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JAGUAR MAJOR (GEARET) 
DENNE gearede i\lotor er en forbedret og kraftigere 

Type af den verdenskendte Jaguar. 
Dens fremragende Egenskaber er dens bløde Gang og 

absolutte Udelacfelse af Vibration, bekvem Montering, let 
Vedligeholdelse og økonomisk Drift. 

Dens Ydeevne er paa Højde med, om ikke større, end 
nogen vandkølet l\lotor af samme Hestekraftydelse. 

Der fremstilles to Typer, den normale, gearede, der 
giver 525 HK. i 3000 Fod, og som udvikler et Maksimum paa 
560 HK. ved Jorden. Endvidere Typen med Supercharger, 
der giver 510 HK. i 11.500 Fod. 

ARMSTRONG SIDDELEY MOTORS LTD., 
COVENTRY, ENGLAND, and 10, Old Bond Street. London, W. l. 
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PIiestræde 32 - Tlf. 6185 - København K. 
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Centralvarmeovne og Komfurer 
Vaskekedler - Gasovne 

etc. 

SANITETSARTIKLER 
Komplette Indretninger til Badeværelser 

Fajancekummer - Marmorborde 
Badekar og Badeovne 

Spejle etc. 

LAMPER OG LYSEKRONER 
Kroner og Bordlamper 

Skaale og Lampetter 
Ampler etc. 

·ø 
R 
0 
u 
p 

·"· LEVERANDØR til 

92 
udenlandske Institutioner. 

Alle moderne Apparater og Materiel 
til Luft{ otografering og Laboratorie

arbejde. 

Alle Apparater er godkendte af det 
franske Luftministeriums tekniske 

Afdeling. 

r 

E 
M 
E 
N 

D' INDUSTRI ELS 
T DE LA PHOTOGRAPHIE 

~ 

AERIENNE 
12 RUE DE L'ARCADE 

PARIS 

AD. TEL.: PHOTAERIEN - PARIS VIII 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m1111111111111111111 

PRATT BENZIN 
Effektiv - drøj - ren til sidste Draabe 

Vore røde Pumper mærket ~~J·
1;:i. overalt i Danmark 

• Forlang vort Danmarkskort 
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Enefabrikanter: Telephonesii'errard 2312. 

TITANINE-EMAILLITE LIMITED Re9ent 4728. 
TelearamS&Gibles, • 

•'retratru. Picey,London. 
Hovedkontor: 175, Piccadilly, London, W.1 

FALDSKÆRMEN "ROBUR " 

Generalrepræsentanter: 
Carl H. Lundholm Aktiebolag, 

Stockholm 16. 

- Styrke og Sikkerhed -

Repræsentanter i Danmark : 
Alfred Raffel A/s 

Farvergade 15, København K. 
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anvendes af den norske Hærs FlbJvevæsen 

iblandet Brændselsstoffet. 

LU B R 1- GAS smører Motoren og letter 

Gangen i denne, formindsker Soddannelsen, 

og er uundværlig for luftafkølede Motorer. 

Den eneste Topsmøreolie som med Fordel 

kan anvendes t il Automobiler. 

Fremsti ll es at : 

FINN S. BAADE & Co. 
Classensgade 57 - København Ø. 

Telf. C. 3630 

DEUTSCHER 
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INTERESSANT OG NYTTIG KALENDER 
ror Flyvere og enhver rlyveinleresseret. 

Paa 11\'erl Blad ar den smuld udl"ørle Kalen 
der findes Billeder rra de senere LulUarl-
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Italiensk Flyvetogt til Brazilien. 

Snvoin-Mnrchelli 55, 

DEN 17. December startede en Eslwdrilte paa 
12 Flyvebaade fra Orhelello i Italien for al 
flyve til Rio de .Janciro. Chefen for Eska

drillen er Italiens Lufll'artminister, General S. E 
Balbo. Ruten gaar fra Italiens Vestkyst over <le 
haleariske Øer til Carlagena i Spanien, derfra Lil 
Afrika og videre langs , eslkyslen til Bolama. Her
fra fortsætles over Atlanterhavet til Port Nalal i 
Brazilien og derfra videre over Bahia til Rio de 
.Taneiro, alt i alt en Strækning paa 10.100 km. Alle 
deltagende Luftfartøjer er .,Savoia-Marchelti 5:'l'·
Flyvehaade, udstyret med lo "Fiat A 20"-Motorer. 
Togtet er meget omhyggeligt forberedt. Et Antal 

ni' Lul'll'laaclens Officerer under Ledelse af General 
Pel legrini er udkommanderet Lil deforskellige Etappe
slationer for at ordne all vedr. Benzin, Olie o.s.v. 
Endvidere er otte al' de nyeste og hurtigste Krigs
skibe fonklt over hele Strækningen som Hjælpe
skibe under Kommando al' Admiral Brzcci. 

Den italienske Luflflaade har tidligere sendt Luft
styrker ud paa lignende store Togter. Det l'ørste 
gik til en Hække Byer langs det vesllige i\Iiddel
havs Kyster, og i Hl28 foretog (il Flyvebaade et 
Togt til forskellige Byer ved l\Iiddelhavet og Sorte
havet. 
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Hvad koster Driften af en Turist-(Sports-)flyvemaskine i Forhold til 
et 15 HK. Automobil? 

Ved P. Nielsen. 

\Efter en Artikel i l'Aerophiles Udslillingsnummer 28. November- 14. December 1930.) 

II
ORFATTEREN af Artiklen, Ingenior ;\[. Ducot, har kal
kuleret Udgiflerne ved Drift, \'edligeholdelse og Af
skrivning af en 2 Personers Flyvemaskine, sammen
lignel med el 15 llK. Automobil til i\Iiddelpris. 

i\lan hl'nker sig Kalkulalionen forelagel for en Forret
ningsmand i Paris, der af Hensyn til sin Forretning er nød
saget Lil at holde en mindre u IIK. ,\ulomobil til Bykørsel 
og en !-.tørre Lil længere Landcve.islure. Opgaven er nu at 
fastslaa Kilometerprisen for Flyvemaskinen og det 15 rm . 
• \ 11 lom.obil. 

Som Grundlag er fastsat 20.000 km om Aaret. Han vælger 
en Flyvemaskine af den mest anvendte Type, Biplan med 
sammenfoldelige Vinger, 100 HK. i\lotor, luftkølet, 4 Cylindre 

Række. 

Benzin. 
l\lotoren maa kunne drives med alm. god Benzin, som 

kan faas overalt. Forbruget er ca. 23 Liter i Timen, heri 
medregnet, hvad der forbruges til Prøver paa Jorden, Hen
gøring 111. m. Efter Fradrag af en vis Procent for Tab 
ved Modvind etc. vil en saadan i\laskines l\liddelhastighed 
\'ære 100 km i Timen (!avl regnet), hvilket giver et Forbrug 
= 0,23 1 i Timen. Da Prisen pr. I i Frankrig er 0,5:i Frcs .. 
bliver det aarlige Forbrug 0,55 Frcs. X 20.000 km = 11.000 
Francs. 

Olie. 
Olieforbruget 0,5 1 i Timen = 100 km, giver dette el Aars

forbrug af 100 1 a 12 Frcs. = 1200 Frcs. 
Tilsammen for Driftsstof 11.000 + 1200 Frcs. = 12.200 Fr. 

Vedligeholdelse. 
Vedligeholdelse er officielt reglementeret; hvert Kvartal 

skal baade Flyvemaskine og l\lotor underkastes et Syn af 
de officielle Tilsynsmyndigheder (i Frankrig af Bureau Ve-

Udflugt pr. 

Turislflyvemoskine 

ritas), delte er ogsaa obligatorisk efter større Havarier, del 
koster aarlig 250 Frcs. Efter 200 Timers Flyvning skal l\lo
loren have Hovedeftersyn: Pris 1000 Frcs. 

For selve Flyvemaskineµs Vedkommende har Erfaringen 
vist, at Vedligeholdelse, Reservedele og Eftersyn m.v. koster 
2500 Frcs. · 

Rengøring 200 .Frcs. pr. l\laaned = 2400 Frcs. 
Total pr. Aar for Vedligeholdelse: 250 Frcs. + 1000 Frcs. 

+ 2500 Frcs + 2400 Frcs. = 6150 Frcs. 

Afskrivning. 
Indkøbsprisen for Flyvemaskinen 35.000 Frcs. og for i\lo

toren 35.000 Frcs. = 70.000 Frcs. Regnes Levetiden for i\la 
skinen til 1000 Timer, for Motoren til i50 Timer, giver delle 
pr. Flyvetime 82 Frcs.; aarlig 16.400 Frcs. 

Hangar- og Landingsafgift. 
Hangarleje er f. Eks. paa Orly Aerodromen 150 Frcs. pr. 

Kvartal, ved kortere Ophold paa fremmede Aerodromer er 
Prisen noget højere, man kan regne den aarlige Hangarleje 
til 800 Frcs. 

For hver Landing betales 5 centimer pr. IIK, ror den 
her angivde i\lotor altsaa 5 Frcs. Regnes der med 100 Lan • 
dinger aarlig, bliver det 500 Frcs. 

Tilsammen 800 + 500 Frcs. = 1300 Frr.~. 

Forsikring. 
Den aarlige Præmie for en Kaskoforsikring er 15.000 Frc.~. 

Diverse Udgifter. 
Ca. 10 % af Budgettet = 5000 Frcs. 

Den samlede Opstilling for 20.000 km Flyvning lyder der
efter saaledes: 
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Benzin og Olie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.200 Frcs. 
Vedligeholdelse... . ............................ 6.150 
Afskrivning .................................... 16.400 
Hangar- og Landingsafgift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.300 
Forsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000 
Diverse Udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 

Ialt. . . 56.050 Frcs. 
Pr. Kilometer 2 Frcs. 80. 

Det tilsvarende Budget for et 15 HK. Automobil (une voi
ture de grand tourisme) 20.000 km aarlig: 

Benzin og Olie. 
Middelforbrug ved By- og Landevejskørsel 20 1 pr. 100 km 

(Benzin af billigste Sort) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.600 Frcs. 
Olie....... . ................................. 800 -

Ialt 10.400 Fres. 

Gummi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000 Frcs. 
Vedligeholdelse. Et aarligt Hovedeftersyn.... 5.000 Frcs. 

Daglig Vedligeholdelse . . . . . . 3.600 -

lalt. . . 8.600 Frcs. 

Side ,3 

Afskrivning. Anskaffelsespris 80.000 Frcs. Nedskrives fuldt 
efter 50.000 km Kørsel, pr J20:000 km= 32.000 Frcs. 

Garage. 300 Frcs. maanedlig, aarlig 3600 Frcs. 

Forsikring. Kaskoforsikring indbefattet Ansvar aarl. 5000 Fr . 

Diverse Udgifter. 10 °lo af Budgettet = 6000 Frcs. 

De samlede Udgifter udgør saaledes: 

Benzin og Olie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.400 frci$1 

Gummi , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000 
Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.600 
Afskrivning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.000 
Garage ............................... : . . . . . . . . 3.600 
Forsikring .......................... • ....... : . . . 5.000 
Diverse Udgifter............................... 6.000 . 7 

Ialt ... 69.600 Frcs. 
Pr. Kilometer 3 Frcs. 48. 

Selv om Kalkulationen i begge Tilfælde er teoretisk viser 
den dog, at Fordelen er paa Flyvemaskinens Side, som kun 
koster 2 Frcs. 80 pr. Kilometer i lWodsætning til Automo
bilet, der koster 3 Frcs. 48 pr. Kilometer. 

;-

. ' 
\.! 

Engelsk Trafikflyvebaad. j. 

fremkommet adskillige nye TyI de senere Aar er der i England 

per af større Flyvebaade, der 
dog hovedsagelig er fremstillet 

med militære Formaal for Øje. Aab
ningen af Luftruten til Indien har 
imidlertid krævet en Del store Tra
fikflyvebaade til sin Gennemførelse, 
og for at kunne imødekomme dette 
Krav har enkelte Firmaer taget fat 
paa at fremstille saadanne Luft
fartøjer. Blandt andet har Firmaet 
Supermarine Aviation Works Lid., 
der nu ejes af Vickers ( Aviation) 
Lid, en ny stor Trafikflyvebaad 
under Bygning. Den bliver udstyret 
med 6 Rolls Royce Motorer hver 
paa 900 HK. Kroppen bliver ind
rettet til at kunne rumme 40 Pas
sagerer foruden Besætningen; i 
givet Tilfælde kan den ogsaa ind
rettes -med Køjepladser; - i saa 
Fald er der Plads til 20 Passagerer. 
Den faar en Vingebredde paa 58 
m, en Tornvægt paa 25,325 kg, samt 
Brændstofbeholdere til ca. 8250 kg Benzin (sva
rende til 12 Timers Flyvnina). Med Benzinbehold
ning til 6 Timers Flyvning (d. v. s. ca. 4125 kg) kan 
den medføre en betalende Last paa 8000 kg. Største 
Hastighed bliver 232 km i T. Kroppen bliver byg
get af rustfrit Staal, og Plankonstruktionen bliver 
ligeledes af Staal. 

Supermarine Trafikflyveband. 

Supermarine Aviation Works har specialiseret 
sig om Fremstillingen af Flyvebaade af forskellig 
Størrelse, og i Løbet af den sidste halve Snes Aar 
er Firmaet fremkommet med adskillige, udmær
kede, sødygtige Luftfartøjer. Flere udenlandske Luft
mariner anvender Supermarines Flyvebaade. 
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,,Politiken"s Præmie for en Svæveflugt over Øresund. 

DAGBLADET "Politiken"s litterære Tillæg, ":\Iaga
sinet", har indstiftet en Præmie paa 1000 danske 

Kr., der tilfalder den, der først foretager en Flugt med 
Svæveplan over Sundet mellem Danmark og Sverrig. 

Betingelser. 
Konkurrencen er international og slaar aauen 

for enhver, der kan præstere Bevis for tidligere al 
have foretaget en Svæveflugl paa mindst 15 l\Ii
nutter. 

Anmeldelsen maa være Icclsagel af en kort Be
skrivelse (evt. Skitse) af Svæveplanet, <ler skal 
benyttes, og heri maa Størrelse og Vægt være an
givet. 

"Magasinet" kontrollerer paa passende Maade 

Starten og saavidl muligt ogsaa Landingen; clog 
paahviler del Deltagerne al skaffe Vidner til Paa
visning af Landingen, saafremt Konlrollantcrne ikke 
naar at v:ere tilstede. 

Deltagl'rne maa selv sørge for H.iælpemandskab 
til Start og Landing, Udgifter Lil Rejse, Ophold og 
eventuelle Reparationer, samt selv h~efte for enhver 
Skade af hvacl Art nævnes kan paa Personer og 
Ting i og udenfor Luftfartøjet; nogen Fordring paa 
"Magasinet" i saa Henseende kan ikke gøres gældende. 

Præmien bliver udbetalt, saasnart Svæ,•efluglens 
Rigtighed er fastslaacl. I Tilfælde af Tvivl eller 
Uenighed er begge Parter forpligtet til at under
kaste sig Del Kongelige Danske Aeronautiskc Sel
skabs AJgørelse. 

,,En dansk Pioner for Flyvning". 

I 
"Nationaltidende·' ror den 21. December rn:m skriver 
Bibliotekar Chr. Behrend i en Kronik om "en dansk Pi 
oner for I· lyvning", og om la ler heri del Projekt, som 
cand. pol;yt. Chr. Nees rremkom med i 18li9 i en Bog 

under Titlen: Om Luftsejlads buseret paa F11ylefl11yt. I Kro
nikens Overskrift omtales Chr. Nees som en glemt dansk 
Opfinder, og i selve l,roniken, hvor J>rojeklel omlale~ i De
tailler, siges del, at Bogens Fm·faller allerede den 1;:111g 
havde et rigligt Blik for, al en Ba llon Lil Lufllrafik skal 
gives en langstrakt Form 

Endvidere siger Bibliokkar Berend bl. a. "al Chr. Nees 
slaar ind paa en lige saa riglig Tanke, idel han ~Iraks i Be
gyndelsen al Bogen hæ\"der, at Spørgsmaalet om Lurural'ik 
maa løses i Ouere11sslem111rl.~e med Fuglene.~ Fluyl". 

Den Tanke, at give l'n Ballon Lil .\nvendelse i Lul'llrnrik 
- eller med an<lrc Ord cl Lul'Lskib - en langslrakt Form, 

var ikke Nees· egen .. \!lerede i 1784 fremkom den l'ranske 
Ingeniørkaptajn .lle11s11ier ml'll Planer Lil el styrharl Luft
skilJ med langslrakt Ballonhylster; ~enere l'n•mkom l'lere 
lignende Pro.iekler, og i Praksis blev det al'lange Ballon
hylster prøvet til "Lufltral'ikbrug", da Fran..,kmanden Giffarcl 
i 1852 foretog ~ine forste Forsog med el styrharl Lul'Lskib. 

Hvad Nees· Teorier om sel\"e Fly,·eprohlemel angaar, da 
rnr disse ikke rigtige, og i Særdeleshed ikke hans l'aasland 
om al Flyveproblemel skulde løses i Ovcrcnsslemmelse med 
Fuglenes Flugl. :\led det Kendskab vi nu har Lil Flyvning, 
kan vi selvfølgelig let fordomme Ing. Nees· Teori; men al 
løse Flyveproblemet ad den \'e,i havde man allerede op-

givel længe før 18!iH, da Bogen udkom. Vognen kommer jo 
ikke rrem ved bevægelige Ben, og Skibel ikke ved llja.:lp 
af bevægeligt llaleparti, derl'or var der heller ingen (;rnnd 
til at tro, at Flyveproblemcl absolul kun kunde loscs ,·ed 
al el'Lcrligne Fuglens Flugl. Vel lrnvdc man Liclligerc mcnl 
saaledes, men allerede i 180!J rrcmkom Englænderen, Sir 
George Cayley, med Planer om at bygge en Flyvemaskine 
eflcr det Princip, der anvendes den Dag i Dag, nemlig med 
fm,blaaendc Ba.•replancr og llaleparti , og udstyrel med en 
J,ral'Lmaskine, der drev en eller rlere Propeller. Cayley var 
ogsaa klar over, al Planerne~ Profil spillede den allerslorste 
Holle, og hans .\rhejde blev Lagel op ar andre For~kerc, hl . 
a. af Englænderne llemon i 18-12, We11/wm i 186!i og Slriny
fellow i 18li8. Sidslnæ\'nle konslruerede en meg<•l fiks 
l\lodel, der ~om l>ri\'krnl"L havde en Dampma~kinc paa I a 
UK. og som blev rorevist paa en Cdstilling i London, h\'or 
del engelske Ul'J"Onauliske Selskab belønnede den med en 
Præmie paa 1800 Kr. l>e Videnskabsma.'JHI og Teknikere, der 
ved Bygning ar Modeller og :\lodeHorsøg i l'raksis arhe,idccle 
paa FlyYeprohlemels Lo~ning, ba,•dc saaledes i 181i!J J'or
lrengst ladet den Tanke t"alde, al del skulde loses \"ed 11,i,1.!lp 
al' bev:egeligc Vinger. Og Tiden har jo Lydl•ligl vist, al disse 
Pionerer ha\'de Rel. 

Om cand. polyt. !'\ces· Bog og del deri rremsallc Pro,jekl 
- der aldrig naacde længere end ti l Papiret - kan man 
derl"or kun sige, al den selvfølgelig er interessanl al læse, 
rordi den Yiser, al ogsaa herhjemme har man spekulerel 
paa at løse Flyveproblemet; men nogen Betydning for Ud
viklingen har den ikke hafl, og mere end Kuriositetens In -
le1·esse har den ikke. .T. Foltmm111. 
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Armstrong Siddeley luftkølede Stjernemotorer. 

Leopard Jaguar 11\ajor Jaguar Double Moni;oooc Lynx Major 

Lynx Mongoor.c 7 cyl. Genet Major 5 cyl. Genet Major Genet 

AHMSTHONG Siddeley Motorerne er blevet forøget 
med to nye Typer: den 140 HK. 7-cyl. Genet 

Major og den 350 HK. 10-cyl. dobbelte Mongoose. 
Firmaets Produktion af Motorer omfatter nu Typer 
lige fra 80 HK. til 800 HK., kort sagt Motorer til 

alle mulige Formaal. De forskellige Motorstørrelser 
er paa 80, 100, 140, 150, 215, 260, 340, 400, 500, 
700 og 800 HK. og har enten fem, syv, ti eller 
fjorten Cylindre. Alle er de luftkølede og stjerne
formede. 

Armstrong Whitworth Atlas Biplan. 

-

TLAS Biplanet, der er udstyret med en Arm
strang Siddeley Jaguar Motor, er i et ret 
stort Antal blevet leveret til den engelske 
Royal Air Force, hvor det anvendes til 

Samarbejde med Hæren. Til dette Formaal er det 
forsynet med en Anordning til Opsamling af Mel
dinger fra Tropper paa .Jorden. Maskinen, der er 

to-sædet kan iøvrigt anvendes til forskellige For
maal; bl. a. som Kampmaskine eller som hurtig
gaaende Bombardementsmaskine. I sidstnævnte Til
fælde kan den medføre 4 Stk. 50 kg Bomber. Hjul
understellet kan udveksles med Pontonunderstel. 
Saavel Kroppen som Planernes Konstruktion er 
af Staal. 
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Hvor meget Helium findes der i Verden? 
Efter den sørgelige, engelske Luftskibskatastrofe forrige Efteraar, hvor 

,,R. 101" brændte, har Spørgsmaalet om kun at anvende det ikke-brænd
bare Helium som Fyldegas til Passagerluftskibe paany været under Dis
kussion. Da !\længden af Helium er begrænset til enkelte Steder i Verden, 
har det Interesse at vide, hvor store Kvanta man mener, der findes. Emnet 
behandles i efterfølgende Artikel, som vi bringer fra det tyske Tidsskrift 
"Das Luftschiff" (Bilag til .Deutsche Luftfahrt"). Endvidere hen vises til 
I<apta.in G. Schenstrøm·s Artikel i "Flyv" Nr. 3/1930. 

II
A Helium i Aaret 1 H07 for første Gang blev 
fundet som Jordgas, havde den udelukkende 
videnskabelig Betydning. Udvindingen af 
denne Naturgas var nemlig uhyre kostbar; 

idet een Kubikmeter kostede mellem 2000 og 2500 
Kroner at fremskaffe. Derfor var Produktionen før 
Krigen kun ubetydelig, den beløb sig ikke til mere 
end nogle faa Kubikmeter. Det nye Stofs Anvende
lighed, og frem for alt den Egenskab, at det ikke 
kunde brænde, interesserede Videnskaben og Tek
niken i høieste Grad, og det medførte, at man 
søgte at finde nye Kilder. Forsøg havde godtgjort, 
at det bibeholdt sin Ubrændbarhed selv efter en 
Blanding med indtil 26 °/o Brint. 

Paa Grund af sin store specifike Vægt giver den 
ved Anvendelse i Luftfartøjer en noget mindre 
Bæreevne end Brint. 

Talrige Naturgasarter er blevet undersøgt for 
Helium, bl. a. ogsaa i Tyskland, hvor Udbyttetimid
lertid var meget ringe, og Udviklingen derfor kun 
kunde lade sig gøre under meget store Omkostninger. 

1 Termalkilderne ved ,viesbaden fandt man 0,71 
Procent Helium. Ved Kissarmas i Ungarn indeholdt 
Sumpgasudstrømningerne 0,0014 Procent Helium. 
Nævnte Sted skal der i Løbet af 2½ Aar været 
strømmet ca. 12.000 Kubikmeter Helium ubenyttet 
ud i Luften. Ogsaa Vulkangas indeholder enkelte 
Steder Helium; saaledes har man i Italien konsta
teret 0,2 Procent. I Nordamerikas .Jordgasarter er 
der paavist 2 Procent Helium. Skønt der i den 
atmosfæriske Luft kun kan findes ubetydelige Mæng
der af Helium - 0,1 Kubikcentimeter af 100 Kubik
meter - er der dog en l\Iaade, hvorpaa der ar 
Luften kan uddrages ren Heliumgas. Det bliver 
udvundet af en Neon-Helium-Blan_ding. Ved Ud
glødning til 1000 Grader Celsius kan man udvinde 
Helium af radioaktivt Monazitsand. Eet Kilogram 
Monazitsand med gennemsnitlig 6 Procent Thorium
oxyd frembringer een Liter Helium. De tyske Tho
riumfabriker, der beskæftiger sig med Fremstilling 
af Gasglødelys, kan som Biprodukt levere indtil 
~00 Kubikmeter Heliumgas. 

Alt dette vil dog ikke kunne faa nogen Betydning 

Luftfartsindustrien i Tyskland. Deutsche Luft Hansa 
meddeler i en nylig udsendt Statistik, at det for Finansaaret 
1930/31 har anvendt et Beløb paa 7½ i\lillion l\lark til Ind
køb af Flyvemateriel i Tyskland. Ilerlil maa endvidere regnes 
et Beløb paa 3,8 Millioner Mark, der er anvendt til Indkøb 
af Brændstof. 

til Fyldning af Luftskibe. Kun De Forenede Stater 
i Nordamerika raader over den nødvendige Mængde 
Helium. Der bliver Helium udvundet af helium
holdige Naturgasarter i stor Maalestok. Fremstil
lingsomkostningerne er i de sidste Aaringer blevet 
stærkt formindskede: i Øjeblikket beløber Brutto
omkostningerne pr. Kubikmeter sig til tre Mark. I 
Fort Worth bliver daglig fremstillet 10.000 Kubik
meter Heliumgas. Da det Omraade, hvorfra Fort 
,vorth fik sin Naturgas, var ved at blive tømt, blev 
der fra denne Fabrik og til det heliumholdige Olie
distrikt i Texas bygget en halvanden Hundrede 
Kilometer lang Rørledning, gennem hvilken man 
skaffede sig nyt Raamateriale. Da man imidlertid 
regner med, at disse Marker i Texas vil være ud
tømte i en ikke alt for fjern Fremtid, har man 
allerede projekteret en Hundrede Kilometer lang 
Rørledning hen til en anden Mark, nemlig Nacona. 
Oliedistriktet regnes for at være det mest helium
holdige i Verden, man anslaar det til at rumme 
ca. 28 Miliarder Kubikmeter. Marken ved Nacona, 
hvortil den projekterede Rørledning skal føres, an
slaas at kunne forsyne De Forenede Stater med 
Helium de første tyve Aar. Men desuden l'indes 
der Helium andre Steder. I "WeltaW har Land
graeber meddelt, at der ved Cushing i Oklåhama 
findes en Kilde med 10 Millioner Kubikfocl; paa 
de kanadiske Marker i Alberta vil der aarligt kunne 
fremstilles ca. 500.000 Kubikmeter, og ved Toronto 
i Kanada har man paavist et Sted, der aarligt kan 
levere over 10.000 Kubikfod Helium . 

Naar Dr. Eckener i sine Udtalelser om Kata
strofen med ~R. 101", ligesom ved tidligere Le,jlig
heder, har hævdet, at man til Fyldning af Passager
luftskibe bør tilstræbe at anvende Helium i Stedet 
for Brint, saa er det ikke noget Utopi han frem
sætter. Der er virkelig tilstrækkelige Mængder af 
Helium, og hvem siger, at man ikke i Fremtiden 
vil kunne finde nye Marker. Et stort Skridt l'remad 
blev gjort, da <len amerikanske Hegering erklærede 
sig villig til at stille den nødvendige Helium til 
Raadighed for Handelsluftskibe. 

Italien har købt to Do. X Flyveskibe. Det første af de 
to Stk. Do. X Flyveskibe, som er under Bygning paa Værftet 
i Altenheim, og som er købt af det italienske Firma Con
sorzio Aereo Italiano, nærmer sig sin Fuldførelse. De to 
Kæmpeflyvebaade skal udstyres med "Fiat A. 22" Motorer 
(600 HK.). 



Nr. 1 

Bristol "Bulldog". 
ff ÆRENS Flyverkorps har i Eng-

land købt nogle Bristol "Bull
dog", .som ventes hjem i den nær
meste Fremtid. Bristol "Bulldog" 
er en eensædet Jager, udstyret 
med en Bristol "Jupiter" -Motor. 
Baade Flyvemaskine og Motor 
fremstilles af Bristol Aeroplane & 
Motor Co. "Bulldog" er Standard 
Udrustningen ved flere af de eng
elske Jager- Eskadriller. Udenfor 
England anvendes den i ni andre 
Lande, bl. a. i Sverrig, Letland. 
Estland, Danmark o. fl. 
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Herhjemme fra. 
Det danske Luftfartselskabs Trafikresul-

tater for Aaret 1930. 

Sammenlignet med Resultaterne ror 1929. 

1929 

Km pr. Rute: 
Dagruter . . . . . . . . . . . . . . 154.460 ..... . 
Natruter............... O 

--- 154.460 
Km paa Ekstraflyvninger ...... . 
Km paa Rundflyvning ......... . 

Samlet Kilometerantal. . 

Befordrede Passagerer · 
paa Rute . . . . . . . . . . . . . . 1.740 

Ekstraflyvning .... 
Rundflyvning . . . . . 790 

24.320 
4.505 

183.285 

lait.. 2.530 

Passager/Kilometer 
paa Rute ............. . 

Ekstraflyvning ... . 
Rundflyvning .... . 

lalt .. 

504.600 

25.280 
529.880 

Bet°rdret Last paa Rute i kg 
assagerer . . . . . . . . . . . . 131.076 ..... . 

Gods . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.705 ..... . 
Post. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.980 ..... . 
Bagage . . . . . . . . . . . . . . . . 23.884 ..... . 

lait" 176.645 

Ton/Kilometer paa Rute 
Passagerer . . . . . . . . . . . 38.012,0 
Gods . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.844,5 
Post. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.444,2 
Bagage . .. . . . . . . .. .. .. 6.926,4 

Ialt.. 51.227,1 

1930 

181.183 
7.780 

--- 188.963 
........... 10.002 
.. .. .. . .. .. 4.655 
........... 203.620 

2.071 
263 

1.386 

... 536.770 

. . . 32.891 

. . . 44.352 

3.720 

.. .. ....... 614.013 

157.105 
16.572 
6.722 

24.103 
........... 204.502 

,!Q.754,0 
5.478,0 
2.451.0 
7.867,0 

.......... 56.550.0 

Foredrag i Det Kongelige Da11ske .I ero11a11/iske Se/.~lwb. 
Den fi. December holdt den Lyske Flyver, F. Mor:ik, Fore 

drag l'or Selskabets l\fodknuner om sin Dellagelse i Europa 
Hundflyvningen. 

Sejrherren fra dette store Sporlsflyvestævne skildrede 
den 7500 km lange Flyvetur og de mange Genvordigheuer, 
som det ugunstige Vejr lagde i Vejen. Af de BO deltagende 
Sportsflyvemaskiner, naaede kun de 37 rettidig tilbage til 
Startstedet, Berlin. Foredraget var ledsaget af en Række 
Lysbilleder fra Turen. (Se nærmere om Løbet i "Flv\'" Side 
93 og 103/1930.) · 

Subvention /il D.D. L. 
Det Danske Luftfartsselskab har [aael sin Sub\'enliou 

fornyet for fire Aar; Staten betaler aarligt 250.000 Kr. og 
Københavns Kommune 100.000 Kr. 

Direktør Arno/ri Neb/e død. 
Ret pludselig er en af Flyvningens Velyndere, Dir. Arnold 

Neble, afgaaet ved Døden ,len lli. December. Dir. Neble har 
i mange Aar støttet Flyvesagen paa forskellig Maade; dels 
benyttede han altid Luftruterne paa sine hyppige Forret
ningsrejser til Udlandet, og er maaske den her i Danmark 
der har fløjet det største Antal Kilometer som Passager pa~ 
Luftruter, og dels har Dir. Neble gentagne Gange ydet Bidrag 
til Formaal, Flyvesagen vedrørende. I den senere Tid var 
det navnlig Svæveflyveklubben, som han omfattede med 
varm Interesse, o..( Klubben gik aldrig forgæves til ham, 
naar den trængte til Bistand. Havde Luftfartens Sag blot 
mange Venner som Direktør Neble. -

Nyt Reglement B til Anordning om Luftfart. 
Ministeriet for offentlige Arbejder har den 24. November 

1030 udgivet et nyt Reglement B til Anordning om Luftfart. 
Dette Reglement er ligesom Reglement A. C og D, der ud-

. kom 23. April 1929, udfærdiget i Overensstemmelse med de 
af den internationale Luftfartskommission CINA givne Be
stemmelser om Luftfart. Reglement ll indeholder Klassifi
kation af Luftfartøjer og i al Væsentlighed de Minimums
bestemmelser, der stilles for Opnaaelse af Luftdygtigbeds'
bevis for Flyvemaskiner og Motorer, samt Supplement ved
rørende Bygning og Indretning af Trafikflyvemaskiner. 

Stoffet i Reglement B er ordnet paa en overskuelig Maade 
og Reglementet vil i Tidernes Løb blive suppleret efter~ 
haanden som CINA kommer med nye Bestemmelser. 

-
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Nyt fra alle Lande. 
Dr. Eckener, Præsident for Aeroarktik. Del inlerna

lionale Studieselskab til Udforskning af de nordlige Polar
egne med Luftskib har valgt Dr. Eckener Lil Præsident i 
Stedet for afdøde Prof. Fri(iof Nansen . Dr. Eckener har mod
taget Valget. Selskabet paatænker stadig al anvende Luft
skibet "Graf Zeppelin", men har i Ojeblikkel Vanskeligheder 
med Forsikringen, der naturligvis ikke er hlevel mindre 
efter Katastrofen med "H. 101 ". 

Luftpostforbindelse over Atlanterhavet. J>ostvæsenel i 
U. S . . \. har for en i\laaneds Tid siden bekendtgjort, al del 
onskede at modtage Tilbud paa en ugentlig Luftpostbefor
dring mellem Amerika og Europa. Ruten skal gaa fra New 
York via Norfolk, Virginia eller Charleslon, Syd Carolina, 
llamilton, Bermuda Oerne og derfra via .\zorerne li! et Sted 
i Europa, som senere vil blive bestemt af Postvæsenet. Kon 
trakten skal sluttes for 10 .\ar, begyndende 1. .Juni rn:-H; 
men der vil ikke blive givet Betalinger for Flyvninger mellem 
L'. S. A. og Bermuda førend den resterende Lurtforbindelse 
er etableret. Strækningen Bermuda Oerne-Europa vil ikke 
blive forlangt etableret tidligere end Juli 1032. 

PoslYæsenet ønsker kun al slulle Kontrakt med ameri 
kånske Selskaber, der indehaves af amerikanske Borgen·. 

Imidlertid synes del, som om Englaml ogsaa har med 
Planen at gøre, idel der paa en Foresporgsel i l!nderhusel 
den 11J. Dec. er ble,·et !-.\'arel, at J>rojl'klel ikke udelukkende 
er amerikansk, men omfaller cl Samarbejde mellem ameri 
kan'ike og engelske Lurtrartsinleres!-.er. 

Schneider Løbet skal efter F . . \. 1.·s Bestemmelse al"hol
dcs næste Gang i Tiden fra 31. Aug. Lil l!l. September 18:H. 
Løbet afholdes i England. 

En flyvende Ærkebiskop. Den svenske Ærkebiskop, 
Dr. Nathan S<iderblom, der nylig har raacl Nobcls Frecl!-.pris 
for l!J30, er en ivrig Lurtrejsende . .. .leg flyver ikke, rordi 
,jeg har lravltt siger .Erkcbh,koppen, "men ronli jeg den·ed 
undgaar den Træthed, der ellers rølger med al re.ise.~ 

Fransk Luftrute til Østasien. Selskabet Compagnie "\ir
Orienl paabcgynder i denne :\laaned en f.iorlendaglig Lul'l
poslforbindelse mellem Calcutta og Saigon, Jlovedsladen i 
fransk Indokina. Samtidig \'il den Rute, som Selskabet i 
Ø.ieblikkel har mellem l\larseille og Bagdad blive l'orlænget 
Lil Karachi. Mellem Karachi og Calcutta skal .Jernbanen 
benyttes. Senere er det liensiglen at udvide Ruten til Kina 
og Japan, hvor Frankrig har store kommercielle Interesser. 

Klemm i England. Den bekendte lyske Klemm-Sporls
flyvemaskine vil for Fremtiden ogsaa blive fabrikeret i Eng
land, idel der er ~larlet et nyt Selskab i England, med delle 
Formaal for Oje. Den engelsk byggede Klemm \'il faa Naynet 
"Klemm-Ilallu. 

F. A. I. vælger ny Præsident. Paa det sidst afholdte 
i\løde i Paris blev Vicepræsidenten l'or den rumænske Aero
klub, Prins Georg Bibesco, valgt Lil Præsident l'or F .. \. I. i 
·stedet for afdøde Grev de la Vaulx. 

Ved l\lødet i Paris var Det l{ongelige Danske Aeronau
liske Selskab repræsenlerel ved i\lester P. Nielsen. 

Næste Møde skal afholder i Bukarest fra 7.-15 . .Juni rn:n. 
Samtlige Deltagere vil være den rumænske Aeroklubs Gæster 
under hele Konferencen . 

Nr. l 

Flyveudstillingen i Paris. Den 28. November aabnedc 
G1·and J>alais i Pari-.. !-.ine Porte for den 12. internationale 
Flyveuclslilling organiscrcl ar Chamhre syndil'ate des Jndu 
~lries Aeronau liques. 

Samllige europæiske Lande, der har blot nogen Industri, 
var repræsenteret. De franske Fabriker dominerede haadc i 
An tal og i at have belagt de rornemste Pladser. 

L'dslillingen var mindre milila·rl præget, end hvad tid 
ligere har været Tilfældet, og navnlig \'ar Sports- og Turist
rtyvcmaskiner stærkt repnc~cnlerccle. Næsten alle Fabriker 
udstillede en eller rtere :\laskiner, aabne eller lukkede Ka 
biner li! 2 å 3 Personer; men af Nyheder paa delle Omraade 
saas intet. Bestræbelserne gaar for Tiden særlig ud paa at 
gore :\laskinerne sikrere, haade i Luften og ved i\lanovrering 
paa .lorden, saml at gore dem komfortable indvendige i 
Lighed med ,\utomohilernc. 

Junkers Sportsflyvemaskine, ucbtyrel med Ponlonuncler
-;tcl, er som bekendt Indehaver al' de første Vcrdcnsrckonler 
for lette Søflyvymaskiner. 

Som los,ecll't Søflyvemaskine har den en Tomvægt ar 
39!) kg, og som eem,ædel Soflyvcmaskine ve.ier den 380 kg. 

.lunkcrs "Junior" som Søllyvemnsk!nc. 

:\led Lurtkapla.in Zimmcrmann !-.Om Forer Pr der sal lo 
Ilojdcrckorder. i\lcd ecn l'erson ontbord er der na:H•l ;i700 111, 
og med to J>ersoner opnaacdcs 4630 111. 

.\f andre Hckorder er der med lo Personer ombord op-
naacl l'olgende: 

Varighed ....... . . . ...... . .. ....... 8 Timer :n :\lin. 
Distance i Jukket Bane ...... .. .... !100 km 
Hastighed o,·er en Basis paa 100 km 1li I km T . 

i\lcd een Person ombord er folgende Hekorder opnnacl: 

Varighed ...... . .......... . ........ Hi Timer 28 i\lin. 
Distance i lukket Bane . . . . . . . . ... . 2100 km 
Ilaslighed over en Basis paa 100 km lli5 km /T. 

Til alle Rekordflyvningerne var ;\laskinen udstyret med 
en Armstrong nGencl~ Motor (n-Cyl. 80/88 HK.). 

Sikkerheden i Luften. Den rorslc Kongres til Drøftelse 
af Sikkerheden i Lul'ten ble,· afholdt i Paris i Dagene rra 
10. - 23. December. Der var mødt Delegationer fra de l'lcsle 
Lande. Danmark var repræsenteret ved Departemenlschcl' 
F. 1-/oskjær, Fuldmægtig /(. Greger.~en samt Ingeniør M. P. 
Eskildsen. 

I et af de følgende Numre af "Flyvu skal vi bringe en 
nærmere Omtale al' Kongressens Forløb. 



IRVIN 

Skærme 
har reddet over 

300 
:Menneskeliv. 

Irvin Air Chute of Gt. Britain Ltd. 
Letchworth , Herls, England. 
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• 
TELEFUNKEN 

Radiostationer til Luftfartøjer 

Største Driftssikkerhed - letteste Betjening 

Ingen Akkumulatorbatterier 

Ringe Vægt 

• 

Det Danske Luftfartselskab ¾. 
København. 

Generalrepræsentant for 
Deutsche Luft Hansa A. G. m.fl. 

Fartplan for Vintersaisonen 1930-31. 
1. 11. 30 - 28. 2. 31. 

Daglig undtagen Søndag. 

\l .-Hl Afg. Malmo Ank. 
\J.55 Ank. København Afg. 

Hl.10 Afg. København Ank. 
12.00 Ank. 

Liibeck 
. Afg. 

12.15 Afg. Ank. 
12 50 Ank. 

Hambura 
Afg. 

13.10 Afg. ,., Ank. 
15.00 Ank. Berlin Afg. 

Bemærk de nedsatte Billetpriser: 

København- Berlin 
- Hamburg 
-Liibeck 
-Malmo 

Tur 

Kr. 58.00 
" 48.00 
" 33.00 
" 12.00 

15.00 
14.45 
14.30 
12.40 
12.25 
11.50 
11.30 
\J.40 

Retur 

Kr. 43.00 
" 36.00 
" 25.00 
" 9.00 

Oplysninyer oy Billeller faas i alle Rejsebureauer saml 
hos Del Danske Luflfarlselskab Afs. 

, .................................................................................................................................................. 1 

ASSURANDØRER 

GL. TORV 10-12 

I FOR S I KR I:·:·:~~~~=: ~~T TIL BILLIGE I I FASTE ::::,::~N:~~::t6Tl6E i 
I i 
I I 
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Den bedste og 
billigste Motorcycle er 

1931 i\lODELLEHNE El'. NU 
II.lEMKOMi\lET - PRISER FHA 

Kr.1150.-
Forlang 1931 Program 

BOHNSTEDT PETERSEN 
KR. BERNIKOWSGADE 2 • TLF. 1131 

IJbponenl T. V. R., Hoskilde, spørger: 
llvor stor er den største Landtrafik

l'lyvemaskine? Er det ikke en tysk 
i\l askine? 

Su. Indtil Dato er .Junkers G. 38 den 
sl orste Landflyvemaskine. Den er byg
get al' i\letal og udstyret med I i\lotorer 
paa ialt 2·100 IIK. Dens Vingebredde er 
-1-1 m, La-ngde 23 m, Bæreareal 200 m~. 
Dens Tornvægt er 13000 kg, og dens 
Brullovægt 20000 kg. Den har fornylig 
været paa en Hunctrlyvning gennem 
Europa . 

Luftfartforsikringer 
overtage~ af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Fraktion for Danmark 
Tlf. Central 12 793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 

TELEF 
2552 
13303 
134-04 

.,...........,.LJGUST BANG TELF..F. 
2552 
13303 
13404 

BoghandeJ,PapiPhandel 
BogtryhkePi 

CUestePbrogade 60 
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SPILLEKORT 
med 

Aero-Motiver. 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60 
TIi. z:;52 - 13.303 • 13,404 
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KØBENHAVN V. 

S. Sørensen, \' estergade, Nyk. F.: 
llvor store Summer ofrer de store 

Lande aarligl paa deres militære og 
civile Flyvevæsen'? 

Sv. Vi meddeler Udgifterne for Finans-
aaret 1930/31 i følgende Lande: 

England .. ... . . 37G.G28.400,00 Kr. 
Frankrig . . . . . . 300.040.204,00 " 
Italien .... . . . . . 143.000.000,00 " 

- o-

"· P., København, spørger : 
IIYornaar udførte Englænderen Wil

kins sin flyvning over det nordlige 
Polarhav? 

Sv. Hi- 20. April 1028. 
- O-

l(. Slemr11d, København, spørger: 
Hvor mange Kilometer bliver der 

genneml'lojet af Deutsche Lufthansa, og 
h vor mange Passagerer befordrer det? 

Sv. I 192U blev gennemfløjet 9.087.694 
km og befordret 87.019 Passagerer. Tal
lene for 1930 er endnu ikke bekendte. 

- o-

A. Nielsen, Odense, spørger: 
Kan "Flyv" opgive Navne og Adresser 

paa nogle tyske Tidsskrifter? 
S11. Die Luflwacht, Blumenshof 17, 

Berlin W. 35, Flugsport, Bahnhofsplatz 8, 
Trankfurt a. M., Illustrierte Flugwoche, 
Blumenshof 17, Berlin W. 35, Zeitschrift 
fur Flugtechnik und Motorl11ftschiffahrt, 
Gluckstr. 8, Mfmchen. 

- 0 -
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NYE BØGER 

OliverStewarl:Aerobatics Ik 5.00 

.... .... 

John F. Leeming: 
Pilot's "A" License. . Kr. 3.50 

Frank A. Swolfer : 
Learning to fly . . . . . . Kr. 7.50 

Ivo Ed11•ards: 

.... .... 

Commercial air transport 
Kr. 7.50 

AUGUS'f BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telt. 2552 - 1a303 - 13404 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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QIVES CONSTANT TAUTNESS 

TITANINE DOPE-PRfEPARATER er uovertrufne i Holdbarhed og 
giver største Stramhed med mindste Vægt 

TITANINE CELLULOSE-LAKKER er anvendelige til alle Metal
dele og giver højeste Grad af Holdbarhed og er modstandsdygtigt 
_ overfor Olie, Benzin, Saltvand o. s. v. -

Enefabrikanter: 
Tc.leph0ne5Gerrard 2312. 

TITANINE-EMAILLITE LIMITED Re<Je11t 4728. 
TeleclramS & C:..bles, • 

•'rrtiafree, Picr.y,London. 
Hovedkontor: 175, Piccadilly, London, W.1 

FALDSKÆRMEN 
" 
ROBUR" 

Generalrepræscn tanter: 
Carl H. Lundholm Aktiebolag, 

Stockholm -1G 

- Styrke og Sikkerhed -

Repræsentanter i Danmark: 
Alfred Raffel A/s 

Farvergade 15, København IL 



AS KAN IA 

FØRER 
KOMPAS 

PASSENDE 

FOR SPORTSFLYVEMASKINER 

OG ALLE MINDRE LETTE TYPER 

RINGE VÆGT 

STOR INDSTILLINGSKRAFT 

VERTICAL KOMPASROSE 
MED SELVLYSENDE INDDELING 

Repr. ved: A. B. C. HANSEN CQMP. Ingeniører 

INDUSTRIBYGNINGEN - KØBENHAVN V. 
Prospekt Nr. 3200 a sendes gratis paa Forlangende • 

A PETROLEUM PROOUCT 
TH,t.T DOES MOT 

8URN IH THE 
CO MBUSTION CHAMBER 

-i 

anvendes af den norske Hærs Flyvevæsen 

iblandet Brændselsstoffet. 

L U B RI - G A S smører Motoren og letter 

Gangen i denne, formindsker Soddannelsen, 

og er uundværlig for luftafkølede Motorer. 

Den eneste Topsmøreolie som med Fordel 

kan anvendes til Automobiler. 

Fremstll les af : 

F I N N S. B A A DE & Co. 
Classensgade 57 - København Ø. 

Telf. C. 3630 

TELEF 
2552 
13303 
13404 

.,.........UGUST BANG TELEF. 
2552 
13303 
13Lt04 

BoghandeJ,PapiPhandel 
Bogtryh..ker--i 

<UestePbrogade 60 

KØBENHAVN V. 

REN DRØJ 
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LUFTRUTEBELYSNING 
M. P. Eskildsen. 

EFTERHAANDEN som den civile Lufttrafik har ud
viklet sig, er Spørgsmaalet "Flyvning i Mørke" 

blevet mere og mere aktuelt Verden over. 
Hidtil har regelmæssig Lufttrafik - i hvert Til

fælde i Europa - hoved-
sagelig fundet Sted om Dagen 
og i de nordlige Lande væ-
sentlig i Sommerhalvaaret, 
medens Vinterflyvning og 
Mørkeflyvning har været af 
mere tilfældig Karakter. 

Det er dog efterhaanden 
blevet en almindelig Kends
gerning, at Fordelene ved 
Lufttrafik i større Stil bedst 
kommer til sin Ret, naar 
Ruterne kan beflyves konti
nuerligt, altsaa ogsaa i Mørke. 
Kun herved aabner sig Mu
ligheden for en regelmæssig 
Postflyvning, og kun ved en , 
saadan Befordring, vil det 
formentlig være gørligt at 
bringe Lufttrafikken op i et 
økonomisk Plan. 

Det er utvivlsomt rigtigt, 
at en Luftposttrafik i Europa, 
hvor Togforbindelserne er 
vel organiseret, ikke er tæn
keligt uden Indførelse af Nat
flyvning paa Hovedruterne. 

I Begyndelsen af Aaret 1930 fandtes der da ogsaa 
i Staterne i U. S. A. ca. 15.000 km belyst Luftrute 
med ca. 1400 Luftfyr og ca. 250 belyste Flyvepladser. 

I Tyskland er der i de allersidste Aar afholdt 
energiske Natflyvningsforsøg 
og oprettet Belysning paa ca. 
1500 km Luftrute. 

I Holland, Belgien, Fran
krig, England og flere andre 
Lande har man ligeledes 
etableret Natbelysning paa 
Hovedluftruterne, ligesom 
enhver anerkendt Lufthavn 
i Europa nu har sin mere 
eller mindre virksomme Nat
belysning. De Forsøg, der 
har været afholdt, har vist, 
at regelmæssig Natflyvning 
er mulig under lignende 
Vejrforhold, som tillader 
Dagflyvning. 

Ved Natflyvning kræves 
dog: 
at Flyveren er i Stand til i 

langt højere Grad at flyve 
ved Hjælp af sine Instru
menter end om Dagen og 
ikke stole saa meget paa 
sine Følelser, 

at den Rute, Flyveren skal 
følge, er synligt afmærket, 
saaledes at Kursen kan 
holdes, 

at Landingspladser er kende
tegnet, afmærket og belyst, 
saa at en sikker Landing 
kan finde Sted, og 

Medens Natflyvning i Eu
ropa endnu er delvis paa 
Forsøgsstadiet, har der paa 
enkelte lange Ruter i de For
enede Stater været udført re
gelmæssig Natpostflyvning i 
flere Aar, og alene i 1929 blev 
der i U. S. A. transporteret ca. 
4 Mill. kg Post ad Luftvejen. Hollandsk Llnselyr paa Lullruten Amsterdum-Tyskland. 

at Flyveren ved Hjælp af 
Radioen kan komme i 
Forbindelse med Stationer 
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paa .Jorden, og derved have sikret AssisLance Lil 
Stedangivelse o. I. 

Ved Siden af Hutebelysningen indtager Ratlio
pe,iling og Radiofyr den første Plads som Oriente
ringsmidler for Natl'lyvning, og der l'r sikkert ingen 
Tvivl om, al Retningsvisning ved H.ia~lp af Radiofyr 
i Fremtiden i betydelig Grad vil kunne virke Lil 
Indskrænkning af Antallet af Lysfyr paa Flyveruter. 

Hvorvidt Radiostedangivelse helt vil kunne afløse 
Lysfyrene, er cl Spørgsmaal, der endnu ikke lader 
sig besvare, ogsaa al' den Grund, at Lysl'yret altid 
ved en psykologisk \'irkning paa Flyveren vil foroge 
dennes Sikkerhedsfornemmelse gennem en hurtig 
og let Orienteringsmulighed. 

Luftrute-Belysningen kan deles i følgende lrrupper: 
1) Fyr paa Luftruter. 
2) Belysning af H.iælpelanclingspladscr. 
:1) Belysning al' Lul'thavne. 

1) Fyr paa Luftruter. 
Til Ucll'ørelsen al' en eJl'ektiv RulehelYsning lmvtler 

der sig paa Grund af de særlige Forhold e1i° Del 
Besværligheder, ·og hel Enighed om Luftl'ns I,a
rakter, Virkemaade og Anbringelse er entlirn ikke 
opnaael. 

Ved Etablering af Lurtryr maa J,landt andel tages 
Hensyn til følgende Punkter: 

'T 
I 

l 

1) Under Flyvning er Flyverens Øjne ikke ude
lukkende henvendt paa Iagttagelse al' Fyr. 

2) Paa Grund af Belysningen i Flyvemaskinens 
Førerrum er Flyverens Øjne ikke indstillet paa 
øjeblikkelig Søgning i ~Iørkc. 

:3) Flyverens Briller og Luftfarto.iets \'indska·rm 
absorberer en ikke ringe Del Lys. 

-t) Antallet af Karakterer al' Lvs, hvoraf der kan 
findes mange paa .Jorden, virker ha·mm('ll(le for 
en hurtig Opdagelse al' Lurtfyret. 

~) Fyrene skal kunne ses, selvom Atmosfærens 
(~ennemsiglighed forringes i hcly(lelig (irad. 

Disse Forhold fører til, al el Lul'U'vr skal have 
en heslemt lul'tl'arlsmæssig Karakter, s~i'alcdes al del 
hurtigt og lydeligt kan skelnes fra amlre Lys. 

Fordelingen af Lyset skal være ensartet, saaledes 
al ingen pludselige Forandringer i Fyrets lntcnsilcl 
forekommer inden for dets Svnsfell. Fvrcls lnlensilel 
skal va·re stor, og Fyret sk;tl virke i1aalideJigl. 

:i\Ied Hensyn Lil den optiske Htt>kkevidde af cl 
Fyr, da artager denne meget stærkt ved arta,1endc 
(iennemsiglighcd af Lurten . 

0 

El Fyr, der ved en Lul"lgennemsiglighedsgrad al' 
90 kan ses i en A.l'slancl at 70 km, vil ved en 
Gennemsiglighedsgrad af fiU kun kunne ses i en 
Al'sland af ca. l;') km og ved en Genncmsi•llighecls-
grad af 10 ca. f) km. i-, 

Den direkte Følgeslutning al' delle Forhold vilde 
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være, al et slort Antal smaa Fyr er at l'orelrække 
for el mindre Antal stærke Fyr med større ind
hvnles Al'stand. 

· i\Ian begyndte da ogsaa med saavel i Amerika 
som i Tyskland at opsa•tte Fyrene ca .. "'i til Hl k1i1 
l'ra hinanden og lade hvert 3die eller -Jcle Fyr være 
af s lærk In lensi let. i\Ian er dog atter i Hoveclsagen 
gaaet horl l'ra delte Princip og opsætter nu kraftige 
Fvr med en Afstand al' ca. 15- 25 km fra hinanden, 
afhtcngig af Beliggenheden. .la, i enkelte Lande 
hol<ler man endog paa, at Afstanden mellem Fyrene 
kan va•re helydeligl større, og at FlyYernc da maa 
Iinde \'e.i l'ra d e l ene til det anclet ved Hjælp af 
sine Navigationsinstrumenter. I England opsa•tles 
Fyn'ne saaledes under Hensyntagen Lil Ternt•nels 
Bcskaffcnhccl i Al'slande l'ra hinanden pan :-30 til 
1:2."'i km. 

i\Iedens man tidligere i stor l\lstnckning har 
anvendt Gusl'yr, g:w r man mere og mere ovcr Lil 
ell'ldriskc Fyr, og der :111vendes lo Typer, den ene 
m ed Parnholspejl i Lanternen, clen anden med Linse. 

Som liclli . .,ere nævnt, er del nodvencligt , al Lul't
l'yrs Karakter er af en saadan Arl, al Forveksling 
med andre Lys ikke finder Sled. Erl'aringerne har 
vist , al Dre,iel'yr med hurtig Omdre,iningstid er de 
heclsl e!!nede til Formaalet. 

;\Jecl · Hensyn Lil Blinkperioden er :\le ningerne 
delte. For cle J'leste af de amerikanske Fws \'ed
kommencle er Fyrets Omcliejningslal (1 pi·. :\li11ut, 
clet vil altsaa sige, al Blinkene Jølger el'ler hin:rnckn 
med Hl Sek. Pause. 

I England holder man paa en Omdre.iningsperiocle 
paa i'>- 1\ Sek., medens 1Jrnn i Tyskland og Holland 
paa Grundlag af Erfaringer l'orlanger el Blink hvert 
:1die Sek. 

I hvert Till'ælde l'orekommer det logisk, at Blink
perioden for Luftfarten maa være hurtigere end 
for Skibsl'arlen, hvor cler, saavidl vides, normall 
er en Pause mellem Blinkene paa ca. :'i Srk. 

En hurtig Blinkperiode kan opnaas ved en For
øgelse af Lampens Omdrejnin~slal eller ved at 
clelP Lysenergien. I hegge Tilfælde taber man noget 
i Lysværdi. 

Da et Omdrejningstal af 20 pr. Min. uncler \'e.ir
forhold me<l stærk Vind kan l'oraarsage uregel
mæssig (iang og hetydeligt Slid paa Dre.iemekanis
men, har man kons!rueret Linsefyr, hvor Lampens 
Energi forenes i to cliamelralt modsatte Lysbundter 
ve<l H,iælp af lo Linser. Paa den i\Iaade kan man 
for at opnaa et hesteml Antal Blink pr. i\Iin. lade 
Fyrlampen rotere med del halve Antal Om<lre.i
ninger af det, cler er nødvendigt for Spe_jll'yrel. 

Hvilke al' de to Fyrlyper, · Linse fyr eller Spe,ill'yr, 
man bør Jorelnt•kke, heror naturligvis i nogen Grad 
paa et Skøn afluengig aJ Forholdene. 

Linsefyret har den Fordel, som ovenl'or nævnt, 
al del kan rotere med den halve Hastighed af 
Spejlfyret l'or samme Blinkperiode, hvorved selve 
Blinket bliver af hengere Varighed. Linserne er 
meget holdbare og beholder vedvarende deres Nytte
virkning, og man er i Stand til ved Dele af Opliken 
at sprede Lyset mere eller mindre opad efter Behag. 
Del er ogsM af meget stor Betydning, at <let med 
to dioptiske og katadioptiske Linsefelter forsynede 
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Drejefyr omtrent fuldstændigt u<lnylter den samlede 
Lysmængde. 

Spejlfyrets Lanterne med ny parabolske Glasspe,il 
har en noget højere Nyttevirkning og er billigere 
og lettere en Linsefyrets Lanterne. 

i\led Hensyn Lil den lodrette Fordeling ar Lyset 
i Lyskeglen, da er i.\Ieningerne her ogsaa noget delte. 

Nogle holder paa , at Lyskeglens Topvinkel hør 
V,l're saa ringe' som muligt, ca. 3 °, saa at Lyshund
tets Lysstyrke kan Ya>re saa stor som muligt, andre 

Pinlsch Dobhcll •Liusl'lanlcruc til Drejelyr pan Lullruter. 

mener, al der foruden det vandrette sla~rke Straale:
bundt yderligere hør sendes Lys i en Bue opacl 
mt•r inde Yed Fyret, saaledes at dette let kan loka
liseres af Flyveren. 

De i Holland og Tyskland opsatte Fyr giver i 
Almindelighed en vandret Lysstribe paa ca. ~ 0-ii 0 , 

eller Lyshundtets Akse danner en Vinkel opad paa 
ca . 2° med Horizontalen, og man regner med, at 
det Lysskær, <ler \Iannes ved Lanternen uden for 
Straalehnndlel, er tilstrækkeligt for Flyveren. Ved 
cle nyeste Fyr er den dioptiske De] af Lins~rne 
saaledes indrettet, at der opnaas en passende HøJde
spredning af Lyset i ~ærheden af Fyret. 

L11f"lrulebelysning i Danmark. 
En Natposlflyvning i Danmark i Forbindelse med 

Norge, Finland , Sverrig og Tyskland vil i Danmark 
hetinge en Fyrlinic over Sjælland fra København 
Lil Rødby. I li ge Linie er denne Strækning ca . 140 
km lang, og el'ter den Undersøgelse der er foretaget, 
formenes det hcnsigtsnucssigt at lægge 8 Fyr paa 
clenne Linie, saml et Hjælpel'yr i Bunden af Køge 
Bugt. 
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Da der saavel paa Sjælland som paa Lolland
Falster findes mange Transformatorer, kan man 
lægge det enkelte Fyr saa nær som muligt ved en 
Transformator, saaledes at Spændingstabet bliver 
saa ringe som muligt og Bekostningen til Ledninger 
lille. Fyrene tænkes fødet med 55 Volts Vekselstrøm. 

!øvrigt kan man paa Grundlag af Erfaringer stille 
følgende Hovedkrav til Fyrene: 

1) At de i klart Vejr skal have en Rækkevidde paa 
mindst 70 km med en Spredning af ca. fi 0

• 

2) At de skal afgive hvidt Lys. 
3) At Energiforbruget af Lampen er ca. 1500 Watt. 
4) At Lysblinket fremkommer hvert 3die Sek. 
5) At Blinkets Varighed skal være ca. 0,1 Sek. 
6) At Lysbundtets Akse kan eleveres fra det hori

zontale Plan til ca. 4 ° over delte. 
7) At der i Fyrets Lanterne fincles en automatisk 

omskiftelig Reservelampe. 
8) At Drejemotoren er anbragt direkte ved Lan

ternen. 
!l) At Fyret kan tændes og slukkes automatisk 

ved Hjælp af et Ur efter forudgaaende Indstil
ling af dette. 

10) At Fyrmasten er en Gittermast, hvis Højde af
hængig af Omgivelserne er mellem 20 og 23 m 
og hvis Betonfundament ikke spænder over en 
Grundflade større end 6 X 6 m. Forneden ved 
Mastens Fod skal findes et Skab med de for 
Driften nødvendige Maalere og andre Instru
menter. Lampen skal kunne nedfires i 1\Iidten 
af Taarnet, og ved Fyrets Top skal findes en 
Platform med Rækværk omkring, og en Stige 
skal føre fra Jorden til Platformen. 

Som det fremgaar af Kortet, kan Fyrene under 
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Hensyn til rimelig Afstand og Terrænforhold for
deles paa følgende Steder: 

Paa Sydsiden af Amager. 
Vest for Køge Sønakke. 
Ved Bunderød Nordvest for Faxe. 
Ved SjoJle Nordvest for Præstø. 
Vest for Vordingborg. 
Paa Vigsnæs. 
Ved Skjelstrup Nordvest for Maribo. 
Ved Rødbyhavn 
samt et Hjælpefyr ved Karlstrup i Bunden af 

Køge Bugt. 
For at lette Navigationen for Flyveren og af 

Hensyn til evt. senere Flyvning efter Radiofyr er 
Ruten her lagt i en lige Linie. Den kommer derved 
til at skære Køge Bugt paa en Strn·kning af ca . 2:1 km. 

Til Brug for Lul'lfartø.ier med kun een ;\lotor og 
for i det hele taget at stille alle. Lul'tfartø.ier l'ril 
med Hensyn til Overl'lyvning af Køge Bugt, kan man 
som nævnt ht•gge et Fyr f. Eks. \'cd Karlstrup. 

Til Vejledning for Flyverne kan Fyrene, hvor 
nødvendigt, forsynes med Kurslys, der enten kan 
være et Toplys, hvis Straaler ved Retningsglas viser 
fra Fyr til Fyr, eller to Projektører anbragt paa 
Fyrmasten og sendende Lysstriber hen over Jorden 
til Angivelse af Kursen. 

Fyrene, der kan indstilles til at tænde og slukke 
automatisk paa ønskede Tider, kan efterses og ved
ligeholdes af en Fyrmekaniker, der periodevis gaar 
Ruten igennem. Eventuelle Uregelmæssigheder i 
Fyrets Funktion meddeles pr. Telefon af en lokal 
Tillidsmand. 

Da der ved en evt. Natpostflyvning i del første 
Aar kun skal flyves om Sommeren, kan man af 
Hensyn til Bekostningerne strække de samlede oven 
for omtalte Anlæg af Fyr over er Periode af 2 Aar. 

(Fortsættes.) 

Sikkerheden • I Luften. 
~OM omtalt i forrige Nr. af ~Flyv" afholdtes i Dagene l'ra 
u) den 10.- 23. December 1930 i Paris den 1. internationale 
Kongres vedrørende Sikkerheden i Luften. 

Som Resultat af de foretagne Drøftelser og Forhandlinger 
vedtoges en Række Forslag og Ønsker, hvoraf følgende 
skal nævnes i meget sammenfattet Form: 

Ulykkesstatistik. Hvert Land bør aarligt udarbejde en saa
clan, som derefter tilstilles en international Organbation. 

Flyvemaskinen. Man vil søf:{e al skaffe Ensartethed i de 
Bestemmelser, der gælder for l\onstruktion af Flyvemaskiner 
og dertil hørende Prøver og Forsog. 

Materiale. Det tilstræbes at naa et ensartet Grundlag ved
rørende Prøvemetoder og Beskyttelsesmaader til metalliske 
Produkter. 

Legeringer. Hyppigst brugte Metallegeringer fremstilles 
el'ter ensartede og kendte Formler. Tillige: 1) ensartet Klassi
fikation, 2) Undersøgelser vedrørende i\lalerialets Slid frem
skyndes, 3) Udarbejdelse af Instruktioner vedr. Lodning og 
Svejsning, 4) Indførelse af periodiske Prøver med lienblik 
paa evt. fysiske l\laterialfejl, samt 5) Iagttagelse af Forholds
regler ved Behandling af l\Ietallegeringer. 

Fremdrivningsmidler. En international Sammenslutning 
skal fastsætte de Egenskaber, der maa kræves af lunge Olier 
til Kompressionstændingsmotorer. Indretning af særlige 
Maskinrum i store Luftfartøjer. Indførelse af ensartede i\lc
toder til Bestemmelse ar Gasblandingers fysiske og kemiske 
Egenskaber samt til Oliers Karakteristik. 

Meteorologi Of/ Aerologi. Ansættelse af kvalificerede i\lele
orologer paa Lufthavnene er af største Betydning. llelyd
ningen af al kunne meddele Flyveren i Luften de seneste 
meteorologiske Meldinger paapeges. 

Nauigation paa L11ftr11ter. I saa Henseende diskuteredes 
navnlig Radioens Betydning og mest hensigtsmæssige .\n 
vendelse, bl. a. Indførelse af Bestemmelser for Pejling. End 
videre Indførelse af internationale Bestemmelser til Und
gaaelse af Forstyrrelser. Forsøg med Radiofyr fremskyndes 
efter ensartede Retningslinier. Forsøg med traadløs Billed 
ovcrføring til Fartøjer i Luften fremskyndes. 

Lufthavne og Belysning. Indførelse af en Række ensartede 
Bestemmelser l"or Afmærkning elc. af Lufthavne, bl. a. Ind
stallation af lljælpeapparater til Landing i Taage. 

M. P. E. 
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Italienernes store Flyvetogt til Sydamerika. • ORBEREDELSERNE til det store Togt tog alle
rede deres Begyndelse de første Dage i 1930, 
og Initiativet kom fra Italiens Luftfartsmini
ster, General H. E. Balbo. Først og fremmest 

gjaldt det om at bestemme sig for den til Formaalet 
bedst egnede Flyvemaskinetype samt l\Iotortype, 
dernæst skulde der indhøstes praktiske Erfaringer 
fra den afrikanske Kyst med Hensyn til den Maxi
mum-Vægt, Maskinerne kunde medføre, og endelig 
blev de udvalgte Besætninger samlet til et Trænings
kursus i Orbetello. Hver Maskine fik tildelt en 
Besætning paa 2 Flyvere, 1 Mekaniker samt 1 
Telegrafist, og som Træningsmateriel fik hver Be
sætning Raadighed over en "Savoia-Marchetti S. 55" 
Søflyvemaskine, hvormed der blev foretaget en 
Række lange Flyvninger i alt Slags Vejr, baade om 
Dagen og om Natten. Efter 
at hver Besætning havde 
faaet den nødvendige Træ
ning, . øvedes Flyvning 
gruppevis, og til Slut fore
tog alle Grupperne i sam
let Formation en Del 
Flyvninger over det vest
lige og østlige Mitldelhav. 

Materiel. 

som enkeltvis kunde rumme ti30 Liter Brændstor, 
samt 8 Tanke a 205 Liter, saaledes at den samlede 
Brændstofmængde blev 5420 Liter. Olietankene 
er anbragt i Planerne, hvor der ogsaa er indbygget 
en ekstra Vandtank. Førerrummet er anbragt i den 
tykkeste Del af Planet, under Motorfundamentet, 
og til den øvrige Besætning er der ligeledes Plads 
i Planet, mellem de to Pontoner. Den enkelte Ma
skines Tornvægt incl. Radioinstallation udgør 5000 
kg, og fuld lastet ca. 10.000 kg. 

De enkelte Data er følgende: 
Spændvidde ........ 24,0 m Stigehøjde ......... 4500 m 
Længde. . . . . . . . . . . . . 16,75 " Maxim. Has lighed 215 km/T 
Højde . . . . . . . . . . . . . . 5,0 " Marchhastigh.160-lS0km/T: 

Motoren er en gearet "Fiat A 22 R" paa 560 HK. 
(vandkølet). 

Organisation. 

Medens Træningsflyv
ningerne fandt Stt>d, blev 
de Maskiner bygget, som 
skulde anvendes til Togtet. 
Den sædvanlige "Savoia
Marchetti S. 55"-Type, der 
tidligere har væretanvendt 
til adskillige lange Flyv
ninger, blev ændret paa 
visse Punkter. Bl. a. blev 
Pontonerne gjort længere 
og bredere, V ægten blev 
4060 kg, og hver af dem 
blev delt i seks Tanke, lto.Jiens Luftfortsminister, General H . E. Balbo, I Saipto.Je med Mussollnl. 

Den 10.350 km lange 
Strækning Orbetello-Rio 
de .Janeiro blev delt i 7 
Etapper: Orbetello-Car
tagena (Spanien) 1200 km; 
Cartagena - Kenitra (Ma
rokko) 700 km; Kenitra
Villa Cisneros (Spansk 
Rio de Oro) 1600 km; 
Villa Cisneros - Bolama 
(Portugisisk Guinea) 1500 
km; Bolama-Port Natal 
(Brasilien) 3000 km; Port 
Natal-Bahia 1000 km; 
Bahia - Hio de .Janeiro 
1350 km. Under Ledelse 
af italienske Officerer af 
Luftflaaden blev der ud
lagt Depoter af Benzin, 
Olie og Reserved~le ved 
de forskellige Mellemlan
dingspladser, og til dette 
Formaal anvendtes to 
Handelsskibe, S/S "Alice" 
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under disse vanskelige almosfa•ri
ske Forhold, og endelig Natten 
mellem den ~- og fi . .Januar fandt 
Starten Sted . Oprindelig skulde cle 
lo Værksteds-Flyvemaskiner have 
været ladt lilhage i Bolama, men 
i sidste Ø.iehlik hlev der trul'l'cl 
anden Bestemmelse, ~aale<les al 
alle 1 J FIYvenwskiner startede Lil 
Turen over Atlanterhavet. 

Starten var meget besværlig, idet 
h\'erl ar Lufll'artø,ierne havde t•n 
:\Jaximumslasl paa 10.000 kg. Des
værre skulcle det ikke forløhe uden 
llwld , idet lo af dem hlev tvunget 
til al gaa ned umicldelbarl el'lcr 
Starten - den ene mistede en 
Ponton og den .ombordv,erende 
;\lckanikcr driebles; den anden kom 
i Brand, og hele Besætninge11 -
fire i.\Iand - omkom. 

Gruppccltclerne modtager cle sidste Ortl rr fo r '-l a rtc :: fm Or brt r llo . 

Den forste Del ar Allanterhavs
luren nmskeligg_ionles paa (;rund 
af 1le11 store VR·gt af Bra·nclstor, 
og paa den sidste Halvdel mødtes 

og M/S "Aosta ·' . Arbe.idet paa Arrikakyslen blev 
le<let af Oberst Ilari, og paa Sydamerikakysten af 
General Pellegrini, begge tilhørende Lurtflaaden, 
og disse lo Officerer organiserede ligeledes den 
meteorologiske Tjeneste. Til Sikring af Flyvningen 
over Atlanterhavet var udkommanderet 8 al' de 
nyeste italienske Torpeclohaade, rler hleY stationeret 
mellem Bolama og Porl Natal. 

Flyvningens Gennem/'ørels<'. 
Togtet blev ledet af den italienske Lul'll'arlsmini

ster, General H. E. Balbo, medens Oberslløjtnanl 
Maddalena og Major Longo havde forestaaet Orga
nisationen og Besa•tningens Uddannelse. 

Der deltog fjorten Maskiner i Togtet, hvoraf de 
to medførte Mekanikerpersonel og Reservedele. 
Eskadrillen var inddell i fire Grupper, der kende
tegnedes ved et kulørt Baand, malet tværs over 
Planet og saaledes, at Gruppe 1 havde et sort, 
Gruppe 2 et hvidt, (iruppe :~ el rodt og (iruppe I 
et grønt Baan<l . 

Der startedes fra Orbetello i Italien om Morgenen 
den 17. December HJ30 med Carlagena som i.\Iaal, 
og paa denne Del af Turen var man ude for e11 
meget kraftig Storm. Paa Grun<l af ugunsligt \'e.ir 
fandt Starten fra Carthagena først Sled den 21 . om 
Morgenen, og samme Dags i\liddag Kl. 13~ 11 naaedes 
Kenitra i Marokko, hvor Eskadrillen hlev modtage t 
af ~7de franske Luftregiment. 

Den 2:3. gik Turen videre fra Kenitra Lil \'illa 
Cisneros, og undervejs mødte man en heftig Saml
storm, som generede Bes~c-tni11gen i hø.lestc (irad. 
i\la11 nære<le ga11ske naturligt e n \'is Angst ror at 
1\fotorene skulde lage Skade, nwn de klarede Sand
storme11 med (ilans. En<lelig den 25de naaedes 
Bolama, hvor Atlanterhavstogtet skulde begynde. 

Under Ophol<let i Bolama foretoges e11 Hække 
Startprøver med forskellig Belastning for al vænne 
Besætningerne Lil Start med fuldlastet l\laski11e 

heftige Hegnskyl, tæl Taage og uroligt Ye.lr. Under
ve.is maallc• lo af Maskinerne nødlande paa (;rund 
ar Molonanskeligheder, men begge naaede <log 
senere !'rem Lil Port Natal. Der var saaledes 10 
l\Iaskiner, cler i Formation naaede frem Lil Port 
Nalal den 7 . .Januar, hvor de l'ik en meget liege,l
strel i\lo11lagelse. Det egenllige Togt var nu for 
saa vidt afsluttet, og Videreflyvningen til Bahia og 
nio de .lanciro blev nærmest foretaget ar polilisk1• 
(,runde. 

Det gennemførte Flyvetogt er det tjorlende i 
Rækken af ile Forsog, der siden l\122 har va•ret 
g_jorl paa al krydse del sydlige Atlanterhav pr. 
Flyvemaskine. Imidlertid er del Jørste (iang, al 
en Gruppe Flyvemaskiner i samlet Formation har 
t'lø.iet over .-\tlanlen, og den vel genneml'orlc Flyv
ning t.iener i høj Gracl del nye italienske Lut'lvaahen 
til /Ere. Ikke alene har den ,·isl den italienske 
Flyvers høje Standnrd, men i lige saa boj (, rad dl'11 
italienske i\lolor- og Flyvemaskineindustris l'n•n1-
skrcd11e Udvikling. 

~,GOfHOO III\. Fiat A 22 R. 
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LUFTVEJEN OVER ATLANTEN 

-

LLEHEllE Jor mange Aar siden blev Atla11ter-~ land til Irland, og i Slutningen aJ .Juli Maaned samme 
ha vel valgt som den store Prøve for Luft- 1 Aar foretager det engelske Luftskib ~R. 34" den 
fartø,ierne, og saa tidligt som 1873 foretoges første Luftskibsrejse fra England til U. S. A. og til
det første alvorlige Forsog paa at gennem- bage igen. I Aarene der følger, forsøger mange 

føre en Luftrejse over Oceanet. Den 7. Oktoher 1873 krekke Mænd paa at gennemføre den farefulde Luft
startede tre Mænd, H. Donaldson, A. Ford og G. A. rejse, og især er det det nordlige Atlanterhav, hvor 
Lunt, fra Brooklyn i Ballonen "Graphic'· for at Vanskelighederne er størst der lokker til Æventyr 
prøve paa at naa Europa ad Luftvejen. Forsøget og Bedrift. Forsøgene med Flyvemaskine lykkes 
mislykkedes, idet Ballonen uncler et heftigt Uvejr kun i de færreste TiIJælde, hvorimod Togterne 
maatte lande i New Canaan, Conueclicut. Den 15. med de moderne, store Passagerluftskibe falder 
Oktober HHO forsøgtes paany, idel Amerikaneren betydelig heldigere ud, idet de hverken har kostet 
Walter Weltman startede mecl sit styrhare Luftskib Tab af Menneskeliv eller Materiel. Hvor mange 
fra Atlantic City. Ca. 1200 km ude over Atlanler- Farter der har været paabegyndt og hvorledes disse 
havet maatte Forsøget opgiYcs, og dl'n seks i\land er forløbet fremgaar af nedenanførte Statistik, der 
store Besrclning blev taget ombord i en engelsk giver en Oversigt OYer aJle de Forsøg, der i Peri
Damper, der til al Held havde observeret Luft- oden fra Hl19 til 31. December H)30 har været 
skibets Nødsignaler. . foretaget paa at gennemføre Luftrejser med Flyve-

}< ørst efter Verdenskrigen lykkedes det al erobre maskine og Luftskib over clet nordlige og sydlige 
Lul'tvejen over Atlanten: den 14.- 1.l . .Juni l!Wl Atlanterhav, idet der ikke er medtaget det sidste 
!'lyver Englænderne Alcock og Brown fra New Found- store, italienske Flyvetogt til Brazilien: 

Med Land- eller Gennemforte Omkomne under Mislykkede Forsøg uden 
Flyvninger Forsøgene Tab al' l\fonneskeliv 

Søflyvemaskine: 
Lu!tlnrtojer I Person~r Lnll!artojcr I Personer Lu!tfurtojer 

Nordlige Europa- Nordamerika G 17 ., 9 20 

.\tlanlerhav Nordamerika- Europa 11 29 5 11 13 

Sydlige Europ~- Sydamerika !) r _;:i 1 3 2 

.\ Llantcrha v Sydamerika- Europa - - - - 1 

lait .. , li 26 71 10 23 36 

Med Luftskib: 

Nordlige Europa - Nordamerika 5 227 - - 1 
I 

.\Llanterhav Nordamerika- Europa (i 325 - - -

Sydlige Europa- Sydamerika 1 ('? ,_ - - -

.\llanterhav Sydamerika- Europa - - - - -

lait ... li 12 614 1 

Tilsammen er saaledes startet 72 Flyvemaskiner med 19-1 Personer 
omhord saml 13 Luftskibe med 673 Personer ombord til Luftre.iser over 
clel nordlige og sydlige Atlanterhav, hvorefter Forholdet mellem gennem
l'ørte og mislykkede Flyvninger still er sig som følger: 

Med Flyvemaskine: Med Luftskib: 

Lu!Uurtojcr I .,,, Personer I . ,. Lu!t!artojer ., . Personer 

Gennemførte Farter 21i 3(i,1 i l :lli,(i 12 92,3 (il4 

Font lykkede 10 13,9 2:.1 11,!.l - -

ONgivet af l'orsk. Grunde 
uc en Tab af Menneskeliv Bli fiO,O 100 51,5 1 7,7 59 

lait ... li 72 100 194 100 li 13 100 673 

Personer 

5(i 

35 

(i 

B 

100 

5!) 

-

-

-

59 

I .,. 
91,2 

-

8,8 

100 

J. Foltmann. 
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Herhjemme fra. 
Udvidelse af Statens Lu/1havn ved Kastrup. 

Af det .\real, som Staten i 1920 eksproprierede ved Ka
strup til Anlæg af en Lufthavn, blev de rno Tdr. Land straks 
taget i Brug; men fornylig har Lurtrartsraadet imidlertid 
indstillet om at udvide del nuværende Areal med 120 Tdr. 

- Land. Luftrartsraadet gør gældende, al det nuva.•rende .\real 
er for lille, og da der er under Overvejelse at fores laa 
Lufthavnen indrettet med hensiglsnm'ssige Hjælpemidler Lil 
Flyvninger om Natten, er det af største Betydning, at Plad
sens Form og Areal er fastlagt, hl. a. af Hensyn til Ned
lægning af Kabler. 

Finansudvalget har tiltraadl Luftrartsraadeb Indstilling. 
Bevillingen fordeles paa 3 Aar. 

v. Gronau faar overrakt Det K1111ycliy1• D1111skc Aerona11liskc 
Selskabs Guldplaquette. 
I Slutningen af .Januar gæstede den Lyske .\Llanlerhavs

l'lyver v. Gronau atter København, og efter Indbydelse al' 
det herværende Deutsche Gesellschaft holdt han den 23. et 
Foredrag om sin Færd. Del Kongelige Danske .\eronautiske 
Selskabs Medlemmer var indhudt til at hore Foredraget, 
hvorunder v. Gronau livligt og interessant - og ledsaget 
af en Række Lysbilleder - skildrede sin Fly,·ning fra Tysk
land via Grønland til Amerika. El'ter Foredraget fik ,·. lironau 
af Direktør Tyge J. Rothe overrakt Det Kongelige Danske 
Aeronautiske Selskabs Guldplaquetle. 

E11 paatænkl Flyvning New-Fou11dland- Da11111ark. 
For et Par Uj¾er siden meddelte et Telegram l'ra New 

York, at de to Hyvere Otto Hi/lig samt Dam,keren Holger 
Højriis forbereder en Flyvning over Atlanlerhavel med 
Danmark som Maal, og da Holger Højriis' Navn ikke her-

hjemme er kendt indenfor Flyverkredse, kan vi bringe 
folgende Oplysninger: 

lian er omkring 80 Aar gammel, fodt i Brabrand ved 
.\arhus som Søn af afdøde Proprietær Iløjriis. Som ~anske 
ung blev han uddannet som Landmand, gik en Tid paa 
Landbrugsskolen i Lyngby, men kunde ikke rigtig finde sig 
tilpas i Forholdene. lian vilde helst have været Ingeniør, 
og da Skolen var slultet, rejste han i 1923 Lil Amerika. Iler 
kom han ind paa en civil Flyveskole i Kalifornien, og efter 
endt Uddannelse samt nogen Tids Tjeneste som Postrlyver, 
oprettede han selv en Flyvemaskinefabrik, der i de sidste 
Par Aar har fremstillet adskillige Flyvemaskiner. 

Nærmere Oplysninger om Planerne for den paalænkte 
.\tlanterhavsflyvning foreligger ikke paa dette Tidspunkt. 
Vi venter og ser; mange har haft lignende Planer; men kun 
de færreste har gennemført dem. 

Ge11eralforsamling i Da11sk Model- og Svæue/7yver-Forcning. 
Paa Foreningens Generall'orsamling den 28 .. Januar i He

slaurant "Taarnborg" ved loges det at forhøje Kon lingenlet 
Lil 2 Kr. pr. ~laaned; endvidere blev fndskudet for nye 
;\ledlemmer sat til 30 Kr. l\ledlemsantallel er 45. 

Foruden de 850 Kr., som Foreningen tidligere har mod
taget som Gave gennem Hedaklør Leif B. Hendil, har man 
nu yderligere gennem IIerr IIendil modtaget 100 Kr. fra 
llerr Direktør ,1[age Poschma11n, "Den kgl. Skydebane", samt 
100 Kr. fra IIerr !\lurermester Mikkelsen-Sørensen. 

Til Bestyrelse valgtes: C. le Dous, Formand, .-1 •• /,arsen, 
Kasserer, Svend Ørslev, Sekretær, Bogholder F. Nord11ig og 
lngenior M øller-l{rislense11. 

Foreningens Materiel beslaar af Skoleplanel "Glif" og 
Svæveplanel ,Piral". Desuden har Foreningen et tosædet 
Staalrørsplan under Bygning. 

Nyt fra alle Lande. 
Over 1 Milton Passagerer i Luften paa ½ Aar. At In 

teressen for Flyvning i 0. S . . \. er under ri\'ende Udvikling 
fremgaar bl. a. af del ,\ntal Passagerer, der er befordret 
[ra 1. .Januar 1980 til 80 .. I uni 1!130, dels paa regelmæssige 
Ruter og dels ved anden civil Fly\'ning. Paa Huler er be
fordret 208.357 og ved anden Fly ,·ning !)24.800, saaledes al 
det samlede Antal bliver 1.183.157 Passagerer. I samme Tids
rum har den befordrede Luftpostmængde været :-l.71i1.371i 
Pund og befordret Ekspresgods 1.2-15.-177 Pund. Det ~amlecle 
Kilometerantal, der blev genneml'løjel paa regelmressigc 
Ruter, var 27.044.364. 

Reddet ved .Faldskærmens Hjælp. Fra Juli l!J28 Lil Slut 
ningen af September 1!)30 er der under Flyvningerne i Italien 
forekommet 58 Uheld, som har krævet Anvendelse af Fald
skærm. 57 Personer er blevet reddet paa denne l\laadc; 10 

er dnehle, og heraf !skyldes de 7 Tilf:clde Udspring fra en 
llojde under 50 111, medens 2 Personer er omlwmmct ved 
Dri,kning. 

Kaptajn Lundborg død. Under en Proveflyn1ing med en 
ny svenskbyggcl Jagerlype (".Jagtfalken") er den svenske 
Flyver, l(aplajn Ejnar Lune/borg, den 27. Januar paa Flyve
pladsen ved ~lalmsliitt styrtet med sin l\laskine og dræbt. 
,\arsagen var i\lotorstandsning i ringe Ilojde med paafulgendc 
Spin. Kaptajn Lundborgs :'favn blev verdenskendt, da han 
som Deltager i den svenske Hjælpeekspedition i 1!J'.:!8 red
dede General Nobile l'ra Isflagen i Polhavet. 

Straks cl'ter Ulvkkesbudskabct var naaet Lil Kobenha\'n 
afsendte Det Kon~elige Danske Aeronauliske Selskah J<on
dolencetclegram lll Chcl'en for det svenske Flygvapen . 

Brev fra en Læser i Norge. 
Del norske Flyvevæsen~ Chefmekaniker i Kjeller, Johs. 

Th11esen, er en ivrig Læser af rFiyvu, og det er ikke alene 
Bladets Tekst, der interesserer den norske Chefmekaniker, 
men i lige saa høj Grad er det Annoncesiderne. I den lliben, 
vi har modtaget fra Ilerr Johs. Thuesen, skriver han bl. a . 
følgende om sine Erfaringer vedrørende Topsmøreolicn 
Luhri-Gas paa Flyvemaskiner: 

Ved Hærens Flyvm,kole har der gennem l'lere ftr værl 
hrukt Lubri-gass i hensinen med utmerket resultat. 

Plug~ene holder sig lettere rene. 
Ventilstammer elc. får en mere effektiv smoring, den 

forhindrer carbondannelse på toppen. Der blev under en 

o,·el~c i c·a. 11 dagcr kjrirl ulen Lubri-gass. Det \'iste sig 
da, at vi Lil stadighcl hadde pluggl'usk og måtte daglig 
skifte Lennslifter, ved p{my :"1 hruke Lubri-gass, hadde vi 
intd bryderi med lennsliflcrnc, de gikk da hele ovelscn 
u Lt•n noget k I m,~. 

Vi bruker nu Luhri-gass pit alle v:ire l'ly, :,avel de som 
kun brukcr bensin, som de der brukcr bensin og bensol. 

l\lin erfaring 0111 Lubri-gass er, al kontrnllen blir lettere 
og driften ~ikrere, mindre vedlikeholdsutgifter og mere 
effektiv smi)ring. -

Kjcller, den 28. januar 1!)31. 
Johs. Tlmesen, 
Chefs mekaniker. 



~~ ,. 11ft 

IRVIN 
Fald

Skærme 
har reddet over 

300 
Menneskeliv. 

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

Repræsentant: 

Cand. polyt. Fr. C. Steenberg 
København 

Det Danske Luftfartselskab %. 
København. 

Generalrepræsentant for 
Deutsche Luft Hansa A. G. m. fl. 

Fartplan for Vintersaisonen 1930-31. 
1. 11. 30 - 28. 2. 31. 

Daglig undtagen Søndag. 

9.40 Afg. Malmo Ank. 15.00 
9.55 Ank. København Afg. 14.45 

10.10 Afg. København Ank. 14.30 
12.00 Ank. 

Liibeck 
Afg. 12.40 

12.15 Afg. Ank. 12.25 
12 50 Ank. 

Hamburg 
Afg. 11.50 

13.10 Afg. Ank. 11.30 
15.00 Ank. Berlin Afg. 9.40 

Bemærk de nedsatte Billetpriser: 
Tur Retur 

København- Berlin 
- Hamburg 
- Liibcck 
- Malmo 

Kr. 58.00 Kr. 43.00 
" 48.00 " 36.00 
" 33.00 , 25.00 
" 12.00 " 9.00 

Oplysninger og Billetter faas i alle Rejsebureauer saml 
hos Del Danske Luflfarlselskab ,lfs. 

Pintsch 
Drejelinsefyr 
til Natluftruter 
og Lufthavne 

Type DL 150: 1,7 Million HK. Lysstyrke 
Type DL 115: 1/2 Million HK. ,, 
Type DL 50: 150.000 HK. ,, 

er blevet fremstillet med særlig Hensyntagen til 
de værdifulde Erfaringer, som Flyverne har sam
let paa de Natluftruter, der hidtil har været 
gennemfløjet. 

JULIUS PINTSCH A. G. 
BERLIN 



Den bedste og 
billigste Motorcycle er 

1931 MODELLERNE EP NU 
H.JEMI<OMi\IET - PH.ISER FHA 

Kr.1150.-
Forlang 19.'l1 Progrnm 

BOHNSTEDT PETERSEN 
KR, BERNJKOWSGADE 2 - TLF. 1131 

0. S., Kobenhavn, spørger: 
1) Hvormange Zeppelin-Lul'lskibe l'in 

des der i England'! 
2) Eksisterer Luftskibene H. 3::l, R. :-l4, 

H. 31i og R. 37 endnu? 
3) Hvorledes forulykkede det ameri-

kanske Luftskib .. Shenandoah" '? 

S11. ad. 1. Ed ~It 100". 
ad. 2. Nej. 
ad. 3. Under cl ll cfligt Stormvej r re v 

det sig los l'ra sin Forankringsmast. 

o-

Luftfartforsikringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Fraktion for Dannrnrk 
Tlf. Central 12 793 

{ :• 

l' lykkesforsikl'ing~po li cer tt< l" ledes 
ved Billelkon lorel i 

Lufthavnen 

Kancelliraad J. P. Carlsen & Søn 

Forsikringsselskabet ,,London af 1869'' 
Alle Arter af Forsikringer tegnes 

111111 111111111111 11 111 111111111111 11 11 11111 111111111 1111 111 111111 11 11111 111111111111111111111111111111111111111 11111111 111111111111111111111111111 111111 11 111 u111 1111111 1111111 111111 11111 11111 111 11111111111 1 

St. Kongensgade 68, Kbhvn. Tlf. Central 7231 - 6999 

11111 111111111 11 11111 1111111111 111 1111111111111111 11111111111111 111 111 1111 11 111111 1111 1111111111 

NYE BØGER 

/larry Harper: 
Twenty-five years of flying 

Kr. fl.00 .... .... 

.T. L Nayler og E . (J,11er : 
Aviation of to-day .. Kr. faOO 

\\'au/hier: 

.... .... 

Le danger aerien et l'avenir 
du pays . . . . . . . . . . . . . . Kr. -1.50 

.... .... 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telt. 2552 - 13303 - 13404 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

K. V. Larsen, Birkerød, sporger: 
Fin des der noge t Lul't,;;kih af Zeppc

lin -Typen i Frankr ig•? 
s,,. :'\ej. 

- o 
S. Xie/sen, T horshaY11sgade, sporger: 
,,Flyv" hedes ve nligst o}lgh·e mig, 

hvor ... tor del lyske Flyveski J Do. X er"? 

Sv. Se .,Flyv'· l'or Oktober Hl30 S. 112. 

- o-

l'. 13. Torrild, Aarhus, s pørger: 
For nogle .\ar siden foretog nogle 

amerikanske Flyvere et Togt .Jorden 
rnndt. Kan "Flyv" opgive mig, h\·or
naar dette fandt Sled samt hvor mange 
Timer Flyverne var i Luften? 

S11. Fra 7. April til 28. September 1!124. 
Der lilbagelagdes en Strækning paa 
27.534 mi les, og Flyveliden var :-!51 Ti
mer 11 i\linulle r. 

- o -

s. B., I lellerup, spørger: 
"Flyv" hedes venligst opgive mig 

.\dressen paa del engelske Firma, der 
fremstiller Aulogiroen. 

Sv. Cien·a .\ulogiro Co. Lld., Bush 
IJouse, .\Id" ych, London \\". C. 2. 

- o-

l'. L. S., i\ Iaribo, sporger: 
Hvad koster en Sporlsflyvemaskine"! 

Sv. Se September Nummeret af "Flyv '" 
for 1930. 

- o-

11111 1111111111111111111111111 11 1111111 1111 111111111 11111111111111111111 11 11111111111 1111111 1111 

NYE BØGER 

.Toh11 ,lfr. Dono11gh: 
Airmanship (a com plele gnide 
and l'lying cour~e •I<' .) l,1·. 7.50 

.... .... 

The Navy League Sea and Air 
Map of the World .. . Kr. ~,.50 

. .. . . .. . 

Stanley Gibbons: 
Catalogue of Air Stamps, and 
Guide to Aero-Philately 

.... . ... I,r. 2.50 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Tel1. 2552 - 13303 - 13404 

11111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111 



OIVES CONSTANT TAUTNESS 

TITANINE DOPE-PRÆPARATER er uovertrufne i Holdbarhed og 
giver største Stramhed med mindste Vægt 

TITANINE CELLULOSE-LAKKER er anvendelige til alle Metal
dele og giver højeste Grad af Holdbarhed og er modstandsdygtigt 
_ overfor Olie, Benzin, Saltvand o. s. v. _ 

Enefabrikanter: TelephOnesii"errard 2312. 

TITANINE-EMAILLITE LIMITED Regent 4726. 
Tele9rams & Cables, • 

•Tet.ratree, Pia:-.1,1.andon. 
Hovedkontor: 175, Piccadilly, London, W. 1 

FALDSKÆRMEN "ROBUR" 

Generalrepræsentanter: 
Carl H. Lundholm Aktiebolag, 

Stockholm 16. 

- Styrke og Sikkerhed -

Repræsentanler i Danmark: 
Alfred Raffel A/s 

Farvergade 15, København K. 
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/,,· Pintsch 
Drejelinse fyr 

_/ til Natluftruter 
og Lufthavne , ~,' I 

' \ 

HepIW!>l'llla nl : 

Cand. polyt. Fr. C. Steenberg 
København 

Det Danske Luftfartselskab ½. 
København. 

Generalrepræsentant fo r 

A.-8. Aerotransport, Stockholm - Deutsche Luft Hansa A.-6., 
Berlin - Koninklijke Luchtvaart Mij., Haag, m. fl. 

,,The Scandinavian Air Express." 
Malmo- København- f Rotterdam -London 
Hamburg- Amsterdam l Ro!terdam- ~ntwerpen

Brussel- Paris 
aabner Mandag, den 16. Marts 1931. 

REN 

Type DL 150: 1,7 Million HK. Lysstyrke 
Type DL 115: 1 

2 Million HK. ,, 
Type DL 50: 150.000 HK. ,, 

er hlevel l'rcmstilll'l med stl'rlig Hensyntagen Lil 

cle værclil'ulde Erl'aringcr, som Flyverne har sam

let paa de ~ allul'truler, der hidtil har v:erl'l 

gcunemflojeL. 

JULIUS PINTSCH A. G. 
BERLIN 

Fartplan for Foraarssaisonen 1931. 
1./. _ :10. , 

•>• ~-

Daglig 111111lagl'll Sond ag. 

x.:11, Al'g. :\lalmci Ank. 1 li. l:i 
8.-15 Ank. København Al'g. l(i.:\11 
!).00 AJg. København Ank. Mi.I.i 

10.3i1 Ank. Liihcck Al'g. I I. 10 
11 .1:i Ank. Hamburcr :-, Al'g. t:LiO 
rn .2ii Ank. Berlin Al'g. 11. IO 

Oplyrninycr oy Rille/ler /irns i ullr llcjscb11r,·,1111·r sum/ 
hos Del Danske Luf'lf'arlscfaku/, I s. 

•. 

DRØJ 
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LUFTRUTEBELYSNING 
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/Forlsut fra Nr. 2.) 

Hjælpelandingspladser (Nødlandingspladser). 

l]RFARINGER fra l dlandet har vist, at det er 
betryggende al anlægge H.iælpelandingsplad
ser i Nærheden al' Flyveruten og med ind
byrdes Afstand paa ca. 50 km. Belysningen 

al' tlisse Pladser ligesom Pladsernes Størrelse er 
noget forskellig i de l'orskellige Lande, men man 
tilstræber at komme i Besiddelse af en jævn, plan 
Mark paa ca. 500 X 500 m med fri indflyvning og 
l'orsynet med følgende Belysning: 

El Tilstyringsfyr, 
en Begrænsningshelysning, 
en Vindretningsviser og 
evt. Forhindringsbelysning. 

En Anlæggelse af en permanent Nødlantlingsplads 
paa Sjælland og 
Lolland, hvor 
hver Plet .lonl er 
opdyrket og der
for vR·rdil'uld, 
ka11 blive el l'or
holdsvis vanske
ligt Problem, idel 
en :\Iark paa ca. -15 
Td. Land næsten 
overalt betyder 
meget l'or Land
brugets Drift. 

mane11l, elektrisk Belysning ikke godt lader sig in
stallere. 

Permanente ~ødlandingspladser hør altsaa l'or
synes med: 

1) Begrænsningsbf'!ysning. 
En saadan bestaar af Lamper, der er installeret 

langs Landingsplatlsens Begrænsning, f. Eks. 1 i 
hvert al' de 4 H.iørner og 2 paa hver Side i lige 
stor Afstand fra hinanden. 

Lamperne er forsynet med rød, vandtæt Kuppel 
og kan være elektriske med 50 å 100 Watts Lam
per eller Gaslamper i Toppen af en Gasbeholder. 

Til Lampen hører et Ur, der kan indstilles til 
al trende og slukke Lampen efter Behag indenfor 
en længere Tidsperiode. 

Begrænsnings
helysningens 

Hø.ide over Tcr
rn•nel er 1 Lil 
1 :i 111. 

9) En \'i11<lrcl-
11inysois,•r. 

Dl'n hestaar al' 
en rtad \'irnll'lø.i 
al' llvvemaskine
t i,1nc1ule Kon
sl~·uktion al'Staal
rør med Har
du nopsp~Pncling 
og vandret Alu-

Det er vel mu
ligt at leje en 
Brakmark paa et 
Aar ad Gangen. 
Detteeringen god 
I ,øsning, idet Fly
,•eren da ikke al
lid kender ~ød
landingspladsen, 
ligesom en per- Spredelys (Floodlight) paa en Lnn,lingsplocls. 

111 in i u msp la tie, 
hvorpaa der er 
inslallercl en 
Hække elektriske 
Lamper. Viseren, 
der kan va~re 5-8 
m lang, drejer sig 
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paa Toppen af en Gittermast, hvis Højde ikke be
høver at være stor, men io vrigl retter sig efter 
Omgivelserne. Strømlilførslen sker gennem Slæbe
ringe ved Omdrejningsakslen. Det gælder om, at 

\ ' indretni ngsvise r lil lljælpcla11dingsplads. 

Vindretningsviseren er afhaHancerel saaledes og 
anbragt saaledes, at dens Bcv:t•gelse er l'orhol<lsvis 
ringe i u.iævn Vind. 

3) For/zindrinysbelysniny. 
Forhin<lringshelysning t_iener til Al'mærkning al' 

evt. opstaaende Genstande som Træer, Huse o. I., 
som kan l'rembyde en Fare Yed Landing om Natten . 

Lysene kan være elektriske Lamper cller Gas
Blinklanlt'rner, der afgiver rødt Lys. 

4) Tilslyrinysf!Jr. 
Dersom H,i:l'lpelamlingsplaclsen ligger el forholds

vis stort Stykke f.iernel l'ra Fyrruten, saaledes al 
det ikke er lilslræl~keligt at angive dens Beliggen
hed med cl specielt Hetningslys fra Fyrmaslen, kan 
del være no<lvendigl al kendetegne dens Plads ved 
Hjælp af et sct'rligl og karakteristisk Tilslyringsfyr. 

Fyret hor va're et Blinkl'yr, der kan al'give Blink 
i alle Helninger dler ;\Iorscsystemel, og om nød
vendigt hor del have <:'n Jicsteml Farve. 

Del paa Billedcl viste Tilstyringsfyr hestaar al' 
Neon-Gas-Hør anbragt lodret om en Slaalramme 
af konisk Form, ca . i m boj . Den nederste Del af 
Konus'en er 1,:') m i Diameter, den øverste Del I 
111 i Diameter. 

Lyslegemet er anbragt paa et Gittertaarn, der 
har en Højde af ca. (i 111 . Ved Taarnets øverste Del 
findes en Platform med Gitter om, og en Stige 
fører fra .Jorden Lil Platformen. Under Platformen 
er anbragt en vandtæt Kasse med Hovedafbryder, 
Sikringer m.m. og desuden en Transformator. Til 
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Neon-Belysningen benyttes lavspændt Vekselstrøm. 
Taarnets Metaldele er forbundet til .Jord ved en 
Kobberleder og .Jordplade, hvilken sidste er ned
gravet paa el hensigtsmæssigt Sted. 

En Belysnings-Installation, som den nævn le, er 
betinget af, al Hjælpelandingspladsen kan benyttes 
som saadan i et Antal Aar. Er Forholdet saaledes, 
at man maa skifte med l\larker til H.iælpelandings
pladser hvert Aar, kan man, i hvert Fald saalænge 
Natlufltrafiken er ringe, klare sig med simplere 
Relysningsmidler. 

I Tyskland har Nodlandingspladser al' ikke per
manent Karakter, men som efter Overenskomst med 
Gaardejerc er valgt under Hensynlagen Lil deres 
Opdyrkning, v:t•ret kcndclegnel med hvide, gronne 
og røde Flagermuslanterner opstillet hver Aften 
paa l\Iarkcn . 

Landingsbanen kendetegnes \'ed en Lysnckkt', 
der er opstillet saaledes i Vinclrelningcn, al der 
landes fra gronl over hvidt til rødt. 

Det hvide Lys betegner <len egentlige Rullebane. 
Begyndelsen af Rullebanen angives ved tre hvide 
Lys, der er opstillet tværs paa Landingsretningen 
og med 1 m Afstand. 

Rullebanens Længde er :100 m og kendetegnet 
ved hvide Lamper med en Al'stand af 50 m mellem 
hver. Enden af Rullebanen afgrænses af :l røde 
Lamper tværs paa Landingsretningen med e11 Af
stand af 1 m mellem hver. 

Lamperækken forlænges bag Rullebanen med 
røde Lamper til Enden af det farbare Felt. 

Ncon-Tilstyringsf~·r. 

Desuden opstilles 100 111 paa hver Side af Lys
rækken nogle grønne Lamper til Begrænsning af 
Landings terrænet. 

.. En .saa_dan belyst Mark ses meget godt fra Lu[-
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ten i klart Vejr, men Systemet har den Mangel, at 
det tager lang Tid at klargøre og opstille Lamperne 
og atter at bjerge dem, ligesom det tager lang Tid 
at ændre Opstillingen, dersom Vinden skifter. 

Belysningen af Lufthavne. 
For al sikre Lufttrafiken paa Lul'thavne efter 

:\lørkets Frembrnd er det nødvendigt, at disse lige-

G 

'• '<' ... 
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6) En Skyhøjdemaaler til Maaling af Skyernes 
Underkants Afstand l'ra .Jorden . 

7) l\lidler til Angivelse af SignaIlys efter Metoder 
fastsat i de internationale Luftsfartsregler. 

ad 1 Tilstyrings/!Jr. Et saadant Fyr kan være af 
lignende Art, som allerede beskrevet under Hjælpe
landingspladser, men kan ogsaa være et kraftigt 

·, 
l t.And1nqst,e-f11511u1q •F'lød.la,1 
2 Vt"tfr1lf11nq.,v1aor 

S Apparat ti l AnqiveL.n af S1t11h•Jd.• 
6 F"ørhtn'1r1J19•btly.9rt 1t19 

9 B•~r-ænanl nq.11J•l&l'.1nin9 · 
ID HJ,elp•·Bllnkfy r i 
u KrAft&4L HJ•t,.•l1Ja 4.ProJekt•r> Ji _-=-J F\trhtndrlnqsb•l1f8t11J1jf t !jar-1.e 

4 Or&J&fl,fr ·JlndwvntntJJ!lllt 

, H•Jd.&proJelcur 
aa LAr141nq•b•l11•n1n9 •Flødll(J1 _::::-Ø·II Flød.ly-• ,...ø.a. HA"qArl.41.q 

•&Flød.t'I" for Ha.n~•rv.i::atJ 

Typisk Belysningsins lullulion puu en I.ulthnvn. 

som Hjælpelandingspladser er belyste efter visse 
Principper. 

Fuldstændig Enighed om denne Belysning i En
kelthederne er endnu ikke opnaaet ved de forskel
lige Landes Lufthavne. 

Det er dog i Almindelighed anerkendt, al føl
gende Belysning maa forefindes paa Lufthavne for 
Landflyvemaskiner: 

1) Et Anduvningsl'yr (Tilstyringsfyr) paa eller i 
Nærheden .af Lurthavnen, der ved sit Lys's 
Karakter angiver Stedet for Flyveren. 

2) En Begrænsningshelysning rundt om Havnen, 
der angiver del Omraade, paa hvilket der kan 
landes, og fra hvilket cler kan startes. 

3) En Forhindringshelysning, der er anbragt paa 
Bvgningcr som Hangarer, Kontorer, Skorstene 
o. lign. Anlæg, der ligger paa Lufthavnen eller 
i umiddelbar :.\Tærhcd af denne. 

-l Et Vin<lretningslys, der angiver Vindens Bet
ning for Flyveren og dermed Landingsretnin
gen (Landings T). 

5) En Terra•nbelysning (Floodlighl), iler med 
. iævnt ikke blænden<ll' Lys belyser del Om
raade, paa hvi et der skal landes. 

Linsefyr der udsender el karakteristisk delt Straale
bundt Horizonten rundt. 

ad 2) Begrænsningsbelysningen bestaar i Almin
delighed af en Række elektriske Lamper rundt 
Lufthavnens Periferi i en Afstand fra hverandre 
paa omkring ved 100 111. Paa Kastrup Lufthavn 
findes en saadan Begrænsningsbelysning bestaaende 
af 17 Stk 11/.i m høje Lysstandere Pladsen rundt 
forsynet med 100 Watts Lamper omgivet af røde 
Glaskupler. Begrænsningsbelysningen kan tændes 
og slukkes fra en Strømtavle i Havnebygningen. 

(Paa Landingspladser i Amerika findes under 
den klare Lanterne en Kegle af Metalblik malet 
kromgult, der gør Belysningen særlig synlig) . 

ad 3) Forhindringsbelysning hest~ar som nævnt 
af røde, elektriske Lamper anbragt paa Bygninger, 
Hangarer og andre Forhøjninger i Nærheden af 
Lufthavnen . ~lan regner, at Luftfartø.ier skal have 
frit Løb til Havneterrænel i en Glidevinkel paa 
1 : 15. 

Forhindringsbelysningen paa Kastrup Lufthavn 
kan ligesom Begrænsningsbelysningen tændes og 
slukkes fra en Strømtavle i Havnebygningen . 

ad ..J.) Vindretningsviseren paa Lufthavnen kan 
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være af samme System som VinclretningsYiscren 
beskrevet under Hjælpelandingspladser. 

Paa Kastrup Lul'lhav11 l'indes en \'indre lnings
viser, som er e11 stor Vindpose, der er l"orlrært"elig 
om Dagen. Da den kun er oplysl af en o\'er Posen 
anbragt fast Lampe, l'r den ikke lilslr:l'kkclig syn-

lig fra slølTl' .-\[stande om Nallcn, men kan ses 
fra Luftfartø.ier, naar disse passerer hen over den . 

ad 5) T<'l'l'(t'llbely.mi11y (Spredelys). 
Del er megel nødvendigt al helysc Landings

omraadel paa Lufthavnen l"nr cl landende Lul'l
fartø.i, saaledes al Flyveren med Lethed kan lie
dømme Afstanden lil .Jorden og m ·nskut• de na·r
mestc Omgivelser ved Landingsstedet. 

En saadan Lamli11gslielysning maa ikkl' under 
nogen Omstændigheder virke l>l:t·nd,·nde paa Fly
veren. Lyset skal ya•re j:t•vnl l'onlcll i ganske la\' 
Højde hen over Landi11gsl'ellel og maa ikkl' kunde 
l'oraarsaac Skyo·<fer af no,sen Bcl\'dnin<f. 

0 "00 M " M 

Da en Flyvemaskine normall maa have cl Felt 
paa ea. 300 111 til Haadighed i hvert Till',l'ldt• i den 
Hetning, Landing skal l'orelages, er del af Betyd
ning, al el saaga11l Sprcdclys-Fyr er kraftigt og kan 
afgive meget Lys. 

Paa nogle Lurthavnc am·endcr 1rn111 kun cl kral'
Ligl og transportahell Spredelysl'yr, paa andre Lul'L
havne henylles ~ eller l'lere Spredclys. 
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Paa Lul'lhavnen i Cronlo11 anvendes el Flood
lighl anbragt paa en Mot01:vogn med Larvebelægning 
paa Baghjulene. Den elektriske Energi til Lampen 
udvikles ar en (,eueralor, der drives ar Vognens 
:\Io tor. 

Lanlcrne11 har c11 Tromlelinse, der argiver Lys 
i en vandret Vinkel paa 180 ° og udsender del i 
\'ifteform over Havnens Overflade parallell med 
denne. 

Lyset <lannes i en 10 K \\" gasl'yldl Lampe, <ler 
er særligt konstrueret til Formaalet. 

Lampen er anbragt paa en Slæde, saalcdes al 
den kan in<lstille<; nøjagtigt. 

For al horllctlc \'armen fra Lanternen, er der i 
dennes Top anbragt en J.u lhentilator. 

Til Forsl,l'rlming ar Lysstyrken er cler bag L1111 -

pcn anhragl Spejle. 
Sprcdel'yrcl er i Sland til at oplyse cl l 'dsuil 

med Hadius ca. 500 m. 
Fyret opstilles saaledes, al Landingsreluingen 

bliver over Lanternen og Lil ~litlten af Lysl'eltels 
Yderhue. 

Paa an<lre Luflhavne, I'. Eks paa Luflhavncn ved 
Amslerclam, er der ialt fordell 8 Landingsfyr . 

.-\Il cfler \'indretningen kan der tændes 2 ::1 :1 ar 
disse Fyr, saalcdcs al Flyveren l'aar angivet L'n hc
sleml Helning til Landing paa el oplyst Omraade. 

ad (i ) Skyhøj<iemaaler. Opgivelsen af Skyho.i dt•n 
er e11 vigtig Faktor i \'e.irmcldingstjeneslen og ~:l'r
ligl om Natten . Til ~Iaaling al' Skyernes l'111krkanls 
Afstand l'rn .lorden anvendes en Projektor i For
hiudelsc med \'inkelmaaling. 

Projeklørslraalcn relles mod Skyerne og 11u·d 
Vi11kelmaalercn opsal i en heslcml Arstand rra 
Pro1ekloren sigtes paa Ska~riugspunkl 111ellem Lys
slraalc og Skyen. 

Skyhojdcn al'la•scs da direkll' paa Vi11kelnwaleren 
svarende Lil denne l11<lslilling. 

ad 7) Signal11is11i11g. 
Til Signalering med Lul'll'arlo.ier anvench-'s smaa 

Haandpro.icklorer. 
For Lanclingstilladelsc anvendes grønt Lys . Sig

naler, der ikke tillader Landing, angives nu·d rodl 
Lvs. 

0

:\Iccl Hensyn lit Belysning, der anvendes, naar 
Flyvenrnskiner skal lande paa Søen, henvises til 
en .-\rlikel om Nall'ly,·ning i "Flyv" Nr. 1~, Decem
ber 1!12!1. 
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FLYVESÆSONEN 1931 
.\f Stalionschel' i Det Danske Lufll'artsclskab, Løjlnant K. L11hye. 

Do rnier Do. S. ~upcr•\\'nl Typen PI' J,J c ,•et :c11d l'<'L saalc dc, , al Besmt11i11gens Rum er ndskilt fra del u1ulcrligg,•ml,· Passngerrum. • El>E:\'S den egentlige Flyvesa•so11 i de l'ore
gaae1Hle Aar har strakt sig over Tiden Jra 
omkring 1. April til <1. Oktober, gaar Be

l" stncbelserne nu i Helning al' al forlænge 
Sæsonen saavel i dens Begyndelse som i Slutningen 
for gradvis at komme ind paa den Helaarsdril't. 
der maa staa som Maalel for ethvert Trafikmiddel, 
og som er en Betingelse l'or effektiv UdnytLeise al' 
Personel og Materiel. 

\'inleren igennem er København hlevel beflø,jet 
a[ en enkelt Lul'trute, nemlig den Lyske Linie Jra 
Berlin over Hamburg-Liibeck-Travemiinde og Kø
benhavn Lil :\falmo, men allereclc fra 16. Marts -
det vil sige 3 Uger tidligere end sædvanligt - be
gynder yderligere :1 Luftfartselskaher Dril'ten, og 
medens det tyske Selskab Deutsche LuH Hansa Af(~ 
formentlig vil drive Lul'truten paa København hele 
næste Yinler, agter del svenske Selskah AiB Aero
transport at opretholde Driften Lil helt hen imod 
.Jul - Tidspunktet for Rutens Lukning er 1log end
nu ikke endeligt l'astlagl. 

Af s:erlige Nyheder skal .ieg - inden _jeg gaar 
over til en 1m•rmere Omtale af de enkelte LuJ'L
rutcr - mcvne, at der i Aar etableres en Ekspres
rute mellem København og Amsterdam uden i\lel
lemlanding, samt al der i Sommermaanederne vil 
blive oprettet Yandflyverute mellem København og 
Stettin med Flyveforbindelse til Berlin og Wien . 

Af hidtil her i Landet ukendte Lul'Lfartselskaher 
vil Københavnerne l'aa Le.ilighed til at stifte Be
kendtskab med det belgiske Luftfartselskah S. A. 13. 
E.N.A. (Societc Anonyme Beige d'Exploitation de 
la Navigation Aerienne), der foruden al drive for
skellige Luftruter i Europa, har et udstrakt Rute
net i belgisk Kongo og forbereder en Rute mellem 
denne Koloni og Moderlandet. 

Som det vil være Læserne bekendt, blev der i 

rn:m al'holdl 2 i\Iaane1lers Forsøg med Natpost
J'lyvning mellem Stockholm-Oslo-Køhenhavn-Han
nover og Rotterdam. Disse Forsøg vil formentlig 
i ...\.ar blive udstrakt over en Periode paa · 4 Maa-
11eder - nemlig fra 1. :\la.i til :n. August, og i Ste
det for Hotterclam l'aa Amsterdam som Endestation, 
hvorfra Posten dog som hidtil videresendes med 
tidlige i\Iorgenmaskiner Lil London og Paris 111. m. 
Endnu er Forhandlingerne om disse Nalpostflyy
ninger ikke Lilendebragte, men i Begyndelsen af 
i\Iarts i\Iaaned vil Repræsentanter for de nordiske 
Landes Postforvaltni11ger træde sammen Lil en Kon
ference i Stockholm for at drøfte Enkelthederne i 
Fartplanen og Lage endelig Stilling til Sage11. Der 
er fra dansk-Lysk Side arbe.idel paa at faa Linien 
Køhenhavn-Hannover fyrbelyst med disse Flyv
ninger l'or Ø.ie, og medens ma11 herhjemme har 
udarbe.iclet detailleret Pla11 over Luftfyrenes Belig
genhed og Kødlandingspladsernes Udstyr, men end
nu mangler i\Iidler til Arbejdets Igangsa•ttelse, er 
man fra lysk Side saa langt fremme med Arbej
derne, al Fyrlinien paa tysk Omraade vil staa l'a•r
dig ved Natruterncs Aabning den 1. i\Ia,j. 

Flyvepassagerernc kun glæde sig over en bety
delig Heduktion - ca. 10 °/o - paa alle Billelpdser, 
og den i forrige Sæson inclførle Ordning, h,·orel'ter 
man ved samtidig al lose Tur-Retur Billetter, op
naar 10 °/o Habat paa Tiloagere.isen, hibeholdes. 

Jeg skal herdter gaa over til en kortere Omtale 
af de enkelte Flyveruter og de Selskaber, der he
flyyer dem . 

Morgenrute Malmø-København-Liibeck/ 
Travemunde-Hamburg v. v. 

Denne Rute, der aabnes den 111 /a, drives af Det 
danske Luftfartselskah (D D L) og Deutsche Luft 
Hansa A/G (D L H) i Samarbejde. Maskinen afgaar 
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fra København KJ. 09.00 og fra Hamburg Kl. 13.50, 
og del er første Gang i dansk Flyvnings Historie, 
at danske Trafikflyvemaskiner i regelmæssig Fart 
an]øber Liibeck/Travemiinde Lufthavu. Efter 1. Ma.i 
bortfalder denne Mellemlanding, og Afgangstiden 
fra Hamburg forrykkes til Kl. 16.50. Flyvetiden an
drager ca 1 T. 50 Min., naar Mellem1anding ikke 
foretages, og der vil fra dansk Side blive indsat 
Fokker F VII Maskiner med 440 HK Bristol-.J upi
ter-Motor, 2 Mands Besætning og Plads til 8 Passa
gerer. DL H agter at anvende Focke-Wulf-Maski
ne1, en Type af lignende Størrelse og :\lotorkraft. 
Ruten vil blive befløjet paa alle Ugens 7 Dage, 
idet Det danske Lul'tfartselskab paa egen Haaml 
paatager sig Trafiken om Søndagen . 

København-Hamburg-Amsterdam
Paris/London. 

Ogsaa det svenske Selskab A/S Aerotransporl 
(A B A) og det hollandske Koninklijke Luchtvaarl 
Maatschappij (K L M) begynder Sæsonen den rn/ a, 
idet de i Forening aalrner Ruten Malmø-Køben
havn-Hamburg-AmsteFdam-Paris/London. Paa den
ne Rute bliver der ligeledes Søndagstrafik Sommeren 
igennem. Der anvendes af Svenskerne 3-motors 
.Junkers G 2,1 Maskiner med Plads til 9 Passagerer, 
og fra hollandsk Side indsættes Fokker F VII og 
Fokker F VIII Maskiner med henholdsvis 1 og 2 Stk. 
440 HK Gnome-Jupiter Motorer. F VII er beregnet 
til 8 Passagerer medens F VIII er i Stand til at 
medføre 12 Passagerer. 

København-Berlin. 
Fra den 1. Maj aahnes af Det danske Luftfart

selskab en Ekspresrute København-Berlin v. v. Af
gangstiden for denne Rute er i København sat til 
Kl. 09.05 og i Berlin til Kl. 15.15. Fra den n /r. har 
Berlin Forbindelse med Wien og Budapest og bli
ver saaledes den længste Rute (1222 km), der paa 
een Dag kan gennemflyves med København som 
Udgangspunkt. Til Sammenligning tjener, al der er 
1088 km til London og 1110 km til Paris. 

Fra den 111/o til . 30/ R overtager Deutsche LuH 
Hansa - med hvem Det danske Luftfartselskah 
samarbejder paa denne Linie - Flyvningen, og 
Fartplanen ændres da saaledes, at Ruten drives 
som Vandrute med Al'gang herfra Kl. 09.-10 til Stet
tin, og derfra fortsættes med Landmaskine til Ber
lin. Afgangen Ira Berlin ændres fra samme Dato 
til Kl. 14.5!J, men Forbindelsen med ,vien og Bu
dapest bibeholdes saavel i nordgaaende som i syd
gaaende Retning hele Sæsonen igennem. 

Ved denne Ændring i Driften forlænges Flyve
tiden til Berlin med ca. 25 Min., men Passagerer, 
der ikke saa ofte har Anledning til al re.ise, faar 
en udmærket Lejlighed til at prøve Flyvning med 
saavel Land- som Vandflyvemaskine, hvilket hver 
for sig er en Oplevelse, første Gang man prøver 
det. Fra den 1/o overtager Det danske Luftfart
selskab atter Driften efter den gamle Fartplan med 
direkte Flyvning med Landmaskiner mellem Kø
benhavn og Berlin v. v. 

Der indsættes paa Ruten mellem København og 
Berlin Dornier-Wal Flyvebaade med 2 Stk. 450/600 

Nr. 3 

HK B. M.W. VI-Motorer og Plads til 8 Passagerer 
samt undtagC'lsesvis 3-Motors Junkers G 21-Maski
ner paa Pontoner. 

Ekspresrute København-Amsterdam v. v. 
For første Gang aabnes i Aar fra 1. Ma.i en di

rekte Flyveforbindelse mellem København og Am
sterdam. Distancen paa den11e uafbrudte Flyvning 
andrager 638 km og tilbagelægges paa 41/ 4 Time. 
Ruten drives af det svenske Selskab AB A og del 
hollandske Selskab K L M i Pool, og den beflyves 
med 3-Motors .Junkers G 2--l-Maskincr samt Fokker 
F VIII. Formentlig vil der undtagelsesvis blive ind
sat Fokker F IX-Maskiner. Denne Type, der er for
synet med :-3 X 4-lO HK Gnome-Jupiter Motorer (tils. 
1320 HK) og har Plads til 19 Passagerer, er den 
største Landflyvemaskine, der til Dato har været 
indsat i Rutetrafik i Europa. Afgangen fra Køben
havn finder Sted Kl. 09.00 og Ankomsten til Am
sterdam Kl. t:-t:{1 (holl. Sommerlul). Der vil i Am
sterdam hlive Tid til at Passagererne kan spise 
Lunch, før de begiver sig videre til Paris og London, 
der naas henholdsvis Kl. lG.45 (fransk Sommertid) 
og Kl. 18. 10 (engelsk Sommertid). Den nordgaaende 
Maskine afgaar fra Amsterdam Kl. 1:i .~t"5 (h. S) og 
ankommer hertil Kl. rn.tn. Efter el Kvarters Op
hold i Kastrnp Lut'thavn fortsætter Maskinen til 
'.\lalmø. 

København-Hamburg-Køln/Briisse). 
Huten aabnes den 1. Ma.i og drives af det franske 

Selskab Lignes Farman i Pool med det belgiske 
Selskab S. A. B. E. N. A. Linien, der har Endestation 
i Malmø, anløber foruden København og Hamburg 
ogsaa Dortmund og Essen, hvor den deler sig i 2 
Grene - ecn, der gaar via Køln til Paris, og een 
via Diisseldorf-Antwerpen til Briissel. Afgang fra 
København finder Sted Kl. 09.00 og Ankomst hertil 
Kl. 19.05. Der anvendes af "Sabena" 3-motors Fok
ker F. VII-Maskiner til 8 Passagerer og forsynet med 
3 X 220 HK Gnome-Titan Motorer, medens Farman 
indsætter en af Farman-Fabrikkerne bygget :-3-mo
tors Farmanmaskine Type F :-301 med 3 Stk. Salm
son Motorer i, 230 Hl{ og Plads til X Passagerer. 

København-Liibeck og København-Gøteborg
Oslo. 

Fra den 1. til den 15. Maj aabnes mellem LHueck/ 
Travemiinde og København en Flyvebaaclsrule, der 
l'ra 1;' / 6 forlænges til Gøteborg og Oslo. Det er -
ligesom sidste Aar - det tyske Selskab, som driver 
Huten, der egentlig udgaar fra Berlin. Den beflyves 
mellem Berlin og Liibeck med Landmaskiner, og 
først fra Liibeck indsættes Flyvebaade. Det er Me
ningen at benytte Dornier-Wal Flyvebaade og -
naar Trafikken kræver det - de store Dornier Su
per Wal-Maskiner med Plads til 19 Personer og 
5 i1 H Mands Besætning. Navnlig Frekvensen mel
lem København og Oslo gør Brugen af saa store 
Maskiner nødvendig, da det er en meget søgt Tu
ristrute og velnok en af de smukkeste Flyveture i 
Nordeuropa. Dornier "\\Tal-Maskinen er forsynet med 
2 og Dornier Super-Wal-Maskinen med 4 Stk. Si
mens-Jupiter Motorer tl 450 HK (altsaa for Super-
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Wal tils. 1800 HK). De slore Van<lmaskiner passerer 
Kastrup Lufthavn midt lpaa Dagc11, idet de i syd
gaaende Retning opholder sig her l'ra Kl. 12.05 til 
Kl. 12.35 og i norclgaaende Retning fra Kl.14.35 til 
Kl. 14.55. 

Eftermiddagsruten København-Hamburg. 
Den 1. .Juni aabner Det danske Luftfartselskab sin 

3. Rute, nemlig Eftermiddagsruten fra Malmø over 
København til Hamburg. Maskinen starter fra :i\Ialmø 
Kl. 16.30 og er efter (' t Kvarters Flyvning i Køben
havn. Herfra afgaar den Kl. 17.00 til Hamburg og 
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besørge Flyvningen Oslo-Geteborg (med Hovelland 
Moth-Vandmaskine) og Geteborg-København (med 
Moth-Landmaskine). Det svenske Selskab A/B Aero
transport, Deutschc Luft-Hansa og det danske Luft
fartselskab overtager Flyvningen mellem Køben
havn-Hannover og Amsterdam. 

Billetpriser. 
Af de vigtigste Billetpriser kan nævnes: Hamburg 

53 Kr (mod tidligere 60 Kr.), Berlin 62 Kr. (tidl. 
72 Kr.), Wien 156 Kr. (tidl. 167 Kr.), Basel 136 Kr. 
(tidl. 154 Kr.), Budapest 192 Kr. , Liibeck 38 Kr. 

El Hjørne uf l\uhinen i den nye Dornie r Do. S. 

returnerer næste Morgen Kl. ml.OO mecl Ankomst til 
Kastrup Kl. 11.00 og Viderestart til Malmø Kl. 11.20. 
Der er dermed skabt i\lulighed for at foretage en 
Malmøflyvetur til en rimelig Pris <;>g med ca. 5 Ti
mers Ophold i Malmø. Disse Ture opnaaede da 
ogsaa at blive meget populære under forrige Aars 
Flyvning. 

Om alle de i regelmæssig Rutefart paa Køben
havn indsatte Trafikflyvemaskiner, der medfører 
Passagerer, gælder det, at de er udstyrede m ed 
traadløse Afsender- og Modtagertelegrafstationer. 

Natluftpostruterne. 
Fai:tplanen for Natpostruterne vil formentlig bli

ve omtrent som i 1930, d. v. s., at Maskinerne fra 
Stockholm og Geteborg/Oslo ankommer hertil om
kring Midnat, og efter endt Postsortering og Om
ladning starter Amsterdam-Maskinen Kl. ca. 01.30. 
Ekspeditionen af de nordgaaende Postmaskiner fin
der Sted ved 4-5 Tiden om Morgenen. 

Formentlig vil et norsk Selskab komme til at 

(tidl. 41 Kr.), Antwerpen 139 Kr. (tidl. 151 Kr.), 
Briissel 144 Kr. (tidl. 160 Kr.), Amsterdam 116 Kr. 
(tidl. 133 Kr.), London 189 Kr. (tidl. 205 Kr.), Paris 
176 Kr. (tidl. 193 Kr.), Oslo 85 Kr. (tidl. 95 Kr.), 
Geteborg 40 Kr. (tidl. 45 Kr.), Stettin 49 Kr., Mal
mø 13,50 Kr. (tidl. 15 Kr.). 

For Malmø-Passagerer er iøvrigt indført den 
Ordning, at man for den ordinære Flyvepris (13 
Kr. 50 Øre) kan faa udstedt en Billet, der foruden . 
Flyvningen giver Ret til Returrejse med I/Il Kl. 
Damper eller Færge. 

Rundflyvning. 
Foruden Ruteflyvninger vil der i Sommerens 

Løb blive afholdt Rundflyvninger fra Kastrup Luft
havn om Søndagen. Prisen for en saadan Tur er 
10 Kr., og adskillige Tusind Københavnere har paa 
disse smaa populære Flyvninger faaet "Luftdaaben" 
og prøvet det nye Trafikmiddel, før de vovede sig 
ud paa længere Luftrejser. 
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Kastrup Lufthavn vil i Aar blive trafikeret at' 
Rutemaskiner af 8 forskellige Nationaliteter, nem
lig norske, svenske, finske, tyske, hollandske, hel
giske, franske og danske. Der vil i Højsæsonen 
være Ekspedition Døgnet rundt, idet der om Dagen 
er ca. 26 planmæssige Starter og Landinger, og om 
Natten Il. Der vil saaledes blivl' rig Anledning l'or 

flyveinteresserede Køhenhavnere Lil al se Maski
nerne starte og lande, men del maa dog tilraades 
at aflægge Besøg i Lufthavnen mellem Kl. 08.:-m og 
on.:-m om Morgenen eller Kl. 18.30 og 19.30 om Al'
tenen, da der paa disse Tider er det travleste J ,iv 
i Havnen. 

2:\0/270 III(. llt•11 :111ll \lnlo l'. 

Renault Flyvemotorer. 

E
Ul"\ISTFLYVNJNGENS stigende t.:dvikling de 
senere .\ar har medl'orl. al de fleste 

, Motorfabriker har optaget Fremstillingen 
ar dertil egnede specielle Motorer. I 

Frankrig har bl.a. Firmaet Henault, hvis ;\lotorer 
allerede i mange Aar har været arl\'enclt til tal 
rige Langl'lyvninger, i slor Stil søgt al skahe 
Propaganda for Sportsflyvningen, og har til dette 
Formaal l'remstillet en Type prn 100 IIK. og en 
paa 2;10/270 HK. Begge Typer har hurligl rundet 
slor Udbredelse, idel man forst og l'remmest har 
søgt at skabe en robust. enkel og økonomisk l\Iotor. 

Den 100 IIK er lul'lkølel og har ,i Cylindre i 
Hrr-kke, og til Trods ror at den kun har ,·æret 

lllll 111\. l\,•11 :11cl I ~lolo r 

rremme i t•L hal\•L .\ars Tid, har dens godt• EgenskalH•r be- Den '.!:io ':rn, IIK. t•r lurtkølcl og har !I Cylindn• i Sljcrnl' -
,·irkel, at den er hlevcl anvendt til l'olgl'nde l'ranske Flyve- form. l>en er hcregnct til Anvendelse i -;lør:rc Turb,ll'ly\'l'-
maskim•r: l'otcz, Caudron, Farman, IJewoiline. \\'ibaull, m:iskiner saml i Trafikl'lyvemaskiner. I Ojeblikkcl :111ve11<lt•'i 
Bleriol, Gucrchais, \\'cyman- Ll•pt•re og ri. .\I' de )Oll Sporb- <len :-,aaledcs i Farman 1!10 Tral"ild"lyvemaskihe, der rummer 
flyvemaskiner, !>om hlev kobl i Frankrig i Lobet al' .\aret l'em Passagerer foruden Bagage, og l'll<iYidcre c1· den hlt•,·l'l 
t\l:lO, yar dl• Lre F.ierdedele -;a:dede:-. 11d:-.lyrl'L n1t•d clt•n t()() a1n-endl i følgende Lre-molorcdc Tral'ikl'lyYemaskincr: Lion'.·-
111,. Henault :'llolor. Olh·ic1·, Dcwoitine og \\'eyman- Ll•pi•n•. 

Potez-:IG Sportsllyvemnskine merl 100 Hl(. Renault. Cnnrlron C-193 Sportsll~·vrmnskine 111Pd 100 111( . l\en:mll. 
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Hvorledes Duralumin blev til. ; 

1 - ~ ;-.;\'ENDELSEi\: aJ clel saakaldte Letmetal har 
" •!,> med Luftfartens stigende Udvikling faael 

_ ~ en mege t stor Betydning lil Bygning ar 
"' Luftskibe og FlyYemaskiner. Letmetal al' 

Chromnikkelstaal er de Materialer, der hovedsagelig 
1:invendes i de :\lelaJl'lyvemaskiner, der bygges af 
·.Junkers, Dornier, Rohrbach o. fl. a. Mest anvendt i 
0.iehlikkel er Legeringen "Duraluminu fra Oiirener 
:\Ietallwerke. Det kan derfor V~l're ar Interesse al 
hore, hvorledes cle111H' :\letallegering fremkom for 
28 ...\ar siden, idel den oprindelig ikke havde del 
ringeste mecl Luftfart al gore, men blev .,opfundet" 
! til ganske andet Brug. 

I ...\arel rno:1 l'ik ~t•ubabelbergs videnskahelig-tek
niskc Undersogelsl'sanslall af den tyske \'aahen- og 
...\mmuniliunsl'ahrik i Berlin Opfordring Lil at rinde 

1 en Alupiiniumlegering, der egnede sig til Fremstil
ling af Patronhylstre til Haandskydevaaben. 

Overingeniør ~1/fi·ed Wi/m. cler var Leder af In
slitute ts metallurgiske Afdeling, tog sig meget om
hyggeligt af den stillede Opgave og gik planmæssigt 
Lil Værks. Til Trods for at Institutet dengang var 
i Besiddelse ar cle nyeste Hjælpemidler, gik der 
alligevel henve1l fem Aar, inden det lykkedes Wilm 
at finde den rigtige Legering. Der var hlandt andet 
den Vanskclighecl , at det tyske Magnalium Selskab 
:ill eredc havde Patent paa Aluminium-Magnesium
Legeringer med cl Magnesiumindhold paa over to 
Procent, hvorfor " TiJm maatte tage fat paa at find e 
clen underste Grænse ror Magnesiumtilsætningens 
Indflydelse. Han var allerede ved at give fortabt 
overfor 1len vanskelige Opgave, da Tilfældet kom 
ham til Hjælp. En Lørdag Aften havde vVilm stillet 
s ine Prover tilside, efter at han i Prøvemaskinen 
havde konstateret, at de trods al hans Møje ikke 
kunde opvise større Styrke end renl Aluminium. 
Hvor forbavset ble, han derfor ikke, cla han den 
følgende Mandag endnu engang undersøgte Prøverne 
i Maskinen, og nu kunde konstatere en ti Gange 
saa stor Styrke. ,v ilm troede først at Prøvema
skinen ha vde narret ham , men en nøjere Under
søgelse viste, al den sidst maalte Styrke var rigtig. 
For l'ørsle Gang kunde man al' Prøverne konstatere 
den Proces , som kaldes "Forædling~, og som Viden
skaben endnu ikke er rigtig klar over. Ved meget 
ringe Magnesiumtilsætning og efter Udglødning til 

en Temperatur paa over 500 Grader med efterføl
gende ...\J'køling i koldt Vand, antager Legeringen 
nemlig ikke straks sin Styrke, som Tilfældet er 
med Slaal, men denne øges først efter 1)mers For
løb, og naar efler fem Dage sin højeste Grad. 

Forslmingsinstitutets metallurgiske Afdeling tog 
nu fat paa at færdigudvikle den nye Legering, og 
i Aaret H)O!l blev Patentet anmeldt; men først Lrc. 
Aar senere opnaaecles Patent (D. H. P. 2-14 55 J). 
Efter at Prol'essor Stribrck var ndtraacll af Insli
tutets Direktion, blev cle11 metallurgiske Al'deling 
ophævet, " ' ilm overtog aJle hcstaacnde Patentret
tighccler, og som Dalterselskah ar den tyske Vaa
hen- og ...\mmunilionsfabrik erlwcrvede Diirener 
Metallwcrke Pale11trettighederne ror Tyskland, Skan
dinavien , Holland , Belgien og Svejts. Betegnelsen 
"Duralumin" blev allerede den 8. Oktober 190H af 
Diiren lovligt beskyllet som Varebetegnelsen for det 
nye Metal. 1!)10 køhle Vickers Sons & Maxim Ltd. 
Patenlrettighederne af ,vilm for England, Frankrig, 
Spanien , Portugal og Italien, og paahegyndte i 1911 
Fabrikationen i Birmingham, medens Patentrettig
hederne for Frankrig blev overdraget et fransk 
Firma. Det amerikanske Patent blev beslaglagt under 
Yerdenskrigen og udnyllet af tre forskellige Firmaer. 

Imidlertid blev den nye Legering aldrig i større 
Maalestok anvendt til Fremstilling af Patronhylstre. 
Derimod fancll "Duralumin " meget hurtigt Anven
delse som Byggemateriale til Luftskibe og Metal
flyvemaskiner. Allerede i Aarel 1910 leverede Dii
rener Metallwerke H Tons til Vickers i England til 
Bygningen af det første engelske, stive Luftskib 
"Mayfloweru . Da dernæst den tyske Hær- og i fa
rineledelse i Foraaret 1914, efter forudgaaende Un
dersøgelser, foreskrev Anvendelsen af Duralumin 
til Luftskibe, steg Afsætningen af Metallet til det 
mangedobbelte. Under Krigen leverede Diiren Metal 
til 80 Luftskibe, eg et enkelt Aar alene androg Le
verancen over 750 Tons. 

Efter Krigen har Legeringen fundet udstrakt An
vendelse til :.\IetalfJyvemaskiner samt til Fremstil
ling af i\Ielal pro)Jeller. 

Anvendelsen ar Duralumin indskrænker sig ikke 
Lil Luftfarten alene; men omfatter ogsaa Fremstil
lingen af Motordele , Baacle, Centrifuger, ortopæ-
diske Artikler 111. 111 . p )as Luftschiff"). 

Gave til Selskabets Bibliotek. 
Fra al'dode l'rol'e:,:,or Erik Schou·s EnkL• har Selskabcl 

~om Gave Lil Bihliotekel modtaget folgende Boger, der har 
tilhørt Professoren: 

,The British .\ircral'l lnclu~lry", 
_Applied ,\erodynamic~-, 

,,The Design ol' Screw Propellers for Aircral't-, 
"The Dynamic-, of i\lechanical Flight" og 
~Der \'ogell'lug ais Grundlage der Fliegerkunsl~. 

For denne Gave udtaler ~elskabet sin bedste Tak. 
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Irvin's nye Faldskærmsele. 

II
ET engelske Irvin .\ir Chute Lt<l. er 
fornylig fremkommel med en ny 
Faldskærmsele. Firmaets Skærme, 
der foruden al anvendes :.om Stan

dard Udstyr indenfor de mililrcre Flyve
væsener i England og .\merika ogsaa be
nyttes i tredive andre Lande, har i Lohel 
af de sidste otte Aar redel over :1:iO Fly
veres Liv. 

Den nye Sele kan udlose:,, megel hurligt, 
og den ådskiller sig fra de lidligere anven<lle 
ved den i\laade, hvorpaa den rast~p,l•nde~ 
paa Flyveren. De almindelige Seler spmn<le~ 
sammen paa tre Steder ved lljælp ar Metal 
kroge: en lYtt•rs o,·er Bryslel og en om hn•rl 
Ben. Denne .\nonlning har altid vist '>ig al 
V(l'l'e tilstrækkelig, men den har ikke ,·æret 
praktisk for Marineflyvernes Vedkommende. 
Disse har hævdet, al i Tilftdde ar llavari 
paa Søen, vilde det være vanskeligt al 
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udløse Selen paa de tre Steder Lilslrækkelig hurtigt. paa i\letalspændel 11dlm,es Hemmene øjeblikkelig, og hele 
Skønt Irvin Skærmene igennem mange .-\ar har været Selen frigøre~ rra Kroppen. Denne forbedre~le Udløsnings

Standand Udstyr indenfor del engelske !loyal .\ir Force, metode har og:.aa Betydning i de Tilfælde, hvor Flyveren 
saa har Marineflyverne ar ovennævnte (;rnnd ikke villet maa fo1·etage L:dspring over Land. Blæser det f. Eks. ret 
anvende Faldskærme i det hele taget. lrvin's nye hurtig- kral'ligt under Landingen, kan vedkommende hurtigt befri 
udløsende Sele har imidlertid ændret dette Forhold, og de sig ror Faldslm•rmen og nndgaar derved al blive slæbt hen 
Flyvere, der gør Tjeneste ved den engelske i\larine, bliver over .lorden. 
nu alle udstyret med Faldskærm. Den nye Sele h:11· og:.aa andre mindre Forbe<ll'inger, 

De tre Fastspændingssteder er ved den nye Sele ble\'el blandt andel en meget praktisk Rygpude, hvortil Skulder
reduceret til eet, der beslaar af et lille, lel !\letalspænde, re111111cne er fastgjort, og dennl' Anordning gør det meget 

,hvortil Selens Remme hægtes. Ved et lille Tryk foroven letlere at Lage Selen ar ellt•r paa. 

Aflevering af Luftpost. 

' 

l~Oll at indskrænke An
tallet af :\lellemlan

dinger Lil det mindst 
mulige gøre~ der stadig 
Forsøg med al finde den 
mest prakliske Form for 

.\l'lcvering af mindrt• 
:\længder af Luftpost 

uden samtidig at skulle 
foretage Landing. 

Vore Billeder viser en 
:\lelode, der har ncrel 
prøvet i l'. S .. \. 
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Luftfartsudstillingen i Stockholm. 

I
LIS. der er en Forkortelse for den inlernalionalc Lufl
fartsudslilling i Stoekholm, aabnet-. dt•n 1:l. :\Iaj og ved 
varer til :11. i\la.i. Skonl Fristen for .\nmelclelse endnu 
ikke er udlobet, er der allerede cl -;torl Antal Ucblillere, 

der har meldt Deltagel se, baadc fra Ind- og Ucllanclel, og 
Begivenheden imødeses i Stockholm med megen lnteresi,e, 
idel del er forste Gang, al S\·c1-rigs IJo\·edstacl er i\lidlpunklet 
ror en international Fl,p·cudslilling. llele dt•n slore, nyop
fo1·le !Jangar ved Stockholms Lufthavn Lages i Brug Lil 
Udstillingslokale, og yderligere opføres t•n Hrekkc Jiangarer, 
saaledes al del samlede Udslillingsareal under Tag bliver 
ra. i1000 Kvadratmeter. I lcrli I kommer yderligere et stort 
Areal ude paa sel\·e Lul'tha\'nen. llis har den Fordel l'rcm
for alle tidligere afholdte Lul'tl'arbudstillinger, al Lurtl'ar
lø.icr kan starte og lande \'Cd selve Udslillingspladscn, og 
delte \'il sel\'folgclig i høj Grad ~knhc en virkningsfuld 
Hamme om Flyveudstillingen. 

Udstillingen kommer ogsan til al 01111':.itlc en \'ærdifuld 
historisk .-\fdeling, der bl. n. vil vi se hele Flyvningens Ud
vikling fra Lillienlhal's og Brdr. Wrlghrs Dage. Endvidere 
vil man faa at se, hvilken lndsals der fra svensk Side har 
været gjort for at løse Flyveproblemet. Et righoldigt i\lalc
riale fra Andrees Polarekspedition vil gh;e denne Afdeling ar 

clstlllingen sin særlige Betydning. 
Den historiske .\fdeling arrangeres al' Chefen for del tek

niske Museum, Thors/en Allhin. 
\'ed Siden af den historiske ,\fcleling arrangeres en teknisk 

Afdeling, der paa en populær :\laade vil give en Fremstil
ling af de Principper, der betinger Flyvning!!n, Den teknisk
videnskabelige Del indeholder Materiel, der giver cl Indblik 

i Flyvemaskinens Konstruktion og Fremstilling. Denne Af 
deling, hvortil det svenske Flygvåpen har stillet en Mængde 
:\lateriale til Disposition, arrangeres af Ingeniør Henry l(iPll
son i Flygstyrelsen. 

Fra Sverrig har indtil Dato følgende Firmaer anmeldt 
Deltagebe med Flyvemateriel: A. B. Flygindustri, Svenska 
.\cro A. B., Svenska Jernvågsverkstiiderne i Linkøping, Nyd
qvist & Holm saml Svenska .\.B. Gasaccumulalor. Halv
fabrikata til Fremstilling af Flyvemaskiner udstilles af Bruks
konrernen , Sandvikens Jevnv.erks A. B., See Fabriks A. B. 
m. l'I. En ret stor Plads bliver reserveret A.B. Aerotransport 
og de med dette samarbejdende Lufttrafikselskaber saml 
del svenske Postvæsen og Røde Kors. llis regner endvidere 
med Udstillere l'ra Frankrig, England, Italien, Belgien, Hol
land, Tyskland, Czekoslovakiet, Danmark og Norge. 

Denne lille Oversigt viser, at Ilis \'il komme til at byde 
paa et righoldigt Udstillingsmateriale, som uden Tvivl vil 
bringe mange Besøgende til Stockholms irlyllisk heliggenrle 
Luflha\'n. 

Som et Led i den hisloriske Udstilling bør J lan mark og
saa være repræsenteret. Det var Danskeren Ellehammer, 
der udforte den første Flyvning i Europa, og det Materiale, 
der endnu findes l'ra den Periode, vilde sikkert være al' 
den allerslorste Interesse at faa frem paa Udstillingen. Paa 
Udstillingen i Gøteborg i 1923 vakte den udstillede Elle
hammer Flyvemaskine, hvormed det første Flyvehop blev 
!'oretaget herhjemme, meget stor Interesse, og alene for vor 
egen Skyld burde Ellehammers Flyvemaskine og Modeller 
ikke savnes i Stockholm. Red. 

Det nordiske Flyvestævne 1931. 

I 
FORBINDELSE med den internationale Luftfartsudstilling 
i Stockholm afholdes i Dagene 21. og 22. l\laj det 
nordiske Flyvestævne 11:)31. 

Stævnet, der er organiseret af Kungl. Svenska Aero
klubben, arrangeres i Overensstemmelse med F. A. l."s inter
nationale Regler. Det gaar ud paa Flyvning efler Tid, idet 
Stævneledelsen beregner Hastigheden for hver dellagende 
Flyvemaskine. 

Deltagere. . 
For at kunne deltage i Stævnet skal man være Undersaal 

i et af de nordiske Lande: Danmark, Finland, Norge eller 
Sverrig samt være i Besiddelse af svensk eller udenlandsk 
Certifikat, godkendt al' vedkommende Lands i\Iyndighed. 
Yderligere skal Førerne af civile Flyvemaskiner være l\led
lem af deres eget Lands Aeroklub. Deltagerne har Ret til 
at medføre Passager, f. Eks. Mekaniker; denne maa dog ikke 
være flyveruddannet. 

Flyvemaskiner. 
Alle I<ategorier af Flyvemaskiner kan deltage, og de ind

deles i to Grupper: 1) Landflyvemaskiner og 2) Søl'lyve
maskiner. De deltagende Førere inddeles i to Klasser: A) 
Førere, som selv ejer og selv fører deres i\laskiner (Sporb
flyvere) samt 2) øvrige Flyvere. 

rlnmcldelsc. 

.\nmcldclse 011, Dellagebe maa indsendes til Kungl. Sven
~ka Aeroklubben, Kungsgalan 33, Stockholm, inden den 15. 
April Hl31. I Anmeldelsesgebyr betales 25 Kroner, Efter
anmeldelse modlages indtil 1. i\Iaj 1931 mod en Forhøjelse 
af Ciebyrc l paa 100 Ofo. 

.\lle .\nmeldelser skal være bilagt Opgivelse af den paa
gældende Flyvemaskinetypes maksimale Hastighed ved Jor
den, i\lotortype samt den længste Periode, denne har været 

Gang paa maksimal Omdrejningstal. 

Bedømme/si• af' de opnaarde Re.~11llater. 

Placeringen afgøres efter Pointsberegning. 
Beregningen af Hastigheden for hver af de deltagende 

Flyvemaskiner sker efter følgende Regler: 
Til Landl'lyvemaskiner a1wendes Formlen 0,90 V-15 og til 

Søflyvemaskiner 0,87 V-15, hver V er Maskinens Maksi
mumshastighed ved .lorden. 

Den derved fremkomne Hastighed benyttes som Grundlag 
for Beregningen af Flyvetiden - den ideelle Flyvetid -
mellem de forskellige Tidskontroller. 

Tiderne til Gennemflyvning af de forskellige Etapper be
regnes fra det Tidspunkt, Starttilladelsen gives, og indtil 
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den deltagende ved næste Station i 100 Meters lløjde pas
serer hen over en paa .Jorden udlagt l\faallinie. 

Points gives i følgende Tiirælde: ved for tidlig eller for 
sen Start samt ved for tidlig eller l'or sen Passeren al' l\laal 
linien. I alle Tilfælde gives cler 1 Straffepoints for !H'er 
Tidsperiode af 10 Sekunder. 

1'inderen hliver den. dl'r l'aar det l'ærreslc .\nlal Points. 

Præmier. 
Vinderen faar den nordiske Flyverpokal. Yderligere ud

deles tre Pengepræmier indenfor hver Klasse, der i l(lasse 
,\ udgør 3000 Kr., 2000 l(r. og 1000 Kr., snmt i Klasse B 2000 
Kr., 1500 Kr. og 1000 Kr. 

Til deltagende Sportsflyvere - Klasse .\ - uddeles som 
Præmie et vist Belob pr. Flyvekilometer. 

Flyvestrækningen. 
Strækningen, der skal gennemflyves, udgør 12li0 km, l'or

delt paa 2 Dage med ca. !'i7fl km den l'orste Dag og ca. (i8f> 
km den anden Dag. 

Landflyvemaskiner s tarter fra Barkaby flyveplads og 
Søflyvemaskiner l'ra Sølufthavnen ved Stockholm. 

Paa hosstaaende I{ort er angivet, hvilken Strækning, <kr 
skal genncml'lyves. Første Dags Flyvning afsluttes l'or bcggl' 
Kategoriers vedkommende i Malmø, hvo1· der overnattes. 

Herhjemme fra. 
Foredrag i Foreningen Damkr Fl!Jverl'. 

Den 23. Februar havde Danske Fly,·ere indbu<ll til Fore
drag i Festsalen i Frederiksbcrl-{ tekniske Skole. Foredrags
holderen var Lederen af Asknnia Wl'rke's aeronautiske ,\l'
<lcling, Ingeniør \\'. ;\!øller, Berlin, der livligt og inleressanl 
fortalte om Blindflyvning. Del udma'rkede Foredrag, dt•r 
var ledsaget af Lysbillt•der, hilste~ med slwrkl Bifald. 

Generalforsamling i Ballo11kl11b/Jen. 
Den 27. Februar nfholdl llnllonkluhben :-.in ordinære Ge

neralforsamling paa Palace llolel. Under Opltesningen al' 
.\arsberetningen mcddelle Formanden, Direklor G11ld~ierg
Jensen, at Ballonen "Danmark'·, der i Ja,ngere Tid havde 
været til Reparation i Tyskland, kunde ventes herlil midt 
i i\larts. Til Bestyrelsen genvalgtes Landsrelssagl'orer Hol
berg, og da ingen al' de ovrige Beslyrelsesmt•dlemmel' on
skedc ·Genvalg, ny\'alglc~ Dil'eklor Tjorriny, Forsikrings
selskabet "Danmark", Poslkonlrollor Le_qard Hansen, Di rektor 
Gih111s samt Premierlojtnanl Poulsen. Be!-.tyrclsen konstitu
erede sig paa el senel'c :\!ode med Din•klor Tjorl'ing :-.om 
Formand. 

r.eneralf'orsa111liny i "/Ja11s/.:(' Flyvrrl'". 
Den 28. Februal' arholdles i " Bere,jsles !lus~ Foreningens 

ordinære GeneraHorsmnling under Ledelse ar Kaptajn 1'ag1• 
.!ndersen. Formanden, Lln. John Fol/111an11, inclle<leclc Aars
beretningen med al mindes de Kammerater, der i .\arcls 
Løb var al'gaael ved Døden . Foreningens ;\ledlemsantal val' 
naaet op paa 1()0, og under .\arsherelningen meddelles end
videre, at man havde hal'l clen Glæde, al Hs. kgl. 1/øjhrtl 
Kronprinsen havde overlaget Protektoratet ror Foreningen. 
Kassereren, Mester P. Nil'isen, al'lagde Hegnskabel, for hvil 
ket der blev givet Decharge. 

Forinden Valg af Bestyrelse l'andl Sted, besluttedes del 
at udvide llcslyreben l'ra fl lil 7 i\lccllemmer, og cle lo 
nyvalgte blev Solø.ilnanl Sch111itll saml Søminemester \'. 
Pelersen. El'ler Tur al'gik Lln . . lohn Follmann og Ing. Cai 
Caspel'sen, dt•r hegge genvalgtes. 

Dansk Deltagelse i det nordiske Fly1,esl11•11ne i Stockholm. 
Til det nordiske Flyvestævne i Slo<'kholm, der rinder Sled 

den 21. og 22. :\1aj, vil Danmark hli\'e l'epræsenleret ved ~> 
ar Hærens i\laskiner samt li ar :\larinens (3 nankok -.lagere 
og 3 Ileinkel Søflyvemaskiner. 

Yderligere kan forventes Dellagelse rra een eller l'lere af 
vore civile Flyvere. 

_ __,,__ ROUTEII. F011. LANDFLVGPLAN 

-'ROUTEII.F6R SJ6FLYGPLAN 
• PASSERICONTIIOU. EJ LANDNIN6 
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lluten. der sk:tl gennemfl~·ves 1111cler clel norcliske Flyvestwvne. 

Del Danske L11f'tfarlselskab paabeyyncfrr Steso11e11. 
,\lierede den rn. :\lal'ls i11<lleder Oel Danske Lurtl'arl~eJ:.,kali 

sin Sæson med Aahning af Ruten Kobenhavn-Liibc<'k -l la111 -
borg. Vedrørendt• de næl'mere Enkellhecler 0111 ,\arcl~ Hule 
l'lyvninger henvisl'I' vi Lil .\rliklen i delle ;'\ummer: Fly,·e 
sæsonen rn:n. 
(;e11eral/ors11mfing i JJel Jfonyl'li!Je /Ja11sk1• .lcro111111tiskc 

Selskab. 
Fredag den 27. ;\lal'ls Kl. 2()00 al'holdes paa l':lla<·t• I lolel 

Selskahets orclin:l'l'l' C.enl'rn Hol'sam !ing. 

Nyt fra alle Lande. 
Lidt Statistik fra Flyvningen i U,S.A. Flyvningen i U.S.A. 

er el'lerhaanden kommet til at !-.pille en betydelig llolll' i 
Landets Økonomi. F. Eks. andrager den Kapital, clel' pi'. 1. 
Januar 1!131 var an!Jragt i 111:l <'ivile L11rthav11e, cl Bl'lob 
paa lJfl.068.fl0II Dollars. De 111:1 l.ul'tha,·1H· oml'all1•1· ~,I!} 
kommunale og :'ifi I private. 

l Lobet al' ,\arel 1!180 val' der al' civile Fln·l•111aski11er 
l'remslillel ialt 251-1 og al· milila'l'e :\laski11e1· 710. ~a:ill•d!'s 
al dt•n samlcue Produk Linn v,u· paa :122 I Flyn•mask i m·r. 
llvatl Antallet al' de i Drirl ,·ærendl' <•iyile Fl\·1·t•Jlla~ki11cr 
angaar, da fandtes del' pr. 1. Januar Hl80 7;;~,I 'i11ed µ_,·ldigl 
Luftdyglighedsbevis saml 2 Hi I uden delle, saa ledes a I dl'l 
samlede .\ntal var !1818. Dl'llt• Tal oml'atler alle ,\!'ler al' l'i 
\'ile Flyvemaskiner . . \I' Sv:l' \'eplane1· l'andll', I08X, men lll'r:tl' 
rnr kun de 71i godkendt al' :\lyndighcderne. 

.\ntallel al' Flyvel'e androg pr. samme Dalo 15.2811 med 
gyldigt Ccrtil'ikat, og derar var <le :18:'i K\'indel'. De mange 
Certifikater fordeler sig med 78-17 paa Trnfikl'l:Fcre og 7 rn:; 
paa Sportsflyvere. Desuden randle~ t',8 Indehavere al' µylcligt 
Certifikat som Svævcflvvcre. 

Den civile Lufttr:1fik kunde op\'h.c følgende Tal: Antal 
regelmæssige Lul'lrutel' 122, samlet Hulenet 1\1.fll\l miles saml 
en daglig genncml'løjel Slnl'kning paa i all 1 l!l.(i 1:1 llliles. 

Bristol-Fabrikens Udvikling. Del kendlt• engebke Firnia, 
JJristol Arropla11e r.ompan!J, har i Løbe! al' de sid:-.k 10 Aar 
hal'l en mægtig Fremgang paa l\fotorl'abrikalionen~ Omraadl•. 
Først for ti .\ar siden panbegyndle del Fremslillingen al' 
sine første Flyvemc~orer, og del beskæl'ligede dengang :mo 
~'land. Den volcbomme Fremgang har imidlertid be,·irkel, 
at Firmaet nu beskæl'liger henved 2000 l\hmd. 



DEN IDEELLE 

SPORTSFL YVEMASKINE 
PUSS-MOTH 

ELL'ER 

GIPSY-MOTH 
Puss-Moth. 

(Lukket Kabine III 3 Peraon or.) 

GENERALREPRR:SENTANT FOR : 

THE DE HAVILLAND AIRCRAFT CO. LTD. 

Glpsy-Moth. 

"' '''''''"''"''''''"'"''' '"'"'''' w'"''''''"'''''''""'"'"'"'"' ·1 

• 
TELEFUNKEN 

Radiostationer til Luftfartøjer 

Største Driftssikkerhed - letteste Betjening 

Ingen Akkumulatorbatterier 

Ringe Vægt 

• 

FREDERICIAGADE 21 :: KØBENHAVN K. 
TELEFON: CENTRAL 1754 

Sikkerhed i Luften ! 

IRVIN 
FALDSKÆRME 

anvendes i over 

30 
LANDE 

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



Den bedste og 
billigste Motorcycle er 

1931 MODELLERNE EP. NU 
H.lEMKOl\11\IET - PRISER FR.\ 

"Kr.1150.-
Forlang 1931 Program 

BOHNSTEDT PETERSEN 
KR. BERNIKOWSGADE 2 - TLF. 113l 

.\. Lar 1•11, llellerup, sporger: 
llvad koster del al bli ve ;'\ledlem ar 

.\eronaulisk Selskab'? 

Sv. 5 Kr. i Indskud -.amt 10 Kr . 0 111 
,\arel. llenvend Dem Li l Sl'l skabe l!> Kon 
tor, Prins .lorgens liaard , Ch rh,tiansborg. 

- O-

L. r. Unddal, Nørregade, ~porger : 
ll vor mange civile Flyvemaskin er 

rinde~ de1· i .\merika '! 

Sv. Sl• d el le ~umme1· ar "Fly, - und e r 
Hubriken: Ny l fra alle Lande. 

Luftfartforsikringer 
overlages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Fraktion for Danmark 
Tlf. Central 12793 

{!• 

l 1 Jykke~ron,ikringspol ice1· 11dsle1 les 
ved Billetkonlorcl i 

Luflhavnen 

B ANG TELEF. 
2552 
13303 
13!t-04 

BoghondeJ,PapiPhandel 
TELE.F. 
2552 
13303 
13404 Bogtryh keri 

<UestePbPo g ade 60 

1111111111111111111111111111 111111111111111111111111 111 11111111111111111111111111111111111111111 

NYE BØGER 

P. M. Henshaw: 
Air Questions and Answers 

Kr. li.Ol) 
.-·.... 

John Mc. JJonough : 
Airmanship . . . . . . . . . Kr. 7.50 

C. A. Sims: 

.... ·-·· 

British Aircraft. (llluslrerel) 
Kr. 3.50 

-··--.. -

AUGUST JBANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telf. 2552 - 13303 · 13404 

111111111111111111 11 1111111111 11111 11111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111 

KØBENHAVN V. 

li. Nielsen, ll a de1·slevgade, sporger : 
llrnd er Rekorden for Varigheds l'ly,·

ning med Paal"yldni ng al" Benzin unrler
,·ejs, og hvornaar ble, den ~at·! 

.'-iv. 5:'J:-{ Timer 11 i\linuller. Den blev 
11cll"orl i Tiden rra 11. .Juni Lil I. .Juli 
1\l;lO af Brodrene !lunter i U. S. \. 

O-

P. U. .l,i11sso11, Kohenha,·n, <;porger: 
IIYor 111 :rnge mililil' re Fl) ,·em a-.kiner 

rinde~ der i il:11ie11 '.' 

SP. ll"olge . .Frnnc-e mililaire·· l"andle~ 
pr. '.!.7 . Nnvemlwr J!J::O 101:i Land- O/.! 
Sol'lyvema~k i ner . 

- o-
s. li.., ::\larienda)<,,·ej, ~porgcr: 
Ilvor ~Lore er de Beløb. der \ 'erden 

over anvendes Lil milila•r Flyvning ·? 

Sv. Tidsskri flcl ror det kongelige aero 
nauliske Sebkab i England opgi ver i 
sit sidsle .lanuar-Nummer, al del ;.a111 -
lede Beloh, der i 1H2!l blev anvend! i 
samtlige Lande til militit•r FlyYning, 
andrager ca . 1.:i 18.000.000 Kr. 

- o-

,·. Jiirgensen, Esbjerg, -.porgcr : 
Ifan "Flyv" opgive mig R~korden for 

den længste Ballonl"art? 

Sv. Frn li. li! 17. Dece111her 1!)13 l"ore
log Tyskeren ll. /{aulen en Farl, der 
varede 87 Timer. Fra 8. Lil rn. Februar 
1914 foretog Tyskeren Berliner en Fart, 
der strakte sig over 3052,7 km. 

I samme Forbindelse kan vi meddele, 
at !Iojderekorden for Friballoner e1· 
10.800 m (Si"trig og 13erson d. :11. .lu li l!l01). 

111111111111111111111111 11 11 11111111111111111 11111111 11111 1111111111 1111111111111 111111111111 111 

NYE BØGER 

l,C'slfr S. Pol/er: 
The navigation of thc air; 
and meteorology. ( ll111 s lt>re l\ 

l\r. l'.!.. ;,O 

Major .l. E. W . Sa/1: 
Imperial Air Routes. \;\led 
Korl) . . . . . . . . . . . . . . . . I,r. (i.00 

.... .... 

./('flar Ewald Elm: 
Manual of flight. (llluslreret) 

l\r. 12.00 .... 
• .. • 

AUGUST JBANG 
Vcsterbrogade 60, København V. 

Telf. 255 2 • 13303 • 13404 

111111 111 111111111111111111111111 11 111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111 



~• -. .,' A:~ 
\(rft I St 

GIVES CONSTANT TAUTNESS 

TITANINE DOPE-PRÆPARATER er uovertrufne i Holdbarhed og 
giver største Stramhed med mindste Vægt 

TIT ANINE CELLULOSE- LAKKER er anvendelige til alle Metal
dele og giver højeste Grad af Holdbarhed og er modstandsdygtigt 
_ overfor Olie, Benzin, Saltvand o. s. v. _ 

Enefabrikanter: 
TelephonesGerrard 2312. 

TITANINE-EMAILLITE LIMITED Regent 4726. 
TeleQramS & Qlbles, .. 

• 'ret.ratree. Pia;Y,London. 
Hovedkontor: 175, Piccadilly, London, W. 1 

FALDSKÆRMEN 
" 

Generalrepræsen tanter: 
Carl H. Lundholm Aktieholag, 

Stockholm 16. 

- Styrke og Sikkerhed -
ROBUR" 

Repræsentanter i Danmark~ 
Alfred Raffel A/s 

Farvergade 15, København K_ 



Ing. M. P. Eskildsen 
- ingeniør ved Marinens Flyv.evæsen 011: Statens Tilsynsførende med civile Luftfartøjer -

udtaler: 
9 No11ember 1929. 

I Svar paa Deres Forespørgsel skal jeg meddele, at 
Wakefield CASTROL Olie, der er den eneste Olie, som her 
i Landet anvendes til luftkølede Flyvemotorer, har i Løbet 
af flere Aar vist, at den er en særdeles velegnet Smøreolie 
til saadanne Motorer med høj Arbejdstemperatur. I dens 
forholdsvis store Anvendelse indenfor vor hjemlige Luftfart 
har den virket meget tilfredsstillende. 

.,CAST ROL'' er bedst"
ikke blot til Flyvemaski
ner, men ogsaa til Auto, 
mobiler og Motorcykler . 

Med Høia~telse 
(sign) M. P. ESKILDSEN • 

ST. STRANDSTR.ÆDE :U. 
KØBENHAVN K. 

TLF. 14,075. 

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

• 

~alrige berømte Flyvere Verden over benytter: 

BOSCH-8{Cagneler 
BOSCH -Startmagneter 

BOSCH-~ændrør 

BOSCH-'Dynamoer 
BOSCH -Startere 

BOSCH -Gummikoblinger 

A/s MAGNETO 
København Ø, - Øster Farimagsgade 28 

Tlf, 13852 General repræsentanter for 
Robert Bosch A-G., Stuttgart 

Tlf. 13852 

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

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

I 
t 

REN DRØJ 
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Redaktion: 
J. Follmarw, 

Tel1. Amager 2613 y, 

Snorresgade 7. 

SELSKAB 

April 1931 

INDHOLD: Radiofyr til Støtte for Luftnavigation, S. 29. - Hvorman~e store Luftskibe 
eksisterer der'/ S. :11. - Ny Frngtllyvemaskine, S. 32. - Den svenske Faldskærm 
.Rohur", S. 33. - Ny engelsk Trafikflyvemaskine, S. 34. Luftforbindelsen England 
- Afrika, S. 34. - Det Ifongelige Danske Aeronautiske Selskabs ordinære General
forsnmling, S. :15. - Herhjemme fra, S. 36. -- Nyt Ira alle Lande, Side 36. 

Radiofyr til Støtte for Luftnavigation. 
Af Orm Hansen, cand. polyt., Radioingeniør ved Flyvevæsenet. 

4. Aargang 

Ekspedition: 
August Bangs Forlag, 

Tel1. 13.303 - 13.404, 
Vesterbrogade 60. 

111-'l'EHHAANDEN som Lufttrafikken vokser, og~ for at give Maximum eller Minimum af Signal
Kravet om at kunne gennemføre Ruteflyv- styrke, bestemmes Retningen, hvori Senderen be
ningen uafhængig af Vejret stiger, er man finder sig set fra Modtageren. 
kommet ind paa at afmærke de vigtigste Denne Metode er direkte overført fra Skibsfarten 

Flyveruter paa forskellig Vis. og anvendes med Fordel ved Flyvning udenfor de 
I nogle tidligere Artikler har Natbelysningen af Ruter, der er forsynet med de nedenfor under 2) 

Flyveruter været beskrevet, og i Tilknytning hertil omtalte Radiovinkelfyr, idet enhver Radiostation, 
skal Radiofyr omtales. der sender indenfor Luftfartøjets Rækkevidde og 

Det er jo saaledes, at Lysstraaler, (der er elek- Bølgeomraade, kan pejles. 
lromagnetiske Svingninger med Bølgelængde fra Ved Krydspejling af 2 eller flere Stationer kan 
0,0004- 0,0008 mm) hæmmes meget stærkt i deres Luftfartøjets Plads ret nøjagtigt bestemmes. 
Udbredelse, naar de skal passere Taage, Sne- eller Systemet medfører visse Ulemper, saasom Pejl
Regntykning, medens Radiobølger (der er elektro- modtagerens større Vægt, Rammens større Luft
magnetiske Svingninger med Bølgelængde fra ca. modstand, samt at det ved Betjeningen kræver 
10- 10.000 m) kun paavirkes meget lidt af disse Drejning af Rammen, Aflæsning af Drejningsvink
Vejrforhold, og da disse sidstnævnte Bølger i Lig- len og eventuelt Indtegning paa et Kort, altsammen 
hed med Lyset har den Egenskab, at de udbreder Ting, Flyveren vanskelig selv kan udføre. 
sig retliniet i Rummet fra det Organ, der udsender Ved det under 2) nævnte Fyr anvender man den 
dem, er Tanken nærliggende at supplere de optiske til Luftfartøjet hørende Modtager, og hele Retnings
Fyr med Radiofyr til Hjælp for Navigeringen i virkningen ligger i Afsenderens AnteI1ne, der nær
usigtbart Vejr. mest maa sammenlignes med Spejl og Linse i et 

Man skælner indenfor Radiofyr mellem forskel- optisk Fyr, medens selve Senderen svarer til Lys-
lige Systemer: kilden. 

1) Fyr, der udsender Signaler med lige stor En enkelt lodret Traad, der anvendes som An-
Styrke hele Horizonten rundt, tenne, sender og modtager lige godt i alle Retninger. 

2) Fyr, hvis Udsendelse er størst i en eller flere Dette karakteriseres ved et Straalingsdiagram som 
Retninger i Lighed med optiske Vinkelfyr og en Cirkel (Fig. 1 til venstre). 

3) Fyr, som de under 2) nævnte, hvor denne En Ramme vil have det til højre viste Straalings-
Maximumsudsendelse drejes Horizonten rundt diagram, hvor Styrken af udsendt eller modtaget 
med konstant Hastighed givende et bestemt Energi i en eller anden Retning maales propor
Signal, idet den passerer f. Eks. Nord. Af den tionalt med Afstanden fra Figurens Centrum til 
Tid, der gaar fra Luftfartøjet hører Signalet Kurven i den ønskede Retning. Der findes altsaa 
for Nord, og til Fyret høres med størst Styrke, ved Rammen to hinanden modsatte Retninger for 
kan Retningen til Fyret bestemmes. Maximum af udsendt eller modtaget Energi og to 

I første Tilfælde maa man foretage Retningsbe- (særlig udprægede) Retninger for Minimum af Ener
stemmeisen paa Modtagerstedet ved Hjælp af en gien. 
Pejlmodtager. Af de afsendte Signaler (Bogstavgrup- Ved Radiovinkelfyret anvendes to store Rammer 
per) afgør man, hvad det er for en Station, man anbragt vinkelret paa hinanden og forbundet til 
pejler, og af den Stilling, Pejlrammen skal indtage samme Sender gennem en speciel Nøgleanordning. 
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Den al" Senderen freml,ragte Energi u<lsen<les hele 
Tiden, medens Fyrel er igang ; men ved Hjælp af 
~oglen rnlsencles li.en snarl fra den ene og snart 
Ira den anden Hamme. Sendes l'rn den ene Hamme 

Fig. 1. 

I'. Eks. Bogstaverne A A A ... (Prik , Streg, i\lellem
rnm, Prik, Slrcg, i\lellemrum o. s. v.), og udsendes 
Energien i Mellemrummene fra den anden Ramme, 
komml'r den øjensynlig til al giYe NN N ... (Streg, 
Prik, Mellemrum, Streg, Prik, ;\follemrum o. s. v.), 
se Fig. 2 de to Tegn øverst paa Figuren. 

Det samlede Slraalings<liagram l'or de lo Rammer 
er vist nedersl pna samme Figur og hestaar al' de 
fire Cirkler som vist, idet del l'aas ved direk te 
Sammenlægning af de lo 8-Tal lignernle Diagram
mer, et l'ra hver Ramme. 

I en vilkaarlig Retning H høres allsaa Tegnet A 
med en Styrke Oa, medens Tegnet N hores med 
Styrken On i i\lellemrummene mellem A'erne. 

Naar Oa og On er saa nær hinanden i Styrke, 
at Øret ikke kan opfange Forskellen, høres en l'orl
sat Tone, som er angivet ved de skraverede Vink
ler i Figuren. 

Ved Flyvning tjl den ene eller anden Side fra 
disse Tonevinkler, høres enlen A eller N med en 
svagere Tone i Tegnmellemrummene . .Jo læugere 
man fjærner sig fra Tonevinklen, desto renere bli
ver Tegnene. 

Man har saaledes delt Omraadet om Fyrel i fire 
Dele, der Lo og to udsender Bogstaverne A og N, 
og (~ncnsen mellem Bogstaverne dannes af en Vin
kel, hvori der høres en l'orlsal Tone (uden Sig
naler). 

Naar Fyret skal anveudes paa en Lul'lrule, 
opstilles Hammerne paa en samlun .i\laade, al Tone
vinklen falder i Flyverutens Retning, der derfor 
hør v~t•re saa rellinet som mulig. 

Findes der ikke Krydsning af Lul'tfarlø.ter paa 
Huten, kan Flyveren stævne eller flyve fra Fyret 
i Tonevinklen, idel han zig-zagger fra A til N. 

Findes der flere Luftfartøjer paa Hulen , maa 
man al' Hensyn til eventuelt Sammenstød helst lade 
dem krydse ·eller overhale hinanden , medens det 
ene Luftfartøj er landet, saaledes at virkelig Forbi-
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flyvning ikke !'inder Sted. Man kunde ... nok tildele 
de forskellige Luftfartøjer Iwer sin Hø.tele, eller lade 
del ene gaa paa Grænsen mellem Tone og A og 
det andet paa Grænsen mellem Tone og N; men 
da disse (~nenser dels er ret utydelige og Tone
vinklen ikke er absolut konstant og desuden snæv
rer sig sammen inde ved Fyret, er dette ikke til
raadeligt. 

Fyret kan ogsaa udmærkel anvendes som Anduv
ningsfyr, da man ved Flyvning rundt om det kommer 
til at passere de fire Tonevinkler og af den Orden, 
hvori Tegnene skil'ler mellem A og N i Forbindelse 
med den stvredc Kurs, kan man umiddl•lhart be
stemme Heti1ingen til Fyret. 

Fyret stammer J'ra Amerika og er meget anvendt 
derovre. I Europa blev del Jørsle opstillet ved Paris. 

Fyret byder paa mange Fordele, idet den almin
delige Hadiomodtager i Lul'lfartojet kan anvendes, 
ligesom man kan slyre direkte efter de Signaler, 
<ler høres i Telel'onen, uden Anvendelse al' Kort eller 
Beregninger, og derfor vil Fyret sikkert snart faa 
stor Udbredelse overalt, hvor regelmæssig Lul'l
trafik er af Betydning. 

Herhjemme har det nye Fyr ogsaa været prøvet, 
idet det er opstillet paa Luftmarinestationen i Kø
benhavn, hvor del har været provet i et halvt Aar, 

J>ig. 2, 

og saa saare <le ind vundne Erfaringer er tilstræk
kelig store og Fyret forbedret i Forhold hertil, kan 
sikkert Skridtet lages til Opstilling af lignende Fyr, 
hvor der er praktisk Anvendelse derfor. 
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Hvormange store Luftskibe eksisterer der? 

II
E:'\ søraeli<re Ulvkke der ramte clel en11elske o n ... , · n L 

Luftskili H 101 i ..\ugusl Maaned forrige Aar, 
1 havde til Følge, at England foreløhig op

hønte med al Yidere Bygning ar store Lutl
skibe. Om denne Krise kun er foreløbig, eller man 
definitivt vil opgive de store Forarbe.ider, der er 
lagt i Bygningen af H 100 og H Hil, faar Tiden 
vise. En lignende brat Stanclsning i Arbejdet paa 
at bygge store Luftskibe, indlraaclte ror øvrigt og
saa i Frankrig for nogle Aar lilhage, og denne er 
endnu ikke ophørl. Det var umiddelbart efter Ka
tastrofen med Luftskibel "Dixmuiden" i December 
1923. Siden den Tid har man i Frankrig ikke be
skæftiget sig med Bygningen ar store, stive Lul't
skibe. 

Imidlertid arbejder man baade i Tyskland og 
U. S. A. ihærdigt paa at fremme det store Luflskib. 
- Tysklarnl har forlængsl lagt Ringen til "Gral' 
Zeppelin"s Afløser, og den amerikanske i\Iarine
forvaltning har givet sig i Lag med Bygningen ar 
2 store Militær I uftskibe. 

I denne Forbindelse kan del derfor have en vis 
Interesse al undersøge, hvor mange store Luftskibe, 
der i det hele taget eksisterer i Verden. 

Tyskland. ,,Graf Zeppelin" (L. Z. 127) er del ene
ste færdige Luftskib, der findes i Tyskland, men 
til Gengæld har dette ogsaa udforl belydelige Præ
stationer siden dets første Flyvning i Hl2\l. Alene 
i 1930 har det 2300 Flyvetimer at opvise med en 
samlet tilbagelagt Distance paa 235.000 km samt 
fiAOO befordrede Passagerer. 

L Øjeblikket er et nyt Luftskib under Bygning i 
Friederic.hshafen, nemlig L. Z. 128. Det faar et Rum
indhold. paa , 150.000 m 3 og skal fyldes med Helium. 

Det nye nmerikanske Luftskib 
"Akron", der bygges ni 

Goodyear. 

Som Drivkral't skal an
vendes lllaybach - Diesel
motorer, d. v s. man gaar bort fra Anvendelsen af 
Blaagas som Brmmlslol'. Det nyl' I~ul'lskih skal vtere 
J:l'l'~igl i Begyndelsen at' Hl82. i\Ian taler ogsaa om 
Bygningen af et L. Z. 12\l, som skal Yære end11u 
slørrc end del, der er under Bygning. 

Begge LuJtskihe skal anvendes- til 11ransport1 af 
Passagerer, Post og Gods mellem Sevilla, P.errtnm
huco og Rio de .Janeiro. 

l'. S. A. Lul'lskibet "Los Angeles" (Z. H. III) paa 
75.000 111 3, som blev bygget i Hl24, er ene om at 
repræsentere den amerikanske Luftsldhsl'laade. net 
anvendes til Eksperimenter. 

Imidlertid har den amerikanske ;\Iarine to nye, 
slore Luftskibe, hver paa 185.()(-10 mil, under Byg
ning. DC' skal ryldes med Helium, og ;\Iotor·erne 
skal anbringes inden i Luflskibcls Skrog. Begge 
hygges som milila•re Luftskibe, - de bliver udru
slel med i\Iaskinskyls saml hver med fem Kamp
flyvemaskiner, der skal kunne starte og lande t'ra 
Luftskibets L1nderside. Begge Luftskihe bliver hyg
gel ar Firmael Gooclyear i Akron, og man anslaar 
Byggeomkoslningernc til ca. 30 i\Iillioner Kroner. 

Endelig arbe.ider del amerikanslie Zeppelin-Sel
skah paa at l'aa 1'rC'mstillet nogle slore Passagerluft
skibe, som skal anvendes til Tral'iken over Atlanter
havel. 

England. Tabet af "n 1()1" har foreløbig sat t>n 
Stopper for al videre Eksperimentering med store 
Luftskibe, selv om man dog ikke venter, al denne 
Standsning skal blive af lang Varighed. Det andet 



Side 32 

Luftskib, "R 100", der blev bygget samtidig med 
"R 101 ", har vel været ude paa sine første Ture 
(bl.a. over Atlanten i .Juli/August 1930), men er nu 
foreløbig lagt op. 

Japan. Ifølge Oplysninger, der er offentligg,iorte 
i Luftfartsministeriets Meddelelser, er <ler blevet 
startet et Selskab med det Formaal for Øje, at op
rette en regelmæssig Luftrute til Transport af Pas
sagerer og Post mellem Japan og Vestkysten af 
U. S. A. Trafiken skal begynde i 1932. 

Der skal anvendes tre Luftskibe af samme Type 
som L. Z. 128, og man er ved at bygge tre Luft
sltibshaller og to Fortøjningsmaster. 

Rusland. Det siges, at Sovjetregeringen er i Færd 

Nr. 4 

med at bygge nogle halvstive Luftskibe. I .Januar 
1931 har der været udsendt et Opraab til Befolk
ningen om at yde Bidrag til et Luftskibsfond, hvis 
Midler skulde anvendes til Bygning af store, stive 
Luftskibe, som, efter hvad der siges, skulde bygges 
med Hjælp fra tyske Teknikere. Med Sikkerhed er 
det dog umuligt at sige noget bestemt. 

Selv om den øjeblikkelige Bestand af store Luft
skibe Verden over saaledes er meget ringe, saa 
arbejdes der dog i Tyskland og U. S. A. for fuld 
Kraft paa at fremme denne Luftfartøjstype, og kun 
Tiden vil kunne vise, om Luftskibet hlivcr Befor
dringsmidlet paa de store, oversøiske Lul'lruler. 

Ny Fragtflyvemaskine. 
Junkers .T u 52. 

li
ODSTRANSPORTENS stadig voksende Betydning inden
for den internationale Lufttrafik vil før elle1· senere 
kræve særlige flyvemaskinlyper, der udelukkende 
er bestemte Lil delle Fornrnal. 

De Hovedfordringer, der maa stilles til saadanne Lul'l
fartøjer, er - foruden gode Flyveegenskaber og ringe Lan
dingshastighed - først og fremmest følgende: 

1) et stort Lastrum, der ikke er spærret af nogen Kon
struktionsdel, 

2) Ladeluger, der tillader Ind- og Udladning af stort 
Stykgods og 

3) gunstigt økonomisk Forhold mellem Driftsudgirler og 
betalende Nyltelasl. 

Junkers "Bremen"-Type \'ar bl.a. Resultatet af ovennævnte 
Fordringer, og efter fleraarige Erfaringer er denne Type 
blevet yderligere forbedret, saaledes at den i sin nye Skik
kelse virkelig er en stor, rummelig Fraglflyvemaskine. Den 
tekniske Udvikling, der er foregaaet med "Bremen"-Typen 
- eller \V. 33 - kendetegnes bedst derigennem, al en 2,3 
Gange saa stor Udvidelse af l\lotorstyrken har medfort en 
2,5 Gange ;aa stor Udvidelse af Nyttelasten samt en 4,9 
Gange saa stor Udvidelse af Lastrummet. 

Den nye Type, som .I unkers-Fabrikerne har fremstillet, 
har Typebetegnelsen "Ju 52", og dens Lastrum er paa 22 
Kubikmeter i l\lodsælning til "W. 33"s, der kun var paa 4½ 
Kubikmeter. Forskellen mellem de to Typer ses klart af 
nedenstaaende Tal: 

Spændvidde .. . ........ . 
• Længde ... . .. . ........ . 

Bæreflade ............. . 
Samlet Lastrum .... ... . 
Lastrummets Gulvflade 
Normalt tilladte Last .. 
::'formal l\lotorydelse ... 

W. 33 ,lu~:! 

17,75 m 
10,50 m 
44,00 m2 

4,50 ms 
3,75 1112 

1200 kg 
:no n.K 

W,00 m 
18,30 lll 

ltn,00 mt 
22,00 JllB 

10,50 m2 

3000 kg 
700 H.K. 

Naar man har tilstræbt saa stort et Lastrum, saa er del 
fordi det ved mange Lejligheder har vist sig at være nod
vendigt at kunne disponere over et saadant, idet Arten af 
Luftgods ikke mere indskrænker sig til de saakaldte mindre 
Forsendelser. Ret ofte har det saaledes været paakrævet at 
skulle transportere storre Maskindele ad Luftvejen, og her
til er de almindelige Trafikflyvemaskiner ikke egnede, bl.a. 
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fordi de ikke har tilstrækkelig stor Ladeluge. I saa Hen
seende frembyder "Ju 52" ogsaa en stor Fordel, idet dens 
Ladeluge maaler 1,7 m X 1,3 m. 

Hvad dens Ydeevne iøvrigt angaar skal anføres, al dens 
normale Brændstofbeholdning andrager 1000 kg., hvilket 
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svarer til ca. 10 Timers Flyvning. Dens Bruttovægt er 7000 
kg. Som Eksempel paa, hvad den kan befordre al' Nyttelast, 
skal nævnes, at den f. Eks. til en Flyvning mellem Berlin 
og lfonslantinopel (elleve Timer uden Mellemlanding) kan 
medføre 1540 kg betalende Last. 

Den svenske Faldskærm "Robur". 

"Hohu1·• som Hygska•rn, . 

I en smuk Brochure, som Fir
maet "Robur" - Faldskærme 
har udsendt, gør det opmærk
som paa følgende: 

"I Konstruktionen af "Robur" 
Faldskærmen har man udnyttet 
alle de Erfaringer, der er blevet 
gjort de sidste ti Aar. Man er 
gaaet ud l'ra det Princip, at en 
Faldskærm i videst mulig Grad 
skal kunne anvendes af enhver 
uden forudgaaende Træning. Dette 
opnaas efter det svenske Firmas 
;\lening bedst gennem en auto
matisk Faldska.•rm. :\len desuden 
maa en saadan Skærm ogsaa kun
ne anvendes, saafremt en aulo
malisk Udlosning ikke er mulig, 
og derfor bor den ogsaa kunne 
anvenues ikke-automatisk. Ud fra 
disse Betragtninger er "Robur"

Skærmen blevet forsynet med begge Ud\øsningsmetoder. 
Selv om den ikke-automatiske Udløsning er paalidelig nok, 
saa mener man alligevel, at Faldskærmen skal være saaledes 
indrettet, at den kan funk-
lionerc automatisk, naar 
som helst dette er muligt. 

For at fjerne enhver Ri
siko ved at anvende Fald
skærmen automatisk, er 
Udløsningen pakket i en 
særlig Lomme, og derved 
risikerer man ikke, at den 
paa en eller anden i1aade 
kommer i Bekneb i Luft
fartøjet. Udløsningsmeka
nismen virker først, naar 
Linen er helt strammet, 
og dens Længde er saa
ledes afpasset, at Skær
men ikke aabner sig, før
end den udspringende er 
udenfor Luftfartøjets Fa
rezone. 

Selve Faldskærmens 

en indvendig Pakning, der rummer 
Skærmen og Linerne, samt en 
ydre Pakning, der rummer lljæl 
peskærmen. 

De to Udløsningsmetoder vir
ker uafhængig af hinanden. Den 
automatiske funktionerer, naar 
Udlosningslinen er strammet, nrn
dens den ikke-aulomatiske brin
ges til at virke rnd et Træk i del 
dertil beregnede Ilaandlag. 

Styrken al' "Hobur"'-Faldska·r
men har vakt Opmærksomhed 
Verden over. i\lange offic·ielle 
Prøver har ,·:t•ret l'orelagel, !ma
de med Bomulds- og Silkeskærme, 
under en Ilaslighed al' 38;i km i 
Timen og med en Vægt paa 110 kg. 

Selv om Silkeskærmene er de 
mest anvendte Lil hurtiggaaende 
Luftfarlø,jer, saa bør man ikke 

• Roliur• som Srrrll'skærm. 

derfor se bort l'ra de Fordele, som bvdes af Skærme, l'ren\-
s"tillet af Bomuld. Disse kan sammenfattes i l'ølgende: ' 

1) Romuldsfaldskærme er mere holdbare l'tHI de Skænnk, 

r 

der er fabrikeret af Silke, 
l'or<li Bomuld ikke kna•k 
ker saa let som Silke. End
videre paavirkes Boiiiuid 
ikke i den Grad som Silke 
af Sol, Varme og Fugtig
hed. 

2) Af ovennævnte Grun -
de behøver Bomuldsskær
me ikke saa mange Om
pakninger. 

3) Bomuld er billigere 
end Silke, det varer læn
gere, Omkostningerne til 
Ompakninger er mindre, 
og følgelig er de aarlige 
Udgifter mindst til Bom-
11ldsskærme. 

Pakning er delt i to Dele: Umiddelbart forinden Skænnen folder sig ud. 

•I) I de fleste Lande er 
det under Krigsforhold 
lettere at skaffe Bomuld 
end Silke." 
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Ny 
engelsk Trafik
flyvemaskine. 

II
AI\DLEY P .\GE l'r 
nylig rremkom

" met med en stor 
~ ny Trafikflyve

maskine, H. P. 42. 
Den er beregnet li I Tran"-

port af Passagerer og C.ocl-;, 
og man har taget s,crligl 
Hensyn til at indrette Ka
binen paa en saadan Maarle, 

HANDLEY 

at der skabes den storst mulige lkkvemmclighcd ror J•a~
sagererne. Af denne C:nmd c1· I<ahinen hlew•l anhragl under 
Planerne, og dette medrøn•r blandt andel, al J>a-.;-;agerernc 
kan stige ind uden Hjælp ar Trapper eller Sligl•r. Delle ,\r
rangement bevirkl•r endvidere, al der gennem alle \'induer 
skabes en l'ri Udsigt for l'assagercrnc. 

Kabinen er delt i :i ,\!'delinger, idet Flyvt•rnc har l'latl~ 
l::Pngsl forude. L:mirlclelharl hag Forerrummel er lladio,lali -
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42 

onen anhragl. og hag dl•nne igen er der l'n Salon med I/lad~ 
li! L,\·,·c l'assagcrer. I i\lidlt•n ud ror i\lotorc1·ne •- er der 
paa den ene Side indrclkl Bagagerum og Toiletrum og paa 
den anden Sirlc cl Køkken merl tilhørende Bar. Længere 
agterude er der t•n anden Salon med Plads til ty,•c Pas
sagerer, ~aalerlcs al i\la~kinen ialt kan medfore 10 Passa
gerer. 

nl'r er indbygget cl moderne \'entilalionssyslem, saaledes 
at Passagersaloncmc el'ler 
Bl•hag kan op\'arnws eller 
at'kolcs, idel I lc11siglc11 c1·, 
al i\laskinen skal an,·c1Hll', 
paa Imperial .\irway·s o\' l'I' 
soiskc Luftruter. 

lkn er udstyret med rire 
:\lolorer, 11\'er paa fi00 11. 1'. . 
l>cm, i\larchhastighed er 170 
km i Timen, og Slorrelsen 
ar helah•111ll' l.aster :l.700kg. 

l>cl er i\lcningen, al og
saa denne i\laskintype ar 
Imperial .\irway skal ind 
s,l'lles paa Hulen mellem 
London og .\l'rika. 

Luftforbindelsen England-Afrika. 

I
MPERIAL Airways sidste Udvidelse ar Jmperiel~ Lurtruler 

· omfatter Strækningen rra Cairo langs Nilen lil Khar
toum, og derfra over de -;lore afrikanske lnd~oer Lil 
Mwanza i Tanganyika Territoriel. ,\abningcn al' denne 

nye, store Lul'lrnle, vil skabe en h urlig Forbindelse fra 
England til Sudan, rlen nordøstlige Del af belgisk l<ongo, 
Uganda, Kenya og Tangany ika Tenitoriel, ronulcn al den 
vil bringe Indien, Persien og Irak i direkte Luftrorbindebe 
med hele den nordøstlige Del ar Al'rika (gennem rlen allercclc 
cksisterendeLuftrule fra London Lil Indien. der an loherCairo). 

Ruten paabegyndles tlen 28. Februar, og for Fremliden \'il 
Rulerlyveren starte fra London h\'l'r Lordag l\lorgcn; An
komst til Khartoum den følgende Fredag og til i\lwanza 
den følgende l\landag. Starten fra l\lwanza rinder Sted hver 
Tirsdag, med Ankomst til London den følgende Tirsdag. 
Senere paa Aaret er det Meningen, al Ruten skal forlænges 
helt ned til Kapstaden. 

Saa\'idl ,· irles, har Imperial ,\irways Lil denne Buh• beslill 
en ~l·ric heil nye Maskiner hos .lrm.~/ro11y Whi/111orth Ud. 
l>is~e hli\'cr Lanrlflyvemaskiner, ;\lonoplaner med fire Ar111 -
slro11y Sidcicley rUobbelt l\longoose" :\;lotorer, hver paa 340 
li. K. Typebetegnelsen blin.>r __ \, \\' . X\'", og de vil faa en 
;\larchhastighed pna 18fi km i Timen. 

Til Strækningen over i\licldclha\'CI ~kal anvendes nogle 
nye Shorl ~Scipio" :\letaHlyvebaacle med fire Bristol _.Ju 
piter'· :\lotorer, hver paa liO0 IIK. 

Hu tens første Dag var en afg_iorl Succes. Til den rorsle 
Tur rnr der fi0 Sække Post med henved 40.000 Breve for
uden JO0 kg Pakkepost til Tanganyika Territoriel. Hvad 
Passagertransport angaar, da befordres clisse rorelobig kun 
til Kharloum, men senere vil Ruten blive aahnel ror Pas
sagerer i hele sin Længde. Billetter fra London til Tangu
nyika Territoriet vil komme til at koste 101 Pund Stt!rl. 
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Det Kongelige Danske Aeronautiske Selskabs ordinære Generalforsamling. 

]FREDALi den 27. Marts afholdtes paa Palace-Holel 
Selskabets ordinære Generalforsamling under 

Ledelse af Landsretssagfører Koef'oNl. 

Aarsberetningen. 

Selskabets Formand, Direktør Tyge.I. Rothe, indle
tlede sin Beretning over Virksomheden i det forløbne 
Aar med at udtale nogle smukke Mindeord om Kap
tajnløjtnant E. A . .Jensen og Flyvemekaniker S . Bres
sPndorf; der forulykkede under en Flyvning fra 
\Varnemiinde den 22. April 1!)30 saml om den tid
ligere MiJistærn yver, Korporal J. la Cour, der l'or
u fykkede under en Flyvning ved Dyhvad den 18. 
August 1 !:130. Al[e Tilstedeva·rende rejste sig, da 
Formanden udtalte el _Ære va·rc deres Minde'·. 

Endvidere mindedes Formanden F. A. l.'s Præ
sident, Grev de la 1:mzl.r, der forulykkede under 
en Flyvning i Amerika <len 18. April HJ30, og med
delte, at Selskabet bidrog Lil Rejsning af en Minde
sten paa hans Grav. 

Selskabets Medlemsantal, der ved Aarets Begyn
tlelse var :343, var stegel til 400. 

I Aarets Løb havde der været afholdt Foredrag 
aJ følgende: General Nobil<' (27 /1 · :10), Kaptajnløjt
nant Flemming ( 13/3 :30), Redaktør Stubbenclorf' 
(1--1/10 30), Kaptajn Riiser-Larsen (7/11 30) saml 
<len tyske Civilflyver Mur=ik (5/1 2 :10). Sidstmt•vnle 
havde faaet overrakt Selskabets Sølvplaquette. 

Den 3. Juni Hl30, Tyveaarstlagen for den førsle 
Flyvning over KøbLnhavn, nedlagde Selskabet en 
Krans paa Alfi·ed Nervø's Grav. 

Iøvrigt fremha.·vedes følgende Begivenheder: Den 
17 . .Juli deltog Selskabet i Arrangementet af Fest
lighederne for Robert S1w11dse11, og ved den af Sel
skabet arrangerede Middag overraktes {iuldpla
quetten til Sundflyveren. 

Den 21 /10 havde Selskabets Medlemmer Adgang 
til at overvære Sportsflyveklubbens Stævue i Ka
strup Lufthavn; den 7/3 fik den Lyske Flyver, Fri
herre Kønig von Warthausen, under et Besøg i 
København overrakt Guldplaquetten; den 23/1 31 
var Selskabets Medlemmer inclbudt af Deutsche 
Gesellschaft til at høre den Lvske .Flvver v. Gronau's 
Foredrag, og ved tlenne Leflighed ·overraktes ham 
Guldplaquetten. • 

Selskabet havde sendt Kranse til Andree's og hans 
Fællers Baarer, ligesom man havde afsendt et Kon
dolencetelegram i Anledning af Ulykken med R. Hll . 

De senere Aar havde Selskabet modtaget et Stats
tilskud paa 2000 Kr. aarligt, og Formanden takkede 
for denne Støtte. Desværre havde Selskabet gennem 
Min. for off. Arbejder faaet Meddelelse om, at 
dette Tilskud i Fremtiden vilde bortfalde; men 

man vilde imidlertid ikke opgive Forsøget paa at 
genopnaa Statens Støtte til Propagandaen for Flyve
sagen og til Varetagelsen af de naturlige forteresser 
og Forpligtelser, der for ethvert Land knytter sig 
hertil. 

Selskabet havde ydet Tilskud til Sportsflyveklub
hen, Ballonklubben, Svæveflyverforeninge11 samt 
Polyteknisk Svæveflyvergruppe. 

Bibliotheket var i Aarets Løb blevet betydeligt 
forøget. 

Legatet til forulykkede, skandinaviske Flyveres 
Erter]adte, der skulde va·re gaaet til Norge, var 
ikke udbetalt, fordi man trods gentagne Skrivelser 
ikke kunde opnaa nogen Indstilling fra norsk Side. 
Beløbet var godskrevet Kapitalen. 

Den Nehmske Pokal for længste Flyvning uden 
i\lellemlanding blev tildelt Militærflyveren, Løjtnant 
ivlichaf'l Hansen, for en i Sommeren 1930 udført 
Flyvning paa 1 (i30 km. 

Foruden "Politiken"s Præmie paa 1000 Kr. for 
den l"ørste Svæveflugt over Øresund agtede Selskabet 
ogsaa at udsætte en Præmie til Svæveflyverne. De 
nærmcn• Enkeltheder kunde dog endnu ikke med
deles . 

Formauden meddelle, at der var stor Interesse 
for Medlemsbladet "Flyv", og ved Imødekommenhed 
fra Augusl Bang's Side havde man sluttet en ny 
fordelagtig Kontrakt om dets Udgivelse indtil Slut
ningen al' 1 B33. 

Svæveflyverforeningens Formand, Hr. le Dous, 
Lakkede ror den Velvillie og Interesse, Selskabet 
havde vist overfor Svæveflyverne. 

Aflæggelse af' Regnskab. 

Kassereren, Marineingeniør M. P. Eskildsen, af
lagde Hegnskah, der udviste en Formue af 13.998,87 
pr. 1/1 1 !131. Der blev eenstemmigt givet Descharge. 

Valg af' Bestyrelse. 

Bestyrelsen havde i Aarets Løb suppleret sig med 
Professor Th. E. Thomsen fra Polyteknisk Læreanstalt 
samt Sølø,itnant A .. Schmidt. Valget af de to nye Be
styrelsesmedlemmet godkendtes eenstemmigt. Paa 
Omvalg var Direktør Tyge .J. Rolhe, Ing. G. Krebs 
og Ing. M. P. Eskildsen, der alle eenstemmigt gen
valgtes. 

Til Revisorer genvalgtes eenstemmigt General
konsul V. Ludvigsen og Bogtrykker Ch. Leisner. 

Efter den meget stilfærdige Generalforsamling 
samledes man til et hyggeligt Smørrebrødsbord. 
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Luftmarinestationen paa Agnø. 

Luftmarinestationen Agna. 

IIFTER at have afsluttet den første teoretiske 
Uddannelse af det nye Elevhold, der har 
fundet Sted paa Luftmarinestationen i Kø
benhavn, har Marinens Flyv.evæsen nu taget 

sin nyoprettede Station ved Agnø i Brug. 
Den nye Flyveplads, der raader over et Areal 

paa ca. 80 Tdr. Land, er beliggende ved Agnø 
Gaard, ca. 12 km NV. for Vordingborg. Det om
liggende Terræn er fuldkommen frit, saaledes at 
en bedre Plads til Uddannelsesflyvning vanskeligt 
kan tænkes. 

I Løbet af Efteraaret og Vinteren er der blevet 
opført de nødvendige Bygninger til Materiel og 

Personel, og disse bestaar af en .Junkers-Hangar 
med tilbygget Værksted for mindre Reparationer, 
samt Barakker til Lærerpersonel, Elever og Mand
skab. I Betragtning af Stationens isolerede Belig
gende maa Bekvemmelighederne siges at være 
udmærkede, idet der i Bygningerne findes Varme
anlæg, elektrisk Lys og W . C., ligesom Messe- og 
Beboelsesforholdene er gode og rummelige. 

Stationen, der blev taget i Brug den 16. April, 
skal anvendes til Elevernes første praktiske Flyver
uddannelse. Materiellet, der skal anvendes hertil, 
bestaar i den første Tid udelukkende af Gipsy
Moth, men vil senere blive suppleret med et Par 
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L:t•n•rc og Elc,·cr (I, a vrnstrc til højr,• l : 
l'lyveelcvcrnc Solojtn. 011erby. S0lojln. 1-'muck, ~olojtn. llie11w11,r, ll,•scrn•-L11l /lra111se11, Fly,·rlær<'r O,·crkonsl:tbel /'. O/.seu , Flyveelev Solojln. (;11111/,el'I, , 
l'lyvrln:rt'r Arlillrrimester S. ,la. Da/bro, Flyveele,• Solojln. /lo/dl, Skoh·ch<'fl'n l{upllnt, r;. tie Uchte11bery , Flyveele,·crne l\cservlojlnnnlernc Jr11sr11 og 

!,arse11, Undermusklnmcsler J. Nielsen , Flyveeleverne Art. Ass. /lj11/yaard" Ari. Ass. l'rsterlw/1 og Art. Ass. Q • .Ten.se11. 

A vro Skolemaskiner (Lynx Motor). Som Chef for 
Skolen ansattes Søløjlnant .L Schmidt, som imid
lertid er blevet afløst af Kaptajnløjtnant G. de 

Lichlenberg. Som Flyvelære1 c har Skolen l'aacl til
kommanderet Artillerimester S . Aa. Da/bro saml 
Overkonstabel P. Olsen. 

Polyteknisk Svæveflyvergruppe. 

'· 

l.:11uling I""' en llcgnsp:cl ,len 22. M:orls 1!•31. 

II
FTER en stille Tid i Gruppen, grundel paa Eksamens
læsning, der bevirkede, al n.cslen hele Beslyrclsen, 
(tre ~land al' fire) log paa V:crksled, flytledes Ma
Lerielltt fra Teknologisk Jnslitul Lil Sukkerhu~et i 
Lyngby, hvor .,De danske Sukkerl'abrikker" overlod 

os nogle Lokaler. Her blev der i Vinlerens Lob hygget en 
Del paa det nye Svicveplan. 

J Slulningen al' forrige Aal' flylledes Skoleplanel l'ra 
Haageleje Lil Bidstrup, hvor lir. rorslander /Ja11.~e11, Bid
strupgaarcl , gav os 1illaclelse Lil al benylle sine :\!arker 
som Ovelsesplads, og denne Tilladelse g,jaldl saaht•nge, indtil 
;\!arkerne skulde behandle<;. lier blev der i Løbel af flere 
Søndage forelaget adskillige vellykkede Ovelser, idel vi dog 
ikke undgik to ah•orlige Ila varier. I del ene Tilfælde knustes 
den ene Vingespids og den ene Ualanceklap, medens Na·sen 
blev revet af, idel Planet blev grebet af en Kastevind fra 
Siden og slynget en fire, l'em Gange rundt, all imedens 
flere !\lænd forsøgte at holde clet ved .Jorden ved Hjtl'ip af 
Starltovet. 

Det andet Havari skete derved, at et l\ledlem landede 

lla l1111e,•m•~lsc i Storm den 8. Mn r ls rni1 . 

Fru Formuuden for Polyteknisk Svæ,·clly,·crgrnppe, lir. 
stud. polyt 1'/i • .Tessc11 , hnr vi modtaget lol(lcntlc: 

Sncve!Jlancl lige op ad et Pigtraadshegn, hvorved en I lcgni,,
pæl gi { gennem del ene Plan. 

Bortset l'ra disse Uheld har vi imidlerlid l'orelagel talrige 
vellykkede Slarlovelser med paal'olgentle korlere Svæve
flugter. 

Desværre maa \'i om kort Tid forlade detle udmærkede 
Terræn og henlægge Sommerens Øvelser til Raageleje. 

Tirsdag den 21. Marts i Aar afholdes ordinær General
forsamling, og vecl denne valgtes folgende Bestyrelse: 

Stud. polyt. Th. Jessen, Formane!. 
" Chr. Lyck, Næstformand. 

" " Møller Hansen, Sekretær. 
,, " Hjorlsvang, I(asserer. 

(iruppen har nu for sjette Gang i sin knap femaarige 
Tilværelse skil'tcl Bestyrelse, men det skyldes, at Studierne 
for eller senere kr:cver saa meget Arbejde, at der ikke 
levnes mange Timer til Frilidsbeskæfligelse. Dette er bl. a. 
Grunden til, at det paabcgyndte Metalsvæveplan endnu ikke 
er blevet færdig. 

Th. Jessen, stud. polyt. 
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Ny Chef for Flyverkorpset. • R.\ den 1. Maj er der 
indenfor Flyverkorp-
sets Ledelse sket den 
Ændring, at Korpsets 

fungerende Chef, Oberstløjt
nant H. 0. Hansen , der har 
fungeret siden Oberst Kochs 
Død, har fratraaclt Komman
doen og overtaget Posten som 
Chef for 15. Batl., medens den 
tidligere Chef for Hærens 
Flyveskole, Kaptajn C. Førs
/ev, under samme Dato er 
blevet udnævnt til Oherst
lø.itnant og ansat som Chef 
for Flyverkorpset. 

Den ny Chef, der er født 
18Hl, har oprindelig Iaaet sin 
Utl<lannelse ved Artilleriet, 
men siden sin Flyveruddan
nelse i 1918 har han været 
knyttet til Flyverkorpset, hvor 
han blev Chef for Hærens 
Flyveskole efter Kaptajn Koe
foed-Jensens Død. 

har en meget alsiclig Uddan
nelse bag sig. Efter at have 
gennemgaaet qen flyvetekni
ske Højskole, Ecole Nationale 
Superieure d'Aeronautique i 
Paris, virkede han i nogle 
Aar, ved siden af sin øvrige 
Tjeneste, som Lærer i Motor
teknik ved Officersskolen, og 
gennemgik selv senere dennes 
Specialklasse. 

Overalt i Hæren, og i Sær
deleshed indenfor Flvw'r
korpset, nyder Oherst1oft11.111t 
Ferslev den største Anseelse 
for sin Energi og Kundskahs
f'ylde, parret med en ualmin
delig retliniet Karakter, og 
det er med den største Crlæde, 
man ser ham tage Arven op 
efter Oberst Koch. 

Oberstløjtnant Ferslev, der 
er i Besiddelse af en ene
s taaende Flid og Arbejdsevne, Oberstløjtnant C. Før.,teu. 

Hvem, der skal al'løse 
Oberstløjtnant Ferslev som 
Chef for Hærens Flyveskole, 
er der endnu ikke trufl'ct Be
stemmelse om. 

/92/ 

Hærens nye F I y ve e I e ve r. 

Slnnendc lrn venstre til højre: Sel'genlerne C. l.y11q_holm- 1\ 'i,/.sen, II. \\'ol/I; 11. II. 11. Anrier.'<•n , l\ornellerne .f. C. Birch, Jf. I •. l'ttlers,11 , l\orporulerne r.. II. 
Sn111iq1Jist, A. E. .Te11se11 , r.. Ch1·iste11s,11, ,I. Conradt-E/Jerlin , P. Hor11, Menige D. Il. Gnue-/la.,m11sse11, ,la. H. Hansen. Forr<'sle l\n•kke : Sekondløjtnanterne 

Il. 1\1. 1\'itlrup, K. K. Kirkeganrd, I'. li'. Krnbbenhøft, .!ep l'etersen, II. 1'. Jen .sen . 

I Begyndelsen af April paabegyndteHærens Fly
veskole l'ddannelsen af sit nye Elevhold paa Lund
tofte Flyveplads. Uddannelsen foregaar under Le
delse af Skolechefen, Kaptajn, Tage Andersen, med 

Assistance af Overofficiant C. C. Larsen, Løjtnant 
Edsen Johansen, Sergent /{. Larsen, samt Mekani
kerne Olsen og Fi·ederiksen. 

Den første praktiske Uddannelse slutter i Septbr. 
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SPIN. 
Af Ingeniør C. V. Thymann. 

IIAN kan sikkert gaa ud fra, al kun de fær
reste flyveinteresserede har noget nærmere 
Kendskab til Spinbevægelsens Natur; llelte 

R er dog ikke særligt mærkværdigt, thi dels 
er de foreliggende Oplysninger derom ret spredte, 
og dels viser et Studium af disse hurtigt, at til 
Trods for at de fleste store Lande gennem de sidste 
10-12 Aar med stor Energi og Anvendelse a[ mange 
Penge har underkastet Spinnet en stadig og incl
gaaende Undersøgelse, baade af praktisk og l<'ore
tisk Art, er der endnu mange Spørgsmaal i For
bindelse dermed, som langt fra er løste. 

Spinbevægelsen er i sig selv kompliceret, og for
skellige Maskiner udviser ofte store Forskelligheder 
under Spin. Det skal derfor ikke prøves her al 
opstille nogen fuldstændig Teori for Spinnet, men 
søges at give nogle simple Forklaringer af Fæno
menet sammen med Fremføring af nogle af de 
Ejendommeligheder ved Spinbevægelsen, som gen
nem de ovenfor omtalte Undersøgelser er fundet 
at have nogenlunde almengyldig Betydning. 

Alle flyveinteresserede har sikkert set en Flyve
m~skine spinne og har derfor i sin Bevidsthed et 
Billede af Spinbevægelsen. Det maa imidlertid straks 
fastslaas, at man i de senere Aar er blevet klar 
over, at der eksisterer to forskellige Former ai' 
denne, nemlig det ste.ile Spin (der i Almindelighed 
kan betegnes som det normale) og det Hade Spin. 

Ved <let stejle Spin danner Maskinens Længde
akse en Vinkel paa ca . (i0° med en vandret Linie, 
samtidig med at Maskinen har en Krængning paa 
ca. 30° ind mod Omdre.iningsaksen; denne ligger 
et Stykke foran og indenfor Maskinens Tyngdepunkt. 

Ved det flade Spin er Længdeaksens Hældning 
med den vandrette kun ca. 25 °, Krængningen er 
som oftest ganske ringe, Omdrejningshastigheden 
er væsentligt større, men den lodrette Faldhast.g
hed ofte betydelig mindre end ved det ste.iJe Spin, 
og Omdrejningsaksen ligger meget nærmere ved 
Maskinens Tyngdepunkt. 

Før der forsøges en Udredning af den egentlige 
Forskel mellem de to Bevægelser, vil det være 
bedst at gøre sig klart, hvad det er der sker, idet 
en Maskine gaar ind i et normalt Spin. 

Naar en Maskine flyver vandret med jævn Ha
stighed, maa der paa Bærefladen virke en opad
rettet Luftkraft, Opdriften, der er lig med \'ægten 
af Maskinen, da denne ellers vilde falde. Opdriften 
er proportional med Hastighedens Kvadrat og af
hængig af Planets Indfaldsvinkel a, som vist i Fig. 1, 
saaledes, at dersom Hastigheden aftager, maa Ind
faldsvinklen forøges og omvendt. Som del fremgaar 
af Fig. 1 vokser Opdriften proportionalt med Ind
faldsvinklen, indtil denne er ca. 10°, derefter bliver 
Tilvæksterne af Opdriften mindre og mindre, indtil 
a = 18°, hvorefter Opdriften aftager. Denne Værdi 
af a kaldes den kritiske Indfaldsvinkel; den ligger 
for de fleste Bæreplaner mellem 15° og 20°. Der
som Hastigheden aftager saa meget, at den kritiske 
Indfaldsvinkel overskrides, kan der ikke mere skaffes 

Ligevægt mellem Maskinens Vægt og Opdriften. I 
Fig. 1 er endvidere vist en Kurve for Planmod
standen, denne vokser meget stærkt, naar Indfalds
vinklen forø~es udover den kritiske Værdi. Idet 
Planet passerer den kritiske Indfaldsvinkel, brydes 
det regelmæssige Forløb af Luftstrømmen paa Pla
nets Overside, og der dannes her stærke Hvirvler, 
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der foruden at give stor Modstand tillige bevirker, 
at Planet mister omtrent hele sin naturlige Tvær
stabilitet. 

Dersom en Flyvemaskine bringes ned under sin 
Minimumshastighed, vil Planet overskride sin kri
tiske Indfaldsvinkel, Opdriften vil derfor aftage 
stærkt, samtidig med at Modstanden vokser, og 
l\Iaskinen vil følgelig miste sin vandrette Hastighed 
og gaa over i et lodret Fald. Dette vil foregaa paa 
følgende Maade : Maskinen vil tabe Næsen, da Hale
planet paa Grund af, at det har mindre Indfalds
vinkel end Hovedplanet, ikke har mistet sin Op
drift i saa høj Grad som delte; da endvidere, som 
nævnt, Tværstabiliteten aftager stærkt, vil Maskinen 
krænge til den ene eller den anden Side. Det er 
indlysende, at naar den ene Plantip l'alder ned i 
Forhold til den anden, vil den førstnævnte møde 
Luftstrømmen under en større Indfaldsvinkel end 
den anden. Som det fremgaar af Fig 1, vil derfor 
Modstanden paa den nedsænkede Planlip være be
tydeligt større end paa den opløftede. Denne For
skel i Modstandene vil bevirke, at Maskinen be
gynder at dreje rundt om en lodret Akse. Denne 
drejende Bevægelse kaldes Autorotationen, den blev 
først paavist af den engelske Professor Bairstow. 
Den kan nemt eftervises i Luftstrømmen i en Vind
kanal paa følgende Maade: Paa en drejelig Aksel, 
der er parallel med Luftstrømmens Retning, an
bringes en Model af Bæreplanet saaledes, at Om
drejningsaksen gaar gennem Tyngdepunktet af Planet, 
og dettes Korde danner en Vinkel med Aksen. Saa
snart denne Vinkel gøres større end Planets kritiske 
Indfaldsvinkel, vil det begynde at rotere; det viser 



Nr. 5 

sig, at der til hver Vinkel svarer et bestemt Om
drejningstal, der er højere jo større Indfaldsvinklen 
gøres. Dette forklarer, hvorfor en l\Iaskine spinner 
hurtigere, naar Flyveren trækker Højderoret op. 

Man faar det bedste Billede af Spinnet ved at 
tænke sig Maskinen glidende ned af en Skrueflade, 
som f. Eks. findes paa nogle Proptrækkere, og man 
vil deraf forstaa, at den Del af Planet, der er nær
mest ved Skruefladens Akse, stadig møder Luft
strømmen under en væsentlig større Indfaldsvinkel 
end den Plandel, der er længst fra Aksen. 

Naar en Maskine spinner normalt, er der Lige
vægt mellem de forskellige Kræfter (V ægt, Opdrift, 
Modstand og Centrifugalkræfter), der virker paa 
den, samt mellem disse Kræfters Momenter m. H. l. 
Maskinens Tyngdepunkt. Imidlertid viser det sig, 
at mange l\Iaskiner, der almindeligvis spinner ganske 
normalt, har en Tendens til at gaa over i fladt 
Spin, hvis de holdes længe i Spin. Aarsagen hertil 
forklares bedst ved følgende Eksempler: Man tæn-

Fie-.2. 

ker sig en lodret drejelig Tap, der foroven ved et 
Kugleled er forbundet til Midten af en Stang, der 
i Enderne har to lige store V ægte, som vist i Fig. 2. 
Drejer vi Stangen, saa den danner en Vinkel med 
den vandrette og derefter drejer Tappen hurtigt 
rundt, vil Centrifugalkræfterne, der virker paa de 
to Vægte, søge at bringe Stangen til at ligge vandret. 

.Jo større Gnidningsmodstanden i Kugleleddet er, 
desto længere Tid vil der gaa, inden den vandrette 
Stilling naas; men paa den anden Side, jo længere 
Stangen gøres, jo tungere Vægten er og jo højere 
Omdrejningstallet gøres, desto hurtigere vil Stangen 
blive vandret. 

Tænker man sig, at Stangen forestiller Maskinens 
Bæreplaner, ses det, at Centrifugalkræfterne paa 
disse under Spin vil søge at ophæve Krængningen, 
medens den større Opdrift, der virker paa den 
opløftede Plantip paa Grund af, at den har større 
Hastighed og gunstigere Indfaldsvinkel end den 
nedsænkede Plantip, vil søge at vedligeholde Kræng
ningen. 

Udvider man det i Fig. 2 viste System med en 
ny Stang, der staar vinkelret paa den første og 
som denne har en Kugle i hver Ende, saaledes 
som vist i Fig. 3, vil Centrifugalkræfterne paa denne 
Stang ogsaa søge at bringe den ned i det vandrette 
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Plan. Tænker man sig, at den sidste Stang repræ
senterer Flyvemaskinens Fuselage, ses det, at de 
Centrifugalkræfter, der virker paa denne, vil søge 
at bringe en Maskine, der spinner stejlt, over i et 
fladt Spin. Hvorvidt dette sker, afhænger dels af, 

Fic.3. 

om Centrifugalkræfternes Momenter er større end 
de Momenter, der søger at holde Maskinen i det 
ste,jle Spin, der som før nævnt er en ret stabil 
Bevægelse, og dels af, om den nedenfor omtalte 
Dæmpning af det flade Spin, som Halepartiet giver, 
er stor eller lille. 

LUFT.STRØM. 

FiG. /f. 

Da, som tidligere nævnt, Omdrejningsaksen ved 
det flade Spin omtrent gaar gennem Maskinens 
Tyngdepunkt, og den lodrette Faldhastighed er for
holdsvis lille og Omdrejningshastigheden stor, er 
det klart, at Halepartiet føres med stor Sidebevæ
gelse gennem Luften, som angivet i Fig. 4, der viser 
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Maskinen set bagfra. Momentet af den Modstand, 
som Halen gør mod Sidebevægelsen, afhænger ikke 
alene af Finnens og Siderorets samlede Areal og 
af Fuselagens Længde, men ogsaa af deres Form 
og Placering i Forhold til Haleplanet samt af For
men af Fuselagens Agterende. Er Forholdene som 
vist i Fig. 4, ses det, at Haleplanet næsten fuld
stændigt "skygger" for Roret og Finnf'n, og er sam
tidig Fuselagen bagtil ganske lav, vil Modstanden 
mod Sidebevægelsen, og dermed Dæmpningen af 
denne, være ringe. 

Desuden er ogsaa et andet Forhold af Betydning: 
er nemlig Afstanden fra Maskinens Tyngdepunkt 
til Siderorets Bagkant lig Maskinens halve Spænd
vidde, vil Halepartiet komme til at bevæge sig i 
den meget stærkt hvirvelfyldte Slipstrøm fra Plan
tipperne, og Erfaringerne fra Aerodynamiken lærer, 
at Legemer med stærkt modstandsgivende Form 
har mindre Modstand i hvirvelfyldt Luft end i en 
jævn Strøm. Endvidere vil Hvirvlerne ogsaa i Al
mindelighed forringe Haleplanets og Højderorets 
Virkning, der i Forvejen er stærkt nedsat paa Grund 
af den ugunstige Vinkel, hvorunder de træffes af 
Luftstrømmen. En uheldigt valgt Længde af Fuse
lagen kan derfor medføre en stærk Forringelse af 
Halepartiets Dæmpning af det flade Spin. Det kan 
derfor være fordelagtigt at gøre Fuselagen saa lang, 
at Halen kommer udenfor Plantippernes Slipstrøm, 
men man maa samtidig gøre sig klart, at en lang 
Fuselage giver et forøget Moment af de Centri
fugalkræfter, der virker paa den, og derved for
stærker Tendensen til fladt Spin. 

Da det er vanskeligt ad Beregningens Vej at af
veje Betydningen af alle de indbyrdes modstridende 
Forhold, er det meget svært paa Forhaand at af
gøre, om en given Maskine har stærk Tendens til 
at komme i fladt Spin eller ej. 

Er en Maskine kommet i fladt Spin, ligger den 
eneste Udvej til atter at komme ud deraf, ligesom 
ved det stejle Spin, i at bringe Indfaldsvinklen ned 
under den kritiske Værdi og Hastigheden op over 
Minimumshastigheden. Dette kan i Almindelighed 
kun gøres ved at lægge Højderoret helt ned, men 
som det fremgaar af ovenstaaende Udredning, er 
Højderorets Virkning stærkt forringet paa Grund 
af dets Sidebevægelse, og Erfaringerne viser ogsaa, 
at mange Maskiner, der let kan tages ud af et stejlt 
Spin, meget vanskeligt, og til Tider slet ikke, kan 
tages ud af et fladt Spin. 

En simpel matematisk Undersøgelse af det i 
Fig. 3 tegnede System viser, at Momentet af de 
Centrifugalkræfter, der virker paa den Stang, der 
repræsenterer Fuselager, er Maksium, naar Stangen 
danner en Vinkel paa 45° med den vandrette Linie. 
Denne Stilling danner altsaa en Slags Barriere, 
som Maskinen skal bringes over for at gaa ud af 
det flade Spin; er nu Højderorets maksimale Mo
ment m. H. t. Maskinens Tyngdepunkt mindre end 
Centrifugalkræfternes Moment ved en Hældning af 
Fuselagen paa 45 °, kan Maskinen ikke bringes ud 
af Spinnet, selv ved at lægge Pinden helt frem. 
Imidlertid kan det dog sommetider lykkes, dersom 
Flyveren bevæger Pinden frem og tilbage i Takt 
med Maskinens naturlige Svingningstal omkring 
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Tværaksen, idet han derved ligesom kan tage Tilløb 
til at hoppe over Barrieren paa denne Maade. 

Det engelske Air Ministry har lige siden Krigens 
sidste Aar viet Spinnet særligt indgaaende Studium 
bl. a. gennem Forsøg med nøjagtige Modeller af 
eksisterende Maskiner ( udført af Balsa Træ, der 
som bekendt er den letteste Træsort, man kender) 
og lade disse spinne ned fra Taget inde i en Luft
skibshangar gennem en Højde af ca. 27 m. Med 
hver Model foretages en Række Forsøg, dels med 
forskellige Rorindstillinger fra Begyndelsen og dels 
med indbyggede Apparater, der efter et forud be
stemt Tidsrum fra Spinnets Begyndelse, udfører 
bestemte Styrebevægelser. Ved Hjælp af tidsbestemte, 
levende Billeder, taget af Bevægelsen, er man der
efter i Stand til at studere denne i Enkelthederne. 
Endvidere foreskriver Air Ministry, at der med 
alle nye Maskiner, der underkastes Typeprøver 
paa Martlesham Heath, skal foretages Spinprøver 
med mindst 8 Omdrejninger hl hver Side ved for
skellige Belastninger og Beliggenheder af Maskinens 
Tyngdepunkt, og ingen Militærmaskine bliver god
kendt, med mindre den kan bringes ud af disse 
Spin ved normalt Brug af Styregrejerne. Det hæn
der ikke saa sjældent under disse Prøver, at Fly
veren maa forlade Maskinen og ty til Faldskærmen. 
I to- og flersædede Maskiner bruges det ofte at 
anbringe Lærredsstrimler paa forskellige Punkter 
af Maskinen, og der følger da en Observatør med, 
som tager levende Billeder af disse Strimler under 
Spinnet, for at man senere kan fastlægge de Vinkler, 
hvorunder Flyvemaskinens enkelte Dele træffes af 
Luftstrømmen. 

Selvfølgelig har alle disse Forsøg resulteret i 
Indvinding af en Mængde Erfaringer, der for en 
stor Del findes publiceret i forskellige "Reports 
and Memoranda" ; der kan ogsaa deri findes en hel 
Del Konstruktionsdata, som ved Bygning af nye 
Maskiner kan benyttes for at gøre disse lettere at 
tage ud af Spin. 

Det vil selvfølgelig føre alt for vidt at prøve at 
give noget nærmere Referat af disse Publikationer, 
men nedenstaaende Forhold maa dog antages at 
have Interesse for de fleste praktiske Flyvere. 

Selv om man med fuld Ret kan antage, at Mart
leshams Prøveflyvere, i Kraft af deres overordentlig 
store Erfaring, saa godt som nogen forstaar at 
bringe en Maskine i Spin, og atter tage den ud 
deraf, har det dog flere Gange vist sig, at 1\Iaskiner, 
som man ikke under Prøverne paa Martlesham 
har kunnet bringe i fladt Spin, alligevel af og til 
under senere Brug, er kommet deri, og det er i 
det hele taget fremgaaet af de talrige Prøver, at 
Spinbevægelsen og dens Forløb kan variere stærkt 
med den Maade, hvorpaa Maskinen er bragt i 
Spinnet. Det er derfor den officielle Opfattelse i 
England, at den Kendsgerning, at det hidtil ikke 
er lykkedes at bringe en given Maskintype i stejlt, 
henholdsvis fladt Spin, absolut ikke giver nogen 
Garanti for, at en Maskine af denne Type ikke 
under særlige Omstændigheder kan komme deri; 
ligesom man ikke kan gaa ud fra, at en given Ma
skintype kan tages ud af ethvert Spin, fordi det 
hidtil altid er lykkedes. 
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Det har af og til vist sig, i Tilfælde hvor en 
Maskine ikke har kunnet tages ud af et fladt Spin, 
at Faldhastigheden har været saa lav, at Stødet 
mod Jorden ikke har medført anden Skade end 
Ødelæggelse af Understellet. Dette kan dog ikke 
tages for at være saa almengyldigt, at man kan 
anbefale Flyveren trygt at bUve i sin Maskine, der
som den kommer i et l'ladt Spin, hvoraf han ikke 
kan tage den ud igen . 

Som et Kuriosum kan anføres, at det nogle 
Gange har vist sig, at den Forandring i Maskinens 
Vægtfordeling, som er opstaaet ved al Flyveren 
har rejst sig fra sit Sæde for at springe med Fald
skærm, har været tilstrækkelig til at bringe i\Ia
skinen ud af el fladt Spin, efter at det havde vist 
sig umuligt for Flyveren al tnge den ud, saalænge 
han sad ned. 

Om de konstruktive l• oranstaltninger, som har 
vist sig al t.iene til Modvirkning af Flyvemaskinens 
Tendens til at gaa i Spin, kan det siges, at skønt 
det kan lyde hesnærende at stille den Fordring Lil 
en ny Type, al den slet ikke maa kunne spinne, 
viser dog de indhøstede Erfaringer, at dersom 
denne Fordring opfyldes lider i\laskinens normale 
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Anvendelighed stærkt derunder, idet den bliver 
alt for tung og langsomt manøvrerende, og saa
danne Nlanøvrer som Halv- og Helrulninger vil 
ofte slet ikke kunne udføres. 

Dersom man til Slut vil prøve al udlede nogle 
praktiske Vink for Flyvere af de omtalte Forsøgs
resultater, kan saadanne nærmest sammenfattes i 
følgende: 

Man bør kun øve Spin, naar Maskinens Besæt
ning er forsynet med Faldskærme, og kun i saa 
stor Højde, at der om fornødent er god Tid til at 
henytte disse. 

l\Ian hør aldrig stole for blindt paa, at en Ma
skine ikke kan gaa i Spin, fordi man hidtil ikke 
har kunnet faa den dertil, eller tage det for ab
solut givet, al man kan tage en l\Iaskine ud af et
hvert Spin, fordi det hidtil altid er lykkedes. 

Kommer en Maskine i fladt Spin, hvoraf den 
ikke vil gaa ud, selv om Pinden lægges helt frem, 
bør man, hvis der er tilstrækkelig Højde dertil, 
forsøge al bevæge Pinden frem og tilbage i Takt 
med Mnskinens naturlige Svingningsperiode om
kring Tværaksen, da dette sommetider kan frem
kalde det ønskede Resultat. 

Svensk Flyveekspedition til Grønland. 

Kort over Ahrenbergs Flyvning fm Mnlmø til Angmngsalik. Uet øverste Kryds over Angmogsalik angiver 
det Sted, hvo,· Courtnul<l formodes nt be!incle sig. 

I OHRIGE Sommer afrejste en engelsk Ekspe
dition til Grønland med det Formaal al 
foretage Undersøgelser samt indsamle me
teorologiske og geografiske Data i Grønland 

med Henblik paa Oprettelsen af en regelmæssig 
Luftrute mellem Europa og Canada. Ekspeditionen, 
der ledes af tlen kendte engelske, arktiske Forsker 
A. G. Walkins, opslog sil Hovedkvarter i Bunden 
af Angmagsalik-F.iorden, og som el Led i dens 
Opgave skulde der Vinteren igennem foretages Ob
servationer fra en Station, der blev oprettet paa 
Indlandsisen, ca . 2i'>O km \ NY. for Ekspeditionens 
Hovedkvarter. 

Den første Overvintring skulde foretages af Au
gustine Courtauld, og den 4. December i F.ior efter
lodes Courtauld i sin lille Hytte inde paa Indlands
isen. I Løbet af Januar var det saa Meningen enten 

at placere endnu en Mand derinde eller ogsaa at 
afløse Courtauld; men grundet paa daarlige Vejr
forhold, der bl. a. umuliggjorde Anvendelsen af 
de medførte 2 i\Ioth-Flyvemaskiner, maalte man 
foreløbig opgive at undsætte den overvintrende. 
I de første Dage af Marts startede en Slædeeks
pedition for al komme i Forbindelse med ham, 
men efter f.iorten Dages Forløb maatte den vende 
om, uden at have fundet det Sted, hvor man mener, 
han opholder sig. Allerede et Par Dage senere 
startede Ekspeditionens Leder, Walkins, alter med 
to Ledsagere, og denne Ekspedition er enclnn ikke 
vendt tilbage til Hovedkvarteret. 

En E/1ersøgningsekspedition bliver iværksat. 
Man har saaledes allerede i nogen Tid næret 

Ængstelse for Augustine Courtauld's Skæbne, og 
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dette har bevirket, at der paa Foranledning af den 
unge Englænders Familie er blevet iværksat en 
Eftersøgningsekspedition ved Hjælp af Flyvemaski
ner. Desværre har Ekspeditionens egne to Flyve
maskiner, grundet paa Understels-Havari, ikke i 
første Omgang kunnet deltage i Eftersøgningen, 
hvorfor man har maattet henvende sig andetsteds 
for at søge Hjælp. 

Hjælpeekspeditionen financieres al' Courtaulds 
Fader, der er en meget velhavende Fahrikant i 
England, og som bl. a. har sin væsentlige Andel i 
hele Watkins-Ekspeditionens Financiering, medens 
den unge Courtaulds Svoger, Kaptajn Ualph Raynff, 
har Arbejdet med at organisere den Hjælp, der 
sendes til Grønland. 

Efter at have rettet Henvendelse til l'orskellige 
Landes Luftfartsselskaher, lykkedes det Kaptajn 
Rayner at faa bragt en Overenskomst i Sland med 
det svenske Lufttrafikselskah 1lerolransporl, som 
omgaaende erklærede sig heredl til al afsende en 
Flyvemaskine til Grønland med den kendte svenske 
Flyver, Albin Ahrenbfrg, som Fører. 

Den svenske Flyver Albin 11/zrenbay 1;larler 
Lil Grønland. 

Mandag den 27. April ved Middagstid ankom 
Kaptajn Rayner til Køhenhavn for ge11ne1?1. (irøn
lands Styrelse at forhandle med Stats1111msteren 
og Marineministeriet om Hjælp ved El'tersøgningen . 
Han blev modtaget at' Dr. Lauge Koch, der bered
villigt stillede sine rige Erfaringer l'ra (irønland 
til Hjælpeekspeditionens Haadighed, og takket være 
Dr. Lauge Kochs Bistand blev de forberedende 
Arbejder tilendebragt meget hurtigt. Fra de danske 
Myndigheders Side blev der lovet al mulig Støtte, 
og hl. a. fik Fiskeriinspektionsskibet "Hvidbjørn •· , 
der befandt sig ved Islands Sydkysl, telegrafisk 
Ordre til at fungere som Depotskih ved Randen 
af Storisen ud for Angmagssalik. 

Til Flyvningen blev i Malmø klarg,iort en .Jun
kers F. lJ (320 H. K. .Junkers Motor) og som Be
sætning udtoges foruden Flyveren Ahrenberg, tillige 
Radiotelegrafisten, Ljunghmd, samt Mekanikeren 
Malm. Den ad Luftvejen fra Tyskland rekvirerede 
Radiostation blev indbygget, Hjulunderstellet blev 
ombyttet med Pontoner, en ekstra Tank blev ind
bygg'et, saaledes at der kunde _medføres 700 _Liter 
Benzin, Reservedele - og herunellem et Ski-Un
derstel til Moth-Maskinerne - hlev stuvet ombord, 
og den 29. om Morgenen kunde de første Prøve
flyvninger foretages. Samme Dags Middag Kl. 12 
fandt Starten Sted fra Malmø Industrihavn, og den 
foregik ikke uden en vis Spænding, idet den Iuldl
lastede Maskine havde en Bruttovægt paa 3o00 kg. 

* 

Fra Malmø lægges Ruten over Bergen, Færøerne, 
Heykjavik til Angmagsalik, hvor der kan Iarnles 
paa aahenl Vand inde i Fjorden. Saa hurtigt som 
muligt efter Ankomsten til Angmagsalik vil Ahren
berg begive sig ud paa Eftersøgningsflyvningerne 
over Indlandsisen efter den savnede Ekspeditions
deltager. 

Paa det Tidspunkt, hvor disse Linier gaar i Tryk-
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ken, foreligger der Melding om, at Ahrenherg den 
3. Maj Kl. 172

'' (dansk Tid) velbeholdent er landet 
ved Angmagsalik. 

* 
" 

En islandsk HJælpeekspedilion afsendes fra Ueykjavik. 

Uafhængig af den svenske Hjælpeekspedition blev 
der fra islandsk Side selvstændig afsendt en Eks
pedition til Eftersøgning af Courtauld. Det islandske 
ln!'pektionsskib "Odin u afgik fra Reykjavik til Is
kan ten ud for Angmagsalik medførende en .Junkers 
F. 1:1 Flyvemaskine, tilhørende det islandske Lufl
fartselskah. Ekspeditionens Medlemmer bestod af 
Dr. Mexancler .Tohannesson (Direktør for det island
ske Luftfartselskab), Flyveren Sigurdur .Tonsson, 
Maskiningeniør S<"hwPikowsky samt Radiotelegral'ist 
Bachmann. 

Straks cl'ter al "Odin •· var ankommet til Iskanten 
ud for Angnrngsalik, hlcv Flyvemaskinen gjort klar, 
og tidligt om Morgenen den 2. Maj foregik Starten . 
Efter kun faa Minutters Flyvning maatte der imid
lertid landes grundet paa Motorhavari, og det viste 
sig, at Skaden var saa stor, at al videre Flyvning 
med den islandske Maskine maatte opgives. 

Flere Hjælpeekspeditioner forberedes. 

I England er to andre H.iælpeekspeditioner under 
Forberedelse, hvoral' den ene har rettet Henvendelse 
Lil den norske Flyver, Kapta_jn Riiser-Larsen, for 
at opnaa dennes Tilsagn om Deltagelse. 

De Beslra•bclser, der fra engelsk Side gøres J'or 
al komme den unge Courtauld til Undsætning, om
fatter ogsaa en Henvendelse til Danmark om Assi
sLance. Denne indløb den 2. Maj, hvorefter Søfarts
minisleriet omgaaende forhandlede med Østasiatisk 
Kompagni om Støtte ved Unrlsætningsarbejdet, idet 
begge Parter straks stillede sig imødekommende 
overfor den engelske Henvendelse. Hvori Hjælpen 
fra dansk Side vil komme til at bestaa, kan der 
dog ikke meddeles nærmere om paa nuværende 
Tidspunkt. 

* 

Da Kaptajn Rayner paabegyndte sit Arbejde paa 
at faa udrustet en Flyveekspedition, forespurgte 
han Lufttrafikselskaberne i forskellige Lande, om 
de kunde paatage sig omgaaende at lade en dertil 
egnet Flyvemaskine starte til Grønland. Forespørgs
len blev ogsaa rettet til Danmark, hvor man des
værre maatte svare, at man ikke var i Besiddelse 
af Materiel, der kunde foretage en Flyvning l'ra 
Danmark til Grønland. 

At vi ikke herhjemmefra var i Stand til al kunne 
paatage os denne Opgave, maa i højeste Grad be
klages. Grønland er dansk; siden 1924 har mange 
andre Nationers Flyvere været paa Besøg i Landet; 
Opgaver er der nok af at udføre; Personel med 
Lyst og Evne til at paatage sig disse, det har vi· 
men alligevel er det endnu ikke blevet forundt 
nogen dansk Flyver al vise Flaget over vor store, 
arktiske Koloni. 

Hvorfor kan der ikke skabes Lejlighed til al vise 
Verden, at danske Flyvere formaar at paatage sig 
Opgaver, der ligger uden for Landets egne, snævre 
Grænser? 
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Herhjemme fra 
Dansk Model- og Glideflyverforening. 

Gennem Firmaet \\'. Løwener har Foreningen faaet Tilsagn 
om 100 m Staalrør fra See-Fabrik A/B i Sandviken. Staal
rørerne skal anvendes til Fremstilling af en Transportvogn. 

Foreningens Formand, Ilr. C. le Dol!S, meddeler os, at 
Glideplanet "GIW indtil Dato har været anvendt til ialt 24H 
Turer, der alle er forløbne uden Uheld. 

Samtidig beder Hr. le Dous os meddele, at Forenin~en 
er blevet Medlem af "Den internationale Studiekommiss10n 
for motorløs Flyvningu. Denne internationale Sammenslut
ning har Hovedsæde i Frankfurt am J\fain, og kun een Fore
ning i hvert Land kan blive l\ledlem. . 

En Dansker til Uddarmelse ved Wasserkuppe. 
Dansk l\lodel- og Glideflyverl'orenings ihærdige l\fodlem, 

Bogholder Norvig (Poli liken), er i Øjeblikket ved at gen
nemgaa et Kursus paa Svæveflyverskolen ved \VasserkupP.e, 
Hr. Nordvig, der vil al'lægge Prøverne til A og B Cerllfi
katet, har som lljælp til denne Uddannelse modtaget el 
Beløb pan 100 Kr. fra Det Kongelige Danske Aeronautiske 
Selskab. 

I denne Forbindelse kan vi oplyse, at el saadant Kursus 
for Udlændinge koster 300 i\lark (for Tyskere 150 Mark), 
hvortil kommer Opholdspenge ved Skolen, der beløber sig 
til 4,50 l\lark pr. Dag. 

Fordringerne til de forskellige Certifikater er følgende: 
A. en Svæveflugt paa 30 Sekunder med paafølgende 

fin Landing. 
B. fem Svæveflugter å liO Sekunder, idet der under 

hver Svæveflugt foretages en S-Kurve paa ca. 450. 
Landingerne skal foretages uden Havari. 

C. en Svæveflu1;t af mindst fem l\linutters Varighed 
over Startstedet. Denne Prøve skal foretages under 
en Vindhastighed paa !i- 10 111/Sek. 

Ny Modelsvæveplan. 
Et af Svæveflyverforeningens Medlemmer, Hr. W. Dan

ner(jord, har nylig fuldendt Bygningen af en stor Model til 
et Svæveplan. Den har en Spændvidde paa 7 m, og Kroppens 

W. Dnnnefjords l\lodel-Svæveplnn. 

Længde er 3,5 m. Sammen med en anden af Foreningens 
Medlemmer, Hr. Nikolausen, har Hr. Dannerfjord taget fat 
paa Bygningen af Svæveplan med en Vingebredde paa 12 m. 

Natposlflyvningerne udsat. 
Som tidligere meddelt, skulde Natpostflyvningerne paa 

København have været paabegyndt omkring 1. l\laj, men 
efter Henstilling fra det aanske Post- og Telegrafvæsen vil 
disse tidligst tage deres• Begyndelse den 1. Juni. Aarsagen 
til denne Udsættelse skyldes manglende Fyrbelysning, et For
hold som der nu hurtigst muligt bliver raadet Bod paa. 

Islænderen, Bjørn Erichson, har afsluttet sin Flyveruddan
ne/se ved Flyvevæsenet. 
Efter at have fuldendt sin Uddannelse ved i\larinens Flyve

væsen afrejste den islandske Flyver, Bjørn Erichson, Onsdag 
den 22. April fra J{øbenhavn tilbage til sil Hiemland. lir. 

Den islandske Flyver, Bjørn .lfrichso11. 

Bjørn Erichson, der i halvandet Aar har deltaget i Under
visningen sideordnet med J\larinens øvrige Flyveelever, vil 
efter Hjemkomsten til Reykjavik tiltræde en Stilling -.om 
Trafikflyver i det islandske Lufll'artselskah. 

Forberedelse til Nal/lyvningen. 
Som Forberedelse til D.D. L.'s Deltagelse i den kommende 

Natlufttrafik har Tral'ikflyveren, Løjtnant Harald Hansen 
nylig afsluttet et Studieophold hos Deutsche Luft Hansa. 
Trafikflyveren, Løjtnant S. Steinbeck, der foretog D.D. L.'s 
Natflyvninger i Fjor, vil ligeledes i Aar komme til at ud
føre sin Part af de natlige Flyvninger. 

Til Bryllup i Aarhus pr. Flyvemaskine. 
Tirsdag den 31. :Marts var Dr. Arendt Larsen; Seruminsti

tutet i København, inviteret til Bryllup i Aarhus . Da tvin
gende Embedsgrunde imidlertid havde forsinket Doktoren, 
ringede denne resolut ved 15-Tiden til Luftfartselskabet, 
der hurtigst muligt mobiliserede H. J. M. Jensen, og ved 
16-Tiden startede denne i sin Moth-1\laskine med Dr. Larsen 
som Passager. Efter 11/2 Times Flyvning naaedes Aarhus, og 
Doktoren naaede rettidig frem til Bryllupsmiddagen. 

Danmarks Deltagelse i den historiske Flyveudstilling i Stock-
holm. 
Efter Henvendelse fra Udstillingskomiteen i Stockholm 

vil Danmark, gennem Direktør Ellehammer, blive smukt 
rerræsenteret i den historiske Afdeling. Dir. Ellehammer 
vi udstille er Model af sin første Flyvemaskine; den af 
ham i 1908 konstruerede Stjernemotor til Flyvemaskiner, 
samt en Samling Fotografier, der viser de første af ham 
konstruerede Flyvemaskinetyper. 
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PaaskereJse pr. Flyvemaskine. 

Flyvende i sin Gipsy-1\loth foreto~ Direktør Thielsl sam
men med sin Frue en Paaskerejse lll .Jylland. 

Bristol-Jagere til Flyverkorpset. 

Hærens Flyverkorps har nylig modtaget de i England ind
købte 4 Bristol-Jagere (Jupiter Motor). Samtidig har Korpset 
erhvervet Licensretten Lil Bygning ar denne l\laskinlypt•. 

D. D. L. køber en De.muter Coup,:. 

Til Brug ved lejlighedsvise Flyvninger har Det Danske 
Luftfartselskab i disse Da~e, gennem Ingeniør Cai Caspersen, 
købt en Desouter Coupe. Denne, der er udstyret med en 
120 HK. Gipsy Motor, har Plads til 1 Fører samt 2 Pa,sagerer. 

Ved Benzinslutionen pan Agno Plyvcplnds. 

Luftfyrbelysningen Københmm-Rødby. 

Finansudvalget har tiltraadl Trakminister Frii.~-Skottes 
Forslag om at bevilge 84.000 Kr. Lil Opførelsen ar Lurtfyr 
paa Strækningen fra Kastrup Lufthavn til Rødby. 

Ovennævnte Beløb skal i Hovedsagen anvendes Lil Opfø
relsen af 5 Luftfyr, idel et mindre Beløb skal anvendes til 
Anskaffelse af en Lysbøje 111. m. til Kastrup Lufthavn. Arbejdet 
paa Opførelsen af de 5 Luftfyr skal paabegyndes snarest 
muligt, og de nødvendige Midler til Opførelsen af de reste
rende 4 Luftfyr forventer man vil blive bevilget saa betids, 
at hele Fyrstrækningen København - Rødby vil være klar, 
naar Natflyvningerne til næste Aar tager deres Begyndelse. 

Flyveopvisnin!J i Kastrup L11flhm1n den 31. Maj. 

Sønda~ den 31. Maj vil "Politiken" afholde en stor Fly
veopvisnm~ paa Kastrup Luftha,·n. Overskudet al' Opvis
ningen vil 1 Lighed med sidste Aar blive delt ligeligt mel
lem "Politiken"s Feriebørnskoloni og .Danske Flyvt're"s Fond. 

Hurtiggaaende amerikansk Fly11emaskine til 
Stævnet i Kastrup Lufthavn. 
I "Politiken"s Flyvestævne i Kastrup Lul'l

havn den 31. Maj vil, blandt alle de andre 
Attraktioner, deltage en meget hurtiggaaende, 
amerikansk Flyvemaskine. Den er for Tiden 
paa Rundflyvning gennem de europæiske 
Lande, og ejes af et amerikansk Oliefirma. 
Om l\laskinens Konstruktion kan vi nævne 
følgende nærmere Oplysninger: Den er bygget 
af Trave! Airplane Manufacturing Co., Kansas, 
og er et eensædet Monoplan, udstyret med 
en 450 III{. \Vright Whirlwmd Motor. Til I<on
struktionen er anvendt Træ og Lærred. Spænd
vidden maaler 9 m, og Planernes Areal 10,6 1112. 
Vægten udgør 998 kg. Dens Hastighed siges 
at være over 300 km i Timen. 

Nr. !5 

Flyveop11is11ing pna Klampenborg Væddeløbsbane. 

Søndag den 3. Maj afholdt .\/S Dansk Sportsflyvning en 
Opvisnin~ paa Væddeløbsbanen. Hovedattraktionen var den 
franske h.unstrlyver Detroyat (l\lorane-Saulmer-Sportsflyve
maskine). Desuden deltog Løjtnant Clauson-Kaas(Argo Sports
l'lyvemaskine), Løjtnant Metgaard-Larsen (Junkers ~Junior") 
~amt Sergenl H . .I. M . .le11se11 (l\loth) og Emilie Sannom. I 
næste Nummer ar "FLYV" skal vi bringe en nærmere Om
tale ar Stævnet. 

110n Gro11a11 !Jæsler København. 

Den tyske Atlanterhavsflyver 11011 Gro11a11 al'lagde den 17. 
.\pril et hastigt Visit i København. I Dagens Lob havde den 
lyske Flyver en Konference med Direktøren for Gronlandske 
Handel, Daugaard-Jensen, der bl.a. gik u<l paa al aftale del 
nodvendige vedrørende Befordring af Proviant og Benzin 
Lil det Sled i Grønland, han maalle komme til al anlnbe 
paa en eventuel ny Amerikaflyvning. 

Danske Civil/ly11eres Dellagetse i det 11nrdis!.1• Fty,,es/1111111·. 

Til det nordiske Flyvestævne, der ~kal al'holdt•~ i Slut 
ningen af denne l\laaned med Stockholm som L'dga11g~pu11kt, 
har cler af d,mske civile Deltagere kun nwldl ~ig l.ojlnanl 
/(. Clauson-Kaas med sin amerikanske ,\rgo -Sportsl'lyH·ma 
skine. Som tidligere nærnl vil llæren og i\larincn blive 
repræsenteret med ialt 11 i\laskiner (henholdsYis fi og li). 

"Graf Zeppetin" over Kaslrup L11{/hm111. 

Saafreml Ve,jret eller andre llindl'inger ikke komn1t•r i 
Vejen, vil "Graf Zeppelin" Kristi llimmelfarl,dag (11. i\laj l 
aflægge Visit over Kastrup Lufthavn. Be~oget o\'er l.uft 
havnen arrange1·es under den Ostersøfart, som L11ftskihct 
iaar \'il foretage, og Al'slikkeren over København sk \'Ides 
den Luftpostbesørgelse, som "Ekstr.1bladt'l" hat· iværksat. 
Siden den 8. April har man paa "Ekstrabladet"s Kontor 
kunnel indlevere Breve og Postkort til Besørgelse med "(;rar 
Zeppelin" paa dennes Østersøfart, og det er alle disse Post
sager, som Luftskibet nu kommer til Kastrup for at aflevere 
den 14. Maj. Nogen Landing vil dog ikke finde Sted, men 
Postsækken (Postsækkene) vil blive kastet ned ved Hjælp 
ar Faldskærm, idet Luftskibet passerer lavt henover Luft
lia vnen. Uden Tvivl vil Ifobenhavnerne i Tusindtal strømme 
til Lufthavnen for at faa Lejlighed til at se denne Luft
kæmpe paa nært Hold. 

Red11i11gsbaad til Luftlra/ikens Sikring over Femern Bæl/. 

I indeværende Maaned vil den meget omtalte Hednings 
baad Lil Luflruternes Sikring over Femernbælt blive sta
tioneret i Hødby Havn. Denne, der er bygget som en stor so
gaaende, overdækket Baad, maaler i Vandgangen en Længde 
af 40' o-·, og en Bredde paa 8' 3" og et Dybtgaaende paa 3' 2". 
Den er J'orsynet med en 6-cyl. Atlantic l\lolor 100 IIK og 
l'aar en Fart paa 11- 12 Knob. Baaden vil hlive tubtvret 
med et Hadiomodtagerapparal. · 
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Marineflyverne hædrer en afdød l'eteran. 
Den 10. April fløj 2 ar ~larinens Heinkel-Flyvcmaskincr 

til Faaborg, rørt ar Søløjtnant Mrinlher og .\ssistcnt Petersen. 
Formaalet med Flyvningen var at repræsentere ~larincmi
nisteriet ved den 102-aarige Veteran Birkholms Begravt:be. 
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L11ftfotograferiny af København. 
Flyverkorpsets Fotosektion har i de sidste Par Uger fore

taget en Del Flyvninger over København for at fremskaffe 
de Luftbilleder, som Københavns Kommune udstiller paa 
clcn inlcrnalionalc Bygge- og Byplansudstilling i Berlin. 

Sommerens Lufttrafik paa København. 
Fra den 1. Maj er Lufttrafiken paa København 

blevet udvidet i ret betydelig Grad. 

Ekspresrute København- Amsl erdam- London/ Paris. 
(Det hollandske og svenske Luftfartselskab.) 

For første Gang er der i Aar blevet etableret 
en direkte Forbindelse mellem København og Am
sterdam, med Viderebefordring til Paris og London. 
Distancen mellem de to førstnævnte Byer andrager 
638 km og tilbagelægges paa 4½ Time. Afgangen 
fra København finder Sted Kl. H00

, og Ankomsten 
til Paris og London sker henholdsvis Kl. 16~" og 
rnsr,_ I modsat Retning finder Afgangen Sted fra 
Paris m. 12°0 og fra London Kl. 1280 med Ankomst 
til København m. 1915. Den nyoprettede Ekspres
rute har saaledes indskrænket Re_jsetiden mellem 
København og de to nævnte Byer til godt og vel 
i Timer. Ruten drives af det svenske Luftfartsel
skab ABA og det hollandske Luftfartselskab KLM 
i Samarbejde. Endvidere bibeholder de 2 Selskaber 
deres Rute København - Hamburg- Amslcrdam
Rotterdam- Antwerpen- Bryssel- Paris og London . 
Den svensk-hollandske Rute oparbejdes under 
Navnet The Scandinavian Air Expres. 

København- Hamburg- Essen- London/ Paris 
(Det /h111s/.:e og belgiske L11ftfarfac/skab.) 

For første Gang bliver København trafikeret af 
det belgiske Luftfartselskab S. A. B. E. N. A., idet det 
i Samarbejde med det franske Selskab Lignes Far
man har aabnetRuten København - Hamburg- Dort
mund-Essen, hvor den deler sig i to Grene - een, 
der gaar via Køln til Paris, og een via Diissel<lorf 
- Antwerpen til London. Den fransk-belgiske Rute 
benævnes: The Baltic Air E:cpres. Efter hvad vi 

erfarer, har indvielsen af den fransk-belgiske Luft
trafik paa København fundet Sted under festlige 
Former. 

Begge oven nævn le Hu teforbindelser trafikeres igen
nem til Malmø. 

København- Berlin. 
(Det danske og tyske L11flfartselskab.) 

Det Danske Luftfartselskab har ligeledes pr. 1. Maj, 
i Samarbejde med Deutsche Luft Hansa, aabnet en 
Ekspresrute mellem København og Berlin. Afgangen 
fra København finder Sted Kl. gor, med Ankomst 
til Berlin 1\1. 1220

• I modsat Retning startes fra Berlin 
Kl. 151;• med Ankomst til København Kl. 1880• 

København- Liibeck og København- Gøteborg-Oslo. 
(Del tyske Luftfartselskab.) 

Fra 1. til 15. Maj er der Luftforbindelse mellem 
København og Liibeck, og fra den 16. Maj forlænges 
denne til Gøteborg og Oslo. Den opretholdes af 
Deutsche Luft Hansa alene, og den bliver trafikeret 
med Flyvebaacle. Huteflyvebaadene passerer Køben
havn midt paa Dagen, idet de i sydgaaende Ret
ning opholder sig har fra Kl. 12or, til Kl. 1235, i 
nordgaaende Retning fra Kl. 1486 til Kl. 14r.r,. 

København- Hamburg. 
( Det danske o_q tyske Luftfartselskab.) 

Huleflyvemaskinen mellem København og Ham
lrnrg, der hidtil har mellemlandet i Liibeck, flyver 
direkte igennem til Hamburg. Afgangen fra Køben-

avn finder Ste<l Kl. H00 med Landing i Hamburg 
Kl. 11 °0

• Fra Hamburg er <ler Afgang Kl. 1650 med 
Ankomst til København Kl. 18"0

• Ruten føres igen
nem til Malmø. 
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Nyt fra alle Lande. 
Det nordiske Flyvestævne i Stockholm. Sta?Ynekomi 

Lcen har bedl os meddele følgende Till'øjelser til Bestem
melserne om Dellagelse i clet nordiske Flyyesht' \'ne: 

1) Deltagende Førere inddeles i J(lc,ssc A 1, Førere, som 
selv ejer og l'orcr deres Maskine. Klasse .\ 2, Førere, som 
ikke har eller har haft Flyvningen som Lcveve.i (Tral'ik-, 
l\lilitær- eller Fahriksl'lyvere), saml /(la.~ e /3, øvrige Fly,·cre. 

2) Til llellagcrne udbetales en Godldorclse som l'ølgcr: 
masse A1, 80 Ore pr. Flyvekilomeler; Klasse r\ 2, 10 Øre pr. 
Flyvekilomeler, og til Førere af civile Flyvemaskiner under 
Kla~se B udbetales ligeledes 110 Ore pr. Flyvekilomeler. 

Lul'tforbindelse med de Canariske Øer. Indenl"or den 
spanske Lufttrafik l'orestaar i Aar følgende Udvidelser: 

Der opretholdes en daglig Tjeneste fra l\ladricl til Bar
celona og Sevilla, og clerl'ra seks Gange om i\laaneclen (5 
10- 15- 20 - 25 - 30) videre til de Canariske Øer. Mellem 
Sevilla og Kap .Juby skal anvendes tre-motors Landflyve
maskiner, medens der l'ra Kap .Juby til Øen Teneriffa skal 
anvendes Amfibiel'ly\'emaskiner. Fly\'etiden l'ra l\ladrid Lil 
de Canariske Øer vil ikke overskride 28 Timer. 

Til Dril'len af Strækningen mellem Sedlla og de Cana
riske Øer er bevilget 1 l\lillion Pesetas. Til Hulerne mellem 
l\ladrid- Barcelona og Madrid - Sevilla er he\'ilget 2,:l l0,000 
Pesetas. 

Ford-Flyvemaskinefabriken i Detroit. I >en !-ilorc Pro
paganda, som Ford har ivtt•rksat l'or Flyvningen, har be
virket, at Fahriken i Detroit er Lravll besktel'liget med at 
erfekluere Ordn•r. Ellersporg!,len cl'ler Ford lre-molor!, Tra
l'ikmaskiner er 1111 saa ~tor, al der Lil Stadighed er 500 
i\land i .\rbejde med al frem~Lille de kendte l\lelatrly,·e 
maskiner. 

Rekordflyvningen England - Australien. Del er lykke
des den unge australske Flyver Sco/1 al genneml'ore den 
hurlig~le Flyvning. som nogensinde har fundel Slet! fra 
London Lil Australien, idel Scott den 10. April ankom til 
,\uslralien. Flyvningen log iall !l Dage og 3 Timer, hvilket 
er 18 Timer mindre end Kingsford Smilh's Hekord. Flyv
ningen blev l'oretagct med et .Gipsy l\loth" .\eroplan, og 
l\lotoren ble,· smurt med Castro) .,XXL" Olie. 

Kæmpeflyvemaskine indsættes i Lufltrafiken. Efter 
hvad vi erfarer, Yil den nye .Junkers G. 38 (se FLYV !\la.i 
l!l30) blive indsat i regelmæssig Trafik paa Ruten Berlin
Amsterdam- 1,ondon. 

Luftfartsbudgetet i U. S. A. Til den civile Luftfart i U. S . . \. 
er der for Finansaaret H.131/32 blevet forelagt cl Budgel paa 
iall 37,1 l\lillioner Dollars. 

En italiensk Raketflyvemaskine er under Bygning i 
l\lailand. Del drejer sig om et l\lonoplan med 1!) m Sptt>JHl
viclde. Konstruktøren er den bekendte italienske Flyvetek
niker Dr. Ettore Catlaneo. 

Frankrig fremstiller Motorer til det kommende Schnei
der-Løb. Molorfirmael Lorraine er i Fterd med al bygge en 
:\[otor paa 2-100 IIK, som skal anvendes i de l'ranske Flyre
maskiner, der skal deltage i delle Aars S<"hneider-Lob. l\lo
loren bliver bygget med hængende Cylindre. 

Luftfartsindustrien i Tyskland. ,,Die Lul"twachL" med
deler, al Tysklands Udførsel af Flyvemaskiner og Flyvemo
lornr for Aaret 1930 andrager et samlet Beløb paa 17.539.000 
H.l\l. Deraf har Sovjel-Husland alene modtaget for 2.296.000 
R.1\1. Flyvemaskiner (27 SLk.) og for 8.304.000 R.1\1. Flyvemo
torer. Udførslen af Flyvemaskiner omfatter 148 og Flyve
motorer 550 Stk. 

Jager-Flyvemaskine med 6 Maskingeværer. Del engel 
ske Firma Glosler har nylig bygget en .lager-Flyvemaskine, 
hvis Bevæbning bestaar af (j l\laskingent•rer. Del er el l\lelal 
Biplan udstyret med en 180 IIK. Brislol .lupiler VII l\lolor. 
:\laskinens Ilaslighed i 3000 l\lelers llo,ide andrager :!02 km 
i Timen. 

Faldskærmsstatistik. l'. S . . \. har offentliggjort en Slati 
~lik over Faldskærmsudspring - og .\arsagerne hertil, -
som i de sidste 10 Aar har ,·æret nodvendig al l'orelage ved 
de amerikanske Lnrtslyrker. I nævnte Tidsrum har der ialt 
Vtl'ret l'orelagel 329 Udspring. De Aar!,ager, der har l"or
anledigel disse, fordeler sig paa følgende Tilfa?lde : 128 skyl 
des svigtende Styregrejer; li:-l skyldes l\faterialehrud; ii!J 
Sammenstod i Luften; 29 Brand; 1!) Gange er det hændet, 
at nogen er faldet overhord paa Grund ar Ul"orsiglighed; 
11 skyldes Taage; andre 11 Storm; 4 Sne og endelig har 
revnede Ballonhylstre 5 Tilfælde at notere. 

U. S. A. bygger nyt Hangarskib. Foruden "Saratoga", 
"Lexington" og .Langley" faar den amerikanske l\larine i 
1931 et nyt Hangarskib, der faar Navnet "Hanger". Del blh·er 
paa 13.800 Tons og kommer til at koste ca. 19 Millioner 
Dollar. Del vil kunne rumme 70 startklare Flyvemaskiner. 

BØGER 
Weltluftverkehr und Weltlultpolitik. Prof. Richard Hcn

niy. (Zenlralverlag G. m. b. ll., Berlin.) Pris 2,40 lUI. 
I en lille, men ikke desto mindre en megel indholdsrig 

Bog, har Dr. llennig paa en klar og overskuelig l\laadc be
handlet de mange interessante Spørgsmaal, som vedrører 
den civile Lufttrafik. Bogens mange interessante Afsnit om
handler: Overgangen til Verdenslufttrafiken; den tyske Luft
lrafiks øjeblikkelige Stilling; Rentabiliteten l'or Lufttrafik 

me d Fly,·emaskiner; Betydningen ar Kæmpeflyvemaskiner; 
private eller statslige Lurtrarlsforetagender?; den kommende 
Lufttrafik i arktiske og antarktiske Egne; !\!ulighederne for 
Bygning af kunstige Ocean-Øer til Verdenslufttrafiken. 

At skrive en Bog om alle de mange Emner, uden at 
den bliver tør og kedelig, men dog saglig og indholdsrig, 
er en vanskelig Opgave, som imidlertid fuldtud er lykkedes 
Forfatteren. 



Landingsbelysning paa La(tlraunen i 1/asel. 
(Fotografi et er ikke retoucheret.) 

Leveret ar 

BARBIER BENARD TURENNE 
Fremstiller alle .\rter al' : 

Luftfyr, Landingsbelysning, Begrænsningslys, 
Vindretningsviser etc. 

Leverandør af' Luftfyr /il de største Luftruter i Verden: 
Paris- London; New York- San Francisco; 

Paris-Buenos Ayres etc. 

Repræsenteret ved: 

HENNING HOLST 
Ingenier, cand. polyt. 
Ny Adelgade 3 

..................................... ru ............ "" .................. .. I 

• 
TELEFUNKEN 

Radiostationer til Luftfartøjer 

Største Driftssikkerhed - letteste Betjening 

Ingen Akkumulatorbatterier 

Ringe Vægt 

• 

Sikkerhed i Luften ! 

IRVIN 
FALDSKÆRME 

anvendes i over 

30 
LANDE 

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

Det Danske Luftfartselskab % . 
København. 

Generalrepræsentant for 
A.-B. Aerotransport, Stockholm - Deutsche Luft Hansa A.-6., 

Berlin - Koninklijke Luchtvaart Mij., Haag, m. fl . 

,,The Scandinavian Air Express." 
Malmii - København- f Rotterdam- London 
Hamburg- Amsterdam ) Ro!terdam- ~ntwerpen

l Brussel- Pans 

!J.00 !J .15 København 18.25 19.15 

I 11.15 Hamburg 16.15 I 
13.35 14.35 Amsterdam 13.45 15.35 

16.15 Rotterdam 12.50 
16.45 Antwerpen 11.40 
17.20 Briissel 11.05 

16.45 19.25 Paris 9.00 12.00 
16.35 18.40 London 9.30 12.30 

Daglig undtagen Søndag. 

Oplysninger og Billet/er faas i alle Rejsebureauer samt 
hos Del Danske Luftfartselskab A/s. 



Aristokraten blandt Motorcycler 

Et B, P. Mmrkcl 

Uovertruffen Konstruktion 
Højeste britisk Kvalitet 

Billigste danske Priser 
B fremragende Modeller - Priser fra 

Kr. 1075.oo 
Forlang Prospekt 

Bohnstedt Petersen 
Kr. Bernlkowsgade 2 - Telefon 1131 

li. \'. S., København, ~pørger: 
Skal man have aft,jent sin Værnepligt 

l'or al kunne blive antaget paa Hærens 
Flyveskole'! llvor faar jeg nærmere 
Oplysninger'! 

Sv. ,la. I len vend l>em li I li æren~ 
Flyveskole Klovermarksvej Koben -
havn S. ' · • 

- o 

\ 1• Chrislrnsen, llohro, spørger: 
Findes der nogen privat Flyve~kole 

i l>anmark, hvor man for Be taling kan 

Luftfartforsikringer 
overtages ar 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Fraktion for Danmark 
Tlf. Central 12 793 

<=· 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billelkonlorel i 

Lufthavnen 

······························································~ ·························································. 
CC'alrige berømte Flyvere Verden over benytter: 

B05CH-8'Cagneter 
BOSCH -Startmagneter 

BOSCH -CC'ændrør 

BOSC H -1Jynamoer 

BOSCH -Startere 

BOSCH- Gummikoblinger 

A/s MAGNETO 
København Ø. - Øster Farimagsgade 28 

Tlf. 13852 Gener a l r ep ræs en tant er for 
Robe rt B os c h A -G ., Stu ttgart 

Tlf. 13852 

. ....•.•••..........•.•.........•......••••.................•.............•..............................•..•.....•....... 
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Internationale Flughandbuch 

Kr.31.so 
udkommer i Juni. 

.... .... 

Bestillinger modtages til om
qaaende Ekspedition. 

.... .... 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Tel1. 2552 • 13303 • 13404 
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hliYc uddannet til Pri\'all'lyver og Tra
l'ikflyyer·! 1 he1m•glcnde Fald bedes 
FLYV meddele mig, hvilke militære 
Flyveskoler, der rindes herhjemme. 

Sv. Nogen privat Flyveskoll• eksisterer 
ikke herhjemme i Ojchlikket. Flyver-
11ddan11ehe i Danmark finder Sted paa 
Hæren-; e ller ;\larinens Flyveskoler, og 
,·ed lle11\'cndel,;;e til de paagælclcncle 
Steder Yi l Ile k111111t• faa alle norh t•n 
digc na·nnere Oply!-.11i11gcr. 

o-

/( , !::.. 1\'yla11d, Ve.ile, -,po1·gcr : 
Hvor stor er en ar de ;\lotorer, der 

sidder i llæren-; og ;\larincn~ ;\lolh · 
;\laskiner'! Il vad hedder disse ;\lolorer·! 

Sv. Nævnte ;\la~kiner a11\'ender en 
Gip~y ;\lolor paa 100 II. K. 

0 

F. S. l/a11s1•11, Blcgdams,·e.i. sporger: 
Ih·or meget koster en Klemm Sporb

l'lyYemaskinc? 

Sv. Udstyret med en 801100 I-I. K. Ar
gus l\lotor koster en Klem Sportsflyve
maskine 13.250 Rmk. 

- o-

T. B. 1'., I Iorsens, spørger: 
II vor stor er den nye .Junkers G. 38? 

Sv. Spændvidde 15 111, Iløjde (i.5 111, 
Længde 23 111, Bruttovægt 24,000 kg. 
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K A. ,\It- r.11i11111•s.~: 
Thc aeroplanc simply cxplai
ncd. 12 Jll w,l ralionc r . . Kr. 2.:iO 

Olilll'/' Sit' /11(1/'( : 

Flying as a carcer .. l,r. :1.no 
\'o/11cy Finch : 

Preparing for Avialion. 
Kr. 20.00 

Christopher SJll'iyy : 
The Airship . . . . . . ... Kr. 12.:iO 

T. 11. 1\'hillock : 
Elementary Applied Aero-
dynamics . ... .. .... . . Kr. 12.:iO 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Tel1. 2552 - 13303 - 13404 
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GIVES CONSTANT TAUTNESS 

TITANINE DOPE-PRfEPARATER er uovertrufne i Holdbarhed og 
giver største Stramhed med mindste Vægt 

TITANINE CELLULOSE-LAKKER er anvendelige til alle Metal
dele og giver højeste Grad af Holdbarhed og er modstandsdygtigt 
_ overfor Olie, Benzin, Saltvand o. s. v. -

Enefabrikanter : T~esGerrard 2312. 

TITANINE-EMAILLITE LIMITED Regent 4728. 
Telearam5 & Cables, • 

•'l'etiafru,Picey,LDndon. 
Hovedkontor: 175, Piccadilly, London, W. 1 

FALDSKÆRMEN 
" 

Generalrepræsen lan ter: 
Carl H. Lundholm Aktiebolag, 

Stockholm 16 

- Styrke og Sikkerhed -
ROBUR" 

Repræsentanter i Danmark: 
Alfred Raffel A/s 

Farvergade 15, København K. 



Ved det nor
diske Flyvestæv-
ne i Sverige i Maj 
Maaned sejrede Søløjtnant 
Erik Rasmussen med en afDan
kok-Jagerne, tilhørende Mari-
nens Flyvevæsen. -1:!'~I 

• ~;,""~'li.;,.~·~ 
Under Flyvnmgen anvendtes ~"'21'.,:l--;A,.p~ 

. I k s 1· I-I llj en ren mmera s møreo 1e .- --
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LEVERANDØR fil 

92 
udenlandske /nslilutioner. 

Alle moderne Apparater og Materiel 
til Luftfotografering og Laboratorie

arbejde. 

Alle Apparater er godkendte af det 
franske Luftministeriums tekniske 

Afdeling. 

,. 
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AERIENNE 
12 RUE DE L'ARCADE 
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AD. TEL.: PHOTAERIEN • PARIS VIII 

TELEF. 
2552 
13303 
13404 

-UGUST BANG TELF..F. 
2552 
13303 
13404 

Boghan.deJ,PapiPhandel 
BogtryhkePi 

<UesterbPogade 60 
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ED spændt FotTentning havde ,,GRAF ZEPPELJN" OVER DANMAR' K mange set hen til Kristi Him-
melfartsdag, den 14. l\laj, hYor 
man om Eftermiddagen kunde 
vente det længe bebudede Be-

søg af Kæmpe-Luftskibet over Køben-
havn, og til alt Ileld var Vejrforhol
dene nogenlunde gunstige. Interessen 
koncentrerede sig ganske naturligt om 
Lufthavnen, som Luftskibet skulde r,as
sere for at aflevere den medførte I ost, 
og allerede ved 11-Tiden begyndte Til
strømningen til Kastrup. Det var meddelt, 
at "Graf Zeppelin" kunde forventes at 
ville passere København mellem 12 og 2, 
og selv om de fleste sikkert ikke havde 
ventet Luftskibet førend hen paa Efter
middagen, var der dog ved Tolvtiden 
henved ca. 10.000 l\lennesker paa Luft
havnen - men endnu flere var under
vejs. 

"Graf Zeppelin" overraskede imidlertid 
Københavnerne, thi allerede no~le Mi
nutter over 12 kom Luftskibet hl Syne 
ude over Saltholm, og mange l\linutter 
varede det ikke, førend den store, sølv-
glinsende Luftkæmpe majestætisk gled 
hen over Lufthavnen. 

Adskilli6e af vore Flyvere var startet 
for at hilse Luftskibet velkommen til 
Danmark. Tre af Marinens lleinkel-Flyve
baade, ført af Søløjtnant Munter, Sømine-
mestei: Victor Petersen og Sømineassistent 'a; g 
Thorkild Petersen samt tre Dan kok-Jagere 
ført af Søløjtnant Rasmussen, Søløjtnant 
Prip dg Artilleriassistent Aagesen kred-
sede omkring det kæmpemæssige Luft-
fartøj tillige med to af Hærens Fokkere 
samt Direktør Thielst i sin l\loth. Den ene 
af Fokkerne, der førtes af Kaptajn Bjarkov, 
havde som Passager Københavns Kom
mandant, General Rørdam. 

Luftskibet rundede Kastrup Lufthavn, 
og midt udover Pladsen blev Postsækkene 
kastet ned ved Hjælp af Faldskærm. Der 
var henved 50kgPost ialt. Fra Lufthavnen 
gik "Graf Zeppelin" ind over København, 
hvor den manøvrerede frem og tilbage et 
::>ar Gange til stor Glæde for mange Tu-
inde Københavnere. Den videre Fart 
ver Danmark gik henover Sjælland og 

(attegat til Aarhus, og derfra ned langs 
yllands Østkyst. .Gral Zeppelin" passerer henover I<nstrup Lufthavn. 
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De danske Flyveres Besøg i Stockholm og Deltagelse 
i "Nordiska FlygUivlingarna" 1931. 

Sølojlnanl 1'. S. Prip, der dellog i del nordbkc Flyveslwvnc med en 
Drmkok-.Jagel', skild1·cr Besøget i Svcrl'ig. 

ScjrherrclJ i tid nonlisk,· l' IY""sl:cvnc, Solojln:int E. Hnsmusscr ,. 

I \'inter blev danske Sporlsflyvere, I-1:l'rens Fly
verkorps og Marinens Flyvevæsen af Kungl. 
Svenska Aerokluhhen inclhudt til at deltage i 
de "Nordiska Flygtiivlingar~ i Stockholm i For

aaret HJ31. 
I Indbydelsen var Formaalel med Konkurrencen 

formuleret saaledes: Den nævnte Konkurrence har 
til Fonnaal at fremme lnleressPn for Flyvningen 
i Norden, i første Hække Sportsflyvningen, samt 
at styrke de Baancl, hvormed Noniens Flyvere er 
forenede. 

Som man kunde vente, blev Tilslutningen under 
de Forudsætninger stor: alle Fly\'ere onsker jo at 
fremme Flyvningens Sag og uclhrede Kendskabet 
til, og Interessen for Flyvning. 

Fra Danmark efterkom følgende Kungl. Svenska 
Aerokl ubbens Indbydelse : 

Sportsflyveren Ltn. Clausun-Kaas med sin Argo 
Sportsmaskine. 

En Eskadrille fra Hærens Flyverkorps beslaaende 
af 5 H.-Maskiner under Kaptajn Tage ,111<1,,rsen samt 
fra Marinens Flyvevæsen en Flotille undt>r Kapta.in 
Scheibel, bestaaende af 3 Søluftfartøjer af I-1. M. II
Typen og 3 Luft.iagere af L. B. II-Typen. 

Turen til Stockholm fandt Sted den 18. og rn. Maj , 

for Landlul'lfarlø.iernes vedkommende med ~k•llcm
lancling paa i\Ialmen ved Linkiiping, hvor der ved 
~t Flygkaren skulde indhentes Oplysninger om Bur
karhy Flyveplads, som paa (irund al' del Sl'lle \'aar
hrnd ansaas for tvivlsom . Den viste sig imiclkrlid 
al ,·:l're brugelig. 

Barkarby var Basiss for Laiullul'll'arlo.iernc o ;..( 
1-Higcrniis ro r Sølul'tfarløjerne under Opholdl'l i 
Stockholm; de ligger hcgge 1.) - 20 km rra Slockhol111 . 

Opholdet i Stockholm var p1wgcl af Sam\'a'l'l'I 
med de nordiske Kammeniler: vi hnvde alle
rede trul'l'el nogle paa Ve,' l'n op, men den store 
Strøm ar dem kom l'orsl over os ved en Soup(·r, 
som Byen Stockholm gav paa "Stadshuset·' for de 
J'remmecle Flyvere m. fl .: her modlcs vi nik, og 
her lagdes (.;runden Lil, al vi rra den Dag fa•rdcdt·s 
mellem hinanden som gamk Venner, overalt hvor 
vi modles. 

De kommende Oage hlev hcnvllcl lit El'lc1·s_\'II :11' 
Lul'll'arlo.ierne og til Besøg paa .. Ilis", l11lernalio11l'lla 
Lul'tfarlsulstiillningcn i Stockholm l!l:H; hl'r ,·ar 
mange interessante Ting af flyveteknisk .-\ri saml 
en historisk Afdeling, hvor sa·rlig e11 Udstilli11g ~,r 
Direktør Ellehammers slicrnel'ormede ~Jotor l'rn 
1\)0\J - Verdens forste -· o~ :\lodelkr og Billeder 
Jra Ellehammers l'ørste Flyvninger var Lil (1la~de 
l'or os danske. 

Den 21. mødtes vi med .,Tii\'lingskommilt'.·en " 

Løjtnant i{. Clnuson-l(uns, efor blev l'\r. 2 i l{lussen 
fo r Sportsllyvere. 

for at faa de sidste Vejledninger og Oplysninger 
før Starten fandt Sted den 22. 

Da Resultalel og Forløbet af Konkurrencen .io er 
velkendt, skal .ieg ikke komme nærmere ind paa 
det, men kun komme med nogle supplerende Op· 
lysninger. 

Selve ~ Tavlingen" var jo en Flyvning, som skuldt 

\ 
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gennemføres med en Hastighed, der for hvert enkelt 
Luftfartøj var fastsat af Komiteen . 

Flyvningen var over en Distance af 1183 km; 
den skulde gennemflyves paa 2 Dage med Passage 
af visse Punkter og Tidskontroller 3 forskellige 
Stetler hver Dag. 

HYor stor Interesse, der fra de svenske Myndig
heders Side vist~:' Flyvningen, ses af, at f. T. Chef 
for Flygvapnet, Oversle \'irge11, deltog som Obser
vator hos Lln. Schu/: udenfor Konkurrence. 

Endvidere deltog Sverrigs ældste Flyver, Kom
mendorkapten Flory, med en ~.Taktfalk", der var 
Konkurrencens hurtigste Luftfarte.i med den fasl
sa\\e Fart: 237,!1 km/T. 

Til Start var anmeldt 40 Luftfartø.ier, hvoraf dog 
kun ;37 startede; af disse gennemførte de 19. 

Hver Deltager fik udleveret Tidkort, Kort over 
tandingspladser, Instruktioner m. m . Iøvrigt havde 
Flyverne Adgang til de samme meteorologiske Op
lysni11ger som Ledelsen, og kunde faa nye Vejr
nH'l<iinger paa de forskellige Mellemlandingspladser. 

/ 

Konkurrencen var fortræffeligt organiseret, og all 
klappede, som det skulde. 

Al Forholdene den første Dag var meget vanske
lige er vist alle Deltagerne enige om , og det tjener 
ku11 Lil saa megen mere Ære for dem, der gen
nemførte Flyvningen; desuden har det - med den 
lokale Taage - vel nok i nogen Grad været 
Chanceve.ir. 

At saa mange Deltagere vendte om p. Gr. af Vejr
forholdene skyldes, at Flyverne var instrueret om 
ikke al udsætte Personel og Materiel for nogen 
Risiko, da dette ,1ar uforeneligt med Konkurrencens 
E'(i)Ftnaal : at fremme Flyvning. 

Artille rinssislenl Angescn. 

2. Del at' Flyvningen skulde have fundet Sted 
den, 23. Maj, men maatte paa Grund af Taage ud
sættes til den 24. ; ligeledes maatte Ruten lægges 
om, da Torslanda Flyveplads ved Gøteborg p. Gr. 
lf, Regnskyl var blevet uanvendelig; den blev saa 
,:1gt m ier Skillingaryd ligesom 1. Dag, men m~.d 
ndre Passerkontroller. 
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Under Turen Malmø-Stockholm var det som' 
Lø.itnant Schyberg sagde: "Alte Månner Fliegen
wetter, " og det lykkedes da ogsaa 6 Deltagere at 
komme prikfrit igennem. 

Efter hvad Lederen af Konkurrencen, Kaptajn 
Adi/: sagde, havde Præstationerne i høj frrad over-

l)pn nordiske Flp•,•rpokol. 

gaaet, hvad Ledelsen havde ventet, og især var han 
begejstret over Kaptajn Søclerbergs og Søløjtnant 
Rasmussens smukke Resultater. 

Ved en Fest paa Hasselbackt•n, hvortil Deltagerne 
var inviteret af "Ilis", havde man endnu ikke det 
endelige Hesullat; det blev derfor fastsat, at Præ
mieuddelingen skulde finde Sted den 2f>. Kl. 16.00 
paa nllis'·. 

Her foretog (;eneral Amunclson Præmieuddelingen, 
eflerhaanden som Hesnltaternc blev hekencltg_jorl 
gennem Højttuleranheggct. 

Søløjlnant Erik Rasmussen fik kun to Prikker ialt, 
d. v. s., at han ved seks Tidskontroller kun to Gange 
har været mere end fem Sekunder fra sin ideelle Tid . 

Kaptajn Søder/Jerg havde kun tre Prikker, saa de 
to fine Præstationer ligger jo saa tæt som muligt 
ved hinanden. 

Foruden "Nordiska Flygarpokalen " var der udsat 
mange smukke A~respræmier og Pengepræmier, 
saaledes at alle, der deltog fik noget med hjem . 

I Sportsflyveklassen blev Kaptajn Bremer, Fin
land, Nr. 1; Nr. 2 blev Løjtnant Clauson-Kaas, der 
fik en Pengepræmie og Damernes Ærespræmie, en 
Ære de svenske Damer mente var go<lt anbragt for 
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Løjtnant Clauson-Kaas' fint gennemførte Flyvning 
med kun een Haand den anden Dag. 

De Luftfartøjer, der benyttedes af de vindende, 
var: 

Søløjtnant Rasmussen: Dan kok .Jager, 385 HK. 
Jaguar Motor. 

Kaptajn Søderberg: Fokker C. V. D. 450 HK. 
Jupiter Motor. 

Bremer: Junkers .Junior, 80 HK. 
Genet Motor. 

Løjtnant Clauson-Kaas: Argo, 115 HK. 
Warrior Motor. 

Den 26. fløj alle de deltagende, danske Luftfar
tøjer tilbage til Danmark ad forskellige Ruter i 
herligt Vejr, og alle har fra den Tur et uforglem
meligt Minde om den skønne, svenske Natur. 

Til Slut skal kun fremsættes en Tak til Kungl. 
Svenska Aero Klubben, som tog Initiativet til Stæv
net, til det svenske Flygvapen samt til de mange, 
<ler viste Interesse for Forløbet af Konkurrencen , 
haade i Sverrig og herhjemme; idet vi udtrykker 
vor Glæde og Stolthed over at Pokalen gik til 
Danmark, haaber vi, at den næste Konkurrence, 
som skal afholdes af Det Kgl. Danske Aeronautiske 
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Selskab, maa blive ligesaa rig paa Udbytte for alle 
Deltagerne, som den nu afsluttede. 

T. S. Prip. 

Fra Danmark dellog følgende i det nordiske Flyvestævne : 
3 Heinkel-Flyvebaade med Søløjtnant Miinter, Søminemester 
Victor Petersen samt Artilleriassh,tent Aagesen, endvidere 
3 Dankok-Jagere ført af Søløjtnanterne Rasmussen, Prip samt 
Artillerimester Aagese11. Luftmarinens Styrke deltog under 
Kommando uf Kaptajn Scheibel. 

Flyverkorpset var repræsenteret ved 5 Fokkere (R-1\la
skiner) under Kommando af Kaptajn Ta_qe Andersen, der 
selv førte den ene i\laskine. De ovrige 4 l'ortes af Kaptajn 
Bjarkov, Premierløjtnant Braunstein samt Lojtnanlerne 
M. Hansen og Edsen Johansen. 

Af civile Flyvere deltog Løjtnant Cla11so11 -/(ua.~ med sin 
Argo Sportsflyvemaskine. 

Desværre var Vej ret den første Dag af en saadan Beskaf
fenhed, at kun de færreste formaaede at gennemfore Flyv 
ningen. Taagen lagde saa store Hindringer i Ve,ien, al del 
kun lykkedes Halvdelen af samtlige deltagende Flyvere at 
slippe igennem. Følgende Danskere gennemførte Lobet: So
løjtnant Rasmussen, der blev Nummer 1 af samtlige Della
gere, Løjtnant Ctauson-J(aas, der blev Nummer 2 i Klassen 
for Sportsflyvere, samt Artilleriassistent Aagesen, som dog 
ikke naaede at blive placeret mellem Vinderne. Udenfor 
Konkurrence gennemførte Løjtnant Michael Hansen. 

Ved Hjemkomsten til Kastrup Lufthavn fik de sejrende, 
danske Flyvere en festlig Modtagelse af Det Kongelige Danske 
Aeronautiske Selskab samt ar Foreningen Danske Fl_y vere. 

,,Politiken''s Flyvestævne i Kastrup Lufthavn Søndag d. 31. Maj. 

II
FTEH et Par L'gers straalende Som
men'ejr oprandt Sondagen den 
31. ;\laj med all andel end som 
merligt \'ejr. Luften va1· kolig, 

og hvad Ojchlik del skulde være, kunde 
Hegnen komme. Ikke desto mindre blev 
Dagen en Succes, idet over 20.000 Til
skuere fancrt \'ej ud til Lufthavnen. Reg
nen udeblev, Vejret klarede op hen paa 
Ertermiclclagen, og Stævnets interessante 
Program blev gennemfort uden mindste 
Friktion . En Ting maa ntt•vnes inden vi 
omtaler selve Sl:l'vnel: Den Trængsel og 
Standsning i Biltral'iken, som tidligere 
har fundet Sled, grundet paa vanskelige 
Parkcringsforhol.d, og derved ærgret 
mange ;\lenneskcr, var man denne Gang 
fri for. Takkel være en helt ny Parke

,,011 GJ'011a11 ankomm<'r til l{uslrup i sit Hei11l,d-Amfibie-Monoplun. 

ringsordning og liillelleringssy~lem i Forbindelse med Po
lilias-,b-.lent Uosm 111s ypper lige Færdselsregulering gled den 
store Strom ar Tilskuere gennem Al'spærringen uclen nogen
somhelst Standsning. 

Sta•vncl ,·a1: arrangeret af "Politiken" i Sanwrbejdc med 
Foreningen Danske F/yvere,ogOverskudet skulde fordeles lige
ligt mellem Danske Flyvere og l'olilikens Feriel,ømskoloni. 

Sta•vnekomilcen, cler bestod af Hepræsenlanler fra Poli
tiken samt Lojlnanl Foltma1111, Kaptajn Bja1kov og Sømine
mc~ler l'el1•rsc11 fra "Danske Flyvere", havde de sidste 3 
;\laancdcr arbe.idel iha•rdigl paa at fremskaffe del bedst 
mulige paa Flyvningens Omraade, idet man ved Program
mets Tilrettelæggcbe sogte al \'ise de nyeste og mest ultra
modeme Konstrnktioner. 

Flyvemæssigt blev Stævnet ogsaa en Succes. Efter Præ
sentationsflyvningen, hvori samtlige l\laskiner delto9, viste 
den unge, danske Civilflyver, Arvid Hansen, nogle smukke 
i\lanøvrer med sin nyerhvervede Klemm:Siemens. Desværre 
laa Skyerne paa• dette Tidspunkt helt nede i 300 m's Højde, 
saa Arl'id Hansen fik ikke tilstrækkelig Lejlighed til at vise 
sin Kunstrlyvning med standset i\lotor. 

Stævnets morsomste og mest interessante Attraktion var 
uden Tvivl Focke-Wulf's nEnte", der førtes af den tidligere 
tyske Kunstflyver, Edzard. Naar den i Starten stak Næsen 
i Vejret, mindede den ganske rigtig om en And, men oppe 
i Luften var der til Gengæld ikke meget af Andens kluntede 
Bevægelser. Let og elegant manøvrerede den, og denni, 
ejendommelige Type viste med tilstrækkelig Tydelighed 
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at Flyvemaskinens Udvikling endnu 
befinder sig paa Begyndelsesstadiet. 

Københavnernes gamle Bekendt, 
den svejtsiske Kunstflyver, l'iclor 
Glardon, var endnu bedre end forrige 
Aar. l\led en imponerende Ro og Over
legenhed gennemførte han sit van
skelige Program, og hver enkelt 1\la
nøvre var saa gennemtænkt og blev 
udført saa behersket, at man i højeste 
Grad maa beundre det store Træ
ningsarbejde, der er gaaet forud. I 
Særdeleshed imponerede Glardons 
fortsatte Række af Rulninger, som 
han foretog alt imedens han gennem
fløj en Figur som cl Ottetal. Gen
tagne Gange hørte man Publikum 
bryde ud i Bravoraab, og ved Lan 
dingen hilstes han med stærkt Bifald 
fra det tusindtallige Publikum. 

En rask, lille Haslighedskonkur
rence mellem Englænderen Bucking
ham (Gipsy-1\loth) og Danskerne H. 
.J. M. Jensen (Cirrn -1\loth), Iver.~en 
Cirrus-1\foth) og A1'11id Hansen (Klemm-Sicmens), hvor i\la

skinerne var handikappede i Forhold Lil deres Maximums
hastighed, blev vundet af Il. .I. M .. Jensen, med Løjtnant 
Iversen som Nr. 2 og 1\lr. Buckingham som Nr. 3. 

·~-.... -- .. - -.... _....,:_ . 

l\lcdens Ilasligheds
konkurrencen fandt 
Sted, kom ,\tlanter
ha vsflyveren 11011 Gro
mm med sit lleinkel
,\mfibie-1\lonoplan, og 
de Demonstrations
l'lyvninger, som han 
senere foretog, inter
esserede Publikum i 
høj Gracl. Især vakte 
det Begejstring, da 
von Gronau startede 
fra Pladsen og umid
delbart derefter lan
dede ude i Øresund, 
hvorefter han atter 
startede og landede 
inde paa Lufthavnen. 

Fra .\rvirl Hansens 
Klemm-Siemens fore
tog den tyske Fru 
Charlolle Triebner et 
Fald skærms udspring 
med sin Heinecke
Skærm og landede 
smukt midt ude paa 
Pladsen. I de kom
mende Uger skal Fru 
Triebner paa Turne 
med Arvid Hansen 
rundt i Provinsen, 
hvor der er arrange
ret en Række Flyv
ninger. 

Umiddelbart efter 
Fru Charlotte Triebner over !{es trup Lufthavn. Faldskærms udsprin -
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Fockc Wnlf .Ente" . 

gel demonstrerede Dansk l\lodel- Svæveflyverforening et 
Par Starter med deres nye Svæveplan "Pirat". Den tyske 
Svæveflyver, Ingeniør Wendel, var i den Anledning kommet 
herop, og begge de Starter, han foretog, interesserede i høj' 
Grad Publikum, hvoraf de færreste tidligere har haft Lej~ 
lighed til al overvære en Start med et Svæveplan. : 

Til Rundflyvningerne, som derefter paafulgte, oplevede 
Det Danske Luftselskab den hidtil største Dag, idet over 
:iOO Passagerer var· i Luften. Foruden to af Selskabets egne 
Fokkcrc blev der l'løjet med K. L. 1\1.s store, nye Fokker F. IX, 
der har Plads til Hl Personer i sin smukt udstyrede Kabine. 
Udenfor Hundflyvningerne foretog "Sabena" med en af sine 
3-molorede Trafikmaskiner, der var kommet herop fra Bel
gien udenlukkendc for Stævnets Skyld, en Række Flyvninger 
med særlig indbudte. 

l\led Længsel havde man imødeset Ankomsten af den 
amerikanske Flyver Hawks, der ved Middagstid var startet 
fra Paris. Vejret havde imidlertid været saa ugunstigt paa 
Vejen herop, at Hawks maatte foretage Mellemlanding i 
Hamburg. Ganske vist var største Parten af Publikum alle
rede paa Hjemvejen, da IIawks endelig kom, men de, der 
var blevet tilbage, beundrede saa meget desto mere det lille 
hurligc 1\lonoplan, der for hen • over Lufthavnen med en 
Hastighed, som man slet ikke tidligere havde set. 

All i alt et vellykket Stævne, der har bidraget sit til at 
fremme Inlereressen for Flyvningen i Danmark. 

Fra .Flyvestævnet. 

Graaspurven, der havde set Glardon. 
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rum (Timerne kendes ikke, før en ballonteknisk 
Rapport fra Professoren foreligger) hængende i el 
Luftlag fra 5- 6000 m Højde. Det drejer sig her 
om et meget interessant, meteorologisk Problem , 
en "Inversion". Det normale Forhold, en nogen

[lunde regelmæssig Tiltagen af Temperaturen med 
.. aftagende Hø.ide, brydes undertiden af sin Mod
sætning, Inversionen, hvor altsaa Temperaturen 

•pludselig aflaqff nedefter, og et saadant afkølet 
Luftlag standser Ballonens Fald. Helt s.iældne er 
saadanne Inversioner ikke; Forfatteren af disse Li
nier har paa en Langtur en Gang svømmet paa cl 

isaadant Lag i 8- 9 Timer uden at behøve el Sands-
:korn Ballast, og Professorens Inversion har tilsyne
tladende været endnu soliclere. Et Forsøg paa Yed 
:at trække Ventil at gennembryde Inversionen har 
!Piccard med Rette ikke villet vove, idet del sikkert 
[vilde have bragt ham i et langt hurtigere Fald , end 
!han brød sig om. Han har roligt ventet, lil en Af-
1k01ing eller anden Ligevægtsforslyrrelse kom ham 
!til Hjælp, og derover er det blevet .\ften og Nat. 
1 En uhyre heldig Omstændighed var det, al der 
1herskede saa godt som Vindstille-; men denne Om-

Nr. 6 

stændighed skyldes sikkert ikke et Tilfælde. Som 
den kyndige Meteorolog, han er, har Professoren 
valgt sin Opstigning netop i en Periode, hvor han 
havde rimelig Sikkerhed for meget rolige Vindfor
hold. En Landing i Tyrols Bjærge i blot et he
skeden t Blæsevejr med en Metalkugle som Kurv 
vilde næppe hyde ham mange Chancer for at kunne 
hilse paa den nyfødte Hr. Piccard derh.iemme; i 
Vinclstille derimod ser det slet ikke saa daarligt ud. 
I B.iærgegne lander Balloner for det meste i Dalene, 
og der er det jo helt stille; men .ieg skal alligevel 
ikke misunde Professoren de Knubs, der var til 
ham, naar hans Kugle naaede .Jorden. Her havde 
han dog del store, afgørende Held: al lande paa 
en Snemark! Blidt og blødt paa en Sncmark! Al 
Jnaeniør Ki))fers Bukser (ifølae Avismeldin11er) rev-t, n n 
nede vecl Landingen, er naturligvis kedeligt, men 
man maa dog sige, at det kunde være gaaet meget, 
meget værre. 

"Flyv" og Aeronautisk Selskab slutter sig af et 
fuldt H.iærte til de Lykønskninger, der er regnet 
ned over de to modige iVIænd, der startede under 
Devisen: r"r asp<'ra ad aslra. G. K. 

Den svenske Flyveekspedition til Grønland vender hjem 
via København. 

Fm Ankomsten til :\'ordre Tol<lbo<I : ~ll'kanikcr .1/a /111 . . \ //,in ,lhl'rube1a og Hadiolclcgrafist /,j 1111g/111ul. 

ANDEN Pinsedag, den 25. i\laj, passerede .\hrenherg og 
hans to Fæller København paa Hjemrejsen fra Gronland 

til Sverrig. 
I forrige Nummer af nFLYV" [orlalle Yi 0111 den svenske 

Flyveekspeditions Start til Gronland saml om Landingen i 
.\ngmagsalik. Heroppe blev Flyvemaskinens Pontoner er
stattet med Ski, hvorefter der foretoges to Efterforsknings
flyvninger ind over Indlandsisen for at lede efter Courlaulcrs 
Hytte. Under den sidste Flyvning observerede man Slæde
ekspeditionen, der havde fundet Courtauld og fik derigennem 
Vished for hans Redning. 

Flyvee~speditiønens Mission var dermed tilendebragt, og 

eller en hesnerlig Starl i Angmagsalik naaedes Reykjavik, 
lworl'ra den videre Hjemrejse foregik pr. Damper. 

I København var der beredt de tre Svenskere en festlig 
i\lodtagelse. Flere Tu:-,indc i\lennesker hilste dem velkommen 
tilbage; det kongelige Danske .\eronautiske Selskabs For
mand, Direktor Uolhe, bød dem velkommen og overrakte 
dem Blomster; ., Danske Flyvere"s Formand Løjlnant Foll-
111c11111, takkede dem for deres Indsats i Flyvningens Tjeneste 
og overrakle dem ligeledes Blomster, og endelig fejredes 
de i Langeliniepavillonen, hvor Direktør Rolhe hædrede 
Ahrenberg med Selskabets Guldplaquette. 
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Udgivet med Støtte fra den internationale Luftfartskommission (CINA) samt Folkenes 
Forbund og under Protektion af F. A. I. 

Som Medarbejdere har virket : 

Ministerier, Myndigheder, Kommissioner, Luftfartsforetagender samt 
Internationale Luftfartsforbund. 

Tekst i tre Sprog: Tysk - Fransk - Engelsk. 

1200 Sider i stort Format. 
Praktisk indbunden, saaledes at nye Blade kan indsættes. 

Luftruter og Lufttrafikselskaber, internationale og nationale Luftfartslove, Sportsflyvning etc. 

Rutekort over alle internationale Strækninger. 

Verdens Lufthavne. 

Pris: Kr. 31.50. 

Bestillinger mod toges til omgaaende Ekspedition : 

AUGUST BANG . - Vesterbrogade 60 - København V. 

Sikkerhed i Luften ! 

IRVIN 
FALDSKÆRME 

anvendes i over 

30 
LANDE 

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

Det Danske Luftfartselskab %. 
København. 

Generalrepræsentant for 
A.-8. Aerotransport, Stockholm • Deutsche Luft Hansa A.-6., 

Berlin • Koninklijke Luchtvaart Mij., Haag, m. fl. 

,,The Scandinavian Air Express." 
Malmi:i- København- { Rotterdam- London 
Hamburg-Amsterdam Ro!terdam- ~ntwerpen-

Brussel- Pans 

!:1.00 9.15 København 18.25 19.15 

I 11.15 Hamburg 16.15 I 
13.35 14.35 Amsterdam 13.45 15.35 

16.15 Rotterdam 12.50 
16.45 Antwerpen 11.40 
17.20 Briissel 11.05 

16.45 19.25 Paris 9.00 12.00 
16.35 18.40 London 9.30 12.30 

Daglig undtagen Søndag. 

Oplysninger og Billetter faas i alle Rejsebureauer samt 
hos Det Danske Luftfartselskab A/s. 
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Aristokraten blandt Motorcycler 

Et B. P. Mmrke 

Uovertruffen Konstruktion 
Højeste britisk Kvalitet 

Billigste danske Priser 
B fremragende Modeller - Priser fra 

Kr. 1075.oo 
Forlang Prospekt 

Bohnstedt Petersen 
Kr. Bernikowsgade 2 - Telefon 1131 

Herhjemme fra 

Nu/flyvningen paa København. 
Den 1. Juni tog Natflyvningerne mel 

lem Skandinavien og Vesteuropa deres 
Begyndelse. Sammen med Aerotrans
port og Luft Hansa skal Det Danske 
Luftrartselskab trafikere Strækningen 
Kobenhavn- Ilannover- .\msterdam,og 
Lø,jtnant Harald Hansen startede den 
første Nat med Posten fra København. 

Ny Chef for Hærens Flyveskole. 
Som Oberstløjtnant Forslevs Afløser 

er Kaptajn Tage Andersen blevet ud
nævnt til Chel' for Hærens Flyveskole. 

Luftfartforsikringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Fraktion for Danmark 
Tlf. Central 12 793 

-:} 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
"C'alrige berømte Flyvere Verden over benytter: 

BOSCH -c:Magneter 

BOSCH -Startmagneter 

BOSCH -CC'ændrør 

BOSCH -1Jynamoer 

BOSCH- Startere 

BOSCH- Gummikoblinger 

A/s MAGNETO 
København Ø. - Øster Farimagsgade 28 

Tlf. 13852 G e n e ra l repræsentanter for 
R o bert Bosch A-G., Stuttgart 

Tlf. 13852 

. . 
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NYE BØGER 
Major l'iclor W. Page: 

The A. B. C. of Gliding and 
Sailflying . . . . . . . . . . . . Kr. 10.50 

Norman Macmillan: 
An Hour of Aviation . . Kr. 3.50 

Charles E. Lee: 
The Aviation Year Book 1931. 

Kr. 10.50 

F. Ale:rander Magoun & Eric Hodgins: 
A History of Aircraft. 

Illustreret, ca. l{r. 17.00 

Percival While & Jll. A. While: 
Gliding and Soaring. 

Illustreret, ca. Kr. 11.50 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telf. 2552 - 13303 - 13404 
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Meddelelse fm "Danske Flyvere". 
Til Underretning for sine Medlemmer 

beder Foreningen os meddele, at den 
Lørdag den 4. Juli afholder sin aarlige 
Skovtur. Nærmere i\leddelelse herom 
vil senere t ilgaa l\lecllemmerne. 

Ny Sports/lyvemaskine lil Danmark. 
Den 16. l\laj kom H. J. M. Jensen fly

vende hjem fra England med en Cirrus
Moth, som han havde indkøbt til "Nor
disk Luftfoto". 

Flyveopvisninger i Provinsen. 
Efter at være kommet hjem med sin 

Klemm - Siemens Sportsflyvemaskine 
skal Arvid Hansen sammen med Fald
skærmsudspringersken, Fra Charlollc 
Triebner, paa Turne til forskellige Pro
vinsbyer. 

London- Kobenhavn og tilbage paa 11 
Timer. 
Den 23. :\laj om Eftermiddagen fik 

Kastrup Lufthavn Besøg af den engelske 
Rekord-Flyver, Kaptajn Stack. i\led en 
Vickers-Napier kom han flyvende di
rekte fra London og havde tilbagelagt 
den 1300 km lange Strækning paa 51/~ 
Time. Efter al have fyldt Olie o~ Ben
zin paa Maskinen startede han lllbage 
til London, som han naaeclc om Aftenen 
Kl. 20m. 
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NYE BØGER 
Norman Macmillan : 

The Air Traveller's Guide to 
Europe. 10 Kort og 30 Fotogra-
fier .. ..... ....... .. . .. Kr. 10.00 

Christopher Sprigg: 
The Airship, its design, history 
and future. Illustreret t,r. 12.fi0 

H. A. Jones: 
The War in the Air. 
med 42 Kort . . . . . . . . . . Kr. 23.fi0 
uden Kort . . . . . . . . . . . . tt 17.50 

G. Gibbard Jackson: 
World's Aeroplanes and Air
ships. Illustreret. ... ca. Kr. 0.50 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Tel1. 2552 - 13303 - 13404 
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GIVES CONSTANT TAUTNESS 

TITANINE DOPE-PRÆPARATER er uovertrufne i Holdbarhed og 
giver største Stramhed med mindste Vægt 

TIT ANINE CELLULOSE- LAKKER er anvendelige til alle Metal
dele og giver højeste Grad af Holdbarhed og er modstandsdygtigt 
- overfor Olie, Benzin, Saltvand o. s. v. _ 

faclones :- Enefabrikanter: 
Teleph0ne11Gerran12312. Hendon C London,NW,9> 

NewYork(U.SJ"\ l 
Milan Cltaly.l 
Bremen ( uormany, 

TITANINE-EMAILLITE LIMITED Re9fflt 4728. 
TeleQramS & cabies, • 

•'retrafru. Picr,y,LDndon. 
Hovedkontor: 175, Piccadilly, London, W.1 

FALDSKÆRMEN "ROBUR" 

Generalrepræsentanter: 
Carl H. Lundholm Aktieholag, 

Stockholm 16 

- Styrke og Sikkerhed - · 

Repræsentanter i Danmark: 
Alfred Raffel A/s 

Farvergade 15, København K. 
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Redaktion: 
J. Foltmann, 

Tel1. Amager 2613 y, 

Snorresgade 7. 

INDHOLD: Danskeren Holger Iløjriis med Otto Hillig som Passager 
flyver over Atlanterhavet, S. 57. - En Flyvning Jorden 
rundt paa 9 Døgn, S. 64. - Dansk Flyver hædres, S. 64. 

Ekspedition: 
August Bangs Forlag, 

Tel1. 13.303 - 13.404, 
Vesterbrogade 60. 

Danskeren Holger Højriis med Otto Billig som Passager 
flyver over Atlanterhavet. 

iliW ... 

Holger Hojriis mc,I Otto llillig ombord lægger an Ul Landing pna Kastrup Lulthuvn citer den mindeværdige Tur over AtlnnterhaveL 
(Bellnncn-Monoplnnel ses yderst tilhojre) 

IIFTER flere Maaneders Forberedelse og For
haandsreklame, startedes den anden Flyvning 
fra Amerika til Danmark Onsdag den 24 . . 

Juni Kl. 9,24 Formiddag (dansk Tid). Med Bellanca
Monoplanet "Liberty" strøg den danske Flyver 
Holger Højriis og hans Financier, Fotografen Otto 
Hillig over Atlanten mod København, som de først 
naaede Fredag den 26. Juni. ,,Liberty" var tungt 
lastet, da den lettede fra Startbanen ved Harbour 
Grace, hvorfra Miss Grayson og den norske Flyver 
Omdahl startede Lillejuleaften 1927 paa den skæbne
svangre Flyvning mod København med Amfibie-

maskinen "The Dawn", som gik i Havet med alle 
om bord værende. · 

I vide Kredse fulgte man med Spænding Holger 
Højris' ca. 3300 Kilometer lange Færd. Højriis star
tede fra Harbour Grace som et ukendt Flyvernavn, 
ihvert Fald i Fædrelandet, og idag er hans Navn 
knyttet til dansk Flyvehistorie for evig Tid, som 
den første Dansker, der krydsede Atlanterhavet. 
Medens man efterhaanden er blevet blasert over 
for Atlanterhavsflyvningerne, fulgtes denne dansk
amerikanske Flyvning med glødende Interesse. 

"Liberty" havde ikke Radio ombord, og derfor 
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Otto Ilillig og Holger Hojriis umiddelbart eller Landingen i 1{0be11havn. Fotogr:11i d e,· taget i det Øjeblik, h\'or lledaktor 1'iels llusnge r 
pna .Politiken"S Vegne overr:ekkcr dem cl Dannebrogsflag. I_Midtcn=ses Hojriis, lil\'enstrc: Hlllig og tilhojrc Ilcduktor Ilasager. _ 

vaagnede man i Uvished om Flyverens Skæbne 
Torsdag den 25. Juni . Uvisheden holdt sig indtil 
Kl. ca. 18, da der pludselig indløb et Illelegram 
fra Krefeld i Tyskland, hvor Maskinen var landet. 
Paa det Tidspunkt havde der været Tavshed om 
Flyverne i 32 Timer, medens Højriis selv mente, 
at han kunde naa over i Løbet af 28 Timer. 

Da 1/7 af Københavns Befolkning ventede 
forgæves i Kastrup. 

Saasnart Starttelegrammet var indløbet, samledes 
Modtagelseskomiteen til et orienterende Møde for 
at planlægge Festarrangementet. Hele København 
fulgte med stigende Interesse Højriis' Flyvning, og 
de Tusinder, der mødte i Lufthavnen for at mod
tage og hylde ham, fik Taalmodigheden stillet paa 
en jernhaard Prøve. Torsdag den 25. Juni om Efter
middagen mødte et halvt Hundrede Tusinde l\len
nesker i Kastrup Lufthavn, der var afspærret af 
Militær og Politi, for at vente paa Højriis. Gennem 
Radioen var det meddelt, at han vilde ankomme 
mellem 14 og 15 om Eftermiddagen, men da Ti
merne gik og man intet hørte, afblæste Modtagelses
komiteen Ankomsten, og Havnelederen, Leo Søren
sen, kørte langs Lulthavnen og meddelte Tusinderne, 
at Højriis ikke kom foreløbig. Den omfangsrige 
Komite havde nedsat et Udvalg, bestaaende af 

Aeronautisk Selskabs Formand, Direktør Tyge 
Rolhe, Kaptain Rague, L eo Sørensen, Kaptajn Bjar
kov og Direktør Krebs, og dette Arbejdsudvalg blev 
i Lufthavnen. Da Meddelelsen fra Tyskland Kl. 18 
kom om Højriis' lykkelige Landing i Krefeld, 
vendte Stemningen sig fra Frygt til jubelagtig Glæde. 
I Byen spredtes Flyveblade og Løbesedler, og i 
den lune Sommeraften stævnede ca. 100.000 Køben
havnere mod Kastrup Lufthavn . Et Sceneri af Di
mensioner som aldrig før er kendt herhjemme 
udfoldede sig paa Amagers Veje. Modtagelseskomi
teen fik travlt. Flyverne havde nemlig meddelt, at 
de efter Benzinpaafyldning i Krefelds Lufthavn 
vilde starte direkte mod København og være paa 
Flyvepladsen ved 22-Tiden. Trafiken til Kastrup 
var livsfarlig og brændte sammen, og i Lufthavnen, 
hvor ridende Husarer og Politibetjente søgte at 
holde Tusinderne i Ave, var Stemningen paa Koge
punktet. 

Kl. var nøjagtig 17,45, da Højriis var landet i 
Krefeld med "Liberty" . Begge var de nok trætte, 
men vilde alligevel, efter at have faaet en Hjerte
styrkning, starte, og Kl. 18,45 forelaa Startmeldingen. 
Den gamle Fru Højriis, Flyverens øvrige Familie, 
og Hilligs Venner, de to Nationalbankdirektører fra 
Liberty, Bech og Bridge, glædede sig til Gensynet 
med Atlanterhavsflyveren. Man ventede og ventede, 
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I Prins Eriks Auburnvogn, med Ing. Cui Cnspersen vc,I Rnttct, korer lløjriis og llillig en Æresrunde forbi det tusindtnllige Publikum 
pan l{nstrup Lufthavn. 

og Kl. 23 ringede Telefonen i Kastrup. Det var 
Hillig, som var i Telefonen. Maskinen opholdt sig 
nu i Bremen. Højriis maatte lande igen, fordi han 
havde faaet for lidt Benzin, 50 Liter istedet for 50 
Gallons. 100.000 Mennesker venter Dem i Køben
havn, sagde Kaplain Rague, De maa komme! Hillig 
lovede at komme, men nu greb Modtagelseskomi
teen ind, og Ankomsten blev aflyst for anden Gang, 
fordi man ikke vilde risikere en livsfarlig Flyvning, 
i Mørke over det af Flyveren ukendte Terræn. I Kø
benhavn stod Hundreder af Mennesker paa Hus
tagene for at se Maskinen, og Raadhuspladsen var 
som en Myretue. Paa Amager brød Trafiken sam
men, da Tusinderne skuffede drog hjem, og det 
blev lyst, før de sidste Karavaner naaede tilbage 
til Byen. Hele Arrangementet med Hærens og Ma
rinens Flyverflotiller, der skulde møde Maskinen, 
Laurbærkransene og Blomsterbuketter blev pakket 
ned for anden Gang, og saa fastsattes Ankomsten 
til Fredag den 26 . .Juni. 

Tusinderne mødte paany i Lufthavnen. Køben
havnernes Taalmodighed v,r uden Grænser, og 
50.000 Mennesker havde samlet sig omkring det 
afspærrede Omraade, da Meldingerne om Maskinens 
Start og Passage af Hamburg og Rødbyhavn indløb 
til Kastrup. 

Kastrup Lufthavnen var paany i Festskrud med 
smældende Flag paa alle Stænger, og foran Admi
nistrationsbygningen havde samlet sig et Par Hun
drede særligt indbudte med den store Modtagelses
kommite i Spidsen. Københavnerhumøret domine
rede udenfor Rækværket. Langs Hangarerne stod 
de talrige Automobiler, der skulde med i den Kor
tege, som Modtagelseskomiteen havde arrangeret 
fra Kastrup til Raadhuset, hvor Højriis og Hillig 
skulde modtages. Clauson-Kaas, Arvid Hansen og 
H. J. M. Jensen underholdt de ventende Tusinder, 
og Redaktør Svend Carstensen gentog for tredie 
Gang Lufthavnens Sceneri for Radioens talrige Lyt
tere. Omkring Champagnebordet gik Direktør Tyge 
Rolhe, Sundflyveren Robert Svendsen, Cai Caspersen, 
Flyveren Poul Pollner, den svenske Flyver Lindner, 
Politiinspektør Mellerup i Galla, Kommandørkaptain 
Grandjean, Direktør Krebs, Leo Sørensen, der ar
bejdede meget intenst for at holde Havnepladsen 
fri, Direktør John Larsen, Redaktørerne Hasager, 
Sven Poulsen, Nic. Blædel, Axel Gerfalk, Mr. Bech, 
Mr. Bridge, Kaptajn Hague, Fru Højriis, hendes 
Datter og Nervøer, saml Trafikminister Friis Skolle. 

Kl. 1'1 fløj 12 af Hærrens og Marinens Maskiner 
"Liberty" imøde, og Kl. 14,10 rørte den rød-hvide 
Atlanterhavsmaskine Lufthavnens Grønsvær. De ri-
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dende Betjente havde svært ved at holde de Ind
budte tilbage, da Højriis kørte op foran Admini
strationsbygningen. Her blev han og Hillig næsten 
trukket ud af Maskinen. Lang og genert traadte 
Holger Højriis ned paa Jorden. En stor, solbrunet 
Gut med rolige Øjne og et sympatisk Væsen. Han 
modtog de jublende Lykønskninger med et forsagt 
Smil og saa sig om efter sin l\Ioder. Med Hatten 
halvvejs revet af, naaede Fru Højriis frem til sin 
Søn, og dette Gensyn mellem Moderen og Drengen, 
der var fløjet over Atlanten, var et af de mest 
gribende Øjeblikke ved hele Festen. Saa lraadte 
Trafikministeren frem: 

Maa jeg paa den damke Regerings Vegne lyk
ønske Dem for Deres Daad! Hø.iriis takkede he
væget, og blev nu sammen med I lillig, der var 
blevet trykket, kysset og omfavnet af de lo ameri
kanske Bankdirektører, trukket op paa Champagne
bordet, hvor Direktør Tyge Rolhe foran :.\likro
fonen tog Ordet: 

Herr Holger Højriis ! 
Straks da det med Sikkerhed vidstes, al De og 

Mr. Hillig var startet fra Harbour Grace under 
gunstige Vejrforhold, lraadte en Kreds af danske 
og amerikanske Mænd sammen for at berede Dem 
en festlig Modtagelse. 

Paa denne Komites Vegne, i hvilken findes Re
præsentanter for den danske Regering, Københavns 
højeste kommunale, civile og mil i lære l\'Iyncligheder, 
den danske Presse, Det Kongelige Danske Aeronau
tiske Selskab, Foreningen Danske Flyvere saml de 
her boende Amerikanere byder jeg Dem h.iertelig 
velkommen, idel .ieg dertil fø.ier vor varnwslc Lyk
ønskning til den trods alle Vanskeligheder lykkelige 
gennemførte Flyverhedrifl. 

De lod unægtelig vente lidt paa Dem, og lad 
mig have Lov til at sige, al var Dag<'n i Gaar en 
bevæget og anstrengende Dag for Dem og ~Ir. Hillig, 
saa var den sandelig ogsaa i nogen Grad hPvæget 
og anstrengende for os Københavnere. Urigtige i\Iel
dinger om Flyvemaskiner set ved Helgoland og 
over Sønderjylland bevirkede, at hele København, 
ja, hele Landet ventede Dem allerede i Gaar ved 
12-Tiden. Alt som Timerne gik uden paalidelige 
nye Meldinger, svingede Stemningen fra Haah til 
dybeste Frygt, men som Frygten var paa sit hojeste 
kom i Aftes den befriende Meddelelse, al De var 
landet i Krefeld , men vilde flyve videre til Koben
havn med det samme. Del tjener Dem til stor /Ere, 
at De ikke fristede Skæbnen til del ydersle, men 
at De blev i Bremen i Nat. Trods al Udmallelse 
og Slid paa Sjæl og Legeme· har del sikkert ikke 
været nogen let Beslutning for Dem al lage. Var 
Københavnernes Skuffelse stor i Nat, saa er GI æden 
over at modtage Dem og i\Ir. Hillig i Dag ikke 
mindre. 

Det er ikke førslc Gang, en Flyver "krydser 
Dammen", men lhe Liberly Flight er del l'orste 
lykkelig gennemførte Forsøg paa en direkte Flyv
ning New-York- København, og blev det end ikke, 
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som planlagt, en non stop flight, saa er De dog 
den første danske Mand, der med Rette bærer det 
stolte Navn af Atlanterhavsflyver. Vi, Deres Lands
mænd, er glade og taknemmelige over, at en dansk 
Mand atter en Gang i Gerningen har vist, at Dan
mark ogsaa kan være med i det store internationale 
Kapløb i Luften. 

Fra den Dag i Juli mm, da Englænderne Alcock 
og Brown for første Gang fløj fra New Foundland 
til Irland og til nu, er den aeronautiske Videnskab 
og Teknik gaaet frem med mægtige Skridt, men 
endnu den Dag i Dag er en Flyvning fra den nye 
til den gamle Verden en Bedrift. Til al udføre den 
kræves ikke alene aarelang Erfaring som Flyver, 
der kræves personligt Mod og en ukuelig Vilje. De 
har, ikke mindst under de Vanskeligheder, De 
mødte undervejs, vist, al De har delle l\Iod og 
denne Vil.ie, og derfor hilser og hylder vi Dem i 
Dag. Som cl synligt Bevis paa vor Taknemmelighed 
og Beundring beder jeg Dem paa K. D. A S.' Vegne 
modtage vor gyldne Plaquette. Den er i al sin Be
skedenhed Selskabets hø.iesle Udmærkelse, og ingen 
kan være mere værdig til al modtage den, end De. 

Deres Navn flyver i disse Dage Verden over, og 
med del bæres Danmarks og Københavns Navne 
til de fjerneste Egne. De vil andetsteds, ikke mindst 
i Deres nye Fædreland, maaske blive fejret med 
større Pragtudfoldelse end her, men intetsteds vil 
De blive modtaget med større H.iertelighed med 
større Begejstring end her i Deres Barndoms gamle 
Land. Det er ikke alene Deres Moders Hjerte, der 
efter angstfulde Timer nu banker Dem i Møde med 
Glæde og Stolthed, alle danske Hjerter glæder sig 
med hende over, at De overvandt alle Vanskelig
heder, og at det lykkedes Dem at gennemføre den 
dristige Færd. 

Hø.iriis takkede : Det er det største Øjeblik i mit 
Liv, sagde han paa daarligt Dansk. Hurra-Raabene 
rungede, og Kohenhavnerne bag Indhegningen fulgte 
med. I Formandens Fraværelse talte Mester Peter 
Nielsen dernæst paa "Danske Flyvere"s Vegne: 

Jeg har den Ære at byde Dem velkommen til 
Danmark. Vi hylder Dem for den smukke Maade, 
hvorpaa De førte Dannebrog over Atlanten. Vi er 
stolte af at kunne regne Dem som Kammerat iblandt 
os. Det er ikke ved el Tilfælde, at De har opnaael 
at være den første Dansker, som gjorde den van
skelige Rejse. Vi ved, at forud ligger langvarige 
Forberedelser, som kun ved sejg Energi har kunnet 
føre til del heldige Resultat. Del Maal, De satte 
Dem, har De naaet trods Farer og Besværligheder. 
Tre Flyver-Hurraer for Holger Højriis og Otto Hillig! 

Atter rungede Hurraraabene. Højriis og Hillig stod 
glædestraalende under lo mægtige Laurbærkranse 
og modtog Hyldesten, Hø.iriis i blaagraa Pullover 
og lange Støvler, Hillig i brunt .Jakkesæt og stiv 
Flip. Redaktør Niels Hasager takkede paa Politikens 
Vegne Iløjriis for hans ærefulde Bedrift, som havde 
baaret Danmarks Navn frem, og Hillig, fordi han 
havde gjort det muligt at knytte Luftbaandet mellem 

I 
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København og Amerika. Redaktør Svenn Poulsen 
afsluttede Talernes Række med endnu en Hyldest 
til de to Mænd, hvorefter Højriis takkede for Mod
tagelsen. Han kunde ikke finde Gloserne paa sit 
Modersmaal. I 8 Aar havde han kun talt Engelsk, 
og Moderen, der stod bagved, maatte hjælpe ham 
paa Vej. - ,,.Jeg er saa glad over, at det faldt i min 
Lod at fuldføre denne Flyvning", sagde Højriis, ,,jeg 

Holger Højriis og Otto Hilllg. 

har gjort den til Ære for gamle Danmark og Nav
net Højriis. Tak." 

Under Eskorte af ridende Betjente kørte Højriis 
Lufthavnen rundt i Prins Eriks Auburnvogn med 
Cai Caspersen ved Rattet. Ungdommen løb raa
bende efter den og forsøgte at faa fat i Flyverens 
Hænder. En Hyldest som denne har nogen dansk 
Flyver aldrig faaet. Fra Lufthavnen kørte den mæg
tige Kortege ind gennem det flagsmykkede Køben
havn. I Spidsen kørte Politiinspektør Mellerup, der
efter Højriis og hans Moder, saa Direktør Bridge 
og Tyge Rothe og derefter Hillig, Højriis Søster 
og Direktør Bech. Turen gennem København for
mede sig som et Triumftog. I tætte Rækker stod 
Københavnerne helt ind til Raadhuspladsen, og al 
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Færdsel var standset. Kortegen blev sprængt i den 
voldsomme Trængsel, og da man naaede frem til 
Raadhuspladsen, modtages Flyverne af et mægtigt, 
hurraraahende Menneskehav. Paa Trappen modtog 
Borgmester Hedebol Flyverne og deres Venner. 

- ,,Vi kan ikke alle være Flyvere", sagde Borg
mesteren. ,,Men gennem Deres Bedrift har vi faae! 
et Bevis for, hvad Mod, Udholdenhed og Energi 
betyder". Derefter inviterede Borgmester Hedebol 
til en Festbanket paa Raadhuset den næste Aften . 
Leveraabene gjaldede paany, og Højriis takkede 
hjerteligt paa sit ubehjælpsomme dansk-engelske 
Sprog. · 

Flyverne blev fra Raadhuset i Guldstol baaret 
over til Palace Hotel, hvor der var reserveret en 
Fyrstesuite til dem. Fra Balkonen talte Højriis til 
Menneskemængden og udbragte et Leve for gamle 
Danmark. Hillig erklærede, at han aldrig havde 
anet, at der var saa mange Mennesker i København. 

Højriis Værelse var som en duftende Blomster
have og Gaver fra alle tænkelige og utænkelige laa 
rundt omkring, samt et Par Hundrede Breve fra 
Tiggere, Beundrere og Venner. Fra Kongen mod
tog Højriis et Lykønskningstelegram samt Ridder
korset. Kongens Telegram lød: 

Ønsker Dem og Deres Fælle til Lykke med den 
fuldførte Flyvning Amerika-Danmark. 

Christian Re.x. 
Den danske Lindbergh fik alle mulige Tilbud 

straks ved sin Ankomst fra Firmaer, der vilde for
ære ham Garderobe og bruge ham i Reklameøjemed. 

Sytten Timer i Uvished over Havet. 

Selve Flyvningen har sin egen, interessante Hi
storie. Højriis skildrer Turen som meget anstren
gende. Indledningen til Flyvningen skete for et Par 
Aar siden, da han mødte Fotograf Hillig, der fik 
samlet de 22.000 Dollars sammen, som Arrange
mentet og Indkøb af Maskinen har kostet. Der fore
toges først en Prøveflyvning til Florida paa 1200 
Miles, og derefter kendte Højriis ,,,Liberty" saa godt, 
at han turde gaa over Havet med den. Han star
tede 13 Timer efter at Gatty og Post havde forladt 
New Foundland paa Rekordflyyningen til Berlin, 
som gennemførtes paa 148/ • Time. Vejret var godt 
det første Stykke Vej, men saa indtraf en stærk 
Taage, der tvang Flyverne op i 4000 Meters Højde. 
I 17 Timer fløj Højriis i Uvisaed over· Atlanter
havet. Det var som en Blindflyvning, fordi der 
intet var at se, overhovedet intet udover mælke
hvide Taagebanker. Højriis erkender aabent, at det 
ikke var ham, der førte "Liberey", men Maskinen, 
der førte ham. De spiste undervejs lidt Kylling og 
lidt Chokolade og drak Kaffe og Mælk fra deres 
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Thermoflasker. Efter de 17 Timers Flyvning øjnede 
de en Fiskerbaad, men den opfattede ikke Lyssig
nalerne. Maskinen gik op imod 180 Kilometer i 
Timen paa Grund af den stærke Medvind, men 
ingen af de to Mænd anede, hvor de befandt sig. 
Højriis mente imidlertid ikke Afdriften var større, 
end at han vilde ramme Irlands Kyst. Om l\Iorge
nen ved 5-Tiden opdagede Flyverne Land. Del var 
- Spanien. Til Tider var Flyverne helt nede ved 
Jorden for at se, hvor de befandt sig. Da de naaede 
Krefeld, var der kun 5 Gallons tilbage i de store 
Tanke, og begge var meget trætte. Der var ikke 
andet at gøre end at lande. I 36 Timer havde Fly
verne været i Luften, da de landede i Bremens 
Lufthavn paa Grund af Benzinmangel. Begge var 
segnefærdige af Træthed. 

De officielle Fester. 
Lørdagen skulde blive en anstrengende Dag l'or 

Højriis og hans Ledsager. Om Formiddagen havde 
"Berlingske Tidende" inviteret til en stilfuld Fro
kost paa Langeliniepavillonen, hvor der formlen 
Højriis og Hillig deltog en Række indbudte. Hedak
tørerne Svenn Poulsen og Henry Hel/sen hyldede i 
smukke Ord de to fremmede Gæster, der var kom
met flyvende hertil. Senere paa Dagen deltog Høj
riis i en Udflugt til Nordsjælland, som Foreningen 
,,Danske Flyvere" havde arrangeret. 

Om Aften fejrede Byen København Flyveren og 
hans Passager ved en Festbanket paa Raadhusel, 
hvor ialt 150 Indbudte deltog. Tusinder af l\Ienne
sker var samlede foran Raadhuset, hvor Højriis og 
Hillig l]larcherede frem sammen med deres Venner. 
Om Morgenen havde Højriis besøgt den amerikan-
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Hredersgæstcrne ankommer til Festen puu J{øbenhavns Raadhus. 
Forrest tilvenslre Hojriis. 

ske Eskadre i Havnen, og de øverste Officerer del
tog derfor i Festen. Desuden var Størstedelen af 
de Indbudte alle de "Navne", der havde været 
repræsenteret i Lufthavnen. Borgerrepræsentatio
nens Formand, Direktør Svendsen, talte for Flyve-

Frn Fakkeltoget i Tivoli. Hillig og Højriis staar midt i forreste Række. 

I 
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rens Moder, og Borgmester Hedebol holdt en smuk 
Tale for Højriis, som bevæget takkede for den 
megen Hæder. Borgmester Kaper sluttede af med 
en stemningsfyldt Tale, hvorefter hele Selskabet 
spadserede ind i Tivoli, hvor Banketten afsluttedes 
med et Fakkeltog. 10.000 Mennesker hyldede Højriis 
i Carstensens gamle Have, og her holdt Kammer
herre Krieger en Tale for de to Hædersgæster. 

Træt var Højriis, da han om Natten kom til Ro, 
men allerede Søndag Eftermiddag maatte han ud 
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mel er lukket med Triplexglas. Maskinen er byg
get af Træ og Staalrør. Kroppen og Planerne er 
beklædt med Lærred. Inde i Førerhuset har Dansk
amerikanerne paa Loftet og Væggen skrevet en 
Hilsen til det gamle Danmark. Arthur Jeppesen, 
New Castle, Delaware, skriver saaledes: ,,En Hilsen 
til alle i gamle Danmark". Andre Danskamerikanere 
og Venner af Flyverne har sendt deres Initialer 
med over Atlanten, skrevet med Blyant under 
Sol kom passet. 

Bellnnca-:llonoplnncl. Bæreplanernes: spændvidde:cr J.1,7 m. KroppensjLængde 8,7;::m::_11fotor 300 HK. W right Whlr)wind. 

igen, først til en, Tonefilmsscene i Lufthavnen for 
et tysk Selskab og saa til Gallopløb. 

,,Liberty". 
Under Virak'en 9g Begejstringen omkring Fly

veren, blev "Liberty" hengemt i Lufthavnens store 
,,Gæstehangar". ,,Liberty" er et Bellanca-1\lonoplan, 
forsynet med en 9-cyl. 300 HK vVright-Wirlwind 
Motor og er af samme Type, som bl. a. Chamherlin 
og Levine brugte paa deres Berlinerflyvning. ,,Li
berty" er udstyret med de fineste og mest moderne 
Navigationsinstrumenter. I det lille Førerrum findes 
"Pioner turn indicator", Jordinduktionskompas, der 
er anbragt i Maskinens Bund, Sekstant og Solkompas. 
Landingshjulene er forsynet med hydrauliske Brem
ser, og i Stedet for den ordinære Haleslæber har 
Maskinen et lille Hjul med Ballonring yderst paa 
Halespidsen. Maskinens Maksimalhastighed er 180 
Kilometer i Timen, og for at have Brændsel nok 
til den lange Tur har man maattet indrette mæg
tige Tanke. der hvor ellers Passagererne har Plads. 
Tankene rummer ca. 2400 Liter. Hele Førerrum-

Paa Visit til andre Byer. 
Mandag Middag Kl. 13 fløj Højriis sammen med 

Hillig til Berlin. Inde hag Maskinens store Benzin
tank sad Bankdirektør Bridge, der cfterhaanden 
har faaet Navnet Kontrakt-Bridge. I Spreestaden var 
Modtagelsen ikke saa stor som i København, kun 
en Afskygning deraf, og Tirsdag Aften vendte Fly
verne tilbage. En Provinstourne danner nu Afslut
ningen - den foreløbige Afslutning - paa Højriis' 
Triumftog. .. .. 

• 
En Mand var det, der kom hertil, en Flyver som 

hans danske Kolleger med Glæde har optaget i 
deres Rækker, og hans Bedrift vil smelte ind i 
Atlanterhavsflyvningens bevægede, dramatiske og 
hæderfulde Historie. 

Ogsaa Hillig fortjener en Tak for sin store Indsats. 
Takket være hans Medvirken er Flyvningen blevet 
til Virkelighed. Otto Hillig nøjedes imidlertid ikke 
med at være Financier, - han fløj selv med paa 
Turen. -" · 

I 
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Jorden rundt paa 9 Døgn. 
En imponerende Præstation. 

Post og:Gnlly's Rute Jorden rundt . 

lll
NSDAG den 1. Juni om Aftenen landede de 

to amerikanske Flyvere, Willy Post og 
Harold Gally, paa Roosevelt Flyvepladsen 
ved New York efter at have foretaget en 

Fly\tning Jorden rundt i Løbet nf ca. 9 Døgn. En 
uhyre Menneskemængde hilste de lo Flyvere ved 
Ankomsten til New York for deres storslaaede 
Præstation, der uden Overdrivelse kan betegnes 
som den hidtil største Bedrift i Flyvningens Hi
storie. 

sagde Willy Post efter Landingen i New York. Ikke 
desto mindre er Turen blevet gennemført efter 
Programmet. Alt Slags Vejr har de mødt, snart 
hrændende Hede og snart isnende Kulde. l\Ien alle 
Vanskeligheder er blevet overvundne; - støt og 
sikkert har de navigeret over de lange, øde Stræk
ninger, og med usvigelig Sikkerhed har de fundc•l 
frem. 

Til deres store Flyvefærd har de anvendt cl Lock
heacl-1\Ionoplan. De startede l\Iandag den 22 . .Juni 
fra New York og har gennemfløjet følgende Stn~k
ning: New Foundland, Chester (England), Bcrli11 , 
Moskva, Novosibirsk, Irkutsk, Blagovestschensk, ~o
rne (Alaska) , E<lmon<lton (Canada), Clevelnn<l, New 
York, ialt en Distance paa ca. 25.000 km. Hele Turen 
har varet X Dogn, 15 Timer, 15 l\Iinutter. 

Jorden rundt - ca. 25.000 km - paa 9 Døgn, 
med samme Maskine og samme Besætning er en 
imponerende Ydelse, dels hvad l\Ialeriellet angaar, 
men' i endnu højere Grad en Kraftpræstation fra 
de to Flyveres Side. 

"Vi har ikke sovet mere end 18 Timer iall", 

Dansk Flyver hædres. 

l [GUE Internationale des A viateurs, der allerede har hæd
ret adskillige Flyvere Verden over, har besl u tiet al 
tildele Trafikflyveren, Lø.itnant S. Steinbeck Ligaens 

Trofæ for Aaret Hl31. Begrundelsen herfor er den, al Lo.it
nan l Steinbeck har virket som Trafikflyver siden den l ,I, i\Iaj 
1 H20, og i den forløbne Periode fløjet henved 440.000 km uden 
noget Uheld for Passagererne. 

Trofæet er i langt de fleste Tilfælde blevet givet for Enkelt
bedrifter, og det maa derfor hilses med særlig Glæde, at Li
gaen ogsaa tænker paa at belønne det støtte, regelmæssige, 
daglige Arbejde for Flyvningens Sag. 

"FLYV" overbringer sin h,ierteligste Lykønskning til den nye, 
danske Indehaver af det smukke Trofæ. 

!forvejen indehaves det af følgende danske Flyvere: 
Kaptajn Bo/ved, 
Kaptajn Bjarkov samt 
Søløjtnant Barms. 
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Cf;RYKSAGEW, 

PROTOKOLLEW, 

K ONTORAR TIKLEW, 

~EGNEMATERIEL 

TEL~P. 
255~ 
Ul303 
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HURTIG 6KSPEDITION 

& [BILLIGE PRISER 

UGUST BANG 
Boghan.deJ,Papirhan.del 

Bogtryb.l:2.er-i 
<t.JesterbPogade GO 
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2552 
l3B03 
13404 
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• 
TELEFUNKEN 

Radiostationer til Luftfartøjer 

Største Driftssikkerhed - letteste Betjening 

Ingen Akkumulatorbatterier 

Ringe Vægt 

• 

Sikkerhed i Luften ! 

IRVIN 
FALDSKÆRME 

anvendes i over 

30 
LANDE 

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

Det Danske Luftfartselskab % . 
København. 

Generalrepræsentant for 
A.-8. Aerotransport, Stockholm - Deutsche Luft Hansa A.-6., 

Berlin - Koninklijke Luchtvaart Mij., Haag, m. fl. 

,,The Scandinavian Air Express." 
Malmø-København- { Rotterdam- London 
Hamburg-Amsterdam Ro~erdam- ~ntwerpen-

Brussel- Paris 

9.00 9.15 København 18.25 19.15 

I lt:15 Hamburg 16.15 I 
13.35 14.35 Amsterdam 13.45 15.35 

16.15 Rotterdam 12.50 
16.45 Antwerpen 11.40 
17.20 Briissel 11.05 

16.45 19.25 Paris 9.00 12.00 
16.35 18.40 London 9.30 12.30 

Daglig undtagen Søndag. 

Oplysninger og Billetter faas i alle Rejsebureauer samt 
Izas Det Danske Luftfartselskab A/s. 



Aristokraten blandt Motorcycler 

Et B. P. Mærke 

Uovertruffen Konstruktion 
Højeste britisk Kvalitet 

Billigste danske Priser 
8 fremragende Modeller - Priser fra 

Kr. 1075.oo 
Forlang Prospekt 

Bohnstedt Petersen 
Kr. Bernlkowsgade 2 - Te lefon 1131 

~~ ,~.,.,. 
Herhjemme fra 

Udnævnelser. 
Chefen ror l\larinens Flyvevæsen, Or

logskapta.in A. E. l'. Gram(iean, er blevet 
udnævnt til Kommandorkaptajn. 

Premierlojtnanterne ved Hærens Fly
verkorps Ørum og Braunstein er blevet 
udnævnt til Kaptajner. 

Dansk Flyver til Grønland. 
Den 2,1. .I uni afrejste Marineflyveren, 

Søminemester Victor Petersen, med 
"Hans Egede" til Gronland, hvor han 
skal bistaa den tyske Atlanterhavsfly
ver, von r;romw, med dennes Forsogs-

Luftfartforsikringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Fraktion for Danmark 
Tlf. Central 12 793 

•:> 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 

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

er; al rige berømte Flyvere Verden over benyfler: 

BOSCH-Xagneter 
BOSCH -Startmagneter 

BOSCH -cr;ændrør 

BOSCH -1Jynamoer 

6OSCH -Startere 

BOSCH- Gummikoblinger 

A/s MAGNETO . . . . 
: København Ø. - Øster Farimagsgade 28 : . . 
: Tlf. 13852 Generalrepræs e nta nter for T lf. 13852 : 
: R obe r t Bosc h A-G .. Stu ttg art : . . . . .......•........•........•......................................•....................•....... .............. ...•••...•••.. 
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NYE BØGER 
Major l'iclor ll'. Page: 

The A. B. C. of Gliding and 
Sailflying . . . . . . . . . . . . Kr. 10.50 

Norman Marmilla11 : 
An Hour of Aviation .. Kr. :-t50 

Charles E. Lee : 
The A viation Year Book 1931. 

Kr. 10.50 
C. F. Snowden Gamble : 

The Air Weapon Kr. 12.50 

Leslie S. />olier : 
The Navigation of the Air; and 
Meteorology. 

lllustreret, ca. Kr. 15.50 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Tel1. 2552 - 13303 - 13404 
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l'lyvn inger over Gronlands Indlandsis. 
Flyvnin«ernc der c;;kal foretages med 
l' ll Donfier- \\"af 1rnabe"vndes i mciret 

' t,,J' t, 

nær Fremlid. 

F . . I. J.-Konyres. 
Som Rcpr:csen lan l for Det J(on «elige 

Danske .\erona II liske Selskab har Olierst
loj lnan l Forslev deltaget i den nylig ;.lcd
lundne F . . \. L-Kongre, i Bukarec;;l. 

Den IHL";le Kongres skal afholdes i 
llaaag. 

D. D. L. 's Nyanskaffelse. 
I>en 1. .Juni modlog Det Danske Lult

farlselskab den Dessou lter Turi,trlyve
maskine, som Selskabet for nogle l\laa
neder -.i den havde bestilt i England. 
Den blev l'lojel hertil al' IJessouller
fabrikens Indflyver, Kapta.in Styra11, og 
som Pas;.ager medfulgte Firmaets her
v,crende Hepr:c~entant, Ingenior Cai 
Caspersen. 

Den nye l\laskine skal anvendes til 
Befordring al' Passagerer paa lejligheds
vise Flyvninger. 

Hørt i Lufthavnen. 
Ung Dame: ~Il vad er et l\lonoplan ?" 
Sagkyndig Ledsager: ,,Det er en Fly

vemaskine, der kun har eet Plan". 
Ung Dame: "Paa hvilken Side sidder 

det'!" 
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NYE BØGER I 
No, man M acmil/a11 : 

The Air Traveller's Guide to 
Europe. 10 Kort og 30 Fotogra-
fier . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 10.00 

C. F. Snomden Gamble: 
The Air Weapon. I. Del. 

Kr 12.50 
Norman ,llacmilla11 : 

lnto the Blue . . . . . . . Kr. 8.50 

Norman ,llacmilla11 · 
The Art of Flying . . . . Kr. 71 .00 

G. Gibbard Jackson: 
World's Aeroplanes and Air
ships. Illustreret. ... ca. Kr. 9.50 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, Købenliavn V. 

Telf. 2552 - 13303 - 13404 
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GIVES CONSTANT TAUTNESS 

TITANINE DOPE-PRfEPARATER er uovertrufne i Holdbarhed og . 

= giver største Stramhed med mindste Vægt 

TIT ANINE CELLULOSE- LAKKER er anvendelige til alle Metal
dele og giver højeste Grad af Holdbarhed og er modstandsdygtigt 
- overfor Olie, Benzin, Saltvand o. s. v. -

Enefabrikanter: ~esii"erran! 2312. ~Å(London N.W.9) 
NewYork(U.SA.l 
Milan Utab,.l 
Bremen (l>fflNIIY1 

TITANINE-EMAILLITE LIMITED Regent 4728. 
Tlll!Pam5 a, cables, d • 

•l'etratiu. Pia:;Y,Lon on. 
Hovedkontor: 175, Piccadilly, London, W, 1 

FALDSKÆRMEN "ROBUR" 

Generalrepræsen tanter: 
Carl H. Lundholm Aktiebolag, 

Stockholm 16. 

- Styrke og Sikkerhed -

Repræsentanter i Danmark: 
Alfred Raffel A/s 

Farvergade 15, København K. 



Kaptajn F. B. Christiansen 
Chefen for Dornier DO-X, Verdens 
største Flyvebaad, udtaler efter Ankom-
sten til Sydamerika: "Gargoyle Mobiloils 
fortræffelige Kvalitet har gjort den transat-

la~tiske Flyvning mulig. Kom- -A~~.- . 
phmenterer Dem for Dere~ ~~,..,;;_~~ 
Service ~ Samarbejde". !=1_!9 

GARGOYLE DOBILOIL 
AERO "H" 

V A.. C U U 1'I O I L C O 1'I P A.. N Y A/s 
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• 

~RYKSAGE~ 

PROTOKOLLE1?, 

K ONTORAR TIKLE~ 

~EGNEMATERIEL 

TELt!F. 
2552 
10303 ,a,.~ 

HURTIG {iKSPEDITION 

& {BILLIGE PRISER 

Boghan.deJ, Papirhandel 
Bogtryb.kerl 

<Veste'l"brogade 60 

TELEF. 
2552 
t3B03 
1361,04 

• . . 
• 

. . . . . . . . 
• • . . 
• • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• . . . . . . 
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Abonnement paa FLYV 
kan tegnes i enhver Boghandel 

50 Øre pr. Nr. - 6 Kr. aarlig 

REN DRØJ 



SELSKAB 

Nr. 8 August 1931 4. Aargang 

Redaktion: 
J. Foltmann, 

Tel1. Amager 2613 y, 

Snorresgade 7. 

INDHOLD : Tysklands største Lnndflyvemnskine i regelmæssig Lufttrafik, S. 65. - Fran
krigs berømteste Flvvere gæster Københuvn. S. c;r, - Dieselmotoren i Lult
trolikens TjPneste ·s. 67. -- Bøger, S. 68. - Lultfyr poo Luftruten J{øben
hovn - Rødhyhuvn, S. 60. - Fra Svll'vellyvningerne ved Rhen, S. 70 - Et 
Besøg hos . Svenskn Flyglilrbundet", S. 71. - Flyveulykken ved Tender 
den 23. Juli, S. 72. - Herhjemme fru , S 72. 

Ekspedition: 
August Bangs Forlag, 

Tel1. 13.303 - 13.404, 

Vesterbrogade 60. 

Tysklands største Landflyvemaskine i regelmæssig Lufttrafik. 

Junkers G. 38. 

II
EUTSCHE LUFT HANSA har i disse Dage forøget 

· sin Luftflaade med den store Junkers G. 38, 
der med Registreringsnummer "D. 2000" er 
blevet indsat paa Ruten Berlin-Amsterdam 

-London. Forinden denne Tysklands største Land
trafikflyvemaskine er blevet taget i Brug til den 
regelmæssige Lufttrafik, har den foretaget en Del 
Flyvninger til forskellige større Byer og har bl. a. 
været ude paa en europæisk Rundflyvning, der 
strakte sig over 9000 km. I alle de Lufthavne, hvor 
Maskinen landede, var.store Menneskemængder mødt 

op for at se Luftkæmpen, der har en Spændvidde 
paa 45 m og en Længde paa 23 m. 

Den er udstyret med fire Junkers Motorer paa 
tilsammen 2400 HK., der giver den en Marchhastig
hed paa 184 km og en største Hastighed af 20-1 km 
i Timen. Dens Lasteevne omfatter foruden 2000 kg 
Post og Gods endvidere 15 Passagerer, der har 
Plads i en rummelig Kabine, udstyret med brede, 
læderbetrukne Lænestole og et Bord til hver Pas
sager. Der eksisterer ikke nogen anden Flyvema
skine, hvor Passagererne har saa megen Plads ti] 
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deres Raadighed som i G. 38. Gennem en Korridor 
kan Passagererne spadsere ud i Udsigtskabinerne, 
der er indrettet i Planets Forkant (inde ved Kroppen 
og paa begge Sider af denne). Vinduerne herude 
følger Planforkantens Runding, hvorved der er skabt 
den herligste Udsigt ikke alene opefter, men ogsaa 
til det forbipasserende Landskab underneden. For 
Passagerernes legemlige Velbefindende sørger "Mi
tropa-Stewarden" fra sit velforsynede, elektriske 
Køkken. 

"D. 200W nærmer sig stærkt det ideale "flyvende 
Plan", der ifølge hele sin Konstruktion søger at 
reducere Luftmodstanden til et Minimum. Kroppen 
er- saa at sige forsvundet, i det mindste det Stykke, 
der svarer til Bæreplanets Dybde; men til Gengæld 
er Planets Tykkelse af saadanne Dimensioner, at 
en voksen Mand kan gaa oprejst derinde. Den store 
Plads, der paa denne Maade er fremkommet, ud
nyttes til Lastrum. Det er imidlertid ikke alene Post 
og Gods, der har Plads inden i Planet, men ogsaa 
Besætning og Brændstoftanke samt de frie Motorer. 

Motorernes Anbringelse indeni Planet er af stor 
Betydning. Dels yder de ingen Luftmodstand, og 
dels er det muligt for Mekanikerne at tilse i\foto-

Nr. 8 

rerne under Flugten i Luften. Det er derved muligt 
at foretage Reparationer undervejs, og man kan 
endog i givet Tilfælde standse en af Motorerne for 
at foretage et effektivt Eftersyn. 

Endelig har man indført en Fordeling af Flyve
maskinens Føring. Efterhaanden som Maskinerne 
vokser i Størrelse, og der indføres nye, kompli
cerede Instrumenter, hovedsagelig Lil Brug i daarligt 
og taaget Vejr, bliver det vanskeligere for Flyverne 
i de store flere-motorede Maskiner at overse alle 
Instrumenter. Som Følge deraf har man i G. 38 
maatte fordele dette Arbejde. Alle Kontakter, Re
guleringsanordninger og Kontrolinstrumenter, med 
Undtagelse af Omdrejningstæller, Gashaandtag samt 
Magnet-Hovedkontakten, er ikke mere anhragl i 
selve Førerrummet, men derimod i cl s:crligl 
lnstrumentrum bag Flyveren, og her residerer 
Chef-Ingeniøren, som stadig er i nø.ie Kon lakl med 
Flyveren. I selve Førerrummet er foruden de forsl
nævnte Instrumenter ogsaa anbragt Navigationsin
strumenterne. Motorerne og Brændstoftankene tilses 
af saakaldte "Plan-Mekanikere". Til Forbindelse 
mellem Besætningens forskellige Medlemmer an
vendes Maskintelegraf og elektriske Lydsignaler. 

Frankrigs berømteste Flyvere gæster København. 

Efter Ankomsten til l{ostrup Lufthuvn. Fro vens tre: l\ommunclnnt Girier, h:011111111ntl ,111t l',//etier ,l'Ofay, l{omman<lunt /;c/aitrc, l{uplujn CO\lrs, 
General ,te Goys, l{aplnjn Arracl,art, l{optnjn Clwl/e og l{oru11111ndu11t Riynot. 

II
REDAG den 11. .Juli om Eftermiddagen ankom til Ka
strup Lufthavn en Gruppe paa seks franske Militær
flyvemaskiner, der paa en Tur Europa rundt gjorde 

· et Par Dages Ophold i København. De fremmede 
Gæster var otte af Frankrigs mest berømte Flyvere, hvis 
Navne iøvrigt er kendt Verden over for de store Flyve
bedrifter, hver især har udført. 

To Grupper danske Militærmaskiner, under Kommando 
af Kaptajnerne Herschend og Bjarkov, fløj de fremmede 
imøde og lerlsagede dem det sidste Stykke Vej til H.astrup 
Lufthavn. Iler qlev de modtaget af Chefen for Generalstaben, 
Generalmajor Prior, samt Chefen for Flyverkorpset, Oberst
løjtnant Førslev. Endvidere var tilstede ved Modtagelsen den 
franske Minister, samt Repræsentanter fra Marinens Flyve
væsen, Foreningen Danske Flyvere og Det Kgl. Danske Aero
nautiske Selskab. 

Om Lørdagen var de franske Flyvere Krigsministeriets 

Gæster under en Udflugt Lil Nords.iælland, og efter 11,iem 
komsten herfra havde Dagbladet "Politiken~ arrangeret en 
stilfuld Reception i Bladets Festsal. 

Alle seks franske Luftfartøjer var eenmolorede, tosædede, 
militære Landflyvemaskiner. Der var lo Breguel 27 med 
500 HK. Ilispano-Suiza, to Breguet 27 med 500 IIK. Henaull, 
een Potez 39 med 500 IIK. Hispano-Suiza samt en Potcz .iO 
med 050 IIK. Lorraine Courlis Motor. 

Allerede Søndag den 12. om l\forgenen forlod Gruppen 
København paa sin videre Rundtur Lil Norge, Sverrig, Fin
land, Letland, Litauen, Polen, .Jugoslavien, Rumænien, Bul
garien, Tyrkiet, Grækenland, Italien og Schweilz. 
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Dieselmotoren i Lufttrafikens Tjeneste. 

D 
EUTSCIIE LUFT HANSA har 

i disse Dage overtaget 
en Trafikflyvemaskine, 
udstyret med en Raaolie

motor, og ved denne bemærkel
sesværdige Nyanskaffelse indledes 
et helt nyt Afsnit i Flyvningens 
Historie. Nyerhvervelsen er en 
.Junkers G. 24, der normalt er 
udstyret med 3 Benzinmotorer, 
men i det foreliggende Tilfælde 
har man fiernet de lo Sidemoto
rer og erstattet Midtermotoren 
med en Dieselmotor, der er frem
slillel pna Junkers Fabrikerne i 
Dessau. Den nye Dieselflyvema
skine skal foreløbig anvendes til 
Befordring af Post og Gods . 

• 

.Junkers Fabrikerne paabegyndte 
aller ede i Hl14/15 Arbejdet med 
al fremstille en Raaoliemolor, og 
den allerførste Type fik Beteg
nelsen "M. 0. 3". Det var en fire
cylindret Motor med liggende Cy-
lindre, idet den var beregnet til at skulle indbygges 
i Planet paa en Flyvemaskine. Helt tilfredsstillende 
har den imidlertid ikke været, for Fabrikerne i 
Dessau fortsatte deres Eksperimenter under hele 
Krigsperioden, og ved dennes Slutning havde man 
bygget en ny og bedre Type. Dens Betegnelse var 
Y. 0. 2", den havde 6 Cylindre og ydede 450 HK. 
ved 1800 Omdrejninger; Vægten androg 750 kg. De 
Erfaringer, som blev gjort med denne Motor, dan
nede Grundlaget for Firmaets Videreudvikling af 
Di ':!sel-Flyvemotoren. 

Desværre maatte Arbejdet ligge stille i Aarene 

,Jumo 4", 

,_ .. 

Junkers Uiesel-Flyvemotor ,Jumo 4". 

efter Krigen, og først i 1924/25 kunde man bringe 
en tredie Type frem, nemlig "F. 0. 3". Denne var 
femcylindret og ydede 700/800 HK. Naar Junkers 
saa ihærdigt fortsatte med at udvikle Diesel-Flyve
motoren, saa var det, fordi Professor Junkers tidligt 
og silde hævdede, at dette Princip var det eneste 
rigtige, naar det kom an paa at fremstille en Motor 
til de kommende Kæmpeflyvemaskiner. 

Efter Forsøgene med MF. 0. 3" fulgte den 600/700 
HK. sekscylindrede "S. L. 1 ", der kom frem i 1926, 
og paa Grundlag af de Forsøg, der blev foretaget 
med denne Motor, skabtes den Type, som nu er 
·blevet fundet at være saa tilfredsstillende, at den er 
blevet indbygget i en Flyvemaskine til Anvendelse 
paa de tyske Luftruter, nemlig "Jumo 4". 

" " .. 
".Jumo 4" er en vandkølet, sekscylindret Raaolie

motor, med staaende Cylindre i Række og bygget 
efter Dieselprincippet. Den er totakts med dobbelte 
Stempler og har to Krumtappe, der er indbyrdes 
forbundne ved Hjælp af Tandhjul. Indsprøjtningen 
af Brændstof sker fra to Brændstofpumper i hver 
Cylinder. 

De afsluttende Prøver med "Jumo 4" fandt Sted 
i Februar 1931, og Resultatet var en Ydelse paa 
720 HK. med en Motoregenvægt paa 800 kg. Prø
verne, der blev foretaget paa Prøvestand efter CINA
og DVL-Forskrifterne, strakte sig oyer 3 Gange 5 
Timer samt 5 Gange 10 Timer, og ved dem alle 
opnaaedes yderst tilfredsstillende Hesultater. Som 
Brændstof anvendtes Raaolie med en specifik Vægt 
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af 0,86 kg/I, som kan købes i Tyskland for 0,12 
RM./kg, og til Smøreolie anvendtes den Olie, der 
normalt bruges til Flyvemotorer. 

Prøverne forløb yderst tilfredsstillende, og med 
Hensyn til Brændstofforbrug viste Gennemsnitstallet 
ikke mere end 16G kg/HK. Time, eller med andre 
Ord en Besparelse paa 35 °/u i Forhold til en nor
mal Benzinmotors Brændstofforbrug. Yderligere 
konstateredes med Tilfredshecl, at Brændstoffor
bruget i Modsætning til Benzinmotorens ikke stiger 
med aftagende Belastning, men derimod mindskes, 
og ved en Prøve paa to Trediedel af Fuldkraft
ydelsen var Brændstofforbruget ikke mere end 
158 g/HK. Time. Da man under normal Flyvning 
altid anvender nedrcguleret Motor, er denne Egen
skab hos ".Jumo 4" af meget stor Betydning. 

• • " . 
Deutsche Luft Hansa stiller meget store Forvent

ninger til disse nye Diesel-Flyvemotorer, og for-
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uden den ene Motor, Selskabet allerede har mod
taget, har det yderligere bestilt en Serie paa Hl Stk. 
De Fordele, som Diesel-Flyvemotoren kan yde den 
kommercielle Flyvning, kan kortelig omfattes i: 

a) Betydelig Besparelse af Brændstof, forcli Var
meudnyttelsen er langt større end i Benzin
motorerne. 

h) Langt mere økonomisk Ydelse, fordi Raaolien 
kan købes for mellem Halvdelen og Tredide
len af Benzinens Pris. 

c) Der kan foretages betydeligt længere Flyv
ninger uden Paafyldning, fordi Dieselmotoren 
arhe_jder længere paa hvert kg Brændstof end 
Benzinmotoren. 

Hvad <len fremtidige Handelsluftfart angaar, er 
der ingen Tvivl om, at Diesel-Flyvemotoren vil 
kunne være medvirkende til at skabe en langt 
mere tilfredsstillende Økonomi, encl Tilfældet er 
ved en fortsat Anvendelse af Benzinmotoren. 

BØGER 
,,Der Kampf um Nobile" af Willy Meyer, Verlag Gebr. 

Radetzki, Berlin S. W. -18, 300 S. Pris: 12,00 H.1\l. 
Den foreliggende Bog er et meget interessant Værk, idet 

den paa en oyerskuelig l\laade belyser den heftige Kamp, 
der har staaet om Nobiles NaYn eller ltalia-Katastrofen. 
Forfatteren, der i he1wed tyve Aar har været beskæftiget 
ved Flyvning og L11rtfart, lægger ikke Skjul paa, at Nobile 
efter hans 1\lcning er bleYet højst uretrærdigl behandlel i 
sit Hjemland, og han sammenligner Dommen med den, der 
i sin Tid overgik den ulykkelige Dreyfus. 

Bogens Forord, der er skrevet af de kendle Videnskabs
mænd Be/wunek (der selv var Dellager i "llalia"-Ekspedi
tionen), Berson og Breit/izss, er en rlammende Protesl imod 
Nobile-Dommen, og den indledes med Ordene: ~Kampen 
om Nobile er en Kamp om Ret." -

Efter al have forklarel, hvorfor man :,aa h rigl bestræber 
sig paa al anvende Luftfartøjerne i Polarl'orskningens Tje
neste, redegor Forfatteren for hele Nobile-Sagen, og det maa 
siges, at han er gaael grundig til Værks. Klårl og sagligt 
berettes om Toglel med "Norge", Konflikten med Amund
sen, Forberedelserne Lil "Italia"-Ekspeditionen, Færden med 
,,Italia" og selve Kalastroren, Redningsarbejdet, om Aarsa
gerne Lil Fjendskabet mod Nobile og endelig om hele det 
store Unders ogelse:,arbejde, der afsluttedes med den i Ita
lien afsagte Dom. 

I sin Omtale ar delle Undersogelsesarbejde og Dommens 
Udl'nhl ~.,ar Forfatteren meget strengt Lil Værks mod den 
italienske Kommission, der har behandlet Sagen, idel han 
hævder, at denne ikke har været upartisk i sin Fremgangs
maade men meget eensidig i sine Undersogelser og Betragt
ninger Lil gun:,l for Nobile - og \Villy l\lcyer rorklarer 
megel indgaaende, hvorledes han begrunder denne ,\nlagelse. 

I det Kapitel, der hedder: ,,Nødvendigheden ar en Hevi 
sion'·, siges der: ~Den moralsk (og delvis ogsaa okonomisk) 
odelæggende Komissionsdom over Nobile er utvivlsomt el 
afskyeligt l\lisgreb. En Hevision er uundgaaelig. Genopla
geisen bor ikke \'ente længe paa sig . .Jo hurtigere den 
kommer, desto bedre for Italiens Anseelse." 

Til Slut hævder Forfatteren; al den utvi vboml uhørte 

Uret, der er begaaet overfor Nobile, burde gøres god igen, 
og Lurtfarlsfolk hele Verden over burde forlange en Gen 
oplagelse af Nobile-Sagen, vel at mærke paa en mere uparl 
tisk l\laade end før. 

Bogen er meget fængslende skrevet, og selv om Forfal
teren klart og tydeligt lægger sin Mening for Dagen, e1· 
dette dog sket paa en saglig og taktfuld Maade. 

Del er en Bog, der burde læses af alle, som har fulg 
Begi Yenhederne indenfor Luftfarten de senere Aar. 

"The Story of the Airships" af H11g/z Allen, udgivet af 
Goodyear Tire & Rubber Co., 70 S. 

Del kend le Gummifirma, hvis Luftskibsafdeling i Amerika 
er i Færd med at bygge Verdens største Luftskib, har ud
givet en Bog 0111 Luftskibets Historie. Den smukke Bog med 
de mange ypperlige Illustrationer fortæller i korte Træk 
om Luflskibels Historie, idet der naturligvis særligt - og 
berelligel - omtales den store Indsats, som Goodyear selv 
har gjort paa Ballonfremstillingens og Luftskibsbygningens 
Omraade. 

Ar s:Prlig Interesse er Beskrivelsen af det store Luftskib, 
der nu nærmer sig sin Fuldførelse, og som bliver byggel 
til den amerikanske l\larine. 

,,Weltluftverkehr und Weltluftpolitik" ar Uic/wrd /Je11-
11i11g, Zenlralverlag, Berlin \V. 35., 60 Sider. 

Erlerhaanden som Luftfarten og Luftlrafiken Landene 
imellem har udviklet sig, er der ganske naturligt opslaaet 
adskillige nye l'roblemer - og nye Muligheder ror Udnyt
telsen af Lurtrartojerne. Herom skriver Richard Henning i 
den roreliggende Bog, idet han nærmere redegør for de 
Problemer, der har mest almen Interesse. 

Af Bogens Indhold. skal bl. a. nævnes Kapitlerne om: 
Overgangen Lil Verdenslufttrafik, den nationale Kamp om 
Luftvejene, Problemet Natflyvning, Lufttrafikens Økonomi, 
Flyvemaskine contra Luftskib, Privat- eller Statslufttrafik, 
den kommende Lufttrafik i arktiske og antarktiske Egne, 
kunstige Øer i Atlanlerhavet 111. m. 

I sin kortfalle Form giver Bogen en udmærkel Oversigt 
over Verdenslufllrafikens Problemer. 
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Luftfyr 
og Nødlandingspladser 

paa Luftruten 
København-Rødbyhavn. 

EIL Brug for den betydningsfulde 
Natflyvning paa Luftruterne er 
Opførelsen af de 5 Luftfyr mel

lem København og Rødbyhavn tilende
bragt, saaledes at Fyrbelysningen paa 
hele den nævnte Strækning kunde sættes 
i Drift i Slutningen af Juli Maaned. De 
fem Luftfyr er anbragt saaledes : paa 
Sjælland ved Karlstrup, Bunderød og 
Sjolte samt paa Lolland ved Vigsnæs og 
Uødbyhavn. De nærmere Oplysninger om 
Fyrene fremgaar af hosstaaende Kort. 
Indtil videre holdes Fyrene i Drift fra 
Kl. 00,30 til 04,00. 

Vi har talt med nogle af de Flyvere, 
der har haft Lejlighed til at gennemflyve 
Ruten de senere Dage, og de har alle i 
meget begejstrede Vendinger udtalt deres 
absolutte Anerkendelse om den nyopret
tede, danske Luftfyrbelysning. 

Ovre paa den anden Side af Femernhelt 
har Tyskerne fra Femern til Hannover 
opstillet en tilsvarende Række Luftfyr, 
15 ialt. 

RUTE.. 
RETV 

t-\UR5 

KA~TFl!.,!P· KARL~TF\!,,!E' 254 

IKAR• C.TRt •P •><AC.TOl.1 ,D 7't 

I KARLSTRUP BUNDE.FI""' 18!, 

BUNDLF\ØD· KAF\~STFIUP 3 

~!.!NDLl'\ØQ P./ilQi:,:(~ 21& 

Bli:lefllti8~C!-2'YNl:l~Bli:IC 3e 

SJÆ.LLAND 

D15TAN 

CE. 
Km 

29,, Pf; 29,4-

301 

30,7 
KARLSTRUP 

85e 

s5,e 

• IUNHTED 

Fyr 
Nr. Fyrplads - Beliggenhed 

Geograllsk 
Beliggenhed Fyrets Karakter 

N Bredde Ø Længde 

Karlstrup (ved Karlstrup Kirke), 
Blink hvidt. . . . . . . . . å 0,15 Sek. 

1 55033',4 12012·,5 Pause. . . . . . . . å 3,85 n 

11 km N. for Køge Periode . . . . . . . . 4,00 Sek. 

Bunderød (i Nordkant af Bunderød), 
Blink hvidt . . . . . . . . . il. 0,15 Sek. 

2 55016',7 12010',8 Pause ..... . . . a 3,85 n 

4,5 km N.Ø. for Faxe Periode . . . . . . . . 4,00 Sek. 

Sjolte (1 km Syd for Sjolte), 
Blink hvidt . ....... . a 0,15 Sek. 

3 55o09',7 12o01',4 Pause . . .. .. .. a 3,85 n 

5 km N.N.V. for Præstø Periode . . . . . . . . 4,00 Sek. 

Vigsnæs (ved Vigsnæs Skole), 
Blink hvidt . . . . . . . . . å 0,15 Sek. 

54°53',4 11039',4 Pause ...... . . å 3,85 4 n 

10 km Nord for Saxkøbing Periode . . . . . . . . 4,00 Sek. 

Blink h,;dt fm 3530 } 
gennem Nord til 830 0 15 Sek 

Rødbyhavn(Havnens Nordvestside), Blink rødt fra 830 ' · 
5 54039•,5 11021',5 gennem Syd til 3530 5 km S.V. for Rødby Pause ... . ..... 3,85 n 

Periode . . . . . . . . 4,00 Sek. 

Side 69 

\ 
I 

Bemærkning 

Kurslys mod Kastrup 
Lufthavn, 

Kurslfs mod Bunderød, 
oplys rødt. 

Kurslys mod Karlstrup, 
Kurslys mod Sjolte, 

Toplys hvidt. 

~ 
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Fra Svæveflyvningerne ved Rhøn (Wasserkuppe). 

,Falken• under en C-Prøve. 

BOGHOLDER F. Non/vig, 
"Politiken", der er en 

af Svæveflyvningens ivrig
ste Forkæmpere herh.iem
me, har benyttet sin Som
merferie til et Ophohl ved 
\Yasserkuppe for at faa 
Lejlighed til at aflægge 
Prøverne til A- og Il-Cer
tifikatet. Vejret var imid
lertid Hr. Nordvig imod 
- en Skælme som maatte 
deles med saa mange andre 
i Lejren ved \Vasserkuppe 
i samme Periode - og 
fra sit Ophold i Svæveny
vernes Træningslejr har 
Hr. Nordvig sendt "Flyv" 
nedenstaaende Artikel og 
Billeder. 

Den besværlige Tilbugetrnnsport. 

Svæveflugt. Følger Eleven 
Anvisningerne, vil Planet 
foretage en pæn, lille Flugt 
med paafølgende Landing, 
og det vil gaa op for ham, 
at det hele slet ikke er saa 
svært. ,,.Jo mindre teore
tisk Belastning en Elev be
gynder med, jo bedre," 
hævder Ingeniør Slamer. 

Tre nødvendige Personer ved enhver Svæveflugt: 

De første 2 Pruver, A
Prøven, en Flyvni 11g ligeud 
af mindst 30 Sek Varighed 
med paafolgende glal Lan
ding, samt Il-Prøven, 5 
Flyvninger af mindst l 
Minuts Varighed, S-Slø.ife 
og glat Landing, foretages 
i "Zogling". I denne Type 
sidder Eleven fuldstændig 
frit, og Skoleplanels Byg
ning er af en saadan Art, 
at den ved Nedstyrtninger 
yder Eleven den størst 

Flyvelærer, Rørle J{ors og Luftpoliti. 

I disse Dage samles hele 
Tysklands Svæveflyver-
ungdom til Konkurrence i Svæveflyvernes Paradis, 
"Tasserkuppe. Inlel andet Land paa .lorden har saa 
mange Svæveflyvere som Tyskland ; i enhver min
dre, tysk By findes SvæveflyvefOTeninger, og naar 
Eleverne har gennemgaaet de 3 Prøver, <ler fordres 
til et C-Certifikat, kan de med en ganske kort, yder
ligere Uddannelse anbringes i Motormaskiner. Rundt 
om i Landet findes der flere store Skoler; men de 
to største indehaves af Rhøn-Rositten Gesellschaft : 
"Segelfliegerschule Rosillen" og "Fliegerschule des 
Forschungs-Instituls der Rhøn-Rosillen-Gesellschaft 
auf der Wasserlmppe". 

Skolen paa \Vasserkuppe ledes af Ingeniør Fritz 
Stamer og efter hans Princip. Kommer der en ny 
Elev, bliver han med det samme anbragt i Skole
planet, faar en lille Smule at vide om Rorerne 
samt Formaning om helst at holde Styrepinden 
helt stille, og saa bliver han startet til en mindre 

mulige Beskyllelse; del 
skal l'aklisk være en meget kraftig Neclslyrlning, 
før Eleven kommer noget til. 

Den si<lsle l~rove, C-Proven, en Flyvning over 
Startsledel al' mindst 5 Minutters Varighed, fore
tages i "Falken", der er et lukket Svæveplan. 

Forelager Eleven noget galt og del gaar ud over 
Materiellet, saa er det Skolens Princip aldrig at 
skælde ud,; tværtimod søger Læreren at finde noget 
ved Øvelsen, som han kan rose. Ingeniør Stamer 
mener, al paa den Maade genoprettes Elevens Selv
agtelse; for hvis en Elev først har mistet Troen 
paa sig selv, lærer han aldrig at flyve. 

Eleverne lever et sundt Liv, tidlig op, tidlig i 
Seng i Forbindelse med Masser af Motion, og den 
Mand, som har været Elev ved Svæveflyveskolen 
paa Wasserkuppe, vil altid bevare el godt Minde 
om et raskt Liv hlan<ll gode Kammerater. 

Frans Norduig. 
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Et Besøg hos "Svenska Flygforbundet". 

samt af Greve Douglas 
Hamilton. · 

Det Terræn, som de 
svenske Svæveflyvere 
disponerer over her ved 
Ystad, er fortræffeligt 
egnet til Formaalet. Der 
findes L Eks. en Bakke
kam, som strækker sig 
henved 16 km langs 
Østersøen, og den er 
saaledes beliggende, at 
der kan foretages Svæ
veflugter til begge Sider. 

Dnnsk ~loclel og Svævellyver Forening puu Besøg hos Svenskn Flyglilrlmndel i Ystad. 

Skolen selv har hjem
me i en muret Bygning 
med Opholdsstue, Køk
ken og Soveplads til 20 
Elever, og umiddelbart 

I
VÆVEFLYVNINGEN, der i Begyndelsen kun om

fattede Tyskland alene, har efterhaanden 
vundet sig en Mængde ivrige Tilhængere 
rundt om i de fleste Lande. Som et Bevis 

paa den Interesse, hvormed denne nye Sport om
fattes i vort Naboland, Sverrig, kan anføres det 
nystartede "Svenska Flygforbundet" i Ystad, der 
tæller henved 1100 Medlemmer. Foreningens Op
aave er at samle Medlemmerne, ikke alene om 
Svæveflyvningen, men ogsaa om Sportsflyvningen, 
idet Formaalet naturligvis ogsaa omfatter Uddan
nelsen af Sportst'lyvere og Svæveflyvere. 

I Nærheden af Ystad har man fundet et Terræn, 
der er ypperligt egnet til Svæveflyvning, og her 
har Foreningen slaaet sig ned i egne Lokaler, og 
som tilmed er blevet bygget ved Medlemmernes 
egen Hjælp. Som Lærer i Svæveflyvningen har 
man knyttet den kendte, tyske Svæveflyvrr, In
geniør Pelzner, til sig, og endvidere disponeres 
over en Lærer til Motorflyvning. 

"Danskl\Iodel og Svæ
veflyver Forening har 
fornylig aflagt et Besøg 
hos de svenske Svæve
flyvere, og Foreningens 
Formand, Hr. C. leDous, 
har sendt "Flyv" føl
gende Brev fra Turen: 

"Søndag den 19. Juli 
aflagde en Del af For
eningens Medlemmer et 
Besøg hos "Svenska 
Flygforbundet" i Ystad. 
Efter Ankomsten kørtes 
i Bil til Svæveflyveplad
sen ved Nybro, som lig
ger ca. 10 km Øst for 
Ystad, og her blev vi 
modtaget paa det hjerte
liuste af Flyveskolens 
~ Den tyske Flyvelærer, Ing. Pelzner og 

Leder, Ingeniør Pelzner Svæveflyvernes Formand, C. le Dous. 

op til dette Hus er der bygget en Værkstedshangar. 
Bag en Granplantage findes der desuden endnu 

l\lubhusel m~d lilhorcnde Værkstedshangar. 

en Hangar. Af færdigt Flyvemateriel har Skolen et 
Svæveplan saml en Raab-Katzenstein Sportsflyve
maskine "Grasmiicke", udstyret med en 40 HK. 
Salmson Motor. Denne l\Iaskine tilhører Grev Ha
milton, og <len blev demonstreret for l\Iedlemmerne 
under vort Ophold herovre. Af Nykonstruktioner 
fandtes der et 17 Meters Svæveplan, et 10 HK. 
Motorplan, som kun vejede 50 kg, samt et Biplan 
med Staalrørskrop, hvor man agter at indbygge en 
40 HK. Motor. Denne Maskine, der er eensædet, 
har et Planareal paa 8 m 2 og er beregnet til 20 
Gange Sikkerhed. 

Hen imod Aften besøgte vi Flygforhundets Klub
hus, hvor alle vi Gæster blev inviteret til K~ffe. 
Efter et behageligt og fornøjeligt Samvær med vore 
svenske Kammerater tog vi med sidste Tog tilbage 
til København." 

C. le Dous. 
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Flyveulykken ved Tønder den 23. Juli. 

B
LYVNINGEN i Danmark har aller krævet Ofre, 
idet i\Iililærflyveren, Løjtnant A. Y. Ptfersen 
og Officiant L. A. Larsen er blevet dræbt 
ved en Flyveulykke, der indtraf under Del

tagelsen i de militære Øvelser, der fandt Sted i 
.Jylland de sidste Dage i .Juli. 

Ulykken skete under en Øvelse, der blev afholdt 
i Forbindelse med Garnisonen i Tønder. Løjtnant 
Petersen, der forte en af 0-Maskinerne, havde Of
ficiant Larsen l'ra Tønder med som Observatør. 
Under et markeret Angreb paa en i\Iaskingeværrede 
dykkede Løjtnant Petersen sin l\Iaskine, strøg lavt 
hen over l\Iaskingeva"'stillingen og foretog umiddel
bart derel'ter en Stigning, idet han samtidig ændrede 
Flyveretning. Denne Stigning maa imidlertid være 
foretaget for brat, for Maskinen mistede sin Hastig
hed, styrtede til .lorden, og i samme Ø.ieblik an
tændtes Benzinbeholdningen. Begge ombordværende 
dræbtes i samme 0.ieblik l\Iaskinen ramte .Jorden. 

For at skal'l'e den videst mulige Opklaring af 
Katastrofens Aarsager, blev Vraget af den brændte 
Flyvemaskine undersøgt af en Kommission bestaa
ende af Auditor Volkersm, l\Iilitærflyveren, Kapta.in 

Braunstein samt Chefen for Flyverkorpsets Værk
steder, Mester P. Nielsen, men denne kunde kun 
konstatere, at der intet Brud var sket paa Styre
linerne. 

.. 
Løjtnant A. V. Petersen, der var ugift, blev kun 

24 Aar gammel. I April 1930 blev han Elev paa 
Hærens Flyveskole, flittig og energisk gik han op 
i sin nye Gerning, der saa hurtig og hrat er blevet 
afbrudt. Hans Lærere og Kammerater har kun gode 
og smukke Ord at sige om ham . Han var dygtig 
som Flyver og fortræffelig som Menneske; og han<; 
bratte Død har ramt Flyverkorpset overordentlig 
smerteligt. 

Officiant L. A. Larsen, der ikke hørte til Flyver
korpset, var hjemmehørende ved Tønder Garnison. 
For at se hvorledes de ved Maskingeværposterne 
udlagte Kendingsflager tog sig ud oppe fra Luften, 
var han gaaet med op som Observatør paa den 
Flyvning, der skulde faa en saa sørgelig Afslutning. 

Ære være deres Minde! 

Herhjemme fra. 
Ballonopstigning Sø11day den 9 . .\11g11s/. 

~led Ballonen "Dannebrog" afholder Ballonklubben Son
dag den !J. August en Opstigning fra Ringsted i Forbindelse 
med en "Hævejagt". r Arrangemcnlel dcllager "Politiken" 
og Kgl. Dansk :\ulomohilkl11b. "Dannehrog" fores af Over
offirianl P. M. Petersen med l'remicrlojlnanl Olsen, Tonder, 
som He~erveforer. 

Po/11/eknisk Svæve/l11veryr11ppe 
beder os meddele folgendc: 

"Polyteknisk Svæveflyvergruppe forlsæller Skoleflyvnin
gerne i Raageleje l'ra den 18. August til den 28. August 1031. 
Station "Parcclgaarden" som sædvanlig. Dellagelse bedes 
meldt Li l undertegnede inden den 14.-8. 31. 

stud. polyt. Th. Jessen, 
c;yldendalsvej 10, 

Lyngby. 

Det første Fa/dsk,1•rm.mdspri11y i Danmark udført af en 
dansk Kvinde. 
Under Festlighederne i Dragø,, Sondag den '.!.. August, 

foretog H .• T. ill . .Te11sen en lille Flyveopvisning, og derefter 
kom Dagens Sensation - et Faldskærmsudspring. Dette for
l.iener særligt al næ\'ncs, l'ordi Springet blev foretaget af 
en dansk Kvinde, Frk. Emilie Sannom, der saaledes er den 
forste danske Kvinde, der herhjemme har sprunget med 
Faldskærm. 

Springet blev foretaget over Dragør Havn, og der an
vendtes en Irvin-Skærm. 

- Godt g_jort "i\lillc". -

Del første danske Flyvercerli/ikal. 
Under Dansk \fode) og S,·æveflyver Forenings Træninger 

med Skoleplanet , Pirat", Sondag den 2. August, aflagde den 
fra England hjemvendte Sporlsflyver, H. G. /lansen, Prøven 
til A-Certifikatet. 

Fabrikant Hans Axel's Fl11veforsøg. 
Som Lidligerc meddelt har den flyvehcgejslredc Fabri

kant //a11s Axel i \'ordinghorg selv forsogl sig som Flyve
maskinckonslruktor, og man kan derigennem kun anerkende 
den Interesse, ll\'onncd llr. Axel omfatter Flyvningen, men 
- naar lir .. \xcl ogsaa vil l'orsøgc selv at lære sig at flyve, 
saa svækkes denne Anerkendelse rigtignok i nogen Grad 
For lyve ,\ar siden vilde man have beundret Forsøget; men 
nutildags maa del siges at være ganske uforsvarligt, ~cl\' 
om Forsogcl ogsaa finder Sted over en ubeboet Ø. Den 
l\lulighed kan meget vel lænkes, at den uøvede Fører er 
ude af Sland til at kontrollere l\laskinens Flyverelning, saa
ledes den paafolg . nde Ankomst til .Jorden finder Sled paa 
beboede Steder, - og saa har vi Katastrofen. For hele 
Flyvesagens Skyld bør en saadan Risiko undgaas, ganske 
bortset fra det l'nldkommen uforsvarlibe i al udsællc sages
løse l'crsoncr paa .lorden for Livsfare. 

Del Flyveforsøl;(, som lir. Axel foretog for nylig, end le 
,·ed cl naadigl Spil af Skæbnen saaledes, al del kun ko-;tcdc 
en ødelagt ~laskmc og et ikke helt kortvarigt Sygeleje. \'i 
beundrer Selvtillid og Dristighed, men ikke Letsindighed 
og Dumdrislighed. -

Franske, militære Flyvercertifikater til danske Flyvere. 
Under de franske Flyveres Besøg i København overrakte 

General de Goys det franske, militære Flyvercertifikat til de 
danske Flyvere, Kapla,jnerne H. Herschend og L. Bjarkov 
samt Overofficiant C. C. Larsen, der alle for en halv Snes 
Aar siden har været til Uddannelse ved det franske Lurt
vaaben. 

Til Flyveruddanne/se i England. 
En af Dansk Model og Svæveflyver Forenings i\ledlemmer, 

Hr. H. G. Hansen, er nylig vendt hjem fra England efter cl 
syv Ugers Ophold, hvorunder han ~enncmgik et Flyvekur
sus paa en af de man~e, engelske l·Iyveskoll·r. Ilr. Hansen 
afsluttede sin Undervisning med at aflægge Prøverne til 
Sportsflyvercertifikatcl. 



Det Danske Luftfartselskab %. 
København. 

Generalrepræsentant for 
A.-8. Aerotransport, Stockholm - Deutsche Luft Hansa A.-6., 

Berlin • Koninklijke Luchtvaart Mij., Haag, m. fl. 

,,The Scandinavian Air Express." 
Malmii-København- { Rotterdam- London 
Hamburg-Amsterdam Ro!terdam- ~ntwerpen-

Brussel- Paris 

9.00 9.15 
I 11.1s 

13.35 14.35 
16.15 
16.45 
17.20 

16.45 19.25 
16.35 18.40 

København 
Hamburg 
Amsterdam 
Rotterdam 
Antwerpen 
Briissel 
Paris 
London 

18.25 19.15 
16.1s I 
13.45 15.35 
12.50 
11.40 
11.05 
9.00 12.00 
9.30 12.30 

Daglig undtagen Søndag. 

Oplysninger og Billetter faas i alle Rejsebureauer samt 
hos Det Danske Luftfartselskab Afs. 

Sikkerhed i Luften ! 

IRVIN 
FALDSKÆRME 

anvendes i over 

30 
LANDE 

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

Nyt fra alle Lande. 
Atlanterhavet igen. Den 15. Juli startede de to ungarnske 

Flyvere Enders og Magyar fra New Foundland for at flyve 
til Bukarest. De naaede omtrent deres l\laal - 25 km Vest 
for Bukarest - efter en Flyvning paa 26 Timer 20 Min. 
Tilbagelagt Distance: ca. 5500 km. I Telegrammer fra Buda
pest siges, at Enders og l\lagyar er de Atlanterhavsflyvere, 
der er kommet længst østpaa i et Stræk. Den "Rekord" har 
imidlertid heller ikke været vanskelig at opnaa i Betragt
ning af, at deres Startsted ligger ca. 2000 km østligere end 
adskillige andre Atlanterhavsflyveres, der er startet fra 
New York. 

Den 28. Juli startede de to amerikanske Flyvere Polando 
og Bordman fra New York og den 29., efter en Flyvning 
paa 49 Timer, landede de ved deres l\faal, Konstantinopel. 
Tilbagelagt Distance: ca. 10.000 km. 

Ligeledes den 28. Juli startede to andre Amerikanere, 
Pangborn og Herndon, fra New York med Europa som Maal, 

Den første Landing blev foretaget i det sydlige Wales. 
Pangborn og Herndon vil forsøge at slaa Post og Gattys 
Rekord for en Flyvning Jorden rundt. 

Til alle tre Flyvninger har været anvendt eenmotorede 
Landflyvemaskiner. 

De ungarnske Atlanterhavsflyveres Olieforbrug har, 
ifølge en Skrivelse de har sendt Valvoline Olie Kompagni, 
været yderst ringe. De meddeler, at Forbruget af Olie under 
hele den ca. 10.000 km lange Flyvetur kun har været 53 kg, 
eller mindre end en Fjerdedel af det Olieforbrug, som Er
faringerne fra tidligere Atlanterhavsflyvninger har vist at 
være nødvendigt til l\Iotorens Smøring. 

I Betragtning af, at l\Iotoren under hele Turen har arbejdet 
fuldkommen regelmæssigt - ellers var de vel næppe naaet 
saa langt - maa det siges at være et ret bemærkelsesvær
digt Resultat. 



Aristokraten blandt Motorcycler 

Et B. P. Mærke 

Uovertruffen Konstruktion 
Højeste britisk Kvalitet 

Billigste danske Priser 
8 fremragende Modeller - Priser fra 

Kr. 1075.oo 
Forlang Prospekt 

Bohnstedt Petersen 
Kr. Bernlkowsgade 2 - Telefon 1131 

Da Redaktionen har modtaget saa 
mange Forespørgsler, al vi desværre ikke 
Ja111 bringe alle Svarene paa een Gang, 
maa vi bede enkelte af Læserne have os 
undskyldt til næste Gang "FLYV" ud
kommer. 

P. T. N., spørger: 
Hvad hed de amerikanske Flyvere, 

der i Hl24 fløj over Island, Grønland 
Lil Amerika'? 

S11. Smilh og Nelson. 

Luftfartforsikringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Fraktion for Danmark 
Tlf. Central 12 793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkonlorel i 

Lufthavnen 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
CCalrige berømte Flyvere Verden over henyller: 

BOSCH-3'Cagneler 
BOSCH -Startmagneter 

BOSCH -CCændrør 

BOSCH-Vynamoer 
BOSCH -Startere 

BOSCH- Gummikoblinger 

A/s MAGNETO 
København Ø. - Øster Farimagsgade 28 

Tlf, 13852 Generalrepræsentanter for 
Robert Bosch A-G., Stuttgart 

Tlf. 13852 . . . . 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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NYE BØGER 
Major l'ictor W. Page: 

The A, B. C, ol Gliding and 
Sailllying ... .... ..... Kr. 10.50 

Norma11 Macm illa11 : 
An Hour of Aviation .. Kr. 3.50 

Charles E. Lee: 
The Aviation Year Book 1931. 

Kr. 10.50 
C. F. Snowden Gamble: 

The Air Weapon .... Kr. 12.50 

Leslie S. Potter: 
The Navigation of the Air; and 
Meteorology. 

Illustreret, ca. Kr. 15.50 

AUGUS'f BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telt, 2552 • 13303 - 13404 
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.f. P. F., Silkeborg, spørger: 
nFlyv" bedes venligst meddele mig, 

l>aa hvilke Betingelser man kan er-
1verve si(i et Flyvercertifikat, samt 
hvor lang fid Uddannelsen kræver'! 

Sv. Da der i Ojeblikkel ikke findes 
nogen privat Flyveskole herhjemme, 
maa vi henvise Dem lil al forespørge 
ved Hærens eller !\farinens Flyveskole 
samt Sportsflyveklubben. Sidstnævnte 
har Adressen: Mester P. Nielsen, Fly
vepladsen, Kløvermarksvej, Kbh vn. S. 

- o 

Th. Petersen, Kallundborg, ~porger: 
l{an nFly v" meddele mig, om del er 

muligt at faa Arbejde paa en Fly ve
maskinefabrik eller Værksted herh.iem
me? Kan man et saadanl Sted blive 
uddannet til Mekaniker '! 

Sv. For at faa fyldestgørende Svar paa 
Deres Spørgsmaal, beder vi Dem rette 
Henvendelse til Hærens Flyverkorps 
eller Marinens Flyvevæsen. Nævnte to 
Steder vil De kunne faa alle nødven
dige Oplysninger. 

- o-

s. Hansen, Rosenørnsalle, spørger: 
Findes der nogen privat Flyveskole 

i Danmark, hvor man kan blive ud
dannet til Sportsflyver? 

Sv. Skriv til Sportsflyveklubben, hvis 
Formand er Mester P. Nielsen, Flyver
korpsets Værksteder, Kløvermarksvej, 
København S. 
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NYE BØGER 
Norman Macmillan: 

The Air Traveller's Guide to 
Europe. 10 Kort og 30 Fotogra-
fier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 10.00 

C. F. Snowden Gamble : 
The Air Weapon. I. Del. 

Kr. 12.50 
Norman Macmillan: 

Into the Bine . . . . . . . . . Kr. 8.50 

Norman Macmillan: 
The ~rt of Flying . . . . Kr. 5.00 

G. Gibbard Jackson: 
World's Aeroplanes and Air
ships. Illustreret. ... ca. Kr. 9.50 

AUGUS'f BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telf. 2552 • 13303 · 13404 
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GIVES CONSTANT TAUTNESS 

INE 
'li lER IN ALL CLIMATES 
~ 

TITANINE DOPE-PRfEPARATER er uovertrufne i Holdbarhed og 
giver største Stramhed med mindste Vægt 

TITANINE CELLULOSE-LAKKER er anvendelige til alle Metal
dele og giver højeste Grad af Holdbarhed og er modstandsdygtigt 
- overfor Olie, Benzin, Saltvand o. s. v. -

Enefabrikanter: facaines:
Hendon(london,NW.9) 
Nev,York(U.S.,... .l 
Mlllln <ltaly.l 
B~men (uotnNny1 

TITANINE-EMAILLITE LIMITED 
Hovedkontor: 175, Piccadilly, London, W.1 

FALDSKÆRMEN "ROBUR" 

Generalrepræsentanter: 
Carl H. Lundholm Aktiebolag, 

Stockholm 16. 

- Styrke og Sikkerhed - . 

Repræsentanter i Danmark; 
Alfred Raffel A/s 

Farvergade 15, København K. 



Kaptajn F. B. Ch1•istiansen 
Chefen for Dornier DO-X, Verdens 
største Flyvebaad, udtaler efter Ankom-
sten til Sydamerika: "Gargoyle Mobiloils 
fortræffelige Kvalitet har gjort den trans?..t
lantiske Flyvning mulig. Kom
plimenterer Dem for Dere~ -
S . S b"d" ,-11 erv1ce og amar eJ e . --

G ARG O Y LE MOBILOIL 
AERO "H" 

V A O U U 1'I O I L O O 1'I P A N Y A/s 

Det Danske Luftfartselskab %. 
København. 

Generalrepræsentant for 
A. B. A., Stockholm • D. L. H., Berlin • Farman, Paris 

K. L. M., Haag · S. A. B. E. N. A., Briissel, m. fl. 

De vigtigste Luftforbind. fra København i Septbr. Maaned• 
All(. Kastrup Lulth. 8cstemmc1seshnvn Ank. Billetpris Kr. 

9.15 Amsterdam 14.35 s 116,00 
8.50 Antwerpen 15.30 s 119,00 
9.15 rn.oo s 1Hl,00 
9.05 Berlin 12.20 (l3,00 

12.35 16.20 6:l,00 
8.50 Briissel 16.05 s ll!l,00 
9.15 Hi.35 s 119,00 

14.10 Goteborg 1) 15.4:\ 10,00 
!),00 Hamburg 11.00 s 53,00 
9.15 11.15 s 53,00 
8.50 Koln 14.10 s 97,00 
9'.15 London 18.10 s 189,00 
8.50 18.20 s 189,00 

12.35 Liibeck 14.10 39,00 
17.40 Malmii 17.55 s 13,50 
18.00 18.15 s 13,50 
9.05 Miinchen 17.05 130,00 

14.10 Oslo 1 > 17.55 85,00 
9.15 Paris 17.45 s 176,00 
9.15 18.45 s 176,00 
8.50 17.40 s .176,00 
9.15 Rotterdam 15.30 s 124,00 

1) Kun indtil 11/9 - S = nngllg incl. Sond .• de o,•rigc 1"orbindelscr kun Hverd. 

Oplysninger og Billetter faas i alle Rejsebureauer samt 
hos Det Danske Luftfartselskab A/s. 

AEROMATERIEL 
Telefon 15914 
Telegr. Autocal 

REN 

VED 

Toldbodvej 7 
København K. 

DRØJ 
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Redaktion: 
J. Foltmann, 

Telf. Amager 2613 y, 
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INDHOLD: Jacob Christian Ellehammer, S. 73. - Om Flyvevejret 
paa Grønlandsruten i Sommertiden, S. 78. - Flyvningens Ter
minologi, S. 79. - Baltisk Luft Expres, S. 79. Nyt fra alle 
Lande, S. 80. - Herhjemme fra, S. 80. 
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Ekspedition: 
August Bangs Forlag, 

Tel1. 13.303 - 19.40.I, 

Vesterbrogade 60. 

JACOB CHISTIAN ELLEHAMMER 
1906 - 12. SEPTEMBER - 1931 

For 25 Aar siden, den 12 September 1906, udførte Danskeren 
Jacob Christian Ellehammer den første Flyvning i Europa. 
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I
ACOB CIIRISTIAN ELLEIIAMMER er født den 14 . .Juni 

1871 i Bakkebølle, Vordingborg Landsogn. Fade
ren, der var Entreprenør, paatog sig i 1874 sam
men med sine to Brødre Udtørringen af Vaalse 

Vig, et dengang stort og anerkendelsesværdigt Ar
bejde, og her paa Falster tilbragte .Jacob Christian 
Ellehammer sin Barndom. 

Efter endt Skolegang kom han i Urmagerlære i 
Nykøbing paa Falster, og efter at Læretiden var 
afsluttet, rejste han en Del paa Faget, som det clen
gaug var Skik og Brug. I 188H søgte han imidlertid 
Uddannelse og Beskæftigelse ved elektromekaniske 
Virksomheder, han kom til København og, fik Ansæt
telse ved Professor .Jiirgensens mekaniske Etahlisse
me tiMøllegade,den Tids mest moderne Virksomhed. 

_, -t var netop paa det Tidspunkt, da Elektrici
teten begyndte at vinde Udbredelse her i Landet, 
saa her var et udstrakt Arbejdsfelt for den unge, 
videbegærlige Mekaniker. 

Ved Studium af Bøger og Materialer erhvervede 
Ellehamm ' r sig efterhaanden et indgaaende Kend
skab, saavel praktisk som teoretisk, paa det elek
tromekaniske Omraade, saaledes at han hos Fir
maet Otzen og Torstenson byggede de første Tele
foner her i Landet. 

Det næste Arbejdssted blev Firmaet Ludvig Lund 
i Store Regnegade. Dette repræsenterede Firmaet 
Siemens Schuckert paa det elektriske Omraade, og 
her fik Ellehammer efterhaanden hele den elek
triske Buelampeafdeling under sig, og havde at gøre 
med Anbringelsen af saadanne Lamper til forskellig 
Anvendelse i store Virksomheder, bl. a. Lysanlæ
gene r>aa Strøget, i Tivoli samt til .Jernbanen. Blandt 
de m f'c; t interessante Arbejder i den Periode var 

Den første Flyvning I Europa foretages ol Danskeren, Ellehammer, 
clen 12. September 1906, 
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Dt>t første Monoplan (1905). 

de store Buelamper til Pinsens Lysinstitut samt de 
mange Arbejder, som blev udført med selvstændigt 
Kraftanlæg, hvor Kraftmaskinen var en særlia Gas-
maskine, der drev Dynamoen. 

0 

Under Aftjeningen af sin Værnepligt ved Marinen 
i 1892, var Ellehammer med til at ordne alle de 
elektriske Apparater ombord ' i Krydseren "Valky
rien", ~er gik paa Togt til Siam med Hs. Kgl. Ilo.i
hed Prms Valdemar ombord, og derefter fik ha11 
et ret betroet Stilling som Elektriker omborcl i 
Pamerbatteriet "Gorm". Dette Skib havde kun Pc
troleumslamper til Belysning, og det "Elektriske" 
bestod kun i en Projektør med Maskinanlæg. At 
passe Lysmaskinen var det mystiske Arbejde, der 
var ham betroet. 

Efter endt Militært.ieneste kom Ellehammer til
bage til Firmaet Ludvig Lund og virkede i flere 
Aar for dette Firma, der paa det Tidspunkt var 
det førende paa Installationens Omraade, og som 
foretog en Mængde Lysanlæg, hl. a. paa det kgl. 
Teater, efter at man her en Overganer havde an
vendt Element-Belysning til Scenebrug~ 

I 18HG begyndte Ellehammer selvstændig Virk
somhed, idet han indrettede sig et lille Værksted 
i sit Hjem og udførte her forskellige Eksperimenter 
med Fonografen. Han naaede saa vidt med sine 
Forsøg, at han fremstillede en særlig enkel auto
matisk l\Iaskine til Brug for Cafeer; ror en' Tiøre 
gik Maskinen i Gang og afleverede sil Nummer, 
Ticlens aktuelle Sange, Melodier eller Taler. Ilan 
hyggede mange af disse Apparater samt andre for
skellige elektriske Automater, især Induktions-Ap
parater, som den Tids Panoptikon benyttede manue 
af til Brug for Publikum. 

0 

Ved Samarbejde med Maleren, Vilh. Pacht, der 
dengang var Direktør for Panoptikon, fik Elleham
mer Lej~ighe~ til at udføre mange interessante Ting, 
og særhg mmdes han sit Arbejde med Røntgens 
Straaler pr. Automat, der tillod Publikum at se de 
Penge, der laa i deres lukkede Portemonnæ. Al han 
ikke hl~v dræbt under disse Forsøg, er egenllig 
mærkeligt, naar man tænker paa, at han eksperi
menterede med Ruhmkorffs Ruller med ikke min
dre end 12 Mile Traad, der sendte Gnister paa 
:mange To:inmer1 og disse for rundt mellem Led-
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Hangaren pua Lindholm (190~). 

ningerne og Spejlglassene, der jo havde Kviksølv
belægning paa Bagsiden. Meget ofte havde han Besøg 
af nu berømte Doktorer og Professorer, idet man 
ude i Verden blev mere og mere klar over Rønt
gens Straalernes store Betydning til Brug for Læge
videnskaben, medens de her kun blev benyttet som 
en Mærkværdighed til Skue for Publikum. 

Umiddelbart efter at Edison havde opfundet de 
levende Billeders Princip, byggede Ellehammer et 
Levende-Billed-Apparat efter egen Konstruktion, og 
de første levende Billeder fremvistes i Panoptikon
bygningen. Ogsaa paa dette Omraade er der i Tidens 
Løb sket en mægtig Udvikling, - fra Billedfrem
visninger af højst et halvt Minuts Varighed til vore 
Dages verdensomspændende Filmsindustri. 

Eksperimenterne med at bygge en 
Flyvemaskine paabegyndes. 

Allerede som Dreng havde Ellehammer næret en 
brændende Interesse for Flyvningens Sag. Han eks
perimenterede med Drager, fremstillet af gamle, 
kasserede Møllesegl, og disse fik han til at løfte 
ret tunge Byrder. 

I sin Virksomhed lærte han de første Eksplosi-

Motor og Førersæde er paa de første Maskiner anbragt i Pendulophængning. 
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Startbanen pnn Lindholm. 

onsmotorer at kende, og da denne Industri tog Fart, 
paabegyndte han Seriefabrikationen af Elleham
Motorcyklen, og byggede ca. 1000 Stk. 

Den Erfaring, han derigennem indhøstede paa 
Motorfabrikationens Omraade, vilde han nu forsøge 
at anvende til Fremstilling af en Flyvemotor, og 
han var af den Opfattelse, at saafremt det lykkedes 
ham at bygge en Motor, der ikke vejede mere end 
5 Pund pr. HK., saa vilde det ogsaa kunde lade 
sig gøre at faa en Flyvemaskine til at hæve sig. 
Paa Laboratoriet i Istedgade 119 byggede han der
efter en Serie Modeller og foretog med disse en 
Mængde Forsøg, der i Aaret 1905 resulterede i en 
stor Flyvemaskine, der blev færdigbygget p:i:: La
boratoriets øverste Etage. 

Da Maskinen imidlertid ogsaa skulde prøves i 
Praksis, gjaldt det om at finde en egnet Plads til 
disse Eksperimenter, og Pladsen skulde vel at 
mærke ligge saa fjernt fra alfar Vej, at ingen Vved
kommende fik noget at vide om For<:øgene, thi 
paa det Tidspunkt blev det anset som en fuldkom
men sindsvag Ide at tænke paa at flyve med et 
Apparat tungere end Luften. Ved Velvillie fra Grev 
Knu'th, Knuthenborg, fik Ellehammer imidlr-t1d 
overladt den lille Ø Lindholm i Smaalandsha • t, 

Biplanet, der blev benyttet ved Stævnet i Kiel 1908. 



$jde 76 · Nr. 9 

Til v.: Triplan fra 1907. Til h.: Ellehammer Mnndu•d-Monoplunt•l, der !,lev benyttet uncler Træningsllyvningerne Ira Kløvermarksfælleden l\JIO. 

nær Bandholm, og her blev der i Sommeren Hl06 
taget fat paa de praktiske Flyveforsøg. 

Flyvemaskinen, som han havde konstrueret, havde 
en Motor af egen Konstruk{ion. Denne var luftkølet, 
stationær med Cylindrene anbragt i Stjerneform, 
og dette Motorprincip anvendes forøvrigt den Dag 
i Dag i et stort Antal af de mest moderne Motor
typer. Om Ellehammers Flyvemotortype har et 
amerikansk Blad for nogle Aar siden ganske træf
fende skrevet, at Ellehammer var Fader til Stjerne
motoren, ,, Whirlwind", som førte Lindbergh over 
Atlanterhavet. 

Til Flyveforsøgene paa Øen blev der anlagt en 
Bane i Cement, ca. 1 km i Omkreds, og Forsøgene 
blev foretaget saale<les, at Flyvemaskinen blev holdt 
paa Plads i Cirklen ved Hjælp af en Staaltrodse, 
fastgjort i Centrum. 

Da den første Motor viste sig at være for lille 
til at Maskinen kunde lofte sig med Fører ombord, 
blev der hygget en s tørre paa 18 HK., og el'ter tal
rige Forsøg - og llan1rier - med denne, lykkedes 
del endelig Ellehammer, den 12. September 1906, at 
foretage den første Flyvning i Europa. Flyvningen 
strakte sig over en Distance paa 42 m og foregik 
i en Højde a[ =

11~ m . 

!Jen første \'nndllyvemnsklne (IUQ<J- 10). 

Som Hjælpere under Forsøgene paa Lindholm 
havde Ellehammer foruden Broderen ogsaa Fætte
ren Lars Ellehammer, og denne har i hele Perio
den, Dag for Dag. ført Dagbog over alle Eksperi
menterne. Den interessante Bog, der nu er i Elle
hammers Besiddelse, fortæller kort og godt følgende 
om den begivenhedsrige 12. September 1906: 

,,Prøvede Luftskibet paa Banen. Vind 2- 3 m. Retning N.Ø. 
Korle hele Banen rundt, svævede med Bag- og Forhjulene 
ca. 12 m i 1½ Fods Ilojde, idel den brasede op imod Vin
den. Ellehammer hele Tiden paa. Tog Billeder af Flugten. 
Brud paa Carburator. Ordnede den". 

Selvfølgelig var der ikke mange, der vilde tro 
paa Ellehammers Flyvninger, da det først rygtedes, 
at han virkelig havde formaaet at hæve sig fra 
Jorden, og mangen en Spydighed maatte han høre 
for sine "Flyvegriller. Under Forsøgene paa Lind
holm skrev en engelsk Professor til ham: ,, ... Jeg 
beundrer Deres farlige Forsøg; men een Ting glæder 
mig, - De risikerer ikke at styrte ned, for De 
kommer nemlig aldrig tilvejrs. 

Ellehammer fortsætter sine Flyveforsøg. 
Til Hangar, Værksteder og Soverum var der paa 

Lindholm bygget en stor Træbarak, og i denne blev 

Ellehnmmcrs Stjernemotor (80 Hl{.). 
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Ellehammers Helikopter. 

der _bygget 14 forskellige Maskiner, efterhaanden 
som de blev prøvede og ødelagte. 

Fra Lindholm blev Flyveforsøgene henflytlet til 
Eremitagesletten, og her blev der foretaget ca. 200 
frie Flyvninger med et Biplan udstyret med en 30 
HK. Motor. Hele Flyvemaskinen med Motor vejede 
ikke mere end ca. 150 kg. 

Den samme Maskintype blev forøvrigt anvendt, 
da Ellehammer deltog i det første Flyvestævne her 
i Europa. Det afholdtes i Kiel under "Kielerugen « 
i Juni 1908. 

Der var ikke mødt mange Deltagere til Stævnet, 
men Propositionerne var efter Datidens Forhold 
heller ikke helt lette, - det gjaldt nemlig om at 
kunne holde sig i Luften i 1 - eet Minut, og Præ
mien var 5000 Rm. 

Stedet, hvorfra der skulde flyves, var Sports
pladsen ved Kiel, et Areal der paa den længste 
Led var 300 Meter. Man anede jo ikke rigtig hvor 
stor en Plads, der behøvedes for at kunne starte 
og lande. Interessen for Flyveforsøgene var uhyre, 
og henved 30.000 Tilskuere med Prins Heinrich i 
Spidsen var tilstede paa Pladsen. 

Det var med bange Anelser, at Ellehammer be
tragtede denne store Tilskuermængde; men ikke 
desto mindre skulde Dagen blive en Sejr for ham. 
Det lykkedes ham at foretage en Flyvning, der 
varede elleve Sekunder, og Dommerkomiteen til
delte ham Førsteprisen. Ganske vist havde han 
ikke fløjet i det foreskrevne ene Minut, men han 
var den eneste af samtlige Deltagere, der formaaede 
at hæve sig fra Jorden. 

Fra de mange Flyveforsøg, der før og efter Kieler
ugen 1908 blev foretaget paa Eremitagen, fortæller 
Ellehammer, hvorledes det gik til, at han en skønne 
Dag foretog en "længere« Flyvning. "Jeg var lige 
startet,« siger han, "Maskinen havde faaet saa megen 
Fart, at den kunde hæve sig, da jeg pludselig foran 
mig ser nogle store Flokke Dyr. Her var baade 
gode Raadyr og gode Raad dyre, - for ikke at 
fare lige ind i hele Flokken maatte jeg tilvejrs. 
Jeg trak i Højderoret og hoppede nok saa nydeligt 
hen over Hovederne paa de forskrækkede Dyr, og 
landede velbeholdent 600 Meter fra Startstedet. Det 
var den længste Flyvning, jeg hidtil havde foretaget.« 
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I Løbet af 1909-1910 byggede Ellehammer en Fly
vemaskine af Monoplan-Typen, "Ellehammer-Stan
dard « hed den, og med denne blev der i Foraaret 1910 
trænet flittigt paa Flyvepladsen ved Kløvermarks
vejen. Det var under Træningen til Sundflyvningen, 
hvor "Ellehammeren« med GreveMolkte ved Rattet, 
konkurrerede med en Del franske Flyvemaskiner. 

Da Konkurrencen fra de store udenlandske Flyve
maskinefabriker imidlertid paa <lette Tidspunkt var 
altfor haard, indstillede Ellehammer sin Bygning af 
Flyvemaskiner:men forinden havde han dog konstru
eret den første Vandflyvemaskine, der blev prøvet ude 
ved Sluseværket i Københavns nuværende Sydhavn. 

Ellehammers øvrige Arbejder. 
Ellehammer ser sin store Opgave i at konstruere 

en Flyvemaskine, der skal være uafhængig af Ha
stigheden, med andre Ord en saakaldt Helikopter, 
der skal kunne stige lodret op, holde sig svævende 
over et bestemt Sted og lande paa tilsvarende Maade. 

Allerede i 1912 lykkedes det ham at konstruere 
en Helikopter, som formaaede at løfte sig ved egen 
Kraft og medtage en Fører. Nogle af Forsøgene 
overværedes af en Række flyveinteresserede, og om 
en Prøve, der blev foretaget den 28. September 1912, 
forefindes følgende underskrevne Erklæring: 

Undertegnede bevidner, at vi Dags Dato har set 
Direktør Ellehammers "Skrueflyver" løfte sig ved 
egen Kraft. 

H. C. Ullidtz. W. Laub. 
Axel Hoeclc. Joh. B. Ussing. 

Prins Axel. 
J(. Thorup. 

En tilsvarende Erklæring er givet den 27. Oktober 
samme Aar af Professor ved den polytekniske Lære
anstalt C. Hansen. ,. ,. .. 

I 1920 byggede Ellehammer sit nye Laboratorium 
paa Kildegaardsvej i Hellerup, og paa dette Labo
ratorium indrettedes et særligt System til Udnyt
telsen af Vindkraften, for derigennem at frembringe 
elektrisk Lys og Drivkraft til Laboratoriet. 

Flere Opfindelser er blevet foretaget paa Labo
ratoriet i Hellerup, bl. a. en Petroleumskarburator, 
Dampmotor, nye Benzinkarburatorer, samt nogle 
srnaa Brandsprøjter til Anvendelse i Forbindelse 
med et Automobils Baghjul. 

Laboratoriet i Hellerup. 
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Om Flyvevejret paa Grønlandsruten i Sommertiden. 
Af Afdelingsmeteorolog Lusgaard. 

EEKNIKEN har gennemgaaet en mægtig Udvik
ling i de senere Aar, men den har dog ikke 
formaaet endnu at gøre Flyvningen helt uaf
hængig af Veir og Vind, og det maa for

modes, at al Flyvning ogsaa ud i Fremtiden maa 
være i nogen Grad afhængig af Vejret - selv om 
det lykkes at erobre Stratosfæren. 

Trods Afhængigheden af Vejret har den velorga
niserede Flyvning her i Europa bestaaet sin Prøve 
med Glans i Sommerhalvaaret, og den er forlængst 
begyndt at strække sine Fangearme ud efter de 
andre Verdensdele; Afrika, Asien og Australien gaar 
det nogenlunde med, medens Flyveruten mellem 
den gamle og den nye Verden stadig er et Smer
tensbarn . 

Der kan som bekendt være Tale om hele tre 
Ruter, som hver især har sine relative "Fordele" 
og sine uhyre store Vanskeligheder, Ulemper og 
Mangler. 

Den nordlige Rute har særlig Interesse for Dan
mark; thi den skal ikke alene gaa over Færøerne, 
Island og Grønland, den skal endog udgaa fra Kø
benhavn. Grønlandsruten er ikke meget længere 
end den direkte (Irland- New Foundland), og den 
har saa mange Mellemlandingspladser, at den læng
ste Etape kun bliver fra 1000 til 2000 km (det kan 
let blive nødvendigt at springe over en enkelt Sta
tion, hvis den har for tæt Taage), men den gaar 
over udstrakte Ødemarker og lidet trafikerede Far
vande, og Vejret er navnlig ikke ideelt Flyvevejr. 

Det er gentaget ofte, at det er Taagen, som er 
Flyvningens værste Fjende, især naar den lægger 
sig over Landingspladserne, men en kraftig Mod
vind er ogsaa en Faktor, man maa regne med, naar 
der er Tale om Flyvning over store Afstande. Apro
pos Afstandene: jo større de bliver, desto mindre 
bliver Sandsynligheden for ensartet og godt Flyve
vejr langs hele Ruten. 

Mellem København og Færøerne ligger Vestnorge 
som en Cyklon- og Vindbryder. Her er der under
tiden om Sommeren haard sydlig Kuling med saa 
usigtbart Vejr, at Maskinerne maa have Lods om 
Bord for at finde ind til Bergen. Til andre Tider 
er der haard til stormende nordlig Kuling med 
sigtbart, men byget Vejr med stærke Vindstød. 
Faren udfor Vestnorge kan dog elimineres ved at 
gøre London til Endestation i Stedet for København. 

Ved Shetlandsøerne vil man kunne regne med 6 
til 7 Taagedage pr. Maaned i Sommertiden og ved 
Færøerne endog med 10 til 12 Taagedage. I del 
store og hele gælder der den Regel, at Taagen er 
hyppigst over Havene om Sommeren og i Juli Maa
ned, medens Landene hyppigst har Taage om Vin-

teren. Vindforholdene ved disse Øer er ret rolige 
i Sommertiden, kun enkelte Gange naar Vindstyr
ken op paa haard Kuling. 

Vestmanø, under Island, har gennemsnitligt (-j til 
8 Taagedage pr. Maaned, ofte haanl Kuling og en 
enkelt Gang Storm. Over Danmarksstrædet ligger 
der næsten til Stadighed et lavt Lufttryk, som nu 
og da blusser op. 

Angmagsalik kan mønstre 9 maaned lige Taage
dage, Julianehaab 11 til 15, lvigtut 5 til 8 og Go,It
haab 10 til 12 Taagedage i Sommertiden . \'incll'or
holdene er gennemgaaende rolige, men der kan 
dog indtræffe Storme, ofte af en r et lokal Karakter. 

I Almindelighed ligger der over Indlandsisen el 
højt Lufttryk, en Højtrykstunge, som gh·er anti
cyklonale Vejrforhold med nordlige Vinde ved Øst
kysten, østlige mod Syd, sydøstlige ved Vestkysten 
og rolige Vindforhold inde i Landet (Ismidte). 

Indlandsisen er den sigtbare Polarlufts Højborg, 
men det sker dog ofte om Sommeren og enkelte 
Gange om Vinteren, at maritim Tropikluft aflægger 
Grønland et Besøg og slaar Anticyklonen i Stykker. 
Ved saadanne Lejligheder falder der Nedbør, og der 
kan være Fare for baade Islag og Taagedannclser. 

Man kan altsaa regne med enkelte Taagedage 
paa Indlandsisen, flere i F.iordene og mange over 
Havene. Framekspeditionen i 90-ernc til de arktiske 
Egne havde i Gennemsnit for tre Aar, 10 Taage
dage for Juni, 20 for .Juli og 16 for August. 

Endnu værre end Taagen ved Grønland, er Taa
gen ved New Foundland og Labrador; her sætter 
den antagelig Verdensrekord i Retning af Hyppighed 
og Langvarighed. Der, hvor den varme Havstrøm 
fra Syd møder den kolde Labradorstrøm fra Nord, 
vil der til Stadighed være store Muligheder for 
Taagedannelser, og naar <ler saa tillige sker Varme
frembrud mod Nord af fugtig, maritim Tropikluft, 
da er Taagedannelsen fra .Jordoverfladen op i stor 
Højde fuldkommen. - Belle Isle har ikke mindre 
end 20 Taagedage i Juli. 

Det er sandsynligvis ikke Vejret, som bliver den 
største Vanskelighed at overvinde paa Grønlands
ruten; det bliver nok snart muligt at navigere rcl 
sikkert igennem selv udstrakte Taagehanker. Langl 
snarere bliver det selve Rutens Organisering, det 
kommer til at knibe med; selv om Flyve maski
nerne bliver udstyret med den mest sikre Drivkraft, 
maa man regne med, at den kan svigte og være 
forberedt paa en Nødlanding; men hvor skal man 
nødlande? Hvordan skal man finde de havarerede 
eller hjælpe eventuelle saarede, naar der ingen 
Læger eller Hospitaler findes i mange, mange Mi
les Omkreds? 
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Flyvningens Terminologi. 

II
T af de københavnske Dagblade har i sit 

Søndagsnummer de sidste Maaneder bragt 
en Del Beskrivelser af Flyvemaskiner samt 
Artikler vedrørende Flyv ning, og adskillige 

Gange har der været anvendt Udtryk og Forkla
ringer, som imidlertid ikke er helt korrekte. De 
mange Smaaartikler viser en Stræben efter at frem
me og udbrede Interessen for Luftfart i al Almin
delighed, men paa den anden Side er det ærgerligt 
at se, hvilke mærkelige Benævnelser, der mange 
Steder bliver anvendt. I en Beskrivelse af en Jun
kers Trafikflyvemaskine skrives saaledes, at en 
Flyvemaskine af denne Type - d. v. s. et Monoplan 
med Bæreplaner anbragt i Forlængelse af Kroppens 
Underside - ogsaa benævnes en Kabinedækker. 
Dette Ord er hjemmelavet, da det ikke anvendes 
af nogen , der herhjemme har med Flyvning at gøre. 

Flyvemaskinens Fremkomst og al den forskellig
artede Flyvesport, der er fulgt i dens Kølvand, har 
ganske naturligt tvunget os til at finde paa Ord, 
som vi ikke tidligere har kendt, og i videst mulige 
Grad har man søgt at skabe de Benævnelser, der 
bedst dækker de tilsigtede Formaal. Disse mange 
nye, danske Ord er ret naturligt opstaaet blandt 
den Kreds, der selv beskæftiger sig med den prak
tiske Side af Luftfartens forskellige Grene, - dette 
være sig Flyvning, Ballonsport eller Svæveflugt, og 
de derved fremkomne Benævnelser maa vel nok 
anses for at være de mest logiske. 

Derfor virker det noget paafaldende pludseligt 
at se nogle helt nye Ord blive bragt til Anven
delse. 

Naar det paagældende Søndagsnummer i en Ar
tikel siger, at "Bladets Svæveflyver er kommet", 
saa maa man uvilkaarligt tro, at der er en Person, 
der er kommet. Imidlertid menes der med Ordet 
Svæveflyver en Modelglider eller Modelglideplan, 
cl . v. s. en lille Model af et Glide- eller Svæveplan, 
og et Sted gøres der ogsaa Tilløb til det rigtige, 
idet der siges: " ... . . , men ingen har nogensinde 
kunnet konkurrere med denne Glider". En Svæve
flyver derimod er en Person, som dyrker Svæve
flyvningen, og som formaar at foretage Svæveflugter 
i et Svæveplan. 

Ordet Svæveflyver gaar imidlertid igen mange 
Gange, idet der dog stadig menes en lille Model 
af et Svæveplan, og ydermere kaldes Modelsvæve
planet flere Ster for Maskine, en Benævnelse, der 
i det foreliggende Tilfælde er ganske misvisende, 
da det lille Modelsvæveplan er fuldkommen blottet 
for Maskineri af enhver Art. 

Enhver Bestræbelse paa at fremme Interessen 
for Flyvning kan kun hilses med Glæde, men Ar
he.idet hør ogsaa tilstræbe at vejlede Publikum paa 
den rigtige Maade, i Overensstemmelse med de Ud 
tryk, der nu engang har vundet Hævd indenfor de 
Kredse, der arbejder med Flyvningen. 

J. Follmann. 

Baltisk Luft Expres. 

-

ELE Foraaret og Sommeren har den nyoprettede 
Luftforbindelse, Baltisk Luft Expres, taget Del i 
Lufttrafiken herfra til Paris og London i nøje 

~ Samarbejde med de tidligere eksisterende Ruter. 
Baltisk Luft Expres er som bekendt Navnet paa den Luft
forbindelse, der opretholdes mellem Skandinavien og Paris 
- London af det franske Selskab, Lignes Farman, og det 
belgiske Selskab, ,,Sabena", og dets Generalrepræsentant for 
Danmark er Det Danske Luftfartselskab. 

Under hele den ovennævnte Periode har de to Selskaber 

trafikeret Ruten sydover med 3-motorede Farman- og Fokker
maskiner, og de opnaaede Resultater har været saa tilfreds
stillende, at man paatænker at vedligeholde en betydelig 
længere Driftsperiode, end oprindelig beregnet. Ruten skulde 
have været indstillet for i Aar fra og med den 1. Oktober; 
men foreløbig er det Hensigten at gennemføre den hele 
Oktober Maaned, og man paatænker yderligere at opret
holde den Vinteren igennem. 

I et kommende Nummer af nFlyv" skal vi bringe en nær
mere Oversigt over Lignes Farman og "Sabena"s Virksomhed. 
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Ellehammer fejres af Foreningen "Danske Flyvere". 
Lørdag den 12. September vil Foreningen "Danske Flyvere" fejre 25-Aarsdagen for Ellehammers 

første Flyvning ved en Middag paa Hotel d' Angleterre. 
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Herhjemme fra. 
Amerikansk Projekt Lil Allanterhavsflyvninger via Grønland 

drøftes i København. 

I Begyndelsen af Au~ust gæstede~ København al', l\lr. Robert 
Grant, .I uniorchefen i New York-Bankierfirmaet Hayden Stone 
Co., som ejer Aktiemajoriteten i Transamerican Airlines Cor
poration, Cleveland Ohio. l\lr. Grant førte bl. a. Forhand
linger med Statsminis teren og Grønlandske Handel, idet han 
meddelte, at hans Selskab paatænkte at oprette en fast 
Luftforbindelse med Flyvemaskiner mellem Amerika og 
Europa. Udgangspunktet skulde være Cleveland, og Ruten 
skulde gaa via Labrador, Gronland, Island og Færoerne til 
København. 

En af Selskabets Fly vere, Parker Cramer, var sammen 
med en l\lekaniker forinden startet fra Amerika for at gen
nemflyve den paatænkle Rute, og alt syntes at sku lle for
løbe heldigt, idet Cramer var naaet til Shetlands-Oerne. 
Paa Videreflyvningen herfra til Kobenhavn skete imidlertid 
Uheldet; det var stormfuldt og taaget Vejr med høj Sø; 
Cramer har af en eller anden Aarsag været nødsaget Lil al gaa 
ned i rum Sø, den lidet s ødygtige ~laskine har ikke kunnet 
klare sig, og baade Farloj og Besætning er sporløst fors vundet. 

Cramer anvendte, efter de i\leddelelser vi har kunnet faa, 
en Bellanca Pontonfly vemaskine, udstyret med en 225 HK 
Packard Dieselmotor. 

Fra Dansk llfodel og Svæveflyver Forening. 
Foreningens Kasserer, lir. A. Larsen, bestod Søndag den 

12. August A-Proven ved en Flugt paa 32 Sek. 
Den 18. August fik Foreningen Besøg af Ing. W. Pelzner 

og Frue fra Ystad, Gæsterne blev kørt ud til Stena«ergaarclen, 
hvor Svæveplanet "Pirat" blev demonstreret ved nogle ,·el
lykkede Svæveflugter. 

Desværre blev Foreningen den 26. August raml af det 
Uheld, at et l\Iedlem, llr. Dochedahl, paa Grund af for !-.lej I 
Stigning styrtede ned og knuste Svæveplanet "Pirat". Der 
forestaar nu l\ledlemmerne et større Opbygningsarbejde . 
Ovelserne vil dog 0111 kort Tid blive fortsat med Glide
planet "Glif". 

Faldskærmsulykken den 30. August. 

Under en Flyveopvisning, som blev afholdt i Grenaa 
Søndag den 30. August, indtraf et sørgeligt Uheld, idel Frk. 
Emilie Samwm, der skulde foretage et Faldskærmsudspring 
fra Løjtnant Clauson-Kaas' l\laskine, styrtede til .Jorden og 
d ræbtes, fordi Skærmen af en eller anden .\arsag ikke rol 
dede sig ud. 

Den anvendte Skærm, der normalt benyttes med ikke
automatisk Udlosning, havde man villet an vende mecl auto
matisk Udlosning, og til det Formaa l var der fastgjort en 
Line fra Flyvemaskinen li! Skærmens Udløsningshaandtag. 
Efter alt at domme er denne Forbindelsesline bristet fo r 
inden Haandtaget er blevet udløst, og fra !iOO m lløjde er 
den ulykkeli~e Faldskærmsudspringerske styrtet til Jorden. 

Hvorvidt Emilie Sannom, efter den ikke-automatiske Ud
løsnings Svigten, s elv skulde have forsøgt at betjene Udløs
ningshaandtagel, har det ikke været muligt med Sikkerhed 
at konstatere. 

Emilie Sannom var ualmindelig vellidt indenfor Flyvernes 
Kreds. I 1!)18 begyndte hun som Elev paa Nielsen & Win
thers Flyveskole, men naaede ikke at fuldende nogen Fly
veruddannelse forinden Skolen lukkede. Flyvningen var 
imidlertid hendes et og alt. llun elskede Farten og Faren, 
hun havde et Vovemod, som kun faa Kvinder, og i Italien 
medvirkede hun i længere Tid ved Optagelsen af dristige 
Flyvefilm, - hvor det altid var hende, der var Hovedfi 
guren i de farlige og nervepirrende Scener. De sidste Aar 
deltog Emilie Sannom hyppigt i Fly,·eopvisninger herhjemme, 
idet hun paa Planerne og i Understellet af en Flyvemaskine 
foretog en Række halsbrækkende Øvelser. Dette var imid
lertid ikke nok for hendes Vovemod, - kunde andre Kvin 
der springe med Faldskærm, vilde hun være med - og det 
kom til at koste hende Livet. 

Indenfor Flyverkredse havde man lært hende at kende 
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som en god og trofast Kammerat, paa Grund af hendes 
beskedne, hjertevindende Væsen, - og hendes friske, frej
dige Sind havde kun skabt Venner. 

Ære være hendes l\linde. - - -

. Nyt fra alle Lande. 
Løbet om Schneider Pokalen finder Sted den 12. Sep

tember i England over Farvandet mellem Portsmouth og 
Øen Wight. Den Bane, der skal gennemflyves er i Aar blevet 
ændret dertil, at den bestaar af en Trekant, hvis Sidelængde 
ialt er ca. 50 km, og denne Strækning skal gennemflyves 
syv Gange. Derved fremkommer kun 21 Drej, og man mener 
at det derved vil lykkes at opnaa en større Gennemsnits-' 
hastighed. 

Alle tre deltagende Lande, England, Italien og Frankrig, 
har trænet meget ihærdigt, og paa Forhaand vil det ikke 
være muligt at afgøre, hvem der gaar af med Sejren. Eng
lændernes i\lateriel bestaar af forbedrede Supermarine S-6 
Pontonflyvemaskiner, der har Typebetegnelse S-7. De er 
udstyrede med Rolls Royee Motorer, hvis Hestekraftstørrelse 
ikke er offentlig kendt. 

Italien deltager med Savoia-1\larchetti og Fiat Flyvema
skiner, der teknisk set afviger meget fra de hidtil anvendte 
Typer, idet der vil være repræsenteret baade en Fiat og en 
Savoia udstyret med to Motorer. Savoia-Flyvemaskinens to 
Motorer er indbygget i Forlængelse af hinanden, med Fører
rummet i l\lidten, og udstyret med en Træk- og en Tryk
Propel. Fiat-Maskinen har ogsaa to l\lotorer anbragt i Tan
dem og med to Propeller, men begge disse er anbragt bag 
hinanden rorude i Kroppen, som paa eenmotorede Flyve
maskiner. Nærmere Enkeltheder om denne ejendommelige 
.\nbringelse af Propellerne foreligger endnu ikke. 

Frankrig vil blive repræsenteret ved Typerne Dewoitine, 
Bernard og Nieuport-Delage, der allerede i nogen Tid har 
været prøvefløjet af Doret, Paillard og Sadi-Lecointe, og 
det siges, at der skal være opnaaet Hastigheder paa 630 km 
i Timen. De anvendte Motorer er Renault (2300 III{.), Lor
raine (2200 IIK.) og Hispano-Suiza (1500 HK.). 

Dansk-tysk Atlanterhavsflyvning startet. Den danske 
Flyver Christian Johannsen er den 22. August starlet fra 
Berlin for at flyve over Atlanten. !Ian er ledsaget af en ung 
flyvebegejstret Tysker, Willy Rody, fra Ems, der har købt 
Maskinen, en .Junkers W. 33. Paa det Tidspunkt, hvor disse 
Linier skrives, er Ekspeditionen ikke naaet længere end til 
Lissabon, hvor daarlige Vejrforhold har forhindret videre 
Flyvning vestover. 

Christian Johannsen er ,·el kendt herhjemme. Han er 
Sønderjyde og deltog i Verdenskrigen, hvor han de to sidste 
Krigsaar gjorde Tjeneste som Flyver. I 1919 kom han til 
København og virkede i fire Aar som en meget dygtig Flyver 
ved Dansk Luft Rederi paa Lundtofte Flyveplads. I l!)lfi 
var han ansat som Trafikflyver ved Dansk Lufttransport og 
fløj Ruten København- Berlin. Derefter kom han til Det 
Danske Lul'tfartselskab og fløj paa Ruten mellem København 
og Hamburg. I l!J27 rejste han til Tyskland og flø,i for 
"Hamburger Fremdenblatt", og i 1929 blev han engageret 
af en Kineser Wen Lin Tschen til at føre en Cirrus-Avian 
Sportsflyvemaskine til Kina. 

Saafremt Vejret og l\lotoren ellers vil arte sig vel, skal 
.Johansen ogsaa nok faa gennemført sin Atlanterhavsflyvning, 
for l\landen selv er god nok. 
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(LOVBESKYTTET) 

er fremstillet i nøje Overensstemmelse med Forskrifterne 
i B.- E. S. A. Specifikation 2 D. 101, Januar 1923. 
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KLAR DOPE 
ALUMINIUM DOPE 

RØD DOPE 
Fortyndingsvædske samt Identificeringsfarver og Specialfarver 

ENEFABRIKANTER: 

/s 0. F. ASP (SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER) 
PRAGS BO U LE VAR D 3? - KØB E N HA V N S . 

• 
TELEFUNKEN 

Radiostationer til Luftfartøjer 

Største Driftssikkerhed - letteste Betjening 

Ingen Akkumulatorbatterier 

Ringe Vægt 

• 

Sikkerhed i Luften ! 

IRVIN 
FALDSKÆRME 

anvendes i over 

30 
LANDE 

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



Aristokraten blandt Motorcycler 

--Et B. P. Mmrke 

Uovertruffen Konstruktion 
Højeste britisk Kvalitet 

Billigste danske Priser 
8 fremragende Modeller - Priser fra 

Kr. 1075.oo 
Forlang Prospekt 

Bohnstedt Petersen 
Kr. Bernlkowsgade 2 - Telefon 1131 

T. S. V., Kobenhavn, spørger: 
Hvor længe var "Graf Zeppelin" om 

at flyve Jorden rundt? 
Sv. Den egentlige Flyvetid var 96 

Timer 10 Minutter. 

-o-

v. S., Brønshøj, spørger: 
Kan »Flyv" sige mig, hvor mange 

militære Flyvemaskiner, der findes i 
de store Lande? 

Sv. Vi afslører ellers ikke fremmede 

Luftfartforsikringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Fraktion for Danmark 
Tlf. Central 12 793 

•:} 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 

Abonnement paa FLYV 
kan tegnes i enhver Boghandel 

50 Øre pr. Nr. - 6 Kr. aarlig 
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NYE BØGER 
Major Victor W . Page: 

The A. B. C. of Gliding and 
Sailflying . . . . . . . . . . . . Kr. 10.50 

Norman !llacmillan : 
An Hour oi Aviation .. Kr. 3.50 

Charles E. Lee : 
The Aviation Year Book 1931. 

Kr. 10.50 
C. F. Snowden Gamble: 

The Air Weapon .... Kr. 12.50 

Leslie S. Potter: 
The Navigation of the Air; and 
Meteorology. 

Illustreret, ca. Kr. 15.50 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V, 

Telt, 2552 - 13303 - 13404 
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Landes militære Hemmeligheder, men 
skal dog sige saa meget, at der ifolge 
en Lysk Statistik findes følgende Antal 
militære Flyvemaskiner i følgende Lan
de : Frankrig 2800, England 2-100, Italien 
1500, Polen 1000, Amerika. 

-0-

Hans Jørgensen, Næstved spørger: 
,Jeg har gennem længere Tid ekspe

rimenteret med en Propeltype af en 
helt ny Konstruktion, og da jeg nu 
gerne vilde have Lejlighed til at fore
vise denne for en Flyvetekniker, bedes 
"Flyv" meddele, hvor jeg skal henvende 
mig. 

Sv. lienvend Dem til Flyverkorpset, 
Kløvermarksvej eller Flyvevæsenet, 
Luftmarinestationen København. 

-o-

c. Olsen, Norrebrogade, spørger: 
Kan "Flyv" ikke ved Lejlighed bringe 

nogle Billeder af Ellehammers første 
Flyvemaskiner'? 

Sv. Deres Ønske er blevet opfyldt i 
delte Nummer af »Flyv". 

-O-

K. N. Christensen, Præstø, spørger: 
flFlyv" bedes oplyse mig om, hvad 

Bogstaverne B og S i B.S.-Monoplanet 
betyder. 

Sv. Berg og Storm, Navnene paa de 
to In~eniører, der konstruerede Flyve
maskmen. 
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NYE BØGER 
Norman Macmillan: 

The Air Traveller's Guide to 
Europe. 10 Kort og 30 Fotogra
fier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 10.00 

C. F. Snowden Gamble: 
The Air Weapon. I. Del. 

Kr. 12.50 
Norman Macmillan : 

Into the Bine . . . . . . . . . Kr. 8.50 

Norman Macmillan: 
The Art of Flying .... Kr. 5.00 

G. Gibbard Jackson: 
World's Aeroplanes and Air
ships. Illustreret . ... ca. Kr. 9.50 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telt. 2552 - 13303 - 13404 
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der for de deltagende Flyveres Vedkommende er 
forbundet med Træningen i disse hurtiggaaende 
Maskiner, og for et Aarstid siden saa det ud som 
om England slet ikke vilde deltage, skønt dette, 
som Vinder i 1929, var blevet udfordret til en ny 
Kamp. Man gjorde hl. a. gældende, at der ikke mere 
opnaaedes tilstrækkelige praktiske Resultater; at 
Deltagelse var en Sag, som maatte overlades det 
private Initiativ og ikke Royal Air Force; og endelig 
vilde Regeringen ikke bevilge Penge til Forbere
delserne. Da Englænderne imidtertid stod som den 
udfordrede Part vilde man paa den anden Side 
ogsaa nødigt opgive Kampen, og der blev fra mange 
Sider gjort store Anstrengelser for at faa et engelsk 
Hold med i dette Aars Konkurrence. Alt syntes 
imidlertid at skulle strande paa manglende Penge
midler, indtil den engelske Lady Houston stillede 
et Beløb paa omtrent 2 Millioner Kroner til Dispo
sition , - og dermed var den engelske Deltagelse 
sikret. 

Schneider-Trofæets Historie. 

Det ivrigt eftertragtede Trofæ blev overrakt Fe
deration Acronautique Internationale af Jacques 
Sclmeider ved en Gordon-Bennett Banket, som den 
franske Aero Klub afholdt den 5. December 1912. 
Selve Trofæet havde dengang en Værdi af ca. 20.000 
Kroner, og foruden dette skænkede Jacques Schnei
der et Beløb paa ca. 60.000 Kroner, der skulde 
anvendes til Pengepræmier ved de tre første Kon
kurrencer. 

Jacques Schneider, der var Søn af Chefen for 

Anr Deltagende Nationer Vinder Flyver 

1913 F. og A. Frankrig Prevost 

1!)14 F., E., T., S. og A. England Pixton 
--

1915-18 Intet Løb 

Nr. 10 

de store Schneider Vaabenfabriker ved Creusot, 
var paa dette Tidspunkt en meget velhavende Mand. 
Han døde imidlertid, i 1929, som en fattig Mand, 
men indtil den Dato havde England, Frankrig, 
Italien og U. S. A. tilsammen ofret omtrent 20 Mil
lioner Kroner for at vinde hans Trofæ. 

Da Jacques Schneider udsatte sit Trofæ, bestemte 
han, at Konkurrencen om dette skulde gælde Sø
flyvemaskiner, idet hans Tanke var at være med
virkende til Udviklingen af en sødygtig Flyvema
skine. I saa Henseende er lrnns Hensigt imidlertid 
ikke blevet opnaaet. Vel har hans Trofæ i højeste 
Grad været medvirkende til Fremme af Verdens 
hurtigste Flyvemaskiner; men de moderne Schnei
der-Racere er saare langt fra at være, hvad man 
kalder sødygtige Flyvemaskiner. 

At Trofæet derfor nu er vundet til Ejendom maa 
derfor sikkert betragtes som et Gode, idet Bestræ
belserne for Flyvemaskinens Videreudvikling sik
kert bør følge andre Veje i de kommende Aar. 

Siden Trofæet blev skænket til F. A. I. har der 
ialt været afholdt 12 Konkurrencer, og de ivrigste 
til at deltage har været England, Frankrig, Italien 
og U. S. A. Et enkelt Aar, HH4, har yderligere Tysk
land og Schweitz været med. Den første Konkur
rence afholdtes i 1913, og den Hastighed der op
naaedes var 72,6 km i Timen. For hver Gang Løhet 
har været afholdt, er Hastigheden blevet forøget, 
indtil man nu i Aar er naaet op paa 547 km i 
Timen. 

I det efterfølgende anføres en Oversigt over Lø
benes Resultater indtil Dato: 

Maskintype Motortype Hastighed 
km i Timen 

Deperdussin 1!i0 HK. Gnome 72,6 

Sopwith 100 HK. 
139,7 Monosoupape 

1919 F., E. og I. Løb et erklæret ugyldigt p aa Grund a[ Taage 

1920 I. Italien Bologna Sovoia S. 19 550 HK. Ansaldo 172,5 

1921 F. og I. Italien Briganti l\facchi VII 200 IIK. 178,fi Isotta Fraschini 

1922 F., E. og I. England Biard Supermarine 450 IIK. 2311,5 Napier Lion 

1923 F., E., I. og A. Amerika Rittenhouse Curtiss Navy 465 HK. Curtiss 285,4 Racer CR. 3 . -
1925 E., I. og A. Amerika Doolittle Curtiss Navy 

Racer C.2 600 HK. Curtiss 374,2 

1926 I. og A. Italien Bernardi Macchi M. 39 800 HK Fiat 396,6 

1927 E. og I. England Webster srraermarine-
apier S. 5 900 HK. Napier 450,64 

1929 E. og I. England Waghorn Supermarine- 1900 HK. 528,87 Rolls Royce S. 6 Rolls Royce 

1931 E. England I Boothman Supermarine- 2000 HK. 547,3 Rolls Roy ce S. 6 B. Rolls Royce 

A. = Amerika (U.S.A.); E. = England; f'. = Frankrig; I.= Italien; S. = Sehweitz; T. = Tyskland, 
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Det engelske Hold bestod ni :i Supermurine med fiolls-Royce Motorer. 

Dette Aars Stævne. 
Som meddelt i forrige Nr. af "Flyv" fandt dette 

Aars Stævne Sted den 12. September over Farvandet 
mellem Portsmouth og Øen Wight. Begivenheden 
var overalt i England imødeset med meget stor 
Interesse, og en tusindtallig Tilskuermængde over
værede Løbet. 

Det engelske Hold var trænet op under Ledelse 
af Squadron Leader Orlebar, og det bestod af føl
følgende Flyvere: Flight Lieutenants Boolhman , 
Long, Stainforlh samt Flying Officer Snailh. 

Materiellet bestod af 3 Supermarine Pontonflyve
maskiner, hvoraf de to var Nybygninger. I det store 
og hele var alle 3 Maskiner af samme Type, og 
nogle Detailler er det ikke muligt at bringe paa 
nærværende Tidspunkt. De to Nybygninger bar 
Typebetegnelsen S. 6 B og den tredie Maskine S. 6 A. 
De er alle tre bygget som l\Ionoplaner og udstyret 
med en Rolls Hoycl' Motor, der for de to nyP 
Typers Vedkommende er paa ca. 2.000 HK. 

Banen, der skulde gcnneml"lyves, var en Trekant 
med en samlet Sidelængde af ca. 50 km DC'n skulde 
gennemflyves 7 Gange; for hver Hunde blev iler 
laget Tid, hvorefter Gennemsnittet af alle 7 FlyY-
ninger gav det endelige Resultat. · 

Flight Lieutenant Boolhman startede med en 
S. 6 B, og det lykkedes ham at gennemflyve de 7 
Omgange med en samlet Gennemsnitsfart paa 547,3 

km i Timen, saaledes at Rekorden fra forrige Stævne 
blev slaaet med 18,43 km. 

Der blev kun foretaget denne ene Flyvning, og 
da Schneider-Trofæet tilfaldt den Nation til Ejen
dom, som havde vundet det tre Gange i Løbet af 
fem paa hinanden følgende Stævner, sikrede Eng
land sig det eftertragtede - og dyrekøbte - Trofæ. 

Ny Verdensrekord. 
Dagen efter Schneider-Løbet, den 13. September, 

foretog Flight Lieutenant Stainforllz et Forsøg paa 
at sætte Verdensrekord over en Bane paa 3 km i 
lige Linie. Han førte en Supermarine Rolls Royce 
S. 6 B, gennemfløj Strækningen fire Gange, og Gen
nemsnitsresultatet gav en Hastighed paa 610,01 km 
i Timen. 

fiolls-fioyce ~lotoren, der vandt l.obet. Den udvikler noget over 2000 HK. 
Den er genret og har Supercharger. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

DEN engelske Flyver Sir Alan 
Cobham er nylig vendt til

bage til England efter at have 
gennemført en Række Forsknings
flyvninger over Central Afrika . 
Han benyttede en Short Valetta 
Søflyvemaskine udstyret med tre 

Bristol Jupiter Motorer. 
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Vickers "Vildebeest". 

I Slutningen af September gæ
stedes Luftmarinestationen 
ved København af en engelsk 
Vickers "Vildebeest", ført af 

Kaptajn H. C. Biard. Besøget var 
et Led i en Demonstrationsflyv
ning, der blev foretaget rundt Lil 
skandinaviske og baltiske Stater. 

Nr. 10 

Vi skal meddele nogle nærmere 
Enkellheder om den nye engelske 
Type, der er blevet hygget for 
al imødekomme de Krav, der 
stilles af Luftstyrkerne i de fleste 
Lande, om at indskrænke An
tallet af Flyvemaskinetyper til de 
færrest mulige. Man gør gæl
dende, at jo mindre Antallet af 

Vickers • Vildebccst• som Sellyvemasklne. 

Typer er, desto lettere løses Spørgsmaalet om Flyveres og Meka
nikeres Uddannelse samt Beholdningen af Reservedele. 

Vickers "Vildebeest" er bygget til at kunne anvendes som Torpedo
maskine, Dag- og Natbombardementsmaskine samt til Rekognoscering. 
Endvidere er den saaledes indrettet, at den kan anvendes enten 
som Land- eller Sørlyvemaskine, idet Hjulunderstellet i Løbet af 
nogle faa Timer kan ombyttes med Pontoner og omvendt. 

Den er udstyret med en Hispano-Suiza Motor paa 595 HK. Be
sætningen bestaar af en Fører samt een eller to Mand. 

Hvad selve Konstruktionen angaar, da er denne, med Undtagelse 
af visse Dele, fremstillet af Duralnmin. Til Beklædning af Planer 
og Krop er anvendt Lærred. 

,. ,. .. 

Under Opholdet i Kobenhavn foretog Vickers "Vildebeest", der 
ved denne Le_jlighcd var rndrettet som Soflyvemaskine, en Del 
Demonstrationsflyvninger, hvorefter den fortsatte via Malmø til 
Karlskrona og Stockholm. 

Vickers • Vildcbeest" som torpedobærende Landflyvemaskine. 

Om dens Ydeevne kan følgende 
oplyses: 

,, Vildebeesl" Landflyvemaskine: 

Spændvidde..... 14,935 m 
Planareal . . . . . . . 67,75 m 2 

Benzinbeholdning 2X281,5 1 
do. 1X272 l 

Oliebeholdning . . 1X54,5 l 
Tornvægt........ 1990 kg 
Bruttolasteevne . . 1860 kg 
Totalvægt....... 3850 kg 
Maximalhastighed 

ved Jorden .... 
Maximalhastighed 

i 3000 m . ..... 
Største Stigehøjde 
Landingshastigh .. 
Marchhastighed i 

2000 m ........ 

220 km/T. 

193 km/T. 
4350 m 

96 km/T. 

177 km/T. 

,, Vildebeest" Søflyvemaskine. 
Spændvidde.... . 14,935 m 
Planareal . . . . . . . 67,75 m 2 

Benzinbeholdning 2X281,5 1 
do. 1X272 1 

Oliebeholdning . . 1X54,5 l 
Tornvægt........ 2~10 kg 
Bruttolasteevne.. 1810 kg 
Totalva~gt . . . . . . . 4120 kg 
Maximalhastighed 

\'cd .Jorden .. .- . 
:.\Iaximalhastighed 

i 3000 111 ...... 

Største Stigehøjde 
Landingshastigh .. 

21:1 km/T. 

172 km/T. 
:1350 m 

99 km/T. 

( ..... :::{ ... ·····• ... ::-::: ..... ::-
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25-Aarsdagen for den første Flyvning i Europa. 

Foreningen .Danske Flyvere•s Festban~et for Direktør Ellehammer. 

II
EN 12. September i Aar blev en Mindedag indenfor 
Dansk Flyvnings Historie, idet Direktør J. C. Elle
hammer paa denne Dag for 25 Aar siden foretog 
sin første Flyvning i Europa med et Apparat "tun

gerere end Luften". 
Dagen blev fejret paa festlig Vis. Om Formiddagen aflagde 

Det Kgl. Danske Aeronautiske Selskab, repræsenteret ved 
Formanden, Direktør Tyge J. Rothe, Ingeniør G. Krebs og 
Mester P. Nielsen en Visit hos Direktør Ellehammer. Direktør 
Rothe takkede Ellehammer for hans Indsats paa Flyvningens 
Omraade og overrakte ham Selskabets Guldplaquette samt 
en pragtfuld Buket Blomster. 

Om Aftenen var Direktør Ellehammer Gæst ved en Fest-

111111111111111111111111111111111111111111111111 
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banket, som Foreningen "Danske Flyvere" afholdt i Hotel 
d'Angleterre's Festsal. Foreningens Protektor, Hs. kgl. Høj
hed Kronprinsen, præsiderede. Mellem Gæsterne var Direktør 
Rolhe, Grosserer Lystrup, Ekspeditionssekretær Knud Greger
sen, Direktør K. Krebs, Oberstløjtnant Førsleu, Ellehammers 
Broder,Direktør Einar Dessau,Direktør Keel,Direktør Tersling, 
lngeniør A. B. C. Hansen, Ingeniør Ruben, Stabsofficiant An
dersen, Tegneren 0/lo Christensen samt et halvt Hundrede af 
Foreningens Medlemmer, deriblandt Hs. kgl. Højhed Prins Axel. 

Foreningens Formand, Løjtnant J. Foltmann, hyldede i en 
Tale Direktør Ellehammer for hans banebrydende Arbejde 
paa Flyveproblemets Løsning og sluttede med at udnævne 
ham til Æresmedlem af "Danske Flyvere". 

111111111111111111111111111111111111111111111111 

Det I{gl. Danske Aeronautiske Selskab hædrer Direktør Ellehammer ved at overr.ekke ham Sel
skabets Guldplaquette. Fra venstre til højre: Frk. Ellehammer, Mester P. Nielsen, Direktør J. C. 

Ellehammer, Ingeniør G. Krebs samt Selskabets Formand, Direktør Tyge J. Rothe. 
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A/s Nordisk Luft-Foto's Virksomhed i Sommeren 1931. 

Den sammcnklnppedc l\lolh hægtes bng pna Forden 

I ELSKABET Nordisk Luft-Foto, der er startet 
af den stærkt flyveinteresserede Pressefoto
graf Eskild Jensen, har i den forløbne Som
mer udfoldet en meget livlig Virksomhed. 

Forrige Aar paatog Selskabet sig et stort Arbejde, 
der gik ud paa at fotografere samtlige større Gaarde 
i Danmark til Brug for Værket "Større danske 
Landbrug", og hele Sommeren har man været travlt 
beskæftiget med de mange Optagelser fra Luften. 
I Begyndelsen disponerede Selskabet kun over Mili
tærflyveren H. .T. M. Jensens Moth-Maskine, men den 
tiltagende Virksomhed bevirkede, at del i Begyn
delsen af Juni selv købte en Moth i England (af 
Aerofilms Ltd.). 

Arbejdet i Aar paabegyndtes den 5 . .Juni, og med 
Ringsted som Basis fotograferedes en Del af Hol
bæk, Sorø og den nordlige Del af Præstø Amt, 
hvorefter der flyttedes til Agnø under Fotografe
ringen af Præstø Amts sydlige Del. I Midten af .Juli 
blev Arbejdspladsen forlagt til Fyn, hvor Hoved
kvarteret etableredes paa Gaarden "Hellerup", der 
hører ind under Ravnholdt Gods. Til Flyveplads 
anvendtes en stor Græsmark, hvor der i det ene 
Hjørne laa en Lade, der blev anvendt til Hangar, 
og fra denne Plads foretoges Fotograferingsflyv
ninger over hele Fyn og Langeland. I Slutningen 
af August kom Turen til Lolland-Falster, hvor Sel-

- - og køres od Londevejen hen til nærmeste Lade. 

skabet fik Station hos Godsejer Monberg paa Lise
lund ved Stubbekøbing. Her var det ikke muligt 
at bringe Flyvemaskinen under Tag i Flyvepladsens 
umiddelbare Nærhed, og for at høde paa <len Mangel, 
fik man bygget en flot Halevogn. Efter endt Flyv
ning blev l\Iaskinens Planer klappet tilbage, Hale
vognen blev g_jort klar og hægtet bag paa en Ford
vogn, og saa gik Turen ad Landevejen hen til nær
meste Lade. 

Efter at være blevet færdig med Lolland-Falster, 
tog man den 1. September fat paa Bornholm, hvor 
de nødvendige Fotografier blev optaget i Løbet 
af een Dag. 

Nordisk Luft-Foto har dermed fotograferet alle 
de større Gaarde paa Øerne og mangler nu kun 
.Jylland, hvor Arbejdet vil blive fortsat til næste 
Sommer. I Aar er der blevet fotograferet ca. 1500 
større Gaarde, og hertil har været anvendt ca. 100 
Flyvetimer. Det største Antal Gaarde, der er blevet 
fotograferet paa een Dag, er 140, og dette blev 
foretaget paa en Flyvetid af 4 Timer 50 Minutter. 

Langt den overvejende Del af Flyvningerne er 
blevet foretaget af H. J. lll. Jensen, idet Løjtnant 
H. C. Iversen nogle enkelte Dage har været Sted
fortræder. Under hele Perioden har Leif' Nielsen 
været med som l\Iekaniker, og alle Flyvninger er 
forløbet uden Uheld af nogen Art. 
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Miraklet paa Atlanterhavet. 
Christian Johannsens Atlanterhavsflyvning. 

1 01\I kortelig med
delt i forrige Nr. 
af "Flyv" star
tede den danske 

Flyver, Chrislian Jo
hannsen, d. 22. August 
fra Berlin for at flyve 
over det nordlige Atlan
terhav. Han naaede Lis
sabon, og her maatte han 
ven te i 3 Uger paa gun
stigt Vejr. Foruden ham 
selv bestod Besætningen 

Christian Johnnnsen. af Tyskeren Willy Rody 
og Portugiseren 17eiga. 

Maskinen, der blev benyttet, var en Junkers ,v. 33, 
Byggeaar 1927, udstyret med en Junkers L 5 Motor. 
Flyvemaskinens Brændstofbeholdning var fordelt 
saaledes: 8 Benzintanke i Planerne paa tilsammen 
1184 1, 6 Tanke i Midtercellen paa 512 l, 3 Tanke 
i Kabinen paa 1167 1, en Faldtank paa 20 1, eller 
ialt 2883 1. Flyvemaskinens Tornvægt var 1465 kg, 
og dens største Hastighed 220 km/T. Maskinen blev 
i 1928 købt af Atlanterhavsflyveren Levine, der 
døbte den "Luftens Dronning". Under Transporten 
til Amerika blev den ret slemt beskadiget; men 
efter at være kommet tilbage til Europa blev den 
indgaaende efterset og repareret, hvorefter den blev 
solgt til Willy Rody. 

Den farefulde Atlanterhavsflyvning. 
Starten fra Lissabon fandt Sted Kl. 915 om Mor

genen den 13. September. Der medførtes Brændstof 
til 48 Timer og Proviant til 2 Dage. Vejret var godt 
og Kursen blev sat mod Azorerne, der passeredes 
om Eftermiddagen Kl. 530• Nu blev Vejret imidlertid 
daarligt, Barometret faldt, og Flyverne mødte en 
kraftig Modvind. I Løbet af Natten tog Stormen til, 
det blæste en Orkan, Navigeringen var yderst van
skelig, og for at faa roligere Vindforhold gik de op 
igennem Skyerne og fortsatte i 3000 m's Højde. 
Her var Luften roligere, men til Gengæld faldt 
Temperaturen med rivende Hast, Instrumenterne 
blev overisede, og det blev nødvendigt atter at søge 
ned i lav Højde. Henved Kl. 3 Mandag Morgen be
gyndte Motoren pludseligt at sætte ud, og man fryg
tede hvert Øjeblik, at den helt skulde gaa i Staa. 
Motoren blev dog vecl at gaa, men Benzinforbruget 
steg i en foruroligende Grad. Kursen holdtes stadig 
mod Land, som man haahede at kunne naa paa 
den Benzin, der var tilbage; men hen under Aften 

var det Slut, - efter 36 Timers Flyvning var Ben
zinen sluppet op - den Beholdning, der skulde 
have varet 48 Timer. Nu var der kun eet at gøre: 
at foretage en Landing i Atlanterhavet med en 
Landmaskine. Til trods for alle udstaaede Stra
badser bevarede .lohannsen sin Ro og Koldblodig
hed, og det lykkedes ham at sætte Maskinen paa 
Vandet, uden at den kæntrede. 

Situationen var fortvivlet for de 3 Mænd, der 
hvert Øjeblik var i Fare for at blive et Bytte for 
Atlanterhavets Bølger. Uden Rednil)gsmidler, uden 
Proviant og kun med Motorens Kølevand som Drikke
vand drev de hjælpeløst omkring. 

Efterhaanden som Dagene gik uden Efterretninger 
om dem, svandt Haabet om deres Redning mere 
og mere - indtil pludselig, efter en Uges ængstelig 
Venten, der kom Meddelelse om, at de var blevet 
taget op af det norske Motorskib "Belmoira", der 
var paa Vej til Europa. 

Miraklet var sket - 6½ Døgn havde de holdt 
sig i Live paa Flyvemaskinens Vrag uden at op
give Haabet om Redning. -

Da "Belmoira~ mødte den norske Amerikahaad 
,, Stavangerfjord", der var paa Vej til New York, 
gik .Johannsen, Rody og Veiga ombord paa denne, 
og ved Ankomsten til New York fik de en meget 
begejstret Modtagelse. 

Hvorledes kan en Landflyvemaskine holde 
sig flydende paa Vandet? 

De 3 Mænds vidunderlige Redning var en Over
raskelse for hele Verden, og ret naturligt spørges 
det, hvorledes en Landflyvemaskine har kunnet 
holde sig flydende paa Vandet i saa lang Tid. 

Sagen er imidlertid ret ligetil. Man gættede paa, 
at der havde været anbragt Luftsække i Krop og 
Planer; men dette var ikke Tilfældet. Naar Flyve
maskinen alligevel var i Stand til at holde sig fly
dende, saa skyldes det de mange Brændstoftanke. 
Paa det Tidspunkt, Maskinen nødlandede, var den 
helt tom for Brændstof, og man kan derfor anslaa 
Vægten af Maskinen, Udrustning og Besætning til 
ca. 1750 kg. Brændstofbeholderne, der ialt kunde 
rumme 2883 I, har en Opdrift i Vandet paa 2883 kg, 
og man vil saaledes se, at der har været et rigeligt 
Overskud tilstede. Naar Flvvemaskinen endvidere 
har kunnet holde sig flyde~dc uden at kæntre, saa 
skyldes det Fordelingen af de mange Brændstof
beholdere i Forbindelse med Maskinens robuste 
Konstruktion. 
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Herhjemme fra. 

1 1 
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En Eskadrille af Flyverkorpsets H-l\laskiner vender hjem fra Deltagelse i Efternnrsmanøvrerne. 

Luftobservation efter Sildestimer. 
I Løbet af September l\laaned har Direktøren for biolo

gisk Station, Dr. phil. li. Blegvad, foretaget en Hække Flyv
ninger som Observatør i en ar Flyvevæsenets lleinkel-Sø
luftfartøjer. Fly,·ningerne strakte sig over vore hjemlige 
Farvande, og Fornrnalet var at undersoge, hvorvidt det her
hjemme vil kunne lønne sig at benytte Flyvemaskinen til 
Hjælp ved Opsøgelse af Sildestimer. 

Von Gronau besøger København. 
I Slutningen af September ariagde den tyske Allanter

havsflyver von Gronau et Besøg ved Lnftmarinestationen 
i København. Ilan kom flyvende med den samme l\laskine 
og med samme Besætning, der gjorde Turen til .\merika. 
Formaalet med det lille Visit var al takke Personer og 
l\lyndighedcr for den Hjælp, der var ydet ham under Op
holdet paa Grønland . 

Ballonopstigningen paa F1111 de11 3. Okinber. 
Hærens Friballon ,Dannebrog" l'oretog Lorclag den :3. Ok

tober en Opstigning fra llobbetgaard ved Faaborg. Starten 
fandt Sted Kl. 10½ og godt og vel 2 Timer senere l'oreloges 
Landing i Frenderup paa l\loen. Overofficiant P. ill. Pedersen 

var Forer, Premierløjtnant Olsen Reservefører, og yderligere 
medfulgte Løjtnanterne Gehrke og Nielsen. 

Dansk Model- og Svæve/lyverforening opretter en Ungdoms
afdeling. 
For at skabe forøget Interesse for Modelflyvningen har 

Foreningen oprettet en særlig At'deling for unge Mennesker. 
For at kunne blive l\Iedlcm af Svæverlyverforeningen kræves 
nemlig en mindste Alder af 19 ,\ar, hvorimod den nye .\f
deling, der særlig vil dyrke l\lodelflyvningen, staar aaben 
l'or alle unge l\lennesker. lir. G11ri11g Nielsen er Formand og 
lir. Helge Nielsen Kasserer. Kontingentet er 1 Kr. om Maa
neden saml 2 Kr. i Indskud. 

l'i11lerl11/1lra/iken paa l(øbenhavn. 
Lul'lhavnens travle Sæson er nu slut for i Aar. Det danske 

Luftfartselskab saml K. L. l\l. har indstillet deres Flyvninger, 
hvorimod Svenskerne fortsætter endnu en l\laaneds Tid 
mellem l\lalmo- Kobenhavn- llamburg og Amsterdam. Sidst
nævnte Hute er kun aaben for Godsbefordring. Tyskerne 
fortsæ tter indlil 1. November med Trafikering af Stræknin
gen l\lalmo- Kobenhavn- L0bcck- Berlin med en Sidelinie 
til Hamburg. 

Sabcna derimod l'orlsælter sin Hu le hele Vinteren igennem. 

En af Flyverkorpsets nye Bristol•Bulldog-Jagere. (Fol. af Jlillitærflyveren, Løjtnunt Rydmann.) 
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Det Danske Luftfartselskab %. 
København. 

Generalrepræsentant for 

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

De vigtigste Luftforbind. fra København i Oktbr. Maaned. 
Alg, Knstrup Lultb. 

9.00 
9.25 
9.00 
9.25 
9.00 
9.25 
9.25 
9.00 
9.25 
9.00 
9.00 
9.00 
9.00 

15.30 
16.45 
9.00 
9.00 
9.00 

Bestemmelseshavn 

Amsterdamt) 
Antwerpen 
Berlin 
Briissel 
Dortmund 
Diisseldorf 
Essen 
Hamburg 
Hamburg 
Hannover 
Koln 
Londonl) 
Lubeck 
Malmo 
Malmo 
Munchen 
Paris 
Rotterdam 1) 

Ank. 

13.20 
15.30 
12.40 
16.00 
14.05 
15.15 
13.55 
11.25 
11.25 
12.35 
14.50 
17.10 
10.35 
15.45 
17.00 
17.05 
17.40 
14.45 

Billetpris Kr. 

119,00 
63,00 

119,00 
87,00 
92,00 
91,00 
53,00 
53,00 
70,00 
97,00 

39,00 
13,50 
13,50 

130,00 
176,00 

1) Kun Fragt og Post. - Alle Forbindelser daglig undtagen Søndage. 

Oplysninger og Billetter faas i alle Rejsebureauer samt 
hos Det Danske Luftfartselskab Afs. 

Sikkerhed i Luften! 

IRVIN 
FALDSKÆRME 

anvendes i over 

30 
LANDE 

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



Aristokraten blandt Motorcycler 

Et B. P. Mmrka 

Uovertruffen Konstruktion 
Højeste britisk Kvalitet 

Billigste danske Priser 
8 fremragende Modeller - Priser fra 

Kr. 1075.oo · 
Forlang Prospekt 

Bohnstedt Petersen 
Kr. Bernlkowsgade 2 - Telefon 1131 

F. N. Jiirgens, Solitudevej, spørger: 
Er det muligt at købe nogle ar de 

første Numre af "Flyv"? 
Sv. Forsøg en Henvendelse til Aug. 

Bangs Forlag, Vesterbrogade 60, Telefon 
13.303. -o-

H. S. Jørgensen, Randers, spørger: 
II vor henvender man sig for at blive 

Medlem af Sportsflyveklubben? 
Sv. Til Foreningens Formand, Mester 

P. Nielsen, Flyverkorpsets Værksteder, 
Klovermarksvej. 

Luftfartforsikringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Fraktion for Danmark 
Tlf. Central 12 793 

•:::• 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 

Abonnement paa FLYV 
kan tegnes i enhver Boghandel 

50 Øre pr. Nr. - 6 Kr. aarlig 
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NYE BØGER 
F. D. Bradbrooke: 

The Light Aeroplane Manual. 
Kr. 10.50 

lYm. Marchall Freeman: 
Air and Aviation Law. Kr. 7.50 

Anthony Herm. Gerard Fokker og 
Bruce Gould: 
Flying Deutchmann. The life of 
Anthony Fokker. Ill. New York: 
Holl. . . . . . . . . . . . . . . ca. Kr. 12.00 

Ved Ross Mahachek: 
Flying. A Book of Practical In
struction.. . . . . . . . . . ca. Kr. 20.00 

Gunther Bock: 
Grossflugzeuge. Illustreret. 

ca. Kr. 3.00 
Captain M. Hotine : 

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

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telf. 2552 - 13303 - 13404 
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V. L. Nielsen, Ostergade, sporger: 
II vor lang var den Distance, som ,\my 

.Johnson gennemriø.i paa sin Tur til To
kio, og hvornaar blev den foretaget? 

Sv. ,\my .Johnson startede fra England 
den 28. Juli og naaede Tokio den u. 
August. Distancen var ca. 11.000 km. 

- o-
J. Svenning, Helsinge, spørger: 
Er det rigtigt, at der findes nogle store 

Undervandsbaade, som medfører en 
Flyvemaskine? Hvad er Formaalet her
med? 

Sv. Ja. Saavel i U. S. A. som i England 
har man bygget nogle store Undervands
baade, der i et Rum paa Dækket kan 
medføre en lille Flyvemaskine i demon
teret Stand. Flyvemaskinen anvendes til 
.Observationsbrug. 

-O-

K. S. Jansen, Nansensgade, spørger: 
Hvad forstaas ved en saakaldt Kato

pultriyvemaskine? 
Sv. En Soflyvemaskine, der kan star

tes fra Dækket ar et Skib ved Hjælp ar 
en særlig Startanordning; se iøvrigt 
,,Flyv" Nr. 9/1929. 

- O -

M. S. B., Karlslunde, spørger: 
II vor kan jeg faa nærmere Oplysninger 

om eventuelt Køb af en Klemm-Flyve
maskine? 

Sv. Ilos Fabrikens herværende Repræ
sentant, Firmaet Aeromateriel ved Ing. 
Cai Caspersen, Toldbodvej 7. 
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NYE BØGER 
TV. Lawrence Hope og Norman W. 

Kennedy: 
A Complete Course for the 
Commercial Flying Licence. 

Kr. 21.00 
Wesley L. Smith: 

Air Transport Operation. 
Kr. 20.00 

The Air Annual of the British 
Empire. 3. Bind, 1931-32. Kr. 21.00 

Handbook of Aeronautics. Første 
Aargang 1931. ......... Kr. 25.00 

Udkommer om kort Tid: 
An lntroduction to Aeronau
tical Engineering. 
I tre Bind: I. Mechanic of Flight. 

li. Structures. 
Ill. Materials. 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telt. 2552 - 1B303 - 13404 
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GIVES CONSTANT TAUTNESS 

TITANINE DOPE-PRÆPARATER er uovertrufne i Holdbarhed og 
giver største Stramhed med mindste Vægt 

TIT ANINE CELLULOSE-LAKKER er anvendelige til alle Metal
dele og giver højeste Grad af Holdbarhed og er modstandsdygtigt 
_ overfor Olie, Benzin, Saltvand o. s. v. _ 

fact0nes:- Enefabrikanter: Telephanesiierrard 2312. Hend0n ( london1NW.9) 
NewYork(U.S.,...l 
Milan C ltabr.l 
B~men(<;ermany, 

TITANINE-EMAILLITE LIMITED Regent 4728. 
Telear.nnS & Cables, • 

•Tetøtru, ~.London. 
Hovedkontor: 175, Piccadllly, London, W. 1 

FA LDSKÆRMEN ,,RO·BUR'' 

Generalrepræsentan ter : 
Carl H. Lundholm Aktiebolag, 

Stockholm 16. 

- Styrke og Sikkerhed -

Repræsentanter i Danmru'k: 
Alfred Raffel A/s 

Farvergade 15, København K. 
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Italienske Luftmanøvrer. 

En ni Sydpartiets Eskadriller foretuger Gnsnngreb pnn Flaaclestationen Spezia. 

I Tidsrummet fra 27. til 31 August afholdtes i 
Italien de største Luftmanøvrer, der hidtil har 
fundet Sted. Følgende Enheder deltog i Ma
nøvrerne: 2 Divisioner, 5 Brigader, 12 Regi

menter, 28 Grupper, 69 Eskadriller samt 37 Pa
truiller; det samlede Flyvemateriel bestod af: 48 
Jagere (Pontonflyvemaskiner og Flyvebaade), 288 
Jagere (Landflyvemaskiner), 48 Maskiner til An
greb mod Maal paa Jorden, 120 Nat-Bombarde
mentsmaskiner, 128 Dag-Bombardementsmaskiner, 

76 Bombe-Flyvebaade, 13 Eksperiment-Bombarde
mentsmaskiner, 20 Fjern-Rekognosceringsmaskiner 
og 153 Forbindelses-Flyvemaskiner. Ialt deltog der 
894 Flyvemaskiner. 

Den mægtige Luftstyrke var delt i to Partier, og 
Øvelsen fandt Sted i et Afsnit Nord og Syd for Ap
peninerne. Hensigten med Øvelsen var i Praksis 
at prøve den Mobiliserings- og Opmarchplan, som 
den italienske Luftstyrkes Generalstab havde ud
arbejdet, samt tillige at indhøste Erfaring med 
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Hensyn til Luftstyrkernes strategiske og taktiske 
Indsats. I Korthed drejede det sig om følgende Op
gaver: 

1. Gennemførelse af Luftstyrkernes l\lobilisering. 
2. Den hurtigst mulige Opmarch af stærke Luft

stridskræfter i et bestemt Frontafsnit. 
3. Den hurtigst mulige Flytning af en Luftflaade 

fra et Frontafsnit til et andet. 
4. Øvelse i Flyvning med større Led i Formation. 
5. At gennemprøve den mest hensigtsmæssige 

l\larch- og Kampformation med større Enheder. 
6. Efterretnings- og Befalingstj eneste, dels mel

lem Luftfartøjerne indbyrdes og dels mellem 
Luftfartøjerne og Jorden. 

Det var ikke tilladt nogen fremmed l\lagts Repræ
sentanter at overvære l\lanøvrerne. 

Nordpartiet var grupperet om Byerne Parmn, 
Modena, Ferrara, Bologna samt Flaadestationen 
Spezia med den nordligere liggende Milano som 
Hovedstad, medens Sydpartiet var koncentreret om 
Pisa, Florenz og sydligere liggende Byer. 

Øvelserne indlededes med et stort anlagt Bombar
dementstogt fra Sydpartiets Side mod Flaadestalio
nen Spezia, idet ca. 200 Bombardementsflyvemaski
ner om Natten mellem den 26. og 27. fik Ordre til 
at nedkaste ca. 200 Tons Bomber mod forskellige 
opgivne Maal. Paa det Tidspunkt, da Ordren blev 
udstedt, var Vej ret klart, men ude fra Havet rap
porteredes Taage. Største Parten af Nat-Bombar
dementsmaskinerne naaede imidlertid deres :\'laal, 
men en Del af Styrken naaedc først frem, da Taa
gen havde lagt sig over Spezia, og som Følge deraf 
maattc den vende tilbage uden at have været i 
Stand til at kunne finde Byen. 

Straks efter Daggry fortsatte Sydpartiel Luft
angrebet paa Spezia, idet man derigennem søgte at 
hindre en Reorganisation af Luftforsvaret samt 
iøvrigt tilstræbte en Demoralisering af Byens Liv. 
En lignende Fremgangsmaade blev anvendt over
for Byerne Bologna og Milano. 

Spezia blev i Dagens Løb uafbrudt bombarderet 
fra Luften, og om Eftermiddagen den 27. blev Ho
vedangrebet sat ind ved Hjælp af 400 Flyvemaski
ner. Et Regiment af denne Angrebsstyrke havde 
som speciel Opgave al foretage Angreb paa Byen 
fra lav Højde, og disse blev foretaget saaledes, at 
i\'laskinerne først lagde et Tæppe af Giftgas over 
hele Byen, og dernæst med Maskingeværer angreh 
Skibene og andre Forsvarsforanstaltninger. I det 
foreliggende Tilfælde anvendtes en let irritabel 
Gas, for derved at demonstrere for Befolkningen, 
hvor farlig et saadant Gasangreb er, og for sam
tidigt at vise, hvor nødvendigt <let er at træffe For• 
holdsregler derimod. 

Nordpartiet anvendte sine Jagerformationer til 
Forsvar og foretog samtidig Bombeangreb paa Syd-
partiets Byer. · 

Natten til den 28. og hele den følgende· Dag og 
Nat fortsatte Sydpartiet sin Angrebsvirksomhed, 
idet Maalene dels var Nordpartiets større Byer og 
dels dets Flyvepladser. Den 29. blev Hovedangre-
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bet sat ind mod Partiets Hovedstad, l\Iilano. Det 
t!dført~s med 500 Flyvemaskiner, og der foretoges 
Gasangreb, Bombardement samt Beskydning med 
Maskingeværer fra lav Højde. Resultatet blev, at 
Kampdommerne sluttede Øvelserne, idet man skøn
nede, at Nordpartiet var slaaet, fordi dets Luft-
1,tyrker var blevet ødelagt. Af den Grund var det 
nemlig blevet muligt for Sydpartiet at ødelægge 
Modpartens Byer, Industricentrer, Forbindelses
linier o. s. v. samt at forhindre Mobiliseringen af 
Hær og Flaade. 

Da Øvelserne var forbi, fandt <ler en Parade Sted 
af samtlige deltagende Luftstyrker i Nærheden af 
Bologna, og denne oYcn •æredes af de fremmede lk-

Lulllurtsminister. c;enerul H. E. Bul bo og Feltmarskal Bndoalio 
tlisknterer Ovelsernes Forløb. " 

geringers Luftattacheer. Om Øvelsernes Forløb 
udtalte Feltmarslrnl Badoglio følgende: 

l\Ianøvrerne har vist, at den l\lobiliseringsplan, 
som Luftstyrkens Generalstab har udarbejdet, er 
rigtig, ligesom det er muligt paa tilf redsslillende 
Maadc at foretage en hurtig Opmarch med større 
Luftstyrker indenfor et givet Afsnit. Særlig Betyd
ning maa man ogsaa tillægge Øvelsen i Forbindcl
sestj enesten mellem Flyvemaskinerne indbyrdes 
samt mellem Flyvemaskinerne og Jorden, da denne 
~piller en afgørende Rolle for Føringen af større 
Luftstyrker. 

Med Interesse hai· man fulgt Flyvningens Udvik
ling i Italien de senere Aar, og fra alle Sider aner
kendes det, at den største Del af Æren herfor til
kommer Landets Luftfartsminister, General H. E. 
Balbo. 
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Det internationale Samarbejde indenfor Luftfarten. 
C. I. N. A. 

Illandt de mange internationale Organisattoner, - der findes inlt 5:l - som beskæftiger sig med 
Lufllart. er den vigtigste: Commission Internationale de Xavigation Aerienne, der i Almindelighed be
nævnes Cinn. J{ommissionens Generalsekretær. Albert Roper, har udarbejdet en kortfattet Oversigt over 
C inn's Virksomhed, og i det eltcrlølgencle bring~r vi denne i Søløjtnant J. Miinter's Oversættelse. 

li 
EN internationale Luftrartskommission (la Commis

sion Internationale de Nil\"igation Aerienne), 
sædvanligvis betegnet ved sine Forbogstaver 
»C. I. N. A. c, er oprettet ifolge den Internationa

le Luftfarbkonvention af 13. Oktober 1919 (la Conven
tion Aerienne Internationale du 13. octobre 1919). 

Den lnlernaliurwle Luflfartskorwenlion af 1.3. Oktbr. 1!J1!J. 

Denne Konvention blev udarbejdet i 1919 af den aero
nauliske Kommission under Fredskonferencen (la Com
mis:,,ion de l'Aeronautique de la Conference de la Paix). 

Del forsle Forsøg paa Fasthcggelsen af internationale 
Luftfartsregler blev gjort i 1910 af 19 europæiske Stater 
forsamlede i Paris til en international Luftfartskonference. 
Et For:,,lag til en Konvention blev sal under Afstemning, 
men det lykkedes ikke at skabe Enighed om en endelig 
Form. 

Thi Ensartethed er i denne Sag uundværlig: Registre
ring:,,mærkerne paa Luftfartojer maa være af samme Na
tur og anbragt efter en fælles Plan, for at muliggøre en 
ojeblikkelig Identificering af Luftfartojer i Luften; For
dringerne til Luftfartojernes Flyveegenskaber bor være 
fastlagt ved en fælles Overenskomst for at give de Stater, 
:,,om bliver genHemfløjne, el i\Iinimum af Garanti med 
Hensyn til Soliditet og Luftdygtighed for de Luftfartøjer, 
som maalte kunne foraarsage Havarier paa Jorden. Luft
fartøjer vil ikke være i Stand til hurtigt al gennemflyve 
Kontinentet, medmindre Eftersynet af Certifikater etc. ved 
hver Lufthavn er lettet ved internationale Overenskom
ster disse Dokumenter vedrørende; den internationale 
Luftfart vil ikke være mulig, medmindre de samme Reg
ler for Lanterneføring og Signalering samt de samme 
Luftvejsregler anvendes overalt; Publikum vil ikke kunne 
faa Tillid til det Personel, der fører de -offentlige Trafik
maskiner, medmindre det ved, at dette Personels Certi
fikater og Diiplomer overalt kun udstedes efter at Ved
kommende har ,bestaaet visse omhyggeligt fastlagte Prø
ver; endelig vil Flyverne ikke være i Stand til bekvemt 
at gennemføre længere Flyvninger, medmindre de Luft
farts-kort, som udgives af de fo!'skellige Stater, er ensartede 
og med de samme Signaturer, samt hvis de meteorologiske 
Oplysninger, som er uundværlige for Luftfartens Sikker
hed, ikke bliver sendt i samme Sprog eller Koder. 

Konventionen om Luftfartsregler, underskrevet i Paris 
den 13. Oktober 1919, behandler i 43 Artikler de almin
delige Principper for at dirigere Luftfarten, Luftfartøjer
nes Nationalitet, Luftdygtighedsbeviser og Certifikater, 
Tilladelse for Luftfartøjer fra kontraherende Stater til at 
overflyve andre kontraherende Staters Territorium, for
budte Ladninger, ·almindelige Bestemmelser at iagttage for 
alle de kontraherende Stater for at fremme den interna
tionale Luftfarts Udvikling, mulige Stridsspørgsmaal og 
deres Behandling. 

Den forudsaa Dannelsen af den internationale Luftfarts
kommission (C. I. N. A.). 

Reglement >A< -til Konventionen omhandler Regler for 

Anbringelsen af Nationalitets- og Identificeringsmærker 
paa Luftfartøjer; Reglement »B«, Luftdygtighedsbeviser; 
Heglement »C«, Ladningsregistre og andre Papirer; Regle
ment >D«, Lanterneføring, Signalering og Luftvejsregler; 
Heglement »E«, Betingelserne for Opnaaelsen af Certifika
ter for Flyvere og Navigatører; Reglement »F <, internatio
nale Kort og aeronautiske Signaturer; Reglement »G«, Sam
ling og Udsendelse af meteorologiske Meddelelser og Reg
lement »H«, Toldbestemmelser. 

Da Konventionen blev udarbejdet under Fredskonferen
cen af en Kommission, som udelukkende bestod af Re
præsentanter fra de ex-allierede i\lagter og disses For
bundsfæller, iblev c.len lige fra dens Udgivelse kritiseret af 
visse Regeringer, som ikke havde været inviteret til at 
deltage i dens Udarbejdelse. 

Del blev dog overalt indrømmet, at den gjorde en Ende 
paa de gamle juridiske Stridssporgsmaal om Luftens fuld
stændige eller delvise Frihed; idet det Princip, som leder 
hele Konventionen, nemlig »Staternes fuldstændige og ab
solutte Suverænitet i Luften over deres Territoriumc, og 
som er antaget af alle Landes Regeringer, ikke mere blev 
sat under Diskussion. 

De forste Indvendinger blev indsendt fra de ex-neutrale 
Sia ters Regeringer: 

Danmark, Spanien, Finland, Norge, Nederlandene, Sver
rig og Schweitz samledes i December 1919 i København 
for at diskutere Konventionen og erklærede, at de ikke 
kunne tiltræde denne, medmindre den blev modificeret 
paa folgende Punkter: 

1. Anerkendelsen af Retten for de kontraherende Sta
ter til at udarbejde særlige Konventioner med de 
Stater, som ikke tiltræder Konventionen. 

2. Bestemmelser om ensartet Stemmeret for alle de Sta
ter, som er repræsenteret i den internationale Luft
fartskommission. (C. I. N. A.). 

Disse to Spørgsmaal har været undersøgt af den inter
nationale Luftfartskommission siden dens Oprettelse i 1922 
og vedtaget ved Anerkendelsen af de to Resolutioner af 
27. Oktober 1922 og 30. Juni 1923. 

Disse to Resolutioner imødekom de førnævnte Stater, 
men kunde ikke træde i Kraft før December 1926, grundet 
paa de uundgaaelige Forsinkelser for at opnaa de kontra
herende Staters Godkendelse. 

Efter disse Modifikationer har tre af de Stater, som del
tog i Konferencen i København, nemlig Sverrig, Danmark 
og Nederlandene, tiltraadt Konventionen. 

Fra December 1919 til Udgangen af 1928 fremkom ingen 
nye, officielle Indvendinger mod Konventionen, tvært
imod blev dens Principper anvendt af alle baade kontra
herende og ikke-kontraherende Stater, som i denne Pe
riode fastsatte deres Luftfartslove og -anordninger. 

Kommissionens utvivlsomme Nytte tilskyndede endvi
dere de Stater, som ikke deltog i Konventionen, til at til
træde denne. 
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Efterfolgende Tabel over Godkendelse og Tilsluln ing an
giver denne Fremgang: 

1922. 
1. Belgien. 
2. Storbritannien. 
3. Kanada. 
4. Australien. 
5. Den Syd-Afrikanske Union. 
6. Ny-Zealand. 
7. Indien. 
8. Frankrig. 
9. Grækenland. 

10. .Japan. 
11. Portugal. 
12. Kongerigerne Serbien, Kroatien og 

Jugoslavien. 
13. Siam. 
14. Persien. 
Vi. Frhlalen Irland. 

1923. 
16. Italien. 
17. Bulgarien. 
18. Czekoslovakiet. 

1924. 
19. Rmmcnien. 
20. Uruguay. 
21. Polen. 

1926. 
22. Chile. 

1927. 
23. Saar-Dislriklet. 
24. Sverrig. 
2;;. D:rnmark. 

1928. 
26. Nederlandene. 

1929. 
27. Panama. 

Denne meget glædelige Fremgang forhindrede ikke de 
kontraherende Stater i alvorligt at beklage, at visse andre 
Stater, der var tydeligt interesserede i Luftfartens Ud
vikling, ikke saa sig i Stand til at slutte sig til Konven
tionen; men da disse sidstnævnte ikke havde tilkendegivet 
Aarsagen til deres Reservation, har man maattet vente 
paa, at der skulde byde sig en Lejlighed til at undersøge 
de Indvendinger, som de maatte have at rette mod Kon
ventionen. 

Denne Lejlighed kom i Oktober 1928, da Doktor We
gerdt, ministeriel Raadgiver i det tyske Udenrigsministe
rium, med sin Regerings Tilladelse offentliggjorde en Ar
tikel kaldet: >Tyskland og Luftfartskonventionen af 13. 
Oktober 1919 11: (I' Allemagne et la Convention Aerienne du 
13. octobre 1919). 

Da man saaledes fandt Sporgsmaalet om en Revision af 
den Internationale Luftfartskonvention af 13. Oktober 1919 
tydeligt fremsat af en af de Regeringer, for hvem en Til
slutning maatte være af største Interesse, erklærede den 
internationale Luftfartskommission sig rede til uden Tø
ven at gaa i Gang med en Undersøgelse af de af den tyske 
Regering fremsatte Indvendinger. 

Idet den endvidere fulgte de Anvisninger for Frem
gangsmaaden, som indeholdtes i det tyske Forslag i oven
nævnte Artikel, besluttede den Internationale Luftfarts
kommission snarest muligt at holde et ekstraordinært Mo
de, til hvilket skulde inviteres, foruden de Staters Rege-
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ringer, der dellog i den Internationale Luftfartskonven
tion af 13. Oktober 1919, den tyske Regering og Regerin
ger fra alle de Stater, der ikke dellog i denne Konven
tion. 

Den Internationale Luftfartskommission tog saaledes Ini
tiativet til at genoptage en fælles Konference med det For
maal, at undersuge de tyske Forslag til Modifikation af 
Konventionen, for derved at lette Tilslutningen fra alle 
Slaler til denne internationale Overenskomst og garantere 
Ensartethed ved Lovgivning om Luftfart. 

Den tyske Begering modtog denne Indbydelse fra den 
Internationale Luftfartskommission, og 16 andre Stater, 
so111 ikke havde deltaget i Konventionen, fulgte dens Eks
empel, nemlig: 

1. Tyskland. 
2. De forenede Stater. 
3. Østrig. 
4. Brasilien. 
a . Kina. 
li. Columbia. 
7. Cuba. 
8. Spanien. 
9. Estland. 

10. Finland. 
11. Haiti. 
12. Ungarn. 
13. Luxemburg. 
14. Norge. 
lii. Panama. 
16. Schweilz. 
17. Venezuela. 

4:-l Stater deltog saalcdes i Diskussionen og deriblandt, 
med Undtagelse af Sovjet-Unionen, alle de Stater, som var 
praktisk interesserede i Luftfartens Udvikling. 

Konferencen fandt Sled i Udenrigsministeriet i Paris 
fra den 10. til den t:i . .Juni 1929. 

Den foretog en detailleret Behandling, Artikel for Ar
tikel, af Konventionen af 1919 og af de dertil fremsatte 
lyske Kommen tarer. 

Efter (i Dages Diskussion ,·edtog Konferencen eenstem
migt endelige Resolutioner, som indeholdt en Række For
slag til Forbedringer i Konventionens Tekst, som den 
paa det Tidspunkt Yar i Kraft. 

Straks efter Konferencens Afslutning forsamledes den 
Internationale Luftfartskommission for i Henhold til den 
af Konventionen forudsete Fremgangsmaade al udtale sig 
om Konferencens Resullater; alle de i Resolutionerne stil
lede endelige Forslag blev genoptaget af Kommissionen, 
som eenstemmigt vedtog en Resolution, dateret den 15. 
.Juni 1929, indeholdende alle <le nævnte Forbedringer til 
Konventionen. 

Denne Resolution er allerede ble,·et godkendt af 16 af 
de kontraherende Stater. Den træder i Kraft, saasnart 
den er blevet godkendt af alle, og de Rettelser, som den 
nu i Kraft værende Tekst saaledes bliver underkastet, 
skulde resultere i, at Størsteparten af de Stater, der er 
interesserede i Luftfartens Udvikling, samledes om Kon
Yentionen af 1919. 

Paa dette Tidspunkt kom Sohweitz, Spanien, Norge og 
Finland meget hurtigt og forøgede Antallet af de kontra
herende Stater, og Tyskland, Østrig og Ungarn giver sand
synligvis snart deres Tilslutning, selv om de først vil 
diskutere forskellige Spørgsmaal vedrørende Udlæggelsen 
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af de luftfartsmæss ige Punikter i Fredstraktaten med de 
ex-allierede Stater. 

Den Internationale Luftfartskommission kommer saale
des til at bestaa af Repræsentanter for alle de europæiske 
Regeringer, og kan spille den Rolle, som er tiltænkt den 
af Konventionen . 

Om C. I. N. A.s Betydning kan man kortfattet sige, at 
denne er: 
1. Et Raad, som skal overvaage Konventionens Overhol

delse og garantere dens normale Udvkling, ved i pas
sende Tid at foreslaa de kontraherende Stater saa
danne Forbedringer, som Udviklingen af den interna
tionale Luftfart maatte gore ønskelige. 

2. En Art international Parlament med Myndighed til 
naarsomhelst at fastsætte saadanne tekniske Bestem
melser, som Lufttrafikken maatte gøre nødvendige. 

3. En Domstol, som i første og sidste lnstan~ afgør de 
Stridigheder, som maatte opstaa mellem de kontra
herende Stater med Henblik paa Fortolkningen af de 
tekniske Bestemmelser, som den har Myndighed til 
at fastsætte. 

4. En raadgivende Forsamling i de Spørgsmaal, som 
Staterne maatte give den til Undersøgelse. 

5. En Organisation til at samle og udsende alle de An
ordninger, som Luftfarende maa have Kendskab til. 

Ingen anden international Organisation har set sig til
lagt en saa omfattende Myndighed. 

Under Udførelen af de tre første af disse Myndigheder 
handler C. I. N. A. selvsagt kun i de i Konvention en del
tagende Staters Navn. 

Som raadgivende Forsamling er der intet, der forhin-
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drer den i at give Raad til de ikke-kontraherende Stater, 
som maatte konsultere den; C. I. N. A. har f. Eks. saa
ledes, ved at vedtage Artikel 25 i Forretningsordenen, 
uvilkaarligt stillet s ig selv til Disposition for Folkefol'bun
det med Raad i saadanne Spørgsmaal, som maatte blive 
tilstillet den, og Folkeforbundet har to Gange konsulteret 
C. I. N. A. i Spørgsmaal indenfor dens Kompetence. 

~om Samlingssted for Anordninger kan C. I. N. A. kun 
\'ærn verdensomspændende, da man ikke kan tænke sig 
en Centralisation begrænset til et vist Antal Stater, og 
Faktum er, at C. I. N. A. modtager Meddelelser fra en 
Mængde Stater, der ikke har antaget Konventionen, og 
udsender s ine ~leddeleiser til alle baade kontraherende og 
ikke-kontraherende Stater. 

Da det paahviler den Internationale Luftfartskommis
~ion ifølge forskellige af Konventionens Artikler (Art. 9, 
15, Hi, 27, 28, 36 og Reglement >Hc, § 3,) at meddele alle 
de kontraherende Stater de Beslutninger, som enhver af 
disse maatte tage i Spørgsmaal, der er af Betydning for 
Luftfarende, samt at samle og offentliggøre (Art. 34, d & 
e) Meddelelser af enhver Art, saasom Bestemmelser ved
rørende Radioelegrafi, Meteorologi og Lægevæsen af In
teresse for Luftfarten, har Kommissionen organiseret en 
Samlings- og Udsendelses-Tjeneste af alle dens Bestem
melser, Reglementer og Anordninger. 

De Bestemmelser, som de i Konventionen deltagende 
Stater maatte tage, bliver samlet i Sekretariatet og direkte 
meddelt til alle de kontraherende Saters Regeringer. 

De bliver desuden periodevis offentliggjort i >Bulletin 
de Renseignement de la Commission c, sammen med de 
ovenfor nævnte Reglementer og Meddelelser. 

Denne Bulletin udkommer ugentlig i to Udgaver, en 
fransk og en engelsk. 

Foredrag i Det Kongelige Danske Aeronautiske Selskab. 
Torsdag den 19. November Kl. 20 holder den tyske Atlanterhavsflyver ·wolfgang von Gronau følgende Foredrag: 

,,Im Flugzeug iiber Gronlands Indlandeis". Foredraget, der afholdes i Restaurant Nimbs Selskabslokaler, ledsages af Film. 
Efter Foredraget er der arrangeret Fællesspisning. Der serveres Smørrebrød, Øl og Kaffe for 4 Kr. (indbefattet 

Drikkepenge). 
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Den "flyvende Trekant" i Berlins Lullhnvn. 

Fremtidens Flyvemaskine? 

li 
HON-ROSITTEN Selskabets Forskningsinsti-

t tut har fornylig ladet foretage Prøveflyv-
ii ninger med en haleløs Flyvemaskine, den 

"flyvende Trekant" bliver den kaldt. Den 
mærkelige Type, der er konstrueret af Tyske
ren Ale.rander Lippisch, med Støtte fra Atlanter
havsflyveren Hermann Køhl, har vist sig at være i 
Besiddelse af fremragende Flyveegenskaber. Som 
Navnet den flyvende Trekant" angiver er Bære
planernes Fo';·m trekantet, med Balancekiapper an
bragt yderst paa Planerne. Kroppen er indrettet 
som Kabine med Plads til Fører og Passager. Som 
Drivkraft anvendes en 28H.K. Bristol Cherub Mo
tor, der driver en Trykpropel. l\laskinens Spænd
vidde er 12 m, Vægten 520 kg, og Hastigheden an
gives at være 140 km i Timen. 

Und,•rstellct bestnnr ni a Hjul , hvoraf 
det forreste er drejeligt. 

BØGER 

B 
OH første Gang er alle de vigtigste europæiske 
Luftruter beskrevet i en Bog. Beskrivelsen om
fatter de internationale Ruter mellem Oslo i 

· Norden, Hom og Barcelona i Syden, Leningrad, 
Moskva og Konstantinopel i Østen, samt Paris og London 
i Vesten. Indholdsfortegnelsen viser, at der ialt beskri
ves 173 Ruter. 

Geografen A. Rado har gennemfløjet samtlige Stræknin
ger, og han\S Beskrivelse er mønsterværdig kortfattet. For 
hver Rute er der anført nøjagtige Afstande i Kilometer, 

Meuers Lu{trejsr{orrr "Mille/europ«", udgivet under Mech·irken ni Dcut• 
sche Luft Hnnsa, :i5H Sider, 83 Rutekort. 

Flyvetid og Pris samt til Sammenligning endvidere den 
hurtigste JernbanefoflbindeLse. Derefter følger en Omtale 
af alt, hvad man fra Flyvemaskinen ser af særlig Inter
esse, saasom Bjerge, Floder, Jernbanelinier, Veje, Byer, 
Industrianlæg o. s. v. 

Bogen har ikke alene stor Interesse for Flyvepassage
ren, men ogsaa for Sport,sflyveren, idet der findes en Del 
praktiske Oplysninger om Vejrtjeneste, Pejltjeneste, Værk
steder, Depoter o. I. 
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Junkers Højdeflyvemaskine, Ju 49. 

li 
AA Bestilling af Deut.~che Ver.mch.rnnstalt 
f iir Luft{ ahrt og Notgemeinschaft der Deuf-

1 schen n'issenschaft har Junkers Flugzeug
werke nylig fuldendt Bygningen af en Fly

vemaskine til Forskningsbrug i større Højder. Den 
har faaet Typebetegnelsen Ju 49. 

Den er hygget af Metal, og af Ydre ligner den de 
sædvanlige Junkers-Typer, med Undtagelse af at 
Bæreplanerne er forholdsvis større og Linierne er 
slunkere. Den har allerede foretaget sine første Flyv
ninger, og i den kommende Tid vil Arbejdet gaa ud 
paa at foretage Forsøg med alle de konstruktive 
Nyindretninger, der er nødvendige til Flyvning i 
store Højder. Den indbyggede Motor, en Junkers 
L. 88 (800 H. K.), er saaledes endnu ikke udstyret 
med de Anordninger, der fordres til Højdeflyvning. 
Ved Prøveflyvningerne, der bliver foretaget i nor
mal Højde, er der heller ikke truffet særlige For-

anstaltninger til at beskytte den to l\Iands Besrcl
ning mod Opholdet i de høj erc Luftlag. En saadan 
Beskyttelsesanordning vil imidlertid blive grundigt 
gennemprøvet. Førerrummet bliver bygget som et 
Trykkammer, og først naar alle de forberedende 
Forsøg er tilendebragt, vil de egentlige Højdeprø-
ver blive foretaget. , 

Nogle sensationelle Resultater maa man derfor 
ikke vente foreløbig. 

En nærmere Beskrivelse af Ju 49 kan ikke med
deles paa nuværende Tidspunkt, da de to Insiitu
lioner, efter hvis Ordre der er bestilt, har forbudt 
Offentliggørelse af alle Detailler. 

For den meteorologiske Udforskning af de højere 
Luftlag vil den nye Ju 49 kunne faa stor Betydning, 
idet et bemandet Luftfartøj kan opnaa bedre Resul
tater end de hidtil anvendte, ubemandede Balloner. 

.Ju 49 under de første Prøveflyvninger. 



Side BH Nr. 11 

Herhjemme fra. 
Alla11terhavsflyvere11 Chr. Johum1se11 · i l(øbenlwv11. 

Søndag den 25. Oktober kom Atlanlerhavsflyveren Chr. 
Johan11se11 flyvende til Kastrup Lufthavn for at aflægge 
nogle Dages Visit i Kobenhavn. Ved sin Ankomst til Luft
havnen fik .Johannsen en meget hjertelig Modtagelse. Han 
blev hilst velkommen af Trafikministeren, Det Kongelige 
Danske Aeronatiske Selskab saml Foreningen Danske Fly
vere. Nogle af Jolrnnnsens nære Venner havde dannet en 
Modtagelseskomite, og denne havde om Aftenen arrange
ret en Middag til Ære for Atlanterhavsflyvercn. 

U dfluytssted for Flyvere. 
Den tidligere tyske Flyver, Hr. Walther Bincle1·, der har 

bosat sig her i Danmark, hvor han har købt Avernæs Slot 
paa Fyn (NV. for Faaborg) er meget interesseret i at gøre 
dette til el Samlingssted for Flyvere. Hr. Walther Binder 
meddeler, at der ved Avernæs Slot findes en udmærket 
Landingsplads for Landflyvemaskiner, ligesom Helnæs 
Bugten egner sig godt til Landingsplads for Soflyvemaski
ner, og det er Hr. Binders Tanke, at Avernæs Slot skulde 
kunne blive Midtpunktet for en international Flyveklub. 

Nyt fra alle Lande. 

Amerikas nyeste Goodyear-Lultskib i l{æmpchnllcn i Akron. 

Goodyear Selskabet i U. S. A. 
har for nylig fuldendt Bygningen af det store Marine

luftskib »Akron c. For en Maaned siden foretog det sin 
første Prøvefart under Føring af Commander Rosendahl. 
Med 113 Personer ombord foretog det en Fart, der varede 
4 Timer. 

En Formationsflyvning Jorden rundt. 
Det italienske Luftfartsministerium er ved at planlægge 

en Formationsflyvning rundt om Jorden. Formationen 
skal bestaa af 24 Savoia-Marchetti S-55 Flyvebaade (2-mo
torede), og den vil blive fort af Italiens Luftfartsminister 
General Balbo. 

Personalet er Øjeblikket i fuld G:rng med Træningen 
i Orhetello i Nærheden af Rom, og det er Hensigten, at 
Starten skal foregaa herfra i Løbet al' denne l\laaned. 

Ruten vil blive følgende: 
Fra Orbetello flyves til Boloma i portugisisk Guinea og 

derfra over Allanterhavet til New York. Fra New York 
flyves sydover til Panama og derfra op langs Vestkysten 
af U. S. A. til Vancouver. Fra Vancouver fulges Ruten 
over Aleuterne til Japan, Sydkina, Philippinerne, Indi en 
og Suez tilbage til Rom. 

Ifølge General Balbos Udtalelser bliver Hovedvægten 
ikke Jagt an paa at gennemflyve den størst mulige Distan
ce eller at opnaa størst mulig Hastighed, men derimod paa 
at gennemfore en Flyvning i Formation af stort Format. 

Do. X i Italien. 
Som tidligere meddelt i »Flyve har den italienske Re

gering sluttet Kontrakt med Dornier-Metalbauten A. G. i 
Friedriohshafen om Køb af to Do. X, og denne Bestilling 
er nu saa vidt fremskreden, at den første Kæmpeflyvc
baad er afleveret til Italien. Den har faaet Navnet »R. I. 
Umberlo Maddalena«, og efter en Meddelelse i »Times« 
skal den anvendes som en kraftig bevæbnet Luftkrydser. 
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TELEFUNKEN 

Radiostationer til Luftfartøjer 

St0rste Driftssikkerhed - letteste Betjening 

Ingen Akkumulatorbatterier 

Ringe Vægt 

• 

l 

Det Danske Luftfartselskab %. 
København. 

Generalrepræsentant for 

A. B. A., Stockholm - 0. L. H., Berlin - Farman, Paris 
K L. M., Haag - S. A. B. E. N. A., Briissel, m. fl. 

De vigtigste luftforbind. fra København i Oktbr. Maaned. 
Arg. Knslrnp Lulth. 

9.00 
9.25 
9.00 
9.25 
9.00 
9.25 
9.25 
9.00 
9.25 
9.00 
9.00 
9.00 
9.00 

15.30 
16.45 
9.00 
9.00 
U.00 

Bcstt! mmcls cshnvn A,111<. 

Amsterdam 1) 13.20 
Antwerpen 15.30 
Berlin 12.40 
Brf1s el 16.00 
Dortmund 14.05 
Diisseldorf 15.15 
Essen 13.55 
Hamburg 11.25 
Hamburg 11.25 
HannoYcr 12.35 
Koln 14.fiO 
Londonl) 17.10 
LObeck 10.85 
i\lalmo 15.45 
i\lalmo 17.00 
i\lfmchcn 17.05 
Paris 17.40 
Rottcrdam 1) 14.45 

Blllc l1>1·ls Kr. 

119,00 
63,00 

119,00 
87,00 
92,00 
91,00 
53,00 
53,00 
70,00 
97,00 

39,00 
13,50 
18,50 

130,00 
176,00 

1) l{un Fragt og Post. - Alle Forbindelser daglig undtagen Søndage. 

Oplysninger og Bi/letter faas i alle Rejsebureauer samt 
hos Del Danske Luftfartselskab Afs. 

Sikkerhed i Luften ! 

IRVIN 
FALDSKÆRME 

anvendes i over 

30 
LANDE 

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



Aristokraten blandt Motorcycler 

Et B . P, Mmrke 

Uovertruffen Konstruktion 
Højeste britisk Kvalilet 

Billigste danske Priser 
8 fremragende Modeller - Priser fra 

Kr. 1075.oo 
Forlang Prospekt 

Bohnstedt Petersen 
Kr. Bernlkowsgade 2 - Telefon 1131 

V. J. Rasmussen, Kubenh., sporger: 
Da jeg gerne vil læse noget Litte

ratur om Faldskærme, hedes »Flyv« 
opgive mig, hvilken Bog jeg kan kobe 
herom. 

Su. La~~ f. Eks. en tysk Bog, der 
nylig er udkommet, den hedder >Der 
Falschirm « af Ing. Hans Steiner og 
koster ca. 6,00 Kr. Den omhandler 
alle de forskellige Faldskærmstyper, 
en historisk Udvikling, Faldskærmens 
Teori, Anvendelsesmuligheder etc. 

De kan bl. a. faa den gennem Au
gu~t Bangs Forlag. 

Luftfartforsikringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Fraktion for Danmark 
Tlf. Central 12 793 

{:• 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 

Abonnement paa FLYV 
kan tegnes i enhver Boghandel 

50 Øre pr. Nr. - 6 Kr. aarlig 
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NYE BØGER 
F. D. Bradbrooke: 

The Light Aeroplane Manual. 
Kr. 10.50 

·wm. Marchall Freeman: 
Air and Aviation Law. Kr. 7.50 

Anthony H erm. Gerard Fokker og 
Bruce Gould: 
Flying Dutchmann. The life of 
Anthony Fokker. Ill. New York: 
Holt. ........... . .. ca. Kr. 12.00 

Ved Ross 111 ahachek: 
Flying. A Book of Practical In
struction.. . . . . . . . . . ca. Kr. 20.00 

Gunther Bock: 
Grossflugzeuge. Illustreret. 

ca. Kr. 3.00 
Captain M. Boline: 

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

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telt. 2552 - 13303 - 13404 
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S. I(. Roslev, Kolding, spørger: 
Kan Flyv « opgive mig nogle 

Adresser paa engelske Sportsflyve
klubber? 

Su. Der findes mange; her er et 
Par Adresser: 

Cinque Ports Flying Club, Lympne. 
London Aeroplane Club, Stag Lane 

Aerodrome, Edgware, Middlesex. 
o -

s. V. Hansen, Amagerbrogade, spør
ger: 

Hvor mange Hestekræfter har Arm
strong Lynx Motoren? 

Su. 215 H.K. 
-o-

l(, 1'. H., Aanhus, spørger: 
>Flyv« bedes venligst opgive mig 

Adresserne paa nogle tyske Flyve
skoler. 

Su. Aero-Sport, Warnemiinde; 
Albatros-Flugzeugwerke, Berlin-Jo

hannisthal; 
Fliegerhorst Nordmark, Hamhurg

Fuhlsbiittel. 
Focke-Wulf-Flugzeugbau, Bremen 

Flughafen; 
Fliegerschule Rheinland, Diissel

dorf. 
- o-

A. Jørgensen, Helsinge, spørger: 
Hvad betyder Bogstaverne L V G i 

For,bindelse med en tysk Flyvemaski
netype? 

Su. Luft-Verkehrs-Gesellschaft. 
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NYE BØGER 
Manden. der luftbombarderede 

London. 
Freiherr Treusch von Buttlar 
Brandenfels Zeppelins over Lon-
don ..... . ...... . .... ca. Kr. 8.50 

Percival While & Mal \\'hile: 

Gliding and soaring. 
ca. l(r. 12.50 

International Air Guide 1931. 

ca. Kr. 35.00 
Vigilanl: 

German War Birds. 
ca. Kr. 8.50 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Talf. 2552 - 13303 - 13404 
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VERDENS BILLIGSTE VOGN 

MORRIS . 

MINOR S.V. 

STOR 
LILLE 

Ydeevne. 
Forbrug. 

En simpelthen genialt konstrueret 

Vogn er den lille MORRlS MlNOR. 

Den er stor i Ydeevne og Styrke 

og fuldstændig komfortabel - selv

om den er lille i Størrelse, Pris og 

Drift. Til Sport, Fornøjelse og Nytte

kørsel er den V agnen for enhver. 

A/S OXFORD MOTOR CO. - GRØNNINGEN 1, C. 10327-10398 - FREDERICIAGADE 13, C. 10815 

FALDSKÆRMEN 
" 
ROBUR" 

- Styrke og Sikkerhed -

Generalrepræsen tanter: 
Carl H. Lundholm Aktiebolag, 

'. Stockholm 16. 

Repræsentanter i Danmark: 
Alfred Raffel A/s 

Farvergade 15, København K. 
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V esterbrogade 60. 

Flyvning over Grønland. 
af Søminemester V. Petersen. 

Upernlvik Isljor . 

IIELLEM de forskellige Projekter, der har 
været fremme de senere Aar med Hensyn 
til Oprettelsen af en regelmæssig Luftrute 

"' over det nordlige Atlanterhav, har det 
Projekt, der anvender Grønland som Mellemlan
dingsplads, særlig Interesse for os herhjemme. 
For det første er Grønland en dansk Koloni, og for 
det andet vil Oprettelsen af Basis paa Grønlands 
Kyster have stor Interesse for Danmark, da det kan 
give os Lejlighed til at yde Assistance ved de un
dersøgende Arbejder, der nødvendigvis maa gaa 
forud for en saadan Luftrutes Oprettelse. 

I indeværende Sommer havde jeg Lejlighed til 
at assistere den tyske Flyver Hr. von Gronau, da 
denne foretog sin anden Amerikaflyvning med 
Grønland som Mellem-Landingsplads. 

Hr. von Gronaus Flyvning, som var et Led i Un-

dersøgelserne vedrørende Ruteflyvning over Grøn
land, var før Starten saa vel tilrettelagt i alle tæn
kelige Retninger, at der paa hele Turen ikke var 
Tale om Chanceflyvning paa noget Tidspunk, bort
set fra Flyvningen over Indlandsisen, som naturlig
vis altid vil frembvde en vis Fare. 

For at gøre meteorologisk Tjeneste under Flyv
ningen og for at forberede Basis, afrejste jeg den 
24. Juni 1931 sammen med den tyske Meteorolog 
Dr. Baumann til Godthaab. 

Von Gronaus Flyvning til Amerika via Grønland 
var tænkt startet omkring den 22. Juli, men paa 
Grund af tekniske Vanskeligheder fandt Starten 
først Sted den 8. August fra Øen Sild. 

Samme Dags Aften landede von Gronau i Klaks
vig paa Færøerne. Den 9. August fløj von Gronau 
til Reykjavik, hvor han efter Landingen sendte 
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,Grønlund-Wnll• i lvigtut. 

Meddelelse til Godthaab om, at han var flyveklat· 
igen den 12. August. 

Den 12. August om Morgenen var der tæt Taage 
over Godthaab, og en opsendt Ballon saas kun ca. 
70 m oppe. Over Sydgrønland sønden for Linien 
Angmasalik- Godthaab laa der et lavt Lufttryk 
med Taage og Regn paa Øst- og Vestkysten. Som 
Følge heraf sendte vi Vejrtelegram til von Gronau 
og fraraadede Starten. 

Den 13. August var det stadigvæk daarligt Flyve
vejr Syd for 65° nordlig Bredde. Von Gronau valg
te derfor at forsøge al flyve Ruten Reykjavik
Scoresbysund- Holsknsborg til Godthaab med 
Mellemlanding i Scoreshysund i Stedet for at følge 
den oprindelig planlagte Rute, som var Reykjavi_k 
over Angmasalik til Godthaab uden Mellemlanding. 
Kl. 15.40 startede von Gronau fra Reykjavik og lan
dede i Scoresbysund Kl. 20.40 G. M. T. 

Den 14. Augt1st laa det lave Lufttryk endnu over 
Sydgrønland med Regn og Taage, men op af Dagen 
klarede det op, og det saa efter Vejrmeldingerne 
ud til, at det lave Lufttryk vilde blive afløst af et 
Høj tryk, som laa Øst for Sydgrønland og syntes at 
bevæge sig vestover. 

Den 15. August havde det høje Lufttryk naact 
Vestkysten af Grønland, saa Betingelserne for Flyv
ning over Indlandsisen syntes at være gode, hvorfor 
vi sendte følgende Telegram til von Gronau "Høj
tryk Sydgrønland, gunstige Vejrbetingelser". 

Om Eftermiddagen fik vi Telegram, at von Gro
nau Kl. 14.10 G.M.T. var startet fra Scoresbysund. 

Under Flyvningen over Indlandsisen lyttede alle 
grønlandske Radiostationer efter Luftfartøjet. Sco
resbysund Radio havde Forbindelse med Luftfar
tøjet, til dette var ca. 300 km inde over Isen, da To
nen blev meget svag og forsvandt. Luftfartøjet 
havde nu ikke nogen Forbindelse med nogen Sta
tion før ca. 200 km fra Vestkysten, da det opnaae
de Forbindelse med Godhavn Radio. 

Kl. ca. 23.00 fik Go<lhavn Radio Forbindelse med 
Luftfartøj et, som paa dette Tidspunkt befandt sig 

et Stykke NE for Evighedsfjorden og meddelte, at 
han fløj direkte mod Godthaah. Godthaab havde 
nu god Forbindelse med Luftfartøjet, som ikke var 
sikker paa sin Position og opgav sin Plads - Evig
hedsfj orden? 

Noget senere meddelte von Gronau, at han vilde 
lande ved Sukkertoppen paa Grund af Benzin
mangel og udbad sig 200 l Benzin og 100 1 Benzol 
tilsendt samt forespurgte, om del' var nogle Betæn
keligheder ved at lande ved Sukkertoppen. Vi med
delte, at Havnen var god, og at Brændstof kunde 
Yære der den næste Dags Eftermiddag, samt bad 
om Landingsmelding, naar Maskinen landede. 

Vi telegraferede nu med "Hvidbjørn,, i 3 Min., og 
da vi igen vilde have Forbindelse med Lt!ftfartøjet, 
kunde dette ikke opnaas, og jeg frygtede derfor, at 
Luftfartøjet paa Grund af Benzinmangel havde 
maattet foretage en Nødlanding nord for Sukker
toppen og afsendte derfor følgende Telegram til 
"Hvidbjørn,,, som Iaa paa 63°-38' N - 52"-36' \V: 
von Gronau antagelig landet i Sukkertoppen, men 
en Nødlanding norden for ikke udelukket - kan 
"Hvidbjørnen" gaa nonlpaa med Brændstof til 
Luftfartøj et. 

Da "Hvidbjørnen" ingen Benzol havde, afgik jeg 
om Natten Kl. 0.30 med en Motorhaad med Brænd
stof til aftalt Mødested udfor Kokøerne, men blev 
paa Grund af Taage og Motorstandsning forsinket. 
saa jeg først ankom til "Hvidbjørnen" Kl. 0.40 den 
16. August. Kl. 12.00 ankom "Hvidbjørnen" til Suk
kertoppen, hvor jeg meldte mig til von Gronau, 
som var landet der Kl. 20.00. Luftfartøjet var en 
Dornicr Wall No. 2050, har Navnet "Grønland 
Wall" og havde foruden Føreren, von Gronau, 3 
Mands Besætning: 

Zimmer - Flyver 
Hack - Montør 
Albreckt - Telegrafist. 

Fremdrivningsmidlet var to 700 H.K. va~dkølede 
B.M.W. Motorer med ca. 300 I Brændstofforbrug i 
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Timen og Brændstofbeholdning til 12 Timers Flyv
ning. Af særlige Instrumenter fandtes Radiopejl
station, som under Flyvningen fungerede godt; des
uden fandtes 3 Blindflyvningsinstrumenter, 1 Aska
nia, 1 Pioner og 1 Sperry af samme Konstruktion, 
som det ved Flyvevæsenet forsøgte, og som blev 
kasseret paa Grund af Fejlvisning. Saavidt jeg 
kunde se, led Sperry Horizonten i denne Maskine 
af den samme Fejl. Af Kompasser fandtes et Aska
nia Fjernkompas og et Pioneer Fjernkompas, et al
mindeligt Kompas anbragt i Navigationsrummet, et 
Ludolph Kompas anbragt paa Midten af Instru
mentskodtet og et Pioneer Styrekompas. 

Luftfartøj et var indrettet til Dobbeltstyring. 
Kl. 16.10 startede vi fra Sukkertoppen og kom 

Kl. 17.10 til Godthaab, hvor vi modtages med Salul 
og stor Begejstring af Grønlænderne, som ikke før 
havde set en Flyvemaskine. Under Opholdet ved 
Godthaab laa Luftfartøjet i Skibshavnen, som maa 
anses for den bedst egnede Plads i Godthaab. An
ker og Bøje var i Forvejen udlagt her, og Brænd
stoffet anbragt paa en Ø i Havnen. 

Den 18. August startede vi til Ivigtut og fulgte 
Ruten Skindersvalen, Fiskenæsset til Frederiks
haab Isblinks nordlige Kant, hvor vi gik ind over 
Isen i ca. 1500 m Højde. Vi fløj ind over Dalagers 
Nunatakker og saa lige Vesten for os Jensen Nuna
takker. Isen under os var overalt fyldt med dybe 
Spalter, der maaske paa sine Steder var 100 m 
dybe. I Bunden af Spalterne var der store Vand
samlinger, som dannede en ren grøn Farve. Efter 
Isens Beskaffenhed var det let at se, at Landing 
ikke kunde foretages her. Fra Dalagers Nuna
takker fulgte vi Iskanten til Arsuk Fjorden og fløj 
langs denne til I vigtut. Paa Flyvningen fra Frede
rikshaab lsblink til lvigtut havde vi Lejlighed til 
at bemærke, at Kortet ikke var helt rigtigt, idet der 
ved Isranden laa meget Land, som ikke var afsat 
paa Kortet. 

Den 19. August startede vi fra lvigtut for at flyve 
til Godhavn og Distriktet omkring Disko Bugten. 
Paa den første Del af Ruten laa en lavtliggende 
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Taage, hvorfra Spidserne af de høje lsfj elde stak 
op som Sukkertoppe. Taagen varede lige til Ser
melikfj orden, hvor vi fik klart Vejr med god Sigt
barhed. Vi fulgte nu Kysten mod Nord med smaa 
Afstikkere ind i Fjordene for at optage Films og 
passerede Fiskenæsset og Færingehavnen. Ved An
komsten til Godthaab maatte vi lande for at repa
rere en læk Kølekappe. Efter endt Reparation 
startede vi og satte Kursen mod Godhavn. Da vi 
havde fløjet ca. 30 Min. og befandt os lige syd for 
Atangmik, begyndte Kølevandstemperaturen at sti
ge, medens Olietrykket paa agterste Motor faldt til 
1.5 kg (normalt 3 kg), samtidig med at Motoren 
tabte i Omdrejninger. Von Gronau gav derfor Or
dre til at vende og søge tilbage til Godthaab. 

Udfor Pisugfik foretog vi en Landing for at un
dersøge, hvad der var i Vejen med Motorerne og 
om muligt reparere. 

Vi kunde imidlertid kun fastslaa Kendsgernin
gerne, og da Stedet, hvor vi landede, var meget 
uheldigt, ligesom Maskinen vilde bliYe Vrag, hvis 
der kom en Storm, besluttedes det at forsøge at 
starte og naa tilbage til Godthaab. 

Efter en lang og daarlig Start kom vi i Luften. 
hvor vi tømte 2500 1 Benzin ud for at holde Luft
fartøjet svævende. Til Trods herfor "stallede" vi 
nærmest Luftfartøjet til Godthaab med 110--120 
km Fart. 

Ved den efterfølgende Undersøgelse viste det sig, 
at to Stempler paa agterste Motor var brændt sam
men og sad urokkelig fast, saa de maatte saves op. 
Heldigvis fandtes der to Reservestempler og to Cy
lindre i Maskinen. 

De følgende Dage gik med Reparationsarbejder 
og svingende mellem godt Haab og dyb Pessimisme 
med Hensyn til vel tilendebragt Reparation. 

Den 25. August var Reparationen tilendebragt, 
og vi foretog en Prøveflyvning over Godthaabs
f jorden i 20- 30 m. Prøven forløb godt, og efter 
Flyvningen var den agterste Motor lettere at tørne 
end før Starten, hvoraf vi sluttede, at Krumtap
lej eme ikke var ødelagt, hvad vi egentlig havde 
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,Gronland-\Vall"s Besætning ved 
Ankomsten til Godthaab. Fra 
venstre: Albreckt (Telegrafist), von 
Gronau, Landsfogeden i Sydgron
land, Flyveren Zlmmer, Sømine
mester V. Petersen, Dr. Baumann 
(Meteorolog), Kolonibestyreren i 
Goclthnab Simony, Hnck (Meka-

niker) . 
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ventet. Om Grunden til Motorhavariet kan der ikke 
med Bestemthed udtales noget. 

Den 26. August foretoges en Prøveflyvning paa 
33 Min., som ogsaa forløb godt. Da von Gronau 
ikke vilde flyve mere end højst nødvendigt, fordi 
Motorerne ikke havde faaet en grundig Undersø
gelse efter Havariet, og vi tillige var udgaaet med 
Smøreolie, besluttede han at opgive videre Flyv
ning paa Grønland og forsøge at flyve til Amerika. 

Den 27. August vm.· Vejrudsigterne ret gunstige, 
og von Gronau startede derfor Kl. 12.00 for over 
Port Harrison ved Hudson Bay's østlige Side at 
flyve til Chicago. Om Aftenen modtog vi over He
solution Island Meddelelse om, at von Gronau var 
landet lige Nord for Port Harrison. 

Fra Port Harrison fløj von Gronau over Hudson 
Bay til Chicago og derfra videre til New York, 
hvorfra Luftfartøjet sendtes med Skib hjem. 

De meteorologiske Forhold paa Grønland er i 
Følge Landets Natur vidt forskellige fra Forhol
dene herhjemme og vil vel i nogen Grad genere 
Flyvning der under ugunstige Vejrperioder. 

De Elementer, som særlig gør sig gældende, er 
Taagen, Stormene og Isen. 

Taagen. 
Taagen er om Sommeren en hyppig Gæst paa 

Grønland, og absolut den værste Hindring at over
vinde ved Flyvning paa Grønland. 

Over Davis Strædet staar Taagen meget ofte i 
lange Tider, men det er meget almindeligt, at Taa
gen holder sig i nogen Afstand fra Land og staar 
som en Banke udenfor, medens det er klart langs 
Kysten. 

Det er ligeledes almindeligt, at Taagen bliver 
vist af ved Yderøer eller fremspringende Punkter 
og her staar som en skarp Væg, medens Fjordene 
og de indenfor liggende Farvande er ganske fri for 
Taage. 

Af Taagen maa man skelne mellem den tynde 
lavtliggende Taage, som er den almindeligste over 
Davisstrædet, og den tætte højere liggende Taage, 
som optræder ved Kysten og ofte ligger saa højt, at 
den skjuler de højeste Bjergspidser. 

Om Vestkysten kan min i Almindelighed sige, at 
Taagen følger Isen, saaledes at Steder med megen 
Is ogsaa har megen Taage. 

Sydkysten fra Kap Farvel til Godthaab er mest 
besøgt af Taage, medens Kysten fra Godthaab til 
ca. Arveprinsens Ø i Diskobugten er den Stræk
ning, der er mindst besøgf af Taage. 

I Vargattet staar som oftest Taage og norden der
for kan V ej ret være en Blanding af godt og ondt 
med klare Perioder og Perioder, hvor Taagen er 
den fremherskende. 

Vindforhold. 

Om Sommeren blæser de fremherskende Vinde 
langs Land og bliver efter deres misv. Retning 
kaldt for Sydvesten og Nordvesten. 

I Sydgrønland er Sydvesten den, der forekom
mer hyppigst og ofte raser med stor Styrke og 
Voldsomhed, ikke sjældent medførende Regn og 
Taage. 

Nordvesten optræder som Regel med mindre 
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Voldsomhed, men sætter ofte en tæt Taage ind. 
I Nordgrønland er Nordvesten den mmdst vel

komne, da det her er den, der optræder med størst 
Voldsomhed og ofte medfører li.egn og Taage. 

Stormene paa Grønland kommer ofte megel 
pludseligt og uden mindste Varsko, saasom Baro
metervariationer eller overtrukken Himmel, og en 
klar blaa Luft kan ofte være Forløber for en Storm. 

Naar Stormene sætter ind i Fjorden, opstaar der 
i Nærheden af Fjældene stærke Fjældkast, som 
bag ved Fjældene kan antage en lodret Retning og 
med stor Voldsomhed slaa ned i Fjorde og Indhug, 
hvor man ellers vilde mene, der altid vilde være 
godt Læ. 

Sø- og Landvinde forekommet· ofte om Somme
ren paa forskellige Steder, navnlig i de lange dybe 
Fjorde. Disse Vinde optræder almindeligvis ikke 
saa kraftigt, dog kan Søvinden blæse som en meget 
frisk Kuling, men antager sjældent Karakteren ar 
Storm. 

Selvom Storme ofte kan forekomme, er det dog 
kun sjældent, at Stormene optræder saa kraftigt, 
at de vil frembyde nugl'n virkelig Fare tor godt 
fortøj ede Luftfartøj cl'. Det vil dog være tilraalic
ligt ved et Luftfartøjsbasis at fremstille et Under
lag af Brædder til at anbringe paa Strandbredden 
og derpaa fastsurre Luftfartøjerne under daarligl 
Vejr for at forhindre Lufllarløjerne i at kæntres 
af Fjældkast og stærke Vindstød. Under mit Op
hold i Godthaab, som strakte sig over 53 Dage, fore
kom kun to Storme, hvoraf ingen af dem vilde 
have kunnet skade godt forankrede Luftfartøjet·. 
Det maa dog hertil bemæt·kes, at lokalkendte Folk 
udtalte, at det i Aar var en meget stormfattig og 
god Sommer. 

Vindforholdene over Søen og ved Land kan være 
saa vidt forskellige, at man ofte fra Land kan se, 
at der i Davis Strædet raser en stærk Storm, me
dens der i Fjordene og ved Kysten er ganske stille, 
og det hænder, at Skibe 20 Sømil fra Land maa lig
ge underdrej et, medens der meldes Stille eller gan
ske svage Vindstyrker paa Kysten. 

ls/orhold. 
Om Grønlands Vestkyst gælder det i Almindelig

hed, at Havne og Fjorde tillægges med Is fra Slut
ningen af December eller Begyndelsen af Januar 
til April- Maj Maaned. Udenfor denne Hegel er 
dog de Havne og Fjorde, hvor Strømmen er saa 
stærk, at den forhindrer Isdannelser. Del under
lige Tilfælde kan nogle Steder indtræffe, at Vandet 
kan være indtil + 3° uden at fryse paa Grund af 
stærke Strømdannelser. 

Af andre Isdannelser maa man skelne mellem 
Storis og Isfjælde. 

Storisen dannes i Polarbassinet og føres af Polar
strømmen ned langs Grønlands Østkyst, rundt Kap 
Farvel og op langs Vestkysten til Frederikshaabs 
Bredde. Denne Is, som driver i et Bælte paa 15-
25 Sml. Bredde, kan under ugunstige Forhold om 
Sommeren, naar Vinden staar længe mod Land, 
presses ind og spærre Havne og Fjorde paa Stræk
ningen fra Nunarsuit til Kap Farvel. Storisen, som 
findes nordenfor Nunarsuit, ligger som oftest mere 
spredt og trænger sjældent ind i Fjordene i nogen 
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Bunden af Lyngmarksbugten ved Godhavn. 

Smaabørn Ira Godthaab. 

større Mængde. For Luftfartøjer kan man regne 
med, at Kyststrækningen Syd for Nunarsuit ofte er 
spærret for Start og Landing i Tiden fra l\Iaj til 
September. 

Isfjældene har deres Oprindelse fra Indlandsisen 
og skydes af de mægtige Ismassers store Tryk gen
nem gunstige Afløb, Isbræer, ud i Fjordene. De 
mest kendte Produktionssteder i Sydgrønland er 
Sermilik og Narsawlik Isblink. I Nordgrønland e1· 
de største Produktionssteder Jacobshavns og Tor
sukataks Isfjorde i Diskobugtens østlige Del, samt 
Bræerne ved Umanak og Upernivik. 

Den Is, som kommer fra Sermilik og Narsalik 
lsfjorde, bestaar hovedsagelig af mindre Isstykker, 
som driver til Søs og ret hurtigt smelter, medens 
Isen, som kommer fra Torsukatak og Jacobshavn 
ofte bestaar af meget store Isfjælde, som driver ud 
i Disko Bugten, hvorfra det meste gaar mod Nord 
gennem Vapjgattet, hvor der næsten altid finder en 
stærk Isdrift Sted. 

Betragter man Isforholdene om Sommeren fra 
Kap Farvel nordefter, vil man se en stærk Isdrift 
fra Kap Farvel langs Land op i Julianehaabbugten 
til Nunarsuit. Her bliver Isen vist af og gaar læn
gere til Søs, hvorefter man norden for Nunersuit 
almindeligvis ikke møder saa tæt Isdrift som søn
den for denne. 

Isdrif tens nordlige Grænse ligger omkring Fiske
næsset. Strækningen fra Fiskenæsset til Disko-

Side 101 

Kolonien Fiskenæsset Syd for Godthnnb. 

Konfirmandinder fra Vestgrønland. 

bugten kan man regne for at være omtrent isfri 
med Undtagelse af den Is, som kommer fra de 
langs Kysten liggende mindre Bræer, og enkelte ls
f j ælde, som har forvildet sig herhen. 

I den sydlige Del af Diskobugten vil man igen 
møde Isfjælde, som forekommer oftere og oftere, 
jo længere man kommer ind i Bugten, og i den 
nordlige Del af Bugten og Vaigattet finder næsten 
altid en ret stærk, som oftest nordgaaende, Isdrift 
Sted. 

Fra Disko til Upernivik findes en Del drivende 
lsfjælde, som kommer fra Vaigattet og fra de nor
den for Disko liggende Isbræer. 

Med Hensyn til Isforholdene er Kysten fra Fiske
næsset til Godhavn og den sydlige Del af Disko
bugten den Strækning, som er bedst egnet for 
Luftfartøjsoperationer, dog kan man, naar de nød
vendige Hensyn tages, ogsaa foretage længere Op
hold baade norden og sønden for denne Strækning, 
men man bør altid undgaa at opholde sig med Luft
fartøjer i Nærheden af en arbejdende Isbræ, som 
kan sætte en mægtig Flodbølge i Gang, naar den 
kalver, hvis Virkning kan føles langt bort og kan 
være saa kraftig, at selv større Skibe kan udsættes 
for Fare. 

Resume. 
Selvom Forholdene for Flyvning paa Grønland 

ikke er ideelle, er det dog min Opfattelse, at Op-
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hold og Flyvning der udmærket kan lade sig ud
føre, naar man gaar frem med den Forsigtighed og 
Hensyntagen til Forholdene, som her er paakrævet. 

Naar man skal vælge et Basis, er der 2 Ting, som 
forud maa tages i Betragtning: 

1) At der er en god Radiostation. 
2) At der findes en godt hesøgt Havn, hvor 

Luftfartøjerne kan ligge sikkert under Uvejr. 

Under Hensyntagen hertil er det min Opfattelse, 
al Go<lhavn med Lyngmarksbugten som Basis, eller 
Godthaab med Basis i Skibshavnens sydvestlige 
Vig, er <le to Steder paa Grønlands Vestkyst, som 
er bedst egnede for længere Ophold med Luftfar
tøj er. 

Ved et eventuelt Flyvetogt paa Grønland maa 
man fra første Færd indstille sig paa at kunne kla
re sig selv, saavel med Materiel som med Personel, 
for ikke at gribe forstyrrende ind i Koloniernes 
daglige Arbejde. Vedrørende Indkvartering vil det 
være bedst at medbringe Bøckerske Filttelte eller 
~n Barak til Beboelse, da det vil være vanskeligt at 
faa anbragt Personellet i Kolonierne, og i saa Til
fælde vil det blive meget spredt, hvilket vilde være 
til Gene for det daglige Arhej de. 

Da Kyststrækningerne paa Grnnland er saa store 
og med saa store Afstande mellem Bostederne, vil 
det af sikkerhedsmæssige Grunde være rigtigst at 
have konstant Radioforbindelse, saa snart et Luft
fartøj er i Luften. Fra Luftfartøjet skal saa gives 
Passagemeldinger saa ofte som muligt, saa man i 
Tilfælde af Nødlanding omtrent ved, hvor et Luft
fartøj befinder sig. Radioforbindelse er ogsaa øn
skelig for ikke at skabe unødig Nervøsitet i Kolo
nierne og til at hindre, at der sættes et stort og unø
digt Eftersøgningsarbejde i Gang, hvis et Luftfartøj 
f. Eks. er landet paa Grund af Taage eller lignende. 

Med Hensyn til Brændstof vilde det være mest 
praktisk at anbringe dette flere Steder paa Kysten 
f. Eks. Godhavn, Holstensborg og Godthaab, og i 
Tilfælde af Flyvning mod Nord ogsaa et mindre 
Depot i Upernivik. Ligeledes vilde det være prak
tisk at lade Fiskeriinspektionsskibet udlægge An
kre med Fortøjningsbøjer paa disse Pladser. 

Naar man tager i Betragtning, at Faremomentet 
under Nødlanding paa Grønland paa Grund af de 
geografiske Forhold er meget større end i Dan
mark, vil det være hensigtsmæssigt, at et Luftfar
tøj under Flyvning medgives en Gummibaad og 
Proviant til 7 Dage, ligesom Besætningens Beklæd
ning maa være saaledes, at den kan skærme Be
sætningen mod Kulde og Fugtighed i Tilfælde af et 
længere Ophold i Land borte fra Basis. 

Paa Grund af de store Temperatursvingninger er 
der Mulighed for, at Træpropellere vil vise sig min
dre brugbare, og at det vil være en Fordel at be
nytte Metalpropellere, som, da man ikke her behø
ver at tage artilleristiske Hensyn, godt kan være 
trebladede. 

Vedrørende meteorologisk Tjeneste under statio
nær Flyvning paa Grønlands Vestkyst, kan man 
indskrænke sig til at tage de Vejroplysninger, man 
kan faa fra de forskellige Radiostationer langs Ky
sten, da det alligevel, selv for en dygtig Meteorolog, 
vil være vanskeligt at forudsige, hvad Vejret vil 

Nr. 12 

blive paa _Grund af de forholdsvis faa Oplysninger, 
som kan mdhentes, og paa Grund af den store lo
kal Egenartethed, som gør sig gældende langs Vest
kysten. 

Vec~rørende Ruteflyvning mellem Europa og 
Amerika over Grønland, hvortil der i de sidste Aar 
har været Forløbere saavel fra amerikansk som 
tysk Side, anser jeg det for vanskeligt at gennem
føre en regelmæssig Beflyvning ad denne Vej. De 
store Vanskelighedder ligger først at søge i 

1) De lange Distancer, hvorom der her er Tale, 
2) De vanskelige meteorologiske Forhold, 
:l) Vanskeligheden ved at finde en Luftfartøjs

type, som over saa lange Distancer kan bære 
nævneværdig N yttclast. 

Forsøges det trods Vanskelighederne al gennem
føre Ruteflyvning over Grønland, har man Valget 
mellem at lægge Ruten tværs over Indlandsisen 
med Mellemlandingsstation saavel paa Øst- som 
Vest.kysten, eller flyve Syd om Kap Farvel med 
Station et Sted paa Sydvestkysten. 

Til Fordel for Ruten over Indlandsisen taler, at 
den er betydelig kortere end Ruten Syd om Kap 
Farvel, men der kræves hertil et Luftfartøj, som er 
i Stand til med Fuldvægt at kunne stige til mindst 
4000 m Højde, for med Sikkerhed at kunne over
flyve Indlandsisen, som har en Højde af indtil 
~}000 m. 

Faren ved Flyvning over Indlandsisen ligger, 
foruden Fai·en ved en eventuel Nødlanding paa 
Isen, ogsaa deri, al man godt kan risikere at finde 
den anfløjne Kyst dækket med Taage, saa det kan 
blive meget vanskeligt at lande ved Ankomsten 
dertil. 

Vælger man, for at undgaa Flyvningen over Ind
landsisen, den længere Rute Syd om Kap Farvel, 
maa man dog regne med, at saavel Øst- som Vest
kysten Syd for Godthaabs Brd. er de Steder paa 
Grønland, som er mest hjemsøgt af Taage og Stor
me, særlig er Farvandet omkring Kap Farvel be
kendt for sine stærke og langvarige Stormperioder. 

Med Hensyn til Faren ved en Nødlanding gælder 
det, i alle Tilfælde for Østkystens vedkommende, 
at den ikke er meget mindre her, end en Nødlan
ding paa Indlandsisen, da Kysten fra Angmasalik 
til Kap Farvel er meget lidt beboet og besejlet. 

So1!1 Mellemlandingsstationer paa Østkysten kan 
der tilsyneladende kun være Tale om Angmasalik 
o~ Scoresbysund, afhængigt af hvor nordligt man 
vil lægge Ruten, og paa Vestkysten er det min Op
fattelse, at Godhavn, Godthaab og Holstensborg er 
de til Formaalet bedst egnede Pladser. 

Forud for en Rutes Oprettelse vil det være nød
vendigt paa Mellemstationerne ved Kysten at an
lægge Basis med Hjælpemateriel, saasom: 

1) Radiostation: Sender, Modtager og Pejler. 
2) Værksted og Reservedelslager, 
:l) Brændstof og Olie, 
4) 1 hurtig- og søgaaen<le Motorbaad. 

Endvidere vil det være nødvendigt at have en 
dygtig og velorganiseret Y ej rmeldingstj eneste, da 
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det maa anses for meget vigtigt, at denne Tjeneste 
er saa effektiv som overhovedet mulig. 

Af denne Grund maa der foruden det til Statio
nens daglige Drift nødvendige Personel ogsaa være 
en dygtig Meteorolog ved hver Basis. 

Forholdene for Ruteflyvning over Grønland er 
saaledes, at man kun paa Basis af velorganiserede 
Stationer og store økonomiske Bekostninger kan 
gøre sig Haab om at gennemføre dette. 

Det kan vel kun betragtes som et Tidsspørgs-
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maal, naar danske Luftfartøj er finder Anvendelse 
paa Grønland, da man ikke kan se bort fra det 
uheldige i, at Luftfartøjer af fremmed Nationalitet 
flyver i vor nordlige Koloni, medens et dansk Luft
fartøj endnu ikke har vist Flaget over Grønland. 

For Tiden, hvor Grønlandsspørgsmaalet er saa 
aktuelt, skulde man svnes, at man fra dansk Side 
burde gøre en Indsat; ogsaa i Luften over Grøn
land, da der findes mange Opgaver der, hvortil 
danske Luftfartøjer kan finde god Anvendelse. 

,,Min Sydpolsfærd". 

II
AA en overordentlig fæn gslende '.\foade har den 
ameriikamske Flyver og Ekspeditionsleder, Admi
ral Byrd, skrevet om sin Ekspedition til Sydpolen, 
hvorunder han i udstrakt Grad har benyttet sig 

af de nyeste tekniske Hjælpemidler: Flyvemaskinen, Ra
dioen og Luftfotograferingen. 

Ekspeditionen medførte tre Flyvemaskiner. Til Flyv
ningen ind over Sydpolen an skaf.fedes en tremotors Ford 
Metalinaskine, udstyret med to Wrigt Whirlwind og een 
525 H.K. Wright Cyclone Motor. Ved Valget af denne 
Maskintype maatte der tages Hensyn til, at der undervejs 
fra Basis til Sydpolen skulde passeres Queen Maudbjerg
kæden, hvis Toppe naar fra 3- 6000 Meter. To andre Ma
skiner var nødvendige som Reserve til Brug for de viden
skabelige Formaal, Depotudlægning etc., og hertil anvend
tes et Fokker Monoplan med en 425 H.K. Wasp Motor samt 
et Fairchild Monoplan med en lignende Motor. En fjerde 
Maskine naaede ikke frem til Syidpolarlandet. Alle Maski
nerne var udstyrede med Skiunderstel. 

Havde man saaledes de mest moderne Befordringsmid
ler til Raadighed, fik man til Gengæld ogsaa nye Vanske
ligheder at kæmpe med. Den strenge Kulde besværlig
gjorde Motorernes Startning, egnede Landingspladser var 
saare faatallige, og heftige Storme og usigtbart Vejr lagde 
Flyvningen mange Hindringer i Vej,en. Ikke desto· min
dre gennemførtes flere betydningsfulde Kortlægningsflyv
ninger under Fotografen, Mc Kinleys Ledelse, og store 
geografiske Resultater blev opnaaet ved denne Frem
gangsmaade. Byrd siger selv herom: :.Fra McKinleys La
boratorium kom vistnok Ekspeditionens mest betydnings
fulde geografiske Resultater«. 

McKinleys Laboratorium var den fotografiske Afdeling 
i Overvintringsstationen, Little America. 

Ingen af Flyvningerne blev foretaget, uden at Maskinen 
var lastet med Proviant til flere Maaneder, Slæde og Lejr
udstyr, saaledes at Besætningen i Tilfælde af en eventuel 
Nødlanding var i Stand til at kunne klare sig selv, og med 
den største Omhu foretoges Lastningen af hver Maskine, 
forinden den sendtes ud paa Togt. 

Den største Opgave, som tilfaldt Ekspeditionens Flyver
afdeling at løse, var Gennemførelsen af en Flyvning fra 
Overvintringsstationen, ind over selve Sydpolen og til
bage til >Little America<. Det var en Distance paa ca. 
3000 km. Hertil skulde benyttes den tremotors Fordma
skine. Da denne paa Turen til Sydpolen maatte lastes 
med rigelig Proviant, Lejrudstyr, Slæder etc., og alligevel 
være i Stand til at kunne stige til ca. 6000 Meter, kunde 
den ikke medføre alt det Brændstof, der skulde bruges til 

»Min Sydpolsfærd« af Richard E. Byrd. 
Gyldendals Forlag. 

en Flyvning uden i\Iellemlanding frem og tilbage, og af 
den Grund blev det nødvendigt først at foretage en Flyv
ning sydover for at udlægge et Benzindepot, hvor der 
kunde landes under Tilbageturen fra Sydpolen. 

Beretningen om selve Flyvningen til Sydpolen er meget 
spændende. Det kniber med at passere de mægtige Bjerg
kæder. Maskinen flyver i et snævert Pas og er lige paa 
Grænsen af sin Stigeevne. For at undgaa en Katastrofe 
maa man højere til Vejrs, noget af Lasten maa ofres, og 
Byrd vakler imellem Benzin og Proviant. 

>Hvis vi tog Benzin, kunde vi lige saa godt vende her, 1: 
skriver Byrd. > Vi kunde aldrig naa Wbage fra Polen. 
Hvis vi tog Proviant, vilde det udsætte alles Liv i Til
fælde af Nødlanding. Var det fair mod McKinley, Bal
chen og June? 

Det tog et Minut at naa en Beslutning. Polen var, naar 
alt kom til alt, vort Maal. Jeg kendte disse 3 Mænds Ka
rakter. De var ikke af dem, der gav op. McKinley hav.de 
i Virkeligheden allerede trukket en Sæk Proviant hen til 
Lemmen. Den vejede 125 Pund. 

»Harold, en Sæk Proviant over Bord,< sagde jeg til 
.Tune. Han gav Signal til McKinley. Sækken blev skubbet 
ud og faldt ned paa Gletcheren. Maskinens forbedrede 
Flyveegenskaber kunde straks mærkes. Vi steg paany. 

>Mere,« brølede Bernt, >en Sæk tilc . 
McKinley skubbede endnu en Sæk ud gennem Lemmen, 

og denne Gang saa vi den ramme Gletcheren og spredes 
i en lydløs Eksplosion, 250 Pund Proviant - nok til at 
føde fire Mænd i en Maaned - laa spredt j denne livløse 
Ødemark« 

Ekspeditionen var vel f01,synet med Radiomateriel. Der 
blev anvendt 24 Sendere og 31 Modtagere. Der var til
strækkeligt Udstyr til at forsyne de to Skibe, Hovedbasis, 
3 Flyvemaskiner, 3 Slædehold og 2 Hjælpebaser. De tre 
Flyvemaskiner kunde sende baade med Højfrekvens og 
Mellemfrekvens, og desuden var hver Maskine forsynet 
med et Reservesæt i Tilfælde af Nødlanding. Der var og
saa anskaffet et Radiopejleapparat samt et Radiovinkelfyr, 
der var rejst paa Hovedbasis, og som var til stor Nytte for 
Flyverne. 

Om Ekspeditionens udstrakte Anvendelse af Radioen 
skal nævnes et Erosempel. Selv anden befinder Byrd sig 
paa en Lejrplads et Par Hundrede Kilometer fra Hoved
basis, hvor han venter paa at blive afhentet af Fairchild 
Monoplanet. Den medførte Radiostation er bragt til at 
virke, og Byrd skriver: 
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>Jeg befinder mig i ejendommelig Situation. Skønt 
uden for den øjeblikkelige Hjælps Rækkevidde, er jeg, 
takl<;et være Radioen, i Stand til at dirigere Affærerne. 
Siden jeg er blevet anbragt paa denne Sø, har jeg været i 
Forbindelse med Skibene i Dunedin, Kontoret i New York, 
Basis og Slædeholdene, der er undervejs.« 
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Admiral Byrds Bog, :.Min Sydpolsfærd«, er et interes
sant Værk om spændende Begivenheder udført ved Hjælp 
af moderne Teknik, skrevet af en Mand, der har gennem
ført mere end de fleste, og hvis Bedrifter i Korthed kan 
karakteriseres med Ordene: Nordpolen - Atlanterhavet 
- Sydpolen. 

Armstrong Wbit
wortb "Atlas" 

Mark II. 

I 
Slutningen af Novem
ber gæstedes Kastrup 
Lufthavn af en en

, gelsk Flyvemaskine. 
Det var t•n Armstron.g 
Whitworth »Atlas«, der 
var herovre for at demon
strere sine ypperlige Fly
veegenskaber for Hærens 
og Marinens Flyveautori
leter. Nedenfor meddeler 
vi en Specifikation over 
den nye Armstrong Obser
vationsmaskine: 

Specifikation. 

Spænd-vidde Overplan ..... ... .. . .. . ................ .. .. .. 
Spændvidde Underplan ... . ... ... .. ................... .. 

12,24 lll 

9,41 m 
Læn gide o. a. . . . .. .. . . . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . .. . .. . .. .. . 8,70 111 

Hojde .. , .... . ................ ..... , ... . ......................... 3,81 n1 

Sporvidde ... . .. . . . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 2,24 m 
Planareal (incl. Klapper ) .......... .................... 36,48 m" 
,

7 -FOI"ID 0,1 er·pla11 . . .. . .. ... ... . .. . .. . .. . .. . .. . ......... .. . ... .. . . 2 ° 
\'-Form Underplan ... _ ........... .. .. .. ......................... 31/2 ° 
Pil-Form Over- og Underplan.. .. ........ .. .. .. ...... .. ....... 5 ° 

Fremfald 0,50 111 

i\lolor: Arm ... trong Siddcley gearet ,Jaguar Major 
(Panther) .. .. ...... .... .. .. .. .. .... ............ .. . .. .. :iOO HK. 

i\Iilitær Nyttelast .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .... .. .. 400 Kg. 
Fuldvægt . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. . . . . .. .. . . .. . . .. . . 2250 Kg. 

l\Iaks. Fart ................................ .. ... ... ........ 250 Km /T. 
Stigetid til 2000 m ..... ...... .. ... .. .. .. ... .... .. .... .. .... . 8 Min. 
Top Hojde ................................. .. .. .... ....... ca. 6,500 m 

Herhjemme fra. 
Von Gronau's Foredrag. 

Under meget stor Tilslutning fra Selskabets Medlemmer 
holdt den ty..,Jrn Atlanterhavsflyver von Gronm1 et fæng~
lende og interessan t Foredrag om i. in sidste Atlanterhavs
flyvning via Gronland. Von Gronau skildrede hele Flyv
ningem, Forløb, og gentagne Gange blev han afbrudt a f 
Forsamlingens Bifald. Ikke mindst Lykke gjorde de glim
rende Lysbilleder og den interessante Film, der var op 
taget af Flyveren Zimmer, som var med paa hele den 
..,pændende Tur. 

Den fuldt besatte Sal lønnede Foredragsholderen med et 
langvarigt Bifald. 

Flyvetekniske Udtryk. 
Paa Dansk har man længe haft Brug for en samlet Over

..,igt med Forklaringer over alle de mange nye Udtryk, som 
Flyrningen.., Udvikling har fort med sig. Nu vil dette Savn 
imidlertid blive afhjulpet, idet Det Kongelige Danske Aero
nautiske Selskab har f.ormaaet lngen ior ved Flyvevæsenet, 
III. P. Eskildsen, til at udarbejde en Haandbog over luft
tartstelmiske Udtryk. Den saare nyttige Haandbog vH i 
dette og næste Nummer følge som Bilag til »Flyv«. 

Atlanterlzausf lyuerne paa Foredragsturne i Danmark. 
Baade Clzr. Jolzarmsen og Holge1· Højeriis agter i inde

værende Vinter at holde en Række Foredrag he11hjcmmc 
om deres Atlanterhavsflyvninger. Johannsen har allerede 
være i flere af Provinsbyerne, men har for en Tid været 
nødt til at afbryde, fordi han hele December er optaget af 
Foredrag i forskellige tyske Byer. Efter Nytaar kommer 
han hertil igen og fortsætter sin Foredragsvirksomhed. 

Hojeriis, der nylig er vendt tilbage fra Amerika, paa
Lænker at begynde en Foredragsturne allerede i December. 

Den kommende europæiske Rundflyvning. 
Torsdag cl. 26. November ankom Sekretæren i Deutsche 

Aero Klub, Gerd uo11 Hoeppner, til København, hvor han 
havde l\Iode med et Udvalg af Bestyrelsen for Det Konge
lige Danske Aeronautiske Selskab for at forhandle om de 
nærmere Enkeltheder ved en eventuel Landing i Danmark 
under den europæiske Rundflyvnig, der agtes afholdt i 
August 1932. 

Resultatet af Modet blev, at man vedtog at lægge Ruten 
over Danmark med Landing i Kastrup Lufthavn. 



Sikkerhed i Luften ! 

IRVIN 
FALDSKÆRME 

an v endes i over 

30 
LANDE 

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

Det Danske Luftfartselskab %. 
København - Vesterbrogade 5 

Generalrepræsentant for 

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

Vinterfartplan 1931 /32. 
l/w31- 20f:i.32. 

Daglig undtagen Sønduge. 
(S.A.11. E.:-..A) 

8.30 ;'l lalmo 15.40 
"' 8.45 1-i:obenhavn 15.25 

!},00 15.10 

11.00 Ilamhurg 13.10 
11.1;", 12.55 

13.30 Essen 10.40 
13.45 10.25 

1-1.00 Diisseldorr 10.10 
14.10 10.00 

14.10 Antwerpen 8.00 
14.20 7.50 

11 -10 Brflssel 
A 

7.30 

3-Motors Fokkermaskiner. - Opvarmede Kabiner. 
Oplysninger og Bille/ler faas i alle Rejsebureauer saml 

hos Del Danske L11ftfarlsel.~kab .I/s. 
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DET KONGELIGE DANSKE 
AERONAUTISKE SELSKAB 

Stiftet den 20 . .Januar 1909 

Selskabet er anerkendt af F. A. I. 
(Federation A~ronautlque Internationale) 

som Enerepræsentant for aeronautiske Interesser 

{:• 

Selskabet har til Opgave : 

Danmark 

Danmark at udvikle Interessen for og fremme aeronautiske Formaal samt 

de Videnskaber, som knytter sig dertil 

Det aarlige Kontingent er 10 Kroner 

Indskud 5 Kroner 

{!• 

Selskabets Adresse er : 

Prins Jørgens Gaard, Christiansborg 
Telefon: Byen 67 26 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Aristokraten blandt Motorcycler 

Et B. P. Mærke 

Uovertruffen Konstruktion 
Højeste britisk Kvalitet 

Billigste danske Priser 
8 fremragende Modeller - Priser fra 

Kr. 1075.oo 
Forlang Prospek1: 

Bohnstedt Petersen 
Kr. Bernlkowsgade 2 - Telefon 1131 

11. P. Jensen, Esbjerg, spurger: 
Hvoi-ledes bærer man sig ad med at 

sende et Brev med Luftpost fra Dan
mark til Indien? 

Sv. Henvend Dem paa nærmeste 
Posthus, hvor De vil kunne faa alle 
nodvenclige Oplysninger. 

- o 
P. V. Benl=en, /1urse11.~, spørger: 
Hvor mange Hestekræfter havde 

den Motor, der anvendtes til det sidste 
Schneider-Løb? 

Sv. 2300 H.K. 

Luftfartforsikringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Fraktion for Danmark 
Tlf. Central 12 793 

·=> 

Ulykkesforsikringspolicer II dstedes 
ved Billetkontoret i 

Lufthavnen 

THE GRAPHIC 
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PRIS KR. 1.25 NOVEMBER 

Special-Nummer med udførlig Beskrivelse 
af Rekord-Flyvningen London-Cape Tow n 

Smukt illustreret med Farvetryk og Fotografier 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

NYE BØGER 
F. D. Bradbrooke: 

The Light Aeroplane Manual. 
Kr. 10.50 

Wm. Marchall Freeman: 
Air and Aviation Law. Kr. 7.50 

Anthony Herm. Gerard Fokker og 
Bruce Gould: 
Flying Dutchmann. The life of 
Anthony Fokker. Ill. New York : 
Holl. . . . . . . . . . . . . . . ca. l(r. 12.00 

V ed Rass Jll ahachek : 
Flying. A Book ol' Practical In 
struction.. . . . . . . . . . ca. Kr. 20.00 

Gunther Back : 
Grossflugzeuge. Illustreret. 

ca. Kr. 3.00 
Captain M. Iloline : 

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

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Telt. 2552 - 13303 - 13404 
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Boghandel, Papt"hondel 
Bogtryb.R.eri 

lt.Jeaterb..ogode 00 

S. K. B., Thisted, sporger: 

TE&&a = 

Jeg har i kobenh:1Ync;ke Dagblade 
læst en Diskussion om de Luftmanøv
rer, der har været afholdt i flere eu
ropæiske Lande og beder nu >Flyv -i: 
om at oplyse mig om, i hvilke euro
pæ i ~kc Lande di s~e har været afholdt. 

Sv. I Lohct af Hl31 i følgende Lan
de : En gland, Frankrig og Italien. 

- 0 -

J. Ilansen , Hellerup, spørger: 
Hvor meget koster en brugt Sports

flyvemaskine i England? 

Sv. Den billigste, engelske Sporls
flyvemaskine, vi har set averteret, var 
en :.\Ioth (Cirrus Il) til 245 .f:. Priserne 
varierer iøvrigt fra førnævnte Sum til 
7!l0 .i:, alt efter Typen og det Antnl 
Timer, de har været anvendte. 

- o -
K. Sorensen, Amagerbrogade, spør

ge1·: 
>Flyv« bedes venligst besvare m ig, 

hvor stor den nye .Junkers Trafikfly
vemaskine G 38 er. 

Sv. Vi skal give Dem nogle Tal for 
G 38. Spændvidde: 44 m; Længde: 23 
m ; Højde: li,5 m; Motorstyrke: 4 Mo
torer p,aa ialt 2400 H.K.; Tornvægt: 
13.000 kg; Totalvægt: 20.000 kg ; Ha
stighed: 180 km i Timen. 
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NYE BØGER 
Manden, der luftbombarderede 

London. 
Freiherr Treusch von Buttlar 
Bramlenfels Zeppelins over Lon
don. . . . . . . . . . . . . . . . . ca. Kr. 8.fi0 

Pcrcivaf ll'hite & Mat Whitc : 

Gliding and soaring. 
ca. Kr. 12.50 

International Air Guide 1931. 
ca. l(r. 35.00 

l'igilant: 

German War Hirds. 
ca. Kr. 8.fi0 

AUGUST BANG 
Vesterbrogade 60, København V. 

Tel1. 2552 - 13303 - 13404 
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