 
Svæveplan, Tef!ning med trykt Bygge
vejledning og Materialeliste .. Kr. 2,25 
Byggesæt, fineste Materialer. - 5,00 

Motormodel, Tegning m. trykt Bygge
vejledning og Materialeliste .. Kr. 1,75 
Byggesæt, fineste Materialer. - 7,00 
Eneforhandler: 

RASTED'S BOGHANDEL, Hellerup 
Franco Forsendelse mod Forudbetaling. 

Postkonto 1519. Frimærker modt. som Betaling. 

Klubbens Værksted er hos Forman
den H. Bøcher, og der arbejdes hver 
Tirsdag Aften og Lørdag Eftermiddag. 
Værkstedet er nu ved at blive indret
tet saaledes, at der kan undervises i 
Teori og arbejdes saaledes, at vi kun 
behøver eet Lokale. Hvis Vejret om 
Søndagen tillader det, kører vi ud og 
flyver med Modellerne. Allerede nu 
har vi en saa godt som færdig »Grosse 
\Vinkler< og to Motormodeller er un
der Arbejde, saa vi regner med at kun
ne lave en Konkurrence til Foraaret. 

Det værste for os at faa i Orden har 
været Pengesagerne, og da Kassen jo 
helst ikke maa se altfor slunken ud, 
haaber vi saa smaat paa, at der ogsaa 
i Skovhoved kan findes en Flyvnin
gens >Danielsen«, der kan hjælpe os at 
klare de værste næsten ubestridelige 
Udgifter. 

Da vi ser, at der er kommet Teg
ningen til S. F. 19 i »FLYV« kunde 
vi tænke os, at det vilde interessere 
FL YV's Læsere at erfare, hvilke Re
sultater S. M. F. har naaet med denne 
Model type. Her har vi prøvet den i 
Hangflyvning og Katapultstart. Fra en 
ganske lille Skrænt paa Eremitagen 
har vi faaet den til at flyve i ca. 1 
Min. 30 Sek . i Hangvind, og da den er 
meget modtagelig for Opvind fra saa
danne Skrænter, tog den flere Gange 
omkring 7- 8 Meters Højde over Start
stedet selv i svag Vind. Med Katapult
start kan S. F. 19 fra omkring 60 Me
ters Højde flyve 800- 1000 Meter, og 
det endda om Vinteren, hvor Planet 
bliver overiset. Hvad maa den saa ik
ke kunde finde paa om Sommeren i 
Termik? ' • I~ 

Hvad FLYV's Unionsemblem an
gaar, tror vi ikke, der kan findes no
get, der er meget bedre. Det skal jo 
baade være enkelt og pænt og h elst 
heller ikke koste for meget. 

Skovshoved ModelflyvPklub. 
H. Bøcher Pedersen, Formand. 

(Fortsættes Side Hil 

Motormodellen »GLORIA« 
Spændvidde ...... ... 99 cm 
Byggesæt . . . . . Pris Kr. 6,50 

Samme Model som "BABY": 
Spændvidde . . .. .. . . . 49 cm 
Byggesæt . . . . . Pris Kr. 4,50 

Ny illustreret Prisliste. 
Sendes mod 15 Øre til Porto. 

Model Materiale ø Tarm 

• 
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Vejledning for Bygning af Svæveplaner. 
Revnedannelser. 

Foruden Kærnekløft og Hingskørc, 
er der endnu Forhold, der er :Aarsag 
til Revnedannelser. 

Fældes et Træ om Sommeren, og af
barkes det med det samme, hvilket of
te gøres af Hensyn til Insektangreb, 
er det klart, at Vandet i Stammens 
O,·erflude hurtigt fordamper. 

Som Følge heraf opstaar der Spæn
dinger i de yderste Lag, Splinten, idet 
denne hindres i Sammentrækning af 
den allerede noget tørrere Kærne, og 
Resultatet blive radiale Revner i 
Splinten. 

Fældes Træet om Vinteren, og und
lader man at afbarke det straks, kan 
omtalte Revnedannelser omtrent und
gaas. 

Heil undgaa Revner er vanskeligt, 
Træet skal jo før eller senere nfbar
kes, og det er klart, at de Lag, der er 
nærmest Kærnen, er fugtigere end de 
yderste; idet Vandfordampnnigen jo 
sker hurtigst paa Stammens Over
flade. 

Naar vinterfældet Træ skæres op i 
Brædder, vil disse blive krumme, som 
vist paa Fig. 11. 

Grunden til, at Brædderne bliver 
krumme, er jo simpelt hen denne, at 
de ikke gennemskaarne Aarringe 
trækker sig sammen, efterhaanden 
som Brædderne tørrer. 

Er et Brædt skaaret saaledes, at der 
er Kærne paa den ene Side og Splint 
paa den anden, vil det resultere i, al 
det paagældende Brædt revner paa 
Kærnesiden; idet denne, som tidligere 
omtalt, er mere tør end Splintsiden. 

Det eneste Brædt i Stammen, der 
beholder sin Form, er det midterste, 
det saakaldte ~Marvbrædt«, der blot 
bliver lidt tyndere i Kanterne. 

Til Slut skal jeg nævne, at rlet dan
ske Fyrre- og Grantræ har minclre 

~~ 

Styrker end de tilsvarende svenske og 
tyske Sorter, hvorfor man maa være 
fuldt ud klar ov~r. hvilket Træ man 
anvender. 

Brædt-Bjælkerne. 

Plancellens Bjælker i Svæveplaner, 
der skal anvendes til Skoling af Ny
begyndere, er i Reglen udførte som 
Brædt-Bjælker, bande fordi de er let
tere og hurtigere at fremstille, og for
di de har alle Fordelene, naar de 
uundgaaelige Heparationer indtræffer.~} I 
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Af Ingeniør C. Nielsen. 
(Fortsat fra forrige Nr.) 

Med Fig. 11 som Grundlag, er det 
klart, at Materialet, der skal anvendes 
til Brædt-Bjælker, skal være Marv
hrædtet, og kun Kærnen af dette. 

Selv om Materialet, som Svævepla
nets Bjælker er bygget af, er første 
Klasse uden Revner eller andre Fejl, 

' 

.,,. 

..Ll. 

kan der ved Brugen af et Skole-Svæ
veplan opstaa Revner i Bjælkerne. 

Et Skoleplan bliver jo ikke altid be
handlet med den Omsorg, som var 
ønskeligt, men faar mange Knubs, og 
navnlig de haarde Landinger og an
dre Manøvrer, der er karakteristisk 
for Nybegyndere, gaar stærkt ud over 
Planbjælkerne. 

Under saadanne Manøvrer vil der 
opstaa pludselige og skiftende Spæn
dinger i Bjælkerne. 

Disse Spændinger er under særlige 
Forhold af en kompliceret Natur og 
kan give Anledning til Revnedannel
ser. 

Ved Eks. med Bogen saa vi, at den
ne havde en ringe Styrke mod Bøj
ning, og ligeledes, at Bladene gled i 
Forhold til hinanden, men da Bo
gens Blade blev sammenlimet, fandt 
der ingen Glidning Sted, og Bogen 
havde faaet en stor Styrke mod Bøj
ning. 
lf. [Heraf ser vi, at en Bjælke uden Hev
ner har den største Bøjningsstyrke, der 
svarer til den paagældende Bjælke. 

Det gælder derfor om, i videst mu
ligt Udstrækning at forhindre Revne
dannelser, hvilket kan opnaas som 
vist paa Fig. 12. 

Fig. 12 viser, at der paa hver Side 
af en Ribbe er limet en Liste, de saa
kaldte ¼ Stafflister, de er anbragt 
netop med Formaal at hindre Revne
rIanneiser, og er samtidig anbragt sna
ledes, at de fastholder Ribberne. 

Man kan let overbevise sig om, at 
disse Lister forhindrer Revnedannel
serne, og det gøres paa følgende l\laa
de: 

Nogle Ribbelister, ca. 10 Stk. ia\t, 
lægges ovenpaa hinanden, og anbrin
ges saaledes, at den nederste hviler 
paa en Understøtning i begge Ender. 

Den samlede Højde af Listerne re
præsenterer Bjælkehøjden, og Fugen 

mellem Listerne repræsenterer Rev
nerne. 

Trykker man nu ovenpaa Listerne, 
sker der en Nedbøjning, og Listerne 
skyder sig i Forholdet til hinanden. 

Limer man derpaa de omtalte ¼ 
Staffister paa, som vist paa Fig. 1:.! 
og igen udøver et Tryk ovenpaa Li
sterne, vil der ikke ske nogen For
skydning, før Belastningen er saa 
stor, at den sprænger de paalimede 
¼ Stafflister. 

Det bør efter ovenstaaende gælde 
som Lov, at Brædt-Bjælker skal være 
forsynede med de omtalte ¼ Staff
lister, paa hver Side af Ribberne. 

En anden Aarsag til Revnedannelse 
er ofte Montage af Beslagene. 

Ved kritikløs Fastspænding af Be
slagene paa Bjælkerne, kan man risi
kere, at Bjælken mellem Beslagene 
komprimeres saa stærkt, at der op
staar Revner enten straks, eller naar 
Bjælken udsættes for Belastning. 

Denne Ulempe kan undgaas, naar 
man paa alle de Steder, hvor der skal 
monteres Beslag, paalimer et Stykke 
1 mm Krydsfiner paa hver Side af 
Bjælken. 

Naar Brædt-Bjælkerne og Materia
let hertil er omtalt saa omhyggeligt, 
er det for at give Selvbyggerne en For
staaelse af, at et Svæveplan med disse 
Bjælker er beregnet til Opøvelse af 

. Nybegyndere og ikke andet. 
Enhver Form for Flyvning med el 

Svæveplan med Brædt-Bjælker, der 
tilsigter Begrebet Kunstflyvning eller 
Flyvninger, der kan give samme Be
lastninger af Fartøjet, bør være for
budt. 

Til dette Formaal maa man ander
ledes være Herre over de Kræfter, 
som Planbjælkerne, ja, hele Fartøjet 
udsættes for. 

Reparation uf Brædt-Bjælkerne. 

Med Henblik paa det, der er skre
vet om Revner og Rev1'tedannelser i 

:ri~ 

Brædt-Bjælker, er det naturligvis van
skeligt at angive almengyldige Regler 
for, hvorledes et Brud skal repareres; 
idet det maa afhænge af, hvorledes 
Bruddet er sket. 

Bjælken kan være brudt paa Høj
kant, f. Eks. ved en for haard Lan
ding, eller paa den vandrette Led, f. 
Eks. ved Landing med en Vingespids 
i Jorden eller ved at støde mod en 
fast Genstand. 

I første Tilfælde vil man sandsyn
ligvis faa et langt Brud, hvilket gør 
Mulighederne for Reparation vanske-



lig, idet der kan være opstaaet lange 
Revner paa begge Sider af Bruddet. 

I andet Tilfælde vil man sandsyn
ligvis faa et kort Brud, hvilket gør 
Mulighederne for Reparation lettere. 

Som Regel eller Lov bør gælde, at et 
Vingebrud skal synes, og Anvisning 
paa Reparationen gives, af den Til
synsførende. Dog x.il jeg ikke undlade 
at vise et Eks. paa Reparation. 

Fig. 13 viser en Reparation af en 
For bjælke. 

Andre Bjælkekonstruktioner. 
Ved Svæveplaner der er bygget til 

Termik- eller Kunstflyvning, maa 
man, som tidligere nævnt, være fuldt 
ud Herre over de Kræfter, der paa
virker Svæveplanet under disse For
hold, og ligeledes maa man fuldt ud 
kunde stole paa de Materialer, man 
anvender til de bærende Konstruktio
ner, i dette Tilfælde Planbjælkerne. 

Erkendende de Fejl, som Materialet 
er, eller kan være behæftet med, har 
det været nødvendigt at udvikle den 
simple Brædt-Bjælke til de mere kom
plicerede Konstruktioner. 

Nyt fra alle ~ande. 
Ved De at: 

Italien i Felttoget i Abessinien an
vendte ikke mindre end 400 Flyvema
skiner, og at disse i de 7 Maaneder, 
Felttoget varede, fløj ialt 35.000 Flyve
timer. 

Tilsammen nedkastede de 1500 Tons 
Bomber og affyrede 270.000 Bælter 
Maskingeværammunition, foruden at 
225 Millioner Pund Næringsmidler 
blev udkastet i Faldskærme til Pro-
viantering af egne Tropper. · 

Af de 400 Maskiners Flyvere 
0

dræb
tes 86, og 150 saaredes. 

Luftskibet Graf Zeppelin nu har 
fløjet i otte Aar uden et eneste Uheld; 
alene i 1936 har det tilbagelagt en 
Strækning paa 300.000 km. 

Den nye Sports8yverlufthavn i Randorf. 
(Fortsat fra Side 11) 

Opholdsrum, Køkken, Veranda og som 
paa samme Maade som det store Klub
hus skal tjene til Modtagelsen af Gæ
ster. -0-

Alt dette giver jo Udtryk for den 
store Interesse og Omhu, hvormed 
Sportsflyvningen omfattes i det nye 
Tyskland. Det er Tilstande, som me
get nær nærmer sig Idealet, og i Dan
mark, hvor Begyndelsesarbejdet først 
nu skal gøres, vil det sikkert ikke 
være muligt straks at naa saa vidt. 

Men det er mit Haab, at Danskerne, 
hvis dristige og modige Aand Histo
rien vidner om, ogsaa maa optage 
Sportsflyvningen i større Udstræk
ning end hidtil, og det er med særlig 
Glæde, at jeg har efterkommet Redak
tionens Opfordring til at give en Skil
dring af den nye Sportsflyverhavn 
ved Berlin. 

Thi det er m1n Overbevisning, at 
Sportsflyverne har en Fredens Mis
sion Landene imellem. 

Dansk M.odelØ.yver Union. 

Husk Modelkonkurrencen! 

0 PMÆRKSOMHEDEN henledes at
ter paa Dansk Modelflyver Unions 
Konkurrence. Desværre har Vej

ret jo ikke ubetinget været godt i den 
seneste Tid, og det har sikkert knebet 
rundt omkring i Klubberne med For
beredelserne. Redaktionen mener der
for, at det er bedst - ikke mindst for 
Sportens Skyld, - at udskyde Fristen, 
der oprindeligt var sat til Udgangen af 
Marts, en Maaned, saaledes at sidste 
Frist bliver d. 30. April, og Resulta
terne maa saa være os i Hænde senest 
d. 5. Maj for at kunne komme i Be
tragtning ved Præmieringen. 

Skemaet med Angivelse af opnaaet 
Tid, Modeltype og Ejerens Navn skal 
være underskrevet af Klubbens For
mand (eller Næstformand) samt af de 
to Tidtagere. Kun Medlemmer af aner
kendte Klubber kan deltage. 

I Klasseinddelingen sker følgende 
Ændring: Klasserne 3 og 4 delesr hver 
i to Afdelinger: a og b for henholdsvis 
Højstart og Haandstart. 

Præmielisten bliver offentliggjort i 
>Flyves Aprilnummer. 

Forhaabentlig faar vi nogle fine Re
sultater til at starte en dansk Rekord
liste med. Foreløbigt er vi jo lidt 
langt tilbage, selvom Haslev Klubbens 
6 Minutter er et særdeles respektabelt 
Resultat. 

Dansk Modelflyver Unions Emblem 
vil antageligt komme til at koste 1,50 
Kr. pr. Stk. Det vilde være praktisk, 
om Klubberne vilde meddele, hvor
mange Emblemer hver Klub kunde 
tænke sig at anskaffe foreløbigt, saa vi 
kan se, hvormange der skal sættes i 
Arbejde nu. Det er snart paa Tide at 
faa Sagen; i Gang. 

BØGER 

»The Air Annual of the Britlsh Empire 
1937« of Squadron-Leader. 

Det er ottende Aargang af det om
fangsrige Værk, der behandler alt om 
Flyvning i det britiske Rige i det for
løbne Aar. 

Det rummer et Væld af almene Op
lysninger af tekniske Data, og det 
spænder over alle Grene af Flyvnin
gen. En stor Kreds af Lærere vil sik
kert med Interesse sluge Afsnittet om 
Civilflyvningen, der bringer en Mæng
de statistiske Oplysninger om Flyv
ningen i de britiske Verdensdele. 

Afsnittet om Industrien omfatter 
samtlige engelske Firmaer indenfor 
Flyvemaskine-, Flyvemotor- og Tilbe
hørbranchen med Oplysninger og tal
rige Illustrationer af de allernyeste Typer. 

Udgaven 1937, der er paa 500 Sider, 
er mere haandterlig end de tidligere 
Aargange af Værket, fordi det franske 
og spanske Supplement er udeladt. 
Dette Tillæg vil imidlertid kunne faas 
ved Henvendelse til Udgiverne, Sir 
Isaac Pitman & Sons Ltd., Parker 
Street, Kingsway, London W. C. 2. 

For alle, der interesserer sig for 

Flyvning, er den nyeste Udgave af 
>The Air Animal of the British Em
pire« en værdifuld Haandbog. 

Start af Flyvemotorer om Vinteren. 
".I (Fortsnt fra Side 7) 

har man baaret sig ad paa den Maade, 
at man har dækket hele Motoren til 
med et særligt tildannet Lærredshyl
ster,- der, som hosstaaende Billede vi
ser, naar helt ned til Jorden. Den 
nødvendige Varme frembringes ved 
at anbringe een eller flere Blæselam
per paa Jorden, indenfor Hylsteret, 
med Flammen rettet opad. Ved Tem
peraturer paa + 10° til + 13° har 
man maattet anvende fra 2 1h til 3 Ti
mer for at opnaa den nødvendige Op
varmning. Andre Steder, har man i 
Stedet for Blæselamper anvendt nogle 
særlige brandsikre Ovne, men det 
hævdes, at disse ikke er saa gode som 
Blæselamperne. Denne Fremgangs
maade medfører imidlertid en vis 
Brandfare for det lærredsbetrukne 
Luftfartøj, og i Canada skal der efter 
sigende aarligt gaa to å tre Luftfar
tøjer op i Luer, uden at man af den 
Grund synes at have forladt Opvarm
ningssystemet. 

Til Brug for Flyvning om Vinteren 
· her i Europa er man gaaet en anden 

Vej, idet man anvender elektriske Ap
parater, og hosstaaende Fig. 2 viser et 
saadant Opvarmningssystem i Anven
delse paa en Ju 52 Trafikflyvemaskine. 

Den kolde Luft suges ind af en Blæ
ser og ledes gennem et System af Var
mespiraler, anbragt inde i Varmeap
paratet, gennem nogle Slanger til Mo
torerne, der er overtrukket med Lær
redshylstre. Varmeapparatet er kon
strueret til at arbejde med 220 Volt 
Vekselstrøm, og det yder ca. 12 Kilo
watt. Forinden det tages i Brug, var
mes det først selv op, og i Løbet af 20 
Minutter naar det en indre Tempera
tur paa ca. 200° Celsius. Derefter bli
ver Slangerne tilsluttet, og med en 
Lufttemperatur paa + 6½ 0 har det 
vist sig, at Luften, som Slangerne fø
rer ind til Motorerne, har en Tempe
ratur paa 90°. Med en atmosfærisk 
Temperatur paa 6° tager Opvarmnin
gen af Motorerne ca. 2 Timer, og noget 
mere, saafremt det blæser haardt. 

Man har dog ogsaa søgt at komme 
Kulden til Livs paa anden Maade, idet 
man har eksperimenteret med en Ben
zinforvarmer, der arbejdede efter 
samme Princip som en Bunsenlampe, 
og som havde henved ti Gange saa 
stor Varmekapacitet som den omtalte 
elektriske Varmemetode. Forsøgene 
med denne Metode har vist sig at være 
særdeles tilfredsstillende. Ved Anven
delse af en meget kortvarig Opvarm
ning er Motorerne startet uden Van
skelighed, og man mener, at det ikke 
behøver at tage mere end nogle Mi
nutter før hele Motoranlæget er blevet 
varmet tilstrækkeligt op til at en 
Start med Sikkerhed kan foretages. 

Van-skelighederne ved Start om Vin
teren maa man ikke se bort fra. Den 
Flyvning, hvortil der anvendes Tid til 
omhyggelig Opvarmning af Motoren 
bliver altid foretaget hurtigere og me
re økonomisk end den, der har en 
Nødlanding til Følge. 
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FRAMODELKLUBBERNE 
(Fortsat fra Side 12) 

SKERN MODELFLYVEKLUB har 
sendt FLYV et Indlæg indeholden

de en saglig og tankevækkende Kritik 
af forskellige Bestemmelser Model
sporten vedrørende, som Bladet har 
bragt, hvad Redaktionen er Klubben 
meget taknemlig for. Klubberne ind
høster jo ved Arbejdet ude i Marken, 
ved Konkurrencer o. lign. mange Er
faringer, som ogsaa bør komme andre 
danske Klubber tilgode og derved bi
drage til at højne Modelsportens Stan
dard herhjemme, Vi haaber derfor, al 
andre Klubber vil følge Skerns Eksem
pel og skrive, hvis de har noget paa 
Hjerte. 

> Vi i Skern Modelflyveklub har med 
Interesse læst, at FLYV lader udskri
ve Lil en Modelkonkurrence«, skriver 
Klubben. >Da de Konkurrenceregler, 
Odenseklubben skrev om i Nr. 12 er 
ret mangelfulde (man faar saaledes ik
ke at vide, hvor lang Kroppen maa 
være i Forhold til Spændvidden, 
Kroppens Omkreds til dens Længde 
o. m. a.) vil vi gerne vide, hvad F.A.I. 
forlanger, for at Rekorder skal kunne 
anerkendes.« 

Det har aldrig været Meningen, at 
de Konkurrenceregler FLYV bragte 
i Nr. 12 skulde være de endelige, men 
man skal erfaringsmæssigt være var
som med at starte med altfor detaille
rede Regler, der let tager Pippet fra 
Begyndere, og de allerfleste Modelfly
vere herhjemme er jo Begyndere end
nu. FLYV skal imidlertid i næste 
Nummer - denne Gang er der ikke 
Plads dertil - bringe F.A.I. Bestem
melser in pleno, og naar Foraarets 
Konkurrencer er overstaaet, har Klub
berne utvivlsomt indhøstet saa mange 
Erfaringer, at man paa Basis heraf 
kan udarbejde de endelige danske 
Konkurrenceregler. 

Skern-Klubben vil endvidere gerne 
have mere at vide om, hvordan Ud
landets Modelflyvning foregaar, og 
FLYV skal da ogsaa for Fremtiden in
denfor: den begrænsede Spalteplads, 
der er til Radighed, bringe det inter
essanteste af det udenlandske Stof. 

Klubben er ikke helt tilfreds med 
de Forslag til Emblem vi har bragt, 
og haaber der kan findes noget mere 
>smart og streamlined«. >I Nr. 10 er 
der en Ritning af H. 28 set fra oven«, 
skriver Klubben. >Hvis det bliver lidt 
formindsket, er det mægtig smart. Vi 
har graveret det paa en stor Sølvpo
kal - en Vandrepokal for den bedste 
Flyvetid i Klubben.« 

Det vil glæde os at høre, hvad an
dre Klubber har at sige om denne Sag, 
som snart maa finde sin Løsning. 

. M ODELFLYVEKLUBBEN >SVA-
LEN« i Hobro er godt tilfreds 

med det foreslaaede Emblem, men 
kunde tænke sig Vingerne mere natur
lige eller med lidt mere >Suse om
trent som Vingerne øverst paa hver 
Side af FLYV. >Svalen« noterer føl
gende Tid med en Svævemodel 2,30 
m Spændvidde - Haandstart - 35 
Sek. Starten skete fra en Bakke, men 
Modellen havnede i Fjorden og har 
derfor nu faaet Navnet >Havørnen«. 

Forøvrigt har >Svalen« holdt Gene
ralforsamling fornylig. Følgende Be
styrelse blev valgt: Formand: Hr. Orla 
Mortensen. Næstformand: Hr. Wagn 
Agergaard Jensen, Flyveleder: Hr. 
Svend Olsen, Kasserer: Hr. Mogens 
Schønau Hansen. 

Nye Modelklubber, 

DER er startet to nye Klubber: 
»Condorc i Helsingør, formand 

er Hr. P. Christiansen, Sabroesvej 16, 
Helsingør; og Ringkøbing Modelflyve
klub, hvor Hr. Jacob Skjødsholm, Her
ningvej 48, Ringkøbing, er Formand. 

RINGSTED l\'.1OD ELFL YVEKLUB skri
ver: Vinteren har været præget af Ar

bejde, dels med at studere Flyvning, 
og dels med at bygge Modeller. Vore 
Pladsforhold er blevet gode, idet Kom
muneskolen har været saa elskværdig 
at stille et Lokale til vor Raadighed. 
Der har ikke været megen Lejlighed 
til Flyvning; men vi har dog opnaaet 
et Par efter vore Forhold gode Resul
tater. En Motormodel, Spændv. 50 
cm, fløj 75 m. Endvidere har Begyn
dermodellen >Glenten« opnaaet at fly-

Luftf artf orsi kringer 

I 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 
Fraktion for Danmark 

Tlf. Central 12793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 

ve fra 250-400 m fra en Højstarts
højde paa 40 m. 

Interessen synes at være størst for 
Svævemodeller. Vi har lige faaet Teg
ninger til »Baby« og »Strolch« og et 
Medlem er straks gaaet i Gang med 
dem. 

Der bygges endvidere for Tiden 
paa 3 >Fafnir« og 5 bygger paa en 

Svævemodel »Københavneren«, 
Spændv. 1064 mm, som vi fik Tegnin
ger til ved et Besøg, som nogle af Med
lemmerne foretog, paa >Dansk Luft
sportsforbund«s Værksted i Vinter. 
Til Foraaret vil vi bygge den svenske 
Rekordmodel »Kungsørnen« (Balsa), 
hvortil vi har faaet Tegninger. 

Paa Generalforsamlingen i Januar 
valgtes ny Bestyrelse, der blev vedta
get en Række Love og Arbejdsregler, 
som til vor Glæde viste sig at falde 
fuldstændig sammen med de i >Flyve 
foreslaaede. Arbejdet blev lagt i et fast 
Leje, og vi venter os megen Glæde og 
Erfaring af den forestaaende Sæson, 
hvor vi haaber at faa Tilladelse til at 
benytte Flyvepladsen her, naar Mari
nen til April flytter til Aunø. 

Med Hensyn til Emblemet har vi 
intet at bemærke, endsige udsætte. Vi 
har selv gjort Forsøg paa at faa lavet 
Emblemer (netop som Tegningen), 
men vi kunde ikke overkomme det 
økokonomisk. 

FLYVEMASKINER OG TILBEHØR 

K. L. G. 
KVALITETST.Æ:NDRØRET 

Lager- hos: 

ALFRED RAFFEL A/s 
Farver-gade 15 Telefon c. 6395 
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ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
I "DANSKE FLYVERE" 

U NDER Ledelse af Landsretssag
fører Falkmar afholdt Forenin
gen , Danske Flyvere« sin ordi

nære Generalforsamling Onsdag d. 17. 
Februar. 

I Indledndngen af Aarsberetningen 
mindedes Formanden l\ililitærflyver
ne, Løjtnanterne Klinkby-Petersen og 
G. Schack samt Marineflyverne, Fly
verløjtnanterne Lassen og Erik Ras
mussen, der i 1936 var forulykket un
der Udøvelse af deres Flyvergerning. 
Forsamlingen rejste sig, da Forman
den udtalte et , Ære være deres Min
dec. 

-0-

Foreningens l\Iedlemstal, der fra 1. 
Jan. 1936 var 205, var pr. 1. Jan. 1937 
steget til 232. I Aarets Løb havde der 
været en Tilgang paa 31 og en Af
gang paa 4 Medlemmer. 

Inden Formanden gik over til at 
omtale Foreningens Virksomhed, 
nævnede han, at man stadig havde 
fulgt den smukke Skik at lægge Blom
ster paa afdøde Kammeraters Grave 
paa deres Dødsdag. 

Virksomheden i det forløbne Aar 
havde været overmaade stor, bl. a. 
omfattende mange Sammenkomster og 
Møder med Foredrag. Optagelsesfe
sten d. 11. Januar havde samlet ca. 
100 Medlemmer med Foreningens 
Protektor Hs. kgl. Højhed Kronprin
sen i Spidsen. Den 22. Januar holdt 
Direktør Schæffer fra Deutche Luft
hansa Foredrag om :1>Moderne Sik
ringstjeneste ved Lufthavne«, og der
efter fulgte en meget livlig Diskus
sion, der sluttede med Vedtagelsen af 
en Resolution til Ministeriet for of
fentlige Arbejder om at skabe en be
tryggende, flyvemæssig Sikkerhedstje
neste i Kastrup Lufthavn. Alle de be
tydende Luftfartsfolk var inviterede 
til Mødet. 

Resolutionen blev af Formanden 
overrakt Ministeren, der stillede sig 
meget forstaaende overfor de frem
satte Krav, og Ministerens Redebon
hed har allerede sat sit Præg i Luft
havnen. 

Følgende Foredrag har været af
holdt: Kaptajnløjtnant Bahnsen, :1>Ra
dioens Anvendelse i Flyvertjenesten«, 
Ingeniør Thymann, :1>Flyvning i Stra
tosfæren«, Kaptajnløjtnant Ernst, 
:1>0m Meteorologi« og Premierløjtnant 
Johansen, :1>Et Tjenesteophold i en 
tysk Flyverlejr«. 

--0-

En af Aarets store Begivenheder var 
Flyvestævnet i Kastrup Lufthavn, der 
blev afholdt sammen med Politikken. 
Det var det sjette Stævne Foreningen 
afholdt siden 1930, og det blev en 
straalende Sukces. Blandt det righol
dige Program, der omfattede Deltage!. 
se fra Hæren og Marinen, de uden
landske Lufttrafikselskaber og megen 
anden Deltagelse fra Udlandets Side, 
skal nævnes, at der deltog 9 svenske 
Militærflyvemaskiner. 

At det svenske Besøg kom i Stand 
skyldes for en stor Del , Svenske Fly
veres Rigsforbund«, med hvilket For
eningen har indledet Samarbejde. 

Paa den sidste afholdte Generalfor
samling fremkom Bestyrelsen med 
Forslag til Ændring af Lovens Para
graf 3, der gik ud paa, at alle Flyvere 
med Privatførercertificat eller der
over kunde optages som ordinære 
Medlemmer, og med meget stor Majo
ritet blev dette Forslag -- gennem Ur
afstemning - vedtaget. 

Aeronautisk Selskab havde hen
vendt sig til , Danske Flyvere« for at 
søge Samarbejde med Foreningen, og 
fra begge Sider var der blevet nedsat 
et Udvalg til Forhandlingernes Sam
arbejde. 

Formanden sluttede Aarsberetnin
gen med at omtale, at Bestyrelsen paa
ny havde taget Sagen op om at rejse 
et Monument for forulykkede Flyvere, 
og han udtalte Haabet om, at hvert en
kelt Medlem vilde støtte denne smuk
ke Sag efter bedste Evne, saaledes at 
»Danske Flyvere« vilde blive i Stand 
til at kunne rejse et værdigt Minde om 
faldne Kammerater. 

--<>-
Kassereren Kaptajn C. C. Larsen af

lagde Regnskab, hvoraf det bl. a. 
fremgik, at :1>Danske Flyvere«s Fond 
ejede 30.620 Kr. For Regnskabet blev 
der eenistemmigt givet Decharge. 

--o-

Efter Bestyrelsens Forslag til min
dre Ændringer af Lovene var blevet 
vedtaget, foretoges Valget af Bestyrel
sen. 

Formanden, Kaptajn Foltmann og 
Materielmester Victor Petersen var 
paa Omvalg. 

Formanden ønskede ikke at modta
ge Genvalg, da han ikke vedblivende 
turde paatage sig det med Forenin
gens Ledelse forbundne meget kræ
vende Arbejde, og i hans Sted valgtes 
eenstemmigt Oberstløjtnant Tage An
dersen. 

Materielmester Victor Petersen gen
valgtes, og nyvalgt blev Salgschef Per 
Yde og Kaptajnløjtnant Prip (i Stedet 
for Mester P. Nielsen, der var blevet 
udnævnt til Æresmedlem, og Kap
tajnløjtnant Harms, der havde ønsket 
at træde tilbage grundet paa Udkom
mando). 

Som Suppleanter genvalgtes Kap
tajn Herschend, og nyval~t blev Kap
tajnløjtnant Schmidt. 

Som Revisorer genvalgtes Prokurist 
Hollf elt og nyvalgt blev Kaptajnløjt
nilnt Ernst. 

Inden Generalforsamlingen sluttede 
bragte Flyverkaptajnløjtnant Dalbro 
Foreningens Hyldest til den afgaaede 
Formand Kaptajn Foltmann, der efter 
9 Aars utrætteligt og uegennyttigt 
Slid for Foreningen nu trak sig til
bage, 

PAA FLYVESKOLE 
III. 

Den første Time i Luften. 

D ET er helt rar Afveksling fra del 
civile Liv at komme paa militær 
Flyveskole, at mærke Farten gen 

nen;i Luften naar man løber om Kap 
med de andre Flyveelever, at træne i 
timevi i bløde og elegante Landinger 
efter Længde- og Højdespringene, at 
føle Hullerne i Luften hvor Modstan
deren i Fægtning lige havde været, at 
fylde Apparatet op ved Kokkens Kød
gryder, og efter endt Dagværk at faa 
det sat i Hangar i flere Etager og fan 
Overtræk paa i en stiv Standkøje. 

Men en Dag skete det; jeg kunde 
Kommandoen: , til højre Ret - se lige 
ude udenad, jeg havde lært den til 
Udtrykket >al Gang sker i Hurtigløb< 
passende Fartmaalervisning; jeg hav
de i Frikvartererne kigget paa Flyve
maskinerne, siddet i dem, og i Tan
kerne foretaget alle de dristigste Man
øvrer i Luften med de dertil hørend e 
Styrebevægelser; Flyvetøjet havde vi 
for længst faaet udleveret, prøvet og 
prøvet igen; vi var blevet fotografere. 
de i Flyvetøjet - kort sagt vi følte 
os som fuldt uddannede Flyvere. Saa 
kom Flyvelæreren; han havde Vingen 
paa Uniformen, det var en af de 
Mænd, man saa op til (i alle Tilfælde 
naar han er i Luften, og jeg selv er 
paa Jorden); hans Kommando lød: 
, Flyvetøjet paa - kom saa!c 

Medens Motoren stod og tikkede 
rundt, undersøgte Læreren, om jeg 
spændte mig rigtig fast, om jeg for
bandt Hørerøret solidt, saa hans Or
drer kan gaa godt igennem; jeg fik 
Anvisning paa, hvor jeg ~kulde have 
Hænder og Fødder anbragt, indtil det 
blev min Tur at passe Styregrejerne. 
Derefter spændte han sig selv fast, 
vinkede Klodserne foran Hjulene bort 
og gav Motoren lidt Gas, saa vi be
gyndte at rulle. Nærmest med Snegle
fart og med Vinden i Halen bevægedP 
vi os hen over Flyvepladsens næsten 
uendelige Flade; endelig naaedes den 
læ Begrænsning, som er alle Flyveele
vers Startplads; vi drejede Næsen op 
mod Vinden, Motoren fik fuld Gas, vi 
startede. 

Jeg fik lige Tid til at bemærke, at 
Flyvemaskinens Affjedring ikke var 
saa god som en moder.ne Automobil~ 
Fjedersystem, eller ogsaa kan Flyve
pladsen ikke staa Maal med en almin
delig Bivej i Retnin'g af plan Overfla
de; det tog et Par Sekunder - saa gik 
det som paa Autostradaer eller - nej, 
der er intet, der kan sammenlignes 
med at flyve. 

Vi fløj - det vil ·sige, jeg var nu 
kun Ballast, og gjorde hvad jeg kunde 
for at opføre mig, som man venter, at 
Ballast skal opføre sig, hvilket igen vil 
sige: bare følge med og ikke forskub
be sig; omsider faar jeg dog Tid og 
Mod til at kigge mig lidt omkring, jeg 
opdager, at Motoren er gaaet lidt ned 
i Omdrejninger, Højdemaaleren viser 
allerede 650 Meter og Fartmaaleren 
140 Kilometer i Timen - nej, den 
maa vise galt, for vi snegler os kun 
af Sted, flytter os næsten ikke; Jorden 
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ligger langt nede, Husene ligner smaa 
Legetøjshuse, Mennesker kan man næ
sten ikke se, hist og her snegler en Bil 
eller et Legetøjstog sig af Sted 
usandsynligt smaat, da det jo kun er Se
kunder siden, vi selv var der nede. 

Pludselig hører jeg ganske tydeligt 
en Stemme sige: >Prøv saa selv at sty
re lige<; straks røg Benen.e hen paa 
Hammelen, som bevæger Sideroret; et 
Par Spark frem og tilbage fik Flyve
maskinen til at foretage nogle mærke
lige sidelæns Bevægelser, som ikke 
normalt hører til Repertoiret for det, 
man skal lære paa Flyveskolen; efter
haan den kom Horisonten dog nogen
lunde i Ho, det vil sige Kongelunden 
bevæger sig kun langsomt til højre, 
da en ny Ordre afbrød min højspænd
te Paapasselighed »Styr lige<! Ved et 
let Tryk med højre Fod bringes Kon
gelunden til at gaa til venstre; sau lidt 
til højre, igen til venstre - kort sagt 
vi dinglede af Sted, som om Flyvema
skinen ikke kunde taale at drikke den 
lille Liter Benzin i Minuttet uden at 
blive fuld. 

En ny Komando: »Saa ta'r jeg den 
igen« faar mig til at slippe med Bene
ne, Flyvemaskinen snurrer rundt, gaar 
op og ned, paa den ene og paa den 
anden Side, m ed Bunden i Vejret o.s.v. 
indtil Motoren pludselig holder op 
med at sige noget; >Saa lander vie lød 
Stemmen, og jeg fik travlt med at fin 
de ud af, hvor langt vi var naaet. 

Da Landingen er overstaaet, og Fly
vemaskinen er kørt op foran Hanga
ren, Motoren stoppet, lyder en ny 
Kommando: >Det gik jo godt, skriv 15 
Minutter i Journalen« - det lyder 
utroligt. :z. 

Apropos Jean Batten. 
I Flyv Nr. 1 omtalte vi indgaaen.de 

Miss Jean Battens imponerende Re
kordflyvning fra England til Ny Zea
land.Paa Foranledning af mange Læ
sere skal vi yderligere oplyse, at Flyv
ningen blev foretaget i en af Englands 
mest benyttede Sportsmaskiner, en 
Percival Gull fremstillet af Firmaet 
Percival Aircraft Company og forsy
net med en Gipsy Six Motor. 

Miss Batten slog ogsaa Mr. Broad
bents Rekord i en Percival Gull, og 
Mr. Broadben,t slog i sin Tid Sir Char
les Kingsford Smith's Rekord i en Per
cival Gull. Percival Gull har saaledes 
Rekorden paa Strækningen England
Australien de sidste fem Aar. 

PAA VINGERNE! 
M AN maa forundres over den rin

ge Interesse, der vises Sports
flyvningen her i Danmark. Der klages 
fra alle Sider over, at der ikke bliver 
aabnet for Mulighederne fra Myndig
hedernes Side. Mon ikke at Ungdom
men selv er Skyld i dette Forhold. -
Interessen mangler herhjemme. -
Hvor er den gamle Vikingeaand. -
Hvor er Foregangsmændene? Vi Dan
ske har engang været berømte paa 
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Søen for Kendskab og Mod, disse 
Egenskaber efterlyses i Dag i Flyv
ningens Tjeneste. - Det er paa Tide, 
at Ungdom og Mandfolk tager fat efter 
bedste Evne for at faa Begreb om 
Flyvning, Fremtidens store Redskab. 
- Det er ikke for sent endnu, men 
der kan snart komme en Dag, hvor 
Fremskridtet er løbet fra os, og 
hvad saa? Flyvning er en National
sag, det er en Mandssport, og maaske 
en Erhvervsnødvendighed om nogle 
faa Aar. Flyvning er den skarpe Ope
rationskniv, der beskærer Tidsspilde, 
lad ikke andre Nationer løbe fra os. 

I nogle Skildringer her i Bladet skal 
vi vise, hvad Udlandet er værd i Flyv
ning i Dag og i Morgen. Vort Valg
sprog er og bør være: >Paa Vingerne, 
Danmarks Ungdom< - . 

Tag Chancen nu, den er der. 
Hof(. 

Meddelelse fra 
Statens Luftfartstilsyn. 

DET medeles herved, at der under 
Minis teriet for offentlige Arbej

der er oprettet en Stilling som Sta
tens Kommitterede i Luftsager, hvor
under er henlagt Luftfartsomraadets 
hidtidige administrative Virksomhed 
tilligemed Deltagelsen i det interna
tionale Luftfartssamarbejde, hvorhos 
det paahviler den Kommitterede i 
Forbindelse med Statens Luftfartstil
syn at føre det i Luftfartsloven og 
Luftfartsordningen ommeldte Tilsyn 
med Luftfarten. 

Den Kommitteredes og Luftfartstil
synets Adresse er: Torvegade 45, 3 
(Kristianshavns Torv), København K, 
Telefon: Amager 1577. 

Adressen for Luftfartsraadet, der 
udelukkende fortsætter som raadgi
vende Organ for Ministeriet, er: Mini
steriet for offentlige Arbejder, Slots
holmsgade 10, København K. 

I KLUBADRESSER I 
(Fortsat fro Side 2) 

MODELFLYVEKLUBBEN »SVALEN«, Hobro. 
Formand: Hr. Orla Mortensen, Viborggyde 6, 
Hobro. 

ODENSE MODEL•FLYVEKLUB. 
Hr. Ebbe Krlng, Amtssygehuset, Odense. 

RINGKØBINC MODELFLYVEKLUB. 
Formand: Hr. Jacob BkJodsholm, Hernlng\'eJ 
48, Ringkøbing. 

RINGSTED MODELFLYVEKLUB, 
Formand: Hr. Kommunelærer Ange Christen• 
sen, BJæJJandsgade 9, J. th. 

SILKEBORC MODELFLYVEKLUB, 
Formand: Poul Bvelgaard, BølystveJ 45, Alders
lyst, Bllkebor1. 

SILKEBORG li, 
Formand: Hr. Vagner Toft, Hostrupsgade 48. 

SKJERN MODELFLYVEKLUB, 
Formand: Hr. Maler Bv. Herborg, Kæraalll! 14, 
Skjern. 

SKOVSHOVED MODELFLYVEKLUB, 
Formand: Hr. Bøcker Petersen, Korsgnnrd• 
vej 3, Chl. 

Bl!RLINGIKI! TIDENDES FLYVl!KLUB. 
Pilestræde 34, Kbbvn. K. 

Dl! UNQl!I PLYVEKLUB, 
Politiken• Hu•• Kbbvn. K. 

Aristokraten blandt Motorcycler 

1Øl1ø 
Et B. P. Mær~e 

Uovertruffen Konstruktion 
Højeste britisk Kvantet 

Bllllgste danske Priser 
10 fremragende Modellør - Priser fra 

Kr. 1050.oo 
Forlang Prospekt 

Lyngby Automobil-Central 
Hovedgaden 1 - Telefon: Lyngby 1030 

MOTOR-PALÆET 
Østerbrogade 20 • Telefon: Øbro 28 78 

Meddelelser fra Selskabet. 

Selskabet afholder 

Ottdinætt 
Genettølfottsømling 

den 22. Marts 1937 Kl. 20 

Dampskibsrederiforeningens Fest
sal, Amaliegade 33, t. Sal, 

DAOSORDEN 

1. Aarsberetning fra Bestyrelsen, 
2. Aflæggelse af Regnskab og Ind-

stilling om Decharge forsamme. 
3, Valg af Bestyrelsesmedlemmer. 
4. Valg af Revisorer. 
5. Eventuelt. 

Sekretæren. 

Luftfartsudstllllnger. 

V IL man dyrke sin Kæphest i Som
merferien, bør man lægge denne 

saaledes, at man faar Lejlighed til at 
se Sommerens to internationale Lufl
fartsudstillinger. 

Den første af disse er belgisk og af
holdes i Bryssel i Dagene fra 26. Måj 
til 8. Juni. Den anden er hollandsk og 
afholdes i Haag i Dagene fra 30. Juli 
til 15. August. Begge Udstillinger bli
ver sikkert interessante og værd at be
søge. 

Flyvestævne. 

G oTEBORG AEROKLUB, der er en 
Underafdeling af Kungl. Svenskn 

Aeroklubben, afholder i Dagene 12.-
13. Juni en >Flyv-Weekend< i Gote
borg og Omegn. Til denne inviteres 
Sportflyvere fra de nord. Lande. Føre
ren og een Passager fra hvert delta
gen de Luftfartøj er Klubbens Gæster 
og faar gratis Hotelophold og Fortæ
ring etc. samt ved Afrejsen 75 Liter 
Brændstof og 3 Liter Olie. Deltagere 
medbringer Badedragt og godt Humør. 

Tilmeldelse gennem Aeronautisk 
Selskab senest d. 29. Maj. Alle nærme
re Oplysninger faas paa Selskabets 
Kontor. 



Driftsregnskab for Det Kongelige Danske Aeronautiske Selskab 1936 
Udgifter: 

Møder og Foredrag ................................ . 
Bibliotheket ........... . ..... . ........... .. ..... ...... . 
Gebyr F. A. I. ......................................... . 
Husleje ................................... . ............ . 
Rengøring, Lys og Varme etc ..... ..... ........ . 
Telefon ............................................... . . 
Honorar .............................................. . . 
Kontorartikler, Papir, Tryksager etc ...... . 
Porto og Telegrammer ............................. . 
Andre Administrationsudgifter ................. . 
Diverse Udgifter: 

Køb af Emblemer etc.............. .. 107 ,50 
Præmier og Plaquetter .. .. .. .. .. . . 216,50 
Blomster og Kranse.................. 87,50 

1.816,41 
252,95 
721,20 

1.700,00 
882,49 
147,94 

1.300,00 
518,82 
362,05 
238,34 

Andre Udgifter . ................ ..... 64,05 _ 475,55 

8.415,75 
Ekstraordinære Udgifter: 

Kurstab paa Obligationsbeholdning 772,80 
Afskrevet Resttilgodehavender i 

Ballonklubben ...................... .. 815,47 
Tab paa Tjeljuskin-Filmen ....... .. 1.063,43 2.651,70 

Afskrivning paa Inventar .. .. .. . . .. . .. .. . .. . . . . . . . . . 153,60 

11.221,05 

Indtægter: 
Kontingenter og Indskud ................. .. ... .. 
Renter af Obligationer .......................... . 
>Flyves Konto .......... . .. .. ....................... . 
Diverse Indtægter: 

Salg af Emblemer .. .. . .. . .. . . . .. . . . 66,50 
Certifikater ....... . .. ... ... .... . ....... 103,00 
Garnets de Passage .. .. .... . .. . . . .. .. 6,50 

I I 
5.300,00 
2.170,00 

492,05 

Renter af Bank og Giro ............ 46,09 222,09 
---'---=8...,.t=8c-c4...,,1,...,.4 

Underskud . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . ... . . . . 3.036,91 

11.221,05 

Status pr. 31. December 1936 
Aktiver: Passiver: 

Kassebeholdniing ....... . ..... .. ........... . ..... ... . Formue Konto: 
Bank Konto ...... . .................................. . . 

7,52 
46,53 

44.740,00 
Saldo pr. 1. Januar ............. 51.817,16 

Obligationsbeholdning nom. 48.000,- ..... . -å- Underskud for 1936 . ... . .. . . 3.036,91 48.780,25 
Bibliotheket ................. ....... ..... . ...... ...... . 
Inventar ..... . ........... . .......... .. ............ ... . 
>Flyves Konto ...................................... . 
Forudbetalte Omkostninger .... ...... .... ... . . . . . 
Manuskripter til >Flyvningens Historie« ... . 

København, den 3. Marts 1937. 

1,00 
460,80 
500,00 
450,00 

2.574,40 

48.780,25 48.780,25 

I Bestyrelsen for Det Kongelige Danske Aeronautiske Selskab: 

Nye Medlemmer 
af Kgl. Dansk Aeronautisk Selskab. 

Gihm, 
l{nsserer. 

Regnskabet er revideret og befundet rigtigt. 

Cb. Leisner. V. Ludvigsen. 

Brdr. Harberg (Vestjydsk Flyveklub, 
Esbjerg). 

Antomobilforhandler Valdemar Hin-
Bogtrykker Rosendahl (Vestjydsk Fly

veklub, Esbjerg). 
richsen. 

Fabriksassistent Maaløe-J espersen. 
Elektrotekniker Langå-Jen sen. 
Direktør Harry Larsen. 
Aut. Installatør H. Juul-Hansen. 
Radiotelegrafist P. Chr. Oscanyan. 
Arkitekt I. C. B. Øhlenschlåger. 
Grosserer J. E. Jensen. 
Korrespondent Birgitte Stoffregen. 
Premierløjtnant Edsen-Johansen. 
Grosserer Groth-Hansen. 
Fabrikant P. A. V. Jakobsen. 
Maskinmester S. Th. Høffner. 
Stud. polyt. Niels Buchwald. 
Revisor Bang. 
Direktør Haugsted. 
Ingeniør Gunnar Hjorth. 
A. Thilst. 
Direktør Hans Schåfer. 
Kontorassistent Jørgen Munk. 

Konsul Blichfeldt (Vestjydsk Flyve
klub, Esbjerg). 

Konsul Villemoes (Vestjydsk Flyve
klub, Esbjerg). 

Raadmand Nielsen Koch (Vestjydsk 
Flyveklub, Esbjerg). 

Fotograf Lothar Fialla (Vestjydsk Fly
veklub, Esbjerg). 

Redaktør L. V. Jensen (Vestjydsk Fly
veklub, Esbjerg). 

Løjtnant Per Perch (Vestjydsk Flyve
klub, Esbjerg). 

Konsulent Toftdahl Møller (Vestjydsk 
Flyveklub, Esbjerg). 

Læge Perch (Vestjydsk Flyveklub, Es
bjerg). 

Bjergningsentreprenør Claus Sørensen 
(Vestjydsk Flyveklub, Esbjerg). 

Redaktør Ree f~estjydsk Flyveklub, 
Esbjerg). 

Leo Jen sen (Vestjydsk Flyveklub, Es
bjerg). 

Automobilforhandler Frikke (Vest
jydsk Flyveklub, Esbjerg). 

Gaardejer Holger Villadsen (Vestjydsk 
Flyveklub). 

Direktør Rørkjær Christensen (Vest
jydsk Flyveklub). 

Automobilforhandler Petersen (Vestjydsk 
Flyveklub). 

Teglværksejer L. A. Christensen (Vest
jydsk Flyveklub). 

Direktør o. Vang Lauridsen (Vestjydsk 
Flyveklub). 

Dangaard Nielsen. 
Fabrikant Ib Krøyer Christensen. 
Boghandler E. H. Jensen. 
Inspektør Sven Buemann. 
assistent Lyngholm Nielsen. 
Maler Otto E. Christensen. 
Revisor Ove Hansen. 
Prokurist Villy Andersen. 
Per Weishaupt. 
Ingeniør Axel Kristiansen. 
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PRIS: 

THE "BRISTOL" M.ERCURY ENGINE - SERIE vm & IX 

,,Present-day "Bristol" Aero Engines have achieved a world
wide reputation for elever design and superb workmanship, 
a reputation which could have been established on nothing 
but sheer merit." - ,,FLIGHT", Nov. 5, 1936 . 

., 
THE BRISTOL AEROPLANE 
COMPANYLTD.ENGLAND 

Repræsenteret i Danmark og Island ved 
A. B. C. Hansen Comp. - Industribygningen - København. 

Ansvarlig ov,rfor Presaeloven: 

Pr. Au11ang Kr. 4,20 
Pr. Nummer 36 Øre 

EJVIND CHRISTl'!NSl'!N 
BOOTRYKKl'!RI & fORLAO 
Vesterbrogade 60 - Telf. 13404 





DET KGL. DANSKE AERDNAUTISKE SELSKAB, 
Amaliegade 33. Kbhvn. K. TIi. P&læ 6133. 
Anerkendt af F. A. I. (F6d6ratlon Aeronautlque 
Internationale) som Enerepræsentant for o.ero
nautlske Interesser l Danmark. 

DANSKE FLYVERE, 
Formand: Hr. Kaptajn J. Foltmann, Snorres
gade 7, Khhvn. B. 'Ill. Amager 2613 y, 

DANSKE PRIVATFLYVERE 
(tilsluttet D. K. D. A. S.). 
Formand: Hr. Landsretssagfører C. A. Koefoed, 
Amlclsvej 12, Kbbvn. V. Tlf. Vester 2226 y. 

VESTJYSK FLYVEKLUB. 
(tilsluttet D. K. D. A. S.). 
Formand: Hr. Landsretssagfører Bjørn Bjorn
bak, Kongensgade 10, Esbjerg. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
(tilsluttet D. K. D. A. 8.). 
Formand: Hr. Alfred Dochedabl, Veater Fæl
ledvej 41, Kbhvn. V. 

KLUBBER I UNIONEN: 
AARHUS FLYVEKLUB. 

vi Hr. Leo Kæraa, Skolebakken 11, Aarhus. 

DANSK SVÆVEFLYVER-SKOLES KLUB. 
v/ Hr. Sigurd Bygdø, Maltagade 4, Køben
havn S. Værksteder, Dybbolsgo.de 11, Koben
havn V. 

ESBJERG FLYVEKLUB, 
v/ Hr. Hugo Holm, Skolegade 31, Esbjerg. 

HASLEV FLYVEKLUB, 
v/ Hr. C. W. Berlng, Vestergo.de 4, Haalev. 

KØGE SVÆVEFLYVERKLUB. 
v/ Hr. Herluf Christensen, Brogarle 7, Køge . 

RANDERS SVÆVEFLYVERKLUB. 
v/ li r. Ing. If. Madsen, Jernbanegade 22, 
Rande rs. 

SILKEBORG FLYVEKLUB. 
v/ Hr. G. Christiansen, Rlchterøvej 23, Silke
borg. 

SLAGELSE FL YVEKLUB, 
,•/ Ilerr Bogtrykker Chr. Andersen, Llndevej 
2, Slagelse. 

SVÆVEFLYVEKLUBBEN »ALBATROSc, 

2 

v/ Herr E. Nordgren, Gl. Holmegaardsvej, 
ll llle rod . 

KLUBADRESSER 

SVÆVEFLYVERKLUBBEN »AVIATORc. 
v/ Hr. Ing. C. Nielsen, Parkbebyggelsen, Ny 
Kærvej 8 a, Aalborg. 

SVÆVEFLYVERKLUBBEN 1COMULU1, 
v/ Hr. Henning Hansen, Krygersgade 3, Ko· 
benho.vn F. Værksted, Esthersvej 43, Hellerup. 

SVÆVEFLYVERKLUBBEN 1FALKEN1, 
v/ Hr. Ing. N. L. Dam, Uverøensvej, Hjørring. 

SVÆVEFLYVERKLUBBEN »MAAGEN1, Stevns. 
, / lir. Viggo Kristiansen, Hultug pr. Store• 
hedingc. 

SVÆVEFLYVEKLUBBEN »MAAGEN AF 19361, 
v/ !Jerr Kn. Ulstru p Hansen, Kratholm, 
Lyngby. 
Kasserer: J. Olsen, Guldberg& Plads 8, TIi. 
No ra 4691 y. 
Værksted: F redericiagade 25. 

OFFICIELT ORGAN 
FOR 

DET KONGELIGE DANSKE 
AERONAUTISKE SELSKAB 

nFLYV"s HOVEDKONTOR: 
Vesterbrogade 60 
Telt. 13.404 • Postgiro 23.824 

Blad- og Annonce-Ekspedition 

Redaktører: 
Kaptaj n J. Foltmann 

og 
Kay Jungersen 

Bllledet paa Forsiden, 

Jlølbo&-g .Fll)a,epløds. 
(Foto : Aulborg Stiftsticlcmle.) 

KLUBBER UDENFOR UNIONEN: 
FLYVEKLUBBEN »Ørnene, Aarhua. 

Hr. G. A. Hansen, Touavej 33, Ao.byhøj, Aar
hus. 

ODENSE AMATØRFLYVEKLUB, 
Formand: Hr. Eli Christensen, Hunderupvej 33, 
St., Odense. 

SVÆVE- OQ MODELFLYVEKLUBBEN »TREKLØ· 
VERc, Sorø. 
Soro Akademi. 

VORDINGBORG FLYVEKLUB, 
Hr. Fabrikant Hans Ani, Vordingborg, 

MODELFLYVEKLUBBER: 
GENTOFTE MODELFLYVEKLUBBERS SAMMEN• 

SLUTNING, 
Forma nd: Hr. Bent Ziegler, Sofievej 1, He ll. 

Herunder : 
GLOBUS AERO KLUB. 

Formand : Hr. Bent Zlegler, Soflevej I , Hel
lerup. 

SKOVSHOVED MODELFLYVEKLUB. 
~'ormand: Hr. If. Rocker Petersen, !fore• 
gade 3, Chl. 

HELLERUP MODELFLYVEKLUB. 
~'o rmand: Hr. Erik Scho.ch Clausen, Strnnd 
vej 92, Hellerup. 

HASLEV MODELFLYVEKLUB, 
Formand: Hr. Carl Wagner Berlng, Vestergade 
4, Haslev. 

KOLDING MODELFLYVEKLUB, 
Formand: Hr. Poul Nielsen, Mlndevej 2, 
Kolding. 

MODELFLYVEKLUBBEN CONDOR, Helsingør. 
Fo rmand: Hr. P . Christiansen, So.broesvej 10, 
Helsingør. 

MODELFLYVEKLUBBEN »DANA•, Norre Sundby_ 
Formand: Hr. Niela Kjeldsen, Anedo.msgade, 
Nørre Sundby. 

MODELFLYVEKLUBBEN 1GLENTEN1, Haderslev. 
Formand: Hr. Oluf Hjort, Slmmerstedvej 18, 
Haderslev . 

MODELFLYVEKLUBBEN »GLENTEN,, Silkeborg. 
Formand: Hr. Erik Brelnholdt Jørgensen, Bor
gergade 10, Alderslyst, Silkeborg. 

(Fortsættes Sicle 11 ) 

TO STANDARD 
PRODUKTER 

MED VERDENSRY 

DE iT DANSKE PETROLEUMS 



The Cheetah in the Avro Anson. 

ARMSTRONG 
1~1 DD E LEY 

340 H.P. (TAKE OFF) CHEETAH IX ENGINE 
ARMSTRONG SIDDELEY MOTORS LTD., COVENTRY, ENGLAND 

¾ De forenede Textilfabrikker 
Beskæftiger over 
600 Arbejdere i AALBORG 

Bomuldsvæveri - Spinderi - Farveri - Blegeri 
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., ., ( IE IL O S IE ., ., -
(LOVBESKYTTET) 

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

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

ENEFABRIKANTER: 

½ 0 .. IF11 A\SIP 
(SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER) 
PRAGS BOULEVARD 37 - KØBENHAVN S. 
TBLBPON C. 65, LOKAL 12 og 22 

Afgaaende Maskiner fra Kastrup Lufthavns 
D. 8.55 Hamburg-Amsterdam-Paris/London 
D. 9.00 Berlin 
Hv. 9.00 Hamburg-BrOssel-Paris/London 
D. 9.00 Amsterdam-Rotterdam-Paris/London 
Hv. 9.05 Hamburg-Amsterdam-London 
D. 14.55 Malmø 
Hv. 15.30 
D. 16.30 
Hv. 16.55 

D. = Dagllg 
Hv. = Hverdage 

Billetter og Oplysninger i alle Rejsebureauer 

Det Danske Luftfartselskab A/s 
J 



Nr. 4 April 1937 IO. Aargang 

AALBORGS UDSTILLINGEN 
DER er intet mærkværdigt i, at 

den første danske Luftfartud
stilling i Provinsen holdes i Aal

borg. I ingen anden dansk Provinsby 
er Interessen for Luftfarten vel saa 
stor, i ingen anden har man saa hur
tigt kunnet indrette sig efter Tidens 
Tempo og følge med i Fremskridtet. 

Aalborg var den første By i Provin
sen, der fik Trafiklufthavn, og den 
første By, der ad Luftvejen kom i 
Ruteforbindelse med Hovedstaden, en 
Forbindelse, der, som man ved, blev 
en saadan Sukces i den korte Ti'd, den 
i Fjor var etableret, at Provins-Luft
fartselskabet i Aar indfører to Flyv
ninger i hver Retning daglig. 

I en lille Tryksag om Udstillingen i 
Aalborg skriver Arrangørerne - Svæ
veflyveklubben >Aviatorc, A/S Nord
jysk Luftfartselskab og Aalborg Stifts
tidende - , at Udstillingens Formaal 
er >yderligere at vække Interesse for 
Luftfarten, det være sig den kommer
cielle saavel som den private, ligesom 
Udstillingen skulde give et Billede af, 
paa hvilket Stade det militære Luft
beredskab staar herhjemme.« 

I.Jisten over Udstillerne viser, at 
dette Maal nok skal blive niaaet. En 
effektiv Pressepropaganda støttet af 
Annoncer og Plakater, har allerede 
paakaldt Nordjydernes Opmærksom
hed, saaledes at der kan venrtes i ti
tusindvis af Tilskuere, og hvad angaar 
en Fremvisning af den kommercielle 
Luftfarts Kunnen synes det som om, 
Aalborg har faaet alle Trafikflyvesel
skaber med. 

Det Dan.ske Luftfartselskab arrange
rer i Forbindelse med Provins-Luft
fartselskabet en mægtig Stand, hvor 
mani ikke blot i Billeder og grafiske 
Kurver demonstrerer, hvor langt vi 
har drevet det herhjemme, men paa 
hvilken der ogsaa vil blive gjort Pro
paganda for de udenlandske Luftfart
selskaber, hvis Interesser i Danmark 
varetages af D. D .L. Paa denne Stand 
udstilles ogsaa det Interiør ifra Fører
kabinen paa en F-XII, som D.D. L. i 
nogen Tid har haft i sit Vindue til 
Vesterbrogade i København, og som 
der har vakt berettiget Opsigt. 

K. L. M. er desuden repræsenteret 
med en Stand, hvor Selskabet viser 
Modeller af de Maskinet;i der har væ
ret brugt i de sidste 11-18 Aar, e_n 

Modelsamling, som giver et fortrinligt 
Indblik i, hvilken rivende Udvikling 
Trafikflyvningen har gennemgaaet si
den Krigen. A<i.r France har ligeledes 
en Stand med Modeller af sine Maski
ner, og British Airways er tilsvarende 
repræsenteret med Materiale, som op
fordrer Nordjyderne til at flyve med 
engelsk Maskine til London. 

Med Hensyn til Privatflyverne nøjes 
man i Aalborg ikke med Modeller -
man har faaet Maskinerne til Byen! 
Med særlig Interesse vil den af Inge
niør Zeuthen konstruerede og af Me
kaniker Kramme byggede danske 
Sportsflyvemaskine blive beundret. 
Det er første Gang, at denne ensædede 
nemme lille Maskine præsentere · for 
Offentligheden. Arvid Hansen flyver 
den til Aalborg. Ingeniør Gunnar 
Larsens >Hornet Mothc finder man 
ogsaa paa Udstillingen, den flyve ,; 
over af Torkild Petersen; desuden har 
Direktør Thielst anmeldt en >l\foth < 
af allersidste Model, som han forment
lig selv vil flyve til Aalborg direkte 
fra Fabriken i England. 

Den populære hurtiggaaende tyskr 
Messerschmitt >Taifun«, som Køben
havnerne havde Lejlighed til at beun
dre sidste Sommer ved Stævnet i Ka
strup, er en af de Attraktioner, :-.om 
Arrangørerne haaber at faa til Aal
borg, men om hvilken der ikke fore
laa nogen definritiv Afgørelse, da 
>Flyv< gik i Trykken. Grosserer Fr. 
Rahlff, der i Danmark forhandler 
>Taifunen«, har varmt anbefalet sine 
tyske Forbindelser at sende Maskiner 
til Aalborg, saa der er Grund til at 
tro, at det vil lykkes. 

Hærens Flyvertropper er paa Ud
stillingen repræsenteret ved en af 
sine nyeste >Gloster Gauntletc emsæ
dede Jagere, den hurtigste Maskine, 
der findes i Danmark. Veteranen, 
Mester Peter Nielsen, der for 25 Aar 
siden imponerede Aalborgenserne med 
sine første Flyveforsøg, drager Om
sorg for denne Stand, hvor der tillige 
vil blive udstillet Fotografier, Model
ler og en Faldskærm med Dukke. 

Marinens Flyvevæsen vil utvivl somt 
faa stor >rune paa sin Stand, hvor 
Publikum præsenteres for Marinens 
allerførste Flyvebaad :.Maagenc, der 
er over 25 A.ar gammel. Ved Siden af 
Hæreois Glos,ter Gaun tiet virker den saa 

antikveret og fornøjelig, at det er ube
gribeligt, at Prins Axel og Komman• 
dør Grandjean har indladt sig paa at 
flyve dette Uhyre i deres unge Dage. 
Den Omstændighed, at begge de Her-

. rer og >Maagen c endnu befinder sig i 
bedste Velgaaende, tyder paa, at Ma
skinen maaske ikke var saa tosset 
endda, og at Marinen fra Starten har 
haft Folk, der forstod at flyve! ( >Et 
er et Søkort at forstaa o. s. v. c ). 

For Svæveflyverne i Aalborg vil 
Udstillingen blive en kærkommen Lej
lighed til at gøre en storstilet Propa
ganda, og Lejligheden vil ikke blive 
forpasset! I en af Udstillingskomplek
sets Sidehaller ophænges en Del Pla
ner under Loftet, og paa et arbejden
de Værksted demonstreres, hvorledes 
>Aviatorc laver sine Svæveplaner.. 

Modelflyverne faar ogsaa Lejlighed 
til at vise deres Kunnen, og det er at 
venrte, at ikke mindst den Stand, hvor 
nogle fingernemme Aalborgdrenge ud
stiller Miniaturemodeller af store Tra
fikmaskiner, vil vække Interesse. 

I Forbindelse med Udstillingen hol
des der hver Aften oplysende Fore
drag med Filmfremvisning. Aeronau
ti sk Sel skab, der er repræsenteret med 
en Stund, har overladt Udstillingen 
den interessante Tjeljuskin-Film, den 
vil blive forevi st et Par Gange daglig 
uden ledsagende Tekst. Torsdag Aften 
taler Dir. Knud Lybye, Fredag for
tæller Ingeniør Vøgg om sine Oplevel
ser som Svæveflyver i Tyskland og 
viser dertil en interessant Film, der 
er udlaant af Aeroclub von Deutsch
land. Lørdag er Propagandachef 
Bendt Rom paa Programmet med 
Foredrag og Film, og Søndag Aften er 
det Dir. de Jong, der staar paa Taler
stolen. 

Størst Interesse knytter der sig dog 
vel nok til de to Foredrag, der Fredag 
og Lørdag holdes i Aalborg Teater af 
den verdensberømte Stratosfærefor
sker Professor Auguste Piccard. Den 
belgiske Videnskabsmand har modta
get Ud tillingsudvalgets indtrængende 
Anmodning om at komme til Stede, og 
det vil blive første Gang, at Profes
soren i Danmark redegør for sine Op
dagelser i Stratosfæren og for sine 
Teorier om Fremtidens Luftfart i 
disse høje Luftlag. Foredraget vil den 

(Fortsættes Side 12) 
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Luftruten over det nordlige Atlanterhav forberedes. 

MEDENS del forlyder, at Pan 
American Airways holder fast 
ved sin engang lagte Plan om 

at etablere sin Luftrute over det nord
lige Atlanterhav via Grønlund- Is
land, gaar Tyskernes og Englænde~
nes Bestræbelser ud paa at flyve di
rekte over. Ordet direkte maa imidler
tid ikke forstaas saaledes, at der skal 
flyves fra en europæisk Havn uden 
Mellemlanding til New York, for saa 
vidt stiler man ikke i Øjeblikket. Det, 
der tilstræbes, er en Forbindelse en
ten via Azorerne eller Newfoundland, 
og de Forsøgsflyvninger, der hidtil 
har været foretaget, viser, at nybyg
gede store Flyvemaskintyper med Let
hed kan tilbagelægge saadanne Di
stancer, medførende en vis Mængde 
Nyttelast. 

Hvor store er de Distancer, det 
drejer sig om at gennemflyve? 

Der kan være Tale om seks forskel
lige Ruter, idet vi vælger Plymonth 
som det europæiske Afgangssted: 

1. Plymouth- Skotland 930 km 
Skotl and- Island 1110 km 
Island- Grønland ··· ··· ··· 1380 km 
Grønland- Labrador 960 km 
Labrador- New York ... 1500 km 

lait ... . --::. °7880 km 

2. Plymouth- New York ... 5450 km 

3. Plymouth- New Foundl. 3540 km 
New Foundland- New 

York ························ 1780 km 
lait 5320 km 

4. Plymouth- New York 3920 km 
Azorerne- New York 3920 km 

lalt 6250 km 
5. Plymouth- Azorerne 2330 km 

Azorerne- New Foundl. 2185 km 
New Foundland-New 

York ························ 1900 i<m 
lait. .. 6415 km 

1. Deutsche Lufthanstrs nyeste Søluftfartøj til Flyvningerne over det nordlige 
Atlanterhav. Det er bygget i Hamburg og har Typebetegnelsen Ha 139. 

6. Plymouth- Hamborg 1090 km 
Hamborg- Lissabon . . . . . . 2260 km 
Lissabon- Azorerne ...... 1690 km 
Azorerne--Bermudas 3390 km 
Bermudas-New York ... 1230 km 

lait . .. 9660 km 
Bortset fra den direkte Rute (2) er 

Strækningen Plymouth-New Found
land-New York den korteste, og den 
længste Distance, der her bliver at 
flyve uden Mellemlanding, er 3540 
km. -0-

De engelske Forberedelser til Prøve
flyvningerne over det nordlige Atlan
terhav fortsættes for fuld Kraft, og bl. 
a. har der i Løbet af de sidste Par 
Maaneder været foretaget nogle læn
gere Flyvninger med to af Imperial 
Airways store Short-Flyvebaade 
>Cambriac og >Caledoniac. Sidstnævn
te har været ude paa en F1yvning fra 
Southampton til Alexandria, en Di-

stance paa 3700 km, der blev tilbage
lagt i Løbet af 13 Timer 35 Min., d. 
v. s. en Gennemsnitsfarl paa 274 km/T. 
Hjemturen tog paa Grund af stærk 
Modvind noget længere Tid, nemlig 
15 Timer, d. v. s. ca. 240 km/T. Selv 
under mindre gunstige Forhold skuld·e 
Flyvebaade af »Caledonia«-Typen saale
des være i Stand til at tilbagelægge 
Strækningen fra England til New 
Foundland. -o-

>Flyvc har tidligere omtalt de tyske 
Forsøg paa at erobre det nordlige At
lanterhav ved Hjælp af en Dornier 
Flyvebaad, og i Marts-Nummeret brag
te vi et Billede af en ny tysk Søflyve
maskine, som ogsaa -skal anvendes til 
Forsøgsflyvninger over Atlanten i den 
kommende Sommer. Denne sidste er 
bygget til Deutsche Lufthansa paa 
Hamburger Flugzeugbau. Det er en 
Pontonmaskine, helt og holdent byg
get af Metal (Staal og Duralumin-Stel 
beklædt med Metal). Plankonstruktio
nen minder om den engelske >Mono
spar-Type«, idet der kun findes en rør
formet Hovedbjælke. Hovedbjælken 
anvendes som Brændstofbeholder, og 
den kan rumme 6000 Liter. Maskinen, 
der er udstyret med Junkers Diesel
motorer (600 H. K.), er ikke beregnet 
til Passagertrafik, af hvilken Grund 
Kroppen er ret smal. Foruden Plads 
til en Besætning paa fire Mand findes 
der bagerst i Kroppen et Lastrum paa 
6½ Kubikmeter. 

Maskinen har en Spændvidde paa 
27 m, Længde 19,5 m, Højde 5,2 m, 
Fuldvægt 16,000 kg, største Hastighed 
300 km/T og Marchhastighed 250 
km/T. Dens længste Flyvestrækning er 
5000 km. 

2. Imperial Airways >Caledoniac, der har en Hastighed paa mere end 900 Kilo
meter i Timen, og som fuldt lastet vejer over 20,000 kg. 

Baade Englænderne og Tyskerne er 
saaledes i fuld Gang med at udvikle 
Maskintyper til den kommende Dyst, 
og med den største Interesse maa man 
se hen til de Prøveflyvninger over det 
nordlige Atlanterhav, der vil blive 
paabegyndt i den allernærmeste Frem
tid. 
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Luftfartøjer eller Panserskibe 
DEN 4. Februar fremlagde For

svarsminister Alsing Andersen 
som bekendt Regeringenos For

slag til en Nyordning af vort Forsvar, 
og i sin Forelæggelsestale erklærede 
Ministeren, at Formaalet var at skabe 
et væbnet dansk Neutralitetsværn, der 
i givet Fald kunde bidrage sit til al 
holde Landet udenfor eventuelle, ja 
sandsynlige krigerske Konflikter, hvis 
Dønninger kunde befrygtes al naa op 
til det fredselskende Norden. 

I sine Bemærkninger til dette Lov
forslag erklærede den sømilitære ·Sag
kundskab, at pansrede Artilleriskibe 
var en nødvendig Forudsætning for, 
at en dansk Flaade over,hovedet skulde 
være i Stand til at løse de neutralitets
bevarende Opgaver, den givet skal og 
maa kunne løse, om et dansk Neutra
litetsværn i det hele taget kan siges 
at have nogen Betydning. 

Kravet om disse Artilleriskibe blev 
mødt med Protest fra forskelligt Hold 
- nogle men te, de var for dyre, og 
mange andre mente, at Tiden var lø
bet fra dem - i vor den fremskredne 
Flyvningens Tid vilde slige store 
Skibe være et værgeløst Offer for 
Luftangrebene. Mon denne Tro paa 
J;uftfartøjernes saa absolutte Overle
genhed overfor Skibe nu ogsaa er 
underbygget af Kendsgerningerne? Er 
Panserskibenes Tid nu endeligt om
me? For det er jo ikke første Gang, 
denne Krigsskibstype er blevet dømt 
til Døden - til definitiv Udslettelse 
fra Havets Overflade. 

Det kan i denne Forbindelse maaske 
være af Interesse at gaa lidt tilbage i 
Tiden til omkring Aar 1870, da Tor
pedoen efterhaanden var blevet saa 
rlriftssikker, at den kunde siges at 
være et anvendeligt Krigsvaaben. Den 
fik snart en begejstret Tilhænger
skare, der i den saa et Middel, der 
ganiske vilde revolutionere Krigsførel
sen til Søs, og en ung fransk Journa
list, G. Charmes, vakte stor Opsigt ved 
en lang Række Artikler i de førende 
franske Blade, hvori han priste denne 
nye vidunderlige Opfindelse. :.Torpe
doen vil utvivlsomt overvinde Slag
skibet, og de nuværende Flaader vil 
takket være den bedst passe paa Mu
seet i Louvrec, skrev han blandt an
det. Hvis man erstatter Ordet Tor
pedo med Luftfartøj i ovennævnte 
snart halvfjersaarige Udtalelse, vilde 
den kunne være skrevet som et Ind
læg i vore Dages Debatter om Luft
fartøjer eller Slagskibe. 

Ovre i Amerika gik Bølgernie ogsaa 
højt i samme Anledning, hvad der fik 
den kendte Admiral D. Porter til al 
indsende en Rapport til det amerikan
ske Admiralitet, hvori han anførte: 
>Skønt jeg tillægger Torpedoen stor 
Betydning, er jeg bange for, at det er en 
Fejltagelse af os at tro, at Krigsskibe 
ved Hjælp af dette Vaaben alene kan 
forhindres i at optræde paa Havet. 

Mennesker med livlig Fantasi tror, al 
Skibe og Kanoner slet ingen Betyd
ning har mere, og at Torpedoen nok 
skal gøre hele Arbejdet. Dette er for
kert. Torpedoen vil, skønt den bety
der en vigtig Forøgelse af Søkrigsmid
lerne, ikke være i Stand til at fortræn
ge alt, hvad der er gaaet forud.« 

Den gamle Admiral Porter fik Ret 
overfor Datidens to,rpedobegejstrede 
Ungdom. Slagskibet levede videre 
trods alt - det levede videre tredive 
Aar senere, da Undervandsbaaden 
dukkede frem som en ny og frygtelig 
Trusel, der efter manges Mening gan
ske vilde gøre det af med de pansrede 
Mastodonter, og efter andre tredive 
Aars Forløb melder Luftvaabnet :,ig 
som Panserskibets absolutte Overvin
der, og dog har der ikke siden Kri
gens Dage staaet saa megen Paniser
skibstonnage paa Stabelen Verden 
over som netop i vor Tid, i Flyvnin
gens Tid. 

England, U. S. A., Frankrig, Tysk
land, Italien og Japan - alle har de 
store 35.000 Tons Skibe under Byg
ning, Finland har for faa Aar siden 
bygget to Kystpan-'lerskibe hiver med 
fire 25 cm Kanoner, Holland bygger 
Artilleriskibe, og Sverige har nylig 
bevilget ca. 10 Millioner svenske Kro
ner til en Modernisering af sine tre 
Panserskibe - mon nogen for Alvor 
vil tro, at disse Milliarder vilde blive 
ofret, hvis Teorien om Luftvaabnets 
Overlegenhed var blevet underbygget 
gennem de utallige Forsøg, der rundt 
om i Verden er blevet afholdt til Be
lysning af disse Spørgsmaal? Næppe! 

For nogen Tid siden udgav den en
gelske Regering en Hvidbog indehol
dende en Beretning fra den Kommis
sion, der var blevet nedsat for at un
dersøge Panserskibes Saarbarhed over
for Luftangreb. Hvidbogen omtaler 
indgaaende de amerikanske Forsøg 
mod udrangerede Slagskibe, hvor bl.a. 
i et Tilfælde tre 1000 kg Bomber og 
to 200 kg Torpedoer blev bragt til 
Eksplosion' klods op ad Skibssiden, 
hvad der imidlertid ikke forhindrede 
Skibet i bagefter at ride en Tre-Dages 
Orkan af uden Vanskelighed, og fior 
overhovedet at faa Skroget til at synke 
maatte det skydes i Sænk af 38 cm 
Skibskanoner. 

Hvidbogen tager endvidere Livet af 
Myten om det svimlende Antal Luft
fartøjer, man kunde faa for det Beløb, 
et Slagskib koster - et Antal, der i 
Debatten har varieret mellem hun
drede og tusinde Maskiner. En nær
mere Udregning viste, at man kunde 
faa 43 mellemsvære Bombemaskiner 
for de 8 Millioner Pund Sterling, et 
moderne 35.000 Tons Skib koster, 
naar Hensyn toges til hurtigere For
nyelse m.m. - uden at faa tilnær
melsesvis den samme Kampkraft. 

Folk har i al Almindelighed meget 

underdrevne Forestillinger om, hvad 
moderne velkonstruerede Krigsskibe 
kan taale uden at synke. Forsøg har 
bl. a. vist, at Luftbomber under 1000 
kg Stykket praktisk talt ingen Virk
ning har overfor pansrede Skibe, 
Bomber under 500 kg er virkningsløse 
over Krydsere, medens Jagere kræver 
mindst 150 kg og Undervandsbaade 
ca. 50 kg for at blive ukampdygtige. 
Hertil kommer yderligere, at Træffe
sandsynligheden overfor Maal under 
Gang paa Søen er meget ringe selv 
fra relativt smaa Højder (ca. 1000-
1500 Meter) og aftager med rivende 
Hast med den større Højde. Faren fra 
Luften truer ikke Panserskibene mere 
end Torpedoen, Minen eller Kanonen 
har gjort det gennem Tiderne, uden 
at man af den Grund har følt sig for
anlediget til at afskaffe de store Skibe 
- der er heller ingen Tegn i Sol og 
Maane paa, at man vil gøre det denne 
Gang. 

Ethvert nyt Vaaben har altid gen
nem Tiderne avlet et nyt Modvaaben, 
og Værnet mod Luftangrebene hed
der: hurtigtskyrlende Antiluftskyts, 
flere Pan serdæk, en videregaaende 
vandtæt Inddeling af selve Skibsskro
get, saa det kan flyde uanfægtet, selv 
om flere Rum skulde løbe fulde af 
Vand (i- Jyllandsslaget sejlede flere af 
de tyske Slagskibe rundt med 2-4000 
Tons Vand indenbords uden at synke) 
samt endelig Fart og Afdrej under An
greb. Di e Modvaaben har efterhaan
den naaet en saadan Udvikling, al 
den engelske Marineminister, Sir Sa
muel Hoare forl eden Dag kunde udtale 
i Parlamentet: »Modvaabene mod 
Luftangreb har nu naaet en saadan 
Udvikling, at Flaader i al Almindelig
hed og Slagskibe i Særdeleshed i 
Fremtiden vil være det mindst til
trækkende Angrebsobjekt for fjendt
lige Flyvere.« 

»Alt paa sin rette Plads«, sagde 
H. C. Andersen som bekendt - del 
gælder ogsaa i det militære Liv, og 
rundt omkring i Verden - dog endnu 
ikke helt herhjemme - er Spørgs
maalet Luftfartøjer eller Panserskibe 
blevet løst, saa det nu hedder Luft
fartøjer og Panserskibe - hvert af 
disse Vaaben har sin specielle Mission 
at udføre til Søs, og intet af dem kan 
overtage det andels Funktioner, 

Panserskibet er enhver Flaades nød
vendige Rygrad - hvad enten del 
drejer sig om Stormagternes mægtige 
Armadaer eller om et lille fredselsken
de Lands sømilitære Neutralitetsværn. 
Paa den anden Side faar disse Panser
skibe kun deres fulde Værdi, hvis de 
samarbejder med de øvrige maritime 
Vaaben - herunder ikke mindst Luft
vaabnet. 

Dette bør enhver, der virkelig inter
esserer sig for vort Lands Neutrali
tetsværn, erindre. 

7 



AIR FRANCE 
DET ligger i Sagens Nalur, at et 

Land som Frankrig maa have 
en meget udviklet Civilflyvning. 

Her traadte den europæiske Flyvning 
sine Barnesko. Industrien, der ops tod 
i Forbindelse hermed, blev yderligere 
udviklet ved Masseproduktionen af 
Luftfartøjer under Verdenskrigen. 
Disse Faktorer har gjort meget til at 
gøre den franske Nation airminded, 
hvilket er kommet de franske Flyve
klubber til Gode ved de store Stats
tilskud. Ogsaa med Hensyn Lil Trafik
flyvningen var Frankrig forstaaende. 
I 1933 var der saa mange konkurre
rende Luftfartselskaber, at den fran
ske Stat maatte skride ind. De stør
ste Selskaber var Air Union, CIDNA 
og Lignes Farman, som alle fløj i 
Eu\·opa, samt Air Orient og Aerpo
stale, der henholdsvis havde virket i 
Østen og Sydamerika og Vestafrika. 
Oprindelsen af alle disse Selskaber 
var af privat Karakter stiftede paa in
dividuelle Initiativer. Da Pierre Cot 
blev Luftfart ·minister i 1933, stod 
Sammenslutningen . af de 5 omtalte 
Luftfartsselskaber i eet stort nationalt 
Selskab som et af de første Punkter 
paa han,s Program. 1. September 19:-rn 
var den officielle Stiftelsesdag for Air 
France, Stiflelseskapitalen var paa 120 
Mill. Francs, hvoraf de gamle Selska
ber ejede 50 pCt., Flyvemaskinefahri
kan terne 25 pCt. og State111 25 pCI. 
Lige som i andre Lande blev der mel 
Jem Staten og Air France truffet en 
Overenskomst om Statstilskud gælden
de til 1948. I 1933 fik Air France en 
Subvention paa 180 Mill. Francs og 
udbetalte samtidigt 25 Mill. Francs i 
Dividende til Staten. I Aar 1937 er 
Tilskudet 135 Mill. Francs. Til Gen
gæld er Air France forpligtet overfor 
Staten til at flyve aarligt 10 Mill. km 
eller det samme som 250 Gange .Tor
dens Omkreds ved Ækvator. For al 
det skal kunnJe lade sig gøre, er del 
paa visse Tider i Døgnet nødvendigt 
at have 50 Maskiner i Luften paa een 
Gang. I 1936 blev der fløjet godt 12 
Mm. km. Selve Rutenettet er 39.000 
km langt, eller for at bruge det klassi-

ske Eksempel 5000 km mindre end 
.Tordens Periferi ved Ækvator. 

Bag Darunelsen af Air France laa 
der ikke store Planer om en s tørre 
Udvidelse af det bestuaende Rutenet. 
Rutenettet var paa den Tid alt for 
stort og ukonomisk, og førs t i 1935-36 
stod Nettet i et rimeligt Forhold til 
Trafikflyvningns Udvikling rundt om 
i Verden. Derfor er Rutenettet næsten 
ikke blevet udvidet siden 1933. I For
bindelse med Air Frunce's Dannelse 
traadte en Lov i Kraft, der bevirkede, 
at Air France ikke paa egen Haand 
kunde udvide det Rutenet, der var 
bleven overtaget fra de 5 oprindelige 
Selskaber. Følgelig kunde Air France 
ikke uden videre fortsætte de Under
søgelser, som Air Orient havde iværk
sat angaaende en Rute til Madagascar, 
ej heller kunde Air France deltage i 
de Forlrnndlinger, der blev ført mel
lem Pan American, Airway~ og Impe
rial Airways om en Nordallanterhavs
rule, hvilket maaske forklarer, at 
Franskmændene opgav deres Monopol 
paa Flyvninger over Azorerne. Denne 
Lov viste tydeligt, al den franske Re
gering ønskede en Begrænsning i den 
franske kommersielle Flyvning, som 
allerede var udviklet mere, ell'd der 
var godt for dens Helbred. Man øn
skede nu en Konsoliderin,gspolitik led
saget af den tekniske og kommersielle 
Gennemførthed, som kun kan opnaas 
gennem en ensartet, forenet og centra
liseret Ledelse. Der rejste sig ved 
Sammenslutningen et kildent Spørgs
maal om, hvorledes man skulde stille 
sig overfor de 5 gamle Selskabers Per
sonale. Mange af Posterne kunde kla
res af en Mand. Skulde man saa af
-;kedige de 4 and1·e? Da Air France 
nød Statsstøtte, saa man paa den Sag 
med et nationalt Synspunkt og beholdt 
den store Stab af Funktionærer. Her
med blev en af de økonomiske For
dele, som en rationaliseret Sammen
-;lutning skulde medføre, opgivet. Air 
France besluttede, at dets Piloter 
~kulde skifte fra den ene Rute til den 
anden. Paa denne Maade bliver Pilo
terne mere erfarne, og de bliver 

• Clemence !saure•, Air France· s første Dewoitine D. 338 i Luften et eller andet Sted 
paa Strækningen London-Paris-Marseilles. 
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.Le Centaure•, Farmann 220, som med 
Held er blevet anvendt til Flyvninger over 

Sydatlanten. 

tvungne Lil al have et grundigt Kend
skab til Navigation, Instrumenlflyv
ning, Radio- og Nalflyvning, et Kend
skab, der er nødvendigt for at naa en 
Regelmæssighed, der ll'ænner sig Lil 
100 pCI. Ganske vist lærer en Pilol, 
der flyver paa samme Rute i aarev\s, 
dens Topografi til Fuldkommen.hed. 
Men det kan rumme en stor Fare. Thi 
i Taage og om Natten har Piloten ikke 
del kendte Landskab at rette sig efter. 
Desuden er Afveksling altid godl. 

Flyvende l\luteriel. 

Luftfart drives for en stor Del som 
en national Propaganda. De gamle 
franske Luftfartselskabers Maskiner 
var ikke alle up-to-date og kunde der
for vanskeligt være til Reklame for 
fransk Flyvning. Men Dannelsen af 
Air France maatte naturligvis blive 
fulgt af en vis Standardisation og For
nyelse af Luftfartøjerne. Man bestemte 
sig til at vælge Materiel eftl'r 2 Speci
fikationer, nemlig for de kortere euro
pæiske Ruter og for de oversøiske 
længere Ruter. Paa de europæiske 
Ruter blev der efterhaanden indført 
Wibault Penhoet 283 og paa de lidt 
fjernere Ruter Dewoitine D 332. Disse 
Typer blev snart fulgt af hurtigere 
Maskiner af samme Fabrikat, nemlig 
Dewoitine D 333 og Breguet-Wibaull 
2·83. (I Mellemtiden var nemlig Wi
bault og Breguet Værkerne blevet sam
mensluttede i Overensstemmelse med 
de franske Tendenser til Amalgamatio
ner). Men Fornyelsen af Maskinerne 
skete ikke lige hurtig paa alle Ruter
ne. Saaledes fløj Air France lige til 
1935 med de Farman 300 Tremotors, 
som Selskabet havde overtaget fru 
Lignes Farman, paa Skandinaviens
Ruten. Paa de europæiske Ruter blev 
der i 1936 fløjet med de nye Potez 62 
samt de lidt ældre Dewoitine 333. En 
Udvikling af sidstnævnte, D 338 med 
optrækkeligt Understel, er n.u indsat 
paa London- Paris- Marseille Ruten . 
Paa denne Rute er det ogsaa Menin
gen engang i nærmes te Fremtid at 
indsætte den 4-motorede Farman 224, 
der vakte saa s tor Opsigt ved Luft
fartsudstillingen i Paris i 1936. Hed. 
C. G. Grey, The Aeroplane, skrev om 
den, at den har >indbyggede Luflmod
stan,dec, hvortil en kendt amerikansk 
Luftfartsmand bemærkede: >Javel, 
men saa har den til Gengæld indbyg
get Fortjeneste«. I denne Maskine er 
der >Bar-Bibliotek< med 3 Lænestole 



og Boghylde, Buffet med 2 Siddeplad
ser og 2 Staapladser. Desuden har 
F 224 et Bridgerum med 2 Spilleborde, 
en Privatkabine til 4 Personer, Fæl
lessalon til 16 og et Udkiksvi rndue i 
Næsen til 9 Personer. Der er 2 W.C.'er 
og et Vasketoilet. 

Paa Middelhavsruterne gik man 
hurtigt væk fra den langsomme Garns 
53 og gik over til at bruge den 3-moto
rede Breguet, Saigon (udviklet af den 
engelske Short Calcutta) samt den 4-
motorede Liore-et-Oliver H 242. Paa 
Ruterne i Nordvest-Afrika var der ble
vet fløjet med enmotorede Latecoere 
26 og 2·8. Disse Typer er blevet af
løste af Wibault 283, Breguet 393 og 
Dewoitine D 333. Paa den orientale 
Rute er der først blevet anvendt De
woitine D 332, og senere er den. afløst 
af D 333. Paa denne Rute vil der nu 
blive indført en stor 4-motoret Marcel 
Bloch 160 med Plads m 24 Passage
rer i Dagtrafik og Køjeplads til 16 i 
Nattrafik. Dens Rejsefart er 330 km/ 
Tim. I Sydamerika blev Aeropostales 
gamle enmotorede Potez 25'er afløst 
af Breguet 393 og den hurtige Potez 
62, der er en tomotoret højvinget Ka
binemaskine til 14 Passagerer. Den er 
den hurtigste Maskine paa de regu
lære Ruter med en Hastighed paa 275 
- 300 km/Tim. Spørgsmaalet om Land
maskine kontra Vandmaskine paa den 
gamle Aeropostale Rute til Sydame
rika blev nu brændende. Denne Rute 
var oprindeligt lagt am paa en 9 Dages 
Postforbindelse mellem Frankrig og 
Latinamerika, hlvor selve Oceanover
farten blev foretaget i hurtige Post
dampere, avisos. Tyskerne begyndte 
nu at vise Interesse for en Luftpost
forbindelse med Sydamerika. Det fik 
Air France's Planer om en 100 pCt.'s 
Luftpostforbindelse med Brazilien og 
Argentina til at tage en fastere Form. 
Air Frances Flyvninger over Sydatlan
ten begyndte med enkelte Flyvninger 
udført af den berømte, nu afdøde 
Pilot M. Mermoz i Arc-en-Ciel, en lav
vinget Couzinet 70 (3 Hispano Suiza), 
som er en Landmaskine. Man var klar 
over, at Anvendelsen af Landmaskiner 
var galt i Teorien, skønt man i Prak
sis havde haft Held med dem. Sagen 
var, at i 1933 var der endnu ikke ud
viklet en flermotoret Langdistance
flyvebaad, som egnede sig til denne 
Rute. I 1934 fløj den første Flyve
baad en Latecoere 300, ,Sydkorset«, 
over' Sydatlanten. Saa eksperimente
rede man med en Flyvebaad af lig
nende Type, nemlig en Bleriot 519, 
>Santos Dumont«. Man har med stort 
Held anvendt en anden Type L-and
maskin'e, Farman 220 ( 4 Hispano), 
som er en Udvikling af en 4-motoret 
Bombemaskine. Da Mermoz nys for
svandt med en Late 301, gik man fore
løbigt over til kun at anvende Farman 
220, , Centaurec. Denne bestandige 
Skiften med Typer fra Land- til Vand
flyvemaskiner og omvendt viser, at 
Air France endnu kun staar paa For
søgsstadiet paa denne Rute. Hidtil er 
der kun lejlighedsvis blevet medtaget 
Passagerer. Men for Tiden bliver der 
eksperimenteret med 4-motorede Lang
distanceflyvebaade af Typerne Loire 
102, Bretagne og Liore-et-Olivier H 4 7, 
der begge er saa store, at de er i Stand 

» .11Vl.11TOR« 
, Aviator«s Formand, Hr. Inge
niør C. Nielsen, skriver i An
ledning af Udstillingen om For
eningens Historie : 

SVÆVEFLYVERFORENINGEN »AVI
ATOR« er stiftet den 10. Okl 1932, 
er Medlem af Dansk Svæveflyver

union og som saadan tilsluttet »Det Kgl. 
Danske Aeronautiske Selskab«. 

Foreningens Formaal er at fremme 
Kendskabet og Interessen samt lette 
Adgangen til Flyvning, saavel med 
som uden Motor. 

Foreningen har indtil Dato ført en 
stille, omend ikke uvirksom Tilvæ
relse, - al Begyndelse er jo som be
kendt svær, hvilket vi i allerhøjeste 
Grad har erfaret under vor Tilvæ
relse. 

Vanskeligheder og Modgang har 
Gang paa Gang taarnet sig op og truet 
med at kuldkaste alle vore Forhaab
ninger og Arbejde, men den jyske 
Sejghed har ogsaa sejret denne Gang, 
og vi staar nu idag fuldt udrustet til 
at paabegynde Flyvningerne. , 

Aviator fik en uheldig Start, hvil
ket skyldtes den , hjælpende« Haand, 
som en Forening dengang var saa 
elskværdig at række os, og det skulde 
ogsaa snart vise sig, at den virkede 
mere hæmmende end fremmende, 
men, hvorom alting var, fik vi dog 
startet et Byggehold, og Arbejdet 
kunde tage sin Begyndelse. 

Atviator var den første Svæveflyve
foren!ing i Provinsen, og de unge Men
nesker, der var tilsluttet Foreningen, 
stod uden noget Kendskab til det, de 
indlod sig paa, ja, man kan sige, de 
var fuldstændig uskyldige. 

til at medtage Passagerer paa det store 
Stræk over Sydatlanterhavet. 

Ruteme. 
Air France's Ruter strækker sig 

over 4 Verdensdele og 37 Lande. Det 
europæiske Rutenet er 16.635 km 
langt. Som en Edderkop i sit Spind 
er Paris' store Centrallufthavn, Le 
Bourget, i sit vidt forgrenede Ruten.et. 
Ruten. Paris!..-London visa versa er en 
af Verdens mest trafikerede med 5 
Forbindelser i hver Retning daglig. 
Desuden1 er Paris gennem Air France i 
Forbindelse med Oherbourg, Bruxelles 
/ Amsterdam - Hamb. - Kbh. - Malmø -
Stockholm, Køln - Berlin, Strassburg -
Niirniberg - Prag / Varsjava - Wien -
Budapest - Belgrad / Sofia - Bukarest -
Stambul, Lyon / Geneve - Marseille -
Cannes, Toulouse - Barcelona, Bor
deaux - Madrid, Marseille er i Flyve
baadsforbindelse med Alcudia - Algier, 
Ajaccio - Tunis, Neapel - Korfu -
Athen - Oastellorizo - Tripoli / Bey
routih. Middelhavsruten til Tripoli 
fortsættes med Vandflyvemaskiner til 
Orienten over Damaskus - Bagdad -
Bushire - Jask - Karaohi - J odphur -
Allahabad - Kalkutta - Akyab - Ran
goon - Bangkok / Saig6n - Vieh -
Tiane - Hanoi, hvorfra der er Forbin
delse med Hongkong gennem det ki
nesiske Luftfartselskab. Hele Indo
Kinia Ruten er ialt 10.249 km lang. 
Marseille er ogsaa Udgangspunktet for 

Arbejdet paabegyndtes først paa 
Aaret 1933, men som det altid gaar, 

11avde de fleste af Medlemmerne ikke 
den Energi, som de havde tiltroet sig 
selv, og Resultatet var, at de enkelte 
energiske, der blev tilbage, først stod 
flyveklar i December 1934. 

Den første Flyvning blev paabe
gyndt den 6. Januar 1935, men den 
Modgang, vi tidligere havde stiftet 
Bekendtskab med, havde ikke forladt 
os, idet vi efter nogle faa Flyvninger 
havarerede den 16. April 1935 saa 
grundigt, at det ikke kunde betale sig 
at bygge Planet op igen. 

Det er forstaaeligt, at Medlemmerne, 
thi endnu var de i Flertal, tabte Mo
det, der var jo ikke store Udsigter til, 
at man kunde lære at flyve paa denne 
Maade. 

Derfor flygtede de vantro, og kun 
de absolutte Optimister blev tilbage, 
3 a 4 i Tal. 

Efter endnu at have begravet sig i 
Værkstedssvæveflyvningen en Tid 
lang, staar vi nu med Belønningen for 
vort Arbejdes Udholdenhed, et Skole
plan klar til Flyvning og et Plan til, 
der kun mangler Beklædning. 

Det er vort Haab, at vi nu har 
været gennem de fleste af en Svæve
flyvers Vanskeligheder, ligesom vi 
haaber, at denne Udstilling maa bi
drage til at skabe et mere intimt Sam
arbejde mellem de forskellige Organi
sationer, der staar bag al dansk Flyv
ning, og Svæveflyverne, saaledes al 
der rækkes· Svæveflyverne den hjæl
pende Haand, som de i allerhøjeste 
Grad fortjen er, thi eet staar fast: 

Den danske Ungdom vil flyve, lige
gyldig hvor store Vanskelighederne 
end er - og de naar det. 

den nordvestafrikanske Rute, som 
gaar via Barcelona - Alicante / Oran -
Tanger - Casablan'ca - Agadir - Cabo 
Juby - Villa Cisneros - Port Etienne -
St. Louis - Dakar. Rutenettet i dette 
Omraade er 3165 km langt. Den 5. 
Februar 1935 begyndte Air France 
ugentlige Postflyvninger over Syd
atlanten mellem Dakar og Port Natal, 
en Strækning over aabent Vand paa 
ialt 3090 km. Den 20. Jll.lli 1936 fandt 
Overflyvning Nr. 100 Sted. Fra Port 
Natal gaar Ruten videre Syd paa over 
Bahia - Rio de Janeiro - Santos - Mon
tevideo - Buenos Ayres, Mendoza -
Santiago. Med Indførelse af Potez 62 
blev det muligt at medtage Passagerer 
over Andesbjærgene. Hvis man læg
ger et Brev i Postkassen i Paris Søn
dag, vil Brevet blive afleveret i San
tiago i Obile følgende Onsdag efter at 
være blevet ført 14.880 km gennem 
Luften. Rutenettet i selve Sydamerika 
er 9183 km langt. 

Nu, da der er blevet Liv og Røre 
om Flyveruterne over Nordatlanten , 
vil det blive spændende at se, om Air 
France alligevel ikke ogsaa vil yde 
sin Indsats paa eller rettere sagt over 
dette Ocean. Erfaringerne har Fransk
mændene jo fra Sydatlanten. Maaske 
vil det store Luftkapløb mellem New 
York og Paris nu til Sommer faa saa 
gunstige Resultater, at Lavinen vil 
rulle. Sir John. 
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- Og saa skal Modellen i Luften! 
F LYV har i del sidste halve Aar 

bragt Tegninger til 4 Svævemo
deller og en Motormodel. Derfor 

kan man vel med nogen Rel sige, al 
nu er Tiden inde til at behandle den 
rent praktiske Side af Modelflyvnin
gen. Der findes 3 Startmetoder, nem
lig Jordi,lart, Haandslart og J:Iøj s lart. 

l\1oto1·1110dellcr. 
JordsLari af Motormodeller lader !.ig 

sjælden I gore fra den naturlige Over
flade. I Heglen kan man anvende en 
særlig planeret Flade, Cementbane 
eller cl stort Stk. Linoleum. Der kræ
ves el stort Kraftoverskud af Motoren 
for al faa Modellen Lil al· hæve sig. 
Naar Motoren er trukket tilslrækkc
ligl op, lager med hojrP Haand om 
Modellens Fu-;elagc og med venslrl' 
holder man Propellen. l\Ian s tiller 1\Io
dellen paa Jorden med Næsen imod 
Vindretningen og slipper førs t Propel
len og saa Kroppen dog uden al 
skubbe 1\lodellen i Gang. Mindre 1\lo
deller med højregaaende Propel har 
isrC'r Tendens Lil at hælde Lil modsat 
Side (torque), som i Reglen ender 
med, al Vingen kurer langs Overfla
<len. Derfor skal man starte mindre 
Modeller merl Næsen en Smule til 
l111jre for Vindretningen. 

En i\lolormodel indflyves først som 
Sv:C'veplan ved Haandstart. Naar den~ 
Flyveegenskaber som Svævemodel er 
i Orden, kan man trække den op. Hvi-; 
del er nyt Gummi, skal man gaa grad
vi s lit Værks. Man holder me<l højre 
Haand om Fuselagen lige bagved \'in 
gen og med venstre Propellen. Saa 
slippes Propellen, og man sender Mo
dellen af Sted med ,et let Skub. Hvis 
der er Vind, kan man starte 1\Iodellen 
-;kraal op mod denne, og Planet vil 
s tige, vende og flyve med Vinclrn. 
Hvis Kastet er rigtigt udfor!, er rlet 
Pil god Metode til at sætle Længde
rekord paa. Hvis man starter Mod el
len med for stejl Stigrning, ri s ikere~ 
al den mister Farten, staller og :i, borcr 
Pelrolcum«. Selvom en Model er star
let rigtigt, kan den alligevel s tigl' og 
s talle. Denne Sk:wank kan retles paa 
2 Mlrnder: en len skubbes Vingen til
hage (Iirll arl Gangen), eller man lader 
Propellen trække lidt nedad. 1\Ian bor 
dog førs t undersøge, om Haleplanets 
Indfaldsvinkel er lig 0° , for man an 
vender omtalte Trimmingsmelorler. 

Svævemodeller. 
Naar man har sikret sig, at Vingem 

Stilling i Forhold til Fuselagen er rig
tig, allsaa med Tyngdepunktet lodre l 

JO 

Motormodellen H.N. 12 Kr. 5.75 
do. do. Byggesæt » 3.25 

Modeltegninger (ny Prisliste). 
All i Modelmaterialer. 
Prisliste sendes mod Porto. 

Helge Nielsen, 
Guldbergsgade 724, Kbhvn N. 

' 

Fig. I 

under Opdriflsecnlret eller en Smule 
foran, og al Modellen er fuldkommen 
ens i begge Sider, kan man begynde 
Indflyvningen. Det er klogest al vælge 
en Dag med omtrent Vindslille. ~Ian 
holder med hojre Haand om Kroppen 
lige under Tyngdepunktet eller ved 
~tørre Modeller et Stykke bagved og 
med venstre Haand støttende Forpar
tiet som vist paa Fig. 1. Man skal 
kaste .Modellen mod Vinden, og Kastet 
skal nærmest have Karakter af et blidt 
Skub. Man skal sende Planet af Sted 
i en Helning mod et Punkt en 30-35 111 
fornn sig. Hvis der kastes for kraftigt 
eller en Smule over den vandrette 
Linie, vil Modellen ofte stige vold
-;omt, tabe Farten, synke igennem for 
at dykke med Snuden i Jorden. Ten
dem,er Lil for kraftig Stigning fjernes 
ved 1) al skubbe Vingen tilbage, 2) at 
give Planet mindre Indfaldsvinkel, 
f. Eks. med et Stykke Papir el. lign. 
ind mellem Vingens Bagkant og Krop
pen, 3) at give Modellen <;tørre Bly
hallast i Næsen. 3) skal man helst 
undgaa, da Svævernodeliens Vingebe-

K. Flensted Jensens nye 
Modeller: 
Svæveplan, Tel[ninf! med trykt Bygge
vejledning og Materialeliste .. Kr. 2,25 
Byggesæt, fineste Materialer. - 5,00 

Motormodel, TPgninl[ m. trykt Bygge
vejledning og Materialeliste .. Kr. 1,75 
Byggesæt, fineste Materialer. - 7,00 
Eneforhandler; 

RASTED'S BOGHANDEL, Hellerup 
Franca Forsendelse mod Forudbetaling. 

Postkonto 1519. Frimærker modi. som Betaling. 

lastning derved bliver større, end der 
er godt for en termisk Varigbedsflyv 
ning. Paa den anden Side maa Mo
dellen ikke gerne have >en Glidevin
kel som en Murstens«. For al undgaa 
dette, kan man gaa den modsatte Vej, 
anvist i 1), 2) og 3). Hvis man kaster 
l\Iodellen for kraftigt og stejlt ned mod 
.Jorden, risikerer man, at Luftkom
pressionen mellem Jorden og Vingen 
bliver saa stor, al Modellen stiger med 
en Slejlhed, der resulterer i Stall. 
Hvis Vindhasligheden ligger omkring 
Modellens Flyvehastighed, kan man 
afprøve dens aerodynamiske Afbalan
cering ved holde den som vist i Fig. 1 
og saa forsigtigt slippe den. Den af
balancerede Model vil saa holde sig i 
Ligevægt i Svævning, som Fig. 2 viser. 
Man skal være paral til al gribe hur
tigt ind, hvis Modellen viser Tegn Lil 
at tage Løbepas. I stærk Vind er del 
klogt al give Vingen mindre Indfalds
vinkel og mere Blyballast i Næsen. 
Hvis man nemlig vil sætte Længde
rekord med Haandstart i Blæst, kan 
man med ovennævnte Forandringer 
kaste Modellen med Vinden. Kastel 
skal da være saa kraftigt, at Model
lens Hastighed bliver lig dens Flyve
hastighed plus Vindens Haslighed. 
Metoden er imidlertid meget farlig, 
men kan altsaa anvendes. 

Modelsvæveflyvningen kulminerer i 
Højstarten. For at en .Model skal 
kunne anvendes hertil, maa den være 
forsynet med en Højstartskrog, som 
anbringes paa Fuselagens Unde1 kant
liste lodret under eller rettere sagt en 
Smule foran Tyngdepunktet. Paa 
denne Krog hænges en Ring, som er 
bundet fast til Enden af en lang tynd, 
let men dog stærk Snor, hvis anden 
Ende i Vindsiden holdes af en Kam-

I En ny Sejrsmodel 

Motormodellen »GLORIA« 
Spændvidde. . . . . . . . . 99 cm 
Byggesæt . . . . . Pris Kr. 6,50 

Samme Model som "BABY": 
Spændvidde. . . . . . . . . 49 cm 
Byggesæt . . . . . Pris Kr. 4,50 

Ny illustreret Prisliste. 
Sendes mod 15 Øre til Porto. 

Model Materiale • Tarm 



merat, Løberen. Snoren skal hænge 
lodret ned i en stor Bue, hvi dens 
Længderetning er i Vindens. Man har 
saaledes altid en fin Vindretnings\'iser 
ved Haanden. Fig. 3 viser a) den rig
tige Opstilling til en Højstart, b) viser 
at Starteren er til højre for Vindret
ningen, c) til venstre for denne. Høj-

L.øbe:t' L 
----------'• Li Sta-ttc.-t 

1ilarten i sig selv minder meget om 
Starten af en Drage. Naar Starteren 
er klar, vinker han til Løberen, der 
slæber Modellen i Luften ved at løbe 
hurtigt. Løberen og Starteren starter 
saa Løbet samtidigt. Starteren holder 
paa Modellen, saa at den hviler løst i 
Haanden. Naar der er tilstrækkelig 
Fart paa, er Opdriften saa stor, at 
Svævemodellen forlader Haanden. 
Modellen vil da dreje sig omkring 
Tyngdepunktet, indtil Højslartssnorens 
Forlængelse gaar gennem dette. Mo
dellen vil stige næsten lodret først, 
idet den vil bevæge sig i en Ellipse
hane. Modellen vil naa sin vandrelle 
l-1yvestilling omtrent over Løberen, 
paa h,•ilket Tidspunkt han skal sagtne 
Farten, og Ringen glider af Krogen. 
Løberen skal under Startløbet have 
Kontrol med, om 'Modellen stiger nor
malt. Hvis den svinger ud til en af 
Siderne, skal han øjeblikkelig kaste 
Snoren fra sig bagud. Modellen frigø
res da for Trækket, Ringen glider af 
sin Krog, og Modellen vil sædvanlig
vis rette sig op. Det er altid banlyst 
at udløse Modellen under Stigning, thi 
Havarering vil som Regel blive Resul
tatet, idet Modellen mister Farten, 
staller og dykker. Paa den anden Side 
kan man bortødsle noget ar Højden 
ved at udløse for sent, idet man '>læ
ber den nedad igen. Det er klogt at 

anbringe en lille farvet Klud i Høj
startsringen, da man saa er i Stand 
til at se del nøjagtige Tidspunkt for 
Udløsningen, hvilket har Betydning 
ved Tidtagning. Hvis man er alene, 
kan man i Løberens Ende fastgøre en 
Gummisnor af en Længde paa 25 pCt. 
af den samlede Snorlængde. Den løse 
Gummisnors Ende fastgøres paa en 
eller anden Maade, f. Eks. til en Cykel. 
Starteren hænger Ringen paa Krogen 
og gaar tilbage, indtil Gummiet er ud
spændt til 3 Gange den normale 
Længde. Han slipper Modellen, som 
stiger hurtigt til Vejrs som ved en 
normal Højstart. Det er den saakaldte 
Katapulthøjstart. Hvis der er Vind
stille, eller kun en svag Brise rører 
sig, kan det være vanskeligt at faa en 
Svævemodel ret højt til Vejrs. Man 
skal løbe meget kraftigt for at faa til
strækkelig Opdrift. Hvis derfor Ter
rænet tillader det, kan Løberen paa 
en Cykel trække Modellen op. En an
den Metode til at faa el Modelvæve
plan startet paa i Vindstille er: fast
gør den løse Ende af Snoren, som 
gaar gennem et Nøglehoved eller 
Tris ·e, som Løberen holder, og derfra 
hen til Starteren. Modellen vil da 
blive startet med en Fart, der er den 
dobbelte af Løberens. Løber han med 
en Fart af 5 m /Sek., bevæger ModeJlen 
sig med en Fart af 10 m/Sek. (Se 
Fig. 4). Johs. Thinesen. 

FRAMODELKLUBBERNE 
Klubberne i Gentofte slutter sig sammen. 

T IRSDA,G den 2. Marti. har de tre 
.Modelflyveklubber: >Globu1i Aero 

Klub«, Skovshoved Modelflyveklub og 
Hellerup Modelflyveklub dannet en 
Sammenslutning, som <le kalder 
G. M. S., Gentofte Modelflyveklubbers 
Sammenslutning. Sammenslutningen 
optager alle Modelflyveklubber i Gen-

Flyvemaskiner 
bygges 

vedligehcldes 

repareres 

KRAMME - LUFTHAVNEN 

tofte Kommune og opfordrer herved 
den flyveinteresserede Ungdom i Gen
tofte til at samle sig i Klubber og Jade 
disse optage i G. M. S. Al Hjælp og 
Støtte ved Starten gives ved Henven
delse til Formanden, Bent Ziegler, 
Sofievej 1, Hellerup. 

Ny !\lodelflyveklub. 

DEN 4. Marts blev der dannet en 
Modelflyveklub i Esbjerg. Klub

bens Navn er >Stormsvalen«. Til For
mand valgtes Hr. Erik Bildsoc Hansen, 
Norgesgade 19, Esbjerg. 

IKLUBADRESSERI 
(Fortsat fra Sirle 2) 

MODl!LFLYVl!KLUBBE"I »HØOl!N1, Aarbua. 
Formand: Hr. Vagner Busch, Cn ri Rertelacn• 
gade 10, TIi. 9112. 

MODl!LKLUBBBEN »ST. JØRCBN1, 
Formand: Hr. Einar Kametrup, Bt. Jørgen&· 
gade 18, Holetebro. 

MODELFLVEKLUBBEN 18TORMSVALl!N1, 
Formand: Hr. Erik Bildsne Hansen, Norge•• 
gade 19, Esbjerg. 

MODl!Ll'LYVEKLUBBEN »SVALBN11 København. 
v/ Hr. V. Jensen, Markmandsgade 10, Kbh. 8. 

MODELFLYVl!KLUBBEN »SVALEN«, Hobro. 
Formand: Hr. Orla Mortensen, Viborggyde 6, 
Hobro. 

ODENSE MODEL-l'L YVEKLUB, 
Hr. Ebbe Krlng, Amtssygebueet, Odense. 

RINOKØBINC MODl!LFLYVEKLUB. 
Formand: Hr. Jacob Bkjødsholm, UernlngvcJ 
48, Ringkøbing. 

RINGSTED MODl!Ll'LYVEKLUB, 
Formand: Hr. Kommunelærer Aage Christen
sen, Sjællandsgade 9, 1. th. 

SILKl!BORC MODELFLYVl!KLUB, 
Formand: Poul Svelgaard, BølystveJ 45, Alders
lyst, 81lkebor1, 

SILKl!BORO li, 
Formand: Hr. Vagner Toft, Hostrupøgade 48. 

SKJERN MODl!LFLYVl!KLUB, 
Formand: Hr. Maler Sv. Herborg, K111raal16 14, 
Skjern • 

SKOVSHOVED MODl!Ll'LYVl!KLUB, 
Formand: Hr. Bøcker Petereen, Korsg1111rd•· 
vej 3, Chl. 

BERLINGSKE TIDBNDU l'LYVBKLUB, 
Pileøtræde 84, Kbbvn. K. 

D& UNOl!S l'LYVl!KLUB, 
Politikens Hua. Kbbvn. K. 

KASTRUP 868 
:l 11:ad: :•·::fhat: 

11 



Meddelelser fra Selskabet. 

Udstillingen i Aalborg 
og Aeronautisk Selskab. 

P AA den store Udstilling i Aal
borghallen d, 8.-11. April kon

centreres alle Kræfter paa at vise 
Flyvningens Udvikling og nuværen
de Stade. Det Kongelige Danske 
Aeronautiske Selskab arbejder 
stærkt paa at udbrede Kendskabet 
til 11lt vedrørende Flyvning og paa 
at samle alhi Interesser til en fælles 
og kraftig Jndsuts for at forbedre 
Flyvningens Vilkaur her I Landet. 

Slut derfor dette Arbejde ved at 
indmelde Dem i Aeronautisk Sel
skab og høst tillige alle de Fordele, 
drr følger med at være knyttet til 
denne Organisation. Kontingentet 
(•r 10 Kr. aarllg, og lodskud er 5 
Kr. l\ledlemmer modtager »Flyv« 
gratis som Medlemsblad. Indmel
delse modtages ved Selskabets Stund 
pau Udstillingen samt paa Selska
bets Kontor, Amaliegade 33, Køben
havn K. 

Generalforsamlingen d. 22. Marts. 

SELSKABETS Generalforsamling fik 
i Aar et stilfærdigt Forløb - man 

fristes næsten til at sige et lidt for stil
færdigt Forløb, al den Stund lidt sag
lig opbyggende Kritik altid er en nød
vendig Spore selv for den bedste Be
styrelse, der derigen,nemm kan faa an
vist nye Veje, nyt Arbejde til Fremme 
nf den Sag, den tjener. 

Men Oppositionen blev som sagt 
hjemme i Aar, og Dirigenten, Lands
retssagfører C. A. Kofoed, fik et saare 
let Hverv at bestride. Formanden, 
Havnedirektør Laub, aflagde Aarsbe
relningen og mindedes først de syv 
unge Flyvere fra Flaade og Hær, der 
i det forløbne Aar havde mistet Livet 
under Udførelsen af deres Tjeneste. 
Forsamlingen sluttede sig til Forman
dens smukke Ord ved at rejse sig. For
manden gennemgik derefter dansk 
Flyvniings Udvikling i 1936 uden dog 
at nævne den yngste Ungdoms i Vir
keligheden ret interessante og lovende 
Indsats gennem Modelflyvningen. For
haabentlig faar dennie Sportsgren, sin 
absolut fortjente Plads i Selskabets 
Bevaagenhed i det Aar, der nu er inde, 
for uden Modelflyvn~ng er Arbejdet 
paa at gøre det danske Folk ainninded 
omsonst. Det lyder maaske som en 
Frase, men det er nu engang en Rea
litet. 

Selskabets tidligere Formand, Inge
niør G. Krebs, blev under Forsamlin
gens levende Tilslutning udnævnt til 
Æresmedlem som en Tak for det over
ordenilig store, opofrende Arbejde, 
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ban• gennem en lang, lang Aarrække 
havde udført til Gavn og Trivsel for 
Selskabet. Den nye FlyverniJlionær, 
Luftkaptajn Harald Hanisen, fik under 
Klapsalver overleveret Selskabets Pla
quette. 

I Stedet for Ingeniør Krebs, der som 
Æresmedlem er udtraadt af Bestyrel
sen, og Professor Tb. E. Thomsen, der 
ikke ønskede Genvalg, valgtes Orlogs
værftets Direktør N. K. Nielsen og In
geniør Gunnar Larsen til Bestyrelsen. 

Under Aflæggelsen af Aarsberetnin
gen udtalte Formanden: >Det maa i 
det kommende Aar være hvert Med
lems Pligt at .~kaffe mindst eet nyt 
Navn tilført Selskabets Medlemsproto
kol, for jo flere Medlemmer Selskabet 
har, des bedre kan det virke for Flyv
ningens Sag herhjemme.< 

Selskabet har i Øjeblikket mellem 
fire og fem Hundrede Medlemmer. 
Med den aabenbare Interesse, der er 
for Flyvning herhjemme, burde dette 
Antal let kunne fordobles, men det 
kræver altsaa en Indsats af Medlem
merne. Mon det ikke var værd at 
prøve paa at gøre en saadan Indsats 
- for Sagens Skyld? 

PAA FLYVESKOLE 
VI. 

Teori -

LIVET er som bekendt ikke lutter 
Lagkage, og paa samme Maade 
kan man sige om Flyveskolen, at 

den er ikke Flyvning alt sammen; ind 
mellem hver >Time« (paa 15-20 Mi
nutter) i Luften kan der gaa Dage, 
hvor Vejr og Vind, Motorer og Appa
rater har rottet sig sammen om at for
hindre os i at komme lidt til Vejrs. 

Var Timerne i Luften korte, saa var 
de jordbun,dne Timer af næsten uen
delig Længde og tilsyneladende uden 
megen Værdi for det, vi mener er 
Hovedsagen og Maalet for det hele: 
Flyvningen. Dagen begynder altid 
med en hyggelig Opsang af vores 
> Vækkeure, som hurtigt faar os ud 
paa en længere Løbetur, giv,er os en 
Omgang fritstaaende Øvelser (>Niels 
Bukhc kaldes de, men jeg tvivler paa, 
at denne vil kendes ved dem), der
efter en Time >med Spand og Klude, 
hvor vi lærer at bruge >det vigtigste 
Vaabenc, d. v. s. Gulvskrubben, og saa 
mener man aabenbart, at vi er til
strækkeligt beroligede til, at vi kan 
sidde stille til Teori i el Par Timer. 

Og hvilke Timer! Her er Danmarks 
fineste Eksperter, hver paa sit Felt 
forsøgende at give os Flyveelever lidt 
Forstaaelse af deres Speciales umaa
delige Betydning for Kunsten: at flyve; 
vi ved, at Motoren løber hurtigere 
rundt, naar man flytter et lille Haand
tag frem, men nu vil mani lære os, 
hvorfor den gør det; vi ved, hvordan 
en Flyvemaskine ser ud, men nu vil 
man lære os, hvad der er indeni den, 
hvorfor den ser saadan ud, og hvorfor 
der er alt det i den. - Det er svært. 

Hvorfor skal jeg mon lære, hvordan 
et Maskingevær skilJ.es ad og sættes 
sammen igen, nraar det eneste, jeg kan 
gøre i Luften, hvis det ikke vil virke 

tilfredsstillende, er at foretage et Par 
Ladegreb; hjælper det ikke, faar 
Bøssemekanikeren det til Reparation 
straks efter Landingen. Jeg kan heller 
ikke forstaa, at man vil have, vi skal 
lære Fægtning, for jeg har i del mind
ste aldrig hørt om nogen Flyver, som 
begyndte Kamp paa Kaarde eller Bajo
net med Flyveren i en anden Flyve
maskine et Par Kilometer over Jor
den. Og Meteorologi er da ogsaa ret 
unødvendig, rnaar man er vant til at 
tage saavel Vejr som Klø i den Række
følge, det falder. Ogsaa Navigation 
prøver man at lære mig noget om, 
men1 har man et godt Kort med Ruten 
indtegnet, er det vel det vigtigste, -
hvad skal Observatøren ellers· bestille; 
og paa samme Maade med Sigrualering 
og Radiotelegrafi; man kan dog ikke 
tage Brødet ud af Munden paa dem, 
der ikke har andet at bestille. 

Saa er det dog mere forstaaeligt, al 
vi i nogle ledige Timer bliver sal til 
at skille en Flyvemotor i saa mange 
Stykker som muligt, for det har dog 
en vis Betydning, at man selv kan 
ord111e den, Side, hvis Cyklen, Motor
cyklen eller Automobilen trænger til 
Rengøring indvendig; kan man seh
skille den Slags Ting ad og gøre dem 
pænit renie, kan man altid for gode 
Ord og Betaling faa en Mekaniker til 
at sætte det sammen igen, forudsat at 
der ikke er blevet alt for mange Stum
per borte; men selv prøve paa at faa 
det til at snurre rundt igen, skal man 
være meget forsigtig med, ellers risi
kerer man, at det gaar som med mit 
nye Vækkeur, som sagde lidt underligt 
indvendigt; da det skulde til at gaa 
igen, løb det løbsk (Skraldemanden 
fik det). 

Jeg bruger ogsaa en hel Del Timer 
til at sætte mig ind i, hvordan en 
Faldskærm skal lægges sammen; det 
er svært, og jeg synes, det vil være 
en større Betryggelse for mig at vide, 
at en Faldskærmsekspert har lagt min 
Faldskærm sammen, end at jeg selv 
har gjort det. 

Fodbold spiller vi, og Skiveskyd
ning dyrker vi paa Flyveskolen, men 
>Praktisk Flyvn,ingc findes ikke paa 
Timeplanen, før Teorien er overstaael. 

Aalborg• Udstillingen. 
(Fortsat rra Bide 5) 

ene Aften blive holdt paa Fransk, den 
anden paa Tysk, men begge Aftener 
kommer der Tolk til Stede. Foredra
gene ledsages af Lysbilleder. 

Som det vil kunne ses af ovenstaa
ende, faar Luftfart-Udstillingen i Aal
borg et betydeligt Format, og at den 
omfattes med Interesse andre Steder 
end i Nordjylland, ses bl. a. deraf, at 
et af de store Blade i Gøtehorg er 
traadt i Forbin'delse med Udvalget for 
at faa arrangeret en Rejse til Aalborg 
i Forbindelse med Udstillingen. 

Aeronautisk Selskab histaar Udstil
lingen med Raad og Daad, og Selska
bets tidligere og mangeaarige For
mand, Ballonskipperen Ingeniør Krebs, 
har indvilget i at overtage Posten som 
Udstillingens Præsident. 



FAAS I ALLE LUFTHAVNE JORDEN OVER. 
"/s DANSK-ENGELSK BENZIN & PETROLEUMS CO., SHELL-HUSET, KØBENHAVN V. 
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Luftmarinen kalder. 

I August Maaned paabegyn•des ved 
Søværnets Flyveskole en Flyver

klasse efter de Retningslinier, der er 
fastsat i Lov om Søværnets Ordning 
af 23. Marts 1932. 

Det er Flyverklassens Formaal at 
skaffe Flyvevæsenet et Flyveofficers
personel, der med Liv og Lyst helli
ger sig sin Gerning, og som er i Be
siddelse af den nødvendige teoretiske 
og praktiske Dygtighed i Forbindelse 
med saadan almindelig Dannelse, der 
fordres af velopdragne unge Menne
sket. 

Forudsætningerne herfor er bl. a. et 
frejdigt Sind og et veludviklet Legeme, 
at visse teoretiske Forkundskaber er 
til Stede samt - sidst men ikke 
mindst - Lyst til Lufttjeneste og til 
Militær li vel. 

Adgangen er aaben for alle, der in
denfor en Alder af 20- 26 Aar har de 
nødvendige Forudsætninger, herunder 
dansk Indfødsret m.m. 

En af følgende Eksaminer krævel> : 
Studentereksamen, 

Styrmandseksamen, 
Adgangsprøven til polyteknisk Lære

anstalt - .Danmarks tekniske Høj
skole - eller anden tilsvarend,e 
Uddannelse, dog mindst Realeksa
men. 

Uddannelsen, der er gratis, varer 
ialt ca. 16 Maaneder. 

Alle nærmere Oplysninger faas ved 
personlig eller skriftlig Henvendelse 
til Flyvevæsenets Kontor, Quinti Ly
nette·, Refshalevej, København K. 

Ansøgningsfristen udløber den 26. 
April d. A. 

HERHJEMME FRA 

Radiobaake til Kastrup Lufthavn. 

I den nærmes te Fremtid vil Kastrup 
Lufthavn sikkerhedsmæssig se, 

komme paa Højde med de bedste Luft
havne i Verden , idet det længe ven
tede Baakeanlæg vil blive installeret. 
Pengene - ca. 170.000 Kr. - er be
vilget, og ror ganske nylig <'r An-læget 

BRANDENBURGISCHE MOTORENWERKE 
Gesellschaft mit beschrankter Haftung Berlin-Spand au 

blevet bestilt hos Telefunken. Anlæget 
vil blive opstillet saaledes, at Indflyv
ningsretningen bliver fra Sydøst mod 
Nordvest. Forsignalet anbringes paa 
Dragørfortet og Hovedsignalet 300 m 
Syd for Pladsens sydøstlige Hjørne. 

Trøflkmlnlslerens Luftrejse over 
Atlanten. 

DET tyske Luftfartsministeriwu i 
Forbindelse med Deutsche Lufl

hansa har indbudt Trafikminister Fi
sker til at foretage en Rejse med Luft
skibet >Hindenburg« paa en af deti, 
første Rejser i Aar over det nordlige 
Atlanterhav, og Ministeren har taget 
imod Indbydelsen. Rejsen kommer til 
at gaa fra Frankfurt til New York 
uden Mellemlanding, en Tur, der 
varer mellem 50 og 55 Timer. Efter 
Ankomsten til New York e1· Ministe
ren af det store amerikanske Luft
trafikselskab ._Tran scontinental and 
Western Airc blevet indbudt til en 
Luftrejse tværs over det amerikanske 
Kontinent. Ministeren, der ogsaa merl 
Tak har modtaget denne Indbydelse, 
kan glæde sig til en storslanet Ople
velse. 

Sh14M 
160 PS 

Repræsentant: SIEMENS ELEKTRICITETS AKTIESELSKAB 
BLEGDAMSVEJ 124 
KØBENHAVN Ø. 
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Vejledning for Bygning af Svæveplaner. 
Fig. 14 og 15 viser to Eksempler paa 

de mest moderne Bjælkekonstruktio
ner, hvoraf Fig. 15 viser den, der er 
mest anvendt. 

Som det fremgaar, er Bjælkeni op
bygget af en Over- og Underpart, og 
til Slut er det hele beklædt med 
Krydsfiner paa begge Sider. 

Ved denne Konstruktion opnaar 
man, at Bjælkebelastningen kan op
løses i rene Træk- og Trykspændin
ger, og ved Sammenlimning af Over
og Underpart af Lameller (den saa
kaldte Krydslimning) opnaas . der et 

., 

ensartet Træ-Tværsnit uden Revner 
og andre Fejl, der gør Styrkeberegnin
gerne usikre. 

Ligeledes kan man med denne Kon
struktion opnaa større Variationer i 
Formgivningen af Plancelle-Konstruk
tionen. • 

Men ·som det fremgaar af Fig. 15, 
kræver det en overordentlig stor 
haandværksmæssig Færdighed at 
kunne udføre en saadan Bjælke med 
den Nøjagtighed og Omhyggelighed, 
som er en absolut Betingelse for at 
opn.aa det, der er ,stilstræbt ved denne 
Konstruktion. 

Det principielle i Konstruktionen 
skal jeg ikke komme nærmere ind paa, 
idet det kræver et intimt Kendskab til 
Statik for Forstaaelsen, og falder saa
ledes uden for disse Artiklers Ram
mer, jeg skal nøjes med at forklar~.., at 
de Kræfter, der paavirker Bjællten 
under Udøvelse af de forskellige For
mer for Flyvning, kan optræde mod
sat rettet, hvilket er Grunden til, at 
Bjælken skal beklædes med Kryds
finer paa begge Sider. 

De moderne Bjælkekonstruktioner 
er i det hele taget saa interessante, at 
der kunde skrives Side efter Side om 
dem, men da ,det sikkert vil være 
uforstaaeligt for de fleste, vil jeg ind
skrænke mig til at sige til alle danske 
Svæveflyvere: 

>Den Standard, Kvalitet og Skøn
hed, der præger de moderne Svæve
plankonstruktioner, er ikke opnaaet 
ved at svømme rundt paa Overfladen 
af Problemerne, men ved at trænge til 
Bunds i dem.« 

-0-

Udrustet med det Kendskab, der er 
givet gennem Artiklerne om Træet og 
dets Egenskaber samt de omtalte 
Bjælkekonstruktioner, vil det være na
turligst at overføre dette til et Par 
Eksempler. 

1) Opbygning af en Plancelle-Halv
del med Brædtbjælker. 

Af Ingeniør C. Nielsen. 
(Fortsat fra forrige Nr.) 

2) Opbygning af en Plancelle-Halv
del med Bjælke, bestaaende af 
Over- og Underpart, sammen
limede af Lameller. 

For Eksempel 1 findes der sikkert 
ikke et Eksempel, der er mere kendt 
herhjemme end Plancellen til et >Sta
mer Llppischc Skoleplan, og da dette 
Skoleplan sikkert endnu har en lang 
Fremtid for sig hel"hjemme, vil en 
Omtale heraf være paa sin Plads. 

Jeg skal villigt erkende, at Stame
ren, som den ogsaa kaldes, er ved at 
fortrænges af de mere moderne Kon
struktioner, men i denne Forbindelse 
betyder moderne Konstruktioner kun 
en kønnere og sikkert ogsaa mere 

Meddelelser fra 
Dansk Svæve8yver Union. 

SVÆVEFLYVERKLUBBEN >MAA
GEN AF 1936c afholdt sin• ordi

nære Generalforsamling den 15. Febr. 
Det blev vedtaget at nedsætte Alders
grænsen for Optagelse af nye Medlem
mer til 18 Aar. Den tidligere For
mand, Hr. Knud Ulstrup Hansen, fra
traadte, grundet paa manglende Tid. 
Som Formand valgtes Klubbens Kas
serer, Hr. Mekaniker Johannes Olsen, 
eenstemmigt, og til Kasserer valgtes 
Hr. R. Keiler. Til Sekretær valgtes Hr. 
K. H. Jensen. 

DANSK SVÆVEFLYVER- SKOLES 
KLUB har faaet Lokaler i Dyb

bølsgade 11, hvor der arbejdes hver 
Tirsdag og Fredag fra Kl. 19-22. 

H ASLEV FL YVEKLUB afholder 
Udstilling i Haslev i Dagene den 

24.-25. April. 

SV ÆVEFLYVERKLUBBEN >MAA
GEN AF 1936c's nye Adresser er: 

Svæveflyverklubben >Maagen af 1936«, 
v/ Hr. Johs. Olsen, Guldbergs Plads 8. 
Værksted: Fredericiagade 25, Kbh. K. 

EFTER Henstilling fra Hr. Ing. C. V. 
Tbymann bar >Dansk Svæveflyver 

Union< antaget Hr. stud. polyt. Carl 
Johansen som Tilsynsførende med 
Svæveplaner for Sjælland og Øerne. 

Hr. stud. polyt. C. Johansen, der er 
velkendt af næsten alle danske Svæve
flyvere, redigerer desuden Unionens 
tekniske Brevkasse, og det maa regnes 
for en Gevinst for Svæveflyvningen i 

hensigtsmæssigt Formgivning, men 
samtidig kompliceres Konstruktionen, 
saaledes at man fjerner sig det, der er 
Formaalet med Stameren, nemlig: 

>Et Skoleplan, der kan fremstilles 
af enhver Selvbygger og for et over
kommeligt Beløb.« 

For Eksempel 2 skal jeg omtale en 
af Ing. Wolf Hirth i 1935 konstrueret 
Svæveplan Type >Wolf« I. 

Dette Svæveplan hører til Ing. 
Hirtbs ypperste Konstruktioner og vil 
sikkert faa en Fremtid herhjemme. 

(Fortsættes I næste Nr.) 

Danmark, al Hr. Johansen bar tilsagt 
os sin Støtte, for hvad han ikke ved 
om Bygnii.ngen af Svæveplaner, er ikke 
værd at vide. 

Dog har Unionen ikke mistet Hr. 
Ing. C. V. Thymann som Tilsynsfø
rende af den Grund. Ing. Thymann 
staar til Stadighed til Disposition for 
Unionen med Raad o.l. 

DER er allerede i 1937 udstedt 8 
nye Certifikater i følgende Klub

ber: 
Slagelse Flyveklub, 
Køge Svæveflyverklub, 
Dansk Svæveflyverskoles Klub. 

>Ae Certifikater: 
Hr. 0hr. Andersen, Slagelse Flyve

klub, 
Hr. Karl Nielsen, Slagelse Flyve

klub, 
Hr. H. Grauengaard, Slagelse Flyve

klub. 
Hr. Viggo Petersen, Køge Svæve

flyverklub. 
>Bc Certifikater: 

Hr. Edmond Syrovy, Køge Svæve
flyverklub. 

Hr. E. Ploug Hansen, Køge Svæve
flyverklub. 

Hr. Gunnar Larsen, Køge Svæve
flyverklub. 

>C« Certifikater: 
Hr. Sigurd Sjøbolm, København. 
>Dansk Svæveflyver Union « byder 

hermed d'Hrr. Velkommen i vore 
Rækker a.f Svæveflyvere. 

ET ubeklædt Svæveplan af Stamer 
og Lippisch Typen er til Salg. 

Nærmere Oplysninger faas ved Hen
vendelse til >Dansk Svæceflyver 
Union«, V. Fælledvej 41, Kbhvn. V. 
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Flyveulykken • 
1 Sundet. Luftfartforsikringer 

overtages af 

Kaptajnløjtnant K. Riemann. 

KAPTAJNLØJTNANT i Flaaden Kmul 
Riemann val' født i l(blwn. den 21. 

Septembel' 1906 og efter at have gen-
11emgaaet Søof{icel'sskolen udnævntes 
han til Søløjtnant i 1928. I 1931 blev 
hcm uddannet som Flyver og hurtigt 
fik hwz betroede Opgavel' at løse in
denfol' den sømilitære Lufttjeneste. 
Afbrudt af enkelte Udkommandoer til 
Søtje11este virkede han i lange Perio
der ved 2. Luftflotille i Ringsted, hvor 
hwi tilmed ved f fere Lejligheder f un
ne1·ede som Stationschef. I de seneste 
1\m• var hun Fører af 9. Luftgruppe og 
ledede som saadan de højst betyd
ningsfulde Forsøg og Prøver med Tor
pedoplaner, som har tilvejebragt en 
meget væsentlig Del af del Er/ arings
grundlag som nu foreligger med Il en
-~!Jn til Kast af Torpedoer fra Luft{ ar
Løjer. Det er .~aaledes en baade om{ al
t ende og værdifuld Indsat.~ som Kap
tajnløjtnant Riemann har ydet i den 
Tjeneste, som saa øjensynligt havde 
hans fulde og varme Interesse. Men 
uden hwzs teoretiske og praktiske Dyg
tighed og Energi kunde denne Indsats 
ikke være præsteret. 

Ved hans Død den 11. Mart.'l' 1937 
ved Luftfartøj Nr. 113' Forlis følte 
usædvanlig mange Mennesker per.~on
lig Sorg over Tabet af denne lyse 
Mand, som havde saadanne Karakter
egenskaber, at alle som mødte ham el
ler kendte ham maatte nære Sympalhi 
for ham. 

pLYVERLØJTNANT li H. H. Johan
sen gik ud fra Flyveskolen i De

cember 1936 med en smuk Eksamen. 
De Skoleofficerer, der har ha{ t med 

ha mat gøre under hans 16 Maaneder.~ 
Uddamzelse paa Skolen, giver ham del 
Skudsmaal, at del var en velbegavet, 
flittig og interesseret Elev med et frej
digt Sind, og hvem det var en Fornøj
else at undervise. Særlig bemærkelses
værdig var hans solide og rolige Ka
rakter, der i Forbindelse med hans al
tid gode Humør betegnede ham som 
en tillidvækkende og besindig Flyver. 

Emst. 

Flyverløjtnant H. H. Johansen. 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 
Fraktion for Danmark 

Tlf. Central t 2793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 

------~------
,~ • ~/ 

Danske Qrivatfl~vere 
Generalforsamling. 

DEN 26. Februar afholdtes Klub
bens ordinære Generalforsamling 

paa Hotel Dagmar. Formanden af
lagde Aarsberetningen, hvoraf det bl.a. 
fremgik, at Klubbens Medl.emsantal i 
Dag var 26 aktive og 17 passive Med
lemmer, ialt 43. Det af Repræsentant
skabet nedsatte Forretningsudvalg har 
i den forløbne Tid arbejdet med ad
skillige Sager til Fremme af Privat
flyvernes Kaar - bl. a. sammen med 
Selskabet for at faa Valutamiseren 
mildnet noget. 

I Aarets Løb har Klubben afholdt 
følgende Fællesudflugter: den 5. Juni 
til Aunø, den 28. Juni til Odense og 
den 16. August til Romø. Desuden blev 
der den 29. September afholdt en vel
lykket Konkurrenceflyvning i Kastrup 
Lufthavn, hvori der deltog ti Maski
ner. 

Repræse11Jtantskabet genvalgtes en
!>temmigl med Undtagelse af Dr. Hage
dorn, der havde ønsket at udtræde. I 
Stedet indvalgts Baron Erik de Ples
sen. 

FLYVEMASKINER OG TILBEHØR 

G Q Faldskaerme 
K. L. G. Taendrør 
Smith's Instrumenter 
Eagle Flyverkameraer 
Letmetallegeringer 

Udspring med 
G Q Faldskærm 

Faas hos 

ALFRED RAFFEL A/s 
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i Kastrup Lufthavn 
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MODELUDSTILLINOEN 
I ODENSE 

Interiør fra Udstillingen. 

DANSK MODELFLYVNINGS ener
giske ForegangsmæDJd i Odense 
Modelflyveklub afholdt i Tiden 

fra den 26. Februar til 4. Marts deres 
anden store Modeludstilling i Fyens 
Hovedstad, og det maa straks konsta
teres, at Klubben havde mindst ligesaa 
megen Fornøjelse af denne betydeligt 
udvidede Udstilling som af den fore
gaaende. Det store Besøg viste, at Mo
delsporten er ved at faa større og 
stør-re Tag ude omkring - forøvrigt 
ikke mindst blandt d~ Voksne. 

Det er et glædeligt Tidens Tegn, at 
Klubben havde formaaet en Række af 
vore kendteste Flyvernavne til at ind
træde i Præsidiet og derved sige god 
for Modelsporten. Direktør I. C. H. 
Ellehammer, vor første Flyver, var 
Udstillingen Protektor, og Præsidiet 
bestod iøvrigt af : Kommandør Asger 
Grandjean, Luftmarinenis Ohef, Kap
tajn Bjarkov, Chef for 1. Eskadrille og 
Sekretær i det Kgl. Danske Aeronau
tiske Selskab, Premierløjtnant Michael 
Hansen, Ingeniør G. Krebs, Direktør 
K. Lybye fra Det Danske Luftfartsel
skab, Kaptajn J. Foltmann og Hr. A. 
l>ochedahl, Formanden for Dansk 
Svæveflyverunion,, 

Ved Aabningshøjtidelig.heden d. 26. 
Februar bød Formanden, Hr. Bertel 
Kring, Velkommen, hvorefter Propa
gandachefen for K. L. M., Bendt Rom, 
holdt et Foredrag om Flyvningens 
samfundsmæssige og udviklende Be
tydning og omtalte bl. a., at der ligger 
et uhyre stort opdragende Momerut i 
den niye Husflidsbevægelse, som Mo
delbyggeriet jo i Virkeligheden er, og 
at der ventede denne en, straalende 
Fremtid. 

Enhver, der virkelig vi! se, vil 
utvivlsomt give Bendt F...im ganske 
Ret i disse Betragtninger. 

Udstillingen omfatte<"~ ligesom sid
ste Gang udelukkende .tiodeller, og det 

var imponerende at se, hvor smukt og 
gediegenit et Arbejdsresultat, Klubbens 
unge Medlemmer havde n:aaet i Aarets 
Løb. Bendt Rom udtalte da ogsaa til 
Oden,sepressen, at de udstillede Model
ler var langt smukkere udført end 
dem, han just havde set udstillet i 
Oslo under Norsk Aero Klubs Ægide. 
Forøvrigt var der denne Gang ikke 
alene Modeller fra Odense selv, men 
ogsaa fra Silkeborg Modelflyveklub, 
fra Kolding Modelflyveklub og fra 
Skern Modelflyveklub. Et saadant 
Samarbejde Klubberne imellem er 
gan6'ke sikkert til stor Gavn og Udvik
ling for Sporten. 

Ligeledes maatte man beundre den 
Stand, som Carl Rose fra Model-Mate
riale i Tarm h'.lvde bygget op. Det er 
overordenitlig smukke og velflyvende 
Modeller, der udgaar fra hans Værk
sted, og man, maa inderligt haabe paa, 
at den Virksomhed, han med ret store 
Ofre har startet, snarest maa kunne 
bære Frugt - til Glæde for ham selv 
og til Fremgang og Trivsel for dansk 
Modelflyvning. 

Blandt de øvrige Udstillere kan 
nævnes Det Danske Luftfartselskab, 
der udstillede forskellige Modeller af 
Selskabets Maskiner, Luftfotografier 
ro. ro., og Det kgl. hollandske Luft
fartsselskab viste ogsaa adskillige Mo
deller, Fotos samt Hangarflyveren, der 
altid er sikker paa stor Interesse hos 
de Besøgende. Air France havde lige
ledes en Stand, ligesom Grosserer 
Rahlf udstillede en meget stor Sam
ling Fotografier af Luftfartøjer frem
stillet af de tyske Fabrikker, Firmaet 
repræseniterer her i Danmark: Heini
ke!, Junkers, Focke-Wulff, Gotha, Hen
schel, Arado, Klemm og Biicker. 

Der var som nævnt stor Tilstrøm
ning til Udstillingen i den Uge, den 
varede, og der kan. givetvis ikke være 
Tvivl om, at den har virket som en 
glimrende Propaganda for dansk Mo
delflyvning og derigennem for al 
dansk Flyvning - den har givet sin 
lille Skærv til Arbejdet paa at gøre 
Danmark ainninded, 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Antagelse 
af 

Flyverkadetaspiranter. 
Ved Søværnets Flyve.~kole vil 

der medio August d. A. blive 
paabegyndt en Flyverklasse. 
Denne har til Formaal at ud
danne unge Mænd med dansk 
Indfødsret, og som er Værne
pligten undergiven, til Flyver
løjtnant af Il. Grad i Reserven. 

For Optagelse kræves: 
Studentereksamen, Styrmands.. 

eksamen, Adgangseksamen til 
Polyteknisk Lærean-stalt eller 
anden tilsvarende Uddannelse. 
dog mindst Realeksamen. 

Ansøgeren maa være sund og 
af fejlfri Legemsbygning og skal 
inden d. 15. August d. A. være 
fyldt 20 Aar og maa ikke være 
fyldt 26 Aar. Han skal bestaa 
foreskreven Lægeundersøgelse, 
psykotekndsk og fysiologisk Un
dersøgelse. 

Uddannelsen varer ca. 16 
Maanieder. Under dennes første 
Halvdel er Eleverne Flyverka
detaspiranter, under anden 
Halvdel Flyverkadetter. 

Efter Uddannelsens Afslut
ning kan de dertil egnede ud
nævnes til Flyverløjtnant af Il. 
Grad i Reserven. 

Alle nærmi:re Oplysninger ru. 
H. t. Uddannelse og Vilkaar m. 
m. samt Skemaer til Ansøgning 
ro. m. faas ved Henvendelse til 
Flyvevæsenets Kontor, Quinli 
Lynette, Refshalevej, Køben
havn K. 

Enihver skriftlig Henveudelse 
skal indeholde Oplysninger om 
den paagældendes Eksaminer. 
Svarporto maa vedlægges. 

An søgnfogsfristen udløber 
den 26. April d. A. 

Chef en for Flyvevæsenel. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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Tyske T ræningsftyvemaskiner. 
Biicker »Jungmannc og »Jungmeisterc. 

DEN smukke ogvelflyvende Biicker 
>Jungmannc er kendt af adskil
lige herhjemme, bl. a. fra et Par 

Besøg i Kastrup Lufthavn, ved hvilke 
Lejligheder flere af vore Flyvere fik 
Adgang til at prøve dens fortrinlige 
Flyveegenskaber. 

Den er bygget af Firmaet Biicker
Flugzeugbau ved Berlin som Skole- og 
Øvelsesflyvemaskine, og ved dens 
Konstruktion er der taget særligt Hen
~yn til de Krav, der stilles til videre
gaaende militære Øvelsesflyvninger. 
Derfor er der lagt særlig Vægt paa at 
skabe en Maskintype til Kunstflyv
ning, og foruden de sædvanlige Kunst
flyvningsmanøvrer kan Biicker ,Junig
mann< udføre Dykninger paa over 
2000 Meter samt forlæns Looping. 

De første Serier var udstyret med 
en 80 H. K. Motor, men den sidst byg
bede Type har faaet en 100 H. K. Mo
tor, hvorved Maskinens Hastighed og 
Stigeevne er blevet forbedret, og det 
større Overskud af Motorkraft bar 
forbedret dens Kunstflyvningsegen
skaber. 

Det er en tosædes Maskine, der i sit 
Hjemland har vundet megen stor Ud
bredelse til Træningsbrug, bl. a. pun 
Grund af dens ringe Driftsudgifter. 

Maskinens Konstruktion: Bjælkerne 
og Ribberne i Planerne er af Træ og 
beklædt med Lærred. Kroppens Stel 
bestaar af Chrom-Molybdæn Staalrør, 
beklædt med Lærred undtagen den 
forreste Del af Kroppen, der er be
klædt med Metal. Det delte Understel 
bar Fjederben med Oliedæmpning, og 
Hjulene er udstyret med Bremser. Ha
lehjulet, der er affjedret og oliedæm
pet, kan kobles til Sideroret. 

Ydelser ved 625 kg Fuldvægt: 
Største Hastighed . . ......... . 180 km/T 
Marchhastighed .... . ...... ··- . 170 km /T 
Flyvehastighed ved March-

hastighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 km 
Landingshastighed ............ 82 km/T 
Stigetid til 100'0 m . . . . . . .. .. . . 4,7 Min. 
Stigetid til 2000 m . .. . ........ 11,3 Min. 
Sti~tid til 4000 ........... . 41,0 Min. 
Største Højde ... ........ ... .. .. . . . 4800 m 

Biicker har ogsau bygget en eensæ
det Træningsmuskine, nemlig Typen 
>,Jungmeisterc, hvis Anvendelsesfor-

Aristokraten blandt Motorcycler 

--Et B, P. Moer~• 

Uomtruffen Konstruktion 
Højeste britisk Kwalltet 

BIiiigste danske Priser 
10 fremragende Modeller - Priser fra 

Kr. 1050.oo 
Forlang Pro• pakt 

Lyngby Automobil-Central 
Hovedgaden 1 • Telefon I Lyngby 1030 

MOTOR-PAL.ÆET 
Øelerbrogede 20 • Telefoh : Øbro 28 78 

Maskinens Data (Type Jungmnnn-B 
med 100 H. K. Motor) : 

Biicker . Jungmann• under en Looping. 

Spændvidde ... . . ... ... ........... .. 7 ,40 m 
Længde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,66 m 
Højde ................... . ...... . ... 2,25 m 
Tornvægt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 kg 
Lasteevne .. . . .. . . . ....... . ...... . . . . 290 kg 
Fuldvægt . ............... . ...... . ... ~70 kg 

maal er det, at erstatte Jagerflyverens 
Træning paa -større og mere kostbare 
Maskiner, med Træning paa en Type, 
der er betydelig mindre kostbar i An
skaffelse, Vedligeholdelse og Drift. 

Biicker :>Jungmeisterc, der i det sto-

Bilcker .Jungmann•. 

1 
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re Hele ligner >Jungmann c Typen, 
har en Motor paa 160 H. K., en største 
Hastighed paa 235 km/T og en March
hastighed paa 210 km/T. Den stiger til 
1000 m paa 2,8 Min., og dens største 
Højde er 6000 ro. 

Intemationalt SvæveØyverø 
stævne i Tyskland. 

A ERO-CLUB VON DEUTSCHLAND 
meddeler: I Tiden fra 4.- 18. Juli 

1937 foranstalter Aero-Club von 
Deutschland et internationalt Svæve
flyverstævne paa Wasserkuppe ved 
Rhøn. Enhver Nation kan deltage med 
indtil 5 Svæveplaner hver. For hvert 
Svæveplan kan der tilmeldes to Fø
rere. 

I Tilslutning til dette in1ernationalc 
Svæveflyverstævne foranistalter Aero
Club von Deutschland et internatio
nalt >i '\yvermødec i Frankfurt am 
Main anfagelig omkring d. 11. Juli 
d. A. 

Yderligere Meddelelser vil blive ud
sendt i Løbet .-f Marts Maaned. 



HAWKER LUFTFARTØJ 
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PIUS: 

THE "BRISTOL" MERCURY ENGINE - SERIE VIll & IX 

,,Present-day "Bristol" Aero Engines have achieved a world
wide reputation for elever design and superb workmanship, 
a reputation which could have been established on nothing 
but sheer merit." - ,,FLIGHT", Nov. s, 1936. ,, 

THE BRISTOL AEROPLANE 
COMPANYLTD.ENGLAND 

Repræsenteret i Danmark og Island ved 
A. B. C. Hansen Comp. - Industribygningen - København. 

Ansvarlig overfor Presseloven: 

Pr. Aargang Kr. 4,20 
Pr. Nummer 35 Øre 

EJVIND CHRISTENSEN 
BOGTRYKKERI & PORLAO 
Vesterbrogade. 60 - Telf. 13404 
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AIR FRANCE. Hydravion quadrimot ur en servic 
ur le rcheøu Mediterranet,n 

DEN LUFTKØLEDE STJERNEMOTOR Nr.5 SOMMERENS 1,U.FTTRJI.FIK 
_

19
_
3
_
7

_- _
10

_· _Aa_r_9• _ _.!!,E~n~~S~v:....!:æ~vef I yve rs Bes ø,: i London 

C 

35 
ØRE 



DET KGL. DANSKE AEROJ:1AUT18KE SELSKAB, 
Amallegnde 33. Kbbyn, IL Tlf. Palæ 6133. 
Anerkendt af F. A. I. (F~d~ratlon Aeronautlque 
Internationale) aom Enerepræøentant for nero
nautløke Intereaaer I Danmark. 

DANSKE FLYVERE, 
Formand: Hr. Oberøtlojtnnnt Tage Andersen, 
Ordrupvej 169. Charl. Tlf. Ordrup 3471 y. 

DANSKE PRIVATFLYVERE 
(tilsluttet D. K. D. A. 8.). 
Formand: Hr. Landsretaaagfører C. A. Koefoed, 
Amlclavej 12, Kbbvn. V. Tlf. Vester 2226 y. 

VESTJYSK FLYVEKLUB. 
(tilsluttet D. K. D. A. 8.) . 
Formand: Hr. Landaretaaagfører Bjørn Bjøro
bak, Kon1en1gade 70, EabJere. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
(tilsluttet D. K. D. A. 8,), 
Formand: a,. Alfred Docbedabl, Vester Fæl
ledveJ 41, Kbbvn. V. 

KLUBBER I UNIONEN: 
AARHUS FLYVEKLUB, 

v/ Hr. Leo Kæraa, Skolebakken 11, Aarhus . 
DANSK BVÆVEFLYVER•SKOLEB KLUB. 

v/ Hr. Sigurd Bygdo, Maltagade 4, Koben
havn S. Værkateder, Dybbølsgade 11, Koben
havn V. 

ESBJERG FL YVEKLUB. 
v/ Hr. Hugo Holm, Skolegade 31, Esbjerg. 

FYENS LUFTSPORT. 
Formand: Hr. Otto Petersen, H. C. Andersens
gade 24, Odense. 

HASLEV FLYVEKLUB, 
v/ Hr. C. W . Berlng, Vestergade 4, Haslev. 

KOLDING FLYVEKLUB. 
Formand: Hr. Gunnar Jensen, Haderslevgade 
2 A, Kolding. 

KØGE SVÆVEFLYVERKLUB, 
v/ Hr. Herluf Christensen, Brogade 'l, Koge. 

RANDERS SVÆVEFLYVERKLUB, 
vi Hr. Ing. H. Madsen, Jernbanegade 22, 
Randers. 

SILKEBORG FLYVEKLUB, 
v/ Hr. G. Christiansen, RlcbtersveJ 23, Silke
borg. 

SLAGELSE FLYVEKLUB, 

2 

v/ Herr Bogtrykker Chr. Andersen , Lindevej 
2, Slagelse. 

KLUBADRESSER I 
SVÆVEFLYVEKLUBBEN »ALBATROS•, 

v/ Herr E. Nordgren, Gl. Hoimegaardnej, 
Hillerød. 

SVÆVEFLYVEKLUBBEN »AYIATOR•. 
v/ Hr. G. B. Hoyner, Roatrupøvej 7, Aalborg. 

BVÆVEFLYVERKLUBBEN •COMULU•. 
vi Hr. Henning Hansen, Krygersgade 3, Ko· 
benhavn F. Værksted, Esthersvej 43, Hellerup. 

SYÆVEFLYVERKLUBBEN •FALKEN•. 
v/ Hr. Ing. N, L, Dam, lfveraenavej, Hjørring. 

SYÆVEFLYVERKLUBBEN »MAAGEN•, Stevns. 
vi Hr. Viggo Kristiansen, Holtug pr. Store• 
hedlnge. 

SYÆVEFLYVEKLUBBEN »MAAGEN AF 1831•. 
,/ Herr Kn. Uls trup Hanøen, Kratholm, 
Lyngby. 
Kasserer : J . Olsen, Guldbergø Plads 8, Tlf. 
Nora 4691 y. 
Værksted: Fredericiagade 25. 

OFFICIELT ORGAN 
FOR 

DET KONGELIGE DANSKE 
AERONAUTISKE SELSKAB 

nFLYV"s HOVEDKONTOR: 
Vesterbrogade 60 
Telt. 13.404 • Postgiro 23.824 

Blad- og Annonce-Ekspedition 

Redaktører: 

Kaptajn J. Foltmann 
og 

Kay Jungersen 

Bllledet paa Forsiden 1 

.Air France l>øndflya,emøslclne. 

KLUBBER UDENFOR UNIONEN: 
DANSK LUFTSPORT, 

Formand: Hr. Kai Thorch Andersen, Torden
skjoldsgade 13, 4. , Tlf. Byen 7333. 

FLYVEKLUBBEN »ørnen•. Aarbu•. 
Hr. G. A, Hansen, Tousvej 33, AabybøJ, Aar
huø. 

ODENSE AMATØRFLYVEKLUB, 
Formand : Hr. Eli Christenøen, Runderupvej 33, 
St., Odense. 

SVÆVE, OQ MODELFLYVEKLU• BEN •TREKLØ• 
VER•, Sorø. 
Sorø Akademi. 

VORDINGBORG FLYVEKLUB, 
Hr. Fabrikant Hanø Axel, Vordingborg. 

MODELFLYVEKLUBBER: 
AALBORG MODELFLYVEKLUB, 

v/ Hr. G. B. Hoyner, Rostrupø,'ej 7, Aalborg. 
FAABORG FLYVEKLUB, 

v/ Hr. Ing. Kai Eøkelund, Østergade 45, Faa
borg. 

GENTOFTE MODELFLYVEKLUBBERS SAMMEN• 
SLUTNING, 
Formand: Hr. Bent Zlegler, SofleveJ 1, Hell. 

Herunder: 
GLOBUS AERO KLUB. 

Formand: Hr. Bent Ziegler, Bofievej 1, Hel
lerup. 

SKOVSHOVED MODELFLYVEKLUB, 
Formand: Hr. R. Bocker Peterøen, Kors• 
gade 3, Chl. 

HASLEV MODELFLYVEKLUB. 
Formand: Hr. Carl Wagner Berlng, Veøtergade 
4, Ha1lev. 

KOLDING MODELFLYVl!KLUB. 
Formand: Hr. Poul Nieløen, Mlndevej 2, 
Kolding. 

MODELFLYVEKLUBBEN »AARON•, Roskilde. 
Formand: Hr. Borge Johansen, Kobenhnvns
vej 63, Roskilde. 

MODELFLYVEKLUBBEN CONDOR, Helølngor. 
Formand: Hr. P. Cbrlotlanøen, SabroesveJ 10, 
Helsingør. 

MODELFLYVEKLUBBEN »DANA•, Nørre Sundby. 
Formand: Hr. Niels Kjeldsen, Anedamsgade, 
Nørre Sundby, 

(f,'ortsættes Side 1!1) 

TO STANDARD 
PRODUKTER 

MED VERDENSRY 



The Cheetah in the Avro Anson. 

ARMSTRONG 
1~1 DD E LEY 

340 H.P. (TAKE OFF) CHEETAH IX ENGINE 
ARMSTRONG SIDDELEY MOTORS LTD., COVENTRY, ENGLAND 

DE KAN LÆSE ALT OM 

DANSK 
FLYVNINGS 
HISTORIE 
Underholdende fortalt af hendte ' Mænd indenfor 

de enhelte Felter paa Flyvningens Omraade og 

illustreret med en Mængde fortræffelige Billeder. 

1<.øb den tiL Vem JeLv -

foræ1• den tiL VereJ '}Jenna! 

385 Sider i stort Format ø Pris Kr. 10.00 

Faas i enhver Boghandel 

FH. AUGUST BANGS FORLAG - EJVIND CHRISTENSEN - KØBENHAVN V. 
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.,., C IE Il O S IE .,., 
(LOVBESKYTTET) 

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

KLAR DOPE - ALUMINIUM DOPE 
RØD DOPE 
Fortyndingsvædske samt Identificeringsfarver og Specialfarver 

ENEFABRIKANTER: 

½ 0 .. IF .. A\ S IP 
(SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER) 
PRAGS BOULEVARD 37 - KØBENHAVN S. 
TBLBPON C. 65, LOKAL 12 og .22 

~ 
Afgaaende Maskiner &a Kastrup Lufthavn: 

D. 900 Berlin 
D. 900 Amsterda'm- Rotlerdam-Paris/London 
D. 900 Aalborg 
D. 1000 Malmfi 
D. 1135 Berlin . 
D. 1135 Hamburg-London 
Hv. 1130 Hamburg- Briissel- Antw./Paris/London 
D. 1155 Malmfi 
D. 1200 Amsterdam- Rotterdam-Paris/London 
Hv. 1305 Stockholm 
D. 1305 Malmfi 
Hv. 1330 Hamburg- Amsterdam-London 
D. 1415 Stockholm 
D. 1415 Malmfi 
Hv. 1445 Malmti- Stockholm 
D. 1605 Malmfi 
D. 1615 Hamb.- A.dam- Lond.(Briiss.-Paris f. 24/r,) 
D. 1620 Gfiteborg- Oslo 
D. 1800 Aalborg 
D. 2005 Malmfi 
D. 2015 Malmfi 
D. = Daglig Hv. = Hverdage 

DET DANSKE 
LUFTFART SELSKAB 
LUFTREJSEBUREAU - VESTERBROG. 2 - C. 8800 

-BENZIM
PETAOLEUM 
-PARAFFIM
BRÆMDSELSOLIE 
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Udviklingen af den luftkølede Stjernemotor 
til Skole== og Sportsflyvemaskiner i Tyskland. 

BLANDT de moderne Flyvemotor
Konstruktioner i Ind- og Udlan
det indtager den luftkølede Stjer

nemotor en foretrukken Stilling. Dens 
Fortrin bestaar i dens ringe Vægt i 
Forhold til Ydelsen (kg/HK), den over
skuelige og let tilgængelige Korustruk
tion, i Unødvendigheden af Vædske
køling og de hertil nødv,endige Pum
per og Ledninger, samt i den absolutte 
Driftsikkerhed baade i Troperne og 
- paa Grund af Kølevandets Unød
vendighed - i de arktiske Egne. 

Som Følge heraf benyttes den luft
kølede Stjernemotor i udstrakt Grad 
som Drivmotor ikke alene i Sports
maskiner, men ogsaa i lette og svære 
Trafik- og l\<Iilitær-Luftfartøjer. 

I Modsætning til andre Motorkon
struktioner er Stjernemotorens Cylin
dre, som Navnet antyder, anordnet 
>stjerneformet« og er til Sikring af en 
tilstrækkelig Køling forsynet med om
hyggeligt formede Køleribber, mellem 
hvilke Fart- og Propellervinden kan 
stryge igennem. Alt efter den tilsigte
de Effekt bygger man Stjernemotoren 
med 5, 7 eller 9 stjerneformet anord
nede Cylindre, og i Udlandet er man 
allerede i udstrakt Grad gaaet over til 
at anvende Dobbelt-Stjernemotorer, 
som bestaaehde af 7 eller 9 Cylinder
Stjerner anbragt bagved hinanden, har 
en Effekt paa over 1000 HK. 

Den luftkølede Stjernemotor har i 
Dag over 20 Aars Udvikling bag sig. I 
Tyskland var det Firmaet Siemens & 
Hals-ke, som allerede før Krigen be
skæftigede sig med Bygning af Stjer
nemotorer. De første Motorer, som det
te Firma byggede, var saakaldte >rote
rende Motorer<, hvor selve Cylinders 
stjernen bevægede sig med et bestemt 
Omdrejningstal. En saadan »roterende 
Motor<, hvor baade Cylinderstjerne og 
Krumtapaksel for første Gang roterede 
mod hinanden, var Typen Sh 3, som 
havde en Maximaleffekt paa 240 HK 
og i 3700 m Højde stadig havde sin 
normale Ydelse ved Jorden paa 
160 HK. 

Fredsslutningen bevirkede, at den 
tyske Flyveteknik blev stærkt hemmet. 
Trods politiske -0g økonomiske Van~ 

skeligheder videreførtes imidlertid 
Udviklingen af den luftkølede Stjerne
motor efter Krigen med al Energi. Da 
de omløbende Masser ved den rote
rende Motor satte en Grænse for He
stekraften, gik man over til Bygmingen 
af staaende (ikke-roterende) Motorer, 
hvor - som det iøvrigt stadig den 
Dag i Dag er Tilfældet - Cylinder
stjernen stod stille, og kun Krumtap-, 
henholdsvis Drivakslen med Propeller
akslen roterede. Den første Motor af 
denne Art var Type Sh 4 med 5 Cylin
dre og en Effekt paa 62 HK. Enkelte 
Eksemplarer af denne Motor indbyg
gedes i JunkerS-Flyvemaskiner og Do
nier Libelle. 

Den stærke Udvikling i de sidste 
Aar paa Luftfartens Omraade medførte 
ogsaa stigende Krav til Motorbygnrin
gen, hvilket gav sig Udslag i talrige 
konstruktive Forbedringer. Samtidig 
hermed søgte man ad kemisk Vej at 
forbedre det anvendte Brændstof, 
hvorved Fortætningen af Blandingen 
af Brændstof og Luft i væsentlig 
Grad kunde forøges. Lufttrafikens 
ubetingede Sikkerhed krævede des
uden Paabygningen af to af hinan
den uaflhængige Karburatorer og 
Tændsystemer, hvilket blev gennem
ført ved de i Aarene 1923- 24 ud
viklede 7- og 9-cylindrede Motorer Sh. 
5 og Sh. 6. Trods Anvendelsen af Kug
le- og Rullelejer, som er sværere end 
Glidelejer, kunde Vægten pr. HK ved 
omhyggelig Dimensionering af alle De
le og ved Anvendelse af Letmetal brin
ges væsentligt ned, hvilket netop er af 
stor Betydning ved Bygningen af Fly
vemaskiner. 

En af de mest bekendte nyere Stjer
ne-Flyvemotorer er Type Sh 14 A med 
en Maksimaleffekt paa 160 HK, der 
har vundet almindelig Udbredelse ikke 
blot i Sportsmaskiner, men ogsaa i 
særlig høj Grad i det tyske Luftvaa
bens Skole- og Træningsmaskiner. 
Denne Motor bygges nu af Branden
burgische Motorenwerke (>Bramo«) i 
Berlin-Spandau, som er et Dattersel
skab af Firmaet Sieruens Apparate 
und Maschinen G. m. b. H. Motoren 
har 7 Cylindre med en Udboring paa 

108 mm og en Slaglængde af 120 mm. 
Overføringen af Stempeltrykket paa 
Krumtapakslen sker ved Hjælp af en 
Hovedplejlstang med 6 Biplejlstænger, 
som ved et Led er forbundet med Ho
vedplejlstangen. Krumtapakslen bestaar 
af 2 Dele, der er fast forbundet med 
hinanden i Krumtappens Midte ved 
Hjælp af en Spændebolt, og som er 
sikret mod Fordrejning ved Hjælp af 
en i begge Dele indgribende Fortan
ding (Hirth-Fortanding). Cylindrene, 
hvis Letmetalhoveder er forsynet med 
talrige Køleribber og fas,tkrympet paa 
den øvrige Del af Cylindrene, indehol
der hver en mod Cylinderaksen hæl
dende Indsugnings- og Udstødsventil. 
Motoren kan udrustes enten med en 
normal Karburator eller med en 
Kunstflyvningskarburator og kan star
tes ved Hjælp af Haandsving eller med 
Trykluft. Motoren Sh 14 A er indbyg
get i næsten alle bekendte tyske Flyve
maskinetyper som Heinkel-Kadett, 
Focke-Wulf-Stieglitz, Klemm-Maskiner, 
Biicker-Jungmeister og i Messer
schmitt-Maskinerne fra >Bayrische 
Flugzeugwerke«. Som Sport- og Kunst
flyvningsmotor har Type Sh 14 A, 
som blev udviklet paa Grundlag af 
den ligeledes meget effektive Type Sh 
13 A paa 75/88 HK, i de sidste Aar 
vundet særlig Udbredelse. Den tyske 
Flyver Karl Schwabe fløj i Aaret 1933 
i en Klemm-Maskine med Sh 14 A til 
Kapstaden, og den bekendte Sportsfly
verske Elli Beinhorn foretog i Aaret 
1934 sin store Amerika-Rundflyvning 
med den samme Maskintype. Tyske 
Kunstflyvningsmestre ,som Oberst 
Udet, Willi Stor og Gerd Achgelis 
vandt ved de sidste Aars Kunstflyv
nings-Opvisninger Sejre med denne 
Motor, og ved Olympiaden i Berlin 
1936 vandt Grev Hagenburg ved den 
internationale Kunistflyvningskonkur
rence »Nationernes Prise med en 
Focke-Wulf-Maskine, forsynet med Sh 
14A. 

Den luftkølede Stjernemotor repræ
senterer kun en Del af Udviklingen in
denfor den samlede tyske Flyvemotor
industri, men den viser, at det For
spring, som de andre Lande paa 
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(irund af Frechlutningens Bei.temmel
:-.er med Hensyn til den tyske Flyve
maskineindustri endnu for faa Aar si
den havde paa delte Omraade, i l\Iel
lem tiden er blevet indhentet. 

I Pressen er der i den senere Tic! of
te henvist til, at de tyske Flyvemoto
rer i stigende Grad nyder Anerkendel
se i Udlandet, hvilket giver sig Udslag 
i forøget Eksport. 

Hemmeligheden ved den tyske Suc
ces ligger utvivlsomt i Motorernes Paa
lidelighed og lange Levetid, samt i at 
disse opfylder selv de s trengeste Krav. 
Vi hører saaledes f. Eks., at Sjetteplad
sen ved Konkurrencen i Anledning af 
Schwabischer Burgenflug 1!l36c blev 

besat af en HD 32 med en Sh 12 Stjer
nemotor fra >Bramo«, Byggeaar 1!125. 
En l\lotor, der allerede har været i 
Brug i 11 Aar, kunde allsaa endnu 
gøre sig gældende i en Konkurrence! 
Kan man faa et bedre Bevis fur en 
Flyvemotors Driftssikkerhed og Paa
lidelighed? 

Den ogsaa i Tyskland som Bobkører 
og Kunstflyver bekendte Løjtnant Pa
pana deltog fornylig i :1> National Air 
Hacesc i Los Angeles med sin tyske 
Biicker-Jungmeister med en Sh 14 Mo
tor og vandt i Kunstflyvningskonkur
rencen 3. Prisen efter Gerd Achgelis, 
der med sin Focke-Wulf-Stosser med 
Argus-Motor besatte Førstepladsen, og 
før Franskmanden Michel Detroyat, 
der fløj en væsentlig stærker-e Maskine. 
Papana udtalte efter Afslutningen af 
Air Races, at han var overordentlig 
godt tilfreds med Motoren. Særlig ro
sende omtaler han, at Motoren under 
Tilbagelæggelsen af en Strækning paa 
ca. 10,000 km, der ogsaa førte over 
Bjerge paa indtil 3500 m Højde arbej
dede upaaklageligt, skønt han kun 
sjældent kunde faa paafyldt det fore
skrevne Brændstof, 80 Oktan. Han 
maatte saaledes ofte anvende følgende 
Brændstof: 73,87 og 100 Oktan, uden 
at der skete nogensomhels,t Skade. 

At disse to Tilfælde ikke er de ene
ste, beviser den Kendsgerning, at ty
ske Motorer af ældre Fabrikat endnu 
er i Brug i forskellige Lande den Dug 
i Dag. Der flyves saaledes endnu i Un
garn, Finland, Letland, Jugoslavien, 
Kina, U.S.A. og Litauen meget med 
Sh 10, Sih 11 og Sh 12 Motorer fra 
, Bramoc - Modeller som stammer fra 
Aaret 1925 og altsaa nu er 12 Aar 
gamle. Endnu den Dag i Dag modtager 
Fabriken Ordre paa Reservedele til 
disse Motorer, særlig fra US.A., Jugo
slavien og Finland, hvilke Lande mod
tog de største Serieleveringer af disse 
Flyvemotorer. 

De gode Erfaringer, som disse Lan
de har gjort med de tysk·e Motorer, er 
naturligvis ogsaa Fagfolk i andre Lan
de bekendt, og den forøgede Efter
spørgsel efter tyske Fabrikata er en 
Følge af disse Motorers Ry. 

Ogsaa den Kendsgerning, at Flyve
motorernes Levetid og Driftssikkerhed 
og dermed ogsaa Økonomien kunde 
forøges, vil bidrage yderligere til 
Styrkelse af >Bramoc-Motorernes Ry. 
Erfaringerne har vist, at man kunde 
forøge Driftstiden for den bekendte 
Motor Sh 14 A 4 fra >Bramoc fra 300 
til 500 Timer, hvilket er et Bevis paa 
denne Motors store Paalidelighed og 
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lange Levetid, og som rent økonomisk 
er af i,tor Betydning for Ejeren af del 
paagældende Luftfartøj. De 500 Timen, 
Drift før det første Hovedeftersyn 
svarer til en Strækning paa ca. 100,000 
km, altsaa 2 1/~ Gange .Tordens Om
kreds! Denne lange Driftstid er et Be
vis for, at der til Motoren benyttes det 
allerfineste Materiale. Man maa jo tage 
i Betragtning, at en Flyvemotor til 
Stadighed yder 70 - 80% af sin Heste
kraft og saaledes bliver belastet i langt 
højere Grad end f. Eks. en Automobil
motor, som under normal Drift kun 
belastes med 40- 60 %. Dertil kommer, 
at Materialebelastningen ved en Flyve
motor i al Almindelighed er betydelig 
højere end ved en Automobilmotor. 

Sh 14 A 4 er et typisk Bevis for, at 
den tyske Flyvemotor atter gør sig 
gældende i Verden. Den er i det mind
ste andre Landes l\lotorer jævnby1·dig 
og opfylder alle de Krav med Hen
syn til Økonomi, Kapacitet, Paalidelig
hed og lang Levetid - som man paa 
Teknikens nuværende Standpunkt kan 
stille. G. A. S. 

Hangarerne paa 
Flyvepladsen ved Amager. 

DET fjerde Hangaranlæg, der nu 
er under Opførsel paa Hærens 
Flyveplads ved Værket, vil blive 

af en lignende Konstruktion som de 
tre øvrige Hangarer paa Pladsen, men 
med den konstruktive Afvigelse, at 
Tagkonstruktionen kun kommer til at 
bestaa af tre ved Siden af hinanden 
liggende Tøndehvælvinger. 

De tre førstopførte Hangaranlæg er 
bygget saaldes: 

De er udført helstøbte, idet Vægge 
og Tage er af Jernbeton. Hvert Anlæg 
bestaar af en Hal paa 62X30 m, der er 
opdelt i een Hal paa 20 X 30 m og i 
een Hal paa 40 X 30 m; de tre Port
aabninger 20 m brede og 4,10 m høje. 
Langs den bageste Langvæg af Hanga
ren er der anbragt en 5,5 m bred og 
62 m lang Teltbygning, der rummer 
Værksteder, Depoter, Kontorer, Om
klædningsrum m. m. Den ene af Han
garerne har yderligere en Tilbygning 
langs hele den ene Gavl. 

Tagkonstruktionen bestaar af 4 ved 
Siden af hinanden liggende Tønde
hvælvinger, der forløber kontinuerligt 
hen over 2 Mellemunderstøtninger. 
Skallens Betontykkelse er 6 cm, Rand
dragerne 1,2 m høje og 20 cm brede. 
Beregningen af Tagkonstruktionen er 
udført i Overensstemmelse med U. 
Finstervalder: Die querverstreifen zy
lindrischen Schalengewolbe mit Kreis
segmentformigen Querschnitt. 

Alle Ydervægge og Mellemvæg er 
udført som 12 cm tvkke bærende Jern
betonvægge. Tagfladerne er isoleret 
med 2 cm Kork klæbet paa Betonen. 
Ovenpaa Korken er klæbet 1 Lag Aki
ton B. Ydervæggene er dels isolerede 
med 3 cm Halmasfalt, der er anbragt 
i Støbeformen, og dels med 1,2 cm 
Startex paa Lister. Udvendig er Væg
gene filtsede og malede 2 Qange med 
Mineralit. 

Gulvene i Hangaren er udført som 
en 9 cm tyk Vibro-Betonplade, der er 

FLYVE ULYKKEN 
ved Skodsborg den 27. April. 

DEN 27. April ramtes Hærens Fly
vertropper af e_n sørgelig Ulykke, 
hvorved den unge, dygtige l\lili

tærflyver, Korporal L. Lauritsen, mi
slede Livet. Korporal Lauriisen var 
~ammen med to andre Flyvere startet 
fra Vwrløsc Flyveplads ved Totiden til 
Øveh,e i Formationsflyvning, og kort 
Tic! efter indtraf Ulykken. Formatio
nen bestod af tre Gloster Gautlet Ja
gere, og da den i ca. 800 Meters Højde 
befandt sig udfor Skodsborg, bemær
kede Øjenvidner inde fra Land, at den 
Maskine, der faa bagest tilvenslre, 
pludselig drejede ud af Formationen 
og foretog en stejl Dylming, der fort
sattes ned i Vandet. For alle, der over
værede det, stod det klart, at Flyveren 
var dræbt paa Stedet. 

Inde fra Land roede øjeblikkelig 
nogle Fiskere ud til Ulykkesstedet, 
men del eneste de formanede var at 
konstatere, hvor Vraget af Flyvema
skinen laa. Lidt efter kom en af !\fa
rinens Torpedobaade til Stede, og ved 
Hjælp af Dykker bragtes Liget af den 
forulykkede Flyver op. 

Aarsagcn til Ulykken har det ikke 
været muligt at konstatere, idet en Un
dersogelse af den totalt havarerede !\fa
skine, der blev hævet af en Minekran, 
ikke kunde vise andet end at Styreli
nerne ikke var brudt. 

Korporal Lauritsen, der blev 23 Aar 
gammel, hørte til det Hold af Flyvere, 
der paabegyndte deres Uddannelse i 
April 1395. Korporal Lauritsen var 
tjenstgørende ved 1. Eskadrille, hvor 
han vil blive dybt savnet af sine Kam
merater. Han var en dygtig Flyver, 
der gik op i sin Gerning med Liv og 
Sjæl, og han nærede en levende Inter
esse for den Gerning, der kom til at 
koste ham Livet. Fra hans Flyverkam
merater, der kun havde det bedste at 
sige om ham, skal derfor lyde et: 

Ære være hans Minde. 

behandlet med Staalbrædt paa Over
fladen. Alle Tilkørselsveje og den 
12 m brede Forplade er ligeledes ud
ført i Vibro Beton. Hangaren faar Lys 
gennem Gavlvinduer og 4000 Stk. 
6 cm høje Betonglas, der er indstøbte 
i Tagkonstruktionen. 

Disse specielle Konstruktioner, der i 
de senere Aar er anvend( en Del i Ud
landet, er for første Gang her i Lan
det beregnet og udført af Larsen og 
Nielsen, Ingeniør- og En treprenørfor
retning A/S. Konstruktionerne har i 
enhver Henseende vist sig at svare til 
de stillede Krav og Forventninger. 

K.1.K. 



Det Kongelige Danske Aeronautiske 
Aarsberetning for 1936. 

Selskabs 

S
EISKABETS Formand, Havnedi

rektør W. Laub, indledede Aars
beretning med at mindes Flyver

løjtnant F. Lassen, Løjtnanterne af 
Reserven N. Klinkby-Petersen, G. 
Sclmack, V. Steengaard og Flyverløjt
nant E. Rasmussen, der var forulykket 
under Flyvning i Aarets Løb. Alle 
rejste sig, da Formanden udtalte: 
:.Ære være deres Minde«. 

• 
l\Iedlemsan tallet der ved Aarets Be

gyndelse var 317, var pr. 31. Decem
ber 457, og man hilste med stor Glæ
de Fremgangen paa de 140 Medlem
mer. 

Den 12 . .Juni nedlagde Ingeniør G. 
Krebs sit Hverv som Formand for Sel
skabet, og Be~tyrelsen har overfor 
Ing. Krebs udtalt sin Tak for hans 
fortræffelige og energiske Ledelse, 
som var baaret oppe af mangeaarigt 
Kendskab ikke alene til Selskabet. 
men ogsaa til alle aeronautiske Em
ner, og Formanden pegede paa den 
store Indsats, Ingeniør Krebs gjorde 
for mange Aar siden for Aeronautiken 
ved sine mange og udmærket udførte 
Ballonfarter. 

Paa forrige Generalforsamling bebu
dede Bestyrelsen, at der vilde blive 
gjort et Arbejde for at forberede Dan
nelsen af Flyveklubber med Tilslut
ning til Selskabet, og et Udvalg har 
arbejdet paa denne Opgave i Aarets 
Løb. Paa Grund af de for Privatflyv
ningen i Danmark saare vanskelige 
Kaar har det ikke været noget let 
, .robe for Udvalget, men man har dog 
haft den Glæde at ~e to Flyveklubber 
blive dannet og tilsluttet Selskabet: 
, Danske Privatflyvere« og •Vestjydsk 
F1yveklubc. Endvidere er der gjort 
forberedende Arbejder Aalborg, 
Aarhus og Odense. 

Formanden omtalte Det Danske 
Luftfartselskab Fremgang en Aner
kendelse overfor Luftkaptajn Bramsen 
og Radiotelegrafi st Aage Hansen, der 
havde udvist en fremragende Dygtig
hed parret med Ro og Besindighed 
under det Havari, der overgik D.D.L.s 
>Selandiac under en Nødlanding i No
vember l\[aaned. 

Den 20 . .Januar 1937 fik D.D.L. sin 
første >Luftmillionær<, idet Luftkap
tajn Harald Hansen efter ca. 11 Aars 

Tjeneste i Selskabet rundede 1 Mill. 
fløjne Kilometer. Som en Anerkendel
se for denne imponerende Præstation 
overrakte Formanden ham Selskabets 
Plaquette. 

Valutarestriktionerne stod stadig i 
Vejen for Privatflyvningens Udvik
ling, men ikke desto mindre havde 
>Danske Privatflyvere< gjort et stort 
Arbejde for at vedligeholde de ældre 
og udvikle yngre Flyveres Træning . 
Klubben foretog i Sommerens Løb fle
re samlede Overlandsflyvninger og 
sluttede med en vellykket og sportslig 
set betydelig Konkurrenceflyvning d. 
20. September, hvori der deltog 11 
Flyvere. 

Indenfor Svæveflyvningen har der 
været udført et betydeligt Arbejde, og 
mange Certifikater er udstedt, lige
som der er opnaaet smukke Resul
tater under Hangflyvning. Formanden 
udtalte SelskaBets Anerkendelse af 
Svæveflyverunionens Arbejde og op
fordrede den til at fortsætte paa sam
me energiske Maade. 

I Aarets Løb har der været afholdt 
følgende Foredrag og Sammenkom
ster: 

Den 10. Marts: Ingeniør Bertil Flor
mmm, , Lufllrafikens Muligheder<. 

20. Marts; Kaptajn A. P. Botved, 
, Pan American Airwaysc ; efter Fore
draget viste Forfatteren Peter Freuchen 
en Række Lysbilleder fra en Luft
rejse i Sydamerika. 

20. August; Medlemsmøde i Luft
havnen, der blev forevist under Me
ster P. Nielsens Føring. Havneleder 
Leo Sørensen, Kaptajnfojtnant Dalbro 
og Kaptajn Bjarkov fortalte ved Kaf
fen i Krudthuset om Havnen, Sikker. 
hedstjenesten og den militære Nat
flyvning. I stort Tal benyttede Med
lemmerne Lejligheden til at deltage i 
Rundflyvning med Luftfartselskabets 
Maskiner. 

16. Oktober, Direktør de Jong, 
, K. L. M.s lndiensrutec. 

18. November, von Gronau, Das 
Fliegen ais Sportc. 

16. December, Raymond Maillarcl, 
>Air France's Flyvninger paa Syd
amerika.< 

* 
Der er ført indledende Forhandlin

ger mellem Selskabet og Foreningen 
Danske Flyvere med det Formaal at 

faa et snævert Samarbejde etableret 
paa de Omraader, hvor Interesserne er 
fælles, og di se Forhandlinger fort
sættes. 

Bestyrelsen har i det forløbne Aar 
arbejdet for at kaffe Privatflyvningen 
bedre Muligheder for Indkøb af Ma
skiner og Reservedele, og der har i 
den Anledning været ført Forhandlin
ger med Myndighederne. I Begyndel
sen af .Januar i Aar er der indsendt 
en Redegørelse og et" Andragende til 
Regering og Rigsdag, og man haaber, 
at Andragendet vil medvirke til at ska
be en Bedring i de nuværende For
hold. 

Antallet af danske Privatflyvemaski
ner er ikke desto mindre forøget med 
1 Maskine, idet Mekaniker V. [(ram
me har bygget en een-sædet Maskine, 
hvis Enkeltheder har været omtalt i 
>Flyve. 

I Dagene d. 21.- 23. Maj afholdt 
Svenske Aero Klubben Flyvningerne 
om Nordisk Flyverpokal, og Dan
mark deltog med ikke færre end 20 
Maskiner; 14 fra Hæren 3 fra Marinen 
og 3 Privatmaskiner - Prltn. Michael 
Hansen, Direktør Ib Aller og Ljtn. 
A. H. Hansen. 

Nordisk Flyverpokal blev vundet af 
Svenskeren Løjtnant Thunberg. Dan 
skeren Løjtnant Kierkegaard blev Nr. 
3. Kaptajn Bjarkov repræsenterede 
Selskabet i Dommerkomiteen under 
Konkurrencen. 

I November Maaned 1936 lykkedes 
det endeligt at faa »Dansk Flyvning 
Historie« udgivet, og Formanden brag
te Selskabets Tak til hver og en, der 
havde bidraget til Bogens Tilblivelse. 
Selskabet vil i nær Fremtid staa som 
Udgiver af en ny Bog -- en Beskri
velse af samtlige danske Flyvepladser. 

I sidste Aarsberetning omtaltes 
Flyv< og den Ændring, der blev fore

taget fra Januar 1936, og Selskabet 
haabede, at ikke alene Medlemmer 
men ogsaa de mange, der køber , Flyve 
i Løssalg, vil faa Glæde og Nytte af 
Bladet. Formanden bragte en Tak til 
Hedaktionsudvalget og Forlaget for dets 
store og udmærkede Arbejde. 

Selskabets aarlige Legatportioner 
tilfaldt efter Turnus i Aar Danmark 
og er uddelt til Enkefru Klinkby-Pe
tersen og Enkefru Styhr-Hansen. 

Formanden sluttede Aarsberetnin
gen med at udtrykke Haabet om, at 
Tilgangen af Medlemmer stadig vil 
vokse saaledes, at man gennem et stort 
Medlemsantal bliver i Stand til at løse 
de Opgaver, som falder ind under 
Selskabets Virkeomraade. 
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Sommerens Lufttrafik paa København. 
60 daglige Starter og Landinger i Kastrup Lu/ thavn. 

LUFTTRAFIKENS Sommersæson, 
der begynder i April og slutter 
i Oktober, kan atter i Aar udvise 

ret betydelige Udvidelser, der bl. a. 
omfatter flere og hurtigere Forbindel
ser mellem Skandinavien og London / 
Paris, og ikke mindst den Rute, som 
Tyskerne har oprettet mellem Stock
holm og Berlin, en Strækning paa ca. 
1000 km, der gennemføres paa ca. 4 
Timer uden Mellemlanding. For Det 
Danske Luftfartselskabs Vedkommen
de har det særlig Interesse at nævne, 
at Selskabet for- første Gang kommer 
til at deltage i Trafiken paa Ekspre<;
ruten til Amsterdam sammen med 
Svenskerne (ABA) og Hollænderne 
(({LM) . Denne Rute er en af de bedst 
belagte i Europa, og man maa haabe, 
at den danske Stat vil yde Luftfart
selskabet de nødvendige Til skud, der 
skal bruges, for at det kan møde 
frem med lige saa moderne Materiel 
som de Selskaber, hvormed der skal 
samarbejdes. Lufttrafik og Hastighed 
hører nu engang sammen, og vil man 

D. D. l.s Neon-Reklame. 
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Det Danske Luftfartselskabs Flaade. 

hævde sig i Konkurrencen, maa man 
yde noget for i Ordets egen llige For
:,tand - at kunne følge med. 

Luftruterne paa København vil i del 
:,tore Hele omfatte følgende: 

Skandinavien- London/Paris. 
Mellem København og London er 

der 6 daglige Forbindelser, og med 
Paris er der Forbindelse 4 Gange om 
Dagen. Alle Ruterne til London, undta
gen Ekspresruten om Morgenen Kl. 
9,00, har Forbindelse med Oslo og 
Stockholm, og en enkelt af Ruterne 
har Tilslutning til det finske Luft
fartselskabs Rute mellem Stockholm 
og Helsingfors; det er den svensk
hollandske Rute, med hviken det er 
muligt at komme fra Helsingfors Kl. 
7,40 og at være i London eller Paris 
Kl. ca. 17,00. Nedenfor bringer vi en 
Oversigt, der omfatter Sommerens 
Luftforbindelser mellem Skandinavien 
og Vesteuropa. 

Skandinavien- Berlin m.m. 
l\Ied Tilslutning fra Oslo og Stock

holm kan man med Afgang fra Køben
havn KJ. 9,00, via Berlin, naa Milano 
KJ. 17,05, Venedig Kl. 15,45 og Rom 
Kl. 18,10, og med Afgang Kl. 11,35 
kan man naa Basel KJ. 18,10, Budapest 
Kl. 18,40, Warschau Kl. 16,40, Wien 
Kl. 17,05 og Ziirich Kl. 17,55. 

l(øbenhavn- Stockholm. 
4 Gange daglig er der Forbindelse 

mellem Danmarks og Sverrigs Hoved
stæder; Afgangen fra København fin
der Sted Kl. 13,05 (2 Maskiner), 14,15 
og 14,45, og fra Stockholm startes der 
Kl. 9,00, Kl. 9,30, Kl. 10,15 og 13,00. 
Turen varer ca. 2 Timer. 

København- Malmø. 
Foruden at blive trafikeret af de 

store Ruter opretholder A. B. A. og 
D.D. L. en Række Lokalforbindelser 
mellem de to Byer ved Hjælp af store 
3-motorede Maskiner. Der vil blive 
11 Ture daglig i hver Retning saale
des, at der praktisk talt er Forbin
delse ad Luftvejen hver Time. Da 
D.D. L. i Aar har sat Prisen ned til 
8 Kr. (hvori er indbefattet Automo
bilbefordring til og fra de respektive 
Lufthavne), vil det sikkert blive en 
af de Luftruter, der opnaar den bed
ste Søgning. 

Turen varer ca. 15 Minutter, og Af
gangs tidere er følgende: 

Fra København: 8,05 
11,55 - 13,05 14,15 
16,05 - 17,45 - 19,00 
20,15. 

10,00 
14,45 
20,05 og 

Fra Malmø: 8,30 - 8,30 - 9,30 -
11,10 - 12,30 - 13,05 - 13,45 
15,00 - 15,45 - 16,45 - 18,00 og 
20,30. 

København- Aalborg. 
Ikke mindst maa nævnes den in

denlandske Rute til Aalborg, der hol
des i Drift fra 1. Maj til den 2. Oktbr. 
Der er i Aar to Forbindelser i hver 
Retning, baade en Morgen- og en 
Aftenforbindelse saalede , at man kan 
komme frem og tilbage mellem Byerne 
paa een Dag og endda have ca. 6 Ti
mers Ophold et af Stederne. Prisen 
bliver den samme som i Fjor, Kr. 
40,00 for Enkelttur og Kr. 70,00 for 
Tur-Retur. Afgangstiderne bliver føl
gende: 

I
t ... /.

1
f. "'•I I 

1
1. '¼ f . '"is 

9001soo 1500 , Afg. Kbh. Ank. t 10161915,1745 
1050 1950 1750 + Ank. Aalb. Afg. • 880 17eo 1500 



Billelpriser. 
Billetpriserne er i det væsentlige de 

samme som forrige Aar. Fra Køben
havn er Prisen for en enkelt Billet til 
Åbo 165 Kr., Stockholm 95 Kr., 
Oslo 110 Kr., Gøteborg 58 Kr., Ham
borg 85 Kr., Berlin 90 Kr., Amsterdam 
178 Kr., Brilssel 190 Kr., London 240 
Kr. og til Paris 240 Kr. Ved Køb af 
Returbillet ydes en Rabat paa 10 pCt. 
paa den samlede Billetpris. Mellem 
København og Malmø er der dog en 
særlig Returrabat. 

Rabathefter. 
For hvem der flyver meget, kan det 

betale sig at købe Rabalhef ter. Det 
Danske Luftfartselskab og alle øvrige 
Selskaber, som er Medlem af IATA 
(International Air Traffic Associa
tion) udsteder Rabathefter, gyldige 
paa IATA-Selskabernes europæiske 
Luftruter (undtaget er de fra Europa 
udgaaende Verdensluftruter). Rabat
hefter sælges med en Reduktion paa 
15 pCt. og kan benyttes til Udstedelse 
af saavel Tur- som Retur-Billetter. 
Købeprisen er 1275 Kr., og Heftet be
rettiger Indehaveren og 3 Personer, 
der har Tilknytning til samme, til Bil
letter (T & T1R) for 1500 Kr. Gyldig
hed: 6 Maaneder. Kabinen i D.D. L s .Selandia•. 

LUFTFORBINDELSERNE SKANDINAVIEN-VESTEUROPA 
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En københavnsk Svæveflyver besøger 
London Oliding Club. 

E
ITER Indbydelse fra Mr. Perrin, 

Præsidenten for >The British Gli
ding Association« tog jeg en Lør

dag Eftermiddag nfsted fra den larmen
de City for at tilbringe Weekenden i 
den eng. Svæveflyveklub i Dunstahle 
Downs. Naar man, som jeg, ikke er 
Selvejer, benytter man en af de kend
te Londonbusser >The green line«, 
hvor man mageligt rasler afsted gen
nem det med Golfbaner overfyldte og 

,Falke" ouer Mangen - 2-sædet Svæveplan. 

afvekslende Terræn. Turen varer i 2 
Timer, Strækningen er 33 eng. miles. 
Jeg fik her Lejlighed til at stifte Be
kendtskab med en Del unge Menne
sker, som ligeledes var paa Vej til 
Dunstable for at tilbringe deres Week
end i disse humorfyldte Omgivelser. 
Vi har fulgt Vejen, som gaar Nordpan 
mod Cambridge, og ved Ankomsten 
til Dunstable bliver vi udlossede af 
Cnr'en og begiver os til Fods til Club
bens Træningsgrund. 

I Takt og i sluttet Trop gaar det 
gennem det bakkefyldte Landskab, og 
en rask Sang sætter lidt Kulør paa Til
værelsen. For at udnytte saa meget af 
den givne Lejlighed til at færdes i Na
turen begiver vi os paa en lille Afstik- ' 
ker fra den befærdede og støvede 
Landevej ud over de græsklædte Mar
ker. Vi staar pludseligt over for nogle 
advarende Tavler med Paaskriften 
Adgang forbudt, men vi begiver os ro
ligt ind over den 75 Meter høje Hang, 
hvor vi har opdaget en Kæmpefugl, 
som majestætisk glidende kommer os i 
Møde. Kammeraterne fortæller med 
straalende Øj11e, at det er en >Falke«, 
hvad jeg dog gennem mine Besøg paa 
Wasserkuppe i Tyskland har erfaret! 
men det bemærkes dog, at dette var 
et ualmindeli~ smukt Syn, da det nem-

1J O 

lig var en Twoseater, der jo er betyde
lig større end den almindelige Type. 
Dette Plan bliver benyttet af Clubbens 
B-Piloter, som træner til den store 
Prøve, der giver dem Ret ti !at bære 
de Tre Maager i Reverset, naar den er 
vel overstaaet. Fremgangsmaaden er 
ganske naturlig. En Instn1ktør og en 
Elev sidder Side om Side ved hinan
den i det bekvemme Plan. Starten fo
regaar ved Hjælp af en Spilanordning, 
og efter Udløsningen af Wiren, som 
foregaar i en Højde af 125 Meter, kur
ver Eleven for med Vinden i Ryggen 
at flyve hen til Hangkanten. Flyvnin
gen udføres af Eleven, men en hjæl
pende Haand er der hele Tiden, saa 
Eleven ikke kommer i nogen vanske
lig Situation, der kan bringe dem i 
Fare. Naar han er blevet kompetent 
Lil at udføre denne Del af Svæveflyv
ningen, hvor han skal holde sig i Luf
ten i 5 Minutter, bliver han sendt op i 
en singleseater Plan, og han er nu saa 
skrap, at han føler at kunne sætte Ver
densrekord, hvilket dog ikke bliver 
Tilfældet, da Chefinstruktør Hervey 
kalder ham ned, naar de obligatoriske 
Mim.1tter er forløbet. 

Fra Hangen gaar vi ned mod Club
bens faste Lokaliteter, hvor jeg havde 
ventet at finde et Par smaa Skure, 
men hvor jeg til min Overraskelse ser 
et Funkishus i Beton, som nrærmest 
ligner en Villa. Ved nærmere Besigti
gelse finder man en stor Hangar, som 
rummer ca. 25 monterede Planer og 
-tilhørende Værksteder. Det er med en 
behagelig Følelse, man træder ind i 
disse lyse og tiltalende Rum. Over 
Hangaren findes en Restaurant, hvor 
Medlemmerne kan købe deres Mad, og 
i Stuen er der Sovesale, Baderum 
samt en lille hyggelig Rygesalon med 
tilhørende Bar, hvor Medlemmerne 
kan købe sig et Glas Øl, eller hvad 
Hjertet nu begærer. Den venlige Mr. 
Hervey viste mig tilrette og gav mig 
velvilligst Tilladelse til at færdes, hvor 
jeg havde Lyst. Eftermiddagen gik 
med at finde sig tilrette og se paa 
Skolen yvningerne, hvor jeg fik Lej
lighed til at studere deres Startmeto
de, som egentlig forekommer mig me
get nemmere, end den vi benytter her. 
Starten foregaar med Auto, hvortil 
der er fastspændt en Staalwire, og 

som igen er forbundet med et Gum
mitov, som med en Ring er fastgjort 
til Planet. Ved den Slags Starter faar 
Piloten altid en god Start, og Mand
skabet er omtrent lige saa friske om 
Aftenen som om Morgenen og yder
ligere kan et Hold til Skoling nøjes 
med et saa lille Antal som 4 Elever, 
hvor man almindeligvis regner nied 
11 Mand. 

Søndagen blev vi vækket af et Horn-

signal, og det var med glade Ansigter, 
at man kunne studere Vejrtabellen og 
se, at Vin•den havde den rigtige Ret
ning og Styrke 10 Meter/Sec. Efter et 
hastigt Morgentoilette og en Kæmpe
breakfast, gik vi ned i Hangaren for 
at forberede Planerne til Dagens Flyv
ninger. Der saa ud som i en Myretue, 
der var Travlhed allevegnie med at 
montere de nyankomne Planer, som 
for en Del Medlemmers Vedkommende 
var i privat Eje. Det var næsten alle 
Planer, som var importeret fra Tysk
land, 1hvad man efter Pabrikkernei. 
Signature kunde skønne. Transporten 
af de dyre Planer, foregik for disse 
Medlemmers Vedkommende i en til 
Formaalet indrettet Transportvogn 
paa 2 Hjul (Indregistreret/Ejerens Per
sonhils Nummerplade) som om Søn
dagen blev tilkoblet til Vognen og 
medbragt til de forskelige Startplad
ser rundt om i Landet. Da Klokken 
nærmede sig Tolv, og vi skulde spise 
Frokost, hang der ikke mindre end 
14 glimtende Svæveplaner over den 3 
Kilometer lange Hang. Det var et Syn, 
som gav alle Appetit til Maden. Da jeg 
kom op i Restauranten fik jeg en 
Overraskelse, for Enden af det Bord, 
hvor jeg havde min faste Plads, sad 
ingen anden end de køben1havnske 
Svæveflyveres gamle Bekendt Peter 
Riedel. 



Det varede ikke mange Minutter, før 
vort Bekendskab var indledet, og sam
men med Dr. Al. Slate_r (Redaktøren 
for Sailplane and Glider) gik saa Sam
talen livligt, der blev fortalt Historier 
og Anekdoter om Svæveflyvningen og 
naturligvis fik vi ogsaa lidt at vide 
om Riedels Erfaringer baade som Tra
fikflyver i Deutsche l;ufthansa og som 
Svæveflyver. Dr. Slater kan jo heller 
ikke siges at være nogen Sinke, da han 
jo som bekendt har fløjet 75 eng. mi
les. Riede! sluttede Froko ·tkonversa
tionen med at bringe mig en Tak til 
de Danske Svæveflyvere for den smuk
ke Modtagelse som blev ham Lil Del 
efter hans Flyvning. 

Hen ad Dagen blev det en næsten 
uudholdelig Hede, selv om Vinden dog 
havde været med til at holde det tilpas 
køligt, mærkedes det nu aa meget me
re, og Følgerne heraf 'Udeblev da heller 
ikke, der havde nemlig i Løbet af Da
gen trukket en vældig lang Skygade 
op, som gav Varsler fra sig i Form af 
lange Lyn. De unge Piloter, som kun 
havde været i Luften i en forholdsvis 
ringe Flyvetid, blev anmodet gennem 
Si~nalering om at lande, saa at de 
Kammerater, der havde Forudsætnin
ger for en Frontflyvning, kunde kom
me paa Vingerne. Det var et flot Syn 
at se de store Planer tumle sig i Luf
ten i lukkede Kurver, en efter en, truk
ket med af den optrækkende Skygade. 
Det blev 4 raske Piloters Lod, at finde 
en passende Landingsplads for deres 
kostbare Planer den Dag. Flyvninger
ne varierede fra 10, 20 og 30 eng. mi
les, og blandt de forskellige Typer af 
Planer var Rhon perber, Kirkby Kile 
og Scud 2 og endelig en Gronau Bah) 
af sidste Konstruktion. 

London Gliding Club har ogsaa 
blandt det svage Køn et stort Antal 
Medlemmer, bl. a. den dygtige Certifi
kat Indehaver Barbara Goldney, som 
viste, at de heller ikke i nogen Hetning 
staar tilbage for Mandfolkene ved at 
give en Opvisning i Kurver med Lan
ding i Medvind uden stor Hastighed. 
Clubben er den største Engelske Club 
og har igennem de Aar, den har eksi
steret uddannet ¾ af den engelske 
Unions Cer~ifikatindehavere, blandt 
dem findes bl. a. den sympatiske Svæ
veflyver P. A. Wills, som er Indehaver 
af den britiske Længdeflyvnings Re
kord. (Dunstable Pakefield) 104 eng. 
miles. J1uli 1936. Fra Clubben er lige
ledes udgaaet en stor Del Piloter, som 
er indrulleret i Air Force som Militær
flyvere. 
Plantyper som London Gliding Club 
sidder: 

Rhonadler - Rhonsperber -
Rhonbussard Condor Hjordis 

Kirley Rite - Gronau Baby 
Scud 2 Falcon (Enkelt og Dob

beltsædet). 

Henning Walthing. 
Dansk Luftsports Forbund «. 

Svæveplanet ,,Wolf" 

TIDEN er nu inde, da danske 
Svæveflyveklubber skal til at 
bygge Øvelsessvæveplaner. Naar 

B-Certifikatet er naaet, er Skolesvæve
planet ikke mere interes ant at flyve 
med; man har Brug for et Fartøj med 
bedre Flyveegenskaber, men som dog 
er forholdsvi s let at flyve. Jeg skal 
her og i det følgende Nummer be
skrive et Par kendte tyske O,·ergangs
svæveplaner. 

Silkeborg og Køge Flyveklubber har 
hver et »Wolf« Svæveplan under Byg
ning. Dette Plan er konstrueret af den 
kendte tyske Svæveflyver Wolf Hirth 
og bygges paa Martin Schemps Sports
flyvemaskinefabrik i Goppingen. 

Man forestiller sig uvilkaarlig en 
moderne Fabrik med Lysreklamer 
o. s. v., men da jeg i Sommer vilde af
lægge Fabrikken et Besøg, stod jeg 
udenfor en gammel forfalden Fabrik. 
Kraner og Jernbaneskinner vidnede 
om en tidligere stor Industrivirksom
hed; nu benyttedes Bygningerne som 
Kaserne og Flyvemaskineværksteder. 
Efter at havde overbevist Vagten om 
mine Hensigter med Besøget, kom jeg 
ind paa Kasernen og blev vist hen til 
en Sidebygning. Paa Døren fandt jeg 
et lille Papskilt: Martin Schemp, 
Sportsflugzeugbau, men var det ydre 
beskedent, saa var det indre impone
rende. Her byggedes Svæveplaner i 
Serie lige fra Zogling Skoleplaner til 
det nye Rekordsvæveplan :.Minimoac, 
der ved sidste Rhonstævne hævdede 
sig ualmindelig smukt ved Distance
flyvningerne med forudbestemt Lan
lingssted. Hver Dag forlader en 
~ Wolf« Fabriken, og Halvdelen af dem 
gaar til Udlandet. 

»Wolf« er et meget solidt Svæveplan 
indrettet paa haarde Landinger, Be
gynderkunstflyvning og Skyflyvning. 
Af Hensyn til den ret store Vægt er 
der indbygget et Ballonhjul, hvad der 
letter Transporten paa Jorden og ved 
Flyvemaskineslæbestarten. Kroppen er 
helt beklædt med Krydsfiner. Pia-

nerne er bygget paa den sædvanlige 
;\'Iaade med en Hovedbjælke i en Tre
diedel Planbredde fra Forkanten i 
Forbindelse med en stiv Krydsfiner
næse. Bagtil er anbragt en Jet Hjælpe
planbjælke, der samtidig tjener til 
Fastgørelse af Balanceklappen. Planet 
er afstivet med en Straber af Profil
staalrør. Alt er enkelt og solidt ud
ført, saa Efterbygningen er forholds
vi s Jet. Svæveplanets Data ser saale
des ud: 

Spændvidde 14 m, Længde 6,21 m, 
Bæreflade 15 m2, Planbelastning 16 kg/ 
m~, Tornvægt 145 kg, største Flyve
vægt 245 kg, Glidetal 17 og Synke
hastighed 0,95 m /Sek. 

Det færdige Svæveplan ko ter 1800 
RM. Tegningerne koster 190 RM. 
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Angaaende Modelflyvere. 
J EG gik i Sommen en Tur i Køben

havns Periferi og kiggede paa 
Drenge, der endte Deres Drager 

tilvejrs. Mange Steder saa jeg voksne 
Mænd med deres Sønner, som de gav 
gode Raad, :,,om de selv havde erhver
vet i deres egen Drengetld, andre Ste
der stod de fædrende Ophav paa Af
s tand og betragtede deres Sønner med 
et vist Mishag, og jeg kunde se paa 
dem, at det , •ar dem, der havde >sme
rletc Dragen sammen, men af Hensyn 
lil det eventuelle Grin de kunne ud
sætte sig for, hvis Dragen ikke op
forte sig som en ordentlig Drage, 
holrlt de s ig tilbage . .Jeg tror ikke, at 
vi voksne Mænd behøver at skamme 
os, fordi vi endnu har noget af Dren
gesindet i os, det er jo nemlig netop 
det, vore Koner og Kærester godt kan 
lide os for, og vi behøver vel heller 
ikke at skamme os for at have glemt 
cen eller anden Erfaring om Drager
ne fra vor Drengetid, naar vi beskæf
tiger os et Øjeblik, kommer Erfarin
gerne hurtigt tilbage, og de Grin, der 
vil komme fra andres Side, kan vi vel 
hurtigt overse, for jeg gad nok vide, 
om der findes nogen voksen Mand, 
der inderst inde ikke gerne vilde have 
en Drage, naar han ser Drenge lege 
med en saadan. Det har jo engang væ
ret vort fælles Maal at faa en Drage, 
der kunde gaa rigtig højt tilvejrs, li
gesom det nu er vore Sønners Ønske, 
cl. v. s. nogle af dem, for Tiden har jo 
ændret sig lidt, nu er det jo Modelfly
vere, der staar øverst paa enhver 
Drengs Ønskeseddel. 

Nu da Sommeren staar for Døren, 
og de voksne ved Søerne begynder at 
konkurrere med Modelskibene, skal 
alle vi voksne Mandfolk ogsaa troppe 
op og vise vore Drenge, hvad vi kan 
præstere med vore Modelflyvere. 

.Jeg har Indtrykket af, at der findes 
ligesaa mange Voksne her i Danmark, 
der interesserer sig for Modelflyvere, 
som der findes Drenge . .Teg Yed, at 
der findes Mandfolk, der i Smug dyr
ker denne Passion med en Iver, der i 
andres Øjne menes at være en bedre 

Motormodellen H.N.12 Kr. 5.15 
do. do. Byggesæt » 3.25 

ModeltegnInger (ny Prisliste). 
Alt i Modelmaterialer. 
Prisliste sendes m,od Porto. 

Helge Nielsen, 
Guldbergsgade 724, Kbhvn N. 

12 

Sag værdig. Der er mange Mænd, der 
bygger Modeller hjemme om Aftenen, 
og naar det er blevet halvmørkt, gaar 
de ud paa et øde Sted og prøver for
sigtigt, om nu Modellen kan flyve. De 
generer sig, og dem er der flest af, og 
Lil dem vil jeg sige, gaa kun roligt ud 
i Dag~lyset med l\lodellen, der er saa
mænd ikke andre end dem, der ikke 
tør lave l\lodeller, fordi Konen ikke 
vil have del Griseri hjemme paa Gulv
tæppet, der griner fjoll c l, for ethvert 
ordentligt l\landfolk griner ikke, han 
ønsker hare, det var ham, der havde 
en saadan fly,·ende Model. ligesom det 
kribler ham i Fingren e for at atter 
faa den Glæde at holde i en Drage
snor. 

Modelflyvesporten er moderne ude i 
den store Verden, og det er paa Tide, 
at ogsaa vi kommer med. Desværre 
findes der ikke nogen Litteratur om 
Modeller paa dansk, men det kan vel 
komme ,hvis vi voksne slaar os sam
men og danner en Forening til Frem
me af l\lodelflyvesporten i Danmark. 
Skriv til mig alle I Voksne, der inter
esserer jer for Modelbygning om ikke 
I er interesseret i en saadan Forening, 
hvor man kan faa udvekslet Erfarin
ger og Meninger om Tingen og foran
stalte Konkurrencer o. I. 

Læg et Frimærke i Kuverten til 
Svarporto, og jeg skal foretage det 
nødvendige, til at vi kan begynde. 

Med sportslig Hilsen 

Alf. Dochedahl, 
Vester Fælledvej 41, 

København, V. 

FRAMODELKLUBBERNE 
Gc11cralfors11mll11g i 0. M. F. 

0 M F afholdt d. 27. Maris 
et et et 1937 Generalfor-

samling paa Bristol. Formanden Per 

K. Flensted Jensens nye 
Modeller: 
Svæveplan, Tegning med trykt Bygge
vejledning og Materialeliste .. Kr. 2,25 
Byggesæt. fineste Materialer. - 5,00 

Motormodel, Tegning m. trykt Bygge
vejledning og Materialeliste . . Kr. 1,75 
Byggesæt, fineste Materialer. - 7,00 

Eneforhandler: 

RASTED'5 BOGHANDEL, Hellerup 
Franco Forsendelse mod Forudbetaling. 

Postkonto 1519. Frimærker modt. som Betaling. 

W eishaupt bød velkommen, og til Di
rigent blev valgt Boghandler J. Weis
haupt. 

Formanden aflagde Beretning over 
Tidsnunmet d. 18. 10 1936- 27. 3 1937, 
som i alle Maader har været en Sukces. 
Der har været a~holdt fire Møder, hvor 
Medlemmer har holdt Foredrag om de
res Oplevelser i Sommerferien og an
det. Den 22. November afholdt man et 
Stævne paa Landkildegaard, hvor man 
især dyrkede Højstart. Den 29. No
vember skulde der havde været en 
stor Konkurrence i Tommerup, der 
var mødt Medlemmer bande fra Faa
horg og Skjern. Vejret umuliggjorde 
Flyvning med Motormodeller, og kort 
efter satte et øsende Regnvejr en Stop
per for al videre Flyvning. Fra 26. Fe
bruar- 4. Marts afholdt Klubben sin 
anden Udstilling, der gav et stort 
Overskud. 

Fra November til Februar, begge 
Maaneder incl., havde Klubben for 
første Gang i sin Historie et Værk
sted, nemlig paa K. F. U. M., men rla 
K. F. U. M. selv skulde bruge Lokalet 
kunde Lejemaalet desværre ikke for
længes. 

I Anledning af at Per Weishaupt nu 
Irak sig tilbage fra Formandsposten i 
0. M. F. holdt han en Afskedstale. 
Han opfriskede i korte Træk Klubbens 
Historie, og udtalte at det rhavde været 

-
S~ævemodellen »Hangvin:« 

§ Med forbedret Plan, fløj i Skjern § 
~ i 7 Minutter og ca. 9 Kilometer. ~ i Faas i Byggesæt - Pris Kr. 4.75 i 

M~del Materiale • Tarm, Jy]tnd 

En ny Sejrsmodel 

Motormodellen »GLORIA« 
Spændvidde ......... 99 cm 
Byggesæt . . . . . Pris Kr. 6,50 

Samme Model som nBABV" : 
Spændvidde. . . . . . . . . 49 cm 
Byggesæt . . . . . Pris Kr. 4,50 
Ny illustreret Prisliste. 
Sendes mod 15 Øre til Porto. 

Model Materiale • Tarm 



FAAS I ALLE LUFTHAVNE JORDEN OVER. 
A/s DANSK-ENGELSK BENZIN & PETROLEUMS CO., SHELL-HUSET, KØBENHAVN V. 
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ham en Glæde at arbejde for Klubbens 
og Flyvningens Fremme. 

Derefter blev der nedsat en Høj
startkommission, der nærmere skulde 
undersøge Højstart. Man skulde gøre · 
Forsøg med Anbringelse af Højstarts
krogen foran og bagved det normale 
Punkt, hvor lang Snor man kan slæbe 
o. s. v. 

Derefter blev der vedtaget følgende 
Hekordregler: 

1. Betingelsen for Anerkendelsen af 
en Rekord er, at Modellens Præstation 
kontrolleres af to Personer, der enten 
direkte eller indirekte er Medlem af 
det Kongelige Dan,ske Aeronautiske 
Selskab. (indtil Dansk Modelflyver 
Forbuncls Dannelse, kun af 0. M. F.). 

2. Ved Varighedsrekorder skal Ti
den kontrolleres med to Stopure, idet 
Middeltid·en er Rekord. Distancen 
maales kun paa Kort ( Generalstabs
kort), naar Distancen er under 300 m. 

3. For at slaa en Rekord skal den 
nye Rekord være mindst 10 Sek. større 
ved Svævemodeller og 5 Sek. ved l\fo
tormodeller. 

4. Rekorder kan sættes ved Jord
start, Haandstart og Højstart. 

a) Jordstart skal foretages i fladt 
Terræn. Modellen skal starte fuldkom
men ved egen Hjælp. 

b) Haandstart af Motormodeller skal 
foretages i et Terræn, hvor Højdefor
skellen mellem Start og Landingssted 
ikke overstiger 2 % af Distancen. 

Ved Haandstart af Svævemodeller 
maa Modellens Højde over Jorden ikke 
overstige 2 m. 

c) Ved Højstart sættes ingen Græn
ser for Snorens Længde, dog maa 
eventuel Gummisnor ikke overstige 
mere end 25 % af den samlede Snor
længde. 

Konkurrencerne. 
Som Præmier ved Konkurrencerne 

udsættes et Eksemplar af >Dansk Flyv
nings Historiec , til Vinderen i hver 
Klasse. 

Meddelelser fra 
Dansk Svæveftyver Union. 

Ny Klub under Dansk Svæveflyver Union. 

F YEN har faaet en Flyveklub. Den 
9. April startedes der i Odense en 

Flyveklub under Navnet »Fyens Luft
sport« paa Foranledning af to af 
>Dansk Svæveflyver Union'sc passive 
Medlemmer, d'Hr. Børge Jensen og 
Erik Sinding. Klubben tæller 12 ak
tive Medlemmer. 

Formand, Hr. Otto Petersen. 
Fyens Luftsport paatænker at ar

rangere et Flyvestævne paa l\farslev 
Flyveplads d. 30. Maj, hvortil Hærens 
Flyvertropper, Marinens Flyvevæsen, 
Foreningen >Danske Privatflyvere< 
og »Nordisk Lufttrafik« er indbudt. 
Dansk Svæveflyver Union byder her-
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med , Fyens Luftsport« velkommen i 
vore Rækker. 

Klubbens Adresse er: 
»Fyens Luftsport« 

v/ Herr Otto Petersen, 
H. C. Andersensgade 24, Odense. 

Ny Klub I Unionen. 

D ER er i Kolding startet en Flyve
klub under Navnet >Kolding Fly

veklubc. Klubben er tilsluttet >Dansk 
Svæveflyver Unionc og dens Forman,d 
er Hr. Gunnar Jensen, Haderslevgade 
22 A, Kolding. 

TEGNINGERNE til >Dansk Svæve
flyver Union's Skolesvæveplan er 

nu færdige, og kan faas gennem Unio
nen for en Pris af Kr. 20,00 pr. Sæt. 

I samme Forbindelse kan nævnes, 
at »Dansk Svæveflyverskole og Kol
ding Flyveklub allerede er i Gang med 
Bygningen af et Svæveplan efter disse 
Tegninger. 

D ANSK SVÆVEFLYVER UNION 
har gennem >Det kongelige dan

ske aeronautiske Selskab modtaget en 
Indbydelse »Aeroclub von Deutsch
landc om at sende danske Svævefly
vere til Tyskland for at deltage i det 
store Svæveflyverstævne paa Wasser
kuppe fra d. 4.- 18. Juli 1937. Des
værre har vi ikke paa indeværende 
Tidspunkt Svæveflyvere, der er i Be
siddelse af saa stor Uddannelse, vi 
kan sende der ned og repræsentere 
Danmark, og har som Følge deraf 
maattet renoncere paa denne ærefulde 
Indbydelse i Aar. 

DØDSFALD 

D
ET vil bedrøve Svæveflyverne og 
alle deres Venner ;1t erfare, at en 
Pioner indenfor Svæveflyvningen 

Snedker A. C. Larsen den 5. April er 
afgaaet ved Døden af Lungebetæn
delse 47 Aar gammel. Hr. Larsen var 
med til at starte >Dansk Model- og Gli
deflyver Forening< i A,pril 1924, og 
har siden været dens og efterfølgende 
l>Dansk Motor & Svæveflyver For
ening'sc Kasserer igennem l2 Aar. 
Gennem Aarene har han været een af 
de bærende Kræfter, idet han har of
ret hele sin Fritid og Arbejdsevne for 
den nye Sport. Ved Arbejdet paa 
Værkstedet og i Marken var Hr. Lar
sen altid til Stede. Han har gjort el 
stort Stykke Pionerarbejde for Spor
ten gennem de første vanskelige For
søgsaar, og først sidste Aar har han 
trukket sig tilbage som aktiv Delta
ger. For egen Regning genopbyggede 
han Svæveplanet >Piratc og stillede 
dette til Medlemmernes Raadighed. Hr. 
Lari,en vil blive savnet blandt Kam
meraterne ,som han altid har været 
behjælpelig med Raad og Daad. Ære 
være hans Minde. C. le Dou~·. 

LUFT~ 
SPEJDERE 

EN Spejderpatrulje i København, 
l\Iaagf.'patruljen i Pionertroppen, 
Det danske Spejderkorps, har 

med stor Interesse og Energi kastet 
sig over saavel Model- som Svæve
flyvning. I Løbet af 1 Aar har .Patrul
jen, som er paa kun 5 Mand, omtrent 
bygget et l\fartens H. 5. Svæveplan fær
digt, samtidig med at den har dyrket 
Modelflyvning. Mange vil sikkert me
ne, at det er ganske forkasteligt at be
gynde at bygge og flyve et Svæveplan 
i Stedet for en Skolemaskine, men pau 
Grund af vor dengang minimale Er
faring paa det Omraade og vor store 
Begejstring over Martens Bog, som jo 
for et Aar siden var den eneste Bog 
paa dansk om Svæveflyvning, kastede 
vi os lige paa Hovedet i Opgaven. Del 
gik egentlig bedre, end man skulde 
tro, men vi maa indrømme, at det ikke 
var saa faa Ting, som vi kasserede ef
ter at have fulgt Ingeniør C. Nielsens 
udmærkede Instruktioner i l>Flyv«. 
Naturligvis venter vi os megen Glæde 
af Planet til Sommer, og det er jo 
yderst ideelt at forene Lejrsport med 
Svæve- og Modelflyvning. 

I det hele taget er det Sportsgrene 
som med stort Held maa kunne drives 
i Patruljer. Blot maa man af Patruljen 
kræve: 1. At den fornødne Kapitnl 
kan fremskaffes i Løbet af 1- 2 Aar 
(ellers mistes In·teressen let). 2. At 
Spejderne er gamle nok. Dog er ingen 
i vor Patrulje endnu fyldt 17. Det har 
været en dejlig Tid, fuld af Glæder, 
Skuffelser og uforudsete Vanskelighe
der. Vi er endnu ikke Medlem af Uni 
onen, men Bygningen af Planet har al
ligevel ladet sig gøre, idet vi alle som 
Skoleelever har haft Eftermiddagen til 
vor Raadighed og der haft Tid til at 
søge efter Oplysninger i tyske og sven
ske Bøger. Af Model-Svæveolaner er 
»Fafnirc under Bygning. 

Vi haaber med Tiden at komme ind 
under Unionen. Hvis andre Spejder
patruljer har Lyst til at følge vort Eks
empel vil vi med største Glæde hjælpe 
med Start af dem, ligesom vi har udar
bejdet Mønsterlove for saadanne Pa
trujer. 

For Maagepatruljen. 
Pionertroppen. 

Bengt Nielsen, 
Hillerodgade 26, 4, Københ. N. 



Dansk Svæveflyver Union's nye Certifikatbestemmelser. 

U NIONEN har i Forbindelse med 
>Det Kongelige Danske Aeronau
tiske Selskab's Sportsudvalg« 

udfærdiget nogle nye Bestemmelser 
for Opnaaelse af Glide- og Svævefly
vercertifikater, saaledes at de Kr.av, 
der nu stilles for at opnaa Certifika
ter, er i Overensstemmelse med, hvad 
der forlanges i andre Lande. Vi har 
ment, at dette var nødvendigt af Hen
syn til det Samarbejde Unionen har 
paabegyndt ved Udlandets Svæve
flyverorganisationer. Ligeledes skal 
det være vor Opgave i den kommende 
Tid at faa indført Reglementer og Be
stemmelser angaaende Svæveflyvning 
i Danmark i Lighed med Udlandets. 

Disse Bestemmelser er anerkendt af 
>Det Kongelige Danske Aeronautiske 
Selskab«, og træder i Kraft fra 1. Maj 
1937. Samtidig skal vi meddele, at alle 
tidligere Certifikatbestemmelser er 
ugyldige fra samme Dato. 

Til ovenstaaende Certifikatbestem
melser skal vi meddele, at kun >Dansk 
Svæveflyver Union udsteder Glide- og 
Svæveflyvercertifikater, disse godken
des af D. K. D. A. S. 

I<un Unionen's Blanketter til An
modning om Certifikater maa anven
des. 

Anmodninger om Certifikater skal 
være indsendt til Unionen senest 14 
Dage efter, at Prøven er bestaaet. 

>B«-Certifikatet kan ikke opnaas 
før >A«-Certifikatet er opnaaet, og 
>C«-Certifikatet kan ikke opnaas før 
>B«-Certifikatet er indløst. Beløbet 
for Certifikatets Udstedelse skal ind
sendes til Unionen pr. Post-Giro. Uni
onen paatauer sig intet Ansvar for 
Pengeforsendelser i alm. Breve. 

Glideflyverprøve »A«, 
For Opnaaelse af Glideflyvercertifi

kat >A« kræves 6 Prøveflyvninger. 
De 5 Flyvninger skal være paa 

mindst 30 Sek. 
Alle Flyvningerne skal være fuld

stændige Ligeudflyvninger, Kursæn
dringer under Flyvningerne maa ikke 
finde Sted, og Landingerne skal ske 
med ringest mulig Hastighed, uden 
Beskadigelse af Svæveplanet, og kun 
rene Halelandinger er gyldige. 

Flyvetiden beregnes fra Udløsnings
øjeblikket til det Tidspunkt, da Svæ
veplanet første Gang berører Jorden 
ved Landing. 

Prøven skal kontrolleres af mindst 
een Kontrollant, som skal være, Fly
velæreren, Klubbens Formand eller et 
Bestyrelsesmedlem af Klubben. 

Startmetode: Gummitov, Auto- el
ler Spilstart. Andre Startmetoder er 
ikke tilladte. 

Glideflyverprøve »B«. 
For Opnaaelse af Glideflyvercertifi

kat >B« kræves 5 Prøveflyvninger, 
hver paa mindst 60 Sek. Varighed. 

De 4 Flyvninger skal hver indehol
de et 360°Drej over et af Flyvelære
ren forud opgivet kendeligt Punkt, 
idet 2 Flyvninger udføres med højre 
Drej og 2 med venstre Drej. Den 5. 
Flyvning udføres som 8-Tal, aaledes, 
at Drejene foretages omkring 2 forud 
opgivne kendelige Punkter, som lig
ger i passende Afstand fra hinanden. 
Alle Drej skal foretages korrekt uden 
Sideglidning. 

Alle Landinger skal ske i een af 
Flyvelæreren forud afsat Landings
cirkel paa 50 m Diameter. Landings-

cirklens Centrum skal være afmær
·ket med et Flag eller et Landings
kryds, som af Flyveren kan ses fra 
Luften. Afstanden fra Landingscirk
lens Centrum til Svæveplanets Start
krog maa højest være 25 m. Landin
gerne skal ske med ringest mulig Ha
stighed og uden Beskadigelse af Svæ
veplanet. Kun rene Halelandinger er 
gyldige. 

Flyvetiden beregnes fra Udløsnings
øjeblikket til det Tidspunkt, da Svæ
veplanet første Gang berører Jorden 
ved Landing. 

Prøven kontrolleres af mindst 2 
Kontrollanter, som skal være Flyve
læreren, Klubbens Formand eller Be
styrelsesmedlemmer af Klubben. 

Startmetode: Gummitov, Auto- eller 
Spilstart. Andre Startmetoder er ikke 
tilladte. 

Svæveflyverprøve »C«. 
For Opnaaelse af Svæveflyvercer

tifikat >Gc kræves 1 Flyvning paa 
mindst 5 Min. Varighed uden Højde
tab over Startstedet. 

Flyvningen skal være rolig og be
hersket, og Landingen skal ske uden 
Beskadigelse af Svæveplanet, og kun 
rene Halelandinger er gyldige. 

Flyvetiden beregnes fra Udløsnings
øjeblikket til det Tidspunkt, da Svæ
veplanet første Gang berører Jorden 
ved Landing. 

Prøven kontrolleres af mindst 2 
Kontrollanter, som skal være Flyve
læreren, Klubbens Formand, Bestyrel
sesmedlemmer af Klubben eller Med
lemmer af Unionens Bestyrelse. 

Startmetode: Gummitov, Auto- eller 
Spilstart. Andre Startmetoder er ikke 
tilladte. 

Disse Certifikatbestemmelser træder i Kraft den 1. Maj 1937. Alle tidligere 
Certifikatbestemmelser er ugyldige. 

København, den 20. April 1937. 

Dansk Svæveflyver Union 
Alf. Dochedal, 

Fm. 

Flyvemaskiner 
bygges 

vedligehcldes 

repareres 

net kongelir,e danske aeronauti.~kP 
Selskab. 

Kaptajnløjtnant E. Rasmussen. 
Fm. for D. K. D. A. S. 
Sporlsudvalg. 

KRAMME - LUFTHAVNEN 
KAS-TRUP 868 .,l ,, IP,+ •il: +,, a:t :s 
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VINDPOSEN 
Ved De at: 

der aarligt afholdes en stor Flyvekon
kurrence i Tyskland for Sportsflyvere. 
Konkurrencen former sig som en 
Rundflyvning i alle Rigets Provinser 
i Løbet af fire Dage. Denne >Deutsch
landflugc finder Sted i Aar fra 30. Maj 
til 2. Juni, og efter de indløbne Ind
meldinger at dømme skønnes 200 Ma
skiner at skulle deltage. 

Paris i Krigstilfælde beskytte~ af 97 
Antiluftskytsbatterier, 

Dette Værns Hovedkræfter befinder 
sig i to Zoner, henholdsvis i 10 og 
15 km Afstand fra Byens Centrum. 
Del inderste Bælte omfatter 12 Stil
linger og det ydre 14. Disse Y derfor
ler er bevæbnet med Antiluftskyts af 
stort Kaliber. Foruden disse faste 
Batterier opstilles ved Mobilisering 
yderligere 5 Luftværnsregimenter i 
selve Hovedstaden. 

Alle disse til Beskyttelse af Paris 
tjenende Luftværnsbatterier er natur
ligvis udrustet med Lyskastere og 
Lytteapparater. Hertil kommer des
uden et tæt Net af Ballonspærringer. 

der i U. S. A. findes ialt 2342 Flyve
pladser, hvoraf de 705 er fuldstændigt 
udrustede med Belysnings- og Pejle
apparater til Nat- og Taagelandinger. 

I I 
M 0TH Land::Flyvemaskine 

Til Salg paa rimelige 
Vilkaar. 

Leveres med 2 Motorer, 
Blindflyvningsudstyr etc. 

Henvendelse til: 

WIDER<1E'S FLYVESELSKAP A/S 

I OSLO I 

INDBYDELSE 
Formanden for :.Danske Privatfly

vere« har modtaget Indbydel<;e fra 
:.Kungl. Svenska Aeroklubben« til vore 
Medlemmer om at deltage i en Flyve
W eek-end i Gøteborg den 12. og 13. 
Juni 1937. Medlemmer, der vil del
tage, bedes meddele dette til Forman
den snarest muligt. Tilmelding om 
Deltagelse maa være Formanden i 
Hænde inden den 25. Maj. 

Nærmere om denne Flyvning vil 
blive opslaaet paa vor Tavle i Luft
havnen. 

HERHJEM·ME FRA 

Horsens mister sin Flyveskole. 

H ORSENS har i nogle Aar været 
Hjemsted for Løjtnant Wittrups 

Flyveskole, der benyttede en privat 
Plads nordvest for Byen, men fra 1. 
Maj er dette ophørt, idet Løjtnant 
Witrup har flyttet: sin Virksomhed til 
den flyveinteresserede By Aalborg. 

Ny Flyveleder til Assistance i Kastrup 
Lufthavn. 

L UFTHAVNENS Flyveleder, Kap
tajnløjtnant Dalbro har faaet en 

Hjælper, idet Søløjtnant Larsen er an
taget som Flyveleder II. 

Lufttraflken paa Kastrup Lufthuvn i 1936, 

AT Lufttrafiken er under stadig 
Fremgang er en given Sag, og 

klart og tydeligt fremgaar det af Sta-

Er De interesseret i en 
Himmelloppe 

bygget i Overensstemmelse 
med de originale Planer, saa 
henvend Dem til 

Ingeniør Axel Olsen, 
Arresøgade 2, 1. th. 
Telf. Nora 1067v efter Kl 17. 

Luftfartforsikring er 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 
Praktion for Danmark 

Tlf. Central 12793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 

tisliken fra Kastrup Lufthavn, hvor 
Aaret 1936 sammenlignes med nogle 
tidligere Aar. 

Passagerer 1923 1935 1936 

(excl. Trafikpass.) 431 36.661 42.880 
(incl. Trafikpass.) 431 27.518 33.425 

Luftfartøjer 
(nnkomne & nfguncdc) 308 8.66(1 10.902 

Luftfragt i kg: 1926 1935 1936 
Til Kbhvn ... 25.888 237.717 292.Hl6 
Fra Kbhvn... 8.110 231.408 264.184 ---------

Ia It.. 33.998 459.125 556.389 

Aristokraten blandt Motorcycler 

---Et B. P. Mærke 

Uovertruffen Konstruktion 
Højeste britisk Kvantet 

Bllllgste danske Priser 
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 OG TILBEHØR 

K. L. G. 
KVALITETST~NDRØRET 

Lager- hos: 

ALFRED RAFFEL A/s 
Farver-gade 15 Telefon C. 6395 
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PAA FLYVESKOLE 
V. 

Nu gaar det bedret 

DET lykkedes efterhaanden at faa 
Flyvelæreren overbevist om, at 
jeg kunde flyve lige, holde Næ

sen tilfredsstillende paa Horisonten, 
holde Vingerne lige o. s. v.; men da 
Flyvelæreren imidlertid ikke vilde 
tillade mig at flyve lige ud hele Vejen 
rundt om Jorden, maatte jeg ogsaa læ
re at dreje, først lidt Pind, lidt Side
ror, lidt Kontrapind - og saa til den 
anden Side. Efterhaanden snurrede vi 
rundt om Flyvemaskinens Overplan, 
idet Libellen stod paa Nul og Drej
ningsviseren helt ude i Siden, medens 
man p. Gr. a. Centrifugalkraften sad 
vældig godt fast i Sædet. 

Ogsaa Landinger skal jeg lære. Af 
en eller anden Grund synes Læreren 
at have vanskeligt ved at lære mig at 
bringe Flyvemaskinen og Jorden til 
at nærme sig hinanden paa en for 
ham tilfredsstillende Maade, saa der 
gaar igen nogle >Timere med at ind
øve dette. Sommetider har Jorden for 
meget Fart paa, til andre Tider er det 
Flyvemaskinens Hastighed, Læreren 
har noget at indvende imod, men ved 
fælles Hjælp er det hidtil lykkedes ef
terhaanden at faa Hjulene og Haleslæ
beren ned paa Jorden, uden at denne 
faar alt for store Huller, og uden at 
Flyvemaskinens Understel m. m. si
ger >Knas«. Med lidt Held (og uden 
mærkbar Assistance fra Læreren) har 
jeg endda et Par Gange faaet Hjulene 
og Haleslæberen til at røre Jorden 
samtidigt. 

Nu er der nogen, som mener, at 
Flyvemaskiner >af sig selve kan lave 
forskellige mere eller mindre hygge
lige Manøvrer; men det er min be
stemte Opfattelse, at saa længe der 
sidder en Flyver med Pinden i Haan
den, er Flyvemaskinen uansvarlig. 
Min Flyvelærer mener nu, at der er 
noget om det, og for en Sikkerheds 
Skyld gennemgaar vi derfor nogle af 
disse Manøvrer, først paa Jorden med 
mange mærkelige Kombinationer af 
Styrebevægelser, derefter demonstre
res de samme Bevægelser i Luften -
jeg var heldigvis spændt godt fast -
og endelig skal jeg selv prøve at lave 
dem; den Time vil jeg sent glemme : 
jeg styrede Flyvemaskinen, saa den 
snurrede rundt som en Top, rullede 
som en Bold, spandt som en Kat, faldt 
som en Blad, loopede og fløj paa Ryg
gen, som kun Flyvemaskiner kan gø-

re det. Propelleren stoppede af lutter 
Forundring (eller maaske var det af 
Benzinmangel), men var dog saa ven
lig at gaa igang igen under en stejl 
Dykning. Der var kun to af Instru
menterne, der stadig skulde holdes 
Øje med: Højdemaaleren maatte ikke 
komme under 500 Meter, og Olietryks
maaleren maatte ikke komme under 
2.3, saa længe Propelleren løb rundt; 
Resten for op og ned, til højre og ven
stre, alt efter den Stilling Flyvemaski
nen indtog i Luften. Landingen efter 
saadan en Tur var naturligvis lidt be
væget (H-op og ned), men hverken 
Flyvepladsen eller Maskinen tog no
gen Skade. 

Efter denne Omgang regnede jeg 
med, at jeg var klar til at flyve alene; 
men saa betroede Flyvelæreren mig, 
at der var noget, som hed Skyer, og 
som særligt generede ganske unge Fly
vere, der ikke havde ret megen Øvelse 
i at klare vanskelige Situationer i Luf
ten. Som Følge heraf faar jeg Barne
vognskaleschen slaaet op, saa al Ud
sigten blev borte; desuden duggede 
Flyvebrillerne, saa de bliver slaaet op 
i Panden, allerede medens vi kører ud 
til Start. Læreren meddeler, at nu vil 
han tage Maskinen op i 500 Meter, 
hvorefter jeg, paa Grundlag af Instru-

Nyt fra alle Lan.de. 
Brltlsh Airways har købt Ju 52. 

Junkers Ju 52 i Tjeneste ved 
·British Airways. 

BRITISH AIRWAYS har købt to 
Junkers Ju 52, der skal indsættes 

paa Natpostruten London - Amster
dam - Hamborg - København - Malmø 
- Stockholm. Ifølge engelske Blade 
kalder Englænderne Ruten for > Vi
king Night Expressc. 

Lufthansa Virksomhed i 1936. 

DEN tyske Lufttrafik har i 1936 
haft en ganske betydelig Frem

gang. Alene i det europæiske Rutenet 
gennemfløj det 14.888.000 km ( deraf 
2.879.000 km paa Post- og Godsluft
ruter), der svarer til en Stigning paa 
11,4 % i Forhold til 1935. Særlig be-

menternes Visning, kan styre videre 
paa en nærmere angiven Kurs. Paa 
Vejen op holder jeg meget nøje Øje 
med alle Instrumenterne, saaledes at 
jeg ved, hvad de skal staa paa, naar 
det bliver min Tur. Ordren kommer: 
>styr Øst i 500 Meters Højde<. - In
den jeg vidste et Ord af det, var Høj
den kun 300 Meter og Farten 235 km/t; 
og Motpren løb meget hurtigere, end 
den plejer, medens Kompasset løb om
trent som en Karusel. >Det er ikke no
gen Gravemaskine, vi flyver mede si
ger Læreren pludselig, >se at komme 
op igen<; og medens Kompasset fort
sætter sin Karruseltur, faar jeg Pinden 
lidt mere ind i Maven og finder snart 
mig selv i 500 Meters Højde og med 
en passende Fartmaalervisning og 
Omdrejningstal paa Motoren. >Styr 
saa lige mod Nord« er den næste Or
dre, - en Kraftanstrengelse faar plud
selig Maskinen og Kompasset til at 
holde op med at dreje og mig til at 
svede: Instrumenterne maa være i 
Uorden - eller ogsaa er det mig! 
Korrektionen for en stærk Sideglid
ning faar Maskinen til at dreje igen, 
medens Hastigheden nærmer sig det 
kriminelle Minimum - .pyh! Efter 
Landingen siger Flyvelæreren: >Det 
kommer vi til at prøve igen<. 

mærkelsesværdig er Antallet af befor
drede Passagerer. I 1935 naaede Luft
hansa Rekordtallet paa 165,000 beta- . 
lende Passagerer, men dette er i 1936 
steget med 40 % til 231.900. Antallet 
af Personkilometer beløb sig til 85,5 
Mill. (Stigning 37,7 %). Godsbefor
dringen !har naturligvis i nogen Grad 
været hæmmet af det begrænsede 
Handel ssamkvem mellem Landene, 
men den er dog steget med 7 ,9 % til 
1.326.300 kg Luftekspresgods. Luft
postbefordringen er steget med 
83,9 o/r til 2.409.000 kg. 

Ovennævnte Tal vedrører kun den 
europæi ske Lufttrafik, og Resultatet er 
opnaaet efter et maalbevidst Arbejde 
paa at udvikle det tyske Luftrutenet, 
der mod Vest har Forbindelse til 
London og Paris, mod Syd til Lissa
bon, Rom og Athen, mod Øst til War
chau og Moskva og mod Nord til Kø
benhavn, Oslo og Stockholm. 

Junkers Ju 86 udstyres med Junkers 
Jumo Dieselmotorer. 
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Nyt fra alle Lande. 
(Fortsat frn forrige Side) 

Den ventilløse Flyvemotor. 

Vickers • Vildebeest JV• udstyret med 
Perseus ventilløse Motor. 

DEN ventilløse Bristol Perseus Fly
vemotor har vist sig at være over

ordentlig vellykket, og Motoren er nu 
indført ved flere af Royal Air Force's 
Enheder. En Mængde Prøver og For
søg er gaaet forud. Blandt andet har 
Perseus-Motoren været prøvet i civile 
Maski.ner i ca. 2000 Timer. En Motor 
har haft en Driftstid paa over 1100 Ti
mer, og Typen har gennemgaaet flere 
strenge 100-Timers Prøver, der ikke 
har foraarsaget noget som helst Slid 
paa Cylindre eller Glidermekanismen. 

Det engelske Luftministerium gav 
for nogen Tid siden Firmaet en Or
dre paa Levering af 50 ventilløse Fly
vemotorer, hvoraf Størstedelen bliver 
indbygget i Vickers >Vildebeest IV«. 
Yderligere er 25 Perseus Motorer un 
der Indbygning i de nye Short Flyve
baade, der skal anvendes paa de bri
tiske Rigsluftruter. 

Rekordflyvemaskine med "helt lukket" 
Førerrum. 

Frank Hawks (U.S.A.) har bygget en 
Rekordflyvemaskine med et særpræget 
lukket Førerrum, idet Flyveren kun 
har Udsyn fremefter gennem Vinduer
ne i Siden. Den er udstyret med en 
900 H.K. Turn Wasp Motor. 

Over 1 Million Luftpassagerer pnn 1 Anr. 

ANTALLET af Passagerer, som i 
1936 er blevet befordret fra Luft

ruterne i U. S. A. beløber sig til 
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1.015.000. Deraf har Selskabet >Ame
rican Airlinesc alene befordret 255.324 
Passagerer. Den vældige Tilgang af 
Passagerer paa Luftruterne skyldes 
den i,tørre Komfort i Trafikmaskiner
ne. 

Det engelske Postvæsens Udgifter til 
Luftpostbefordringen. 

I Løbet af 1936 har det britiske Post
væi,en betalt et ikke ringe Belob til 

Luftfartsselskaberne for Befordring af 
Post. lait drejer det sig om 9,8 :\Iilli
oner Kroner, hvoraf Imperial Airways 
har modtaget de 5,3 Millioner. 

Hurtlghcdsrekord over 100 km med en 
Bombemaskine. 

EN italiensk >Breda 88« har forny
lig sat ny Rekord over 100 km ved 

at opnaa en Hastighed paa 517 ,8 km/T. 
»Breda 88« er en Standard-Maskine, 
bygget af Meta! og udstyret med to 
luftkølede Motorer paa ca. 1500 H. K. 
Da Typen endnu er paa den hemme-

lige Liste, kan der ikke meddeles nær
mere detaillerede Data. Den er en to
eller tresædet let Bombemaskine, hyg
get paa Breda Fabriker1ie, og den er 
en Videreudvikling af de eenmotorede 
Monoplaner, , Breda 64 < og »Breda 65<, 
der anvendes som Standard-Udstyr 
ved det italienske Luftvaaben, og hvis 
Hastigheder er henholdsvis 400 og 450 
km/'f. 

, Brecla 88< har ogsaa sal Has tig
hedsrekord over en 1000 km Bane ved 
at opnaa en Gennemsnitshastighed paa 
475,5 km /T. 

Moderne Jagere maa være hurtige, 
hvis de skal kunne indhente en saadan 
Bombemaskine. 

Pass11geranlallet pau Luftruten over 
Stillehm·et, 

[Q IDEN Befordringen af Passagerer 
i:::l paa Pan American Airways Luft
rute over Stillehavet begyndte i Ok
tober 1936, har der været 159 Passa
gerer, 10.000 kg Post og 37 .000 kg 
Gods. 

Den første nye, svenske Bombeflyvemaskine. 

DEN nylig stedfundne store Udvi
delse af det svenske Luftvaaben 

medførte ogsaa Anskaffelsen af et 
større Antal Bombeflyvemaskiner. Den 
første blev fløjet til Stockholm af den 
kendte svenske Militærflyver Kaptajn 
Søderberg. Det var en Junkers Ju 86K, 
en noget ændret Type af Trafikflyve
maskinen Ju 86. Den nye Bombe
flyvemaskine er udstyret med to 780 

KLUBADRESSER 
(Fortsat fra Side 2) 

MODELFLYVEKLUBBEN 1GLENTEN•, Haderslev. 
Formand: Hr. Oluf Hjort, BlmmerøtedveJ 18, 
Haderslev. 

MODELFLYVEKLUBBEN •GLENTEN•, Silkeborg. 
Formand: Hr. Erik Brelnboldt Jørgensen, Bor
gergade 10, Alderalyøt, Silkeborg. 

MODELFLYVEKLUBBE'I •HØGENc, Aarbuø. 
Formand: Hr. Vagner Buøch, Carl Bertel se ns 
gade 10, Tit. 9112. 

MODELKLUBBBEN 1ST. JØRGENc, 
Formand: Hr. Einar Kamøtrup, St. Jørgens 
gade 18, Holøtebro. 

MODELFLVEKLUBBEN 1STORMSVALEN1, 
Formand: Hr. Erik Bildsoe Hanøen, Norgeø
gade 19, Esbjerg. 

MODELFLYVEKLUBBEN 1SVALEN<, København. 
y/ Hr. V. Jensen, Markmandsgade 10, Kbb. B. 

MODELFLYVEKLUBBEN 1SVALEN<, Hobro. 
Formand: Hr. Orla Mortenøen, Viborggyde 6, 
Hobro. 

HK. luftkølet Hornet Motorer. Den har 
en Be ætning paa fire Mand: Flyve
ren, Chefen, Skytten (Observatøren) 
og Telegrafisten. Kommandorummet 
er indrettet helt forude. Maskinen er 
udstyret med de nyeste Blindflyv
ningsin strumenter. Understellet kan 
trækkes op i Planerne. Hastigheden 
er over 300 km/T. 

MODELFLYVEKLUBBEN »SØLVVINGEN«. 
Frederlola. 
~'ormand: Hr. K. Christiansen, Gothersgnde 15, 
Fredericia. 

ODENSE MODEL-FLYVEKLUB, 
Hr. Ebbe Kring, Amtøsygehuset, Odense. 

RINGKØBING MODELFLYVEKLUB. 
Formand: Hr. J I\Cob Bkjodsholm, HerningveJ 
48, Ringkøbing. 

RINGSTED MODELFLYVEKLUB. 
Formand: Hr. Kommunelærer Ange Christen· 
sen, Sjællandegade 9, 1. th. 

SILKEBORG MODELFLYVEKLUB, 
Formand: Poul Svelgaard, Sølystvej 45, Alders
lyst, Bllkebora. 

SILKEBDRG li. 
Formand: Hr. Vagner Toft, Hostrupsgade 48. 

SKJERN MODELFLYVEKLUB. 
Formand: Hr. Maler Sv. lierborg, Kmraal16 14, 
Skjern. 

BERLINGSKE TIDENDES FLYVEKLUB. 
Pilestræde 34, Kbbvn. B:. 

DE UNGES FL YVEKLUB, 
Politikens Hua. Kbbm. K. 
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PIUS: 

THE "BRISTOL" MERCURY ENGINE :.. SERIE vm & IX 

,,Present-day "Bristol" Aero Engines have achieved a world
wide reputation for elever design and superb workmanship, 
a reputation which could have been established on nothing 
but sheer merit." - ,,FLIGHT", Nov. s, 1936. 

THE BRISTOL AEROPLANE 
COMPANY LTD. ENGLAND 

Repræsenteret i Danmark og Island ved 
A. B. C. Hansen Comp. - Industribygningen - København. 

Ansvarlig overfor Preaaeloven: 

Pr. Aargang Kr. 4,20 
Pr. Nummer 36 Øre 

EJVIND CHRISTENSEN 
BOOTRYKKERI & PORLAO 
Vesterbrogade 60 - Tel1. 13404 
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1937 - 10. Aarg. 

RUSSERNE PAA NORDPOLEN 
lføliensk FIJvemøskineindus•l'i 

Snoctsf :v::v:ecnes Konkurrence i Kastruo 
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DET KGL. DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB, 
Amaliegade 33. Kbbvn. K. Tlf. Palæ 6133. 
Anerkendt •f F. A. I. (F6d6ratlon Aeronautique 
Internationale) som Enerepræaentant for aero• 
nautiske Interesser i Danmark. 

DANSKE FLYVERE, 
Formand: Hr. Oberstløjtnant Tage Andersen, 
OrdrupveJ 169. Charl. TI!. Ordrup 3471 y. 

DANSKE PRIVATFLYVERE 
(tilsluttet D. K. D. A. 8.). 
Formand: Hr. Landsretssagfører C. A. Koefoed, 
Amicisvej 12, Kbbvn. V. Tlf. Vester 2226 y. 

VESTJYSK FLYVEKLUB, 
(tilsluttet D. K. D. A. 8.). 
Formand: Hr. Landsretssagfører Bjørn Bjørn• 
bak, Kongensgade 70, Esbjerg. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
(tilsluttet D. K. D. A. 8.). 
Formand: Hr. Alfred Docbedahl, Vester Fæl• 
ledveJ 41, Kbbvn. V. 

KLUBBER I UNIONEN: 
AARHUS FL YVEKLUB, 

v/ Hr. Leo Kæraa, Bkolebakken 11, Aarhus. 
DANSK SVÆVEFLYVER-SKOLES KLUB, 

v/ Hr. Sigurd Bygdø, Maltagade 4, Koben• 
havn s. Værksteder, Dybbølsgade 11, Koben• 
havn V. 

ESBJERG FLYVEKLUB, 
v/ Hr. Hugo Holm, Skolegade 31, Esbjerg. 

FYENS LUFTSPORT, 
Formand: Hr. Otto Petersen, H. C. Andersens
gade 24, Odense. 

HASLEV FL YVEKLUB. 
v/ Hr. C. W. Berlng, Vestergade 4, Haslev. 

KOLDING FLYVEKLUB, 
Formand: Hr. Gunnar Jensen, Haderslevgade 
2 A, Kolding. 

KØGE SVÆVEFLYVERKLUB. 
v/ Hr. Herluf Christensen, Brogade 7, Køge. 

RANDERS SVÆVEFLYVERKLUB, 
v/ Hr. Ing. H. Madsen, Jernbanegade 22, 
Randers. 

SILKEBORG FLYVEKLUB. 
v/ Hr. G. Christiansen, Richterøvej 23, Silke
borg, 

SLAGELSE FLYVEKLUB. 

2 

v/ Herr Bogtrykker Chr. Andersen, LindeveJ 
2, Slagelse. 

I KLUBADRESSER 
SVÆVEFLYVEKLUBBEN 1ALBATROS1, 

v/ Herr E. Nordgren, Gi. HoimegaardsveJ, 
Hillerød. 

SVÆVEFLYVEKLUBBEN 1AVIATOR1, 
v/ Hr. G. B. Hoyner, RostrupsveJ T, Aalborg. 

SVÆVEFLYVERKLUBBEN 1COMULU1, 
v/ Hr. Henning Hansen, Krygersgade 3, Ko· 
benhavn F. Værksted, Esthersvej 43, Hellerup. 

SV ÆVEFLYVERKLUBBEN 1FALKEN1. 
v/ Hr. Ing. N. L. Dam, Ifveraenøvej, Hjørring. 

SVÆVEFLYVERKLUBBEN 1MAAGEN«, Stevns. 
v/ Hr. Viggo Kristiansen, Holtug pr. Store• 
bedlnge. 

SVÆVEFLYVEKLUBBEN »MAAGEN AF 19381. 
vi Herr Kn. U1strup Hansen, Kratholm, 
Lyngby. 
Kasserer : J. Olsen, Guldberg& Plads 8, Tlf. 
Norn 4691 y. 
Værksted: Fredericiagade 25. 

OFFICIELT ORGAN 
FOR 

DET KONGELIGE DANSKE 
AERONAUTISKE SELSKAB 

,,FLYV"s HOVEDKONTOR: 
Vesterbrogade 60 
Telt. 13.404 • Postgiro 23.824 

Blad- og Annonce-Ekspedition 

Redaktører: 
Kaptajn J. Foltmann 

og 
Kay Jungersen 

Billedet paa Forsiden, 

Fockø-Wulf F u, 1111 "S"egliø ... 

KLUBBER UDENFOR UNIONEN: 
DANSK LUFTSPORT, 

Formand: Hr. Kai Thorch Andersen, Torden• 
skjoldsgade 13, 4., Tlf. Byen 7333. 

FAABORG FL YVEKLUB, 
v/ Hr. Ing. Kai Eskelund, Østergade 45, Faa
borg. 

FLYVEKLUBBEN •Ørnene. Aarbua. 
Hr. G. A. Hansen, TouøveJ 33, AabyhøJ, Aar
buø. 

NÆSTVED FLYVEKLUB, 
~•ormand: Hr. Installatar H. Juui-Hnnsen, 
Jernbanegade 6, Næstved. 

ODENSE AMATØRFLYVEKLUB, 
Formand: Hr. Eli Christensen, Hunderupvej 33, 
St., Odense. 

SVÆVE• OG MODELFLYVEKLUBBEN 1TREKLØ• 
VERr, Bore. 
Sorø Akademi. 

VORDINGBORG FLYVEKLUB, 
Hr. Fabrikant Hans Axel, Vordingborg. 

MODELFLYVEKLUBBER: 
AALBORG MODELFLYVEKLUB. 

v/ Hr. G. B. Hoyner, Rostrupsvej T, Aalborg. 
ALS MODELFLYVEKLUB. 

Formand : Hr. H. Agerby, Blegen V, Smuler
borg. 

GENTOFTE MODELFLYVEKLUBBERS SAMMEN• 
SLUTNING. 
Formand: Hr. Bent Ziegler, Bo!ieveJ 1, Heil . 

Herunder: 
GLOBUS AERO KLUB, 

Formand: Hr. Bent Ziegler, SorieveJ I, Hel 
lerup. 

SKOVSHOVED MODELFLYVEKLUB. 
Formand: Hr. H. Bocker Petersen, Kors• 
gaardsveJ 3, Chl. 

HASLEV MODELFLYVEKLUB. 
Formand: Hr. Carl Wagner Bering, Vestergade 
•• Ha.elev. 

KOLDING MODELFLYVEKLUB, 
Formand: Hr. Poul Nielsen, MlndeveJ 2, 
Kolding. 

MODELFLYVEKLUBBEN 1ARROW1, Roskilde. 
Formand: Hr. Børge Johansen, Københavns• 
vej 63, Roskllde. 

(Fortsættes Side 18) 

TO STANDARD 
PRODUKTER 

MED VERDENSRY 

DET DANSKE 



The Cheetah in the Avro Anson. 

ARMSTRONG 
1~1 DD ELEY 

340 H.P. (TAKE OFF) CHEETAH IX ENGINE 
ARMSTRONG SIDDELEY MOTORS LTD., COVENTRY, ENGLAND 

Ven førcdie SoLo{Lyvning 
forudsætter at Motoren er absolut paalidelig 

'))or 

Sh14A4 
er den paalidelige Flyvemotor til 
Skole, Rejse, Kunstflyvning, Konkurrence 

BRANDENBURGISCHE MOTORENWERKE 
GESELLSCHAFT MIT BESCHR1'NKTER HAFTUNG ~: - -

BERLIN- SPANDAU 

Hein kel ,Kadett" med Sh 14 A 4 

REPRÆSENTANT FOR DANMARK: 

SIEMENS ELEKTRICITETS AKTIESELSKAB 
BLEGDAMSVEJ 124 • TLF. 8448 • KØBENHAVN Ø 
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.,., ( IE IL O S IE .,., 
(LOVBESKYTTET) 

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

KLAR DOPE - ALUMINIUM DOPE 
RØD DOPE 
Fortyndingsvædske samt Identificeringsfarver og Specialfarver 

ENEFABRIKANTER: 

½ 0 .. IF .. A\ S IP 
(SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER) 
PRAGS BOULEVARD 37 · - KØBENHAVN S. 
TBLBFON C. 6S, LOKAL 12 og 22 

Afgaaende Maskiner &a Kastrup Lufthavn: 
D. 900 Berlin 
D. 900 Amsterdam- Rotterdam- Paris/ London 
D. 900 Aalborg 
D. 1000 Malmo 
D. 1135 Berlin 
Hv. 1130 Hamburg- Briissel- Antw./Paris/London 
D. 1135 Hamburg- London 
D. 1155 Malmo 
D. 1200 Amsterdam- Rotterdam - Paris/London 
D. 1306 Stockholm 
D. 1306 Maimo 
Hv. 1330 Hamburg- Amsterdam- London 
D. 1415 Stockholm 
D. 1415 Malmo 
Hv. 14•5 MalmO- Stockholm 
D. 1605 Malmo 
D. 1615 Hamb.- A.dam- Lond. (Briiss.-Paris f.14/8) 
D. 1620 Goteborg- Oslo 
D. 1745 MalmO 

. D. 1800 Aalborg 
D. 2006 Malmo 
D. 2016 MalmO 
D. = Daglig Hv. = Hverdage 

DET DANSKE 
LUFTFART SELSKAB 
LUFTREJSEBUREAU - VESTERBROc;l. 2 - C. 8800 

-BEMZIN
PETAOLEUM 
-PARAFFIM
BRÆMDSELSOLIE 

OLIE KOMPAGNI A/s 



Nr. 6 Juni 1937 IO. Aargang 

Russiske Flyvere og Videnskabsmænd paa Nordpolen. 

I al Stilhed har russiske Flyvere og 
Videnskabsmænd erobret Nordpo

len, og paa det Tidpunkt, hvor disse 
Linier skrives, er de i Færd med at 
indrette en Basis paa Isflagerne, hvor 
de har til Hensigt at overvintre et 
Aar. 

Den russiske Nordpolsekspedition 
startede far Moskwa den 22. Marts 
med fem Flyvemaskiner, fire firemo
torede ANT6 og eet tomotoret ANT7. 
Ekspeditionens Leder er den fra Tjel
juskin-Færden ken..dte Professor 0. 
Schmidt, og sammen med ham er 42 
Mand, hvoriblandt er de kendte Po
larflyvere Vodopjanoff, Molokoff, Go
lovin, Babudskin, Alexsejeff, Mazuruk 
og Kruse. Endvidere medfølger Viden
skabsmænd, Radiotelegrafister, Meka
nikere og Repræsentanter fra den 
sovjetrussiske Presse. Ekspeditionen 
naaede frem til Rudolføen den 19. 
April, og herfra blev Fremstødet mod 
Nordpolen foretaget. Flyvemaskinerne 
medførte Levnedsmidler, Brændsel, 
Klæder m. m. for ca. 1 ½ Aar til de 
Deltagere, der skulde overvintre i Po
larhavets Øde, og desuden medførtes 
en transportabel Barak samt Instru
menter m. m. til det videnskabelige 
Arbejde. Alt dette vil efterhaanden bli
ve fløjet til Stationen paa Nordpolen, 
og for det Tilfældes Skyld, at Maski
nerne ikke kan foretage Landing, vil 
saavel Personer som Forraad blive 
landsat pr. Faldskærm. 

-0-

Den første af Maskinerne, der star
tede fra Rudolføen den 22. Maj Kl. 5 
om Morgenen landede velbeholdt i 
Nærheden af Nordpolen Kl. 11,35, og 
fomden Professor Schmidt og Besæt
ningen medførte Maskinen Chefen for 
Overvintringsholdet, Ivan Papannin, 
Radiotelegrafist Krenkel, Biologen Pe-

ter Tsjisjoff samt Magnetologen E. 
Fedoroff. Sammen med de øvrige For
raad, som denne første Maskine trans
porterede, udladedes ogsaa en Radio
station. 

Umiddelbart forinden Starten fra 
Rudolføen udtalte Professor Schmidt 
i et Interview, at man slet ikke lagde 
nogen Vægt paa at sætte Rekord paa 
Polarflyvningens Omraade, men at 
man ene og alene tilstræbte at tjene 
Landets og Menneskehedens Interesse. 
Ekspeditionen paa Nordpolen skulde 
foretage sine videnskabelige Arbejder, 
som senere vilde kunne faa stor prak
tisk Betydning, og i denne Forbindelse 
blev navnlig tænk paa den Rutetrafik, 
der før eller senere vilde blive etable
ret over Nordpolen til Amerika. Bl. a. 
vilde Radiostationen kunne hjælpe Ru
temaskinerne med meteoroligske Op
lysninger samt være til stor Nytte ved 
Radiopejlinger. I sovjetrussiske Kred
se menes, at saafremt Eksperimenter
ne paa Nordpolen krones med Held, 
saa vil der i Løbet af et Par Aar kun
de oprettes en Luftrute Moskwa-San 
Francisco over de nordlige Polaregne. 

PI'ofessor Schmidt, der er 46 Aar 
gammel, har længe arbejdet med Ud
forskning af de arktiske Omraader. 
Han er en af Lederne af det arktiske 
Institut i Leningrad, der takket være 
Regeringens storslaaede Støtte har væ
ret i Stand til at udsende en Række 
betydningsfulde Ishavsekspedi tioner. 

-0-

Professor Schmidt gennemførte bl. 
a. 1932 med Isbryderen >Sibiriakovc 
et Togt gennem Nordostpassagen fra 
Arkangelsk til Beringsstrædet, og to 
Aar senere var han ude paa den amme 
Rejse med Isbryderen >Tjeljuskin«, 
der forliste i Polarhavet, men hvor he
le Besætningen paa over Hundrede 

Personer blev reddet af sovjetrussiske 
Flyvere og i god Behold bragt til Ala
ska. 

-0-

Amerikaneren, Admiral R. Byrd var 
den første, der fløj over Norpolen, og 
det skete den 9. Maj 1926. Paa 15 ½ 
Time fløj han fra Kingsbay paa Spi tz
bergen til Nordpolen og tilbage igen 
uden Mellemlanding. Paa samme Tid 
opholdt Roald Amundsen sig i Kings
bay sammen med Ellsworth og Nobile 
for at foretage et Togt over Nordpolen 
med Luftskibet >Norgec. Starten fandt 
Sted den 11. Maj, og 71 Timere senere 
landede >Norge« ved Teller i Alaska. 
Nobile foretog senere en Polflyvning 
med Luftskibet >Italiac, der endte med 
en Katastrofe. Den 25. Maj 1928 hava
rerede >Italiac Nord for Spitsbergen; 
ti af de ombordværende reddede sig i 
Land paa Isen, medens de øvrige seks 
forsvandt sammen med Resterne af 
Luftskibet. 

Selv om den russiske Ekspedition 
saaledes ikke er den første, der naar 
Nordpolen ad Luftvejen, saa er det 
dog første Gang, der foretages en Lan
ding i umiddelbar Nærhed af selve 
Nordpolen. 

-0-

Den sovjetrussiske Nordpolsekspedi
tion er et dristigt Forehavende, der 
kan gennemføres takket være Flyve
maskinens og Radioens Hjælp. Men 
trods alle tekniske Hjælpemidler maa 
man i højere Grad anerkende det dri
stige Initiativ, der har bragt Foreta
gendet i Stand, og det Mod og den Of
fervillie hos de Mænd, der ikke viger 
tilbage for at vove Livet for en stor 
Sag. Alle gode Ønsker strømmer de 
kække Mænd i Møde, der lades tilbage 
paa den ensomme Station i Polarødet. 

5 
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De nyeste Klemm Sportsflyvemaskiner. 

Kunstflyveren Kalkstein i Luften med .Biicker-Jungmeister•. 

KASTRUP LUFTHAVN havde for 
nylig Besøg af en lille Sports

flyvemaskine, der ved en Demonstra
tion viste sig at være i Besiddelse af 
de bedste Flyveegenskaber, der over
hovedet tænkes kan. Hvad den kunde 
præstere i Retning af Kunstflyvning 
og Manøvredygtighed i alle mulige -
og for den Sags Skyld ogsaa umulige 
- Stillinger i Luften, var rent ud sagt 
forbavsende. Det var en >Klemm Kl. 

en 20 HK. Mercedes Motor, som i høj 
Grad kom til at præge Sportsflyvnin
gens Udvikling i adskillige Lande, 
bl. a. fordi den var langt billigere i 
Anskaffelse end alle andre. 

Hundreder af Maskiner blev efter
haanden bygget paa Fabriken i Tysk
land, og de fandt en udstrakt Anven
delse af den private Sportsflyver til 
Skolebrug, Træning og til Rejser, 
hvoraf nogle er gaaet rundt om Jor-

35c, bygget til to Personer og udsty- den. 
ret med en 80 HK. Hirth Motor. -0-

Klemm-Maskiner er ikke helt ukend
te herhjemme, for saa tidligt som 1927 
kom den første af disse - dengang 
helt nye - Flyvemaskinetyper til Ka
strup Lufthavn, og senere er flere fulgt 
efter. Bl. a. anvendte den for nogle 
Aar siden opløste Sportsflyveklub 
Klemm-Maskiner til Skoleflyvning, og 
i Øjeblikket benytter Arvid Hwzsell 
nogle Klemm-Typer til sin Flyveskole. 

Den første lette Sportsflyvemaskine 
af denne Type blev bygget i 1919 af 
Hans Klemm, og den var udstyret med 
en 12,5 HK. Motor fra en Harley-Da
vidson Motorcykle. Med denne Type 
blev der foretaget en lang Række For
søgsflyvninger, og Resultatet blev i 
1924 Typen Klemm-Daimler L 20, et 
lavvinget, fritbærende Monoplan med 
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Fabrikens sidste nye Type er den 
førnævnte »Klemm Kl. 35«, der, lige
som sine Forgængere, er et lavvinget 
Monoplan af Trækonstruktion. 

Bæreplaner. Midterstykket, der er 
af Staalrør, er fast forbundet med 
Kroppen. Planet bestaar af en Træ
konstruktion med to Hovedbjælker og 
er beklædt med Krydsfiner indtil den 
bagerste Hovedbjælke, medens Resten 
er beklædt med Lærred. Begge Planer 
kan klappes tilbage op imod Kroppen. 

Kroppen er en Staalrørskonstruk
tion med Stofbeklædning. Forrest er 
Passagersædet, bagest Førersædet, 
begge Sæder er stilbare og saaledes 
indrettet, at Faldskærm kan medføres. 
Bag Førersædet er et Rum til Bagage. 

Haleparti og Klapper er af Trækon
struktion beklædt med Krydsfiner. 
Samtlige Styreorganer er anbragt 
Kuglelejer. Dobbeltstyring findes. 

l Ilderstel. To fritbærende Under
stelsben med Hjulbremser. 

Motor. 70/80 HK. Hirth Motor HM. 
60, en luftkølet Rækkemotor med 4 
hængende Cylindre. 

En Faldtank i Kroppen kan rumme 
30 Liter Benin, og en anden Tank kan 
rumme 60 Liter. 

Maskinens øvrige Data er følgende,: 

Længde . . .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. . . 7 ,5 1n 
Højde ........................... 2,05 m 
Spændvidde .. ...... .... .. . 10,40 m 
Planareal .... .............. 15,20 1112 

Tornvægt ..................... 405 kg 
Lasteevne ..................... 300 kg 
Totalvægt .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . 705 kg 
Største Hastighed ...... 200 km/T. 
Marchhastighed ved 75 pCt. 

Motorydelse ......... 180 km/T. 
Landingshastighed ...... 75 km/T. 
Stigetid til 1000 m ...... 6,5 Min. 
Stigetid til 2000 m ...... 15,0 Min. 
Største Højde ............... '4900 m 
Flyvestrækning . .. .. .. .. .. . 800 km 
Flyve tid .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4,5 Time 
Brændstofforbrug pr. 100 km 

11,5 1 

l!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!: 

-/.J.uJk at beJtille 

hos Deres Bog
eller Bladhandler. 
Ved at have fast 
Abonnement paa 
Bladet er De sih
her paa at faa det 
hver Maaned og 
straks, naar det 
udhommer ...... . 
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Dansk Luftfart mangler Kapital til moderne Maskiner. 
Fra Oeneraljorsamlingen i Det Danske luftfartselskab. 

DEN 29. Maj afholdt Det Danske 
Luftfartselskab sin ordinære Ge

neralforsamling. Næstformanden, Ge
neraldirektør Mondrup, aflagde Beret
ning om Selskabets Virksomhed, og 
Slutningen paa denne var ikke særlig 
opmuntrende. Efter at hav.e mindet 
de to afdøde Bestyrelsesmedlemmer, 
Afdelingschef Vilhelmsen og Admiral 
Godfred Hansen, gjorde Generaldirek
tøren Rede for Virksomheden i 193fi. 

De økonomiske Resultater havde 
været overordentlig gode, og med 
Hensyn til Driftsregnskabet var An
tallet af fløjne Kilometre paa Dagruter 
forøget med 31 pCt. til lige ved 400.000 
km og paa Natruter med 95 pCI. til 
ca. 60.000 km. Dette Resultat var op
naaet til Trods for, at den Under tøt
telse, Selskabet modtog fra det Offent
lige, ikke var forøget siden 1925. Det 
var ene og alene en gennemført Øko
nomi i Administration og Drift, der 
havde gjort det muligt for D.D. L. at 
hævde sig i Konkurrencen med de 
udenlandske Selskaber, der paa Grund 
af deres store Statssubventioner var 
langt bedre stillet end D.D. L. 

D.D.L. maa have nyt Materiel. 
Derefter fulgte en langt mere be

drøvelig Fremstilling. Tnods de gode 

» Lockhead Electra« 
af 

British Airways 
Luftflaade. 

Den første af fem Maskiner af den

ne Type der er bestilt til London

Paris og London-Stockholm Ruterne. 

Motorerne er 2 Pratt & Whitney Wasp 

Junior paa hver 450 HK og Maximal

hastigheden er 210 mile i Timen i 

5000 Fods Højde. 

Maskinen kan rumme 1~ Pa sagerer 

samt Fører og Radiotelegrafis t for

uden 400 kg Fragt. 
(Shell Avlntion News) 

Resultater, sagde Generaldirektør 
Mondrup, havde Forholdet imidlertid 
udviklet sig aaledes, at Selskabet var 
ved at b}tve distall'ceret af de uden
landske Selskaber, fordi disse, i [(rafl 
af deres høje Subvention, var i Sla11d 
til al afskrive og forny deres Materiel 
i et Tempo, som del var D.D. L. 11mu
ligl al følge. Dette vil i højere Grad 
vanskeliggøre D.D. L.'i, Bestræbelser 
for at faa Andel i de bedste af Ruterne 
paa København. 

Det er derfor absolut nødvendigt, 
fortsatte Generaldirektøren, at Selska
bet snarest muligt anskaffer nyt og 
konkurrencedygtigt Materiel samt ~ø
ger at faa forøget det Til kud, som 
Selskabet modtager fra det Offentlige, 
og som i Forhold til det Tilskud, der 
f. Eks. ydes i Norge og Sverrig er 
yderst beskedent. 

Siden 1933 har det været Selskabet 
muligt at anskaffe tre ·fore 3-motorede 
Maskiner samt nogle Motorer til en 
samlet Værdi af 1,4 Mill. Kr., men Pri
sen paa en moderne Maskine ligger nu 
mellem ¾ og 1 Million Kr., og derfor 
kan der ikke længere i rette Tid an
skaffes Materiale indenfor de normale 
økonomiske Rammer. Det vil være 
nødvendigt paa en eller anden Maade 

at tilføre Selskabet ny Kapital til Ma
terielanskaffel ser, saafremt det vedbli
vende skal kunne være konkurrence
dygtigt. 

Er Sel skabet ikke det, vil det ikke 
alene være umuligt at opretholde den 
Stilling, man har naaet, men der vil 
begynde en hurtig Tilbagegang, saa
vel i økonomisk Henseende som med 
Heni.yn til Trafikresultater. 

Selskabets Materielsubven lion paa 
100.000 Kr. om Aaret strakte oprinde
lig til til Køb af een Trafikmaskine 
om Aaret, m en nu kræves der mindst 
7 Aars Subvention til en enkelt Ma
skine, og Typerne skifter saa hurtigt 
paa Grund af Udviklingen, at en Ma
skine vil være forældet længe inden 
Udløbet af denne Periode. 

Regnskabet balancerer med 1¼ Million. 

Efter Generaldirektørens Beretning 
forelagde DirPktør Lybye Regnskabet, 
der balancerede med 11 ~ Million og 
viste et Overskud paa ca. 30.000 Kr. 
Alle Valg til Bestyrelsen var Genvalg, 
og efter Generalforsamlingen konsti
tuerede Bestyrelsen sig med General
direktør Mondrup som Næstformand, 
idet man lod Pladsen som Formand 
staa ledig foreløbig. 
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Italienske Flyvemaskiner og deres Resultater. 
Ny Højderekord med Flyvemaskine. 

DEN 7. Maj satte den italienske 
Oberstløjtnant Pezzi ny Højdere

kord ved at naa 15.655 m, og han for
bedrede derved den tidligere Rekord, 
der var sat i England i 1936, med 432 
m. (Bristol Maskine med Bristol Pega
sus, ført af Flyveren Swain). Den nye 
Højderekordflyver fløj et Caproni 
>161c Biplan, udstyret med en Piaggio 
>P. Xlc: R. C. 72" Motor. 

De atmosfæriske Forhold var ret 
ugunstige under Flyvningen, og naar 
det alligevel lykkedes Oberstløjtnant 
Pezzi at gennemføre sin Højdeflyv
ning, skyldes det det store Trænings
arbejde, som til Stadighed udføres af 
en speciel Eskadrille, der er oprette! 
med det Formaal for Øje at foretage 
Flyvninger i meget s tore Højder, og 
som er stationeret paa Flyvepladsen 
ved Montecelio. Eskadrillen har for
skellige Maskintyper og Motortyper til 
s in Raadighed. 

Maskinens Førerrum var aahen I, 
idet man gør gældende, at dette er al 
foretrække fremfor et hermeti sk luk
ket Førerrum, fordi det dels tillader 
Flyveren større Bevægelsesfrihed og 
bedre Udsyn og dels forhindrer Dug
dannelser paa Instrumenter og Vin
duer. Til Beskyttelse mod Opholdet i 
Stratosfæren var Oberstløjtnant Pezzi 
udstyret med en særlig, gummiim
prægneret Dragt, der om Livet slut
tede til et Metalkorset, paa hvis over
se Kant var fastskruet en dykkerlig
nende Hjælm. Indenfor Flyverdrag
len, der var elektrisk opvarmet, ved-

ligeholdtes et konstant Tryk, ligesom 
der naturligvis tilførtes den nødven
dige Iltmængde. 

Efter Landingen udtalte Flyveren, 
at han ikke havde følt det mindste 
Ubehag under hele Turen. »Jeg følte 
mig ganske vist lidt ensom og inde
spærret, da jeg helt lukkede til for 
Hjælm1•n «, sagde han efter Landingen, 
>men det Ubehag fortog sig ret hur
tigt, og forøvri gt er der nok at tænke 
paa. Ins trumenterne vaager man over 
hele Tiden, og bes tandig sidder man 
og tænker paa, om man nu ogsaa knn 
naa højere lil vejri, . Takket være min 
særligt kon struerede Drngt mærkede 
jeg intet til de 70-i Kulde, det ringe 
Lufttryk eller Illmanglen udenfor.« 

-0-

Caproni »llil c, der er specielt kon
strueret til Højderekordflyvninger, er 
en Videreudvikling af Caproni > 113«, 
hvormed Italieneren Donati den 11. 
April 1934 naaede 14.433 m. Det er 
el Biplan, hvis Planbredde er 14,25 111, 

Længde 8,25 m, Højde 3,54 m og sam
let Bæreflade 35,3 m' . Kroppen og 
Halepartiet er sYejtsede Staalrørskon
struktioner, m edens Bæreplaner og 
Klapper er Trækon.'>truklioner. 

Motoren er en luftkølet Stjernemotor 
med 14 Cylindre i to Rækker, og paa 
Grund af visse foretagne Ændringer 
i en original Seriemotor er det lykke
des at bringe Y clelsen op paa ca. 1800 
HK. 

-0-

De .'>ene.'>lc Højderekorder, der har 
\'æret sat, er folgende: Hi. September 

Caproni .161• Biplan. 
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1932, Uwins, England, 13.404 m; 28. 
September 1933, Lemoine, Frankrig, 
13.661 m; 11. April 1934, Donati, Ita
lien, 14.433 m; 14. August 1936, Detrc, 
Frankrig, 14.836 m; 28. September 
193H, Svain, England, 15.223 m. 

Paa Grund af de forholdsvi.'> smaa 
Forøgeb;er af Højderekorden, der er 
.'> kel cle sitl.'>te fem Aar, er man i vis.'>e 
Fagkredse af den Mening, at man med 
de nuværende Motortyper saa at s ige 
har naaet den Tophøjdc, det overhove
det er muligt at naa. 

Alt for sikker i Sagen bør man 
imidlertid ikke være, for i Flyvnin
gens Historie har man saa mange 
Gange erfaret, at alle Profetier er ble
vet gjort til Skamme. 

To nye Verdensrekorder. 

Macchi Castoldi .M. C.94•. 

DEN 8. Maj satte Amfibie-Trafik
flyvemaskinen l\facchi >M. C. 94 c 

lo Verdensrekorder med 500 og 1000 
kg Las t (Nyttelast) ved at opnua en 
liennems nitshastighed paa 257 .138 
km /T. Et Par Dage i Forvejen op
naacde den samme Maskine lo andre 
Rekorder for Amfibier, nemlig Haslig
hed.'irekordcrne over 1000 km og 2000 
km Bane, idet der blev føjet med en 
Gen nemsnitsfart paa 248.967 km/T. 

»M. C. 94« har Plads til 12 Passa
gerer. Dets Data er: Længde 15,5 111, 

Spændvidde 22,8 m, Tdmvægt 4 700 
kg, Lasleernc 2100 kg, Totallast (i800 
kg, størs te Ha..,tighecl ved Jorden 278 
km/T. 

Det er udstyret med lo Wright Cy
clone Motorer paa 750 HK. 

Verdens hurtigste Luftrute. 

DE sids te to Maaneder har Italien 
kunnet smigre sig med at have 

Yerdcns hurtigste Luftrute, idel den af 
, Aero Linee Italianec aabnede Hule 
meJlem Turin og Paris gennemflyves 
med en. Marchastighed paa 350 km/T. 

Materiellet, der benyttes, er Fiat 



Fiat .A. P. R. 2• Trafikflyvemaskine. 

>A. P. R. 2.« tomotorei;Ie Trafikflyve
maskiner med Plads til 8 å 10 Passa
gerer foruden Post og Bagage. Ved 
Kon•struktion af Maskinerne har Fa-

briken haft følgende Formaal fur Øje: 
Hurtighed, Sikkerhed, Bekvemmelig
hed og ringe Driftomkostninger, og 
Praksis har vist, at Maskinerne op-

Vellykket Flyvestævne i Kastrup. 
Ib Aller sejrer, Erik Hoff Hansen bliver Nr. 2 og Beige Jensen Nr. 3. 

SØNDAG den 23. Maj fandt Forenin
gen >Danske Privatflyverecs 2'aar

lige Konkurrenceflyvning Sted med 
Kastrup Lufthavn som Start og Maal. 
Flyvningen foregik over en ca. 120 
km lang Trekantbane fra Kastrup til 
Lille Valby nord for Roskilde og Eb
berup sydøst for Holbæk. Efter Af
slutningen af Distanceflyvningen fore
tog hver af Deltagerne en Landing til 
l\Iærke i Kastrup Lufthavn. 

Aeronautisk Selskabs Sportsudvalg 
havde været behjælpelig med at tilret
telægge Konkurrencen, og Formanden 
for Sportsudvalget, Kaptajnløjtnant 
Erik Rasmussen ledede Flyvningen, 
bistaaet bl. a. af Ingeniør V. Prytz, 
Premierløjtnant Ravnskov og Heinr. 
Jensen. Paa Selskabets Vegne havde 
endvidere Kaptajn Bjarkov bistaaet 
>Danske Privatflyvere« med de mange 
Forberedelser. 

vilde være at frigive de Maskiner, der 
nu henstaar til ingen Verdens Nytte -
og til liden Glæde for det strenge Va
lutakontor. 

De 12 Deltagere, der alle gennem-

fylder alle de stillede Fordringer. Ru
ten Turin- Paris, der er paa 650 km, 
har med fuldt las tede Maskiner været 
gennemfløjet paa 1 ¾ Time, d. v. s. 
med en Gennemsnitsfart paa 380 
km/T., hvorunder kun 75 % af den 
samlede Motorkraft har været udnyt
tet. 

Den nye Fiat TrafikflyvemasKine 
har en meget rummelig Krop, idet der 
forude er Plads til 2 Flyvere; bagved 
Førerkabinen har Radiotelegrafisten 
sin Plads, og saa følger den rumme
lige Pai.sagerkabine, Bar, Toiletrum og 
Bagagerum. Der er foretaget den mest 
moderne Lydisolering saaledes, at 
Støjen fra Motorerne saa at sige ikke 
mærkes af Pa-;sagererne. 

Maskinen er udstyret med to Fiat 
>A. 59 Re Motorer, hver paa 700 HK. 
(i 2000 Meters Højde), og lastet kan 
Maskinen holde sin Højde paa een 
Motor. Propellerne er Fiat-Hamilton 
med to Indstillinger. 

Understellet kan trækkes op i Planet. 

førte Flyvningerne uden Uheld af no
gen Art var' følgende: 

Ib Aller, Hof! Hansen, Sejer Dybro, 
Helge Jensen, Augustinus, Baron Ples
sen, Holger Andersen, Ejvind Vøgg, E. 
G. Ruben, T. Fabricius Hansen, Aage 
Rasmussen og Fru Gerda Wærum. 

Det vellykkede Stævne, der havde 
lokket en Mængde Københavnere til 

(Fortsætte• Side 17) 

Konkurrencen talte 12 Deltagere, og 
naar Antallet var saa stort, skyldes det 
Luftfartstilsynets og Toldmyndighe
dernes Imødekommende, idet man 
midlertidigt havde frigivet tre af de 
plomberede Maskiner, der til daglig 
henstaar ubenyttet i Kastrup Luft
havn. Dette Skridt fra Myndigheder
nes Side havde naturligt vakt Glæde 
i Sportflyvernes Kreds; nægtes kan 
det heller ikke, at Plomberingen af 
Maskinerne var et haardt Slag for de 
flyvebegejstrede Ejere, og glædeligt 
vilde det være, om den midlertidige 
Frigivelse var et Skridt paa Vej til 
fuldstændig Frigivelse. Den private 
Flyvning trænger til al den Støtte, den 
kan faa, og en for Staten billig Støtte De tre Præmietagere : Ib Aller, Helge Jensen og Erik ffo// Hansen. 
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Vejle.dning for · Bygning af Svæveplaner. 
Opbygning af Plwicelle til Slcoleplw1el 

Stamer-Lippisch«. 

Fig. 16 Yiser den ene Halvdel al' 
Plancellen til Skoleplanet Slamer-
Lippisch<. 

Uden Overdrivelse kan man vel 
paaslaa, at en Slamer er del simp
leste Luftfarloj, der er kon-.Lruerel til 
Skolebrug for vordende SYæveflyvere, 
og trods i.in Alder, bærer hele Kon
s truktionen Præg af Kom,Lrnklørernes 
intime Kendskab til Svævefly,·ningcn~ 
Teori og Praksis, ja man kan roligt 
~ige, at i en >Slamer« er nedlagt al 
den praktiske Erfnring og teoretiske 
Kunnen, som har d:rnnel Grnndlaget i 
den tyske Svæveflyvningen~ Hi~toric. 

Et Stamer-Lippisch Skoleplan op
fylder alle de Betingelser, der ma:1 
fordres netop af el Skoleplan . 

Del er let, billigt og hurtigt al byg
ge, det er meget let at flyve , idel no
rene ikke virker hurtigere end, at Ele
ven nemt kan naa at rette de l\Ianøvre
fejl, som enhver Begynder gør sig 
skyldig i, og saa har det den for et 
Skoleplan saa heldige Egenskab, at 
>Stalling« ikke indtræder pludseligt. 

Som det fremgaar af Figuren, be
slaar Plancellen af 2 Brædlbjælker, en 
For- og en Bagbjælke af samme Di
mension og saaledes arrangeret, al 
Luftkraften ved max . Opdrift ligger 
micll imellem Bjælkerne. 

1-l\'er 4. Ribbe er en Styrkeribbe, og 
mellem diM,e, fra Krop til Ophæng
ning!.heslagene, er der tre enkelte Kla
,·erlraadskryds, der har til Opga\'c at 
optage Fronlmodi,land samt Spændin 
ger hidrørende fra Haleopspæ ndingcn 
og Landing. 

Fra Opspændingi,bm,lagene til Plan
tippen er der en kraftig Afsti vning 
heslaaende af dobbelte Træ-Kr) th 
med en Kryd~finerbeklædning, ll\'i'> 
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Af Ingeniør C. Nielsen. 
(Fortsat fra !arrige Nr.) 

Opgave del er al forhindre de Sving
ninger, der vil ops taa ved den, under 
i\Ianovre, vekslende Luftkraft. 

Balnnceklappern t' , der er bygget 
som en Forl~ællclsc af de normale 
Hibbcr, er monteret direkte paa Bag
bjælkcn , de er af"tivet med Lister 
med Krydfinerheklædning. 

Som sædvanlig er Plancellens For
kant beklædt med Krydsfiner. 

0 pbygniugcn. 

Del fornd.sa~lles, at Materiale elc, er 
valgt efter de Regler som omtalt gen
nem Artiklerne. 

\ 'cd Opbygn ingen a f Ribberne, som 
er omtalt i Artiklen, Flyv Nr. 12/1!131i, 
maa del paa~es, at Forkanten paa Rib
berne faar den rigtige Form, og at Li
'>lern c afs luttes med en Udfyldning~
klods. 

Herimod syndes der ofte, men del 
,naa fors taas, at Forkanten af Ribber
ne skul danne Understøtning for 
Krydfinerbeklædningen, del er ikke 
denne, der skal dække over evt. Ska
vanker. 

Ved Frems tilling af Lasker til disse 
Ribber, der alle er ens, kan det gøres 
'>Om vi s t paa Fig. 17, hvorved der ~trn
res baade Tid o~ :\Iateriale. 

Fig. 17 \'i .ser et Stykke Krydfiner, 
hvorpaa Laskerne er indtegnet. 

Før-.t tegne~ en Række parallelle Li 
nier med en Af~tand svarende til La
<,kem, Hø.ide h, derefter dele!. Linierne 
i Stykker ~varende til Laskens stors te 
Side '>, og ..,aalcdes at lnddelingen af 
hveranden Linie forsydei. •~~-

Efter Opmærkningen skæres La
skerne ud ,·ed Hjælp af Kniv og Li
nial. 

, 

Man skærer helt igennem, men saa 
dybt, at Laskerne let kan skilles ad til 
Slut. 

Paa denne Maade opnaas en rationel 
Udll'yttelse af Materialet samtidig med 
at man faar pæne og ensartede La
'>ker. 

Før Ribberne monteres, opmærkes 
deres Plads først pa? Planbjælkerne. 

Delle gøres lettest ved at lægge 
Planbjælkerne sammen, Flade mod 

Flade, hvorefter Ribbeinddelingen 
indtegnes paa begge Bjælkekanter, paa 
denne Maade bliver de to Sæt Plan
bjælker absolut ens. 

Herefter skydes Ribberne ind paa 
Bjælkerne i den Rækkefølge som Teg
ningen viser, hvorpaa de rettes ind 
efter Opmærkningen og fastholdes til 
Limning ved Hjælp af nogle Stifter, 
saaledes at alle Ribber ligger til Bjæl
ken en ten for oven eller forneden. 

Klapribberne fremstilles i et med de 
korresponderende Planribber, hvilket 
gør Montagen af Klapperne lettere og 
nojagtigere. 

Bjælkerne til Klapperne kan deref
ter let skydes paa Plads, naar Ribber
ne er monteret. 

Alle Ribber sammenlimes nu med 
Bjælkerne ved Hjælp af Trekantlister 
eller 1/t Stafflister som omtalt i Artik
len, Flyv Nr. 3/1937. 

Er Ribberne monteret, monteres 
derefter Beslagene til den ud- og ind
vendige Opspænding, hvorefter de to 
Planhalvdele anbringes i Forlængelse 
af hinanden og rettes op, saa Forkan
ten >flugter< baade vandret og lodret, 
samtidig rettes for Vridning. 

Har man saaledes forvisset sig om, 
at alt er i Orden, monteres Trækryd-



Naar jeg bliver stor 

LUFTFARTSUDSTILLINGEN i Aal
borg sluttede officielt d. 11. Apr., 

men ogsaa kun ofificielt, den har nem
lig sat sit Præg saa dybt, at man endnu 
kan komme til Udstilling. 

I næsten hver Gade kan man høre 
Ungdommen proklamere Udstilling, og 
det er ganske interessant at se en saa
dan Luftfartsudstilling arrangeret af 
Børn, Svævemodeller, Legetøjsmasld
ner og primitive Træmodeller arrange
ret paa kunstfærdig Vis, taler sit tyde
lige Sprog om den Interesse U dstillin
gen har vakt, ogsaa hos den yngste 
Generation. 

Over Byens Tage brummer Luft
fartsselskabets store Fokker, og paa 

sene og Endelis terne samt Af tivnin
gen i Klapperne. 

Naar Beslagene til Kroptilslutningen 
herefter moll'teres, maa det paases, at 
de to Beslags Boltemidtlinie staar vin
kelret paa Planbjælkerne. 

Næsebeklædningen skal nu monte
res, og dette gøres lettest, naar de fo 
Planhalvdele rejses med Næsen pp
efter. 

Næseribberne afrettes derefter saa 
man er sikker paa, at Beklædningen 
ligger til paa alle Ribber og Yirkelig 
udfylder den Opgave, der er den til
tænkt. 

Efter Næsebeklædningen kommer 
Bagkanten, og Planet er nu klar til 
Montage af Klavertraad krydsene og 
Styrelinern'e til Klapperne. 

Ved Opspænding af Klavertraads
krydsene skal de to Plan!halvdele an
bringes paa Kroppen, og det maa paa
ses, at Forkanten efter Opspændingen 
flugter, at Krydsene ikke trækker Pla
net frem eller tilbage, ligelede maa 
man passe paa, at Krydsene ikke 
spændes saa stramt, at Styrkeribberne 
bøjes. 

Klavertraadskrydsene maa udføres 
saaledes, at de ikke kan trækkes ud af 
Beslagene eller forlænges ved Paa
virkningerne under Brugen. 

Ved Montagen af Beslag, Ruller og 
Wire til Klapperne maa det gøres saa 
omhyggeligt, at Wirerne ikke slæber 
paa noget Sted, men frit og uhindret 
kan bevæges. (Fortsættes I næste Nr.) 

vil jeg være Flyver! 

Fra luftfartsudstillingen i Aalborg. 

Marker og aal'me Pladser tumler Ung
dommen sig med deres mere eller 
mindre vellykkede Exemplarer af Mo
deller, men alle vidner de om Interesse 
for Flyvningen, og mangen en Drenge
fantasi er selv om Bord i sin Model og 
flyver ind i det store Eventyr, og spør
ger man Drengen med sin Model, hvad 
vil du være, naar du bliver stor? fal
der Svaret prompte! Naar jeg bliver 
stor, vil jeg væ re Flyver! 

Opfyld Drengens Ønske, lad ham 
blive Flyver fra Dreng af, start en l\Io
delklub, og I har ham som Medlem 
først som Modelflyver, og siden vil I 
faa Glæde af ham ~om Svæveflyver, 
den bedste Indsigt i Flyvning faas 
gennem Modelflyvning. Flyvning er 
Nutidens Løsen i vort farende Tempo, 
Ungdommen vil flyve, og den skal 
flyve. 

For at fastholde og udvide Interes
sen for Flyvningen, har vi nu inden
for »Aviator« startet en Modelflyve
klub, og det synes, som vi skal faa 
Glæde af den, skønt Foreningen er 
gan ske ny" kan vi allerede notere os 
for et ikke ringe Antal Modeller. 

Paa vort Værkster arbejder vore 25 
Medlemmer under Højtryk, der limes 
og save af Hjertens Lyst (vi skal nem
lige have Klubkonkurrence efter Pin-

se) vi har allerede flere Strolch Faf
nir, Griine Post, Flensted Jensen og 
2 Stk. 3 Mtr. Havx, kort sagt allerede 
en fyldig Repræsentation. 

Resultater har vi ogsaa nogle a r, 
hvad mener I f. Eks. om en 1 Mtr. 
Flensted Jensen, der har fløjet i 31~ 

li/lin. fra 40 Mtr. Højde i Termik, eller 
en Strolch, der har fløjet 4 ½ Min og 
en Længde af ca. 3 Km . 

Lad os høre fra andre Klubber, hvil
ke Resultater I har opnaaet, og lad o~ 
faa nogen Konkurrence igan.g, det er 
Konkurrencen, der vedligeholder In
teressen. 

Indberet hver Maaned Eders bedste 
Resultater til >Flyv«, alle.. andre 
Sportsklubber har deres Resultater of
fentliggjort, lad os gøre ligesaa. 

Ogsaa med Svæveflyvningen er vi 
ved at komme med trods alle vore 
Genvordigheder og Modgang har vi n,u 
vort Plan paa Marken, og Medlemmer
ne har allerede haft mange vellykkede 
Starter, og selvom vi ikke der har no
gen Rekorder, er Medlemmerne alle
rede saa fortrolig med Flyvning, at 
der ogsaa indenfor >Aviator« skal bli
ve sat Rekord, et nyt Byggehold er 
igang med et Skoleplan, som ven tes 
færdig til Efteraaret. 

B. Høyner. 
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Vi mødes i Modelflyverlejren i Sommerferien. 
Dannelse af Dansk Modelflyver Forbund. 

MED Pinsen, 1937 blev en ny Æra 
i Dansk Flyvnings Historie indle

det, idet det første nationale Model
flyvcstævn e fandt Sted i Forbindelse 
med den nf Odense l\fodcl-Flyveklub 
arrangerede Modelflyverlejr i det 
danske Rhøn c, Pilebakken ved Tom

merup paa Fyen, Øens næsthøjeste 
Punkt. Samtlige danske l\loclelflyvc
klubher var indbudt under de me~t 
gunstige Omstændigheder, idet hver 
Deltager fik Kost fra Lnrclag Efter
miclclag Lil Mandag Eftermiddag for 
4 Kr. Hver Klub fik en Standard med 
Dansk Model-Flyver Forbunds Em
blem og Klubbens Navn eller Hjem
~led. Mecl hver Standard fulgte der en 
Snlvplade til Minde om Stævnet. 
O. l\L-F. havde dertil skænket smukke 
Pr:emier i Form af Sølvbægere, -pla
der. 0. M.-F. mente, at man med denne 
Initiativlagen havde banet Vej fo r 
l\Iuligheden af Dannelsen af D. M. F. 
Men kun 5 Klubber foruden 0. M.-F. 
af de eksi -;terende 23 gav Tilsagn om 
Dellagelse, og en af de 5 udeblev end
og. Ideen med Modelflyvelejr er god. 
Pinselejren blev absolut en Sukces. 
Det var el pragtfuldt Syn højt oppP 
fra Pilebakkeni, Top med del skønne 
omgivende Landskab under en Him
mel med de lækreste Skyer al skue ned 
over Tellbyen med det rygende Baal 
\'Cd Bakkens Fod. Naar man stod nede 
i Lejren, saa man hvert Øjeblik en 
Model ~tryge hen over Hovedet paa 
ccn. i\lan skulde mangle al Forstaaelse 
for Flyvningen og den<; Etik for ikke 
al komme i Stemning. Selve Lejrlivet 
var, ~-om rlet k l•JHlc<; f'ra andre Bevæ
gehcr, ~om Spejder, Gymna<;likhevæ
gchcn, herlig. Det s tore Eksperiment: 
i\lodelflyvning og Lt'jr~port kombine
ret, var lykkedes, og endda med Held. 
Man herte i\lodelflyverc fra andre 
Klubben al kende, man udvekslede Er
faringer om de for~kclligc Typer, for. 
lalle 0111 de Oplevcher man havde 
hat'l. En Ting blev alle klar o\'cr, og 
riet var, at 11\'b D. ~I. F. ~kal clanne~. 
~aa skal det va~re i en Lejr. Hidlil har 
D. i\l. F . kun figureret paa Papiret. 
;\h•n 11 u hør det være en Realilet, thi 

Motormodellen H.N.12 Kr. 5.75 
do. do. Byggesæt » 3.25 

Modeltegninger. 
Alt i Modelmaterialer 
Prisliste sendes mod Porto. 

Helge Nielsen, 
Guldbergsgade 724, Kbhvn N. 
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uden den faar man ikke de nødvendi
ge faste Rammer for de forskellige 
Klubbers Organisation og sidst men 
ikke mindst, En.'>artethed. D.1\1. F. skal 
i Lighed med Dansk Svæveflyver 
Union være en Underafdeling af Del 
Kongelige Danske Aeronautiske Scl
!>kab. Thi kun derved opnaas den na
tionale og internationale Anerkendel
se. En af Vanskelighederne ved Dan
nelsen af et saaclant Forbund er, at de 
fleste Modelflyvere næppe kender 
mange Kolleger uden for !>in Klub, ej 
heller er det en simpel Sag, at faa 
samlet Delegerede fra 24 Klubber 
spredt over hele Danmark. Nu er der 
imidlertid en gunstig Lejlighed til 
Dannelsen af Dansk Modelfyver For
bund, og den maa ikke gaa vor Dør 
forbi. Illustreret Familie-Journal, som 
allerede med en Propagandaartikel 
om l\lodelflyvning har taget denne 
Dansk Flyvnings Benjamin under sine 
Vinger, har yderligere taget Initiativet 
til Nloclelflyvningeni, Fremme her i 
Landet, idet Bladet indbyder til Mo
delflyvelejr i Sommerferien i Tiden 
fra d. 1. Aug- 7. Aug incl. F. J . . ,ør
ger for Telte, og hver Deltager ~kal 
for Maden erlægge en saa h~,keden 
Sum som 15 Kr. Indtegningen til Lej
ren slutter d. 1. Juli. Del forelnbige 
Program for Lejren, som clog maa re
gulere-. efter Vejret, er: Lørdag: Lej
ren sættes - Søndag: Træning -
Mandag: Tra•ning - Tirsdag, Onsdag 
og Tors dag: Konkurrencer - Fredag: 
Opvi-;ninger og Indflyvning af ;\lo
deller, som er hygget i Lejren - Lor
dag: Lejren brydes. Model Materiale, 
Tarm, vil uds tille og dcmon~trere ;\lo
deller, der vil blive holdt in;,trnklivc 
og underholdende Foredrag. Man 
haaher paa, al faa en Hcpnc;,cn lan t 
for tyi,k iVlodelflyvning herop. Tysker
ne er jo d el ;,Lore Foregangsfolk, i~ær 
paa Sncvemodelflyvningen;, Omraade. 

K. Flensted Jensens nye 
.Modeller: 
Svæveplan, Tegning med trykt Bygge
vejledning og Materialeliste .. Kr. 2,25 
Byggesæt, fineste Materialer. - 5,00 

Motormodel, Tegning m. trykt Bygge
vejledning og Materialeliste .. Kr. 1,75 
Byggesæt, fineste Materialer. • 7,00 
Eneforhandler: 

RASTED'S BOGHANDEL, Hellerup 
Franca Forsendelse mod Forudbetaling. 

Postkonto 1519. Frimærker modt. som Betaling. 

Paa Motormodelflyvningens Himmel 
er der en ny Stjerne dukket op, og 
det er vores Brødre »hinsidanc . Der
for haaber man ogsaa paa Deltagebe 
fra den kendte Modelkonstmklør, Dr. 
Arvid Palmgren fra Gøteborg og de 
berømte Brødre Åke og Rune Roggen
lin, hvis Navne figurer øverst paa alle 
Rekordlis ter i svenske Motormodel
konkurrencer, hvor de vel al mærke 
har deltaget. Lejrens Dellagere vil 
'>aaledcs ha\'e Lejlighed til at se det 
fineste rine, som de store Kanonere 
kan præstere. For Begyndere vil der 
være Adgang til Kursus med Bygnin
gen af en Jetbyggelig Model en 2 Ti
mer daglig. Lejren kulminerer i en 
Konkurrence, hvortil Familie Journa
len udsætter 2 danske >Lord Wakc
field « Pokaler for henholdsvis Motor
og Svævemodeller. Desuden vil der 
blive udsat Opmuntringspncmie1· i 
Form af Byggesæt o. I. Lejrens Della
gere vil ved Lodtrækning faa Chancen 
Lil at faa en Flyvetur. Hver Dellager 
skal selv medbringe det nødvendige 
Lejrudstyr, bl. a. Sovepose. 

Danske l\lodelflyvere, vaagn op Lil 
Daad ! i\locltag delle grandiose Tilbud 
med Ky!-,haand. !\lod talrigt! Og Lil 
l\lodclflyvcklubherne: Nu er Tiden in
de Lil Handling. Nu eller alclrig blh•e1· 
Dan~k l\loclelflyverforbund dannet, og 
det skal være det første Allernali ", 
;,om rnaa og skal gaa af med Sejren. 
Hver Dansk Moclelflyvcklub møder 
mindi.t med 5 Medlemmer, og -
D. K. D. A. S. er en Underafdeling ri
gere. Paa Gensyn i »DET DANSKE 
HHØN « : Johannes Thine.~en. 

En ny Sejrsmodel 

Motormodellen »GLORIA« 
Spændvidde .. ...... . 99 cm 
Byggesæt. . . . . Pris Kr. 6,50 

Samme Model som "BABY": 
Spændvidde ......... 49 cm 
Byggesæt. . . . . Pris Kr. 4,50 

Ny illustreret Prisliste. 
Sendes mod 15 Øre til Porto 

Model Materiale • Tarm 



FAAS I ALLE LUFTHAVNE JORDEN OVER. 
A/s DANSK-ENGELSK BENZIN & PETROLEUMS CO., SHELL-HUSET, KØBENHAVN V. 
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· Dansk .Modelftyver Forbunds Rekordliste 
l\Iotormodeller under 50 cm Spændvidde: 

Tid: 22,7 Sek. ( »Ørn «, Odense). 
Distance: 116 m ( »Ørn«, Odense). 

l\lotormodeller 50-100 cm Spændvidde: 
Tid: 45,2 Sek. ( >l\faagen «, 'Skjern). 
Distance: 39 m > \Varneforrl«, 
Odense). 

l\lotormodeller 100- 150 cm Spændvidde: 
Tirl: 1 Min. 2,3 Sek. (Kon'ilr. af 
Svend Herborg, Skern). 
Di:..tancc: 380 m (»Prib,choWf , 
Odense). 

~lotormodeller 150- :J00 cm Spændvidde: 
Tid: 26,4 Sek. (Polzin «, Odense). 
Distance: 

Snc,·cm111lell1•r und1•r 100 cm i S11ænd: 
a) Tid: 

Distance: 250 m ( »Knirp!> «, 
Odense). 

b) Tid: 32 Sek. (, Knirpsc, Odense). 
Distance: 500 m ( »Knirps «, 
Odense). 

Svævemodeller 100-150 cm Spænd: 
a) Tid: 8 l\lin. 57,!i Sek. (Sv. H. 1, 

Skern). 
Distance: 9050 m (Sv. H. 1., 

Skern). 
b) Tid: 1 Min. 34 Sek. ( »Baby«, 
Odense). 
Disance: 425 m ( »Baby«, 
Odense). 

Svævemodeller 150-300 cm Spænd: 
a) Tid: 6 Min. 4 Sek. (Slrolch «, . 

Haslev). 
Distance: 870 m , Strolch«, 
Odense). 

b) Tid: 3 Min. 42,2 Sek. ( ~strolch«, 
Odense). 

Di stance: 870 m ( »Strolch «, 
Odense). 

a) Højstart, b) Haandslart. 

Ovcnstaaende Rekordlblc er udar
bejdet paa Grundlag af de Rapporter, 
som »Flyv« har modtaget fra l\Iodel-

.Fafnir•. 
Ringsted Modelflyveklub. 
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flyveklubberne Muligvis er den ikke 
up-to-date, idet der maaske er en eller 
anden Klub, som har eet eller flere 
Resultater, der er finere end ovenstaa
ende. >Flyv« vil derfor i l\Iodelflyvc
klubhernes egen Interesse anmode 
disse om med tilbørlige Mellemrum al 
holde »Flyv« :\ jour med Rekorder sal 
i ovennævnte Klas!>cr. Del er al haabe, 
at Rekordli s ten hurtigt maa skifte Ud
seende, - naturligvis dog kun i den 
rigtige Retning. Selv om man ikke 
driver l\Iodelflyvning for Hekordernei, 
Skyld, kan man ikke komme uden om, 
al en Rekordliste foruden at være cl 
l\Iaal for dan-;k .Modelflyvnings Stan
dard er en Stimulans, som sporer til 
!>ladig og fortsat Fremgang for de en
kelte mubber i Almindelighed og 
9an!>k l\Iodelflyvning i Særdeleshed. 

Johannes Thinesen. 

To .Københavnere•. 
Hingsted :\lorlelllyvekluh. 

PRÆMIERNE 
Den udsatte Præmie: et Eksemplar 

af l>Dansk Fly vnings Historie« blev 
vundet af følgende: 

Kis. 1. Skjern l\Iodelflyveklub. 
Kis. 2. Skjern l\Iodelflyveklub. 
Kis. 3 A. Skjern l\Iodelflyveklub. 
Kis. 3 B. Odense l\Iodelflyveklub. 
Kis. 4 A. Haslev l\Iodelflyveklub. 
Ki s. 4 B. Odense Modelflyveklub. 

Bogen bliver tilsendt Klubberne. 

FRAMODELKLUBBERNE 

DET meddeles herved, at der den 10. 
April er stiftet en l\Iodelllyveklub for 

Sønderl1org og Omegn. Klubbens Navn 
er >Als Modelflyveklub«. Eventuelle 
Flyvere bedes melde sig til Forman
den, Hr. Agerley, Blegen 9, Sønderborg 
( træffes bedst Mandag fra 3- 4), eller 
et andet .Medlem af Bestyrelsen. 

Paa muhhens Vegne 

H, Agerley, Formand. 

Rekordmode/len fra Skjern, SV H 1, der 
har sat skandinavisk Rekord. 

Meddelelser fra 
Dansk Svæveflyver Union. 

DANSK SV ÆVBFL YVER UNION 
har udgivet en Flyvebog, som skal 

føres af alle Glide- og Svæveflyvere, 
Bogen skal virke som en Kontrol over 
de Flyvninger, Iwer aktivt Medlem af 
en Klub under Dansk Svæveflyver 
Union har foretaget. 

Bogen kan bestilles gennem Klub
berne, og Prisen er Kr. 0,75 p_r. Stk. 
Til h ver Bog bedes medsend! et Foto
grafi af den, der skal have Bogen. 
Flyvebøgerne bliver autoriserede af 
Dansk Svæveflyver Union og er kun 
gyldige med Unionens Stempel. 

NYE SVÆVEFLYVERE 

DANMARK har faaet sin første kvin
delige Svæveflyver. Det er Fru 

Jenny Palm, Medlem af »Dansk Svæ
veflyverskoles Klub«, der d. 2. Maj 
paa Klubbens Øvelsesterræn aflagde 
den foreskrevne Prøve for Opnaaelsen 
af »A« Certifikatet. Samtidig fik d'Hrr. 
Carl Silberg, Erik Larsen, B. H. Pe
tersen og Carl Otto Nielsen deres »A« 
Certifikat. Sidstnævnte var tillige 
Danmm:ks yngste Svæveflyver, idet 
Carl Otto Nielsen kun er 15 Aar gam
mel, en ganske god Præstation af en 
ung i\land i den Alder. Klubben har 
paa 4 Træningsdage haft over 400 
Starter, hvilket maa anses for et over
ordentligt fint Resultat. At dette He
sulat har kunnet opnaas skyldes i for
ste Række de to fortrinlige. Flyvelæ
rere, Klubben er i Besiddelse af, d'Hrr. 
Militærflyver Henning Olsen og Fabri
kant Sigurd Sjøholm. 

Ligeledes er udstedt »A« Certifika
ter til Hr. Maskinmester Viggo Peter• 
sen, Køge Svæveflyverklub og Hr. Ar
ve Hansen, Reersø. - Slagelse Flyve
klub. Dansk Svæveflyver Union byder 
hermed de nye Flyvere velkomne i 
vore Rækker. 



Meddelelser fra Selskabet. 

Stor Flyveudstilling I Prag. 

I Dagene fra den 12. til den 20 . .Juni 
afholdes der en stor Flyveudstilling 

i Prag, der giver en fuld s tændig Over
sigt over Udviklingen af den tcheco
slovakiske Flyvning. 

Ny fransk Haandbog I Bygning af Svæve-
planer m.m. 

DET kendte franske Forlag, Librai
rie des Sciences Aeronautiques, 

Paris, har nylig udsendt en ny flyve
teknisk Haandbog af M. G. Sablier: 
Manuel pratique de com,truction de~ 
planeurs et des motorplaneurs Lill ige
med tre Konstruktionstegninger bl. a. 
af et nyt Rekordsvæveplan. AIJe nær
mere Oplysninger vil kunne faas ved 
Henvendelse til Selskabets Kontor. 

, De nye Verdensrekorder. 

F. A. I. har nu udsendt den nye Lil.le 
over Rekordhøsten i den forløbne Del 
af 1937. >Flyve skal bringe Listen i 
næste Nummer. 

Nye Medlemmer 
af Kgl. Dansk Aeronautisk Selskab. 
Raadhusbetjent Alf. Dochedahl. 
Flyvemekaniker Helge Arnbjørn Niel-

sen. 
Løjtnant af Reserven N. W. Buchhave. 
.Johannes Thinesen. 
Th. Chrone. 
Direktør Per Rønberg. 
Ingeniør .Johan Magnusson. 
Ingeniør cand. polyt. Fabricius 

Hansen. 
Stud. polyt. Ernst .Johan Nørgaard. 

Sagfører M. Jespersen. 
Erik Fonnesbech. 

-t 
Kontreadmiral 

Godfred Hansen 
død. 

Kontreadmiral Godfred Hansen . 

FORMANDEN for Del Danske LufL
fartselskabs Bestyrelse, Kon tre

admiral Godfred Hansen, er død. Ad
miralen havde ligget syg i nogle Dage 
af Forkølelsesfeber, og ved 2-Tiden 
om :Morgenen den 27. Maj incltraadle 
en Hjertelammelse, der med det sam
me medførte Døden. 

Admiral Godfred Hansens Navn var 
kendt og højt agtet i vide Kredse. 
Allerede som ung Søofficer viste han 
sit friske Initiativ og Vovemod, da han 
som Næstkommanderende deltog i 
Roald Amundsens Gjøa-Ekspedition 

Flyvemaskiner 
bygges 

vedligebcldes 

repareres 

KRAMME - LUFTHAVNEN 
.._ 

gennem Nordvest-Passagen i 1903- 06, 
og de samme Egenskaber prægede 
hans Virke senere i Livet. Faa Søoffi
cerer har levet et saa alsidigt og be
givenhedsrigt Liv snart i arktiske 
Egne, snart paa Opmaaling ved vore 
tidligere vestindiske Øer. Som Fører 
af Postskibe mellem Danmark og I s
land, som Qhef for >Niels Juel c: til 
Middelhavet og paa Kongerej!>er, !>0111 
mangeaarig Adjutant hos Hans ~faje
stæl Kongen og !>Om Chef paa adskil
lige 'togter ydede han sin Indsats for 
den danske Flaade og !>kaffede sig rig 
Livserfaring. 

Initiativ og Virksomhed prægede 
hele hans Færd, og i iiaj 1934 havde 
Det Danske Luftfartselskab den Lyk
ke, at Admiral Godfred Hansen blev 
valgt til dets Formand, og ingen bedre 
Mand kunde være fundet til den Post. 
Flyvningen herhjemme har maattet 
kæmpe en vældig Kamp for sin Eksi
stens, men Admiralen var den rette 
Mand at faa i Spidsen. Han gik ind 
for Sagen med aldrig svigtende In ler
esse og udøvede selv en utrættelig Agi
tation for at fremme og udvikle Dan
marks Lufttrafik. Navnlig laa den in
denlandske Lufttrafik ham stærkt paa 
Sinde, og det var ham en stor Glæde, 
da det lykkedes at faa Provinsflyvnin
gen i Gang. Med hele sin rige Energi 
kæmpede han for at skaffe Det Dan
!>ke Luftfartselskab de bedst mulige 
Levevilkaar, og de Aar, det blev ham 
forundt at staa i Spidsen for Bestyrel
sen, blev en begivenhedsrig og betyd
ningsfuld Periode for Selskabet. Hos 
alle, han kom i Berøring med, for
stod han at vække Interesse for Flyv
ningens Sag, og hans energiske ~gita
tion og glødende Begejstring vil være 
et dybt Savn for alle F1yvningens Ven
ner. 

- Ære være hans Minde. -

KASTRUP 868 
,h '!:as+ :r:::6:zs:t· 
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HERHJEMME FRA 

Danske Hyvere til Stævne i Norrkøping. 

VED et Flyvestævne i Norrkøping 
den 23. Maj tleltog fire danske Mi

litærmaskiner: 1 Gloster Gauntlet 
(ført af Løjtnant Buclzlzave) og tre 
Fokker C 5 (ført af Løjtnanterne J(ier
kegaard, Svensson og F. Rasmussen. 

Konkurrencen omfattede en Distan
ceflyvning med hemmelige Kontroller 
over en samlet Strækning paa ca. 250 
km, Orienteringsprøver og en Lan
dingsprøve. Der deltog 25 militære og 
civile Maskiner, hvoraf største Parten 
var fra Sverrig. Løjtnanterne Kierke
gaard og Svensson blev placeret mel
lem Vinderne, og det danske Hold fik 
af Formanden for Den Kgl. Svenske 
Aeroklub, General Virgin, overrakt en 
smuk Sølvpokal. 

Dragon-Fly til Hæren. 

DEN 26. Maj landede Kaptajn Lærum 
(med Mester P. Nielsen som Pas

sager) og Kaptajnløjtnant Paglz i Ka
strup Lufthavn med hver sin >Dragon
Fly«, som Hærens Flyvertropper hav
de indkøbt i England. De to Maskiner 
skal anvendes til Uddannelse af Ob
servatører. 

SLAGELSE FL YVEKLUB paatænker 
at arrangere et Flyvestævne d. 5. 

September i Aar. Nærmere Meddelelse 
om dette vil fremkomme senere. 

Flyvelitteratur, halv Pris 
En Serie svenske Bøger samt danske, 
svenske og engelske Blade. Billet, mrk. 
Bøger, modt. • F L YV•s Ekspedition. 

NYHEDER 
SvæveOyvning i Schweitz. 

SCHWEIZ disponerede i 1936 over 63 

Skole-, 45 Øvelses- og 16 Rekord

svæveplaner. Under Bygning var sidst 

paa Aaret endvidere 28 Svæveplaner. 

Der havde i 1936 været udført i alt 

ca. 2000 Starter med en samlet Flyve

tid paa 1350 Timer. Af særlige Ydel

ser var en Flyvning paa 25 Timer 

fløjet af Schreiber, og en Højdeflyv

ning med Hangvind og Thermik, værd 

at omtale. 
I 1936 var der udstedt 169 >Ae, 110 

>B c og 66 »C« Certifikater. 79 Tilla

delser til Flyvemaskineslæbestart, og 

30 Flyvelærere var uddannede, saml 

3 havde faaet >D«. 
Der fandtes 35 Motorspil, og 9 var 

under Bygning. 

For 1937 var to nationale og en 

Forskningsflyvning for Alpeflyvning 

fa stsat. Der er endvidere anmeldt 3 

Svæveplaner til det internationale 

Syæveflyvestævne paa Wasserkuppe 

Aar. 

SvæveOyvning i Østrig. 

DE bedste østrigske Flyvninger var 
i 1936 en Flyvning paa 16 Tim. 

28 Min., en Højdeflyvning paa 1910 
m, og en Længdeflyvning paa 144 km. 

Der var i 1936 udstedt 750 >A«, 580 
»B« og 240 »C« Certifikater samt 141 
»amtliche C« og 6 »De. 

A KAFLIEG, Darmstadt, har med en 
»Windspiel« med Hr. Osann som 

Fører, fløjet fra Darmstadt til Emme-

rich/Ndrh. (275 km) Flyvningen blev 
foretaget i Aftentermik, men maatte 
afbrydes i over 1000 m Højde, da han 
ellers maatte overflyve Grænsen. 

RIGSKANSLER Adolf Hitler har ud
sat en Ærespris for Svæveflyv

ning i 1937 paa RM. 4000. 

DEN tyske Svæveflyver Siegfried 
Buhnke har ved Korschenruh med 

en »Grunau Baby 2« forsøgt Slæbestart 
efter en lsyacht og opnaaede en Højde 
af 40 m ved Udløsningen. 

SVÆVEFLYVERNE Knies og Beck 
fløj fra Hornberg til Bingen a. 

Rh., en Strækning paa ca. 200 km, 
med deres tosædede Svæveplan. Den
ne Flyvning er anmeldt som Verdens
rekord for motorløs Langtursflyvning, 
forhen indehaves den af Rusland med 
133 km. 

L. E. von ALMASY har overfløjet 
Pyramiderne i Ægypten med sit 
>Wolf« Svæveplan. 

Aristokraten blandt Motorcycler 

--Et B. P. Mærhc 

Uovertruffen Konstruktion 
Højeste britisk Kvalitet 

Bllllgste danske Priser 
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 OG TILBEHØR 

GQ Faldskaerme 
K. L. G. Taendrør 
Smith's Instrumenter 
Eagle Flyverkameraer 
Letmetallegeringer 

Udspring med 
G Q Faldskærm 

Faas hos 

ALFRED RAFFEL A/s 
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Luftmarinens nye Bygning paa Avnø. Vellykket Flyvestævne i Kastrup. 
(Fortsnt frn Bide 9) 

DEN 31. Maj indviede Marinens 
Flyvevæsen den store, nye Kaser

nebygning, der i Løbet af de sidste 
Par Aar har været under Opførelse 
paa Luftmarinestationen paa Avnø, 
hvor man hidtil havde maattet klare 
sig med forholdsvis primitive Beboel
sesforhold i Barakker. 

Den nye Kaserne er en smuk 3-Eta
ges Bygning med et Grundareal paa 
ca. 13 X 50 m, og den er uds tyret som 
den mest moderne Beboelsesejendom 
saaledes, at baade Befalingsmænd og 
det værnepligtige Mandskab kommer 
til at bo under de bedst mulige For
hold. Alle Rummene, eller rettere Sa
lene, er lyse, luftige og rummelige og 
meget smagfuldt udstyrede. Overalt i 
Bygningen er der Centralvarme, og 
saavel til Mandskabs- som til Befa
lingsmandskvartererne hører der Ba
deværelser med varmt og koldt Vand. 
Køkkenlokalerne i Kælderetagen er 
udstyret efter de fineste Restaurant
Mønstre med alle de Hjælpemaskiner, 
der hører hertil. Oppe i Tagetagen er 
indrettet et stort Ventilationsanlæg, 
der sørger for Luftfornyelse i samtlige 
Lokaler i Bygningen. 

For Enden af Kasernen er man gaaet 
i Gang med Bygning af en Gymnastik
sal paa ca. 12 X 40 m, og samtidig 
skal der udføres en Del Vejarbejder; 

Luftf artf orsi kringer 

I 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 
Fraktion for Danmark 

Tlf. Central 12793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 

men dermed er ikke nævnt alle de Ar
bejder, der foretages for at gøre Luft
marinestationen paa Avnø saa tiptop 
som mulig. Hidtil har Flyvevæsenets 
Jageruddannelse fundet Sted fra den 
gamle, og ikke særlig velegnede Flyve
plads ved Ringsted, hvor Marinens Ja
gerflyvere snart i mange Aar har væ
ret stationeret, men efter at Pladsen 
ved Avnø er blevet udvidet, og den 
nye flotte Kasernebygning er blevet 
opført, er Luftmarinestationen i Ring
sted fra og med den 1. Juni flyttet til 
Avnø, som nu bliver Jagerflyvernes 
fremtidige Hjem. 

For at skaffe Plads til den nye Til
vækst af Maskiner paa Pladsen ved 
Avnø, er man i Færd med at bygge 
en Hangar af samme Form, som den 
allerede eksisterende, men medens 
den førstbyggede Hangar helt og hol
dent var opført af Metal (Junkers La
melkonstruktion), bygges den nye 
Hangar af Cementbuer, og Konstruk
tionen beklædes med Træ. 

Paa selve Flyvepladsen er der og
saa Arbejder i Gang, idet der langs 
hele Periferien anbringes elektrisk Be
grænsningsbelysning samtidig med, ,at 
der anbringes en elektrisk belyst 
Vindretningsviser til Brug for Nat
flyvning. 

Foran den øverste Etage i den nye 
Kasernebygning findes en bred Altan, 
der strækker sig i hele Bygningen!> 
Længde, og herude er midt paa den 
lange kobberklædte Væg opsat en 
Bronzetavle, der bærer følgende In
skription af Digteren Axel Juel : 

Staa her Kasernehus 
Dens Slægter følger Slægter 
Lyt til Propellers Sus 
Og se hvad Manddom mægter 
For Fred i Land og By 
for Riget at bevare 
Vær Hjem og signet Ly 
for Skare efter Skare 
af kække Mænd, som ved, 
at skal vort dyre Eje, 
det Flag, der daled ned, 
fra Sky bestandigt vaje 
til Værn mod Fjendevold 
for Danmarks gamle Rige 
Saa maa det mangefold 
igen mod Himlen stige. 

Kastrup Lufthavn, sluttede med en 
Frokost i Krudthuset, hvor Forenin
gens Formand, Landsretssagfører C. 
A. Koefoed uddelte de flotte Præmier, 
der var udsat af Aeronautisk Selskab, 
Shell, D. D. P. A., B. P. og Fabrikant 
Hoff Hansen. 

Resultaterne blev: Nr. 1 Ib Aller, 5,5 
Points, Nr. 2 Erik Hof{ Hansen 9,7 
Points og Nr. 3 Helge Jensen. Bedste 
Mærkelanding foretoges af Ib Aller 
med 4,0 Points, og i Orienteringsprø
ven, der bestod i Stedfæstelse af 3 Fla
ger udlagt i Terrænet, stod 3 Deltagere 
lige: Hoff Hru1sen, Aage Rasmussen og 
Augustinus. 

Stævnet maatte helt igennem beteg
nes som overmaade vellykket, og da 
Kaptajn Bjarkov i sin Tale nævnede, 
at der nu var skabt Tradition for saa
danne Flyvninger herhjemme, Yakte 
det almindelig Tilslutning. 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

I Flyv's ~~[~i}:~;~;; I 
I Glimrende::~::::~:::::~:~ i 
I Fkv'J ~§~)~;:;d:·~:~ I 
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MONOSPA 
f°,LyvemaJkiner 
SIKKERHED 

ENESTAAENDE FLYVEEGENSKABER 
MODERNE 
KOMFORT 

FORHANDLES AF: 
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Nyt fra alle Lande. 

Curtiss A,18. 

EN af de nyeste amerikanske Kamp
maskiner er ovenstaaende Curtiss 

A-18, et to-motoret, lavvinget Mono
plan af Meta!. Det er udstyret med to 
Wright Cyclone Motorer a 1000 H.K. 
Nærmere Detailler om dets Ydelser fo
religger ikke endnu, men Amerikaner
ne hævder, at det er Verdens hurtig
ste lo-motorede Flyvemaskine - og 
det vil ikke !sige saa lidt. Som det 
fremgaar af Billedet, er det udstyret 
med .indtrækkeligt Understel, samt luk
ket Fører- og Observatørrum. 

Fokker G 1. 
Curtiss A-18. 

DEN hollandske Kampmaskine Fok
ker G 1, der har været nærmere 

beskrevet i Flyv Nr. 12/1936, er nu 
saa vidt fremme, at den har foretaget 
sine første Flyvninger, hvorunder den 
har vist sig at være i Besiddelse af 
fremragende Flyveegenskaber. Den er 
udstyret med to Hispano-Suiza ].\foto-

rer; Besætningen bestaar af 2 Mand, 
og den er bevæbnet med to 23 mm 
Kanoner og tre 7 ,9 mm Maskingevæ
rer foruden en Bombelast paa 400 kg. 
Dens største Hastighed er ca. 470 
km/T., og den kan tilbagelægge en 
Strækning paa ca. 1400 km. 

Fokker O J. 

MODELFLYVEKLUBBEN CONDOR, Helsln~or. 
Formand: Hr. p. Christiansen, Sabroes, ej 10, 
Helsingør. 

MODELFLYVEKLUBBEN »GLENTEN1, H11derøle, 
Formand: Hr. Oluf Hjort, Slmmereted,·ej 18. 
Haderslev. 

MODELFLYVEKLUBBEN »GLENTEN1, Sllkeborg. 
Formand: Hr. Erik Btelnboldt Jørgenaen, Bor
gergade 10, Alderelyat, Silkeborg. 

MODELFLYVEKLUBBEN »HØGEN•, Aarbua. 
Formand: Hr. Vagner Busch, Carl Bertela,•n• 
gade 10, Tlf. 9112, 

MODELKLUBBBEN »ST. JØRGEN1, 
Formand: Hr. Einar Kamstrup, St. Jørgens 
gade 18, Holatebro. 

MODELFLVEKLUBBEN »STORMSVALEN«. 
Formand: Hr. Erik Blldsoe Hansen, Norg,•s 
gade 19, Esbjerg. 
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(Fortsat frn Side 2) 

MODELFLYVEKLUBBEN •SVALEN«, Hobro. 
Formø.nd: Hr. Orla Mortensen, Vlborggydu fl, 
Hobro. 

MODELFLYYEKLUBBEN 1SØLVVINGEN«. 
Frederlola. 
Formand: lir. K. Chrlatlansen, Gothersgnde lf,, 
Fredericia.. 

ODENSE MODEL•FLYVEKLUB. 
Hr. Ebbe Krlng, Amtasygebuset, Odenstl 

RINGKØBING MODELFLYVEKLUB. 
Formø.nd: Hr. Jacob Skjod•holm, Hernlugv" j 
48, Ringkøbing. 

En Flyvemotors Levetid. 

H VOR længe kan en Flyvemotor 
holde? Noget Svar i det store Hele 

kan ikke gives, men Spørgsmaalet be
lyses meget interessant gennem en 
Statistik, som Bristol-Firmaet i Eng
land har ladet udarbejde. Den omfat
ter 83 af Firmaets Jupiter X. FBM og 
XI. FP Motorer, der alle anvendes i 
den civile Lufttrafik, hvor den højeste 
Grad af Driftsikkerhed er en absolut 
Nødvendighed. Den af Motorerne, der 
har den længste Driftstid, er helt op
pe paa omtrent 7000 Timer. 

Statistiken ser saaledes ud: 
An tal Motorer .......................... , 83 
Samlet Timeantal i Drift 349.592 Tim. 
Gennemsnitlig Driftstid pr. 

Motor ........................ 4.212 > 
Motorer med det største 

Timetal har opnaået ... 6.750 > 
4 Motorer har gaaet over 6.500 > 
6 > > > > 6.000 > 
6 > > > > 6.000 > 

11 > > > > 5,500 > 
22 > > » > 5.000 > 
32 > > > > 4.500 » 
42 > » » » 4.000 > 
64 > > > > 3.500 > 
78 > > > > 2.500 > 
80 > > > > 2.000 > 

RINGSTED MODELFLYVEKLUB, 
Formand: Hr. Kommunelærer Auge Christen• 
sen, Sjællandsgade 9, 1. th. 

SILKEBORG MODELFLYVEKLUB, 
Formand: Poul Bvelgaard, Sølyal\ ej 46, Ald~ra 
lyst, Bllkebor1. 

SILKEBORG li. 
Formand: Hr. Vagner Tort, Hoatrupagade 48. 

SKJERN MODELFLYVEKLUB, 
Formand: Hr. Maler Sv. Berborg, Kæraall6 1', 
Skjern. 

BERLINGSKE TIDENDES FLYYEKLUB, 
Pilestræde 84, Kbbvn. K. 

DE UNGES FLYVEKLUB. 
Polltlkea1 Bua. Kbbu. K, 



GLOSTER "GLADIATOR" EENSÆDET JAGER 

STOL PAA , 

D NLOP 
RINCE •HJUL• BREMSER 

r 
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• 

LUFTKOLEOE FLYVEMOTORER 

• 

Den luftkøle de, stjerne
formede Flyvemotor er den 
bedst egnede til alle Typer af 
Flyvemaskiner - fra de hur
tige, højtflyvende Jagere til de 
største Trafikflyvemaskiner. 

De Egenskaber, der karakteriserer .,BRISTOL" Motorerne er 
stor Ydeevne, ringe Vægt pr. HK., smaa Dimensioner, enkel 
Konstruktion og frem for alt - højest opnaaelig Driftsikkerhed. 

Imperial Airways valgte "B RI S TO L '' Motorer til sine nye 

,.Empire" Flyvebaade, der nu skal indsættes paa Verdensruterne. 

THE BRISTOL AEROPLANE CO. LTD., BRISTOL, ENGLAND 

PIUS : 
Pr. Aargang Kr. 4,20 
Pr. Nummer 35 Øre 

PEGASUS X 

960 
TAKE-OFF B·H·P 

915 
MAXIMUM B·H·P 

AT 

6250 
FEET 

Repræsenteret i 
Danmark og Island 
ved 

A. B. C. Hansen Comp., 
Industribygningen, 
København V. 

Ansvarlig overfor Presseloven: 
EJVIND CHRISTENSEN 
BOGTRYKKERI & FORLAG 
Vesterbrogade 60 • Telf. 13404 



1anedsmagasin for Trafik• og Militærflyvning - Sportsflyvning - Svæveflyvning - Modelflyvning 

Nr.7 
1937 - 10. Aarg. 

Hærens Flyvertropper og Ballonparken har bestaaet i 25 Aar 
Den fø~s•e danske Modelflya,e~lej~ 

Ad Luftvejen over Nordpolen - Kampen om Atlanten 

35 
ØRE 



DET KGL. DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB. 
Am11lleg11de 33. Kbbvn. K. Tit. Palæ 6133. 
Anerkendt af F. A. I. (F~d~ratlon Aeronautlque 
Internationale) aom Enerepræaentant tor aero
nautlake Intereaaer I Danmark. 

DANSKE FLYVERE, 
Formand: Hr. Oberstløjtnant Tnge Andersen, 
Ordrupvej 169. Charl. Tit. Ordrup 3471 y. 

DANSKE PRIVATFLYVERE 
(tilsluttet D. K. D. A. 8.). 
Formand: Hr. LandsretBBagfører c. A. Koefoed, 
Amlclavej 12, Kbbvn. V. Tlf. Vester 2226 Y. 

VESTJYSK FLYVEKLUB, 
(tilsluttet D. K. D. A. 8.). 
Form11nd: Hr. Landsretaaagfører Bjørn ,Bjørn
bnk, Kongensgade 70, Eabjerg. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
(tilsluttet D. K. D. A. 8.). 
Formand: Hr. Alfred Docbedabl, Vester Fæl
ledvej 41, Kbbvn. V. 

KLUBBER I UNIONEN: 
AARHUS FL YVEKLUB. 

v/ Hr. Leo Kæraa, Skolebakken 11, Aarhus. 
DANSK SVÆVEFLYVER-SKOLES KLUB. 

v/ Hr. Sigurd Bygdø, Malta.gade 4, Køben
havn 8. Værksteder, Dybbolsg11de 11, Koben
h11vn V. 

ESBJERG FLYVEKLUB, 
v/ Hr. Hugo Holm, Skoleg11de 31, Esbjerg. 

FYENS LUFTSPORT, 
J,'ormand: Hr. Otto Petersen, H. C. Andersens
gade 24, Odense. 

HASLEV FLYVEKLUB, 
v/ Hr. C. W. Bering, Vesterg11de 4, Haslev. 

KOLDING FLYVEKLUB. 
Formand : Hr. Gunnar Jensen, Haderslevgade 
2 A, Kolding. 

KØGE SVÆVEFLYVERKLUB, 
v/ Hr. Herlut Christensen, Broirade 'l, Koge. 

RANDERS SVÆVEFLYVERKLUB, 
v/ Hr. Ing. H. Madsen, Jernbanegade 22, 
Rnnll crs. 

RINGSTED MODEL• OG SVÆV1'FLYVERKLUB 
v/ Hr. Kommunelærer Aage Christensen, Sjæi 
l:1 ndsgade 19, 1. th., Ringsted . 

SILKEBORG FLYVEKLUB, 
v/ Hr. G. Cbrlstlanaen, RlcbtersveJ 23, Silke
borg. 

SLAGELSE FLYVEKLUB. 

2 

v/ Herr Bogtrykker Chr. Andersen, LindeveJ 
2, Slagelse. 

I KLUBADRESSER I 
SVÆVEFLYVERGRUPPEN »CUMULUr. 

EsthersveJ 43, Hellerup. 
SVÆVEFLYVEKLUBBEN »ALBATROS«, 

v/ Herr E. Nordgren, Gl. HolmegaardsveJ, 
Hlllerod. 

SVÆVEFLYVEKLUBBEN »AVIATOR«, 
v/ Hr. G, B. Hoyner, Rostrupsvej 7, Aalborg. 

SV ÆVEFLYVERKLUBBEN •FALKEN 1, 
v/ Hr. Ing. N. L. Dam, Ifveraenavej, Hjørring. 

SVÆVEFLYVERKLUBBEN •MAAGENr, Stevns. 
v/ Hr. Viggo Kristiansen, Holtug pr. Store
hedlnge. 

SVÆVEFLYVERKLUBBEN »MAAGEN AF 1936• 
v/ Hr. Johs . Olsen, Guldbergsplads 8, Koben
havn N., Tlf. Nora 4691 y. 

VEJEN SVÆVEFLYVERKLUB 
v/ Hr. Conmd P . Moller, Sondergade 31, Vejen . 

OFFICIELT ORGAN 
FOR 

DET KONGELIGE DANSKE 
AERONAUTISKE SELSKAB 

nFLYV"s HOVEDKONTOR: 
Vesterbrogade 60 
Tel1. 13.404 • Postgiro 23.824 

Blad- og Annonce-Ekspedition 

Redaktører: 
Kaptajn J. Foltmann 

og 
Kay Jungersen 

BIiiedet paa Forsiden, 
"KL as" 2-Personers aøbne Sportsmøsklner 

I_Formø•lon. 

, 

KLUBBER UDENFOR UNIONEN: 
DANSK LUFTSPORT, 

Formand: Hr. Kai Thorch Andersen, Torden
skJoldsgade 13, 4., Tlf. Byen 7333. 

FAABORG FLYVEKLUB, 
v/ Hr. Ing. Kai Eskelund, Østergade 45, Faa
borg. 

FLYVEKLUBBEN •Ørnen«. Aarhus. 
Hr. G. A. Hansen, TousveJ 33, AabyhøJ, Aar
hus. 

NÆSTVED FLYVEKLUB, 
Formand: Hr. Inatallator H. Juul-Hansen, 
Jernbanegade 6, Næstved. 

ODENSE AMATØRFLYVEKLUB, 
Formand: Hr. Eli Christensen, HunderupveJ 33, 
St., Odense. 

SVÆVE• OG MODELFLYVEKLUBBEN •TREKLØ
VER«, Sorø. 
Sorø Akademi. 

VORDINGBORG FLYVEKLUB, 
Hr. Fabrikant Hans Axel, Vordingborg. 

l'tlODELFL YVEKLUBBER: 
AALBORG MODELFL YVEKLUB, 

v/ Hr. G. B. Hoyner, RostrupsveJ 7, Aalborg. 
ALS MODELFLYVEKLUB. 

Formand: Hr. H. Agerby, Dlegen 9, Sonder. 
borg. 

GENTOFTE MODELFLYVEKLUBBERS SAMMEN• 
SLUTNING, 
Formand: Hr. Bent Zlegler, BofieveJ 1, Heil. 

Herunder: 
GLOBUS AERO KLUB. 

Formand: Hr. Bent Ziegler, Soflevej 1, Hel
lerup. 

SKOVSHOVED MODELFLYVEKLUB, 
Formand: Hr. H. Bøcker Petersen, Kors
gaardsveJ 3, Cbl. 

HASLEV MODELFLYVEKLUB, 
Formand: Hr. Carl Wagner Berlng, Vestergade 
4, Haslev. 

KOLDING MODELFLYVEKLUB, 
Formand: Hr. Poul Nielsen, MlndeveJ 2, 
Kolding. 

MODELFLYVEKLUBBEN »ARROW1, Roskilde. 
Formand: Hr. Børge Johansen, Københavns
vej 63, Roskilde. 

(Fortsættes Side 19) 

TO STANØARD 
PRODUKTER 

MED VERDENSRY 



The new 

RMSTRON0 . 

A R M S T R O N G S I D D E L E Y M O TO R S L I M I T E D, • • C O V E N T R Y, E N G L A N D. 
A'" 1,-•7R 

Klømm .KL 32" mød Sh 14 A 4 

_ f2u/-frejden 
-'33 bereder først den rigtige Glæde, 

naar Motoren er absolut paalidelig 

Sh14A4 
er den paalidelige Flyvemotor 
til Skole, Rejse, Kunstflyvning, Konkurrence 

BRANDENBURGISCHE MOTORENWERK~I• 
GESELLSCHAFT MIT BESCHRJ;NKTER HAFTUNG . -::--,1 -:::::.-

BERLIN- SPANDAU 

Repræsentant: 

SIEMENS ELEKTRICITETS AKTIESELSKAB 
Svagatrømaafdellngøn 

BLEGDAMSVEJ 124 KØBENHAVN Ø 
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.,., ( IE IL O S IE .... 
(LOVBESKYTTET) 

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

KLAR DOPE - ALUMINIUM DOPE 
RØD DOPE 
Fortyndingsvædske samt Identificeringsfarver og Speclalfarver 

ENEFABRIKANTER: 

½ 0 .. IF .. A\ S IP 
(SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER) 
PRAGS BOULEVARD 37 - KØBENHAVN S. 
TBLBPON C. 65, LOKAL 12 og 22 

Afgaaende Maskiner fra Kastrup Lufthavn: 
D. 900 Berlin 
D. 900 Amsterdam - Rotte rdam - Paris/London 
D. goo Aalborg 
D. 1000 Malmii 
D. I 135 Berlin 
Hv. 1130 Hamburg Briissel - Antw./Paris/ London 
D. 1135 Hamburg- London 
D. I 155 Malmo 
D. 1200 Amsterdam - Rotterdam - Paris/London 
D 1305 Stockholm 
D. 1305 Malmo 
Hv. 1330 Hamburg - Amsterdam- London 
D. 1415 Stockholm 
D. 1415 Malmo 
Hv. 144~ Malmti- Stockholm 
D. 1605 Malmti 
D. 161S Hamb.- A.dam - Lond (Brilss.-Paris f. 14/6) 
D. 1620 Goteborg - Oslo 
D. 1745 Malmo 
D 1 soo Aalborg 
D. 2005 Malmo 
D. 2016 Malmo 
D. ~ Daglig Hv. = Mverdage 
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Hærens Flyvertropper fejrer 25 -Aars Jubilæum 
DEN 2 .. Juli 1912 lagdes Grunden til 

det nuværende selvstændige Vaa
ben: Hærens Flyvertropper, og Starten 
kunde ikke have været mere beskeden. 
Det begyndte med en enkelt Flyvema
skine, et B. & S. Monoplan, der tilhørte 
Kaptajn T. Grut af Ingeniørkorpset, 
og som denne vederlagsfrit overlod 
Hæren. Nuværende Mester Peter Niel
sen blev engageret som Flyver, og un
der Ledelse af Premierløjtnant .I. B. 
Ussing paabegyndtes den første mili
tære Flyveruddannelse, der foruden 
Ussing selv omfattede Premierløjtnan
terne Hammelev og Nørgaard. 

Hærens første Flyvemaskine var 
helt igennem dansk Arbejde. Den var 
konstrueret og bygget af Ingeniørerne 
Berg og Storm, og Motoren var kon
strueret og fremstillet af Niels Peter
sen, der var kendt under Navnet 
>Motordoktoren «. 

Den nyoprettede militære Flyve
skole blev underlagt Generalstabens 
Fæstningssektion, hvis Ohef tillige 
blev »Kommandør for Hærens Flyve
skole«. Aaret efter Skolens Start blev 
Flyvemateriellet forøget med to Far
man l\faskiner, der blev købt i Frank
rig, og Pengene til Indkøbet (ialt 
43.000 Kr.) stammede dels fra >For
svarsindsamlingen « af 1913 og dels 
fra en Gave fra en Enkeltmand 
(20.000 Kr.). I det hele taget skyldes 
det for en meget væsentlig Del frivil
lige Bidrag, at den militære Flyvning 
kunde holdes vedlige i Begyndelsen, 
idet Gaver udefra i Aarene 1912- 17 
udgjorde henimod en halv Million Kr. 

De tre Maskiner, som Hæren saale
des raadede over, da Verdenskrigen 
udbrød i 1914, blev suppleret med den 
franske Flyver Chanteloup's efterladte 
Caudron-Biplan og et Bleriot-Mono
plan, der ejedes af en svensk Flyver. 

Endvidere overtog man en 70 HK. 
Renault-Motor, som havde siddet i det 
Maurice-Farman Biplan, med hvilket 
Ulrik Birch rnr forulykket, og til den
ne Motor byggedes en ny Maskine af 
samme Type, og i en Aarrække kom 
de saakaldte >Mauricer« til at danne 
den mest effektive Del af Hærens 
Flyvemateriel. Først da det blev mu
ligt efter Krigen at købe nyt Flyve
materiel i Udlandet, blev de trofaste 
Mauricer afløst. 

Virksomheden ved Flyverskolen un
der de fire Krigsaar, og i Særdeleshed 
de sidste to Aar, prægedes i høj Grad 
af Manglen paa tilstrækkeligt godt 
Motormateriel, fordi man i denne Pe
riode var afskaaret fra at købe første
klasses Motorer i Udlandet. Hverken 
de i 1917 hos Nielsen og Winther byg
gede 6 Jagere, de ved Hærens tekniske 
Korps i samme Aar færdigbyggede 12 
Vickers tosædede Rekognosceringsma
skiner eller de senere byggede 9 H
Marker fik nogen lang Levetid, fordi 
Motorerne var for lidet driftssikre. Til 
Trods for disse Vanskeligheder gik 
Flyverne, der blev uddannet i denne 

Periode, imidlertid op i deres Arbejde 
med Mod og Energi, men desværre 
kom del ogsaa til at koste mangen en 
brav Mand Livet. Et Vendepunkt ind
træder, da en af Forsvarsministeriet 
nedsat Udvalg til Undersøgelse af 
Flyvemateriellet i Foraaret 1919 for
byder al Flyvning med de i Udlandet 
købte Motorer med Undtagese af Mau
ricernes Renault-Motorer. 

Udvalget foranledigede ogsaa, at el 
større Antal Militærflyvere blev sendt 
til Frankrig for at gennemgaa en vi
dere Flyveuddannelse, og da de kom 
tilbage, anskaffedes nyt og moderne 
l\lateriel. De gamle :.\lauricer udgik af 
Sagaen og afløstes først af den tyske 
Skoleflyvemaskinetype L. V. G. B. III, 
senere af de engelske Gipsy Moth, der 
nu er afløst af Tiger Moth. 

Som Rekognosceringsmaskine køb
tes i Frankrig 8 Potez-Maskiner, der 
senere afløstes af den hollandske Type 
Fokker C. V., som blev bygget paa 
Flyverkorpsets (senere Flyvertropper
ne} egne Værksteder. Eflerhaandcn 
fik Værkstederne fuldt op at bestille 
med Nyfremstillinger, i Særdeleshed 
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efter Flyvertroppernes Udvidelse i 
1932, og Fokker-Materiellet til de nu
værende 3 Rekognosceringseskadriller 
og .Jagereskadrillens Glosler Gauntlct 
er all sammen fremstillet paa Fy\'l'r
troppernes \'ærksteder. 

I de allerførste Aar antog man Fly
verne enkelh•is til Uddannelse, men i 
1!115 oprettedes for første Gang cl 
cgenllig Kursus, paa hvilket der mødte 
cl Hold Elever af forskellige Grader, 

og med uregelnm•ssige Mellemrum 
fortsattes Antagelsen af nye Elevhole! 
til Uddannelse. Først fra 1925 paabe
gyndcs en regelmæssig Uddannelse af 
militære Flyvere. Hvert Aar antages 
cl nyt Hold, der gennemgaar en Ud
dannelse paa 1 12 til 2 1/2 Aar. 

* 
I 1917 blev Kaptajn (senere Oberst) 

. J. P. Ko ch, som nylig havde afsluttet 
sin Flyveruddannelse, Leder af Hæ-
1·ens Flyvertjeneste, der blev direkte 
underlagt Generalstaben, og dette va
rede til Vedtagelsen af Hærloven af 
1922. \'ed denne fik Flyvningen for 
første Gang en lovfæstet Plads inden
for Hærens Rammer, idet den nye 
Hærlov oprettede Flyverkorpset, der 
blev underlagt Generalstaben. Oberst
løjtnant Koch, der blev den s elvskrev
ne Chef, havde udført et vældigt Ar-

hejde for at faa opstillet et Fly,·e
væsen, der stod i rimeligt Forhold til 
Hærens øvrige Størrelse, men des
,·ærre var de store Forarbejder spildt, 
og Omfanget af det militære Flyve
væsen blev kun saare ringe efter Ha•r
loven af 1922. Flyverkorpsets Chef, 
Oberst Koch, blev det imidlertid ikke 
forundt at se den militære Flyvnings 
senere Udvikling, idet Obersten den 
13 .. Januar 1!128 afgik ved Døden. 
Oberst Kod1s Dod var et smerteligt 
TalJ for den dani,ke militære Flyv
ning; ikke blot var han en af Flyv
ningen ivrigste Forkæmpere, men han 
,·m· ogsaa den Mand, som alle saa op 
til som Indbegrebet af cl heil igennem 
helstøbt :\landfolk. 

Efter Oberst Kochs Død blev Kap
tajn (nu Oberst) H. 0. Hansen Ko111-
nH11Hlør for Flyverkorpset fra 14 . .lan. 
1!128 til 30. April 1!131, paa hvilket 
Tidspunkt han afløstes af Oberstløjt
nant (nu Oberst) C. C. Førslev, der 
blev Chef. I Foraaret 1932 blev der 
aller ,·edtaget en ny Hærlov, og til 
Trods for en Indskrænkning af H:e
ren som Helhed blev dens Flyve\'tesen, 
der nu fik Na\'net >Hærens Fly\'er
tropper«, kraftigt ud\'iklet, idet man 
fastsatte dets Omfang til 5 Eskadriller 
formeret i to Flyverafdelinger, sjæl
landske og jydske. Foruden Fly\'er
afdelingerne opstilledes >Hærens Fly
\'ertroppers tekniske Tjenste« ; Fly\'er
korpscts Værksteder blev til >Flyver
troppernes Værksteder«, og Flyversko
len gik med uændret Navn over i den 
nye Ordning. Endvidere blev Ballon
parken henlagt under Hærens Flyver
tropper. 

Flyvertropperne var nu blevet et 
Vaaben i Hæren, en Stilling, der blev 
markeret ved, at de ligesom de andre 
Vaaben fik en Generalinspektør, som 

Salg af tyske Skoleflyvemaskiner til Udlandet 

DEN kendte tyske Skoleflyvemaskine 
Focke Wulf >Slieglitz« har vakt 

adskillig Opmærksomhed i Udlandet 
med det Resultat, al flere Lande, baa
de i og udenfor Europa har købt Stieg
litz til Brug for Uddannelsen af mili
tære Flyvere. Den seneste Tid er 
Stieglitz blevet indført i Kina, Sverrig, 
Østrig, Kamerun, Brasilien, Argentina, 
Bolivia, Tyrkiet og andre Balkanlande, 
I nogle Lande vil den i den nærmeste 
Fremtid blive bygget i Licens. Østrig 
var det første Land, der erhvenedc 
Licensret paa Bygning af Stieglitz, og 
derefter fulgte Brasilien, hvis Marine-
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flyvevæsen har antaget den som Skole
maskine. 

For ganske nylig har det svenske 
Luftvaaben besluttet sig til at anvende 
denne Focke Wulf 1'ype som Enheds
skolemaskine ved Uddannelsen af de 
militære Flyvere paa Ljungbyhed, og 
efter at have købt et Par Stykker til 
Forsøg, har man yderligere anskaffet 
10 Maskiner af Stieglitz Typen. nette 
Køb maa sikkert kun betragtes som 
en Begyndelse til en videre Anskaffel
se, idet Sverige ligeledes har købt Ret
ten til selv at bygge den nye Skole
maskine. 

ganske vist i delle Tilfælde tillige ,·ar 
Chef, og som sammen med de øvrige 
Generalinspektører blev underlagt Ge
neralkommandoen. Som Chef for de 
nyoprettede Flyvertropper ansatte-; 
Ohcrstløjtnunt (nu Oberst) Førslev. 

* 
Hærloven af 1!132 havde endelig gi

vet det militære Flyvevæsen et Om
fong, der lovede godt for den videre 

Udvikling, men alle de skønne For
haalminger blev med eet Slag bremset , 
da den sidste nye Hærlov IJlev vedta
get for et Par Maaneder siden. Den 
satte en Stopper for Udviklingen. Man 
nøjedes ikke blot med at undlade at 
gennemføre en tiltrængt Udvidelse, 
men gik endog den modsatte Vej og 
indskrænkede de 5 Eskadrillers Antal 
til 4 . 

I Glæden over det nye Vaabens 2;') 
Aars Jubilæum er derfor blandet en 
lille Smule Malurt, og skal man. ønske 
noget godt for Fremtiden, maa det 
være dette, at en kommende Hærord
ning aller vil blive til Gavn for Hæ
rens Flyvertropper. 
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BallonJ)arken fejrer 25 Aars Jubilæum 
DEN 12. Juli i Aar kan Ballonpar

ken fejre sil 25 Aars Jubilæum. 
Ganske vist havde der i Slutningen af 
det nittende Aarhundrede været en 
Begyndelse til en Ballonpark ved In
geniørregimente! , hvor ikke mindst 
Kaptajn Rambu.~ch udførte el stort 
Arbejde, men del Yarede kun i nogle 
Aar, saa var den beskedne Sum, der 
var afsat til Forsøgene med delle Ma
teriel opbrugt, og Parken ophørte at 
arbejde, det eneste >lysendec Minde 
om denne Ballonperiode er Yistnok 
kun den gamle Ballons Anker, der nu 
er ophængt som Lysekrone i den nu 
værende Parks Kontor. 

I Aaret 1912, ll\'01: det nye Luflvaa
ben begyndte at tage fa s tere Form, 
samledes paa Initiativ af daværende 
Premierløjtnant Greve Molkle og O,·er
ingeniør Holtermann en Kreds af gode 
danske Mænd, der efter nogle forbere
dende Møder besluttede at søge til
vejebragt en Kapital til Indkøb af en 
Observationsballon med Tilbehør. Det 
nedsatte UdYalg rettede en Forespørg
sel til Krigsmini s teriet for at faa klar
lagt, om man der ønskede at modtage 
en saadan Gave, og Svaret blev, at 
man med Tak Yilde modtage og an
vende det nye Materiel. Takket være 
en anonym Gh'er, del viste s ig senere 
at være nu afdøde Kammerherre, Ba
ron de Plesseu, der ønskede at vise 
sin Fædrelandska~rlighed paa denne 
i\laade, fik det nedsatte Udvalg hurtigt 
det nødvend ige Beløb indsamlet, og i 
i\laj Maaned 1912 blev den førs te Bal
lon bestilt hos Firmaet August Riedin
gcr i Aughurg. Krigsmini steriet havde 
bestemt, at det nye Materiel skulde 
stilles til Raadighed for Fics tnings
arlilleriregimentet, og derfor blev da
,·ærende Undermaskiningeniør E. A. 
l/artmann (senere :\laskiningeniør) be
ordret til T yskland for at blive sat ind 
i Benyttelsen af ::\lateriellet, samt at 
modtage dette paa Konsortiets Vegne. 
I Begyndelsen af .Juli i\laaned 1912 an
kom Materiellet til Danmark, og del 
ble\' dirigeret til Egbylejren paa Vest
fronten; her begyndte Øvelserne den 
11. .Juli med nogle Prøyeopstigninge1·. 
Det var Premierløjtnant Greve Moltke, 
der i Forbindelse med Premie1·Iøjtnant 
Brandt-M·øller ledede Opstigningerne, 
desuden Yar der tilkommanderet Be
falingsmænd og Menige fra Fæstnings
artilleriet. PrøYeopsligningerne forløb 
tilfredss tillende, og Dagen efter, den 

12 . .Juli, fandt der en højtidelig Afle
vering Sted. Paa Krigsministeriets 
Vegne modtog daværende Forsvarsmi
nister Klaus Berntsen Ballonmateriei
let, og ;\linisteren r e.tiede en varm Tak 
til Konsortiet for den store Gave til 
Københavns Forsvar. Efter at Ballo
nen var døbt >København I<, blev der 
foretaget flere Opstigninger, bl. a. fik 
Forsvarsministeren, som en af de før
ste, >Luftdaaben<. Chefen for Fæst-

Ballon Type .K•, Motorballon. 

ningsartilleriregimenlet modtog paa 
Regimentets Vegne Materiellet, der 
indtil videre blev stationeret i Egby
lejren. Konsortiet, der haYde indkøbt 
Ballonen, havde en lille Restkapital, 
og forinden Konsortiet blev opløst, be
nyttede man denne Restkapital til at 
indkøbe et Reservehyls ter, der blev 
afleveret til Fæslningsregimenlet og 
blev døbt >København II<. 

Dette var altsaa den førs te s pæde 
Begyndelse til en Ballonpark, men det 
var en Begyndelse, der tjen er del 
ovennævnte Udvalg til megen Ære. 

I Aurene, der gik, blev der afholdt 
Øvelser med i\lateriellet paa Vest- og 
Nordfronten, der blev opført Hanga
rer ved Hvidovre og Yædegaard. I 
1911i, den 3. August, indtraf desværre 
en Ulykke paa Vestfronten, hvorved 
Løjtnant Ludvif!sen og Korporal Jør
gemen omkom. I 1917 blev der bygget 
en ny Hangar paa Skydebanerne paa 
Amager, og her har Parken siden haft 
s in fa ste Station. NuYærende Oberst 
P. L. Ramm havde i 1916 overtaget 
Kommandoen over Parken, og paa 
Obersten s Initiath· blev der anskaffet 
mere og nyere :\lateriel, og i Atiret 
1921 ble\' 3 Befalingsmænd sendt til 
Frankrig for at faa ddannelse paa 
Bullonskolen i Cosne og ved 1. Ballon
regiment i St. Cyr. Efter Hjemkomsten 
fra Frankrig, hvor de udsen elle Befa
lingsmænd ble\' undervis t i det nyeste 

nye paa Ballonernes Omraade iblandet 
med Krigens Erfaringer, fik Parken et 
vist fransk Snit, og der blev foretaget 
Observationer for Artilleriet i Jægers
pris, Haderup og Karl smærsk, ligesom 
der senere blev indkøbt en Del fransk 
Ballonmateriel. 

Der havde hidtil ikke været noget 
fast Personale ved Ballonparken, den 
eneste fa ste var for saavidt kun Inge
niør Hartmann, der, naar Parken ikke 
var formeret til ØYelse, fungerede som 
Tilsynsførende for Hærens tekni-ike 
Korps, hvorunder Materiellet sortere
de, de øvrige Befalingsmænd, der for
rettede Tjeneste ved Parken, blev til
kommanderet, hver Gang der skulåe 
være ØYelser. I 1923 blev ;\(ateriellel 
underlagt Artilleri skydeskolen, men 
heller ikke ved den Lejlighed fik Par
ken fa s t Personale. Førs t i 1932 fik 
Ballonparken s in Plads i Solen, idet 
den nu blev næ vnt i Hærloven .,om en 
>rigtige Afdeling, og der blev sal Befa
lingsmænd i Nummer ,·ed Parken. I 
Aarene 1933- 1936 har Parken uddan
net s ine egne Rekrutter, og paa Skoler 
i de samme Aar er der uddannet en 
fast Stab af Obsenatører og Ballon
mestre. Ved Hærloven af 1937 blev 
Parken atter sal i Skyggen , hvad det 
hetycler. vil Tiden vi se, maaske er Bal
lonernes Dage talte; Tidens nye Op
fincielser; FlyYemaskinernes voksende 
Hastigheder og ;\!ølleplaner vil mau)o,ke 
for Stedse hindre, al Ballonerne kom
mer til Ære og Værdighed igen, men 
i Henhold til den nu gældende Hær
lov skal altsaa Aargang 1937 uddannes 
Yed Parken, og den kan derfor fejre 
sit .Jubilæum midt i Arbtddet. 

i\led Ballonparken kan ogsaa Over
officiant P. M. Petersen fejre sit 25 
Aars .Jubilæum !,0111 Ballonmand , han 
er den eneste Befalingsmand, der har 
deltaget i )o,amllige Parken s Øveher 
fra 1912 til 1937. Fra 1912 til 1921 
varetog han Tjenes ten som Bullonme
ster, en Tjene)oole som han omfattede 
med saa megen In leresse, at han i 
1921 ble,· beordret med paa Tjeneste
rejsen til Frankrig, herfra vendte han 
tilbage med Certifikatet som Fribal
lonfører. Fra 1922 til Dato har Over
officianten fungeret som Ballonfører, 
hans aldrig svigtende Interes)ooe, han s 
Ro og personlige Optræden har gjort 
ham meget afholdt saavel af Overord
nede som af Kmnrneraler og Under• 
givne. fl. J{, L. 

, •; . ._ .. ,. 
7 



Ad Luftvejen over Nordpolen 
FREDAG den 18 . .Juni Kl. 4,05 star

tede en russisk Flyvemaskine fra 
Moskwa for at flyve via Nordpolen til 
San Francisco uden 1\Iellemlanding. 
;\Ia~kinen var et ;\lonoplan Type :> :\nt 
25 « af russisk Konstruktion, ud~tyrel 
med en 12-cylindret Motor paa ca. 950 
HK. Maskinen var lastet til Randen 
med Benzin, idet den medførte 8000 
Liter. Besætningen bestod uf de tre 
kendte russiske Flyvere Tschkalow, 
Baidukow og Beljakow. l\laskinen 
mcdforle Radio og stod under hele 
Flyvningen i Forbindelse med Statio
ner paa .Jorden. Desværre naaede den 
ikke helt frem til sit l\laal. Brud paa 
Olietilforselen i Forbindelse med ugun
stige \'ejrforhold tn111g Flyverne til at 
lande ved Vancouver i British Colum
bia Son dag den 21. om Morgenen efter 
al ha,·e fløjet i 2 Døgn, 2 Timer og 22 
;\linutter. Den tilbagelagte Distance 
rnr godt 8000 km. 

* 
Det er en imponerende Bedrift, som 

de tre russiske Flyvere har gennemført 
til Trods for, at de ikke naaede al 
gennemflyve det sidste lille Stykke Vej 
til San Francisco. De har fløjet over 
Klodens mest utilgængelige Egne, og 
efter Beretningerne at dømme har 
Vejrforholdene under den halvtreds
sindsty,·e Timers lange Flyvning væ
ret alt andet end gunstige. Det er 
tredje Gang, at Russerne har forsøgt 
paa at gennemføre denne Flyvning. I 
1935 strandede Lcvancvsky ved Bc
ri ngshm·et, og i Fjor gjorde de tre 
Flyvere, som nu har foretaget Flyv
ningen, cl forgæves Forsøg. i\lange og 
bl•sværlige Forberedelsc1· er saaleclcs 
gaaet forud, og naar det endelig er 
lykkedes, skyldes det - bortset fra de 
tre Flyveres egen Indsats i høj 
Grad det sovjetrussiske Flyvcnesens 
Offervilje og de Erfaringer, som tiet 
ved mangfoldige tidligere Lejligheder 
har indhøstet med Hensyn til Flyv
ning over Egnene ved det nordlige I~
hav, parret med en omhyggelig forbe
redt meteorologisk og radiotelegrafisk 
Organisation . 

* 
Ifølge sovjetrussiske i\lcddclclser har 

Flyvningen haft flere Formaal for Øje. 
Den fandt ikke Sted for at sætte Re
kord, men bl. a. fordi man overfor 
Amerikanerne vilde vise, at der fand
tes en forholdsvis kort Luftrute mel
lem Ruslands Kæmperige og Amerika, 
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3 russiske Flyveres 
imponerende Bedrift 

og at man ikke behøvede at gaa hen 
over det øvrige Europa. Desuden haY
de denne Rute aldrig \'æret forsøgt, og 
endelig \'ilde man Yise, at Sovjetrege
ringen er den eneste, som er i Stand 
til at etablere Basis for en Luftrute 
indenfor eget Omraade paa denne Side 
af Polen, uden at frygte Indblanding 
fra nogen anden Stormagt. Fly,•nin
gen \'ar med andre Ord el Forsøg paa 
at lilYejebringe Basis for en Handels
luftrute mellem 1\loskwa og San Fran
cisco ,·ia Nordpolen, der er den kor
teste Vej mellem de to Byer. 

* 
Det er ikke første Gang, denne Tan

ke fremsættes. I Aarene før de store 
Langflyvninger fandt Sted, blev der 
fra Ybse Sider slaaet til Lyd for at 
prøve Luftyejen IYærs oYer de arkti
ske Egne, og at den vat' farbar, Yiste 
Byrd, Amundsen, Wilkins og Nobile 
0!-.. ;\,[en at den ogsaa \'ar ,·anskelig at 
komme igennem, fik vi samtidigt kon
stateret. De meteorologisk Forhold er 
alt andet end gunstige for Luftfartøjer, 
og man kan Yist godt gaa saa vidt at 
sige, at del er de mest ugustige, der 
overhovedet eksisterer. Vejen over 
Nordpolen fra Østeuropa til Amerika 
er den korteste, men ogsaa den mest 
besværlige, og mon det sidste ikke i 
det lange Løb bliver det afgørende for 
Oprettcl!-.en af en kommerciel Luftfor
bindelse mellem de to Dele af Verden. 
For Tiden er der Besvær nok med at 
faa startet en Luftrule over clet nord
lige Atlanerhav, hvor Afstandene er 
betydelig kortere end Vejen over 
Polarhavet. 1\led det nu,•icrende F'lyYe
materiel gælder det om at finde en 
Vej, hvor der nok er kortest muligt 
mellem Landingsstederne for at und
gaa, at Maskinerne skal starte som ,fly
vende Renzinlanke, der kun har Plads 
tilovers til nogle faa Kilo betalende 
Last, men den skal tillige være lagt 
saaledes, at de meteorologiske Forhold 
bliver de gunstigst mulige. Derfor har 
Ruteplanerne via Island, Grønland og 
Labrador efterhaanden kun faa Til
hængere, og de sydlige Veje foretræk
kes, fordi de meteorologisk Forhold er 
langt gunstigere. Det er ikke altid, al 
den korteste Vej er den bedste; i man
ge Tilfælde er en længere Vej den 

me!-.t økonomiske, og det kan man vist 
ogsaa sige om Luftforbindelsen mel
lem Østeuropa og Amerika. 

* 
De dristige russiske Polarflyyere 

Yar ikke langt fra al slaa Verdensre
korden for Distanceflyrning i lige 
Linie. Den indehaves af de franske 
Flyvere Codos og Rossi, der i 1933 
fløj 9538 km ( fra New York I il Sy
rien), som blev tilbagelagt i Løbet af 
60 Timer. Den længste Tid, en Flyve
maskine har været i Luften uden Mel
lemlanding, er imidlertid langt større, 
men saa er der ganske ,·ist ogsaa fore
taget adskillige Benzinpaafyldninger 
under sel\'e Flyvningen. Rekorden har 
de 2 Amerikanere Jackson og O'Brine, 
som i 1930 foretog en Flyvning, der 
varede fra 21. Juli til 17. August eller 
ialt ca. 647 Timer. 

Ny Formand 
i Det Kgl. DanskeAeronautiske Selskab 

DER er fornylig sket et Formands
skifte i Det Kgl. Danske Aeronau

tiske Selskab, idet Direktør for Or
logsværftet N. K. Nielsen har afløst 
Ha\'nedirektør Laub. Helt overrasken
de kommer dette imidlertid ikke, idel 
Havnedirektør Laub ved sin Overta
gelse af Formandsposten betingede 
sig, at dette kun havde en midlertidig 
Karakter. 

I den forholdsvis korte Periode, 
Havnedirektøren har varetaget Hver
vet som Selskabets Formand, har han 
paa en fortræffelig Maade ledet Sel
skabet, der har høstet Gavn af hans 
rige Erfaringer og hans Interesse for 
Flyvningens Sag. 

Den nye Formand er ikke noget nyt 
Navn indenfor Flyvningens Verden 
- tværtimod. Direktør N. K. Nielsen 
har et vældigt aeronautisk Arbejde 
bag sig, der begyndte for mere end 
tyve Aar siden, da han som Under
konstruktør ved Orlogsværftet var 
med til at konstruere nogle af Mari
nens første Flyvemaskiner. I hele den 
Tid, der siden er gaaet, har Direktør 
N. K. Nielsen fulgt Flyvningen med 
en overordentlig stor Interesse - ik
ke blot den rent tekniske Side, men 
i lige saa høj Grad selve Flyvningens 
Fremme. 



Det engelske Hangarskib ,,Courageous'' i København 

I Slutningen af forrige i\laaned gæ
stedes København for første Gang 

af et saakaldt Hangarskib, og det mær
keligt udseende Skib, der paa Grund 
af sin Størrelse maatte forankre uden
for Havnen, vakte i højeste Grad Kø
benhavnernes Interesse. Det var det 

engelske Flyvemaskinemoderskib 
>Courageous«, der var paa Besøg i 
Danmark. 

>Courageous« var oprindelig bygget 
som Krydser (i 191(i); men efter Kri
gen har det faaet sin nuværende Skik
kelse, en vældig Overbygning i hele 
Skibets Længde, der i to Etager af
gh·er Hangarplads til Flyvemaskiner, 
og som øverst oppe er indrettet til 
Start- og Landingsplads. 

Skibet medfører normalt 4 Eskadril
ler, d. v. s. ialt 48 Flyvemaskiner. De 
3 Eskadriller har saa at sige samme 
Slags Materiel, nemlig eenmotorede 3-
sædede ]\faskiner, der kan anvendes til 
Hekognoscering, Artilleriobservation, 
Bombekast eller Torpedokast. Den 
fjerde Eskadrille er en Jagereskadrille. 
Under Besøget i København medførte 
Skibet dog kun Halvdelen af sit Flyve
materiel, hvoraf det meste bestod af 
Blackburn Torpedoplaner med Arm
strang-Tiger Motor. 

Alle Flyvemaskinerne er udstyret 
med Hjulundcr:,tel, og Start og Lan
ding foretages, medens Skibet for fuld 
Kraft sejler op imod Vinden. Medens 
Starten foregaar temmelig let, volder 

.Courageous• ved Københaun. I Baggrunden srs Ref~haleøen og luftmarine~tationen. 

Landingen paa del ca. 120 .\leler lange 
Dæk derimod adskillige Vanskelighe
der, og det lader sig i det hele laget 
kun gøre ved Hjælp af sa~rlige Lan
dingsanordninger. Alle Maskinerne er 
paa Undersiden af Kroppen forsynet 
med en Krog, der under Landingen 
slæber hen over Dækket, tværs over 
hvilket der med Mellemrum er spændt 
nogle meget svære Staalwirer. Naar 
Krogen griber fat i Staalwiren, brem
ses Farten, og for et vist Træk i Wiren 
giver Krogen efter, h,·orpaa Maskinen 
fortsætter, til Krogen griber fat i den 
næste Wire og saa fremdeles, Lil Ma
skinen holder stille. 

Maskinerne føres fra Hangarrum
mene til Startdækket ved Hjælp af 
kæmpemæs:,ige Elevatorer. 

Jagerne er anbragt i del under:,te 
Hangarrum, foran hvilket der er ind
rettet el mindre Starldæk, som dog er 
tilstrækkelig stort til, at .Jagerne kan 
starte direkte fra deres Hangarrum 
uden første at :,kulle lranl>porleres op 
paa del egen llige Slartdæk. 

>Conrageoui;« er et af :.eks Hangar
skibe, som den engelske Flaade for Ti
den raader over, men Værdien af den
ne Skibslype har vbt s ig al være saa 
stor, at der er fem anrlre under Byg
ning. 

SHELL::SERVICE 
I U.S.A. 

LEVERINGEN af de vældige :\hcng
der Brænd:,lof, der efterhaanden 

:,kal bruges paa de :,tore Flyvepladi;er, 
har bevirket, at Benzinsels kaberne~ 
Service Lil Flyvema:,kiner er lige saa 
omfattende som den Service, der yde:, 
Automobilet. Store Benzinanlæg, hvor
fra Benzinen pumpes under Tryk, 
Tankvogne og transportable i\Iotor
Benzinpumper, hører med til en Luft
havn · Udstyr. Hosstaaende Billede vi
ser Flyveplad:,en ved New Orleans i 
Amerika. I Baggrunden ses nogle 
Northrop Kampmaskiner og forrest en 
Tnnb·ogn-Park tilhorende Shell. 
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To tyske militære Flyvemaskiner 
HENSCHEL FLUGZEUG-WERKE, 

der er et forholdsvis nyt Navn 
indenfor den tyske Flyvemaskineindu
stri, har leveret en ikke ringe Del i\la
tcriel - bl.a. Jagere - til del nye ty
ske Luftvaaben. Alle ~Henschel « Ty
perne er fremstillet som Helmclal
Konslruktioner (Duralumin), hvor 
kun enkelte Dele af Ror og Plnner er 
beklædt med Slof. 

Den nyeste Henschcl Type til Brug 
for Smnarbejde mellem Lufh·anbnet 
og Hæren er >Hs 122«, el to-sædet høj
,·inget i\lonoplnn. Det kan udstyres 
mctl luftkøledc eller vandkølede Moto
rer p:w (i00- 800 HK., og den i.\lolo:-, 
der normalt indbygges for Tiden, er 
den luftkolede Siemens SAi.\l 22 B. 

Der er taget særlig Hensyn til at 
gøre Landingshastigheden sna ringe 
som muligt, for at Landing og-;aa kan 
foretages paa selv meget smaa Pineiser, 
idet Plnnel er udstyret med Landings
klapper. 

He:1schel ,Hs. 122" med Rolls Royce Kestrel li S. 

~ærmcre Datn for lls 122: 
Spændvidde ............ ... 14,50 m 
Længde . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 10,25 111 

Højde ................. .. .. . .. .. . :-l,40 111 
Planareal ......... . ...... . .... 34,7 m' 
Tornvægt ................ . .... 1G50 kg 
LasteeY11c .............. ....... 880 kg 
Fuldvægt ... . ........ .... . ... 25:·lO kg 
Største Hnstighcd ...... 265 km1T. 
Landingshastighed ... . . . 85 km/T. 
Stigetid til 4000 111 . ••• •• ••• Hi Min. 

De mcYntc Ydelser, der gælder for 
i\laskincn udstyret med en Siemen~ 

SA:i\I 22 13 :Motor, kan ved Anvcndehc 
af større i\lolorer bringe~ nesentlig i 
Vt•jrct. Bl. a. kan der opnaas Hastig
heder paa :-J25 km i'l' og en Stigctid til 
4000 111 paa 8 :\linulter. 

-o-

Den eem,æclede Henschel Kamp111a
!>kine er !>peciclt hygget til al kunne 
modstaa meget kraftige Paavirkninger. 
Den er cl Biplan eller rettere et 
Halvnndctplan - udstyret med en 
luftkølel Stjernemotor, og den anven
des som Slandarcludslyr ved lyske 
.J agcreskadri lier. 

En nærmere Be!>krivehc ar den~ 
Konstruktion er fol gen de: 

Hensclwl eensædet Kampmaskine 
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P/1111er: Fritha:rende Halvandelplan 
af Letmetalkonstruktion; kun Undcr
~iden af Planerne er delvis beklædt 
med Stof. Det underste Plan, der har 
een Planhj:clke, er gennemgaaende; 
Bekl:cdningen indgaar i den bærende 
Konstruktion. Overplanet hestaar af 
to Halvdele; del har to Planbjælker, 
og det støttes af en enkelt Plansliver. 

Balanceklapper er anbragt paa 
Overplanet. Paa Underplanet er an
bragt Landingsklapper. 

Krop: Qynl Letmetalkonstruktion 
111ecl Spanteafslivning. Paa den forre
~te Del af Kroppen er i\letalbeklæd
n ingen aftagelig. Forersædet er an
brngt cl godt Stykke bagved Plnnct. 

l ' 11clerslel: To frilbærendc Under
!>tclslien, helt bekhcdt, anbragt direkte 
paa Underplanet. Hjulbremserne be
tjene!> fra Siderorshammelen. Hale
hjulet er styrbart. 

Motor: En luftkulet Stjernemotor, 
B;\IW 132 med NACA-Nav og Metal
propel med stilbare Blade. 

Data: 
Sp:cnrlvidde (O,·erplan) 10,50 m 
Sp:cndviddc (Underplan) 8,00 111 
Længde ... .. ....... . ...... . .. .. 8,60 m 
Højde . ................. .. .... . .. 3,40 111 
Planareal .................. 24,85 111~ 

Tom vægt .. ............. ... ... 1460 kg 
Lm,teevne ................. .... 760 kg 
Fuldvægt .... ... .. ........... . 2220 kg 

Da ;\[a-;kinen er en heil ny Type, 
maa der ikke paa nuværende Tids
punkt meddele!> Enkcllhcder om dens 
Ydeevne. 



KAMPEN OM ATLANTEN 
DEN 14. Juni 1919 startede de to en

gelske Flyvere, Captain John Al
cock og Lieutenant Arthur W•hitten 
Brown i deres Vickers Vimy Maskine, 
der var forsynet med lo Rolls-Roycc 
Motorer fra St. Johns paa New Found
land for at flyve over Atlanterhavet 
til Irland. Det blev en mer end sek
sten Timers haardnakket Kamp mel
lem Menneskeviljen og Elementeme, 
en Kamp, hvor Mennesket sejrede til
sidst. Først svigtede Radioen, saa 
blev Vinger og Instrumen ler overise
de, mægtige 10,000 Fod høje Skybjer
ge søgte at spærre dem Vejen over 
Oceanet - engang gik Maskinen i 
Spin og blev først rettet op i sidste 
Øjeblik - snart fløj de i 4000 Fods 
Højde - snart i 11.000 Fods Højde -
kun to Gange fik Brown taget en Ob
servation, og den sidste viste omsider, 
at de maatte være i Nærheden af Maa
let, den irske Kyst. Saa kom endelig 
Clifden Radiostationens høje Radio
master i Sigte, og efter 16 Timer og 
12 Minutters Flyvning landede Fly
verne efter deres 1950 miles lange Tur 
- for første Gang var Nordatlanten 
besejret ad Luftvejen. 

De to Flyvere blev modtaget m·ed 
stor Begejstring i England. Winston 
Ohurchill sammenlignede deres Flyv
ning med Kolombus' revolutionerende 
Rejse over Atlanten for de mange Aar
hundreder siden, og Alcock og Brown 
blev adlede for deres Fortjenester. 
Maskinen, der forøvrigt blev slemt 
havareret ved Landingen, opbevares 
nu paa Science ;\,lusæet ved Kensing
ton. 

Atten Aar efter denne sen!>alionelle 
Flyvning gaar Kampen om Atlanten 
som bekendt ind i en ny Fase. Nanr 
disse Linier læses, er antagelig de før
ste Prøveflyvninger mellem Europa og 
Nordamerika foretaget baade af Pan 
American Airways og af Imperial Air
ways, der vil forsøge at knytte det 
sidste Led i Luftkæden Kloden rundt 
- Leddet, der skal binde Europa og 
Nordamerika sammen. 

Endnu ved ingen, hvad disse Prø
veflyvninger vil føre til - om det 
virkelig skal lykkes den menneskelige 
Erobrervilje al underlægge sig Luft
havet over Nordatlanten, som det er 
lykkedes at overvinde Sydatlanten og 
Stillehavet. Det er jo efterhaanden 
mange af Luftens dristige Pionerer, 
der har formaaet at krydse :.Dam
men«, men derfra og til at etablere en 

regelmæssig Post- og Passagerdrift er 
der cl betydeligt længere Spring, end 
mange maaske tænker sig. 

Den verdenskendte Rekordflyver 
.Jim Mollison, der som den hidtil ene
ste Mand tre Gange er fløjet over At
lanten, skrev for nogle Maaneder si
den i et engelsk Blad en Artikel: >So 
lhe11 promi.~e an Allantic air service 
in nine monlhs«, hvori han paa Basis 
af sine egne dyrt købte Erfaringer ud
talte sig meget pessimistisk om Chan
ceme for en regelmæssig Drift. I den
ne Artikel skriver Mollison bl. a.: 
:. Imperial Airways paatænker at star
te Forsøgene med to 160 m. p. h. Fly
,·ebaade, der har en i\lak.o;imumsak
tionsradius paa 3500 miles i stille 
Vejr. Der er ca. 2000 miles i lige Li
nie mellem Shannon Lufthavnen og 
Port Botwood paa New Foundland, 
hvad der rundt regnet betyder tolv 
Timers Flyvning over Havet. 

Mine per onlige Erfaringer siger 
mig, at paa denne Strækning er vest
lige Vinde med en Styrke paa ca. 50-
li0 m. p. h. det normale i en Højde af 
5000 Fod - den sædvunJige Flyve
højde .. Jeg har ventet Uger paa, at dis
se stive Vinde skulde løje af, men 
Luftposten kan ikke vente, naar der 
guar Linere paa fire og el halvt Døgn 
fra Southampton til New York. Har 
Flyvebuaden en suadan Modvind at 
kæmpe med paa sin Tur over Havet, 
gaur dens Marchfa,rt ned til 100 m. 
p. h., og dens Aktionsradius gaar au
tomatisk ned med en Trediedel. 

Lad os se Kendsgerningerne lige i 
Ansigtet, førend vor Allanlcrhavsflyv
ning bliver en Tragedie ... « Senere 
i Artiklen skriver Mollison, at del, 
del særlig skorter paa i den nordat
lantiske Luftrute, er en paalidelig og 
effektiv Yejrtjeneste. >Da jeg fløj fra 
New Foundland sidste November«, 
skriver han, >fik jeg Vejrudsigter Irna
de fra London, New York og Mon
treal. De var allesammen indbyrdes 
modstridende. Saa brød jeg mig Pok
ker om dem og fløj, men da jeg havde 
fuldendt Turen, opdagede jeg, at de 
hver for !>ig var rigtige nok pua selve 
Stedet, men over den store 1900-milc-; 
Strækning fra Kyst til Kyst var det 
det rene Gætteværk. Men man kan 
imidlertid ikke bygge en regelmæssig 
Drift paa det rene Gætteværk. 

Mollison slutter sin pessimistiske 
Artikel med at erklære, at der ikke 
kan være Tale om nogen regelmæssig 

Captain A. S. Wilcocksen og Bowes. 

Trnfik, førend der er blevet etableret 
en betydelig bedre Vejrtjeneste, og 
der er blevet bygget s tørre, mere sø
dygtige og længere rækkendc Maski
ner. 

Suavidt denne Flyvningens Pioner. 
Fremtiden vil vise, om han eller Ru
tens Tilhængere vil faa Ret. I denne 
Sammenhæng kan det være uf Inter
esse at notere, at Igor Sikorsky, den 
kendte Flyvemaskinekonstruktør, har 
udtalt, at det er huns sikre Overbevis
ning, at man inden fem Aars Forløb 
vil se Luftfartø.ier paa 50- li0 Tons 
med en Aktionsradius paa 5000 miles 
og en ~larchfart paa ca. 175 m. p. h. 
sat ind paa Atlantcrhuvsruternc. Dis
se Fartøjer skulde kunne medføre fra 
30 til 50 Passagerer plus Post. 

Der er kun forløbet atten Aar - saa 
kort cl Spand af Tid i Virkeligheden 
- mellem Alcock og Browns Pioner
flyvning og til de storstilede engelsk
amerikanske Forsøg paa at skabe den 
regelmæssige Rutefart over Atlantens 
mægtige, uga:-;lmilcle Ørkcnvidder, 
men disse atten Aar har jo indenfor 
Flyvningen betydet en l 'dvikling 
langt udover, hvad selv de største En
tusiaster havde vovet at drømme om 
for blot femten- tyve Aar :..idcn. Over 
hele Kloden er der lagt cl Net af Luft
ruter, der trafikeres saa regelmæssigt 
!>Om nogen Jernbane - kun Nord-At
lanten slaur endnu ubesejret tilbage. 
Vil de Flyvninger, der nu !>laar pua, 
endelig lægge ogsau denne Stn-ekning 
i den sejrende Menneskeheds :\lagt, 
eller er Vejrguderne endnu for stær
ke, saa det ikke bliver den direkte 
Rute England- Canada men derimod 
Ruten Portugal- Azorerne- Bermu
dasøerne- New York (forøvrigt jo 
den Rute Franskmændene og Tysker
ne planlægger) der foreløbigt vil bli
ve den foretrukne? De nærmeste 
Muaneder vil give Svaret paa dette 
store Spørgsmaal. 
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SCT. HANS FEST PAA AVNØ 

Den nye Kaserne paa Avnø. 

THADITIONEN tro afholdt Soner
nets Flyveskole igen iaar en sR•r

dl'les vellykket Set. Hans Fest paa 
AYno. Og Traditionen tro ble\' Vejret 
trods en ildeYarslende Byge 0111 Ef'lcr
middagen dog lunt og stille, medens 
den prægtigste Fuldmanne forhøjede 
Idyllen. 

Den rode Traad i delle fan t:,sti -;ke 
Foretagende er i Korthed følgende. 
Den fule Heks, ledsaget af 3 smaa 
Skovtrolde, der hopper rnndt om hen
des Fødder, ankommer paa sin nar
lige Tur Lil AYnø med fornyede Pla
ner om Sabotage mod Personel og i\la
tericl. Hun finder en ung Sømand, 
<ler skal til Avnø for al blive F'lyYer, 
111cn som fors! skal til La~geundcrso
gelsc og psykotekniske Prover. Hun 
gh·cr Sornandcn en -;o,·1Hly:,,scndc 
Drik og begiver sig sel\• i hans Sted 
til AYno. I Sovne ser Sunwndcn for-,t 
:-i andre Sømænd -;tcppe rundt i en 
rask s,~mandsdans. Derpaa ser han i 

Heksen med Troldungerne. 
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cl Drømmesyn 4 hYidklædte, hedaa
rende Sygeplejersker wæve rundt i en 
plastisk Slordam; men han vækkes af 
Dromme og fores bort af den impone
rende Kong Neptun, der ankom111cr 
kltcdt i HaYbundens rige Flora. 

Nu ankommer 0Yerlægen ledsaget 
af 3 Sygeplejersker og medførende en 
broget Samling O\'ernalurligt store In
strumenter til allehaande Undersøgel
ser. Heksen, der har taget en Drik. 
-;aa man tror, hun er en Sømand, an
kommer og hliYcr undersøgt af Licgen 
og Sygeplejerskerne efter alle Kun
stens Hegler (og til Tilskuernes -;ture 
.Jubel). Hun passerer alle Provernl·, 
men i sichlc Øjeblik ankommer Kong 
Neptun, som beordrer en Sa1t,·an1h
indsprøjtning. IIen·ed falder et Skæl fra 
nlles {-Jjne, man er klnr oyer Bedraget. 

Nu sta:~vnes Heksen for Helten, der 

Sømandens skønne Drømmesyn. 

hcslar af :-i -;icnlelcs tcrnerdige Herrer 
med Kapper og lange Parykker. Del 
er Dommeren og Aktor og Defensor. 
Heksen skal kendes skyldig elle, 
u-,kyldig af el Nævningeting, hcstaa
cnde af en meget smart handelsrejsen
de Borsle-Agen I, en fhY. men særdeles 

K. Flensted Jensens nye 
Modeller: 
Svæveplan, Trf!ning med trykt Bygge
vejledning og Materialeliste. . Kr. 2,25 
Byggesæt, fineste Materialer. - 5,00 

Motormodel, Trgning m. trykt Bygge
vejledning og Materialeliste .. Kr. 1,75 
Byggesæt, fineste Materialer. - 7,00 
Eneforhandler : 

RASTED'S BOGHANDEL, Hellerup 
Franco Forsendelse mod Forudbetaling. 

Postkonto 1519. Frimærker modt. som Betaling. 

Tre af de brave Nævninge. 

har~k Oberst, en Sognefoged fra Lan
det af, en plakatfuld Slagler, som mctl
forcr en stor Gris, og af en teldre og 
meget ~ippet .Jomfru. Denne brogede 
Forsamlings Overvejelser og Diskus
~ion gav hele Historien en pragtfuld 
og straalende Klimaks. Heksen hlcY 
naturligvis kendt skyldig og domt til 
at brændes paa Baalel; og dette v:,r 
flot og mægtigt det hnt•1nlte endnu 
i den lyse Daggry, da de sidste Gæster 
drog af. 

Traditionen tro havde man haft det 
herligt og vidunderligt, og Stemnin
gen haYClc vicret høj. Og Traditionen 
tro kunde v·agten meste :Morgen ikke 
fin de Hornet til at hlæ.'>c Reveille med. 

Leif. 

En ny Sejrsmodel 

Motormodellen »GLORIA« 
Spændvidde . . .. . . . .. 99 cm 
Byggesæt . . . . . Pris Kr. 6,50 

Samme Model som "BABY": 
Spændvidde .. . . . .. . . 49 cm 
Byggesæt. . . . . Pris Kr. 4,50 

Ny illustreret Prisliste. 
Sendes mod 15 Øre til Porto. 

Model Materiale • Tarm 
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FAAS I ALLE LUFTHAVNE JORDEN OVER. 
"/s DANSK-ENGELSK BENZIN & PETROLEUMS CO., SHELL-HUSET, KØBENHAVN V. 
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Meddelelser fra 
Dansk Svæveftyver Union. 

Dansk Svæveffyver Unions Sommerlejr 
ved Løkken•Lønstrup Strand 1937. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNIOl\ 
haYde oprindeligt tænk\ at afhol

de cl stort Snc,·eflyverstæ,·ne i Aar, 
men det har maallet opgives, fordi det 
~kortede Klubberne paa del tilstnck
kelige i\laterial. Til Erstatning for del 
saaleds aflyste Stævne afholder Unio
nen i Aar en større Sommerlejr for 
SYæveflyvere, den første i sin Art her 
i Landet, ved Løkken-Lønstrup Strand 
i Dagene fra den 11.- 18 .. Juli. I den
ne Lejr kan alle Medlemmer (med 
Paarorcncle og Venner) af en Svæve
flyverklub for en yderst rimelig Beta
ling. De fleste Deltagere medbringer 
naturligvis selv Tclle, men enkelte 
kan indlogeres hos Beboerne deroppe 
for 4 Kr. pr. Dag. 

Desværre naaede Unionens Meddel
else om Stævnet først >FLYV« for 
sent, saa vi kunde ikke naa at bringe 
en Notits om del i forrige Nummer, 
men selv om Indtegningen for Delta
gere nu er sluttet, vil mange Interesse
rede sikkert alligevel, hvis de har Tid 
og Lejlighed med Udbytte kunne af
lægge Lejren et Besøg for personligt 
al overvære vore dygtige SvæveflyYc
rcs Præstationer. 

Efter den foreløbige Bestemmelse 
Yil der deltage lo eller tre Sva•vepla
ncr fra jyske Klubber, og hvis del vi
ser sig, at de rigtige Forhold er til 
Stede, vil der blive udført Hangflyv
ninger. Ligeledes vil der blive demon
lsrercl J>rø,·eflyvninger til A- og til 
B-Cerlificalet efter Unionens nye For
~krifter. 

KØGE SVÆVEFLYVERKLUB har 
taget Initiativet til nt arrangere cl 

Flyvcstwvnc i Koge d. 8. August i Aar. 
Samtlige Landets Svæveflyvere vil 
hliYe inviteret til delle Stævne, som 
man venter sig meget af. Klubben har 
allerede begyndt al sælge Lodsedler 
over en Mængde gode Gevinster, hl. a. 
nogle Flyverejser. 
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Motormodellen H.N.12 Kr. 5.15 
do. do. Byggesæt » 3.25 

Modeltegninger. 
Alt i Modelmaterialer. 
Prisliste sendes mod Porto. 

Helge Nielsen, 
Guldbergsgade 724, Kbhvn N. 

I Vejen er der starlet en Svævefly
verklub af Hr. Conrad P. Møller. 

Klubben er allerede i Gang med at 
hygge el Skolesvæveplan efter Unio
nens Tegninger. Ligeledes bygges der 
Skolesvæveplnner efter Unionens Teg
ninger i ikke mindre end 10 Svæ;ve
flyverklubber Landet over, og efter 
alt at dømme maa del blive et Svæve
flyyeranr i 1938, der Yil da efter vort 
foreløbige Skøn være ca. 35 Skole
Wte\'eplaner færdige i Danmark og ca. 
10- 12 OYergangssvæYeplaner. 

Antallet ar Syæveflyverklubber er 
mere end fordoblet paa et Aar, og Yi 
maa forvente, at hele den danske Ung
dom efterhaanden raar Øjnene op for, 
al det egentligt er billigt at flyve, til
med naar man selv kan bygge sil Svæ
\'eplan. I Forhold til mange andre 
Lande er Danmark bagefter paa FlyY
ningens Omraade, men allerede i Aar 
maa Yi forYenle, al ,·ore nationale Re
korder maa komme op paa Tider, der 
kan taale Sammenligning med de Re
sultater, cler er opnaael i andre Lande, 
saaledcs er en Flyvning paa mere end 
8 Timer ikke 1,aa fjern. 

DET henstillrs til Klubberne, al ind
sende :\Ieddelelser om Klubbernes 

Arbejde til Unionen inden d. 15. i en 
Maaned, hvis del ønskes at faa Med
delelserne mecl i det efterfølgende Nr. 
af FLYV. 

EN KLUB er begyndt at flyve med 
cl sclYbygget Skolesvæveplan. Del 

er Haslev FlyYcklub. Indvielsen af 
Svæveplanet ble\' foretaget d. 6 . .I un i 
af Hr. Fabrikant S. Sjøholm, der ellers 
er Instruktør vecl Dansk Svæveflyver
Skoles I,Iub. Jnddel~en formede sig 
som en hel lille Op,·isning i Svæ,·e
flyvningens Kunst, med særligt Hen
blik paa al demonstrere hvor ufarligt 
del er al dyrke Svæyefly,·ning, ~elv 
for unge :\Iennesker. Flere ar Kluh
bcns akli\'e :\lcdlemmcr prøvede sam
tidig SYæveplanels gode Flyveegen
skaber, og det varer nok ikke længe, 
inden der falder nogle Certifikater til 
Klubben. Svæveplanet er, efter hvacl 

nionens Tilsynsførende Hr. C . .Jo
hansen fortæller os, forbavsende godt 
bygget, især naar man tillige tager i 
Betragtning, ni ingen af Klubbens 12 
aktiYe Medlemmer endnu er fyldt 20 
Aar. 

Det er som disse unge Mennesker 
har faael fat i den rigtige Ende, for 
en mere energisk Ledelse skal man le
de langt efter, og Initiativ mangler 
Klubben heller ikke. En Udstilling, 

SvæveØyverøNyheder. 

Jugosla\'isk Svæveflyvning i 1!13(i 
opnaaede følgende Resultater, 275 »A«, 
12(i >B« og 28 »C< Certifikater. Bed
ste Flyvning var pan 10 Tim. 45 i\Iin. 
:·Hi km. 1200 m Højde. 

Polsk SvæveflyYetTekonl, 22 Tim. 
15 Min. 3:i2 km. 3435111. 

--0-

Engclsk Svævdlyvning opnaaede i 
1936 618 »A«, 333 »B«, 222 >C« Cer
tifikater og 10 »aC«. Bedste Tid \'ar 
13 Tim. 7 Min. Hi7 km og 2540 111 
Højde. 

--0-

Ungarn er i Besiddelse af 53 Skole-
1,,·æveplaner, 26 OYergangs-Plancr og 
18 Rekordsvæ,•eplaner. Den hidtil 
bedste Flyvning var paa 24 Tim. 14 
:.\lin. 326 km 1840 m med Roller so111 
Pilot. 

som Klubben arrange1·cde med Slølle 
fra Byens Borgere, gav cl saa stort 
Overskud, al der blev Raad til al ko
be et Spil til Klubben, og nu da Svæ
veplanet er færdigt, kan de begynde 
med del samme. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION af
holder en Sommerlejr ved Lok

ken-Lønstrup Strand i Dagene fra d. 
11.- 18. Juli. Meddeleber om delle et· 
ucbcndl til samtlige Klubber. 

VED Indsendelse af Blankeller til 
Certifikater bedes Klubberne ind

sende to Eksemplarer til Unionen. Be
løbet for Certifikaternes Udstedelse 
skal sendes til Unionens Kasserer, Hr. 
.Johs. Olsen, Guldbergs Plads, Kohcn
han\' N, paH Po.~lkonlo Nr. 255 - 21. 

NYE Flyvere. Hr. C. A. Lauriben, 
Køge SYæveflyverklub har aflagt 

>B« Prøven, Hr. ,Jens Eriksen, G. Han
sen og Hr. Axel Pape, alle fra Silke
horg FlyYeklub, har aflagt Prøven til 
»A« Certifikatet. Endvidere har d'Hrr. 
Edmond Nielsen og Frede .Jensen fra 
henholdsvi.s Dansk Svæveflyver-Sko
les Klub og Dansk Luftsport aflagt 
Prøven til >A«. 

Dansk Svæveflyver Union byder 
hermed de nye Flyvere til L)•kke. 



NYE SVÆVEFLYVERKLUBBER 
Ny Klub I Næstved. 

HERMED har jeg den Glæde at kun
de meddele Dem, at vi her i Næst

,·ed d. 11. 5. 37 har startet en Flyve
klub under Navnet >Næstved Fly,·e
kluhc, det er Klubbens Hensigt at :ir
bejde for sa:ivel Model som Svæve
flyvnfog, og vi hm: allerede det første 
Svæveplan under Bygning. Interessen 
for Flyvning er stor hernede, og der 
blev indtegnet 31 Medlemmer paa det 
stiftende Møde, og der er kommen en 
Del siden. Til Formand valgtes Instal
latør H. Juul-H:insen, .Jernhanegade r, 
og til Kasserer valgtes S:igfører ~I. 
,Jespersen, Kirkepladsen 1. 

Vi er ikke lilslutet Unionen, vort 
Kontingent er saa lavt som een Krone 
om Maaneden, det er sat saa lavt i 
Starten for al faa saa mange med som 
muligt. 

\ledlem nr .\eronnutisk Selsknb, Xr. 48:i. 
:\led Højngtelse 

If. J1111l-Ha11sen. 

Nye Svæveflyveklubber. 

Nye Klubber er starlet i Næstved, 
Ringsted og Rønne. I Næstved 

faas alle Oplysninger hos Installatør 
H .. Juul Hansen, .Jernbanegade r,, og 
hos Sagfører M .. Jespersen, Kirkeplad
sen 1. 

I Ringsted er det >Ringsted Model
flyveklub«, der nu vil udvide til ogsaa 
at dyrke Svæveflyvning. Der faas Op
lysninger om Indmeldelse hos Kom
munelærer Aage Christensen, Sjæl
landsgade 9. 

Bornholm er ogsaa med nu. Det er 
Hr. Arne Quistgaard, >Shell-Parken c 
Rønne, der har taget Initiativet til 
Starten af en Svæveflyverklub op. I 
denne Forbindelse kan det nævnes, at 
alle de tre nystartede Klubber er 
igang med Bygningen af >Dansk Svæ
veflyver Unions« nye Skolesvæveplan . 

Haslev Svæveflyveklub's 
Luftdaab. 

Haslev Svæveflyveklub. 

INTERESSEN for Svæveflyvningen 
bliver stadig større herhjemme, og 

den ene Svæveflyveklub efter den an
den kommer frem og vil arbejde med. 

Dansk Svæveflyve-Union ser med 
GJæde, at Klubberne dukker op over
alt i Landet; en skønne Dag er de dan
ske Svæveflyvere blevet saa kyndige 
i denne herlige Sport, at de vil kunne 
naa mange Kilometers Svæveflugt i 
termisk Opvind. 

Den 6 .. Juni kom den store Dag for 
Haslev Svæveflyveklub, idet deres 
Skoleplan >Slamer og Lippischc var 
færdig til Prøvestart. 

En af de Tilsynsførende, s tud. polyt. 
Carl .Johansen, der skulde bese Skole
planet, og Sjøholm, der skulde fore
tage Prøveflyvningen, var begejstrede 
over Klubbens store Værksted, som en 
Mekaniker, der er Medlem, har stillet 
til Raadighed. 

Den store Mark mellem Testrup og 
Aversie, der er laant til Klubben, er 
udmærket til Skoleflyvning. I Løbet 
af Dagen blev der foretaget 54 Start 
med Spil; - alle uden Uheld. Prøve
flyvningerne viste, at Skoleplanet var 
i fineste Udførelse; selv efter Hale
glidning rettede Planet sig korrekt op. 

Herluf Christensen fra Køge Svæve-

'E'lyve:rnas'kiner 
bygges 

vedligebC)ldes 

repareres 

KRAMME LUFTHAVNEN 

æ!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

I Flyv's ;;riti:;:~;; I 
I Glimrende:;:~~~~~:~~;~~ I 
I Flyv'J #~iliiii~~;; I 
~ evt. i Frimærher. ~ 
!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

flyveklub ,·ar tilstede og gav gode 
Raad. Køge og Haslev Svæveflyveklub 
samt Dansk Svæveflyver-Skoles Klub 
er stadig i Forbindelse med hinanden, 
og et saadant ærligt Kammeratskab 
skal nok føre Svæveflyvningen frem 
til Sejr. 

.Ja, vi har allerede naaet et stort 
Maal; Militærflyveren Henning Olsen, 
der med Liv og Sjæl beskæftiger sig 
med Svæveflyvningen, er en af de 
allerbedste Lærere, Svæveflyverne har. 

Haslev Svæveflyveklub er bygget op 
af gode og flittige Mennesker, og vi 
ønsker den Held og Lykke i Frem
tiden. En begejstret Svæveflyver. 

RETTELSE 
I forrige Nummer af >Flyv« var der 

i Artiklen om Klemm Sportsflyvema
skiner fejlagtig anført under Billedet, 
at det var en >Biicker-.Jungmeisler< -
det var en >Klemm Kl. 35«. 

KASTRUP 868 
1:h :t·ad •;;;+-,at: 
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DEN FØRSTE 
0 DENSE .MODELFL YVEKLUB hav

de stor Fornøjelse af sin Pinse
lejr, den første l\lodelflyvclejr, der 
lrnr været afholdt i Danmark men 
forhaabentlig ikke den sidste. Der var 
~om omtalt i sidste Nummer af 

FLYV« planlagt en stor Lejr nu til 
Sommer, men den er desværre blevet 
opgivet for i Aar, fordi fon,kellige 
Om:,fændigheder bevirkede, at den 
saa nødvendige Tilrettelægning og 
Organisation ikke kunde lilendebrin
ges indenfor den Tid, der stod til 
Haadighed. Skal en saadan Lejr or
gan beres, maa det ske under Ledelse 
af cl Dan~k l\lo<lelflyver Forbund om
f:tttcnde alle Landets Klubber, men l'I 

saadant Forbund har jo endnu ikke 
·~el Dagens Lys forhaahenllig ... ker 
det snart. 

I Pinsele.iren deltog OM-F med 25 
;\land, Silkeborg med 4 Mand, Ros
kilde med 5 ;\land, Fredericia med 4 
Mand og endelig Skjern med 3 l\land. 

Lørdag Eftermiddag ~maaregnede 
det hele Tiden, men del ødelagde ikke 
Deltagernes Humør, og forovrigt blev 
Dagen brugt til Organisation af Lej
ren. Den første Konkurrencedng, Søn
dag, var der tidlig Udpurring overall, 
og mens Kokkene gik i Gang med at 
faa Morgenmaden i Stand, var der 
Prøveflyvning paa Pilebakken af Mo
dellerne. Klokken ti begyndte Kon
kurrencerne. Først startede man i 
mindste Kla~~e for Svævemodeller 
(under 100 cm. Spændviddl'). Her 
cleltog følgende Modeller: Ørn, Knirp~ 
og Speed. Modellerne fløj udmærket . 
men havde lidt haardt ved at klare sig 
i den stærke Blæ~t. Bed:,te Tid op
naaedes af Ørn « med 19 Sekunder, 
Nummer to blev Knirps merl li Sek. 

Nu kom man til Svævemodeller 

DANSKE MODELFLYVELEJR 
mellem 100- 150 cm. De fleste Mo
deller var »Baby«, men der var ogsaa 
en F'lensted-.Tensen S-F 19 og en 
:»Hangvind«. Fiensted-.Tensen S-F 19, 
som FLYV har bragt en Beskrivelse af 
i el tidligere. Nummer, blev Nummer 

Massestart. 

et med 1 l\linut 10 Sek. :» Babyc Num
mer to med 55 sek. 

I den næste Klasse, de store Model
ler fra 150 300 cm. Her deltog en 
halv Snes »Stroloh«, to »Gentsch« og 
en >Bruch«. Disse i\lodeller klarede 
sig bedst, og mange Flyvninger var 
!>tcrdelcs imponerende. Især var der 
en »Gentsch«, der udmærkede sig paa 
en slraalende Maade. Den havde ikke 
en eneste Fly\'11ing under et Minut og 
var uden Tvivl Stævnets bedste Svæ
vemodel. 

:\lange af Modellerne var saa udspe
kulerei ondskabsfulde al lande i Sko
ve, l\loscr og Søer, saa man maatte le
de efter dem i Timevis. I denne Klas
-;e de ~tore Modeller altsaa - sej
rede Strolch c med 1 Minut 52 Se
kun der, Nummer to blev >Gen tschc 
med 1 i\lin. 29 Sek. 

Anden Pin:,edag var der Udpurring 
Klokken otte, og Klokken godt ti be
gynd te Flyvningern e saa igen. Vejret 

var heldigvis bedre end den foregaa
ende Dag, og det var nu Motormodel
lerne, der skulde til at vise, hvad de 
formanede. Egentlig er det jo ikke 
rigtigt at flyve med Motormodeller i 
Bakketerræn, men da man ikke i den 
nærmeste Omegn havde et egnet fladt 
Terræn, blev man nødt til al gøre del 
alligevel. 

I mindste Klasse (under 50 cm. 
Spændvidde) sejrede >Ørnen e med 23 
Sekunder. Nummer to blev >Tumme-
1 iten « med 10 Sek. I næste Klasse op
naaedcs den bedste Tid for Motormo
deller af :» Mangen « med 50,6 Sek., 
mens >Gloria« blev Nr. to med 49 Sek. 
Og endelig sejrede >Pritschow« i sid
ste Klasse (over 100 cm) med 47,5 
Sek. 

Efter Konkurrencernes Afslutning 
samledes man i Lejren, hvor Odense
klubbens Formand, Ebbe Kring, fore
tog Uddelingen af de mange Præmier. 
Af de femten udsatte Præmier gik de 
11 til Odense Modelflyver Klub, 3 til 
Skjern og 1 til Silkeborg. Det er gan
ske morsomt og opmuntrende at se, at 
mellem de tolv bedste Modeller i seks 
Klasser var ikke mindre end seks af 
dansk Konstruktion (fem fra Model 
Materiale i Tarm og en Flensted-Jen
sen Model) fem var tyske og en 
svensk. 

Den første danske Landslejr for 
Modelflyvning blev en stor Sukces. 
Ganske vist kom der ikke for mange 
Klubber denne Gang - næste Gang, 
der kaldes til Samling, skulde der ger
ne lidt flere med fra de efterhaanden 
talrige Klubber Landet over - men 
det sportslige Resultat var udmærket, 
og viser tilfulde, at Modelflyvningen 
er i en god og glædelig Vækst her
hjemme. 

FLYVEMASKINER OG TILBEHØR 

K. L. G. 
KVALITETST.Æ:NDRØRET 

Lager hos: 

ALFRED RAFFEL A/s 
Farvergade 15 Telefon C. 6395 
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VI BYGGER EN MODEL det samme, men har man dampet Li
sten, maa den holdes i Form, f. Eks. 
i en Skabelon af Søm. Skal man der
imod knække en Hovedbjælke paa den 
høje Led, f. Eks. en Baby-Hovedbjæl
ke, saa maa man saYe den helt eller 
delvis over og forstærke den paa beg
ge Sider med paalimede Krydsfiner
stykker. Disse Krydsfinerstykker maa 
ikke holde brat op, men skal pudses 
af og jævnes ud i Enderne, naar de er 
tørre. Endnu en Maade er den, der an
,·endes f. Eks. i Knirps og Leipziger 
Nurfliigel. Her er Ho,·edbjælken byg
get op af Lameller. Ved Knirps er det 
tre 2 X 5 mm Lister, der be!-.møres 
med Lim og saa anbringes i en Søm
skabelon af den ønskede Form. (Fig. 
II). Naar Limen er tør, holder Bjæl
ken Fonncn usædvanlig godt. 

Af Per Weishaupt. 

SAAlænge man er ret uerfaren, kan 
del godt være svært at bygge en 

ilodel pænt. Man lærer imidlertid ved 
at bygge. Har man ikke nogen Erfa
ring selv, og har man ikke erfarne 
ilodelbyggere til at vejlede sig, saa 
kan lidt skrirtlig Vejledning nok bru
ges, selv om del først er ved 0,·elsen 
og egne Erfaringer, al man kommer 
til de rigtig fine Resultater. 

Planet 
er gerne det vanskeligste. For al i\fo
dellen skal flyve godt, maa Planet væ
re lige. Planet er i Almindelighed hyg
get op af Ribber og Bjælker (Lister). 

Ribberne er af tyndt Krydsfiner, of
test 1 mm tykt. Naar man skal tegne 
Ribben af efter Tegningen, skal man 
ikke kalkere direkte, da Tegningen 
derved hurtigt ødelægges. Nej, Legn 
først Ribben af paa et Stykke Smørre
brødspapir og kalker det derfra over 
paa Krydsfinerpladen. Især ved Klub
tegninger, der skal bruges af mange 
Medlemmer, er delle vigtigt. Krydsfi
ner er dyrt, saa det gælder om at teg
ne Ribberne tæt op ad hinanden. Man 
kan hurtigt lære at udnytte Krysfine
ret godt. (Fig. I). Men een Ting maa 
man endelig passe paa: Aarerne i 
Krydsfineret skal gaa paa langs i Rib
ben. Er alle eller el Antal af Ribberne 
ens, laver man først en Mønsterribbe 
og tegner de andre af efter den. Men 
man maa her huske, at de aftegnede 
Ribber let bliver lidt for store. Der
for laver man f. Eks. Mønsleribben 
lidt for lille. Ribberne skæres ud med 
en Løvsav (helst med en fin Klinge, 
beregnet til Savning i Meta]), eller 
man klipper dem ud med en stærk 
Saks. Udsparingerne, der skal gøre 

Luftf artf orsi kringer 

I 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 
Fraktion for Danmark 

Tlf. Central 12793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 

Ribben lettere, foretage~ merl Løvsav, 
og de laves, før man skærer selve Rib
ben ud. Naar alle Ribberne er ud
skaarne, samler man dem, der er ens, 
og giver dem en Afpudsning samlet. 
l\lun kan f. Eks. slaa nogle Søm igen
nem, eller man kan blot spænde dem 
fast i en Fileklemme. Indhakkene til 
Bjælkerne saver man ogsaa ud samti
dig for at faa alle Ribber nøjagtig ens. 
Hakkene maa ikke være saa store, at 

/-+<· 
• 

J; l;J li#-/ 
..llg-.L 

Hibben sidder løst paa Bjælken, men 
de maa heller ikke sidde saa stramt, 
al Ribberne bliver skæve. 

Bjælkerne (Listerne) laves i Almin
delighed af Fyrretræ. Bjælkerne skal 
som Regel have et eller flere Knæk 
(Bøjninger) til Ører, V-Form eller 
Pilform. Knækkene kan udføres paa 
forskellig Maade og er forskellige paa 
de forskellige Modeltyper. Tyndere Li
ster, der skal bøjes paa den flade Led, 
f. Eks. 2 X 5 mm Lister til For- og 
Bagkant paa Knirps, Baby og Strolch, 
kan bøjes over Damp. Man holder Li
sten inde i en Dampstraale, indtil den 
er blevet smidig. Saa bøjer man den 
ganske langsomt og forsigtigt, meden!, 
den stadig er inde i Dampen. l\lan kan 
ogsaa lægge Listen i varmt Vand og 
derpaa bøje den, eller man kan gøre 
den vaad paa Bøjningsstedet og der
efter bøje den over en Ga!-,flamme. 
Man maa her passe paa ikke at brænde 
Listen. Naar Listen er bøjet, skal den 
holdes i Form, til den er tør. Ved 
Gasflammemetoden tørrer den med 

Bagkantlisten skal ofte have nogle 
smaa Hak, hvor Ribben skal gaa ind. 
De skal udføres med stor Forsigtig
hed. Man kan save dem ud med en 
Klinge uf passende Tykkelse, elJer 
man kan skære dem ud med en skarp 
Kniv. Hakkene skal ,·ære saadan, al 
Ribben lige passer uden at sidde for 
fast eller løst. 

Samlingen af Planet er for en Be
gynder ikke let og kan ,·ed nye Model
ler ogsaa være svært for en erfaren 
Modelbygger. Man begynder gerne 
med at sætte Ribberne paa Hovedbjæl
ken, hvorpaa man i Forvejen har sat 
et Blyantsmærke ved hver Ribbe. 

(Fortsættes I næste Nr.) 

Aristokraten blandt Motorcycler 

Et B. P. Mærke 

Uomtruffen Konstruktion 
Højeste britisk Kwalltet 

Bllllgste danske Priser 
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 

Hvem der vinder Pokalerne, ved vi ikke; men at det bliver med Sv. Herborgs 
Konstruktioner, det er vi overbeviste om. Svæveplanet SV-Hl (Spændv. 148 cm) 
slog ved .Flyv•s Landskonkurrence alle bestaaende Rekorder med en officiel Tid paa 
8 Min. 57,6 Sek., beregnet Tid ca. I Time. Distance 9050 m (Skandinavisk Rekord). 
Byggesæt af fineste Materialer med god Tegning, letforstaaelig Byggeanvisning, 
Dopecelluloid, Lim samt en spec. SV-Hl Præmiekonkurrence, for kun Kr, 6,60. 
Let at bygge, let at trimme, den er kort sagt helt rigtig, og saa er den billig. 
Eneforhandler: Dansk Modelflyveindustri, Skjern. Vor Prisliste er gratis. 
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Nyt fra alle Lande. 

Vwldige Haslighede1• 1111a milihl'l'l' 
Flyve11111skl11e1·. 

CHEFINGENIØREN \'cd del engel
ske Bristol Aeroplane Co's Motor

fabrik, i\l. A. H. H. Fedden, har udtalt, 
al man i Løbet af de næste fem Aar 
kan forvente at have militære Flyve
maskiner, hvis Ha!.tighed Jigger over 
(iOO km /T, og han hævder, at ,·isse 
Typer endda \'il komme op paa mel
lem H80 og 720 km /T, og al saadanne 
hurtige Maskiner \'il indgaa som Stan
clarcl- dstyr \'ed det engelske Lufl
vaaben. Mr. Fedden siger, at middel
s tore Bombemaskiner vil komme op 
paa 480 km /'I' og lunge Bombemaski
ner paa 400 km/T. Hvad Hurligheden 
af civile Maskiner angaar er han ikke 
saa optimistisk, idet han ikke regner 
111ed !,(ørre Ha~ligheder enr\ 350 km /T. 

:\Ir. Fedclen's Udtalelser er frem
,;agt under el Foredrag, som han 
hold I i det engelske aeronautiske Sel
skab. Ved samme Lejlighed udtalte 
han, at Størrelsen af :\lotorer til en 
vis Crnd vilde blive standardiseret, 
idet baacle militære og civile Maski
nt•r vilde komme til al anvende fire 
i\lotortyper: 750 H.K., 1150 H.K., 1550 
H.K. og 2000 H.K. 

Han sluttede sit Foredrag med al !,i
ge, al Konstruktionen af en Flyvemo
tor var en saa bekostelig Historie, al 
kun meget kapitalstærke Firmaer kun
de give sig i Lag hermed og som Eks
empel nævnede han, at Omkostnin
gerne ved Forarbejderne til en ny 
Flyvemotor, indtil Produktionsstadiet, 
beløb sig til mellem 5 og (l Millioner 
Kroner. 

Over t l\11111011 Luftpassagerer paa 1 Aar 
i U.S.A. 

I Løbet af Kalenderaaret 1936 befor
drede Luftruterne i U. S. A. ialt 

1.14 7 .969 Passagerer og 8.350.010 Pund 
Ekspresgods. De tilsvarende Tal for 
1935 var 860.761 Passagerer og 
!i.511.737 Pund Ekspresgods. Af samt
lige Passagerer befordredes 1.020.931 
paa indenlandske Ruter og 127.038 
paa udenlandske Ruter. 

Paa de regelmæssige Luftruter blev 
iler fløjet 73 l\lillioner l\liles (mod H3 
;\lill. i 1935), og Antallet af Flyvema
skiner, der blev anvendt, var 380. 
Lufttrafiken beskæftigede pr. 31. Dec. 
1936 9972 Personer fordelt saaledes: 
li90 Flyvere, 543 Reserveflyvere, 2864 
;\fokanikere, 1764 Arbejdere ved Han
garer og paa Flyvepladser, 3721 Tra
fik- og Kontorpersonel, 287 kvindelige 
Stewarder og 103 mandlige Stewarder. 

Gennemsnitshastigheden paa samt
lige indenlandske Ruter var 151 miles 
i Timen, og Gennemsnittet af den Di
!,tance, som h\'cr Passager fløj, var 427 
miles. Af samtlige Pladser var H4 pCI. 
belagt. 
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Albatros == De Havillands nyeste Maskine 

.Albatros·, 4-Motors De Havilland Trafikflyvemaskine. 

DEN nye DH 91, som ses over disse 
Linier, begyndte sine Prøver i Slut

ningen af Maj Maned. Det er som be
kendt bl.a. Tanken at an\'ende denne 
Type ved de af Air Ministry projek
terede Prøveflyvninger over Atlanter
havet i den direkte Rute England
New Foundland, der skal paabegyndes 

BØGER 

25 Aars Flyvning ved Hæren 
( Flyverhistorie og Flyverhistorier), 
Forlag: Levin & Munksgaard. 
283 Sider, ill. 

I Anledning af 25 Aars Jubilæet er 
der under Redaktion af Chefen for 
Hærens Flyvertropper, Oberst C. C. 
Førslev, udgivet en interessant og for
nøjelig Bog, der skildrer dansk mili
tær Flyvnings første 25 Aar. Bogens 
Undertitler >Flyverhistorie og Flyver
historierc giver et udmærket Udtryk 
for dens Indhold. Efter at Oberst Før
slev har givet en Skildring af Udvik
lingen gennem de 25 Aar, følger Ræk
ken af Historier, fortalt af de Perso
ner, der selv har haft Oplevelserne -
og disse er mange og forskelligartede. 
Flyvere, fra de ældste til de yngste, 
Mekanikere fra Værkstederne, lnge
niorer og Flyversoldater skildrer et 

i dette Aar. Albatros-Typen skal endvidere 
anvendes paa de interkontinentale Hoved
ruter, der drives af lmper.al Airways. 

Nærmere Oplysninger om Alba
tros -Typen er endnu ikke tilgænge
lige. Kun skal det nævnes, at den er 
udrustet med fire de Havilland Gipsy 
12 Motorer, hver paa ca. 500 HK. 

Væld af Oplevelser fra de Aar, der er 
gaaet, og de mange Historier, der til
sammen giver et udmærket Billede af 
Livet indenfor Flyvertropperne, er 
skrevet saa fornøjeligt og paa en saa
dan Maade, at de ogsaa vil interessere 
og more de Læsere, der ikke har haft 
nogen som helst Forbindelse med den 
militære Flyvning. 

Bogen er tilegnet faldne Kammera
ters Minde, og hele Indtægten af Sal
get tilfalder Foreningen Danske Flyve
res Fond. 

Meddelelser fra Selskabet. 

Selskabets Kontor holdes lukket 
i sidste Halvdel af Juli. 

Aeronautisk Selskabs Kontor er luk

ket i Tiden 12.- 31. .Juli, begge Dage 

incl. Skriftlige Henvendelser vil dog 

blive besvaret. 



DE KAN LÆSE ALT OM 

DANSK 
FLYVNINGS 
HISTORIE 
Underholdende fortalt af kendte Mænd indenfor 

de enhelte Felter paa Flyvningens Omraade og 
illustreret med en Mængde fortræffelige Billeder. 

1<.øb den til Vem t:JeLv -: 

foræ,, den til Veret:J riJenne; ! 

385 Sider i stort Format • Pris Kr. 10.00 

Faas i enhver Boghandel 

FH. AUGUST BANGS FORLAG EJVIND CHRISTENSEN - KØBENHAVN V. 

I KLUBADRESSER 
(Fortsat fra Side 2) 

MODELFLYVEKLUBBEN CONDOR, Helsingør. 
Formand: Hr. P. Cbrløtlanaen, Sabroeøvej 10, 
Helsingør. 

MODl!LFLYVEKLUBBEN •CLENTEN1, Haderslev. 
Formand: Hr. Olu! Hjort, Blmmerøtedvej 18, 
Haderslev. 

MODELFLYVl!KLUBBEN •GLENTEN1, Silkeborg, 
Formand: Hr. Erik Brelnboldt Jørgensen, Bor, 
gergade 10, Alderalyat, Silkeborg. 

MODl!LFLYVl!KLUBBEM •HØQl!N1, Aarhus. 
Formand: Hr. Vagner Buøcb, Carl Berteleens
gade 10, TIi. 9112. 

MODELKLUBBBEN •BT, JØRGEN1, 
Formand: Hr. Einar Kametrup, St. Jørgens
gade 18, Holstebro. 

MODELFLVEKLUBBEN •8TORM8VALEN1. 
Formand: Hr. Erik Blldøoe Hansen, Norges
gade 19, Esbjerg. 

MODl!LFLYVl!KLUBBEN .SVALEN1, Hobro. 
Formand: Hr. Orla Mortensen, Viborggyde 6, 
Hobro. 

MODELFLYVEKLUBBEN •8ØLVVINQEN1, 
Fredericia. 
Formand: Hr. K. Cbrlatlanaen, Gotbersgade 15, 
Fredericia. 

ODENSE MODEL•FL YVEKLUB. 
Hr. Ebbe Krlng, Amtøaygebuøet, Odense. 

RINGKØBING MODELFLYVEKLUB. 
Formand: Hr. Jacob Skjødsbolm, HernlngveJ 
48, Ringkøbing. 

RINGSTED MODl!LFLYVEKLUB, 
Formand: Hr. Kommunelærer Aage Christen• 
øen, SJællandsgade 9, 1. tb. 

SILKEBORG MODELFLYVEKLUB. 
Formand: Poul Svelgaard, SølystveJ 46, Alder•• 
lyat, Silkeborg. 

SILKEBORG li, 
Formand: Hr. Vagner Tolt, Hoatrupøgade 48. 

SKJERN MODELFLYVEKLUB. 
Formand: Hr. Maler Sv. Herborg, K111nall6 H, 
Skjem. 

BERLINQSKI! TIDENDU FLYVEKLUB. 
Pilestræde 84, Kbbvn. K. 

Dl! UNQl!I FLYVEKl,UB, 
Polltlkena Hua. KbbTD. I:, 

llllllllllllllllllllllllllllllll11111111111111111111111111111111Ulllllllllllllllll111111111111111111111 

Til Lmsei-ne ! 
0 PMÆRKSOMHEDEN henledes paa, 

at Indlæg, Meddelelser o. lign., 
der ønskes optaget i :»Flyve, maa være 
Redaktionen - Adr.: Vesterbrogade 
60, Kbhvn. V. - i Hænde senest den 
20de i Maaneden for at kunne blive 
optaget i Bladets næste Nummer. 

Returporto maa vedlægges, hvis Ma
nuskripterne ønskes tilbagesendt. 

Forespørgsler o. lign. kan kun for
ven tes besvarede, saafremt der er ved
lagt Returporto. 

Redaktionen. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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,., 
LUFTKØLEDE FLYVEMOTORER 

Den luftkølede, stjerne
formede Flyvemotor er den 
bedst egnede til alle Typer af 
Flyvemaskiner - fra de hur
tige, højtflyvende Jagere til de 
største Trafikflyvemaskiner. 

De Egenskaber, der karakteriserer "BRISTOL" Motorerne er 
stor Ydeevne, ringe Vægt pr. HK., smaa Dimensioner, enkel 
Konstruktion og frem for alt - højest opnaaelig Driftsikkerhed. 

Imperial Airways valgte "B RI STOL" Motorer til sine nye 
,,Empire" Flyvebaade, der nu skal indsættes paa Verdensruterne. 

IBE BRISTOL AEROPLANE CO. LTD., BRISTOL, ENGLAND 

PRIS: 
Pr. Aargang Kr. 4,20 
Pr. Nummer 35 Øre 

PEGASUS X 

960 
TAKE-OFF B·H·P 

915 
MAXIMUM B·H·P 

AT 

6250-
FEET 

Repræsenteret i 
Danmark og Island 
ved 

A. B. C. Hansen Comp., 
Industribygningen, 
København V. 

Ansvarlig overfor Presseloven: 
EJVIND CHIUSTENSEN 
BOGTRYKKERI & FORLAO 
Vesterbrogade 60 • Telf. 13-404 
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janedsmagasin for Trafik• og Militær8yvning - Sports8yvning - Svæve8yvning - Model8yvning 

Nr. 8 
1937 - 10. Aarg. 

Esbjerg Lufthavns storslaaede Indvielse 
Dleselmo,o&- kon•&-ø Ben~lnmo,o&

Svæveflyvernes Sommerlejr --- Vi bygger en Model 

35 
ØRE 



DET KGL. DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB. 
Amaliegade 33. Kbhvn. K. Tlf. Palæ 6133. 
Anerkendt af F. A. I. (FMt!ratlon Aerooautique 
Internationale) som Enerepræsentant for aero• 
nautiske Interesser I Danmark. 

DANSKE FLYVERE. 
Formand: Hr. Oberstløjtnant Tage Andersen, 
Ordrupvej 169. Chart. Tlf. Ordrup 3471 y. 

DANSKE PRIVATFLYVERE 
(tilsluttet D. K. D. A. S.). 
Formand: Hr. LandsretBBagfører C. A. Koefoed, 
Amlclsvej 12, Kbhvn. V. Tlf. Vester 2226 y_ 

VESTJYSK FLYVEKLUB, 
(tll•luttet D. K. D. A. 8.) . 
Formand : Hr. LandsretBBagfører Bjørn Bjorn
bak, Kongensgade 70, Esbjerg. 

ACTIV, København. 
For111a111l : lir. li. .Jen•en, Blegdnms\"cj 60. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
(tilsluttet D. K. D. A. 8.). 
Formand: Hr. Alfred Docbedahl, Vester Fæl
ledvej 41, Kbhvn. V. 

KLUBBEH I UNIONEN: 
AARHUS FLYVEKLUB. 

, I Hr. K,ii Walther, Ndr. Ringgndc 104, Aarhus . 
DANSK SVÆVEFLYVER-SKOLES KLUB, 

v/ lir. Sigurd Bygda, Maltagade 4, Køben
havn S. Værksteder, Dybbalsgade 11, Køben
havn V. 

ESBJERG FLYVEKLUB, 
v/ Hr. Hugo Holm, Skolegade 31, Esbjerg. 

FYENS LUFTSPORT, 
Formand : Hr. Otto Petersen, H. C. Andersens
gade 24, Odense. 

HASLEV FL YVEKLUB, 
vi Hr. C. W. Bering, Vestergade 4, Haslev. 

KOLDING FLYVEKLUB, 
Formand : Hr. Gunnar Jensen, Haderslevgade 
2 A, Kolding. 

KOGE SVÆVEFLYVERKLUB, 
v/ Hr. Herluf Christensen, Brogade 7, Køge. 

RANDERS SVÆVEFLYVERKLUB. 
v/ Hr. Ing. H. Madsen, Jernbanegade 22, 
Randers. 

RINGSTED ' MODEL• OG SVÆVEFLYVERKLUB 
, ·/ Hr. Kommunelærer Aage Christensen, Sjæl 
landsgnde 19, 1. th., Ringsted . 
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IKLUBADRESSERI 
SILKEBORG FLYVEKLUB, 

v/ Hr. G. Cbrlstlansen, Rlcbtersvej 23, Silke
borg. 

SLAGELSE FLYVEKLUB. 
v/ Herr Bogtrykker Chr. Andersen, Llnde,•ej 
2, Slagelse. 

SVÆVEFLYVERGRUPPEN »CUMULU«. 
Esthersvej 43, Hellerup. 

SVÆVEFLYVEKLUBBEN •ALBATROS«. 
v/ Herr E. Nordgren, Gl. Holmegaards,eJ, 
Hillerød. 

SVÆVEFLYVEKLUBBEN •AVIATORc, 
,-/ Hr. G. B. Rayner, Rostrupsvej 7, Aalborg. 

SV ÆVEFLYVERKLUBBEN •FALKEN 1. 
v/ Hr. Ing. N. L. Dam, Uveraensvej, Hjørring. 

OFFICIELT ORGAN 
FOR 

DET KONGELIGE DANSKE 
AERONAUTISKE SELSKAB 

,,FLYV"s HOVEDKONTOR: 

Vesterbrogade 60 
Tel1. 13.404 • Postgiro 23.824 

Blad- og Annonce-Ekspedition 

Redaktører: 

Kaptajn J. Foltmann 
og 

Kay Jungersen 

BIiiedet paa F orslden 1 

Vøsserkuppe-s,æ11ne• ~9S'I 

SVÆVEFLYVERKLUBBEN 1MAAGEN«, Stevns. 
v/ Hr. Viggo Kristiansen, Holtug pr. Store
hedinge. 

SVÆVEFLYVERKLUBBEN »MAAGEN AF 1936« 
v/ Hr. Joha. Olsen, Guldbergsplnds 8, Knhen• 
ba,n N" Tlf. Nora 4691 y. 

VEJEN SVÆVEFLYVERKLUB 
v/ Hr. Conrad P. !\!olier, Sondergade 31, Vejen 

VÆRLØSE SVÆVEFLYVERKLUB, 
,/ Hr. l' . E. Vlg~nuerg, Væ rlose St 

KLUBBER UDENFOR UNIONEN: 
DANSK LUFTSPORT, 

~'orm and: Hr. Kai Tborch Andersen, Torden
skJoldagade 13, 4. , Tlf. Byen 7333. 

FAABORC FLYVEKLUB. 
v/ Hr. Ing. Kai Eskelund, Østergade 45, Faa
borg. 

FLYVEKLUBBEN »Ørnene. Aarbu1. 
Hr. G. A. Hansen, TouaveJ 33, Aabybøj, Aar
hus. 

NÆSTVED FLYVEKLUB. 
Formand: Hr. Installatør H. Juul-Hansen, 
Jernbanegade a, Næstved. 

ODENSE AMATORFLYVEKLUB. 
Formand: Hr. Eli Christensen, Bunderupvej 33, 
St., Odense. 

SVÆVE• OC MODELFLYVEKLUBBEN •TREKLØ
VER«, Sorø. 
Sorø Akademi. 

VORDINGBORG FLYVEKLUB, 
Hr. Fabrikant Hans Axel, Vordingborg . 

MODELFLYVEKLUBBER: 
AALBORG MODELFLYVEKLUB, 

v/ Hr. G. B. Hoyner, Rostrupsvej 7, Aalborg . 
ALS MODELFLYVEKLUB. 

Formand: Hr. H. Agerby, Blegen 9, Sander
borg. 

FREDERICIA li. 
Fo rmand: Hr. Christian l\lichclsen, Jlajoncttt'n 
12, Fredericia. 

HASLEV MODELFLYVEKLUB. 
Formand: Br. Carl Wagner Berlng, Vestergade 
,, Haslev. 

(Fortsættes Side 19) 

- --J - -- -,-IP" ... _-- _"'I" ______ ----~------
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TO STANDARD 
PRODUKTER 

MED V.ERbENSRY 



The new 

RMSTRONG 

A R M S T R O N G S I D D E L E Y M O T O R S L I M I T E D, • • C O V E N T R Y, E N G L A N D. 
Ar J <nR 

DUNLOP 
FLYVEMASKINE RINGE, 

HJUL & BREMSER 
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·~~ C IE IL O S IE .,., 
(LOVBESKVTTET) 

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

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

ENEFABRIKANTER: 

¼ 0" IF .. A\ S IP 
(SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER) 
PRAGS BOULEVARD 37 - KØBENHAVN S. 
TBLBPON C. 65, LOKAL 1.2 og 22 

Afgaaende Maskiner &a Kastrup Lufthavn: 
D. 900 Berlin 
D. 900 Amsterdam-Rotterdam-Paris/London 
D. 900 Aalborg 
D. 1000 Malmll 
D. 1135 Berlin 
Hv. 1180 Hamburg-Briissel-Antw./Paris/London 
D. 1135 Hamburg-London 
D. 1155 Malmll 
D. 1200 Amsterdam-Rotterdam-Parls/London 
D. 1305 Stockholm 
D. 1305 Malmll 
Hv. 1380 Hamburg-Amsterdam-London 
D. 1416 Stockholm 
D. 1416 Malmll 
Hv. 1445 Malmll-Stockholm 
D. 1605 Malmll 
D. 1615 Hamb.-A.dam-Lond. (Briiss.-Paris f. 14/6) 
D. 1620 Gllteborg-Oslo 
D. 1746 Malmll 
D. 1800 Aalborg 
D. 2005 Malmll 
D. 2015 Malmll 
D. = Daglig Hv. = Hverdage 

DET DANSKE 
LUFTFARTSELSKAB 
LUFTREJSEBUREAU - VESTERBROG. 2 - C. 8800 

-BENZIN
PETAOLEUM 
-PARAFFIM
BHMDSELSOLIE 

DET FORENEDE OLIE KOMPAGNI A/s 



Nr. 8 August 1937 10. Aargang 

INDVIELSEN AF ESBJERG LUFTHAVN 
EN mere storstilet Indvielse af Es

bjerg Lufthavn og Luftruten Es
bjerg- København kunde ikke tænkes, 
og Begivenheden fandt Sted Søndag 
den 18. Juli. Et ualmindeligt vellyk
ket Flyvestævne, hvor udenlandske 
Flyvere kappedes med Hærens, Mari
nens og private Flyvere om at vise 
det bedste, som Flyvningen formaar, 
satte et uforglemmeligt Præg paa Da
gen, og Tusinder af Mennesker, ikke 
alene fra Jylland men ogsaa fra de 
øvrige Landsdele flokkedes hin Søn
dag Eftermiddag om den Flyveplads, 
som Esbjerg Kommune har skabt. 

* I et Møde den 28. Oktober bevilli-
gede Esbjerg Byraad 100.000 Kr. til 
Køb af de fornødne Arealer til Anlæg 
af en Lufthavn, og paa Grundlag af de 
Undersøgelser, der var foretaget, og 
de sagkyndiges Udsagn, valgte man 
nogle Arealer i Kjersing, og man køb
te ialt ca. 425.500 Kvadratmeter eller 
godt 77 Tønder Land. Selve Grunder
hvervelsen kostede 78.300 Kr. 

Men det er ikke nok med at købe 
Jord; - inden en Flyveplads staar 
fiks og færdig kræves et omfattende 
Planeringsarbejde, der skal sluttes 
med et fast og tykt Grønsvær, men 
alle disse Arbejder fuldførtes under 
Stadsingeniør Nonboe's dygtige Le
delse. Man nøjedes heller ikke med ' 
selve Pladsen, men byggede en Ad
ministrationsbygning, anlagde en 
bred Tilkørselsvej og gaar i nærmeste 
Fremtid i Gang med Bygning af en 
Hangar, der kan rumme de store Tra
fik flyvemaskiner . 

• 
Indvielsen af Lufthavnen, og den 

Under Kaptajn Foltmanns Ledelse 
var der arrangeret et Flyvestævne, og 
forinden dette tog sin Begyndelse 
fandt den egentlige Indvielse af Plad
sen Sted. Den begyndte præcis Kl. 
15,20, og paa det Tidspunkt saa det 
ud, som ikke alene Esbjergs Befolk
ning men ogsaa hele Oplandet var 
strømmet ud paa Lufthavnens Tilsku
erpladser. Mange prominente Gæster 
var kommet til Stede i Dagens Anled
ning: Hs. Ekse. Generalløjtnant With, 
Stiftamtmand Herschend, den funge
rende Trafikminister, Socialminister 
Ludvig Christensen, Generaldirektør 

Mondrup, Kommandør Grandjean, 
Oberstløjtnant Tage Andesen, den 
Kommitterede for Luftfarten K. Gre
gersen, Direktør K. Lybye D. D. L., 
Formanden for Aeronautisk Selskab, 
Diretør N. K. Nielsen, Kaptajn Ole 
Reistad fra den norske Aeroklub, Di
rektør Fraenckel som Repræsentant 
for den svenske Aeroklub, Formanden 
for Stavanger Byraad, Direktør Mi
chaelsen, Statens Luftfartstilsyn, In
geniør Eskildsen og Premierløjtnant 
Edsen Johansen, Kaptajn Braunstein, 
Repræsentanter for de udenlandske 
Lufttrafikselskaber, der trafikerer Kø-

Luftforbindelse Esbjerg-København, ' 
der er kommet i Stand efter et Sam
arbejde med Esbjerg Byraad og Det 
danske Luftfartselskab, fik et stor
slaaet Forløb. Fem af Hærens Oloster Jagere i Formation over Esbjerg Lufthavn. 
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Fra Esbjerg lufthavn den 18. Juli 1937. - Den ene af de to Bi/parkeringspladser 
som begge var tæt pakkede med Vogne og Cykler - og dog en eksemplarisk Orden. 

henhavn, Generalsekretæren i »Dan
ske Flyvere«, Ing. Cai Caspersell, Di
rektør August Jellsen fra Nordisk 
Pool, Havneleder l~eo Søren.~ell og 
mange Militær-, ;\[arine-, og Civilflyvere. 

Formanden for Lufthavnsudvalget, 
Raadmand Koch, indledede med en 
Redegørelse for Lufthavnens Tilbli
velse og overdrog Fliyvepladsen til 
Byraadet med Ønsket om, at Pladsen 
maatte blive til Gavn for Esbjerg By. 

Derefter tog Borgmester Mortensen 
Ordet, og han bragte en Tak til alle, 
der paa den ene eller anden Maade 
havde bidraget til Planens Tilblivelse. 

Han sagde videre: 
Vi ønsker og haaber, at vi ogsaa 

maa komme ind som et Led i den in
ternationale Trafik. Vor By er ung 
og ikke særlig velhavende, netop der
for har vi ment al maatte skabe nye 
Veje for dens Udvikling. 

Naar De ser Dem omkring vil De 
overalt se Resultatet af Vestjydernes 
~ejge Arbejde. Her, hvor Esbjerg lig
ger, og i hele Omegnen var Heden 
og Lyngen det fremherskende - nu 
har Arbejde, Energi og sejg Udhol
denhed undertvunget Lyngen og skabt 
Kulturværdier for kommende Slægter. 

Esbjerg Bys Opgave i det danske 
Samfund har været og er denne at 
være Mellemled mellem Landet og 
Udlandet. Herfra stævner hver Dag 
fuldtlastede højmoderne Skibe af 
D. F. D. S.s Flaade med de danske 
Landbrugsprodukter og med Passage-
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rer ud og ind af Havnen, Hejsende 
til og fra England, Frankrig og Bel
gien. Vi haaber, at Luftruten vil lette 
Rejsen, saledes at endnu flere vil be
nytte Esbjerg Lufthavn som Gennem
gangsled til og fra den store Verden. 

Borgmesteren bad derefter Social
ministeren aabne Lufthavnen. 

Den fungerende Minister for offent
lige Arbejder, Socialminister Ludvig 
Christensen omtalte Lufttrafikken og 
sluttede. 

- Jeg er enig med Trafikministe
ren, naar han udtaler, at vi bør und
gaa en for alle Parter uheldig Kon
kurence imellem de forskellige Be
fordringsmidler, og i Stedet stræbe 
hen imod en Samvirkning imellem 
Befordringsmidler, imellem Baner, 
Biler og l<'lyvemaskiner. Jeg vil tro, 
at denne Tanke vil være sikker paa 
Forstaaelse indenfor store Kredse af 
vort Folk, og den vil sikkert ikke 
mindst vinde Forstaaelse hos Esbjerg 
Bys Borgmester, som jo er gammel 
Jernbanemand, samtidig med at han 
med saa stor Begejstring er gaaet ind 
for det nye Befordringsmiddel, for 
Flyvemaskinen. 

Jeg bringer Esbjerg By min varme 
Hyldest i Anledning af det Initiativ, 
der her er taget gennem den for
træffelige Lufthavn, der er skabt, og 
gennem den Luftrute, der i Dag er 
aabnet, og som jeg ønsker maa be
tegne et nyt betydningsfuldt Frem
stød indenfor dansk Luftfart. Jeg be-

der Esbjerg Bys Borgmester tage 
imod denne Hyldest. 

Og stw fulgte det imponerende Fly
vestævne, der omfattede ca. 40 Maski 
ner foruden de private Flyvemaski
ner, der gæstede Esbjerg i Dagens ,\n 
ledning : l\lr. Butler (Shell, Englnnd), 
Direktør Fraenckel (Gi:iteborg), Di 
rektor Thielsl, Dr. Abild, Direktor Ib 
Aller, Fabrikant Hof{ lla11sen, Grosse
rer Sejer IJybro, li. I. 111 • .lensw og 
Lojtnantcrne Perch og l(ierker,aartl 
(Vestjy~k Flyveskole). 

Furs! drønede tre nf Det Danske 
Luftfartselskab:-. Maskiner hen over 
Hovedet paa Tilskuerne, forrest en 
Fokker F. 12 fulgt af 2 Fokker F. 7, 
og næppe var Motordrønet forsvun
det før Sergent li. E. Møller fra 2. 
Eskndrille fikst og elegant demon
strerede Meldingsfiskning. Derefter 
tog den berømte tyske Kunstflyver, 
Chefpilot l(a/kslein fat. Kunstflyvnin
gen udførtes med en Klernm 35, og 
de Manøvrer, som den dygtige tyske 
Flyver viste Publikum, var en blæn
dende Opvisning i Kunstflyvning, der 
tillige demonstrerede Maskinens 
fremragende Flyveegenskaber. Næp
pe havde Knikstein Jagt nn til Lan
ding før 5 nf Hærens Rekognosce
ringsmaskiner, under Sekondløjtnant 
Fritz Rasmussens Førerskab, kom ind 
over Plndsen, og i smukke Formatio
ner passerede de gentagne Gange den 
begejstrede Tilskuermængde. 

Stævnets dygtige Startleder, Løjt
nant Meincke, der fik hele Program
met til al klappe paa Minutter, havde 
den næste Maskine i Luften, inden 
de fem var nede. Der var DeutschP. 
Lufthansa's Junker Ju 52 Trafikfly
vemaskine, ført af Luftkaptajn Gym
llilz, og den drønende Luftens Gigant 
fik uvilkarligt den titusindtallige Til
skuerskare til at dukke Hovederne, 
idet den med henved 250 Kilometers 
Fart for hen over Pladsen. 

Tre af Marinens Ninrod .Jagere, 
ført af Kaptajnløjtnant Erik Rasmus
sen, var allerede paa Vingerne, og da 
den tyske Trafikmaskine havde for
lads Pladsens Begrænsning, begyndte 
de deres Manøvrer. Fart, Flugt og Be
regning kendetegnede hver eneste af 
Maskinernes Bevægelser, og med Be
undring fulgtes de dristige Manøvrer. 
Hver af de tre Flyvere var el helt 
Nummer for sig. 

Tyskeren Krop{{, som er velkendt 
fra Kastrup Lufthavn fulgte efter Ma
rinens Flyvere, og med sin lille, lette 
Skoleflyvemaskine gav han en Op
visning i Kunstflyvning, der trodser 
enhver Beskrivelse. Paa Forhaand 

(Fortsættes Side 18) 



Hærens flyvertroppers 25 Aars Jubilæum 
JUBILÆET ved Hærens Flyvetrop

per forløb paa den festligste Maa
de. Om Formiddangen fandt en Para
de Sted paa den gamle, minderige 
Flyveplads ved Kløvermarksvej, Ar
nesledet for al dansk Flyvning, hvor 
nu Flyvertroppernes Stab og Flyver
troppernes Værksteder residerer. He
le den store Arbejderstab var samlet 
omkring Hærens første Flyvemaskine, 
B & S Monoplanet, der stod opstillet 
ved Siden af den sidst nye Anskaf
felse: en Glosler Gaunlett Jager, og 
foran den store Kreds af Indbudte og 
Værkstedets Arbejdere holdt den 
kommanderende General, Hs. Ekse. 
Generalløjtnant With en Tale, hvori 
han rettede en Tak til Værkstedernes 
Arbejdere for det dygtige Arbejde, 
der var blevet præsteret i Aarenes Løb. 

Mellem de mange indbudte var 
Konstruktørerne af B . S.-Monoplanel, 
Ingeniørerne Berg og Storm, General
major Gruth, der skænkede Hæren 
dens første Flyvemaskine, Repræsen
tanter fra Krigsministeriet, Marinens 
Flyvevæsen, Hærens tekniske Korps, 
den tidligere Kommandør for Fly
verkorpset, Oberst H. 0. Hansen og 
mange af de gamle Militærflyvere, bl. 
a. Premierløjtnant Waage-Jensen, In-

geniør Cai Caspersen, Løjtnant Pall
uer o. fl. 

Efter Højtideligheden paa Kløver
marksvej kørtes til Værløse Flyve
plads, hvor alt under Flyvetropperm: 
hørende Personel var opstillet til Pa
rade. Den kommanderende General 

Dansk Militærflyvnings 25 Aars Jubilæum kan vel ikke illustreres bedre end ved at 
sammenligne Flyverkorpsets første Maskine B. s_ Monoplanet med dets 30 HK. Motor -
og en Jager af nyeste Type med en 750 HK. Motor. 25 Gange saa mange Hestekræfter. 

takkede i hjertelige Ord Flyverne for 
den Indsats, de havde gjort i de for
løbne Aar, hvorefter Eskadrillerne og 
Flyverskolens Lærere med Cheferne 
i Spidsen foretog en Præsentations
flyvning i sluttede Formationer. 

Jubilæumsdagen sluttede med en 
Frokost i Værløselejrens Gymnastiksal. 

I Anledning af Jubilæet blev føl 
gende dekoreret med Dannebrogsor
denens Ridderkors: Kaptajnerne H. 
Herschend, L. Bjarkov, C. C. Larsen 
og E. Sæl/er-Larsen, og Snedker Hult
mann fra Flyvertropperne Værkste
der fik o\'errakl Dannebrogsmænde
nes Hæders tegn. 

»25 Aars Flyvning ved Hæren«, 

der under Oberst Førslev's Redaktion 
blev udgivet paa Jubilæumsdagen, og 
som blev anmeldt i forrige Nummer af 
Flyv, har faael en overordentlig gun
:-tig Modtagelse af Pressen hele Lan
det over. Bogens Undertitel >FlyYe
historie og Flyverhistorierc siger kort 
og klart , hvad den indeholder, og del 
skulde ikke undre, om Forlaget snart 
kunde melde udsolgt. Paa en frisk 
og fornøjelig Maade fortæller alle de, 
der har haft med den militære Flyv
ning at gøre om deres Oplevelser, -
og de er ikke kedelige. Da Bogen til
med fremtræder i et smukt Udstyr, 
og Prisen kun er 6 Kr., og hele Ind
tægten ved Salget tilfalder >Danske 
Flyverecs Fond, skal man skynde sig, 
hvis man vil være sikker paa at kun
ne faa el Eksemplar af den spænden
de, fornøjelige - og historiske Bog. 
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l>el'densl'ekol'd i Dis,ønceflJvning 
Russiske Flyvere &yver fra Moskva via Nordpolen til Kalifornien 

RUSSISKE Flyvere har atter kunnet 
notere en Triumf af Verdensfor

mat. Uden forudgaaende Reklame er 
!tfikhael Gromov, Andrey Yumashev og 
Sergei Danilin fløjet fra Moskwa via 
Nordpolen til San Jacinto, ca. 100 km 
Øst for Los Angeles, og saavidt det 
paa nuværende Tidspunkt kan skø-

Den medførte Ilt fik Flyverne god 
Brug for, idet man f. Eks. over de ca
nadiske Klippebjerge maatte flyve i 
6000 Meters Højde. Starten fra Mosk
wa fandt som nævnt Sted Mandag d. 
12. Juli Kl. 1,10; Dagen efter Kl. 03,00 
passeredes Nordpolen i 3000 Meters 
Højde; Kl. 13,00 var Maskinen over 

Pol-Flyvemaskinen .A.N.T.-25•. 

nes, har de dermed sat ny Verdens
rekord for Flyvning i lige Linie uden 
Mellemlanding. 

De startede fra Moskwa Mandag den 
12 Juli Kl. 1,10, og Onsdag den 14. 
Juli Kl. 15,30 landede de i Kalifornien 
efter at have tilbagelagt en Distance i 
lige Linie paa ca. 10.700 km. I Virke
ligheden har de fløjet adskilligt læn
gere, bl. a. fordi de paa Grund af Taa
ge maatte flyve omkring Landings
stedet i omtrent fire Timer. 

Maskinen, de benyttede, var et een
motoret A.N.T.-25 Monoplan af rus
sisk Konstruktion, udstyret med en 
russisk 950 H.K. vandkølet Motor af 
Type M-34 (V-formet med 12 Cylin
dre). Det var forøvrigt den samme 
Maskintype, der, som omtalt i Flyv 
Nr. 7, blev anvendt af de russiske Fly
vere, fløj fra Moskwa via Nordpolen 
til Portland i Washington. 

Maskinen, der var udstyret med op
varmet Førerrum, medførte en ret be
tydelig Mængde Vædske til Forhin
dring af Isdannelser samt Beholdnin
ger af Ilt til ca. 24 Timer. Fuldvæg
ten af Maskinen ved Starten fra 
Moskwa var ca 11 1/2 Ton, hvoraf Halv
delen var Brændstof, og inden det 
tungt lastede Luftfartøj slap .Torden, 
havde det brugt henved 700 m til Start. 
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Canada; Kl. 18,35 naaede man ind 
over British Columbia efter at have 
passeret en heftig Snestorm; Tirsdag 
Middag Kl. 12,00 blev Grænsen til 
U. S. A. overfløjet; Onsdag Kl. 10,00 
naaedes San Francisco, og samme Dag 
Kl. 15,30 foretoges Landing ved San 
Jaciento efter en Flyvning paa 62 Ti
mer. 

Under hele Flyvningen havde Be
sætningen haft Radioforbindelse med 
Stationer paa Jorden, hvorfra der 
modtoges Beretninger om Vejret, men 
selv den bedste meteorologiske Tjene
ste kan ikke forhindre Taagedannel
ser. De sidste fire Timer maatte de 
russiske Flyvere kredse omkring Lan
dingsstedet, indtil en Læk i Benzin
tilførslen tvang dem til at lande. 

Chefen ombord, Mikhail Gromov fik 
sin Flyvertræning i Zsartiden i 1917, 
og han har ved flere Lejligheder vist 
sig at være en førsteklasses Flyver. 
I 1925 foretog han en 3 Dages Flyvetur 
Europa rundt, og forud for sin sid
ste store Tur gennemførte han i 1934 
en Flyvning paa ca. 10.000 km. De 
sidste 16 Aar har han endvidere været 
anvendt som en af Landets første Ind
flyvere, og han har prøvefløjet næsten 
alle de Flyvemaskintyper, der er ble
vet fremstillet af det berømte aerody-

namiske Institut i Moskwa. Disse Prø
veflyvninger omfatter alle Typer fra 
de mindste Monoplaner til den store 
>Maxim Gorki«-Type. 

Naar den russiske Verdensrekord er 
blevet anerkendt, er den hidtil eksi
sterende Rekord blevet slaaet med ca. 
1600 km, og sammenligner man de se
nere Aars Længderekorder, er der 
sket ganske betydelige Fremskridt. 

I Maj 1927 satte Lindbergh sin im
ponerende Rekord ved at flyve fra 
New York til Paris, en Strækning paa 
5600 km; men allerede Aaret efter 
blev den slaaet af hans Landsmænd 
Chamberlain og Levine, der naaede 
at flyve 6294 km. Derefter ser Re
kordlisten saaledes ud: 

April 1928; Italienerne Ferrarin og 
Del Prele; 7188 km. 

Sept. 1929; Franskmændene Cosles 
og Bellanle; 7905 km. 

Juli 1931; Amerikanerne Boardman 
og Polando; 8065 km. 

Febr. 1933; Englænderne Gayford 
og Nicholells; 8544 km. 

Aug. 1933; Franskmændene Codos 
og Rossi; 9104 km. 

De franske Flyveres Rekord holdt 
sig i fire Aar; men hvis noget er for
gængeligt, er det Rekorder indenfor 
Flyvningen. Gang paa Gang synes del 
som Yderpunktet er naaet, men takket 
værer Konstruktørers og Flyveres næ
sten overmenneskelige Indsats, lykkes 
det alligevel at presse Ydelserne end
nu højere op - til Gavn for hele Flyv
ningens Udvikling. 

Saa langt fløj de russiske Rekord-Flyvere. 



DIESELMOTOR KONTRA BENZINMOTOR 
DET er snart 20 Aar siden, Junkers 

Fabrikerne begyndte at eksperi
mentere med Fremstilling af Diesel
motorer til Flyvemaskiner, og i den 
forløbne Tid har man opnaaet saa 
gode Resultater, at Junkers Dieselmo
tor uvægerlig er den, man tænker paa, 
naar Talen drejer sig om saadanne 
Motortyper til Flyvemaskiner. 

Det er ikke saa længe siden, at en 
Junkers Ju-86, udstyret med Diesel
motorer, fløj de 22.000 km fra Tysk
land til Australien, og en lignende !\fa
skine fløj til Ægypten, hvor den del
tog i en Konkurrenceflyvning over Ør
kenen - og blev placeret som Nr. 1. 

Den 22. August forrige Aar foretog 
en Ju 86 med Jumo Dieselmotorer en 
Flyvning uden Mellemlanding fra 
Leipzig til Bathurst i Vestafrika, d.v.s. 
5800 km paa ca. 20 Timer. Ved Lan
dingen havde Maskinen endnu 1250 
Liter Brændstof i Behold, tilstrække
ligt til yderligere 8 Timers Flyvning. 
Dette vilde sikkert ikke have været 
Tilfældet, saafremt Maskinen havde 
haft Benzinmotorer. Efter et Par Da
ges Forløb fløj Maskinen de 5800 km 
tilbage til Tyskland uden Mellemlan
ding. Den samme Maskine har i Aar 
foretaget en 30 Timers Fyvning over 
det sydlige Atlanterhav uden Mellem
lading. 

I Perioden fra 3. September til 20. 
Oktober forrige Aar anvendte Deut
sche Lufthansa to Dornier Do 18 Fly
vebaade med Jumo Motorer til For
søgsflyvninger over den nordatlantiske 
Luftrute, og med 170 Flyvetimer blev 
der fløjet ca. 33.000 km . Den nævnte 
Rute gik fra Lissabon via Azorerne til 
New York, en Strækning paa ca. 3850 
km. Paa Lufthansa's regelmæssige 
Rute over det sydlige Atlanterhav er 
der indsat en Dornier Flyvebaad med 
to Junkers Jumo 205 C Dieselmotorer. 
Endvidere er det nye fire-motorede 
Søluftfartøj Ha 139, der er bygget af 
Hamburger Flugzeugbau, udstyret med 
Jumo 205 Motorer, og endelig maa 
nævnes de Trafikmaskiner - bl. a. 
G. 38 - som de sidste Aar har anvendt 
Dieselmotorer. Naar man tænker paa 
alle disse Tilfælde, kan man ikke uden 
videre se bort fra Dielsemotorens Be
tydning for den civile Lufttrafik. 

De Fordele, som Anvendelsen af 
denne Motortype kan byde Lufttrafi
ken, er i Korthed følgende: 

Mindre Brandfare, større Nyttelast 

over samme Distance og lavere Udgif
ter til Brændstof. 

-0-

For Tiden bygger Junkers to Jumo 
Typer: Type 205 paa 600 HK., hvis 
Vægt er 520 kg, og Type 206 paa 1000 
HK., der endnu ikke er sat i Drift. 

Lad os imidlertid se lidt nærmere 
paa den eksisterende Motor. Motorens 
Egenvægt er meget nær den samme 
som Benzinmotorens, men dog noget 
større. Dette udlignes dog ved et min
dre Brændstofforbrug, og vil man 
sammenligne dette, kan man regne 
med, at Benzinmotoren bruger 215 g 
pr. HK. Det giver Dieselmotoren en 
Besparelse paa 25 pCt. i Vægten af for
brugt Brændstof. Hvad Udgiften an
gaar, kan man sætte Prisen paa 
Brændselolie til Halvdelen af Prisen 
for 87-Octan Benzin, og dette samt de 
følgende Eksempler er taget fra Luft
havnen ved Rom. Her koster Benzinen 
200 Lire pr. 100 kg, medens Brænd
selsolien kun koster 82 Lire. Som Eks
empel vælger vi en Flyvemaskine med 
ialt 2000 HK. Motorstyrke, og som har 
en Marchhastighed paa 250 km/T. Den 
bruger pr. Time enten 215 g Benzin 
eller 170 g Brændselsolie pr. HK., og 
regner vi med, at Dieselmotorerne 
vejer 150 kg mere end Benzinmoto
rerne, saa vil der under en Flyvning 

paa 1000 km - eller 4 Flyvetimer -
bruges 1720 kg Brændstof med Ben
zinmotorer og 1360 kg med Diesel
motorer. Derved opnaas en Besparelse 
paa 2325 Lire til Brændstof (svarende 
til 2,32 Lire pr. km). Anvendelsen af 
Dieselmotorer giver som før nævnt 
højere Nyttelast, der i dette Tilfælde 
- efter at have fradraget 150 kg for 
Dieselmotorens større Egen'Vægt - be
løber sig til 210 kg, og sælger man den 
herved indvundne Nyttelastevne til 1 
Lire pr. Passager/Kilometer, kan yder
ligere indtjenes 2,33 Lire pr. km. Den 
samlede Besparelse pr. Kilometer kom
mer derved op paa 4,G5 Lire. 

-0--

Dieselmotorens Fordele kommer 
først til deres Ret paa de større Di
stancer, og man skal op paa Etapper 
paa over 1000 km, for at Besparelsen 
virkelig kan mærkes. Tages som Eks
empel en Flyveetappe paa 1500 km, 
saa bliver Resultatet, at Benzinmoto
ren har et Brændstofforbrug paa 2580 
kg = 5160 Lire, medens Dieselmoto
rens tilsvarende Tal er 2040 kg og 
1672 Lire. Pr. km er Besparelsen sta
dig 2,32 Lire, hvad Brændstoffet an
gaar. 

Den betalende Lasteevne for Diesel
motorens Vedkommende forøges med 
390 kg - stadig under Hensyntagen 

Montering af en Junkers-Jumo 205 Dieselmotor. 
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til denne Motors størreEgenvægt - og 
det svarer til en Udnyttelse paa 4,33 
Lire pr. km, hvorved den samlede Be
sparelse kommer op paa 6,65 Lire pr. 
km. 

En Flyvning fra Rom til Addis 
Abeba (6000 km) i fire Etapper paa 
hver 1500 km vil saaledes give en Be
sparelse paa 13.920 Lire paa Brænd
s tof og 25.980 Lire for forøget Udnyt
telse af Lasteevnen, d. v. s. ialt 39.900 
Lire. 

Ud fra denne Betragtning siger Di
rektøren for Roms Lufthavn, at An
vendelsen af Dieselmotorer i Stedet 
for Benzinmotorer paa samtlige itali
enske Luftruter, som de trafikeres i 
Dag, vilde betyde en Besparelse paa 
10 Millioner Lire. 

Alt dette taler udelukkende til For
del for Dieselmotoren, men skal man 
anlægge en nøgtern Betragtning, saa 
man der ogsaa tager Hensyn til, al 
Benzinmotoren stadig forbedres, bl.a. 
i Retning af formindsket Brændstof
forbrug. Endvidere er man mere for
trolig med Anvendelsen af Benzin
motoren, der igen letter Arbejdet for 
Lufttrafikselskaberne, og endelig maa 
man huske paa, at man endnu ingen 
Erfaringer har med Hensyn til Diesel
motorens Levetid og Motoreftersyn. 
Ikke desto mindre maa Lufttrafikl'n 
alligevel regne med Dieselmotoren, 
naar det gælder om at reducere Om
kostningerne og al forøge den beta
lende Lasteevne. 

* 
I Forbindelse med Indvielsen af 

Lufthavnen ved Stavanger for et Par 
l\laaneder siden kan nævnes et andet 
Eksempel paa Dieselmotorernes Pris
hillighed. En Junkers Ju-86, udsty
ret med Junkers-Jumo 205 Diesel
motorer, fløj direkte fra Dessau til 
Stavanger, og Udgifterne til Brændstof 
paa hele Strækningen beløb sig til 70 
RM. 

I delle Tilfælde, hvor det var en lej
lighedsvis Flyvning, der blev foreta
get, var der fire Passagerer, d. v. s. 
Udgiften til Driftsmidler pr. Passager 
var 17 RM. Forudsætter man imidler
tid at der paa en lignende Rute med
før~s 10 Passagerer, bliver den tilsva
rende Udgift kun 7 RM for en Distance 
paa 950 km. 

Hvilket andet Befordringsmiddel -
Jernbane, Skib eller Motorkøretøj -
kan foretage en lignende Rejse saa 
hurtigt og med saa ringe Udgifter til 
Brændstof? 

Intet. -
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PAA FLYVESKOLE 
VI. 

Den første Solo - ! 

NAAR jeg selv skal sige det, saa er 
jeg efterhaanden blevet meget 

dygtig til at flyve, og selv min Flyve
lærer udtaler fra Tid til anden efter 
en Flyvetime en svag Anerkendelse, 
(som ganske vist ofte bliver slaaet t!l 
Jorden igen ved en skaanselsløs Kri
tik af noget af det, jeg lige har lavet)• 
Jeg har med andre Ord længe v3:ret 
klar til at flyve alene; jeg flyver ghm
rende ligeud og rundt, til højre og til 
venstre, op og ned, i Spinn og i Loop, 
m. m., uden nogen som helst Betænk
ning; jeg lander Maskinen saa blødt, 
som var den fyldt med raadne Æg og 
baaret oppe af en passende stor Bal• 
Ion, og jeg sætter den altid paa den 
samme Plet af Flyvepladsen, ca. 100 
Meter fra den læ Begrænsning, paa et 
Sted, hvor der lige er Plads til at flyve 
lavt over Hegnet mellem to store Bu
ske; kort sagt jeg kan flyve. 

Men Læreren har aabenbart den 
Opfattelse, at min Opgave paa Flyve: 
skolen udelukkende er at holde ham 1 

Luften; efter et passende Antal Flyve
timer uden generende Kritik, vover 
jeg at ventilere Spørgsmaalet >Den 
første Solo4: - ; det førte til en søn
derlemmende Kritik af alt, hvad jeg 
lavede i den næste Flyvetime, en saa 
stærk Kritik, at jeg slet ikke vilde for
bavses over at modtage en blaa Kon
volut, indeholdende en Anmodning 
om at finde noget andet at bestille fra 
i Morgen, for Flyvelæreren har aaben
villig til at komme med den længsels
fuldt ventede Ordre til den første Fly
vetur uden Lærer. 

Vi Flyvelever faar i Reglen Dagen s 
første Arbejdstime til at gaa med al 
hjælpe Mekanikerne med at gøre vo
res Skolemaskiner i Stand til Flyv
ning; de plejer ganske vist at være i 
Orden med Benzin og Olie om Afte
nen, men man finder altid noget, som 
vi kan tørre af eller pudse inden Læ
rerne kommer, saa vi har nok at be
stille. En pragtfuld Sommermorgen 
sker der det uventede, at Lærerne og 
vi andre kommer samtidigt til Flyve
sædvanlige faar Lov til at flyve en 
Tur med mig, men heller ikke han er 
bart opgivet nogensinde at faa mig 
lært al flyve; en anden Lærer end min 
pladsen; Flyvelærerne kom endda 
først da de kørte uden om os paa 
Veje~, og de giver straks Ordre til 
Flyvning. Det er min Tur til at be-

gynde Dagens Flyvninger, saa jeg er 
ikke længe om at komme i Flyvetøjet, 
faa Motoren varmet op og komme i 
Luften; jeg faar Ordre til at flyve et 
Par Ture rundt om Pladsen og lave 
to Landinger; undervejs opdager jeg, 
at de andre Skolemaskiner stadig staai· 
foran Hangaren, saa jeg er helt alene 
i Luften; efter den anden Landing gi
ver Flyvelæreren mig Ordre til at ven
te et Øjeblik med at starte igen; jeg 
ser, at han spænder sig løs, og idet 
han staar ud af Flyvemaskinen , siger 
han: >Nu flyver De en Tur rundt om 
Pladsen, laver en Landing, starter 
igen og flyver 15 Minutter, hvorpaa 
De lander her igen.« - Endelig - ! 

Flyvelæreren staar paa Jorden ved 
Siden af Flyvemaskinen, da jeg giver 
Gas; Motoren siger slet ikke, som den 
plejer, men da baade Olietryk og Om
drejningsviser er i Orden, fortsætter 
jeg, og efter Starten siger Apparatet 
meget bedre, end det plejer at gøre, 
naar jeg er med; men_ det er vel ikke 
saa mærkeligt, da Læreren jo ikke er 
med, og hans smaa hundrede Kilo an
bragt mellem Motoren og mig, maa 
selvfølgeligt influere saavel paa Motor
lyden som paa Maskinens Flyveegen
skaber; hurtigt vænner jeg mig til al 
undvære ham, - jeg savner slet ikke 
hans smaa Bemærkninger i Talerøret, 
kun da jeg lander, er der Brug for 
lidt ekstra Ballast for at afkorte Af
løbet; fin -fin Landing og saa op igen. 

Først nu faar jeg Tid til at tænke 
lidt nærmere paa Situationen: der 
langt nede staar Flyvelæreren og følger 
mig spændt, medens det er mig, der 
er ovenpaa og sidder mellem Himmel 
og Jord og kan lave, hvad jeg vil (kun 
med det ene Forbehold, at Flyvema
skinen inden de 15 Minutter er gaael, 
skal staa i god Behold paa Flyveplad
sen). 

Jeg forstaar nu alle Flyveres Udtal
else om, at den Dag da de fløj alene 
første Gang, er den største i deres Liv, 
og jeg fyldes selv med Glæde over al 
have naaet dette betydningsfulde 
Skridt frem mod Maalet. 

Da Landingen er vel overstaaet, hil
ses jeg af mine Kammerater med Hur
ra-Raab. 

-z. 

Flyvemaskinen 
» Himmelloppen« 

er billig til Salg. Billet, mrk .• 81 •, modt. 
• Flyv•s Ekspedition, Vesterbrogade 60. 



Dansk Svæveflyver Union's Sommerlejr 
DEN første danske Svæveflyver

sommerlejr er en Kendsgerning. 
I Dagene fra d. 11.- 18. Juli d. A. 

samledes danske Svæveflyvere til e,1 
fælles Sommerlejr ved Lønstrup for 
i Fællesskab at dyrke Svæveflyvning 
og udveksle l'IIeninger om Svæveflyv
ning og Bygning af Svæveplaner. Der 
var Deltagere i Sommerlejren fra føl
gende Byer: Hjørring, Silkeborg, Aar-

Silkeborgs Flyveklub' s Transportkolonne 
ankommer til Svæve/lyversommeriejren 

ved lønstrup. 

hus, Odense, Roskilde, Hellerup, Tra
nebjerg paa Samsø, København og 
Aalborg. Desværre var der kun mødt 
een Klub med Svæveplan, - det var 
Silkeborg Flyveklub, der mødte med 
sit Skolesvæveplan >Jyden<, en >Sta
mer« med Gitterhale og Krop. I Lø
bet af Søndagen ankom de fleste af 
Deltagerne, og paa Markerne ved Maa
rupgaard rejste der sig en Teltby af 
Svæveflyvere. En Del af disse blev 
indkvarteret paa Gaarden, og fik der 
haade Kost og Logis. Allerede Søn
dag Em. blev >Jyden< monteret, og 
der blev for de mange Landliggere 
foretaget et Par Spilstarter, for at 
disse kunde faa en lille Forsmag paa 
de Flyvninger, der vilde blive fore
taget i de kommende Dage. Om Man
dagen blev der rigget en Nedgang til, 
til Brug ved Nedstigning til Stranden 
fra Klinten, som paa dette Sted er 
ca. 40 m høj og meget stejl. Der blev 
ogsaa foretaget nogle Spilstarter for 
de nyankomne Deltagere, som ikke 
selv var Flyvere, for at disse kunne 
faa Skolesvæveflyvning at se, udført 
af de dygtigste Flyvere i Danmark. 
Ligeledes blev der foretaget det nød
vendige til at trække Svæveplanet op 
fra Strandbredden, hvis det skulde 
blive nødvendigt for Flyveren at lan
de paa Strandbredden. Tirsdag Mor-

gen kom Vestenvinden, som man hav
de længtes efter, der blev truffet For
beredelser til, at der kunne foretages 
Hangflyvning ved Danmarks bedste 
>Hang<, der her har en Udstrækning 
paa ca. 10 km. med en Højde varie
rende fra ca. 30- 75 m og med en 
Stejlhed fra 45° til næsten lodret og 
beliggende mellem Lønstrup og Løk
ken. 

Midt paa Formiddagen blev ».Ty<len« 
gjort startklar, og med Knud P. An
dersen som Fører gjordes det første 
Forsøg paa Hangflyvning i Jylland. 
Desværre var Vinden ikke stærk nok 
til, at Svæveplanet kunne faa til
strækkelig Højde, saaledes at Kur
verne kunne udføres med Sikkerhed, 
hvorfor der landedes paa Strandbred
den, Svæveplanet transporteredes til
bage til Startstedet. Det vakte Opsigt 
i Lønstrup By, da Tilbagetransporten 
foregik gennem denne. 

Først paa Eftermiddagen tog Vin
den til i Styrke, og Kl. 2,30 startedes 
atter, og denne Gang lykkedes Forsø
get. >Jyden« steg godt, og baaret af 
Opvinden fløj den bort fra Lejren 
mod Rubjerg Knude, (det højeste 
Punkt paa Rangen, 76 m) og for
svandt for de manges Øjne, som 
spændt fulgte Flyvningen. Faa Minut
ter efter vendte det tilbage og fløj næ
sten helt ind til Lønstrup By, hvor 
det kurvede, vendte tilbage og lande
de glat. Den første Hangflyvning i 
Jylland var gennemført, og Prøven 
for Opnaaelsen af >C« Certifikatet var 
bestaaet samtidig af Flyveren, Hr. 
Knud P. Andersen. Denne er den før
ste Jyde, hvortil dette Certifikat er 
udstedt. 

Da Vinden efter denne Flyvning 
var løjet saa meget af, at videre For
t.øg ikke kunde gennemføres, enedes 
man om at transportere Svæveplanet 
til den sydligere beliggende Flyve
plads, for der at dyrke almindelig 
Skoleflyvning med de øvrige af Klub
bens Medlemmer. 

Onsdag Formiddag var tler atter 
Vestenvind, og man besluttede at den 

rnybagte >C< Flyver skulde forsøge 
igen, men denne Gang fra den syd
lige Flyveplads. Starten fandt Sted 
Kl. 11, og efter al have passeret >Knu
den< paa Vejen tilbage til Startste
det drejede Vinden pludselig Syd 
efter, hvorefter Hr. Andersen straks 

besluttede at lande, men da Landings
forholdene paa det Sted, hvor han 
kom ned, var de sletteste mulige, tog 
Svæveplanet Jorden lidt haardl, hvor
ved Kabinen og den højre Vinge
spids tog Skade, og dermed var al 
Svæveflyvning aflyst Resten af Ugen, 
og man besluttede da at holde Som
merferie Resten af Tiden og vente 
med Reparationen til man kom hjem. 

.Hangen• ved Lønstrup. 
Man vil bemærke den velegnede 
Landingsplads paa Strandbreden. 

Torsdag og Fredag gik med Bad
ning i Vesterhavet og med at disku
tere >Skive. 

Lørdag Morgen· ankom Unionem 
Formand, Hr. A. Dochedahl med en 
lysk Svæveflyvelærer Hr. H. Kleppien 
til Lejren paa Motorcykle. Hr. Klep
pien gav hele Dagen gode Raad Lil 
alle om alt indenfor Svæveflyvningen, 
baade flyve- og bygningsmæssigt. 

Om Aftenen samledes alle i Lejren 
til en Afslutningsfest paa l\laarup
gaard efter Indbydelse af Ejeren, J-1. 
Frithjof Jørgensen. Der blev holdl 
mange Taler ved Bordet, og alle mo
rede sig godt. Da der samme Aften 
var >Asfaltbal< i Lønslrup inviterede 
Unionen alle Deltagerne i Sommerlej
ren, saml vore Værtsfolk ned i Byen 
paa et fælles Kaffebord som egentlig 
Afslutning paa denne første Sncvefly
versommerlejr. 

Søndag Formiddag cm1.~crede J-1 r. 
Kleppien over Emnet Svævefly,•ning 
og gav endnu flere gode Raad !il de 
videbegærlige Svæveflyvere. Kl. 19,30 
forlod de sidste Sommerlejren med et 
dundrende Hurra, og man enedei, om 
at takke >Dansk Svæveflyver Union« 
for denne glimrende Sommerlejr, og 
lovede hinanden atter at ses deroppe 
til næste Aar. - - - X 
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VI BYOOER EN MODEL 
(l•'9rtsnt rrn forrige Nr.) 

Af Per Weishaupt. 

Dernæst skubber man forsigtigt For
kantlisten ind i Hakkene. Man sørger for, 
at alle Ribberne sidder lige og med 
de angivne Mellemrum. Dernæst kom
mer Turen til Bagkantlisten, der som 
Regel er den vanskeligste. Den skal 
sættes meget forsigtigt paa, og hver 
Ribbe for sig skal passes ind i den. 
i\Ian bliver somme Tider nødt til at 
sætte nogle Gummibaand om Planet 
for at holde det sammen. Men pas 
paa: Det er nemlig ikke morsomt at se 
den møjsommeligt paasatte Bagkantli
ste springe af med et Brag, naar man 
har sat et for stramt Gummibaand om. 
Min personlige Erfaring gaar ud paa, 
at det er bedst først at lime, naar alle 
Lister er sat paa Plads. Limningen fo
regaar med Koldlim, som laves efter 
Brugsanvisningen. Spar ikke paa Li
men, ror den trækker sig ind i Træet. 
Naar det er tørt, skal der sættes Rand
huer, i\Iidterparti etc. paa. 

Handbuerne laves paa mange Maa
der. Oftest benyttes Bambus eller 
Spanskror, der først er bojet over 
Damp eller Ild, saa de holder For
men. Man kan ogsaa lave dem af 
Krydsfinerlameller eller Meta!. Man 
lilpa<:ser Randbuen og Planlisten til 
hinanden, kommer Lim paa og holder 
den sammen med en Tøjklemme til 
det er tort. (Fig. III). Ofte skal man 
hesnøre dem først. Mange Modeller ha
rnrerer alt for tit i Randbuen. Saa kan 
det betale sig at udfylde Rummet mel
lem den yderste Ribbe og Randbuen 
med 1 eller 2 mm Krydsfiner, der er 
udspare! for ikke at veje for meget 
(Fig. TV). Smaa l\lodeller (Knirps) 
har selYe Enden af Planet dannet af 
cl saadan I Stykke. 

:\liciterstykket bestaar i Regelen af 
l'l Stykke Krydsfiner og nogle smaa 
Træklodser, der skal understølle Bjæl
kerne. Man maa holde sig nøje til Teg
ningen. 

Bedding: Del er altid en Fordel at 
have el plant Bræt eller Bord til al 
bygge paa, især hvis man skal slaa 
Søm i. Til mange l\lodeller er en Bed-

-----------------
Motormodellen H.N.12 Kr. 5.15 

do. do. Byggesæt~ » 3.25 
Modeltegninger. 
Alt i Modelmaterialer. 
Prisliste sendes mod Porto. 

Helge Nielsen, 
Guldbergsgade 724, Kbhvn. N. 
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ding nødvendig. Bjælkerne holdes saa 
paa deres Plads af Søm og Klodser, 
og hele Planet bygges op paa Beddin
gen. Man maa paase, at Planet ikke 
bliver limet sammen med Underlaget, 
f. Eks. kan man lægge Papir imellem. 

Andre Plankonstruktioner: Ikke alle 
Planer er bygget op som det beskrev
ne. Nogle har Hovedbjælken dell i to 

over hinanden liggende Bjælker. Man 
skal ikke trykke for haardl oven paa 
dem ved Samlingen, da man saa risi
kerer, at hele Rækken af Ribber læg
ger sig ned nok saa flot. - Nogle Pla
ner har Halvribber, Hjælperibber. De 
er ofte bare den forreste Del af de 
normale Ribber. Men de skal altsaa 
være ens, for ellers bliver der Vrøvl 
ved Samlingen. - Andre Modeller har 
slet ikke Ribber af den normale Pro
filform, men derimod flade Strimler, 
der lægges over og under Bjælkerne. 
Det gælder bl. a. Pimpf, Pause Storch, 
Adenaws Haw X (3 Meter Spændvid
de) og visse danske Konstruktioner. 
I Stedet for Krydsfiner anvender man 
almindelig 1 mm Finer. Del betaler 
sig for de huede Stykkers (Overstyk
kernes) vedkommende al bøje dem før 
Paasætningen. 

Haleplanet (Højderoret) er bygget 
op paa samme Maade som Planet. 

K. Flensted Jensens nye 
Modeller: 
Svæveplan, Tegning med trykt Bygge
vejledning og Materialeliste .. Kr. 2,25 
Byggesæt, fineste Materialer. - 5,00 

Motormodel, Tegninf! m. trykt Bygge
vejledning og Materialeliste .. Kr. 1,75 
Byggesæt, fineste Materialer. - 7,00 
Eneforhandler: 

RASTED'5 BOGHANDEL, Hellerup 
Franco Forsendelse mod Forudbetaling. 

Postkonto 1519, Frimærker modt. som Betaling. 

Stabilisatoren (Sideroret, Finnen) 
er paa mindre Modeller ofte bare et 
Stykke Staaltraad eller et Stykke 1 mm 
Krydsfiner. Andre har det bygget af 
Lister, et Par Ribber og en Randbue. 
Randbuen kan til Tider være lang, f. 
Eks. ved Strolch, og man maa udvise 
stor Forsigtighed og sørge for, at den 
har den rigtige Form i Forvejen. 

Kroppen. 

Selve Kroppen er gerne tre-, fire- el
ler flere-kantet og bygget op af Span
ter og Bjælker. 

Spanterne skal ved Motormodeller 
spares meget stærkt ud. Det kan be
tale sig at Jade Aarerne gaa paa langs 
i den enl', paa tværs i den næste 
o. s. v., især hvis Spanterne er kva
dratiske. 

Bjælkerne har i Almindelighed ikke 
saa stærke Bøjninger eller Knæk, al 
det er nødvendigt at bøje dem forud. 
Underkantlisten, f. Eks. paa Baby, 
kan være en Undtagelse, idet den skal 
bøjes paa den Led, den vanskeligst la
der sig høje paa. 

Næ.~en er gerne i Træklods, der skal 
laves i Forvejen og ikke altid er heil 
let al lave. Ogsaa her betaler del sig 
al have en Fileklemme (af Træ). Næ
sen skal helst ikke laves af Fyrretræ, 
men af Eg eller en anden fastere Træ
~orl. Med Sav, Rasp, Fil og Sandpapir 
giver man den en pæn jævn Form, og 
Hakkene til Listerne laves med Stem
mejern og Kniv. Er Næsen stor nok, 
kan man bore den noget ud, saa al 
Blyet kan smeltes ned deri. 

(Fortsættes I næste Nr.) 

En ny Sejrsmodel 

Motormodellen »GLORIA« 
Spændvidde ......... 99 cm 
Byggesæt. . . . . Pris Kr. 6,50 

Samme Model som "BABY": 
Spændvidde. . . . . . . . . 49 cm 
Byggesæt . . . . . Pris Kr. 4,50 

Ny illustreret Prisliste. 
Sendes mod 15 Øre til Porto. 

Model Materiale • Tarm 
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SVÆVEFLYVERNYT 
Østrigske Svæveflyverresultater. 

V ED el Stævne i Salzburg i Aar, 
hvori deltog Svæveflyvere fra 

11rnnge Lande, bl. a. Østrig, Ungarn, 
Ty:-.kland, Frankrig m. m., log som 
,·enlel cle tyske Svæveflyvere de fle
-~,e Præmier hjem. Karch og Klein, 
Tyskland, sejrede i »Alpiner Segel
flug« med en Flyvning paa 195 Kilo
lllelcr fra Salzburg lil Fara d'Alpa,:lo. 
!fonna Reitsch, Tyskland, der ogsaa 
fik Pr:cmie !i0m den bedste deltagen
de Kvinde, opn.1aede del bedste -;am
lede Hesullal i Slr;ckflyvningerne -
hun fløj iall 412 Kilomeler. 

Karch, Tyskland opna:1ede den 
~lorsle Hojde, 2980 l\leler over I ' d
losni ngshojden, Krachl ligelede:-. tr,1 
Tyskland opnaaede 2930 l\lelcr, Hanna 
Heilsch 2620 i\leler, Diltmar 2:H0 Me
ler, medens en Franskmand Nesslcr 
naaede at bli\•e Nr. fem med 1:i70 ;\lclcr. 

I l\laalflyvningcrnc sejrede Ditt mar 
111c•d en FI) ,·ning paa 110 Kilome le r 
fra Salzburg Lil Lienz. 

Wnsse1·kuppe Stævnet 19:17. 

I del s tore internalionale Svævefly
vcrslævne ved Wa:-.serkuppe i Juli 

l\laaned i Aar deltog der Svævepla
ner fra :-.eks forskellige Lande: Polen 
( fem Planer ) Schweiz ( fire Planer) 
Czecoslovakiel (fire Planer) England 
(fem Planer) Tyskland (fem Planer) 
og Ost rig ( tre Planer). Hesullaterne 
t'rn Slævnel bringer vi næste Nummer. 

MODELFLYVERNYT 
Internutlonult Svævemodelstævne. 

DEN 24. og 25. Mai blev der ved 
Hundsheimerkogel-Spilzerberg i 

Østrig afholdt et internalionall Svæ
vemodelstævne - det første i sin Art 
- med Deltagelse fra flere Lande. 

Det bedste Resultat opnaaede den 
østrigske 7\lodelfly,·er Leopold Scheuer 
med en Tid paa 14 ~linutter, fi3 Sekun
der og en Distance paa 1942 Meter -
i\lodeltypen ikke angivet. 

Resultaterne var i øvrigt følgende: 

TID: 
Nr. 1 .. .. .......... . 14 Min. 53 Sek. 
Nr. 2 .. ... .. .. . . . 5 Min. 52 Sek. 

Nr. 3 .... .. ...... 5 Min. 26 Sek. 

DISTANCE: 
Nr. 1 ... . ................. 1942 111. 

Nr. 2 .... .. .. .......... . .. 1560 m. 
Nr. 3 . .. ............... 1260 m. 

I Klnssc C. - Ente eller selvstyrede 
:'llodellcr - sejrede Erwin Pflaum 
Tyskl:111d med e n Tid paa 4 Min. 14 
Sek. og l'n Distance paa 1800 m. 

Meddelelser fra Selskabet 

l\fedlemmerne paa Kastrup Luft-
havn. 

I Lighed med .Mødet paa Kastrup 
Lufthavn ifjor, som fik saa ualmin

delig stor Tilslutning afholdes Fredan 
d. 13. August m. 19,00 et lignende Mø
de og under de samme Former. 

Wasserkuppe-Stævnet aabnes af Aero-Club von Deutschlands Præsident v. Gronau. 

J4 

Programmet omfatter: 

Kl. 19,00: Forevisning af Lufthavnen, 
den nye store Hangar med Luftfar
tøjer, den paabegyndte nye Admini
strationsbygning samt Rundflyv
ning Lil 5 Kr. pr. Passager, idel 
Luflfartselskabel har stillet Maski
ner og Flyvere til Raadighed. 

Kl. ca. 20,30: Fælles Kaffebord hos 
Hammer i Krudthuset. Herunder vil 
nlle Spørgsmaal vedrørende Luft
havnen og dens Beflyvning blive be
svaret. 

Kl. ca. 22,00: Demonstration af Nat
landingsbelysningen ved Ankomst 
og Start af Natrulemaskincrne. 
l\Iødet er forbi Kl. ca. 23,00. 

Der er truffet Arrangrmenl med 
Amagerbanen, al Rutebiler afgaar fr:1 
Sundby_ Sporvognsremise Kl. 18,30 di
rekte til Lufthavnen. 

l\fedlemsmøde d. 15. Oktober. 

FREDAG d. 15. Oktober KJ. 20 afhol
des el Møde i Selskabets Lokaler 

i Amaliegade 33, hvor Ingenio r i\l . P. 
Eskildsen vil holde Foredrag 0111 

>Hvilke Krav stilles til offentlige Lan
cl i ngspladser og Lufthavne«. 

HUSK 
Mødet paa 

Kastrup Lufthavn 

den 13. August! 

:Jllllllllllllllllllll llll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ll lllllllllllllllllllllllllllll!: 

Flyv's Modelkartoner 
PRIS: KR. 1,50 

Indeholder 4 forshellige 
Modeller af originale 
Flyvemashiner, der han 
bruges til Modeltlyvning 

Glimrende Flyveegenskaber 

Kan bestilles i enhver 
Boghandel eller fra 

~Lyv'J /.Jovedkonfor, 
Vesterbrogade 60. 

og forsendes franco mod 
Indsendelse af Beløbet, 
evt. i Frimærher. 



Fra Dansk Svæveflyver Union 

VEJEN og Omegns Sports-Flyveklub, 
vil om ca. 1 Maaned være færdig 

med Klubbens Svæveplan bygget efter 
Unionens Tegninger, og for al være 
heil up lo date har Klubben i Tysk
land bestilte et nyl Gummilov af fi
neste Kvalitet, saaledes at Skolingen 
med Svæveplanet kan tage sin Begyn
delse saa snart dette er færdigt. Dog 
vil der forinden blive afholdt en Ud
!.tilling i Byen. 

--o-

SVÆVEFLYVERKLUBBEN >Falken« 
i Hjørring vil i Løbet af kort 

Tid være færdig med sin nye >Sta
merc og >Griine Poste. Det er Klub
bens Mening at forlægge Flyvninger
ne til Unionens Flyveplads ved Maa
rupgaard ved Lønstrup. 

---0-

SVÆVEFLYVERKLUBBEN >Maagen 
af 1936« meddeler, al man nu er 

ved at beklæde Planerne og i nær 
Fremtid kan begynde paa Skolingen 
med Klubbens nye Svæveplan Gum
pert >G. lic. Endvidere meddeles del, 
at Klubbens >Grunau Baby Ile ogsaa 
nærmer sig sin Fuldførelse, og at man 
allerede er begyndt paa Bygningen af 
den næste >G. lic. 

---0-

HR. Ingeniør E. Vøgg skal fra d. 17. 
August til d. 1. September deltage 

i et Svæveflyverkursus for Viderekom
ne, paa Hornberg. Kursuset har til 
Formaal udelukkende at give Delta
gerne Lejlighed til at tage >Sølv Cc. 
Prøven til dette eftertragtede Certi
fikat bestaar i, at man med Svæve
plan skal flyve mindst 5 Timer og 

opnaa en Højde paa mindst 1000 m 
over Startstedet samt flyve en Stræk
ning paa mindst 50 km. Som det vil 
erindres, tog Hr. Vøgg allerede sidste 
Aar Flyvningen paa 6 Timer og 10 
Minutter, saa Hr. Vøgg mangler kun 
de sidste to Prøver. 

--0-

ULRIK BIRCH har solgt sin >Gru
nau Baby II« til Hr. Or!.chitsky. 

Efter nogle Ombygninger, der skal fo
retages paa Svæveplanet, er det ~le
ningen, at dette skal bruges Lil Forsøg 
paa Opnaaelse af Tilslutning til ther
misk Opvind ved Hjælp af nogle af Hr. 
Orschilsky opfundne Instrumenter. 
Ombygningerne foretages af Hr. V. 
Kramme i Kastrup Lufthavn. 

--0-

vl har set os nødsaget til at forhøjl' 
Prisen paa Tegningerne til >Dansk 

Svæveflyver Union's Skolesvæveplane 
til Kr. 30,00 pr. Sæt + Porto. Tegnin
gerne kan bestilles hos Unionens For
mand Hr. A. Dochedahl, V. Fælledve.i 
41, København V. Tegningerne leve
res ogsaa til Flyveklubber, der ikke 
er tilsluttede Unionen. 

- o-

JYLLAND har faaet sin første , Cc 
Flyver. Det er Hr. Knud P. Ander

sen fra Silkeborg Flyveklub, der er 
blevet den heldige. Hr. Andersen del 
tog i Unionens Svæveflyversommer
lejr, hvor han fik Lejlighed til at ud
føre denne Flyvning. >Dansk Svæve
flyver Union« byder hermed den nye 
Flyver Velkommen i vore Rækker af 
Svæveflyvere. 

- o-

FRA >Dansk Svæveflyverskoles 
Klub« er der ankommet Anmod

ning om Udstedelse af to nye >A< 
Certifikater til d'Hrr. H. W. Nielsen 

og Georg Nielsen. >Dansk Svæveflyver 
Unionc byder hermed de nye Flyvere 
Velkommen i vore Rækker. 

- o-

HR. H. Kleppien, der er Lærer ved 
den tyske Set. Petri Skole i Kø

benhavn har taget Initiativet op til al 
danne en Svæveflyverklub for Skole
eleverne i sin Skole. Det er Meningen 
først at bygge en , Grunau 9c og se
nere en >Wolffc. Klubben vil blive 
t ilsluttel Unionen. 

Hr. Kleppien, der er Svæveflyvehe
rer og uddannet i Tyskland, slaar til 
Disposition for Unionen med alt, hvad 
der angaar Svæveflyvning og Bygnin g 
af Svæveplaner. 

- o-

s OM Klubberne vel har bemærket 
bliver >Flyve for Fremtiden ud

sendt til Medlemmerne pr. Post og ik
ke som tidligere til Klubberne. Vi be
der om straks at anmelde Adressefor
andring Lil Unionen, saa Medlemmer
ne kan faa Bladet rettidigt. 

- o-

UNIONENS Formand Hr. A. Doche
dahl er taget til Tyskland for at 

besøge forskellige Svæveflyverskoler, 
saml al studere den lyske Organisa
tion af Svæveflyvere paa nærmeste 
Hold. 

- o-

~væveflyverklub i Gentofte søger 
l\ledlemmer. 

EK Svæveflyvegruppe i Ge ntofte, der 
har for faa Medlemmer til at fuld

føre Arbejdet paa et paabegyndt Sko
le-Svæveplan, Type >Grunau 9«, sø
ger herigennem eventuelle nye Delta
gere, som hvis Interesse haves kan 
ringe til Hellerup 3607 eller skriftlig 
henvende sig til Paul Nielsen, Ahl
manns Alle 15, Hellerup. 

FLYVEMASKINER OG TILBEHØR 

K. L. 0. Tændrør 
Type V. 12 

Lcerred 
Krydsfiner 
Plexiglas 
Propeller 
K. L. G. Tcendrør 

Faas hos 

ALFRED RAFFEL A/s 
Far-vergade 15 Telefon C. 6395 
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FRAMODELKLUBBERNE 

ALS MODELFL YVEKLUB skriver 
til >Flyve: Da vi Søndag Morgen 

den 4. Juli begyndte et Stævne paa 
vor Flyveplads i Augustenborg, var 
Vejret straalende. 

Henved Klokken to startede C. H. 
Carlsen sin >Ørne. Modellen tog straks 
god Højde og foer for fuldt Firspring 
løs paa en Hæk ca. 50 Meter fra Start
stedet, men da der var Opvind over 
Hækken, satte >Ørnene over den med 
et elegant Spring og jog videre frem 
over en Kornmark. Flere af Medlem
merne, der troede, at Modellen vilde 
lande i Marken, gav allerede deres 
Ærgrelse højlydt tilkende, men >Ør
nene havde sat sig større Maal - den 
vilde frem, og efter at have overfløjet 
nok en Mark og med Nød og Næppe 
undgaaet en truende Højspændings
ledning landede den midt paa en grus
belagt Gaardsplads. 

Efter at have faaet Maalebaand i 
Uorden og faaet det ordnet igen, smidt 
en Tommestok væk og fundet den 
paany, lykkedes det omsider at faa 
konstateret, at Modellen havde fløjet 

Aristokraten blandt Motorcycler 

.MllR 
Et B. P. Maerhe 

Uovertruffen Konstruktion 
Højeste britisk Kvantet 

Bllllgste danske Priser 
10 fremragende Modellør • Priser fra 

Kr. 1050.oo 
Forlang Prospekt 

Lyngby Automobil-Central 
Hovedgaden 1 • Telefon: Lyngby 1030 

MOTOR-PALÆET 
Østerbrogade 20 - Telefon: Øbro 28 78 

143 Meter. Senere paa Dagen fløj den 
samme Model 24 Sekunder. 

Begge disse Flyvninger er altsaa 
Danmarksrekorder i denne Klasse, 
hvis der ikke foreligger bedre Resul
tater, inden >FLYV< gaar i Trykken. 
(Det gør der ikke, og den i FLYV Nr. 
6 noterede Rekord: 22,7 Sek. og 116 
Meter sat af >Ørn< Odense Modelfly
veklub er altsaa slaaet, og den nye 
Danmarksrekord for Motormodeller 
under 50 cm Spændvidde er nu: 24 
Sekunder og 143 Meter. Red.). 

Flyvningen paa 24 Sekunder ind
bragte >Ørnenes Ejer en Sølvplade 
udsat af Als Modelflyveklub. 

Den begivenhedsrige Dag endte 
med, at en > Winkler Junior< blidt og 
roligt lagde sig til Rette i det højeste 
Tjørnetræ, den kunde finde paa Fly
vepladsen, og først efter lang Tids 
Stangen fik vi den stakkels Model ned 
igen, og da var den oversaaet med 
Huller og Rifter. 

Angaaende Emblemet har vi ikke 
andet at bemærke, end at det er ble
vet diskuteret altfor ofte. Det vigtig
ste ved Forbundet er dog ikke Em
blemet. I Pinselejren i det danske 
>Rhønc blev man enige om, at D.M.F. 
skal dannes i en Lejr, men da vi nu 
kan kigge i Vejviseren efter den pro
jekterede Sommerlejr i Aar, maa man 
hellere allerede nu danne Forbundet 
paa Papiret. Vi foreslaar derfor, at 
>FLYV« i næste Nummer skriver: 
Hermed er D.M.F. dannet. 

Klubber, der ønskes optaget, bedes 
melde sig til Bladets Kontor. Ved at 
indtræde i Forbundet ydes der Med
lemmerne o. s. v.« 

Vi haaber, at D.M.F. snart maa blive 
Virkelighed. Als Modelflyveklub. 

Redaktionen haaber inderligt, at 
Als Modelflyveklubs Ønske om en 
snarlig Realisation af den nu aargam-

Flyvemaskiner 
bygges 

vedligeh cl des 

repareres 

KRAMME - LUFTHAVNEN 

le Tanke om Dannelsen af et Dansk 
Modelflyverforbund maa virkeliggø
res. Klubberne Landet over bedes der
for snarest muligt meddele Bladet, 
om de kunde tænke sig at være med 
i et saadant landsomfattende For
bund til Varetagelsen af Modelspor
tens Tarv. Saafremt det viser sig, al 
der virkelig er Stemning for Forbun
det, vil der blive nedsat et Udvalg til 
Udarbejdelsen af Love ro. m. for 
Dansk Modelflyverforbund bl. a. nær
mere præciserende, hvilke Fordele 
Klubberne vil have ved at staa i For
bundet o. s. v. Forslaget vil saa blive 
offentliggjort snarest muligt i FLYV, 
og Klubberne kan da tage Stilling til, 
om de paa det foreslaaede Grundlag 
vil være med i Forbundet eller ej, 
ligesom Ændringsforslag naturligvis 
er velkomne til Diskussion. Skriv der
for til os snarest muligt, saa Arbejdet 
kan komme i Gang. 

Ny Modelflyveklub. 

DER er dannet en ny Modelflyve
klub i Fredricia. Den hedder 

FREDERICIA II, og dens Formand er 
Hr. Christian Micheelsen, Bajonetten 
12, Fredericia. 

Luff fartforsikring er 

I 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 
Praktion for Danmark 

Tlf. Central 12793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 

KASTRUP 868 
:b :t·ad: I :· i t-, C t I 
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Eneforhandler for Danmark: 

ALFRED RAFFEL AKTIESELSKAB 
FARVERGADE 16 - KØBENHAVN K. 
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Nyt fra alle Lande. 
Hotol Propeller. 

ANVENDELSEN af Propeller med 
stilbare Blade, der stadig vinder 

~turrc Udbredelse, har lJevirket, at de 
to kendte engelske Firmaer Bristol 
Aeroplane Co. og Holls-Royce Ltd. i 
Fællesskab har starlet et Selskab til 
Fremstilling af disse moderne Propel
typer. Selskabet, der har faaet Navnet 
Rotol Airscrews Lid., vil faa en Aktie
kapital paa over 5 Millioner Kr. 

--0-

VED den internationale Kunstflyv
nings-Konkurrence i Ziirich hvori 

der deltog 11 Maskiner - hvoraf de 
9 var Biicker-.Tungmeister - sejrede 
rrrev l/agenberg med Biicker-.Tungmei
~ler. 

Kuhl og llaeming blev Nr. 2 og 3 
ogsaa med Biicker-Jungmeister. Focke Wul/ .FW 44" Stieglitz til Skolebrug, Kunstflyvning, Sport og Rejser. 

.Bristol /3Ba•, Monoplan til Højdeflyvning. 

Flight lieutenant M. J. Adam. 

Indvielsen af Esbjerg Lufthavn. 
(Fortsat fra Side 6) 

vilde man ikke have troet, at en Fly
ve maskine kunde manøvres i de Stil
linger, som Kropff lagde den ind i; 
men den sympatiske tyske Flyver vi
ste saa at sige, at det umulige var muligt. 

Og saa kom noget af det mest pragt
fulde, en Opvisning af den tyske Svæ
veflyverske, Friiulein Eva Schmidt, 
der blev slæbt tilvejrs af den ty
ske Flyver Bannsfiihrer Diokf eldt. I 
ca. 1000 Meters Højde slap hun For
bindelsen med Flyvemaskinen, og un
der de smukkeste Manøvrer, der om
faltede Spin og Looping, førte hun 
sit Winnie Moa Svæveplan til La1i
ding foran de indbudtes Kreds og 
hilstes med Jubel af Publikum. 

Fem af Hærens Gloster Jagere ført 
af Løjtnant Buchhave startede fulgt af 

18 

Kaptajn Bjarkov, der ligeledes fløj en 
Gloster, og efterat de fem Maskiner 
havde givet en Opvisning i Forma
tionsflyvning, saa præcist som det 
overhovedet er muligt at udføre, gav 
Kaptajn Bjarkov en blændende Op
visning i Kunstflyvning, der ligefrem 
fik det til at gyse i Tilskuerne, og 
som Slut paa det righoldige Program 
viste to Gloster Jagere, , hvorledes en 
Kamp i Luften former sig. 

Medens de fem Gloster Jagere var 
paa Vingerne, demonstrerede Arvid 
/lansen den af Ingeniør Zeuthen af 
Flyvemekaniker /(ramme konstruere
de og byggede K. Z. I. eensædede Mo
noplan, og del fortrinlige Flyveegen
skaber og Manøvredygtighed vakle 
udelt Beundring. 

Paa Slaget 17,50 sluttede Flyve
stævnet, og den første Ruteflyvema-

Ny Højderekord. 

REKORDERNE indenfor Flyvningen 
faar ikke Lov til al blive ret gam

le, og man kan maaske sige, al det er 
godt det samme af Hensyn til Udvik
lingen. Næppe hørte vi om den itali
enske Højderekord, før en ny Rekord 
ser Dagens Lys. Denne Gang er del al
ter Englænderne, der har sal Hekor
den en Tak op. Med et Bristol 138 a 
Monoplan (specielt bygget Pegasus 
Motor) har den engelske Flyver, Flight 
Lieutenant M. G. Adam sat ny Rekord 
ved at naa op til 53.937 eng. Fod. 
(2.575 Fod mere end den italienske 
Oberstløjtnant Pezzi naaede). Den en
gelske Flyver anvendte paa sin Re
kordtur Shell Benzin og Shell Olie. 

skine mellem Esbjerg og København 
startede planmæssigt fra den nyind• 
viede Lufthavn i Vestjylland. 

* 
Dagen sluttede med en større Mid-

dag, Illumination, Festfyrværkeri og 
Bal paa Torvet, og ikke for intet si
ges det, at den 18. Juli 1937 blev den 
hidtil største Dag i Esbjergs Historie. 

* 
Den nyoprettede Luftrute trafikere.~ 

af D. D. L. med Fokker F. VII. Ru
ten er lagt saaledes, at den har Til
slutning til Englandsbaadenes Afgang 
og Ankomst. Starten fra Kastrup fin 
der Sted daglig Kl. 15,00 med An
komst til Esbjerg Kl. Hi,40. I modsat 
Hetning startes Kl. 17,50 med An
komst til Kastrup Kl. 19,30. 

Billetpriserne er: Enkelttur 40 Kr., 
Tur-Retur 70 Kr. 
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HAWKER LUFTFARTØJ 

I K L u B A D R E s s E R] 
(Fortsat frn Side 2) 

CENTOFTE MODELFLYVEKLUBBERS SAMMEN• 
SLUTNINC, 
Formo.nd: Hr. Bent Zlegler, Sofievej 1, Heil. 

Herunder: 
CLOBUS AERO KLUB. 

Formand: Hr. Bent Ziegler, Soflevej 1, Hel
lerup. 

SKOVSHOVED MODELFLYVEKLUB, 
Formand: Hr. H. Bøcker Petersen, Kors• 
gaardsvej 3, Chl. 

KOLDINC MODl!LFLYVl!KLUB. 
Formand: Hr. Poul Nielsen, MlndeveJ 2, 
Kolding. 

MODELFLYVEKLUBBEN »ARROW«, Roskilde. 
Formand: Hr. Børge Johansen, Københavns
vej 63, Roskilde. 

MODELFLYVEKLUBBEN CONDOR, Helsingør. 
Formand: Hr. P. Christiansen, Sabroes,·ej 10, 
Helalngør. 

MODl!LFLYVEKLUBBl!N 1CLENTl!Nc, Haderalev. 
Formand: Hr. Oluf Hjort, SlmmeratedveJ 18, 
Haderalev. 

MODELFLYVEKLUBBl!N »CLENTl!Nc, Silkeborg. 
Formand: Hr. Brik Brelnboldt Jørgenøen, Bor. 
gergade 10, Alderslyst, Silkeborg. 

MODELFLYVEKLUBBEM »HØQENc, Aarhus. 
Formand: Hr. Vagner Buach, Carl Bertelaens
gade 10, TU. 9112. 

MODELKLUBBBEN 1ST, JØRGEN«. 
Formand: Hr. Einar Kamatrup, St. Jørgens• 
gade 18, Holstebro. 

MODELFLVEKLUBBEN »STORMSVALEN«. 
Formand: Hr. Erik Bildsøe Hansen, Norges
gade 19, Esbjerg. 

MODELFLYVEKLUBBl!N »SVALEN«, Hobro. 
Formand: Hr. Orla Mortensen, Viborggyde 6, 
Hobro. 

MODELFLYVEKLUBBEN 1SØLVVINGENc. 
Fredericia. 
Formand: Hr. K. Christiansen, Gotbersgade 15, 
Fredericia. 

ODENSE MODEL•FLYVEKLUB. 
Hr. Ebbe Krlng, Amtssygehuset, Odense. 

RINGKØBING MODELFLYVEKLUB. 
Formand: Hr. Jacob Skjodsholm, Hernlngvej 
48, Ringkøbing. 

RINGSTED MODELFLYVEKLUB, 
Formand: Hr. Kommunelærer Aage Christen• 
sen, Sjællandsgade 9, 1. tb. 

SILKEBORG MODELFLYVl!KLUB. 
Formand: Poul Svelgaard, SølystveJ u,, Aldera
lyat, Bllkebora. 

SILKBBORQ li, 
Formand: Hr. Vagner Tort, Ho1trup1gade 48. 

SKJERN MODELFLYVEKLUB. 
Formand: Hr. Maler Sv. Herborg, K11r•all6 a, 
Skjern. 

BERLINCBKI TIDINDU PLYVl!KLUB. 
Plleetr11de M, KbhVD. Jt. 

Dl UNQII FLYVIKl:UB. 
Polltlkena Hu•• KbbTII, Jt. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Til l.æse ... ne ! 

0 PMÆRKSOMHEDEN henledes paa, 
at Indlæg, Meddelelser o. lign., 

der ønskes optaget i ,Flyve, maa være 
Redaktionen - Adr.: Vesterbrogade 
60, Kbhvn. V. - i Hænde senest den 
20de i l\faaneden for at kunne blive 
optaget i Bladets næste Nummer. 

Returporto maa vedlægges, hvis Ma
nuskripterne ønskes tilbagesendt. 

Forespørgsler o. lign. kan kun for
ventes besvarede, saafremt der er ved
lagt Returporto. 

Redaktionen. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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BRISTOL Højdeflyvnings Monoplanet Type 138 A, som den 

28. September 1936 naaede en Rekord-Højde af 15.223 Meter, har 

nu slaaet sin egen Rekord med 1216 Meter. 

Den 30. Juni 1937 foretog Flyverløjtnant M. J. Adam fra 

British Royal Air Force en Flyvning med Bristol 138 A forsynet 

med en "BRISTO L" Pegasus Motor og naaede en Højde af: 

16.439 
METER 

og satte saaledes ny Britisk Verdens-Højderekord for Maskiner 

tungere end Luften. 

For femte Gang er Højrekorden blevet forbedret med en "BRI
STO L" Motor, og for anden Gang med en Maskine og Motor 

begge af "BRISTOL"s Fabrikat. Det er et enestaaende Tilfælde, 

at samme Maskine 2 Gange har haff Verdens-Højderekorden. 

THE BRISTOL AEROPLANE CO. L TD. - FIL TON, BRISTOL 

PIUS: 
Pr. Aargaog Kr. 4,20 
Pr. Nummer 36 Øre 

Repræsenteret i Danmark og Island ved A. B. C. HANSEN COMP. - Industribygningen - København 

, Ansvarlig overfor Presseloven: 
EJVIND CH IHSTENSEN 
BOOTRYKKERI & FORLAO 
Vesterbrogade 60 • Tel1. 13404 
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1anedsmagasin for Trafik, og Militærflyvning - Sportsflyvning - Svæveflyvning - Modelflyvning 

Nr. 9 
1937 - 10. Aarg. 

Kan Danmark være dette bekendt? 
F•ø Penøng ••• Hong Kong ød Luf•vejen 

DET NYE TEMPELHOF 
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DET KCL. DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB. 
Amaliegode 33. Kbhvn. K. Tlf. Palæ 111:13. 
Anerkendt af F. A. I. (Federation Aerooautique 
lnternotlonale) aom Enerepræsentant lur acro 
nautlske Interesaer I Da.nmark. 

DANSKE FLYVERE, 
Formand : Hr. Oberstløjtnant Tage Andersen, 
OrdrupveJ !GO. Charl. Tlf. Ordrup 3471 y. 

DANSKE PRIVATFLYVERE 
(tilsluttet D. K. D. A. 8.). 
Formand: Hr. Landaretsaagrorer C. A. Koefoed, 
AmlclaveJ 12, Kbhvn. V. Tlf. Ve•ter 2226 ) . 

VESTJYSK FLYVEKLUB, 
!t ils lu ttet li. h'. . D. A S.) 
Formand : Hr . Landaretaaaglører Bjørn Bjørn 
bak, Kongenagade 70, Esbjerg. 

ACTIV, København. 
Formand : Hr. li. Jensen, Dlegdams,ej no. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
(tllaluUet D. K. D. A. 8.). 
Formand : Hr. Alfred Dochedahl, \'ester ~·æ1-
ledvej 41 , Kbbvn. V. 

KLUBBER I UNIONEN: 
AARHUS FLYVEKLU8. 

v/ Hr. KILI Walther, Ndr. Ringgode 104, Aarhus. 
DANSK SVÆVEFLYVER-SKOLES KLUB, 

v/ Hr. Sigurd Bygdø, Maltagade 4, Køben
havn 8. Værksteder, Dybbølsgade 11, Koben• 
havn V. 

ESBJERC FLYVEKLUB, 
vi Hr. Hugo Holm, Skolegade 31 , Esbjerg. 

FYENS LU"SPORT. 
Formand: Hr. Otto Petersen, H. C. Andersens
gade 24, Odense. 

HASLEV FLYVEKLUB. 
vi Hr. C. W. Berlng, Veatergode 4, Hoalev. 

KOLDINC FLYVEKLUB. 
Formand: Hr. Gunnar Jensen, Hadefsle1·gade 
!! A, Kolding. 

KØCE SVÆVEFLYVERKLUB. 
v/ Hr. Herluf Cbrlatenaen, Brogarle 1, Køge. 

RANDERS SVÆVEFLYVERKLUB. 
vi Hr. Ing. H. Madsen, Jernbanegade 22, 
Randers. 

RINCSTED MODEL• OC SVÆVEFLYVERKLUB 
v/ Hr. Kommunelærer Aage Chrlstenøen , Sjæl
londsgade 19, 1. th., Ringsted . 

2 

I KLUBADRESSER I 
SILKEBORC FLYVEKLUB. 

v/ Hr. G. Christiansen, Rlchteravej 23, Silke• 
borg. 

SLACELSE FLYVEKLUB. 
vi Hr. H. Orauengaard, Oækkelunds,ej ,, 
Slagelse. 

SVÆVEFLYVERCRUPPEN »CUMULU1. 
Esthersvej 43, Hellerup. 

SVÆVEFLYVEKLUBBEN »ALBATROS1, 
, / llerr E. Nordgren, Ol. Holmegaards,·ej, 
llillerod. 

SVÆVEFLYVEKLUBBEN »AVIATOR1. 
vi Hr. 0. B. Høyner, Rostrupsvej 7, Aalborg . 

SV ÆVEFLYVERKLUBBEN 1FALKEN1, 
v/ Hr. Ing. N. L. Dam, UvenenaveJ, Hjørring. 

OFFICIELT ORGAN 
FOR 

DET KONGELIGE DANSKE 
AERONAUTISKE SELSKAB 

,,FLYV"s HOVEDKONTOR: 
Vesterbrogade 60 
Telf 13.404 • Poatglro 23.824 

Blad- og Annonce-Ekspedition 

Redaktører: 
Kaptajn J. Foltmann 

og 
Kay Jungersen 

Billedet paa Forsiden, 
En Douglas "D. C. a .. •Hhø~øndø 
Det hollandske Luf•farøølskal>. 

SVÆVEFLYVERKLUBBEN •MAACEN1, Stevns. 
vi Hr Viggo Kristiansen, Holtug pr. Store
hedloge. 

SVÆVEFLYVERKLUBBEN aMAACEN AF 1936• 
v/ Hr. Johs. Olsen, Ouldbergsplods 8, Knben
havn N. , TH. Nora 4691 y. 

VEJEN SVÆVEFLYVERKLUB 
v/ Hr. Conrad P. Møller, Søndergade 31 , Vejen . 

VÆRLØSE SVÆVEFLYVERKLUB. 
vi Hr. P. E. \'ig~nberg, Værløse St. 

KLUllllEH UllE~FOH UNIONEN: 

DANSK LU"SPORT. 
Formand: Hr. Kai Tborcb Andersen, Tordeo
skJoldsg11de 13, 4., Tlf. Byen 7333. 

PAABORG FLYVEKLUB. 
vi Hr. log. Kai Eskelund, Østergade 45, Faa
borg. 

FLYVEKLUBBEN 1ØrnH1. Aarbua. 
Hr. 0 . A. Hansen, Touavej 33, Aabybøj, Aar
bua. 

NÆSTVED FLYVEKLUB. 
Formand: Hr. Installotor H. Juul-Hansen, 
Jernbonegade 6, Næstved . 

ODENSE AMATØRPLYVEKLUB. 
Formand: Hr. Eli Chrlsteoat>n, Hunder.ip,ej 33, 
St., Odense. 

SVÆVE• OQ IIODELPLYVIIKLUBBEN •TREKLØ· 
VERc, Sorø. 
Sorø Akademi. 

VORDINCBORQ PLYVl!KLUB. 
Hr. Fabrikant Hans Axel, Vordingborg. 

~IODEl.1-"L YYF.Kl.t;HHEU: 

AALBORC MODELFLYVEKLUB , 
v/ Hr. 0. B. Hoyner , Roatrupavej 7, Aalborg, 

ALS MODELFLYVEKLUB. 
~•ormand: Hr. H. Agerby, Blegen 9, Sonder, 
borg. 

FREDERICIA li. 
Formand: Hr. Christian Michela en, Bajonetten 
12, Fredericia. 

HASLEV MODELFLYVEKLUB. 
Formand: Hr. Carl Wagner Beriog, Vestergade 
,, Haaln. 

(Fortsættes Side 19) 
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A\SIP IDOIPIE 
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Afgaaende Maskiner fra Kastrup Lufthavn: 
D. 900 Berlin 
D. 900 Amsterdam- Rotterdam - Paris/London 
D. 900 Aalborg 
D. )QOO Malmo 
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D. 1135 Hamburg- London 
D. 1155 Malmo 
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D. 1305 Stockholm 
D. 1305 Malmo 
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D. 1415 Stockholm 
D. 1415 Malmo 
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D. 1605 Malmo 
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D. 1745 Malmo 
D I soo Aalborg 
D. 2005 Malmo 
D. 2015 Malmo 
D. - Daglig Hv. = Hverdage 
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LUFTREJSEBUREAU - VESTERBROG. 2 - C. 8800 

"-' 
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Nr. 9 September 1937 10. Aargang 

Kan Danmark være dette bekendt? 
Møø Sporfsflyverne lægge op? 

DET er ingen Hemmelighed, al 
Sportsflyvningen herhjemme har 

trange Kaar, for ikke at sige lige ud, 
at der lægges den saa store Hindrin
ger i Vejen fra Myndighedernes Side, 
at den ganske simpelt er ved at blive 
kvalt. Det er forstemmende for en 
Dansker at kaste Blikket ud i Verden 
og se, hvordan derude i andre - i 
alle andre Lande Flyvningen hjælpes 
frem og populariseres, hvordan saa
vel Myndigheder som Befolkning har 
laget Flyvningen til sit Hjerte som 
den herlige, friske, udviklende Sport, 
den er. 

Er det forstemmende at se udad, 
saa er del beskæmmende at se indad 
igen. Man maa harmes, naar man ser, 
hvor kortsynede og uinteresserede, 
hvor ligegyldige de danske Myndighe
der er overfor den danske Privatflyv
ning. Det er almindelig bekendt, al 
naar man i Danmark taler om Sports
flyvning, saa tænker man paa plombe
rede Maskiner. 

Gang paa Gang bliver Danmark ind
budt til Flyvestævner rundt omkring 
i Europa, men hidtil har d!,!t paa 
Grund af det forældede Materiel, :,om 
de danske Myndigheder tvinger vore 
Sportsflyvere til at flyve med, været 
ganske udelukket at sige Ja til disse 
Invitationer. 

Hvem flyver? 
De danske Privatflyvere kan deles i 

Maskinejere og Maskinlejere, men at 
være Maskinejer herhjemme er ikke 
altid ensbetydende med, at man kan 
faa Lov til at flyve med sin egen l\Ia
skine. Der var nemlig nogle, der op
rindelig for Aar tilbage misforstod 
Loven og som ved en Fejltagelse 
uretmæssigt indførte Maskiner hertil. 

Disse Maskiner blev plomberede af 
Toldvæsenet - det er dem, der har 
været saa megen Tale om. Berling.~ke 
Tidende skriver den 12. August i Aar 
om disse Maskiners Ejere, at de er 
blevet trætte af at have deres Flyve
maskiner staaende uden at maatte 
bruge dem. Nu forsvinder de ud af 
Landet, og det kan ikke undre, tilmed 
da Maskinerne i Hangar 2, hvor de er 
henvist til at staa, er udsat for kom
plet Ødelæggelse. Hangar 2 er uden 
Ordensreglement, og det er simpelt 
hen skandaløst, at man tvinges til at 
opstalde sin Maskine her blandt Vrag
rester af gamle Flyvemaskiner, i Støv 
og Snavs, der hvirvles op af den 
mindste Smule Træk, og under et utæl 
Tag, hvorigennem Regnen siver ned. 

Saa er der de andre Maskinejere 
de aktive om man saa maa sige. Lad 
os se lidt paa, hvem de er, og hvad de 
er henvist til at flyve med. Der er si
ger og skriver 8. - Skolernes .Maski
ner fraregnet. 

De der ejer. 
Fabrikant Chr. Augustinus, Ciul

landsgade 7, København. Maskinen 
har Kendingsmærke OY-DAG, det er 
en Model 1931, 60 M, Motor Gipsy I, 
købt som lidt brugt Luftfartøj paa De 
Havilland Fabrikerne i England 1933. 
Siden har Maskinen .fløjet ca. 640 Ti
mer fordelt paa Aarene 193 35- 31i 
og Foraar 37. 

Direktør Ib Aller, Skovvej 111, Or
drup, flyver med Kendingsmærke 
OY-DEH en Moth 60 M, Gipsy I Motor. 
Maskinen købtes fra Militæret i 19:J.4 
og har siden fløjet i ca. 1000 Timer. 

Fabrikant Sejer Dybbro, N. .Sta
tionsvej 6, Slagelse, har Kendingsmær
ke OY-DYK. Denne .Maskine købte 

H. I. M. Jensen i 1928 som brugt Luft
fartøj i England. Den blev anvendt til 
Skolemaskine i ca. 1200 Timer, hava
rerede i Begyndelsen af 1936. Kun 
Motor og enkelte andre Dele kunde 
anvendes igen. Fabrikant Dybbro 
købte den og lod den bygge op, hvor
efter han har fløjet ca. 125 Timer med 
den. 

Dr. med. Abild, Aabenraa, flyver en 
Moth G 3, Major Motor, med Kendings
mærke OY-DAH. Denne Maskine køb
te Dir. Thielst i England i 1934 til 
eget Brug. 1935 købte Dr. med. Abild 
den og har siden fløjet ca. 450 Timer. 

Dr. med Hagedorn, Brogaardsvej 
40 A, Gentofte, har Kendingsmærke 
OY-DIH. Maskinen er en Moth 60 1\1 
med Gipsy I Motor. Den er købt som 
brugt Maskine fra Hærens Flyvetrop
per i Marts 1934. Siden har den været 
fløjet en Flyvetid af 425 Timer. 

Baron Plessen, Kristaniagade 12, 
København. Baron Plessens Maskine 
OY-DUD er en Moth X med Cir-rus II 
Motor. Den er oprindelig købt brugt i 
England i 1931 af et Fotograferings
selskab. Efter at den var havareret i 
1934 køl;>te H. I. M. Jensen Vragdelene 
og byggede Maskinen op. Senere sam
me Aar købte Baron Plessen den og 
har siden fløjet ca. 325 Timer med 
de~. 

Vicekonsul Viggo Fehr, Slotsgade 
20- 22, Odense, fl.yver Moth G med 
Ke,ndingsbogs\aver.ne OY-DUH. Maski
nen, der har en Gipsy I Motor, blev 
oprindelig indkøbt af Hærens Flyve
tropper i 1929. Ved et Uheld blev den 
slaaet til Vrag, hvorefter Dir. Thielst 
overtog Resterne og lod Maskinel} byg
ge op til Konsul Fehr. Siden har den 
fløjet i ca. 400 Timer. 

Endelig er der Direktør C. Thielst, 
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Fredericiagade 21, København, som 
er den eneste her i Landet, der kan 
faa Valuta til en ny Maskine hvert 
Aar. 

De der le.ier. 
Med Hensyn til Maskinlejerne saa 

kan ogsaa disse deles i 2 Grupper: de 
aktive og de halvaktive. Begge Grup
per er henvist til at leje Maskiner ho ; 
Skolerne. For ~laskinlejerne er Flyv
ningen en dyr Passion, for det koster 
ca. (i0- 80 Kr. i Timen at leje en Ma• 
skine. For disse Flyvere er Deltagelse 
i Flyvestævner en Sport, der kræver 
uhyre økonomisk Ydeevne. 

De halvaktive er Sportsflyvere, der 
anser Flyvningen for for dyr, naar de 
kun kan komme til at flyve ved ul 
leje en Maskine, og som kun flyver del 
Antal Timer, der er nødvendigt for at 
~ikre dem Bevarelsen af deres Certifi
kat. Hele Gruppen af Maskinlejere er 
allsaa Optimister, energiske og passio
nerede Flyvere, der vedligeholder de
res Fl yvning i det Haab, at der en Dag 
i mer Fremtid vil komme en Lejlig
hed, hvor de kan faa deres egen Ma
skine. Det er de Kaar, som de danske 
Sportsflyvere har. 

Kan vi være dette bekendt? 
Er det rigtigt og rimeligt af i\lyn

dighederne at tvinge de danske Sports
flyvere til at flyve med for lidt og for
ældet Materiel. Hvad vilde den danske 
Befolkning sige til, hvis det pludse
ligt kun blev muligt at købe brugte 
Automobiler Model 28 eller havarere
de Vogne, som man selv maatte lade 
bygge op? Nu kan man dog baade faa 
Automobiler, Motorcyk~er og Motor
baade - hvorfor skal det saa ene og 
alene være Flyverne forbudt at faa 
tidssvarende Materiel? Kan de dan
ske Myndigheder være dette bekendt, 
naar den Valutatildeling, der er nød
vendig, kun andrager ca. 50.000 Kr. 
om Aaret? Uden offentlig Støtte af 
nogen Art vil den danske Sportsfly,·
ning kunne blomstre og vokse for 
denne forholdsvis ringe Valutatilde
ling. 

Kan det• 1·ettes K1·itik mod de pri
vate Luftfartø.ie1·s Sikkerhed? 

Nej, det kan der ikke, men del er 
absurd nok dette, der er Skyld i :Vlyn
dighedernes Holdning. Saalænge en 
Flyvemaskine er i forsvarlig Stand, 
h~høver den vel ikke al fornyes!!! Del 
er det Ræsonnement, som Hr. Konto
rius anlægger. Men han glemmer, at 
Tiden gaar, og at den gaar hurtigt for 
en J:lYivemaskine. 
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Den første Vanskelighed er, at Fa
brikerne ikke mere holder Lager af 
Reservedele til saa forældede Maski
ner. En anden Vanskelighed er, at 
Maskinens Langsomhed og deres ringe 
Benzinlasteevne begrænser deres An
vendelse uhyre meget og bl. a. umu
liggør Udenlandsrejser. Endelig er del 
som før sagt umuligt for danske Fly
vere med det nuværende Materiel al 
deltage i udenlandske Flyvestævner, 
i den sunde Konkurrence, som er nød
vendig for Udviklingen af virkelig 
dygtige Flyvere. 

Hvad har Flyve1·ne selv g,iorl? 
Har man da gjort noget, for al æn

dre disse utaalelige Vilkaar for Sports
flyvningen? Ja, Sportsflyveklubben 
>Danske Privatflyvere« har gjort et 
stort Arbejde for at fremme Flyvesa
gen, men hvor man end henvender 
sig hos Myndighederne, og hvad man 
end gjorde for at oplyse om ,hvor vig
tig en Sag Privatflyvningen er for 
Landet, og hvor urimelige Tilstande
ne er i Øjeblikket, og hvor lidt Valuta 
der er nødvendig for at give de dan
ske Flyvere rimelige Kaar, har man 
faaet undvigende Svar i nogle Tilfæl
de og komplet uinteresserede Tilbage
visninger i andre. Man maa uvilkaar
ligt, naar det er saadan fat, ihukom
me Shakespeares berømte Ord om 
Danmark. Det private Initiativ har i 
snart 2 Aar ofret Tid og Penge paa at 
skabe Liv og Interesse for Sportsflyv
ning og Privatflyvning. Nu maa Sta
ten vaagne og hjælpe til. Den Dag kan 
godt komme, hvor Landet kan faa 
Brug for sine Sportsflyvere. 

Ho{f. 

PAA FLYVESKOLE 
VII. 

Træning til Certifikatet. 

EFTER den første Aleneflyvning 
gaar det stærkt med at faa Fly ·, e

timer, i Reglen en l,ille Times Tid i 
Luften alle de Dage, Vejr og Flyve
materiel tillader det; Læreren følger 
mig for det meste spændt fra Jorden, 
men faar fra Tid til anden Lyst til 
ogsaa at følge mig i Flyvemaskinen, 
efter hvad han selv siger for at gøre 
min Flyvning mere poleret; det er nu 
ikke Polermidler, men derimod Grov
filen, han har med, og jeg vil gerne 
indrømme, at naar han har fulgt med 
mig i 10- 15 Minutter, er jeg igen klar 
til at opgive nogensinde at lære at 
flyve. 

Men ellers faar jeg Lov til at boltre 
mig i Luften, saa jeg knapt ved, hvad 
der er op eller ned paa Flyvemaski
nen; d~r er kun een Klausul, men der 
ogsaa ret vigtig, hvis jeg vil fortsætte 
Uddannelsen paa Flyveskolen: Jorden 
og Flyvemaskinen maa kun komme i 
Nærheden af hinanden, naar jeg lan
der (eller prøver derpaa), og det gør 
jeg utallige Gange om Dagen; flyve 
kan jeg nemlig, og lande saaledes, al 
hverken Flyvemaskinen eller Flyve
pladsen tager Skade ved Landingen 
har jeg ogsaa lært, men lande uden 
at bruge Motoren fra f. Eks. 500 Me
ters Højde, saaledes at Hjulene kun 
slaar nogle faa Meter fra et i For
vejen udlagt Mærke, det er svært; del 
skal imidlertid læres, og da Øvelse gør 
Mester, er Landing til Mærke noget af 
det, der øves mest. 

Læreren faar en Tur med, naar han 
mener, der er noget, jeg skal lave 
bedre eller paa en anden Maade, eller 
naar han vil lære mig noget Nyt, og 
det er næ rmest utroligt saa meget, jeg 
skal lære; Landing paa og Start fra 
fremmede Pladser maa være lært paa 
Flyveskolen, for skal jeg først til al 
øve mig paa det senere, kan der let 
gaa store og interessante Flyvninger 
forbi min Næse, og det er forbavsende 
saa godt, man kender sin egen Skole
flyveplads, og saa svært, det er at ram
me en anden omtrent ligesaa stor 
Græsmark rigtigt. 

J;:fterhaanden gaar Læreren over til 
Nødlandingsøvelser: uden Hensyn til 
Position, Højde og Vind afbryder Læ
reren Tændingen og giver mig Ordre 
til at lande; kan jeg ikke sikkert naa 
Flyvepladsen ved Glidning, maa jeg 
hurtigt finde en Mark, som er stor nok 
til Landing mod Vinden; tit viser 
Marken sig ved nærmere Eftersyn nok 
at kunne bruges til en Nødlanding, 
men ikke til en Øvelseslanding i Ter
rænet med efterfølgende Start, hvor
for Læreren, umiddelbart før Hjulene 
rører Jorden, sætter Tændingen til 
igen og giver Ordre til at flyve videre. 

Ogsaa Start og Landing med Side
vind maa jeg lære, for det kan ofte 
være vanskeligt at finde en Mark, 
som giver tilstrækkelig Plads Lil Lan
ding og Afløb mod Vinden, og lander 
man med Sidevind uden at have lært 
det, risikerer man at miste Under
stellet. 

Med Træningen til Certifikatprø
verne begynder den alvorligere Del al' 
Flyveskolen; de fem Ottetaller bliver 
prøvet Gang paa Gang, dels for at 
være sikker paa ikke at komme for 

(Fortsætte~ Side !I) 



Svømmende Støttepunkter for Lufttrafiken 
DE saakaldte >svømmende Øer<, der 

engang var meget paa Tale i For
bindelse med Lufttrafiken over de 
store Have, kan nu sikkert siges at til
høre Historien, for ingen tænker vist 
mere for Alvor paa at bygge kæmpe
mæssige, kunstige Landingspladser 
midt ude i Stillehavet eller Atlanter
havet. Store Flyvebaade med betyde
lig Lasteevne og stor Hastighed har 
fortrængt de tidligere Projekter, - og 
det er uden Tvivl godt det samme. 
De Platforme, som man paatænkte at 
forankre ude i Oceanerne, var bereg
net til Brug for Landflyvemaskiner, 
og - i hvert Fald paa nuværende 
Tidspunkt af Udviklingen - kan man 
vel nok sige, at en Landflyvemaskine 
ikke er det mest ideelle Luftfartøj til 
en ca. tyve Timers Fart over Vandet. 

En langt bedre Løsning fandt Ty
skerne paa, da de for nogle Aar siden 
begyndte at anvende særlige Katapult
skibe som Støttepunkter for Lufttra
fiken med Flyvebaade over det syd
lige Atlanterhav, og de Erfaringer, 
som Deutsche Lufthansa har opnaaet, 
er saa gode, at man agter at anvende 
en lignende Fremgangsmaade ved den 
nær forestaaende tyske Lufttrafik over 
det nordlige Atlanterhav. Paa Ruten 
mellem Afrika og Sydamerika havde 
man i Begyndelsen el Katapultskib 
stationeret midtvejs, men de anvendte 
Flyvebaades stigende Aktionsradius 
medførte, at man ikke mere behøvede 
at lande undervejs for at tanke, men 
i Stedet for fløj direkte fra Kyst til 
Kyst, og som Basis for Overflyvnin
gen af den lange Strækning over det 
sydlige Atlanterhav stationeredes et 
Katapultskib som Støttepunkt ved Af
rikakysten og et ved den sydamerikan
ske Kyst. De to Støttepunkter - der 
kan flyttes, hvis Forholdene kræver 
det - er bl. a. nødvendige for at 
kunne starte Flyvebaadene uanset 
større eller mindre Søgang. 

Og nu vil Tyskerne anvende en lig
nende Fremgangsmaade ved Gennem
førelsen af en Luftrute med Flyve
baade over det nordlige Atlanterhav. 
Deutsche Lufthansa, der allerede raa
dede over tre Katapultskibe til Brug 
for Lufttrafiken, har fornylig over
taget det fjerde Skib af denne Type, 
og det skal anvendes som Støttepunkt 
ved Azorerne. 

I Forvejen har Deutsche Lufthansa 
som Katapultskibe Damperen > West-

falen<, Motorskibene >Schwabenland< 
og >Ostmarkc. Nyerhvervelsen er 
Motorskibet >Friesenlandc, der ude
lukkende er bygget med Lufttrafiken 
over det nordlige Atlanterhav for Øje, 
og som Følge deraf er betydeligt 
større end de tre andre. 

>Friesenland< er paa 6500 Br. Reg. 
Ton; dets Længde er 138 m, og Bred
den er 16,5 m. Den forreste Trediedel 
af Dækket minder om en Fragtdam-

M/S .Friesenland". 

per, men dermed hører ogsaa Lighe
den op, da hele den øvrige Del af Ski
bet er indrettet til Katapultstart, der 
faar det til at minde om et af de store 
Hangarskibe. Katapultstarten foregaar 
ligesom ved de tre første Skibe agter
ud, og ved Begyndelsen af Startbanen 
er indrettet en Slags Hangar, hvor to 
store Flyvebaade kan anbringes un
der Tag. Saafreml del paa Grund af 
Stormvejr er nødvendigt, kan begge 
Hangarens Sider dækkes af Pressen
ninger, og det er en meget stor For
del for del Mandskab, der skal ar
bejde med Flyvebaadene, at de kan 
udføre deres Arbejde, som om det 
foregik i en rigtig Hangar. 

Selve Katapultbanen er en Heinkel
Konstruktion, og den er indrettet Lil 
Start af Flyvebaade, der vejer op til 
17 Ton. Helt agterude er Kranen an
bragt, der løfter Flyvebaaden op fra 
Slæbesejlet, og Kranen kan lægges 
ned saaledes, at Starten kan foregaa 
frit og uhindret udover Skibets Hæk. 

Da >Friesenlandc: kommer til at 
ligge ude meget længe ad Gangen, er 
der gjort alt muligt for at skaffe Be
sætningen de flest mulige Bekvemme
ligheder i Form af store Opholdsrum, 
Plads til Sport, Højttaleranlæg, Biblio
tek, Baderum m. m., og i saa Hen
seende er det nye Katapultskib vist 
det bedst indrettede Skib, der findes. 

Til Brug for Tyskernes kommende 
Lufttrafik med Flyvebaade over Nord
atlanten skal der foruden >Friesen
land< anvendes Katapultskibel 
>Schwabenland c: . Ruten bliver lagt 
fra Lissabon over Azorerne til New 
York, og medens >Fri enland< faar 
Azorerne som Basis, bliver >Schwa
benlandc stationeret som Støttepunkt 
ved New York. 

De Flyvninger, som Deutsche Lufl
hansa har foretaget det sidste Aar som 
Forsøg paa den kommende regelmæs
sige Trafikering af Strækningen mel
lem Europa og Nordamerika, har VlC 

ret saa vellykkede, og de forberedende 
Arbejder har været saa grundige, al 
man har al mulig Grund til at for
vente et godt Resultat, naar Selskabet 
for Alvor lægger ud med regelmæssig 
Postflyvning over det nordlige Atlan
terhav. Det bliver imidlertid ikke 
blot det rent trafikmæssige, man har 
at se hen til med Forventning, men i 
lige saa høj Grad til den økonomiske 
Side, fordi Tyskerne har i Sinde at 
fortsætte · med Anvendelsen af Diesel
motorer i de transatlantiske Flyve
baade, og Dieselmotorer kan ikke faa 
nogen bedre Chance end paa disse 
lange Strækninger. En af dens For
dele er forholdsvis ringe Brændstof
forbrug, og den derved opnaaede di
rekte Besparelse i Forbindelse med 
den forøgede Nyttelas tevne bliver der 
rig Lejlighed til at iagttage. 
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Fra Penang til Hong Kong ad Luftvejen 

NETOP som Solen var ved al slaa 
op over Malayas skovklædte Bjer

ge, mens Penangs Indbyggere endnu 
laa i deres blide Søvn, startede Impe
rial Airwa11.~' store !\faskine Doraclo 
med Hong Kong som Maal. Den nye 
Rule: Penang- Hong Kong er rorsl for 
nylig blevet aabnel og har direkte 
Forbindelse med baade den holland
ske og engelske Flyverute I.il Europa 
og Hollandsk Indien saml med Q11an
las-Airways Lil Australien. 

To Gange om Ugen transporterer 
/Jorado Posl og Passagerer mellem 
den malayiske Halvø og Hong Kong, 
og om kort Tid vil del være muligt 
at opnaa korresponderende Forbin
delse med Chi11a Natio11al :\uiation 
Corporatio11 direkte til Nanking via 
Shanghai og til Peiping. 

Af Erling Bache. 

Hong Kong er ved al blive det vig
tigste Knudepunkt for Flyveruter i 
del fjerne Østen. Ikke alene føres nu 
Pa11-Americn11-Airway.~• Clipper-Aero
planer om kort Tid igennem til Hong 
Kong fra i\lanila - en Fortsættelse af 
Verdens nyeste Flyverute fra San 
Francisco til Philippinerne - men 
ogsaa .Japanerne vil forlænge deres 
Rute fra Formosa Lil Hong Kong. De 
japanske Flyvemaskiner skal saa have 
direkte Forbindelse med Imperial 
Airways' Hong Kong- Malaya Rute. 
Man skulde saaledes være i Stand til 
at flyve fra ,Japan til Europa paa min-

•Imperial Airways Dorado der besørger Trafiken mellem Penang og Hang Kong. 

cire end 12 Dage. Det er Meningen, 
at .Japanerne vil anvende Douglas
Maskiner af samme Type som de, der 
besørger Luftlrafiken i selve .Japan 
og til Chosen, Korea og Manchukuo; 
den projekterede Rute til Hong Kong 
skal løbe fra Tokio til Taiwan paa 
Formosa og derfra Lil Hong Kong 
uden Mellemlanding. 

Domdo havde kun to Pm,sagerer 
med, en Dame fra Rangoon og Artik
lens Forfaller; Resten af den store 
Pasi.agerkabine var fyldt med Post-

En af Imperial Alrways Maskiner af Atalanta-Typen, der flyver mellem London og 
ø~·ten, paa Flyvepladsen i Penang. 
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sække og Pakker. Den engelske Dame 
fortalle med stor Frimodighed, al hun 
var 59 Aar og anvendte aldrig andel 
end Flyvemaskine paa de Rejser, hun 
foretog for sin Fornojelses Skyld. Og 
meni. Yi rundede Aerodromen og dybt 
nede saa de glimtende Lys i Penangs 
Gader og Huse, betroede hun mig, at 
hun skulde fortsætte fra Hong Kong 
til l\lanila og videre til San Francisco 
med The Philippine Glipper og fra 
Californien med Pa11-America11-Air-
11J<1ys til New York. 

;\la-;kinen salte Kur!>en Nord- Ø-;t , 
og det sidste, vi saa af Penang, var 
de mange Skibe i Strædet, der skiller 
selve· Øen fra Fastlandet. 

Vi fløj over uendelige Arealer be
plantet med Gummi, af og til afbrudt 
af en Malay-kampong eller lille Lands
by med krogede Gader og hvidkalkede 
Huse. Stadig steg vi højere og højere, 
og Gummiplanlagerne veg for dyb 
grøn Jungle, der dækkede Bjergene 
som en kæmpemæssig, tæl Paryk 
Hjemstedet for i\lalayas Urindvaa
nere: Sakaierne; de trænges dybere 
og dybere op i de store Skove af den 
fremadskridende Civilisation for al 
jage de atlraaede Vildsvin med Puste
rør og Giflpile. -

Knapt en Time efter, at vi havde 
forladt Penang, passerede vi Kota 
Bharu - Hovedstaden i den selvstæn
dige Malaystat Kelantan, hvor Malay
fædre gjorde det for hundrede Aar 



siden. Mellem udstrakte Koko~nwl
plantager laa deres smaa, malerisk,• 
Landsbyer, og langs den graagule 
Flod, hvor Krokodillerne solede sig 
paa Mudderbankerne og Aber legede 
Tagfat i Trækronerne, saas brune 
Palmebladshytter bygget paa Pæle. 

Vi fløj lavt over Kysten, og mile
vidt øjnede man kun hvidt Sand og i 
Tusindvis af Kokospalmer, som svaje
de i den kølige :i\lorgenbrise. De ma
leriske malayiske prauws stod ud fra 
Kysten bemandet med indfødte Fi
~kere, og saasnart de var over den 
stærke Brænding, satte de Sejl mod 
clet aabne Hav -- det var det sidste 
Land, vi saa, før vi stod ud over rlen 
~iamesiske Golf. De 250 miles tilbage
lagde vi paa smaa to Timer og øjnedP 
omsider Cap Cambodia for !.Jrnrl 
efter at svæve over Fransk-Indo-Kina. 

Landet var her gennemskaaret af 
Kanaler og Floder paa Kryds og 
tværs. Saa langt Øjet rakle, saa man 
kun Ri smarker, dybgrønne, lysegnrn
ne, gullige og lysebrune. Oppefra lig
nede de overrislede Flader kæmpe
mæssige Spejl, og hvor Rismarkenw 
var anlagt op ad Bjergskraaningerne, 
lignede de store, blanktpolerede Trap
per. Lavere og lavere gik Dorado, og 
i meget ringe Højde fløj vi over ~Ie
kong-Flodens Delta - den mægtige 
Vandaare, som løber • gennem helt• 
Indo-Kina helt oppe fra Yunnan i det 
sydlige Kina ned til Saigon, Hoved
staden i Fransk-Indo-Kina. 

Ikke saa snart havde vi landet paa 
den store, cementerede Aeroc\rom, for 
nøgne, brune Annamiler kom løhendl' 
erne endnu idag lever !>om deres Fol'
med store Aluminium~-Tanke og 

fyldte Benzin paa. Inde i Jndo-Kina's 
Flyveklub forfriskede vi O!> med is
afkølede Drikke og saftige tropiske 
Frugter, mens cl Par Herrer fra 
Cook's i f.rislende Toner gjorde alt 
for at faa den engelske Dame og mig 
til at besøge A11gkor Wal, den ver
densberømte Tempelby oppe i Indo
Kinas Jungle. 

Men jeg havde tidligere besøgt Tem
pelruinerne under en Tur fra Siam~ 
Grænse, og den engelske Dame ,·ilde 
ikke dertil af den s imple Grund, at 
hun ikke kunde benytte Aeroplan til 
Turen. Der var heller ikke Tid til al 
gaa en Tur ned ad Sa'igons saa typisk 
franske Boulevarrler i Skyggen af finl
bladede Casuarina-Træer eller drikke 
Aperitif paa en af de utallige For
tovscafeer. Blot tre Kvarter varec\p 
Opholdet, og da Maskinen havde faael 
fyldt de store Tanke, startede vi igen 
for fuldt Drøn - Hans Briti~ke Maje
stæts Post kan ikke vente. 

Næste Maal paa Turen var Tourane 
i Annam - Provinsen i Bag-Indien 
med sin egen Kejser, der fører stor! 
Hof, og hvis storstilede Tempe\proecs
sioner og Troppepararler kalder Tan
ken hen paa riet gamle Kejserhof i 
Peking. 

Hurtigt lagde vi Mekong-Dellaet bag 
os og fløj i nordlig Kurs over kultivt'
rel Land og Gummiplantuger. :\len 
snart efter forsvandt Plantagerne, og 
.Junglen \aa dyster og mørk under os. 
Eflerhaanden ~om Bjergene rejs te sig 
høkre og højere, ~leg vi. Det begyndtl' 
at blive skyet, og vi !dalrede endnu 
nogle Hundrede i\leter opacl - op un
cler den hlaa Himmelhvælving. 

Sk) erne under os gav Hegn , og da 

En Moth-Hydroplan tilhørende The Royal Singapore F/ying Club bliver trukket paa 
land af Indfødte. 

vi ~enere steg nedad igen, glinsede 
den !>lore Jungles Træloppe af Væde. 
:i\lan siger, al ingen andre Steder i 
Verden findes saa mange vilde Dyr 
pr. Kvadrutkilomeler som i den øst
lige Del af Fransk-Indo-Kina. Og naar 
man kiggede ned i Dybet, mens Ma
skinen for fuld Fart foer henover den 
majestætiske, men ugæstfrie Jungh;, 
kunde man levende forestille sig, hvil
ken Skæbne, der ventede den Ulykke
lige, som blev tvunget li\ al nødlantk 
her. 

Omsider steg vi helt op !il 12.llllll 
Fod for at komme klar af clen høje 
Bju:-rgkæcle, der omgiver Tourane. 
(,ennem et Hul i Skymassen skimtede 
vi Huvel, og mens Maskinen langsomt 
gled nedad mod Jorclen, ud af Sky
erne, ~aa man tydeligt Annams palme
smykkede Kystlinie med Touranc 
smukt beliggende i en Bugt ,•ed det 
kinesiske Hav. 

I Tourane maattt~ vi gore Opholcl 
for Natten. Dorado hlev trukket ind 
i den ~lore Hangar af et Hold brune, 
hah·nøgne Annamiler med brede og 
i,milende, mongolske Ansigter, og i en 
Auto kørte de lo Flyveofficerer, den 
l-'ngelske Dame og jeg ind til Byen. Vi 
hlev begge mindede om, at Maskinen 
~!artede ,•ed Daggry for at tilbage
la•gge den sidste Elappe til Hong 
Kong i eel Stræk. 

(Forterettes i meste Nr.) 

PAA FLYVESKOLE 
( r ortsat fra Side 6) 

højt op, del s for at øve ~ig i al ltl'llc 
til fem; særligt det sidste syne~ at 
være svært, men det kommer ogsaa 
med Øvelsen. :i\[ærkelandingerne bli
ver hedre og bedre, selv fra større 
Højder end tidligere; Natfly,·ning hø
rer ogsaa til Provernc; Træningen 
hertil begynder først ved Solnedgang 
og fortsættes, merlens Tusmørket Stl'n
ker ~ig over Landet, og Lysene tæn
des paa Gader og i Huse, et pragtfuld : 
Syn med den vide l ds igt. Flyvning 
efter Kort er nødvendig til Langturen. 
~aa og~aa dette maa man øve !lig i. 

Endelig kommer selve Prøverne, all 
med behørig Kontrol, Eksamenskom
mission, Barografer etc.; Otletallerne 
og Mærkelandingerne overslaas, Stige
prøven og Kunstflyvningen kritisere~. 
Langluren med den medbragte :i\Iacl 
og de to Mellemlandinger afsluttes, 
saa jeg endelig kan faa Vingen paa 
Brystet - jeg er Flyver. 

- ::. 
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TEMPELHOF I NY SKIKKELSE 
NAVNET TEMPELHOF var kendt af 

enhver Berliner i Aarene før Ver
denskrigen. Det var den vældige Ek
sercerplads i den sydlige Del af Byen, 
hvor de s tore Ke,iserparader fandt 
Sted. Da Fredsslutningen berøvede 
Tyskland sin Militærmagt, fik den 
Lov til at ligge ubenyttet hen, og en 
Del af Pladsen blev til Byggegrunde, 
men da den første spæde Lufttrafik 
tog sin Begyndelse, blev der atter 
Brug for det store, flade Areal. En 
bedre beliggende Plads til Lufthavn 
ved Kontinentets største By kunde 
ikke tænkes, og som Aarene gik, vandt 
Navnet Tempelhof Ry som et af de 
~tørste Cen Irer for Luftlrafiken. 

Det var ikke meget, der i Begyndel
sen karakteriserede Tempelhof som 
værende en Lufthavn. I 1923 blev der 
bygget to ret primitive Træhangarer, 
hver paa 50X 20 m, og del var et slorl 
Fremskrid t, da der et Par Aa r scnc1·e 
paabegyndtcs Bygningen af en stor 
langstrakt, muret Hangar. De lo store 
tyske Lufttrafikselskaber, som eksislc
recle paa dette Tidspunkt, og som for
ovrigl kæmpede drabeligt om Ruterne, 
maatte tage til Takke med meget be
skedne Ekspedition s- og Kontorloka
ler. Det ene Selskab maatte nøjes med 
Plads i en Ende af Hangaren, medens 
del andet havde til Huse i en Trrc
harak, hvor der foruden Lufttrafik
selskabets Ekspeditionskontorer ogsaa 
n1r Havnekontorer og Restauration. 
Det sidste ikke at forglemme. Del var 
cl Par mindre, trøstesløse Rum, der 

.... 
Ti/venstre: lu/thansas Kontorbygninger. - I Midten: Forhallen og den 100 m lange 

Ekspeditionsha/. 

\'endte ud mod Flyvepladsen - og 
udenfor var der nogle enkelte Borde 
med ternede Duge. Det var hele Her-
1 igheden. 

I Sandhedens Interesse mna det si
ges, at Tilstrømningen af Passagerer 
heller ikke var overvældende, navnlig 
naar man tager de mange Luftruter i 
Betragtning. Aaret 1925 kunde ikke 
opvise mere end 9000 ankomne og af
gaaede Passagerer. 

i\len Tilliden til det nye Befor
dringsmiddel skabte efterhaanden en 
virkelig Lufthavn. Nye Hangaranlæg 
blev bygget, en imponerende Admini
strationsbygning blev rejst, nye Vej
anlæg førtes igennem, og Sporvogne og 

Undergrundsbane blev lagt helt ud lil 
Flyvepladsen. Tempelhof skulde være 
en moderne Lufthavn - og den blev 
det. Det er ikke mere end fem, sek~ 
Aar siden, det hele stod færdigt i sin 
nuværende Skikkelse - og nu skal 
det hele bygges endnu større. De se
nere Aars voldsomme Stigning af 
Luftruternes Befordringsmængde kræ
ver endnu mere Plads. De 9000 Pas
sagerer fra 1925 var i 1934 steget til 
123.000, i 1935 til 174.000 og i 1931> 
til 220.000. Den tidligere Eksercer
plads er blevet til et af Europas stør
ste Centre for den civile Lufttrafik. 

Det er Rigspræsident Hitler selv, 
der er fremkommet med Tanken om 
at udvide Bygningsanlægene paa Tem
pelhof, og Forberedelserne hertil paa
begyndtes i Foraaret 1936 under Le
delse af Arkitekten, Professor, Dr. Ing. 
Ernst Sagebiel, der har bygget Rigs
luf'tministeriels store Kompleks i Berlin. 

Naar hele det vældige Bygnings
værk er fuldført, vil Berlins Lufthavn 
være den mest imponerende i Verden. 

Den 1200 m lange Hangarbygning. 

Det første, der møder Luftpassage
ren, der kommer inde fra Byen, er en 
cirkelformet Plads paa 250 m i Dia
meter, omgivet af fireetages Bygnin
ger, der skal rumme Deutsche Luft
hansa's mange forskellige Administra
tionskontorer foruden andre af den 
tyske Luftfarts Kontorer. Fra denne 
Plads kommer man ind i en 90 m 
lang og 80 m bred Forgaard, hvis ene 
Side afgrænses af den 92 m lange, 
30 m høje og 9 m brede Forhal. Faca
den dannes af en stor Arkade, hvor 
paa een Gang 100 Biler kan aflæsse 
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Passagerer, uden at disse kommer ud 
i Regn eller Blæst. Selve Forhallen, 
der stræker sig op gennem 4 Etager, 
er ligesom en almindelig Banegaards
hal indrettet med Kiosker, Billetkon
torer, Vekselkontorer o. s. v., og fra 
Forhallen kommer man ind i den 
egentlige Ekspeditionshal, der er for
beholdt de Luftrejsende. Denne er 
ligesom alt det øvrige af enorme Di
mensioner. Dens Længde er 100 m, 
Bredden er 50 m og Højden 19 "m, og 
Pladsen maa vel nok siges at være 
rigelig, selv om den ogsaa er delt saa
ledes, at Passagererne til og fra Ud
landet holdes adskilt fra de inden
landske Passagerer. 

Straks man kommer ind i Ekspedi
tionshallen, lægger man Mærke til den 
modsatte Væg, der i hele sin Udstræk
ning bestaar af Glas. Gennem dette 
vældige Vindue kan Passageren, me
dens Ekspeditionen foregaar, følge 
det myldrende Liv derude paa selve 
Flyvepladsen. Man kan se Maskinerne, 
der holder parat til at modtage de 
rejsende, og man kan følge Kæmpe
luftlinernes Starter og Landinger. Al
lerede inden han er kommet ud til 
sin Maskine, har han faaet et Indtryk 
af Lufttrafikens Mangfoldighed. 

Fra Ekspeditionshallen gaar Vejen 
ud til den overdækkede Perron, der 
vender ud til selve Flyvepladsens 
Startbane. Den overdækkede Perron 
er 380 m lang, og her kører Trafik
flyvemaskinerne op, naar de lander, 
og her kører de hen fra Hangarerne 
for at vente paa deres Passagerer. In
denfor hele Verdens Lufttrafik er der 
noget helt nyt, at Indstigning og Af
sætning af Passagerer kan finde Sted 
under Tag. Perronen er bygget, saa 
den danner en svag Kurve, og den er 
saa rummelig, at mindst en halv Snes 
af de aller største Trafikflyvemaski
ner kan manøvrere derinde. Den 380 
m lange Peron udgør den midterste 
Del af en næsten 1200 m lang Hangar
facade, der er bygget i en svag Kurve, 
og som til begge Sider af Perronen 
rummer Hangarerne. Taget paa den 
1200 m lange Hangarbygning bliver 
indrettet som Tilskuerplads for 60.000 
Mennesker, og hver eneste Plads skal 
nok blive optaget den Dag, Indvielsen 
af det nye Bygningsværk finder Sted. 

Naar det hele staar færdigt, vil det 
være en værdig Milepæl i Flyvningens 
Udvikling, og det betydelige Arbejde, 
som Tyskland har gjort for at fremme 
den civile Flyvning, vil forbaabentlig 
bære saa rig Frugt, at den kolosale 
Nybygning paa Tempelhof slet ikke 
vil vise sig at være for stor. 

Ventilløse Flyvemotorer 
DET engelske Bristol Aeroplane Co., 

der fornylig har paabegyndt 
Fremstilling af ventilløse Flyvemoto
rer i større Serier, har længe arbejdet 
paa at skabe en saadan Flyvemotor. 

De indledende Arbejder blev fore
taget allerede i 1926, og lige fra Star
ten var det engelske Luftministerium 
interesseret i Planerne, der gik ud 

paa at konstruere en ventilløs, luft
kølet Motor, der egnede sig til Brug i 
Flyvemaskiner. Ventilløse Motorer var 
ganske vist ikke noget nyt paa det 
Tidspunkt, men der var alligevel langt 
igen, inden man kunde anvende dem 
i Luftfartøjer. Med en enkelt Cylinder 
foretoges der over 20.000 Timers Prø
ver, og Resultatet af Forsøgene blev 
>Brjstolc Perseus ventilløse Flyve
motor, der blev færdig i 1933, og 
Aaret efter fremkom Typen Aquila . 

Begge disse Motortyper har med til
fredsstillende Resultat været prøvet 
paa Jorden i over 4000 Timer og i 
Luften mere end 3250 Timer, af hvilke 
største Delen skyldes Flyvetimer hos 
Imperial Airways. Perseus Motoren 
har ogsaa bestaaet sin Prøve i Canada, 
hvor den under vanskelige klimatiske 
Forhold har været anvendt af det ka
nadiske Flyvevæsen, og i England har 
den ved Luftministeriets Mellemkomst 
været benyttet i Royal Air Force's 
Vickers > Vildebeest« Ma~kiner. 

Perseus Typen er en nicylindret, 
luftkølet Stjernemotor, der udvikler 
715/745 B.H.K. ved 2400 O/M. i 1980 
m. Dens største Ydelse (ikke over 5 
Minutters Varighed) er 860/ 890 B.H.K. 
ved 2750 O/M. i 2130 m. 

Bristol er imidlertid ikke blevet 
staaende ved ovennævnte to ventilløse 
Typer. I adskillige Aar har Firmaet 
holdt paa, at man med en 9-cylindret 
Stjernemotor kunde komme op paa 

Ydelser omkring 1000 H.K. (hvad den 
sidste Pegasus Type bl.a. har vist); 
men Fremtidens Flyvemaskine vil 
højst sandsynligt kræve Motortyper, 
der er dobbelt saa kraftige. Da Prø
ver og Forsøg imidlertid har vist, at 
der var store Vanskeligheder forbun
det med at anvende Cylindre med 
mere end 146 mm Boring, besluttede 
man at bygge en Motor med to Ræk
ker Cylindre. 

De væsentligste Indvendinger, der 
kan rettes mod den almindelige Stjer
nemotor med dobbelt Cylinderrække 
(baade med Hensyn til Konstruktion 
og Vedligeholdelse) er det mere kom-· 
plicerede Ventilsystem og den for
øgede Vægt pr. H.K. Ved den ventil
løse Motorkonstruktion slipper man 
langt lettere over Vanskelighederne, 
- den ekstra Række Cylindre forøger 
kun i meget ringe Grad den i For
vejen meget enkle Konstruktion; Ved
ligeholdelsesproblemer eksisterer slet 
ikke; Fremstillingen er hurtigere og 
billigere, og der opnaas Vægtbesparelse 
paa Grund af den kompakte Konstruktion. 

Ud fra disse Forudsætninger kon
struerede man derfor Hercules Typen 
med fjorten Cylindre i to Rækker, og 
de første Prøver fandt Sted i 1936. 
Der blev ikke offentliggjort noget om 
Resultaterne af Prøverne, men saa 
meget kan dog siges, at der var yders t 
faa Begyndervanskeligheder, saaledes 
at Motoren kunde komme med paa 
Luftfartsudstillingen i Paris i Novem
ber Maaned forrige Aar, hvor den 
vakte en ikke ringe Opmærksomhed 
paa Grund af sin egenartede og enkle 
Konstruktion, og fordi den tillige var 
den kraftigestc af de udstillede :Motortyper. 

Cylindrene i Hercules Motoren af
viger ikke meget fra Pegasus Moto
rens. De har i Virkeligheden samme 
Boring og Slaglængde, nemlig hen
holdsvis 146 mm og 165 mm. Som del 
fremgaar af hosstaaende Billede, er 
hver af de bageste Cylindre anbragt 
udfor Mellemrummet mellem to af de 
forreste. 

Motoren er gearet og indrettet til 
Anvendelse af Havilland-Hamillon 
stilbare Propel. Den er forsynet med 
Supercharger, og Prøverne har givet 
følgende Resultater: 

Største Ydelse i Starten 1240/ 1290 
H.K. ved 2650 O/M. 

Største Ydelse under vandret Flyv
ning (ikke over 5 Minutter) 1325/ 1375 
H.K. ved 2750 O/M. i 1220 m. 

11 



Meddelelser frå Det Kgl. Danske Aeronautiske Selskab 

Medlemsmøde• 
d. 15. Oktober 

afholdes paa 

Hotel Phønix, Bredgade 37, 

ikke i,om meddelt i »FLYV« Nr. 8 

i Selskabels Lokaler. 

FOl'Ødl'øg 
Fredag d. 17. Septbr. Kl. 8. 

Hotel Phønix, Bredgade 37. 

Ingeniør G. Krebs: 
En gammel Balonskipper 
snakker Balon. 

·Douglas DC::3 T rafik8yvemaskine » Ib~s« 

O,•enstaaende bringer vi et Billede af en Douglas DC-il Trafikflyvemaskine »Ibis« 

lillmrende K. L. i\I., Amsterdam. K. L. i\l. har bestilt 11 af denne Type hos Douglm, 

.\ircrnfl C:orporalion, de skal bcnylles paa Ruten Ami,terdam- Batavia og indgaar 

i den ordinære Trafikflyvning, el'lerhaamlen som de bliver afleverede fra Fabriken. 

Flyvemaskiner 
bygges 

vedlige'b.cldes 

repareres 

KRAMME LUFTHAVNEN 

NY SPORTSFLYVEKLUB 

EN ny Sportsflyveklub er under 
Dannelse i København. Klubben, 

hvis Navn er ACTIV, tæller foreløbigt 
ca. tredive Medlemmer, men er i 
stærk Udvikling. Dens Formaal er al 
fremme Interessen for Sportsflyvning 
i Danmark, og del er Hensigten, naar 
de tilstrækkelige Midler er til tilstede, 
al indkøbe en Taylor Cub og derpaa 
lade i\ledlemmerne uddanne til 
Sporlsflyvereerlificalel. 

Klubbens Formand er Hr. H. Jen
sen, Blegdamsvej CiO, Kbhvn. Ø. og 
dem, Kasserer Hr. R. Olsen, Venne
mindevej 5:i, Kbhvn. Ø. 

~FLYV« haaber paa >god Vind« 
for den nye Klub, selvom Udsigterne 
Lil at raa anskaffet en Sporlsmaskine 
vel egenllig ikke kan siges at v,cre 
de allerlyseste lige i Øjeblikket, saa
ledes som den almægtige Valuecn
lrals Stilling er Lil dansk Privatflyv
nings berettigede og vel underbygge
de Krav om at raa lukket Porten, der 
,ticnger for Indførelsen af nye Pri 
valma~iner, bare en lille Smule op. 

Og det varer vel endnu en rum Tid, 
inden projekterede Cub-Fabrik uclc i 
Ka~lrup kan begynde sin Virksomhed! 

FLYV haaber endvidere, at den nye 
Klub, som alle andre dnnske Fl~•ve
klubber, \'il tilslutte sig DET KGL. 
DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB, 
del midtsamlende Punkt for alle Fly
veinlere'>scr her i Landet. 

Rhonsperber som »Motorsejler« 
Schweizeren Spahni har incll1yggel 

en Svagmotor, en 4 Cyl. Alpha-Motor 
paa 15 HK., i sit Rhonsperber-Plan og 
har gennemført en Prøveflyvning, lan
dede ved en Svæveflyvergruppe og 
tankede og fløj videre efter en (ium
mitovstarl. 

KASTRUP 868 
,h li IP d, 11:: tz s t : 
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FAAS I ALLE LUFTHAVNE JORDEN OVER. 
A/s DANSK-ENGELSK BENZIN & PETROLEUMS CO., SHELL-HUSET, KØBENHAVN V. 
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NYT SVÆVEPLAN 

SØNDAG den 1. August d. A. saas et 
nyt Svæveplan i Luften over Mili

tærets Ekscercerplads ved Vording
borg. Planet repræsenterer et ualmin
deligt godt Stykke Arbejde. Det er nu 
snart et Aar siden, en ung Mand, 
Henri Fugl, Søn af Handelsgartner 
Axel Fugl, Vordingborg, begyndte paa 
13ygningen af en Stamer-Lippisch
Ziigling i en gammel Stald i sin Fa
ders Gartneri. Naar Arbejdet i Gart
neriet var færdigt om Aftenen, saa 
tog den unge Mand fat, og mange er 
de Nætter, da Lyset i Værkstedet 
brændte endnu ved Midnat. 

Resultatet er som sagt, at der frem
~lod et ualmindelig smukt Svæveplan. 
Maskinen er en omkonstrueret St.-L.
Zogling. Det er forsynet med Stnc
bere i Stedet for den sædvanlige Bar
dunopspænding, og der er bygget en 
Baadkrop omkring Kropstellet, en 
Krop af en ganske særlig god Form, 
ret lang som den er. I alt er der ar
bejdet ca. 1500 Timer under Fabri
kant Hans Axels Tilsyn. 

Søndag Formiddag indfløj Hans 
Axel Planet, hvorefter Poul Olsen og 
undertegnede foretog en Del Flugter 
i indtil ca. 200 m's Højde. Vi var alle 
forbløffede over de usædvanligt gode 
Flyveegenskaber, der er saaledes in
gen Tvivl om, at det er den bedst fly
vende Stamer, der endnu er bygget 
herhjemme. Glidetallet er betydelig 
højere, naar Planet som her er afsti
vet med Stræbere, end naar man an
vender Bardunopsænding. Efter Ind
flyvningen begyndte Henri Fugl Sko
lingen med sit smukke Svæveplan, og 
del varer næppe længe, før han flyver 
Luften tynd over Vordingborg. 

Knud Flensted Jensen. 

Motormodellen H.N.12 Kr. 5.75 
do. do. Byggesæt » 3.25 

Modeltegninger. 
Alt i Modelmaterialer. 
Prisliste sendes mod Porto. 

Helge Nielsen, 
Guldbergsgade 72 4, Kbhvn. N. 
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Fra Dansk Svæveftyver Union 
Til Svæveflyvestævne i Køge. 

SØNDAG den 8. August afholdt Koge 
Svæveflyveklub sit første Flyve

stævne. Der var Deltagelse fra Sla
gelse Flyveklub, Haslev Flyveklub, 
Vordingborg Flyveklub, Dansk Luft
sport, København, Køge Svæveflyve
klub og et nybygget Plan fra Ly ngby. 
Stævnet var besøgt af godt 4000 Men
nesker, der interesseret fulgte Flyv
ningerne, der var meget vellykkede, 
særlig Beundring vakte Vordingborgs 
nybyggede Stamer og Lippich med 
Stræber, der viste sig at have ualmin
delig gode Flyveegenskaber, den fløj 
saaledes 3,50 Minut efter Udløsningen. 

Resultaterne af de forskellige Kon
kurrencer blev: 

Varighedsflyvning. 
Nr. 1. Slagelse Flyveklub ved Carl 

Johansen, København. 
Nr. 2. Haslev Flyveklub ved s. Sjø-

holm, København. 

Mærkelanding. 
Nr. 1. Vordingborg Flyveklub ved 

Poul Olsen, Vordingborg. 

Nr. 2. Dansk Luftsport ved W. Dan
nerfjord, København. 

En ekstra Præmie for den smukke
ste Flyvning blev vundet af Poul Ol
sen, Vordingborg. Efter Flyvningen 
samledes Flyverne til fælles Kaffe
bord og Præmieuddeling, og den vel
lykkede Dag sluttede med en munter 
Svingom. 

DANSK SVÆVEFLYVER-UNION af
holder sit aarlige Repræsentant

skabsmøde paa Hotel Bristol i Odense 
Søndag den 3. Oktober 1937. Dags
orden efter Lovene. 

KALUNDBORG melder sig nu ogsaa 
blandt interesserede Svævefly

vere. Der bliver i disse Dages startet 
en Svæveflyverklub, og alle Oplys-

K. Flensted Jensens nye 
Modeller: 
Svæveplan, Tef!ninf! med trykt Bygge
vejledning og Materialeliste .. Kr. 2,25 
Byggesæt. fineste Materialer. - 5,00 

Motormodel, TegninJ! m. trykt Bygge
vejledning og Materialeliste .. Kr. 1,75 
Byggesæt, fineste Materialer. - 7,00 
Eneforhandler: 

RASTED'5 BOGHANDEL, Hellerup 
Fraoco Forsendelse mod Furudbetøllog. 

Postkonto 1519. Frimærker modt. som Betaling. 

ninger om Indmeldelse faas hos Over
pakmester J. Alfr. Jacobsen, Vestre 
Havnevej 14, Kalundborg. 

LIGELEDES har vi fra Nordborg 
paa Als modtaget Anmodning om 

al være medvirkende til at starte en 
Svæveflyverklub der. Oplysninger om 
Indmeldelse o. I. faas hos Mekaniker 
Frederik Christensen, Mels, pr. Nord
borg (Al.). 

DØDSFALD 

PLUDSELIG kom Budskabet om, al 
Maskinmester Viggo Petersen, Køge, 

var forulykket ved en Motorulykke. 
Vi har der mistet en af vore bedste 

Kammerater en ualmindelig dygtig og 
afholdt ung Mand, fatter ikke, at vi 
ikke skal være sammen med ham 
mere, at han har forladt vore Rækker. 

Viggo Petersen blev kun 30 Aar, 
han har sejlet i flere Aar og været 
Jorden rundt et Par Gange. For et 
halvt Aar siden blev han fast ansat 
ved De Danske Statsbaners Overfart 
ved Helsingør-Helsingborg, da Døden 
nu har afbrudt hans Karriere. Ære 
være hans Minde. 

SVÆVEFLYVERNYT 
Den første nationale italienske Svæ

veflyverskole er blevet aabnet ved 
Asiago. 

Vurighedsrekord for kvindelige 
Svæveflyvere. 

Den polske Svæveflyverske Wanda 
Miodlokowska har fløjet 24 T. 1~ Min. 

En ny Sejrsmodel 

Motormodellen »GLORIA« 
Spændvidde ......... 99 cm 
Byggesæt . . . . . Pris Kr. 6,50 

Samme Model som "BABY": 
Spændvidde ......... 49 cm 
Byggesæt . . . . . Pris Kr. 4,50 

Ny illustreret Prisliste. 
Sendes mod 15 Øre til Porto. 

Model Materiale • Tarm 



Eneforhandler for Danmark: 

ALFRED RAFFEL AKTIESELSKAB 
FARVERGADE 16 • KØBENHAVN K. 

15 



Hurtige, langtrækkende Bombeflyvemaskiner 
DET engelske Luflminisleriurn har 

frigivet Oplysninger om fem af 
de nyeste Bombemaskiner, lre mel
lemtunge og lo tunge. Den hurtigste 
af Gruppen er det tomotorede Bristol 
Blenheim l\lonoplan, der er bestilt i 
el meget stort Antal Lil Royal Air For
ce. Med fuld militær Last har Blen
heim Monoplanet i ca. 4.500 rn op
naaet en Hastighed paa 448 km/T, og 
den er saaledes den hurtigste Bombe
maskine i Verden. Den har to Mer
cury Motorer a 840 H. K., og Propeller 
med stilbare Blade. I en Højde af ca. 
7000 m er dens største Hastighed ca. 
440 km/Tim., og den Tophøjde er 
godt og vel 10.000 m. Fuldt lastet 
vejer Maskinen ca. 6000 kg. Den kan 
flyve en Strækning paa HiOO km. Dens 
defensive Bevæbning er to Maskinge
værer heil forude og lo lige bagved 
Planet. Be~ætningen bestaar af 3 Mand . 

Vickers Wellesley. 

Naar man tager den mindre Motor
styrke i Betragtning er den eenmolo
rede Faircy Bombemaskine lige saa 
bemærkelsesværdig. Den har en 990/ 
1050 H. K. Rolls-Royce Merlin Motor, 
og dens Hastighed i 5000 m er 411 
km/Tim. Fuldt lastet vejer den 5.500 
kg, og kan som saadan gennemfly,,e 
en Strækning paa 1800 km. 

Den tredie af de mellemlunge Bom-

Handley Page .Harrow• Bombeflyvemaskine. 

bemaskiner er Vickers Wellesley, der 
er udstyret med en Bristol Pegasus 
XVIII l\lotor. Under Prøverne har Wel
lesley opnaaet en Hastighed paa 3(i4 
km/T. i 5.800 m, og i 6.800 m, som den 
naaele paa 21,5 Min., var Hastigheden 
360 km/T. Dens største Højde mecl 
fuld Last er 10.800 rn. 

Med en Fuldvægt paa 5.450 kg har 
Wellesley under en Prøve gennem
fløjet en Strækning pa_a 2.110 km med 
en Hastighed af 297 km/T. (i 5000 111). 
Hvor s tor en Bombelast, der kan med
føres, kan ikke oplyses, men al den 
maa være temmelig betydelig, kan 
man skønne deraf, at Maskinens Tom
vægt er 3.100 kg, medens Lasteevne11 
(Besætning, Brændstof, Vaaben og 
Ammunition) er sat til 3.120 kg. 

Det engelske Luftministerium hæv
der, at Wellesley er i Stand til at kun
ne gennemflyve en Strækning paa 
12.800 km uden Melemlanding, naar 
den foruden Besætningen udelukkende 
lastes med Brændstof. 

Begge de tunge Bombemanskiner -
Armstrong Whitworth Whitley og 

Handley Page Harrow - kan præste
re Hastigheder paa ca. 360 km/T. Den 
tungeste af dem er Harrow, der fuldt 
lastet vejer 11.700 kg. Den har to 
Brislol Pegasus XX Motorer. Største 
Flyvest ræk n ing med ful d Last er 
2940 km. Whilley Bombemaskinen 
har to Sidcleley Tiger Motorer, og den 
kan transportere en Nytlelasl paa ca. 
3.f>00 kg over en Distance paa 2400 km. 

Luftf artf orsikri nge r 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 
Fraktion for Danmark 

Tlf. Central 12793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 

FLYVEMASKINER OG TILBEHØR 
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K. L. G. Tændrør 
Type V. 12 

L~rred 
Krydsfiner 
Plexiglas 
Propeller 
K. L. G. T~ndrør 

Faas hos 

ALFRED RAFFEL A/s 
Farvergade 15 Telefon C. 6395 



VI BYOOER EN MODEL 
(l•'ortsat fra forrige Nr.) 

Af "Per Weishaupt. 

Bly smeltes ned i det borede Hul i 
Næsen, naar Kroppen er næsten fær
dig, og man ved, hvor Tyngdepunktet 
skal ligge. Helt nøjagtigt kan man ikke 
altid faa det, og det er rart at k~mne 
variere Blyvægten. Derfor anbringer 
vi lidt for lidt Bly i Næsen og kom
mer Resten ned i et lille Kammer, som 
f. Eks. laves ved at sætte et lille Styk
ke 1 mm Krydsfiner under Hovedbjæl
kerne i Kroppen mellem Næsen og det 
forreste Spant. (Fig. V.). Beklædnin
gen skæres lidt op ovenover, saa at 
man lige kan komme til at lægge Bly 
derind eller tage det ud. Man opnaar, 
at der ikke sidder noget Bly udenpaa 
og laver Modstand. 

Samling af Kroppen: Kroppen sam
les lettest i flere Trin. Man kan for 
Eksempel først sætte Hovedlisterne 
paa Næsen og saa anbringe Spanterne, 
idet det hele ligger med Bunden i Vej
ret. Senere sætter man Resten af Li
sterne paa. Men del afhænger meget af 
den enkelte Models Konstruktion. Del 
er af og til nødvendigt at sætte en 
lilJe Stift igennem Bjælkerne ved Næ
sen. For al de ikke skal flække, kan 
man gøre dem lidt vaade i Forvejen. 
Gummi'baand er ofte til stor Hjælp un
der Samlingen, ligesom det af og til 
kan betale sig eller er nødvendigt at 
hygge Bedding. 

Andre Konstruktioner: 

Ud over den omtalte Konstruktion 
er der naturligvis andre, bl. a. den fla
de Krop (Flensted Jensen, Winkler 
Junior og Grusse Winkler). Den skal 
helst opbygges paa en simpel Bedding 
af Søm og smaa Træstykker. 

Naar Kroppen er tør, og man har 
forvisset sig om, at den er lige, sæt
tes Højstartskrog, Tværpinde til Gum
mibaandene, Krydsfinerstykker og 
eventuelle andre Ting paa. Dernæst 
fastsættes Rorene. Det kan af og til 
betale sig at beklæde dem delvis først, 
men det afhænger af Modellen. Rore-

ne sikres med nogle Besnøringer. De 
skal sidde absolut lige. Man faar hur
tig Øvelse i at se, om de gør det, bl. a. 
ved at kigge hen ad Kroppen og sam
menligne de to Halvdele. - Er Mo
dellen en Motormodel, skal der Un
derstel, Propel og Gummi paa. 

Understellet er som Regel af Piano
traad. Paa smaa simple Modeller er 

6j All f r 0 I L!,m 
der bare to fritragende Ben, paa de 
større kan Understellet være mere 
indviklet. De enkelte Stykker skal 
bøjes i Form og tilpasses nøje, før de 
bliver loddet. For at faa Hjulet Lil at 
løbe let, sætter man et tyndt Metalrør 
i til Akslen. Enderne bøjes skarpt op 
med en Tang. (Fig. VI). Selv paa stør
re Modeller finder man fritragende, 
moderne Understel, bygget op af tyk
kere Traad og Træ eller Bambus, 
samt med strømlinieformet Beklæd
ning (Schelhassejager). 

Propellen laves af det angivne Træ, 
I'. Eks. Ahorn, EJ eller lignende efter 
den i forskellige Bøger angivne Meto
de. Se for Eksempel Flensted Jensen 
:>Modelflyvningc, Propelakslen laves 
af Pianotraad af det angivne Tvær
snit. Det er meget nødvendigt, at den 
løber let i sit Leje. Ved mindre Model
ler sættes der smaa Perler ind og ved 
større Modeller Kuglelejer. Nogle Pro
peller har Friløb. Eilers skal Propel
len sidde fast paa Akslen, og del sker 
paa smaa Modeller ved, at man bøjer 

Hvem der vinder Pokalerne, ved vi ikke; men at det bliver med Sv. Herborgs 
Konstruktioner, det er vi overbeviste om. Svæveplanet SV-Hl (Spændv. 148 cm) 
slog ved ,Flyv•s Landskonkurrence alle bestaaende Rekorder med en officiel Tid paa 
8 Min. 57,6 Sek., beregnet Tid ca. 1 Time. Distance 9050 m (Skandinavisk Rekord). 
Byggesæt af fineste Materialer med god Tegning, letforstaaelig Byggeanvisning, 
Dopecelluloid, Lim samt en spec. SV-Hl Præmiekonkurrence, for kun Kr. 6,50. 
Let at bygge, let at trimme, den er kort sagt helt rigtig, og saa er den billig. 
Eneforhandler: Dansk Modelflyveindustri, Skjern. Vor Prisliste er gratis. 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!: i Flyv's ~:~:'.k::~o;;: ! 
Indeholder 4 forskellige 
Modeller af originale 
Flyvemaskiner, der kan 
bruges til Modelflyvning 

Glimrende Flyveegenskaber 

Kan bestilles i enhver 
Boghandel eller fra 

rLyv' J /.Jovedkontor, 
Vesterbrogade 60. 

og forsendes franco mod 
Indsendelse af Beløbet, 
evt. i Frimærker. 

51IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIF. 

Akslen om med en Tang. Har man 
Kugleleje med tyk Aksel, kan man f. 
Eks. have Skruegang, saa at Propellen 
spændes fast mellem to Møtrikker. 
Saa kan man hurtigt skifte Propel. 
Stokmodellernes Leje er gerne et Styk
ke Metal bøjet i Vinkel. Det betaler sig 
al sætte et Stykke Træ ind, saa Lejet 
ikke bliver bøjet ved haarde Landin
ger. Fig. VII. 

Gummiet fastsættes i den ene Ende 
paa Propelakslen, der har et Stykke 
Ventilgummi paa til Beskyttelse af 
Gummiet. Det samme har Krogen ude 
i Halen. Man maa sørge for at have et 
lille Hul ude ved den bagerste Krog i 
Kropsmodeller, saa at man kan kom
me til al hæfte Gummiet af og sætte 
det paa. 

Besnøringer udføres med Kineser
traad eller noget andet stærkt Garn. 
Vindingerne skal ligge ganske jævnt 
og lige op ad hinanden. De oversmøre!-. 
med Lim. 

(Fortsættes I næste Nr.) 

Aristokraten blandt Motorcycler 

.mmr• Et B. P. M"rhe 

Uomtruff en Konstruktion 
H1Jeste brlttsk Kwalltet 

Bllllgste danske Priser 
10 fremragende Modeller • Priser fra 

Kr. 1050.oo 
Forlang Prospekt 

Lyngby Automobil-Central 
Hovedgaden 1 • Telefon: Lyngby 1030 

MOTOR-PALÆET 
Østerbrogada 20 • Telefon: Øbro 28 78 
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Den engelske Konges nye Luflfarlø,j. 

DET britiske Air Council har for nylig 
indkøbt en ny Airspeed Envoy til 

Brug for den kongelige Familie. Kong 
C.eorg benyttede Maskinen første Gang 
forleden Dag under en Inspektions
flyvning fra Slottet Windsor til Dren
gelejren ved Southwold. Maskinen, 
som vi bringer et Billede af taget un-

Airspeed Envoy. 

der Indflyvningerne ved The Aero
plane Armament Experimental Etab
lishmenl ved Martlesham Heath, har 
en i\Iarchfart paa omkring 200 m.p.h. 

--0-

Slor kombineret engelsk Flaade- og 
Luftøvelse. 

MIDT i Juli blev der afholdt en 
stor kombineret Øvelse mellem 

Sø-, Hær- og Luftstyrker ovre paa den 
engelske Sydkyst, og Øvelsen havde 
til Formaal at undersøge, hvilke Mu
ligheder en Angriber har for at naa 
ind og bombardere bl. a. Portsmouth 
og Plymouth. 

Angriberen raadede over en ret stor 
Flaadestyrke Krydsere, Jagere og de 
to Hangarskibe »Courageous« og »Fu
rious«, mens Forsvareren kun havde 
faa Skibe men en stor Luftstyrke saml 
Kystbatterierne til sin Raadighed. 

Øvelsen var til at begynde med be
gunstiget af godt Vejr, og det lykke
des hurtigt Forsvarerens Luftstyrker 
at lokalisere de angribende Skibe om 
Dagen. Særlig gik det ud over »Cou
rageous«, der blev Genstand for flere 
vellykkede Luftangreb, der tydeligt 
viste, hvor udsatte denne den mest 
saarbare af alle Krigsskibstyper er 
overfor velførte Angreb fra Luften. 

Om Natten mistedes tildels Følin
gen med de angribende Skibe, og 
flere af Byerne paa Sydkysten blev 
angrebet af .>fjendtlige« Flyvere og 
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NYT FRA ALLE LANDE 
Krydsere med godt Resultat. I Nat
øvelsen indgik en Mørkelægning af 
Portsmouth, som blev overværet af 
Indenrigsministeren Sir Samuel Hoare. 

Den næste Dag skiftede Vejret og 
blev regnfuldt og stormende, saa Luft
fortøjerne maatte indstille deres Virk
somhed og overlade Skibene Valplad
sen og beviste derigennem, at endnu 
er den Dag ikke kommet, da Luftfar
tøjer kan erstatte Krigsskibe selv i 
Kystfarvande. 

!øvrigt viste Øvelsen til Evidens, 
hvor vigtigt Samarbejdet mellem de 
tre militære Tjenestegrene er netop 
ved Kystforsvaret. Et Kystforsvar kan 
ikke etableres alene ved en Flaade 
eller ved en Hær eller ved en Luft
styrke, men kun ved et intimt Sam
arbejde mellem disse tre Vaaben. 

Denne Lære gælder ogsaa i Dan
mark. 

--0-

Udvidelsen af Hoyal Air Force. 

I Maj 1935 besluttedes det som be
kendt al udvide den engelske Lufl

flaade meget betydeligt i Løbet af de 
kommende Aar, og nu er denne Ud
videlse næsten tilendebragt. Royal 
Airforces Hjemmestyrke bestaar nu af 
123 Eskadriller med ialt 1542 Luftfar
tøjer i første Linie, saaledes at der 
kun mangler 4 Eskadriller og ca. 200 
Luftfartøjer i den projekterede Styrke 
paa ialt 127 Eskadriller og 1750 Ma
skiner. 

3500 Flyvere og 22.500 Mekanikere 
er blevet indrulleret og uddannet, 
hvorved de personelle Rammer er 
blevet udfyldte. 

Antallet af Enheder er i Jagereska
drillerne blevet forøget fra 12 til 14 
Maskiner, i Rekognosceringseskadril
lerne fra 9 til 18 og i de fleste Bombe
eskadriller fra 8 til 12. 

Foruden dette Liniemateriel er der 
naturligvis et stort Antal Maskiner i 
Reserve eller under Bygning, men 
delte Antal maa ikke opgives. 

--0-

Nu Luftbasis paa Ceylon. 

ET nyt Led er ved at blive smedet 
i den militære Kæde, der binder 

det britiske Imperium sammen til en 
Enhed. Ved Trincomale paa Østkysten 
af Ceylon er der ved al blive bygget 
en ny militær Lufthavn til 400.000 f, 
og det er Tanken, at der her til Sta
dighed skal være stationeret en Flo-

lille Luftfartøjer fra Royal Air Force. 
!forvejen er Byen udrustet som Flaa

debasis. --0-

Nye engelske Antiluftkrydsere. 

UNDER Middelhavskrisen 1935- :rn 
fremkaldt af den italiensk-abes

sinske Krig blev to gamle engelske 
Krydsere >Coventry« og »Curlew« 1 

Fingeret luftangreb paa .Coventry• 

al Stilhed ombygget til Antiluftkryd
sere, idet deres gamle Armering paa 
fem 15 cm Kanoner blev taget ud og 
erstattet af ti 10 cm Antiluftkanoner 
og forskelligt mindre Maskinskyts be
stemt til Skydning mod Luftmaal. 

Admiralitetet har været saa tilfreds 
med denne nye Krigsskibstype, at det 
nu har givet Ordre til, at yderligere 
fem gamle Krydsere skal bygges om 
paa samme Maade, idet man formener 
i disse »flydende Luftbatterier« al 
have fundet er virksomt Vaaben mod 
Luftangreb paa Skibe i Havn og ude 
paa Søen. Billedet viser Afværgelsen 
af et fingeret Luftangreb paa »Coven
try« i Portsmouth under den nys af
holdte Flaadeuge. 

--0-

Svæveflyvningen i Columbia. 

I Botoga er »Associacion Colom
biana de Vuelo a Vela« (Columbia 
Svæveflyver-Union) blevet stiftet. Den 
ivrige Forkæmper af de11 nye Svæve
flyverbevægelse er Major i Flyver
korpset Santamaria. Den tekniske 
Ledelse er overdraget Dipl.-Ing. Peter 
Riede!, der siden Begyndelsen af dette 
Aar har været Fører af >Scadta«. Da 
de klimatiske Forhold i Columbia for 
termisk Flyvning er særlig gunstige, 
regnes der med et hurtigt Opsving i 
Svæveflyvninger. 



KLUBADRESSER 
(Fortsat frn Side 2) 

CENTOnE MODELFLYVEKLUBBERS SAMMEN• 
SLUTNING. 
Formand: Hr. Bent Zlegler, BofleveJ 1, Heil. 

Herunder: 
GLOBUS AERO KLUB, 

Formand : Hr. Bent Zlegler, SorleveJ 1, Hel 
lerup. 

SKOVSHOVED MODELFLYVEKLUB. 
Formand : Hr. H. Bøcker Petersen, Kor•• 
ge.nrdsveJ 3, Chl. 

KOLDING MODELPLYVl!KLUB, 
Formand: Hr. Poul Nielsen, Mlndevej 2, 
Kolding. 

'MODELFLYYEKLUBBEN •ARROWc, Roskilde. 
Forme.od : Hr. Børge Johansen, Københavna
veJ 63, Roskilde. 

.. ODELFLYVEKLUBBEN CONDOR, Helalngør. 
Formand: Hr. P. Chrlatlanaen, BabroesveJ 10, 
Helalngør. 

UODl!LFLYVEKLUBBl!N •GLBNTENc, Haderslev. 
v/Hr. Jørgen Hanaen, Storegade 41, Haderslev. 

UODl!LPL YVEKLUBBEN •GLENTEN•, Silkeborg. 
Formand: Hr. Brik Brelnboldt Jørgensen, Bor
gerga,~e 10, Alderslyst, Silkeborg. 

iMODELFL YVEKLUBBEN •HØQENc, A&rhua. 
Formand: Hr. Vagner Buacb, Carl Bertelaens 
gade 10, Tlf. 9112. 

MODELKLUBBBEN •8T, JØROENc, 
Formand: Hr. Blnar Kamstrup, St. Jørgens 
gade 18, Holstebro. 

MODELFLVEKLUBBEN •8TORMSVALEN1. 
Formand: Hr. Erik Blldsøe Hansen, Norges
gade 19, Esbjerg. 

MODELFLYVEKLUBBEN •8VALEN1, Hobro. 
Formand: Hr. Orla Mortensen, Viborggyde 6, 
Hobro. 

MODELFLYVEKLUBBEN »SØLVVINGENc. 
Frederlola. 
Formand : Hr. K. Christiansen, Gotheragade 111, 
Fredericia. • 

ODENSE MODEL-FLYVEKLUB, 
Hr. Ebbe Krlng, Amtaaygehuaet, Odense. 

RINGKØBING MODELFLYVEKLUB, 
Formand: Hr. Jacob SkJødsholm, HernlngveJ 
48, Ringkøbing. 

RINQSTED MODELF'LYVEKLUB. 
Formand : Hr. Kommunelærer Aage Christen
sen, SJællandagade 9, 1. tb. 

IILKEBORQ MODELFLYVBKLUB, 
Formand: Poul Svelgaard, SølyatveJ 46, Aldera
lyat, Silkebore. 

81LKEBORQ li, 
Formand: Hr. Vagner Tolt, Ho•trupagade 48. 

SKJERN MODELFLYVEKLUB. 
Formand: Hr. Maler Sv. Herborg, Ker•alltl a, 
Skjern. 

BERLINGSKE TID• NDU PLYVl!KLUB, 
Pilestræde M, KbbTII. I:. 

D8 UNQE8 F'LYVBKLUB. 
Politiken• Hua: Kbbva. I:. 

0 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Til Læse&-ne! 

0 PMÆRKSOMHEDEN henledes paa, 
at Indlæg, Meddelelser o. lign., 

der ønskes optaget i >Flyve, maa være 
Redaktionen - Adr.: Vesterbrogade 
60, Kbhvn. V. - i Hænde senest den 
20de i Maaneden for at kunne blive 
optaget i Bladets næste Nummer. 

Returporto maa vedlægges, hvis Ma
nuskripterne ønskes tilbagesendt. 

Forespørgsler o. lign. kan kun for• 
ventes besvarede, saafremt der er ved
lagt Returporto. 

Redaktionen. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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Repræsenteret i 

• Danmark og Island ved 

A, 8, C. HANSEN COMP., 
Industribygningen, 

København. 

PRIS: 
Pr. Aargang Kr. 4,20 
Pr. Nummer 36 Øre 

"Vore Dages "BRISTOL" Flyvemotorer har opnaaet 
Verdensry for deres fine Konstruktion og 

enestaaende godt gennemførte Arbejde: 

" 

dette Ry er helt og 

holdent opnaaet gen
nem ypperlige Præ

stationer." 
- ,,FLIGHT". 

MERCURY 
SERIE XI & XII 

Denne nyeste ,.BRISTOL" Mercury, stjerneformede, luftkø
lede Flyvemotor, der har et Kubikindhold paa 24,9 Liter, en 
Diameter paa 1,31 m og en Nettovægt paa 445 kg, har nylig 
gennemgaaet en 100 Timers Prøve, som blev en absolut 
Succes, og hvis Resultater blev langt over Forventningerne. 

890 b.h.p (max.) at 2750 r.p.m, at 1830 m 

THE BRISTOL AEROPLANE COMPANY 
LIMITED • · · BRISTOL, ENGLAND 

Ansvarlig overfor Presseloven : 
EJVIND CHl{ISTENSEN 
BOOTRYKKERI & FORLAO 
Vesterbrogade.60 • Telt. 13404 
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Nr. JO 
1937 - 10. Aarg. 

LYSNER DET-TRODS ALT-FOR SPORTSFLYVNINGEN? 
Rundskuedag i Hangar li 

SOMMERENS STORE SVÆVEFLYVERSTÆVNER . 
Dansk Modelflyver,Forhund startet - Nye Byggesæt 

r 

35 
ØRE 



DET KGL. DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB. 
Amo.liegade 33. Kbhvn. K. TIi. Po.læ 6133. 
Anerkendt af F. A. I. (F~d~ratlon Aeronautlque 
Internationale) som Enerepræøentant for aero 
nautløke Intereøøer I Danmnrk. 

DANSKE FLYVERE, 
Formand : Hr . Oberøtlojtnant Tage Anderøen, 
Ordrupvcj 169. Charl. TIi. Ordrup 3471 y. 

DANSKE PRIVATFLYVERE 
(tlløluttet D. K. D. A. S.). 
Formand : Hr. Landøretsøagforer C. A. Koefoed, 
Amlcløvej 12, Kbbvn. V, Tlf. Veøter 2226 Y. 

VESTJYSK FLYVEKLUB, 
( til•luttc t ll. K. D. A. S.). 
Formand : Hr. Landøretøøaglører Bjørn BJo rn 
bak, Kongensgade 70, Esbjerg . 

ACTIV, København, 
Formand : li r . Il. J ensen, lllegd o.mørnj 60. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
(tlløluttet D. K. D. A. 8.). 
Formand: Hr. Allred Dochedabl, Vester ~-..,,. 
lcd • eJ 41 , Kbhvn. V. 

KLUBHEH I UNIONEN: 
AARHUS FLYVEKLUB. 

v/ fir . Kai Walther, Ndr. Ringgade 104, Aarh us . 
DANSK SVÆVEFLYVER-SKOLES KLUB, 

Dyhhn lsgud c li, Kobenhavn V. 
ESBJERG FLYVEKLUB, 

v/ Hr. Hugo Holm, Skolegade 31 , Esbjerg. 
FYENS LUFTSPORT, 

1;or111nnd: Hr. Otto Petersen, H. C. Anderøens 
galle 24, Odense. 

HASLEV FL YVEKLUB. 
, / Ur. s, . . I. .Juul, Allegade 50, Hasle\. 

HOLBÆK FLYVEKLUB. 
,·/ lir. K. Dabelstein Hansen, Dige t 4H, ll olbæ l, . 

KALUNDBORG FLYVEKLUB. 
,1 ll r .. J. Alfr . . Ja cobøen , Vestre Ha ,ne,ej H . 
Knlu11 dborg. 

KOLDING FLYVEKLUB, 
, 1 llr. W. Ch r. ,Jensen, HndersleHej ~-1, Knl • 
ding. 

KOGE SVÆVEFLYVERKLUB, 
vi Hr. Herluf Christensen, Brogade 7, Køge. 

RANDERS SVÆVEFLYVERKLUB. 

2 

vi li r. Ing. li. Madøen, Jernbanego.de 2'.! , 
Randers . 

··' ···-- ... ... ... . - --

I KLUBADRESSER I 
RINGSTED FLYVEKLUB. 

v/ Hr. 11~re rle Alo.daen, Kongc nsgntlc :!, Jtin~
sted. 

SILKEBORG FLYVEKLUB, 
v/ Hr. G. Cbrløtlanøen, RlcbterøveJ 23, Silke 
borg. 

SLAGELSE FLYVEKLUB, 
v/ Hr. Il. Grnuengaard, Gækkelundø,ej 7, 
Slagelse. 

SVÆVEFLYVERGRUPPEN 1CUMULU1. 
Blegdamsvej 118, Kobenhavn Ø. 

SVÆVEFLYVEKLUBBEN •ALBATROS•. 
v/ llerr E. Nordgren , Gl. Holmegaardø,·ej, 
Jlillerod . 

SVÆVEFLYVEKLUBBEN aAVIATORc, 
v/ lir. G. B. Hoyner, RostrupøveJ 7, Aalborg. 

OFFICIELT ORGAN 
FOR 

DET KONGELIGE DANSKE 
AERONAUTISKE SELSKAB 

,,FLVV"s HOVEDKONTOR: 
Vesterbrogade 60 
Telf. 13.404 • Postgiro 23.824 

Blad- og Annonce-Ekspedition 

Redaktører: 
Kaptajn J. Foltmann 

og 
Kay Jungersen 

Bllledet paa Forsiden• 
lllckers "WeHesley" langfrækkende 
Bombeflyuemøsklner. 

SV ÆVEFLYVERKLUBBEN •FALKEN•. 
v/ Hr. Ing. N. L. Dam, lfveraenaveJ, Hjørring. 

SVÆVEFLYVERKLUBBEN »MAAGEN«, Stevns. 
vi Hr. Viggo Krlstlanøen, Holtug pr. Store
hedinge. 

SVÆVEFLYVERKLUBBEN 1MAAGEN AF 19361 
v/ Hr. Johø. Oløcn, Guldbergsplads 8, Koben 
havn N., TIi. Nora 4691 y. 

VEJEN & OMEGNS SPORTS-FLYVEKLUB. 
v/ lir. Værkforer Conrad P. ~luller, Vejen . 

VESTSJÆLLANDS SVÆVEFLYVERGRUPPE. 
v/ lir. Bogtrykker Chr. Andersen, 1,inde\"eJ ·• 
Slagelse. 

VÆRLØSE SVÆVEFLYVERKLUB. 
vi li r . I'. E. Vigenberg, Værlase St. 

KLUBBER UDENFOH UNIONE!\": 
DANSK LUnSPORT. 

Formand: Hr. Kai Tborch Andersen, Torden
skJoldsgadc 13, 4., TIi. Byen 7333. 

FAABORG FLYVEKLUB, 
vi lir. Ing. Kai Eøkelund, Øøtergade 46, Faa
borg. 

FLYVEKLUBBEN »Ørnene, Aarbua. 
Hr. G. A. Hanøen, Touøvej 33, AabybøJ, Aar
hus . 

NÆSTVED FLYVEKLUB. 
Formand: Hr. Ins tallator Il , Juul-Hansen, 
Jernbø.negade 6, Næstved. 

ODENSE AMATØRFLYVEKLUB. 
Formand: Hr. Eli Chrløtensen, Hunderup,ej 33, 
St., Odense. 

SVÆVEFLYVERKLUBBEN »GLENTEN AF 19371. 
vi Hr. H. C. Andersen. Værkated: Buddingevej 
252. 

VORDINGBORG FLYVEKLUB. 
Hr. Fabrikant Hane Axel, Vordingborg. 

MODELFL YVEKLUBBEU: 
DANSK MODELFLYVERFORBUND. 

1"o rmand : Hr. Per Weisho.upt, 'l 'orl, c l ll adens
,,eJ 12, Hellerup, Tlr. Ilelrup 3355. 

AALBORG MODELFLYVEKLUB. 
vi lir. G. Il . Hoyner, RostrupøveJ 7, Aalborg. 

(Fortøættes Side 19) 

BENZIN 

'f,Q STANBARD 
PRQBUKTER 

MED VERDENSRY. 

DE![ DANSKE 



The new 

RMSTRON0 

A R M S T R O N G S I D D E L E Y M O T O R S L I M I T E D, • • C O V E N T R Y, E N G L A N D. 
1,,.r , ~1n 

'})ed 7-<unøt{Lyvning 

MeBSerachmltt , M 36" med Sh 14 A 4 

BRANDENBURGISCHE MOTORENWERK~ 1, 

maa man ubetinget kunne stole paa 

Motoren for at yde det bedste 

'Dor 

Sh14A4 
er den paalidelige Flyvemotor 
tll Skole, Rejse, Kunstflyvning, Konkuri:-ence 

Rapræaentant : 

GESELLSCHAFT MIT BESCHR74NKTER HAFTUNG ~I --- -
SIEMENS ELEKTRICITETS AKTIESELSKAB 

Svagatrømaaldallngan 
BLEGDAMSVEJ 124 KØBENHAVN Ø BERLIN- SPANDAU 
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·~·~ ( IE IL O S IE ·~·~ 
(LOVBESKYTTET) • 

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

KLAR DOPE - ALUMINIUM DOPE 
RØD DOPE 
Fortyndingsvædske samt Identificeringsfarver og Specialfarver 

ENEFABRIKANTER: 

½ 0" IF" A\ S IP 
(SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER) 
PRAGS BOULEVARD 37 - KØBENHAVN S. 
TELBFON C. 65, LOKAL 12 og 22 

Afgaaende Maskiner fra Kastrup Lufthavn: 
D. 730 805 Malmo 
D. 815 900 Berlin 
D. 815 900 Amsterdam- Paris/London 
D. 815 900 Hamburg 
Hv. 815 900 Hamb - Briissel - Paris/Lond./Antw. 
D. 920 1000 Hamburg- London 
D. 1025 1100 Malmo 
D. 1120 1200 Amsterdam - Rotterdam - Paris/Land 
D. 1145 I 220 Malmo 
Hv. 1240 1320 Hamburg- London 
D. 1415 )450 Stockholm 
Hv. 1415 1500 Malmi.i 
D. 1415 1500 Malmo 
Hv. 1530 )605 Malmo 
D. 1730 1805 Malmo 
D. 1840 1915 Malmo 
D. = Daglig Hv. = I-Iverdage 

DET DANSKE 
LUFTFART SELSKAB 
LUFTREJSEBUREAU - VESTERBROG. 2 - C. 8800 

-BENZIN
PETAOLEUM 
-PARAFFIM
BRÆMDSELSOLIE 

DET FORENEDE OLIE KOMPAGNI A/s 



Nr. 10 Oktober 1937 10. Aargang 

Lysner det trods alt 

ENDELIG synes der al skulle vise 
sig en Lysning efter alle de mørke 

Aar, hvor den private Flyvning hal' 
mødt de sværeste Hindringer, som 
man dog fra forskellig Side med ukue
lig Vilje har søgt al overvinde. Der ,·ar 
Aar, hvor del ligefrem var forbudt de 
private Flyveskoler al uddanne deres 
Elever paa den eneste offentlige Plads, 
der fandtes, idel man henviste dem til 
selv al skaffe de nødvendige Arealer 
med tilhørende Bygninger - uden al 
\'ille yde nogen Støtte Lil det. 

Senere kom Valutacentralen til, og 
den har gjort sit bedste Lil at slukke 
den sidste Rest af Haab hos Danmarks 
private Flyvere, der hverken maalle 
fqa Maskiner eller Motorer, fordi de 
skulde indføres fra Udlandet. 

Takkel være privat Initiativ synes 
del imidlertid nu at blive muligt for 
den flyveinteresserede Privatmand at 
faa Adgang Lil at anskaffe det længe 
savnede Flyvemateriel, idet hele lo ny
startede Firmaer tager fat paa Frem
stillingen af Sportsflyvemaskiner. 

* 
Det ene er Skandinavi.~k .4ero /11([11-

stl'i .4 /S, der er stiftet af Ingeniør 
Gunnar Larsen. Dets Bestyrelse be
staar af Ingeniør Gunnar Larsen som 
Formand, Ingeniør C. W. Zeuthe11, aut. 
Flyvemekaniker Kramme - og Lands
retssagfører Steen Krenchel. Selskabet 
har en fuldt indbetalt Aktiekapital pna 
80.000 Kr., og det har til Huse i Ka
strup Lufthavns Hangarer, hvor man 
allerede er ved at fuldende den første 
Maskine, en lukket tosædet iide-om 

for Sportsflyvning~n? 
Side Sportsllyvemaskine, der kommer 
til al kos te ca. 17 .000 Kr. 

Den konstruktive Side af Arbejdet 
udføre!> af Ingeniør Zeulhen, medens 
Flyvemekaniker Kramme har den dag 
lige Ledelse paa Værkstederne, og de 
lo Mænds udmærkede Samarbejde er 
velkendt fra den lille eensædede 
Sportsmaskine, hvormed Arvid Han
sen har foretaget en Række vellykkede 
Demonslrali~nsflyvninger. 

Den nye tosædede Maskintype bli
ver udstyret med en 80 HK. Motor, 
som man har staaende, og med hvil
ken der regnes med en Marchfart pna 
ca. 170 km/T. , men det er Hensigten 
at anvende Gipsy Major Motorer i de 
næste, der bliver bygget, hvorved 
Mar hhastigheden vil komme op paa 
en. 200 km /T. Bortset fra enkelte min
dre Dele bliver del iøvrigt Motorerne, 
der kræver , nluta, men man haaber 
paa ni fan Valuta til 10 Maskiner om 
Aaret. • 

Det andet Firma er den nystartede 
danske Afdeling af Taylor Aircraft 
Corp. i Amerika, der er blevet til paa 
Initiativ af Dansk-Amerikaneren, Inge
niør J. Hedegaard. Oprindelig var del 
Meningen, at der til den danske Afde
lings Start skulde være tilført ameri
kansk Kapital, men efter lange For
handlinger blev Resultatet, at der dan
nedes et helt igennem dansk Selskab 
rnadende over et ret betydeligt Beløb 
(der nævnes henved et Par Millioner 
Kroner), repræsenteret ved Højeste
retssagfører Leif Garnborg og Direktør 
Bohnstedt-Petersen. 

Da Virksomheden er afhængig af 
Valutakontorets Velvilje, er Firmaet 
blevet stiftet med en mindre Aktie
kapital og saaledes, at de øvrige i\lid
ler kan faas til Raadighed, hvis det 
viser sig nødvendigt. Indtil videre 
skal Ledelsen varetages af Ingeniør 
Hedegaard. 

Virksomheden skal installeres i den 
gamle Rohrbach Hangar i Kastrup, 
som Selskabet har købt af :.-Vlinisteriel 
for offentlige Arbejder, og som det 
overtog den 16. i forrige Maaned. Se
nere er det imidlertid Hensigten at 
flytte hele Virksomheden til den gamle 
Flyveplads ved Lundtofte, som man 
har lejet af Krigsministeriet. 

Den Maskintype, der danner Basis 
for Selskabets Virksomhed herhjemme, 
er den i Amerika ret udbredte Taylor-

• Cub Sportsflyvemaskine, et tosæ-
det, højvinget Monoplan, bygget ar 
Metal. Typen, der skal bygges her
hjemme, hedder Silver Cup, og den 
kommer til at koste ca. 10.000 Kr. De 
flest mulige Dele af Maskinerne skal 
fremstilles herhjemme, og man regner 
med en ret stor Produktion, hvoraf 
langt største Parten skal eksporteres. 
Hvor meget, der maa frem stilles til 
vort hjemlige Marked, er et Spørgs
maal, som Valutakontoret afgør, men 
forhaabentlig lykkes del al faa den 
strenge Myndighed til at se med blide 
Øjne paa Sagen saaledes, at Fl~•ve
sagen herhjemme endelig kan faa den 
Smule Medbør, som den saa haardt 
trænger til - og som den i højeste 
Grad fortjener. Vi kan simpelthen ikke 
være andet bekendt. 
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RUNDSKUEDAO I HANGAR II 
Den danske Sportsflyvnings Centrµm. Et Tankelæsereksperiment I 

D'ER var Liv i 
Kastrup Luft

havn Lørdag den 
4. September. Det 
var den aarlige 
Bundskuedag, der 
var paa Tapetet. 
- Ved 2- 3-Tiden 
vrimlede Lufthav
nen med flyvein
teresserede og vi
debegærlige Men
nesker, der gjorde 
Brug af Indbydelsen paa Kupon IH i 
Rundskueheftet, til paa nærmere 
Hold at se alt del, de ellers kun var 
vant til at se paa Afstand, naar de 
en Allen eller en Søndag var en Tur 
i Kastrup. 

Der var noget at se paa: Flere af 
de store Rutemaskiner ankom og af
gik, Privatmaskiner landede og star

. lede, og højt oppe mod den blaa Sep
temberhimmel over Sundet voltige-

rede en af Hærens dygtige Flyvere. 
Han gennemgik hele sil dristige Pro
gram, og hans Maskine glimtede wm 
Sølv, naar han >rullede«, gik rundt i 
et looping the loop og naar han 
spandt mod Jorden. Men lad os ven
de Blikket ned igen mod det, der er 
Adgang til at se paa Kupon 61; Op
vis ningen i Luften er jo Tilgift. Lad 
os følge en af' de Grupper, der med 
Lufthavnens populære Fører i Spid-

Dette e1· Hangar 1/'s nordøstlige Hjørne med hele Samlingen af gammelt Mate
riale, Havebænke, Tran.~portkasser nl. m. Men kan ikke paastaa, del ser komfor

tabelt ud - eller blot hensigtsmæssigt. 

p 

sen styrer hen 
imod Hangar II. 

En lidt uvenlig 
Modtagelse. - Vi 

starter Eksperi
mentet. 

Gæsterne naar 
Porten, men det tør 
nok antydes, al 
den Velkomst, de 
faar, ikke er :;yn
derlig hjertelig. -

Hangar II viser sig absolut fra den 
uvenlige Side, hvad der jo forøvrigt 
ikke er nogen ukendt Sag - den er 
som bekendt baade gammel og gna
ven - og den sender, hjulpet af sin 
Ven Vinden, en hvirvlende Støvsky 
som den længe har ligget og samlet 
paa, lige i Hovedet paa de forvent 
ningsfulde Besøgende: Det var nu ik
ke særligt gæstfrit, men paa den an
den Side, hvorfor skulde den vise sig 
venligere overfor Folk, der kun be
søgte den ved denne Lejlighed, naar 
den til daglig gav sine trofaste Gæ
s ter, Sportsflyverne, den samme Vel
komst? Det maa nu siges, at Folk tog 
det pænt. >Den ser jo lidt gammel og 
aflægs ud,« tænkte de vel, og den har 
maaske ogsaa Gigt af al den Træk, 
saa der er saamænd ikke noget al si
ge til, at den er lidt gnaven.« Er det 
muligt, at den kære, gamle Hangar Il 
har forsøgt at hindre Besøg af Genert
hed? 

Naa, der blev hostet lidt, nyst, pud
set Næse og gnedet Øjne, og saa var 
den forventningsfulde Flok igen pa
rat til at indsuge Indtryk. Vi har jo 
lige forsøgt at regne ud, hvilke Tan
ker de besøgende gjorde sig ved den 
Velkomst, de fik. Kunde det ikke væ
re morsomt at gøre Eksperimentet 
fuldt ud og forsøge at finde ud af, 
hvad disse Mennesker har tænkt og 
følt, da de stod Ansigt til Ansigt med 
Hangar II, den Hangar de danske 
Sportsflyvere er henvist til at benytte. 
Det vil i hvert Fald interessere enhver, 
der er Nant til at have sin Gang derude. 

I 



Dette er de danske Sportsflyveres Om
klædningsrum i Hangar li i Kastrup 
Lufthavn. Naa ja, Mænd kan vænne 
sig til meget, men har Myndighederne 
ikke opdaget, at der ogsaa er kvinde-

lige Sportsflyvere herhjemme? 

Den raske Dreng drager en Slutning. 

Se nu engang den lille Fyr der, 
ham med Pullover'en og de hvide 
Gymnastiksko. Man ser med det sam
me, at han er en lille rask Dreng med 
Fantasi, og som alle raske Drenge 
kan han hurtigt drage sine Slutnin
ger. Hans Blik glider hen til højre in
denfor Porten, noget fanger hans In
teresse, og med en rask Drengs Ak
tualitetssans tænker han straks: >Nov
ra ! Sportsflyverne holder Brevduer.« 
Kan De gæt.le, hvad det var han saa, 
som fik ham til at drage netop den 
Slutning? 

Ja, hans Slutning var nu ikke helt 
rigtig, for Sportsflyverne holder ikke 
Brevduer, men det var Omklædnings
rummet, >Tremmeburet«, harr stod og 
kiggede paa. Man maa ganske vist 
indrømme, at hans Fejltagelse er til
givelig, for der er vist mange andre 
og voksne Mennesker, der har tænkt 
noget lignende, før de fik at vide, 
hvad >Tremmeburet« var. 

En Fordel har det dog, dette lidt 
luftige Omklædningsrum, og det er, al 
man altid kan se, hvem der er derin
de. De kvindelige Sportsflyvere og 
dem er der jo ogsaa nogle af herhjem
me, selvom Myndighederne endnu ik
ke har opdaget det - de har imicller-

tid aldrig rigtigt kunnet goutere den
ne Fordel. Der er ogsaa noget sym
bolsk ved >Tremmeburet«, idet de 
danske Sportsflyvere jo, hvad Artik
len >Kan Danmark være dette be
kendt« i >Flyves Nr. 9 fortalte lidt 
om, nærmest er sat i Bur - i hvert 
Fald har faaet Vingerne s tækkede. 

Den ordentlige Herre gør si(J Tanker. 

Lad os forsøge at trænge ind i de 
Tanker, som den saa sirligt og ordent
ligt udseende Herre derhenne gør sig. 
Hans Blik hviler lidt kriti sk paa Han
gar U's nordvestlige Hjørne. >Det er 
jo det, jeg altid har sagt, Flyvning er 
en farlig Sport, men det er da egent
lig en underlig Ide at gemme alle de 
gamle Vragres ter deroppe paa Pulter
kammeret; det er jo helt uhyggeligt 
at se paa. De Flyvere har nu ikke ret 
meget Begreb om at holde deres Ga
rage, jeg vilde ikke engang lade min 
Bil holde her saa meget som en eneste 
Nat; den vilde jo komme til at se 
farlig ud. Jeg har da ogsaa altid troet, 
at Flyvemaskiner var saadan noget 
fint og sart noget, der skulde passes 
og plejes, men det er aabenbart ikke 
rigtigt, naar de kan taale at staa i 
alt det Støv og Snavs. Det er for Re
sten en dejlig Filebænk, der staar 
derhenne, den kunde jeg godt tænke 
mig at faa op i Sommerhuset.« Kunde 
vi spørge ham, saa var det sikkert saa
da n, han stod og tænkte, og hvorfor 
skulde del ikke ogsaa være del? Vi 

andre har jo ogsaa gjort os vore Tan
ker om Hjørnet derovre. Hvad mon 
de Udlændinge har tænkt, som har 
naaet at faa agsaa dette Indtryk med 
hjem fra deres Flyvetur til det Dan
mark, der altid roses saa stærkt for 
Orden og Renlighed? Forhaabennig 
har de andre Steder uden for Hangar 
II faaet et andet Indtryk, som vi er 
bedre tjent med - men det kan jo 
ikke komme Sportsflyverne som ~aa
danne tilgode. 

Er han Manden? 

Lad os saa lige til sidst tage den 
unge l\Iand der i det graa Sportstøj. 
Han ser saa energisk og maalbevidsl 
ud. Mon ikke han kunde have Lyst 
til at blive Sportsflyver? , Ja, det her 
er jo unægtelig noget andet end det, 
Bob præsenterede mig for i Sommer 
ovre i England. Det er nu mærkeligt, 
at vi Danske pludselig paa saadan et 
Omraade ikke kan være med. Vi er 
jo dog ellers et dygtigt og ordentligt 
Folk, og vi har da ogsaa militære og 
civile Flyvere, som man maa regne 
med. Hvorfor ser de danske Sports
flyveres Hangar da saadan ud? Jeg 
gad vide, hvad Bob vil tænke, naar 
han snart kommer over for at besøge 
mig. 

Naar jeg nu snart har faaet sparet 
de Penge sammen, jeg skal bruge til 
at melde mig i de danske Sportsflyve
res Rækker, saa kunde det more mig 
at prøYe paa at faa ryddet op i dette 

Her er Hangar ll's nordvestlige Hjørne med Pulterkammeret: Samlingen af 
11amle Rester af havererede Luftfartøjer. Desværre kan man ikke af Billedet 

se, hvor snavset her e g e n t l i g er. 
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El andet Vue over det nordvestlige Hjørne for at vise, at det ikke ser godt ud, 
fra hvil/cen Side man end betragter del. 

her. Del maa da kunne gøres, selvom 
jeg nok ved, at Myndighederne ikke 
er synderligt varme paa at give 

PAA FLYVESKOLE 
VIII. 

Den militære Træning. 

FLYVER CERTIFIKATET er opnaaet 
ved de afsluttende Prøver paa 

Flyveskolen, men det betyder ikke, at 
vi er færdige med al lære noget; vore 
Flyvelærere faar el nyt Hold al slaas 
med, og vi begynder i en af de mili
tære Enheder at lære, hvad Flyvnin
gen skal bruges til; for medens -;elve 
Flyvningen paa en civil Flyveskole er 
:\Iaalet, er denne paa de militære Fly
veskoler kun et Middel, som skal ud
nyttes bedst muligt til militære For-
maals Opfyldelse. · 

Samarbejdet, som del viser sig i 
Formationsflyvningen, kommer selv
følgeligt i første Række; mens jeg paa 
Flyveskolen altid holdt mig saa langt 
som muligt fra andre Flyvemaskiner 
i Luften og hellere fløj i modsat Ret
ning end samme Vej som disse, er Op
gaven nu al følge en anden Flyvema
skine ganske nøje, holde sin Plads i 
Forhold til denne uden Hensyn til de 
Bevægelser, som den udfører; del al 
styre Flyvemaskinen er nu gaael saa
dan ind i Blodet, al del gøres heil 
automatisk, medens Opmærksomheden 
heil kan koncentreres om Opgaven: al 
holde Pladsen i Formationen; del er 
nødvendigt for mig til Stadighed at 
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Sporlsflyverne, hvad Sportsflyvernes 
Cl". < 

Saa slutter vi Rundskuedagen 

have den ene Haand paa Gashaand
tagel, da jeg skiftevis i Svingene er 
paa Inderbane og paa Yderbane og 
derfor maa flyve med henholdsvis, 
mindre og større Hastighed end Fører
maskinen, som holder konstant Om
drejningstal og Flyvefart. 

Ogsaa Øvelsen i Luftnavigation ma.i 
jeg holde vedlige ved al planlægge 
Flyveture i de mindste Enkeltheder 
og derefter gennemføre disse med de•1 
størst mulige Nøjagtighed; er det 
overtrukket og med meget lavt hæl'
gende Skyer, maa Orienteringsøvel
serne ofte foretages ved Hjælp af 
Jernbanespor, saaledes at disse følgt>~ 
i lav Højde. 

,Jeg øver mig i hurtig Stigning til 
stor Højde og længere Tids Ophold 
der, hvor den tynde Luft og den lave 
Temperatur nedsætter Arbejdsevnen 
og gør det meget vanskeligt at holde 
Tankerne samlet om Opgaven; ganske 
vist har jeg godt tykt Tøj paa, og III
tilførslen virker tilfredsstillende, men 
Kulden generer meget og fremkalder 
blandt andet fra Tid til anden frossen 
Dug paa Briller og Instrumenter; i 
disse store Højder danner Flyvemaski
nerne ofte el Kølvand, en hvid Sky af 
Form som en Komethale, der frem
kommer ved, at Vanddampen i Ud
stødsgassen fryser til smaa Iskrystaller. 

Tit gaar Turen til Vejrs gennem 

Hangar Il og lader Gæsterne gaa 
hjem. Vi andre er nødt til al blive 
og til at lage det, som del er. Mon 
den unge Mand, naar han nu •mart 
kommer ud til os, virkelig vil vise sig 
at være den Reformator, vi alle læn
ges efter, og som en Gang skal blive 
berømt paa al skaffe de danske 
s·porlsflyvere taalelige Kaar? Mon 
han vil blive den, som har Energi, 
Taalmodighed, Tid og Held til at paa
virke Myndighederne? Eller vil og
saa han faa den kolde Skulder, vi ken
der altfor godt, vil ogsaa han faa Lov 
til at slide Trapperne forgæves hos 
de ;\(yndigheder, der hidtil ikke har 
villet høre paa fornuftige Menneskers 
fornuftige Ord. Bliver han den, vi 
haaber en Dag skal komme, saa har 
denne Rundskuedag i Hangar II da 
været godt for noget, og saa skal det 
blive morsomt al gøre en anden Rund
skuedag med og se at finde ud af, 
hvad Gæsterne saa tænker. Hoff. 

____ ,..~1,,-----
,~ • ~/ 

Danske Crivatfl}!vere· 
Skyerne, maaske med Øvelser i lime
vis uden al se blot et Glimt af Jorden; 
særligt hvis Vejret ved Jorden er 
koldt, surt og fugtigt, er det en Op
levelse af Rang at komme op over 
Skyerne og slikke Solskin; inden en 
saadan Tur undersøges Vindretning og 
Vindstyrke omhyggeligt for at tage 
Hensyn hertil under Øvelsen; det gæl
der nemlig om at holde sig i Nær
heden af den hjemlige Flyveplads, saa
ledes at man er over kendt Terræn og 
let kan orientere sig, naar man er 
dykket ned gennem Skyerne efter end! 
Øvelse over disse; ellers gaar det let 
som det gik en af mine Kammerater, 
der efter ca. en Times Flyvning over 
Skyerne dykkede gennem disse og 
saa, at han befandt sig nogle Kilo
meter Øst for noget Vand med en By 
med Færgeforbindelse mod Vest o.s.v.; 
altsaa kaldte han Byen for Korsør, og 
da han skulde lande paa en Plads om
trent midt paa Sjælland, satte han 
Næsen mod Øst i Haab om snart at 
træffe Slagelse, Sorø o. s. v.; Slagelse 
laa der godt nok, men Sorø udeblev 
og var absolut ikke til at finde, men 
endelig fandtes en Husgavl med Re
klame for :.Sydsvenska Dagblade I« ; 
heldigvis havde han Benzin nok til al 
naa Hjemstedet ca. 100 Kilometer vesl
ligere, saa der blev intet Efterspil med 
diplomatiske Forviklinger. - ~. 



Fra Penang til Hong Kong ad Luftvejen 
Af ERLING BACHE 

(~'nrtsnt frn forrige Nr.) 

Tuurane har mange Frislcl~er, lil
fojcdc den engelske Flyver med el 
Smil, før hun sutte os af ved Grand 
Hotel. At han havde Ret, konstaterede 
jeg senere, du jeg aflagde Besøg i en 
af de mange Cabaret'er. Her fandt 
jeg begge ,Flyverne i Selskab med 
unge charmerencle Annamiler af heggc 
Køn ved el Glas uforfalsket framk 
Champagne. 

Dansen i;tik i Restaurationen, og 
inde i Spillesalene var fnn-tan-Spillel 
i fuld Gang. Omkring Spillebordene 
trængtes kulørte Mennesker i alle 
Farveafskygninger mellem enkelte 
Europæere, for det meste Fransk
mænd, Officerer eller Embedsmænd, 
der gjorde Tjeneste i Kolonien. Først 
da Klokken nærmede sig de smua Ti
mer, forlod vi rle smukke, gylden
brune Annamiler, hvis asiatiske Char
me blev forøget ved den barnlige 
i\laade, de udtrykte sig paa, naar de 
talte Fransk. 

Dorado stod parat med snurrende 
i\[olorer, da vi kørte op foran Indo
Kina's Aero-Kluh. Duggen laa l,l'l 
over Græsset, og man fik Kulclegy'>
ninger i den kølige l\lorgenluft. lndl' 
i Klublokalerne brændte Lys endnu. 
Klokken var knapt halv.seks. Annami
liske boy'er i hvide Jakker og sorte 
Alpaccabenklæder skænkede skoldhed 
Kaffe og bød rislet Brød og Smør om
kring. Ude paa Flyvepladsen ~pan
kulerc!de hvide Hejrer omkring paa 
t:vnrle Ben, mens de pikkede Orme i 
del dugvaade Græs. Langsomt gryede 
det i Øst, Bjergene fik el underlig! 
lilla Skær, og lange Skygger begyndll' 
at krybe over Flyvepladsen. 

Der blev givet Signa! til Start, og yi 
log Plads i Kabinen. Præcis paa Sla
get 6 forlod vi Tourane og stod ucl 
over det aabne Hav. 

Det første Land, Yi øjnede, ,·ar vlen 

Indfødte Djunker i Touranes Havn. 

Parti fra Hang Kongs pulserende Havn med • The Peak· - Hang Kong Øens høje5te 
Punkt - i Baggrunden. 

Hainan. Kun en enkelt kinesbk .Junke 
med store, brune Sejl, der mest af alt 
mindede om kæmpemæssige Drage
vinger, sejlede op gennem Hainan
Strædet, der skiller Øen fra Syd-Ki
nas store Provins Kwanlung. \'i pac;
i,erede den lille By Hoihow paa 0en 
og fortsalle langs Kwantungs klippe
fyldte Kyst nogle Hundreclc Kilome
ter. 

i\laskinen forøgede Farten og kaldte 
paa Hong Kong gennem Radioen. Da 
Forbindelsen var etableret, meldte vi 
Vagten Jrna Kai-1'ek-Aeroclromen, al \'i 
vilde ankomme KL 12 Middag. 

Endnu nogen Tid fulgte vi Kysten , 
men ude over Havet. Et Sted ... aa man 
ganske tydeligt tre store Hajer glide 
af Sted i Overfladen af del kr) ~lal
klare Hav, og inde ved Kysten var Ko
ralformationerne saa tydelige, l.Olll 

saa man dem gennem Vand:Kikkerl 
fra en Baad. 

Vi passerede den gamle porlugi !->i
ske Koloni Macau, berømt for ..,i,w 
fwzlan-Huse, Opiumfabrik og Smug
lere, og tyve Minutter efter pasi,ercclc 
vi Ma{Jazine Gap, og foran os laa ch·t 
!,kønneste Panorama - Hong Kong
Øen med dens pulserende Ha,·n og 
Kowloon inde paa Fastlandet. 

Præcis Klokken 12 l\liddag rundedl· 
Dorado de lave Bjerge paa Kowloon 
Siden og i en lang Bue gled vi ned 
paa J(ai-1'ek-Aerodromen, hvor Impe
rial Airways' Folk tog imod os. En 
Auto førte os Lil Peninsula Hotel i 
Kowloon , hvorfra man havde den 

mest vidunderlige Udsigt over til 
Hong Kong-Øen. 

l\len paa Hotellet erfarede den fly
velystne Dame til sin store Sorg, al 
hun ikke - som hun havde troet 
kunde flyve Lil ;\llanila fra Hong Kong. 

Der er fogen Forbindelse - endnu, 
'>agde Agenten. 

Damen var paa Nippet til al græde; 
men da hun hørte, at hun kunde flyve 
i,aa al c; ige o,•eralt i Kina, bestilte hun 
i,frak!. Plads i ;v1a!,ldnen til Peiping. 

>Er clet nu ikke ærgerligt«, sagde 
hun til mig, da vi tog Afsked med hin
anden i Hotellets Vestihule, c: nu har 
jeg fløjet fra Amerika til Europa me<t 
>Hindenburg«, fra Aml>lerdam til In
dil'n og fra ;\lalaya hertil. .Jeg kan fly
,·e fra ;\lanila til San Francihco via 
Guam, \Vake- og i\lidway-0erne og 
Honolulu og videre til New York 
l'IHlda til Buenos Aire'>, om jeg dl .. . 
kun del lille Stykke, herfra Hong 
Kong til '.\Ianila, maa jeg !,ejle. Del 
kalder jeg i Sandhed " missillf/ link 
. . . meget heklageligl. .Jeg skal nemlil-( 
betro Dem, jeg bliver c;øsyg, hlot jel-( 
'>er el Skib! « 

.leg turde ikke !,pørgl• hende, lwor
dan hun havde del med .Jernbaner ... 

Sagen er nemlig den ,al den cnei..lc 
Forbinclelse, der findec; mellem Hung 
Kongs Flyvepladi.. og Aerodromen i 
Canlon (hvorfra man kan flyvl• til 
Peiping) ... er .Ternhanen! 

l>t• llluslratimu·r, d"r , ar mn 1•ndl i tur" 
s ti• J)i,I uf ,\rliklt-n , ""' , rnligsl slill••I 
til llarnligll<'<l af Slll'II ,\\ iation X,·w, 

9 



Vinterens Lufttrafik paa København 
Rute 5 Rute 561 Rute509 Rute517 Rute 27 Rute 240 Rute 329 Rute 329 

ABA ABA 
,\ 8A 

ABA SARE- DDL I{ LM 
DDL 

DO L N.\ I{ l,i\l DLI-I Air 
DLI-I Air France 

France AERO 
Daglig Duglig ! Ih'crd. Dnglig Daglig Daglig 

7•IO 

92b 
gso 

880 880 885. 880 I 
845 845 845 845 

1 1140 !)00 900 900 goo 1()00 1200 

1100 -I I Lj 1020 1015 
1QSO 11li0 

I 1116 1 00 
11 Bå 1420 

I 

1145 

I I ,l. 1200 

13,r, 1316 

13so 1300 1• 40 tfilO 

MEDENS tidligere Vinterfartplaner 
har været præget af en stærk 

Formindskelse i Antallet af Luftruter, 
udviser den foreliggende Vin terfarl
plan kun meget faa Indskrænkninger 
i Driften, idet de fleste af Sommerens 
mange Luftruter fortsættes Vinteren 
igennem. En anden Forskel er den, 
al Maskinerne i denne Vintersæson af
gaar og ankommer baade Morgen, 
Middag, Eftermiddag og Aften i Mod
sætning til de sidste Vintre, hvor alle 
Maskinerne afgik sydpaa om Morgenen 
ved 9-Tiden, og alle Landinger syd
fra fandt Sted tidligt om Eftermidda
gen. For en enkelt Rutes Vedkom
mende bliver det Natflyvning lige fra 
Starten. Det er A.B.A" D.D.L. og Lufl
hansa's Berlinerrute, der ~tarter fra 
Berlin Kl. 17,00 og ankommer til Kø
benhavn Kl. 19,30. Den sene Afgang 
er imidlertid en betydelig trafikmæs
sig Forbedring fra forrige Vinter, 
hvor Afgangen fra Berlin allerede 
fandt Sted Kl. 12,40. 

Der bliver 3 Forbindelser Lil Parb 
og hele 5 Luftforbindelser til London, 
hvoraf 1 gaar direkte fra København 
til Amsterdam og 2 fra København til 
Hamborg og derfra direkte til London. 
Det er Tyskerne og Englænderne, der 
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RAL li,\ I. 

Hvcrd. i Hvcrcl. 

Afg. q JHELSINGFORS ~ '- Ank. 

I Ank. STOCKHOLM Afg. 
Afg. Ank. 

1240 Afg. MALMO Ank. 1516 

1255 Ank. KØBENHAVN Afg. 1500 
1320 Afg. Ank. 1440 

I Ank. BEHLIN Afg. 1 1440 Ank. HAl\1BOHG Afg. 
1500. Afg. Ank. 1300 

Ank. Ai\ISTEHDA"I Afg. 
Afg. Ank. 

Ank. BHYSSEL Afg. 
Afg. Ank. 

Ank. PAHIS Afg. 

1 15 I Ank. i f LONDON ~ b Arg. !)00 

hver gennemfører sin direkte Forbin
delse mellem Hamborg og London. 

Berlinerforbindelsen har Tilslutning 
til en 'Del Ruter sydover, bl. a. Dres
den, Prag og Wien. Rute 240 har For
bindelse til Rotterdam og Rute 509 har 
Tilslutning til Antwerpen. 

Det kan kun glæde alle Luftfartens 
Venner, at Lufttrafikselskaberne op
retholder en saa stor Trafik Vintereil 
igennem, og forhaabentlig faar de Løn 
for deres Indsats i Form af mange 
Passagerer. Trafikflyvning om Vinte
ren er jo nutildags noget ganske andel 
end det var de første Aar, hvor man 
ganske savnede de fortrinlige Hjælpe
midler, der nu staar til Raadighed for 
Lufttrafikens Sikringstjeneste. 

Natpostflyvningen paa København 
fortsættes ligeledes Vinteren igennem. 
Der startes fra Stockholm Kl. 19,30 og 
fra København Kl. 23,00 med Ankomst 
til Hannover Kl. 1,00. Herfra føres 
Posten videre Kl. 1,30, og via Køln 
ankommer den til London Kl. 4,55. I 
modsat Retning startes fra London 
Kl. 21,30 med Ankomst til Hannover 
Kl. 2,45. Kl. 3,20 fortsættes nordpaa 
med Ankomst til København Kl. 5,20 
og Stockholm Kl. 9,00. Mellem Stock-

Rute 240 j Rute 27 Rute517 Rute509 Rute561 Rute 5 
ABA AUA 
I{ L ~I DDL SABE- AB A 

AHA 
Air DL li I( Li\! NA DDL 

D DI. 
Frnncc Air D L li 
AERO France 
Daglig Dnglig Dngllg lh'crd. Duglig Dagli11 

I 
-

1700 

I 1820 16th 

I 
1236 1 !)80 

14li0 1805 1(j05 1220 1 !)15 
1480 J6li0 1700 1555 1205 1900 

J Lj I I 1700 

1446 1Q45 
1510 1480 

1 1 20 I I 1()55 1400 

·1 I 
11ao 

I 1115 

880 1125 !)45 

!)00 1045 1200 !)15 

holm og København mellemlandes i 
i\falmø. 

Nedenfor bringer vi en Oversigt 
over samtlige Vinterens Ruter paa Kø
benhavn med Angivelse af Ruten~ 
Nummer samt hvilke Selskaber, der 
trafikerer den. 

Flyv's Modelkartoner 
PRIS: KR. 1,50 

Indeholder 4 forsltellige 
Modeller af originale 
Flyvemasltiner, der ltan 
bruges til Modeltlyvning 

Glimrende Flyveegenskaber 

Kan bestilles i enhver 
Boghandel eller fra 

:;:.Lyv' ia f.fovedkonto,•, 
Vesterbrogade 60. 

og forsendes franco mod 
Indsendelse af Beløbet, 
evt. i Frimærlter. 
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Sommerens 
DE for Sommeren 1937 planlagle 

Svæveflyverstævner i Udlandet er 
nu tilendebragte. Der var ingen af 
Slævnerne, der bragte nogen ny Re
kordhøst i Aar - der var ingen af 
disse straalende, forbløffende Enkelt
mandspræstationer, tidligere Stævner 
har kunnet udvise, men det stadig sti
gende Antal af Deltagere og det stadig 
sligende l\fiddelresultat viser tydeligt, 

Dittmars .Fafnir•. 

lworledes Svæveflyversporten Aar for 
Aar fanger flere og flere Tilhængere 
ind, og hvorledes der maalbevidst og 
energisk arbejdes for at højne disse 
Tilhængeres Standard og for at for
bedre Svæveplanernes Ydeevne. 

Ogsaa herhjemme har Dansk Svæve
flyver Union ikke mindst i det sidste 
Aars Tid udrettet et meget stort Ar
bejde i samme Retning, og det stadig 
stigende Antal Klubber, der er tilslut
tet Unionen, viser tydeligt, at dette 
Arbejde er skattet og værdsat LandeL 
over. Unionens Sommerlejr i Løn
s trup, som blev udførligt omtalL i sid
ste Nummer af >Flyve, var et Skridt 
i den helt rigtige Retning, og man 
maa haabe paa, at det maa blive gen
taget næste Aar med endnu større Til
slutning fra den danske Svæveflyver
ungdom. 

Det interessanteste af de udenland
ske Stævner var utvivlsomt det f ørstc 
internationale Svæveflyverstævne ved 
Rhøn i Begyndelsen af .Tuli. Stævnet, 
der var begunstiget af relativt godt 
Flyvevejr, viste til Evidens, h vor højt 
Tyskland endnu staar over de andre 
Nationer paa dette Sportsomraade, 
hvad der vel egentlig ikke er saa un
derligt endda, al den Stund Tyskland 
jo er Svæveflyvningens Moderland. 

Tyskland opnaaede saaledes et sam
let Resultat paa ialt 6634,5 Points, Po
len blev Nummer lo med 2597 Points, 
Schweitz Nummer tre med 2217,7 Po
ints, England Nummer fire med 1055,5 

store Svæveflyverstævner 
Points, Østrig Nummer fem med 827,1 
Points, medens Tjekoslovakiet besatte 
Sidstepladsen med 89,1 Points. 

Heini Dittmar (Fafnir Il), Tysk
land, blev Nummer et med et samlet 
Pointtal paa 1662,5, Ludwig Hoffmann 
(Moazagotl), Tyskland, Nummer to 
med 1427 Poitns, Wolfgang Spi.ite 
(Minimoa), Tyskland, Nummer tre 
med 1325 Points, mens en Schweilzer 
Sandmeier (Spyr III) besatte Fjerde
pladsen med 1127 Points. 

Hapna Reitsch, Heini Dillmar og 
Polakken Mynarski opnaaede længste 
Distance - ca. 380 Kilometer - ved 
Flyvninger fra Rhøn til Hamburg
Fuhlsbi.ittel, medens Polakken Zabski 
blev noteret for den største Højde -
3293 Meter. 

Ved det tysk-nationale 18. Hhøn-Svæve
llyverstævne paa \Vasserkuppe opnaaedes 
følgende Hesultater: 

Karch-Zimmermann fra Mi.inchen 
fløj med deres tosædede >Milan« paa 
ni vellykkede Flyvninger en !ramlet 
Strækning paa 1575 km. De erhver
vede 5954 Punkter foran Nr. 2, der 
kun havde 3730,1 Punkter med en 
samlet Flyvestrækning paa 1437 km. 
Nr. 2 var en tosædet (Kranich), Nr. 3 
blev et ensædet Svæveplan >Mil 13c 
med Bech som Fører med 3642 Punk
ter og med en samlet Distance paa 
1739 km. 

Tilsammen blev der gennemført 167 

Længdeflyvninger. Den største Højde 
blev sat af Blech med en Minimoa, 
4090 m. 

Under Distanceflyvningen Wasser
kuppe - Berlin - Wasserkuppe vandl 
den ogsaa her i Danmark kendte tyske 
Svæveflyver Hans Huth fra Hamborg 
med 1337,2 Punkter. Huth fløj en 
Condor II. Nr. 2 blev Wieserhøfer 
med 1270 Punkter. 

En anden ogsaa her i Danmark 
kendt Svæveflyver, der forresten del
tog i Flyvestævnet i Kastrup i 1932, 
Wagner kom med sin Rhønadler førs t 
ind som Nr. 6. 

Med Afslutningen af det 18. Rhøn
Svæveflyverstævne er der foretaget 
ialt 750 Starter med en samlet Flyve• 
strækning paa ca. 46.000 Svæveflyver
kilometer. Transportmandskaberne 
har heller ikke ligget paa den lade 
Side i disse to Uger, de har transpor
teret Svæveplaner til og fra Startste
derne med en samlet Kørestrækning 
paa ca. 174.000 km. 

Det 18. Rhøn-Svæveflyverstævnc 
blev godt gennemført trods de nerve
anspændte og legemlige Strabadser, 
baade Flyverne, Startmandskaberne 
og Transportmandskaberne har gen
nemgaaet i disse 14 Dage. Dette maa 
tages som et Bevis paa, paa hvilket 
højt Stade tysk Svæ,·eflyvning staar idag. 

Ogsaa ovre paa den anden Side af 
(Fortsættes Ride 15) 

Czekoslovakiske Svæveflyvere ved Wasserkuppe. 

11 



.Meddelelser fra Det Kgl. Danske Aeronautiske Selskab 

Det Kgl. Danske Aeronautiske Selskabs 
Foredragsrække. 

I de 2 sidste Vinlre har Selskabel 
sogl gennem Foredrag at give sine 

i\Iedlemmer et Indblik i de forskellige 
Landes Luflfarlselskabers Virksom
hed. l Aar vil Selskabet søge at give 
i\ledlemmerne Lejlighed til at følge 
,\eronautikens mange andre Sider 
gennem Foredrag, hovedsagelig holdt 
af danske Foredragsholdere< var 
nogle af de Ord, Selskabets Formand, 
Direktor N. K. Nielsen, udtalte, da 
han bod de Medlemmer Velkommen, 
der var mødt til Sæsonens første Fo
redrag cl, 17. Septbr. 

Foredragsholderen, Ingeniør G. 
/(rebs, havde kaldt sit Foredrag :•En 
gammel Luftskipper snakker Ballon«. 
Vi skulde ønske ofte at høre den 
gamle Luftskipper«, der med god 

(irund begyndte at gaa alvorligt i 
Helle med ~Flyv 11: , der igen havde 
været uheldig med Korrekturlæsningen. 

Foredraget blev holdt i en cause
rende Form og fangede os Tilhørere. 
\'i følte Tryghed, naar »Luftskippe
ren « forsikrede, al Ballonfart var den 
ufarligste i\Iaade at rej:,e paa, og ~elv 
da han fortalte om den saa sandelig 
ikke ufarlige Stranding paa Hveen, 
hvor han sammen med daværende 
Premierløjtnant P. Ramm lavede 
~urf-riding med Ballonen paa Øre
-~unds Vover, blev Farten til en mun
ler week-end Tur; vi følte de Stem
ninger, der paakommer Ballonman
den, naar Hverdagens graa Mennesker 
er ladt tilbage, og han med sin Ballon 
wæver over Skyerne i det store sol
oplyste Lufthav, eller er paa em,0111 
Natteflugt over Havet , og vi for~tod 
Foredragsholderens Taknemmelighed 

over at have oplevet alt delte og hans 
Vemod, da han maatte tage Afsked 
med sin kære Ballon. 

Og Foredragene fortsælles. 

Den 15. Oktober taler Ingeniur M. 
P. Eskildsen om: 

»Hvilke Krav stilles til offentlige 
Landigspladser og Lufthavne«. 

Ingeniøren er san kendt i aeronau
tiske Kredse, al yderligere Introduk
tion er overflødig. Det er sikkert og
saa de fleste bekendt, at Ingentør 
Eskildsen fremfor nogen anden her i 
Landet har beskæftiget sig med og 
ledet Anlæg og Indretning af de 1!.1n
~ke Lufthavne. 

Netop nu da vore Provinsbyer Drg
ger Havne paa Luftvejene, maa Fore
dragsemnet siges ni være aktuelt for 
os alle. Vi kan glæde os til den Aften 
al høre om alle de Organer, der maa 
findes i en Lufthavn for at tilfreds
stille den moderne Flyvnings Krav, og 
vi vil yderligere faa denne vigtige Si 
de af Aeronnutiken belyst gennem en 
Række Lysbilleder. 

Og sna følger Sæsonens 8. Foredrag. 

Del holdes i November Md., men 
Dagen er endnu ikke fastsat ug vil bli
ve meddelt senere. 

Foredraget holdes af Fru Oberstin
de l/arriet Førslev, og Oberstinden 
vil lale om sin Uddannelse til Svæve
flyver i Tyskland. 

I Hl32 trnndle Oberstinden ind 1-0111 

Flyverelev paa en engelsk Flyveskole, 
aflagde Certifikat og blev dermed 
Danmarks første Aviatrice. 

Dengang beundrede vi alle Oberst
inden for hendes smukke Bedrift, og 
vi folie os stolte over, at hun ikke 
alene gennemførte sin Uddannebe, 

Flyvemaskiner 
bygges 

vedligebcldes 

repareres 

KRAMME LUFTHAVNEN 

I.J.uJk at beJtille 

FWY 
hos Deres Bog
eller Bladhandler. 
Ved at have fast 
Abonnement paa 
Bladet er De sih
her paa at faa det 
hver Maaned og 
straks, naar det 
udhommer ...... . 

'PriJ 35 Øre pr. 11,ummer 
~ • = 
fi111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ra 

men fløj sit Certifikat ind efter et An
tal Undervisningstimer, der laa bety
deligt under det, man almindeligvis 
regner med for en Flyverelev. 

Nu har Oberstinden atter vist sig 
~om den ypperste blandt vore Damer. 
Som Afslutning pna en haarcl og me
get kncvende Undervisning ved en 
tysk Sv::l'veflyveskole aflagde Fruen 
Certifikat, og det paa en saa overle
gen ;\laade, al det vakte Beundring 
blandt de tyske Svæveflyvere, der el
lers ikke er Jette at imponere. Oberst
inden har under en af sine Flyvmn 
ger med Svæveplan fløjet uafhrndt i 
7 Timer og 35 Min. og dermed slaaet 
den tidligere danske Rekord pna ef
lertrykkelig Mande. 

Vi er taknemmelige over, at Ober~t
inden har lovet at fortælle os om alle 
~ine interessante Oplevelser som Svæ
Yefly,·er, og vi tvivler ikke om, at Sel
skabets ~ledlemmer glæder sig til al 
høre derom. Bjarkou. 

KASTRUP 868 
11h 11 :s d: 1 li: Ih s:t: 
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~ SMØREOLIE ·, 
- --

FAAS I ALLE LUFTHAVNE JORDEN OVER. 
A/s DANSK-ENGELSK BENZIN & PETROLEUMS CO., SHELL-HUSET, KØBENHAVN V. 
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.Fra Svæve8yverklubberne 

Hingsted Flyveklub 

FLYVEKLUBBEN i Rings led er dan
net, og 14 unge Mennesker er i 

Færd med førsle Plan. Vi har ind-
111eldl os i Unionen. I Øjeblikket an
~oger vi om at faa Lov til at bcnyllc 
i\farincns Hangar og Flyveplads;, og 
hvis det gaar i Orden, bliver del i 
Hingslcd, de slorc Stævner skal afhol
des, thi vi kan saa faa de bedste Bc-
1 ingelser, vi kan onske os .. Da Mari
nens Flyvere for korl Tid siden for
lod oS: Lroede man, at Ringsteds Saga 
som Lufthavn var ude, men vær sik
ker paa, om kort Tid gaar Luftposen 
til Vejrs igen, og saa bliver den der. 

Frede Madsen, Formand. 

i'I)' Sv1l'veflyverkluh i Buddinge. 

I Buddinge blev Svæveflyverklubhen 
>Glenlen af 1937< starlet d. 1. .Juli. 

Til al begynde med talte den 15 '.\Ied
lcmmer, men da Bygningen af en Sla
mer tog s in Begyndelse, gik del for 
langsomt for de otle af Medlemmerne, 
og de sprang fra efterhaanden, som 
del jo saa ofte gaar. De resterende 
syY gik ufor trodent videre med Arhej
del hislaaet pnn en glimrende Maadc 
al' nDansk Lullsporl«, der stillede sin rige 
Erfaring Lil Haadighed for den nye Klub. 

Klubbens Adresse er: Buddingcvej 
252 (Værksledet), Formanden Hr. H. 
C. Andersen bor Buddinge Hovedg. 49. 

Fip eshe,·ne ved Slagelse. 

VESTSJÆLLANDS SVÆVEFLYVER 
GRUPPE afholdt Søndag den 21i. 

September cl Flyvestævne paa St. 
Frederikslund mellem Slagebe og 
Sorm Del var bcgun-,tiget af smukt 
Vejr, og der var mødl ca. 3000 ;\Jen
neskcr, hvoraf dog riet ene Tusinde 
~lod udenfor Afspærringerne. 

Him .Jensen medvirkede med 2 :.\la
'>kiner og viste Kun~lflyvning, meden'> 
Sandkvist forelog Ballonjagt. Forenin
gen af Dan~ke Privalflyvcre aflagde 
Besøg ved Stt-c, ncl og gjorde særlig 
~tor Lykke med en smukt gennemfort 
Formationsflyvning udfor! af d'Hrr. 
Ih Aller, Augustinus og Sejer Dybbro, 
der foretog Hundlure baade over Placl-

Motormodellen H.N.12 Kr. 5.75 
do. do. Byggesæt » 3.25 

Modeltegninger. 
Alt i Modelmaterialer. 
Pri s liste sendes mod Porto. 

Helge Nielsen, 
Guldbergsgade 724, Kbhvn. N. 

sen og over Slagelse og Sorø. Publi
kum fik et lille Indtryk af en moderne 
Flyvemaskine ved Forevisning af Dir. 
Thielst's Hornet i\Ioth. 

Svæveflyverne havde el slort Pro
gram, hvor Præmielislen blev: 

1' arighed.~f lyvning: 
1. Poul Olsen, Vordingborg Flyve

klub, 2 Min. 40 Sek. 
2. Edm. Syrowy, Koge Svævefly\'e

klub, 2 Min. 15 Sek. 

Mærkelanding: 
1. Sig. Sji:iholm, Dansk Svæveflyver

skoles Klub, 16,50 m fra Mærket. 
2. Edm. Syrowy, Køge Svæveflyve

klub, 26,50 m fra Mærket. 

Klasse Il: 
1. Kai Ploug Hansen, Køge Svæve

flyveklub, 19 1.h Points. 
2. Harry Nielsen, Dansk Svæveflyver

skoles Klub, 19 Points. 

En Matsch mellem Kleppin og Carl 
.Johansen vandtes af sidstnævnte. Et 
lille Uheld indtraf, da Slagelse Flyve
klubs Svæveplan gik paa Næsen ned 
og ødelagdes, men heldigvis kom Fo
reren intet til. 

Ved Passagerflyvningerne fik hl. a. 
en 84-aarig Dame sin Luftdaab, og 
hun udtalte bagefter sin Begejstring 
over Flyvningen. 

Den lokale Presse betegner Stævnet 
som en god Propaganda for Flyvnin
gen, og Svæveflyvegruppen tjente de 
nødvendige Midler til Anskaffelse af 
Materiel , hvilket allerede er skel. 

En rigtig Model 

Motor,Modellen » JUTLANDIA« 
Modellen - som kan holde. 
Flyver selv i stærk Blæst. 

Beklædt med Silke. 
Alt Tilbehør · Færdig Propel 
Aksel - Landingsstel og Hjul. 

Komplet Byggesæt Pris Kr. 7,00. 
Spændvidde 80 cm. 

Prisliste over øvrige Modeller sendes 
mod 15 Øre til Frimærker. 

MODEL MATERIALE• TARM 

Fra Dansk Svæveflyver Union 

Oberstinde Ferslev - dansk Rekord-
svæveflyver! 

OG saa siger man, at det er ukvinde
ligt at svæveflyve, ja Mennesker, 

der ikke selv kan flyve, de siger saa 
meget, men vi maa nu alligevel Lage 
Hatten dybt af for Fru Oberstinde 
Førslcv, der paa Svæveflyverskolen i 
Griinau har fløjet i 7 Tim. og 25 i\lin. 
og dermed sal darisk Rekord for Svæ
veflyvning. Fruen har vi st Tyskerne, 
at der ogsaa er Krummer i de danske 
Kvinder! 

DEH er slartet to nye Klubber i den 
forløbne i\laaned her paa Sjælland. 

Den ene er Holbæk Flyveklub, v/ Hr. 
Dabelstein-Hansen, Diget 4 b, Holbæk. 
Den anden er en mere eksklusiv Klub 
eller rettere Svæveflyvergruppe: Vest
sjællands Svæveflyvergruppe, v/ Hr . 
Bogtrykker Chr. Andersen, Lindevej 2, 
Slagelse. Gruppen er en lukket Grup
pe, det vil sige, at der optages ikke 
flere Medlemmer i denne. Gruppen 
afholder et Flyverstævne i Slagelse cl. 
26. Septbr. under Medvirken af flere 
sjællandske Svæveflyverklubber. 

HUSK, al Dansk Svæveflyver- nion~ 
Tilsynsførende med Svæveplaner 

for Sjælland og Øerne er Hr. C . .Jo
hansen, Dansk Svæveflyverskoles Klub, 
Dybbølsgade 11, København V. 

For Jylland Hr. Ing. C. C. Nielsen, 
Parkbebyggelsen, Ny Kærvej 8 a, Aal
borg. D'Hrr. staar desuden til Dispo
sition for alle Unionens Medlemmer 
med alle tekniske Spørgsmaal. 

DANSK S\'.E\'EFLYVERSKOLES 
KLUB er nu igang med Øvelsesflyv

ningerne igen med deres nye Skolesvæve
plan, bygget eller Unionens Tegninger. 

Ogsaa Vejen og Omegns Sportsflyve
klub er igang med Flyvningerne med 
Klubbens nye Svæveplan, der er byg
get efter Unionens Tegninger. I Hor
sens, Kolding, Aalborg, Odense, Røn
ne, Næstved, Ringsted og Holbæk er 
man stærkt igang med samme Skole
svæveplan, og endnu flere Byer vil 
komme til i nær fremtid. Del er 
gaaet op for den danske Ungdom, at 
Svæveflyvesporten er en Sportsgren, 
det er værd at kaste sig over. Vel ko
ster del !made Arbejde og Penge al 

MODBLPLYVBRB 
Danmarks smukkeste Prisliste (Illustreret) 
med Oplysn. om den skandinav. Record
model sendes gratis til alle interesserede. 
Dansk Modelflyveindustri - Skjern. 



være Svæveflyver, men hvad gør det, 
naar Lønnen for alt Sliddet paa Svæ
veflyverværkstedet er Flyvning. 

Tegningerne Lil dette Skolesvæve
plan med de eminente Flyveegenska
ber kan købes, ogsaa af Ikke-Medlem
mer af Dansk Svæveflyver-Union, for 
en Pris af Kr. 30,00 pr. Sæl + Porto 
hos Unionens Formand, Hr. Alf. Do
chedahl, V. Fælledvej 41, Kbhvn. V. 

Sommerens store Svæve8yverstævner 
(Fortsat Ira Side 11) 

Atlanterhavet løb der et stort nationall 
Svæveflyverstævne af Stabelen i Be
gyndelsen af Juli, hvor det store El
rira-Stævne blev afholdt for ottende 
Gang. Richard C. Dupont fra Wil
mington i Delaware genvandt atter 
>the American soaring champion
shipc, som han havde været Indehaver 
af i 1934 og 1935, men som han havde 
maattet afstaa til Chester J. Decker 
fra Glen Rock i 1936. 

Richard Dupont, der fløj en Mini
moa, opnaaede 179 Points, mens Sejr
herren fra ifjor, Ch. Decker, blev 
Nummer to med en Albatross og et 

Pointtal paa 175. !alt deltqg der 54 
Svæveplaner i Stævnet fløjet af 14 7 
Flyvere. 

Stævnets egentlige Sejrherre var 
imidlertid vor gamle Bekendt Peter 
Riedel, der med sin Sperber Senior 
opnaaede 186 Points, men som tysk 
Statsborge!' kunde han ikke opnaa 
Værdigheden som den bedste ameri
kanske Svæveflyver. Hans Præstatio
ner var de amerikanske langt over
legne - hans Overlandsflyvning paa 
214 Kilometer var Stævnets bedste 
Resultat - og han beviste endnu en
gang tilfulde, at andre Nationer sta
dig har meget at lære, inden de naar 
op paa den tyske Standard. 

Stævnets Resultater var iøvrigl føl
gende: Største Distance: 214 Kilome
ter - største Hø.jde: 1795 Meter -
bedste Tid: 6 Timer 32 l\iin. - samlet 
Flyvetid: 242 Timer 4 Min. - samlet 
Antal Starter: 669 - samlet Afstand 
i Overlandsflyvninger (Flyvninger 
over 7 miles eller mere): 2224 miles 
- Antal Flyvninger over 300 Meters 
Højde: 68. 

Under Stævnet blev der udstedt 19 
C-Certifikater og to Sølv-C-Certilikater. 

Hjem fra Luftfotografering 
over Island og Grønland. 

I Slutningen af forrige 1[aaned vendte 
Geodætisk Instituts Luftfotografe

ringsekspedition hjem fra Island, hvor 
den har været i Virksomhed i ca. 4 
Maaneder under Oberstløjtnant L. 
Bruhns Ledelse. :.\led >Hvidbjørn e .,om 
Basis har el af ilarinens Heinkel Sø
luftfartøjer, ført af Søløjtnant Gron
bec/1 og med Kaptajn Herschcnd som 
Luftfotograf, foretaget en Række Flyv
ninger, del s over tidligere kortlagte 
Egne og dels over Terræn der hidtil 
ikke har været opmaalt. Ugunstigt 
Vejr har imidlertid forhindret en Del 
af Flyvningerne, der skulde udføres 
i ca. 4000 m's Højde. Den samlede 
Flyvetid har været 75 Timer, og der 
Pr laget iall 800 Luftfotografier. 

Omtrent samtidig er Geodætisk In
stituts Ekspedition, der har foretaget 
Luftfotografering paa Vestgrønland, 
vendt hjem. Her har ligeledes el af 
Marinens Heinkel Søluftfartøjer været 
anvendt, ført af Kaptajnløjtnant Mun
ter. Som Luftfolograf har Sekondløjt
nant Bonnesen medvirket. 

GLOSTER "GLADIATOR" EENSÆDET JAGER 
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DANSK MODELFLYVER FORBUND 
·sTARTET 

FRA MODELKLUBBERNE 
Skovshoved Modelflyveklubs Opvisning 

DA der efterhaanden var blevet talt 
tilstrækkeligt længe 0111 Forlmn

dets Stiftelse, men intet positivt gjorl, 
udarbejdede undertegnede i Somme
rens Løb Forslag til Love, Hekord- og 
Konkurrenceregler. Den 11i. August 
indkaldte jeg til et >Bestyrelses- og 
Æresmedlemsmøde«, hvor hl. a. disse 
Forslag blev forelagt. De ble,· uden 
:-.torre Diskussion vedtaget dier l'n 
halv Time~ Forløb. 

Derpaa udsendtes Brc,· sammen 
med Love, Rekord- og Konku1Tent·c
rcgler til samtlige Landeh Klubbl'r. 
En Uge senere udsendles Brcvkor,, 
hvor Mødestedet og Mødetiden blev 
meddelt. Den 29. August Kl. 13,30 al'· 
holclte:-. Møde paa Hunderupvej 105, 
Odense. De fleste Klubber ha,·de rlc:-.
værre ikke haft Raad til at sende Hl'· 
præsentanter, men meddelte :-.kriflligl 
deres Interesse for Forbundets Start. 

Fra Odense mødte af Bestyrelsen, 
Formanden Ebbe Kring, Næstforman
den Erik Malmose Clausen, Sekrehl'
ren Holger Knudsen og Kassererl'n 
Bertel Kring. Det femte Bestyrelses
medlem var bortrejst. Endvidere del
tog fra Odense Johannes Thinesen og 
undertegnede. Fra Globus Aero Klub 
i Hellerup deltog Formanden, Hr. Ben\ 
Ziegler og Kaj Jensen. Fra >Sølvvin
genc i Fredericia mødte Hr. Viggo .Ja
cobsen. Endelig deltog som Repræ.~en
lant for Modelflyvemaskinehandelen 
Lederen af Firmaet Model Materiale, 
Tarm. 

Efter en kort Diskussion gik 111:111 

over \il Valg af Bestyrelsen. Denne 
lwm til at se saaledes ud: 

Formand: Per Weishaupt, 0. i\1.-F. 
Næstformand: Viggo .Tacob:-.en, Soh·-

vingenc. 

Sekretær: .Johs. Thinesen, O.1\l.-F. 
Kasserer: Bent Ziegler, >Globus Aero 

Klub «. 
i'i. i\1and: Erik i\lalmose Clausen, 0. i\1.-F. 

Til Revisorer valgtes Kaj Jensen, 
Globus, og Ebbe Kring, O. l\L-F. i\lan 
ser, at 0. M.-F., der ganske vist ogsan 

Før3le Møde i Dansk Modelflyver 
Forbund. 

er dobbelt saa stor som den næststør
~te Klub, har besat tre af Pladserne. 
Men det var ogsaa 0. i\1.-F., der tog 
Initiativet, og Bestyrelsen har desuden 
den store Fordel, at tre af dens Med
lemmer til daglig er bosat i Koben
havn. Dette spiller især en Holle i 
Forbundets første Tid. 

Efter en kort Forhandling om for
skellige Ting blev det stiftende Møde 
hævet, og man gik, efter at have druk
ket The, ud og demonstrerede lidt 
Modelflyvning for de udenbys Gæster. 

Bestyrelsen er nu gaaet i Gang med 
at samle alle Klubberne og rned at faa 
Indskuddet og Kontingentet opkræyel. 
Naar alt dette er kommet i Orden, er 
det i\leningen, at man vil hevende sig 
til Aeronautisk Selskab og søge al 
blive tilsluttet dette. 

Per Wefahaupl. 

pun Eremitngesletten. 

SØNDAG den 19. September havde 
S. l\L-F. arrangeret en lille Model

flyveopvisning paa Eremitagen. Der 
mødtes med tre Modeller, nemlig en 
Gentsch, en Grosse Winkler og en 
S. F. 19. 

Vejret, som i Dagene før Opvisnin
gen havde værel temmelig slet, var 
pluclselig blevet saa fint, som det kun
de forlanges, og af den Grund havde 
en Del Tilskuere vovet sig derud. Det 
blæste kun svagt, saa det var umuligt 
at faa i\Iodellerne op i nogen større 
Højde; det højeste, der opnaacdes, 
var ca. 60 m. Det var Winkleren, der 
forsøgte sig med dette. Efter at have 
sluppet Snoren, stod den et Øjeblik 
stille og saa sig om efter de nærmeste 
Træer, hvorefter den lagde Kursen 
over mod en Granskov omgivet af 
Krat. Da den var naaet derover, 
mødte den nogle Hvirvler, som dreje
de den ind over Krattet. Dette syntes 
den aabenbart ikke om, for et Øjeblik 
efter drejede den atter og fortsatte ud 

Luftfartfors i k ringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 
Praktion for Danmark 

Tlf. Central 12793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 

FLYVEMASKINER OG TILBEHØR 

6 

K. L. 0. Tændrør 
Type V. 12 

Laerred 
. Krydsfiner 

Plexiglas 
Propeller 
K. L. G. Taendrør 

Faas hos 

ALFRED RAFFEL A/s 
Farver-gade 15 Telefon C, 6395 



over Sletten, hvor den fandl en Flok 
Dyr al lande i. Dette tog den 1 Minut 
og 40 Sekunder, hvilket var den bed
-;te Tid, der opnaaedes. Gentschcn 
kunde sikkerl have forbedret denne 
Tid; men da den efter nogle Starte" 
landede mod en Hegnsstolpe med tem
melig stærk Fart, hvilket den ikke 
havde godt af, maatte det opgives al 
reparere den paa Stedet. 

S. M.-F. er iøvrigt nu ved at kom
me til Kræfter igen. De faa Mecllem
mer arbejder flittigt paa Værkstedet, 
og i Øjeblikket er der en Polzin, to 
smaa Motormodeller, en S. F. 19 og en 
Strolch under Arbejde, og naar disse 
~Iodeller er færdige, raader vi ovl•r 
ialt 9 Modeller. Saa s nart de tibtræk
kelige Pengemidler er samlede, skal 
vi meldes ind i Dansk Modelflyver 
Forbund, hvilket tilraades alle Klub-
ber. H. Bøcher-Pedersen, 

Formand for S. M.-F . 

Hlngsted Modelflyveklubs Rekorder. 

RINGSTED MODELFLYVEKLUB har 
indsendt følgende Rekordli ste til 

Bladet: 

Motormodeller 60-100 cm. 
(Flensted .Jensen Stokmodel). 

Tid: ........ . 
Distance: 100 Meter. 

Svævemodeller noder 100 cm. 
(Glenten). 

Tid: 30 Sek. (Højstart). 
Distance : 400 Meter (Højstart). 

Svævemodeller 160--300 cm. 
(Strolch). 

Tid: 6 Min. (Højstart). 
Distance: 5 km (Højstarl). 

Ny Klub t Randers. 

FRA Randers skrives til :.Flyv e: .leg 
kan med Glæde meddele, at der nu 

endelig er dannet en Modelflyveklub 
her i Randers. Den har faaet Navnet 
:.Speed e, og vi er allerede godt i Gang 
med saavel Svæveplaner som Motor-

Aristokraten blandt Motorcycler 

---Et B. P Mærke 

Uomtruff en Konstrukflon 
Højeste britisk Kwalltet 

Bllllgste danske Priser 
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 

planer. løvrigl tænker vi stærkt paa 
at bygge en Benzinmotor til en s løITl' 
Model, men dette Arbejde maa vente 
til Vinter. 

Klubben optager gerne nye Medlem
mer, der venligst bedes henvende ~ig 
til Kassereren, Hr. Elmar Jacob-;en , 
Hadsundvej 84, Randers. 

MODELFLYVERNYT 

Kampen om \Vakeflcld-Pokølen. 

!FJOR vandt som man maaske vil 
erindre en engelsk Modelflyver den 

i 1927 udsatte Wakefield-Pokal tilbage 
fra Amerikanerne, og det var derfor i 
Aar Englands Tur at afholde denne 
internationale Konkurrence. Stævnet 
fandt Sted den 1. August med Delta
gere fra England, U. S. A., Frankrig, 
Belgien, Tyskland, Holland og Sverige 
samt en enkelt Deltager fra Norge. 
D~nmark glimrede derimod ved sin 
Fraværelse. Forhaabentlig vokser ~Io
delsporten sig saa stærk i det kommen
de Aar herhjemme, at vi ogsaa faar 
Mod til at maale os med fremmede 
Modelflyvere. Her ligger der en Op
gave dels for det kommende Dansk 
Modelflyverforbund og dels for vore 
Modelkonstruktører. !øvrigt deltog der 
Modeller fra Canada, Ny Zeeland og 
Sydafrika, men disse Modeller blev 
fløjet af Englændere. 

Pokalen blev denne Gang vundet af 
Frankrig. Den unge Monsieur Tillom 
Model fik noteret en sammenlagt Fly
vetid paa ialt 253,23 Sekunder, og det 
skønt han kun fik gennemført to af de 
tre reglementerede Flyvninger, fordi 
Modellen paa sin anden Flyvning for
svandt ud af Tidtagernes Sigte efter 
11 Min. 23 Sek. Forløb og først blev 
fundet igen efter Flyvningernes Op
hør 16 miles eller 25 Kilometer borte 
fra Startstedet! 

M. Tillons sammenlagte ·Tid for de 
lo Flyvninger var imidlertid større 
end nogen af de andre Deltageres 
Tid for tre Flyvninger, og han fik 
derfor med Rette tilkendt Sejren. Eng
lænderne besatte anden og tredie 
Plads. Næste Aars Flyvesled bliver 
altsaa Frankrig. 

Af Propositionerne for Konkurren
cen skal fremhæves, at de deltagende 
Kropmotormodeller maa have en 
Spændvidde indtil 110 cm, en Mini
mumsvægt paa 226 Gram og el Plan
areal paa indtil 12,9 dm2• 

Sejrherre bliver den, der har den 
største sammenlagte Tid for tre Flyv
ninger. 

lVJe BJggesce• ,11 
ModelflJvemøskinel'. 

Willumsens Svæveplaner. 

DET er eflerhaanden ikke saa helt 
faa Mennesker i Danmark, der er 

blevel klar over, at Modelflyvning er 
en saare fornøjelig Sport at give sig 
af med, og inden for Flyverkredse e1· 
man heil klar over, at man i i\Iodel 
flyvningen har el glimrende Midde. 
til at gøre Befolkningen >airmindedc. 
Del er glimrende, ikke blot fordi man 
ved at drive .Modelflyvning paa en 
billig ~laade kan skaffe sig et ind
gaaende Kendskab til alt, hvad der 
har med Flyvning at gøre, men ogsaa 
fordi Arbejdet med Konstruktionen og 
Bygningen af, og ikke mindst Flyvnin
gen med, Modeller virker uhyre op
dragende. Nu maa det imidlertid ind
rømmes, at det jo ikke er enhver givet 
at kon.~lruere Modeller. Det kræver en 
meget betydelig Indsigt baade teore
tisk og prnktisk. Det kan jo heller 
ikke nægtes, at den praktiske Frem
s lilling af en Flyvemodel tit kan volde 
en Begynder Vanskeligheder, idet del 
jo er en kendt Sag, at man maa ud· 
Yise megen Fortrolighed og Nøjagtig
hed ved Bygningen, for at Flyvnin 
gerne med den færdige Model kan 
komme Lil at svare til de ofte store 
Forventninger, som Modelbyggeren 
har til sit Svæveplan. Derfor maa 
man ogsaa med Glæde hilse ethver t 
Forsøg, der gøres for at lette Begyn
deren Vanskelighederne, og vi hi}I' 
netop i disse Dage bragt i Erfaring, 
at nogle Byggesæt til Svævemodeller 
er kommet i Handelen, Byggesæt af 
en Art, som hidtil ikke er frem
stillet i Danmark. Det er Grosse
rer Erik Willumsen, der med Knud 
Flensted Jensen som Konstruktør og 
teknisk Konsulent har taget Initiativet. 
Byggesættene, der kan faas i Legetøjs
forretningerne og Sportsforretninger
ne saavel som i Stormagasinerne, inde
holder alt Materiale til en smuk og 
velflyvende Svævemodel af ca. 1 111 

Spændvidde. Alle Ribber og Spanter 
er færdige lige til Indsætning, aHe 
Lister er i de rigtige Dimensioner 
med Afmærkning for Ribberne, Rand
buerne er færdiglavet, det samme gæl 
der Kroppen og Sideroret, saa man 
behøver blot at samle hele Herlighe
den, beklæde den og dope den. Der 
medfølger Papir skaaret til, færdig 
Dope, Pensel, Højstartkrog og -ring 
o. s. v. En særdeles indgaaende Bygge
vejledning er ogsaa vedlagt. Man man 
saaledes sige, at det er et glimrende 
Byggesæt, der her er konstrueret. 

17 
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Vinderen af Mesterskabet i Kunstflyvning 

for Tyskland 1937, Rudolf lochner. 

Nye F1•emstød for engelsk Trafikflyvning, 

MEDENS Imperial Airways er fuldt 
optaget af · Prøveflyvningerne 

over det ugæstmilde Nordatlanterhav, 
der nu som den sidste af de store 
Oceanstrækninger er ved at blive 
underlagt den sejrende Menneskevilje, 
er det andel af de store engelske Sel
skaber, British Airways, hvis Farver 
er saa godt kendt og skattet i Køben
havn, ved at forberede en Rute over 
Sydatlanten. De glimrende gennem
føre fransk-tyske Flyvninger her gen
nem flere Aar har aabenbart virket 
ansporende paa det engelske Initiativ. 
Ogsaa paa den anden Side af Jord
kloden i Australien staar Trafikflyv
ningen i Udviklingens Tegn. Den af 
den australske Regering nedsatte Kom
mission, der skulde udpege nye Luft
havne til Brug for Empire-Flyvebaads
ruten, der skal aabnes næste Januar, 
har nu endt sit Arbejde og har valgt 
to Mellemlandingspladser mellem Port 
Darwin og Townsville: Groote Ey
landl og Karumba. Begge disse nye 
Havne skal nu udstyres med Radio
s tationer, Vejrmeldingsstationer, Værk
steder m. m., saaledes at de er klar 
til Brug, naar Ruten aabnes. 

Samtidig med disse store interimpe
riale Fremstød stiger Lufllrafikken 
paa London meget stærkt. British 
Airways har saaledes maallel forøge 
s ine Flyvninger London- Paris fra 27 
til 39 om Ugen i hver Retning, mens 
Imperial Airways har 27 ugentlige 
Flyvninger i hver Retning. Hertil 
kommer saa de mange udenlandske 
Selskaber, der beflyver Londons Hav
ne bl. a. K. L. M. - det store verdens
omspændende hollandske Selskab, en 
af Banebryderne i den internationale 
Trafikflyvning. 

Som Dansker maa man beklage, at 

En Singapore Flyvebaad gøres klar til 
Afgang til Piratpatruljen i Middelhavet. 
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NYT FRA ALLE LANDE 
Den tyske Kunstflyvningsmester. 

VED de nylig afholdte >Tyske Kunsl
flyvningsmeslerskaber 1937 « del

tog bl. a. 6 Biicker Jungmeisler, hvoraf 
de fire opnaaede de 4 første Pladser 
blandt 20 Deltagere. Sejrherren blev 
den tyske Flyver Loclmer. 

Ved den internationale Kunstflyv
ningskonkurrence i Ziirich kort Tid 
forinden dellog 9 Biicker Jungmeistcr 
Maskiner, og de opnaacde at blive pla 
ceret paa de første 9 Pladser. 

det endnu ikke er lykkedes vort na
tionale Selskab Del danske Luftfart
selskab at udstrække sine Ruter til 
dette Flyvningens Centrum, men For
hold, hvorover Selskabets udmærkede 
Ledelse ikke er Herre, har jo desværre 
bevirket, al det dertil nødvendige Ma
teriel ikke har kunnet anskaffes. Man 
har vel imidlertid Lov til at haabe, at 
disse Forhold indenfor en ikke altfor 
lang Tid maa kunne ændres. 

1000 Timer mellem hvert Eftersyn. 

DE HAVILLAND AIRCRAFT CO. har 
fornylig truffet den Bestemmelse, 

at Motorserien Gipsy Major I maa hol
des i Drift 1000 Timer mellem hvert 
Hovedeftersyn. 

To nye tyske Motorer, 

DAIMLER-BENZ har fremstillet lo 
Flyvemotorer, der har Typebeteg

nelsen D.B.-600 AB og D.B.-600 CD. 
Det er tolvcylindrede, vædskekølerle 
Motorer. Den første har en Mak~i
mumsydelse paa 1000 HK., medens 
Typen CD yder 950 HK. 

81icker Jungmeister, der erobrede mange 
Første-Pladser. 

Fra Amerika. 

UNITED AIR LINES har forøget An
tallet af sine Douglas DC-3 Trafik

maskiner til 40, idet Selskabet har be
s tilt 10 nye Maskiner, der alle skal ud
styres med Pratt og Whilney Twin 
Wasp Motorer. (Samme Motorer er 
indbygget i den Douglas DC-3, som det 
svenske Lufttrafikselskab nylig har købt). 

Lockheed Model 10 Trafikflyvema
skine har ved Prøverne opnaaet en største 
Hastighed paa godt og vel 400 km/T. 

Medio Juli havde Pan American Air
ways gennemfløjet 1.li00.000 Kilometer 
i regelmæssig Rute over Stillehavet. 
Derunder var gemmcmlløjct 100 Ture 
uden cl eneste Uheld, og det havde hr
fordret 200 Tons Gods. 

Under sine Forsøgsflyvninger over 
det nordlige Atlanterhav har Pan Ame
riean Airways gjort den Iagttagelse, at 
de heftige Atlanterhavsstormc kun op
træder i de meget lave Højder. I cu. 
3000 Meter, hvor Amerikanerne har 
fløjet, har de ikke en enes te Ga11 1;J 
mødt ugunstig! Vejr. 
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·KLUBADRESSER 
(Fortsat fru Side 2) 

ALS MODELFLYVEKLUB. 
Formond: Hr. H. Agerley, Blegen 9, Sander
borg. 

FREDERICIA li . 
Formand: Hr. Christian ~ichelsen, Bajonetten 
12, Fredericia . 

CENTO"E MODELFLYVEKLUBBERB SAMMEN• 
SLUTNINC. 
Formand: Hr. Bent Z!egler, So(levej 1, Heil. 

Herunder: 
CLOBUB AERO KLUB . 

Formand : Hr. Bent Z!egler, Sofievej 1, Hel 
lerup. 

SKOVSHOVED MODELPL YVEKLUB. 
Formand: Hr. H. Bocker Petersen, Kors 
ga.a.rdøvej 3, Chl. 

KOLDING MODELPLYVEKLUB. 
Formand: Hr. Poul Nielsen, MlndeveJ 2, 
Kolding. 

MODELFLYVEKLUBBEN •AERO«. 
Formand : Hr. Johs. Rasmussen, Lykkeganrds
vej 3, Kolding. 

MODELFLYVEKLUBBEN •ARROW«, Roskilde . 
Formand : Hr. Børge Johansen, Københavns
vej 63, Roskilde. 

MODELFLYVEKLUBBEN CONDOR, Helsingør. 
Formand: Br. P. Christiansen, Sabroes,·ej 10, 
Helsingør. 

IIODELPLYVEKLUBBEN •CLENTENc, Haderslev. 
v/Hr. Jørgen Hansen, Storegade 41, Haderøle, 

MODELFLYVEKLUBBEN »GLENTEN«, Silkeborg. 
Formand: Hr. Erik Brelnboldt Jørgensen, Bor
gergade 10, Alderslyst, Silkeborg. 

MODELFLYVEKLUBBEN •HØGEN«, Aarhus. 
Formand: Hr. Vagner Buacb, Carl Bertelsens 
gade 10, TU. 9112. 

• HJUL • BREMSER 
MODELFLYVEKLUBBEN »SPEED1, Rund ere. 

v/ Hr. E lmar Jacobsen, Hadsund,•ej 84, Rnn• 
ders. 

MODELKLUBBBEN .ST. JØRGEN1. 
Formand: Br. Einar Karnatrup, St. Jørgen• 
gade 18, Holstebro. 

MODELFLVEKLUBBEN •BTORMSVALEN1. 
Formand : Hr. Erik Blldøoe Hansen, Norges. 
gade 19, Esbjerg. 

MODELFLYVEKLUBBEN »SVALEN1, Hobro. 
Formand : Hr. Orla Mortensen, Viborggyde 6, 
Hobro. 

MODELFLYVEKLUBBEN •SØLVVINCENa. 
Frederlola. 
Formand : Hr. K. Christiansen, Gotherøgade 16, 
Fredericia. 

MODELFLYVEKLUBBEN »SØLVØRNEN «. 
\'/ Hr. 0 . Pou lsen, Værkst ed : Budd inge, ej 252 

ODENSE MODEL-FLYVEKLUB. 
Br. Ebbe Krlng, Amtaaygebuset , Odense. 

RINCKØBINC MODELFLYVEKLUB , 
Formand: Hr. Jacob SkJodabolm, HernlngveJ 
48, Ringkøbing. 

RINGSTED MODELFLYVEKLUB, 
Formand: Hr. Kommunelærer Aage Christen• 
øen, Sjællandsgade 9, 1. th. 

SILKEBORC MODELFLYVEKLUB. 
Formand: Poul Svelgaard, Sølyøtvej 46, Alders• 
lyst, Sllkebor1. 

SKJERN MODELFLYVEKLUB, 

Formand: Hr. Maler Sv. Herbor11, Kerullt! 14, 
Skjern. 

BERLINGSKE TIDENDII PLYVEKLUB. 
Pilestræde 34, Kbbvn. K. 

DE UNGEI FLYVEK~UB, 
Politikens Hus. KbhTD. K. 

Til 
Læsei-ne! 

OPi\I:EHKSOMHEDE N hen

ledes paa, at Indlæg, ;\led

deleiser o. lign., der ønskes optaget 

i »FLYV«, maa være Hedaktionen 

- Adr :..= Vesterbrog. 60, Kblwn. Y. -

i Hænde senest den 20. i Maaneden 

for al kunne bliYe optaget i Bladets 

næste Nummer. 

·Heturporto maa vedlægges, hYis ;\la

nuskripterne ønskes tilbagesendt. 

Forespørgsler o. lign. kan kun for

Yentes besvarede, saaf'remt der er 

vedlagt Heturporto. 

Redaktionen. 
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Repræsenteret i 

Danmark og Island ved 

A, 8, C. HANSEN COMP., 
Industribygningen, 

København. 

PRIS: 
Pr. Aargang Kr. 4,20 
Pr. Nummer 36 Øre 

"Vore Dages "BRISTOL" Flyvemotorer har opnaaet 

Verdensry for deres fine Konstruktion og 

enestaaende godt gennemførte Arbejde: 

" 

. 
dette Ry er helt og 

holdent opnaaet gen

nem ypperlige Præ

stationer." 

- ,,FLIGHT''. 

MERCURY 
SERIE XI 6. XII 

Denne nyeste ,.BRISTOL" Mercury, stjerneformede, luftkø
lede Flyvemotor, der har et Kubikindhold paa 24,9 Liter, en 
Diameter paa 1,31 m og en Nettovægt paa 445 kg, har nylig 
gennemgaaet en 100 Timers Prøve, som blev en absolut 
Succes, og hvis Resultater blev langt over Forventningerne. 

890 b.h.p (max.) at 2750 r.p.m, at 1830 m 

THE BRISTOL AEROPLANE COMPANY 
LIMITED · · · BRISTOL, ENGLAND 

Ansvarlig overfor Presseloven: 
EJVIND CHRISTENSEN 
BOGTRYKKERI & FORLAG 
Vesterbrogade 60 • Telf. 13404 
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Fra Verdens første Trafikflyvemaskine -
Radiosikkerhedstjenesten forbedres paa 4500 km Luftrute 

VI BYOOER EN MODEL 
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DET KGL. DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB. 
Amaliegade 33. Kbbvn. K. TIi. Palæ Ul:13 . 
Anerkendt d F. A. I. (F6d6ratlon Aeronautlque 
Internationale) som Enerepræsentant ror aero
nautlske Interesser I Danmark. 

DANSKE FLYVERE, 
Formand: Hr. OberstloJtnont 'l'oge Andersen, 
Ordrupvej 169. Chorl. TIi. Ordrup 3471 y. 

DANSKE PRIVATFLYVERE 
(tilsluttet D. K. D. A. S.). 
Formand: Hr. Landsretssagfører C. A. Koefoed, 
Amlcl•veJ 12, Kbbvo. V. TIi. Vester 2220 y_ 

VESTJYSK FLYVEKLUB. 
(tilsluttet D. K. D. A. S.) . 
Formand: Hr. Laodsretaaagfører Bjørn BJorn 
bak, Kongensgode 70, Bsbjer11. 

ACTIV, København . 
Formnnd: Hr. H. Jensen, Bleg1hu11s,·ej 60. 

DANSK MODELFLYVERFORBUND. 
~·urmnnd : Hr. Per Weishuupt, Torkel Iladens
,·ej 12, Hellerup, TIi. Helrup 3355. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
(tilsluttet D. K. D. A. 8.). 
Formand: Hr. Alfred Dochedohl, \'ester Fæl
led vej 41, Kbbvo. V. 

KLUBBER I UNIONEN: 

AARHUS FLYVEKLUB, 
v/ Hr. Koi Wolther, Ndr. Ringgade 104, Aarhus. 

DANSK SVÆVEFLYVER-SKOLES KLUB. 
J)ybbolsgade li, Kobenhavn V. 

E8BJERG FLYVEKLUB. 
v/ Hr. Hugo Holm, Skolegade 31 , Esbjerg. 

FYENS LUFTSPORT. 
Formand : Hr. Otto Petersen, H. C. Andersens
gade 24, Odense. 

HASLEV FLYVEKLUB. 
v/ Hr. Sv. ,J. Juul, Allegade ~O, llnsiev . 

HOLBÆK FLYVEKLUB. 
v/ Hr. K. Dabeisteln Hansen, Diget lli , Holbæk. 

HORSENS SVÆVEFLYVERKLUB. 
\'/ Hr. Holger Lindberg, Mælketorvet, Horsens. 

KALUNDBORG FLYVEKLUB. 
v/ lir. J . Alfr. Jacobsen, Vestre Ha,·ne, ej 14. 
Knlundborg. 

KOLDING FLYVEKLUB. 

2 

v/ lir. W. Chr . . Jensen , llndersle, \Cj 24 , Kol 
ding. 

KLUBADRESSER 
KØGE SVÆVEFLYVERKLUB. 

v/ Hr. Herluf Christensen, Bro11ade 7, Køge , 

RANDERS SVÆVEFLYVERKLUB. 
v/ Hr. Ing. H. Mndseo, Jerobaneg:ide 22 , 
Randers. 

RINGSTED FLYVEKLUB. 
,·/ Hr. Frede Mudaen, Kongensgode 2, J:lng-
sted. · 

SILKEBORG FLYVEKLUB. 
v/ Hr. G. Cbrlstlaoseo, Rlcbtersvej 23, Silke 
borg. 

SLAGELSE FLYVEKLUB. 
v/ Hr. H. Grouengo.ard, Gækkelunds\'eJ , . 
Slagelse. ' 

SVÆVEFLYVERCRUPPEN tCUMULUc. 
Blegdamsvej 118, Kobenhovo Ø. 

OFFICIELT ORGAN 
FOR 

DET KONGELIGE DANSKE 
AERONAUTISKE SELSKAB 

,,FLYV"s HOVEDKONTOR: 
Vesterbrogade 60 
Tel1. 13.404 • Postgiro 23.824 

Blad- og Annonce-Ekspedition 

Redaktører: 
Kaptajn J. Fo/tmann 

og 
Kay Jungersen 

Billedet paa Foralden 1 

' 

.Foeke-Wulf F W 200 "Condor" 

SVÆVEFLYVEKLUBBEN tALBATROS•. 
v/ llerr E . Nordgren, Gl. Holmegaards \'ej , 
Hlllerod. 

SVÆVEFLYVEKLUBBEN tAVIATOR«. 
vi Hr. G. B. Høyoer, RostrupsveJ 7, Aalborg. 

SV ÆVEFLYVERKLUBBEN tFALKENc, 
v/ Hr. Ing. N. L. Dam, UverseoaveJ, Hjørring. 

SVÆVEFLYVERKLUBBEN tMAAGENc, Stevns. 
vi Hr. Viggo Kristiansen, Holtug pr. Store
hedloge . 

SVÆVEFLYVERKLUBBEN tMAACEN AF 1936• 
,• / lir .. Johs. Olsen, Guidbergsplods 8, Køben 
havn N. , Tlf. Nora 4691 y. 

VARDE FLYVEKLUB. 
v/ Hr . . rens Il . Lnnburg, Stous veJ 8, Vurd,• . 

VEJEN & OMEGNS SPORTS•FLYVEKLUB. 
v/ lir. Væ rklnrcr Conrad P. Møller, Vejen 

VESTSJÆLLANDS SVÆVEFLYVERCRUPPE. 
v/ Hr. Bogtrykker Chr. Andersen, Lindevcj :!, 
Slagelse. 

VÆRLØSE SV ÆVEFL YVERKLUB. 
v/ Hr. P . E. Vlgenberg, Værluse St . 

KLUBBEH UDENFOII Ul\'IONE~: 
DANSK LUFTSPORT. 

Formnnd: Hr. Ko! Thorcb Andersen, Torden
skJoldsgode 13, 4., Tlf. Byen 7333. 

FAABORG FLYVEKLUB, 
vi Hr. log. Ko! Eskelund, Østergade 46, Faa
borg. 

FLYVEKLUBBEN »Ørnene, Aarbu1. 
Hr. G. A. Hansen, ToueveJ 33, Aab,hoj, Aar
hus. 

NÆSTVED FLYVEKLUB. 
Formand : Hr. Instnllntør H. .ruul-Hunsen , 
Jernbnnegade 6, Næstved. 

ODENSE AMATBRFLYVEKLUB, 
Formand: Hr. Eli Christensen, Hunderup,ej 33, 
St., Odense. 

ROSKILDE SVÆVEFLYVEKLUB. 
Formand : Ilurge ,fohonsen, Knheuha, ns , ej r;:1, 
Roskilde. 

SVÆVEFLYVERKLUBBEN tGLENTEN AF 1937«. 
vi Hr. H. C. Andersen. Værksted : Jlnddlngevcj 
!!52. 

VORDINGBORG FLYVEKLUB, 
Hr. Fabrl~aot Hanø Axel, Vordingborg. 

(Fortsættes Side 19) 

BENZIN 

TO STANØARD 
PRODUKTER 

MEI:> VERBENSRY 
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A\SIP IDOIPIE 
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D. 1805 Malmtl 
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D. = Daglig Hv. = Hverdage 

DET DANSKE 
LUFTFART SELSKAB 
LUFTREJSEBUREAU - VESTERBROG. 2 - C. 8800 
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-PARAFFIM
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Nr. 11 November 1937 10. Aargang 

Fra Verdens første T rafikØyvemaskine til den 
DA Junkers F. 13 kom frem i 1919 

vakte den almindelig Opsigt in
denfor Luftfartskredse hele Verden 
over, dels paa Grund af sin særegne 
og helt nye Konstruktion, og dels for
di det var den første Maskine, der lige 
fra Grunden udelukkende var bygget 
som Trafikflyvemaskine. Den var et 
Monoplan med lavtliggende Bæreplan 
med tykt Profil uden nogen som helst 
ydre Afstivning eller Opspænding, og 
hele Konstruktionen - og Beklædnin
gen - var af Metal. Den efter Datidens 
Forhold rummelige Kabine havde 
Plads til 4 Passagerer, og ved Siden 
af Føreren var der Plads til endnu en 
Passager. Motoren var en vandkølet 
6-cyl. Junkers Motor paa 220 H.K. 

F. 13 havde overordentlig gode ae
rodynamiske Egenskaber, og paa alle 
de mange Ruter, hvor den kom til An
vendelse, var man særdeles tilfreds 
med denne første Trafiktype, ikke 
mindst fordi Konstruktionen var me
get robust. I en Periode, hvor Flyve
maskinetyper har vekslet i en Uende
lighed, lige fra Lufttrafikens første 
Aar til Dato, har man endog været 
Vidne til det Særsyn, at en F. 13-Type, 
der er bygget i 1920, er i Drift den 
Dag i Dag. Den. tilhører Deutsche Luft
hansa og har Indregistreringsmærket 
D 1. Og det er endda ikke den eneste 
sejglivede F 13, for baade i Bolivia, 
Canada, Sydafrika og Polen findes der 
nogle F 13 med Byggeaar 1920, der 
har været anvendt til Lufttrafik i seks
ten Aar og som har haft over 5000 Fly
vetimer. 

Typen er velkendt herhjemme fra 
den Periode i 1925, da daværende 
>Dansk Lufttransport< anvendte .Jun
kers F 13 paa sine Ruter til Malmø og 
Berlin- Dresden. 

F 13 blev afløst af Junkers G 242 
(og G 23). Den opvoksende Lufttrafik 
krævede større Maskiner, større Be-

allernyeste. 
Fra Junkers F 13 til lu 90. 

kvemmeligheder og efterhaanden og
saa større Hastighed, og i Aarenes Løb 
efterkom Junkers Fabrikerne de sti
gende Krav, der blev stillet, ikke blot 
til Passagertrafiken, men ogsaa til 
Gods- og Posttrafiken. En længere 
Række Maskintyper har været Resul
tatet af Fabrikens ihærdige Anstren
gelser for altid at være paa Højde med 
det nyeste og bedste, der kunde frem
stiles, og i visse Perioder har Junkers
Typerne ligget som Nummer 1. Karak
teristisk for alle Typerne har været 
dette, at Konstruktionen i ·det væsent
lige har været den samme : lavvingecle 
Monoplaner med tykke Bæreplanspro
filer uden ydre Afstivning og helt og 
holdent bygget af Metal. 

G 24, der blev sat i Drift i 1925, hav-

de Plads til 9 Passagerer. Den var ud
styret med 3 vandkølede 6-cyl. Jun
kers Motorer paa ca. 220 H.K., men Ha
stigheden var ikke nævneværdig stør
re end F B's; ca. 160 km/T. Den blev 
fremstillet i et efter Forholdene meget 
stort Antal, og da det netop var i den 
Periode, hvor Tyskland ifølge Versail
lestraktatens Bestemmelser ikke maat
te bygge Krigsflyvemaskiner, kan man 
ikke frigøre sig for den Tanke, at Lnft
trafiken frembød en ypperlig Lejli
hed til at følge Udviklingen af de store 
Bombeflyvemaskiner. 

Kroppen bestod af et Fodstykke in
deholdende den midterste Motor, et 
Mellemstykke omfattende Førerrum og 
Kabine samt endelig et bageste Stykke, 
der bestod af Kroppens sidste Halvdel 
med Halepartiet, og hele Konstruktio
nen var saa praktisk indrettet, at 
Kroppens Midterstykke med Lethed 
kunde udskiftes. 

G 24 var i Anvendelse adskillige an-

Junkers Ju 90. Man ser, hvorledes Kroppen er indrettet til Passagerer, Garderobe o. s. v. 
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dre Steder end paa de lyske Luftruter, 
og en Overgang var det absolut den fo
rende Trafikmaskine i Verden. 

I en ændret Udgave anvendes G 24 
i Dag under Typebetegnelsen F. 24 
KAY. Højre og venstre Bæreplans .l\lid
terstykke, hvor Sidemotorerne var 
anbragt, er fjernet, den midters te 
:\Totor er blevet erstattet af en 720 HK. 
.Junkers Dieselmotor, og i\laskinen har 
\'æret anvendt som eenmotoret Trafik
flyyemaskine paa de Lyske Luftruter. 

En noget større Udgaye ar G 24 
fremh.om i 1927. Det var G 31, der 
med s in brede Krop kunde rumme Hi 
Passagerer og som var udstyret <;om 
en >flyvende Spisevogn«. Den havde 
:i lurtkølede l\lotorer paa ca. 500 H.K., 

Ly!> i 1930. Det var G 38, der hurtigt 
fik Navnet >den flyvende Vinge<, for
di Planet var saa tykt, at det kunde 
udnyttes med Hum for Pa'isagerer og 
Gods. I Virkeligheden var det el Trin 
i den Udvikling, som Professor Jun
kers havde la~nkl sig i Retning af al 
konstruere en Flyvemaskine, der saa 
at sige kun heslo<l af eet stort Bære
plan, der kunde rumme hele La-;ten 
af Passagerer og Gods. Konstrukli\'I 
set er det i Øjeblikket !>Vært at sige, 
hvor Grænsen for Bygningen af saa
danne s tore i\Ta'ikiner ligger, men een 
Ting s toppede Typen G 38, og det yar 
Hastigheden, eller rettere Mangel paa 
Hastighed. Knapt 200 Kilometer i 
Timen er for lidt for en Trafikmaski-

Den midterste Del af Kroppen i Ju 90, _et Rum paa 10,3 m længde og 3 m Højde. 

og dens Hastighed var oppe paa ca. 
180 km/Tm. l\len Typen vandt aldrig 
nogen større Udbredelse. 

En endnu større Type, og vel nok 
den mest interessante af alle, der har 
eksisteret i hele Verden, saa Dagens 

Toiletterne og Garderoberne i Ju 90. 
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ne nutildags. Propagandamæssigt set 
har G 38 imidlertid været en ypperlig 
Repræsentant for Trafikflyvemaski
nen i de Aar den har været i Drift, 
paa Grund af den rigelige Plads, der 
er til Raadighed for de 34 Passagerer. 

Ju 52, der blev bygget i 1932, ble,· 
en stor Succes, fordi den samtidig 
med fortrinlige Flyveegenskaber var i 
Besiddelse af stor Hastighed. Ca. 250 
km/T var Marchhastigheden, og det 
varede ikke længe førend de l\Iaskiner 
blev Standardtypen paa samtlige Luft
ruter. Samtidig blev en noget ændret 
Udgave Standard-Bombemaskinen i 
det nyoprettede tyske Luftvaaben. Ju 
52, der fremstilles baade med Hjulun
derstel og Pontonner, er udstyret med 
3 luftkølede Motorer paa ca. 660 H.K., 

En af de mange rummelige Kabiner i Ju 90. 

og da Det Danske Luftfarhselskah i 
s in Tid koble en .Ju 52 kunde del ml'p
pe have fundet el bedre Valg. 

En Flyvemaskinelype er imidlertid 
i vore Tider en meget forgængelig 
Ting, og saaledes er det allerede gane ! 
Typen .Tu 52; - sammenlignet med d • 
nyeste amerikanske Typer er den for 
langsom. ;\len .Tunkers-Fabrikerne har 
ikke ligget paa den lade Side i l\Iellem
tiden. En tomotoret Type .ru 86 har i 
snart to Aar været under Seriefrem
stilling, og dennes Hastighed ligger 
omkring de 300 km/T. Men den er 
ikke særlig velegnet til Lufttrafik, for
di dens smalle Krop ikke kan byde 
Passagererne tilstrækkelig Bekvemme
lighed. Som moderne Bombemaskine, 
hvor man ikke behøver al skaffe pol
strede Lænestole m. m. til Besætnin
gen, er den derimod ypperlig egnet, 
og efter alt, hvad man hidtil har ~el, 
bliver det sikkert ogsaa som saadan 
den faar sin store Chance. Som Eks
empel skal erindres om, at det sven
ske Luftvaaben for ikke saa mange 
Maneder siden har købt et halvt Hun
drede Stykker af Ju 86. 

Junkers sidste nye Frembringelse, 
Typen Ju 90, er den virkelig moder
ne Trafikflyvemaskine af 1937. Den er 
et fritbærende Monoplan ligesom alle 
sine Forgængere, og i Konstruktionen 
er samlet alle de mangeaarige Erfarin
ger, som Firmaet har indhøstet ved
rørende Fremstilling af Metalflyvema
skiner. Uden nogen som helst Skelen 
til militær Anvendelse er Ju 90 byg
get som Trafikflyvemaskine, til Be
fordring af Passagerer eller Fragt. Der 
er lagt den aller største Vægt paa al 
skabe Bekvemmelighed for Passagerer
ne, og dette i Forbindelse med Drifts
sikkerhed og en Hastighed paa om
kring 400 Kilometer i Timen gør den 
til en af vore Dages ideelle Trafikfly
vemaskiner. 

Den er udstyret med fire Motorer, 
(luftkølede eller vandkølede paa ca. 
800 H.K.), og den er indrettet til at 
kunne medføre 40 Passagerer. Det ~to
re Midterrum i Kroppen er delt i fem 



Rundskuedag • I Hangar Il 
I >Flyvc's Oktobernummer d. A. 

fandtes en besynderlig Artikel 
med ovenslaaende Titel. l\Ied denne 
Artikel har Forfatleren, saavidt jeg 
senere har forslaaet, ønsket at yde et 
Bidrag til Forbedring af Sportsflyv
ningens Kaar i Danmark og i Sær
deleshed i Hangar II paa Lufthavnen 
i Kastrup. 

Forfatteren fremhæver, at Lokali
Leterne i Hangaren er ringe, at der i 
Hangaren findes Filebænke, hava
rerede Luftfartøjer, opmagasineret 
af forskellig Art, og navnlig at Han
garrumet er meget støvet og snavset, 
samt sluttelig at Sportsflyverne for
gæves slider Trapperne hos Myndig
hederne og faar en kold Skulder. 

Det er kun rimeligt, at Sporlsfly
verne, og især de, der har Evner og 
Kraft dertil, søger paa alle Omraader 
at fremme den Sag, der har deres 
Lyst og Interesse; der er sikkert ad
skillige vægtige Opgaver at løse; men 
det er utvivlsomt til mere Skade end 
Gavn for Sagen, naar man soger at 
fremme den ved Fremførelsen af en 
offentlig Kritik, der savner den for
nødne Basis, selv om Kritikken frem
føres i en tilsigtet morsom Form. 

Der er næppe nogen, der vil bestri
de, at Hangar II er uhensigtsmæssig 
i sin Indretning Lil Brug for Sports
flyvere, men den er da ogsaa hygget 
til andet Formaal, som den udmær
ket kan tilfredsstille. Tilvejebringel
sen af specielt indrettede og for 
Sportsflyverne fuldt tilfreds!>tillende 
Lokaliteter paa Lufthavnen i Kas lrup 
er maaske først et Spørgsmaal om, 
hvorvidt Sportsflyvningen bør have 
til Huse paa en offentlig Lufthavn 
med stor Trafik, men navnligt el 
Spørgsmaal om Sporlsflyvernes egen 

mindre Rum, der hver har bekvem 
Siddeplads til 8 Passagerer, og mel
lem de polstrede Sæder er der anbrdgt 
Klapborde. Desuden er der flere min
dre Rum til Fragt, Garderobe, Radio, 
Buffet og Toiletter. 

Førerrummet er naturligvis udsty
ret med de mest moderne Instrumen
ter, og yderst i Spidsen af Kroppen 
inden i denne - er der anbragt en 
drejelig Pejlramme. 

Hele Konstruktionen er af Metal, og 
til Beklædning af Krop og Planer er 
der anvendt glat Duralumin. l\Iotorer
ne er anbragt i Forkanten af Bærepla
net, to paa hver Side. Understellet er 

eller Ministerens og Bevillingsmyn
dighedernes Offervilje, hvilket jeg 
ifølge Sagens Natur skal afholde mig 
fra at drøfte her; derimod har jeg 
Grund til at beskæftige mig med den 
øvrige Del af Kritiken, som rammer 
det Personale, jeg har Ansvaret for, 
og dermed mig. 

Hangaren maa gerne om muligt gø
res til et Udstillingslokale og et hyg
geligt Arnested for Sportsflyvere, og 
Sportsflyvernes positive og urbant 
fremsatte Bidrag hertil modtages ger
ne, men den skal først og fremmesl 
være et Opbevaringslokale, hvor 
Luftfartøjernes Ejere tillige kan faa 
deres Maskiner efterset og reparere
de. Det kan derfor ikke være urime
ligt, at der i Hangarrummet findes 
havarerede Luftfartøjer, Filebænke 
og forskelligt Grej, der er nødvendigt 
for Luftfartøjernes og Havnens Drift. 
Om Artiklens Forfatter selv ejede el 
Luftfartøj, vilde han jo sikkert blive 
meget misfornøjet ved at blive lukket 
ude i Tilfælde af Havari. Rengøringen 
i Hangaren foretages her, som nor
malt alle andre Steder, og findes der 
alligevel >Sløv og Snavse, underti
den slraks efter Rengøringen - skyl
des det sikkert navnligt, at der fin
des Flyvere, der endnu ikke er naael 
saa vidt i Udviklingen, at de kan køre 
bort fra Hangaren uden at lade Pro
pelvinden fylde hele Rummel med 
Støv udefra. >Danske Privatflyvere« 
har overhovedet ikke henvendt sig til 
Havnens Ledelse i heromhandlede 
Anliggencler deres Henvendel~er 
har iøvrigt kun været meget faa og 
er da blevet modtaget forstaaende 
og det udtalte om > lidte Trapper.: og 
»kold Skulder« kan derfor ikke med 
Rette møntes paa Havnens Ledel~e. 

todelt, og ved Hjælp af en Olietrykan
ordning kan Benene trækkes op i de 
midterste Motorgondoler. 

Det Rum, der er til Raadighed for 
Nyttelasten, er meget stort. Kroppen 
er delt i tre Afsnit. I den forreste Del, 
der ligger lige bagved Førerrummet, 
er der indrettet Køkken, Anretterrum, 
Spisekammer, Plads til Stewarder 
samt Garderobe og Bagagerum. 

Selve Passagerrummet har en Læng
de paa 10,3 m, en Bredde paa 3 m og 
et Rumindhold paa 55 m 3 • Der er 
indrettet en særlig Afdeling for Ry
gere. Varmeregulering, indirekte Be-

Dette Angreb paa Havnen maa der
for herfra anses som ubefojel og 
uhensigtsmæssigt. 

Meget maatte det forundre, al 
>Danske Privatflyverec (ikke at for
veksle med >Danske Flyvere<) vilde 
foranledige en saadan Artikels Frem
komst, men det er da ogsaa senere 
oplyst af Foreningen, at dens Navn 
er brugt uberettiget, og Artiklen 
staar formentlig saaledes alene for 
Hr. Strømpefabrikant Hoff Hansen's 
Regning og Billederne for Hr. To
baksfabrikant Ludvig Augustinus's. 

L. Sørensen. 

Til foranstaaen<le bemærkes, at det 
med min omhandlede Artikel i for
rige Nummer af »Flyv« naturligvis 
kun har været min Hensigt at vække 
en almindelig saglig Interesse om 
Privatflyvernes Vilkaar i Lufthavnen. 
Da det nu er blevet mig klart, at Ar
tiklen kan forstaas som rettet mod de 
for Lufthavnen ansvarshavende Per
soner, og som saadan have en saa
ren<le Karakter, er jeg glad for her
ved at faa Lejlighed til at udtrykke 
min Beklagelse herover, med Tilføj
else af, at saadannne Hensigter selv
følgelig ikke har været indenfor min 
Tanke, og vilde have været uberet
tigede. 

Til Slut skal jeg bemærke, at Grun-
1lcn til at Artiklen er fremkommet 
med min Signatur er, at jeg af Dan
ske Privatflyveres Hepræsentantskab 
er valgt som Medlem af et Presse
udvalg; dette Udvalg har faaet til 
Opgave at fremføre de Spørgsmaal, 
man mener kan være til Fremme for 
Sportstlyvernes Sag, og dette Udvalg 
er ansvarlig for den fremkomne Ar-
tikel. Erik Hoff-Hansen. 

................ ~,..~ -------
,~ •~/ 

Danske Qrivatfl~vere 
l lermed betragter Hedaktionen denne 

Sag som afsluttet. 

lysning og Læsebelysning savnes na
turligvis heller ikke. Under Passager
kabinens Gulv, i Planets Midsterstyk
ke, findes et Passagerrum paa 10 1113• 

Bagved den store Kabine er der ind
rettet Plads til 2 Toiletter, et Postrum 
paa 3,5 m3 , en Garderobe og et Bagage
rum paa 4 m s. 

Ju 90 er allerede i Drift i Tyskland, 
og selv om en Maskine af denne Str1r
relse maaske ikke egner sig til alle mu
lige Ruter, saa er den sikkert et over
maade velegnet Trafikluftfartøj paa alle 
de større internationale Luftruter, 
hvor Passagerfrekvensen er i stadig 
Stigen. 
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TO TYSKE BOMBEFL YVEMASKINER 
BYGNINGEN af store Flyvemaskiner 

er et særligt Felt indenfor Flyve
maskineindustrien, og et af de Fir
nrner, der stadig har været i første 
Hække med Hensyn til Udviklingen 
af disse Maskintyper, er det lyske 
Dornier, der lige fra første Begyndelse 
har specialiseret sig i Metalkonstruk-
1 ioner. Firmaets > \Val«-Type, der har 
v:crel anvendt paa talrige Luflruler 
Verden over, er saa velkendl, at den 
ingen Præsentation behover, og det 
.~amme kan siges om den kæmpemæs
~ige Flyvebaad, eller maaske rettere 
Flyveskib, Do X. ~ren medens alle Fir
maets tidligere Typer paa en enkelt 
Undtagelse nær har været Søluftfar
tojer, er dets sidste Nykonslruktioner, 
Do 17 og Do 19, Landflyvemaskiner. 

Do 17 er et tomotoret {2X600 HK. 
Daimler-Benz) Monoplan, der er byg
get som Bombemaskine til det tyske 
Luftvaaben, og dets fremragende Fly
\'eegenskaber fik det Lejlighed Lil al 
clemonstere for hele Verden ved det 
nylig afholdte internationale Flyve
Stævne i Zflrieh, hvor det bl. a. sej
rede i Alperundflyvningen i Konkur
rence med andre Nationers militære 
Typer. Do 17 blev Nr. 1 med en Gen
nemsnitshastighed paa 376 km/T., me
dens Nr. 2 og 3 naaede hcnholdsvi'i 
333 km/T. og 323 km/T. Stnckningen, 
der blev gennemfløjet, var paa 367 km, 
den blev tilbagelagt paa 58 ~lin. 42,3 
Sek., og herunder maallc det bl. a. 

• 

Do 19. 

foretage en Stigning til 4500 m for at 
kunne passere en af de vanskelige 
Strækninger i Løbet. 

Sin Manøvredygtighed viste Do 17, 
da den foretog en Række Manøvrer 
med den ene Motor stoppet, idet den 
foretog Sving baade tilhøjre og tilvenstre 
samt Stigninger, og med begge l\Iotorerne 

Gang udførte den bl. a. Looping. 
Do 19, der har fire Motorer, er be-

tydelig større end Do 17, og ved denne 
Nykonstruktion har Dr. Dornier til
stræbt at løse to Opgaver: 

1) at opnaa det gunstigst mulige 
Forhold mellem Egenvægt og 
Nyttelast samt 

2) gode Flyveegenskaber og .Manøv
redygtighed i Forbindelse med 
store Dimensioner. 

Allerede før Bygningen af Do X paa
viste Dr. Dornier, at de gældende An
skuelser med Hensyn til Forholdet 
mellem en Forøgelse af. en Flyvema
skines Størrelse og dens Egenvægt 
ikke var helt rigtige, og Bygningen af 
den store Flyvebaad leverede det 
praktiske Bevis for hans Anskuelser. 
Do 19 har paany bevist, at en For
øgelse af Flyvemaskinens Størrelse 
ikke gør Forholdet Egenvægt/Laste
evne ugunstigere. Med en Tornvægt 
paa ca. 10,5 Ton og en Lasteevne paa 
ca. 8 Tons maa Forholdet siges at 
være overordentlig gunstigt, idet der 
samtidigt maa bemærkes, at alle Hen
syn til Sikkerhedsfaktorer selvfølgelig 
er overholdte. Den nævnte Lasteevne 
er baseret paa en Motorydelse paa 
4X650 HK., men ved Indbygning af 
større, moderne Højdemotorer vil 
Lasteevnen blive endnu større. 

Do 17 i Luften med den ene Motor stoppet. 

Begge de førnævnte Fordringer har 
Do 19 opfyldt, og hertil maa føjes, at 
den har overordentlig gode Start- og 
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Nej vi kan ikke være det bekendt! 
OFTE har , Flyv« henledt Opmærk

somheden paa de elendige og 
uciviliserede Forhold, hvorunder 
dansk Sportsflyvning lever, og af og 
til har >Flyv« bragt Artikler om 
Sportsflyvning i andre Lande, især i 
England og Sverige. Jeg siger med 
Vilje uciviliserede Forhold og begrun
der det med nogle Ord af en Tale, 
som blev holdt i Northern Rhodesia 
Flying Club. Hs. Eksellence Guvernør 
Young udtalte bl. a., at Regeringen 
paa alle Maader vilde hjælpe Klub
ben. Der vilde næppe blive nogen 
Vanskelighed. m. H. t. den normale 
(økonomiske) Hjælp, som enhver ci
viliseret Regerjng vilde give en Bevæ
gelse, der er saa nødvendig for Civili
sationen. - Nærmere Kommentarer 
er vist unødvendige. 

>Flyv« har imidlertid i Omtalen af 
Sportsflyvning i andre Lande væsentlig be
skæftiget sig med engelske Forhold. Men 
der er ogsaa Sportsflyvning i andre Lande, 
og særlig interessant er det at se paa Luft
sporten i Lande, der kan sammenlignes 
med Danmark. Blandt disse Lande er Hol
land og Svejts. Begge Lande har en 
Smule mindre Areal end Danmark. 

Svejts har kun faa Indbyggere flere 
end Danmark og kan derfor direkte 
sammenlignes hermed, hvorimod Hol
land har mere end dobbelt saa mange 
Indbyggere som Danmark. Dette maa 
man naturligvis tage i Betragtning ved 
Sammenligningen. Endvidere har Hol
land mere betydningsfulde Kolonier 
end Danmark. Dette kommer dog ikke 
saa meget Luftsporten ved, men der
imod Trafikflyvningen, og det er en 
anden Historie. 

I Holland udmærker de fori.kellige 

Landingsegenskaber samt den bedst 
mulige Manøvredygtighed, og dette 
selv om een eller flere Motorer skulde 
svigte. 

Do 19 er et frilbærende Monoplan. 
Plankonstruktionen, der er let V-for
met, bestaar af to Hovedbjælker, og 
den er udstyret med Landingsklapper. 
Baade Planet og Kroppen kan let ad
skilles i flere Dele, hvorved det bliver 
muligt at transportere Maskinen pr. 
Jernbane, til Trods for dens Størrelse. 
Understellet er indrettet til at kunne 
trækkes op i de to midterste Motor
gondoler. 

Drivkraften bestaar af 4 luftkølede 
Stjernemotorer, der er indbygget paa 

Luftsport i Holland og Svejts 

Sportsflyveklubber sig ved ingen i\'la
skiner at have. Nogle af Medlemmerne 
har naturligvis Privatmaskiner; men 
det er ikke som i England, at Klub
ben selv holder Instruktører og Sko
lemaskiner. Nej, Hollænderne har ud
nyttet deres lille Land og lavet noget 
mere økonomisk. Al Undervisning og 
Udlejning af Maskiner udføres af Na
tionale Luchtvaart School (N. L. S.) 
der arbejder i nøje Forslaaelse med 

Klubberne. Med meget kort Varsel kan 
Instruktører og Maskiner flyttes til 
andre Klubber, hvis der bliver større 
Brug for dem der. Staten lader de 
hollandske Trafikflyvere uddanne 
paa N. L. S., og Skolen er i en vis 
Grad understøttet af Staten. 

De hollandske Militærmyndighe
der har indset, at Sportsflyverne 
kan danne en betydningsfuld Reser
ve. Omend ikke organiseret i samme 
Grad som i Tyskland findes der i 
Holland en Ungdomsbevægelse, del' 
tager fat allerede i Skolerne, en Svæ-

Den danske Sports/lyverf/aade. Maskinerne er jo ikke alle af nyeste Type -
hvornaar f aar vi de nye? 

den officielle Aeroklub: Koninlijke 
Nederlandsche Vereiniging voor 
Luchtvaart. Denne har ca. 1100 Med
lemmer. 

N. L. S. har 7 Instruktører og 12 
i\laskiner, om de saa fordeler ud til 

den bedst mulige aerodynamiske Man
de. Som Propeller anvendes lrebla
dede Propeller med stilbare Blade. 
Brændstoffet rummes i to store Be
holdere, der en anbragt i Planet. 

De Data, der kendes for Do 19, er 
følgende: 

Spændvidde .................. 35,0 m 
Længde . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . 25,45 m 
Højde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 5, 7 rn 
Planareal . . .. . . .. . . . . .. . .. . 162,0 m" 
Fuldvægt ...... .. .......... 18,5 Ton 
Største Hastighed med 
4X650 HK. Motorer ... 320 krn /T. 
Største Hastighed med 
4X800/1000 HK. Kompressor-
Motorer ....... . .... 380- 400 km /T. 

veflyvebevægelse og endelig en Motor
flyvebevægelse. Man arbejder paa at 
organisere disse Trin af Uddannelsen 
nøjere. Sidste Aar stiftede Hr. Fokker 
i Anledning af sit 25-Aars Jubilæum 
som Flyver et Fond paa 100.000 Gyl
den. Dette Fond skal især benyttes til 
at understøtte Ungdommens Flyvebe
vægelser. 

N. L. S., hvis Formand er Hr. C. 
Kolff, der iflg. >The Aeroplanec ogsaa 
er Formand for Aeroklubben, har nu 
sit Hovedkvarter paa den nye Sports
flyveplads Ypenburg, der ligger ved 
Hovedvejen mellem Haag og Rotter• 
dam. Hr. A. M. Schmidt Crans, en 
meget bekendt hollandsk Flyver, er 
Skolens Chefinstruktør. 

Der er Sportsflyveklubber 8 forskel
lige Steder i Landet. 1936 var ikke 
saa godt et Aar som 1935, hvilket til• 
dels skyldes daarligere Vejr. Der blev 
fløjet 3600 Timer mod 4300 i 1935. An
tallet af Flyvninger dalede fra 8560 
til ca. 7400. Men det er alligevel store 
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Tal. lait er der 213 Sportsflyvere med 
A-Certifikat i Holland (ved Begyndel
sen af 1937). Pr. 31. Decbr. 1936 hav
de Skolen 12 Maskiner. Disse flyver 
gennemsnitlig 279 Timer om Aaret, en 
Instruktør 366 Timer. Af de 12 Maski
ner er 11 hollandske, 1 engelsk (D. H. 
Tiger l\foth). Der er 3 Pander-Maski
ner og 8 Koolhoven-Maskiner. F. K. 4(i 
er Standardtypen. Det er et alminde
ligt Biplan, tosædet, lukket eller aa
ben, udrustet med en Gipsy l\Iajor l\lo
tor. Skolen har ogsaa hafl et tosædet 
Svæveplan, Type Grunau 8, men del 
er blevet solgt til del hollandske Svæ
veflyvningsinstitut. Man eksperimen
terer med andre Maskiner, f. Eks. den 
mærkelige hollandske Scheldemusch 
og den amerikanske Aeronea .. Det er 
billigere at flyve med sidstnævnte lille 
Maskine pr. Time end med de norma
le Skolemaskiner. Men det har vist 
sig, at man maa bruge flere Timer til 
at opnaa A-Certifikat. Endvidere skal 
Motoren overhales efter 250 Timers 
Forløb (Hovedeftersyn). Det er fire 
Gange saa ofte som den glimrende 
Gipsy Major Motor. Med de alminde
lige Maskiner regnes med ca. 20 Ti
mer it ca. 20 Gylden (ca. 50 Kroner) 
til A- Certifikat. Det har vist sig, at 
Folk, der i Forvejen er Svæveflyvere, 
klarer sig med omkring 16 Timer. 
i\lan opnaar saaledes ikke nogen øko
nomisk Besparelse ved først at lade 
Folk lære Svæveflyvning; men man 
kan naturligvis faa de uegnede sor
teret fra paa den l\Iaade. 

Af de 27 private Sportsmaskiner, 
som pr. 1. Jan. 1937 fandtes i Holland, 
er de allerfleste betydeligt mere mo
derne end de Sportsmaskiner, vi har 
i Danmark. Kun 6 er af hollandsk Fa
brikat. 11 er De Havilland Typer, (3 
Moth, · 7 Puss- eller Leopard Moth og 
1 Dragonfly). Endvidere er der mo
derne Maskiner som Pereival Gull , 
Miles Falcon, Monospar, Typer, som 
man kun kan drømme om her i Lan
det. 

Svæveflyvningen i Holland er sam
let under >Nederlandsche Bond van 
Zweefclubs«. Dette Forbund omfatter 
:12 Grupper med ialt 900 Medlemmer. 

Der er endvidere 40 Modelflyve
klubber med ialt ca. 1000 Medlemmer 
i Holland. Holland var repræsenteret 
ved Wakefieldkonkurrencen i Aar i 
England, men de blev alle placerede 
meget langt nede. Den bedste Holl:cn
der blev Nr. 37 med en Gennemsnits
tid paa 35,1 Sek. Til Sammenligning 
kan tjene, at den daarligst placerede 
Svensker iflg. >Flygning« blev Nr. 21 
- og han var endda meget uheldig. 

10 

Alt i alt staar Luftsporten ganske 
pænt i Holland, men naar man tager 
det store Befolkningstal i Betragtning, 
bliver man egentlig slet ikke saa im
poneret. Det gør man derimod af 
Svejts. 

Luftsporten i dette Land er samlet 
under >Aero Club der Schweiz«. Den
ne Aeroklub er delt i Sektioner. I det
te lille Land, mindre end Danmark, 
var der ved Slutningen af 1936 ialt 21 
Sektioner. Under disse Sektioner staar 
igen Afdelinger for Motorflyvning, 
Svæveflyvning og Modelflyvning. 

Aeroklubben havde ved 1937's Be
gyndelse 3200 Medlemmer. De er ved 
at gennemføre en storstilet Propagan
da for at faa mange flere Medlemmer, 
saaledes som de for Resten gør i Sve
rige. D. K. D. Ae. S. havde ved Aa
rets Begyndelse ca. 450 Medlemmer! 
Luftsporten i Svejts omfatter imidler
tid mere end de 3200. Der er ialt 
850 Svæveflyvere (ved Slutningen af 
1936) og af disse er kun ca. 150 Med
lemmer af Aeroklubben. Og saa kom
mer der endvidere de mange Model
flyvere. Mange Svæve- og Modelflyve
klubber er nok under Aeroklubben; 
men de er tilsluttet paa en saadan 
Maade, at hver Klub kun staar som et 
Medlem. 

Foruden de almindelige Medlemmer 
har Svejts ogsaa >Jugendmitgliederc. 
Aldersgrænsen er 18 Aar opefter. ivlan 
tænker iflg. >Schweizer Aero Revne« 
paa at indføre endnu en Kategori af 
Medlemmer. Der skulde ingen Al
dersgrænse være. Disse Medlemmer 
skulde ikke betale saa stort direkte 
Kontingent, men skulde kunne opvise 
et vist Antal Bygge- eller Flyvetimer 
indenfor Svæve- eller Modelflyvningen 
(12- 36 Timer mdl.) Man har er
kendt, at de mange Hundrede Arbejds
timer ogsaa kommer Flyvningen til 
Gode. 

Kontingent betales til Sektionerne, 
der saa atter betaler til Aeroklubben. 
Til denne betaler et Medlem aarlig 20 

25 fr. (svare næsten til danske Kro
ner). Dette er jo naturligvis for højt 
for mange Svæve- og Modelflyvere, 
der ogsaa skal betale Kontingent lil 
deres Grupper. Og mange overskrider 
Aldersgrænsen for >Jugendmilglie
der«. Disse betaler til Cen tralkasscn 
aarlig 4 fr. og til Sektionen 1 fr. De 
har alle alm Medlemmers Fordele 
som Adgang til Foredrag, Udstillin
ger, Stævner, de faar >Schweizer 
Aero Revuec o. s. v. Blot har de ikke 
aktiv Stemmeret, og det kan det maa
ske være meget rart at være fri for. 
Blandt de andre Fordele, Aeroklubhen 

yder sine Medlemmer, er 10 % paa 
Swissair's og paa nogle af Air France's 
Ruter. 

Den nye Medlemskategori skulde 
foruden Arbejdstimerne betale 10 fr. 
aarlig. Deraf gaar 3 til Bladet, 3 Lil 
Centralkassen og 4 til Sektionen. De 
vil saaledes betale 10- 15 fr. mindre 
end ordinære Medlemmer; men de 
skal kunne opvise 2- 400 kontrollerede 
Arbejdstimer, der ganske er viet Fly,•
ningen. 

Jeg har omtalt disse Forhold saa 
nøje, da jeg mener, at vi kan lære en 
Del deraf, og jeg haaber, at Aeronau
tisk Selskabs Bestyrelse vil lægge 
Mærke dertil. 

Til de 21 Sektioner er der slullet 
15 Motorflyveklubber. I Skoleflyvning 
er der i 1936 udført ca. 1400 Timer. 
I alm. Sportsflyvning 500 Timer. Jall 
ca. 7200 Timer. (1935: 6700). 

I Slutningen af 1935 var der !J9 ci
vile Maskiner i Svejts. I Løbet af 193(i 
kom der 25 nye til, medens 23 blev 
strøget. Af de 25 nye var 18 Sports
maskiner. Tænk, hvis vi fik 18 nye 
paa et Aar! - I Begyndelsen af 1937 
havde de saaledes 101 Civilmaskiner. 
Af disse er ikke mindre end 7:1 
Sportsmaskiner - og tilmed gennem
gaaende moderne Typer. Svejts har 
275 Civilflyvere, hvoraf 31 er Trafik
flyvere. Dette er meget fint i Sammen
ligning med Holland, da Holland har 
dobbelt saa mange Indbyggere som 
Svejts. Hvordan det er i Sammenlig
ning med Danmark, skal jeg undlade 
at sige. 

Selv Ballonsporten er der Liv i, 
omend den er i Tilbagegang. Der er 
2 Grupper, og de foretog i 1936 13 
Farter (1935: 35 Farter). I alt fløj de 
ca. 3000 km paa 100 Timer. 

Svæveflyvning: 51 Grupper (Dan
mark har paa Papiret 29). I 1935 ud
stedtes ialt 233 Certifikater (133 A, 61 
B, 37 C og 2 Sølv-C). Hvad er de til
svarende Tal for Danmark, Hr. Dochc
dahl? Hr. Dochedahl svarer 3 A og 
2 B (Flyv, Nr. 1 1937). 

Om Modelflyvningen foreligger der 
kun faa Oplysninger i Tal. Men der 
synes at være betydeligt mere Liv i 
de 26 eksisterende Grupper end i de 
23 danske. 

Jeg haaber, at Læserne nu har faael 
et godt Indtryk af Luftsportens Stand
punkt i Holland og Svejts. Jeg har 
ikke foretaget ret mange direkte Sam
menligninger med Danmark, da det 
er alt for sørgeligt at se det paa Tr)•k. 
Det overlader jeg til Læserne selv. 

Lord Percy. 



Radiosikkerhedstjenesten forbedres paa 4500 km Flyverute 

EFTERHAANDEN som Luftruterne 
strækker længere og længere Ud

løbere ud, ofte fra Verdensdel til Ver
densdel og over øde og ubeboet Ter
rain, maa der følge en Udbygning af 
Jordorganisationen med Radio- og 
Vejrtjeneste for at muliggøre den re
gelmæssige Beflyvning, der uafhængig 
af Dag og Nat og af Vind og Vejr er 
Grundlaget for al Trafikflyvning. 

Som et Led i denne Udvikling kan 
nævnes, at det franske Luftfartsmini
sterium nu er ifærd med at forbedre 
Radiosikkerhedstjenesten ved Anlæg 
af Pejlstationer paa 4500 km Luftrute 
i Nordafrika. 

Antennesystemet der benyttes ved et Adcock-Pejlanlæg (Fabrikat: Standard}. 

Materiellet hertil, der leveres af 
Standard Electrics franske Søstersel
skab Le Materiel Telephonique, Paris, 
bestaar af 24 Pejlanlæg udført efter 
Standard-Adcock-Systemet, som Mar
coniselskabet ogsaa anvender, og som 
benyttes en bel Del i England. 

Naar Valget er faldet paa et Adcock
System, er Grunden den, at disse Pejl
anlæg er i Stand til at pejle paa alle 
Tider af Døgnet og pejler rigtigt, selv 
ved Solop- og Nedgang og om Natten, 

hvor det ellers er bekendt, at der me
get ofte optræder store Fejl ved andre 
almindeligere anvendte Pejlnalæg. 

Med Anlæg af 24 Pejlstationer paa 
4500 km Rute bliver Afstanden mel
lem de enkelte Pejlstationer omtrent 
200 km, saa den største Afs tand fra 
et Luftfartøj paa Ruten til en Pejlsta
tion vil højest kunne blive 100 km, 
hvilket maa siges at byde overordent
lig stor Sikkerhed ved Overflyvning 
af de paa kendelige Punkter saa fat
tige Ørkenstrækninger. 

Ruterne, der dækker det nordlige 
Afrika, Sahara og den vestafrikanske 

Statsunderstøttelse af Flyveklubber i England 
(Oversat frn ,Time; Trnde & Engineering• Oktober 1937) 

EN ny Overenskomst vedrørende Be
taling af Understøttelse til aner

kendte Privatflyveklubber er traadt I 
Kraft for et Tidsrum af 5 Aar fra 
den 1. April i Aar. 

Ifølge denne Overenskomst er Stør
relsen af det Beløb, en Klub kan 
modtage i Understøttelse, forøget fra 
34.000 til 45.000 aarligt; og der beta
les 10 Kr. i Timen indtil 20 Timer 
pr. Flyver for Flyvning, som udfø
res af Klubmedlemmer, der har Fly
vercertifikat. 

Dette nye Arrangement skulde væ
re værdifuldt for Flyveklubber; og 
det skulde opmuntre deres Medlem
mer til baade at forny deres Certifi
kater og at flyve mere og oftere. 

Den forøgede Hjælp, som gives her, 
kommer paa et Tidspunkt, hvor den 
er særlig tiltrængt, for Klubbernes 
Omkostninger er steget stærkt i det 
forløbne Aar. I mange Klubber har 
Betalingen for Solo-Flyvning ligget 

mellem 25 og 35 Kr. pr. Time; og det 
vil nu antagelig blive muligt at redu
cere disse Beløb for Klubmedlemmer 
med Certifikat. 

Det er en Fordel for Klubberne at 
have saa mange uddannede Flyvere 
som muligt, idet Air Ministry vil 
fortsætte med at betale 225 Kr. for 
hvert Certifikat, som fornyes, og 
Klubberne vil ogsaa fortsat modtage 
560 Kr. for hvert Medlem, som fuld
fører Prøverne for A-Certifikatet 
(udvidet Privatflyver Certifikat). 

I Øjeblikket findes der i England 
48 anerkendte Privatflyveklubber, 
som modtager Understøttelse. Det 
samlede Antal Medlemmer i disse 
Klubber udgør ca. 7000; og det gen
nemsnitlige Antal Certifikater, der 
bliver udstedt om Aaret, varierer fra 
10- 15 i de mindre Klubber til 80 -
100 i de større Klubber. Hidtil har 
kun meget faa Klubber været i Stand 
til at modtage den størst mulige Un
derstøttelse (som nævnt ovenfor). 

Rute til Sydamerika, vil blive beflø.ie~ 
af Luftfartøjer fra Air France, Swiss 
Air, Regia Air Afrique saavel som af 
andre Selskaber, f. Eks. Imperial Air
ways, der flyver over franske Terri
torium. Der befordres paa de nævnte 
Ruter saavel Passagerer som Post med 
Undtagelse af Sydamerikaruten, der 
normalt kun befordrer Post. 

Det paagældende Pejlsystem har 
allerede haft Lejlighed til at vise sin 
Anvendelighed, idet det har været be
nyttet paa den Del af den franske 
Sydamerika-Rute, der ligger i Frank
rig (Troyes - Toulouse Bordeaux). 

Air Ministry's samlede Omkostninger 
vedrørende denne Ordning med al 
understøtte Flyveklubbe,r beløber sig 
nu til ca. 785.000 Kr. 

Flyv's Modelkartoner 
PRIS: KR. 1,50 

Indeholder 4 forshellige 
Modeller af originale 
Flyvemasltiner, der han 
bruges til Modeltlyvning 

Glimrende Flyveegenskaber 

Kan bestilles i enhver 
Boghandel eller fra 

I ~lyv'J #~~~[~~;.;; I 
~111111111111111ll111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
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Meddelelser fra Det Kgl. Danske Aeronautiske Selskab HERHJEMME FRA 

Møde i Åeronautisk Selskab. 

SOM meddelt i ~Flyves Oktober
Nummer, vil Fru Oberstinde 

Ha1Tict Førslcv holde Foredrag i No
,·ember J'vlaaned om sin Uddannelse 
Lil Svæveflyver i Tyskland. 

Foredraget er nu fastsat til Tirsdag 
d. 16. ds. Kl. 20,00 i Dampskibsrederi
foreningens Festsal, Amaliegade 33 1. 

Foredragets Titel er: Paa SvæveHyver
kursus i Tyskland. 

Oberstinde Harriet Førslev. 

Vi har omtalt Oberstinde Førslevs 
l:clydelige Indsats paa Flyvningens 
1 lmrnade, og mange af vore Medlem
mer har udtrykt deres Glæde over at 
faa Lejligl,ed til at høre Oberstinden 
fortælle om sine Oplevelser som 
Svæveflyver. Vi imod.ekommer derfor 
sikkert vore Medlemmers Ønsker, 
naar vi forsøger at gøre Aftenen fest
lig ve1l en særlig selskabelig Sammen
komst efter Modet; denne finder Sted i 
Hotel d'Angleterre. Se iøvrigt de ud
sendte Kort. 

Offentlige Landingspladser 
og Lufthavne. 
Ing. Eskildsens Foredrag_ d. 15. Oktober. 

FOREDRAGSSALEN i Hotel Fønix 
var tæt pakket med Medlemmer, 

som kom for at høre vor første Luft
havnsekspert fortælle om de forskel
lige Krav ' - lrafikmæssige, sikker
hedsmæssige og byplanmæssige saa
vel som tekniske, praktiske og øko
nomiske o.s.v. til moderne Flyveplad
ser, offentlige Landingspladser og 
Lufthavne. 

Foredraget kunde ikke have været 
bedre, hvis hver Tilhører var kom
met tilstede med Ønsket om at faa 
ganske nøje Besked om, hvordan han 
skulde bære sig ad med al udvælge, 
planlægge og bygge en Lufthavn. 
Klart og koncist fik man Data og Op
lysninger serveret, - Ting, som man 
vidste i Forvejen og fandt naturlige, 
men som man alligevel vilde glemme 
i sit Projekt, og Ting, som man al
drig havde tænkt sig, kunde spille no
gen Rolle i denne Forbindelse. i\lan 
fik et grundigt Indtryk af, at en 
Lufthavn faas ikke ved blot at tage 
en Græsmark og sætte et Hegn om
kring. 

For dem, der ikke tænkte paa at 
bygge en Lufthavn, men alligevel in
teresserede sig for Problemerne, og 
som maaske syntes, at Luften svirre
de lidt vel meget med Tal, var der en 
Serie udmærkede og interessante 
Lysbilleder, som illustrerede de ofte 
lllCt!et store Vanskeligheder, der maa 
overvindes og de betydelige Summer, 
der maa ofres, for at man kan faa en 
effektiv og praktisk Lufthavn, som 
tilfredsstiller alle de Krav, en tids
svarende og sikker Beflyvn-ing stiller 

Flyvemaskiner 
bygges 

vedligehcldes 

repareres 

Skandinavisk Aero Industri A/s 

Ændringer og Forfremmelser indenfor 
Hærens Flyvertropper. 

SOM Resultat af den nye Hærlov er 
der pr. 1. Novbr. d. A. sket føl 

gende indenfor Hærens Flyver
tropper: 

Jyske Flyverafdeling er oprettet, og 
herunder hører 2. og 5. Eskadrille. 
Endvidere er l\lølleplankommandoen 
lågt ind under den nyoprettede Afde
ling, der som Chef har faael Oberst
løjtnant Ta(le ,1ndersen. I el Sjælland
ske Flyverafdeling hører 1., 3. og 4. 
Eskadrille, idet sidstnævn le er en For
stærkningseskadrille. Begge Afdelin
ger forbliver udlagt i Værløselejren. 

Kaptajn L. Bjarkov er udnævnt til 
Oberstløjtnant og ansat som Chef for 
Sjællandske Flyverafdeling, Kaptajn
løjtnant Kjelstrup er udnævnt til Kap
tajn, Premierløjtnant E. C. T. Jense/l 
til Kaptajnløjtnant, Stabsofficiant N. /(. 
Pedersen til Korpsofficiant, Overoffi
cianterne P. M. Poulse11 og C. M. F. 
Moge1zse11 Lil Slabsofficianler, Offi
cianterne li. P. Nielse11, Elli11g Chri
stensen og P. I(. Peder.~en til Over
officianler. 

Kaptajn C. C. Larsen er fralraadl 
som Chef for 5. Eskadrille og ansat 
som Chef for 1. Eskadrille; Kaptajn 

. T. Poulsell, Chef for Ballonparken, er 
tillige ansat som Chef for 5. Eska
drille, og Kaptajnløjntnant Pagh er 
ansat som Chef for 2. Eskadrille. 

(Fortsættes Side 10) 

ved Dag som ved Nat og under alle 
Vejrforhold. En moderne Lufthavn 
er ikke en Græsmark, - den er et 
vældigt og meget kompliceret l\faski
neri. 

LUFTHAVNEN• KASTRUP 868 
·h :l:æd: 1 li: t, s: t tr 
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FAAS I ALLE LUFTHAVNE JORDEN OVER. 
"/s DANSK-ENGELSK BENZIN & PETROLEUMS CO., SHELL-HUSET, KØBENHAVN V. 
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Fra Dansk SvæveØyver Union 

Dansk Svæveflyver Unlon's 
Generalforsamling. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION af
holdt Søndag den 3. Oktober aar

Jigt Repræsentantskabsmode i Odense. 
l\Iødet havde samlet s tor Tilslutning, 
idet der var mødt Repræsentanter fra 
11 Klubber, nemlig: 

Dansk Svæveflyver-Skoles Klub, Es
bjerg Flyveklub, Fyns Luftsport, Ha~
lev Flyveklub, Køge Svæveflyver 
Club, Silkeborg Flyveklub, Slagelse 
Flyveklub, >Aviatorc, Aalborg, >l\laa
gen af 1936«, København, Vestsjæl
lands Svæveflyver Gruppe og >Cmnu
Juc, København. 

Desuden overværede adskillige af 
Foreningernes Bestyrelser Modet, saa 
det blev en repræsentativ Forsam
ling, der klart viste den stærke Inter
esse, der efterhaanden er blevet for 
Svæveflyvningen. 

Mødets Forløb og den saglige Drøf
telse af Tingene viste endvidere, at 
Svæveflyver Unionen nu er ved at 
komme over de værste Børnesyg
domme. 

Af Formanden, Alf. Dochedahls, 
udførlige og omfattende Beretning 
fremgik det, at Unionen hos Aero
nautisk Selskab havde opnaaet Eneret 
paa Udstedelse af Svæveflyvercerlifi
kater samt Anerkendelse som eneste 
:\[ellemled mellem Selskabet og dan
~ke Svæveflyvere. Unionen havde i 
,\arets Løb truffet en Række Foran
-;taltninger for at faa Svæveflyvnin
gen ind under faste Rammer. Der 
var udarbejdet Regler for Bygning af 
Svæveplaner og Tilsyn med samme, 
indført nye Bestemmelser for Er
hvervelse af Certifikater paa Linie 
med de internationale, udgivet auto
riserede Flyvebøger og udgivet Teg
ninger til Bygning af et dansk Sko-

Aristokraten blandt Motorcycler 

--Et 8. P. Mærhc 

Uovertruffen Konstruktion 
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Højeste britisk Kvalltet 
Bllllgste danske Priser 

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 

le-Svæveplan. Unionen havde ved 
forskellige Lejligheder fungeret som 
Voldgiftsret ved Sager mellem Klub
berne, - den havde været repræsente
ret ved forskellige Udstillinger og 
Stævner, hvor der var uddelt Propa
gandamateriale og fremvist Films og 
Lysbilleder. 

Aaret havde i mange Retninger 
været el Prøveaar, og betegner del 
store Vendepunkt i dansk Svæveflyv
ning, idet denne er i rivende Tilta
gende over hele Landet, saaledes al 
der nu bliver god Brug for de i Aa
rels Løb indhøstede Erfaringer. I det 
kommende Aar forventes det, at de 
mange nystartede Foreninger vil til
slutte sig Unionen, og denne dermed 
opnaa den Styrkelse og Autoritet, der 
vil sætte den i Stand til at udrette 
noget for Klubberne. 

Beretningerne gav kun Anledning 
til kort Diskussion. 

Regnskabet afsluttes først til Nyl
aar, men Kassereren, Johs. Ol~en, 
København, oplyste, at det økonomi
~ke ikke stillede sig saa godt som øn
skeligt, idet det kneb for flere af 
Klubberne at betale det ret høje 
Kontingent, og Regnskabet balance
rede med Kr. 1228.13. 

Indkomne Forslag: Formanden gav 
Meddelelse om, at Kontingentet lil 
Aeronautisk Selskab næste Aar vilde 
blive forhøjet. Dette gav Anledning 
til en Diskussion om Forholdet lil 
Selskabet. 

Vestsjællands Svæveflyver Gruppe 
foreslog Udskrivelse af Danmarksme
sterskab for Svæveflyvere. Desuden 
Oprettelse af en officiel Rekordliste 
for Svæveflyvning, samt Regler for 
Kontrol ved Rekordforsøg. Henvistes 
til et Sportsudvalg. 

Endelig foreslog Gruppen, at Unio
nen arrangerer belærende Møder med 
Besøg paa Virksomheder, Værksteder 
o. lign., for at Medlemmer med min
dre Erfaring, saavel i Bygning som i 
Flyvning, kan lære noget. Toges til 
Efterretning. 

En Klage fra Aalborg behandledes, 
og del paalagdes Unionens Bestyrelse 
at sørge for at faa rettet et uheldigt 
Forhold. 

Til Bestyrelsen ønskede Johs. Ol
sen, København, ikke Genvalg. I hans 
Sted valgtes Henry Petersen, Køben
havn. Desuden gaves der Bestyrelsen 
Bemyndigelse til at supplere sig med 
yderligere 2 Medlemmer. 

Efter Mørlet var der en animeret 
Spisning, hvor bl. a. Løjtnant Pollner 
fortalte om sine Oplevelser under ~i
ne Forsøg paa at flyve Ellehammers 

Maskine paa Kløvermarken, og slutte
ligt holdt Hr. Ing. E. Vøgg el Fore
drag med Lysbilleder om Svæve1'1yv
ning i Tyskland i Dag. Det intere!>
sante Foredrag var i det væsentlige 
en Beretning fra Hr. Vøgg's Ophold 
paa et 14 Dages Kursus paa den tyske 
Svæveflyverskole paa Hornberg. Der
efter fremviste Formanden, Hr. Do
chedahl, en Filmsreportage af køben
havnske Svæveflyveres Flyvninger. 

ca. 
* 

Holbæk Flyveklub afholder e n Fly
veudstilling i Holbæk i Dagene fra d . 
26.- 28. November. 

* 
Svæveflyvergruppen »Cumulu« er 

flyttet til større og mere hensigt ~
mæssige Lokaler paa Blegdamsvej 
118, Kbhvn. Ø. 

* 
Dansk Svæveflyverskoles Klub har 

forlagt Øvelserne til Eksercerpladsen 
ved Værløselejren. 

* 
I Værløse Svæveflyverklub er man 

nu saa vidt med >Stameren «, al den
ne skal b'eklædes, og i Løbet af For
aarel kan der tages fat paa Begynder-
flyvningerne . 

* 
I Middelfart vil der nu ogsaa blive 

starlet en Svæveflyverklub. Henven
delse kan ske til Hr. Konstruktør B. 
0. Andersen, Middelfart. 

* 
Den gamle Historie med, at alle l\lo

delflyvere senere vil blive Svævefly
vere har atter vist sig at være en 
Kendsgerning, idet Formanden for 
Odense Modelflyveklub sammen merl 
nogle Jævnaldrende er gaael i Gang 
med at bygge et Svæveplan efter 
Unionens Tegninger. 

Luftf artf orsi kringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 
Fraktion for Danmark 

Tlf. Central 12793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 



!STUS-DAGENE 1937 Resultater fra JSTUS-Dagene 1937. 

Alpeflyvningerne. 
Samtlige Resultater: 1. Karch og 

Klein 225 km, 2. Krackt 234 km, 3. 
Ruthardt 187 km. 

Enkeltflyvninger: 1. Karch og Klein 
195 km, 2. Osam 180 km, 3. Krachl 
175 km (alle Tyskere). 

Alm. Længdeflyvninger: 
Samtlige Resultater : 1. Hanna 

Reitsch 412 km, 2. Haase 361 km, :1. 
Osam 320 km. 

Enkeltflyvninger: 1. Karch og Klein 
195 km, 2. Osam 180 km, 3. Krachl 
175 (alle Tyskere). Bedste Ydelse af 
Udlænding: Nessler, Frankrig, 108 km. 

Højdeflyvning: 
1. Karch (Tyskl.) 2980 m, 2. Krachl 

(Tyskl.) 2930 m, 3. Reitsch (Tyskl.) 
2620 m, 4. Dittmar (Tyskl.) 2340 111 

og 5. Nessler (Frankrig) 1570 m. All e 
Højder over Udløsningshøjden. 

Maalflyvninger: 
Samtl. Resultater: 1. Haase (Tyskl) 

159 km. 

Polsk Svæveflyver C W 5 ved Wasserkuppe. Enkellflyvn.: 1. Dittmar 110 km. 

!STUS-Dagene i Salzburg afholdtes i 
Dagene 27 .- 31. Maj d. A. under 

Ledelse af Prof. Dr. Georgi og Fyrst 
Kinsky, Præsident for Oestr. Aero
Club, og havde samlet 40 Piloter og 
33 Maskiner fra 6 Nationer. Som 
Startpladser fungerede Flyvepladsen 
Maxglan ved Salzburg for Flyvema
skinslæb, og Pladserne Zistclalm og Gains
berg benyttedes til Gummitovstarterne. 

Den første Dag gennemførtes 26 
Starter med Udløsning i 800 m Højde, 
og flere af Piloterne benyttede sig af 
en Nord-Vest Uvejrsfront, hvorved 
Flugkapitiin Hanna Reitscb udførte 
en Flyvning, til Byen Steyer, paa 108 
km. Karcb (Miincben) fløj 43 km til 
Saalfelden, og Salzburgerpiloten Munz 
38 km til Frankenmarkt. 

Om Fredagen startedes fra l\Iazglan, 
og ikke mindre end 50 Slæbestarter 
fandt Sted. Konkurrencen gjaldt den 
længste Strækning, mindst 100 km. 
Hanna Reitscb landede igen i Steyer 
samtidig med Heini Dittmar. De øv
rige Deltagere fløj under de 100 km. 
Hasse (Berlin) fløj med >Minimoa« 
72 km., Wiedener (Innsbruck) 65 km 
og Nessler (Frankrig) 44 km. 

Den tredie Dag gav bedre Resulta
ter, idet Osqm fra Darmstadt med en 
> Windspiel« fløj 140 km, og ved et 

.Forsøg paa at overflyve Alperne 
maatte Kracht (Aachen) efter 55 km 
Flyvning lande og ligeledes Wiedener 
(Innsbruck) efter 51 km til St. Johan. 
Dog havde Kracht vundet Dagspræ
mien for den største Højde, 2290 m. 

Anerkendingspris: 
Bedste Dame: Hanna Reitsch 

(Tyskl.). Bedste Østrigerinde: Frk. 
Emmy Rohretz. I Alpeflyvning: CSR : 
Silhan; Ungarn: Stef; Østrig: Wied
ner. 

Dagspris: 
1. Dag: Frena, Østrig (Omflyvning 

af Untersberg-Gaisberg-Flyvepladsen), 
Udløsningshøjde 800 m. 

2. Dag: Dittmar og Reitsch, største 
Stræk 108 km. 

3. Dag: Kracht og Klein, største 
Højde 2290 m over Starten. 

4. Dag: Karch og Klein, største 
Stræk i Alpeflyvning 195 km. Haase, 
største Stræk i Alpeflyvning 130 km. 

5. Dag: Osam, længste Flyvetid 2 
Tim. 49 Min. (alle Tyskere). 

FLYVEMASKINER OG TILBEHØR 

K. L. G. Tændrør 
Type V. 12 

Laerred 
Krydsfiner 
Plexiglas 
Propeller 
K. L. G. Taendrør 

Faas hos 

ALFRED RAFFEL A/s 
Farvergade 15 Telefon C. 6395 
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--------------FRAMODELKLUBBERNE 
Modelflyveklubben "Arrow", Roskilde, 

meddeler: 

KLUBBENS Medlemstal er steget 
jævnt i det halve Aar, den har 

eksisteret. Nu da Klubben har faaet 
eget Værksted, er Energien og Ar
bejdslysten rigtig kommet frem. Og 
de ca. 20 Medlemmer har e'fterhaan
den fremstillet mange forskellige Modeller. 

Det er fortrinsvis tyske Modeller, 
der bygges. >Knirpsc i Højstart har 
fløjet 1 Min. 30 Sek. >Slrolchc er byg-

En Del af Klubbens aktive Medlemmer. 

gel af adskillige Medlemmer, og der 
er opnaaet Flyvninger paa indtil 4 Min. 

De store Modeller samt en Mængde 
andre har været beset paa Hotel 
>Prinsen«, hvor Klubben for nylig 
havde arrangeret en lille Udstilling. 

Endvidere har der været afholdt en 
Opvi·ming, hvor der deltog 20 Model
ler. Stævnet var besøgt af 150 Men
nesker, som interesseret fulgte Begi
venhederne. Begyndelsen var imidler
tid ikke saa god, idet en , Strolchc, 
netop da den skulde udløse i Høj
start, klappede Planet sammen og nok 
saa nydeligt gik i Spinn, til stor Mor
skab for Publikum. Latteren for
svandt dog snart til Fordel for Beun
dring, da man saa Modellen >Fafnir« 
hæve sig støt og roligt og langsomt 
kredse rundt for til Slut al lande i 
faretruende Nærhed af Tilskuerne. 

Af andre Modeller under Bygning 
er en >Gentsch«, en >Strolch« med 

Vingefang 2,70 m og en Selvkonstruk
tion paa 3,60 m. Af Flensted Jensens 
Modeller har Klubben 7, som alle fly
ver fint. 

Vi er nu tilmeldt >Dansk Modelfly
ver Forbund« og haaber, Klubberne 
Landet over vil gøre det samme, saa
ledes at der kan blive sat nogle gode 
Stævner igang og ellers komme en 
Ordning paa Emblemspørgsmaalet og 
meget andet. Børge Johansen, 

Formand. 

Modelflyvehandetens Benjamin. 

DANSK MODELFLYVNING har haft 
en kometagtig Udvikling. Som en 

Forløber til denne Udvikling kom 
Flensted Jensens udmærkede Bog 
>Modelflyvning«. Denne Bog medførte 
indirekte Dannelsen af Odense Model
Flyveklub, som i et Aar stod som den 
eneste af sin Art her i Landet. Da 
, Flyv« fra August 1936 begyndte en 
Propaganda for Modelflyvningen, blev 
Resultatet ogsaa, at der i et Aar blev 
dannet omtrent to Modelflyveklubber 
om Maaneden. Vort store Maal >Dansk 
Modelflyver Forbund« er nu blevet til 
Virkelighed. En Slags Maalestok for 
denne rivende Udvikling har man i 
Skabelsen af en ny dansk Handels
branche: Handelen med Modelmate
rialer. Hidtil havde denne Handel for 
en stor Del været i udenlandske Hæn
der. Først aabnedes en Forretning i 
Hovedstaden (Helge Nielsen). Denne 
fulgtes i Provinsen af Firmaet »Model
Materiale« i »de Vestjyders Land«, i 
Tarm. I »Flyv«s Julinummer blev Læ
serne præsenteret for en Annonce fra 
et nyt Firma >Dansk Modelflyveindu
stri«, Skjern. Denne Egn er saaledes 
blevet et Modelhandelens Centrum. 
»Flyv« har fra »Dansk Modelflyve
industri« modtaget nogle nydelige 
Brochurer over SV-HI, som i Øjeblik
ket sidder inde med den absolute 
danske Rekord for Svævemodeller 
med en Tid saa fin som 8 Min. 57,6 
Sek. og en Distance paa 9050 m. Med 
hvert Byggesæt følger en overskuelig 
Tegning i Blaatryk og en let forstaae
lig Byggeanvisning. Dansk Model
flyveindustri har udsat en kontant 

- Jeg kan med det samme meddele Dem, at Klubben har 
været uhyre tilfreds med ,det Materiale, som De har sendt 
os. Krydsfineret var af en ypperlig Kvalitet, og Listerne var 
skaaret saa nøjagtigt ud, at vi blev overraskede. Det vilde 
derfor glæde os meget, om De ogsaa vilde optage Forhand
lingen af Balsa. Med Haab om forretningens Udvidelse, 
paa Klubbens Vegne, H. J. Agerly, Als Modelflyveklub. 
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Dette er blot en Prøve paa den Mængde taknemmelige Breve, som vi faar, og ud 
fra disse har vi set os nødsaget til at udvide Forretningen med 100 Ofo, deriblandt 
ogsaa Balsa. Dansk Modelflyveindustri, Skjern. - Prislisten er gratis og portofri. 

Pengepræmie (hvor stor ved vi ikke) 
til den, som med en af originalt Byg
gesæt bygget SV-HI sætter en ny Dan
marksrekord. Firmaet modtager og
saa Ordrer paa Metalprydsmodeller af 
20 forskellige Flyvemaskiner i For
holdet 1/ 100 til 1/ ,00, Dansk Modelflyve
industri forhandler desforuden alle 
tænkelige Modelmaterialer som Lister, 
Krydsfiner, Balsatræ, Beklædnings
papirer, Celluloid, Gummisnore, Pro
peller, Dopesprøjter o. m. m. Der by
des Medlemmerne af Dansk Modelfly
ver Forbund den Fordel at faa 10 % 
Rabat gennem Klubaddressen. Det er 
derfor tilraadeligt for de Klubber, 
som ikke er tilsluttet Forbundet, sna
rest at melde sig ind. Motto: Ingen 
Klub udenfor Dansk Modelflyver For
bund. Sir John. 

Als Modelflyveklub skriver W »Flyv«. 

KLUBBEN har haft mange Oplevel
ser, siden vi skrev til Dem sidst. 

Søndag den 22. August var en stor 
Del af Medlemmerne til Flyvedag i 
Slesvig. 20.000 Tilskuere havde her 
Lejlighed til at se Tysklands bedste 

Motormodellen H. N .12 Kr. 5. 7 5 
do. do. Byggesæt » 3.25 

Modeltegninger. 
Alt i Modelmaterialer. 
Prisliste sendes mod Porto. 

Helge Nielse'n, 
Guldbergsgade 724, Kbhvn. N. 

En rigtig Model 

M.otor,,M.odellen »JUTLANDIA« 
Modellen - som kan holde. 
flyver - selv i stærk Blæst. 

Beklædt med Silke. 
Alt Tilbehør - færdig Propel 
Aksel - Landingsstel og Hjul. 

Komplet Byggesæt Pris Kr. 7,00. 
Spændvidde 80 cm. 

Prisliste over øvrige Modeller sendes 
mod 15 Øre til Frimærker. 

MODEL MATERIALE• TARM. 



Motor- og Svæveflyvere gøre Kunst
flyvning. Dagen begyndte med Start 
af 40 Svævemodeller, og det var for
bavsende, hvilke gode Resultater der 
opnaaedes paa den fuldstændig flade 
Flyveplads. Derefter fulgte Numrene 
Slag paa Slag. Rekord- og Øvelsespla
ner blev slæbt op med Bil og Flyve
maskine, Motorsvæveren starter, laver 
elegante Loopings og slaar Motoren 
fra, da den er højt oppe, for at vende 
tilbage til Jorden i Glideflugt. En Ma
skine med 2 200 PS Motorer viser 
Langsomflyvning; paa Planerne sid
der særlige Indretninger, der virker 
hemmende og derved hjælper Maski
nen til ganske langsom Flyvning. Og-

saa Motorkunstflyverne viser, hvad de 
kan. Maskinerne laver alle mulige og 
umulige Kunstfigurer, spinner, looper 
og kommer godt fra alt. Af Flyverne 
kan særlig Heinz Huth og Jachtmann 
nævnes. Fra Klokken 9 om Morgenen 
til langt ud paa Eftermiddagen fløj 
den store Trafikmaskine Ju 52 uaf
brudt med Passagerer. Allerede Dagen 
før Stævnet var alle Rundflyvnings
billetter solgt. 

Klubbens næste Mærkeqag var den 
Dag, da en Danmarksrekord blev 
slaaet. Det var en >Winkler-Junior«, 
der· slog Rekorden i Klasse Xc (Svæve
modeller under 100 cm Spændvidde, 
Højstart) ved en Længdeflyvning paa 

VI BYOOER EN MODEL 
(Sluttet) 

Beklædning. 

Af Per Weishaupt. 

Papirnæse: En Del Modeller, bl. a. 
Baby og Strolch, der ikke har Hjælpe
ribber, har paa Forkanten en Papir
næse til at forhiudre Beklædningen i 
at falde ind mellem Ribberne. Man an
vender noget ret stift Skrivepapir el
ler lign,ende. Japanpapir kan bruges, 
naar man er meget øvet. Papiret klip
pes til ikke for store Stykker, der smø
res Lim paa Ribber, og Lister og Pa
pirnæser anbringes. Omkring hver 
Ribbe anbringes et Gummibaand. 
Men pas paa, at det ikke sidder ved 
Siden af Ribben og saaledes trækker 
Papiret ned. 

Materialer: Selve Beklædningsmate
rialet afhænger af Modellens Størrelse 
og Art. Ganske smaa Motormodeller 
kan bruge Silkepapir - 4- 5 Øre Ar
ket. Det er nu ikke ret stærkt. Det 
tyndeste Japanpapir er ca. 4- 5 Gange 
stærkere og kan anvendes paa ret sto
re Motormodeller. Tykkere Japan.papir 
er meget stærkt og kan anvendes med 
Held til store Motor- og Svævemodel
ler. Og Japanpapir er let at beklæde 
med. Madpapir kan bruges i Nødstil
fælde. Vil man have noget virkeligt 
stærkt og holdbart, saa anvender man 
Silketøj eller indisk Moll. Silkestoffer 
er dyre, men lette. Chiffon er mere 
end 10 Gange stærkere end Silkepapir. 
Moll er udmærket til Svævemodeller 
fra Baby-Størrelse og opad. Det kan 
faas i alle Farver, saa man sparer Ma
ling. Det er betydeligt stærkere end 
Chiffon,· men ogsaa tungere. Det stram
mes udmærket af Dopen. 

Det tynde Japanpapir, Silkepapir o. 
lign. kan man fastsætte med Dope. 

EIiers bruges en ikke ret tyk Koldlim, 
der smøres paa Lister og Ribber. 
Kom ikke for meget paa. I Begyndel
sen skal man ikke beklæde for store 
Stykker ad Gangen. Naar man har 
lidt mere Øvelse, kan man først fast
lime Stykket paa Midterribben og, 
naar det er tørt, beklæde hele Plan
halvdelen i et Stykke. Saa kan man 
ogsaa trække det stærkt ud, saa det 
bliver stramt. Man beklæder Overside 
og Underside hver for sig, Undersiden 
først. Beklædningsmaterialet klippes 
først til efter Planets Omrids, dog saa
ledes, at der er en lille Kant, der ra
ger ud over, og som kan bukkes om 
og fastlimes paa den anden Side. Pas 
endelig paa ikke at dryppe Limklat
ter paa Papiret eller Tøjet. Sørg des
uden for, at Traadene i Tøjet gaar paa 
langs og tværs af Planet eller Krop
pen, ikke skævt. Det gælder jo om, 
at Beklædningen sidder stramt og ik
ke falder ind mellem Ribberne, Ila Pla
nets Profil derved ødelægges. Derfor 
skal man altid stramme kraftigt ud i 
Længderetningen, ikke i Tværretningen. 
Dope. 

Dopen bruges til at tætne og stram
me Beklædningen. Man kan købe fær
dig Dope, eller man kan fremstille no
get selv. Det sker ved, at man klipper 
Celloluid (gamle Bilruder eller lig
nende) i Smaastykker og hælder Ace
tone paa. Acetonen skal staa lidt op 
over Celluloidet. Acetonen købes paa 
Apoteket, hvor man for Resten ogsaa 
kan faa Celluloidspaaner. Dopen laves 
og opbevares i et tæt Glas, for Eks
empel et Syltetøjsglas. Hvis man ret 
ofte rører rundt i den og hælder godt 

398 Meter; den tidligere Rekord var 
150 Meter. 

Ogsaa Sønderborg har haft Flyve
opvisning. Det var to Flyverløjtnan
ter, der gav en smuk Opvisning. Næ
sten alle Klubmedlemmerne overvæ
rede Opvisningen. 

MODELFLYVEKLUBBEN »SVALEN» 
i Hobro arbejder sig støt og ro

ligt frem - skriver Formanden, Herr 
Orla Mortensen, Viborggade 6. Klub
ben har efterhaanden en god Model
bestand. Den bedste Tid ligger stadig 
omkring 1 Min. 30 Sek. Jens Christen
sens Flensted-Jensen-Model S.F. 19 har 
opnaaet de fineste Resultater. 

med Acetone paa, varer det nogle Ti
mer, ellers nogle Døgn, at faa Dopen 
fremstillet. Dennes Tykkelse retter sig 
efter Modellen og Materialet. Er det 
en spinkel Balsamodel med tyndeste 
Japanpapir, skal den være tynd som 
Vand. Men til store Svævemodeller 
med Moll kan den godt være ret tyk. 

Vi doper for Eksempel et Plan. 
Dopningen skal helst foregaa i et ret 
varmt Rum med god Ventilation. EI
iers kommer der hvide Skjolder. Er 
Beklædningen ikke i Forvejen stram 
overalt, men har Folder, saa fugter 
man disse Steder mei;l lidt Vand først. 
Planet bringes i Spænd, og man doper 
Oversiden. Naar den er helt tør, faar 
Undersiden en Omgang. Naar den er 
næsten tør, bringes den atter i Spænd. 
Dopen stryges paa med en blød Pen
sel. Man sørger for, at der kommer 
noget over det hele, og at det bliver 
jævnt. Hvor mange Gange Dope, det 
skal have, ailhænger ogsaa af Materiale 
og Styrke. En 2--3 Gange er normalt. 
Store· Svævemodeller kan taale lidt 
mere. Men det retter sig ogsaa efter 
Dopens Tykkelse. Efter Dopningen er 
det godt at holde Planet i Spænd en 
hel Dag. Saa holder det bedst For
men. Ror skal ikke have for meget 
Dope. Baade de og Kroppen dopes el
lers som Planet. Strygejern er meget 
anvendelige, naar man skal have no
get i Spænd, dog ikke ved alt for 
smaa og svage Modeller. 

Maling: Som Regel maler man ikke 
Modellerne, især ikke Motormodeller, 
men man kan faa Beklædningsstoffer 
af forskellig Farve.Ved Svævemodel
lerne spiller Vægten ikke saa stor Rol
le, og nogle Bogstaver og enkelte an
dre Ting kan godt live op paa Model
len. Man tegner først Omridset op og 
maler derefter med Lak. 

(Fortsættes Side 19) 
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NYT FRA ALLE LANDE 

Hvem flyver hurtigst? 

DET engelske Luflfarlsminislerium 
har nylig udsendt en Liste over 

Gennemsnitshastigheden for de forskellige 
europæiske Landes Trafikmaskiner. 

lndrc gb lre· 1 Gennemsnits· 
rede T rofih- hastighed 

mo1hincr miles pr Time 

Tyskland .... ... ... t:lli 144 
Schweitz . . . .. .. .... 20 143 
Italien .. .. .. . ...... 78 138 
Sverige .. .. . ....... rn 138 
Holland .. . .. ....... 46 13(i 
Frankrig .... .. ..... 87 129 
Czekoslovakiet .. . . . 26 128 
Polen .. .. ..... . . . .. 19 127 
England ... ........ 124 125 

Derefter kommer Rumænien og 
først langt, altfor langt nede i Ræk
ken møder vi Danmark. Fuksepladsen 
indtages af Grækenland med 93 miles 
pr. Time. 

Flyv1•b11ade i l\liddelh11vs11atruljen. 

FOR kort Tid siden forstærkedes de 
engelske Luftstyrker i Middelhavet 

med en Eskadrille af de bekendte 
s tore Singapore-Flyvebaade, der skal 
anvendes sammen med Flaadestyr
kerne til Afpatruljering af Handels
ruterne gennem Middelhavet mod de 
der opererende Piralundervandsbaadc 
og Piratluftfartøjer. 

EN "BLOCH 

(Shell Aviotion Ncws) 

Denne Type :vil i den nærmeste Fremtid blive indsat paa flere af Air France's 
Huler. Den er udstyret med to Gnome & Rhone 14 NO Motorer paa hver 880 HK 
og er helt igennem bygget af Meta!. Maskinen har Plads til 16 Passagerer og 4 Mands 

Besætning. l\faksimumshastigheden er 350 km/T. 

Deutsehe Lufthansu »Nordmeer«. 

(Shell ,\\•iation News) 

DET lyske 4-moloredc Ponlonmono
plan, der er bygget hos Blohm & 

Voss i Hamborg til Brug for Lufthansa's 
nordatlantiske Flyverute, har foretaget 
Turen fra Tyskland til New York via 
Azorerne paa 33½ Time. Den er udstyret 
med 4 .Junkers .Jumo 20fi Dieselmotorer. 

Overisningspro blemet. 

VED nogle Forsøgsflyvninger, som 

del engelske Luftministerium har 

ladet foretage for at undersøge Spørg~

maalel vedrørende Isdannelser, har 

det vist s ig, al Balanceklapperne un

dertiden kan blive blokeret. 

Hver Gang delle har fundet Sled, er 

del s kel, naar Flyvemaskinen er kom

met ind i et Bælte, hvor Luftens Tem

peratur ligger omkring Nulpunktet, 

efter at have fløjet nogen Tid under 

Forhold, hvor der har fundet Over

isning Sted. Ved denne Temperatur 

begyndte Isen paa Planernes og Klap

H V O R N Y T O G G A M M E L T M Ø D E S pernes Forkant at smelte og at bry-

(Foto : De Hnvllland Gazelle) 

En Dragon Rapide fra det ægyptiske Luftfartsselskab Misr Airlines flyver over 
Pyramiderne paa sin daglige Rute. 
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des, og man mener, at nogle af de løse 

Isslumper har fundet Vej ind i Aah

ningcn mellem Plan og Balanceklap, 

hvorved de bremser Klappens Bevre

gelse. 

Del første Tegn paa at Balance

klappen var ved at blive blokeret, 

vi ste s ig ved et kort sideværts Ryk i 

Pinden, der blev trukket ca. 1/4 ud al' 

sin normale Stilling. I hvert enkell 

Tilfælde visle det sig at være muligt 

at frigøre Klapperne ved at bevæge 

Pinden endnu mere til samme Side, 

som den var blevet trukket, idet Is

stumperne derved fik Plads til al 

kunne frigøres. Det hævdes, at et

hvert Forsøg paa at tvinge Pinden til
bage i sin normale Stilling, forinden 

Isstykkerne var kommet fri, blot vil 

blokere Klapperne endnu mere. 



Vi bygger en Model. 
(Fortsat fru Side li) 

- - og saa skal Modellen i Luften. 
(Se FLYV April 1937, Side 10- 11). 

Naar den har været ude, 
kan der let være hændet forskellige 
Ting. For Eksempel har Planet (eller 
Roret) trods alt trukket sig lidt skæ.vt. 
Det hænder nemlig. Er det ikke ret 
meget, bringes det direkte i Presse, 
evt. vrider man det lidt til den mod
satte Side. (Strygejern). Er det meget 
skævt, holder man det først i Damp, 
eller man giver det lidt tynd Dope. 

Rep_arationer har man ofte Brug for. 
Maaskc er der bare kommet et lille 
Hul i Beklædningen. Saa dopes en 
Lap paa. Er det en større Flænge, 
maa man beklæde et Stykke om. Ofte 
bliver en Forkantliste knækket eller 
slaaet ind mellem to Ribber. Man skæ
rer saa Beklædningen af der omkring 
og indføjer et nyt Stykke. (Se Fig. 
VIII). Derpaa beklædes og dopes igen. 

Større Havarier indtræder ofte. Som 
Regel betaler det sig at reparere. Og 
Reparationsarbejder er morsomme. Vi 
har været meget uheldige: Forpartiet 
af Kroppen er slaaet ind, og Planet 
næsten brækket. Vi tager Beklædnin
gen af Kroppens Forparti ·og fjerner 
de knuste Dele. Saa indføjes nye Li
stestykker, maaske skal der laves en 

IKLUBADRESSER 
(Fortsat fra Side 2) 

MODELFL YVEKLUBBER: 
AALBORG MODELFLYVEKLUB. 

v/ Hr. G. B. Høyaer, Rostrupsvej 7, Aalborg. 

ALS MODELFLYVEKLUB. 
Formand: Hr. H. Agerley, Blegen 9, Sonder 
borg. 

FREDERICIA li. 
Formand: Hr. Christian Micbelsen, Bajonetten 
12, Fredericia. 

GENTOFTE MODELFLYVEKLUBBERS SAMMEN• 
SLUTNING. 
Formand: Hr. Bent Ziegler, Sofievej 1, Heil. 
Herunder: 
GLOBUS AERO KLUB. 

Formand: Hr. Bent Ziegler, Bo!levej 1, Hel
lerup. 

SKOVSHOVED MODELFLYVEKLUB. 
Formand: Hr. H·. Bøcker Petersen, Kors• 
gaardsvej 3, Cbl. 

MODELFLYVEKLUBBEN »AERO«. 
Formand: Hr. Jobs. Rasmussen, Lykkegaards 
vej 3, Kolding. 

MODELFLYVEKLUBBEN »ARROWc, Roskilde. 
Formand: Hr. Børge Jobanaen, Købenbavna
vej 63, Roskilde. 

MODELFLYVEKLUBBEN CONDOR, Helsingør. 
Formand: Hr. P. Christiansen, Babroesvej 10, 
Helsingør. 

MODELFLYVEKLUBBEN »GLENTEN«, Haderslev. 
v/Hr. Jørgen Hansen, Storegade 41, Haderslev. 

MODELFl. YVEKLUBBEN »SPEED•, Randers. 
v/ Hr. Elmar Jacobsen, Hadsundvej 84, Ran
ders. 

ny Spante. Under Tørringen gøres i 
udstrakt Grad Brug af Tøjklemmer og 
Gummibaand. - Beklædningen tages 
af Planet omkring det knækkede Par
ti. Et Par nye Ribber maa laves, en 
enkelt kan maaske repareres ved Paa
limning af et lille Stykke Krydfiner. 
Nye Stykker Bjælke indføjes, og Mas
ser af Klemmer sættes paa. Det kan se 
heil fantastisk ud. Undertiden man 

man forstærke Sammenføjningssteder
ne med Krydsfinerstykker. Naar alt er 
tørt og lige, beklædes og dopes det 
igen, - og saa flyver vi videre. 

Til Slut et Par Ord om Balsa. Balsa 
er noget meget let, blødt og skørt 
sydamerikansk Træ, der især bruges 
til Motormodeller. Af Værktøj benyttes 
en meget skarp Kniv, Barberblad for 
Eksempel. Balsaet pudses af med me
get fint Sandpapir , og man maa kun 
pudse i den ene Retning. Danalin er 
udmærket til Sammenlimning og 
Koldlim kan ogsaa anvendes. 

Per W eishaupl. 

Til 
Læsel.'ne! 

OP;\I/EHKSOl\lHEDEN hen

ledes paa, at indlæg, Med

delelser o. lign., der ønskes optaget 

i »FLYV«, maa være Hedaktionen 

- Adr.: Vesterbrog. 60, Kbhvn. V. -

i Hænde senest den 20. i ;\laaneden 

for at kunne blive optaget i Bladets 

næste Nummer. 

H.eturporto maa vedlægges, hvis Ma

nuskripterne ønskes tilbagesendt. 

Forespørgsler o. lign. kan kun for

ventes besvarede, saafremt der er 

vedlagt Heturporto. 

Redaktionen. 

HERHJEMME FRA 
(Fortsat fra Side 12) 

l\"y Flyveleder -i Lufthavnen. 

LØJTNANT N. Buchhave, der det 
sidste Aar har været Næstkom

manderende ved 1. Eskadrille, har til
traadt Stillingen som Flyveleder af 
2. Grad i Kastrup Lufthavn under 
Chefen for Sikringstjenesten, Kaptajn
løjtnant Dalbro. 

I 
Aalborg Lufthavn. 

TIL Aalborgs nye Lufthavn ved Rød
slet har Byraadet bevilget over 1 

Mill. Kr. til Administrationsbygning, 
,Hangar, Lysanlæg og Radioinstalla
tion. 

Dødsfald. 

DEN tidligere Marineflyver, Orlogs
kaptajn Aage Victor er Natten 

mellem den 18. og 19. Oktober afgaaet 
ved Døden af Lungebetændelse paa 
Svendborg Sygehus. Orlogskaptajn 
Victor, der var født i 1895 i Svend
borg, var umiddelbart efter Krigen i 
nogle Aar tjenstgørende ved Marinens 
Flyvevæsen. For godt en halv Snes 
Aar siden blev han ansat som Direk
tør for Sydfynske Dampskibsselskab, 
og ved sin Død beklædte han en 
Række Tillirishverv i Svendborg. 

IKLUBADRESSERI 
I\IIODELKLUBBBEN 1ST, JØRGEN1, 

Formand: Hr. Einar Kamstrup, St. Jørgens• 
gade 18, Holstebro. 

MODELFLVEKLUBBEN »STORMSVALEN«. 
~·ormand : Aage Due Jensen, Skolegade 95, 
Esbjerg. 

MODELFLYVEKLUBB• N •IVALEN1, Hobro. 
Formand: Hr. Orla Mortensen, Viborggyde li. 
Hobro. 

MODELFLYVEKLUBBEN »BØLVVINGEN«. 
Frøderlola. 
Formand: Hr. K. Christiansen, Gotbersgade 15, 
Fredericia. 

MODELFLYVEKLUBBEN »SØLVØRNEN1. 
v/ Hr. 0. Poulsen, Værksted : Buddlngevej 252. 

ODENSE MODEL•FLYVEKLUB. 
Hr. Ebbe Krlng, Amtssygebuset, Odense. 

RINGKØBING MODELFLYVEKLUB. 
Formand: Hr. Jacob Skjødsbolm; HernlngveJ 
48, Ringkøbing. 

RINGSTED MODELFl.YVEKLUB. 
Formand: Hr. Kommunelærer Aage Cbristen
sen, Sjællandsgade 9, 1. tb. 

SILKEBORG MODELFLYVEKLUB. 
Formand: Poul Svelga&rd, Sølyøtvej 46, Alders
lyst, Sllkobor1. 

SKJERN MODELFL YVEKLUB. 
Formand: Hr. Maler Sv. Herborg, Kerøall6 H, 
Skjern. 

BERLINGSKE TIDl!NDl!I PLYVEKLUB. 

Pilestræde M, Kbbvn. Jr. 

DE UNGES FLYVEKLUB, 
Politikens Hus. Kbbn. K. 
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LUFTKØLEDE FLYVEMOTORER 

EN ny Serie "BRISTOL" Motorer - Pagasus 

XVIII - udstyret med TO-TRINS BLÆSER 

er nu bragt paa Markedet. - Denne Motor, d~r 

Resultatet af tre Aars Eksperimenter og Arbejde, 

forbinder de middeloverladede Typers store 

Ydelse i Starten med de højstoverladede Typers 

Maksimumydelse i store Høj

der. Blæseren og Motoren har 

været underkastet de samme 

strenge Prøver, 

som samtlige 

"Bristol" Motorer 

maa igennem, 

omfattende Prø

vemontering og 

Motorprøver, og 

har nu overstaaet 

den officielle 100-

Ti m e rs Prøve, 

hvorfra Tallene i 

hosstaaende Ta

bel stammer. 

PEGASUS XVIII 
MED TO-TRINS BLÆSER 

Ydelse 

Maksimum 
i Starten 

Maksimum ved 
vandret Flyvning 

(Fuldgas) 

Med middel Med højeste 
Overladning Overladning 

980 B.H.K. -
ved 2475 °/M. 

--
940 B.H.K. 900 B.H.K. 

ved 2600 °/M. ved 2600 °/M. 
i 1980 m i 5420 m 

Repræsenteret i 

Danmark og Island 

ved 

THE BRISTOL AEROPLANE CO. LID., BRISTOL, ENGLAND 
A. B. C. Hansen Comp,, 
Industribygningen, 

København V. 

PRIS: 
Pr. Aargang Kr. 4,20 
Pr. Nummer 35 Øre 

Ansvarlig overfor Presseloven: 
EJVIND CHRISTENSEN 
BOGTRYKKERI & FORLAG 
Vesterbrogade 60 - Telf. 13404 

' 
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HAWKER LUFTFARTØJ 

2 Omslagsbllledet: The de Ha1>llland "111bafros" lnfel'eonflnenfal Monoplan. 



~~~- ' ' 

TWO SPEED SUPERCHARGED T.l~E{ V!W~N~~t ~~\~:P. (Take off) 
• . . . • . • , •.. ~-~~.1t.: ·"'·· .•. ~ •. · ,, ' 

ARM S TRO N G S I D D E LE Y M O TO R S L TD.. CO V E NT RY, E N G LA N D . 
A!; 416 ~ 

'))ed 1<onkurrence{Lyvning 
afhænger Resultatet af 

Motorens Ydeevne 

'Dor 

Sh14A4 
er den paalidelige Flyvemotor 
til Skole, Rejse, Kunstflyvning, Konkurrence 

BRANDENBURGISCHE MOTORENWERK!--s_ 1, 
, GESELLSCHAFT MIT BESCHR:4NKTER HAFTUNG ~• -

BERLIN-SPANDAU 

--
Focka-Wulf .Stlaglltz" mad Sh 14 A 4 

Rapræ11ntant: 

SIEMENS ELEKTRICITETS AKTIESELSKAB 
Svagstr•msafdallngan 

BLEGDAMSVEJ 124 KØBENHAVN Ø 
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.,., ( IE IL O S IE .,., 
(LOVBESKYTTET) 

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

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

ENEFABRIKANTER: 

½ 0 .. IF .. A\ S IP 
(SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER) 
PRAGS BOULEVARD 37 - KØBENHAVN S. 
TBLBFON C. 6S, LOKAL 1.2 og 22 

Afgaaende Maskiner fra Kastrup Lufthavn: 
D. 900 Berlin 
D. 900 Amsterdam- Paris/London 
D. 900 Hamburg 
Hv. 900 Hamb.-Brilssel- Paris/Lond./Antw. 
D. 1000 Hamburg- London 
D. 1100 Malmll (til 2ll/ 11) 

D. 1200 Amsterdam- Rotterdam- Paris/Lond. 
D. 1220 Malmll 
Hv. 1320 Hamburg- London 
D. 1450 Stockholm 
Hv. 1500 Malmll 
D. 1500 Malmll 
Hv. 1605 Malmll 
D. 1805 Malmll 
D. 1915 Malmll 

D. = Daglig Hv. = Hverdage 

DET DANSKE 
LUFTFARTSELSKAB 
LUFTREJSEBUREAU - VESTERBROG. 2 - C. 8800 

-BENZIN
PETROLEUM 
-PARAFFIM
BHMDSELSOLIE 

DET FOREN EDE OLIE KOMPAGNI A/s 



Nr. 12 December 1937 10. Aargang 

Millioner til · 
Dansk Luftfart 

FOR alle Luftfartens Venner ,·ar det 
en glædelig Dag, da Trafikminister 

Fisker kunde meddele, at Forhandlin
gerne mellem Ministeriet og et privat 
Konsortium, der ønskede at tilføre Det 
Danske Luftfartselskab ny Kapital, var 
gaaet i Orden saaledes, at dansk Luft
fart kunde gaa Fremtiden i Møde vel 
rustet til større Opgaver end hidtil. 

Fra privat Side faar D. D. L. 2 Mil
lioner Kroner, for hvilket Beløb der 
udstedes Aktier, og det er Hensigten 
yderligere at udvide Aktiekapitalen 
med ½ Million, der skal udbydes of• 
fentlig paa Aktier a 50 Kr. og opefter. 
Selskabets Kapital, der er paa 700.000, 
vil saaledes efter Nyordningen komme 
op paa 3,2 Millioner. 

I Øjeblikket faar D.D. L. en aarlig 
Statsstøtte paa ¼ Million, men efter 
Nyordningen vil Statens Tilskud blive 
forhøjet, naar Antallet af Flyvekilome
ter overstiger 400.000 aarlig. For Flyv
ning udover dette Antal vil der blive 
ydet et Tilskud paa 25 Øre pr. km ind
til 600.000, og derudover 50 Øre pr. 
km indtil et Beløb paa ½ Million Kr. 

Nyordningen vil ogsaa i høj Grad 
komme den udenlandske Ruteflyvning 
til Gode, idet Selskabet bemyndiges til 
at anvende 50.000 Kr. aarlig til Drift 
af de hidtil ikke subventioner~de 

udenlandske Ruter. En Forudsætning 
for den nye Ordning er imidlertid, at 
det indenlandske Rutenet bliver udvidet. 

Det Danske Luftfartselskab faar for 
et Tidsrum af 10 Aar Koncessionen 
paa alle uden- og indenlandske Ruter 
- med Undtagelse af Provinsluftfart
selskabets, der foreløbig opretholdes 
selvstændig, men forberedes inddraget 
under D.D. L. !øvrigt kan Staten seh 
drive Ruter, som D.D. L. ikke vil dri
ve, men hvis der ydes Subvention til 

disse Ruter, skal de først tilbydes 
D. D. L. Efter de 10 Aars Forløb har 
Staten Ret til med et halvt Aars Varsel 
at , indløse alle Selskabets Aktier til en 
Værdi, udarbejdet paa Grundlag af 
sidste Aar:, Status, men højst til Kurs 
125. Det aarlige Udbytte maa efter 
Henlæggelser højst andrage 5 pCt. Af 
Bestyrelsens fem Medlemmer skal de 
to vælges af Ministeriet, og Selskabets 
Formand, der vil blive valgt af Be
styrelsen, skal godkendes af Ministe
riet. Der indskydes et nyt raadgiven
de Led i Selskabets Ledelse, et Repræ
sentantskab paa 15 Medlemmer, hvor
af Staten vælger en Tredjedel. D.D.L.s 
Vedtægter, Fartplaner og Materiel
Indkøb skal godkendes af Ministeriet 
for offentlige Arbejder. 

De Mænd, der i første Række har ar-

bejdet for at skaffe Det Danske Luft
fartselskab en haardt tiltrængt Kapi
tal fra privat Side, er Ingeniør Gunnar 
Larsen, Prins Axel og Ingeniør Per 
Kampmann, men bag den storstilede 
Støtte staar en Kreds af Landets stør
ste og mest kendte Virksomheder og 
Personligheder: Det Østasiatiske Kom
pagni, F. L. Smith og Co., De Forene
de Bryggerier, Carlsberg Bryggerierne, 
Aalborg Portland Cementfabrik, Land
mandsbanken, Privatbanken, Handels
banken, Dansk Industri-Syndikat, In
geniør Per Kampmann, Ingeniør 
Knud Højgaard, Fabrikant H. Hollesen 
og Skibsreder A. P. Møller. 

Naar det er lykkedes at bringe de 
mange Forhandlinger til et gunstigt 
Resultat, saa skyldes det i første Ræk
ke Trafikminister Fisker, der lige si
den sin Udnævnelse til Minister har 
fulgt Luftfarten med overordentlig 
stor Interesse og vel vidende, at det 
nye Trafikmiddel ikke kunde vinde 
frem uden økonomisk Støtte fra Sta
tens Side. Dansk Luftfart har paa 
mange Maader i den seneste Tid faaet 
et kraftigt Skub fremad, og hvis en
gang Lufttrafiken vokser sig saa stor, 
at den faar sin egen Minister, bør Tra
fikminister Fisker nævnes som Dan
marks første Luftfartsminister. 
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DANMARKS FLYVEPLADSER 
UDOVER de aktive Flyvere er der 

vist ikke mange, der ved, at Dan
mark efterhaanden har faaet ca. en 
halv Snes Flyvepladser foruden Ka
strup Lufthavn, Hærens og l\Iarinens 
Flyvepladser. I den almindelige Be
vidsthed regnes der kun med tre: 
Kastrup Lufthavn, den offentlige Lan
dingsplads ved Esbjerg og Ingeniør 
Gunnar Larsens private Flyveplads 
ved Aalborg, der ;\land og i\land imel
lem undertiden kaldes for Aalborg 
Flyveplads, fordi den hidtil har fun
geret som offentlig Landingsplads, 
trafikeret af Aalborg-Hulen. Dette er 
kun en midlertidig Foranstaltning, 
idet der arbejdes paa at fan anlagt en 
offentlig Landingsplads Nord for 
Aalborg, som saa skal overtage Tra
fiken, og som maaske senere vil blive 
udvidet til Lufthavn. Den bliver an
tagelig færdig i 1938, og vi skal til 
den Tid vende tilbage til den og he
skri ve den nærmere. 

Forudseende Byea·. 
Der er tre danske Provinsbyer, der 

fortjener at nævnes for deres Forud
seenhed: Esbjerg, Aalborg og Rønne. 
Disse tre Byer har haft Øjnene aabne 
for Flyvningens trafikale Udvikling 
og den store Betydning, Flyvningen 
har og vil faa - endnu er vi jo kun 
ved Begyndelsen - og de har alle 
tre sikret sig Arealer til Landings
pladser. Esbjerg offentlige Landings
plads er som bekendt færdiganlagt og 
blev taget i Brug i Sommer, Aalborg 
offentlige Landingsplads forventes 
som før nævnt færdig i 1938, og 
Rønne offentlige Landingsplads vil 
sandsynligvis kunne tages i Brug i 
1939. 

Det maa siges at være uhyre fornuf
tigt af de ovenfor nævnte Byer ikke 
at overlade Fremtiden til Tilfældig
hederne. Man ved ikke og kan i Dag 
ikke overse, hvordan Fremtidens Luft
ruter vil blive lagt. Ikke alene de in
denlandske Ruter vil udvikle sig paa 
trods af alle Skumlere og Pessimister, 
men der kommer efter al Sandsynlig
hed ogsaa en Dag, hvor internationale 
Luflruler vil søge de danske Provins
byer. Naar dette bliver Tilfældet, vil 
en By, der ikke i Tide har sikret sig 
del nødvendige og anvendelige Areal, 
der ikke ligger for langt fra selve 
Byen, maaske gaa Glip af en saa be
tydningsfuld Faktor som en interna-
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tional eller indenlandsk Luftforbin
delse. 

hold til Udlandet for at se de store 
Muligheder, der er tilstede. Som et 
enkelt Eksempel kan anføres, at Aal
borg ligger godt som Mellemlandings
plads for en Rute Kontinentet- Norge. 

At dette ikke er Fantasterier, vil 
enhver med Kendskab til Flyvningen 
bevidne, og forøvrigt kan man blot 
betragte Danmarks Beliggenhed i For- Foruden de her nævnte Byer har 

Nr. 1. 
Nr. 2. 
Nr. 3. 
Nr. ,,. 
Nr. 5. 
Nr. 6. 
Nr. 7. 
Nr. 8. 
Nr. 9. 

Nr.10. 
Nr.11. 

C? 

Flyvepladser i Danmark: 
Kastrup. Offentlig Lufthavn. 
Esbjerg. Offentlig Landingsplads. 
Aalborg. Offentlig Landingsplads (færdig 1938). 
Rørdal (Ingeniør Gunnar Larsen). Privat Landingsplads. Midlertidig 
of{entlig Landingsplad.~. 
Salten Langsø (Ingeniø1· Gunnar Larsen). Privat Landingsplads. 
Torup, Herning (Doktor Hagedorn). Privat Landingsplads. 
Røde Kro (Doktor Abild). Privat Landingsplads. 
Marslev (Konsul Fehr). Privat Landingsplads. 
Hillerød (Sylvest Jensen). Midlertidig Landingsplads. For Tiden ikke 
godkendt. 
Fed ved Præstø Bugt. Hjælpelandingsplads. Tilhører Staten. 
Rødbyhavn. Hjælpelandingsplads. Tilhører Staten. 

Hertil kommer den planlagte offentlige Landingsplads ved Rønne, der 
forventes færdig i 1939. 



flere Sportflyvere i Provinsen lejet 
eller købt Arealer, der kan anvendes 
som Landingspladser, og disse private 
Pladser staar aabne for Sportsflyvere, 
der kan have Interesse af at besøge 
dem. Dog maa man selvfølgelig fore
spørge hos Ejeren eller den, der har 
Tilsynet med dem. 

Saa vidt vi ved, har der ikke tid
ligere været offentliggjort en samlet 
Oversigt over disse Landingspladser, 
hvorfor det maaske kan have sin In
teresse med følgende Redegørelse. Man 
vil paa det aftrykte Danmarkskort fin
de Pladsernes Beliggenhed, og man 
vil af de forskellige Afmærkninger 
kunne se deres Klassifikation som 
henholdsvis Lufthavne, offentlige Lan
dingspladser, private Landingspladser 
og Hjælpelandingspladser. 

Danmarks Landingspladser med 
særlig Henblik paa Privat

og Sportsflyvningen. 

Skagens Badehotels Landingsplads. 

Beliggenhed: Nordlig Bredde 57 Gr. 
44 Min. 0 Sek. Østlig Længde 10 
Gr. 30 Min. 0 Sek. 

Landingspladsen er ikke godkendt. 
Det er et ca. 300 m X lOO0 m stort 
Areal paa Sandstranden, der kan 
benyttes under gunstige Vejrforhold. 
Man bør huske, at det hvide Sand er 
uegnet til at lande paa. Der er Han
gar til 6 Maskiner, og Shell Benzin
og_ Olietank forefindes. Et godt Raad: 
Dæk Motoren til; det fyger stiærkt 
med findelt Flyvesand, som trænger 
ind allevegne. Hvis Maskinen hen
staar paa Stranden, bør den surres 
fast med . Barduner fastgjorte til 
Pløkker. 

Esbjerg offentlige Landingsplads. 

Beliggenhed: Nordlig Bredde 55 Gr. 30 
Min. 0 Sek. Østlig Længde 8 Gr. 
29 Min. 0 Sek. 

Flyvepladsens Størrelse er 650 m X 
700 m. Den ligger 6 km fra Byen i 
nordvestlig Retning fra den nye Var
devej . Kendingsmærke : Midt paa Plad
sen er der en støbt Betonring af 4 :\Ie
ters Tykkelse og 40 Meter i Diameter. 
Tværs over Ringens Midte er støbt 
Navnet: ESBJERG. Denne Ring og 
Navnet ses meget tydeligt selv fra ret 
stor Højde. Paa Pladsen findes Ad
ministrationsbygning og Hangar. Han
garens Maal er 20 mX 30 m. Pladsen 
har gode Indflyvningsforhold, den er 
god jævn og uden Bebyggelse i Nær
heden. Vindpose findes i det nordlige 
og i det sydlige Hjørne. Shell Benzin 

og Olie faas ved Henvendelse til Ad
ministration. Telefon Esbjerg 2071 . 

Statens Hjælpelandingsplads ved Rød
byhavn. 

Beliggenhed: 54 Gr. 40 Min. 0 Sek. 
nordlig Bredde. 11 Gr. 22 Min. 0 
Sek. østlig Længde. 

Pladsen er kvadratisk: 750 m X 750 
m. Den ligger øst for Rødbyhavn. Ben
zin og Olie faas ved Henvendelse til 
Havnefoged Nielsen. Telefon Rødby
havn 5003. Vindpose findes i det nord
lige og sydlige Hjørne. Pladsen har 
gode Indflyvningsforhold, den er jævn, 
og der er ingen Bebyggelse i Nærhe
den. Ved Mørkets Frembrud tændes 
Natbelysningen. 

Hjælpelandingspladsen tilhører Sta
ten og er ikke aaben for offentlig Tra
fik, men det har sin Betydning at ken
de den, hvis man skulde komme ud 
for en Nødsituation. I saa Fald bør en 
Landing indberettes. 

Konsul Fehrs private Flyveplads ved 
Odense. 

Beliggenhed: Nordlig Bredde 55 Gr. 
23 Min. 20 Sek. Østlig Længde 10 
Gr. 30 Min. 40 Sek. 

Flyvepladsen, der ejes af Vicekonsul 
Fehr, Slotsgade 20- 22 (OY- DUH), 
ligger ved Marslev og er 400X 800 m 
stor. Afstanden fra Odense er 11 km . 
Her findes Shell Benzin og Olie, som 
kan købes ved Henvendelse til Ledvog
ter Hansen. 

Dr. Abilds private Flyveplads ved Au
benraa. 

Beliggenhed: Nordlig Bredde 55 Gr. 4 
Min. 10 Sek. Østlig Længrle 9 Gr. 
19 Min. 40 Sek. 

Flyvepladsens Størrelse er 500 mX 
400 m. Den ejes af Dr. Abild, Aaben
raa (OY-DAH), og ligger ved Røde Kro 
ca. 6 km fra Aabenraa. Her findes 
Shell Benzin- og Olietank samt Hangar 
til 3 Maskiner med sammenfoldige Pla
ner. Ønsker man at benytte Hangaren 
eller paafylde Benzin og Olie, maa 
man henvende sig til Dr. Abild. 

Løjtnant Wittrups midlertidige Flyve
plads ved Horsens. 

Beliggenhed: Nordlig Bredde 55 Gr. 52 
Min. 44 Sek. Østlig Længde 9 Gr. 
4 7 Min. 2 Sek. 

Flyvepladsens Størrelse er 600 mX 
700 m. Den ligger ved Aarupgaard ca. 
5 km fra Horsens ved Viborgvejen. 
Ved Indflyvning og Start maa man 
passe paa Højspændingsledningen, der 

gaar tværs over Pladsen. Paa Pladsen 
findes Shell Benzin- og Olietank. Der 
er Hangar til 3 Maskiner med sammen
foldelige Planer. Telefon Horsens 609b. 
NB! Der gøres udtrykkeligt opmærk
som paa, at Arealet i Øjeblikekt er op
pløjet og derfor uanvendeligt. Pladsen 
er saaledes indtil videre ikke godkendt. 

Aalborg offentlige Landingsplads. 

Denne er som før nævnt endnu kun 
under Opbygning. Saavel dens Belig
genhed, Indflyvnings- og Hangarfor
hold vil senere blive beskrevet. 

ingeniør Gunnar Larsens private Fly
veplads ved Aalborg. 

Den ligger ved Rørdal Cementfabri
ker nogle km øst for Aalborg. Flyve
pladsen fungerer som offentlig Lan
dingsplads. Der er Hangar. Anmod
ning om Tilladelse til at benytte Plad
sen rettes til Ingeniør Gunnar Lar~en. 

Rønne offentlige Landingsplads. 

Under Etablering. Forventes færdig 
til Brug i Løbet af 1939. Vil senere 
blive beskrevet. 

Statens Hjælpelandingsplads ved Fe
d.et. 

Ligger ved Præstø Bugt. Er ikke aa
ben for almindelig Trafik, men kan 
benyttes til eventuel Nødlanding, der 
maa indberettes. 

"' • * 
I Silkeborg ved Salten Langsø er der 

en privat Landingsplads, som kan be
nyttes ved Henvendelse til Ejeren: In
geniør Gunnar Larsen. I Torup ved 
Herning har Dr. Hagedorn, Brogaards
vej 40 A, Gentofte, (OY-DIH) en min
dre privat Landingsplads. I Slagelse 
har Fabrikant Sejer Dybbro, N. Sla
tionsvej 6, (OY-DYK), et Areal, h\'Or
fra han selv flyver; men Pladsen er 
ikke godkendt. Endelig har Militær
flyveren Sylvest Jensen en privat Fly
veplads ved Hillerød. Denne er god
kendt for 3 Maaneder. 

Efter at nærværende Artikel er 
skrevet, har Ingeniør M. P . Eskildsen 
holdt et Foredrag i Aeronautisk Sel
skab, der for en væsentlig Del om
handlede samme Emne. Artiklen frem
kommer derfor efter Aftale med In
geniør Eskildsen. 

..................... ...,..~ ... ---........ 

'~ •~/ 
Danske Qrivatfl~vere 
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NYE TYPER -
STØRRE HASTIGHED 

Fockc-Wulf »Condor« Trafikflyve-
maskiner. 

CONDOR« er et Metalmonoplan med 
lavtliggende Bæreplan, hvis gode 

aerodynamiske Egenskaber giver stor 
Hastighed og stor Rækkevidde ved for
holdsvis ringe Motorydelse. Understel 
og Halehjul kan trækkes ind og fuld
stændig dækkes. 

Bæreplanet er udstyret med Lan
dingsklapper, og Understellet, hvis 
Hjul er forsynet med Bremser, er saa 
godt affjedret, at Pasagererne faktisk 
ikke mærker Kørslen paa Jorden. Ka
binen har Plads til 26 Passagerer, -
hvoraf de 9 Pladser er i en Afdeling 
for Rygere. Der er polstrede Sæder, 
Læselamper, Frisklufttilføring og 
Klapborde, og Kabinen er bygget efter 
de nyeste støjfri Metoder, saa Motor
larmen f. Eks. fuldkommen lukkes ude. 
Et regulerbart Varmeanlæg kan holde 
en Temperatur i Kabinen paa op ril 
20° c. 

I det meget store Forerrum er der 
foruden Plads til to Flyvere endvidere 
rummelig Plads til Radiotelegrafisten 
og alle de til Radiobetjeningen nød
vendige Instrumenter. 

Stewarten har et Køkken- og Anret
terrum til sin Raadighed, og agterude 
i Kroppen er Haandvask, Toiletter, 
Post- og Fragtrum. 

>Condor« har fire Motorer, og dette 
har man valgt af sikkerhedsmæssige 
Grunde. Saafremt den ene Motor har 
svigtet i et tre-motoret Luftfartøj, saa 
er man tvunget til at søge Landing i 
samme Øjeblik der skulde vise sig at 
være noget i Vejen med en af de an
dre to Motorer, hvorimod en fire
motoret Maskine er i Stand til at fort
sætte, selv om to af Motorerne helt har 
svigtet. 

Maskinens gode Flyveegenskaber er 
parret med Økonomi. Medens de eksi
sterende tremolorede Flyvemaskiner 
befordrer 16 Passagerer med en Rejse
hastighed paa 240 km/T og et Brænd
selsforbrug paa 12 l pr. Passager for 
hver 100 km, saa kan den firernolorede 
Focke-Wulf Condor transportere 26 
Pasagerer med en Hastighed paa 345 
km/T og et Brændstofforbrug paa kun 
9 l pr. Passager pr. 100 km. Og saa er 
Sikkerheden og Bekvemmeligheden 

8 

endda blevet forøget. Hvis to Motorer 
helt skulde svigte, kan >Condor« i 
1000 m holde en Hastighed paa 200 
km/T. 

Ved Indbygning af en større Motor
type end den, hvormed >Condor« for 
Tiden er udstyret, vil Hastigheden 
komme op paa 420 km /T i 3500 m, og 
hvis to af Motorerne skulde svigte, vil 

indført ved flere af Royal Air Force's 
Eskadriller. og den har skabt den Si
tuation, at man har faaet en Bombe
maskine, der er betydelig hurtigere 
end den hurtigste eensædede Jager, 
der findes ved Eskadrillerne. Med 
fuld Last har den en Marchhastighed 
pa 450 km/T, og dens største Hastig
hed ligger i noget over 480 km/T. Ved 

Bristol .Blendheim• Bombemaskiner. 

der endda kunne holdes 310 km/T i 
3500 m. 

Ved Anvendelse paa lange Post- og 
Fragtstrækninger kan der flyves 3000 
km. -

(Paa Omslaget af forrige Nummer uf 
»Flyv« er >>Condor« afbildet. 

Bristol »Blcnheim« Bombemaskine. 
Den mest revolutionerende Flyve

maskinetype, der er ved at blive ind
ført i det engelske Royal Air Force i et 
meget stort Antal, er uden Tvivl Bri
stol >Blenheimc, der i sin nuværende 
Skikkelse er Verdens hurtigste Bombe
maskine, og som tilmed er hurtigere 
end de Jagertyper, der i Øjeblikket er 
i Anvendelse. 

Den nye Bombemaskine er allerede 

de sidst afholdte engelske Luftmanøv
rer demonstrerede de angribende 
, Blendheim«ere deres Overlegenhed i 
Hastighed, Manøvreevne og Stigeevne 
overfor Forsvarets Jagere, der var ude 
af Stand til at komme i Nærheden af 
dem. En af de officielle Tilskuere ved 
Manøvrerne sagde betegnende, at 
>Blendheim«-Eskadrillerne ikke behø
vede at starte før en halv Time efter 
at Forsvarets Jagere var startet! 

Foruden Hastigheden er Stigeevnen 
forbløffende. Den naar 1000 m paa 
mindre end tre Minutter, 3300 paa 5 1h 
Minut, 5000 m paa 8¾ Minut og ca. 
7000 m paa 13 Minutter. 

Fuldt lastet vejer den 5462 kg, og 
som saadan siges den at manøvrere 
lige saa elegant som den bedste Jager-



Fokker T 5 Bombemaskine. 

type. Dens andre Data er: Spænd
vidde 17,15 m, Længde 12,12 m, Højde 
3,0 m, Planareal 43,64 m•, Tornvægt 
3363 kg og Fuldvægt 5462 kg. Motor: 
2 X 840 H.K. >Bristol« Mercury. Hele 
Maskinen er en Metalkonstruktion med 
glat Metalbeklædning, og normalt be
staar dens Besætning af 3 Mand: 1 Fly
ver, 1 Bombarder og Navigatør samt 1 
Skytte og Radiotelegrafist. 

Fokker T-6 Langdistance 
Bombemaskine. 

Fokker har bygget en ny to-motoret 
Bombemaskine til den hollandske 
Hærs Flyvertropper, og de første Ma
skiner er nylig blevet prøvefløjet. 

Typen, der kaldes T. 5, er et to
motoret Monoplan, hvis Understel kan 
trækkes op. Det skal anvendes som 
Kampmaskine og til langtudgaaende 
Bombetogter. 

Planet er bygget i eet Stykke i Lig
hed med Fokkers sædvanlige Kon
struktioner. Bjælker og Spanter er af 
Træ, beklædt med Krydsfiner. 

Kroppen bestaar af tre Dele. Den 
forreste Del er en Metalkonstruktion. 
Den midterste Del er af Træ og udgør 
en Del af Planet. Den bageste Del be
staar af svejsede Staalrør beklædt med 
Lærred. 

Halepartiet bestaar af et Haleplan 
med Højderor, to Halefinner og to 
Sideror. Haleplan og Halefinne er af 
Træ beklædt med Bakelite Finer, me
dens Højde- og Sideror er Rammer af 
Staalrør beklædt med Lærred. 

Understellet er to symetriske Halv
dele, der ved Hjælp af et hydraulisk 
System kan trækkes helt op i Motor
gondolerne. 

Som Drivkraft anvendes 2 luftkølede 
800- 1000 H. K. Motorer. 

Ootha Kurermaskine. 

Besætning og Bevæbning er føl 
gende: 

1. Chefen, der tillige er Navigatør og 
Bombarder. 1 eller 2 7,9 mm :\fa
skingeværer eller 1 25 mm Kanon. 

2. Flyveren. 
3. Anden-Flyver, der betjener 1 :\la

skingevær .. 
4. Radiotelegrafist, der tillige helj c

ner et Maskingevær i Bunden ar 
Kroppen. 

5. Skytte helt agterude i Kroppen. 1 
Maskingevær. 

I Bombemagasinet kan medføre!-. en 
samlet Vægt paa 1000 kg. · 

Maskinens Data er: 

Spændvidde 21 m, Længde 16 111, 

Højde 5 m, Planareal 66,2 m\ Tom
vægt 4550 kg, Bevæbning og Udrust
ning 660 kg, Brændstof og Olie 965 kg, 
Bomber 575 kg, Fuldvægt 7150 kg 
(Maskinen kan lastes med 1000 kg 
Bomber, hvorved dens Fuldvægt bli
ver 7550 kg), Planareal 108 kg1m•. 

Største Hastighed i 3050 m er 390 
km /T. Marchhastighed i 3050 m er 302 
km/T. Stigetid til 4000 m er 9,3 Min., 
til 6000 m 16 Min. og til 7000 m 21,li 
Min. 

Rækkevidde med fulde Tanke: 14511 
km. -

Ovennævnte Data gælder for Bristol 
Pegasus XXVI Motorer. 

En hurtig Maskine til mindre 
Luftruter. 

Den tyske >Gothaer Waggonfahrik« 
har nylig bragt flere Flyvemaskine
typer paa Markedet: en mindre to
motoret Kabinemaskine, en hurtig 
Rejsemaskine og en tosædet Skole
maskine til Brug for Videreuddnn
nelse. 

Vi bringer en Omtale af den !>lllllk

ke tomotorede Kabinemaskine, Go 146, 
der bl. a. ogsaa er tænkt anvendt som 
Kurerflyvemaskine. Den er et Mono
plan med fritbærende, lavtliggende 
Bæreplan. Foruden Fører og Radio
telegrafist har Kabinen Plads til 4 Pas
sagerer, og bagved Kabinen findes der 
et Bagagerum. Maskinen, hvis Under
stels to Halvdele kan trækkes op i :\Io
torgondolerne, har ved Anvendelse af 
forholdsvis ringe Motorstyrke en over
ordentlig god Hastighed. Der kan an
vendes Motorstørrelser fra 180 til 280 
H.K. Ved Anvendelse af to 240/170 
H.K. Hirth Motorer opnaar den t•n 
største Hastighed paa 335 km/T og en 
Marchhastighed paa 300 km/T. Dens 
Rækkevidde paa Marchhastighed er 
1000 km. 
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Den franske Flyvemaskineindustri 
nationaliseres 
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SOM et Led i Nationaliseringen af 
alle de Virksomheder, der frem

stiller Krigsmateriel, har den franske 
Regering nu ogsaa faaet alle Flyve
maskinefabriker ind under Statens Ad
ministration. Medens hele den fran
ske Flyvemaskineindustri paa enkelte 
Undtagelser nær hidtil har været kon
centreret omkring Paris, har Staten 
som en af sine første Opgaver taget 
fat paa at sprede den over hele Lan
det, og den nye Organisationsplan har 
samlet Industrien i seks Grupper, der 
skal anbringes i hver sin Del af Lan
det, i henholdsvis de nordlige, vest
lige, midterste, sydlige, sydøstlige og 
sydvestlige Frankrig. 

La Societe Nationale de Construc
lions Aeronautiques du Nord omfatter 
f. Eks. Fabrikkerne Avions Potez i 
J\lcaulte; C.A.1\1.S. i Sartrouville; S.E. 
C.M. i Caudebec-en-Caux, A.N.F.-l\lu
reaux i Les Mureaux og Louis Breguet 
i Le Havre. 

I Spidsen for hvert af de nationale 

Selskaber har Staten indsat et Raad 
paa tre Medlemmer og saaledes, at 
Præsident og Administrator er fælles 
for alle seks Selskaber. Derved haaber 
man at kunne skabe et effektivt Sam
arbejde mellem de mange Virksomhe
der, der hl. a. skal komme tekniske 
og videnskabelige Undersøgelser samt 
Konstruktionsmetoder til Gode. 

Til Varetagelse af den franske Luft
fartsindustris Interesser paa frem
mede Markeder er der oprettet et Sel
skab, Office Franf;ais D'Exportation 
de Materiel Aeronautique, udelukkende 
med dette Formaal for Øje. 

Endnu er det dog ikke samtlige Fa
briker indenfor Flyvemaskineindustri
en, der er kommet ind under Statens 
Administration. Der mangler f. Eks. 
saa godt som alle Instument- og Til
behørsfirmaer og alle Motorfabriker 
med Undtagelse af Lorraine. Endvi
dere staar ogsaa Ballonfirmaerne 
Aerazur og Zodiac udenfor. 

§ 

leveres paa Bestilling af 
enhver Bog- og Bladhand
ler i Danmarh. - Hush 
at forny Deres Bestilling 
- eller meddel at De er 
fast maanedlig Køber, saa-

~:•:;.:;,~,':'.,~o~:.d olHd I_ 

,rr" 
koster 35 Øre pr, Nummer 
og 4.20 Kr. pr, Aargang og 
bestilles hos alle Danmarks 
Bog- eller Bladhandlere. 
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HERHJEMME FRA 

loren blev de opholdt nogle Dage un
dervejs, og for at Jnmne naa hjem i 
rette Tid (inden den 15. November) 
maatte de foretage nogle lange og an
strengende Dagsrejser, som de imid
lertid klarede med Bravour. De naaede 
Kapstaden en Aften, allerede næste 
Morgen gik Turen hjemefter, og den 
14. November landede de velbehol
dent i Kastrup Lufthavn efter at have 
gennemfløjet ca. 27 .000 km. 

Kramme & Zeuthen's nye Type. 

KRAMl\lE & ZEUTEN's nye tosædede 
Sportsflyvemaskine er saa vidt frem

me, at de første Prøveflyvninger nrnaske 
allerede har fundet Sted, naar disse Li
nier læses. I næste Nummer vil »FLYV« 
bringe en nærmere Omtale af det meget 
smukke, danske Sportsmonoplan. 

Michael Hansen og Aage Rasmussens 
Flyvning til Kapstaden. 

DEN 15. Oktober startede Premier
løjtnant Michael Hansen og Arki

tekt Aaae Rasmussen fra Kastrup Luft
havn med Kapstaden som Maal. De fløj 
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med Michael Hansens Desoutter, der 
saa trofast gjorde Tjeneste under den 
lange Flyvning til Australien for et 
Par Aar siden. 

Baade paa Hen- og Hjemvejen fulgte 
de Ruten gennem Ægypten, Sudan, 
Kennya Kolonien, Rhodesia, den syd
afrikanske Union, og flere Steder 
maatte de tage en haard Tørn med 
ugunstige Vejrforhold. Overalt blev de 
vel modtaget, og en særlig Velkomst
hilsen fik de i Johannesburg, hvor 
den i hjemlige Flyvekredse kendte In
geniør Thannina fløj dem imøde. 

Paa Grund af Jidt Vrøvl med Mo-

Lufthavn i Odense? 

EN Deputation fra Odense Byraad 
med Borgmester Werner som Ord

fører har haft en Forhandling med 
Tafikministeren om Muligheden for al 
faa Odense gjort til Mellemlandings
plads for Luftruten København-Es
bjerg. Odense har udarbejdet Planer 
om Anlæg af en Lufthavn ved Seden 
Strand. Foreløbig skal de videre For
handlinger føres med Det Danske Luft
fartselskab. 

HANGARER 
AF JERNBETON 

UDFØRT FOR~HÆRENS FLYVERTROPPER 
VÆRLØSE 

LARSEN & NIELSEN 
Ingeniør- & Entreprenørforretning A/s 

DROSSELVEJ 70 
TELF. CENTR. 13 231 



Londons Omnibuschauffører 
har deres egen Flyveklub 

FOR seks Aar siden var der nogle 
flyvebegejstrede Omnibuskonduk

tører og Chauffører, som besluttede 
at danne en Flyveklub. Deres ældre 
Kolleger spaaede ikke Klubben længe
re Levetid end et halvt Aar, men ikke 
desto mindre har den fornylig fejret 
sin seksaarige Stiftelsesfest paa Brox
bourne Flyveplads, hvor den bor til 

Leje hos Herts og Essex Aero Klub, 
med hvilken den har fornyet Lejemaa
let for de næste fem Aar. 

Straks fra Begyndelsen var Klub
bens Stiftere klar over, at der mindst 
krævedes et Medlemsantal paa 1000, og 
de blev ydermere meget hurtigt klar 
over, at det var vanskeligt at skaffe. 
De klarede imidlertid Sagen paa en 
fiks Maade, idet de udbetalte det første 
Afdrag paa en Skolemaskine, læssede 
den paa en Lastvogn og kørte rundt 
til alle de største Garager i London -
og paa den Maade fik de Medlemmer. 

Nu ejer de fire Maskiner: to Moth 
Major, 1 Gipsy Moth og 1 Avro Avian. 
Medlemsantallet er 1200, og der er ud
dannet 40 Sportsflyvere. For Tiden er 
mellem 20 og 30 under Uddannelse, og 
den aarlige Flyvetid ligger paa ca. 
1000 Timer. 

De nødvendige Pengemidler faar de 
gennem et ugentligt Kontingent paa 6 
Pence pr. Medlem, og Beløbet tilbage
holdes af Lønnen. Paa Grund af det 
store kontingentydende Medlemstal er 
Flyveundervisningen billig. Dobbelt
styring koster kun 8 shilling pr. Time, 
men hvis Flyveren tager et Klubmed
lem med som Passager er Taksten 14 
shilling i Timen. 

Med visse Mellemrum holder Klub
ben aabent Hus og ved de Lejligheder 
kan udenfor Klubben staaende Kolle
ger faa en gratis Flyvetur, idet man 
derigennem haaber at faa dem som 
Medlemmer. I Sommer var der 200, 
som benyttede sig af Tilbudet - og de 
fleste meldte sig senere ind i Klubben. 
Alle disse Passagerflyvninger bliver 
foretaget af de af Klubbens Medlem
mer, der har Certifikat. 

I Løbet af de seks Aar er der ikke 
indtruffet et eneste Uheld for Medlem
merne. 

BØGER 

»OANI\IARK FRA LUFTEN« 
er et overordentlig smukt Billedværk, 
der er udkommet paa Berlingske For
lag, og som omfatter omkring halv
tredje Hundrede Luftfotografier fra 
hele Danmark. Saa godt som samtlige 
Købstæder, mange Stationsbyer og en 
Mængde af Landets smukkeste Steder 
er gengivet i ypperlige Luftbilleder. 
Skanderborg, Grejsdalen, Trelde Næs, 
Lillebæltsbroen og Hammerhus Slots 
Ruiner er kun et Udpluk mellem de 
mange Steder, hvis Skønhed først rig
tig kommer til sin Ret ved at blive 
iagttaget fra Luften. Billedværket, der 
er fremstillet i Dybtryk, fortjener vid 
Udbredelse - og en Fortsættelse med 
endnu flere Luftbilleder fra Danmarks 
mange skønne Egne. 

Billederne er leveret af Aero Expres 
(Arvid Hansen), Nowico (A. E. Han
sen) og Jydsk-Fynsk Flyveskole (H. 
Wittrup). , Danmark fra Luftene ko
ster Kr. 3,75. 

»SVENSK FL YGKALENDER 1938« 
(264 Sider, Pris Kr. 2,50), der er ud
kommet i sin første Aargang, er ud
givet af Kungl. Svenska Aeroklubben 
og Tidsskriftet Flygning. Den omhand
ler saa at sige alt om militær og civil 
Flyvning i Sverige, bl. a. Klubadres
ser, den svenske Lufttrafiks Udvik
ling, nogle længere Artikler om Flyve
vaabnets Organisation, Fortegnelse 
over samtlige svenske Trafikflyvere og 
civile Flyvemaskiner, Bestemmelser 
for Opnaaelse af Svæveflyvercertifika
ter, Modelflyvning m. m. 

Flyvekalenderens værdifuldeste Af
deling er Beskrivelsen af samtlige 
Flyvepladser i Sverige, ialt 32. For 
hver Plads er der et Oversigtskort til 
Orientering og et Kort over selve 
Flyvepladsen. Endvidere findes der 
en Række Skitser over de Omraoder, 
hvor det er forbudt at flyve henover. 

Af Kalenderens øvrige Indhold skal 
nævnes en detaillerrt Fortegnelse over 
samtlige Atlanterhavsflyvninger indtil 
Juni 1937. 

Billedalbum med Flyverbilleder. 

FLYVEREN Anhard Niel.~en har faaet 
den udmærkede Ide at udsende en 

Samling Billeder af berømte Flyvere, 
samt et Album til Indsætning af Bille
derne. Naar Albumet er komplet, dan
ner det et interessant og overskueligt 
Billedleksikon af de fleste større Fly
verbedrifter; det kan ogsaa faas fær
digt med indklæbede Billeder. 

ELEKTRISK 
UDSTYR 

TIL 

FLYVEMASKINER 

MAGNETER 

DYNAMOER 

TÆNDRØR 

LANTERNER 

RADIO-AFSKÆRMNINGSDELE 

BOSCH 
A /s MAGNETO 

KØBENHAVN 

Gen1r11lrepræaantanter for 

ROBERT BOSCH A, G, 

STUTTGART 

NAVNET BOSCH ER 

DEM EN GARANTI FOR 

KVALITET 
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Meddelelser fra Det Kgl. Danske Aeronautiske Selskab 

Oberstinde Ferslevs Foredrag. 

DEN 16. November kunde Forman
den for Det Kongelige Danske 

Aeronautiske Selskab byde den første 
kvindelige Foredragsholder v~lkom
men i Selskabet. Det var Fru Oberst
inde Harriet Førsleu, der havde gen
nemgaael Uddannelsen til C-Certifika
lel paa den tyske Svæveflyverskole 
ved Griinau, hvor Oberstinden bl. a . 
havde foretaget en Svæveflyvning paa 
7 Timer, 25 Minutter. 

Livligt og elegant fortalte Oberst
inden om Livet paa den tyske Svæve
rlyverskole, hvor Arbejdet var præget 
af et ualmindelig godt Kammeratskab, 
og hvor man lærte, hvad Sammenhold 
og Disciplin betyder indenfor en ny 
Sportsgren, der er ved al kæmpe sig 
frem. Oberstinden redegjorde først for 
Svæveflyvningens Teori, fortalte om 
de forskellige Arter af Certifikater, og 
saa fulgte en fornøjelig Beretning om 
hele Uddannelsens Forløb, præget ar 
talrige Oplevelser. Al Svæveflyvnin
gen for dens Udøvere er Sporten over 

, al Sport, fik man el levende Indtryk 
ar, ikke mindst gennem de mange ud-
mærkede Lysbilleder, der ledsagede 
Foredraget. 

Den tætpakkede Sal lønnede Oberst
inden med kragtigt Bifald, og alle som 
een kunde slutte sig til den Tanke, 
al Svæveflyvningen herhjemme ikke 
kunde faa nogen bedre Forkæmper 
end Oberstinden. 

Friherre von Gablenz's Foredrag. 

EFTER Indbydelse fra Det Kongelige 
Danske Aeronautiske Selskab, For

eningen Danske Flyvere og Politiken 
var Direktør for Deulsche Luflhansa, 
Friherre uon Gablenz kommet til Kø-

benhavn for at holde Foredrag om sin 
spændende Flyvning over Pamir's 
vældige Bjergkæder. 

Friherre von Gablenz blev budt vel
kommen til København ved en Recep
tion i Politikens Festsal. 

Foredraget fandt Sted samme Aften, 
den 1. December, i Studenterforenin
gens Festsal, og for en tæt pakket Sal 
skildrede Friherre von Gablenz sin 
Flyvning. 

Foredragsholderen indledede med 
at nævne Tysklands Arbejde for at 
skabe en Verdenslufttrafik, der alle
rede var resulteret i Luftforbindelse 
over Sydatlanten, delvis over Nord
atlanten og til det fjerne Østen. Men 
- denne sidste Strækning var blevet 
afbrudt paa Grund af de vanskelige 
politiske Forhold i Østen, og for al 
finde en >lettere« Vej besluttede Deut
sche Luflhansa at forsøge Luftvejen 
over Pamir, skønt denne gik hen 
over Verdens højeste Bjerge. 

Foredragsholderen ledede en ar 
Forskningsflyvningerne, idet han , 
sammen med Luftkaptajn Untuchl, 
selv førte en Junkers Ju 52, der .~pe
cielt var indrettet til Flyvning over 
lange Distancer. Over Rhodos og Bag
dad gik Turen til Kabul og derfra 
over det vældige Bjergterræn til det 
tysk-kinesiske Luftfartselskab Eura
sia's vestligste Flyveplads. Paa Hjem
vejen gik det galt. Den ene Motor svig
tede, og de maatte foretage en Lan
ding i Oasen Khotan, hvor Skæbnen 
vilde, at de blev boldt tilbage i om
trent en Maaned. Del var spændende 
at høre om Fængslingen i Kholan og 
de Omstændigheder, der bevirkede, al 
Maskinen atter kunde flyve videre -
og von Gablenz forstod al fortælle. 

Flyvemaskiner 
bygges 

vedligeb~ldes 

repareres 

Skandinavisk Aero Industri A/s 

Prægtige Lysbilleder ledsagede hele 
den begivenhedsrige Flyvning, og cl 
mægtigt Bifald hilste Foredragsholde
ren, da han havde sluttet sin spæn• 
dende Beretning. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Medlems-Kontingentet. 

DA det volder en ikke ringe Ulejlig

hed og tillige en Del Udgift for 

Selskabet at indkræve Medlemsbidra
get to Gange om Anret, skal Bestyrel

s~n herved høfligst henstille til Med

lemmerne saa vidt muligt al betale del 

samlede Medlemskontinfenl cen Gang 

om Aaret. Bestyrelsen tror, al en saa

dan Ordning ogsaa vil hilses med Glæ

de af mange af Medlemmerne. 

Kvilteringen vil blive affattet saa

ledes, at Betalingen kan foretages i en 

eller to Gange om Aarel efter Ønske. 

P.B.V. 

Kasserere11. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Indholdsfortegnelse 
og 

Titelark 
til Brug ved Indbinding af »FLYV« 

tilsendes gratis paa Forlangende 

fra Bladets Ekspedition : 

Vesterbrogade 60 
Telefon 13.404 

LUFTHAVNEN • KASTRUP 868 
. l :t i C d, :: li i dt-, 5 f I 
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FAAS I ALLE LUFTHAVNE JORDEN OVER. 
"/s DANSK-ENGELSK BENZIN & PETROLEUMS CO., SHELL-HUSET, KØBENHAVN V. 
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Fra Dansk Svæveflyver Union 

SILKEBORG FLYVEKLUB. 

VI har nu igen fløjet eet Aar og har 
i denne Periode høstet en Del 

Erfaringer, som vi tror kan have In
leres1,e ogsaa for andre Svæveflyve
Grupper. 

Det første Aar, vi fløj, anvendte vi 
el Skoleplan af Stamer & Lippitz 
Konstruktion, som viste s ig at være 
fortrinlig til Gummilovsstarter; men 
da vi senere gik over til Spilstart, 
skulde del vise ,s ig, al Planet ikke var 

~.erlig velegnet hertil uden væsen I
lige Forandringer. 

Vi havde fløjet hele Dagen uden 
Uheld af nogen Art og ha vde paa ad 
skillige Ture været oppe i 150 - 200 
i\leters Højde. Da indtraf pludsrlig 
cel Uheld, som let kunde have faaet 
katastrofale Følger. Den forreste 
Klave'rlraadsbardun under venstre 
Vinge brast pludselig, hvilket havde 
I il Følge, at Vingen krøllede fuld 
stændig sammen i Luften , og Plane! 
s tyrtede til Jorden, hvor det kom til 
at ligge med Bunden i Vejret. Til al 
Held skete Bruddet i kun 3 Meters 
Højde, og Flyveren kom intet til. Ved 
en senere Undersøgelse viste det sig, 
at Bardunen havde været behæftet 
med en indvendig Fejl, som del 
havde været umuligt at opdage. 

Uheldet medførte, at vi maatte op
bygge 2 nye Vinger. Disse Planer 
forsynede vi med fuldstændig nyt· 
Beslag, bygget efter Unionens For
skrifter, ligesom vi limede Kryds
finerfors tærkninger paa Planbjælker
ne ved alle Beslag. Da vi efter vort 
Uheld var blevet klar over, at Klaver
lraads-Barduner var meget farlige og 
upaalidelige, gik vi fuldstændig bort 
fra disse og monterede i Stedet for 
Planet med Barduner af Staalvire. 

Delle Uheld ko1,tede o~ omtrent 3 
;\laaneders Arbejde og kunde have 
været undgaaet, saafremt ,·i i Tide havde 
11clskirtet Klavertraaden med Staalvire. 
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Angaaende Planets Flyveegenska
ber var det blevet os fortalt, at det 
omtrent fløj sig selv og ikke kunde 
gaa i Spind. Hvis man fløj Planet i 
Staa, skulde det kun bevirke, at det 
gik paa Næsen og hurtigt opnaaede 
tilstrækkelig Flyvefart igen. I Tillid 
til disse Oplysninger fløj vi forsøgs
vis meget langsomt, indtil eet af vore 
Medlemmer en Dag gik i Spind; hel
digvis i stor Højde, saaledes al Pla
net lod sig rette op i Tide. Vi adva
rer derfor vore Svæveflyvekammera
ter imod at flyve deres Skoleplaner 
for langsomt i den Tro, at de ikke 
kan gaa i Spind; ligesom vi henstil-

ler til Lederne al indprente Elever
ne, hvorledes en Maskine lages ud af 
Spi1; d, hvis Uheldet alligevel skulde 
indtræffe. 

Da vi i Sommer har været paa ad
skillige Ture med vort Plan, har vi 
været nødt til at lave el Stativ, saale
des at vi hurtigt og let kunde pakke 
det hele paa en almindelig Lastvogn. 

Vi lavede et firkantet Stativ, hvori 
Kroppen med Gitterhalen og Rorene 
paamonteret kunde anhninges. Paa 
Siderne af Stativet anbragte vi et 
passende Underlag, saaledes at vi 
med et Par brede Remme kunde fast
spænde et Plan paa hver Side. Hele 
Herligheden kunde læsses paa en al
mindelig Las tbil paa 15- 20 i\!Iinul
ter, hvorpaa vi koblede Motorspille! 
lrngefter og var klar til at køre . Af 
Skitsen vil eventuelle interesserede 
Klubber kunne se Fremgangsmaaden. 

Som det fremgaar af ovennævnte, 
har vi forsynet vort Svæveplan med 
en Gitterhale i Stedet ror den origi
nale Staalrørshale. Da vi foretog 
denne Forandring paa et saa tidligt 
Tidspunkt, at Unionens og Maagen" 
Tegninger til Skoleplan endnu ikke 
var fremkommet, konstruerede vi 
selv Stabilisatoren og Rorene, idet vi 
i nogen Grad gik ud fra et tysk 
Svæveplan >Kapta.in Horh«; medens 

Flyv's Modelkartoner 
PRIS: KR. 1,50 

Indeholder 4 forshellige 
Modeller af originale 
Flyvemashiner, der han 
bruges til Modeltlyvning 

~ EN IDE TIL EN JULEGAVE ~ 

Kan bestilles i enhver 
Boghandel eller fra 

rLyv' d /.Jovedkontor, 
Vesterbrogade 60, 

og forsendes franco mod 
Indsendelse af Beløbet, 
evt. i Frimærher. 

vi fik Tegn. til Gitterhalen fra Carl 
Johansen, København. 

Denne Ændring bevirkede, at vorl 
Plan kom til at flyve betydelig bedre 
og havde en større Manøvreevne. Se- · 
nere har vi lukket Spalterne mellem 
Planerne og Kroppen med 1 mm 
Aeroplanbirk. 

Denne lille Ændring forbedrede 
Glidevinklen ganske kolosalt, og del 
maa absolut anbefales Klubber, som 
ikke allerede har forsynet deres Pla
ner med denne Anordning, straks al 
gøre det. 

Vi er nu, efter at vi i Sommerens 
Løb har deltaget i en Del Stævner, 
Opvisninger og Udstillinger, igen 
vendt tilbage til vores Flyveplad~ 
ved Christianshøj og træner paa fuld 
Krnft til næste Aars Lønstrup-Stævne. 

Hjemme paa vort Værksted har vi 
sal fuld Speed paa Bygningen ar 
>Wolf«, som vi saa vidt muligt vil 
have færdig omkring 1. Juni 1938. 

C.C. 

N\' SV ÆVEFL YVEKLUB. 

I Gentofte er dannet en ny Svæve
flyveklub under Navnet »Grunau ~. 

Formand er Paul Nielsen, Hellerup, 
og Sekretær Vald. Winther, Khhvn . 
Klubben er, hvad Medlemsantal an
gaar, endnu ikke saa stor som rlet 
kunde ønskes, men trods alt har dens 
l\Iedlemmer paa Værkstedet, Bro
gaardsvej 32 i Gentofte, til Dato ud
ført en ikke ringe Del af Arbe.idet 
paa Skolesvæveplanet Type >Gru
nau 9«, som hvis det hidtidige Ar
bejdstempo vedvarer, kan forventes 
flyveklar til Foraarel. 



l 'LYVEUDSTILLING I HOLBÆK. 

HOLBÆK FLYVEKLUB har i Dage
ne 19., 20. og 21. November af

holdt Udstilling paa Hotel >Isefjord<, 
hvor Klubben bl. a. udstillede sit ny
byggede Svæveplan; desuden udstil
lede Køge Svæveflyveklub sit Over
gangs-Svæveplan; begge Typer var 
Genstand for s tor Opmærksomhed. 
Udstillingen blev aabnet af Propagan
dachef Bendt Rom, som tillige holdt 
Foredrag i Forbindelse med Films
fremvisning over Emnet >En Flyve
rejse via Holland til Balic. Udstillin
gens 2 sidste Dage bød paa Foredrag 
ledsaget af Films af >Dansk Svæve
flyver Unioncs Formand Herr Alf. 
Dochedal. Paa Udstillingen fandtes 
Stands fra K.L.M., D.D.L., S.K.F. og 
Hærens Flyvertropper s amt fra lokale 
flyveinteresserede Virksomheder, lige
som flere Modelflyveklubber var re
præsenterede. I Forbindelse med d
stillingen, som var besøgt af ca. 2000 
Mennesker, afholdtes Bortlodning. 
Formaalet med Udstillingen var at 
gøre et Fremstød for Svæveflyvningen 
i Holbæk og Opland, og Klubben har 
paa dette Omraade haft Succes. Inter
essen for Modelflyvning viste sig og
saa at være stor blandt de yngre 
Flyveinteresserede og Klubben har 
omgaaende oprettet en ModelflyveAf-

deling. Ogsaa økonomisk set var Ud
stillingen tilfredsstillende. 

* 

I'. li.."· 
Ejgil Hansen. 

Efter at vor tidligere Kasserer, Hr. 
.T obs. Olsen, Guldbergs Plads 8, er 
udtraadt af Bestyrelsen, har Unionen 
udnævnt Hr. C. Kotvig, Polensgade 
18, København S., til Kasserer, hvor
til alle Pengeforsendelser til Unionen 
bedes sendt. 

* 
For hurtig Besvarelse af Spørgs

maal om Bygning og Reparation af 
Svæveplaner, bedes alle Henvendel
ser ske til Hr. C. Johansen, Dansk 
Svæveflyverskoles Klub, Dybbølsgade 
11, København V. og Hr. Ing. C. Niel
sen, Væverensvej 22, Aalborg. Klub
ber, der endnu ikke er tilsluttet 
Unionen, bedes vedlægge Kr. 1,00 i 
Frimærker. 

* 
Tegningerne til Dansk Svæveflyver 

Union's Skolesvæveplan, faas for 
Fremtiden hos Unionens Kasserer, 
Hr. C. Kotvig, Polensgade 11, Køben
havn S. 

* 
I Roskilde bygger :.Roskilde Flyve

blubc en :.Stamerc. Oplysninger faas 
hos Klubbens Formand, Hr. Børge Jo
hansen, Københavnsvej 63, Roskilde. 

SVÆVEFLYVERNYT 

PAA Programmet for det IV Inter
nationale Flyvestævne i Ziirich var 

der ogsaa en Distanceflyvning med 
tvungne Mellemlandinger for Svæve
flyvere. Efter en teknisk Prøve, hvor 
forøvrigt Polen blev bedst med 78 
Points, bedste Tysker havde kun 34 
Points, tog man fat paa den 636 km 
lange Distanceflyvning. Die er førte 
over Dilbendorf til Altenrhein til Lau
sanne, hvor der var et tvunget Ophold 
paa 5 Timer. Derefter videre over 
Chaux-dex-Fonds til Bern-Belmops, 
hvor der var en halv Times Pause, 
derefter over Basel til Diibendorf 
igen. Distancen og Kontrolstederne 
blev først opgivet Flyverne 2 % Time 
før Starten. Vejret var det bedst mu
lige. Allerede i Starten havde en polsk 
Svæveflyver forskellige Vanskelighe
der og maatte udgaa, men efter en 
haard Kamp vandt en anden polsk 
Svæveflyver Eugen Przysiercki Flyv
ningen efter, som den gode Svævefly
ver han var, at have udnyttet alle Mu
ligheder undervejs. 

--0-

Berømte Flyvere og deres Bedrifter 
i 15 0 Billeder Af Kaptajn i Flyvertropperne J. F O L T MAN N 

Albummet indeholder Portrætter af 50 af Verdens mest 
berømte Flyvere fra Flyvningens Barndom til 

Nutiden; endvidere Billede af den Maskine 
Flyvebedriften er udført med samt et 

Kort over Flyveruten. Til hvert 
Billede findes der en kort-

fattet forklarende 
Tekst. 

Julegaven 
for den {LyveinfereJJerede 'Ungdom 
bør i .A-a,, væ,•e dette Jmukke .A-Lbum 

Til AN HARD NI ELSE N • Chr. Rlchardtsvej 8 - Telef. Nora 6558 
KØBENHAVN V. 

Bestillingsseddel 
Undertegnede bestiller herved: 

Stk. Album Berømte Flyvere og deres Bedrifter 
med indklæbede Billeder. Pris Kr. 3.50 

Stk. Album Berømte Flyvere og deres Bedrifter 
med uopklæbede Billeder. Pris Kr. 3.00 

Beløbet medflg. i Frimærker. - Albumet m/ Billeder bedes sendt pr. 
Efterkrav m/ Tillæg af Porto. (Det ikke ønskede bedes overstreget.) 

Navn: _ 

Adresse: By: 

I,> 



-FRAMODELKLUBBERNE 
NY KLUB I AABYHØJ. 

I Aabyhøj, Aarhus, er der dannet en 
ny Klub : Air Speed. Klubben har 

i Øjeblikket 12 Medlemmer. Eventuel
le Interesserede bedes melde sig hos: 
Jørgen Lindgren, Adr.: Ingerslev, 
Chr. Winthersvej 10 B, Aabyhøj. 
Bedst mellem Kl. 17 og 18. 

NY KLUB I KERTEMINDE. 

OGSAA Kerteminde melder sig nu i 
Modelflyvernes Rækker, idet der 

er blevet dannet en Klub: Kertemin
de Modelflyveklub, Adr.: Knud Boje, 
Muusegaarden, Kerteminde. Klubben 
blev stiftet den 28. Oktober i Aar og 
gik straks i Gang med at indrette et 
Værelse, den havde faaet overladt paa 
Muusegaarden til Værksted m. m. 
Medlemmerne - der var ti til at be
gynde med, malede, kalkede, tapet
serede alt selv, og da Værkstedet var 
i Orden, gik man straks i Gang med 
at bygge Modeller, hvoraf ni >Ba
byerc nu er under Bygning. For
manden, Hr. Knud Boje, har tidlige
re været Medlem af Odense Model-

Luftfartforsikringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 
Fraktion for Danmark 

Tlf. Central 12793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 

Flyveklub og har derigennem en rig 
Erfaring at arbejde videre paa. 

>Det er vor Hensigt,< skriver Klub-
. ben til >Flyve, at melde os ind i For

bundet, naar vi bliver noget mere 
pengestærke. Vi haaber ogsaa paa, at 
det bliver til noget med en Lejr til 
Sommer i Lighed med Odense Model
Flyveklubs Pinselejr.« 

NY MOTORMOOELKLUB. 

INTERESSEN for Modelflyvesporten 
er heldigvis i stærk Stigning her

hjemme, men hidtil har en Gren af 
denne, og tilmed ma_!lske den inter- · 
essanteste, nemlig Motormodelspor
ten, ligget temmelig stille; vi er nu 
nogle Stykker, der til Fremme af den
ne, har dannet en speciel Motormo
delflyveklub Motormodelflyve
klubben >Hawkc, gennem hvilken vi 
vil søge at opnaa nogle bedre Model
plantyper og Flyvepræstationer, end 
de ret famlende og mislykkede Re
sultater, der hidtil er opnaaet paa 
dette Omraade herhjemme, og som 
synes temmelig ringe i Forhold til 
Udlandets - f. Eks. Sveriges - im
ponerende Præstationer. 

Klubben raader, skønt et foreløbigt 
ret ringe Medlemstal, over en halv 
Snes Motormodeller, fra de mindste 
Stokmodeller til store strømliniefor
mede Halvskalamodeller, og vi har 
flere komplicerede Maskiner (med 
automatisk Bombeudkastning og au
tomatiske Forsvindingshjul) under 
Bygning. 

Altfor mange har den Opfattelse, 
at Motormodeller ikke er interessan
te, men det er en stor Fejltagelse, en 
Motormodel er naturligvis noget svæ
rere at bygge end en Svævemodel, 
idet den, foruden at kunne flyve med 
Motor, ogsaa skal kunne svæve, hvad 
der ofte volder Nybegyndere store 
Kvaler, men til Gengæld, - er Motor
modellen færdig og vellykket, - er 

der ikke noget saa dejligt at se, som 
naar den, efter et veludført Tilløb 
med hævet Hale, tager Hjulene fra 
Jorden og langsomt stiger. 

Saafremt nogle af >Flyves Læsere 
skulde være særlig interesserede i 
Bygning af Motormodeller, kan de 
henvende sig til: 

Motormodelflyveklubben >Hawk«, 
Formand Hr. H. Schrøder, Hellerup
lundsalle 11, Tlf. Hell. 2908, (træf
fes bedst Tirsd. og Fred. fra 61h -
7½ ). H. S. 

MODELFL YVEKLUBBEN »SVALEN« 
afholdt den 22. Oktober sin ordi

nære Generalforsamling. - Dagsor
denen omfattede foruden de sædvan
lige Ting Spørgsmaalet: Medlem af 
Forbundet? Endvidere drøftedes Ind
køb af et Sæt Tegninger. Der var 
Stemning for begge Dele, blot kniber 
det med Finanserne. Man vedtog at 
sætte Kontingentet for aktive Med
lemmer over 16 Aar til 0,50 Kr. pr. 
Maaned, medens aktive Medlemmer 
under 16 Aar samt alle passive frem
deles skal betale 0,25 Kr. pr. Maaned. 

Resultat af Bestyrelsesvalget: For
mand: Genvalg ( Orla Mortensen). 
Næstformand: Henrik Andersen. Fly-

Aristokraten blandt Motorcycler 
~ 

Et B. P. Mærke 

UoHrtruffen Konstruktion 
Højeste brlHsk Kulltet 

Bllllgste danske Priser 
10 fremragende Modeller • Prlaer fr• 

Kr. 1050.oo 
Forlang Proepekt 

Lyngby Automobil-Central 
Hovedgaden 1 • Telefon, Lyngby 1030 

MOTOR-PALÆET 
Østerbrogade 20 • Telefon, Øbro 2878 

FLYVEMASKINER OG TILBEHØR 
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K. L. G. Tændrør 
Type V.12 

L~rred 
Krydsfiner 
Plexiglas 
Propeller 
K. L. G. T~ndrør 

Fa.as hos 

ALFRED RAFFEL A/s 
Fa.r-vergade 15 Telefon C, 6395 



veleder: Kaj Jensen. Kasserer: Gen
valg (Mogens Schønau Hansen). 

Endvidere blev man enige om, at 
alle de til Klubben hørende Modeller 
paa Sider af Sideroret mærkes: Mo
delflyveklubben >Svalen«, Hobro. 

De i Øjeblikket færdige Modeller: 
Svævemodeller: 3 S. F. 19. 3 Flen-
sted Jensen Svævemodeller. - 1 
>Strolchc - 1 Egen Konstr. 1 Egen 
Konstr. - 1 S. V. H. - 1 Pimpf. Mo
tormodeller: 1 Svale. - 1 Ørn. 

ODENSE MODEL-FLYVEKLUB af
holdt Fredag den 29. Okt. sin an

den Generalforsamling i dette Aar 
paa Bristel. Formanden, Ebbe Kring, 
bød velkommen og foreslog Hr. Bog
handler Weishaupt valgt som Diri
gent, hvilket enstemmigt vedtoges. 
Formanden aflagde Beretning over 
Tidsrummet 27. Marts-29. Oktober 
1937, i hvilket Klubben blandt andet 
arrangerede den første danske Model
flyverlejr paa Pilebakken, ogsaa kaldt 
>det danske Rhønc. Der var mange 
glimrende Flyvninger, og Stævnet var 
yderst vellykket. 

Derpaa gik man over til Valg af 
Bestyrelse. Formanden, Ebbe Kring, 
ønskede ikke at fortsætte, og i hans 
Sted valgtes Holger Knudsen. Som 
Næstformand blev Erik Mallemose 
Clau&en genvalgt. Den tidligere Se
kretær var Holger Knudsen, men han 
maatte naturligvis nedlægge denne 
Post, da han blev Formand og Jørgen 

En rigtig Model 

Motor•Modellen » J(JTLANDIA« 
Modellen - som kan holde. 
Flyver - selv I stærk Blæst. 

Beklædt med Silke. 
Alt Tilbehør - Færdig Propel 
Aksel - Landingsstel og Hjul. 

Komplet Byggesæt Pris Kr. 7,00. 
Spændvidde 80 cm. 

Prisliste over øvrige Modeller sendes 
mod 15 Øre til Frimærker. 

MODEL MATERIALE • TARM 

Haugsted blev da valgt i hans Sted. 
Ogsaa Kassereren, Bertel Kring, øn
skede ikke Genvalg, og som ny Kas
serer blev Willy Olsen. Flyveleder 
blev Ejner Nielsen. 

Under Eventuelt blev der blandt 
andet drøftet om Forhøjelse af 
Kontingentet fra 1 Kr. i Kvartalet til 
1 Kr. om Maaneden; men da Halvde
len af Klubben ikke var til Stede, blev 
det vedtaget at afholde en ekstraordi
nær Generalforsamling den 12. Nov. 

Paa denne blev det vedtaget at sætte 
Kontingentet op til 1 Kr. om Maane
den, og ligeledes blev det vedtaget at 
holde to Møder om Maaneden med 
Foredrag, Lysbilleder eller andet af 
Klubbens Medlemmer eller af kendte 
Navne inden for Flyvningen, ·og en
delig blev Foraarsgeneralforsamlin
gen afskaffet. 

ET F.N. MODELSVÆVEPLAN. 

FRANS NORDVIG er velkendt inden
for de ældre Svæveflyveres Kredse 

fra den Tid - det ligger en halv Snes 
Aar tilbage - han tog meget aktiv 
Del i Pionerarbejdet for Svæveflyv
ningen herhjemme. Nordvig har imid
lertid ikke glemt sin gamle Kærlighed, 
han har arbejdet ivrigt med Model
flyvning, og et af de positive Resul
tater af Arbejdet er et smukt, velfly
vende og meget stærkt bygget Model
svæveplan, der er bragt i Handelen 
som >Samlesæt«. 

Naar Nordvig har foretrukket en 
Konstruktion med stor Styrke og Hold
barhed, er det ud fra den Forudsæt
ning, at et Modelsvæveplan ikke altid 
slipper lige let fra sine Landinger, og 
alt for mange Reparationer er nu en
gang ærgerligt. Som >Flyve selv har 
haft Lejlighed til at konstatere, kan 
F. N.-Planet taale det utroligste i Ret
ning af ublid Medfart, uden at den so
lide Konstruktion dog paa nogen Maa
de forringer dets Flyveegenskaber. 

Kroppen og Halepartiet er fremstil
let af Krydsfiner. Bæreplanet har en 
fuldbærende Profil, og dets Lærreds
beklædning er medvirkende til at øge 
Holdbarheden. Starten sker ved Hjælp 
af en 8 m lang og meget stærk Gummi
snor. 

Motormodellen H.N.12 Kr. 5.15 
do. do. Byggesæt » 3.25 

Modeltegninger. 
Alt i Modelmaterialer. 
Prisliste sendes mod Porto. 

Helge Nielsen, 
Guldbergsgade 72•, Kbhvn. N. 

aw --Svæveplan• 
- -· Sømlesm• 

Detailpris Kr. 14.25 
Forhandlere søges 

F.N. Samlesæt, Oudenaavej 13, Kbh. 

Svæveflyvermodel flyver 42 km. 
En Svæveflyvemodel, tilhørende en 

Hitler-Jugend Werner Saerbeck, har 
under den store Rigskonkurrence for 
Svæveflyvemodeller paa Wasserkuppe 
fuldført den bedste Flyvning; den var 
efter 10 Min. 24 Sek. ude af Sigte og 
blev senere fundet ved Fambach 5 km 
fra Schmalkalden. Luftlinien Wasser
kuppe- Famback er 42 km. Den for
rige Længderekord var 13,5 km. 

ØNSKEJULEGAVEN 
Breda 32, 
ltnliensk 

Rutemnskine. 
Fnrver : 

hlnu og hvid. 

Fokker 22. 
4 Motors 

Trafikmuskine. 

Farver : 
rødt og sølv. 

Pris : Kr. 2,50. 

Comet. 
(Rucermnskine. 

Farver: 
rød eller hine. 

Prl5 : Kr. 3,50. 

J!'ardlge Metal-Prydsmodeller 
i '/100 til •1- Størrelse af rigtige Flyve
mn•kiner. Bemærk: Billederne er af Pryds
modelleme, ikke af de rigtige Maskiner. 

Dansk Modelflyveindustri, 
Skjern. 
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NYT FRA ALLE LANDE 

FLYVEI\IASKINEN UDEN FØHEH. 

AIRSPEED >Queen Wasp« Biplanet 
(350 H.K. Siddeley Cheetah Mo

tor) er den sidste Type, som Englæn
derne har bygget til Brug for Skarp
skydninger med Luftmaalskanoner. 
>Queen Waspc har ingen Fører om
bord, den manøvreres udelukkende 
ved Hjælp af Radiosignaler, og den 
anvendes som Maal for Skarpskydnin
gerne. Den kan bygges som Land
eller Søflyvemaskine, og den startes 
og landes fra en Station paa Land 
eller fra et Skib. (~e Billedet tilhøjre). 

l•;NESTAAENDE HEKOHDFLYVNING. 

~ ØNDAG den 14. November startede 
U de to engelske Flyvere, Løjtnant 
Clouston og Miss Betty Kirkby-Green, 
l'ra London med Kapstaden som Maal, 
og 45 Timer efter Starten naaede de 
Kapstaden. (Den tidligere Rekord var 
sat af Amy Mollison i Maj 1936: 3 
Døgn, 6 Timer, 25 Minutter). 

Lørdag den 20. November Kl. 15,23 
landede de i Croydon efter en Hjem
rejse paa 57 1/i Time. (Den tidligere 

Airspeed .Queen Wasp• der manøvreres ved Hjælp af Radiosignaler. 

Rekord var sat af H. L. Brook i Maj 
1937: 4 Døgn, 18 Minutter). 

Alt i alt havde Turen Croydon-Kap
staden-Croydon varet 4 Døgn, 6 Timer, 
27 Minutter. (Den tidligere Rekord: 
Amy Mollison, 7 Døgn, 22 Timer, 42 Min.) 

De to Kapflyvere fløj den samme 
I 

Maskine, som den engelske Flyver 
Scott i sin Tid førte frem til Sejr i 
Løbet London- Australien, en tomoto
ret De Havilland Comet. 

ET IlHISTIGT EKSPEIUMENT. 

VI bringer tilvenstre et Billede af det før
ste Mayo kombinerede luft/ artøj, der 

er bygget i England til Brug for For
søgsfartflyvninger ov,er det nordlige 
Allanterhav. Den øverste Pontonflyve
maskine >løftes« op i ca. 3000 Meters 
Højde, baaret af den store >Maia« 
Flyvebaad, og her starter den paa sin 
Rejse med en Last af Benzin og Post, 
som er langt større end den, der 
kunde medføres, hvis den selv skulde 
starte fra Vandet. Eksperimentet er 
interessant, men om det faar større 
praktisk Betydning er en helt anden 
Sag, som Forsøgene kommer til at afgøre. 

.Mayo• kombinerede luftfartøj. 

DEN 27-aarige New Zeelænder, Miss 
Jean Batten, har sat en ny Rekord 

for Flyvning fra Australien til Eng
land ved at flyve fra Port Darwin til 
London paa 5 Dage, 18 Timer og 15 
Minutter. Det er 14 Timer og 10 Mi
nutter mindre end den tidligere Rekord. 

FABRIKS AKTIEBOLAG 
: :-:~,,~,.iY ~aulvikeu 

.. :rt~·:-: is':~~-.Ht~~- Tlllverkare av alla slags stål ror for flygmaskln11• 
'" industrien e Valkand kvalite e Marke: SEEFAU. 
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RI NC E • HJUL • BREMSER 

·, \ 

\ det er den ideelLe 

JJ lU IL IE (j A\ I' IE 

Faas i enhTJer Boghandel 

Denne smukke Bog 
giver, med sin Rig
dom af Billeder og 

underholdende 
Tekst, Beretningen 

om dansk Flyvnings 
Historie fra dens 
Barndom og til Nu
tiden. - Giv den 
til Familiens flyve

interesserede Med
lemmer -

' PRIS: KR. 10.00 

FH. AUGUST BANGS FORLAG - EJVIND CHRISTENSEN 
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" 

LUFTKØLEOE FLYVEMOTORER 

EN ny Serie "BRISTOL" Motorer - Pagasus 

XVIII - udstyret med TO-TRINS BLÆSER 

er nu bragt paa Markedet. - Denne Motor, der er 

Resultatet af tre Aars Eksperimenter og Arbejde, 

forbinder de middeloverladede Typers store 

Ydelse i Starten med de højstoverladede Typers 

Maksimumydelse i store Høj

der. Blæseren og Motoren har 

været underkastet de samme 

strenge Prøver, 

som samtlige 

"Bristol" Motorer 

' maa igennem, 

omfattende Prø

vemontering og 

Motorprøver, og 

har nu overstaaet 

den officielle 10 0-

T i m er s Prøve, 

hvorfra Tallene i 

hosstaaende Ta

bel stammer. 

PEGASUS XVIII 
MED TO-TRINS BLÆSER 

Ydelse 
I 

Maksimum 
i Starten 

Maksimum ved 
vandret Flyvning 

(fuldgas) 

Med middel I Med højeste 

I Overladning Overladning 

980 B.H.K. I -
ved 2475 °/M. I 

----1 
900 B.H.K. 940 B.H.K. I 

ved 2600 ° / M. ved 2600 °/M. 
i 1980 m i 5420 m 

Repræsenteret i 

Danmark og Island 

ved 
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