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Cjf,t/DT i en mørk Tid er vi 
Jfl alle besjælet af Ønsket om 
Fred og Frihed. Vi længes efter 
rolige Arbejds{ orhold og ser 
med Forventning i Møde den fo
restaaende Udvikling og Genop
bygning, vi skal deltage i. 
Trods mange Vanskeligheder, 
der har begrænset Virksomhe
den for baade Aeronautisk Sel
skab, FLYV og for Klubberne, 
har det forløbne Aar dog været 
præget af Initiativ og flere vel
lykkede Arrangementer. 

Dansk Motor( lyver- Union har 
haft stor Glæde af sit ABC-Kor
respondancekursus, og i Efter
aaret har en enkelt Klub trodset 
Vanskelighederne og ladet af
holde >Teoretisk Sports/lyver
kursus«. Dansk Svæve( lyver 
Union fik Succes med sin Lejr 
ved Bølø, baade hvad angaar 
De[tagelse, Flyvninger og Udste
delse af Diplomer. Dansk Model
flyver-Union havde en vellyk
ket Landslejr i Bjergsted. Ogsaa 
i Aeronautisk Junior Klub har 
Aktiviteten været præget af Iver. 

Det Kongelige Danske Aero
nautiske Selskab har i Aarets 
Løb faaet et længe næret Øn
ske opfyldt, idet Selskabet har 
ansat en Generalsekretær, Over" 
flyveleder S. A. Dal bro til at 
lede det daglige Arbejde. 

For FLYV har det forløbne 
Aar budt paa Vanskeligheder af 
forskellig Art. Der arbejdes im,id
lertid med fuld Tillid til Frem
tiden og med denne for Øje har 
Redaktionen antaget Flyvern
porleren Povl W estphall som 
Redaktionssekretær fra det nye 
Jqrs Begyndelse. FLYV byder 
Redaktør W estphall velkommen 
blandt sine Medarbejdere, og vi 
haaber, at det nye Medarbejder
skab skal sætte sit Præu, paa Bla
dets Stof til Glæde for vore Læ
sere. Det er saaledes med For
ventning og et inderligt Haab, 
at vi ønsker, at Aaret 1945 vir
kelig maa blive el GLÆDELIGT 
NYTAAR for alle FLYV's Læse
re, et Aar med god Fremgang 
for DEN DANSKE FLYVESAG. 

BESTYRELSEN FOR D.K.D.A._S. 
FLYV's REDAKTION. 

IPl~II~§ A\IIEll 
og danJk Flyvning 

Hs. Kg]. Højbed Prins Axel var kun 20 Aar, da 
han besluttede at blive Flyver. Aaret efter, at Ro
bert Svendsen havde gennemført sin Sundflyvning, 
blev Prins Axel hans Elev, Senere fuldendte Prins 
Axel sin Uddannelse hos Ulrieh Bireh og fik I Efter
aaret 1912 sit Certifikat 

Prins Axel har aldrig svigtet sin Ungdomsinter
esse, Idag har Prins Axel, ikke blot som Formand 
for Luftfartsselskabets Repræsentantskab, men I 
Kraft af hele sin personlige Indstilling til Flyvnin
gen, faaet en ganske særlig Placering i dansk Luft
fart, og det er maaske netop derfor, man ser 
Prins Axel som et Samlingspunkt for dansk Tra
fikflyvning i den Fremtid, der stilles soa store 
Forventninger Ill. Prins Axel 1912. 

FRA sin tidligste Ungdom har 
Prins Axel interesseret sig 
for den tekniske Udvikling. 

Han blev Motorsportsmand i den 
Tid, da Bilen var et Fænomen, og 
han blev Flyver endnu mens Pio
nererne stred deres haarde Kamp 
for Luftens Erobring. I Aaret 1912, 
da Flyvningen havde faaet nye 
Tilhængere paa Grund af Robert 
Svendsens Øresundsflyvning, tog 
Prins Axel Certifikatet. Den Som
mer, mens han endnu var Elev hos 
Flyveren Ulrich Birch, foretog han 
sammen med sin Lærer og Pre
mierløjtnant Svend Aage Christian
sen en dril!tig Flyvning, der en Tid 
lang var staaende Samtaleemne. 

Det var om Aftenen den 25. Juli 
1912, Vinden var temmelig kraftig. 
»Store Knude, Flyvepladsens Fak
totum, havde ; vædet Pegefingren, 
og han rystede paa Hovedet, da 
Prins Axel, Birch og Christiansen 
lettede med Farmann-Maskinen til 
en af de dristigste Flyvninger, Kø
benhavn dengang havde ;5et. De tre 
unge Mennesker fløj til Eremitagen 
og under Flyvningen satte Dirch ny 
dansk Højderekord med Passager. 
Han naaede op i 580 Meters Højde! 

I Aarene siden har Prins Axel 
fløjet meget baade ved Rattet og 
som Passager. 

En Dag i August 1934 imponere
de han den engelske Flyver Air
marshal Borton, som i Kastrup 
Lufthavn demonstrerede en Air
speed-Courier, der skulde deltage i 
Australien-Flyvningen. Prins Axel 
gik op med Borton. Der var Dob
beltstyring i Airspeed'en, og til 
Trods for, at Prins Axel ikke hav
de holdt sig i Træning, følte han 

, sig straks hjemme paa Førersædet 
og fløj den moderne Maskine, som 
gik næsten 300 Kilometer i Timen. 

Et Par Aar efter var Prins Axel 
oppe med en »B. A. Swallow«, som 
gæstede Lufthavnen. Den engelske 
Pilot Mr. Rogers erklærede efter 
Turen, at Prins Axel var en glim
rende Flyver, man kunde mærke, 
at det var en Mahd, der var velbe
vandret i Flyveteknik, sagde den 
engelske Pilot. 

Men disse Eksempler er jo kun 
Udtryk for en levedygtig Ungdoms
Hobby. En mere positiv Karakter 
fik Prins Axels Flyveinteresse kort 
Tid efter, at han var blevet ·Direk
tør for Østasiatisk Kompagni. Siden 
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EN REDEGØRELSE 
Formanden for D. K. D. A. S., Luftfartsingeniør 
M. P. Eskildsen, fremkommer i denne Redegø
relse med sine Synspunkter til dert sidste Tids 
Diskussion om Unionen og Organisationen. 

I en Kronik i Politiken af 24. Okt. 
1944 skildrer Overflyveleder 

Dalbro dansk Privatflyvnings Or
ganisation og slaar til Lyd for et 
mere intimt Samarbejde mellem 
alle interesserede Parter. 

Denne Kronik gav Anledning til, 
at der til FL YV's Redaktion blev 
indsendt enkelte Protester til Op
tagelse i Bladet. Da et Par af disse 
Protester, foruden at tage Afstand 
fra Formen for Kronikens Frem
komst, indeholdt ubegrundede og 
personlige Angreb paa Bestyrel
sesmedlemmer, mente FL YV's an
svarshavende Redaktør sig ikke 
berettiget til at optage disse Ind
læg i Bladet og gjorde herefter 
Undertegnede bekendt med dem. 

For at undgaa Misforstaaelse 
mener jeg det hensigtsmæssigt at 
fremsætte følgende Udtalelse i An
ledning af denne Sag. 

Fremkomsten af den omhandle- · 
de Kronik er ikke sket paa nogen
somhelst Tilskyndelse fra Besty
relsen, der overhovedet ikke paa 
Forhaand kendte noget til den. 

Dens Tilblivelse maa sikkert ses 

1921 har Prinsen været knyttet til 
Ø. K., og i 1934 blev han Selska
bets administrerende Direktør. I 
Efteraaret 1937 gik Prins Axel ak
tivt ind for den Nyordnipg af 
dansk Luftfart, som en Kreds af 
Erhvervsfolk havde taget Initia
tivet til. Prins Axel var Medlem af 
den private Finansgruppe, som til
bød at indskyde 2 Millioner Kroner 
i Det Danske Luftfartselskab paa 
den Betingelse, at Indskyderne blev 
sikret Indflydelse paa Selskabets 
fremtidige Ledelse. 

Efter Forhandlinger med Tra
fikminister Fisker i Oktober 1937 
opnaaedes Enighed om Luftfartsel
skabets Rekonstruktion. Dermed 
begyn!1,te et nyt Kapitel for dansk 
Trafikflyvning. Desværre satte Kri
gens Udbrud en Bremse for den 
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Luftfartsingeniør M. P. Eskildsen. 

paa Baggrund af Hr. Dalbros ind
gaaende Kendskab til de Stemnin
ger, der rører sig indenfor de Fly
vesportskredse, som han er kom
men i Forbindelse med ved sit Ar
bejde for Privatflyvningens Sag, 
og i det hele taget igennem sin 

Udvikling, som forestod, men For
haabningerne til Fremtiden er sta
dig lyse. 

Prins Axel har om dansk Flyv
nings Fremtid sagt: 

- Man kan næppe spænde 
Forventningerne højt nok, naar 
man skal udmale sig Fr ·•mti
dens Trafil,flyvning. Vi kan jo 
blot tænke paa, hvar vi selv 
har oplevet i vor Generation. Vi 
Skibsredere har Gang paa Gang 
set Skibsfarten tage en uventet 
Udvikling. Vi kan sP det samme 
med Hensyn til Fluvningen. Jeg 
tør, ud fra det Kendskab jeg 
har til Trafikens Udvikling si
den den forrige Verdenskrig, 
der dog ikke ligger mere end 
cirka 25 .{lar tilbage i Tiden, 

idealistiske Indstilling og Interesse 
for Flyvningen, samt paa Bag
grund af de tidligere Artikler i 
FLYV om samme Emne. 

Selv om nævnte Kronik ikke in
debar noget, der kan faa afgøren
de Betydning for Unionerne og 
Selskabets Organisationsform. men 
kun udtrykker Hr. Dalbros egne 
Indtryk og Anskuelser, er det dog 
tilkendegivet overfor ham, at han 

. som Selskabets Generalsekretær 
maa være i Overensstemmelse med 
Bestyrelsen i Forhold, der vedrø
rer Selskabet. 

Som det ses af ovenanførte og 
som det tydeligt fremgaar af mine 
Udtalelser til Politiken og Berling
ske Tidende i Anledning af Kroni
ken, har en Ændring af den nu
værende Organisationsform ikke 
været drøftet i Selskabets Besty
relse i de sidste Aar, idet der ikke 
har været nogen Anledning hertil. 
Kun hvis Unionerne eller disses 
Klubber i overvejende Grad frem
sætter velbegrundede Forslag om 
nye Tilslutningsformer til Selska
bet, kan Bestyrelsen, under Hen
syntagen til Lovenes ~ 3, gaa ind 
for en Undersøgelse og Overvejel
se af dette Spørgsmaal. 

Det skal endelig tilføjes, at rent 
saglige Udtalelser og Indlæg til 
FLYV bringes i Bladet i den Ud
strækning, der er Plads hertil, 
men personlige Angreb eller even
tuelle Beskyldninger o. I. maa 
ikke fremkomme i vort Blad. 

M. P. Eskildsen, 
Formand for D.K.D.A.S. 

spaa Trafikflyvningen en straa
lende Fremtid, og jeg tror og 
haaber ogsaa, at Danmark vil 
faa sin Andel i de store Er
hvervsmuligheder, som Luftha
vet rummer. 

Netop ved dette Aarsskifte, hvor 
Mulighederne for fredeligere Fo1·
hold føles indenfor Synsvidde, faar 
disse Udtalelser af en Repræsen
tant for Erhvervslivet et særUgt 
Perspektiv, og maaske navnlig 
fordi Prins Axel i Kraft af sin Ind
flydelse og sine Erfaringer er ble
vet en central Skikkelse i dansk 
Luftfart, er saa meget af dansk 
Flyvnings Fremtid blevet synonymt 
med hans Person. pw. 



Sfafen og FLYVNINGEN 
To kendte Politikeres interessante Udtalelser til FLYV om Fremtiden. 

Underdirektør H. Hedloft-Hansen. 

HVIS man tager sit Udgangspunkt i 
den Støtte Staten i 1939 gav Svæ

veflyvningen herhjemme med 35.000 
Kroner til Materielindkøb, kan der 
heri findes en Baggrund for optimi
stiske Forventninger til, at Staten ef
ter Krigen vil gaa ind for økonomi
ske Subventioner til den Del af Flyv
ningen, der hidtil har fristet kum
merlige Kaar. 

For at faa et Indtryk af Forstaael
sen af disse for dansk Civilflyvning 
saa vigtige Spørgsmaal hos de Mænd, 
der skal føre Sagen igennem paa den 
kommende Rigsdag, har FLYV spurgt 
to Politikere om deres Syn paa Sta
tens Stilling til den fremtidige Flyv
ning i Danmark. 

Formanden for den konservative 
Rigsdagsgruppe, Folketingsmand Ole 
Bjørn Kraft og Underdirektør H. Hed
toft-Hansen, som begge i Folketinget 
før Krigen har talt, Flyvningens Sag, 
har givet FLYV følgende tankevæk
kende Svar paa vort Spørgsmaal. 

Hedtoft-Hansen: Staten maa 
ophjælpe Flyveudviklingen. 

- Flyvningens Udvikling, ja 
man kan vel næsten sige Luhens 
Erobringer er en af de store tek-

niske Vindinger, som Krigen har 
givet os. Naturligvis vil det ogsaa 
betyde, at Danmark maa gaa med 
ind i denne Udvikling, ikke 
mindst fordi Flyvningen vil være 
noget af det, der mest af alt vil 
interessere vor Ungdom. Ungdom
men ser jo stadig Flyvningens 
Teknik i Eventyrets Glans, og den 
vil selvfølgelig gøre det endnu me
re udpræget, naar Fredstiden giver 
Muligheder for fri Udfoldelse for 
alt, hvad Flyvetekniken vil føre 
med sig. 

Jeg mener naturligvis, at den 
danske Stat ikke alene bør interes
sere sig for, men ogsaa understøtte 
Flyvningen i denne kommende 
Udvikling, og Statsstøtten maa 
maaske i særlig Gracl sættes ind, 
der hvor Flyvningen er i direkte 
Berøring med den aktivt interesse
rede Ungdom, gennem Flyvespor
tens forskellige Grupper, enten det 
drejer sig om Modelflyvning, Svæ
veflyvning eller Motorflyvning, 
men jeg tror ogsaa, at Staten vil 
faa en særlig flyveteknisk Opgave 
overfor den Ungdom, som knyttes 
til de statslige Værn. som under 
en eller anden Form vil blive op
bygget, naar Krigen er forbi. For 
disse Værn bliver Flyvningen no
get væsentligt. 

Med andre Ord: Min Indstilling 
er, at Staten maa gaa ind for at 

· ophjælpe den Flyveudvikling, som 
kommer. 

H. Hedtoft-Hansen. 

* 
Ole Bjørn Kraft: Vi maa ikke 

staa tilbage for andre Na
tiofter. 

Det er med stor Glæde, at jeg sva
rer paa Deres Spørgsmaal. Jeg 

har altid interesseret mig levende 
for Flyvningens Vilkaar her i Lan
det og ment, at det var af vital :Se
tydning, at den rigtige Indstilling 
blev skabt. 

Under Finanslovsbehandlingen i 
1935 rejste jeg Spørgsmaalet om de 
indenrigske Luftruter i Rigsdagen, 
og i 1937 under Behandlingen af et 

Formanden for den kooservaUve Rlgs. 
dagsgruppe, Folketingsmand, Redaktør 

Ole Bjøm Kraft. 

Lovforslag om Ændringer i Luft
fartsloven, tog jeg Spørgsmaalet op 
paa bredere Basis. Jeg sagde blandt 
andet: Det, det·drejer sig om, er at 
gøre Nationen, hvad Englænderne 
kalder airminded og hertil kræves 
ogsaa andre Ting end Etablering 
af Luftruter. Det kræver, at der 
bliver givet en Mulighed for Privat
flyvning, at der bliver givet Sports
flyvningen en Chance, saaledes at 
hele Nationens Indstilling overfor 
dette Spørgsmaal kan blive af an
derledes omfattende og dybtgaaen
de Karakter end Tilfældet er i Øje
blikket. 

Udviklingen ,siden 1997 har 
kun bestyrket mig i denne Op
fattelse. Forsvarsmæssigt og er
hvervsmæssigt er det nødven
digt, at vi ikke paa dette Om
raade staar tilbage for andre 
Nationer. Vi har meget at ind
hente, saa meget mere nødven
digt er det, at vi sætter Farten 
op. Staten kan ikke holde sig 
tilbage. Dens stærke Arm maa 
løfte Sagen frem i højere Plan. 

Ole Bjørn Kraft. 
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EN FLYVER BLIVER TIL 

~ ~-~ 
\~' 

Modelflyvning. 

) ... , :"' \ ~llerede i de smaa Klasser i Skolen var han dygtig 
_ 4 '4

;,/: A til at lave og kaste Papirpile, og tidligt fik han 
/ ,~, ethvert løst Stykke Papir til at flyve helt godt ved Hjælp 

af Clips og Knappenaale eller bare ved at folde det paa 
den rigtige Maade. Men det var dog først, efter at have 
slugt alt læseligt om Flyvning, han kom i Nærheden af, 
at han kom ind i »Klubben« og fik fat paa en rigtig 
Tegning og noget Materiale at bygge af; med gode Raad 
fra Kammerater og Modelflyvebøger fik han virkelig sin 
første lille Model til at glide rigtig pænt. Det var noget 
helt andet end "Papirmodellerne, men lidt skæv var den, 
saa da han en Dag var uheldig med den, og en større 
Reparation var nødvendig, gik den i Kakkelovnen, og 
han sparede sammen til en ny og større Model. Den tog 
Tid at bygge, da Lektierne m. m. ogsaa skulde passes, 
men heldigvis var han i Stand til at hjælpe Kammera
terne ved Højstartsnoren engang imellem, saa det smagte 
da altid af Flyvning. 

Endelig var den (ærdig til Prøveflyvning, og pæn var 
den al se paa, - ja, nærmest smuk. Men det pæne gik 

nu hurtigt af den, for Trimningen forløb ikke uden Rifter og Smaareparationer; Låp
perne gav ganske vist Bevis for, at den havde været brugt, men pynte gjorde de ikke. 

Ved Eftersommerens store Stævne i »Klub-
ben« skulde den vise, hvad den duede til; han 
var nok klar over, at den kunde flyve, men lidt 
Held vil man jo ogsaa gerne have i en Konkur
rence. Og heldig var han, Ganske vist blev han 
kun Nr, 2, men da Nr. l's Model fik Termik 
og forsvandt i de lyse Skyer paa den blaa Him
mel, ja, da stod han og drømte sig med, baaret 
paa Luften, uden spærrende Grænser, over Land 
og Vand, - Fl ~-veren i ham vaagnede. 

Indrykket af 

INTAVA AVIATION PRODUCTS 
SANKT ANNÆ PLADS 13 - KØBENHAVN K. 

Repræsenterende 

DET DANSKE PETROLEUMS AKTIESELSKAB og VACUUM Oll COMPANY A/S. 
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Overborgmester VIGGO CHRISTENSEN fremsætter en Række Udtalelser til FLYV 

om den projekterede Flyveplads i Brøndbyvester. 

·DET Udvalg, som Trafikministe-
riet har nedsat for at frem

skaffe en samlet Plan for Flyve
pladser i Danmark, har rettet Hen
vendelse til Kommunen og krævet, 
at Københavns Kommune skulde 
yde økonomisk Støtte til Bygnin
gen af Kastrup Lufthavn. Magi
straten ønskede imidlertid ikke at 
gaa ind paa en saadan Plan, men 
erklærede sig villig til at anlægge 
den ny Flyveplads for Privatflyv
ning. 

Tanken er her at samle baade 
Skoleflyvning, Sportsflyvning og 
Taxiflyvning, saaledes at Kastrup 
Lufthavn frigøres til Trafikflyv
ningen. 

- Men hvornaar vil Køben
havns SportsfllJVPplads blive fær
dig? dette Spørgsmaal har FLYV 
rettet til Overborgmester VIGGO 
CHRISTENSEN. 

- Projektet til den nye Flyve
plads i Brøndbyvester er allerede 
optaget paa Københavns Bered
skabsplan, og der arbejdes med 
den byplanmæssige Side af Sagen, 
siger Overborgmesteren. Men der
fra og til Udførelsen er der natur
ligvis et Spring .. 

- Skal det forstaas saaledes, at 
Planerne ligger meget langt ud i 
Fremtiden </ 

- Den nye Flyveplads er blandt 
de Ting, der ligger for, naar Kri
ge1i er forbi. Vi har allerede nu 
Klarhed over den økonomiske 
Side af Suge 1, ja vi ved ogsaa, 
hvad Flyvepladsen vil komme til 
at koste i Drift, men disse Tal er 
jeg selvfølgelig af mange Grunde 
afskaaret fra at oplyse. Og forøv-

Under Budgetforhandlingen I Kø
benhavns Borgerrepræsentation I 
December 1943 rejste General 
Ramm Spørgsmaalet om en Flyve
plads for Nærtraflken. Det gav 
Borgmester Sundbo Knlednlng til 
at oplyse, at saadanne Planer allere
de blev behandlet I et Udvalg, og 
at det var Tanken at henlægge den
ne Flyveplads til Brøndbyvester. 
Der var Ikke længere derfra og til 
Byens Midte end fra Kastrup Luft
havn, og der kunde fra Brøndby
vester skabes bedre Forbindelses
veje end fra Kastrup. Senere har 
disse Planer udviklet sig positivt, 
og pf de Udtalelser Overborgmester 
Viggo Christensen her fremsætter 
overfor FLYV fremgaar det, at 
Projekterne for selve Flyvepladsen 
og dens Bygninger allerede fore
ligger udarbejdede. 

rigt vil Planernes Gennemførelse 
ogsaa være afhængig af de forskel
ige Forhandlinger, der skal føres, 
ogsaa med det Udvalg, som Staten 
har nedsat til Undersøgelse af Fly
vepladsplanerne Landet over. 

- Men Arealet er altsaa ud
valgt? 

- Jeg vil hellere sige det saale
des, at Arealerne er udpeget. De 
føjer sig ind i Projekterne for alt 
det nye, der skal skabes omkring 
Brøndbyvester efter Krigen. Det 
drejer sig om betydelige Arealer, 
Flyvepladsen har faaet det Om
fang, som Luftfartsteknikerne har 
stillet Krav om. 

Hvilken .Tilknutning skal 
Staten havP til den nue Flyve
plads? 

Københavns Overborgmester Viggo Christensen. 
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- Ingen efter de Planer, der fo
religger. Flyvepladsen i Brøndby
vester er beregnet for Privatflyv
ningens forskellige Faser. Trafik
flyvning skulde der ikke blive Ta
le om herfra. 

- Er Flyvepladsens Bygnin
ger, Hangarer, Klubhus, osv. ogsaa 
projekteret? 

- Ja, i de Planer, der forelig
ger, er ikke alene selve Jordarealet 
men ogsaa Bygningerne beregnet, 
ellers vilde det ikke væ:,;e muligt at 
konstatere Driftsomkostningerne 
ved den kommende Flyveplads. 

- De ser maaske optimistisk 
paa Udsigterne for Planernes Gen
nemførelse? 

- Jeg anser det - hvis der op
naas Enighed om de mange for
skellige Spørgsmaal - for meget 
sandsynligt, at Flyvepladsen gen
nemføres, men jeg tilføjer, at der 

· er Problemer, som skal løses for
inden. Men Planerne foreligger 
altsaa som en Realitet, og hvis de 
Ting, der knytter sig til Projektets 
Gennemførelse, gaar i Orden, 
skulde Københavns nye Flyve
plads ikke kun være en Hypothese. 
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Aktieselskabet 

DANSK GALOCHE- OG GUMMIF ABRIK 

Kjøbenhavn 

Efterlysning! 
Modelflyveklubben FLIGHT leder 
efter et Byggelokale. Kan De 
hjælpe os, saa ring venligst til 
Palle Petersen, VA 5268 u. 

Det gumle Svæveplan, som foretog de 10 Meter høje Hop i 1911. 

€t S"æ"tplan fra fortiden 
, Da Understellet var Apostlenes 

Heste. 

I Anledning af Dansk Svæveflyver 
Unions 10-Aars Dag har vi fra 

Inspektør Sigurd Tvede modtaget 
dette Billede af en Glider, som Ind
senderen og en Kammerat, nu 
Driftsleder Thomas Thomsen, 
Brabrand, byggede i 1911 efter 
Tegninger fra det engelske Flyve
blad Flight. 

Som Understel brugte de unge 
Mennesker deres egne Ben, idet de 
hang i de frie Dele af Planbjælker
ne i Underplanet. 

. Udkommer 1 Gang maanedlig 

Pris: Kr. 7.20 pr. Aargang 
60 Øre pr. Nummer + Porto 

Kan bestilles hos 

FL YV's FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN 

Vesterbrogade 60 . Kbhvn. V. 

Højden regulerede de ved at 
skyde sig frem og tilbage paa disse 
Planbjælker. 

Forsøgene blev foretaget i Rung
sted, hvor Terrainet dog ikke var 
særligt godt. Flyverne løb nedad 
Bakke med Glideren, mens et Par 
Hjælpere trak i 20 m lange Tove, 
der var fastgjort til Planspidserne. 
Det blev til 10 m høje Hop med 
paafølgende Landing, hvilket var 
ganske flotte Resultater for den 
Tids Svæveflyvere. H. F. 

AKTIESELSKABET 

VARDE STAALVÆRK 
VARDE 

ST AALSTØBEGODS 

- S. M. S T A A L -

ELEKTROSTAAL 
li 

li 
______________ ,. 



Praktisk Spil til Start af Svæveplan~r 
Af Oberstinde Harriet Førslev. 

VI har efterhaanden i Dansk Svæ
veflyver Union set mange for

skellige mer eller mindre gode Spil 
til Start af Svæveplaner. Det er ikke 
meget galt, at vi her i Landet har li
ge saa mange Spiltyper, som vi har 
Svæveflyveklubber. At en saadan 

Et Støtteben er anbragt ved Vognens 
Forhjul. 

Uensartethed i Materiellet er uprak
tisk, er givet, men naar det faktisk er 
saadan, skyldes det først og frem
mest den Omstændighed, at Spillene 
som Regel kommer i anden Række, 
naar det gælder Anskaffelse af Mate
riel i Klubberne. I en nystartet Klub 
er det kun naturligt, at man først 
tænker paa Anskaffelsen af en Skole
glider. Hertil medgaar saa store 
Summer, ,at Spillet, som jo desværre 
i vort forholdsvis flade Land er lige 
saa nødvendigt, som det flyvende 
Materiel skal laves saa billigt som 
muligt. En Wiretromle bliver monte
ret paa Baghjulet af en gammel Bil, 
en fingernem Mekaniker laver et 
Wirestyr noget i Retning af, hvad han 
har set i andre Klubber, og saa be
gynder Flyvningen. 

Mange Klubber har haft bitre Erfa
ringer med Spil, der ikke var helt 
tiptop. Opklodsningen af det ene Bag-

hjul er omstændelig, og man spilder 
en Masse Tid paa den, dersom man 
f. Eks. paa Grund af skiftende Vind
retning er nødt til at flytte Spil et Par 
Gange i Løbet af en Flyvedag, og• et 
Wirestyr, der har den mindste Ska
vank, slider uforholdsmæssigt meget 
paa Wiren og bliver derfor altfor kost
bar i det lange Løb, selv om Anskaf
felsen var forholdsvis billig. 

Det ideelle vilde selvfølgelig 
være, at Klubberne købte Spil af de 
anerkendte Typer, som f. Eks. 
Rhonspillet, men da disse Spil er 
temmelig dyre, maa vi nok indtil 
videre nøjes med de ombyggede 
Biler. Direktør Anton Fehr, Senior
klubben, har lavet et Spil, som vir
kelig er godt, bl. a. har han fund et 
paa en Opklodsningsmetode, som 
paa det varmeste kan anbefales til 
Klubberne. Den har vist sig at være 
driftsikker og umaadelig praktisk, 
hvilket Deltagerne i Bøtølejren vil 
kunne bekræfte. 
Som Kraftkilde er anvenqt en Stan

dard Buick 1927, hvis Motor har de 
fornødne Hestekræfter. 

Erfaringen har vist, at et Differen
tiale ikke i det lange Løb kan holde 
til det konstante Slid, det er udsat for, 
naar man bruger det kendte Princip 
at løfte det ene Baghjul, hvorpaa Wi
ren er fastgjort. 

Differentialet er derfor paa Senior
klubbens Spil blokeret ved at to Tæn
der paa de tre smaa Kryds-Tandhjul 
er svejset sammen ved Elektrosvejs
ning. Dette bevirker nogen Modstand 
i Styringen af Vognen, men da Vog
nen jo ikke skal køre ret meget, virker 
det ikke generende. 

Opklodsningen af Baghjulene fore
gaar ved at to kraftige »Ben med Sko« 
paa ved' Hjælp af en lang skrueskaa
ren Stang, der drejes med et Haand
sving bag paa Vognen, løfter Bag
enden fri af Jorden. 

Som Følge af at begge Baghjulene 
løber rundt under Brugen af Spillet, 

Ved Hjælp af 
Haandsvinget 

løftes Vognens 
Bagende hurttgt 
,fri af Jorden. 

* 
I denne ArUkel 

omtaler Oberst. 
Inde Harriet Før. 
slev nogle af de 
Erfaringer, Svæ
veflyverne I den 
seneste Tid har 
høstet med de 
ombyggede Biler 
som Spil. 

* 
maa man huske, at Wiretromlen skal 
være dobbeU saa stor, som den skul
de have været, hvis kun det ene Bag
hjul løb rundt og det andet stod stille 
under Optrækket. 

Wiretromlen er fastspændt med 
Møtriker paa selve Fælgboltene og er 
meget let at afmontere. 

Ideen til Wirestyringen er laant fra 
Rhonspillet. Wiren styres af 5 hærde
de Staalruller, der løber i Kuglelejer. 
Den øverste og forreste Rulle, der skal 
staa for det største Slid, er gjort sær
lig stor. De tre Ruller har vandret og 
de to har lodret Akse. Staalrullerne er 
monteret saa tæt sammen, at Wiren 
kun har nogle faa mm Spillerum, 
hvorfor Wiresaksen i givet F ald ikke 
kan undgaa at fange og klippe Wiren. 

Saksen er baade fjederbelastet og 
vægtbelastet, og bevæger sig i et 
Trykrulleleje. Samtlige Kuglelejer i 
Staalrullerne er saaledes indkapslede, 
at de kun skal smøres een Gang hver 
Sæson. Den yderste Ende af Bjælken, 
hvorpaa Wirestyringen er fastgjort 
kan under længere Transport tages af, 
ved at man løsner tre Bolte. 

Et Støtteben, der dog ikke er 
strengt nødvendigt, sættes under 
Wirestyringen for at forhindre For
vognen i at fjedre under Optrækket. 

For at give Spilføreren Mulighed for 
at regulere Gastilførselen jævnere un
der Optrækket, er der foruden Fod
speder paamonteret et stort Gashaand
tag ( fra en Flyvemaskine). 

Paa to Minutter kan to Mand gøre 
Spillet klar til Start. 

Harriet Farsi~. 
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' FLYV's SAMLEBIND 
Hurtig Indheftning 
- Let Oplukning 

PRIS Kr. 3.25 

• FLYV•s Samlebind 
betyder Orden og 
Besparelse - Bladet 
kommer straks paa 

Wi.------ Plads, og De sparer 
Udgiften til Indbin-

-ding af de løse Blade 
ved Aargangens Af
slutning. 

Faas I enhver Bog
handel eller fra 
FLYV's FO~LAG 
EJVIND CHRISTENSEN 
Vesterbrogade 60 
København V. 

C. FERSLEW & Co.• FORLAG 
KØBENHAVN 

PRIS KR. 

2.so 

uundværlig 

for enhver 

flyveinteresseret 

Lommebog }.oA 'J-iip,~ 
En elegant Lommekalender med praktisk og oplysende 

Indhold om Flyvning : Motorflyvning - Svæveflyvning 

- Modelflyvning samt alle andre i Lommekalendere 
almmdehgv1s forekommende Oplysninger. 

Faas hos 

FLYV's FORLAG Va• terhrogado 60 - KDhenh&Tn V. 

'!Iler hoa Derea Boghandler. 

BØGER OM FLYVNING 
Ulf Ramm-Erichson, l\lodernt stridsflyg, NY UDGAVE, 
hft Kr. 9.00, indb. Kr. l~'.00. 
Den mest omfattende Bog om Flyvemaskinetyper, der 
hidtil er udkommet. 247 Sider med Billeder og Data af 
alle Landes Flyvemaskiner. 

• San flyver vi, Kr. 8.50. 
Dansk Motorflyver Unions Lærebog i Flyvning, som an
vendes ved et teoretisk Kursus. Ogsaa til Selvstudium er 
denne Bog velegnet. 
Svæ,•cflyvning: Red. af H. Wolff og S. A. Dalbro. Kr. 5.85. 
Tilrettelagt paa en let tilgængelig Mande, som gør Bogen 
lige velegnet til Selvstudium og Undervisning . 
Hugosson, Praktisk Hundledning for Segelflygare, 
hft. Kr. 7.00, indb. Kr. 10.00. 
Steen Steensen, Hangarskibe, hft. Kr. 8.00. 
Foltmanns Flyvebog, h ft. Kr. 4.75, indb. Kr. 6.25. 
Fortæller om Flyvemaskinens Anvendelse i Krig og Fred 
og om dens mange forskellige Præstationer. 
Robert A. Wlnston, Styrtflyver, Kr. 4.75. 
En amerikansk Flyvers spændende og livligt fortalte Be
retning om Uddannelsen i Amerika. 
Hans Ostelius, Kendte Flyvemaskinetyper~ Kr. 5.85. 
2. Bind af •Det moderne Luftvaabenc med mange nye 
Flyvemaskinetyper. 
A. Nordberg, Med flygambulansen til fjiills, Kr. 10.20. 
Illustreret med interessante Billeder fra Lappernes Liv 
paa Fjældet og deres Vandringer til Flyveambulancen. 
Sendes pr. Efterkrav eller mod Indsendelse af Beløbet i 
Frimærker. 
Alle Bøger om Flyvning ekspederes, 

FL YV'S FORLAG - EJVIND CHRISTENSEN 
Vesterbrogade 60 - København V. - Telf. Central 13.404 

Luftfartforsikringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Central 12. 793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes af et
hvert Forsikringsselskab, der er tilknyt
tet Poolen, samt DDL's Billetkontorer 
i Industribygningen og i Lufthavnen. 

,, 



Toeføges Lufflinere. 
Boeing-Fahrikerne er allerede i 

Gang med at konstruere en civil 
Udgave af de store firemotorede 
Bombeluftfartøjer B-29. Bombe
rens Efterfølger bliver ligeledes 
firemotoret, og dens Dimensioner 
0$ Vægt kommer til at svare til 
Typen B-29. Kroppen bliver ind
rettet med to Etager med en Trap
pe imellem. 

Seksbladede Propeller. 
Efter at Flyvemotorerne er kommet 

op paa 2000 HK og derover, vil mwi 
f aa Propeller med seks Blade al se. 
Del er bl• a. Meningen al anvende 
seksbladede Propeller til de ameri
kanske Allison-Molorer. 

Trafikflyvemaskiner i U.S.A. 
Til Brug for den indenlandske Luft

trafik i U. S. A. fandtes der i 1944. ialt 
242 Trafikflyvemaskiner. Dette er 
betydeligt mindre end i 1942, hvot 
der fandtes 350 Trafikflyvemaskiner; 
Reduktionen skyldes, at Militæret har 
lagt Beslag paa en hel Del Maskiner. 

Hmdan skal Fremtidens Flyvemaskine se ud? 
De amerikanske Bellanca-Fahri

ker har spurgt et Par Tusinde af 
Flyvetidsskrifternes Læsere om, 
hvordan de mener den ideelle 
Privatfllyvemaskine hør se ud. Re
sultatet af dette Rundspørge er 
blevet, at Flertallet vil have et lav
vinget Monoplan med treh,julet 
Understel, hvis I;I.iul skal kunne 
udskiftes med Po,:ptoner. Luftfar
tøjet skal kunne t umme fire Per
soner, og Prisen slfal ligge imellem 
1500 og 3000 Dollars. Det skal væ
re hygget af Metal og være udsty
ret med en luftkølet Motor. som 
giver det en største Hastighed paa 
mellem 225 og 280 km1T og en 
Marchhastighed paa 200-240 
km/T. Luftfartøjet skal kunne 
medføre Benzin til mindst 800 
km's Flyvning. 

»Kendte 
Flyvemaskinetyper«. 

Blandt de tres Flyvemaskiner, som 
Hans Oslelius omtaler i sin nye Bog 
Kendte Flyvenuz.skinelyper«, er de 

to engelske Typer Miles Master og 
\Vestland Whirlwind, begge meget 
karakteristiske for hele Udviklingen. 

Master'en er en Skoleflyvemaskine, · 

W estlnndWhirl
wlnd er en 

usædvanlig 
kraftig bevæb
net tomotores 

Jagermnsklne 
med · lait 1750 

HK. 

* 
MIies Moster, 
der bruges som 

Skolemaskine 
for Jagerflyve
re, virker suve
ræn I Luften. 

som anvendes til Uddannelse af Ja
gerflyvere. Del er el tosædet lavvin
get Monoplan, bygget af Træ. Moto
ren er ikke helt almindelig for en 
Skoleflyvemaskine,· den er nemlig 
paa over 800 HK. I nogle Typer er 
anvendt en Bristol Mercury XX paa 
870 HK, og i den sidste nye Type, 
Master III, sidder en 820 HK. Pratt & 
Whitney Twin Wasp Junior. Dens 

Hastighed er paa 325 km T. Dem 
Fuldvægt er 2.452 kg. 

Westland Whirlwind er en af de 
nyeste kraftigt bevæbnede, tomotore
de Jagere. Hele Bevæbningen, som 
bestaar af fire Stk. 20 mm Kanoner, 
er anbragt forude i Kroppen. Whjrl
wind, som endnu s~aar paa den hem
m.elige Liste, har baade været an
vendt som Natjager og til Angreb 
mod Maal paa Jorden. Den er udsty
ret med to Rolls Royce Peregrine
Motorer hver paa 885 HK, og ifølge 
tyske Kilder skal dens Hastighed i 
5000 m vært 570 km1T. [}en har en 
Besætning paa 2 Mand. 

Kæn: ~ ·evindkanal i Kalif ornlen. 
Paa Moffet Field i Kalifornien fin

des der nogle kæmpemæssige Flyvc
laboratorier, hvor man bl. a. har ud
eksperimenteret nogle af Verdens 
hurtigste Jagere. Her findes ogsaa 
Verdens største Vindkanal, som kan 

Af 

Kaptajn 
' John 

Foltmann 

rumme · en Flyvemaskine med en 
Spændvidde paa indtil 57 m. 

Blandt de værdifulde Detailler, 
som er er ];,levet til i disse Laborato
rier, skal nævnes en selvstab iliseren
de Styreanordning til Dykbombere 
samt en Anordning til Forhindring af 
Isdannelser. Denne Anordning har 
faaet en meget udbredt Anvendelse 
det amerikanske Luftvaaben. 
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--•-DET KONGELIGE DANSKE 
AERONAUTISKE SELSKAB 
Kontor: Nørre Fnrimngsgnde S, Kbhvn. K. 
Tlf.: C. 7260A. Postgiro: 25680. 
Kontoret er normalt anbent daglig Kl 15.SO 
-17.SO, Lørdag Kl. 13.00-15.00. 
Generalsekretæren træffes normalt dng• 
lig Kl. 16.00-17.00, Lerdng Kl. 13.S0-14.SO. 
Daøak Laftøportøraad, Adr. D.K.D.A.S. 
Kassereren : Dronnlnggaards Alle 120, Holte. 
Postgiro : 60676. 
Aeronautisk Junior Klub Adr.: D.K.D.A.S. 
Nr. Fnrimagsgade S. Kbh. K. 

DANSK MOTORFLYVER UNION 
Formand : Trnflkasslstent A. T. H. Ohrl. 
Kont. St. Kongensg. 118 1 o. G., K. Tlf. Pnlse 2096. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
Formand: Murermester H. A. Ehlers, S. Stn
tionsvej 36, Slagelse. Tlf. Slagelse 354. 
Sekretær : Propagandachef Max Westphnll, 
Vesterbrogade 1,, Kbh. V. Tlf. Central 8800. 
Kasserer: Maskinist K. Videbæk Kjeldfort. Ve• 
sterbrog. 36, Kbh. V. Tlf. Evn 3912. Postkt.2552J. 

DANSK MODELFLYVER UNION 
Formand : K. Flensted-Jensen, Kabbelejevej21, 
Brh. Telf. Bella 3762 v. 
Sekretær: Ove Hansson, Olesvej 21, Holte. 
Telf. Frederiksdal 6169. 

Nye Medlemmer I D.K.D.A.S.: 

stud. jur. Bent Andersen. 
Otto Ellert. 
stud. arch. Bjarne Bech. 
Flyvemekaniker M. Mortensen. 

Livsvarigt Medlem: 

Bagermester C. I. Jensen, Aarhus. 

* 
Aeronautisk Junior Klub. 

Søndag den 7. Januar Kl. 10,00 pr. 
møder vi paa Polyteknisk Lære
anstalt, Sølvgade 83. 

Kaptajn John Foltmann vil fortæl
le os om >Luftrejser« og ruller der ef
ter en meget interessant Flyve-Film. 

!øvrigt har vi fastsat Foraaret 
1945's Program saaledes, at vi møder 
om Søndagen i Tiden Kl. 10,00-
12,00. 

Dagene bliver: 11. Febr., 11. Marts, 
8. April og 13. Maj. Kan I indrette jer 
derefter, og kan I fortsat fortælle 
Kammeraterne, hvad A.J.K. er og vil 
og dermed agitere for Tilgang, saa 
kan vi, med bedste Haab om det nye 
Aar, ønske alle A.J.K.'erne et >Glæde
ligt Nytaar«. s.a.d. 

A.J.K. 
Ledelsen. 

ø KR ATM o • 10 Benzinmotor komplet 
10 cm • ca. 0,35 HK v. 6000 Omdr./Mln. 

Arbejdstegninger til "Kratmo" 4 • 10 • SO. 
Uforarbejdede Dele til "Kratmo" 4 • 10 - SO. 
Færd. Tændspoler - Stempelringe • Propeller. 

Alle Dele til omganende Levering. 

Arne Fog, EngbaveveJ 76, Kbb. v. Eva 3701 -3709 
llftNIII- med Pdaø fflHllda geaffal 

SPORTSFLYVEKLUBBEN. 
Lørdag den 16. December håvde Klub

ben Diplomfest som Afslutning paa sit 
hidtil største Teorikursus. 110 havde del. 
taget i de afsluttende Prøver, der for før
ste Gang omfattede baade Diplomprøve 
for Motorflyvere og den officielle Prøve 
for Statens Luftfartstilsyn for Svævefly
vere til •Overlandcertifikat<. 

Ingeniør Ø. Fastner •Sportsflyvernes 
Svæveflyveklub< bestod Prøven med Ud
mærkelse og modtog af Formanden for 
»Det kongelige danske aeronautiske Sel
skab<, Luftfartsingeniør M. P. Eskildsen, 
der glædede os med sin Nærværelse, et 
Par smukke Præmier udsat af D.K.D.A.S. 
og »Det Danske Luftfartselskab<. Ogsna 
til en Række andre var der smukke Præ
mier fra D.K.D.A.S., D.D.L. og •Ber
lingske Tidende< samt fra en anonym 
Kursusdeltal{er nogle smukke Ekstr'opr1l'mier. 

Blandt Motorflyverne placeredes Nr. 1, 
2 og 3 sanledes: Werner Mathiesen, Bent 
Andersen og Arne Christensen. 

Det blev en meget livlig Aften med 
mange bande interessante og morsomme 
Taler og det kunde naturligvis ikke und. 
gaas, at man kom ind paa det aktuelle 
•Snmlingsspørgsmaalc, som viste sig at 
have udelt Tilslutning fra alle Sider. 

Aftenen blev afsluttet med et Par Fly
vefilm og Lodtrækning om 2. Serie af 
Klubbens Opsparingspræmier. Lodtræk
ningen b lev ledet af Overflyveleder Sven. 
Aage Dalbro og trukket af Komtesse 
Warvar Armfelt, der netop havde be
staaet Svæveflyverprøven som en fin Nr. 
3 af 48. De heldige, der har faaet Præ
mierne udleveret, er: 
Kr. 500,00 - Erik Olsson, Flyvejournal 

Nr. 235. 
Kr. 100,00 - Georg Tholsgaard Pedersen, 

Flyvejournal Nr. 279. 
Kr. 50,00 - Aksel Olesen, Flyvejournal 

Nr. 224. 
Kr. 50,00 - Otto H. E. Andersen, Flyve

journal Nr. 273. 
Kr. 50,00 - Poul Lauridsen, Flyvejour

nal Nr. 216. 
Vi haaber i Begyndelsen af Februar at 

kunne starte et nyt Teorikursus og øn
sker hermed saavel vore gamle Medlem
mer som de nye Medlemmer 

GLÆDELIG NYT AAR. 
BESTYRELSEN. 

Resultater fra Sportsflyveklubbens 
Svæveflyvekursus. 

Paa det teoretiske S v æ v e f I y v e
k u r s u s , som Sportsflyveklubben var 
saa venlig at urrungere i Forbindelse 
med dens eget teoretiske Kursus, har 37 
af de 48 Deltngere, der var indstillet til 
Eksamen, bestaaet denne. Som Nr. 1 be
stod Ingeniør Ø. Fastner, Sportsflyver
nes Svæveflyveklub, Nr. 2 var Revisor B. 
Elvang, Seniorklubben, Nr. 3 Komtesse 
Warva Armfelt, Seniorklubben, Nr. 4 E. 
C. F . Moe, Sportsflyvernes Svæveflyve
klub og Nr. 5 Ingeniør H . Christiansen, 
Seniorklubben. Ved Sportsflyveklubbens 
Diplomfest fik de uf de 37 Kaadidater, 
der var mødt, deres Eksamensbevis ov •r
rakt, og de lre første ovenikøbet smuk
ke Bogpræmier. 

Til Orienlering skal det nævnes, at det 
er Statens Luftfartstilsyn, der alene har 
bedømt Opgaverne og udstedt Eksamens
beviserne, der har Gyldighed i et Aar 
som teoretisk Prøve til Svæveflyvercerti-
fikatet. H. F . 

Flyvningens ForsikrInger - Alle ForsikrInger 

A. JESSEN & CO.s Eftf. 
Assurandører 

V. Thomsen Otto Thomsen 

VESTERPORT 
C. 9189 - 9596 

Midlertidig Adresse: Hammerlchsgade 14 

Ved Jlø~ssklffef. 

DET Aar, der er gaaet, har, som 
sine nærmeste Forgængere, været 

behæftet med Restriktioner for vor 
Sport. Jeg tænker her særligt paa 
Kammeraterne i Jylland og paa Fyn. 
Disse har kun for en ringe Del kun
net udøve Svæveflyvning, for største 
Parten slet ikke. Vi her paa Sjælland 
har haft det betydeligt bedre, selvom 
vi har maattet nøjes med Flyvning i 
begrænset Omfang. 

Mit store Ønske for Medlemmerne UlL 

der DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
er, at det nye Aar vil bringe os Lyk
ke til, at vi kan dyrke vor Sport un
der større, bedre og friere Former 
over hele Danmark. 

Til Slut beder jeg Unionens Med
lemmer modtage mine bedste Ønsker 
i Anledning af Aarskiftet. 

• 
En ny Modelflyveklub. 

Med Hilsen 
H. A. Ehlers. 

P AA DANSK MODELFLYVER UNIONs 
Generalforsamling den 6. August 

1944 vedtoges det, at Bestyrelsen skulde 
arbejde for Optagelse af direkte Medlem
mer af D.M.U. Efter Forhandlinger med 
D.K.D.A.S. kom man imidlertid til det 
Resultat, at en suadnn Fremgangsmande 
vilde være uheldig, da der dermed blev 
slaaet et Sknar i D.M.U.'s Karakter af 
Union mellem Klubber, og derfor er der 
i Stedet startet en ny Klub, Modelflyve
klubben >Progress<, Denne Klub opta
ger Medlemmer fra hele Danmark, og 
der er ingen Tvivl om, at Unionen vil 
kunne faa mange Medlemmer gennem en 
saadan Klub ikke mindst saadanne, der 
gerne vil være med til at støtte D.M.U.'s 
Arbejde. 

Den tidligere Pressesekretær i DANSK 
MODELFLYVER UNION, Helge Gamst, 
har indvilget i at fungere som Formand, 
Sekretær og Kasserer for Klubben, som 
hermed være anbefalet. Alle Henvendel
ser bedes rettet til: Helge Gamst, Sdr. 
Alle 23, II., Valby. 

FLYV'• Redaktion 
Vesterbrogade 00, Tlf. 13.d04 

f\ednklor, l<aplnjn John Foltmonn, 
Væmedamsvej 4 A, Tlf. Eva,1295 

Ejvind ChrlstPnsen (ansvar!. overf. Pressel.J, 
Vesterbrogade 60, Tlf. IS.404 
Red.-Sektr. Povl WPslphall, 

Hillerødgode 84, Tlf. Tngn 0003 
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Lockhead "Ligthnlng 11 11 

Skala 1: 50 Byggesæt 3,85 Kr. 

Consolldated Liberator 
Skala 1 :100 Byggesæt 3,45 Kr, 

Svensk Jager J 22 
Skala 1 :50 Byggesæt 2,25 Kr. 

n S KALA" 
Th. Nlelsensgade 39 • Herning 

* * * 
FLYV's nye Præmiekonkurrence 

Hver l\faaned vil FLYV bringe en 
Krydsordsopgave, hvor Førstepræmien er 
den berømte amerikanske Bog, Rob. A. 
Wjnston, Styrtflyver, og 2, Præmie er 
Lommebog for Flyvning 1945. 

Løsningen skal indsendes til FL YV's 
Redaktion, Vesterbrogade 60, V., senest 
den 15. ds. mrk. FLYV's Krydsord. 

Fork I ar in g: 
Vandret: 

1 Flyvemaskintype. 6 Forkortelse. 8 
Krigsfartøj. 9 Flod. 10 Let. 11 Sødestof. 
13 Forkortelse. 14 Vind. 16 Spartakon
ge. 17 Maalfork. 20 Drøvtygger. 22 
Kurs. 24 Kunstflyvning. 25 By. 28 
Fortolkning. 

Lodret: 
1 Uroligheder under jævn Flyvning, 2 

Fugl. 3 Stopper. 4 Sø. 5 Biord. 6 
Flyvemetode. 7 Signa!. 11 Drengenavn. 
12 Kemisk Tegn. 15 Frostlag. 16 Flit
tig. 18 Plante. 19 Fri. 21 Bosted. 23 
Dekoration. 26 Udraab. 27 Bliver. 

Navn:. _____ ~ ----------

Adresse: ________ _ 
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FLYV's 
Spørge
Rubrik 

' . 

Karnpsax 

* 
Besvaret af Karnprnann, Kierulff & Saxild A/s 

Aeronautisk 

Selskab 

Om Benzinmotorer til 7 Kr. De bedes 
venligst sende mig Benzinmotorer til 
7.75. Og hvis De hår nogle Benzinmoto
r er større, eller kan give Oplys·ninger 
om, hvor de kan faas, bedes De venligst 
besvare mig. Villy Nielsen. 

S v a r: Man kan ikke faa en Benzin
motor for Kr. 7.75. Prisen for denne lig
ger omkring 150 Kr. De har antagelig set 
en Annonce om Bogen: Felgiebel, Ben 
zinmotoren fiir Flugmodelle, denne koster 
Kr. 7.75, men kan ikke faas for Tiden. 

* 
Hvad er de officielle Rekorder? - Vi 

er nogle Kammerater, der i den sidste 
Tid har diskuteret, uden Udsigt til Enig
hed, om de danske Rekorder for Model
flyvning og Svæveflyvning. Kan FLYV 
give os de rigtige Oplysninger? 

M. V. i Holstebro. 
Svar: 

Vi vilde gerne her bringe en komplet 
Rekordliste, men maa i denne Omgang 
henvise til Omtale heraf i FLYVs Spal
ter. Se f. Eks. Nr. 11-1944, Side 217, 
Nr. 9-1944, Side 181 og 182 for f',{odel
flyvningens Vedkommende. Og Svævefly. 
verekorder herhjemme har vi endnu ikke 
de helt store. Vi skal ved første Lejlig
hed bringe hvad vi har. 

* 
Mitsubishi s-oo 

SKALA 1:50 

Spændvidde 240 mm 

ZERO 

Byggesæt med Materialer i udsøgt Træ 
samt Tegning, Byggeanvisning, Sandpapir, 
Traad m.m. 

Krop, Vinge m. v. er kontursavet, saa 
kun en Kniv skulde være nødvendig til 
Bygningen. 

Dansk Modelflyveindustri 
Brogade 6-8 . Odense 

Knud Flensted-Jensen: 

BYG SELV - LÆR ANDRE 
Kr. •.75 

faas fra FLY V's FORLAG - EJVIND CHRISTEN SEN 
Vesterbrogade 60 - København V. 

AERO SPORT 
NYHEDER 

5 aktuelle 
Skalabyggesæt I: 50 

North American Mustang Kr. 2,15 
Mitsubishi S-00-3. . . . . . - 2,10 
Bristol Bcaufighter. . . . . - 3,35 

• Hawker Typhoon . . . . . - 1,95 
Lockhead Lightning . . . - 3,15 

samt 13 andre Skalamodeller. 

Indsend 30 Øre i Frimærker 
og De faar tilsendt vort 
1945 Katalog med den nye 

»STAR-SERIE« 
af Svævemodeller, 

konstrueret af stud. tech. 
Rick. Jensen, hvis Navn er 
en Borge11 for disse Model-

lers Kvalitet. 

»AERO SPORT« 

KUPON 

JUNGGREENSVEJ 8 

ODENSE 

LOMMEBOG FOR FLYVNING Kr.2.50 
bedes sendt. Beløbet følger I Frlmrk./bedes opkr. 
NAVN ____________ _ 

ADR _____________ _ 

TIi FLYV'• Forlag, Vesterbrogade 60, Kbhvn. V. 



A/s DANSK SHELL 
, SHELL-HUSET KØBENHAVN V. 
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PRIS 
Pr. Aargang Kr. 8,00 
Pr. Nummer 60 Øre 

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

EJVlND CHRISTENSEN 
BOGTRYKKERI & FORLAG 
Vesterbrogade 60 • Kbbvn. V. 
Telf. 13.404 . Postgiro 23.824 



- Les I dette Nummer : 

rtiklen af Direkt•ren for 
Luftfaruvzsenet 

NUD GREGERSEN 
m Danmarks Flyvepl dser 
fter Krigen. - 6 Lufthavne 
g 30 off ntllg L ndlngs-

1lad r rundt om I Landet. 

ÅLLEBERG 
- en Artlk I om svensk 
S v flyvnings H•Jborg 

Ved Oberstinde Harriet Farslev 

Nyt fra hele Verden 
Af Kaptaj n John Foltmann 

ANDEMODELLER 
Af Svend Petenen 

FLYV's 
Præmiekonkurrence 

De f• rste Vindere 

Spør gerubri ken 
9uvar e t .1f O. !( , D, A . S , 

VERDENS NYESTE 
TRAFIKFL YVEM/llt. KINER 

omtalu I en Art ikel paa Side 24-25. 
Her •• et • illed• fn, lndtl y,,nlngen af 
•n D C-4 med Pl•d• tll 42 Pu •age,er 
og 5 Mand• IHat 11 l119 . Den store 
Mu ldne, hvl• Vagt •• 32 Ton•, tlr••r 
h• r med lcu n to af • Ine fi re Moto•••· 

• 

Nr.2 
1945 - 18. Aarg. 

PRIS 50 ØRE 
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.... ( IE IL O S IE "" 
(LOVBESKYTTET) 

A\SIP IDOIPIE 

ENEFABRIKANTER: 

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

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

½ 0. IF. A\ S IP 
(SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER) 
PRAGS BOULEVARD 37 - KØBENHAVN S. 
TBLBPON C. 61, LOK.AL I.Z os 2Z 

Trebladet F.L.S.-Aeromotor, Vinge

fang 24 m. Ydelse op til 60 kW. Vinger 

konstrueret efter Aerodynamikkens Love. 

Den udnytter Danmarks Vindkraft og 
• 

sparer derved Brændsel. 

F. L. SMI DTH & Co. Af s 
VESTERGADE 33 • KØBENHAVN K • TLF. CENTRAL 6098 
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~lli07W~ 
OFFICIELT ORGAN FOR ' e-

• DET KONGELIGE DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB • .., 
DANSKE FLYVERE - DANSK MOTORFLYVER UNION - DANSK SVÆVEFLYVER UNION --z 

Nr. 2 

Den offentlige Støtte -. 
'])E Udtalelser Folketingsmæn

dene Ole Bjørn Kraft og H. 
Hedtoft-Hansen fremsatte i 
FLYVs Januar-Nummer har vakt 
adskillig Opmærksomhed. Over
alt i Landet har Dagspressen ci
teret og kommenteret de to Poli
tikeres positive Udtalelser om 
Statens Stilling til dansk Flyv
ning i Fremtiden. Enigheden om, 
at Staten efter Krigen bør støtte 
dansk Privatflyvning er udelt. 
Naturligvis kan man ikke idag 
have nogen Mening om Former
ne endsige Omfanget af denne 
offentlige Støtte. Men man kan 
vel gaa ud fra, at Statssubven
tionerne til den idrætslige Del 
af dansk Flyvning gives til ge
nerelle Opgaver som Instruktør
uddannelse, Materielindkøb og 
Billiggørelse af Undf,rvisningen. 
Et Fingerpeg for den frell)tidi
ge Statsstøtte ligger maaske i de 
Tilskud, Staten i 1939 ydede 
Svæveflyveunionen til Indkøb 
af Materiel. Den Betragtning 
kan vel ogsaa anstilles, at Sta
ten vil følge Linier, der er af
prøvet i beslægtede Til( ælde. 

Først og fremmest er det 
dansk Flyvnings aktive Ung
dom, der har Brug for Statens 
hjælpende Haand. Det er den 
store Skare af unge Modelflyve
re, som har Brug for Støtte til 
Undervisning og Materiel. Dan
ske Svæve( tyvere har ltaardt 
Brug for at f aa oprettet en per
manent Skole med det nødven
dige Antal -Instruktører og tids
svarende Materiel. Motorflyv
ningen kan Staten hjælpe paa 
mange Omraader, ved Udarbej
delsen af ensartede Uddannel
sesregler til Billiggørelse af Un
dervisningen, Præmier ved Cer
tifikater og Støtte til Materiel
indkøb. 

Formentlig vil Det Kongelige 
Danske Aeronautiske Selskab 
faa en særlig Opgave som For
midler af den Statsstøtte, der 
skal fordeles til Klubberne, for
di DKDAS som Centralorgan 
for Flyvningen af administrati
ve Grunde er prædestineret til 
at løse denne Side af Sagen i 
Samarbejde med de bevilgende 
Myndigheder. 

FLYV. 

DANSK MODELFLYVER UNION 

Februar 1945 18. Aargang 

Danmarks Flyvepladser 
ef fer 1<rigen 

Af Direktøren for Luftfartsvæsen et KNUD GREGERS EN 

I denne Artikel fremkommer Direktøren for Statens Luflfarts,·1Psen, 
Knud Gregersen, som er Formand for Udvalget, der for Tiden behandler 
Spørgsmualet om Danmarks kommende Lufthavne og Flyvepladser. med 
nogle overordentlig Interessante Oplysninger om de Lufthavnsforhold, der 
I Øjeblikket er i Støbeskeen. Direktør Gregersen fortæller, at foruden 
de 6 Lufthavne i København, Aalborg, Esbjerg, OdPnse, Aarhus og Rønne, 
bll,·1•1· d1•r skønsmæssigt Tale om Anlæg af 30 offentlige Landingspladser. 

DEN civile Luftfart, der var i saa 
rivende Udvikling i Tiden inden 

Verdenskrigens Udbrud, bar jo prak
tisk talt siden da ligget stille. Vi hav
de her i Danmark lige naaet at faa 
vor nye Lufthavnsbygning paa Ka
strup færdig og havde den Fornøjelse 
at præsentere Rygningen for den in
ternationale Luftfartskommission, :.C. 
I. N. A.c, som holdt sit Aarsmøde, -
det sidste der har været holdt inden
for Kommissionen - , her i Køben
havn, lige inden Krigens Udbrud. Jeg 
var Konferencens Præsident, og jeg 
husker de mange Lovord, der fra alle 
Udlændinges Side lød over Bygningen 
og i det hele over Kastrup Lufthavn. 

Vi er imidlertid klar over, at der 
vente 1: Civilluftfarten en mægtig Ud
vikling efter Krigen, og vi har inden
for Luftfartsvæsenet søgt at udnytte 
denne Pause, som desværre er blevet 
længere end ventet, til at forberede os 
paa at kunne imødekomme de Krav, 
der vil blive stillet, naar den civile 
Luftfart igen med fuldt Drøn sætter 
ind efter Krigen . 

Vi er igang med at udarbejde Pro
jekt til Udvidelse af Hovedbygningen 
paa Kastrup Lufthavn og Opførelse af 
en Værkstedshangar med tilhørende 
Værkstedsbygninger og af en Drifts
hangar og en Varmecentral, fælle.~ for 
Havnens Bygninr,er. 

~uftfartsdlrektør Knud Gregersen. 

Vi er endvidere ifærd med at un
dersøge Mulighederne for en bedre 
Trafikforbindelse mellem Byen og 
llavnen, idet den nuværende Forbin
del.~e ad Amagerbrogade jo er ret util
f recl.~.~tillende, idet Gaden er ganske 
overtrafikeret. 

Endelig er vi igang med at udarbej
de en samlet Plan for det Antal of
fentlige Flyvepladser, der kan tænkes 
at ville blive Behov for efter Krigen. 
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Udkommer 1 Gang maanedlig 

Pris: Kr. 7.20 pr. Aargang 
60 Øre pr. Nummer Porto 

Kan bestilles hos 

FL YV's FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN 

Vesterbrogade 60 . Kbhvn. V. 

Aktieselskabet 

DANSK GALOCHE- OG GUMMIF AB RIK 

Kjøbenhavn Køge 

Aktieselskabet 

SKARREHAGE MOLERV ÆRK 

20 

Nykøbing Mors 

Telefon 109 

* 
Kontoret I København 

H. C. Ørstedsvej 28 C - V 

Telf. Centr-.al 11.593 

Det gælder jo om her baade at tage 
Hensyn til den Trafik, der kan ven
tes og som det gælder om at bestri
de og være med i, og paa den anden 
Side ikke overvurdere Udviklingen 
og bygge Flyvepladser, som der ikke 
vil være Behov for. Vi har søgt at 
skaffe os de fyldigst mulige Oplys
ninger om den Lufttrafik, der ifølge 
Meddelelse fra Udlandet tør regnes 
med efter Krigen, og vi har derefter 
skønnet over, hvilke offentlige Flyve
pladser, vi mener at der vil blive 
Brug for. Vi har sondret imellem of
fentlige Landingspladser, altsaa Fly
vepladser, der fortrinsvis er bestemt 
til Privatflyvning, Taksiflyvning, Sko
leflyvning og anden forretningsmæs
sig Flyvning, og Lufthavne af Kl. B, 
d. v. s. saadanne offentlige Flyveplad
ser, som er tænkt trafikeret af faste, 
regelmæssige indenlandske Luftruter 
samt endelige Lufthavne af Kl. A, d. 
v. s. Lufthavne, der tænkes trafikeret 
af faste, internationale Luftruter. For
uden København har vi ikke ment, at 
der indtil videre vil kunne ventes 
etablt'ret Ruter paa Udlandet paa an
dre Lufthavne ene\ Lufthavnen ved 
Aalborg, der jo er saaledes beliggen
de, at der, so111 Tilfældet var før 
Krigen, dl kunne ventes etableret 
Ruter paa Norge og muligvis Ruter 
paa Sverige, evt. Skotland. 

l/11acl angaar Lufthavne af Kl. B, 

farl1qel lUFTSPORT 

Flyvningens Billedbog 
med et Væld af interessante Billeder for 

alle flyveinteresserede. 
Kr. 2.50. 

Dansk Flyvelitteratur 
gennem 160 Aar 

med en samlet Fortegnelse 
Kr. 0.50. 

Kan faas fra Forlaget ved Indsendelse af Beløbet 
i Frimærker eller ved Indbetaling 

paa Postkonto 60350. 

Forlaget LUFTS PORT 
Læssøegade 113, Odense. 

mener vi, at der foruden Pladsen 
ved Aalborg, Off llaturligvis Kastrup, 
vil kunne blive Behov for Flyveplad
ser ved Aarhus og Esbjerg, hvor der 
jo i Forvejen findes en Flyveplads. 
M. H. i. off elltlige Landingspladser 
har vi ment, at paagældende By maa 
have ell vis Størrelse for at kunne 
af give det fornødne l(lientel, der vil 
kunne motivere Anlæget af en .~aa.
dan o{fenlli(J Landingsplads. Skøns
mæssigt vil det dreje .~ifl om ca. 30. 
Der er clog ogsaa Byer, {. Eks. Ska
gen, hvor der, uanset at Byen ikke er 
særlig stor, vil kunne ventes cl saa 
stort Besøg af Flyvemaskiner, i hvert 
Fald under Badesæsonen, al det vil 
kunne motivere .4nlæget af en o{f e11t
lig Landingsplads. 

Medens offentlige Landingspladser 
jo kun vil have lokal Betydning og 
derfor maa bekostes af vedk. Kom
mune uden Tilskud fra Staten, bort
set fra Tilskud fra de Beskæftigelses
midler, hvorover Staten raader, stil
ler Sagen sig noget anderledes for de 
offentlige Lufthavne, d. v. s. de of
fentlige Flyvepladser, som er Ud
gangspunkt eller Endepunkt _ for faste, 
reg1:lmæssige Luftruter, og som der
for har Betydning for Landets Tra
fiknet i dets Helhed. Naar man ta
ger med Flyvemaskine til Aalborg el. 
Aarhus, er det jo for manges Ved
kommende ikke alene for at komme 
til Aalborg el. Aarhus, men for der
fra at kunne tage videre med Bane 
el. Bil til Lokaliteter i den paagæl
dende Landsdel. Vi mener m. a. Ord, 
at en Luftfartsforbindelse til Aalborg 
fra København vil være af Betydning 
for Forbindelsen til hele Nordjyl
land, en Luftrute til Aarhus for For
bindelsen til Midtjylland, en Luftrute 
til Esbjerg for Forbindelsen til Vest
jylland og Nordslesvig, en Luftrute 
til Odense for hele Fyn og en Luft
rute til Rønne for hele Bornholm. 
Det er derfor naturligt, synes jeg, at 
Staten yder el passsende Bidrag, 
d. v. s. at Merudgiften ved Anlæg af 
Lufthavn fremfor Anlæg af en of
fentlig Landingsplads deles i et pas
sende Forhold mellem Staten og 
Kommunen, men disse Sporgsmaal, 
om Staten el. Kommunen skal anlæg
ge og drive de 5 Lufthavne, der her 
er Tale om, samt i hvilket Forhold 
Staten bør deltage i Udgiften, er for 
Tiden Genstand for Behandling i el 
Udvalg, for hvilket jeg har den Ære 
at være Formand, og• som endnu ikke 
har afgivet Betænkning. 

Knud Gregersen. 

Eftertryk forbudt. 



Af Kaptajn John Foltmann. 

»Den flyvende Fæstning« som Trnfik
flyvemnskine. 

Svenska Aeroplan AB har som be
kendt for Aerotransports Regning fore
taget en Ombygning af nogle , flyven
de Fæstninger« (Boeing B-17), idet et 
stort Rum agterude er blevet indrettet 
til 1/i Passagerer. Mellem Førerrum
met og Passageraf delingeu er der et 
stort Lastrum som kan tage ca. 3000 
kg Gods. Paa' hosstaae1zde Billede .~es 
den nye Trafikudgave af B-17. 

800 KILOMETER I Tll\lEN. 
Den amerikanske Flyvemaskinekon

struktør Glenn Martin har udtalt, at Tra
fikflyvemaskinerne i en ikke nltfor fjern 
Fremtid kommer til at flyve med Hastig
heder pnn en. 800 km/ T, Han sagde vide
re, at de Transportflyvemaskiner der nu 
anvendes, man erstattes af nyere Typer, 
som sikkert igen vil være forældede i Lø
bet af 5-8 Aar. 

NY ENGELSK TRAFIKFLYVEMASKINE. 
Blandt de første Trufikflyvemasklner, 

som vil blive sut ind pau de engelske 
Luftruter, er en ændret Udgave af den 
engelske· Fjernbomber Handley Puge Ha
lifax, som i sin nye Skikkelse fnur Type
betegnelsen H. P. 68 Hermes. Luftfartøjet 
bygges af Handley Page-Fabrlken i 
Crieklewood. Maskinen kan rumme 50 
Passagerer. Dens Data er følgende: Stør
ste Hastighed 480 km/ T, Marebbastlgbed 
385 km/ T; Rækkevidde 3.200 km. 

Motorerne er fire Brlstol Hereules, 
hver paa 1675 HK. Maskinen el' udstyret 
med Trykkabine til Flyvning i større 
Højder. Serieproduktionen uf denne JlY 
Trafiktype skal allerede være i fuld Gang. 

Ny Flyvebenzin. 

F LYVEBENZIN med højt Oktanta~ har 
i de senere Aar været Genstand for 

en Mængde Eksperimenter i U, S. A., og 
amerikanske Eksperter omtaler nu, at der 
fremstilles store Mængder af Flyveben
zin, som har endnu større Virkning end 
det tidligere anvrndte Benzin med Okt
antal 100. Ifølge Meddelelser fra Staterne 
leveres der i Øjeblikket 500.000 Fade al' 
den nye Benzin daglig til de militære Fly. 
vestyrkl_lr. Der foreligger endnu ingen 

nærmere Dctaillcr, men man ved, at del 
nye Brændstof, Triptan, har en meget 
stor Modslandse,·ne mod for tidlig Tæn
ding. 

I New ,Jersey er der fornylig blevet 
indviet cl nyt Anlæg, som speciell er be
regnet til Afprøvning af Benzin, og i 
Forbindelse med Indvielsen nævnedes 
den Betydning, som Brændstoffet vilde 
kunne faa med Hensyn li! en Formind
skelse af en Flyvemaskines Fuldvægt. 

Med nye Brændstoffer har man allerede 
været i Stand til al mindske Flyvemaski
nens Fuldvægt saa meget, at del svarer 
til en Reduktion af Motorens Vægt med 
40- 50 pCt. 

Masseproduktion af Helikoptere. 
Den amerikanske Skibsbygger - og 

, Bygmester• for de store Mars-Flyve
baade - Henry Kalser, har købt Patent
rettighederne til en ny Helikoptertype. 

Den nye Helikopter er 'konstrueret af 
den 19-aarige Stanley Hllier, og denne er 
nu blevet engageret af Mr. Kaiser til at 
fuldende Tegningerne til Massefabrika
tionen. Helikopteren er udstyret med to 
vandret liggende Propeller, som roterer 
hver sin Vej; paa den Maade undgaas en 
Halerotor. Mr. Kaiser har selv prøve
fløjet det nye Luftfartøj, og han gjorde 
det efter kun at have faaet en fem Mi
nutters Instruktion. 

Ophavsmanden til den nye Helikopter. 
type er blevet fritaget for sin Tjeneste i 
d~n amerikanske Flaade for helt og hol
dent al kunne passe Arbejdet med 
Massefremstillingen af Helikopteren. 

Et andet Firma, Nash-Kelvinator Cor
poralion, er ligeledes i Gang med Byg
ning af Helikoptere i stor Stil. Denne 
Type er i det store hele Mage til den før. 
slc Helikopter, som Sikorskyfabrikerne 
byggede. Den har faaet Betegnelsen R-6, 
og er udstyret med een stor Rotor. Dens 
største Hastighed ligger over 160 km/T, 
og Luftfartøjet kan medføre Brændstof 
Lil fem Timers Flyvning. Det kan stige 
til 1200 Meter paa fem Minutter. 

Helldlver hilr fauet ny Bevæbning. 
Curtis SB2C Helldiver har faaet sine 

fire 12,7 mm faste Geværer i Planerne 
omhyllet med to Stk. 20 mm Kanoner. 

Konstruktionen uf ReakHonsplaner er nu 
i fuld Gung i de krigsførende Lande. Her. 
under et Billede af en engelsk Forsøgs
musklne, der bar opnaaet en Hastighed 

pua over 1000 Kilometer. 
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EN FLYVER BLIVER TIL II. 

· Den første Flyvetur. 

Hari var lige blevet smittet af Flyvebakterien, d. v. s. 
han kunde ikke faa for meget med Fl~·vning 

at gøre, og noget af det han først maatte, var selve 
det at flyve. I Løbet af kort Tid fik han sparet de 
seks Kroner sammen til en Tur med en af DDL's 
Rundflyvningsmaskiner, og med i Billetprisen var 
der endda en Tur rundt i Lufthavnens Hangarer 
og Bygninger, med en Fører, som forklarede og 
fortalte om alt, hvad de saa. 

Endelig sad han i en lækker Lænestol ved Vin
duet i en af DDL's flotte, store rød-hvide Flyve
maskiner. Motoren gik ganske langsomt, men straks 
efter at Døren til Kabinen var blevet lukket, steg 
Motorlarmen og Flyvemaskinen rullede ud til Start. 

NU skete det: Motoren drønede voldsomt, Hastig
heden tog til, det Hjul, han kunde se, snurrede 
hurtigere og hurtigere og slap saa pludselig Flyve
pladsens Grønsvær - han fløj. 

Nu var der noget at se paa: Jorden gled forbi i rasende Fart længere og længere nede, 
og Horisonten, der før var begrænset af Flyvepladsens Bygninger, hævedes op og blev 
flyttet langt, langt bort, han saa hele Byen og Skove og Søer paa den anden Side. Højde
maaleren i Kabinen viste 300 Meler. Veje og Gader trak deres tydelige Linier gennem 
hele Billedet, Mennesker var næsten ikke til at se, hist og her et Køretøj, der tilsyne
ladende sneglede sig af Sted. Kunde han mon kende noget af alt det nede paa Jorden? 
Jo, der laa Kirken og der Fodboldbanen og Skolen. Kunde han finde sine egne Vinduer 
og i Tankerne vinke til dem hjemme? Næh, nu 
drejede Flyvemaskinen, og han saa ud over Van
det, som Solen glitrende spejlede sig i. Hov, der 
kom en stor Tot Vat flyvende - næh, det var 
en lille Sky. Pludselig standsedes Motoren, Ma
skinen sattes paa Næsen og gled ned til Lan
dingen - han mærkede næppe, da Hjulene rørte 
Flyvepladsen. Flyveturen var endt alt for hur
tigt, han havde ikke faaet set nær nok, ja, han 
havde ikke engang rigtigt mærket, hvordan det 
var at flyve, men - han havde fløjet! 

INTAVA AVIATION PRODUCTS 
SANKT ANNÆ PLADS 13 - KØBENHAVN K. 

Repræsenterende 

DET DANSKE PETROLEUMS AKTIESELSKAB og VACUUM Oll COMPANY A,'S. 
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R.lleberg 
............................................................................................................. 

De flesle af os ved, al de svenske Svæveflyvere har el herlig! Sled, der hed
der Ålleberg, men paa Grund af de elendige Rejseforhold, vi har for Tiden, er 
dr saa faa af os, der ved, hvordan der egentlig ser ud deroppe. For nylig er der 
udkomme! en fortræffelig, Instruktiv svensk Bog om Svæveflyvning, skrevet 
uf Jilran Forsstund: »Segla på Vingar«. Jtiran Forsslund er selv en begejslret 
Svæveflyver og skriver bl. a. om sit F-Kursus (Kursus for Viderekomne) paa 
Ålleberg. : 

·······•····••••····•••·················•····•··••······••·•••··•···············•··•················ ....... : 
ÅLLEBERGI - vær sikker paa, at 

hver eneste svensk Svæveflyver slrnaler 
som en Sol, naar han hører det Navn. 
Han ser store Vidder for sig, mærker li
gesom et Pust fra de store Højder og fø. 
ler en brændende Længsel efter selv at 
svinge sig op i dem. 

Som de fleste ved, ligger K. S. A. K.'s 
Svæveflyveskole, svensk Svæveflyvnings 
Højborg, oppe paa Toppen af det sagn
omspundne Vestgataberg: Ålleberg. 

Vi sidder netop nogle Stykker sammen 
i Toget til Falkaping, og man bedes be
mærke, hvor henrykte vi ser udi Vi er 
nemlig paa Vej til et F-Kursus paa Ålle
berg, det bedste Kursus en svensk Svæ
veflyver kan komme med paa. 

Og saa springer vi af paa Falkaping 
Station. 

A-, B-, C- og F-Flyvere fra Flyveklub
berne over hele Landet er snart paa Vej 
videre i Biler, paa Cykle eller til Fods. 
Se, der dukker Bjerget opl 

Et eneste vældigt Højdedrag, som rej
ser sig med stejle Skrænter 100 m over 
Lavlandet, som omgiver det. En Baby 
skyder netop til Vejrs i Spilstart, Solen 
glimter i den lyse Lak. Aller øverst oppe, 
læniist ude ved Kanten af de grønne, 
stejle Skrænler faar vi Øje paa en Re
staurant, hvis Vægge for Størstedelen be
staar af Glas: en Ørnerede, hvor man 
kan sidde og spise sin Mad, mens Gata
sletten Mil efter Mil breder sig ud under 
en. Der ligger ogsaa en stor Hangar der
oppe paa Toppen og en hel lille By af 
smaa røde Træhytter, som lige er blevet 
bygget, og hvor vi Elever skal bo. Å 11 e. 
b y e n blev den straks døbt. 

Vi klatrer op ad de stejle Trapper til 
Ørnereden og installerer os i Hytterne. 

Den første Dag bliver der ikke fløjet; 
de nyankomni: orienterer sig paa Bjer
get. 

Vi kigger ind i Sveriges største Han
gar for Svæveplaner. Herinde i den 
brede, høje og lange Bygning ser 
man praktisk talt alle de Svæveplan
typer, som for Tiden findes i S11erige, 
Hvilket Paradis for en begejstret Svæ• 
veflyver. Ållebergskolen har ialt 6 Sko
leglidere og ca. et Dusin Svæveplaner 
af forskellige Typer. Her hviler de 
kluntede >SG 38« deres solide Bære• 
planer mod Gulvet: en lille, gammel 
>Hiitter 17« leder Tanken tilbage til 
Svæveflyvningens Barndom her i 
Sverige - den er saa let, at lo Mand 
nemt kan løfte den: d e r ligger en 
lang Række · glatte, fine >Babyer«: 
der staar lo >Olympia-Meiser« med 
15 m lange Vinger, vidunderlige, 
slanke og skønne Fugle! - Her ser vi 

det første Eksemplar af den svenske 
>Fi-1« med sit Kæmpeæg af en Krop: 
der staar to J) Weihe'r« - den fineste 
Rekordplantype i Sverige - graciøse, 
veldrejede Racef ugle med mægtig 
lange, elegante, smalle Vinger, - og 
længst inde i Hangaren ligger den to
sædede >Kranich« og breder sig, 
stor, tung og imponerende, men alli
gevel smidig og smuk med sine lange 
Vinger med Knæk paa: en Kæmpe
maage, som maaler over 18 m mellem 
Vingespidserne/ Og endelig har vi 
Skolens Motormaskine, en lille smart 
>Tiger Moth«, som alligevel virker 
stor, kraftig og klodset ved Siden af 
alle Svæveplanerne. -

De gaar rundt og ser paa Sydøst- og 
Nordskrænterne, der k an bruges til 
Skræntflyvning, men som ikke kommer 
paa Højde med 

Vestskrænt e ni Øverst oppe staar 
en stor Træslidsk, hvorfra Planerne star. 
tes med Gummitov. 

Midt paa Skrænten er der et lille Pla
teau, som bruges til Startplads for A. og 
B-Skoling, den saakaldte •A-Hylde •, og 
mellem dem og Toppen i:r der en Trans
portbane, ad hvilken Planerne trækkes 
op med et kraftigt Spil. Nedenfor Skræn
ten ligger der en Landingsplads, og san 
findes der naturligvis overalt i Lavlandet 
deromkring Marker, der kan landes pnn 
i Nødsfald. 

Vi orienterer os paa Landingspladsen 
paa Toppen af Bjerget, d. v. s. Lan
dings p I a ds er nok for meget sagt om 
den smalle Strimmel, der er planeret 

oppe paa Toppen til Start og Landing. 
Den er ikke mere end knapt 40-50 m 
bred og 600 m lang - det gælder altsaa 
om at holde Tungen lige i Munden, naar 
man skal lande her. 

Om Aftenen er de til Modtagelse hos 
Skolechefen, den landskendte Svæve
flyver, S t i g F ii g er bl a d, den ene
ste svenske Indehaver af Guld-C-Di
plomet. 

- - - og saa bliver Klokken snart 10, 
Retræten lyder, og vi kryber til Køjs 
de halmmadrasforsynede Etagesenge 
de smaa røde Hytter i Allebyen. 

Der hersker ret streng Disciplin paa 
Ålleberg. Den ,som vil flyve, skal a h s o. 
lut ligge i sin Seng Kl. 10, Havarirap
porten har vist, at det er nødvendigll 

Næste Morgen bliver de vækket af en 
anden gæv •garnmele svensk Svævefly
ver, Varighedsrekordindehaveren Karl. 
Erik Ovgaard. Han giver dem en Om
gang frisk Morgengymnastik ude pna 
Grønsværen, inden de gaar i Gang med 
Dagens Flyvning, og saa følger man 
Holdet i de tre Uger, deres Kursus va
rer, og under hvilket de - som overalt, 
hvor SYæYelly,·cre kommer sammen - op
leYer mange store Glæder og do. Skuffelser. 

Ved Harriet Førslev. 
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Røntgenbillede af 
»Consolidated 39«. 
A. Førerrum. B. Ra
diotelegrafist. C. Na- ~ 
vigatør. D. Næsehjul. 
E. Dør til Bagagerum. 
F. Herretoilet. G. Ba
gagerum. H. Passa
gerindgang. J. Stew
ardesse. K. Dameka
bine. L. Landings 
hjul. M. Dør til Ba
gagerum og en Teg
ning af 

Douglas C-54 »Skymaster«. 

FIRE 1.350 HK l\lotorer Pratt & Wltit
ney »Twln Wasp«. Spændvidde 

35,81 m - Aktionsradius 6.400 km. l\lak
simumshastlghed 460 km/T - l\fareh
hastlghed 378 km/T, 

1. Balancetrimklap. 
2. Olietank i Kroppen. 
3. Faldskærme. 
4. Extratanke i l{roppen. 
5. Varmluftskanal lil Kabinen. 
6. Passagerstole (26 Stk.). 
7. Varme- og Lydisolering. 
8. Radioantenne. 
9. Garderobe li! Overtøj. 

10. Toilet. 
11. De-icers. 
12. Lærredsbeklædt Højderor. 
13. Lærredsbeklædt Sideror. 
14. Trimklap for Sideror. 
15. Siderorsakse. 
16. Trimror for Højderor. 
17. Hjælpehjul (Hvis Halen sænke '). 
18. I{økken. 
Hl. Autom. oppumpl. Gummibaade. 
20. Kabinedør. 
21. Radioantenne. 
22. Nødudgang. 
23. Lastrum under Kabinegulvet. 
24. Samling af Vinge og Krop. 
25. Landingsklap (metalbeklæd I). 
26. Paafyldn. til indersle Brændstoftank. 
27. Paafyldn. til ydersle BræncMof tank. 
28. Lærredsbeklæd! Balanceklap. 
29. Ydervinge med en Planbjælke. 
30. Samling af indre og ydre Vinge. 
at. Fremadindtr. Tvillingehjulslel. 
32. Landingsslellem. 
3:-1. Olietank (een i hver Motorgondol). 
:-14. Propeller (Hamillon St. hydromatic). 
35. Gummiredningsbaade. 
:-Ill. Toilet. 
37. Flyvetelegrafist. 
38. Radioantenne. 
39. Førstep1lotens Plads. 
40. Hatsøjle. 
41. Lem for Næseh)ul. 
42. Fremadindtrækkeligt Næsehjul. 
43. Pedaler til Sideror. 
44. Radioapparater. 
45. Pitotror. 
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Verdens nyeste 

Douglas C-54 »Skymaster«, 
De senere Aar har frembragt 

mange Ny-Konstruktioner paa 
Trafikflyvemaskinens Omraade. 
Nogle er allerede en Realitet, andre 
er endnu paa Tegnebrættet eller 
Forsøgsstadiel. 

Svensk Interkontinental Lufttra
fik AB (SILA) har skrevet Kon
trakt med Douglas Aircraft Co. om 
10 Stykker C-54 (Skymaster). 
Nogle af disse blivC'r udrustet med 
0vertrykskabine lil Flyvning i sto
re Højder. Paa denne Side bringer 
vi en Røntgentegning af en af C-54 
Typerne. Det er en Type udstyret 
med ekstra Kroptanke, der skal 
~ælte den i Stand til at flyve over 
meget store Strækninger - paa 
denne Maade bliver der kun Plads 
Lil 26 Passagerer. SILA's C-54'er 
bliver ikke udrustede med disse 
Kroptanke, derved bliver der Mu
lighed for, at Passagerkabinen gø
res meget større og faar Plads til 
-14 Passagerer om Dagen eller 28 
Sovepladser om Natten. 

* 
4(i. lldslukningsbeh. 
4 7. Panel til (ias

lrnancltag. 
-!8. Instrument. 

brædt. 
49. Sicle-Trimhjul. 
50. Andenpiloten. 
51. Afdriftsmaaler. 
52. Dør for Besætn. 

Kampsax 

DEN SIDSTE TIDS EFTER
RETNINGER TYDER PAA, AT 
FREMTIDENS TRAFIK-FLYVE
MASKINER VIL BLIVE AF BE
TYDELIG STØRRE DUIENSIO
NER END FØR KRIGEN. 
KONSTRUKTØRERNE LÆGGER 
VÆGT PAA BYGNINGEN AF 
KÆMPEMASKINER. SOM IKKE 
ALENE KAN TAGE EN BETY
DELIG PASSAGER- OG GODS
LAST, MEN SOM OGSAA HAR 
EN MEGET STOR FLYVEUA
DIUS. - DENNE ARTIKEL VIL 
GIVE ET INDTRYK AF DE MA
SKINTYPER, FREDENS AAR VIL 
BRINGE. 

Consolidated 39. 

Consolidated-Vultee har udført 
Prøveflyvninger med Prototypen 
til en af deres Efterkrigs-Trafik
maskiner, Consolidated 39. Det er 
dog først Meningen at paabegynde 
Seriefremstilling efter Krigen. Den 
nyP Trafikmaskine 
Vinge, • Liberators« 
og l\fotorinstallation, 

har Davis
Landingsstel 

men en fuld-
kommen ny og meget større Krop 
•- længere og bredeu. 

Den er udrustet med 4 Pratt et 
Whitney »Twin Wasp «-Motorer 
paa Iwer 1100 HK, har Plads til 48 
Passagerer med Bagage, samt til 
lidt ovPr 500 kg Post paa Strælrnin
ger op til 4000 km. Om Natten kan 
den indrettes med Plads til 24 ual
mindelig lækre og bekvemmP Sen
ge. Desuden findes der et Lastrum 
til ca. 5 Tons Last. 

53. Navigatøren. 
54. Signalbøjer. Kampmann, Kierulff & Saxild A/s 
55. Astrodom. 
56. Køjer. 
57. Varmeapparat. 
58. Oliekølere. 



~rafikflyvemaskiner 
Den normale Marcliliastighed 

bliver paa 386 km/t med 60 pCt. 
Motorydelse. Den maksimale Fly
vestrækning bliver ca. 6.500 km 
med en økonomisk Fart af ca. 320 
km/t. 

En Mængde Nyheder er indført 
for at forøge Passagerernes BP.
kvPmmelighed. Polaroidvinduer til
lader f. Eks., at man kan regulere 
det indstrømmende Dagsly.~. De 
moderne Toiletrum, af hvilket 
Herrernes ligger fortil i Maskinen 
og Damernes i Nærheden af Hale
partiet, har bl. a. mandshøje Spej
le- og Stolene i Kabinen er forsy
net mPd Læselampe or, Radio, saa 
godt afskærmet at ikke engang 
Passagererne ved Siden af bliv11r 
forstyrret. Paa et Punkt er Kom
/ orten i dmne Maskine ikke helt 
moderne, idet den ikke paa Toilet
rummene er udstyret med varmt 
og koldt Vand. 

DC-7 - det flyvende Luksustog. 
I Douglas Aircraft Companys 

Fabrik i Long Beach har i Som
mer staaet en Attrap til et flyven
de Luksustog, en Trafikflyvema
skine, som Douglas-Fabrikkerne 
venter vil blive en velegnet Maski
ne for de transatlantiske Flyve
linier efte1· Krigen. Typen hedder 
DC-7 og er den største Trafikflyve
maskine Douglas-Fabrikkerne no
gensinde har bygget. Spændvidden 
er 52,81 m (C-54 er 35,81 111), 
Længden 37 ,59 m og Højden 13,31 
m. Vægttallene beregnes at blive: 

Den gigantiske DC-7, som lig
ner en kæmpemæssig Flyve
fisk. Læg Mærke til de to 
Øjne: et for 1. Pilot og et for 
2. Pilot. Det er et flyven de 
Luksustog med Pinds Hl 86 

Passagerer, 

Tomvægt 39.424 kg, Nyttelast 
27.131 kg og Flyvevægt 66.55§ kg. 

,Kæmpen « er indrettet til 86 
Passagerer om Dagen og 76 om 

* 
Disse to Sllhouet. 
ter viser Størrel
sesforskellen pnn 
DC-4 og den nye 

Kæmpemaskine 
DC-7. Ogs1111 Ma
skinernes Linie er 

forskellig. 

Natten (40 Køjepladser og 36 Sid
depladser) . Besætningen vil kom
me til at variere mellem 7 og 11 
Mand. 

Den faar 4 luftkølede Stjerne
motorer paa hver 3.000 HK, og 
Maksimum - Hastigheden haaber 
man at faa op til 640 km/T og 
Aktionsradiussen til over 6.400 km. 
Kroppen bliver »Højtrykstætc saa
ledes at den kan anvendes til Flyv
ning i store Højder - Tophøjden 
beregnes til at blive 12.190 m. 

Lige saa selvfølgeligt det er, at 
DC-7 er udstyret med alle moder-

Den nye Trafik_ 
maskine •Con
solldnted 39« er 
ogson nf betyde
lige Dimensio
ner. Den hor 
Plads til 48 
Passagerer og 5 
Mands Besæt-

ning. 

ne Raffinementer, ligesaa selvfølge
ligt er det, at den bliver meget dyr 
- man regner med en Pris ved 
Seriefremstilling paa 1.250.000 
Dollars. 

Kontinentets største Tr11flkm11sklne JU 90, 
kan tage 40 Passagerer, 
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Drejer det sig om 

TRANSPORTER 
i Udland eller Indland? 

Spørg 

DAN-TRANSPORT A/5 
Vestergade 26, København K. 

Tlf. Central 16488 . Tlgr.adr. Dantransport 

Befragtning 

International Spedition 

Forsikring af enhver Art 

TØR-ELEMENT 
VERDENS ÆLDSTE OG BEDSTE 

BØGER OM FLYVNING 
Foltmanns Flyvcbog, hft. Kr. 4.75, indb. Kr. 6.25. 
Fortæller om Flyvemaskinens Anvendelse i Krig og Fred 
og om dens mange forskellige Præstationer. 
J. Follmann, Hvordan flyver man?, Kr. 6.75, indb. 12.75. 
En populær og let forstaaelig llog med mange Illustratio
ner, der giver Forklaring paa Flyvemaskinens Virkemid
ler og Instrumenter. Stort Format. 
K. Flcnsted-Jensen, Byg selv - lær andre, Kr 4.75. 
Instruktion i Modelflyvn ing. lllustreret Vejledning i saa
vel Bygning som Flyvning med Flyvemodeller. 
Lommebog for Flyvning 1945, Kr. 2.50. 
Praktisk Lommekalender med mange Oplysninger om al 
Slags Flyvning. 
Huns Ostellus, Kendte Flyvemaskinetyper, Kr. 5.85. 
2. Uind af •Det moderne Lullvnahen« med mange nye 
Flyvemaskinetyper. 
Svæveflyvning: Ued, af H. Wolff og S. A. Dalbro. Kr. 5.85. 
Tilrellelagt paa en let tilgængelig Mande, som gør Bogen 
lige velegnet til Selvs_tudium og Undervisning. 
Robert A. Wlnston, Styrtflyver, Kr. 4.75. 
En amerikansk Flyvers spændende og livligt fortalte Be
retning om Uddannelsen i Amerika. 
Sendes pr. Efterkrav eller mod Indsendelse af Beløbet i 
Frimærker. 
Alle Doger om Flyvning ekspederes. 

l========== KUPON ==========I 

TIi FLYV's FORLAG, EJVIND CHRISTENSEN, Vesterbrogade 60, København V. 

De bedes sende mig: ______________ _ 

Navn: ____________________ _ 

Adresse: 
Beløbet m,•clfølger t Frimærker/hedes opkrævet. 

Luf tf artf orsikringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Central 12. 793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes af et
hvert Forsikringsselskab, der er tilknyt
tet Poolen, samt DDL's Billetkontorer 
i Industribygningen og i Lufthavnen. 
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Af Svend Petersen. 

t. Andemodellen og Reynoldstallet. 

A DSKILLHiE, for ikke at sige mange, 
danske Modelflyvere har givet sig af 

med Konstruktion af specielle Modeller, 
og af disse har de fleste konstrueret An
demodeller, fordi de konstruktionsmæs
sigt ligner Normalmodellerne mest. Men 
de fleste af dis~e selvkonstruerede Ande
modeller har alligevel haft daarlige Fly
veegenskaber, og den uheldige Konstruk
tør har derfor sagt: •I MODELFLYVE
SPOHT staar der, at en Andemodel kan 
konstrueres saadan, at Flyveegenskaberne 
bliver bedre end ved en Normalmodel af 
samme Størrelse, idet Andemodellens To
talopdrift er større i Forhold til Total
modslanden. *) Min Andemodel flyver 
ikke halvt saa godt som en Normalmodel, 
og derfor gider jeg ikke ofre yderligere 
Tid og Penge paa det Skidt. • 

,!\len er det da Forfatterne til MO
DELFL YVESPOHT, der har overvurderet 
Andemodellerne saa meget? • -

,Nej, det har de ikke. At Andemodel
lerne paa lige Fod kan tage Konkurren
cen op med Normalmodellerne, har de 
tre Modeller, der bliver beskrevet i 2. Af
snit af denne Artikelserie, bevist. • 

,Men hvad var der da i Vejen med de 
Andemodeller, der ikke kunde flyve? « -

,Jo, se. ,Middelalderen es Andemodeller 
fulgte naturligvis Tidens Mode med 
•fint• stort Sideforhold i baade Plan og 
Forplan. Dengang udstyrede man Nor
malmodellerne med et Haleplan paa 20-
25 pCt. Ergo skulde et Andeforplan have 
samme Størrelse. Endelig fik Forplanct 
en Indstilli11gsvinkel paa + 3 - 5° i For
hold til Planet, samtidig med at Tyngde-

A 
Punktet helst skulde ligge 3 fra Planets 

*) Glidetallet er som bekendt proportio
nalt m ed Totalopdrift divideret med 
Totalmodstand. En Model med Glide
tallet 13 har altsaa en Totalopdrift, 
der er 13 Gange saa stor som Total
modstanden. 

De kan abonnere paa de 
svenske Model-Tidsskrifter 

TEKNIK ocH HOBBY 
Pr. Aargang Kr. 7.20, pr. Nr. 0.60 + Porto 

Udkommer hver Maaned 

MODELL-TEKNIK 
Pr. Aargang Kr. 12.00, pr. Nr. 1.20 + Porto 

Udkommer hver Maaned 

Abonnement ekspederes fra 

EJVIND CHRISTENSENS FORLAG 
Vesterbrogade 60, København V, 

Trykcentrum, hvor A er Afstanden mellem 
Planets og Forplanets Trykcentrer.« 

,Jamen, det er jo netop saadan, jeg 
konstruerede min And. Er det Konstruk
tionsgrundlag da ikke rigtigt?• 

>Nej. Der er, som du maaske har 
læst i FLYV, noget, der hedder et 
Planprofils kritiske Reynoldstal. Det 
vil sige det Reynoldstal, ved hvilket 
Strømningen om Profilet slaar om fra 
laminar til turbulent eller omvendt. 
Denne grimme lille fysiske Størrelse 
har sine Skavanker. Den er revnende 
ligeglad med Profilets Kordelængde, 

10.¼ 

li 

Tp 

men naar Indfaldsvinklen bliver stør
re saa vokser ogsaa den. Dengang 
br'ugte man naturligvis -,,gammeldags« 
Prof iler, det vil sige Prof iler med 
stort kritisk Reynoldstal, i baa!}e 
Forplan og Plan. Dette resulte
rede i, al Strømningen om Forplanet 
blev laminar, mens Planet godt kunde 
flyve i det turbulente Omraade, idet 
Forplanet jo havde baade større Ind
{ aidsvinkel og meget mindre [(orde 
end lloveJplanel; disse lo Ting gør 
deres til, al Strømningen om Forpla
nel bliver laminar. Det var allsaa det, 
der var gaf t ved de >gammeldags« 
Andemodeller.c 

Af de Modelflyvere, der eksperimente
rer med Andemodeller, er der sikkert 
mange, der har lagt Mærke til, at naar 
de kastede dere~ Model med større Ha
stighed end den normale Flyvehastigh1 d, 
kunde Modellen have en fin Glidevinkel. 

Men naar saa Modellens Hastighed, mens 
den nærmede sig den normale Flyvefart, 
kom ned under en ganske bestemt Ha
stighed, blev Glidevinklen atter den nor
male, store. Hvad delte skyldtes, kunde 
man ikke finde ud af. Men her følger nu 
Forklaringen paa Fænomenet: 

Vi betragter en Andemodel, hvis Fly
vehnslighed er 6 m/sek. Profilkorderne 
er 10 og 14 cm i henholdsvis Forplnn og 
Plan. Da Hastigheden for Profilet, v, 
indgaar som Faktor i Formlen for Rcy-

v • t 
noldstallet: --, hvor ter Profilkorden og 

(! 
(! er Luftens Viscositet (den kinematiske 
Gnidning,kocffieient), ved vi, at Reynoldstal
let er proportionalt med Luflslrømmens 
Hastighed om Profilet, d. v. s. Flyvehastig
heden. Nn kan vi jo tænke os, al vi for 
Nemheds Skyld bruger samme Profil i baade 
Forplan og Plan, og at dets kritiske Hcy-

v • t 
noldstal er 50.000. Dette indsætter vi i -

1 (! = Heh,1, ll\"or e er 
7 0

, t er 1 O, hen huldsv1s 

14, samt som nævnt Heh,t = 50.000. Heraf 
finder vi lo Vætdicr for den krili~kc Ha
stighed, nemlig 7,14 m/sek. og 5,10 m sek. 
Det vil sige, al mens Furplanet behøver 
en Haslighed paa over 7,1-1 m/sek. før 
Strømnrngen er turbulent, behøver Planet 
kun en Hastighed paa over 5, IO m/sek. 

Vi kaster nu Andemodellen med en Ha
stighed af f. Eks. to m/sek. Hastighcd.:n 
vil nu naturnødvendigt synke ned til den 
normale Flyvehastighed, 6 m/sek. Glide
vinklen er fin, men lige idel Hastighe
den passerer de 7,14 m/sek. for ncdad 
gaaende, bliver den dnarlig. I delle Øje
blik slnar Strømningen om Forplnnel 
nemlig om fra turbulent til laminar, da 
de 7,14 . m/sek. jo var dets kritiske Ha
stighed. Forplanets Opdrift bliver derfor 
mindre og dets l\lodsland større. mrd1·ns 
Planet endnu bærer for fuldt, da Flyve
hastigheden jo altid ligger over delles 
kritiske Uastighrd, 5,10 m/sek. 

Her var Grunden til den daarlige Gli
devinkel altsaa at søge. 

S. P. 

Uregelmæssighed i Bladets Ekspe
dition bedes altid reklameret hos Post
væsenet. Hjælper dt'tle ikke bedes 
Ekspeditionen underrettet. 
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--•--DET KONGELIGE DANSKE 
AERONAUTISKE SELSKAB 
Kontor: Nørre Farimagsgade S, Kbhvn. K. 
Tlf.: C. 7260A. Postgiro: 25680. 
Kontoret er normalt aabent daglig m 15.30 
- 17.30, Lørdag Kl. 13.00- 15.00. 
Genera Ise k ret æren træffes normalt dag
lig Kl. 16.00 - 17.00, Lørdag Kl. 13.30 - 14.30. 
Dansk Luftsportøraad1 Adr. D.K.D.A.S. 
l{assereren: Dronninggaards Alle 120, Holte. 
Postgiro: 60676. 
Aeronautisk Junior Klub Adr.: D.K.D.A.S. 
Nr. Farimagsgade 3. Kbh. K. 

DANSKE FLYVERE 
Formand: Oberst Tage Andersen, Ll. Værløs,:. 

DANSK MOTORFLYVER UNION 
Formand: Trafikassistent A. T. H, Ohrl. 
Kont. St. Kongensg. 68• o. G., K. Tlf. Palæ 2096. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
Formand: Murermester H. A. Ehlers, S. Sta
tionsvej 36, Slagelse. Tlf. Slagelse 354. 
Sekretær: Propagandachef Max Westphall, 
Vesterbrogade 1, Kbh. V. Tlf. Central 8800. 
Kasserer: Maskinist K. Videbæk Kjeldfort. Ve
sterbrog. 36, Kbh. V. Tlf.Eva3912. Postkt.25521. 

DANSK MODELFLYVER UNION 
Formand: K. Flensted•Jensen, Kabbelejevej 21, 
Rrh. Telf. Bella 3762 v. 
Sekretær: Ove Hansson, Olesvej 21, Holte. 
Telf. Frederiksdal 6169. 

Klubbernes Omorganisering. 

N ATURLIGVIS har Spørgsmaalet 
om Klubbernes Omorganisering 

vakt megen Interesse i alle Kredse in
den( or de forskellige Kategorier af 
Flyveklubber, og der er indsendt 
mange Indlæg og Artikler fra forskel
lig Side. 

Paa Grund af Papirrestriktionerne 
er der imidlertid ikke Plads i FLYV's 
Spalter til at bringe dem, og vi maa 
derfor udskyde Omtalen af denne Sag, 
indtil den har fundet sin Af slutning 
under de Forhandlinger, der muligvis 
vil blive optaget mellem Klubberne 
indbyrdes. 

Indtil da maa vi henvise de interes
serede Parter til at diskutere Proble
merne inden( or de paagældende Klub
ber og Organisationer. 

Redaktionen. 
* 

Nye Medlemmer i D,K.D.A.S. 
Elektriker Bent Jørgen Jensen. 
Lagerassistent Tage Østvall. 
Kleinsmed Benny Knifstrøm. 
Arbejdsmand Mogens Ziegler. 
Kunsl- & Kleinsmedelærling Arne J. Kjær. 
Elev Kjeld E. Laursen. 
Elev Jørgen Christensen. 
stud. med. Vagn Andersen. 
Købmand 0. Møller. 
Propagandachef Max Westphall. 
Assistent Poul Dalbro. 
Maskinarbejder Allan Rasmussen. 
Løjtnant K. Gamst-Pedersen. 
Leif Hagedorn. 
stud. art. Lennart Sponneck. 
Finmekaniker Poul Bohe .Jørgensen. 
stud. art. Ole J, Krohn. 
stud. polyt. Jens E. Kjenslrup. 

Foredrag i D. K. D . .A. S. 
Mandag d. 5. Fe br. K I. 1 9,3 0 la

der Selskabet afholde Foredrag i Webers 
Selskabslokaler, •Hjemstavnslokalerne , , 
Linnesgade 25. 

Direktør V. Kramme, Skandinavisk 
Aero Industri A/S, vil fortælle om 
•S kan d in av is k Aer o I n dus ~ri 
og K. Z. I, li, III, IV b 1 i v er ti le. Fo. 
redraget ledsages af Lysbilleder og 
Film. 

Foruden Selskabets Medlemmer med 
Ledsager har alle Medlemmer af Klub
ber under de tre Unioner Adgang med 
Ledsager mod Forevisning af Medlems
kort. 

Efter Foredraget er der Kaffebord. 
Der serveres Kaffe med 2 Kager for Kr. 
1,50 pr. Deltager. 

* 
D. K. D. A. S.s Bibliotek. 

EFTER al Nyordnmgen af Aeronautisk 
Selskabs Bibliotek traadte i Kraft 

for godt et Aars Tid siden, og ·et Biblio
tekskatalog blev udsendt til Selskabets 
direkte Medlemmer samt til Klubledel
serne, har der været tor Efterspørgsel 
efter Bibliotekets Bøger fra hele Landet. 

Under de forhaandenværende Forhold er 
det overordentlig vanskeligt at fremskaf. 
fe udenlandsk Faglitleratur, men der er 
heldigvis fremkommet en Del særdeles 
læseværdige Bøger paa Dansk. En kom
plet Fortegnelse over de ca. 40 Bugcr, 
der er tilgaaet Aeronautisk Selskabs Bi
bliotek i Løbet af Aaret 1944, er udar
bejdet som Tillæg Nr. 1 til Bibliotekska
taloget og er allerede tilsendt Selskabets 
direkte Medlemmer samt Klubledelserne. 

Andre Indehavere af Bibliotekskatalo
get kan faa Tillæget gratis, tilsendt ved 
skriftlig Henvendelse til Selskabets Kon
tor. Bibliolekskalaloget kan stadig faas 
ved Indsendelse af 50 Øre i Frimærker 
til Selskabets Kontor. 

* 
AERONAUTISK JUNIOR KLUB, 

Søndag den 11. Febr. Kl. 10,00 pr. mø
des vi paa Polyteknisk Læreanstalt, 
Sølvgade 83. • 

Ingeniør E. C. E r i k s e n fortæller os 
om , Flyverprøver< og viser dertil Lys
billeder. Naar vi kan fortælle Jer, at 
Ing. Eriksen gennem mange Aar h~r 
staaet for de særlige Undersøgelser og 
den Skærsild unge Mænd skal gennem
gaa og beslaa, inden de kan faa Lov til 
at paabegynde Flyveruddannelsen, saa 
kan I vel forstaa, at dette er noget af 
det helt rigtige. 

Derefter vil Herr J ø r g e n G a m s t, 
som er Næstformand i D. M. U., vise 
den nyoptagne Modelflyvefilm, og led
sage Fremvisningen med sine Bemærk
ninger og gode Forklaringer. 

Vi kan love Jer en endda særdeles in
teressant Formiddag, saa mød fuldtalligt 
op - og tag en Kammerat med - selv 
om det er Fastelavnssøndag. 

A. J. K. 
Ledelsen. 

* 

s.a.d. 

Nakskov Motorflyveklub: Ved den af
sluttende Prøve i Januar har samtlige 
Deltagere bestaaet - deraf 4 med Ud. 
mærkelse. 

Nyt Kursus startes i Februar. 

Stamgruppen. 

F ORANLEDIGET af s tadig tilbageven
dende Henvendelser gør Fabrikant 

Erik Hoff-Hansen opmærksom paa, at 
han forlængst er fratraadt som Formand 
for Stumgruppen. Alle Henvendelser maa 
rettes til Sekretæren, G r o s s e r e r 
S l e e n f e I d t-H a n s e n, V e s t er b r o. 
g a cl e 9 7 D, K bh v n. V. 

* 
<7NDENDØRS D.M. Danmarksmester

J skaberne for indendørs Modeller 
af holdes i Aar Søndag den 22. April i 
København. Nærmere Meddelel.~e bli
ver sendt Klubberne direkte. 

LOCKHEED »Lightning« 
Skala 1:50 - Spændv. 316 mm 

Byggesæt . . . . . Kr. 3, 10 

Færdigbygget.. Kr. 15,25 

Katalog med de sidste Nyheder 
i Skalamodeller, tilsendes gratis. 

Dansk Modelflyveindustri 
Brogade 6-8 . Odense 

Flyvningens ForsikrInger - Alle ForsikrInger 

A. JESSEN & CO.s Eftf. 
Assurandører 

V. Thomsen Otto Thomsen 

VESTER PORT 
C. 9189 - 9596 

Midlertidig Adresse: Hammerichsgade 14 

DK RAT M O ø 10 Benzinmotor komplet 
10 cm • ca, 0,35 HK v. 6000 Omdr,/Mln, 

Arbejdstegninger til "Kratmo" 4 • 10 • 30 
Uforarbejdede Dele til "Kratmo" 4 • 10 • 30. 
Færd. Tændspoler • Stempelringe - Propeller. 

Alle Dele til omgaaende Levering. 

A roe Fog, EnghavavøJ 76, Kbh. V. Eva 3701: 3709 
Jhooah- med JJ.t• - dl• enda g&"atlar 

BENZINMOTOR 
KRATMO IO billigt til Salg. Motoren 
er helt ny og har aldrig været brugt. 

Blvlnd Petersen, 
Rugaardsvej 104, Odense. 
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Nnvn: 

Adresse : 

FLYV's KRYDSORDSOPGAVE 
Hver l\laaned vil FLYV bringe en 

Krydsordsopgave, hvor vi udsætter som 
1. Præmie: Flensted-Jensens Modelflyve
bog »Byg selv«. 2. Præmie er Lommebog 
for Flyvning 1945. 

Løsolngen skal indsendes til FL YV's 
llednktlon, Vesterbrognde 60, V., senest 
den 15. ds. mrk. FLYV's Krydsord. 

Blandt de rigtige Løsninger i .Januar 
t•r udtrukket som Vinder: 
1) J. Jensen, Hostrupsvej 11, Hobro. 
2) Stanley Mortensen, GrækenlandsveJ 

10, IV, Kbhvo. S. 
Vh1d1•r11e har faaet Præmierne til

sendt. 
Løsolog til Nr. 1. 

1 Biplan. 6 SS. 8 Ubaad. 9 Po. 10 
Mild. 11 Anis. 13 PS. 14 Orkan. 16 
Agis. 17 Del. 20 Kamel. 22 Øst. 24 
Loop. 25 Skive. 28 Version. 

1 Bump. 2 Ibis. 3 Pal. 4 Ladoga. 5 
Ad. 6 Spind. 7 Sos. 11 Aksel. 12 Na. 
15 Him. 16 Aktiv. 18 Lupin. 19 Løs. 
21 Logi. 23 Sk. 26 Ve. 27 Er. 

Forklaring: 

Vandret: 
1 Lurtforstyrrelsesomraade (bag Luft

skruen). 9 Fransk Protektorat. 10 Ner
vøsitet. 11 Holde. 12 Skraa. 13 Styre
greje. 14 Sigte. 15 Slet. 17 Karakter. 
18 Maalfork. 19 Prygl. 21 Instrument. 
23 Foder. 25 Overemkomster. 28 Forfat. 
ler!. lnit. 29 Rod. 

Lodret: 
1 Flyvnings-Begyndelse. 2 Gudinde. 3 

Flyver-Flair. 4 Budding. 5 Forkortelse. 
6 Tegn. 7 Farvand. 8 Skal en Flyver 
være. 12 Aeroplanskrog. 16 Mærke. 18 
Drik. 20 Rovdyr. 21 Rum. 22 Værktøj. 
24 Gudinde. 26 Bjergside. 27 Udgør. 

FLYV's SPØRGE-RUBRIK 
Besvaret af Aeronautisk Selskab. 
Vore Certifikater. - Et, af de Spørgs

maal, der beskæftiger Sportsflyverne 
med samme Naturlighed, som Motorfolk 
interesserer sig for deres Kørekort, er 
vore Certifikaters Gyldighed, naar Krigen 
er forbi. Skal Sporlsflyverne gennem hele 
Skærsilden igen, Lægeundersøgelse, Teori 
osv., eller kan en enkelt Prøve for Sia
tens Luftfartstilsyn klare Problemerne. 
Har Flyve-Mynd1ghedernc beskæftiget sig 
med dette og lignende Sporgsmaal, som 
er af Vigtighed for vore aktive Prival-
flyvcrt> ? Knud P. 

S ,, ar: 

Dette er jo cl kiltlc11l Sporgsmaal. 
Myndighederne har næppe la get encleligl 
Standpunkt hertil, men mon ikke ogsaa 
delte Problem kan klares paa en pæn 
Maaclc? Generelt kan det vel daarligt lø
ses. Der er saa stor Forskel paa Privat
Flyveren med clc flere Hundreder af Ti
mer paa Bagen, og saa clen nybagte 
Sportsflyver med kun 18--20 Timer, al 
disse maa ses hver under sin Synsvin
kel. At den rutinerede Flyver forholds • 
vis let vil kunne fortsætte til sin Tid, 
hvor han slap, turde være indlysende, og 
at der ruaa nogle strengere Krav til den 
heil unge Sportsflyver, siger sig selv. 
Formentlig klares dog disse Problemer 
forholdsvis let, med Prøver eller paa an
den Maade, men Lægeprøven , naar Cer
tifikatet atter skal i Brug, kommer ingen 
udenom. 

KORTBØLGESTATION 
Højde 570 mm 
Bredde 350 mm 
Dybde 185 mm 

Kortbølgestationen beslaar af 3 selvstændige Enheder: Sender, Mod
tager og Omformer sammenbygget i et Panel, saaledes at Stationen 
danner et smukt samlet Hele, hvor man alligevel nemt kan kom
me til hver enkelt Del. Stationens Strømkilde bestaar af en 6 Volts 
Automobil-Akkumulator og et 120 Volts Anodebatteri til Modtageren. 
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FABRIK FOR ELEKTROAKUSTISK MATERIEL 
FINSENSVEJ 39, KØBENHAVN F., TLF. CENTRAL 13696 

Type A-1 

Hastigheden ldag. - Har FLYV nogle 
af de nyeste Informationer om Jager
maskinernes Tophastigheder? Der næv
nes saa mange Fantasital, bande for spe. 
cielle Jagere og for de hurtigste Let
Bombere, som har foretaget Turen fra 
Amerika til England, nogle konkrete Op
lysninger vilde klare mange taagede Be
greber. Kan FLYV iøvrigt ikke bringe en 
sagkyndig Artikel om Meteorologi? 

Junior i Helsingør. 

Svar: 
Eksakte Oplysninger er vanskelige at 

bringe, selvsagt ønsker de krigsførende 
Magter ikke at afsløre deres Hemmelig
heder. Der er clog Grund til at tro, at 
den helt moderne Jager og den tomoto
rede lille Bomber begge holder Farter, 
som liggl! r mellem 600- 700 km/T. En 
god Artikel om Meteorologi skal FLYV 
forsøge ni bringe inden alt for længe. 

* 
Svor til flere Læsere: 

Nej, FLYG kan ikke ekspederes for 
Tiden. 

•Saa flyver vi e er for Tiden udsolgt, 
men kommer i nyt Oplag. Vi skal med
dele i FLYV, naar den kommer igen. 

AKTUELT l\lODELFL YVEMØDE 
med Filmspremiere. 

0 NSDAG den 7. Februar Kl. 19,30 af
holder Modelflyveklubben • Windyc 

cl aktuelt Modelflyvemøde i Webcrs Scl
skab~lokalcr, Linnesgade 25 (lige ved 
Nørreport St.) 

Overflyveleder Svend Aage Dalbro vil 
tale om 1\Iodclflyvcrncs Fremtidsmulighe. 
der, IL Jonsson om de nye Modelteorier 
i Praksis, Sv. ,viel Bang om udenlandsk 
Modelflyvning og K. Hartvig Jensen om 
Hcaktionsdrift til l\Iodclplancr m. m. Som 
Afslutning faar Dansk Modelflyver Union's 
nye Propagandafilm Premiere. 

Billeller i1 Kr. 1,25 faas fra den 1. Fe
bruar i llennel"s Hejsebureau, Hnadhus
pladsen 57. 

FL YV's Redaktion 
Vcstcrl,rogmlc li0, Tlf. 13.404 

Hedaklor, l,nptnjn .John Foltmann , 
VærnednmS\·ej 4 A, Tlf. Evn 12!15 
Ejvind Christrnscn lnnsvarsh.J, 
'vesterhrugade UO, Tlf. 13.424 
Red .-Scktr. Povl WPstphall, 

Hillerødgade 84, Tlf. Tngn 6603 
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A/s DANSK SHELL 
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DET DANSKE LUFTFARTSELSKAHA/s 

PRIS 
Pr. Aargang Kr, 6,00 
Pr. Nummer 60 Øre 

-Verdens æidste-
EJVIND CHRISTENSEN 

BOGTRYKKERI & FORLAG 
Veeterbrogade 60 - Kbhvn. V. 
Telf. 13.404 . Poetgiro 23.824 
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Indhold: 

Havnedirektør Laub 
in memoriam 

Af Luftfartsingeniør M. P. Eskildsen 

Firma-Flyveklubbernes 
Fremtid 

Af Dlrektlonssekr. Poul Beck Nielsen 

En Lilliput paa Bromma 
Af Ulf Hallvlg 

Nyt fra hele Verden 
Af Kaptajn John Foltmann 

Nordisk 
Model-Samarbejde 

Af Jørgen Gamst 

Ny Curtiss Skala-Model 

F L YV's Krydsord 

Nr.3 
1945 -18. Aarg. 

PRIS 50 ØRE 
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(LOVBES KYTTET) 

A\SIP IDOIPIE 

ENEFABRIKANTER: 

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

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

½ 011 IF. A\ S IP 
(SPECIALFABRIK FOR NITROCELLULOSE-LAKKER) 
PRAGS BOULEVARD 37 - KØBENHAVN S. 
TBLBPON C. 61, LOKAL 12 og 2J 
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OFFICIELT ORGAN FOR e-

DET KONGELIGE DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB 
DANSKE FLYVERE • DANSK MOTORFLYVER UNION • DANSK SVÆVEFLYVER UNION -

Nr. 3 

FLYV og ENHEDSKLUBBERNE 
,7\ANSK Motorflyver Union har 
oU i et saakaldt Cirkulære Nr. 1 
betitlet >Motorflyverene i kritisk 
Form placeret FLYV i den al
mindelige Diskussion om En
hedsklubberne. 

En Diskussion, der føres efter 
gældende parlamentariske Tra
ditioner, skal der ikke proteste
res imod, men en Udlægning, 
der giver Indtryk af, at FLYV 
har taget Stilling i denne Sag, 
følger ikke disse Regler. FLYV 
har i Februar-Numret præcise
ret sit Standpunkt gennem Med
delelsen om, at der ikke vil kun
ne skaffes Plads til Indlæg for 
eller imod Forslaget, hvorefter 
Resultatet af Forhandlingerne 
indenfor Klubber og Unioner 
maa afventes. Delte Standpunkt 
er i nøje Overensstemmelse med 
den Redegørelse, DKDAS' For
mand Luftfartsingeniør M. P. Es
kildsen frem kom med i Januar
numret, hvortil Fat-manden hen
viste til de mellem Unionerne 
og Selskabet trufne Aftaler om, 
at FLYV ikke kan bringe pole
misk Stof. Denne Af tale kan hel
ler ikke være Dansk Motorfly
ver Unions Ledelse ubekendt. 
Naar FLYV har ønsket at tii
bagevise de fremsatte Anker, 
sker dette far at korrigere de i 
Motorflyver Unionens Cirkulære 
Nr. 1 offentliggjorte Indlæg, 
der bringes i en Form, der lader 
forstaa, at FLYV's Standpunkt 
tillader en anden Fortolkning. I 
Formandens Redegørelse fralag
de DKDAS sig enhver Andel el
ler Forbindelse med det af en 
Kreds af Flyveinteresserede 
frem satte Forslag om Enheds
klubberne, dette Standpunkt har 
FLYV som DKDAS officielle Or
gan fulgt. Forslagsillerne kunde 
med samme Føje som Modstan
ilerne føle sig forurettet over, at 
FLYV som DKDAS' officielle Or
gan fulgt. Forslagstillerne kunde 
kan næppe herske Tvivl om, at 
den Vending Diskussionen nu 
har taget savner den Værdighed 
og Holdning, hvormed man 
kunde farv ente en saglig Dr.øf
telse gennemført. FLYV vil der
for ikke behandle Spørgsmaalet 
om Enhedsklubbernes Skæbne 
før Resultatet, for eller imod, 
foreligger fra Klubberne som en 
de facto Afgørelse. FLYV. 

DANSK MODELFLYVER UNION 

Marts 194-5 18. Aargang 

Havnedirektør F. W. Laub in memoriam 
AF DKDAS' Formand, Luftfartsingeniør M. P. Eskildsen 

DET var med den dybeste Sorg al 
aeronautiske Kredse modtog Bud

skabet om Havnedirektør Laubs bratte 
Død. 

Havnedirektør Laub hørte· til de 
fremsynede og modige Mænd, der al
lerede paa et meget tidligt Tidspunkt 
var klar over Flyvningens Betydning 
for Fremtiden og ikke mindst for Mi
litærvæsenet. 

Laub har selv fortalt følgende: 
>Aeronautiken har haft min Inter

esse fra de allerførste Dage, da Mari
neministeriet i 1910 beordrede mig til 
sammen med daværende Premierløjt
nant West at følge med i aeronautiske 
Spørgsmaal, og i 1910- 1911 begyndte 
jeg at tage aktiv Del i Luftsporten. 

Jeg startede med Ballonopstignin
. ger og var første Gang oppe med Kap

tajn Ullidtz og senere et Par Gange 
med Kapt~jn Seidelin. 

Jeg beg-yndte paa Flyvningen i Vin
teren 1911- 12 og fortsatte i 1912- 13 
sammen med Prins Axel og Premier
løjtnant Hoeck, idet vi om Sommeren 
var udkommanderet med Øvelses
eskadren. Flyvningen foregik ude paa 
Kløvermarken, og som Øvelsesmaskine 
benyttede vi Robert Svendsens tidli· 
gere :,Glentene og Søren Severinsens 
>Kolonihavene. Det var under primi
tive Forhold vi lærte dengang. 

- - Den 9. Februar 1913 naaede 
jeg at faa det internationale Flyvecer
tifikat Nr. 9.c 

• • • 
I Vinteren og Forauret 1914 gen

nemgik Laub en videre Flyveuddan-
, nelse i Frankrig, hvor han fløj paa 

Farmans Flyveskoler i Bue og Etam
pes og fra 1915 til 1918 var han Le
der af Marinens >Flyvebaadsstation«. 

I 1923 tog Laub, der var blevet 
Kaptajn, sin Afsked fra Marinen og 
blev ansat som Direktør for Vest-

indisk Kompagni paa Set. Thomas, 
hvorfra han vendte tilbage i 1932 for 
at modtage den betroede Stilling som 
Direktør for Københavns Havn. 

Til Trods for de mange Aars Fra
vær havde Direktør Laub dog- bevaret 
Interessen for og Kærligheden til 
Flyvningen. I 1933 blev han indvalgt 
i DKDAS' Bestyrelse, og fra Juni 1936 
til Juni 1937 var han Selskabets For
mand. 

Fra Juli 1940 var Direktør Laub 
Medlem af Det Danske Luftfartsel
skabs Bestyrelse og ligesom han altid 
fulgte Begivenhederne inden for Ae
ronautisk Selskab med stor Interesse, 
var han meget interesseret i Luftfart
selskabets Forhold og havde som 
gammel Flyver særlige Kvalifikatio
ner for at løse den Opgave, Aktionæ
rerne havde betroet ham. 

Direktør Laub fik ogsaa inden for 
Flyvningens Kredse mange Venner, 
der vil bevare Mindet om en dygtig, 
elskværdig, nobel og rettænkende 
Personlighed. 

M. P. Eskildsen. 
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Fia.-rnø-FIJveklubbea.-nes 
Fa.-ernfids111ulighede.,. 

DA Del Dan°ske Luftfartselskabs Per
sonale den 12. Marts 1943 stiftede 

sin Flyveklub, var den ikke tænkt som 
et Krigsfænomen. DDLs Flyveklub blev 
startet med Fremtiden for Øje. Med det
te som Baggrund .maa det formodent
lig være slaael fast, at jeg tror paa Fir
ma-Flyveklubbernes Fremtid. Indenfor 
DDL slog Tanken straks an, Klubben 
blev en virkelig Sukces, ikke blot paa 
Papiret, men ogsaa i positive Resultater. 
Da vi sluttede 1944 havde vor Firma
Flyveklub, den første i Danmark. ikke 
mindre end 72 Medlemmer, og der er 
ikke mange Procent heraf, som ikke har 
det Maal at blive aktive Sportsflyvere, 
saa snart Forholdene tillader det. 

Flrmaklubbens 
Formaal. 

DDLs Flyveklub har som Formaals
paragraf at give sine Med

lemmer den billigste Adgang til at er
hverve og vedligeholde Certifikat som 
Motor- og eventuelt Svæveflyver. Det er 
ogsaa vor Klubs Opgave at søge at give 
Medlemmerne den billigste Adgang til 
aktiv Flyvning med Sportsluftfartøjer. 

Nu kan man maaske sige, at det laa 
snublende nær, at netop Det Danske 
Luftfartselskabs Personale oprettede en 
Firma-Flyveklub. I denne Betragtning 
kan jeg ikke blive uenig med nogen, jeg 
er tværtimod glad for, at det blev DDLs 
Funktionærer, der kom til at gaa i Spid
sen for denne Tanke. Flyveinteressen in. 
denfor DDLs Personale har ogsaa før 
Krigen været til Stede rent personlig. 
Det fremgaar af, at flere af DDLs Med
arbejdere naaede at tage Sportsflyver
certifikat, før Flyvningen standsedes. 

Virksomhedernes 
Medvirken. 

M EN naar det er sagt, tror jeg ogsaa 
at kunne sige, at selve Ideen i Fir

ma-Flyveklubberne har store Muligheder 
for at kunne bære i den Udviklingspe
riode, der kommer efter Krigen. En For
udsætning for at en Firma-Flyveklub 
kan etableres er, at den paagældende 
Virksomhed støtter den. Det er sikkert 

Af Poul Beck Nielsen. 

Formanden for Danmarks før
ste Firma-Flyveklub, Direktions
sekretær Poul Beck Nielsen, for
tæller i denne Artikel om Det 
Danske Luftfartselskabs Flyve
klub og fremsætter en Række in
teressante Betragtninger om 
Chancerne for at starte lignende 
Klubber i de store Industriselska
ber og Institutioner Landet over. 

meget faa Funktionærer, der har Raad 
til at ofre det Kontingent, der skal til 
for at drive en saadan Klub, saafremt 
den ikke faar den nødvendige økonomi
ske Støtte til Indkøb og Vedligeholdelse 
af Materiel. I de senere Aar er de fleste 
større Virksomheder og Institutioner 
herhjemme kommet ind paa at drive en 
rationel Personalepolitik, og jeg vil anse 
det for et udmærket Led i denne Politik 
at yde Tilskud til Firma-Flyveklubber. 
En Firma-Flyveklub vil ikke alene give 
Sammenhold og Kammeratskab indenfor 
den paagældende Virksomhed, den vil 

ogsaa styrke Virksomhedens Forhold til 
sine Funktionærer, idet l\Iuligheden for 
al dyrke en Yndlingsinteresse vil forøge 
Persdnalets good-will over for Virksom
h~den. Prøv blot at tænke paa, hvad 
F1rma-Fodboldklubberne og de andre 
Idræts. og Underholdningsforeninger in
denfor de store Virksomheder har bety
det i de senere Aar. Jeg tror fuldt og 
fast, at mange af de store Virksomheder 
og vel ogsaa mange Institutioner vil være 
lydhøre overfor Tanken, hvis den frem
føres pan en fornuftig Maade. 

Motor- og 
Svæveflyvning. 

SAA er der selvfølgelig Spørgsmaalet 
om, hvorledes Sagen i Praksis skul 

gribes an. En Firmaklub maa naturlig
vis raade over en Sportsmaskine, der 
bande kan bruges tiJ Undervisning og til 
Udlejning. Indenfor DDL luses disse Op. 
gaver mnaske lettere end undre Steder, 
bl. a. fordi vore Luftkaptajner i Forstaa . 
else af vor Ide stillede deres Arbejds
kraft gratis til vor Rnadighed som Læ
rere. Efter Krigen mna man imidlertid 
gaa ud fra, at der vil blive fremstillet 
billige Maskiner, og at der vil blive ud
dannet sna mange Flyvelærere, at Fir
maklubber i By og paa Land ikke vil 
have svært ved at løse de Problemer. 

Jeg hører til dem, der betragter 
Sportsflyvning som Idræt, men jeg er 
ikke blind for, at Svæveflyvning er en 
udmærket Forskole for Motorflyvning, 
derfor har vi ogsaa i DDLs Flyve-Klub 
Svæveflyvning pna vort Program og det 
vil jeg mene, at kommende Firn'.ia-Klub
ber ude i Landet ogsaa bør have. I Fjor 
havde vi 235 Svæve-Starter i DDLs Fly
veklub, og der blev taget tre A-Diplomer. 
H a r ry P a 1 s h o f, F i n n P o u 1 s e n 
og A 1 f Svendsen samt et Svævefly
vercertifikat (Overlund-Cl M a x W e s t
p ha 11. 

Luftkaptajn Kierkegaard var vore 
Svæveflyveaspiranters dygtige og opof
rende Instruktør. Det var ogsaa Kierke
gaard, der ledede vore teoretiske Kursus 
sidste Vinter. 26 af Klubbens Medlemmer 
gik op til Eksamen, og 98 pCt. bestod. 

De fleste af disse drømmer selvfølge
lig om at blive aktive Sporlsflyvere, naar 
Krigen er forbi, men d el vil afhænge af 
de Tilskud, DDL til sin Tid kan yde vor 
Klub. Vort Maal er iøvrigt at faa en 
Sportsmaskine til Skolebrug og en til 
Udlejning. 

Firmaklubbernes 
Organisation. 

SAA rejser der sig et helt andet Spørgs
maal: Firma-Flyveklubbernes Orga

nisation. DDLs Flyveklub er tilsluttet 
Aeronautisk Selskab, del mener jeg 
fremtidige Flyve-Klubber bør være, ikke 
blot af Hensyn til det tiltalende i En
hedstanken, men ogsaa af rent prakti 
ske og økonomiske Grunde. fordi den 
kommende Statsstøtte til Privatflyvnin
gen antagelig bliver formidlet under 
Aeronautisk Selskabs Auspicier, en Løs 
ning, som bestaaende Fortilfælde 
Idrætsorganisationerne taler for. 

Po u 1 B e c k N i e 1 se n. 

DDL's Funktionærer til 
Svæveflyveundervisning. 
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BHT-1 A - en ny svensk Sportsmaskine 

F OR nogen Tid siden demonstreredes 
en af de første helt svenskkonstrue

rede og svenskbyggede Civilflyvemaski
ner. Det var Skandinaviska Aero AB -
ikke at forveksle med det danske S kan
d i n a v i s k e A e r o I n d u s t r i A/S 
- der fremviste sin Lilliput-Sportsmaski
ne BH T-1 A, et ensædet, lavtvinget Mo
noplan. Begivenheden fandt Sted paa 
Bromma og havde samlet en stor Kreds 
af Flyveinteresserede. 

Trods sin Lidenhed, er den nye Maski
ne forsynet med ekslusive Finesser. Ma
skinens Spændvidde er kun 6 Meter og 
dens Længde er 5,8 Meter, Højden er 
kun 1,70 Meter. 

Den lille Maskine har optrækkeligt 
Landingsstel. Hjulene trækkes op ved en 
automatisk Anordning, der sidder lige 
foran Føreren. Hjulene drejes en halv 
Omgang og dækkes derefter af Strøm
linieskærme. For at beskytte Fører og 
Maskine ved en eventuel Mavelanding, er 
Maskinen under Førerkabinen forsynet 
med en ekstra stærk Duralplade, og bag 
Førersædet er der anbragt en speciel 
Stødpude. 

Kabinen er rummelig og giver god Ud
sigt, og Mulighederne for Sigtbarheden 
forhøjes yderligere ved, at Førersædet 
kan sænkes og hæves efter Behag. Kabi-

Udkommer 1 Gang maanedlig 

Pris: Kr. 7.20 pr. Aargang 
60 Øre pr. Nummer + Porto 

Aargang 1942 - 43 - 44 faas komplet 
indbundet Kr. 7.80 - i Hefter Kr. 7.20 

Kan bestilles hos 

FL YV's FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN 

Vesterbrogade 60 . Kbhvn. V. 

(Fra vor Korrespondent) 
Stockholm i Februar. 

nens Tag kan fjernes med eet Greb, saa
ledes at Føreren hurtigt i en given Situa
tion kan komme ud af Maskinen. 

Halefinnen og Stabilisatoren er origi
nal i Linie og Funktion. Finnen er delt i 
to, saaledes at de nederste Del af Finnen 
virker som en bevægelig Afslutning paa 
Maskinens Krop. 

I sin nuværende Version er den lille 
Sportsmaskine forsynet med en 60 HK 
Motor af Typen Walter •Mikro n 4• 
II. Med denne Motor er Maskinens Topha
stighed 240 Kilometer i Timen. March
J)astigheden er omkring 200 Kilometer. 
Men BHT-lA kan ogsaa udrustes med 
kraftigere Motorer for Eksempel C i r r u s 
M i n o r paa 63 HK eller H i r t h H M 
5 0 4 A paa 105 HK. 

Det er tre svenske Civilingeniører, der 
staar som Konstruktører af Maskinen. De 
er alle knyttet til Skandinaviska Aero's 
Flyveværksteder og hedder Er i k 
Brat t, Prøveflyveleder og Værksteds
chef, K a r 1-E r i k H il f i n g og B j ø r n 
T ø r n b l o m, men ialt har seks Mand 
været besk~ftiget ved Konstruktions
arbejdet, som har taget et Aar. Der blev 
udarbejdet over 4000 Udkast, og der fo
religger 2500 renskrevne Beregningsblade. 

De første Prøveflyvninger fandt Sted i 
December 1944 og viste, at Maskinen er 
i international Særklasse. Man regner 
med, at den vil kunne slaa mindst tre 
Verdensrekorder. 

Ikke mindst som Kunstflyvemaskine 
skal BHT-lA være særdeles velegnet. Den 
kan bl. a. stige med en Hastighed, som 
selv den bedste Jager vil misunde Lilli
put'en. 

U l f H a l l v i g, 

BBT's Data: 
Flyvvægt 365 kg, Længde 5,8 m, Højde 

1,7 m, Max-Hast. 240 km/tim. March
Hast. 200 km/tim., Stig-Hast. 5,2 m/sek., 
Tophøjde 7,500 m, Flyvestrækning 900 
km. 

Øverst ses BBT-1A: paa Bromma klar 
Hl Start. I Rækken tllhøjre ses Maskinen 
forfra paa det øverste Blllede, derefter 
Lllliput'ens Cockpit og nederst den bevæ
gelige Bagkrop. 



lAf Kaptajn John Foltmann j 
Den førende Atlanterhavs-Lufthavn, 

I disse Dage er Lufthavnen Prestwich 
i Skotland den førende Lufthavn for 
Trafiken over det nordlige Atlanterhav, 
og det er ikke saa faa Flyvemaskiner og 
Passagerer, der hver Dag starter og lan
der paa denne vestskotske Lufthavn. Re
korden for Antallet af Flyvemaskiner, 
som er landet i Prestwick efter at have 
foretaget Turen over Nordullanten er 65 
paa een Time, og der er Dage med over 
eet Tusinde Passagerer. Naar man har 
foretrukket at anvende denne Lufthavn 
som Endestation for de transatlantiske 
Flyvninger, er det fordi den er et af de 
mest taagefri Steder i Storbritannien. Den 
har to Startbaner, hvis Længde er hen
holdsvis 2 km og 1,4 km, og hvis Bredde 
er 80 m. 

For en Maaned siden kunde ftn af Fly. 
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verne, som regelmæssigt gæster Prest
wick, fejre et sjældent Jubilæum. Det var 
Luftkaptajn W. L. Steward • i British 
Oversea Airways, som gennemførte sin 
Atlanterhavsflyvning Nummer eet Hun. 
drede. · 

En Kvinde prøvefløj V-1. 
Bf ter hvad der meddeles havde Ty

skerne nogle Vanskeligheder ved Prø
verne med de11 flyvende Bombe V-1, 
men de blev overvundet, fordi de11 
ke11dte lyske Svæveflyver, Frk. Ha11na 
Reitsch frivilligt paalog sig at flyve 
med om Bord i et af Projektilerne, og 
det lykkedes hende ogsaa at finde ud 
af, hvad der var i Vejen. 

Det viste sig nemlig under de før
ste Prøver, at Rorerne blev revet løse 
efter ganske kort Tids Forløb, og det 

var ikke muligt at opdage, hvori Fej
len laa. Man besluttede derfor at an
bringe en Person i Bomben, for at 
vedkommende gennem et Periskop 
kunde følge, hvad der foregik. Hanna 
Reit.sch meldte sig frivillig til dfasc 
farlige Job, og hun var den rette der
til, fordi hun ikke vejer mere end 49 
kg. llu11 blev anbragt i det Rum i den 
flyvende Bombe, hvor Sprængsloff et 
ellers har sin Plads, og herfra lykke
des det hende at gøre saa gode Iagt
tagelser, at Fejlen kunde rettes. Prø
vet lyvningerne kostede hende imid
lertid adskillige drøje Knubs. 

MOTORER PAA 5000 HK, 
Rekorden for en Flyvemotors Heste. 

kraftydelse har hidtil været 3000 HK, 
men nu meddeles det fra U.S.A. at 
lnan derovre er i fuld Gang med al 
prøve paa at konstruere en Flyve
motor paa 5000 HK. Foreløbig regner 
man imidlertid ikke med, al den nye 
Kæmpemotor skal komme paa J\farke
det, fordi, som man siger, det tager 
5- 6 Aar at frembringe en ny Motor
type. 

Modelflyvningsorganisation I Svejts. 

D EN kendte Modelflyver Per Weis
haupt skriver i Svensk Flygtidning 

en interessant Artikel om Modelflyvnin. 
gen i Svejts, bl. a. skriver han: - - -
Aar 1939 overtog den svejtsiske Aeroklub 
den nationale Organisation. Aeroklubben 
bestaar af 22 Sektioner, fordelt over hele 
Landet. Disse selvstændige Foreninger 
har Grupper for Motor-, Svæve_ og Mo 
delflyvning, Aar 1942 fandtes der hen
holdsvis 11, 52 og 102. Disse 102 Model
flyvergruppers Arbejde ledes af Aero
klubbens Modelflyverkommission, som 
vælges af specielle Delegerede. Endvirlert! 
afholdes en raadgivende Modelflyver
konference. Grupperne, som allsaa svarer 
til vore lokale Klubber, er samml'nslut
tede i Sektionskredse, hver med en Sek
lionsmodelflyveleder i Spidsen. I Konkur. 
rencehenseende udgør flere Sektionskred
se en Flyveregion, indenfor hvilken Ud
tagelsen lil de nationale Konkurrencer 
sker. - - - - Modelflyvegrupperne 
udformer selv sine Love, m en de skal 
indeholde Aeroklubbens Normalregler. 
Medlemmerne inddeles i: l{adetter (12-
16 Aar), Juniorer (16-20 Anr) og Senio
rer (over 20 Aar). Juniorer og Seniorer 
betaler en lille Aarsafgift til Aeroklub
ben, og Seniorer skal - dog til reduceret 
Pris - abonnere paa Schweizer Aero 
Revue. Samtlige Medlemmer sknl betale 
en lille Ansvarsforsikringspræmie for 
Modelflyvning, 

Foruden de officielle Grupper findes , 
uafhængig af Aeroklubben, sankaldte 
Skolegrupper, som ledes af en Lærer og 
er underlagt Skolemyndighederne. Disse 
Grupper kan ogsaa deltage i officielle 
Konkurrencer. Man ser allsaa, ut den 
svejtsiske Skole har indset Modelflyvnit;1-
gens Betydning. 

Tysk Fjernbomber paa fire Hjul, 
Den tyske Fjernbomber Heinkel 

177, som er en af det tyske Luftvaa
bens nyeste Typer, har faaet et andet 
Understel end det oprindelige, idet 
der er blevet anbragt to Hjul i hver 
Side af Understellet. 



NY SVENSKBYGGET JAGER, 

Svenska Aeroplan Akliebolaget (SAAB) 
har konstrueret en ny eensædet Jager, og 
man er i fuld Gang med Seriebygningen. 
Den nye Jager, som har fnaet Betegnelsen 
J-21, adskiller sig i væsentlig Grad fra 
SAAB's undre Typer, idet den vædske. 
kølede Rækkemotor er anbragt i Krop
pens bageste Del or;: driver en Trykpro
pel. Kroppen, som er forholdsvis kort, er 
anbragt midt imellem lo Haledragere, der 
bærer Halepartiet. J-21 har fnaet el tre
hjulet Understel, og del er første Gang, 
at denne Understelsanordning anvendes 
paa en svenskhygget Flyvemaskine. Det 
forreste Landingshjul er anbragt i Krop. 
pens Næse. Hvordan Bevæbningen og 
Præstationer er, foreligger der intet om, 
men ifølge hele sin Konstruktion kan 
J-21 hære en meget kraftig fremadrettet 
Bevæbning, anbragt forude i Kroppen. 
Dens Flyveegenskaber skal være over. 
ordenllig gode, og man fremhæver navn
lig, al den er velegnet til Landing paa 
mindre Pladser. 

Engelsk Trafik-Kæmpe, 

Her er en Tegning af den nyeste engelske 
Trafikmaskine bygget af Lancasler-Fa
hrikerne. Den har Plads til 53 Passagerer 
og 5 Mand Bi;sætning. Maskinen er un
der Bygning og Lænkes indsat paa Allan• 
terhavsrulernc efter Krigen. 

Danske Svæverekorder 
FLYV bringer her en samlet Oversjgt 

over de bedste danske Svæveflyvnings• 
resultater indenfor et Tidsrum af 7 Aar. 
l Løbet af .dette korte Aaremaal er Varig• 
hedsrekorden vokset fra 36 Sekunder til 
12 Timer: 
2.8.32. H. G. Hansen, Pirat, Hcrstedve

ster, 30 Sekunder. 
U.4-.36. Ulrik Birch, Grunau Baby, Tisvil

de, 34 Minutter. 
22.8.30. Otto Weibel, Kasse) 20, Tisvilde, 

2 Tim. 38 Min. 
1U3fi. Otto Weibel, Kasse) 20, Tisvilde, 

3 Tim. 2 Min. 
1!)30. Ejvind Vøgg, Grunau Baby, Sild, 

0 Tim. 10 Min. 
15.9.37. Harriet Førslev, Hhiinbussard, 

Grunau, 7 Tim. 25 Min. 
22.5.38. E . Ploug Hansen, Stevns, 

5 Tim. 32 Min. 
22.5.38. Gunnar Larsen, Slamer, Stevns, 

0 Tim. 30 Min. • 
20.7.38. Gunnar Christiansen, Stamer, 

Lønstrup, 0 Tim. 33 Min. 
Aug. 38. Gunnar Christiansen, Slam. ~. 

Lønstrup 7 Tim. 59 Min. 
7.6.1939. Jens Eriksen, Stamer, Lønstrup, 

12 Tim. 

LUFTTRAFIKEN I u.s.A. 
Ved en Gennemgang af de amerikanske 

Luftfartselskabers Opgørelser for 1944 
viser det sig, at Antallet af Passagerer er 
blevet forøget med 20 pCt. i Forhold til 
Anret 1943, Antallet af gennemfløjnc Ki
lometer er blevet forøget med ca. 25 pCt., 
og Godsbefordringen og Luftpostbefor
dringen er omtrent blevet fordoblet. 

Livlig Trafik. 

lfol!fe de sene.~le Eflerrelninger skal 
det amerikanske Flyvevæsens Trans
portaf deling være oppe paa rent ud 
fantastiske Præstationer. Det siges, 
al der hvert tyvende Minut gaar en 
Transportflyvemaskine over Atlan
ten, og over Stillehavet skulde de1· 
ifølge Slalistiken være 1 Time 42 
Minutter mellem hver Maskine. El
le de Tal, der opgives, skulde der 
pr. Døgn gaa 1lf4 Maskiner paa Ru
terne via Inclien- l(ina, 65 over At
lanten og 1 lf over Stillehavet. Bla
det tilføjer, at man i velunderrette
de Kredse stiller sig noget skeptisk 
over/ or disse store Tal. 

Det elegante Rekordplan »Kranich«, som anvendes I stor Udstrækning af de svenske 
Svæveflyvere: Ogsaa som Omskolingsplan og til Blindflyvning samt flere andre For

maal anvendes det. Del her afbildede Svæveplan er tosædet. 
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~O~IDISIK modJ-SA\MA\~IBIEIIDIE 
LIGE siden 1937 har der ved forskelli

ge Lejligheder været Røster fremme 
for at søge et intimere Samarbejde mel
lem Modelflyverne i Finland, Island, Nor
ge, Sverige og Danmark. Imidlertid har 
•Svensk Flygtidningc taget Initiativ til 
for Alvor at bringe dette vigtige Spørgs
maal frem mod en Løsning ved at bringe 
en Leder af den kendte svenske Model
flyver Sigurd Isacson. Han gør opmærk
som paa, at det først og fremmest gæl
der om at skabe en Række Fællesregler, 
idet Modelflyveorganisationerne i de for
skellige Lande hver for sig har udarbej_ 
det og følger Regler, der paa mange Om
raader er saa forskellige, at en Sammen
ligning af Modelflyveresultater ikke uden 
videre kan foretages. 

Foreløbig er der fra finsk og svensk 
Side blevet offentliggjort en Del Syns
punkter, af hvilke det fremgaar, at der 
er Enighed om, at man maa komme til 
en Løsning. Man har gjort sig klart, at 
dette kun kan ske ved at alle Parter gi
ver lidt efter. 

* 

NOGET af det første og vigtigste bli
ver at skabe ens Konkurrence- og 

Rekordbestemmelser, idet nordiske Lands
kampe saa snart som muligt vil komme 
i Stand. Det kan her nævnes, at DMU i 
1942 og 1943 forgæves forsøgte at faa 
svenske Hold herover, ligesom vi flere 
Gange har haft Indbydelse til Finland og 
Sverige, men har maattet blive hjemme. 
Derimod har der med vekslende Udfald 
været afholdt finsk-svenske Landskampe. 

Først maa man komme overens om 
Klasseinddelingen. Vi har langt flere 
Klasser end de andre Lande, og iøvrigt 
gik vi for nogle Aar siden over til at ind
dele efter Planareal (ligesom Wakefield
reglen), mens de øvrige Lande endnu hol
der sig til Spændviddeinddelingen. Denne 
er mere praktisk, men ikke saa retfærdig. 

M. H. t. Planbelastning og Kroptværsnit 
fulgte vi tidligere helt FAI-Reglerne, 
mens f. Eks. Svenskerne kun i ringe 
Grad gjorde dette. Her er vi allerede 
kommet hinanden nærmere, idet vi for 

Af Jørgen Gamst. 

Med Udgangspunkt I svenske Planer 
om udvidet Samarbejde mellem de nor
diske Modelflyvere, fremsætter Jørgen 
Gamst I denne Artikel en Række generel
le Betragtninger over Problemers forskel
lige Sider og udtaler Haab om, at Sven
skerne vil tage Inlllatlvet hurtigst mu
ligt. 

den mindste Klasse Svævemodeller har 
strøget disse, mens Svenskerne til Gen
gæld har udstrakt FAI-Reglen. 

Vedrørende Startmetoder maa vi her
hjemme sikkert indrette os paa, at der 
kun vil blive brugt Vindestart ved Høj
start af Svævemodellerne. Hertil ved jeg, 
at mange vil protestere kraftigt, men den 
overvejende Mening er nu saadan, især i 
Sverige. FAI-Rcglens uretfærdige Lige
stilling af 200 m Spilstart- og 100 m Løbe. 
startsnor har Svenskerne imidlertid for
ladt, Finnerne har fulgt dem, og vi og
saa paa · Konkurrencernes Omraade. 

* 

H VILKE Konkurrencer skal der afhol
des? Det bedste Forslag ligner vore 

Danmarksmesterskaber og gaar ud paa, 
at der aarligt skal holdes nordiske Me
sterskaber for Motormodeller, Svæve
modeller, Brændstofmodeller og inden
dørs Modeller, en i hvert Land. I Stedet 
for at hvert Land altid skulde afholde 
det samme Mesterskab, foreslaar jeg, at 
det skal gaa paa Omgang ligesom vore 
DM'er. Herved opnaas den mest retfær
dige Løsning. 

Af væsentlig Betydning vilde det ogsaa 
være at faa en ensartet Klassificering af 
Modelflyverne, saaledes som Svæveflyver
ne har det over hele Verden med deres 
A, B, C, Sølv-C og Guld-C. I Øjeblikket 
gælder meget forskellige Eliteflyverregler. 

I Danmark har vi kun Juniorprøven og 
Eliteprøven, sidstnaevnte opdelt i 3 Gra
der. I Sverige er der for det første For
skel paa de forskellige Klassers Krav, 
hvilket kan være rimeligt, men som kom
plicerer Sagen. Derimod er der en bety
delig jævnere Stigning i Kravene for de 
forskellige Grader f. Eks. for mellemstore 
Svævemodeller (S 2): Jernmærket: 1 Flyv. 
ning paa 30 sek. Bronzemærket: 2 Flyv
ninger paa mindst 55 sek. Sølvmærket: 
3 Flyvninger med mindst 100 sek i Gen
~emsnit. Guld: 3 Flyvninger med mindst 
200 sek og endelig Elitemærket, der kræ_ 
ver 3 Flyvninger med mindst 300 sek i 
<;iennemsnit. 

• 
F OR at skabe en grundig og livlig 

Kontakt mellem de nordiske Model
flyvere foreslaas Oprettelsen af et fælles 
Modelflyveblad, enten udgivet i hvert 
Land med samme Indhold paa eet Sprog 
eller eet Sted paa alle Sprogene. Et saa
dant Blad vil være særdeles gavnligt, da 
det hurtigt og uden Omveje kan offent
liggøre tekniske og organisatoriske Frem
skridt, optage Spørgsmaalene til Debat 
og iøvrigt beskæftige sig med meget, som 
keder Ikke-Modelflyverne blandt de al
mindelige Flyvetidsskrifters Læsere. 

En meget interessant Bemærkning 
gaar ud paa, at nordiske Modelflyvere ef
ter Krigen samlet bør fremkomme med 
de stærkt tiltrængte Ændringsforslag til 
FAI-Reglerne. De fællesnordiske Regler 
for Eliteprøver etc. kunde ogsaa dann() 
Grundlaget for internationale Regler. 

De nordiske Modelflyvere haaber nu 
blot paa, at KSAK snart vil tage Initiati. 
vet til indledende Forhandlinger i saa 
stor Udstrækning, som Forholdene tilla
der det. Foreløbig skader det i hvert 
Fald ikke at diskutere det indenfor de 
forskellige Lande. Og iøvrigt vilde det 
være glædeligt, om ogsaa Svæve. og Mo
torflyveorganisationerne forberedte det 
Samarbejde, som forhaabentlig i en ikke 
for fjern Fremtid kan føres ud i Livet i 
Norden. 

,Jørgen Gamst. 

SIMONSEN & 

FREDERIKSHOLMS KANAL 4 
KØBENHAVN K. 

NIELSEN A/s 

cStockholm ~almo {;oteborg :JCelsingf ors 
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Trafiken 
paa Københavns 

Lufthavn 
Den nylig udsendte Statistik over 

Trafiken paa Københavns Lufthavn 
for 1944 viser Nedgang i Forhold til 
Aaret 1943. Antallet af Passagerer 
(incl. Transitpassagerer) er gaaet ned 
fra 37.850 til 30.139; Passagerer eks
klusive Transitpassagerer er hen
holdsvis 27.526 og 21.307: medens der 
i 1943 var 3.533 ankomne og af gaaede 
Luftfartøjer, var der i 1944 kun 2.844: 
Nedgangen i Godsmængden er for
holdsvis ringe: 1943 kunde opvise 
961.719 kg og 1944 848.238 kg. 
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Modelbygningen er begyndt i de danske Skoler 
Interessante Udtalelser til FLYV af Sløidinspektør 0. Oalatius. 

I de svenske Skoler er Undervisnin
gen med Modelbygning indgaaet 

som et Led i Sløjdundervisningen. En 
Del af den svenske Skoleungdoms 
ældste Drengeklasser har i Vinter 
bygget Flyvemodeller, og Skolekon
kurrencer vil blive arrangeret. 

Herhjemme er Opgaven taget op af 
det københavnske Skolevæsens Sløjd
inspektør G. Galatius, som har gjort 
en positiv Indsats for, at Modelunder
visningen indgaar i de ældste Dren
geklassers Sløjdarbejde. 

- I 1942 indbød vi københavn
ske Sløjdlærere til et Kursus i Model
bygning under Ledelse af Dansk Mo
delflyver Unions Formand, Kommune
lærer Knud Flensted-Jensen, udtaler 
Sløjdinspektør Galatius til FLYV. 

- 25 Lærere lærte at bygge en fly. 
vefærdig Model. 

I Aar har to københavnske Skoler 
taget Modelbygningen med i Under
visningsprogrammet, og jeg er meget 
spændt paa at se Resultatet af denne 
Udløber af Sløjdarbejdet. Det er mu
ligt, at endnu flere Skoler følger efter, 
men man maa ikke glemme de Mate
rialevanskeligheder, denne særlige 
Undervisningsform møder i Øjeblik
ket. 

Det økonomiske Problem vil Model
undervisningen i Skolerne ikke kom
me til at strande paa, og selvom vi er 
noget handicappet i Forhold til Sven
skerne, hvis Sløjdklasser kun er paa 
12-14 Drenge, mens vore er paa 30 
- 34, mener jeg nok, at det vil være 

muligt at give Undervisningen et in
dividualistisk Præg. Det vil være en 
mærkelig Dreng, der ikke har Lyst til 
at være med til Modelbygning •. .. 

Don Q. 

* 
Et Par Ord 

om en Bog 

JEG fik forleden Dag tilfældigvis fat i 
en svensk Drengebog •Svæveflyveren« 

skrevet af Gustav Lindwall, oversat til 
Dansk af William Jensen og udgivet af 
Branners Forlag. Bogen i sig selv er god 
nok, og vilde have givet vore danske 
Drenge et udmærket Indblik i Svæve
flyvesportens mange forskellige Faser, 
hvis blot den ikke havde været saa daar. 
ligt oversat. Oversætteren synes hverken 
at beherske Dansk, Svensk eller Svæve
flyvning. 

Her er nogle Eksempler fra Bogen. I 
Parenthes har jeg anført, hvad der for
mentlig har skullet staa paa Dansk. 
Hvad skal man sige til følgende Beskri
velse af Skoleglidere: •Her har I tre 
G 1 i d e f 1 u g t s p 1 a n er (Skoleglidere). 
En Schulgleiter bestaar hovedsagelig af 
en Mede og et Par Vinger, som er gjort 
fast ovenfor Meden, saa højt, at en Per
son kan sidde oprejst under dem. Paa 
Vingerne sidder der Styre ror (Ba
lanceklapper), som bestaar af drejelige 
Planer, der arbejder i modsat Retning, 
saadan at Glideplanet g a a r s k æv t. d. 
v. s. k o m m e r t i 1 a t h æ 1 d e ( !) Her 
ser I Ha ands pagen (Styrepinden), 
som kan bevæges i alle Retninger. Den 
staar i Forbindelse med baade Højde. 
og Styreror. Trykker man paa Spa
ge n, kører man Næsen nedad . .. . For 

~ m ~ i m ~ ; - ! 
.., i 2: ! ! 

Fastspændingssele staar der S i k k e r -
h e d s r e m eller R e m t ø j , og Flyveren 
bliver b u n d et eller su r ret (spændt) 
fast i S i d e r u m m et. En Flyver sæt
ter sig op i den ene af Kabinerne i en 
Kranich og Oversætteren skriver: •Einar 
satte sig paa Faldskærmen i det smalle 
S i d e r u m, og han blev b u n d e t faste. 
Det er fuldstændig meningsløst. ,Den nye 
Kranich en (svensk Endelse) havde Dob. 
beltk om mand o (Dobbeltstyring)•· 

En Spilstart beskrives paa følgende 
Maade: •Paa det store Fe It (Mark) øve. 
de C-Holdet sig i sine Grunau Babies, 
der b 1 e v vundet op (!). Sener c 
k o b I e d e s V i n d e n t i 11 Linen rulle. 
des op paa Tromlen og slæbte Planet 
over Feltet o.s.v. (Jeg gad vide, hvad en 
Dreng faar ud af den Mundfuld?) . For 
Gummitov staar Gummi I in e. •I Starten 
løsnedes Planet fra Fortøjningen og 
Gummiringene s I æ b ter. Det er 
det rene Sludder. Meningen maa være, at 
Gummitovets Ring slap (paa Svensk 
slii.ppte). Svæveplanerne sej 1 er (svæ. 
ver) s t a 1 d er (staller) eller s j okker 
nedad (sakker). Det lykkes Flyveren at 
finde Op strømme (Opvinde), og han 
har T y n g d e r t i 1 a t a f b a 1 a n c e r e 
(Trimvægte). Han kan ikke ud ski 11 e 
(skelne) Hang e t s (Skræntens Udstræk. 
ning. Et Sted •er det Slut med Termiken, 
saa her kan vi ikke falde•.??? 
Et andet Sted var han •kommet ud af 
Termiken og faldt ret antageligt. Han 
mærkede det paa Barografens Kurve. 
Men instinktivt gjorde han den rigtige 
Manøvre. V e d e t r e n t H e 1 d g 1 e d 
han nedad og naaede at finde 
e n n y T e r m i k b 1 æ r e. • Mærkeligt. 
hvad mon der har staaet paa .Svensk? 
Om Vindposen siges der, at den •stod 
lige ud og spændt som en fastspigret 
Kur ve (korv = Pølse) li •Kaptajnen 
kommanderede mig op i K ær r e n (vi 
bruger •Kassen« eller •Æsken«) for at 
udføre F 1 y v n i n g f o r V i d e r e -
kom n e r, og saadan fortsættes hele Bo
gen ud. 

Hvor havde det været praktisk, om 
Oversætteren eller Forlaget havde ladet 
en Flyver læse Oversættelsen igennem 
inden Trykningen. Det er en Skam, at en 
god Drengebog er blevet mishandlet paa 
den Maade. 

H a r ri e t F ø r ·s 1 e v. 
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BØGER OM FLYVNING 
Follmanns Flyvebog, hft. Kr. 4. 76, indb. Kr. 6.26. 
Fortæller om Flyvemaskinens Anvendelse i Krig og Fred 
og om dens mange forskellige Præstationer. 

Luftfartforsikringer 
overtages af J. Follmann, Hvordan flyver man?, Kr. 6.75, indb. 12.75. 

En populær og let forslnaelig Bog med mange Illustratio
ner, der giver Forklaring paa Flyvemaskinens Virkemid
ler og Instrumenter. Stort Format. 
K. Flensted-Jensen, Byg selv - lær andre, Kr. 4.75. 
Instruktion i Modelflyvning. Illustreret Vejledning i saa
vel Bygning som Flyvning med Flyvemodeller. 

Den nordiske Pool for 
Lliftf artf orsikri:°g 

Lommebog for Flyvning 1945, Kr. 2.50. 
Praktisk Lommekalender med mange Oplysninger om al 
Slags Flyvning. 
Hans Ostellus, Det moderne Luftvuoben (I), 'Kr. 5.85. 
Beskrivelse og Illustration uf Krigens Flyvemaskiner. 
Hans Ostellus, Kendte Flyvemusklnetyper, II, Kr. 5.85. 
Svæveflyvning: Red. af H. Wolff og S. A. Dalbro. Kr. 5.85. 
Tilrettelagt paa en Jet tilgængelig Maade, som gør Bogen 
lige velegnet til Selvstudium og Undervisning. 
Robert A. Wlnston, Styrtflyver, Kr. 4.75. 
En amerikansk Flyvers spændende og livligt fortalte Be
retning om Uddannelsen i Amerika. 
Sendes pr. Efterkrav eller mod Indsendelse af Beløbet i 
Frimærker. 
Alle Bøger om Flyvning ekspederes. 

Central 12.793 

F==========KUPON =========~ 

TIi FL VV's FORLAG, EJVIND CHRISTENSEN, Vesterbregade 60, København V. 

De bedes sende mig: ________________ _ 

Navn: _______________________ _ 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes af et
hvert Forsikringsselskab, der er tilknyt
tet Poolen, samt DDL's Billetkontorer 
i Industribygningen og i Lufthavnen. 

Adresse: 
Beløbet medfølger i Frimærker/bedes opkrævet. 

FLYY's SPØRGE-RUBRIK 
Besvaret af Aeronautisk Selskab. 
Jeg vil være Flyvemekaniker. - Hvis 

Lil ung Mand, som har Ønske om en 
Gang at blive Flyvemekaniker, skal for
berede sig allerede nu, hvad skul hun du 
foretage sig. Gun i almindelig Mekaniker
lære og snu søge ind ved Hærens eller 
Marinens Flyvetropper? Eller gives der 
en anden Udvej, f. Eks. specielle Kur-
sus? A. D. 
Svar: 

Den vordende Flyvemekaniker maa i 
Almindelighed først genncmgau sin Læ
retid som alle undre Mekanikere og af
slulle den med Svende-Bevis. Som ud
lært Mekaniker havde· han tidligere 
Chancer for at faa den specielle Uddan
nelse ved en af de militære Fiyveskolers 
Mekaniker-Klasse, men ogsan undre Ste
der foreligger denne Mulighed. Paa en 
Flyvemaskinefabrik eller paa Værkstedet 
i et Luftfartselskab er der Chancer for 
Uddannelse og Flyvemekanikercertifikn
lct kan her sælle foreløbigt Punktum for 

DK RAT M O" 10 Benzinmotor komplet 
10 cm - ca, 0,35 HK v. 6000 Omdr./Mln. 

Arbejdstegninger til "Kretmo" 4 - 10 - SO 
Uforarbejdede Dele til "Krelmo" 4 - JO • 30. 
Færd. Trendspoler - Stempelringe - Propeller. 

Alle Dele til omgeeende Levering. 

Arne Fog, EnghaveveJ 76, Kbh. v. Eva S70f- 3709 
Ba-oclllu ... ,. med p..,_ fH• ende9 ø••H•f 
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en god Uddannelse. Du vi herhjemme 
ikke har hverken Fabrikker eller Luft
fartselskaber snndnn i Flertål, fremgunr 
det jo alene heraf, at Vanskelighederne er 
store. Andre Udveje, specielle Kursus el
ler lignende, gives endnu ikke - mon 
ikke det kommer? 

* 
Hvad kqster l\luterlalesæt? Du jeg i 

•Børnenes Lommebog 1945 < havde læst, 
at man kan faa Tegninger og Mnleriale
sæl, vil jeg gerne spørge om, hvad det 
koster og hvor vi kun faa Mnlerinlesæl-
tet. Bent Sørensen. 

Svar: Materinlesæt liJ Begyndersvæ
vemodellen •Simplex < med tilhørende 
Tegning og Byggevejledning koster Kr. 
4.40 og kun fans bl. u. fra FLYVs For
lag, Veslerbrognde 60; andre l\lnterinle
sæt faas bl. a. hos Dansk Modelflyve
industri, Brogade 6, Odense. 

* 
G. Jensen spørger: 

Jeg vil meget gerne paa Svævcflyn!
lejr, og for ikke at staa for langt tilbage 
for undre Kammerater har jeg tænkt mig, 
al lære lidt Teori forinden. Jeg hnnber 
FLYV vil give mig nogle Oplysninger om, 
hvad der er del vigtigste at lære og hvor
dan man bedst tilrettelægger et Selv
studium? 

Jeg har •Lærebog for Svæveflyvere • 
(Svæveflyvning). 
Svar: 

Bogen om ,Svæveflyvning < giver Dem 
den Teori, De har Brug for, inden De 
skal i Lejr. 

For at blive uddannet i Svæveflyverlejr 

skal De være l\Iedlem af en J{lub, der er 
tilsluttet Dansk Svæveflyver Union. 

* 
Del er vel ikke muligt, al FLYV kun 

oplyse mig om, hvormeget Tegning til 
Skoleglider 38 og Skoleglidcrcn , Polyt • 
koster. Er det ved alle l\lonoplaner, at 
Siderore t ikke er anbragt nøjagtig lang• 
skibs? Frederik~hnvner. 
Svar: 

1) Skoleglider 38 kos ter Kr. 175,00, 
•Polyt , Kr. 50,00. 2) Sao ,::odt som altid. 
En Undtagelse er bl. u. de usymelriskc 
Flyvemaskiner. 

* 
Ti 1 Læser n c l 

Alle de Sporgsmaul, som FLYV paa 
Grund af Papirrestriktionerne ikke kan 
skuffe Plads til i Bladet, vil blive besva 
ret direkte til Spørgerne, nuar Helurportu 
medsendes. 

'I--

Tre Sfu.dielegafer. 

BESTYRELSEN for Pressens Luft
fartsmedarbejderes Fond, hvis 

Formand er Luftfartsdirektør Knud 
Gregersen, har uddelt Fondets Stu
dielegater for 1945. Aarets Legater er 
tildelt Overassistent Henning Betak, 
Det Danske Luftfartselskab, Assisten l 
Knud Amann, Det Danske Luftfart
selskab og Assistent ved Flyvevejr
tjenesten Ejner Vilhelm Jacobsen. 

• 
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Data: 
Anvendes i: Amerika, England, Rusland. 
Konstruktion: Lavvinget Helmetal-Mono-

Motor: 1 Stk. 1.2 cyl. Allison V. 1710, 
vædskekølet Rækkemotor paa 1.325 
HK. 

plan i Skalkonstruktion. 
Konstruktør: Alexander Cartveli. 
Fremstiller: Curtfr,s-Wright Corporation, 

Buffalo, New York. 
Anvendelse: Jager, Jagerbomber. 
Besætning: l Mand. 

Propeller: 3-Bladet Curtiss Pro pel med 
elektrisk Omstilling. 

Vægte: Tornvægt: 2.490 kg. Fuldvægt: 
3.170 kg. Planbelastning 142 kg/m~. 

Armering: 6 faste 7,5 mm Mg. i Planerne. 
Tophøjde: 10.600 m. 
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Flyvestrækning: 1.130 km. 
Understel: Elektrisk indtrækkeligt 

m. indfrækkeligt Sporehjul. 
Spændvidde: 11,40 m. 
Længde: 9,5 m. 
Planareal: 21,90 m~. 
Hastighed: Max: 590 km/t. March: 510 

km/t. 
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EN FLYVER BLIVER TIL - III. 

Svæveflyvning. 

En Flyvetur gav ham Mod paa flere; 
men hvordan skaffer man seks 

Kroner til en Rundflyvningstur paa 
10-15 Minutter, hver Gang man ab
solut ikke kan undvære en Flyvetur? 
og billigere eller gratis kan man ikke 
flyve ret længe. Men i en Svæveflyve
klub kan man ved en passende Ar
bejdsindsats sammen med en halv Snes 
Kammerater bygge sin egen Flyvema

skine, faa den godkendt og flyve med den næsten gratis - saa der meldte han sig ind. 
Det maanedlige Kontingent var ganske vist saa stort, at mange Cigaretter og Bio

grafture m. m. maatte aflyses, men Tegninger og Materialer til Skoleglideren skulde jo 
betales kontant. Det tog mange Arbejdstimer at hygge saadan en Skoleglider, men Længs
len efter at flyve selv gav uanede Kræfter. Spændende var det, naar han engang imel
lem var alene paa Værkstedet, at sætte sig i Svæveplanets Sæde, fatte Pinden med højre 
Haand, anbringe Fødderne paa Hammelen til Sideroret og saa lukke Øjnene og drømme, 
at han fløj. 

Bedre blev det dog, da Skoleglideren blev samlet ude paa Flyvepladsen, saa han og 
Kammeraterne fik begyndt paa Rutscheturene paa Grønsværen, og i Blæsevejr fik de 
Øvelse i at balancere Skoleglideren paa Meden ved Hjælp af Klapperne. De første Hop 
var smaa, og mange fulgte efter, men kun »lige ud«, efterhaanden højere og længere; 
hvert Hop endte med en mere eller mindre pæn Landing med efterfølgende Kritik, 
først af Flyvelederen og derpaa af Kammeraterne 
under Klargøring til næste Start. Til sidst fløj 
han hele Flyvepladsens Længde igennem ved 
hver Start, Landingerne blev bedre og bedre og 
Kritikken svagere. Endelig kom de fremmede 
Censorer, d. v. s. de af D. K. D. A. S. udpegede 
Kontrollanter ud paa Flyvepladsen til Certifikat
prøverne. De blev nemt bestaaet, og med den 
ene Maage i Knaphullet, tog han fat med væl
dig Energi paa Træningen til de næste Prøver. 

INT.A.VA .A.VIATION PRODUCTS 
SANKT ANNÆ PLADS 13 - KØIENHAVN K. 

Repræsenterende 

DET DANSKE PETROLEUMS AKTIESELSKAB og , VACUUM Oll COMPANY A/S. 



--•--DET KONGELIGE DANSKE 
AERONAUTISKE SELSKAB 
Kontor : Nørre Farlmngsgede S, Kbhvn. K. 
Tlf. : C. 7260A. Postgiro: 25680. 
Kontoret er normalt nnbent daglig Kl 15.30 
- 17.30, Lørdag Kl. 13.00- 15.00. 
Generalsekretæren træffes normalt dag
lig Kl. 16.00 - 17.00, Lørdag Kl. 13,30- 14.30. 
Dansk Luftsport • raad, Adr. O.K.D.A.S. 
Kassereren: Dronninggnnrds Alle 120, Holte. 
Postgiro : 60676. 
Aeronautisk Junior Klub Adr. : O, l{.0,A.S. 
Nr. Fnrlmngsgnde 3. Kbh. K. 

DANSKE FLYVERE 
Formand: Oberst Tage Andersen, Ll. Værløse. 

DANSK MOTORFLYVER UNION 
Formand: Trafikassistent A. T . H. Ohrt. 
Kont. St. Kongensg. 68 1 o. G., K. Tlf. Palæ 2096. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
Formand: !\furermester H. A. Ehlers, S. Sta
tionsvej 36, Slagelse. Tlf. Slagelse 354. 
Sekretær : Propagendachef !lfnx Westphall, 
Vesterbrognde 1, Kbh. V. Tlf. Central 8800. 
Kasserer : Værkfører K. Videbæk Kjeldfort, Ve
sterbrog. 36, Kbh. V. Tlf. Evn 3912. Postkt. 25521. 

DANSK MODELFLYVER UNION 
Formand : K. Flensted-Jensen, Knbbelejevej 21, 
Brh. Telf. Bella 3762 v. 
Sekretær : Ove Honsson, Olesvej 21, Holte. 
Telf. Frederiksdal 6169. 

AERONAUTISK JUNIOR KLUB, 
Søndag den 11. Marts 1946 Kl. 10,00 

præcis mødes vi paa Polyteknisk Lære
anstalt, Sølvgade 83, for at høre Ingeniør 
ved Statens Luftfartsvæsen E. Møller 
Hansen fortælle om ,Et Kig ind i Frem
tidens Flyvning• . Foredraget, der bland! 
andet omhandler Skrueflyvere, der kan 
lande paa en Tennisbane eller et fladt 
Tag, og raketdrevne Luftfartøjer med Ly
dens Hastighed, ledsages af Lysbilleder 
og en lang Række meget overbevisende 
og interessante Demonstrationer. 

Tag en Kammerat med, han er altid 
velkommen i A.J.K. 

v. p. 

* 
DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
Indkaldelse m Repræsentantskabsmøde. 

I Henhold til Lovenes § 8 og det sidst 
afholdte Repræsentantskabsmøde indkal
des herved til ordinært Repræsentant
skabsmøde i Fredericia, Søndag den 18. 
Marts 1945. 

Da det er umuligt paa nuværende Tids
punkt at afgøre, hvorledes Rejsemulig
hederne er om en Maaned, skal denne 
Indkaldelse kun betragtes som en pro 
forma Meddelelse. 

Ca. 8 Dage før Mødets Afholdelse vil 
endelig Indkaldelse eller evt. Aflysning 
blive tilsendt Klubberne. 

• 
Indholdsfortegnelse til FLYV Aargang 

1944 tilsendes gratis paa Forlangende fra 
FLYVs Forlag, Vesterbrog. 60, Kbhvn. V. 

* 
I Anledning af Meddelelsen i forrige 

Nummer af FLYV angaaende •Stam
gruppen •s Adresse korrigeres denne her
med til, at alle Henvendelser herefter 
skal sendea t.il Post Box 347. 

SPORTSFLYVEKLUBBEN. 
Nyl Teorikursus. 

KLUBBEN forsøger atter i dette For
aar at fortsætte med de saa popu

lære Teorikursus. Undervisningen, der 
som sædvanligt vil blive ledet af Over
flyveleder, Kaptajnløjtnant Sv. Aa. Dal
bro med sin udmærkede Lærerstab, stræk
ker sig over 2½ Maaneds Undervisning 
med 2 ugentlige Aftener (Mandag- Ons
dag) og forventes paabegyndt i sidste 
Halvdel af Marts Maaned. 

Prisen bliver ligeledes den samme po
pulære Pris som tidligere Aar, nemlig : 
for Ikke-Medlemmer Kr. 25,- (heri er 
includeret Medlemsskab for 1945, Maa
nedsbladet , FLYV • og Lærebogen: •Saa 
flyver vi .. . •). For Medlemmer er Prisen 
Kr. 15,- , saafremt Medlemmet ikke tid
ligere har deltaget paa et af Klubbens 
Teorikursus, og Kr. 10,- hvis Medlem
met har deltaget paa eller paabegyndt et 
saadant. 

Ligesom ved Efteraarets Kursus ønsker 
Klubben atter dette Kursus kombineret 
med et Kursus for Svæveflyvere, der her
igennem kan erhverve den teoretiske 
Prøve til Opnaaelse af Overland-Certifi
katet. For Svæveflyvere er Prisen Kr. 
15,- . 

Nærmere Enkeltheder om Tidspunkt 
m. m. vil fremkomme senere, men da 
Deltagerantallet er begrænset, og for at 
Bestyrelsen kan træffe de fornødne 
Dispositioner med Hensyn til Lokaler 
med videre, bedes alle interesserede sna
rest muligt henvende sig og reservere sig 
Plads paa Holdet hos Klubbens Sekretær, 
Kommunelærer Wm. Nielsen, Borth'igsgade 
4, 1. Ø. Telefon Ryvang 5615, bedst mel
lem 17 og 20. 

* 
»Langelands Flyveklub« begyndte Fre. 

dag d. 9. Februar teoretisk Kursus efter 
• Flyvningens A.B.C. • . Som Lærere fun
gerer: 
Hr. Søløjtnant Jørgensen, 
Hr. Bygmester Arne Rasmussen, 
Hr. Automobilforh. Poul Christensen og 
Hr. Tandlæge Børge Minor Andersen. 

Ved Kursusets Begyndelse blev der gi
vet en Oversigt over Flyvningens Histo
rie, samt forevist en Smalfilm , Med 
Privatflyvere paa Skovtur•. 

I Kursuset deltager 1 Dame og 25 Her. 
rer, hvilket er et udmærket Resultat. 

Kursuset menes afsluttet først i Maj 
Maaned. 

Ligeledes er der paabegyndt et Kursus 
i Humble paa Langeland med hl. a. føl
gende Lærere: 
Hr. Mærsk Møller (Ingeniør, cand polyt.) 

og 
Hr. Lærer Kremer. 

Kursuset her har ogsaa vundet udmær
ket Tilslutning. 

* 
Dansk Modelflyver Union meddeler : 

Ny Dlstrlktsleder for 2, Distrikt. Kurt 
Rechnagel er paa Grund af manglende 
Tid fra d. 15. Feb. afgaaet som Distrikts
leder, og Formanden for M.F. , Stratus •, 
Erik Bugge, Egevej 6, Glostrup, har i Ste
det overtaget denne Post. 

Distriktslederassistent for København. 
Foranlediget af Henvendelser fra køben
havnske Klubber har D.M.U. anmodet 

den kendte Modelflyver Henning Jøns
son, M.F. • Windy•, om fra den 1. Marts 
at virke som Distriktslederassistent for 
København, da Distriktslederen for 1. 
Distrikt, Jørgen Mortensen som bekendt 
bor i Hillerød og derfor ikke kan være 
de københavnske Klubber til saa stor 
Hjælp som ønskeligt. Henning Jønssons 
Adresse er: Gennemløbet 33, Vanløse. 

Distriktsstævner den 2, April. I Stedet 
for de aflyste Unionsstævner den 4. Feb. 
vil man forsøge afholdt Distriktsstævner 2. 
Paaskedag paa den Maade, at hver Klub 
kan flyve for sig, hvorefter Præstationer
ne sammenstilles Distrikt for Distrikt. 
Nærmere Meddelelse herom i •D.M.U. 
meddeler •, der kommer ca. 15. Marts. 
Konstruktionskonkurrencen er udsat fo
reløbig. 

* 

En interessant Aften 
i Modelflyveklubben » Windy«. 

MODELFLYVEKLUBBEN ,Windy• 
havde Onsdag den 7. Februar sam. 

let ca. 75 Tilhørere til et Møde i Webers 
Selskabslokaler i København, hvor man 
i den korte Tid, Elektricitetsrestriktioner
ne havde levnet Arrangørerne, kom igen
nem et meget interessant Program. 

Overflyveleder Sven Aage Dalbro talte 
først om Modelflyvernes Fremtidsmulig
heder og paapegede herunder stærkt, at 
foruden Flyveinteressen er fine Eksami
ner af allerstørste Betydning, hvis Mo
delflyveren ønsker at bane sig en Vej in
denfor den erhvervsmæssige Flyvning. 

Derefter fortalte Henning Jønsson, 
• Windy•, om de nye Modelteorier i Prak
sis. Han slog til Lyd for en Forenkling 
af vore Modeller, saaledes at Byggetiden 
kan blive mindre, og foreslog en helt ny 
Form for Klubkonkurrencer. Hver Klub 
stiller f . Eks. med et Hold paa 4 Mand, 
hver med sin Model. Hver Mand faar 1 
Start, fri Snorlængde indtil 200 m, Spil
eller Løbestart. Resultaterne lægges sam
men klubvis og divideres med 4. 

Henning Jønsson mener, at det er en 
Konkurrence med Sport i, idet det afgø
rende vil blive fine Starter, og han slutte
de med en Udfordring paa sin Klubs Veg. 
ne til de øvrige københavnske Klubber. 

Endnu havde Per Weishaupt, O.M.-F., 
og K. Hartvig Jensen, •Windyc, Ordet, 
førstnævnte om udenlandsk Modelflyv
ning og sidstævnte om Reaktionsdrift til 
Modelplaner. 

Endelig havde D.M.U.'s nye Smalfilm 
Premiere. 

Det er nu anden Gang, M.F. •Windy• 
har taget Initiativet til Afholdelse af en 
saadan Modelflyveaften, og Klubben skal 
have Ros derfor. Men næste Gang maa 
man blot haabe, at der bliver lidt mere 
Tid tilovers til Diskussion om de forskel
lige Emner. 

A. A. 

FLYV's Redaktion 
Vesterµrognde 60, Tlf. 13.404 

Redaktør~ l,nptnjn .John Foltmonn, 
Værneclnmsvej 4 A, Tlf. Evn 1295 
Ejvind Chrish•nsen lnnsvnrsh. I, 

Vesterbrugnrle 60, Tlf. 13.424 
Red.-Sektr. Povl \V~stphell, 

Hillerødgode 84, Tlf. Tage 6603 
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FLYV's KRYDSORDSOP6AVE 

Navn: ______________ _ 

Adresse: __ 

For Marts Maaneds Krydsordsopgave 
udsætter vi som 1. Præmie: Dansk Flyv
nings Historie og 2. Præmie: Lommebog 
for Flyvning 1945. 

Løsningen skal indsendes til FL YV's 
Redaktion, Vesterbrogade 60, V., senest 
den to. ds. mrk. FLYV's Krydsord. 

Blandt de rigtige Løsninger I Februar 
er udtrukket som Vinder: 
1) Flemming Thomsen, Ryparken 66, 1. 

tv., Kbhvn. Ø. 
2) Stud. art. Vagn Ohrt, Dalmose. 

Vinderne har faaet Præmierne til
sendt. 

Løsning til Nr. 2. 
Vandret: 

1 Slipstrøm. 9 Tunis: 
Anse. 12 Sned. 13 Rat. 14 
17 Ug. 18 Sn. 19 Klin. 
Æde. 25 Aftaler. 28 L.T. 

Lodret: 

10 Uro. 11 
Tesi. 15 Ilde. 
21 Saks. 23 
29 Virvar. 

l Start. 2 Luna. 3 Instinkt. 4 Pie. 
5 SS. 6 Rune. 7 Øresund. 8 Modig. 12 
Stel. 16 DK. 18 Saft. 20 Jærv. 21 
Sal. 22 Sav. 24 Eir. 26 Li. 27 Er. 

Fork 1 ar in g: 
Vandret: 

1 Universal-Flyvemaskine. 7 Bjerg-
kæde. 8 Forkortelse. 9 Bremser. 10 
Talord. 11 Væde. 13 Ordstrømme. 16 
Vej. 17 Pigenavn. 18 Øjeskrue. 19 l\Ie. 
dnljer. 21 Pensionei:et. 24 Udløbere. 

Lodret: 
1 Flyver. 2 Maskinens Krop . 3 Pige

navn. 4 Tilbage. 5 Grundstof. 6 Pige
navn. 12 Sprængladning. 14 Stamfa
der. 15 Rask. 16 Flyvemaskindel. 20 
Forfatterindes Init. 22 Forkortelse. 23 
Maniforkortelse. 

Flywnlngens ForsikrInger - Alle ForsikrInger 

A. JESSEN & CO.s Eftf. 
Assurandører 

V. Thomsen Otto Thomsen 

· VESTERPORT 
C. 9189 - 9596 

Mldlertldlg Adresse: Hammerichsgade 1-4 
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Aktieselskabet 

DANSK GALOCHE- OG GUMMIF ABRIK 

Kjøbenhavn Køge 

2 Nyheder i Skala 1:50 

Grunau »BABY« 2 b. Spændv. 27 cm 

D.F.S. »OLYMPIA« 30 • 

Byggesæt tll begge Typer .. Kr. 2,75 
Færdigbygget pr. Stk....... - 6,85 

Model 

FLYVEMOTORER 
Org. Kratmo-10, benzin
drevne, IO ems - 0,35 HK 

komplet m/ Propel: 

Kr. 200.
(Efterkrav + Porto) 

G. GLEERUP 
Niels Juelsgade IS - København K. 

Ved Forespørgsler af teknisk eller 
oplysende Art, der rettes til Redaktio
nen, anmoder vi vore Læsere om at 
vedlægge frankeret og adresseret Svar
konvolut. 

TEGNINGER 
til Skalamodel/er, Modelsvæve- . 

planer og Motormodel/er. 
De rigtige, originale Tegninger i hel 

Størrelse. 

SKALAMODELLER 
Nr. 3. Fiseler Storch ......... Kr. 0.75 

7. He 112............... 0.75 
11. He 111 K............. 0.75 
12. He 115 • . . • . . . . • . . • . . 3.00 

• 14. Ar 196 . . . . . . . . • . . . . . . • 0.75 
• 15. Hurricane............. • 0.75 
• 16. Hs 126 .. . . . . . . . . . . . . . • 0.75 
• 19. Ju 88 . . . . . . . . . . . . . . . . • 1.50 
• 20. Ju 52 . . . . . .. . . . . . . . . . • 1.50 
• 21. He 123 . . . . . . . . . . . • . . • 1.00 
• 32. Halifax . . . . . . . . . . . . . . . • 1.75 
• 33. Blohm & Voss . . . . . . . . • 1.00 
• 34. Romeo . . . . . . . . . . . . . . . • 1.00 
• 35. Focke-Wulf FW 190 . . . • 1.00 
• 38. Japansk Jager (2-sædet) . • 1.00 

MODELSV ÆVEPLANER 
Nr. 22. Ztlgling junior ...... . 

• 23. Zllgling ..... .. ..... . 
Kr. 0.50 
• 1.25 

• 24. Spatz .............. . • 1.25 
25. Hablcht ............ . 1.25 

• 26. Albatros ........... . • 1.50 
• 27. Der klelne Relher ... . • 1.50 
• 28. Grosses Albatros . . .. . • 2.00 
• 29. Grosser Reiher ...... . • 1.00 

MOTORMODELLER 
Nr. 30. Drohne .............. Kr. 1.50 

• 31. Lerche . . . . . . . . . . . . . . • 1.50 
Benzinmotormodellen HS 100 . • 6.00 

DANSKE SV ÆVEMODELLER 
Nr. 39. Simplex ....... . ..... Kr. 0.75 

(D.M.U a Begynder-Svævemodel) 
• 40. Grimponimus (Kl. 7).. • 2.00 
• 41. Calle (Kl. 8) . . . . . . . . . • 2.00 
• 42. Ølhunden (Kl. 9) . . . . . • 3.00 
• 43. Holger Danske (Kl. 8) • 2.50 
Sendes franco mod Indsendelse af 

Frimærker eller pr. Efterkrav 

FL YV's FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN 

Vesterbrogade 60 . Kbhvn. V. 

Lockhead "Llgthning 11 11 

Skala 1: 50 Byggesæt 3,85 Kr. 

Consolldated Liberator 
Skala 1: 100 · Byggesæt 3,45 Kr. 

Svensk Jager J 22 
Skala 1: 50 Byggesæt 2,25 Kr. 

Hjul og Propelnav er færdigdrejede 

,,SKALA" 
Th. Nielsønsgade 39 • Herning 



A/s DANSK SHELL 
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BOGTRYKKERI & FORLAG 
Vesterbrognde 60 • Kbbvn. v. 
TPII. 13.404 Postgiro 23.~ 
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Indhold: 

Den Danske Flyvedag 
Alt om Det Kongelige Danske 

Aeronautiske Selskabs store 
Fremstød efter Krigen 

Københavns Lufthavn 
fylder 20 Aar 

Af Havnechef Leo Sørensen 

Nyt fra hele Verden 
Af Kaptajn John Foltmann 

Reaktionsdrevne 
Flyvemaskiner 

Af Civilingeniør Sven Axelson 

finsk Svæveflyvning 
Af Oberstinde Harriet Førslev 

Andemodeller 
Af Jørgen S. Petersen 
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(LOVBE8KYTTET) , 

A\SIP IDO-IPIE 

ENEFABRIKANTER: 

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

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

¾ 0. J. A\ S IP 
(SPECIALFABRIK FOR NITR(?CELLULOSE-LAKKER) 
PRAGS BOULEVARD J7 - KØBENHAVN S. 
TBLBPON c. 61, LOKAL 12 oa 22 

--

Trebladet F.L.S.-Aeromotor, Vinge

fang 24 m. Ydelse op til 60 kW. Vinger 

konstrueret efter Aerodynamikkens Love. 

Den udnytter Danmarks Vindkraft og 

• sparer derved Brændsel. 

F. L. SMIDTH & Co. A/s 
VESTERGADE 33 • KØBENHAVN K - TLF. CENTRAL 6098 
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OFFICIELT ORGAN FOR e-

OET KONGELIGE DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB ,_ 
DANSKI!: FLYVERE - DANSK MOTORFLVVER UNION - DANSK SVÆVEFLYVER UNION -

Nr. 4 

DEN nordiske Samarbejdsian
ke paa Flyvningens Omraa

de er ikke af ny Dato, men den 
stærke Bevægelse for nordisk 
Tilnærmelse, som Krigsaarene 
har skabt, vil give den nyt Liv. 
Der kan ikke herske Tvivl 0111, 

at de nordiske Lande, naar Sve
riges Naboer atter frit kan folde 
de stækkede Vinger ud, vil søge 
yderligere Tilnærmelse paa 
mange Maader indenfor Flyv
ningen. Det ses allerede haand
gribeligt i det intime skandi1ia
viske Trafikflyvningssamarbejde 
med Henblik paa de kommende 
Atlanterhrwsruter, og det mær
kes af de Strømninger, Jørgen 
Gamst gav Udtryk for z FLYV's 
Martsnummer om det nordiske 
Modelsamarbejde. 

Allerede før Krigen var nor
disk Flyvning i positiv Kon
takt. Ved de store Flyvestævner 
saas ofte baade svenske, norske 
og finske Repræsentanter sum 
aktive Deltagere eller Gæster. 

Der var de store nordiske 
Flyvekonkurrencer i Begyndel
sen af 30erne, og der var den 
temmelig frodige teoretiske M e
ningsudveksling gennem in
struktive Foredrag fra vore Na
bolandes Flyveeksperter. Den 
Aand vil givet leve videre, naar 
Fredens Dage kommer, og for
haabentligt vil den have over
levet Krigens Hi saadan, at den
ne Aand har faaet ny Styrke. 

Kontakten udadtil er af f un
damental Betydning for al Flyv
ning, og den betyder ikke 
mindst naar det drejer sig om 
de Nabolande, med hvilke vi 
rent udviklingsmæssigt har In
teresse! ællesskaber. 

FLYV. 

DANSK MODELFLYVER UNION 

April 1945 18. Aargang 

' 

DKDAS forbereder sit store Fremstød efter Krigen med Ind
stiftelsen af »Den Danske Flyvedag«, som gennem Landskon
kurrence, Flyvestævner og andre Arrangementer skal danne 
økonomisk Baggrund for det aktive Organisationsarbejde, Efter
krigstidens Flyveudvikling vil kræve. 

* 
Førende Politikere og Statens Luftfartsdirektør har støttet Sel-

skabets .Ansøgning om Landslotteri og Mærkesalg. 

PAA Del Kongelige Danske Aeronauti
ske Selskabs Generalforsamling den 

26. Marts forelagde Formanden, Luft
fartsingeniør M. P. Es k i Id s en ,et af 
Bestyrelsen enstemmigt vedtaget Forslug 
til Indstiftelsen af •Den danske Flyve
dag e snarest muligt efter Krigens Afslut
ning. Ideen til •Den danske F lyvedage 
skyldes FL YV's Medarbejder, Redaktør 
Po v I W es tp ha 11, som har udarbej
det Grundlug~t for det landsomfattende 
Sportsarrangement og givet Retnings
linierne for Flyvedagens Opbygning. 

DKDAS har, oplyste Formanden, 
indgivet Ansøgning til Justitsministe
riet om Bevilling til Landslotteri og 
Salg af Flyuemærke i Forbindelse 
med· >Den danske Flyvedag«. Denne 
Ansøgning skulde kunne give DKDAS 
et Nettoprovenu paa ca. 140.000 Kro
ner til Deling mellem Selskabet og 
Unionerne til generelle Opgaver som 
f. Eks. Indstiftelse af Certifikatpræ
mier for Motorflyvere, Oprettelse af 
Svæveflyveskole for Svæveflyverne og 
Modelinstruktør-Uddannelse og Ud
sendelser Of!. saadanne til Modelflyve
klubberne. Som Motivering før Ansøg
ningen, hedder det i DKDAS Henven
delse til Myndighederne, kan det an
føresJ at Det Kongelige Danske Aero
naufiske Selskab ønsker at indstifte 
>Den Danske Flyvedage for derigen
nem at skaf! e Midler til aktivt at kun-

* 
ne yde effektiv Støtte til den sports
lige og private ikke erhverv.~mæssige 
Flyvning og Flyveuddannelse i Dan
mark. 

•Den Danske Flyveduge er 1ænkt gen
nemført een Gang aurlig sua vidt muligt 
i sidste Halvdel af August i Forbindelse 
med en landsomfattende Flyvekonkur
rence og Opvisninger og Stævner omfat
tende alle tre Kategorier saavel Model-, 
Svæve- som Motorflyvning. Det er Tan
ken gennem Landsflyvekonkurrencen at 
udpege bande individuelle og Klub-Vin
dere, saaledes at Deltagerne over hele 
Landet faar nøjagtig lige stor Vinder
Chunce. 

Med de indsamlede Midlers hensigts
mæssige Fordeling udover hele Landet er 
det DKDAS Overbevisning, at man kan 
gøre en poslHv Indsats for Flyvesagen til 
Udvikling af og til (iavn og Glæde for 
den opvoksende Ungdom, saaledes at 
denne efter Krigen og dermed Landet 
som Helhed kan faa Del I Flyvningens 
Goder. Se/skabets Ansøgning er blevet 
anbefalet af Formanden for Finansudval
get, Folketingsmand, Redaktør Holger 
Larsen, af Folketingsmand, Underdirek
tør H. liedtoft-Hansen, Formanden for 
den konservative Rlgsdagsgruppe, Folke
tingsmand, Redaktør Ole Bjøm Kraft og 
af Direktøren for Statens Luftfartsvæsen 
Knud Gregersen. ~esuden har Ministeriet 
for offenllige Arbejder p.vet Det Konge-



lige Danske Aeronautiske Selskab sin 
Støtte til den store Plans Gennemførelse. 

LANDSFLYVESTÆVNETS 
!KONKURRENCER 

Selve Landsflyvestævnet omfatter Del
tagere af alle de tre Flyvekategorier, hvis 
Udøvere er tilsluttet Aeronautisk Sel
skab. I hver By eller Egn arrangeres paa 
Flyvedagen forskellige Konkurrencer, 
hvi.~ Resultater indgaar som Led i den 
~am lede Landskonkurrence. Den Klub, 
By eller Egn, soin opnaar højst Pointtal i 
di•,se Konkurrencer, vinder den store 
Vandrepokal, der bliver udsat, og de in
dividuelle Vindere faar de store Sølypræ
mier, der udsættes til Landskonkurren
r;ens bedste Motorflyver, Svæveflyver og 
Modelflyver. 

Paa Flyvedagl!n arrangeres lokale Op
tog og Demonstrationer i Forbindelse 
med Konkurrencerne. Hver Klub, By el
ler Egn skal arrangere og have Ansvar 
for sit eget Stævne, hvis Indtægter til
falder de paagældende Klubber. Samtlige 
Arrangementer tilrettelægges fælles for 
hele Landet af Dansk Luftsportsraad. 
Haadet overvaager gennem Repræsentan
ter, der udsendes over hele Landet, at 
Reglerne ved samtlige Konkurrencer paa 
Flyvedagen bliver overholdt. 

En trehjulet 
svensk 
Sports
maskine 

* 
Den bygges i Metal 

og vil koste 
20-30.000 Kroner. 

* 
Stockholm i Marts. 

EN ny svensk Civilmaskine er under 
Bygning paa S v e n s k a A e r o

p 1 a n A k t i e b o 1 a g e t i Linkoping. 
Det er en Sportsmaskine, som man sætter 
stor Lid til. Konstruktøren er A. J. An
d e r s s o n, tidligere Chefkonstruktør 
hos M e s s e r s c h m i t t og B ii c k e r. 
Den nye svenske Sportsmaskine, som 'fo
.reløbig kun hedder S A AB - 9 1, er byg
get i Meta!. Typen er oprindelig to-sædet, 
men de kommende Eksemplarer skal 
kunne forsynes med Plads til endnu en 
l'assager. To af Maskinens Sæder kan 
klappes ned og give Plads for en Baare, 
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KLUBBERNES 
ARRA.NGEMENTER 

Flyveklubberne ud over Laudet, de 
store som de smaa opnaar ved saadanl 
Arrangement, at der gennem intensiv Pro
paganda i Presse og Radio skabes en 
Stemning og Interesse for Flyvesagen, 
som skal kunne muliggøre, at store Dele 
af Befolkningen paa denne •Den Danske 
Flyvedage gaar til de forskellige Stævne
konkurrencer og Flyveopvisninger. Det 
bærende økonomiske Grundlag for hele 
Arrangementet er Landslotteriet og Fly
vemærkets Salg, idet man haaber, at Myn
dighederne vil tildele DKDAS den fornød
ne Bevilling til Arrangementet. Der skal 
sælges 200,000 Lodsedler ii 1 Krone. Før
ste Præmien er en Sportsmaskine til ca. 
2000 Kroner, de andre store Gevinster er 
2 Skoleglidere, en Flyverejse Tur-Retur 
New York, Flyverejser til evropæiske Ho
vedstæder, Rundflyvning, Modeller og el 
Automobil m. m. 

FLYVEDAGENS PRÆSIDIUM 
Af det indkomne N ettob.eløb gaar 

en Procentdel ·w DKDAS generelle 
Opgaver, mens det resterende Beløb 
fordeles til Unionerne og Klubberne 
som Tilskud til særlige Formaal. 

saaledes at Maskinen kan bruges til Am
bulanceflyvn'.ing. Det vil faa stor Betyd
ning for de svenske Flyveklubber, som 
ved at stille deres Maskine til Raadighed 
for Ambulanceflyvninger kan regne med 
en særlig Statsunderstøttelse. 

Maskinens Spændvidde er 10,6 Meter, 
Længden er 7,8 Meter. Med en Gips y 
M a j o r Motor paa 130 HK har den en 
Marchhastighed paa ca. 200 km i Timen, 
og dens Flyveradius er ca. 1000 Kilome
ter. Vingerne er fast monterede, fordi man 
ikke har turdet tage Risikoen med de nu
værende Koblingsanordninger, som . gør 
det muligr at folde Vingerne sammen. 
!stedet har man valgt den Fremgangs-

Ledelsen af »Den Danske Flyve
dag« er tænkt lagt i Hænderne paa 
fremtrædende Personligheder. DKDAS 
vil anmode Hs. Kgl. Højhed Prin~ 
Axel om at være Dagens Protektor, 
Flyvedagens Ærespræsident bliver 
den fungerende Minister for off entli
ge Arbejder, og Vicepræcidenter bli
ver Borgmestrene i de 6 Lufthavns
byer København, Aarhus, Aalborg, 
Esbjerg, Odense og Rønne, Forsvars
ministeren, Direktøren for Luftfart.~
væsenet og DKDAS Formand. 

Der nedsættes en særlig Komite 
med Repræsentanter for Modelflyve
vere, Svæveflyvere, Motorflyvere, Dan
ske Flyvere, Flyvetropperne, Flyve
uæsenet, Luftfartsmyndighederne, 
Pressen, DKDAS, Luf tfartsraadet til 
Dagens Tilrettelæggelse. 

I Forbindelse med »Den Danske Fly
uedag« udsender FLYV et Særnummer 
Del er Det Kongelige Danske Aero.: 
nautiske Selskabs Haab, de bevilgende 
Myndigheders Velvilje forudsat, at 
kunne af holde den første danske Fly
uedag ca. 3- 4 Maaneder ef ler Kri
gens Af slutning. 

maade at konstruere Vingerne, saa de let 
og hurtigt kan demonteres. Tre Personer 
skal kunne gennemføre Processen paa 10 
Minutter. 

Landingsstellet er den 11ye Tre
hjuls-Type, som giver Maskinen be
hageligere Bevægelighed paa Land
jorden. Næsehjul el er forsynet med 
den saakaldte »Jazzstøddæmper«. Alle 
tre Hjul kwz trækkes op i Maskinens 
Vinger og Bug. SAAB ,Tegner med, 
hvis Produktionen naar et tilstrække
ligt Omfang, at kunne fremstille den 
nye Illaskintype for 20- 30.000 sven
ske KI'Oner. 

Ulf Hallvig. 



KØ BEN-HAVNS LUFTHAVN 
FYLDER 20 AAR 

F OH mart 25 Aar siden, den 15. Okto
her 11120, paabegyndtes Ekspropria

tionen af de Areuler Syd for Kustrup pan 
Amager, der skulde tjene som >Køben
havns Lufthavn«, eller som det hed den
gang ,Statens Luftfartshavn ved Ka
strup•. Ekspropriationen fandt Sted ved 
Ministeriet for offentlige Arbejders For
anstaltning efter en forutlgaaende Indstil
ling fra den under Ministeriel den 7. Ok
tober 1919 nedsatte ,Luftfartskommis
i.ion • , hvoraf nuværende Direktør for 
Luftfartsvæsenet, Knup Gregersen, afdø
de Oberst I. P. Koch, og nuværende Kom
mandør A. Grandjean er de indenfor 
Luftfart mest kendte Navne. Umiddelbart 
før Ekspropriationen nedsattes under 
samme Ministerium den 22. September 
1920 •Lufthavneudvalget • , der ogsaa om
fattede de nævnte tre Herrer nied Direk
tør Knud Gregersen som Formand, og 
~om bl. a. havde til Opgave at udarbpjd1• 
Projektet til Lufthavnens Indretning den
gang. Som ledende Ingeniører blev Ud
valget bistaaet af den daværende og den 
efterfølgende Direktør ved Tilsynet mrd 
Privatbanerne, Ingeniør H. Helweg og 
Ingeniør C. V .. Jensen. 

Med Hensyn til Placering og Arealstør
relse viste , Luftfartskommissionen• en 
~ærdeles paaskønnelsesværdig Forudseen
hed og gjorde et heldigt Valg. I Dag kan 
det ses, at man ikke noget -andet Sted 
saa nær København kunde hav'! valgt et 
Omraade, der nu og i den kommende T id 
kan tilfredsstille de internationale Krav 
til en Lufthavn for baade Sø- og Land
flyvemaskiner og tillige Kravet til Ind
flyvningsfriheden, der i Kastrup er nær 
det mest opnaae!ige. Heldet i Valget lig
ger i, at de dengang udsete Arealer til 
Luftskibstrafik, der udeblev, nu kan a n
vendes til de i Dag med Hensyn til Start
plads langt mere krævende Luftfartøjer. 
og at der endnu er Mulighed for For
øgelse af Landingsarealets Størrelse i et 
Omfang, som man indtil fornylig ikk«; 
havde tænkt sig Nødvendigheden af, og 
som navnlig ikke kunde forudses i sin 
Tid. 

Af de i 1920 eksproprierede 583 Td. 
Lund planeredes i 1921 henimod 150 Td. 
Land. I Marts 1922 forelaa Projektet til 
Lufthavnens Indretning, men først i Ef
leraaret 1924 fandt daværende Trafikmi
nis ter Friis,Skolte Tidspunktet inde for 
al opføre Havnens Bygninger m . v., og 
indtil da var den civile Flyvnin:i henvist 
til •Hærens Flyveskole• pan Kløver
marksvej og •!\farinens Flyvebaadsstn
tion • ved Refshaleøen. For Ruteflyvnin
gen var hverken Startforhold eller Loka
liteterne gode paa •Kløvermarken•. Vi , 
der dengang var Ruteflyvere, følte os ofte 
daarligl til Mode, naar v i for lavt he n 
over Tagene paa Amagerbrognde og 
Holmbladsgade, og det hændte da ogi.aa 
ofte, at Starterne med de fuldtlastede 
Luftfartøjer henlagdes til den endnu ikke 
uabnede Lufthavns store, frie Areal, hvor 

Af Havnechef Leo Sørensen. 

I denne Artikel skildrer 

Lederen af Statens Luft

havn i Kastrup, Køben

havns Lufthavn, som den 

officielt hedder, Udviklin

gen i de to Aartier, der 

er gaaet, siden Lufttrafiken 

blev flyttet ud til Kastrup 

og vender Blikket frem 

mod den Udvikling, der 

venter Københavns Luft

havn i Aarene efter Krigen. 

Marinens Flyvevæsen allerede afholdt en 
Del Skoleflyvninger og den tyske Flyve
maskinefnbr.ik •Rohrbach« af og til fo
retog Prøveflyvninger. I Løbet af Vinte
ren 1924--25 opførte Ministeriet for of
Krudthus fra 1783 b lev indrettet til Re
staurant med den senere saa velkendte 
og tllmperamentfulde Restauratør Ham
mer som Vært. Endnu før Bygningerne 
var færdige og Adgangsvejen fra Amager 
Landevej til Lufthavnen var anlagt, aab
nedes Aarets Huteflyvningssæson den 20. 
April 1925, der saaledes blev Lufthavnens 
officielle Aabningsdato. 

Den daglige Havneledelse blev overdra
get Det Da nske Luftfartselskab AIS, og 
undertegnede, der dengang var Trafikle
der i Luftfartselskabet, fik saaledes Æren 
af at være bande Havne- og Trafikleder, 
men allerede Anret efter den 1. April 
1!)21i, bestemte Ministeriet sig efter Ind
stilling fra >Lufthavneudvalget« for en 
Havneledelse med undertegnede som 
Huvnelecler unde~ Statsadministrationen, 
og til Afløsning af • Lufthavneudvalget• 
oprettedes nogle Maaneder senere •Luft
fartsraadet•, . der bl. a. skulde forestaa 
Lufthavnens Administration, hvilket op
hørte i 1938 med Oprettelsen af •Statens 
Luftfartsvæsen • med Knud Gregersen 
som Direktør og ,Administrationen af 
K øbenhavns Lufthavn• med undertegne
de som Havnechef. 

Da Hovedbygningen var opført, nære
de de ansvarlige Ængstelse for, at man 
havde •slaaet Brødet for stort op«, men 
straks efter maatte man opføre Hangar 

Havnechef Leo Sørensen. 

II, og i de følgende S-9 Aar maatte Lan
dingsarealet udvides til det dobbelte med 
en Udstrækning paa ca. 1200 X 1200 m, 
Radio- og Vejrtjeneste og senere Flyve
ledelse etableredes med "Radiobestyrer 
Mosdal, Vejrtjenesteleder Lykke og Over
flyveleder Sv. Dalbro som Ledere, om
fattende Dræningsarbejder og Betonbe
lægninger maatte udføres og Landings
belysning, der kunde oplyse næsten hele 
Landingsarealet, maatte anskaffes. Som 
Følge af den overordentlige Interesse da
fentlige Arb~jder omsider ved Arkitekt 
Waldemar Jørgensen en efter Forholdene 
stor Hovedbygning samt ved nævnte Di
rektør C. V. Jensen en Hangar I. der kun
de rumme 6--8 af Datidens Rutemaski
ner, ligesom det ved Stranden beliggende 
værende Trafikminister N. P . Fisker, el
ler som han oftest kaldtes : ,Luftfartei1s 
Minister•, lagde for Dagen bl. a. ved 
Studier i Udlandet, kunde man moderni
sere fuldt ud i 1936 og Aarene derefter 
ved at bygge den tredie Hangar med et 
Grundareal paa ca. 100 X 40 m, tilveje
bringe en Radiohaake, der kunde indpc.j
le Luftfartøjerne til Lufthavnen i Tange. 
og sidst men ikke mindst efter en forud 
gaaende Arkitektkonkurrence lade en ny 
fuldt moderne Hov dbygning opføre vecl 
den fremragepde Arkitekt Villw lm Lau
ritzen til et Beløb af henimod 1,5 Mill. 
Kr. Senere har man sikret Indflyvnings
friheden ved at paalægge Lufthavnens 
Naboomraader Byggehøjde-Servitutter j 

indtil en Afstand af 2000 m fra Lan
dingsarealets Grænser og generelt hindre 
særiig høj Bebyggelse i Omraadet indtil 
10 km fra Lufthavnen. For al kunne 
modtage den forventede tungere Trafik 
paa vidtstrakte Luftruter efter Krigen er 
Landingsarealet allerede nu, og saaledes 
inden Konkurrence har distanceret os, 
atter udvidet ved Ministeriet for offentli
ge Arbejders Foranstaltning af , Luft
fartsvæsenetc , >Teknisk Central<, , Luft-
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fartstilsynet« o,z •Havneadministrationen« 
i Samarbejde og endvidere forsynet med 
fire Beton-Startbaner med Længder fra 
1200 m til 1800 m, - Betonbaner, der 
kan forlænges til henimod det dobbelte 
og utvivlsomt vil blive del indenfor en 
overskuelig Fremtid. Til den Tid vil me
get omfattende Udvidelser ud i Øresund 
blive paakrævet, og Landingsarealets 
Størrelse antagelig blive 1200-1400 Td. 
Land stort, ligesom flere Hangarer og en 
væsentligt udvidet Hovedbygning man 
komme til. Mange Mennesket har bidraget 
til denne Lufthavnens Udvikling og her
under i de senere Aar Ingeniørerne ved 
•Teknisk Central• og •Statens Luftfarts
tilsyn•. 

Gennem de forløbne 20 Aar har Køben
havns Lufthavn haft Ruteforbindelse 
med mangfoldige Storbyer i følgende, 
omliggende Lande: Norge, Sverrig, Fin
land, Polen, Tyskland, Østrig, Frankrig, 
England, Belgien og Holland. Uden Und
tagelse har D.D.L. været Generalrepræ
sentant for de fremmede Luftfartselska
ber som med Ruteflyvning har befløjet 
København, men desuden har de frem
mede, internationalt bekendte Selskaber, 
eller i det mindste de syv af dem, haft 
deres Repræsentation ved egne Folk i 
Kastrup; herunder kan nævnes det sven
ske •A.B.A.«, det polske •L.O.T.•, det ty
ske •Deutsche Lufthansa•, del franske 
•Air France •, det engelske •B.A.L. •. det 
belgiske •S.A.B.E.N.A.• og det holland
ske •K.L.M.•. 

Som Lufthnvnens største Lejer og Bru
ger stnar •Det Danske Luftfartselskab• 
med Direktørerne Willie \Vulff, Knud 
Krebs og Knud Lybye som de skiftende 
Ledere, og af andre Luftfartsvirksomhe
der paa Lufthavnen erindres: det Bendt 
Romske •Dansk Lufttransport•, ,Nor
disk Lufttrafik•, •Him Jensens• og >Ar
vid Hansens• Flyveskoler, •Kramme og 
Zeuthen•, •Cub Aircrafl•, •Dansk Luft
sport< saml Sportsflyverne Direktør 
Thielst, Dr. Hagedorn, Direktør Augusti
nus, Michael Hansen, K. Clauson-Kaas, 
Brødrene Ib og Carl Aller, Ingeniør Gun
nar Larsen m. fl. 

I 1925 beløb Passagererne pan Ruter 
incl. Transit sig til ca. 5.000 og 10 Aar 
senere til ca. 34.000, medens man i 
1939-40 kunde notere henimod 80.000 
Passagerer, eller et Fremskridt paa ca. 
16 Gange det oprindelige Antal For be-.. 

fordret Bagage, Gods og Post stiller Tal
lene sig i samme Perioder: I 1925: ca. 
34.000 kg, i 1934: ca. 400.000 kg, og i 
1940: over 2 Mill. kg, eller et Fremskridt 
paa ca. 60 Gange den oprindelige Vægt. 
Da Ruteflyvningen umiddelbart før Kri
gen var mest omfattende, havde Køben
havns Lufthavn 66 fartplanmæssige Star
ter og Landinger om Dagen, og ved alle 
Arter Flyvning, herunder Skole-, Foto-, 
Reklameflyvning m. v., ialt indtil 450 
Starter og Landinger om Dagen. 

I de forløbne 20 Aar har Lufthavnen 
haft Besøg af mange prominente Menne
sker, og mange bemærkelsesværdige Be
givenheder er forekommet. hvorom der 
kunde skrives el stort Kapitel. Heraf 
kan nævnes Besøg af Kongen og Dron
ningen, Kronprinsen og Kronprinsessen 
og de fleste af Kongehusets øvrige Med
lemmer; Besøg af den belgiske Konge og 
Dronning, Prinsen af Wales, den sven
ske Kronprins, Medlemmer a.f Huset 
Schaumburg-Lippe, Hertugen af Kent, 
den hollandske Prinsgemal og flere. -
Besøg af næsten alle i de lyve Aar fore
komne, danske l\linistre og Rigsdags
mænd, mange fremmede Ministre og Ge
sandter og mange andre kend te Person 
ligheder. Af Begivenheder, der har truk
ket mange Tilskuere til Lufthavnen, kan 
nævnes: Det kongelige danske aeronauti
ske Selskabs Flyvestævne 4. Sept. 1927, 
Modtagelsen af Polarflyveren Wilkins og 
Eielson 28. Maj 1928, ,Graf Zeppelins• 
Besøg 24. Maj 1931, Modtagelsen af Al
Janterhavsflyveren Højriis 26. Juni 1931, 
Besøg af Atlanterhnvsflyveren Charles 
Lindbergh 29. Aug. 1933 og adskillige 
Flyvestævner arrangeret nf •Danske Fly
vere•, ,Politiken«, »Berlingske Tidende« 
m. fl. Endvidere har Lufthavnen gennem 
Anrene været besøgt af utallige Gæster, 
der enten har været paa •Rundflyvning« 
over Byen eller til •Rundvisning • mod 
Betaling indenfor Afspærringerne og i 
Hangarerne m. v., snaledes i del sidste 
Anr før Krigen af henholdsvis 14.000 og 
en. 53.000 Gæster. 

Som Følge af, at Luftfart endnu behø
ver Subvention, er Havneafgifterne altid 
holdt lave, og som Følge heraf har Hav
nens Indtægter altid været forholdsmæs
sigt smaa; i del første Anr androg de ca. 
67.000 Kr. og i 1939-40 325.000 Kr. Med 
disse Indtægter har en Forrentning af 
den af Staten i Havneanlæg investerede 

Kapital, der nu beløber sig til mere end 
30 Mil!. Kroner, ikke været mulig, og fo
reløbig bliver der næppe . Tale om For
rentning, bl. a. fordi de næste 20 Aar an
tagelig ogsaa vil kræve en Investering 
paa adskillige Millioner Kr., men disse 
Beløb er trods alt kun smaa i Sammen
ligning med vore Nabolandes tilsvarende 
Udgifter, og i den kæmpemæssige Udvik
ling, som den internationale Luftfart 
utvivlsomt nu slnar overfor, bør Køben
havns Lufthavn bevare sin fine, hævd
vundne Position; den har en snare gun
stig geografisk Beliggenhed, er af og kan 
holdes i international Format, har en 
Indflyvningsfrihed som kun fan Luft
havne, er internationalt bekendt og kan 
komme, til al betyde overordentlig meget 
for Danmarks Prestige og Handelssam
kvem. 

L e o S ø r e n s e n. 

Eftertryk forbudt. 

Svensk Udgave af Wolf Hlrths bekendte 
Haandbog for Svæveflyvere. Indeholder 
alt, hvad Svæveflyvere behøver at vide 

om Teori og Praksis. 

Pris komplet, indbundet 
Kr. 17.00. 

' FL YV's FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN 

Vesterbrogade 60 . Kbhvn. V. 

SIMO.NSEN & 

FREDERIKSHOLMS KANAL 

NIELSEN A/s 
4 

KØBENHAVN K. 

Stockholm JH,almo {;oteborg :JCelsingfors 
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Det svenske Luftvaahens Vejr
tjeneste formindsker Antallet 
af Havarier. 

Chefen for det svenske Luflvaaben, 
General B. G. N o r d e n s k i o 1 d har 
i Anledning af de Flyveulykker, der har 
fundet Sted ved Luftvaabnet i 1944 ud
talt, at han med Tilfredshed konsta
terer, at Antallet af Havarier, der har væ
ret foraarsaget af daarligt Vejr er min
dre end det foregaaende Aar. I 1943 fore
kom der otte Havarier af denne Slags, og 
deraf syv med dødelig Udgang. I 1944 
var Daarligvejrs-Havarierne.s Antal ikke 
mere end tre, og ingen af disse tre kun
de i Modsætning til det foregaaende Aar 
tilskrives Mangler ved Vejrtjene.:,tens Or
ganisation. 

Naar Antallet af Havarier af denne Ka
tegori er gaaet ned, maa det utvivlsomt 
tilskrives den nye Vejrtjenesteorganisa
tion, som traadte i Kraft den 1. Juli 
1944, og som blev underlagt Chefen for 
Luftvaabnet. 

Generalen omtalte videre, at det sam• 
lede Antal af Havarier, som havde ko
stet Tab af Flyvepersonel, beløb sig til 
29 j. 1943, men kun 22 i 1944. Antal om
komne Personer ved disse Havarier var 
i 1943 fem og fyrre, og i 1944 fem og tre-

Forsidebilledet: ----
STeD9lte Skolebørn er bleTet inTiteret paa Besøg 
i den sTen• ke Bærs nyeste Bombemaskiner. 

Marts Nummerets Forside Tiste Poul FrllllZen 
fra Randers Modelflyveklub med sin Kl. 9-Model 
PWF 10a 11Merleu. Modellen er en Seh·kollBtruk
tion med SpændTidde 260 cm og beal 66 dm•. Bæ
rende Haleplan. Profilerne er selTkonstruerede. 

dive. En Passager, som med lovlig Til
ladelse var med paa en Flyvning, om
kom. !øvrigt var intet Personel udover 
Luftvaabnets eget kommet til Skade eller 
forulykke t under Havarierne. 

Bliver Sveriges nye Jagere •Thunder
holt« eller •Mustang«? 

Sverige har som bekendt bestilt 50 nye 
Jagere i U.S.A., og Svensk Flygtidning 
gætter paa, at det enten bliver •Thunder
bolt• eller •Mustang«. Rep u b 1 i c P - 4 7 
T hu n d er b o I t er en Fjernjager, der 
ogsaa kan anvendes som Bomber. Den har 
en Pratt & Whitney •Double-Wasp • 
R-2800 Motor paa 2000 HK. Luftfartøjet 
er bygget af Letmetal. Motoren er en 14.
cyl. Stjernemofor; Propellen er 4-bladel 
(Curtiss Electric constant-speed). Der 
kan anbringes ekstra Benzintanke under 
Planer eller Krop. Bevæbningen er 8 Ma
skingeværer. Største Bombelast: 2 X 500 
kg. Data: Spændvidde 12,4 m, Længde 
10,7 m, Højde 3,75 m, Vægt 6.130 kg. 

North Amerlcan P-51 »Mustang« 
vejer derimod ikke mere end 3.700 

kg. Dens Motor er en Allison V-1710-81 
(P-51A) eller Packard V-1650-3, Mer
lin (P-51B). Propel: trebladet Curtiss 
Electric (P-51A) eller firebladet Ha
milton-Standard Hydromatic {P-51B) 
constant speed. Den er ligeledes en 
Fjernjager og kan medføre ekstra 
Brændstoftanke. Bevæbning: 4 Ma
skingeværer eller 4 Stk. 20 mm Kano
ner. Data: Spændvidde 11,27 m, 
Længde 9,75 m, Højde 2,65 m, Plan
areal 21,66 m 2, største Hastighed 592 
km/T, Tophøjde 9.510 m. 
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Af Kaptajn John Foltmann. 
1111111111111111111111m1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Projekt til ny Lufthavn ved Gøteborg. 

I Sverige er Civilingeniør Bror 
Lindh fremkommet med et Pro
jekt til en ny Lufthavn i Nærhe
len af Gøteborg i Stedet for den gam
le Torslanda, der ikke egner sig til 
yderligere Udvidelser. Civjlingeniør 
Lindh mener at have fundet et Ter
ræn Vest for Gøteborg, paa et Klipp..:
plateau ca. 70-75 m over Havoverfla
den og beliggende ca. 5,3 km i Fugle
flugtslinie fra Gøteborgs Centrum. Ved 
Sprængningsarbejder og Opfyldnin
ger skal der kunne ryddes et Areal 
paa ca. 574 ha, og Omkostninger her
til vil andrage ca. 120 Mill. Kroner. 
De samlede Udgifter til Lufthavnen!> 
Anlæggelse inclusive Startbaner, Byg
ninger, Vejanlæg, Belysning m. m. be
regnes til ca. 20,26 Mill. Kroner, san
ledes at de samlede Udgifter kommer 
op paa ca. 140.260.000 Kroner. 

!4 • I ~----= ---------------
' 

Treplanstegnin.g af »Mustang« (øverst) 
og af »Thunderbolt«. 
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finsk Svæveflyv~ing 
Af Oberstinde Harriet Førslev. 

RESULTATERNE af de finske Svæ
veflyveres Bestræbelser for at holde 

Gang i Svæveflyvesporten trods Krigen og 
alle Vanskeligheder foreligger nu. 

I flere Aar har Finnerne hver Sommer 
afholdt store Kursus og Stævner ved Cen
tralflyveskolen i Jiimijiirvi. Disse blev i 
Hovedsagen aflyst i Aar, men i Stedet for 
paatog nogle Svæveflyveklubber sig Ar
rangementet af de faa Kursus, der kunde 
afholdes. 

Skolen plejer at være aaben flere Maa
neder hver Sommer, men i Anr havde 
Skoleungdommen kun fri fra Skole, Ar
bejdstjeneste og andre Pligter i ca. 14 
Dage. I den Tid afholdtes 6 Kursus med 
ialt 439 Elever. 

Skolingen har været meget intens. Man 
randede over 21 >Grunau 9•, 6 ,Grunnu 
Baby•, 2 •Rhonbussard•, 2 •Weihe• og 
1 •Kranich•. Der blev ialt foretaget 
12.694 Starter, heraf 939 med Flyvema
skineslæb (til Sammenligning kan næv
nes, at vi i Bøtølejren 19-14 paa 4 Uger 
foretog ca. 6.000 Starter). 335 Elever af
lagde A-Prøve, 154 B- og 40 C-Prøve. 
Til Sølv-C blev der aflagt op mod en 
Snes Prøver, men paa Grund af Forhol
dene maatte der ikke flyves Overland
flyvning. Den 18. Juli satte Ljt, P. Tark
konen ny Højderekord paa 4.800 m og 1. 
August satte Lærer E. 0. Korhonen den 
finske Varighedsrekord op til 10 Tim. 
14 Min. - Et fint Resultat, naar man ta
ger i Betragtning, at Flyvningen var rent 
termisk. 

Havariprocenten var meget lille, idet 
der kun skete ca. en halv Snes Skader 
paa Svæveplanerne. 

Der er el 'Par interessante Detailler at 
bemærke vedrørende den finske Skoling: 

A-Undervisningen foregik med Bil
start, en Startmetode, vi ikke har anvendt 
ret meget her i Landet, fordi de Flyve
pladser, vi har haft til Raadighed, ikke 
var jævne nok. Naar vi efter Krigen 
forhaabentlig skal til at tage voldsomt fat 
igen herhjemme, tror jeg, at vi, hvor det 
er muligt, sk'll lægge os efter denne 
Startmetode for Begyndere. Den byder 
nemlig paa mange Fordele frem for Spil
starten. De første Køreture kan foregaa 
med ganske kort Bugserwire, Læreren 
kan sidde bagpaa Bilen og fra ganske 
kort Hold overvaage Eleven, der kun 
behøver at se lige frem for at faa Kon
takt med Læreren. De første Ture i Luf
ten kan ogsaa ske med meget kortere 
Wire end ved, Spilstarten, og Læreren, 
der stadigt opholder sig bagpaa Bilen, 
kan lynsnart gribe ind f. Eks. overfor 
Kørehastigheden, og kan meget bedre 
s e Elevens Manøvrer herfra, end han 
kan naar han opholder sig nede bagved 
Eleven paa Startstedet. Endelig sparer 
man en Masse Tid og Arbejde, da der jo 
ingen Wirehentning er. 

Det er bemærkelsesværdigt, at ca. 9 
pCt. af Eleverne paa de ovennævnte fin
ske A-Kursus blev kasserede paa Grund af 
manglende Flyveregenskaber. Herhjem
me opgiver vi næppe 1 pCt. som haab
løse, og der er ingen Grund til at tro, al 
Danskerne skulde have bedre Anlæa for 
Flyvning end Finnerne. l\faaske vilde det 
gavne Sagen, hvis vi gik lidt strengere til 
Værks herhjemme. Det er muligt, at vi 
kunde bringe Havariprocenten noget læn
gere ned. - Men jeg ved godt, det er 

DANSK LUFTSPORTSRAAD 
og dets Virksomhed 

F OR adskillige af FLYV's Læsere er Jn_ 
slilutionen D an s k Lufts p o r t S

r a ad mnnske et. ukendt Begreb, og 
mange af de Læsere, der har hørt om 
Luftsportsraadet, er mnaske af den Op
fattelse, at det nødvendigvis pma ligge i 
Dvale for Tiden. Dette er dog langt fra 
Tilfældet, og det vil maaske derfor ikke 
være af Vejen nt bringe nogle fan orien
terende Oplysninger om D a n s k L u f t
s p o r t s r a a d og dets Arbejde. 

Til at varetage Arbejdet i Forbindelse 
med den praktiske Udøvelse af Luftspor
ten havde Det kongelige Danske Aero
nautiske Selskab oprindeligt nedsat et 
mindre S p o r t su d v a I g, der i adskil
lige Aar fungerede fuldt tilfredsstillende, 
der blev dog heller ikke stillet store Krav 
til delte Udvalg. Eftersom Udviklingen 
skred frem, og Luftaktiviteten øgedes, 
mnntle Rammerne udvides, og i Fornaret 
1940 nedsaltes et Arbejdsudvalg, pna 
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hvis Indstilling Bestyrelsen i Foraaret 
1941 oprettede D an s k Lu f t s p o r t s
i: a a d. Arbejdsudvalget havde desuden, 
paa Gcundlng af F. A. I. s internationale 
Bestemmelser: Code G e n er a I S p o r _ 
t i f og C o d e S p o r t i f, A n n e x e s, 
udarbejdet R e g I e m e ir t f o r D a n s k 
Lufts p o r t, der samtidig blev god
kendt af Bestyrelsen. 

D a n s k L u f t s p o r t s r a a d har til 
Formnal nt samle, vedligeholde or:i frem
me Interesserne indenfor Luftsportens 
forskellige Grene samt at varetage alle 
Luftsportsanliggender i Overensstemmel
se med R e g I e m e n t f o r D a n s k 
Lufts p o r t, hvilket vil sige, at Luft
sportsraadet er Aeronautisk Selskabs 
Forbindelsesled til Klubberne, naar det 
drejer sig om Afholdelse af Udstillinger, 
Stævner, Konkurrencer, Rekordforsøg og 
lignende Luftsportsøvelser med Flyvema
skiner, Svæveplaner og Modelplaner 

svært for en Svæveflyveleder i en Klub 
at kassere en god Kammerat. 

Paa det finske B-Kursus havde man 
forsøgsvis indsat en 2-s æ Ji et Grunau !} 

liJ Skoling af de svagere blandt Elever
ne, og den havde man megen Glæde af. -

Paa C-Kursus fløj Eleverne først paa. 
, Grunau 9 med Bnna «, dernæst paa •Gru
nau Baby • og sna, nanr de havde fuld 
Kontrol over Babyen, blev de •pudset af • 
pnn et Par Ture i den tosædede •Kra
nich • . H a r r i e l F ø r s 1 e v. 

Danmark, ligesom Luftsporlsraadet vare
tager Kontrollen med og Godkendelsen af 
Sportslicenser og Sportsdiplomer. 

Da ns k Lu f t s p o r t s r a n d bestaar 
af 12 Medlemmer, nemlig 3 frn Aeronau
tisk Selskabs Bestyrelse og 3 fra hver af 
de til Selskabet knyttede 3 Unioner. Kun 
ganske enkelte Sager har nødvendiggjort 
Moder i. Luftsporlsrnndet. I hvilken Ud
strækning, Luftsportsraadet har fungeret, 
kan ses af, at alene i Løbet af Anret 194-l 
har Luftsportsrnndet kontrolleret og god
kendt o\'er 400 Svæveflyvediplomer og 
kontrolleret 18 Modelflyvestævner. 

Uregelmæssighed i Bladets Ekspe
dition bedes altid reklameret hos Post
væsenet. Hjælper dette ikke bedes 
Ekspeditionen underrettet. 

DK RAT M O • 10 Benzinmotor komplet 
ID cm • ca. 0,35 HK v. 6000 Omdr./Mln. 

Arbejdstegninger til "Krntmo" 4 - 10 - 30 
Uforarbejdede Dele til "Krntmo" 4 - 10 - 30. 
Færd. Tændspoler - Stempelringe - Propeller. 

Alle Dele ll1 omgnnende Levering. 

Arne Fog, EngbavøvøJ 7&, Kbh. Y. Eva 37m ·--3709 
B&-OClbUrft' mad Prl88&' fll•anda gl'øflaf 



Reaktionsdrevne Flyvemaskiner 
I den sidste Tid er der i Pressen frem

kommet Meddelelser om, at de krigs
førende Magter paa begge Sider anven
der eller har Planer om at anvende Fly
vemaskiner, der er reaktionsdrevne, og 
.~om særligt udmærker sig i;:ennem en be
tydelig større Hastighed end de propel
drevne Aeroplaner. Den Omstændighed, 
at man midt under en Verdenskrig kan 
afse Tid til at udvikle en helt ny Frem
drivningsmetode for Flyvemaskiner, ty
der paa, at man tilskriver den nye Meto
de store .Muligheder for at give Resulta
ter, som overtræffer dem, der opnaas 
med Propelmaskinerne. Ved de Flyve
hastigheder, man nu begynder at naa op 
paa - de hurtigste Jagere gaar omkring 
700 Kilometer i Timen - nærmer man 
sig et kritisk Punkt, som mere eller min
dre umuliggør Anvendelsen af Propeller. 

Beron Dampkugle, 
Forloberen for Realdionsmotoren. 

Gennem Eksperimenter har det kunnet 
paavises, at en Genstands Luftmodstand, 
hvis man forøger den Hastighed, hvor
med den føres gennem Luften, stiger 
overordentlig stærkt, -naar Hastigheden 
nærmer sig 1200 Kilometer i Timen, det 
vil sige Lydens Hastighed. Under Flyv
ningen bevæger Propellernes Spidser sig 
jo i en skrueformig Bane, og har derfor 
paa en vis Tid tilbagelagt betydelig læn 
gere Vej end selve Flyvemaskinen. Hvi~ 
Flyvemaskinen skal have en Hastighed 
paa 700 Kilemeler i Timen, man Propul
spidserne manske skære Luften med en 
Hastighed, der ligger omkring 1100 Kilo• 
meler i Timen. Ved denne høje Hastig• 
hed er Propellernes Luftmodstand meget 
stor og deres Effektivitet derfor ringe. 

For Reaktionsdriften gælder imidler
tid det bemærkelsesværdige Forhold, at 
Effektiviteten bliver bedre, jo større 
Flyvehastigheden er. 

* 
REAKTIONSDRIFTEN er ikke nogen 

ny Opfindelse. Alleretle H e r o n 
(Matematiker i Alexandnin antagelig 100 

Af Civilingeniør Sven Axe!s011. 

I det svenske »Riksluftskydds
forbundet«s officielle Organ »Flyg
larm« har Civilingeniør Sven Axel
son skrevet nedenstaaende Artikel 
om de reaktionsdrevne Flyvema• 
skiner og de tekniske Mulighe,.Jc-r, 
der skabes gennem Form for Driv
kraft, ligesom han belyser den pro
pelløse Flyvemaskines Fortrin og 
Svagheder. ' 

Aar f. Kr.) har været klar Jver dens 
Eksistens. Her er gengivet et Apparat, 
som kaldes Herons Dampkugle, og det Pr 
antagelig det første Forsø"g med det nu 
sna aktuelle Princip. Ordet • Reaktions
drift< stammer fra en af N e w ton for
muleret Lov, som siger, at Aktion og 
Reaktion er lige i Størrelse og modsatte i 
Retning. 

Et paa Dampkuglen tangentielt stillet 
Mundstyltke pnavirker Dampen med en 
vis Kraft, der faar denne til at strøm
me ud i Form af en Strnale. Mund
stykkets •Aktionskraft• fremkalder paa 
samme Tid fra Dampstrnalen en lige saa 
stor •Reaktionskraft•, hvorved Kuglen ro
terer i en Retning, der er modsat den ud
strømmende Damps. Et andet Eksempel 
paa Reaktionsdrift har man ved at op• 
puste en Legetøjsballon og slippe den lm, 
uden at binde for Aabningen. Den Luft, 
der farer ud af Ballonen, driver denne el 
godt Stykke frem. 

Propellerdrift saavel som Reaktions
drift er begge baseret pan Reaktionskraf. 
tens Virkninger. I begge Tilfælde er der 
Tale om Reaktionskraften fra en bagud
rettet Luft- eller Gasstrøm. I det første 
Tilfælde fremkalder Propellerne en Luft
strøm af forholdsvis stor Masse pr. Tids
enhed og lav Hastighed - ved Reaktions-

• drift arbejder man derimod med en Ga~
strøm med lille Masse pr. Tidsenhed og 
man derfor for at fan en Reaktionskraft 
af tilstrækkelig Betydning give Gasstrøm
men høj Hastighed. Begge Fremdriv
ningsmetoderne ligner hinanden i Grund· 
principet, det er Manden for Fremkalde! 
sen af den bagudrcttede Strømning, der 
adskiller dem. 

Principet i Reaktionsmotoren frem5aar 
af. ovenstaaende Tegning, Luften strum
mer ind gennem et mod Flyveretniugen 
anbragt Ind ugning~anlæg og kornprim,·• 
res op i en Kompressor til et bestemt 
Tryk. Et Brændsel, Fotogen eller lign,'n
de, indsprøjtes, .hvorefter den skabte 
Brændsel-Luft-Blanding forbrændes. Der
ved fremkaldes hede Gasser med stor Ud 
strømningshastighed, der yderligere for
øges ved, at Gassen føres ud gennem ,., 
særligt tilpasset Mundstykke. Paa Vej til 
Mundstykket man Gassen afgive Kraft til 
en Turbine, hvis eneste Opgave er at dri
ve den førnævnte Kompressor, Gassen 
forlader Reaktionsmotoren i Form af en 
Straale med meget stor Hastigfied. 

Stort set gaar Pr-incipet ud paa, at ind
suge Luft fra den omgivende Atmosfære, 
tilsætte den Energi gennem et Brænd~tof 
saml udnytte Energien til at øge Luftens 
Strømningshastighed. Det eneste, der be• 
høves i Flyvemaskinen for at holde Pro• 
cessen ignng, er Brændslet. Man kan og
saa anvende Raketprincipet ved Flyve• , 

Et Rids, der viser Proces• en 
I en Reaktionsmotor. 

maskini,rs Fremdrift. Del er ogsaa en 
Form for Heaktionsdrift, men her sker 
Forbrændingen (af Krudt e. I.) uden 
Medvirken af Luft fra Atmosfæren, hele 
Ga~massen tilvirkes inde i Flyvemaski
nen. Et raketdrevet Aeroplan har derfor 
betydelig mindre Flyvestrækning, end 
en Flyvemaskine, der anvender normal 
Renktionsdrift. 

* 

SELVOM man al-lerede siden 1850 har 
tumlet med Reaktionsdrifl, er den 

første Flyvning med Reaktionsdrift ikke 
lykkedes før i Maj 1941. Opfinderen var 
en engelsk Kaptajn ved Navn Frank 
W h i t tf e, og Maskin en var bygegt hos 
Gloster Aircraft Co. I Juli samme Anr 
overlod Englænderen sine Konstruktions
planer til USA, og den 1. Oktbr. 1942 fløj 
et amerikansk Reaktionsplnn, bygget a f 
Bell Aircraft Co. for første Gang. Denne 
Maskintype er nu indftnaet i de ameri
kanske Luftstridskræfter under Betegnol• 
sen Ile 11 P • 5 9 Air a c om et.. Ma• 
skinen rapporteres at have præsteret ud• 
mærkede Resultater navnlig paa de slore 

-Højder. Derimod synes Gloslers Reak· 
tionsplan ikke at have passeret Eksperi
mentstndiet. 

Tiltrods for, at de første Meddelelser 
om reaktionsdrevne Flyvemaskiner kom 
fra England og Amerika, synes det dog 
som om Tyskerne er naaet længst i Ud· 
viklingen. Efter Frontrapporterne at 
dømme har de indsat tre forskellige Ty
per reaktionsdrevne Jagere, foreløbig dog 
kun i begrænset Udstrækning. De tre Ty
per er M e s s e r s c h rn i t t M e 1 6 a 
og M e 2 6 2 samt Heinkel H e 2 8 0. 
ME 163 anvender Haketanlæg, og har kun 
en. 10 Minutters Flyvetid, Me 262 og Hc 
280 er begge lomotorige Heaktionsmaski
ner med normal Reaktionsdrift. DC'res 
maximale Hastighed er ifølge forelig
gende Opgivelser omkring 800 Kilometer 
i Timen, og deres Stigeevne betegnes ~9111 
fantastisk. Ogsaa de to sidstnævnte Typers 
Flyvestrækning er paa Grund af det høje 
Brændselsforbrug ret begrænset, hvorfor 
Maskinerne i første Række er anvendt til 
Hjemmeforsvar og lignende Opgaver. 
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2, Tre Andemodeller. Konstruktlons-

oversigL 

D ENNE Gang vil jeg gennemgaa Kon
struktionsgrundlaget for Andemodel

lerne SP 90 Mike, SP 90 Wrap og SP 93 
Anders And. 

Den første Model, Mike, er en Termik
model af bedste Skuffe. Kroppen er af 
Hvepsetype, hvilket ser noget originalt 
ud, anvendt paa en Andemodel. Formaa
let er at fna saa lille en Sideflade, og 
dermed saa lille en Kølvirkning, som mu
ligt. Finnen har et godt tykt Laminar
profil. Mike adskiller sig fra mine andre 
Ænder ved at have >Haleplansprofilet • i 
Forplanet. Ellers plejer jeg at have del 
tyndeste Profil i Planet, jævnfør Wrap 
og Anders A. Der er, paa Grund af det 
tyndere Profils lavere Rehn, naturligt 

Xerxes. 

Jlndemodellen Xerxes. 

Af Jørgen S. Petersen. 

nok at anvende dette i Forplanet, men af 
Styrkehensyn er det ikke saa gunstigt, da 
del derfor bliver vanskeligt at fna For
planet stærkt nok, fordi det sidder saa 
udsat. Man forstaar allsaa, at de lidt tyk
kere Profiler har deres Berettigelse; blot 
skal deres Reh,1 være lavt nok i Forhold 
til Korden. Modellens øvrige Data er i 
Datalisten. 

Ligesom Mike er særpræget af Udseen
de, er den det ogsaa af Opførsel. naar 
den er i Luften. Paa Grund af sine fine 
Kurveegenskaber kan den trimmes saa 
bagtung, at den ligefrem smaastaller un
der Højstarten. 'Denne Tendens har dog 
ingen Indflydelse paa Startsikkerheden. 
Lige i Udløsningsøjeblikket tager Model
len Tilløb til Stall, men lægger sig i Ste
det for over i Kurve med fin Synke
hastighed. 

Dens Kropform er videre udviklet i SP 
I 00 Xerxes. Som Termikmodeller har 
Andemodeller nemlig den Fejl, at Krop
pene er for lange, idet -hele Finnens 
Længde er ek~IIa. Finnen er derfor ved 
Xerxes flyttet hen over Planet. Kroppen 
Pr iøvrigt en rund Hvepserørfonstruk
lion, hvilket giver meget lille Kolvirkning, 
Se Skitsen. 

SP 84 ,vrap er kendt paa Grund af 

BØGER OM FLYVNING 

Moderne .l!.ndemodel. Læg",iMærke til :den store 
Forplanskorde samt til Turbulell&traaden, 

sine fine Resultater. Der er ikke meget 
at sige om dens Udformning, blot vil jeg 
lige nævne, at Forplansprofilet er et om
konstrueret Go 450 (tyndere og mere 
hvælvet), mens Planprofilet er SP-H3 
(FLYV Nr. 5-44). Se iøv.rigt Datalisten. 

Under Trimningen af den første Wrap, 
viste det sig, at Modellen opførte sig 
temmelig fjantet. Vi lagde vore saakaldtc 
Hjerner i Blod, og Resultatet af denne 
Kraftanstrengelse i Sommerheden blev, 
at SP og jeg enedes 'om, at Forplanets 
Rehr1 vist var en Smule for højt. Der blev 
~at en Turbulcnstraad paa Forplanet, og 
- Modellen fløj som en lille Afgud. Jeg 
vil her lige nævne, at det under Fors~g 

Foltmanns Flyvebog, hft. Kr. 4 75. 
ForlæJler om Flyvemaskinens Anvendelse i Krig og Fred 
og om dens mange forskellige Præstationer_ li 

Luftfartforsikringer 
,J. Foltmann, Hvordan flyver man? Kr. !t75, indb. 12.75. 
En populær og let forstaaelig Bog med mange lllustratio-. 
ner, der giver Forklaring paa Flyvemaskinens Virkemid. 
ler og Instrumenter. Stort Format. 
K. Flensted-Jensen, Byg selv - lær andre, Kr. 4.75. 
Instruktion i Modelflyvning. Illustreret Vejledning i saa
vel Bygning som Flyvning med Flyvemodeller. 
Hans Oste'Uus, Det moderne Luftvaaben (I), Kr. 5.85. 
Beskrivelse og Illustration af Krigens Flyvemaskiner. 
Hans Ostellus, Kendte Flyvemaskinetyper, Il, Kr. 5.85. 
Saa flyver vi. Ny Udgave. Kr. 8.50. 
Lærebog for Sports- og Privatflyvere. Hed. af Luftfarl~
ingeniør, M. P. Eskildsen. 
Svæveflyvning: Red. af H. Wolff og S. A. Dalbro. Kr. 5.85. 
Tilrettelagt paa en let tilgængelig Mande, spm gør Bogen 
lige velegnet til Selvstudium og Undervisning. 
Robert A. Winston, Styrtflyver, Kr. 4.75. 
En amerikansk Flyvers spændende og livligt fortalte Be. 
retning om Uddannelsen i Amerika. . 
Sendes pr. Efterkrav eller mod Indsendelse af Beløbet i 
Frimærker. • 
Alle Bøger om Flyvning ekspederes. 

~==========KUPbN ==========~ 

Til FL VV's FORLAG, EJVIND CHRISTENSEN, Vesterbrogade 60, København V. 

De bedes sende mig: 
Navn: ______________________ _ _ 

Adresse: 
Belabet medfølger i Frimærker/bedes opkrævet. 
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overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Central 1.2. 793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes af et
hvert Forsikringsselskab, der er tilknyt
tet Poolen, samt DDL's Billetkontorer 
i Industribygningen og i Lufthavnen. 



KONSTRUKTIONSOVERSIGT 

Kampsax Detalje Mike Wrap Anders A. 

Spændvidde ... ... . 115 cm 153 cm 220 cm 
Planareal .... . . . .. 16,6 dm2 27,7 dm2 51,0 dm2 
Sideforhold ....... 1-8 1-8,5 1-9,5 
lndstllllogsv ........ + 00,5 00,0 00,0 
Forplno Spv ....... 51 cm 70 cm 90 cm 

Areal ..... 5,4 dm2 8,8 dm2 16,0 dm2 
iOfo ...... 32,5 0/o 31,8 0/o 31,5 0/o 

Kampmann, Kierulff & Saxild A/s 
Sidef ...... 1- 4,8 1-5,6 1- 5,1 
Iodstv ..... + 5°,o + 50,1 + 50,5 

med Wrap viste sig, al naar den havde 
Turbulenstraad paa, var Længdestabili
teten langt den bedste. 

I Bjer~stedlejren fløj Modellen, til 
Trods for, at den var smadderskæv, el 
Haandstartgennemsnit paa 56,2 Sek. 
D. 17. September satte den som bekendt 
Danmarksrekord. Den blev startet med 
kort Snor og Tiden blev 35 min 40,6 
sek. Distancen var næsten 12 km. Sene
re har Wrap i surt, grant Blæsevejr 
fløjet et Gennemsnit paa 3 min 02,6 sek 
med 100 m Snor. Det kan altsaa siges, nt 
Modellen har holdt mere end den love 
de, da den blev trimmet. 

San er der Rosinen i Pølseenden, SP 
93 Anders And. Denne Model blev kon
strueret og bygget specielt med Henblik 
for Eliteprøven. Her udnyttede jeg sau 
de Erfaringer, jeg fra Wrap tiilvde om 
Formgivning og Profilering. Modellen 

FLYY's SPØRGE-RUBRIK 
Besvaret af Aeronautisk Selskab. 

Spørgsmaal: 
1) Hvordan bliver man Militærflyver? 
2) Paa den nye danske K.Z.-Maskine, 

Type IV, sidder der paa Bagbords Plan, 
mellem Motorgondol og Krop, anbragt en 
lille Frembygning med, jeg tror nok, en 
Prqpel i Spidsen, ganske som en lille Mo. 
torgondol. - Til hvilket Forman) tjener 
dette Arrangement? 

3) Oplysninger om Fokker D-21 og 
0-Maskinerne? 

Totallængde ....... 
Trykc. nfst. (A) .... 
B i 0/o nf A ....... 
Planbelastning ..... 

O. Behnke med SP 90 Milte. 

blev derfor faktisk en forstørret Udgave 
af Wrap, blot med en hel Del aerodyna-

Svar: 
1) Der k r æv es ingen Eksaminer for 

at kunne blive Militærflyver. Dog er For
holdet i Almindelighed dette, at Hærens 
Flyvertropper foretrak unge Mennesker 
med Mellem-, Real. eller Studentereksa
men, medens Søværnets Flyveskole stille
de Krav om Studentereksamen, Styr
mandseksamen eller tilsvarende Uddannelse. 

2) Den paagældende Anordning er en 
Generator med selvregulerende Propeller, 
og den leverer 24 Volt paa Luftfartøjets 
Akkumulatoranlæg. Herfra tages Energi 
til Radiatoranlægget og til Lysanlægget 
saavel indenbords som udenbords. 

86 cm 89,5 cm 135 cm 
42 cm 45,5 cm 73 cm 
27,1 D/o 28,3 0/o 26,0 °/0 
16 g/dm2 15 g/dm2 15 g/dm2 

miske, skønheds- og bygningsmæssige 
Forbedringer. Data: se Listen. 

Anders And er en stor Model, men den 
flyver ogsaa derefter: langsomt og roligt, 
med lav Synkehastighed. Meget betegnen
de for den er, at den ved Eliteprøvens 
Aflæggelse, til Trods for, at den blev star
tet med 160 m Snor, kun laa 200 m bor
te fra Starteren. Tiderne blev: 5.34,9; 
4.22,8 og 5.42,7. Flyveegenskaberne fejler 
altsaa ikke noget. Dens Startsikkerhed er 
stor. Som Eks. blev hele Eliteprøven af
lagt i Løbet af tre Kvarter. 

* 
Jeg vil haabe, al disse -Oplysninger 

kan hjælpe med fil al forbedre Andemo
dellernes Standard her i Landet. 

S. P. 

3) Alt hvad De ønsker at vide om Fok
ker D21 fremgaar af FLYV Nr. 9, 1938, 
Side 226. 

0-Maskinen - Overgangsmaskine -
som Mellemled mellem egentlige Skole
maskiner og de noget større Rekognosce
ringsmaskiner (C.V) er en dansk F orbed
ring af Fokker Cl. 2sædet Luftfartøj m. 
220 HK Motor. Anvendt som Øvelses. og 
Observationsmaskine. Fandtes ogsaa i 
eensædet Udgave med 160 HK Motor. An
vendt som Træningsmaskine. Inlt har der 
været bygget ca. 25 tosædede og 8 een 
sædede 0-Maskiner. Anvendt af Hærens 
Flyvertropper i Tiden 1927- 1937. 

LNICA 'MAGNETSTAAL 
Pris 60 Øre pr. Nr. + Porto 
Pr. Aarg. Kr. 7.20 + Porto 

Populært svensk 

Vi fi:em s tiller Magne
ter til ethvert Formaal 

PEERLESS FABRIKKERNE 
SKIOLD-PETERSEN & CO. 
Lapla·nd.sgada 2 - Kebanhavn S 

Har pe et Magnet-Problem, saa kom 111 os. ... 01 voæ Jngeniører 
giver Dem teltnblt Se ce med Hensyn Ul Ste rretse og ,ll'oQD 

Flyvetidsskrift 

TEKNIK och HOBBY Tidsskrift 
for Modelbyggere 

Modelflyvning, Modelbaade, Jernbaner m. m. 
Pris 60 Øre pr. Nr. + Porto - pr. Aargang Kr. 7.20 + Porto 

MODEL L-TE'K NIK Bladet der skrives 
af Modelbyggere 

for Modelbyggere 
Pris Kr. 1.20 pr. Nr. + Porto - pr. Aargang Kr. 12.00 + Porto 

Samtlige Blade udkommer t Gang maanedllg - Abonnement kan bestllles hos 
FLYV's FORLAG • EJVIND CHRISTENSEN • Vesterbrogade '60, Kbh. V, 
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1500 Bøger solgt paa 3 Maaneder ! 

Et Væld af interessante Billeder for 
alle !lyveinteresserede - Kr. 2.50. 

Indsend Be/obet i Frimærker 

Forlaget LUFTSPORT, Læssøegade 113, Odense 

AKTIESELSKABET 

VARDE ST AAL VÆRK 
VARDE 

ST AALSTØBEGODS 

- S. M. S T A A L -

E LE K TROSTAAL 

~, 
DA1iff,l'DDmL~ 
Undertegnede tillader sig herved at med

dele, ut jeg frn 1. Marts cl . A. hnr overtaget 
DAll:Sli MOD ELFLYVEI NDUSTHI, Orogude 
ti- R, Orlensr.. 

Det er min Agt a t fortsætte Fabrikken i 
summr Spor som under Fnbriknnt Sv. Greigs 
Le,lelse, og j eg haahe r. ni Fabrikkens Ji m1-
der, snnvel i ln,1 - so m i Udlnnclct, , il \' ise 
mig den snmme Tillicl. som de hidtil hur vist 
Herr Greig. 

~I ed 1-1 øjagtelsc 

Sv. Skou. 

DA31Flli'l'J.,i 

. Skriv efter HOBBYKATALOG fra 
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NY D. M. U. MODEL »PELIKAN« 
En letbygget Model. 

, 

D ANSK MODELFLYVER UNION har 
udsendt endnu en Tegning til en Kl. 

8-Svævemodel, h-23 •Pelikan• . 
· Det er denne Gang en decideret Kon
kurrencemodel, der er konstrueret af den 
kendte Modelflyver Henning Jønsson, 
M.F. , Windy•. Ved Konstruktionen er 
der især lagt Vægt paa at skabe en en
kel og letbygget Model med gode Start
egenskaber. Byggetiden er kun ca. 25 
Timer. Paa Grund af den højtsiddende 
Højstartkrog er l\fodellen snoroprette!ig, 
og den er derfor, som Konstruktøren si
ger, nærmest idiotsikker i Hø.btart. •Pe
likanen • er en Landstryger (se FLYV 

8-441 med god Termikfølsmnhed, og den 
har ved flere Lejligheder opnaaet en 
Gennemsnitstid af ca. 31/2 Min. 

Dens Data er: 
Spændvidde : 120 cm. 
Areal: 23,5 dm2

• 

Profil: Gø 450-B (FLYV 5-44). 
Kroplængde: 85 cm. 
Bærende Haleplan med Prol'il Sl 32506. 
Planbelastning: 15 g/dm2

• 

Tegning til h-23 •Pelikan , koster Kr. 
3,50 og faas fra FLYV's Forlag, Vester
brogade 60, V. 

A. A. 

DIESELMOTORMODEL PAA LANGTUR 

Uofficiel Rekord sat med »Diesella« 
Fabrikanten Eli Andersens Dieselmotor-

model. 

INDEHAVEREN af Fabrikken •Diesel
lu •, !{olding, Fabrikant Eli Andersen 

skulde Søndag den 18. Februar prøvefly
ve en Model, der var forsynet med en af 
Firmaets 2,5 ccm Dieselmotorer. Flyvnin
gen foregik fra Brandkjærgaards Marker 
,·ed Kolding, og Starten gik udmærket. 
Modellen skruede sig til Vejrs i meget 
stejle Spiraler, men Tidsudløseren, der 
var indstillet til 30 Sek., maa aabenbart 
have svigtet, thi Modellen blev ved med 
at stige, indtil den efter 5 Min. Flyvning 
forsvandt i en Sky. Da en Eftersøgning 
paa flere Timer viste sig at være forgæ
ves, henvendte Eli Andersen sig til et af 
Byens Dagblade, der beredvilligt efter
lyste Modellen for ham. Allerede Man
dag Aften kom der Meddelelse om, at 
Modellen i uskadt Stana var landet i Ud
kanten af Byen, ca. 7 km fra Startstedet. 
Ved et Tilfælde kunde man konstatere 
Flyvetiden, idet .Modellen, der var startet 
Kl. 11,40, landede i en Have, medens Si
renen brølte 12. Da Motorløbetiden an
slaas til ca. 6 .Min., har Modellen saaledes 
svævet i 14 Min. Planet var en •Diesella 

44• konstrueret af Peter Christiansen , 
Helsingør, og bygget af Ejnar Lund, tid
ligere Formand for Modelflyveklubben 
•Tyfon , , Ringkøbing. 

A. A. 



----•---DET KONGELIGE DANSKE 
AERONAUTISKE SELSKAB 
Kontor: Nørre Farlmagsgade S, Kbhvn. K. 
Tlf.: C. 7260A. Postgiro: 25680. 
Kontor e I er normalt nnbent daglig Kl 15.SO 
-17.SO, Lørdag Kl. 13.00-15.00. 
Generalsekretæren træffes normalt dag
lig Kl. 16.00- 17.00, Lørdag Kl. 13.30 - 14.30. 
Dansk Luftsportsraad1 Adr. D.K.D.A.S. 
Kassereren: Dronninggaards Alle 120, Holte. 
Postgiro : 60676. 
Aeronautisk Junior Klub Adr.· D,K.D.A.S. 
Nr. Farlmagsgade 3. Kbh. K. 

DANSKE FLYVERE 
Formand: Oberst Tage'Andersen, Ll. Værløse. 

DANSK MOTORFLYVER UNION 
Formand: Trafikassistent A. T. H. 0hrt. 
Kant. St. Kongensg. 68 1 o. G., K. Tlf. Palæ 2096. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
Formand: Murermester H. A. Ehlers, S. Sta
tlonsvej 36, Slagelse. Tlf. Slagelse 354. 
Sekretær: Propagandachef Max Westphnll, 
Vesterbrogade 1, Kbh. V. Tlf. Central 8800. 
Kasserer: Værkfører K. Videbæk Kjeldfort. Ve
sterbrog. 36, Kbh. V. Tlf.Eva3912. Postkt.25521. 

DANSK MODELFLYVER UNION 
Formand: K. Flensted-Jcnsen, Kabbelejevej21, 
Brh. Telf. Bella 3762 v. 
Sekretær: Ove Hnnsson, Olesvej 21, Holte. 
Telf. Frederiksdal 6169. 

FLYV I FELTGRAAT 
- men med mere Tekstplads. 

SOM en Følge af Indskrænkningerne i 
Strømforbrug har vi midlertidigt 

maattet tage Afsked med vor gallarøde 
Farve paa FLYV's Forside og iklæde os 
den feltgraa. Trykningen er derved blevet 
forenklet, uden at vi har behøvet at ned
sæte Sideantallet, og det har for os været 
det vigtigste i den foreliggende Situa
tion. 

Takket være Imødekommenhed fra 
de Annoncørers Side, som har Helsides
annoncer i ·FLYV, har vi kunnet nedsætte 
disse Annoncer til halve Sider og benytte 
den derved indvundne Plads til Tekst. 
Dette betyder i Realiteten en Udvidelse, 
som er meget velkommen, og da de paa
gældende Firmaer paa anden Maade hol
der os skadesløs for den forringede An
nonceindtægt, er det os en Glæde at slut
te denne lille Redegørelse med en hjerte
lig Tak for den Forstaaelse og Velvilje, 
der atter er vist os. FLYV. 

* 
Nye Medlemmer i D.K.D.A.S. 
Direktør T. Løve. 
Jørgen Surlykke Petersen. 
Prokurist Vagn Jespersen. 
Svend Egon Jacobsen. 
.Tord- & Betonarbejder Roland B. Nielsen. 
Frøken Dixie Dessner. 
Fabrikant A. Philipsen. 
Kommunelærer William Nielsen. 

* 
AERONAUTISK JUNIOR KLUB, 
Næste Møde. 

I April holder vi Møde Søndag den 8. 
Kl. 10.00 præcis paa Polyteknisk Læreanstalt, 
Sølvgade 83 (Sølvtorvet). Den kendte For-

fatter og Foredragsholder, Flyverløjtnant 
Knud Clauson-Kaas fortæller om sine 
Flyveroplevelser, og laver desuden en rask 
lille »Hvem ved hvad«-Konkurrence. 

Skalamodeller. 
Da vi gerne vil se, hvor dygtige I er til 

at lave Skalamodeller, opfordres alle A. J. K.s 
Medlemmer, som har beskæftiget sig med 
disse, til at medtage Modellerne til Mødet 
i April. Der vil dn blive givet et Par Bog
præmier for de bedste. 

Benyt Lejligheden til at tage et Par Kam
merater med til Mødet den 8. April; det er 
jo ikke hver Dag vi har Besøg uf L~jtnunt 
Clauson-l{aas. v.p. 

Glideflyver-Diplom A-Nr. 500. 
Den 11. Marts aflagde Frk. Ruth Stelling, 

der i 5 Aar har været Medlem af Sports
flyveklubben, og som begyndte at drive Svæ
veflyvning i Sportsflyvernes Svæveflyveklub 
i Oktober 1944, sit »A«, der var Nr. 500, 
der er taget her i Landet. Frk. StelJing del
tog i 1941 i Klubbens teoretiske Motorfly
verkursus og bestod Prøven med fint Resultat. 
I Efteraaret 1944 har hun bestaaet den teore
tiske Prøve til Svæveflyvercertifikat. - Frk. 
Stelling er desuden ivrig Skiløberske. Til 
daglig er hun ansat i Røde Kors. 

* Gave til Sportsflyvernes 
Svæveflyveklub. 

En anonym Giver har skænket Sportfly
vernes Svæveflyveklub Kr. 2.400.- som 
Støtte til Klubbens Arbejde. 

* 
Sportsflyveklubbens Generalforsamllng. 

Med Lrsagf. N. P. Madsen-Mygdal som 
Dirigent afholdt Klubben sin aarlige Ge
neralforsamling den 16. Marts. 

I Aarsbitretningen, der blev afgivet af 
LRSf. Børge Moltke-Leth, oplystes, al 
Klubben pr. 1. Januar 1945 havde 833 
Medlemmer, en reel Fremgang paa 134 i 
Aarets Løb. Teorikursus og Prøver for 
Deltagere i Unionens , ABC « Korrespon
dancekursus blev om1alt og der blev gjort 
rede for Erstatningssagen i Anledning af 
Klubbens brændte Maskiner. Fuld Erstat
ning var opnaaet efter en i Fællesskab 
med Assurance-Compagniet , BALTICA « 
mod Statsbanerne anlagt Sag, der efter at 
være blevet vundet ved Landsretten og 
Appel frafaldet umiddelbart før Sagens 
Behandling ved Højesteret resultei-ede i 
en Udbetaling paa ialt Kr. 22.201,22, der 
fuldt ud dækkede Klubbens Tab ved 
Branden. 

Køb af fire K.Z.111 MasWner. 
Til Erstatning for Klubbens delvis 

brændte og senere beslaglagte Maskiner 
har man hos Skandinavisk Aero Industri 
købt 4 af de .nye K.Z.111 Maskiner til Le
vering umiddelbart efter Krigen. Klub
ben vil saaledes staa godt rustet til straks 
at begynde Flyvning, saa snart Forholde
ne tillader del. 

Vedrørende Spørgsmaalet •Enhedsklub
ber« enedes man, af Hensyn til den korte 
tid man havde til Generalforsamlingens 
Gennemførelse, om at behandle Sagen 
under •Eventuelt •. Derimod blev der ud
førligt gjort rede for Bestyrelsens Aktion 
i Anledning af •Dansk Motorflyver 
Union «s Afskedigelse af Kaptajnløjtnant 
Sv1:-11-Aage Dalbro. Bestyrelsen havde 
ove-rfor Unionen paa det skarpeste prote
steret mod denne Behandling af en af 
dansk Flyvnings bedste Mænd og opfor
dret Landets l'!Vrige Klubber til at gøre 
det samme. Efter en Debat om denne Sag, 
hvorunder bl. a. Unionens Næstformand 
Kontorch ef Hermann Nielsen gentagende 
Gange havde Ordet for at forklare Unio
nens Stilling og det iøvrigt blev oplyst, . 
at srtmtlige andre flyvekyndige Lærei:c 
ved Unionens Teorikursus havde nedlagt 
deres Hverv som Protest mod Dalbros 
Afskedigelse blev følgende Resolution 
vedtaget med overvældende Tilslutning 
mod 4 - fire - Stemmer: 

»Forsamlingen billiger Bestyrelsens 
Protest overfor Dansk Motorflyver 
Union-i Anledning af Kaplajnlø,jtnant 
Sven-Aage Dalbros Afskedigelse fra 
Unionens teoretiske Kursus«. 

Til Bestyrelsen nyvalgtes Forretnings
fører Mogens Munk i Stedet for Grew 
Mogens Scheel, der ikke ønskede at fort
sætte. 

Under Hegnskabsaflæggelsen oplyste 
Kassereren, Assurandør Otto Thomsen, at 
Medlemmernes Opsparing til Flyvning nu 
havde naael 15.000 Kroner. 

I den korte Tid, der var tilbage, blev 
,Enhedsklubben« sat under Debat, og 
man vedtog snarest at indkalde til ei 
Medlemsmøde med dette ene Punkt pau 
Dagsordenen. 

I Lodtrækningen om Opsparingspræ
mier vandt følgende: 
Civilingeniør C. F. Bardenfleth: Kr. 500,00. 
Direktør Otto P. Larsen: Kr. 100,00. 
Elev ved Luftfartsvæsenet J. Christensen: 

Kr. 50,00. 
Automobilmekaniker H. Skovgaard-1\for

stensen: Kr. 50,00. 
Økonomiinspektør G. J crichau: Kr. 50 ,00. 

Efter Generalforsamlingen konstituere
de Bestyrelsen sig med Landsretssagfører 
Børge Moltke-Leth som Formand. 

Nyt Teorikursus for Motor- og Svæve
flyvere begynder den '3. April med Sven
Aage Dalbro som Kursusleder. 

* 
Brønshøj Modelflyveklub meddeler, al 

Pr. Pedersen har overtaget Sekretær
Posten. Eventuelt bedes sendt til Sekretæ
rens Adresse, Esromgade 16, 2., Køben
havn N. 

FLYV'• Redaktion 
Vesterbrognde 60, Tlf. 13.404 

Hedaklor, Knplnjn John Foltmnnn, 
Vrernednmsve.J 4 A, Tlf. Evn 1295 
Ejvind Christensen (ansvnrsh.), 

Vesterbrogade 60, Tlf. 13.424 
Hed.-Sektr. Povl ,v"stphnll, 

Hlllerødgndc 84, Tlf. Taga 6603 
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FLYV'r KRYDSORDSOP6AVE 

Navn: _____ ~ 

Adresse : _______________ _ 

For April Maaneds Krydsordsopgave 
udsætter vi som 1. Præmie: Dansk Flyv
nings listorne og 2. Phæmle: Lommebdg 
for Flyvning 1946. 

Løsningen skal Indsendes til FL YV's 
Redaktion, Vesterbrogade 60, V., senest 
den 16. ds. mrk. FLYV's Krydsord. 
, Blandt de rigtige Løsninger I Marts er 
udtrukket som Vinder: 
1) Leif Ernst Petersen, Søndergade, Ærøs

købing, 
2) Bjarne M. Pedersen, Marup Skole, 

Skjern. 
Løsning til Nr. 3. 

Vandret: 
Amfibium. 7 Ural. 8 El. 9 Insek

ter. 10 En. 11 Em. 13 Taler. 16 Sti. 17 
Ida. 18 'Øsken. 19 Kager. 21 Emeritus. 
24 Grene. 

Lodret: 
1 Aviatiker. 2 Fuselagen. 3 Irene. 4 

Bak. 5 Ilt. 6 Merete. 12 Mine. 14 
Adam. 15 Rørig. 16 Skrue. 20 Er. 22 
Tr. 23 Sn. 

F-o r klaring: 
Vandret: 

1 Til Flyvemaskiner. 8 Operastykker. 
9 Pattedyr. 11 Farvandskyndig. 12 
Medbringer nogle Flyvemaskiner. 13 
Fugt. 14 Instrument. 15 Ukrænkelig. 
17 By. 19 Puds. 21 Drik. 23 Se. 24 
Kanter. 25 Passiaren. 

Lodret: 
1 Er et Luftfartøj med sænket Agter

ende. 2 Duft. 3 Misundelse. 4 Gebær
de. 5 Mærke. 6 Oldtidsfolk. 7 Grøn
landsfarer. 10 Gudinde. 12 Strid. 16 
Adelsmand. 18 Tegn. 20 Ø. 22 Forkor
telse. 24 Orden. 

Flywnlngens ForsikrInger - Alle ForsikrInger 

A. JESSEN & CO.s Eftf. 
Assurandører 

V. Thomsen Otto Thomsen 

VESTERPORT 
C. 9189 - 9596 

Midlertidig Adresse: Hammerichsgade 14 
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Lad os faa Gang i 
Flyvesporten 

gennem aktiv Indsats 

I denne Tid, da der er saa meget Røre 
om Flyvesporten, kunde jeg tænke 

mig at faa slaaet følgende fast: 
Modelflyvningen som Sport betragtet 

er den Gren af Flyvesporten, som sikkert 
kræver mest af sin Mand, idet en dygtig 
Modelflyver skal være meget alsidig. For 
at naa frem til Resultater skal man for 
det første være fingernem, for det andet 
velbevandret i Aerodynamik og Flyve
lære og for det tredje have Fantasi og 
Skaberevne til at omsætte de ,her nævnte 
Egenskaber i nye Konstruktioner. Disse 
Modelflyvere kan selvsagt ikke være gan
ske unge Mennesker, thi det kræver Aars 
Arbejde med Sagen at naa frem til Re
sultater. En anden Ting er, at man gen
nem Modelflyvningen kan •fange« de 
ganske Unges Flyveinteresse, give dem et 
vist Minimumskendskab til Flyveteknik 
og lade dem bygge no le Modeller af an
erkendt Konstruktion. Efter en Tid ud
skiller de sig saa. Nogle har efter at være 
kommet i Flyvekredse faaet Smag for selv 
at flyve og gaar over til Svæveflyvespor
ten, andre vil ikke have det •Besvær• for 
at flyve, men tager et Motorflyvecertifi
kat og bliver •Søndagsryttere• i Luften. 
Nogle falder helt fra, og Resten gaar over 
til at dyrke Modelflyvning som Sport. 
Som det heraf fremgaar, er Modelflyv
ning absolut en Sag, der er værd at re
spektere og støtte" Den er i høj Grad 
medvirkende til at gøre et Land air
minded. 

Mærkværdigvis findes 4er stadig ind
flydelsesrige Personer indenfor Flyvnin
gen, der betragter Svæveflyvningen som 
en Forskole til •Sportsflyvning«. Jeg 
sætter •Sportsflyvning , i Gaast-øjne, thi 
for mig bestaar Sporten i Model- og 
Svæveflyvning. Motorflyvning er en hur
tig, nem og bekvem Mande at komme 
rundt paa, hvadenten det gælder Besøg et 
eller andet Sted, eller det drejer sig om 
en Søndagstur med en god Ven. De fleste 
Flyvesportsfolk ser hen til den Dag, hvor 
de kan faa deres Motorcertifikat, det er 
en Behagelighed, der ikke maa forveksles 
med Sport. 

Lad os nu ikke mere høre den orto
dokse Remse om Modelflyvning for 
Drengene, Svæveflyvning for Ungdom
men, der til sidst modnes til •Sports. 
flyvere«. 

Lad os faa Gang i Flyvesporten gen
nem en aktiv Indsats. 

For Modelflyvningens Vedkommende 
gennem Instruktørvirksomhed alle Ste
der rundt i Landet, hvor dette kan lade 
sig gøre. 

For Svæveflyvningens Vedkommende 
maa vi se at komme bort fra det amatør
mæssige Stade, hvorpaa vi befinder os, 
saalænge vi selv skal bygge vore Planer. 
Det ei:_ meget godt i enkelte Tilfælde, at 
nogle bygger et Plan, men vi kommer 
aldrig nogen Vegne, saafremt vi selv 
møjsommeligt skal lave hver Pind, bort
set fra, at vi jo aldrig paa den Mande 
faar Raadighed over det nødvendige An
tal Planer, Spil m. m. 

K. H a r t v i g J e n s e n. 

Aktieselskabet 

DANSK GALOCHE-OG GUMMIFABRIK 

Kjøbenhavn Køge 

Aktieselskabet 

SKARRE HAGE MOLERV ÆRK 
Nykøbing Mors 

Telefon 109 

* 
Kontoret i København 

H. C. Ørstedsvej 28 C • V 

Telf. Central 11.593 

Lockhead uLigthnlng 11 11 

Skala 1: 50 Byggesæt 3,86 Kr. 

, Consolldated Llberator 
Skala 1 :100 Byggesæt 8,46 Kr. 

Svensk Jager J 22 
Skala 1: 50 Byggesæt 2,215 Kr, 

Hjul og Propelna'fl er færdigdrejede 

,,SKALA" 
!h. Nlelsensgade 39 . Herning 
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FYENS DISCONTO KASSE 
ODENSE 

Stiftet 1846 

Drejer det sig om 

TRAN.SPORTER 
Udland eller Indland? 

Spørg 

· DAN-TRANSPORT A/s 
I Vestergade 26, København K. 

Tlf. Central I 6'488 Tlgr.adr. Dantransport 

Befragtning 

International Spedition 

Forsikring af enhver A-rt 

. 
DANMARKS ÆLiiSTE PRIVATE BANK i 

_____________________________ .. , 

EN FLYVER BLIVER TIL IV. 
En "Skoletime". 

Ved ti af de jævnlige Besog p1111 Flyvepladsen faldt ban i Snak med en af Flyve• 
lærerne, medens denne med Øjnene fulgte sin Elev i Luften. I S11ml11lens Lob til

bod Læreren ham en Provelektlon i Luften mod en Betaling af Kr. 10.-, og selv om 
han ikke plejede 111 flotte sig saadan, uden efter modent Overlæg, slog han til, og da 
Luftfnrtojet kom ned, og Soloeleven vnr ekspederet, sod hnn ved Dobbeltstyringen med 
Læreren foran sig i det nnbne Skoleappnrat, medens Propellen snurrede ganske lang
somt rundt. 

Gnshnnndtnget havde Læreren vist horn, Styregrejernes Brug kendte hnn frn Svæve
flyvningen, og Instrumenternes Yirkemnnde var han klar over fra sin megen Læsning nf Flyvelitteratur. Tnlerorene _mellem Lærer og Elev 
blev forbundet, og Læreren gn,· Ordren : Kor ud til Start. Forsigtigt skubbede han G11sh1111ndt11get lidt frem, men Læreren gnv det et rask 
Skub videre, s1111 Motoren lystigt snurrende fik Luftfnrtojet til at rulle hen nd Flyvepladsen. 

D11 de holdt ved Startstedet med Næsen op mod Vinden, kom næste Ordre: S1111 starter De, G11sh1111ndt11get helt frem, Pinden lidt foran 
Midtstilling og hold sno Næsen pnn det somme Punkt i Horisonten under hele Starten. Næsten Inden han var klar over, at der var Fort p1111, 
var Maskinen i Luften. Som gammel Svæveflyver fnndl bon, ni Motor og Propel lovede et meget uvnnl og generende Speklukel, men Lære• 
rens korte. Ordre gik godt Igennem, og hnn fond! hurtigt ud nf, 111 ikke blot Fortvindens Susen ved dens Svoben om Luftfartøjet gav ham 
Indtryk af Fartens Størrelse, ligesom ved Svæveplnnet, men ogsnn den Virkning, som Klapper og Ror hn,•de ved Brug af Pind og Hammel, 
varierede med og gav et godt Begreb om Farten. 

Kompas, F nrtmoaler, Hojdemnoler, Krængnin manier og Motorinstrumenter skulde 
han dog ogsan kigge paa, men de fon Sekunder, Øjnene blev Inge~ fra Horisonten, 
for ni se pnn Instrumentbrædtet, benyttede Luftfnrtojet nitid til ni gnu pnn egen 
Hnnnd: Enten rog Næsen til den ene eller noden Side, medens Læreren havde givet 
Ordre til 111 styre lige, eller ogsnn tabte det den ene Vinge, eller Næsen rog for langt 
op eller ned i Svingene, eller han kurede i Drejene, og stadig vor Læreren der med 
sine smau, korte Bemærkninger. Men Læreren rorte ikke Pinden for Motoren plud
selig standsede, og Pinden fik et Stod fremad for ni fon Næsen ned under Glidningen 
og derved holde Flyveforlen, samtidigt med ni Ordren lod: Gtld sno ned til Lå'nding. 
Det, som plejer ni være det vanskeligste ved ni Flyvning: Landingen, var snart det 
letteste. af det hele, for han havde jo ved Svæveflyvningen næsten ikke ovet sig i 
andet end ni lande. 

INTAVA AVIATION PRODUCTS 
SANKT ANNÆ PLADS 13 - KØBENHAVN K. 

Roprzsnnterendo 

DET DANSKE PETRDLEUMS AKTIESELSKAB oa VACUUM Oll COMPANY A/S 
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A/s DANSK SHELL 

BRIT 
TAG OG VÆGBEKLÆDKIKG 

.... 
' f I • ,q(ll1 • 

FABRIKERES AF: 

DANSK ETERNIT FABRIK A/s, AALBORG - SALGSKONTOR: OTTILIAVEJ 18, KØBENHAVN VALBY. *CENT~ 3785 

P:R.18 
Pr. Aar11an11 Kr. 8,00 
Pr. Nummer 60 Øre 

EJVIND OHRIBTENB_EN 
BOGTRYKKERI & FORLAG 
Veaterbrogade 60 . Kbhvn. V. 
Telt. 13.404 . Poat11lro 23,824 
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Dobbeltinterview med Kramme &. Zeuthen 

Danmarks Flyveklubber 
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Svæveflyvelejren 
ved Roskilde 

Reportage og Billedserie 
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Af Kaptajn John Foltmann 

Flyveklubbernes Sparefond 
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OFFICIELT ORGAN FOR e-

OET KONGELIGE DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB « 

DANSKE FLYVERE • DANSK MOTORFLYVER UNION - DANSK SVÆVEFLYVER UNION -

Nr. 5 

Den danske 
FIJvedøg. 

BAADE i T nioner, Klubber oy 
Dagspresse har Projektet 

til DEN DANSKE FLYVEDAG, 
som Det Kgl. Danske Aeronauti
ske Selskab agter at indstifte 
hurtigst muligt efter Krigen, 
givet Anledning til megen Di
skussion. Endnu foreligger Af
gørelsen fm de bevilgende 
Myndigheder ikke (il det Lands
lotteri og del Mærkesalg, der 
skal bære Flyvedagem Ide, 
men den kraftige Anbefaling 
Sagen har faaet fra Politikere og 
Luftfart.~f olk turde være et klart 
Udtryk for, at Flyvedagen paa 
Forhaand er blevet mødt med 
stor Velvilje. Ogsaa forskellige 
Bef-olkningsgrupper har gennem 
Dagblad.~enquete givet Flyve
dagen deres Bi{ ald. Grundlaget 
er altsaa tilstede, og saafremt 
Klubberne gaar til Arrange
mentsopgaven med den samme 
enthusiastiske Interesse, som 
har præget den teoretiske Fly
veindsats i disse Krigsaar, er 
der ikke Tvivl om, at der gen
nem Den Danske Flyvedag kan 
skabes en virkelig effektiv Bao
grund for baade DKDAS og alle 
danske Flyveklubbers positive 
Vrrksomhed i Efterkrigstiden. 
Hvis Flyvedagens okonomiske 
Rygstød sikres, vil meget være" 
vundet Tor den Del af Flyvni11-
oen i Danmark, der skal leve 
indenfor bestaaende og kom
mende · Flyveklubber. Der er 
heller ikke Tvivl om, at selve 
Flyvedagens sport.rn1æssige Ar
rangement ad Aare kan faa el 
Omfang og et Format, som vil 
gøre den aarlige danske Flyve
dag til en virkelig Begivenhed. 

FLYV. 

DANSK MODELFLYVER UNION 

Maj 1945 18. Aargang 

Fr-emtidens danske Privatmaskine 

.er _earat 
Af Povl Westphall. 

Dobbeltinterview med Kramme & Zeuthen om den 
bemærkelsesværdige KZ III, som Konstruktørerne 
efter Krigen haaber at kunne producere i Serier 
paa 150 Maskiner om Aaret. - Den danske Hver
mands-Maskine, som kan starte og lande paa en 
Fodboldbane, vil koste det samme som en god Bil. 

PAA mindre end 10 Aar er det lyk
kedes to unge driftige Mænd at 

etablere en Virksomhed, der har skabt 
Anerkendelse og Respekt om deres 
Navne. Det var i August 1935 Civil
ingeniør Karl Gustav Zeuthen og 
Flyvemekaniker Viggo E. Kramme gik 
i Samarbejde med det Forsæt at 
grundlægge en dansk Flyvemaskine
produktion. Maalet blev hurtigt 
naaet, de to for saa vidt helt forskel
lige unge Mennesker formaaede at 
koordinere deres Evner, og Resultatet 
var overbevisende. Da den første l\fa. 
skine fra deres Haand stod flyveklar, 
var der ingen, der ymtede noget om 
Dognfluer. Kt I var en gedigen Ma
skintype, KZ li Cupe var endnu bed
re, og KZ li Sport bragte Kramme & 
Zeuthens 'Produkt paa Højde med de 
internationale Sportsmaskintyper. I 
April 1940 havde den unge Fabrik 
fremstilli;t det første halve Hundrede 
Maskiner, og de danske KZ'er er nu 
populære langt uden for vore Græn-

ser. I Sverige har mange Flyveklub
ber KZ'er som Skolemas\iner. 

I Krigens Aar har Kramme & Zeu
then fortsat, trods alle de Vanskelig
heder Forholdene har bragt, ikke 
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FremHdens danske Privatmaskine: KZ m, et højtvinget Monoplan med 165 Kilometer 
MarehhasUghed, to-sædet side by side og i Stand W at starte paa 35 Meter. Den kan 

lande paa SO Meter. 

mindst for deres Produktionsomraa
de. For at holde Virksomheden i Gang 
har det været nødvendigt at paatage 
sig andre Opgaver f. Eks. Fremstilling 
af Elektrobiler, Propellerne til den 
kendte F.L.S.-Aeromotor samt Pro
duktion af en 16 mm Smalfilmsgengi
ver. I 1942 gik man dog atter i Gang 
med Flyvemaskinerne, idet Zone
Redningskorpset afgav en Ordre paa 
en Ambulancemaskine. Denne Maski
ne har været saa stor Sukces for den 
unge Fabrik, at Zone-Redningskorpset 
har bestilt endnu en KZ IV. 

Den næste Trumf, der spilles ud 
fra KZ-Aera, som Kramme & Zeu
thens Flyvemaskinefabrik nu hedder, 
bliver Sportsmaskinen KZ III. Den 
Begejstring, der fra svensk Side er 
givet Udtryk for under Prøveflyvnin
gerne "i Stockholm med den KZ III, 
som allerede er eksporteret, kan 
maaske tages som Vidnesbyrd for, at 
Kramme & Zeuthen paany har været 
begunstiget af det Aladdin-Held, som 
har præget deres hidtidige Virksoqi
hed. 

Vi sidder i Fabrikens Kontor og 
drøfter den Fremtid, som det flyve
interesserede Danmark forventnings
fuldt drømmer om. 

- Har De allerede udarbejdet Pro
duktionsplanen for Efterkrigstiden? 

Kramme: - Ja, vi har brugt disse 
Aar til at gøre alt klar. Vi har forbe
redt en Seriefremstilling af KZ III, og 
vi er klar til at tage fat den Dag, vi 
kan faa vor nye Fabrik bygget. 

helt opgivet Fabriken i Aalborg, men 
maaske vil vi efter Krigen oprette et 
permanent Reparationsværksted i 
Forbindelse med Aalborg Lufthavn, 
det vil sige, hvis der bliver saa megen 
Flyvning, at et Værksted kan leve af 
det. 

Kramme: - Jo, men vi vil gerne 
have Værksteder i alle Lufthavns
byerne Aalborg, Esbjerg, Aarhus, 
Odense og Rønne, hvis det lader sig 
gøre. . Vi har alt vort Værktøj lig
gende pakket ned i Kasser, saa vi kan 
blive klar lige saa hurtigt, som Flyv
ningen den private altsaa -
kommer igang igen. 

- Tror De, det varer længe efter 
Krigen, før Flyvemaskineproduktio
nen kan paabegyndes? 

Zeuthen: - Det er svært at sige, 
men der behøver ikke at gaa lang Tid. 
Materialeproblemet er ikke saa uløse
ligt, som det maaske paa Forhaand 

kan se ud til. Forresten er vor KZ III 
et næsten 100 pCt. dansk Produkt. Det 
er kun Maskinens Motor og de Rør, 
der anvendes til Stellet, som skal im
porteres. 

Kramme: - Ja, selv Instrumenter
ne kan fremstilles herhjemme nu, og 
Hjulene og Propellerne og Gummiet 
vil vi ogsaa forsøge at faa lavet her i 
Landet. Vi har mødt stor Interesse 
for Sagen. 

- Hvorledes er KZ III? 
Kramme: - Svenskerne siger om 

den, at den er >Idiot-sikker«. Man 
skal faktisk være meget uheldig for at 
komme galt afsted med den Maskine. 
Den er konstrueret saaledes, at den 
ikke kan gaa i spinn. Vi har lagt me
gen Vægt paa at gøre den saa flyve 
dygtig som mulig, enhver skal faktisk 
kunne flyve vor KZ III, det kræver 
ikke megen Undervisning ... 

Zeuthen: - Ja, vort Princip har 
været at f aa lavet en Maskine, der 
var baade billig, god ag sikker, ag det 
har vi Indtryk af er lykkedes for os. 
KZ III er et højtvinget Monoplan, to
sædet. Man sidder Side om Side. Den 
kan foruden to Passagerer ag fuld 
Benzinlast medføre 40 Kilo Bagage. 
Med den normale Benzintank er Fly
vestrækningen 500 Kilometer, men 
hvis man forsyner Maskinen med 
ekstra Tank, vil Distancen blive 800 
Kilometer. Marchhastigheden er 165 
Kilometer i Timen. Motoren er paa 90 
HK. I Vindstille ag med fuld Last vil 
den starte paa 70 Meter ag lande paa 
40 Meter. Men er man alene i Maski
nen, kan den gaa op paa 35 Meter, ag 
har man lidt Vind, kan man saa
mænd faa den op paa 15 Meter. Det 
er Maskinens Fordel, at den kræver 
saa lille Plads, den kan faktisk starte 
og lande hvarsomhelst i vart Land. 

- Hvad koster den saa? 

- Vil det sige, at KZ for stedse har 
taget Afsked med Aalborg? 

Zeuthen: - Vi har i hvert Fald 

Kramme & Zenthens første to-motorede Maskine KZ IV, der blev bygget _!IOm Am
bulancemaskine. Den har faaet saa stor Snkces, at Zone-Redningskorpset bar bestilt 

endnu en af denne Type. 
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Kabinen I KZ m er bekvem og rummelig. I Bagagerummet kan Maskinen medføre 
40 Klio Gods. Dens Flyveradius paa normal Tank er liOO Kliometer, med Ekstratank 

kan Distancen sættes op Ul 800 Kliometer. 

Kramme: - Det kommer an paa, 
hvilke Priser man regner efter, men 
tager vi Førkrigspriserne som Grund
lag vil den i Øjeblikket koste ca. 
16.000 Kroner. Vi regner imidlertid 
med en Serieproduktion paa fra 
100- 150 Maskiner om Aaret, en saa
dan Storproduktion skulde bringe 
Priserne ned, og ydermere vil Impor
ten af smaa amerikanske Motorer, hvis 
vi da kan opnaa denne Import, brin
ge Maskinen ned i et Prisniveau paa 
Linie med en god Bil. Maskinen er be
regnet baade til Skoleflyvning og til 
Privatflyvning. Vi har allerede paa 
Forhaand solgt et Antal Maskiner til 
Sverige og her til Landet, herimellem 
4 Stk. til Sportsflyveklubben til dette 
Formaal ... 

- Regner De med store Eksport
muligheder? 

Kramme: Ja, absolut, jeg tror, vor 
Maskine vil kunne hævde sig . . . 

- Frygter De ikke for Konkurren
cen fra Udlandets Storproduktion? 

Zeuthen: - Forskrækkelse er der 
vist ikke Grund til. Vi havde jo ogsaa 
Konkurrence, da vi begyndte, men 
selvfølgelig bliver der Konkurrence, 
det er vi ikke.blinde for ... 

Kramme: - Der er ogsaa en anden 
Ting i denne Forbindelse, som ikke 
maa glemmes, og det er, at nogle af 
de store Lande stiller mindre Krav til 
en Sportsmaskine, end vi gør her 
hjemme. Det kan i mange Tilfælde 
indvirke paa Priserne. Til Gengæld 
møder vi saa frem med et Produkt, 
der fuldt og helt svarer til de Krav, 
som de ansvarlige Myndigheder stil
ler ikke alene flyvemæssigt, men og
saa sikkerhedsmæssigt. 

- Men KZ III kan vel ikke siges, 
at blive Danmarks Hvermands-Maski
ne? 

Zeuthen: - Jeg mener ikke, at 
Hvermandsflyvemaskinen kan ' blive 
meget anderledes. Naar vi nogle Aar 
efter Krigen maaske kommer ned i en 
Prisklasse, der svarer til de større Bi
lers, maa man vist sige, at Maalet er 
naaet. Det kan jo heller ikke nytte 
noget, at man fremstiller en Flyvema
skine, som ikke svarer til de skærpe
de Sikkerbedskrav, som en stærkt sti
gende Privatflyvning uvilkaarligt vil 
fremkalde. 

- Hvor mange Maskiner behøver 
Danmark for at faa sit Behov dæk
ket? 

Kramme: - Vi har ingen privat 
Flyvepark i Øjeblikket, og hvis vi 
gaar ud fra, at alt det, der bestod, skal 
rekonstrueres og samtidig tager et 
nøgternt Uddrag af den Flyveinteresse, 
der nedfældes i de mange optimisti
~ke Flyveklubber ad over Landet, vil 
jeg tro, at der i Løbet af de kommen
de 5 Aar bliver Brug for 250- 300 Pri
vatmaskiner herhjemme. 

- Hvorfor laves de danske Maski
ner ikke i Hel-Metal som de nye 
svenske? 

Zeuthen: - Fordi det er vor Over
bevisning, at Rørstel, Trækonstruk
tion og Lærred er det bedst egnede 
til Privatmaskiner. Det er baade nem
mere og billigere at vedligeholde og 
reparere. 
. - Skal den fremtidige KZ-Fabrik 
ligge i København? 

•Kramme: - Det er Tanken at læg
ge Virksomheden ude i Sydhavnen, 

.. 

engang naar Forholdene tillader det. 
Vi -har Planerne færdige og venter 
altsaa kun paa ... 

Zeuthen: - Det er vist overflødigt 
-at sige paa hvad ... 

- Vil D~ ikke bygge Svæveplaner? 
Zeuthen: - Kun hvis der kan blive 

Tale om Seriefremstilling, ellers kan 
det ikke betale sig. Jeg tror iøvrigt, at 
de ensædede Skoleglideres Tid er for~ 
bi. I Fremtiden bliver det tosædede 
Skoleglidere, som straks trækkes op i 
500 Meters Højde. Instruktøren kan 
sidde bag Eleven og give ham en vir
kelig effek tiv Undervisning. Det er 
givet, at denne Undervisningsform er 
bedre, end naar man som nu slipper 
Eleven løs paa egen Haand. Det ko
ster altfor meget Materiel... og hvad 
Svæveplanerne angaar er de jo meget 
kostbare at bygge, i Sverige f. Eks. 
koster en Kranich ca. 28.000 danske 
Kroner, og herhjemme er der betalt 
9000 Kroner for en Grunau Baby . . . 

K_ramme: Naa, men den kunde nu 
nok laves billigere i Serieproduk
tion ... 

- Tror De, det vil vare længe, før 
vi kommer paa Vingerne igen? 

Begge: Vi er lykkeligvis Optimi
ster ... 

Povl W estphall. 

Luftfartforsikringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Central 1.2.793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes af et
hvert Forsikringsselskab, der er tilknyt
tet Poolen, samt D D L's Billetkontorer 
i Industribygningen og i Lufthavnen. 
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DANMARKSFLYVEKLUBBER 
i rivende Udvikling 

Dansk Motorflyver Union og Dansk 
Svæveflyver Union har næsten for
doblet Medlemstallet i Løbet af et 

Aar. 

PAA DKDAS's Generalforsamling 
fremkom Formanden, Luftfarts

ingeniør M. P. Eskildsen med en 
Række overordentlig interessante Op
lysninger om den rivende Udvikling, 
der for Tiden foregaar indenfor Dan
marks Flyveklubber. I det fjerde Be
sættelsesaar har Klubberne haft en 
Udviklingskurve, som aldrig før. Ved 
Begyndelsen af 1944 havde DKDAS 
3700 indirekte Medlemmer, men ved 
Udgangen af 1944 var Tallet 5956. 
Hertil kommer saa DKDAS's direkte 
Medlemmer, saaledes at det samlede 
Tal naar op paa 6658. 

Indenfor de tre Unioner og Aero
nautisk Junior Klub har 1944 været 
et Aar med stor og glædelig Frem
gang i Medlemstallet. Dansk Motor
flyver Union er gaaet frem fra ca. 
2700 Medlemmer til ca. 4330 fordelt 
paa 43 Klubber. Det vil sige, at Klub
bernes Antal er forøget med 19. De 
nye Klubber er i 1944 dannet i fol
gende Byer: Haderslev, Kalundborg, 
Nakskov, Skanderborg, Ærøskøbing, 
Marstal, Stege, Svendborg, Als, Sun
deved, Thisted, Hjørring, Holbæk, 
Rudkøbing, Ribe, Aabenraa, Ring
sted, Herning, Holstebro og Grenaa. 

Indenfor Dansk Svæveflyver 
Union er Medlemstallet vokset fra 
430 til 855 og Klubbernes Antal er 
steget med 13 til 37. Foruden Flyver
troppernes Flyveklub er der dannet 
nye Klubber i København, Grindsted, 
Hedehusene, Helsingør, Ruds-Vedby 
og Struer. 

Dansk Modelflyver Unions Med
lemstal er steget fra 371 til 631, og 
Klubbernes Tal er forøget med til iall 
47. 

Disse Tal .er tydelige Vidnesbyrd 
om den stærkt voksende Flyveinter
esse blandt Danmarks Ungdom og 
bør utvivlsomt tages som et Varsel om 
en kommende, endnu større Udvik
ling indenfor dansk Flyvning, saa
snart Forholdene igen tillader mere 
aktiv og pru-ktisk Indsats indenfor 
Danmarks 128 Flyveklubber. 

Af andre interessante Oplysninger i 
Luftfartsingeniør Eskildsens Aars
beretning kan nævnes Meddelelsen 
om, at 34 Provinsbyers Byraad har 
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modtaget en Redegørelse fra DKDAS 
om hensigtsmæssige Anlæg af mindre 
Flyvepladser. 

Selskabet har paa Foranledning af 
Dansk Svæveflyver Union sogt at 
medvirke til en Ændring i de gælden
de almindelige Livsforsikringsregler, 
saaledes, at der ikke skal betale<; 
Ekstrapræmie til en tegnet Livsfor
sikring, fordi den forsikrede tager ak
tiv Del i Flyvning. Det er til en Be
gyndelse lykkedes gennem Den nordi
ske Pool for Luftfartsforsikring, ved 
Direktør August Jensen at faa gen
nemført en Ændring specielt for 
Svæveflyverne, saaledes at disse kol
lektivt kan tegne en særlig Ulykkes
forsikring gældende for praktisk Ud
øvelse af Svæveflyvning. DKDAS ar
bejder videre med denne vigtige Sag 
og haaber, at det til sin Tid skal lJ k
kes at faa tilvejebragt en for alle Par
ter hensigtsmæssig og god Losning. 

Planerne om et Luftfartsmuseum Pr 
ikke begravet i Reolstøv, Formanden 
oplyste, at Kaptajn Foltmann er hJ ,._ 
vet engageret til at udarbejde en For
tegnelse over alle de Ting af Værdi, 
som skønsmæssigt kan finde Am·l·n
delse i en Samling. Hvorvidt et Lufi
fartsmuseum hør være cl Led i cl 
kommende dansk teknisk Museum el
ler om det bør fremtræde separat og 
alene hellige sig Flyvningen og dens 
Udvikling, kan der i Dag ikke tages 
endelig Standpunkt til. 

Generalforsamlingen, som fik cl 
yderst stilfærdigt og yærdigt Forløh 
under HRS. Bech Bruuns kyndige Le
delse, afsluttede med Nyvalg til Be
styrelsen, idet Redaktør Alf Schiottz
Christensen, Aalborg, havde besluttet 
sig til at træde tilbage paa Grund af 
sit Arbejde. Forlægger Carit Ander
sen sogte gennem Tolkningen af den 
Respekt og Agtelse Redaktør Schiolt1.
Christensens Arbejde indenfor DKDAS 
Ledelse havde vundet i vide Kredse, 
at overtale Aalborg-Redaktøren til at 
tage sin Beslutning tilbage. Redaktør 
Schiøttz-Christensen takkede for den 
smukke Hyldest, men beklagede, at 
hans Arbejde efter Krigen vilde læg
ge saa stort Beslag paa hans Tid, at 
han ikke kunde fortsætte indenfor 
DKDAS, til Gengæld anbefalede han 
varmt den af Bestyrelsen foreslaaede 
Efterfølger, Formanden for Fred'e
riksborg Amts Flyveklub, Løjtnant 

, 
Sylvest Jensen, Hillerod. Fra en en
kelt Side opstilledes Civilingeniør 
Bentzen, Fredericia. Hr. Sylvest Jen
sen blev valgt med alhi Stemmer mod 
een, og denne. ene viste sig ikke at 
være stemmeberettiget. 

Svæveflyvesæsonen 
er begyndt 

Spredte Indtryk fra Roskilde-Lejren. 

I Paasken begynd le Svæveflyvernes Sæ
son for Alvor - ganske vist har en 

Del Klubber her paa Sjælland flojel hl' 
le Vinteren, men del er lorsl nu, al der 
bliver taget rigtigt fal. De I(nhenhavnere, 
der flyver i Roskilde er nogPL vanl,k eligl 
stillet, fordi der ikke gaar Tog om Son 
dngen, men de snører lidt ekstra Sejlgarn 
om Cykledækket og lrnmpcr af Sted -
svæveflyves skal der trods alle V:~nskelig
heder. 

Pau Roskilde Eksercerplads floj fir1• 
Klubber, nemlig P o I y le k n i s k F I y 
v e g ru p p e, Flyvekluhb •n H i n g e n , 
R o s k i I cl e F I y v e k I u b og D. D. L.s 
F I yv ek I u b. 

Trods det duarlige Vejr naaede man 
pau de to første Helligdage op paa ca. 
300 Starter, medens del 1. og 2. Paaske
dug ikke blev til slet sua m eget (men del 
er jo ogsaa meget morsomt at spillu 
Kort). 

FLYV bringer her nogl e Billeder og 
Indtryk fra Svævefl y,·ernes Sæsonstart. 

I fori,le Række fra oven: 
Luftkaptajn H, Kierkegaard I Skole

gllderen, han har velvilligt stillet sig til 
Uuudlghed som Instruktør for D.D.L.'s 
Flyveklub. Tilv. i Billedet ses Dansk 
Svæveflyver Unions Sekretær Mux \Vest-

phall. 

Fru Edith Tung-Petersen fru D.D.L.s 
Flyveklub· I Skoleglideren. 

Klar til Start. I Skoleglideren Finn 
Poulsen D.D.L. og , ·ed Pluntlppen tre uf 
de 6 Damer, som deltog i D.D.L.'s Fly,•e
klubs f'lyvninger. Flyvelederen er Luft-

kaptajn Kierkegaard. 

I anden Hække fra oveu: 
Polyteknikerne fløJ bl. a. med deres 

to »Polyt'er«, som de opnaaede ualmin
deligt mange Starter med, navnlig de to 
første Dage. De fløJ med Spilstarter 1mu 
det ene Plan og Gummitov paa det an
det, og det gik Slag i Slag. Her ses den 
ene af Konstruktørerne af Polyt'en Civil-

ingeniør C. Zøylner i »Polyt II«en. 

Flyvelederen, Ing. Høgslund fru Uos
kilde Flyveklub, giver Klubkummeruten 
Helge Andersen, nogle meget »alvorlige« 

Instruktioner før Starten. 

En Skoleglider S.G. 38 bringes til Uos• 
kilde. Det er Polyteknikerne, der har 
stillet deres Transportvogn til Raadighed 
for en af de københavnske Klubber, der 
ellers Ikke kunde have klaret Transport-

problemet. 

Forsidebilledet: ----
Skoleglideren SG 38 lander i Roskilde. 

I »Glenten« Mary Ørts fra Roskilde nyveklub • 
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<Rakefbevcebnede 
Flyvemaskiner 

RÅKETPROJEKTILER er ikke nogen 
helt ny Opfindelse. I Slutningen af 

1700-Tallet anvendte engelske Artilleri
ster Raketter mod Ameriknnerne, bl. a. 
ved Blandensburg og Washington og un
der Englændernes Belejring af Koben-. 
havn i 1807 var det engelske Rakel-Artil
leri ogsaa i Virksomhed. 

Raketprojektiler anvendtes første Gang 
fra Flyvemaskiner under Krigen 1914-
1918, da franske Jagere i visse Tilfælde 
angreb Modpartens Observationsbnlloner 
med Raketter. Under den nuværende Ver
denskrig har dette ,gamle• Vaaben op
naaet en ny Opblomstringsperiode, og det 
har naaet en meget høj Grad nf Træfsik
kerhed, Skudvidde og Virkning. 

Tyskerne begyndte i adskillige Aar før 
den nuværende Krig at interessere sig for 
Raketforskning, og da den engelske Ef
terretningstjeneste blev klar herover, be
gyndte England ogsaa at eksperimentere 
med Raketprojektiler. Den officielle Be
nævnelse for dette nye Projektil var i Be
gyndelsen • U.P. •, som betyder •unrola
ded projectile« (Projektiler uden Rota
tion). men den ændredes senere til •R.P. • 
(Raket-Projektiler) . I Marts 1939 var alt 
klar til Prøveskydninger i større Stil, som 
blev henlagt til Jamaica og blev en s tor 
Succes. Derefter tog man fat paa Serie
produktionen, og i 1940 var man naaet 
et godt Stykke frem. 

De første engelske Raketprojektiler 
blev ikke konstrueret til at udskydes f r a 
Flyvemaskiner, men for at skyde Flyve
maskiner n e d. Der blev opstillet Ræk
ker af Raketbatterier, som skulde skyde 
efter Dykbombere, og andre Rakelbatlr
rier havde til Opgave at tage sig af de 
højtflyvende Natbombere. 

Flyvemaskinerne bliver bevæbnl't 
med Raketter. 

Det varede imidlertid ikke længe, in
den man begyndte paa at indbygge Ra
ketbevæbning i Flyvemaskinerne. Kyst
kommandoens tomotorede •Beaufighter• 
blev bevæbnet med Rakelprojektiler, og 
derefter kom Turen til •Typhoon«-Jager-
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ne og nogle Torpedoplaner. Det første 
større Angreb med raketflyvende •Beau
fighter•-Eskadriller fandt Sted i Juni 
1943. De engelske ,Beaufighl<ere var 
dog ikke de første raketbevæbnede Flyve
maskiner, for Russerne havde allerede i 
nogen Tid haft den raketbevæbnede 
•Stormovik«-Jager. 

Den amerikanske Flandes Flyvevæsen 
tog Ideen op, og i 1944 gik de første ame
rikanske raketbevæbnede Luftartøjer til 
Angreb mod japanske Skibsmaal. Senere 
er Raketprofiler ogsaa blevet anvendt 
imod Undervandsbaade og andre Skibs
maal, bande i Atlanten og Stillehavet. 
Det mest anvendte amerikanske Luftfar
tøj til dette Formaal hnr været Grumman 
•Avenger« Torpedoplan. 

I Marts i Aar hnr Raketprojektiler oµ• 
saa været anvendt af Japanerne paa Øen 
lwojima imod de amerikanske Land
gangstropper. 

Raketbevæbningen gør Flyvemaskinen 
Ul et endnu farligere Vooben. 

Raketbevæbningen er efter Amerika
'llernes Mening den mest revolutioneren
de Nyhed paa Vaabenomraadet. Den har 
praktisk talt forvandlet Flyvemåskinrn 
til en tung Kanon. Selv om man maaske 
ikke bør overdrive Betydningen af denne 
Udvikling, da den jo ikke erstatter tidli
gere anvendte Metoder og Bevæbnings
typer, san Kan man dog sige, at Rakel
projektilvaabnet i højeste Grad er be
gyndt nt paavirke Luftvaabnets Strategi 
og Taktik. Man slaar paa Tærskelen til 
en ny Tid, siges det, og det gælder om al 
udnytte det nye Vaabens .Muligheder 
uden Tøven. 

Paa Vestfronten har raketbevælmede 
Jager-Bombere i stor Udstrækning været 
i Virksomhed overfor Kampvogne; Ha
ketlerne trænger igennGm Panseret paa 
Siderne og paa Taget, og eksploderer 
indeni Vognen. 

Amerikanerne anvender Raketbevæb
ning paa •Thunderbolt•-, •Lighlning •
og •Mustang«-Jagere, og Englænde ·nes 
raketbevæbnede Jagere er •Typhoon •er, 

•Spilfire« og •Mustang«er. De amerikan 
ske •Airacobra•, •Warhawk • og et Par 
andre Typer, der anvendes paa andre 
Krigsskuepladser end Vestfronten, er og
saa,raketbevæbnede. 

Raketprojektilerne anbringes J~an 
Luftfartøjerne sammen med den øvnge 
Bevæbning. De hænges op under Planer
ne, enten i Glideskinner eller lange Ror, 
og der anbringes som Regel tre eller fire 
Haketter under hvert Plan. Affyringrn 
sker ad elektrisk Vej. 

Flyvende Omnibusser. 
Formanden for Bestyrelsen I det store 

amerikanske Omnibusselskab Atlantie 
Greyhound Bus Corporotlon har med
delt, at Selskabet hor Pioner fremme 
om ol oprette et System af Helle pter
Buslinier. Det er Meningen, at man vil 
prøve paa at skaffe billig Luftbefordring 
for Industrivirksomheder I de forskellige 
amerikanske Stater. Planerne skal afpas
ses efter de eksisterende Autostradaer og 
Omnibusruter. 

Udryddelse af skadelige Insekter 
ved Hjælp af Flyvemaskine. 
I Stockholm er der fornylig blevet 

dannet et Selskab, hvis Opgave er at 
paatage sig Udryddelse af skadelige 
Skov- og Markinsekter ved Hjætp af 
Pudring fra Luften. Det nye Selskabs 
Navn er Aerotox A.-B., og det er Hen
sigten efter Krigen at udvide Virk
somheden udover Sveriges Grænser. 

Nye Flyvemaskiner t 
Det svenske Lufttvaaben har anskaffet to nye Fil 

D O 24 er en tremoloret, højyingel 
Flyvebaad til Rekognosceringsbrug 

over det aabne Hav. Luftfartøjet er 
helt og holdent bygget af l\Ielal. Kroppen 



1l,t 
fra hele 
Verden 

! ' ,Af 

Kaptajn JOHN FOLTMANN 

Reaktionsdrevet Helikopter. 
I U.S.A. er man nu ogsaa begyndt 

paa Eksperimenter med Anvendelsen 
af Reaktionsdrift i Helikoptere, og ef
ter de Oplysninger, der foreligger, 
gaar Systemet ud paa, at man lader 
komprimeret Luft passere gennem 
Rotorbladene og strømme ud igennem 
et Hul i Rotorbladets Spids. Kon
struktionsprincippet er blevet udar
bejdet ved Staten Georgias Tekniske 
Højskole. 

svenske Luftvaaben 
r Dornler Do 24· og North Amerlcan .Mustangø, 

I er af Dorniers normale Type med to 
Trin paa Undersiden; i Forlængelse af 
det bageste Trin danner Bagkroppens 
Underside en knivskarp Kant. Af Hen-

• 

l>iekel!'s .Rl!'msfl!'ong "Wøna,iek" 
Tl!'ønsponluffføl!'føf. 

Den kendte engelske Wellington-Bom
ber har faaet en Slægtning, Transport
luftfartøjet •Warwick«, som er bygget 
efter samme Konstruktionsprincip som 
Bomberen, d. v. s. en •geodætisk« Kon
struktion af Meta!, beklædt med Lær
red. I givet Fald kan der dog anvendes 
Krydsfiner eller tynde Metalplader til 
Beklædning. Det er den nyeste l\f Vic
kers-Armstrongs Typer, og den kan an-

syn til Stabiliteten paa Vandet, er Do24 
forsynet med Dorniers sædvanlige 
•Støtteplaner«, der bl. a. ogsaa er taget i 
Brug som Brændstoftanke. 

Centralplanet, som er hævet over Krop
pen ved Hjælp af Stivere, bærer de tre 
Motorer. Bagkanten af Bæreplanet er 
omtrent vinkelret paa Diametralplanet, 
medens Forkanten skraaner bagud mod 
Planenderne. Spalte-Balanceklapper paa 
Yderplanerne, •Split-Flaps• paa Central
planet. 

H a 1 e p a r t i et har dobbelt Halefin
ne og Sideror. 

Do24 er udstyret med 3 Stk. 760 HK 
BMW 132Dc 9-cyl., luftkølede Stjerne
motorer med trebladede Propeller. 

Besætningen bestaar normalt af seks 
til syv Mand. Bevæbningen: 3 Stk. Ma
sklngeværer, deraf et i Næsetaarn, et i 
Rygtaarn og et i Haletaarn. Der er Op
hængningsanordning til 12 Stk. 50 kg 
Bomber under Planerne. Luf.tfartøjet er 
udstyret 1il lange Flyvninger over aabent 
Hav. 

D i m e n s i o n e r : Spændvidde 27 m, 
Længde 22 m, Højde 5,45 m, Planareal 
108 m•. 

Øvrige D at a : Tornvægt 7.890 kg, 
Fuldvægt 13.500 •kg, Største Hastighed 
315 km/T i 1.800 m, Marchhastighed 260 
km/T i 2.000 m. Stigetid 1il 4.000 m 15,8 
Min. Tophøjde 6.300 m. Rækkevidde 
3.500. (Efter Jane's· alle the World's Air
craft). 

* 

vendes baade til Transport af Fragt og 
Passagerer. 

Den er udstyret med 2' Stk. Pratt & 
Whitney •Double Wasp « Motorer, enten 
Type SIA 4G eller 28BG, hver paa hen
holdsvis 1.850 HK og 2.000 HK. 

Den har en Spændvidde paa 29,5 m, en 
Længde paa 21,5 m og dens Højde er 
5,64 rn. Planarealet er 93,45 m~. 

Om de øvrige Data foreligger ingen 
anden Oplysning end den, at Fuldvægten 
er 20.430 kg. 

North Ameriean Mustani P-51 er en 
ensædet Fjernjager, som første Gang viste 
sig ved Fronten i 1942. Det er et lavvin
get Monoplan af Letmetal Skalkonstruk
tion. Den første Type, der kom frem, 
•Mustang I • (P-51), var udstyret med en 
Allison Motor og havde en Bevæbning 
paa 4 Stk. 12,7 mm Mg. og 4 Stk. 7,6 mm 
Mg. Denne Type havde ingen god Sti!)e
evne, og den blev derfor anvendt af 
R.A.F. til Rekognoscering. En senere 
Version •Mustang IA c var bevæbnet med 
4 Stk. 20 mm Kanoner i Planerne. 

Den næste Udvikling var P-51A (ellei: 
•Mustang Il«), som havde en nyere Aili
son Motor og en Bevæbning paa 4 Stk. 
12,7 mm Mg, i Planerne. Derefter fulgte 
P-51B (•Mustang III•). Denne Type var 
udstyret med en Packard-• Merlin• V-
1650-3 Motor, som gav den en Hastighed 
paa over 640 km/T og en Tophøjde paa 
ca. 12.200 m . 

Brændstoftankene, der er anbragt i Pla
nerne, rummer 773 1. Ekstra Tanke kan 
ophænges under Planerne. Det lukkede 
Førerrum har skudsikker Vindskærm og 
Rygpanser. Bevæbningen beslaar af 4 
Stk. 12,7 mm Mg. eller 4 Stk. 20 mm Ka
noner; alle Vaaben i Planerne. 

Dimensioner : Spændvidde 1,27' 
m, Længde 9,75 m, Højde 2,65 m. Plan
areal 21,66 m 2• 

Ø v r i g e D a t a : Fuldvægt 3. 703 kg. 
Største Hastighed med ,Merlin«-Motor 
siges at ligge omkring 680 km/T. 
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FLYVEKLUBBERNES SPAREFOND 
Sportsfiyvekluhbens Kasserer, Assurandør Otto Thomsen, fortæller, at man 
foreløbig har opsparet 15,000 Kroner. Ogsaa i Hillerød, Odense og Aalborg 
er der ognaaet gode Opsparingsresultater blandt Klubbernes Medlemmer. 

F OB god I <'l Aar :. id<'n i FLY\' Nr. 2 
l!l>l-1- - omtalte vi 11cllor1igl d r n Op

:.paring til l\lolorflyvnin g, der var hl ewt 
organiseret i enkellr af Lanch•l~ Kluhher, 
først i Frcderikshorg Amt~ Flyvekluh og 
Aalbor,:: Flyvckl11h. l>erel ler i S1>orts
nyveklubben i Kohc11han1, !nor man har 
udarbejdet cl helt Sys te m m ed komh inc
rel Flyvejournal, Sparepræmier , Spa l'P· 
mærker og l\Iærkalcr, i en Ser ie, der ,•i· 
ser 8 forskellige dans k kons lmen•dc 
Flyvemaskiner fra Ellehammers forsle 
europæiske Lil Skandin:n isk .\ e ru Indu
stris populær<' KZ 'cr. 

Ejendommelig! nok har, ~aa vicll vi 
har fnaPI oplp,t, ingen andre Klubher 
endnu genncmlm'l dPnne gode Jcli·, 1h•r, 
f9r det fors te hjælper Medlemmprnp Lil 
paa en fornøjelig og nem l\la a de nwcl 
smaa Belob al spare :.ammen til dere~ 
Flyvcrcertifikal, d er allid vil be tyd<' en 
forholdsvb &lur Udgift , :,om ska l he lal1•s 
paa relativ ko r t Tid , hels t ind cnlor il - 4 
Maancdcr, hvi~ den nodvenclige Fly,·clræ
ning ~knl hlh l' opnaaPI, og fo r dd an
del hjælper Klubhen med a l :,kaffe de 
nndveucligc :Vlidlcr til An&kaffelsen af 
FlvvPma~kiner. 

\'i har spurgt Sporlsl'lyvPkluhhcm 
Kas~1•n• r , Assurandor O 11 o Thom
sen, der har organiseret Kluhhl'n ~ Op
~parin g, hvordan man er t ilfrecl ~ eflcr 
del fnrsle Aar : 

•Vi Pr i Sporl~flyvekl11hhen god! lil 
f'rpcJ sl' nll'd Op&paring,•ns Forlnh, ml la 
Jpr Assurnndor Thomsen, •m ·er :10() har 
anskaf fpl sig Fly, cjnurnalc n, clPr samli 
clig !' r Op~parin g,hog og 150 Piler Halv
delPn h a r køhl Spar •mærker til <l erl's 
Bog. Dc11 samlede Opsparing har nu pa~
sPrl'i 15.000 Kroner, saalcdes al den 
gennemsnillige Opsparing er ca. 100 Kro
ner pr. Sparer; en Del har clog kun fnacl 
for 8 Kroner Mærker, clcr giver HPL Lil en 
gratis Pnn eflyvrtur, medens andre, f. 
Eks. Jlled indtil 50 Kroner pr. Maanecl , 
allerede har sikret sig det Bclnh, clcr mna 
anses for nødvendigt til Prirnll'lyvcrcerli
fikalel. 

Tre Gange har vi haft Lodtrækning 
om Sparepræmier, hvPr Gang 1•1•11 Præ
mie paa 500 Kroner (gratis Cerlifika l), 
ecn Præmie paa 100 Kroner og Iµ' paa 
50 Kro1Jer, vi har saal ccll's ucld t•lt for 
2 2 5 0 K r o n c r S p a r e p r m 111 i <' r. 
Pcngr til db~P Præmic•r har vi ch•I~ skaf
l'et gennem Salg af Flyvejournal<•1 nr, 
d els gennrm Salg al Mærkall'r, der i Hl"4 
indhragle 1008 Kro1wr og 1•ndelig gen
nem H1•11lcr ur Klubbens Bank og Span•
kassl'bl'holdningcr. Saaf'reml man r1•gnrr 
mrcl , al Kluhhc•115 Drifl afholcler Udgif
lPrne li! Op~paringcn~ Etahlering, har vi 
alen<' gP11nem disse ln<llægl<•r skaff et os 
fuld Dækning for de udhclulte SpurPpræ
micr. Sumliclig nH'cl Trykningen af Spa
rPmærkcrne fik vi frrm~lillel 200.000 
Mærkall'r i samml' ScriP, og ,•i har saa
lecles lang Tid frem l\luliglwcl for fortsat 
al skaff<• l\licllcr til Uddeling af Spare
præmier, naar l\lecllemmcrnp s indig vil 
være lige flinke til at rekvirere dis5c 
glimrende smaa Propagandamærker. 
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Indlwtaling til Op&paringcn lorcgaar paa 
den Mande, al vi samtidig med Fly, c
journalcn udleverer et Girokort med 
Journalrns Nummer paas lemplel. Del 
paagælden<le l\lcdlelll kan cla ind:,cndt• 
del Beloh, for hvilket han PIIPr hun nn 
skcr Sparcmærkcr, og faar sna cli~sc Lil 
sendt &ammrn m1•d cl ny l Girokm t. For 
yd1•rligerc at hjælpe J\lcd lcnuncrnr, op · 
kræver vi hos d em, der onsk er dl'I, cl fa'S l 
maanedligt eller ugentlig! lklnh pr. Posl
opkræn1ing, al ene paa denne l\Iaadl' op
:,pares der over 150 Kron er om ;\Iaaiw
clPn . Kluhhcns HPvisur forer Kontrol med 
Opsparingen og minds t cen ("i'ang om 
Anret uclsPnclcs de r Opgnreh e m er hver 
Sparers samlecl c-- Opspar ing. 

Som bekendt har Sporls{l!JVekl11b
bcn kobl fir e af de n!Je KZ III Maski
ner. For al skaf{ e vore 11/ecllemmer 
virkelift billitt Fl!]vni11a, skal efor fly
ves meael, Of/ med de Priser, vi rea
nede med før l(riaen 25 Lil .W Kro
ner pr. Time skulde der r1erne fl!J
ves for 7.5.000 Lil 100.000 Kroner aar
ligl alene med disse 1, Maskiner Det 
er derfor af overordentlig stor Bel!]d
ning, nt Klubben hjælper sine Med
lemmer til al samle de 11odve1ulige 
Midler til at holde Jl,fa.~kineme i Luf
ten i stont mufi{J 1 dslrælmin!f, 011 
Opsparingen, som .~ikkerl ogsaa vil 
blive f orl.rnl, nanr der iaen kan flyves, 
er en værdifuld lljælp hcrtU. Mecl 
lan!fl sl<Jrre R et Ofl Styrke kan man 
oasan kræve O pretlelsc af Flyveplac/
ser og ane/re Tilskud til Fl!]vnin!fell, 
1war /(lubbernes Medlemmer selv vi
ser, al de er rede Lil al yde cl e l' <' s 
økonomiske Indsals, der, naar all 
kommer til nit, maa være den over
vejende.« 

De har selv ~Iulorf lyw•rcerlikal, ~pa
rer De alligevl'l '! 

• Ja nal'urlig,·is, selvom jeg har mit 
l\Iotorflyvercertifikal, dellager jeg- i 
Klubbens Opsparing og jeg glæcl<•r mig 
meget til al komme ud med de nyt• KZ 
Ifl'cr. • 

I l/illerod har Freduiksborg Amts 
Flyveklub, c/er .mm c/en første be
rmmlle () psparina, 17 vordende Mo
torflyvere, hos hvem Klubbens Kasse
rer hver Mamz e,cl opkrll'ver 10 /(raner 
til Indsætte/se pan en Sparekas.~eboa. 
Gennem clel sidste lwlvmulel 11ar er 
der opsparet ra . .'JOOI/ Kroner, men 
Klubben.~ Formand, Fl!]verløjtnanl 
S!]lvesl .Te11.~e11 1ullaler, c1l der efor, 
sikkert er mm1ae fl ere af /(lubbens 
1.50, Medlemmer, der paa d enne Man
de vil sikre sia Midler til Cerlif ikalel 
og dermed vise deres l ' ilje til al 111',ll
nemfore deres llfoto'rflyvenulda111zel
se, saa snart Lu{ len aller er fri<s:. 

Aalbo1·a Flyveklub h ar 25 Medlem
mer, der er i fuld Gnna med al spare 
sammen til Cerlifilmlet, en Snes Med
lemmer naaede jo allerede for Kriaen 
al faa aemzemført deres l dclannelse. 

* 
Assurandør Otto 

Thomsen, der 
so:rn Kasserer i 
Sportsfiyveklub
ben har gjort en 
energisk Indsats, 
for at Medlem
merne gQnnem 
Opsparing skal 
sknbe Flyvemid
ler til de kom-

mende Aar. 

Det skal siges med det samme, :.il Aal
borg Flyv1•kluhs Opsparingsha11k lit 
Ccrlifikalprown ikke fik drn ~Ion• Til
~lutning, ,om lksty1 Plscn havdp n•g11l'l 
med. l\Ien alligcwl kan Bank1•11 m1·lcll' 
om helt I in c lk~ultalcr og ikke minchl 
nu , hvor Chancerne for ,en :,narlig Af
slutning af Krigen Pr nær, d~,·~ clC)' i11-
d Pnfor Kluhhcn stigende lnkrc!>se for 
Opsparingen. 

Pr. 1. April rnr der ialt opsparel :!:iOO 
]{r, , ~om er hlcvel op~parel af 1!l Med
lemmer - gan&kc \'ist er der endnu lo 
Medlemmer , der har faaet 11dl1•vl'n•t 
Sparelmger, men lh,gcrnc staar t•ndnn 
blanke! Blandt clc 1!l Spar rrc, <'r der rn , 
der har opnaael Pt fint Hcsullat. Han 
har sid1•n Bankr n hlcv ~tarl e l i FPhruar 
sidstr Aar i Smaalll'løh indsat 4\l:i Kr. og 
er saaledc:, Aspirant Lil den ene af d1• lo 
flolle Præmier , som Aalhorg FIY' ckluh" 
Beslyrelsl' har udsat paa :!Oll Kr. i Spare
mærkPr til de lo hlandl cle f'nr , L te~ncclc 
25 Sparerr, cl er først opnaar el Sparc
heløb paa (i()O Kr. 

Af de 2;;00 Kr., der er indlH'lall i Ban
ken, rr cle 500 Kr. komme! til i de ~id,IC' 
Par ;\luancdcr, cl Bevh for al lnlcre,M·n 
for Ops paringen e r s tigemh·. _ 

I Iwer [ Fald er del rart for dl' !'.lt•clll'lll · 
mcr, de r all e red e nu har en Startkapi 
tal • , al de ikke ~kal punge ud paa t•n 
liang, naar F'ly,·ckluhlwns l\Icdll•mm cr 
forhualH·nllig kun om fnjc Tid ~kal paa 
Vingen11• - d1•t er jo dog clcl, \'i all!· 
har gaacl øg venlcl paa ! 

* 
Fyens Flyvrklub vcdlog alh•rl'de pua 

forrige Aars Grneralforsumling al orga
nisere en Opsparing, men man er cncl1111 
ikke kommet i Gang, derimod hnr Silk<•· 
borg Flyvrkluh, cl Pr allerede for IO Aa r 
~id1•n blev slifll't som •E11hed~kluh 
med alle GrcnP af Flyvning paa Pro
gramnll'I, vedtage! at gennemfore Pil Op
sparing efter Sport~flyvckluhhens Mon
ster for dl' af Klublwns 150 Mccllcmmcr, 
der ønsker al begynde derPs l\lolorfl_y
vcrucldan1ll'l5c eftPr Krigen. 

Flyvningen$ ForsikrInger - Alle ForsikrInger 

A. JESSEN & CO.s Eftf. 
Assurandører 

V. Thomsen Otto Thomsen 

VESTER PORT 
C. 9189 ~ 9596 

Midlertidig Adresse: Hammerichsgade 14 
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Vinterstævn-et • 
I Uppsala 

M EDENS det her i Landet for Tiden 
ikke er muligt at afholde større 

Modelflyvestævner, arrangeres i S, rrrigc 
store Stævner m ecl mangl' DPltagcre og 
endnu flere Tils kuere. 

Saaledes afholdtes Søndag den 2:i. 
Marts del traditionelle Vinlerslævne, cler 
i Aar fandt Sted paa en Flyvl.' plads , rcl 
Uppsala. Ca. 100 Modelflyvere med 170 
Modeller konkurrereue i idel'lt F lyvpve.jr. 
Den svenske Elite var modt, :-.lodPll lvve
re fra Stockholm og Giilehorg og nu;nge 
andre Byer urlkæmpcde 1' 11 jæ, n og 
haard Kamp, der merl meget f im· Hc.1,ul
tater blPv en slraalende Propaganda for 
Modelflyvningen. 

KSAK stod som ArrangHr al ~tæv1wl, 
og Ing. G. H. Deranlz og •Pappa 
Starck • lrdeclc Flyvningerne, mcdPns 
Yng,•e Norn·i ved Mikrofonen holcll de 
ca . 1000 Tibkucrc a jour med Begiven
hederne Der konkurrerPeles i Kla.1,sernc 
SI, S2, GI, G2 og F (Brændslofmodeller) 
og endelig, som altid ved rlP svPnskc 
Stævner: Holdkonkurrencen. 

Den stort• Overra5kdlsP ,·ed StæH1eL 
sørgede dPn eneste kvincleligP Deltager, 
Frk. Irma Gr::uner for, ide t hun vancll 
Klasse SI eft er en haard Kon kurrence 
og desuden nolcredP Slæn1 el~ bcd51e 
Gcnnemsnils tid nwd 4.32,0. I en Konkur
rence om bcds le Flyvning med en KSAK
Model vandt Åke Pcllcr.1,.1, on mrd 11.0!J,(\ 
med Sigurd Isacso ns •Sunnanvind . For 
første Gang skulde J)i e.1,r lmo lonnoclellPr
•ne vise, hvad de du1•d1• til, og man ven 
ter, at den hcdsle Tid, 2.:-17,4, hliver no
lPret som svensk Rekord . 

Iovrigt hle,· Hesullatenw : 
Sl: Irma Gramer, Solna, 4.32,0. 
S2 : Robert Liiwen-Åherg, \'ingarna , 4.2:-1 2. 
G 1: Sigurd Isacson, Len, 2.5 I , 7. 

G2: K-E Landegren, Viislerås, '.!.3\l,!l. 
F: Tore Haglnncl, Hnfors, 1.45,5. 

Holdkonkurrencen vandtes uf Aero
klubhen i Goleborg med 1.388,;{ sek me<l 
• Vingarna•, Stockholm, paa Anden- og 
Trediepladsen med 1.:-18'.!,6 og 1.341,7 sek. 

Præmieuddelingen foretoges af KSAK'~ 
Formand Harald Enell, der hl. a. oply
ste, al ModelllyvcbPvægl'lsen i Sverige i 
Dag tæller 7- 8000 l\kdlemmer. Det PI 
en god Fremgang paa hint nogh· Aar, og 
vi huaher paa en nwget stc-,rre Tilslut
ning -i Fremtiden. Dl' }lænd, d1•r leder 
delle, gør en god Gerning ved, paa denne 
Mande al samle l 11gdon1111Pn omkring Pn 
Interesse af slnrste Viglighrcl. 

A . . \. 

Hvad gøres der for Flyvningens tekniske Personale 
Af Flyvemekaniker Mogens Mortensen. 

I denne Artikel rejser den unge 
Flyvemekaniker og Radiotelegra
fist M o g e n s M o r t e n s e n, 
der gennem 7 Aar har gjort T,iene
ste ved Hærens Flyvetropper, 
Spørgsmaalet om en Specialuddan
nelse for danske Flyvemekanikere 
efter Krigen og stiller det. Krav, at 
Problemet tages op til hurtig Be
handling. 

E FTEHHAANDEN som Krigen~ Al'
slu lning nærmer sig, tager de for

skPIJige Projekter, der har været frem
sat med Henblik paa Flyvningens Frem
tid, stadig fastere ' Form - qrnn bygg<•r 
Flyvepladser paa Papiret, slaar Streger 
paa Landkortet og kalder dem interna
tionale Luftruter, de forskellige 

Sportsflyverkursus har rivende Tils lut
ning, - Svævet'I yvningen har god Til
gang - kort sagt, Danmark er ved at 
blive •air minded •. 

Prøver man nu, med de s tærkt begræn
sede Midler der er til Haadighe_d for Me
nigmand, at undersøge om der ec Reali
teter bag al denne Optimisme, kommer 

man til det Resultat, al Flyvningen saa 
absolut bærer de store Muligheder i sin 
Fremtid. 

Muligheder, som maaske vil u~·erslige 
selv de dristigste Forventninger. 

Men hvorledes vil vi nu være i 
Stand til at modtage de kraftige Im
pulser, der vil komme derudefra, 
naar Grænserne atter aabnes, vil 
vi blive fejet over Ende, fordi Tiden 
trods alt er løbet fra os, eller har vi 
en Stab af unge handledyyl'ige Mænd, 
der er i Stand til at løse de Opgaver, 
der maa vise sig, - Folk der har 
brugt l{rigens for os flyvemæs.~int dø
de Aar til at dygtiggøre sin inden( or 
de forskellige Grupper, hvoraf clen 
moderne Lu{ tfartsoryanisation maa 
være opbygget. -

Svaret maa desværre blive negativt, 
for der finde.~ nemlig in{Jen Steder, 
hvor en ung Ilfand kan gaa hen og faa 
en ordentlig Specialuddannelse, og 
dette rammer særligt haardt den tek
niske Gruppe, som er den, der i høje
ste Grad trænger til at yennemgaa en 
saadan Skole. 

For f. Eks. den merkantilt uddannede 
Mand vil der ikke være særlige Vanske
ligheder ved at gaa ind til det Arbejde, 
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Kampsax 
I ' .,., ( IE IL O § IE ~.~. 

(LOVBESKYTTETI 

A\§IP IDOIPIE 
Kampmann, Kierulff & Saxild A/s er fremstillet i nøje Overensstemmelse med 

Forskrifterne i B.E.S.A. Specifikation 2 D. 101 

KLAR DOPE 

ALUMINIUM DOPE 

RØD DOPE 
Fortyndingsvædske samt 
Identificeringsfarver og Specialfarver 

Vi fr-emstill~r Magne

ter til ethvert Formaal ENEFABRIKANTER: 

r 
PfERLESS FABRIKKERNE 
SKIOlD-PETERSEN & CO. 

A/s 0.. IF.. A\§ IP 
(Specialfabrik for Nitrocellulose-Lakker) 
' 

LapU1nd•ga·da 2 - København S 

Har pc et Magntt-Problem, saa kom til os , .. og •ore Ingeniører 
giver I;lem teknisk S~rvjce med Hensyn iil Størrdse og Form 

P~AOS BOULBVARD 37 
KØBBNHA VN S. 
TELEFON C. 6.5, LOKAL 12 og 22 

han skal udføre i Forbindelse med den 
erhvervsmæssige Flyvning, medens der 
for Teknikeren vil melde sig en Mængde 
nye Problemer, - jeg skal blot her hen
vise til f. Eks. det elektriske Anlæg incl. 
Radio i et moderne Storluftfartøj, - det 
er ikke nok, at den Mand, der skal fin
de og udbedre Fejl i et saadant Anlæg, 
er en tilfældig, fingernem, ung Mand, -

Jeg kender adskillige, der vil feje det
te af med, at Problemerne vel ikke bliver 
større, end man kan finde ud af dem, 
den Fremgangsmaade har man benyttet 
saa tit, - det er fuldkommen rigtigt, der 
er blot det lille •men •, at det tager Tid, 
at finde ud af Ting man ikke har Forud
sætning for at bedømme paa rette Maa
de, og Tiden vil blive dyr i Efterkrigs
tidens knivskarpe Konkurrence. 

Der kan ogsaa henvises til de Flyve
ingeniører, der uddannes paa Danmarks 
tekniske Højskole, og om hvjs teoretiske 
Uddannelse, der vel næppe kan diskute
res, den staar sikkert paa Højde med det 
bedste, der gives i Udlandet, - men der 
vil sikkert vise sig utallige Tilfælde, 
hvor man hverken kan eller ønsker al 
benytte Civilingeniører, og netop vil staa 
og mangle den praktisk uddannede 
Mand, der tillige har en solid teoretisk 
Uddannelse bag sig. Der findes ganske 

Skriv efter HOBBYKATALOG fra 
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vist i Luftfartstilsynets Reglement E ret 
vidtrækkende Krav, som skal opfyldes 
for at kunne blive statsautoriseret Flyve
mekaniker, men Mulighederne for at op
fylde disse Betingelser har hidtil været 
saa smaa, at vi i Dag faktisk staar uden 
Ressource af flyveteknisk Personel, -
ganske vist er Forbruget f. T. minimalt, 
men det maa jo udelukkende tilskrives 
de unormale Tilstande, der hersker saa
vel her i Landet, som i store Dele af Eu
ropa - Tilstande, som dog akut kan 
vende sig til omtrent den modsatte Yder
lighed, - og i saa Tilfælde bliver Be
holdningen af kvalificerede Folk meget 
hurtigt udtømt, - man vil da komme til 
at staa overfor det Dilemma, at det kan 
blive nødvendig at bruge underkvalifice
rede Folk for at tilfredsstille det øje
blikkelige Behov, til Skade for Flyvnin
gen i Almindelighed og hele den videre Ud
vikling af det tekniske Personel i Særdeleshed. 

Man maa derfor haabe, at det i den 
nærmeste Fremtid ved Samarbejde mel
lem de forskellige Interessenter - i før
ste Række selvfølgelig Luftfartstilsynet, 
de flyvemilitære Myndigheder og Det 
Danske Luftfartsselskab - vil være mu• 
ligt at skabe en saadan Skole, saaledes 
at unge danske Haandværkere kan gøre 
sig tjenlige til at træde ind i Flyvnin
gens Tjeneste i den saare vigtige Funk
tion som Teknikere, og de Folk der gen
nem Aarene har høstet praktiske Erfa
ringer ved Arbejde med Luftfartøjer, kan 
faa deres Viden udbygget, saaledes at de 
i højere Grad kan udfylde den Funktion, 

hvilken cie skal virke. 
M o g e n s M o r t e n s e n. 

BØGER 
»Engelsk-Dansk Aulomobllordbog« af 

Magnus Maul, Povl Branners Forlag. 83 
Sider. 

Hvis man vil følge med i den nyeste 
Faglitteratur, der udgives i Form af Bø
ger, Tidsskrifter og de Servicebreve, som 
Fabrikerne udsender, maa man kende 
noget til fremmede Sprog, og da en over
vejende Del af den danske Vognpark er 
engelske eller amerikanske Vogne, er det 
meste af den righoldige Automobillittera
tur skrevet paa Engelsk. Det er imidler
tid kun en ringe Del af denne Litteratur, 
som er oversat til Dansk, og selv om 
mange kan en Del Engelsk, er det · kun 
de færreste, der er fortrolige med den 
specielle tekniske Gren af Sproget. Der
for er den nylig udkomne Engelsk-Dan
ske Automobilordbog en stor Hjælp for 
alle, som vil være helt inde i de mange 
moderne, autotekniske Udtryk. Da Auto
mobilmotoren og Flyvem,otoren har saa 
meget tilfælles, vil Ordbogen ogsaa kun
ne yære til værdifuld Hjælp for alle 
flyveinteresserede, fordi ingen af de al
mindelige Ordbøger indeholder ret man 
ge af de nye tekniske Udtryk. 

Legetøjsforretningen 

,,KÆ:PH ES_TE N" 
Østerbrogade 108. Øbro 3127 x. 

Alt I Byggesæt samt Reservedele fra 
Dansk Modelflyveindustri. 



--•--DET KONGELIGE DANSKE 
AERONAUTISKE SELSKAB 
Kontor: Nørre Farimngsgade 8, Kbhvn. K. 
Tlf.: C. 7260A. Postgiro: 25680. 
Kontoret er normalt anbent daglig Kl 15.SO 
- 17.SO, Lørdag Kl. 13.00- 15.00. 
Generalsekretæren træffes normalt dag• 
lig Kl. 16.00 - 17.00, Lørdag Kl. lS.80- 14.SO. 
Dansk Luftspoltøraad1 Adr. D.K.D.A.S. 
Kassereren : Dronninggnnrds Alle 120, Holte. 
Postgiro : 60676. 
Aeronautlak Junior Klub Adr.: D.K.D.A.S. 
Nr. Fnrlmagsgnde 8. Kbh. K. 

DANSKE FLYVERE 
Formand: Oberst Tage Andersen, Ll. Værløse. 

DANSK MOTOgFLYVER UNION 
Formand: Trafikassistent A. T. H. Ohrt. 
Kont. St. Kpngensg. 681 o. G., K. Tlf. Palæ 2096. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
Formand: Murermester H. A. Ehlers, S. Sia• 
tlonsvej 36, Slagelse. Tlf. Slagelse 854. 
Sekretær: Propagnndnchef Max Westphall, 
Vesterbrogede 1, Kbh. V. Tlf. Central 8800. 
Kasserer: Værkfører K. Videbæk Kjeldfort, Ve• 
sterbrog. 36, Kbh. V. Tlf. Eva 3912. Postkt. 25521. 

DANSK MODELFLYVER UNION 
Formand: K. Flensted-Jensen, Kabbelejevej 21, 
Brh. Telf. Bella 3762 v. 
Sekretær : Ove Hnnsson, Olesvej 21, Holte. 
Telf. Frederiksdal 6169. 

AERONAUTISK JUNIOR KLUB. 
Næste Møde. 

LuftkaptaJn Kierkegaard 
fra Det Danske Luftfartselskab vil Søn• 
dag den 13. Maj paa Polyteknisk Lære
anstalt, Sølvgade 83 (Sølvtor-vet) Kl. 10,00 
pr. fortælle os om Luftnavigation, d. v. s. 
om •hvorledes Flyveren finder Vej • , og 
In g en i ø r B r i x, ligeledes D.D.L., vil 
fortsætte sit Foredrag om Luftfartøjs
instrumenter, ledsage af Demonstratio
ner. 

Kom saa mange som muligt og tag 
Kammeraterne med; det bliver efter Pla
nen det sidste indendørs I\Iøde inden 
Sommeren sætter ind. s. a. d. 

A. J. K. 
Ledelsen. 

. 
SPORTSFLYVERNES SV ÆVEFLYVE

KLUB. 
Ved Klubbens aarlige Generalforsam

ling oplyst«!S, at man nu har 36 .Medlem
mer mod 13 ved Sæsonens Begyndelse. 
Der var i Aarets Løb opnaaet ikke min
dre end 31 Diplomer og Certifikater, 
nemlig 16 •A•, 7 •B•, 5 •C• og 3 Svæve• 
flyvercertifikater. Der var foretaget 106\1 
Starter med 9 Havarier. Bestyrelsen blev 
genvalgt og det blev eenstemmigt vedta
get at tilslutte sig en eventuel •Enheds
klub« i København. 

Efter Generalforsamlingen spistes der 
•Bøf• - prima - m. m. og Medlem af 
Klubben H. Schack Jørgensen viste nogle 
smukke Film og Farvefotografier fra 
Klubbens Flyvninger og fra , Bølølejrenc. 

Dansk Modelflyver Union mi;ddeler, at 
Kassereren atter har Emblemer. Prisen 
er Kr. 2,50 pr. Stk., og de bestilles ved 
Indsættelse af Beløbet paa Postgirokonto 
Nr. 52084, Adressen: Dansk Modelflyver 
Union, Kassereren, Godsbanegade 7, 
Kbh. V. 

• 
Paa Grund af Forholdene afly~es Dan• 

marks-Mesterskaberne for udendørs Gummi
motormodeller. ,. 

Frederikshavn Modelflyveklub ønsker 
fremtidig al Post sendt til Niels Poulsen, 
Fælledvej 4, Frederikshavn. 

* 
Nyt Værksted for Svæveplaner. 

D E senere Aar har der været.. stort Be
hov for et Værksted, der hurtigt 

kunde foi;:etage Reparationer af Svæve
planer, - ikke mindst paa Grund af de 
fortvivlede Værkstedsforhold, som de kø
benhavnske Klubber har haft. 

Det er derfor glædeligt at konstatere, 
at der nu opstaar en privat Virksomhed, 
som tager Sigte paa at afhjælpe denne 
Mangel, Grosserer Halvor Henrik· 

Schweizisk Rekordsvævemodel · s CHWEIZ har ved flere Lejligheder vist, at være blandt 
de førende Modelflyvenationer. Denne Model >Jel

moli 3c viser tydeligt at være af en fin Konstruktion, og 
har i sit Hjemland opnaaet stor Udbredelse. 

Den har et tiltalende Udseende med fine Former. En 
rolig og fornuftig Konstruktion. 

sen, Dorlheavej 59, har nu oprettet et 
Firma under Navnet DANSK AEHO, 
hvor de to i Svjl?veflyvekredse kendte 
Reparatører E. H u 1 t m a n n og B e n t 
Ha 11 in g vil fungere som Værkførere. 

Foreløbig er det Tanken, at Virksom
heden vil foretage Reparationer for 
Klubberne og Unionen, efterhaandeti. vil 
man da gaa over til ogsaa at bygge nye 
Planer i det Omfang, Materialerne kan 
skaffes. 

Firmaet faar til Huse i Christoffers 
Alle i Søborg, og man haaber, at Statens 
Luftfartstilsyn vil godkende Lokalerne 
ogsaa til Bygning af- Planer li1 udvidet 
Flyvning. 

Det er et prisværdigt Initiativ. der her 
er taget, og der er næppe Tvivl om, at 
det vil blive paaskønnet navnlig af kø
benhavnske Svæveflyvekredse. 

FLYY's SPØRGE-RUBRIK 
Besvaret af Aeronautisk Selskab. 

De bedes venligst oplyse mig om føl
gende: Hvilke og hvor mange Flyveklub
ber findes her i Landet? 

(Jeg vilde helst have at vide Navnene 
paa Klubberne for Motorflyvning!) . 

Med Højagtelse 
Eigil H. Martinsen. 

Svar: 
Da det vil være uoverkommeligt at 

bringe Navne og Adresser paa ialt 128 
dansxe Flyveklubber her i FLYV, man 
vi nøjes med at henvise til •Lommebog 
for Flyvn,ing«., C. Ferslew & Co.'s Forlag, 
København, i hvilken alle Klubberne er 
~pført. 

FL YV'a Redaktion 
Vesterbrogade 60, Tlf. 18.404 

Redaktør, Kaptajn .John Foltmnnn, 
Væmedamsvej 4 A, Tlf. Eva 1295 
Ejvind Christensen (nnsvnrsh.), 

Vesterbrogede 60, Tlf. Hl.424 
Red.-Sektr. Povl Westphall, 

Hillerødgnde 84, Tlf. Toga 6603 

Kroppen er fortil ottekantet og gaar bag Planet over til 
et firkantet Tværsnit. Højde- og Sideror er, for at opnaa 
tilstrækkelig Torsionsstivhed, bygget med to Bjælker. 
Planet har delt V-Form, og frembyder i Samklang med 
Krop og Ror en elegant Linie. 

.-W•-fWt ....... 

Dens Dimensioner er: Spændvidde : 17,80 mm. Længde: 
1200 mm. V-Form: 140 mm. J. M. 

i L • 

Jelmalill 

. . ' ' .. . . ' ' . ' .. . . . . . ' .. po _____ ,.;.....:...:...,..;-t 
'' . . . 

,,, , -, -
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FLYV's KRVDSORDSOPOAVE 

Navn: __ 

Adresse : 

l"or Maj l\laaneds Krydsordsopgave ud
sætter vi som 1. Præmie: Dansk Flyv
nings Historie og 2. Præmie: Lommebol( 
for Flyvning 1945. . 

Løsningen skal indsendes til FL YV's 
Uedaktion, Vesterbrogade 60, V., senest 
den 15. ds. mrk. FL YV's Krydsord. 

Hlandt de rigtige Løsninger i April er 
ndtrukket som Vinder: 

1) Hemming Hansen, Sønderød pr .. Jy
dernp. 

2) S. Bindesbøll, Nakskov Skibsværft. 

Løsning til Nr. 4. 
Vandret: 

1 Jlangan·r. 8 Arier. \l llaa. 11 Lods. 
12 Post. t:i Em. 14 Tromme. 15 Tabu. 
I 7 ,bst>ns. l!l Nar. 21 ;\Jo~!. 23 Glo. 
:U SidP1. 25 Snakken. 

• Lodret: 
I llalelung. 2 Aroma. 3 Niel. 4 Ge

stus. 5 Ar. 6 Edom. 7 Hasmusscn. 10 
,\ le. 12 Polemik. 1(i Baron. 18 Node. 
20 Al~. 22 Tr. 24 Sk. 

Forklaring: 
Vandr el: 

2 Flyvcmaskindel. (i Dy. 8 Odin. 10 
Flyvedistancer. 11 Skyl~aund. 12 Orga
nisation. 13 Tilbage. 15 Fugl. 17 Ka
nal. 18 Forfatters Inil. t 9 Kemisk Tegn. 
21 Løs. 22 Drøvtygger. 2l .Jydsh Sta-
tion. 21i Symbol 28 FlyvPr. 

Lod re I: 
1 Øn•sundsflyver. 2 Overdrive. 3 Slof. 

4 Storby. 5 Pt>rlehumør. 7 Kendeorcl. !I 
Brændstof. 11 Eventyrvæsener. 14 
Slikke. 16 Kronometer. l!l Saga~kikkel
sc. 20 Flod i llaliPn. 2:1 DPI. 25 Het
ning. 27 Lov. 

DK RAT M o" 10 Benzinmotor komplet 
10 cm • ca. 0,35 HK v. 6000 Omdr./~in. 

Arbejdstegninger til "l{ratmo" 4. 
-lJforarbejdede Dele til "Kratmo" 4 - 10 - 30. 
Færd. Trendspoler - Stempelringe - Propeller. 

Alle Dele til omgnnende Levering. 

Arne Fog, EnghaveveJ 76, Kbh. V. Eva 8701 -3709 
B&'Ocflul'al' mad Pd..., .,laandea gl'øfla r 
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TEGNINGER 
til Skalamodeller, Modelsvæve

planer og Motormodeller. 
De rigtige, originale Tegninger i hel 

Størrelse. 

SKALAMODELLER 
Nr. 3. Flseler Storch . . . . . . . . . Kr. 0. 75 
• 7. He 112............... 0.75 

11. He lll K, ............ 0.75 
• 12. He ll5 . . .. .. .. .. .. .. 3.00 
• 14. Ar 196 .. .. .. .. .. .. . .. 0.75 
• 15. Hurricane.... . . . . . . . . . 0.75 
• 16. Hs 126 .. .. .. .. .. .. . .. 0.75 
• 19. Ju 88 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.50 
• 20. Ju 52 . . . . . .. . . .. . . . .. 1.50 
• 21. He 123 .. .. .. .. .. . . .. 1.00 
• 32. Halifax............... • 1.75 
• 33. Blohm & Voss........ 1.00 
• 34. Romeo . . . . . . . . . . . . . . . 1.00 
• 35. Focke-Wulf FW 190 . . . 1.00 

38. Japansk Jager (2-sædet). 1.00 

MODELSV ÆVEPLANER 
Nr. 22. Ztlgling junior ...... . Kr. 0.50 

• 23. Zclgling ............ . • 1.25 
• 24. Spatz .............. . • 1.25 
• 25. Habicht ........... .. • 1.25 
• 26. Albatros ........... . • 1.50 
• 27. Der kleine Reiher ... . • 1.50 
• 28. Grosses Albatros •. .... • 2.00 
• 29. Grasser Reiher ...... . • 1.00 

MOTORMODELLER 
Nr. 30. Drohne .............. Kr. 1.50 

• 3 I. Lerche . . . . . . . . . . . . . . • 1.50 
Benzinmotormodellen HS 100 . • 6.00 

DANSKE SV ÆVEMODELLER 
Nr. 39. Simplex . ............ Kr. 0.75 

(D.M.U.s Begynder-Svævemodel) 
• 40. Grimponimus (Kl. 7).. • 2 00 
• 41. Calle (Kl. 8)......... • 2.00 
• 42. Ølhundrn (Kl. 9) . . . . . • 3.00 
• 43. Holger Danske (Kl 8) • 2.50 
• 44. Pelikan (Kl 8) . . . . . . . • 3.50 
Sendes fran co mod Indsendelse af 

Frimærker eller pr. Efterkrav 

FL YV's FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN 

Vesterbrogade 60 . Kbhvn. V. 

AKTIESELSKABET 

VARDE STAALV/ERK 
VARDE 

ST AALSTØBEGODS 

- S. M. STAAL -

ELEKTROSTAAL 

Aktieselskabet 

DANSK GALO.CHE- OG GUMMIFABRIK 

Kjøbenhavn Køge 

Skriv efter vort Hovedkatalog 

med de s[dste Nyheder 

i Skala-Modeller. 

DA:3:~ 
Brogade 6-8 

Byg 

S. A. A. B.s nye Jager 

J 21 
Skala 1: SO 

Byggesæt Kr. 2,95 
Hjul og Propelnav er færdigdrejede 

,,SKALA" 
Th. Nielsensgade 39 . Herning 

Uregelmæssighed i Bladets Ekspe
dition bedes altid reklameret hos Post
væsenet. Hjælper dette ikke bedes 
Ekspeditionen underrettet. 



BRIT 
TAG OG VlEGBEKLlEDKIKG 

. , I • ,,1111, • 

FABRIKERES AF: 

DANSK ETERNIT FABRIK A/s, AALBORG - SALGSKONTOR: OTTILIAVEJ 18, KØBENHAVN VALBY. *CENTRAL 3785 

EN FLYVER BLIVER TIL - V. 
Den første Solo - . 

Mange Timer havde han fløjet, 
men Læreren havde endnu ikke 

fundet ham klar til at fly,·c alene -
eller rettere til at lande alene, for 
selve Flyvningen var der ikke mange 
Ben i; det mindede en Del om at 
køre paa Cykel; men at lande saa
ledes, at hverken Flyveplads, Luft-' 
fartøj eller Besætning kom til Skade 
eller fik generende Rystelser kræver 
en Del Ovelse, da Farten, idet Flyve
maskinen rører Flyvepladsen, er om
trent den samme, som den største 

Hastighed Automobiler maa 
køre med her i Landet. 

Saa en Dag, da der var af
talt en »Flyvetime«, fik han lige 
en kort Tur med Læreren, et 
Par Landinger, og saa stod Læ
reren ud, gav Besked paa, at 
han skulde flyve i 15 ;\lin. 
og derefter lande. - Endelig 
alene. -

Inden han rigtig var klar over det, 
var han i Luften. Fly,•cmaskinen 
s teg, som den aldrig havde gjort det 
før, som \'ar den lettet for en uhyre 
Ballast: i\len var Motoren i Orden? 
Den lød helt anderledes end den plej
ede. Motorinstrumenterne viste, hvad 
de skulde, og Fart og Højde var der 
heller intet at udsætte paa, saa det 
har nok kun været Læreren, der har 
virket som Lyddæmper ved at sidde 
imellem Elev og Motor. Pragtfuldt 
var det at have Luften helt for sig 

INTAVA AVIATION PRODUCTS 
SANKT ANNÆ PLADS 13 - KØBENHAVN K. 

Reprz.senterende 

selv, at mærke Luftfartøjet lystre 
den mindste Bevægelse af Styregrej
erne, med Fartvindens Susen og Mo
torens Brummen, men uden Lære
rens smaa Bemærkninger i Talerø
ret. 

Med Drej til højre og venstre, sta
dig Overvaagen af Instrumenterne og 
engang imellem et Kig mod Flyve
pladsen gik Tiden, til han mautte 
tage Gassen fra ;\Jotoren og glide ned 
og lande. Hans første Solo-Flyvning 
var overstuuet. 

DET DANSKE PETROLEUMS AKTIESELSKAB og VACUUM Oll COMPANY A/S 
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DET DANSKE LUFTFARTSELSKABA/s 

nJ8 
Pr. Aar1111111 Ju. 11,00 
Pr Nummer l50 Øre 

-Verdens æidste-

EJVIND CHRIBTENBEN 
BOGTRYKKERI & FORLAG 
Vesterbrogade 60 • Kbbvn. V. 
Telt. 13.(114 • Poatglro 23.1124 



Nr. 6 
1945 -18. Aarg. 
PRIS 50 ØRE 
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A/s DANSK SHELL 

Trebladet F.L.S.-Aeromotor, Vinge

fang 24 m. Ydelse op til 60 kW. Vinger 

konstrueret efter Aerodynamikkens Love. 

Den udnytter Danmarks Vindkraft og 

sparer derved Brændsel. 

F. L. SMI DTH & Co. A/s 
VESTERGADE 33 • KØBENHAVN K • TLF. CENTRAL 6098 



~lbrl'!Y"~ 
OFFICIELT ORGAN FOR e- I 

DET KONGELIGE DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB 
DANSKE FLYVERE - DANSK MOTORFLYVER UNION - DANSK SVÆVEFLYVER UNION 

DANSK MODELFLYVER UNION 

Nr. 6 

-Det frie IFLYV 
I 

('AA blev Aaget taget af vore 
U SkuUlre. Vi kan atter lukke 
vore Vinduer op og raabe vor 
Hjertens Mening over Gader og 
Sir.æder. For FLYV som for he
le den danske P.resse har Besæt
telsens Aar været en overor
dentlig vanskelig Tid. Gang paa 

• Gang har den. · tyske Censur væ
ret efter FLYV, har klaget over 
de mest latterlige Bagateller. 
Redaktionen har værel kald1. til 
Dagmarhus for at staa Skoleret, 
men alligevel .er det lykkedes 
FLYV at slippe for tysk Tvangs
stof i Besættelsesaarene. Bladets 
Udseende har været ·blodfattigt, 
men. det har været dansk i Ind
hold og Linle fra 9. April til 
Frihedens Time. Man har med 
nogen. Ret kun.net sige, at FLYV 
var et anæmisk Organ, navnlig 
set paa Baggrund af vort Nabo
lands straalende Fagblade, der 
en Tid lang frit kunde komme 
hertil. FLYV's mange Tusinde 
Læsere har med Forstaaelsens 
Resignation holdt fast ved 
DKDAS officielle Organ i disse 
vanskelige Aar. Det vil FLYV 
hermed takke for. 

Nu runger Frihedens Ranfare 
over vort Land, slumrende 
Kræfter vækkes til Live, Natio
nen stiler fremad mod store 
Maal. I denne Mobilisering af 
Nationens Styrke melder FLYV 
sig nu til Tjeneste som en fag
lig og saglig Oplysningskilde til 
alle, der følger Flyvningens Ud
vikling herhjemme og ude i Ver
den. Naar Restriktionernes Tid 
ophører, vil FLYV fremtræde 
som et dansk Flyvetidsskrif t i 
Pagt med Tidens Krav. 

FLYV. 

Juni 1945 

Saa er • 
Vl 

I 5 lange Aar lagde Tyskerne under Be
sættelsen af vort Land sin kolde 

klamme Haand paa al dansk Sports- og 
Privatflyvning, alt var mørkt! Den 4. 
Maj 1945 oprandt den Dag, hvor Solen 
atter skinnede over Danmark, den Dag 
hvor Friheden og Retten til atter at øve 
hvid Mands Gerning blev sat. i Højsædet. 
Gennem Æteren kom Budskabet om vort 
Lands Frihed, og gennem Luften kom de 
Mænd, vi havde længtes mod saa længe. 
Den 9. April 1940 landede tyske Tropper 
paa vore Lufthavne og se, tunge Skyer 
trak sammen over vort Land. Den 5. 
Maj 19-!5 landede Frihedens Budbringere 
og se, atter skinnede Solen over Dan
mark. 

I over 5 lange Aar var al Motorflyvning 
forbudt! Ikke nok med at vi ikke maatte 
flyve, man fratog os endda vore private 
Flyvemaskiner, Spot og Skade følges ad ! 
Over 60 gode danske Flyvemaskiner blev 
vi fattigere, kun to lykkedes det, med 
gode danske Mænd ved Rattet, at naa 
England. 

Svæveflyvning var kun tilladt paa en
kelte begrænsede Omraader paa Sjælland. 
Tilbud om Samarbejde mellem danske og 
tyske Svæveflyvere blev afvist, og al 
Sammenblanding blev undgaaet. De faa 
>danske• Svæveflyvere, som saa en øje
blikkelig Fordel ved at knytte sig til den 
lyske Svæveflyvning, har frem i Tiden 
udelukket sig fra enhver Forbindelse 
med dansk Svæveflyvning, og hertil fik 
Svæveflyvningen de danske Myndigheders 
Støtte. 

Modelflyvningen har trods Tiderne 
virket og virket godt. Skade blot for Ud
viklingen at Materialemanglen fik Lov at 
gøre sig saa stærkt gældende. 

Tyske Foredrag, der paa et vist Tids
punkt ønskedes afholdt i D.K.D.A.S., blev 
afvist, og tyske Annoncer i FLYV faldt 
efterhaanden helt bort. 

Paa Linie med alle gode danske Mænd 
kæmpede Sports- og Privatflyvningens 
Mæ"nd sin Kamp og man var aldrig i 
Tvivl om den Kurs, der skulde følges. 
Nogle af Selskabets Mænd faldt i Kam
pen, andre maatte henleve lange Tider i 
de berygtede tyske Koncentrationslejre. 
Mange, saavel indenfor Bestyrelsen som 
udenfor denne, maatte forlade vort Land, 

18. Aargang 

klar igen! 
og adskillige maatte gøre sig usynlige. 
Under alt dette, hvor Kampen blev 
skærpet, voksede Interessen for Flyv
ning blandt Danmarks Ungdom. Vi 
maatte ikke flyve; derfor maalte vi ru
ste os i Tide og være forberedte naar 
Dagen - vi alle vidste vilde komme -
endelig oprandt. Foredrag og •Teoretisk , 
Sportsflyverkursus • ,iværksattes over he• 
le vort Land. •Saa er· vi klar igen• har 
lydt mangen engang, naar Læreren ved 
disse Kursus forkyndte, at Frikvarter var 
fdrbi, og næste Time tog sin Begyndelse 
Tusinder satte sig hen paa Skolebænken 
og gjorde sig rede, og Tusinder venter 
nu den sidste korte Tid - •saa er vi klar 
igen• ! 

I Samklang med Tankerne og Tenden• 
serne i vort Folk fremvoksede i disse 
mørke Tider Bestræbelser for at faa et 
endnu snævrere Samarbejde i Gang mel
lem Klubber og Moderselskab. Be:;træbel
ser for at samle alle danske Flyvekatego
rier til en stor Enhed, alene for at tjene 
•den danske Flyvesag• . 

Hvorom Alting er, gælder det nu om i 
Enighed og Samdrægtighed at arbejde 
paa en sund og fair Udvikling af den 
danske Sports- og Privatflyvning. Vore 
Modelflyvere og Svæveflyvere maa i Sam• 
arbejde og gennem Konkurrencer med 
vore skandinaviske Brødrefolk dygtiggø
re sig, medens vi alle maa gøre vort til, 
at Motorflyvningen snarest kan komme i 
Gang. 

Ved fælles Hjælp og Skulder mod 
Skulder maa alle gode Kræfter nu sam
les om at skabe de bedste Betingelser for 
Sports- og Privatflyvningens Udvikling i 
vol't Land. Det maa haabes, at de bevil
gende Myndigheder giver Tilladelse til 
Oprettelsen af >Den Danske Flyvedag•, 
der kan give os det Rygstød, som skal og 
maa til. Danskerne har vist, al de har 
været i Stand li! Sammenhold og uden 
personlige Hensyn at udføre et resultat
rigt Arbejde i en mørk Tid. Lad os paa 
samme Maade vise, at vi frem i Tiden, i 
den lyse Tid son'l nu oprinder, samdræg
tigt kan virke for Den Danske Flyvesag 
paa en Maade·, som er denne gode Sag 
værdig. 

Det Kongelige Danske AeronauUske 
Selskab. 

83 



I jVærløse 9. April 1940 
* 

Af Chefen for Hærens Flyvetropper 

Oberst C. Førslev 

I dette Øjeblik, hvor alle ens Tan
ker uvilkaarligt søger frem imod 

det, der skal komme, har FLYV bedt 
mig vende Blikket tilbage for at bringe 
Begivenhederne omkring 9. April i 
Erindring for saa vidt angaar Hæ
rens Flyvertroppers Deltagelse i dem. 

Det er nødvendigt i hvert Fald at 
beg-ynde med den 8. April. 

Paa denne Dag var man klar over 
dels, at der foregik Troppetransporter 
pr. Skib op gennem danske Farvande, 
og dels, at en større Troppestyrke var 
paa Vej nordpaa gennem Sydslesvig 
og nærmede sig den da_nske Grænse. 

Spændte Situationer havde der væ
ret flere af, og de var heldigvis drevet 
over, uden at vort Land var blevet be
rørt af Krigshandlinger, men engang 
kunde det jo blive Alvor. 

I Generalkommandoen blev der den 
8. April holdt et Møde, hvori deltog 
Cheferne for Hærens større Enheder, 
ogsaa jeg var med. Mange Krigserfa
ringer forelaa ikke dengang, men een 
Erfaring havde det polske Felttog dog 
givet med al ønskelig Tydelighed: 
Flyverstyrker maatte ikke ved Freds
brud lade sig overraske paa deres af 

Fjenden kendte Fredsflyve
pladser. Efter Sigende skulde 
det p~lske Luftvaaben være 
blevet overrasket paa denne 
Maade og herved være blevet 
meget stærkt medtaget alle
rede den første Krigsdag om 
Morgenen. Ud fra denne Er
faring søgte jeg da paa Mø
det Generalkommandoens Bil
ligelse til straks at rømme 
Værløse Flyveplads og for
lægge Eskadrillerne til de re
kognoscerede Feltflyvepladser 
ude paa Sjælland. Her stødte 
jeg imidlertid paa en uforudset Vanske
lighed: Regeringen havde beordret Ge
neralkommandoen til ikke at foretage 
Troppeforskydninger og man maatte 
derfor afvise mit Forslag. Antagelig 
udsprang denne Regeringsordre fra 
den dengang almindeligt udbredte Fo
restilling om, at blot vi ikke selv rør
te os1 skete der os ikke noget. Vi 
maatte altsåa blive paa Værløse. Luft
fartøjerne blev dog gjort klar med 
Vaaben, Ammunition og Bomber for 
alle Tilfældes Skyld. 

Et Luftfartøj blev beordret til at re-

Resterne af de brændte danske Maskiner i Værløse. 

84 

kognoscere langs Grænsen; man kun
de se nogle Tropp~r og Køretøjer paa 
den tyske Side, men noget samlet 
Billede af Troppestyrken fik man 
ikke, da den til Dels allerede var gaaet 
i Kvarter. Rekognosceringen skulde 
efter Generalkommandoens Ordre 
gentages ved Daggry den 9. 

Ud paa Eftermiddagen den 8. April 
kom der en Forholdsordre fra Gene
ralkommandoen, som nærmest maatte 
virke beroligende. Det høje Bered
skab blev ophævet, idet Jydske Divi
sion dog fik Lov til at bibeholde det, 
saafremt den ønskede det. 

Hvordan var nu Værløse Flyve
plads forberedt til at modtage et An
greb? Desværre meget daarligt. Og 
Grunden? Den sædvanlige Grund til 
danske militære Forberedelsers Util
strækkelighed: Pengemangel. 

Det var selvfølgelig ikke nogen 
fremmed Tanke for ledende danske 
Militære, at Flyvepladser var et vig
tigt Maal for Fjenden og kunde blive 
angrebet saavel fra Luften som fra 
Jorden. Flyvertropperne havde da og
saa i Aarene før Krigen gentagne 
Gange indstillet til Generalkomman
doen og Krigsministeriet, at Flyve
pladsforsvaret blev forstærket og bl. 
a. udrustet med Kanoner til Brug mod 
Luftmaal og Pansermaal. Selv om de 
foresatte Myndigheder i og for sig 
delte Flyvertroppernes Anskuelser 
paa dette Punkt, var det dem desvær-



re paa Grund af Pengemangel ikke 
muligt at imødekomme Indstillingen. 
Hele den danske Krigsmagts Budget 
beløb sig kun til saa mange Penge om 
Aaret, som den tyske Besættelse sene
re kom til at koste os om Ugen. An
sk_affelserne af de moderne Vaaben 
kunde derfor •kun foregaa i et meget 
langsomt Tempo, og det gjaldt først 
og fremmest om at udruste Hoved
vaabnet, Fodfolket, med de nødtørf
tigste Panserværnskanoner, saa det 
ikke kunde væltes af de første de bed
s te Panservogne. 

Resultatet af Pengemangelen var, at 
Flyvertropperoes Eskadriller til Fly
vepladsforsvar hver kun raadede over 
nogle faa Rekylgeværer i saakaldte 
Luftværnsstativer. 

Den 9. April startede et Luftfartøj i 
Henhold til den foran omta1te Ordre 
fra Generalkommandoen saa tidligt 
om Morgenen, at det kunde være ved 
Grænsen ved Daggry. Det kom først 
hjem igen, da alt var forbi. Besæt
ningen, der ikke anede nog~t om Be
givenhedernes Udvikling paa Jorden, 
havde set Masser af tyske Luftfartøjer 
over Landet, men havde været saa 
heldig at undgaa Angreb. 

En af de ødelagte Maskiner. 

10 Minutter i 5 ringede min Telefon 
i Lejren. Det var Generalstaben, som 
meddelte, at Tyskerne var gaaet over 
Grænsen, og at Middelfart og Nyborg 
var besat. Samtidigt blev den tidligere 
givne Ordre om Grænserekognosce
ring annulleret, men det var jo nu for 
sent, Fuglen var forlængst fløjet. 
Straks efter ringede Telefonen igen. 
Det var en anden af Generalstabens 
Sektioner, der bekræftede Oplysnin
gerne om Fjenden. Saa forsøgte jeg at 
ringe til Hærens Chef General Prior 

for at indhente Forholdsordre. Det 
gjaldt jo om, at alle Enheder af Hæ
ren kom til at virke sammen paa ret
te Maade. Generalen var imidlertid 
ikke til at faa fat paa pr. Telefon, og 
derfor alarmerede jeg Lejren og gav 
under Hensyn til, at et Luftangreb 
kunde befrygtes, Ordre til, at Eska
drillerne skulde forlægges til de felt
mæssige Flyvepladser. Det tog imid
lertid nogen Tid, inden Personellet 
fra Lejren kom ned paa Fyvepladsen 
og fik Luftfartøjerne trukket ud og 
Motorerne varmet op. 

Kl. 5,25 ,ringede General Prior og 
gav mig Ordre til, at Eskadrillerne 
skulde forlægges til Fellflyvepladser
ne. Jeg oplyste da Generalen om, at 
jeg havde tilladt mig at give denne 
Ordre paa egen Haand for nogen Tid 

De sørgelige Rester samles sammen. 

siden, og at man for Øjeblikket var i 
Færd med at gøre klar til Start. Ge
neralen meddelte mig, at Kastellet var 
besat af Tyskerne, men at han vilde 
søge et Forsvar af Sjælland organise
ret, og at der skulde gøres Modstand 
med alle Midler mod eventuelle tyske 
Angreb. • 

Straks da jeg havde lagt Telefonen 
efter at have talt med Generalen, 
fandt det første tyske Angreb Sted. 
Fra mine Kontorvinduer i Lejren 
kunde jeg se, hvorledes en halv Snes 
tomotorede tyske Jagere af Type Mes
-serschmidt 110 strøg ind over Plad
sen og under flade Dykninger til rin
ge Højde beskød det derværende Fly
vemateriel, som nu netop var ved at 
være klar til Start. Snart forkyndte 
en Række højt flammende Baal og 
sorte Røgsøjler, at en Del af Luftfar
tøjerne paa Pladsen var skudt i 
Brand. Alt mens Angrebet foregik, 
hørte man ind imellem de tyske Ma
skinkanoners forholdsvis grove Røst 
den spæde Knitren fra Luftværnsre
kylgeværerne paa Flyvepladsen og 
kunde se de store Sporprojektiler fra 
de fjendtlige Luftfartøjer strømme 
mod Jorden og de smaa Sporprojekti
ler fra Vaabneue paa Flyvepladsen 
stige mod Himmelen. 

Hvad jeg derimod ikke saa var, at 
et Luftfartøj med Løjtnant Godtfred
sen som Fører og Løjtnant Brodersen 
som Observatør var startet, netop som 
de tyske Flyvere nærmede sig Plad
sen. En af dem skød det startende 
Luftfartøj ned, hvorved Godtfredsen 
og Brodersen dræbtes. De var Dagens 
eneste Faldne. Det var efter Øjen
vidners Udsagn ganske øjensynligt, at 
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Et trøstesløst Blllede, 

de ikke havde bemærket Tyskerne, som 
de ikke kunde høre for deres egen Mo
tor, og· som de vendte Ryggen til un
uer Starten. 

De tyske Angreb varede ved til Kl. 
ca. 6,30, idet forskellige Bølger afløste 
hinanden. lalt var det sikkert en Ja
gerafdeling · paa ca. 30 Luftfartøjer, 
der angreb. Der blev ikke kastet Bom
ber, kun foretaget Beskydning. Da 
Angrebet satte ind, befandt der sig 
henved, 45 danske Luftfartøjer paa 
Pladsen. Af disse blev 11 totalt øde
lagt og• 14 meget stærkt medtaget, me
dens de fleste af Resten var mere el~ 
ler mindre beskadigede. 

Alt mens Luftangrebene paa Plad
sen stod paa, blev Lejren forberedt til 
Forsvar for det Tilfælde, at den skul
de blive angrebet af tyske Tropper 
udsendt fra København. 

Klokken 10 Minutter over syv ind
løb fra Krigsministeriet telefonisk 
Ordre til, at al Modstand skulde ophø
re. Vi forstod, at der var kapituleret. 

Ja saaledes gik det for sig. Et trø
stesløst Billede, naar man ser paa Hel
heden, men dog med enkelte Træk, 
der giver Haab om bedre Tider. 

Først og fremmest dette: Den en
kelte svigtede ikke. 

D.D.L. og de fremtidige Luftruter 
I de sidste 8 Maaneder har Formanden 

for D.D.L.s Bestyrelse Civilingeniør 
Per Kampmann opholdt sig i Stockholm 
og har der gjort en Indsats for den frem
tidige danske Trafikflyvning, som van
skeligt kan overvur:deres. Ingeniør 
Kampmann har sammen med D.D.L.s 
Teknikere udført et stort forberedende 
Arbejde, ikke alene med Henblik paa det 
nordiske Samarbejde paa 'de oversøisk\) 
Luftruter, men ogsaa for D.D.L.s mange 
kommende kontinentale Flyveforbindel
ser. 

Ingeniør Kampmann udtaler, at del Ar
bejde,. det har været ham og Selskabets 
Teknikere muligt at udføre i Sverige, bl. 
a. har haft til Formaal at fremme !gang. 
sættelse af Allanterhavsruten, at fremme 
Samarbejdet med det svenske og norske 
Luftfartselskab, at anskaffe nyt Materiel 
og endelig at vise Flaget, hvilket sidste 
var meget paakrævet, da alle andre Luft
fartselskaber var gc;,dt repræsenteret i 
Sverige. 

D.D.L. har foreløbig købt 2 Boeing 
Flying Fortress Maskiner med Plads til 
14 Passagerer og 3000 kg Gods - beregnet 
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til Brug i Overgangstiden indtil de 3 
D.C.4, som Selskabet har bestilt hos 
Douglas-Fabrikerne i Californien, kan le
veres. Disse Maskiner kan paa en Atlan
terhavsrute medtage 22 Passagerer og paa 
europæiske Ruter 44. Typen har 4 Moto
rer a 1450 HK, der giver Maskinen en 
Marchhastighed paa 350 km i Timen. Der 
bliver 6 Mands Besætning. Paa Natruter 
vil der kunne indrettes 28 Køjer. Des
uden vil Selskabet forsøge at skaffe sig i 
hvert Fald 5 DC-3'er hos de amerikan
ske Militærmyndigheder. 

De nye · Ruter. 
De Ruter, man i den allernærmeste Tid 

vil forsøge at faa i Gang, er Ruterne til 
Stockholm, Oslo og London saavel som 
Aalborgruten. Dernæst haaber man paa 
al komme i Gang paa Ruten Skandina
vien-Nordamerika (Washington eller 
New York) sammen med de andre skandi
naviske Luftfartselskaber. Endvidere . har 
man Planer om en Rute til Sydamerika 
via Lissabon, Dakar, Natal .foruden Ruter 
til de større europæiske Byer. 

Dette _ lyder af temmelig meget; men 

Flyverne naaede ganske vist ikke 
trods al god Vilje at komme paa Vin
gerne inden Angrebet med Undtagelse 
af de to foran nævnte Faldne, og at 
starte, efter at Angrebet var begyndt, 
vilde simpelthen have være Selvmord, 
idet ethvert startende Luftfartøj vilde 
være blevet skudt ned endnu inden, 
det havde faaet Manøvrefart paa, men 
Flyversoldaterne, som betjente Luft
værnsrekylgeværerne, skød som ra
sende paa de fjendtlige Luftfartøjer 
uden at lade sig skræmme af Nedslag 
og Granatspræng-inger, af Sporprojek
tiler og Brande eller af Udsigten til 
Bombeeksplosioner i de brændende 
Luftfartøjer. Det er hævet over en
hver Tvivl, at mange af de angriben
de Luftfartøjer er blevet ramt og be
skadiget, og sandsynligvis har der og
saa været saarede blandt Besætnin
gerne, men det haandg-ribelige Resul
tat, som nedskudte fjendtlige Luftfar
tøjer vilde have været, blev det ikke 
forundt Flyversoldaterne at opnaa, 
dertil var deres Vaaben for spinkle. 

Lad os haabe, at danske Soldater, 
dersom de igen skal komme ud for en 
Angriber, maa være ham jævnbyrdig i 
Uddannelse og Udrustning, saa skal 
det nok ogsaa vise sig, at de er paa 
Højde med ham i personlige Kriger
egenskaber. Erfaringerne fra vor kort
va·rige Kamp den 9. April 1940 giver 
os i hvert Fald berettiget Haab om, at 
dette vil være Tilfældet. 

C. Førslev. 

den Udvikling, der under Krigen - rent 
lufttrafikalt - er foregaaet ude i den 
store Verden, byder gode Muligheder for, 
at disse Maal kan naas, og det vil sikkert 
glæde alle Danske, om D.D.L. kan hævde 
sig i den kommende store internationale 
Lufttrafik. 

* Under og efter 
(Se Billederne overfor.) 

Lufthavnen i Kastrup har i Besættelses
aarene været fuldstændigt forvandlet af 
tyske Camouflagenet, der blev lagt over 
Havnebygninger og Hangarer. FLYV 
bringer her en Serie talende Billeder. I 
Besættelsens første Aar red Kong Chri• 
stian hver Dag forbi DDLs daværende 
Kontorer i Dagmarhus. Derunder et Bille
de af DDLs interemistiske Garage et Sted 
paa Amager. Og nederst de store Douglas• 
Dakotamaskiner, der den 6. Maj 1946 lan
dede i Kastrup med engelske Tropper. 
Øverste Række Ulhøjre: Tyskerne bræn
der deres Papirer i Lufthavnen. Derund4lr 
den »befriede« Overflyveleder Dalbro i 
Lufthavnens Kontroltaarn. Nederst Ha,·• 

nebygnlngen I tysk Antræk, 
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Af Overflyveleder, Kaptajnløjtnant 

Sven-Aage Dalbro. 

~ELV om vi er blevet hærdede i Krigs
~ tidens forløbne Aar, kan det nok give 
et Gip i en og anden ved at erfare, al 
Værdien af de af Tyskerne under Krigen 
beslaglagte danske Privatflyvemaskiner 
skønsmæssigt beløber sig til ca. 0,7 Mil
lion Kroner. Nøjagtigt Sekshundredeog
firs Tusind Tohundredeogfemoghalvtreds 
Kroner er, maalt selv med dansk Alen, en 
respektabel Sum. Ca. 60 gode danske 
Privatflyvemaskiner blev vi fattigere, den 
Dag i December 1943 Tyskerne bestemte, 
at saadant Materiel vilde være at beslag
lægge. Vi var stolte i Danmark, da Flaa
dens Mandskab den 29. August sagde Nej 
og sænkede dansk Skibsmateriel i Stedet 
for at udlevere dette til Tyskerne. Vi var 
stolte, da kort Tid derefter Orlogsværf
tets Flyvemaskinværksteder ved et 
•Uheld« kom til at brænde, og de mari
time Flyvemaskiner blev et Bytte for 
Luer og ikke for Tyskerne, men vi var 
harmdirrende, da vi saa vore pæne smaa 
private Sports- og Skoleflyvemaskiner, 
som jo ikke havde gjort noget, og som 
vilde være ganske uden Værdi for Tysker
ne i deres Krigsførelse, blive transporte
ret til Kastrup, hvor de gennemgik en 
Kur med Malerkost og Maling, der gjorde 
dem ganske ukendelige. 

For hele vor hjemlige Motorflyvesag 
var og er delte en Katastrofe. Vi var saa 
glade for dem, disse smaa Flyvemaskiner, 
som betød saa meget for den danske fly
veinteresserede Ungdoms Virke. Vil Dan
mark være med i Kapløbet i Luften, vil 
vi der øve en Indsats paa Linie med, 
hvad vi gennem Generationer har øvet 
paa Søen, saa maa disse Maskiner erstat
tes af andre, for dermed at give Ungdom
men, med Haab om en fremtidig Vej i 
Luften, de Muligheder, den ikke kan 
være foruden! Naa, heldigvis er vi man
ge, som føler os sikre paa, at vi nok faar 
andre i Stedet, men for adskillige kan 
dette ikke gaa hurtigt nok. 

Hvor var de hyggelige, disse smaa 
•Mother•, >Cuberc, •KZer• og hvad de 
nu hed, disse rare Medlemmer af den 
danske Flyvemaskinfamilie. Tusinder og 
atter Tusinder af danske Medborgere har 
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dels i Københavns Lufthavn og dels ved 
utallige Flyvestævner og Opvisninger 
Landet over været HI.M's Mother paa 
nærmeste Hold. HI.M er væk, han døde i 
en tysk Koncentrationslejr, og hans Ma
skiner er ogsaa væk! KZ'erne, som vi var 
saa stolte over, de var jo danske helt 
igennem, er ogsaa væk. Men som Maager
ne klemmer paa paa en frisk, naar Æg
lyve tømmer Rederne, saa har ejheller 
Kramme og Zeuthen ligget paa den lade 
Side. KZIII-Typen har været i Luften, 
den e r gennemprøvet, og den indfrier 
alle de Forventninger og Krav, der kan 
stilles til en god velflyvende Privat- og 
Skoleflyvemaskine. Inden længe vil den
ne Type forhaabentlig være den domine• 
rende overalt paa Danmarks Lufthavne 
og Landingspladser. Flyveklubbem es Sko
leflyvning maa i Gang snarest, bedre Ty
pe end K.Z.IIl'en kan dansk Ungdom ikke 
ønske sig. 

Arvid Hansens grønne Klemm'er og 
hans Flyveskole er kendt af mange, Syl
vest-Jensens Luftfotografering ligeledes, 
det maa haabes, at begge snart faar Mu
lighed for :it fortsætte, hvor de slap i 
•39•. Aalborg Flyveklub, Sportsflyveklub
ben i København, Magnus Christiansen 
Hobro, og mange andre med dem, mang
ler deres Flyvemaskiner, og nu vil de i 
Gang! Inden vi alter ser Direktør Thielst, 
dansk Privatflyvnings grand old man, 
Dr. Hagedorn med sin Miles Monarch, 
Frode Andersen med sin Klemm, kort 
sagt alle vore Flyvemaskinejere, paa vo
re Flyvepladser, og inden vi aller hører 
deres Motorers velkendte Snurren i den 
friske klare Luft, der nu blæser over 
vort Land, mangler vi noget! 

Samtlige Flyvemaskinejere har for
længst gjort Erstatningskrav gældende 
overfor Myndighederne. Der ventes utaal
modigt paa en Udredning af Problemer
ne, og det maa haabes, at Sagen staar for 
en snarlii:: Afslutning. Man er blevet fra
taget retsmæssig Ejendom, og venter na
turligt snarest at faa Erstatning herfor. 

60 smaa Flyvemaskiner mistede vi, men 
foruden disse, som jo kan erstattes, mi
stede vi mere endnu. Vi mistede Mulig-

hederne for hurtigt at indhente det for
sømte, Mulighederne for - efter 5 Aars 
Ventetid - at kunne klemme paa igen. 
Nyt Materiel maa fremskaffes, og frem
skaffes snart, thi Ungdommen venter! 
Maalbevidst har den uddannet sig teore
tisk, og den har forberedt sig saa godt 
Forholdene tillod det, nu kræver den. 
Den kræver, og med Rette, at alle gode 
Kræfter samdrægtigt sætter ind for 
Fremskaffelsen af det Materiel, der betin
ger den praktiske Luftvirksomheds Gen
optagelse, thi - vi har meget at indhente 
i Danmark. 

Sven - A a_g e Da Ib ro. 

Luftfartforsikringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Central u. 793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes af et
hvert Forsikringsselskab, der er tilknyt
tet Poolen, samt DO L's Billetkontorer 
i Industribygningen og i Lufthavnen. 



Danske Flyvere • I Royal Air Force 
Mange danske Piloter har været engelske Krigsflyvere 

M ANGE danske Flyvere har tjent 
Royal Air Force under Krigen om 

Europa. En Del af disse danske Royal 
Air Force-Officerer vendte hjem til Dan
mark paa Besøg kort efter, at de engel
ske Tropper var ankommet hertil. 

En Særstilling har Oberstløjtnant 
B j a r k o v haft. Han maatte i 1943 for
svinde, fordi Gestapo interesserede sig 
nærgaaende for hans Person. I over et 
Aar gjorde han Tjeneste ved den danske 
Brigade i Sverige og trænede i det sven• 
ske Flygvaaben med bande Jagerne J.10 
og Letbomberne B.17. Oberstløjtnant 
Bjarkov var ikke alene om at gøre Tje
neste ved det svenske Flyvevaaben. lait 45 
danske Militærflyvere var Medlemmer af 
den danske Brigade og fik deres Uddan• 
nelse i svenske Maskiner, som i en given 
Situation skulde have bragt dem i Ak
tion over deres Fædreland. Paa det sidste 
lededes de danske Flyvere i Brigaden af 
Kaptajnløjtnant Sven Grønbech, som i 
Midten af Maj vendte hjem med sine 
Folk. 

I 1944 blev Oberstløjtnant BJarkov be
falet til London, hvor han gik ind i de 
allieredes Militærmission til Danmark 
som flyveteknisk Medlem. Oberstløjtnant 
Bjarkov fik Charge som Wing-Comman
der og vendte hjem i de engelske Luft
landetroppers Uniform. Han har været 
med til at planlægge alle de flyvetekni
ske Problemer, der stod i Forbindelse 
med Operationsplanerne i Danmark, som 
var udarbejdet for det Tilfælde, at Ty
skerne vilde vise Stædighed ved Over
givelsen. Desuden blev adskillige af 
Fremtidens Problemer behandlet i Kom 
missionen, der nu befinder sig i Dagmar• 
hus i Gestapos tidligere Lokaler. Herfra 
afgøres nu mange af de militære og civile 
Spørgsmaal, der har rejst sig for Dan
mark ved Krigsafslutningen. 

Danmarks mest fremtrædende Repræ
sentant blandt Royal Air Force's Piloter 
har været Wing-Commander Kaj Birk
sted, som den 13. Maj vendte hjem i en 

Wlog-Commander Birksted. 

Mustangjager, hvorpaa stod hans Initia
ler K. B. 

Kort efter 9. April forsvandt Kaj Birk
sted til Norge via Sverige. Han kæmpe
de med de engelske Styrker ved Namsos, 
og sluttede sig saa i Sommeren 1940 til 
de norske Luftstyrker i Canada. Han 
blev uddannet . som Jagerflyver og gjor
de meget hurtigt Karriere. Først blev 
Kaj Birksted Flight commander, derefter 
Squadron Leader og nu er han Wing Com
mander i Royal Air Force, der svarer til 
en dansk Obersttitel o_g betyder, at han 
har 100 Maskiner under Kommando. 

Fllght-Lleutenant Vagn Christensen. 

Wing Commander Kaj Birksted har 
skudt 10 fjendtlige Maskiner ned og 
sandsynligvis 10 andre samt beskadiget 
et betydeligt Antal. Han har to fornem
me engelske Ordensdekorationer, nemlig 
Distinguished Flight Service og Distin
guished Service Order. I det sidste Aar 
har Birksted gjort Tjeneste under Air
marshall Saunders. Han deltog under 
denne Tjeneste i Raiden mod Dieppe og 
sled tre Spitfires op. Hans Squadron 
skød 350 Maskiner ned under denne Aktion. 

Birksted holder ikke af at fortælle om 
sig selv og sin Virksomhed, det maa man 
høre hos andre, han betragter den Op· 
gave, som han har udfyldt i Royal Air 
Force som en Del af sin private Tilværel
se. Wing Commander Birksted har imid
lertid kastet Glans over Danmarks Navn, 
han nævnes idag som en af de tre bedste 
Jagerflyvere i Europa efter Englænderen 
Group-Captain •Johnny • Johnsson og 
Amerikaneren Whealer. 

En anden dansk Flyver med Særpræg 
indenfor Royal Air Force's Rækker er 
den tidligere Dirt Trackrytter •Morian < 
Hansen. Jens Henning Fisker Hansen, 
som han hedder i RAF, tog i 1935 privat 

Fllght-Lleuteoant »Morian« Hansen. 

Flyvecertifikat samtidig med, at han var 
Slaggehelt paa engelske, australske og 
amerikanske Dirt Trackbaner. Da Krigen 
brød ud, søgte han ind i RAF, selvom 
han var klar over, at han var for gammel 
til at blive Kampflyver. Han blev optaget 
i Royal Air Force som Airgunner i en 
Wellington Bo~bermaskine og efter 30 
Angreb over Tyskland dekoreredes han 
ined Distinguished Flying Cross. Senere 
blev •Morian, Testpilot paa Spilfire-Ma
skiner og paa Dykbombere. I Aktion 
kom han ikke som Jagerflyver, fordi han 
havde passeret den Alder, hvor RAF bru
ger Piloter til Kampvirksomhed. Men 
•Morian• hævdede paa anden Mande sit 
Sindelag og sine Evner. Han reddede to 
Kammerater ud af en brændende Bom• 
bemaskine paa New-Market Flyveplads 
til Trods for at Maskingeværkuglerne fra 
de ophedede Vaaben sprang om Ørene 
paa ham. 

Da han skulde hente den tredie Kam
merat, nærmede Branden sig Maskinens 
Bombelast og •Morian• maatte bringe 
sig i Sikkerhed. Han slap med en Ma· 
skingeværkugle i Øreflippen. For denne 
Daad fik den danske Motorrytter og Ind
flyver George-Medaljen. •Morian• blev 
kaldt til Buckingham Palace og fik af 
Kong George overrakt sine to Hæders• 
tegn. 

•Morian • Hansen er nu Flight-Lieule
nant i RAF, han har indfløjet utallige 
Spilfire-Jagere, og har under dette Ar
bejde sat en Rekord, som ingen dansk 
Flyver hidtil har naaet. I et Dyk fra 
42.000 Fods Højde til over 20.000 Fod 
har han haft en Spitfire oppe paa en Ha
stighed af 510 miles i Timen. 

Men der er mange andre Danske i 
RAF. Der er Løjtnant Sneum, Bunhof, 
Kjeldbeck, Kjeld Petersen, Erim Peter• 
sen og Vagn Christensen. Den sidstnævn
te er Flight-Lieutenant i en Spilfire 
Squadron, han har faaet sin Træning i 
Canada, som forøvrigt de fleste danske 
Piloter, og han har gjort Tjeneste i RAF 
i de sidste to Aar - qden at faa en 
Skramme. 

Af danske, der er faldet i RAF, kan 
nævnes den kun 23aarige Jørgen Thal
bitzer, der blev skudt ned over Frankrig, 
sendt i tysk Fangelejr, flygtede til Dan
mark, men omkom paa Vejen herfra til
bage til England Ogsaa Erik Flor Jacob
cen fra Randers og Niels Buchwald er 
faldet i RAFs Tjeneste. 

Danmark har givet sit Bidr"ag til del 
Allierede Luftvaaben, og det er ikke den 
Indsats, vi har Lov til at være mindst 
stolte af. S p o t. 
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Englands berømteste 
Jagerflyver Group-Captain 

»Johnny« J ohnsson 
fortæller om 

» Royal Air Force« 
og 

om sin eventyrlige Skæbne 

* 
Hemmeligheden hag RAFs Sukces var 

Aanden, der prægede Styrkerne. 

* 
Hvad en Jagerflyver tænker Ol{ føler 

under Kampen - og bagefter. 

* 
Af Povl Westpball 

R AFs bedste Fighter-Pilot i Evropa 
Group-Captain J a m e s J o h n s

s o n er Chef for Royal Air Force i Kø
benhavns Lufthavn i Kastrup. Denne 
28aarige Spilfire-Pilot har præsteret at 
nedskyde 38 tyske Maskiner og ødelæg
ge 20 andre. Hans Bryst er dækket af to 
Rækker lysende Ordensbaand, som Sym
bolet paa den officielle Hæ.der, der er 
ydet ham, for hans fantastiske Indsats i 
RAF. •Johnny• Johns s o n, saa
dan hetlder han i 83. RAF Group, hvor 
han har gjort Tjeneste siden Krigen be
gyndte, ligner en hvilkensomhelst un,: 
Englænder. Det er først. naar man kom• 
mer paa Talefod med ham, at man føler 
det ekstraordinære ved ham. Han er 
middelhøj, slank, men meget muskuløs. 
Gangen er fjedrende elastisk, Nakken er 
lige som en Bryders. Han har et vældigt 
Haandtryk og et Par dybe mørkebrune 
Øjne, der holder fast ved den han taler 
med. Hele hans Væsen bærer tydelige 
Spor af, at han er trænet i al skulle kon
centrere sig. 

Hvem er De, og hvor kommer De 
fra? 

Jeg er fra et almindeligt engelsk 
Hjem, jeg har altid været Flyver, ogsaa, 
før Krigen. Lige saasnart jeg havde Al
der til det, gik jeg ind i Royal Air Force, 
og der vil jeg ogsaa blive. 

Jeg har været Spitfirepilot siden den 
Dag, jeg fik min Uddannelse, og det er 
jeg baade stolt over og glad for. Det er 
Verdens bedste Maskine. 

- Hvormange Luftslag har De været 
Dellager i? 
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Den berømte Spltflrepllot Group-Captaln »Johnny« Johnsson og Lufthavnens 
Faktotum Squadronleader »Pop« Morris. 

- Mange Serier. Det er saadan, at vi 
faar 200 Flyvetimer og derefter fri i seks 
Maaneder, saa igen 20 Timer i Luften og 
paany Ferie. Hele Krigen er gaaet for 
mig med saadanne Intervaller. Det lykke
des mig at skyde 38 •Hun se - ,John
ny , Johnsson og hans Kammerater siger 
ikke Tyskere, i denne Krig har de kun 
heddet Hunner - og jeg har ødelagt 20 
Maskiner og beskadiget et større Tal. 

- Hvorlænge holder en moderne Ja
gerpilot? 

- Det er individuell, men det e r et 
krævende og trættende Job. 200 Timer i 
en Spitfire tærer paa Organismen, derfor 
maa man overholde Hvileperioderne. Fa
ren over Jobbet tænker man ikke paa, 
naar man først er i Maskinen. Det Begreb 
er forresten et Spørgsmaal om medfødte 
Egenskaber, enten er man bange eller og
saa er man det ikke ... 

- Følte De intet menneskeligt, naar De 
skøtl en Tysker ned? 

- Nej, man tænker overhovedet ikke 
paa Mennesket, der sidder i den fjendt
lige Maskine, den er kun et Maal, et mili
tært Maal. Hele Kampen bliver en ren og 
skær militær Opgave, saadan har jeg i 
hvert Fald haft det, de menneskelige Fø
lelser lod jeg blive nede paa Jorden hos 
min Kone og min lille Dreng, som nu er 
syv Maaneder• 

Husk saa paa, at 6 Aars Krig betyder 
ogsaa noget i den Forbindelse. 

- Kan De da mærke paa Dem selv, at 
De er blevet forandret under Krigen? 

- Selvfølgelig. Jeg er ganske givet ble
,·et mere haard. har faaet et mere reali
stisk Livssyn, fordi man hver Dag har 
haft Realiteterne for sit Øje. 

Hvordan virker de voldsomme 
Svingninger under en Jagerkamp rent fy. 
sisk? 

- Mig har det aldrig paavirket. Jeg er 
for Eksempel aldrig besvimet under et 

Dyk, jeg har haft nederdrægtige Smerter 
ved Ørene under det fantastiske Tryk, 
man udsreltes for, men ellers har jeg in
tet mærket. Vi krøller os iøvrigt helt sam
men under Kampen, trækker Hovedet 
ned i Skuldrene, trykker Maven saa langt 
ind vi kan, det er af Hensyn til Indvol
dene. Det værste er næsten at faa Luften 
i Iltapparaterne. 

- Hvad er den største Hastighed, De 
har oplevet? 

- !\led · en Spilfire har jeg været oppe 
paa 600 miles i Timen under en meget 
stor Dykning, men baade jeg og !\faski
nen holdt til det. 

- Og hvad nu bagefter ? 
- Jeg haaber at faa Lov til at blive en 

Tid her i København, her er vidunderligt. 
Saa ska l j eg ,·el hjem til det daglige Ar
bejde i HAF. Jeg bliver i The Force, det 
er mit ,Job for Hesten af Livet. Jeg kan 
ikke gaa ind i den private Forretnings
verden eller blive Trafikpilot, det bliver 
underligt at skulle stilles om til Freds
atmosfære, men det gaar nok ... 

- Hvor 1,lor er 83. Group, som De lil 
hører? 

- The Group er paa omkring 10-
15.000 !\land, den er en Del af 2. taktiske 
Luftstyrke, og den har ligget fremme i 
forreste Linie under hele I\'.rigcn. Mens vi 
Ina i England havde vi Forsvarsopgaver 
under Luftwaffes Angreb paa England og 
som Eskorte til Amerikanernes Dag
bomhning af lyske Byer. I 83. Group har 
vi Piloter af mange Nationaliteter: Dan
ske, Hollændere,' Franskmænd, Belgiere, 
Nordmænd, og saa har vi Australiere, 
New Zeelændere og Canadiere. Siden 
D-Dag har 83. Group udført 14620 Flyv
ninger. 

Vi har skudt ialt 229 lyske Maskiner 
ned, antagelig ødelagt 26 og beskapiget 
133. Vi har ødelagt 12 tyske Tanks og be
skadiget 58. Ødelagt 1321 tyske Tran-



sporter og beskadiget 2881 under Dybde
angreb. Ødelagt 7 Lokomotiver og beska
diget 274. Ødelagt 5 tyske Barakbygnin
ger og beskadiget 89, ødelagt 58 Jern
banevogne og beskadiget 844. . . Vi var 
med til Luftwaffes Begravelse, det fore
gik. ved S c h w e r i n s ø e n. En Dag i 
Slutningen af April havde vi før Frokost 
alene i min Group nedsk.udt 14 Maskiner 
og ødelagt 109. Vi angreb i smaa Grup
per, 4 Maskiner ad Gangen, og selvom 
Lufh,•affe kom i Formationer, vendte de 
om og forsøgte at forsvinde. De havde 
paa Forhaand/ givet op, Kampaanden var 
brudt. Den Dag havde vi, da vi naaede 
Aftensmaden, nedskudt 19 •Hun~ •. Og vi 
havde ikke selv faaet saa meget som en 
Skramme. ' 

- Hvordan var de fangne lyske Pilo
ter? 

- I Kr.igens første Aar var de arrogan
te og ubehagelige. Her paa det sidste var 
de ofte ynkelige, de der bevarede Hold
ning'l!n lod forstaa, at Kampaanden var 
brudt. Mellem de tyske Flyvere var der 
nogle gode Piloter, men de fleste var 
ikke af særlig god Kvalitet. 

- Hvad er den egentlige Aarsag til 
HAFs Sukces? 

- Bortset fra Materiellet har det væ
ret den Aand, som har præget vort 
Korps. Da Krigen begyndte, havde vi 
kun en meget lille Styrke, i Fredstid var 
vi meget smaat kørende, vi havde nogle 
Squadrons placeret paa de vigtigste Ste
der som Indien, Aden, Mellemøsten og 
lidt i Hjemlandet, men i Virkeligheden 
skulde vi til at bygge Royal Air Force 
Kampstyrke op fra Bunden. Da Slaget 
om England begyndte, havde vi mange 
unge og uprøvede Folk i vore Rækker, 
men de havde faaet en god Træning, og 
de gik ind i Kampen besjælet af den 
Spirit, der har baaret os og stadig bærer 
RAF. Englands Ungdom strømmede til 
RAF, d·a Mobiliseringen kom, det var jo 
ganske naturligt. Flyvningen er Roman
tik og Eventyr for Ungdommen, og vi 
havde gennem en Aarrække gjort meget 

Genel'Bl R. B. Dewin, skridter Frihedskæmpernes Front af. 

for al airminde den engelsk e Befolk
ning. Resultaterne af denne Propaganda 
saa vi, da RAF fik Brug for alle Kræf
ter. Gennem I m per i e A i r D a y 
havde vi gennem en Aarrække lagt Grun
den til den Stemning, der prægede RAF 
Rekrutterne. Den engelske Ungdom var 
virkelig blevet airminded. Naa, saa er 
der vel ogsaa en anden Side af Sagen, og 
det er maaske noget helt specielt for os. 
En Englænder kan finde sig til Rette i et 
hvilketsomhelst Job, naar han ved, al 
det gælder. Med Stædighed gaar han til 
sin Opgave, og er han fø rst gaael ind for 
en Ting, gør han det grundigt. De t er vel 
nok ogsaa Forklaringen paa den homo
gene Styrlle, RAF fik gennem Aarene. 

I 

Luftmarskal Sir Arthur Conlngham ankommer Hl Kastrup. Fra venstre Group-Captaln 
»Johnny« Johnsson, Luftmarskallen, Group-Captaln BIil og Viceluftmarskal 

Elmhurst. 

- De første Aar bar været præget af 
Underlegenhed, hvornaar mærkede De 
Magten? 

- Styrken kom til os gradvis gennem 
Materiellet og Organisationen. 

En stor Hjælp var det naturligvis for 
os, at vi i Canada havde vore intakte 
Træningsskoler, som var upaavirkede af 
Slaget om England. Den rigtige Følelse 
af Styrke fik vi først i 1943-44, da den 
fantastiske Produktions l\Iaterielvælde 
satte ind. Vi har nu S p i tf i r e ly p e 
N r. i 1, saa mange Modell er har RAF 
haft af denne Jager under Krigen. Det er 
ganske vist ikke dem alle, der er kom
met i Aktion, men gennem Eksperimen, 
terne er Spitfiren blevet udviklet og for
bedret, og idag staar den ubestridt som 
Verdens bedste Jager. En af Aarsagerne 
hertil er den fabelagtige Rolls Hoyce Mer
lin Motor, som ogsaa Amerikanerne bru
ger. 

- Hvilke Maskintyper holder De for 
Krigens bedste? 

- Af Jagernes S p it f i r e og l\I o -
s q u i to og af de engelske Bombemaski
ner L an ca s te r og H u 1 i fa x, men 
det er givet, at Amerikanerne paa delte 
Omraade har været foran. D e f 1 y v e n 
de Fæstninger har været Krigens 
dominerende Bombemaskiner. Af de min
dre amerikanske Typer har M a r a u -
der været en god og virkningsfuld Ty
pe. I del hele taget har Koordinationen 
mellem de engelske og amerikanske Luft
styrker i Krigens sidste Fase været uf af
gørende Betydning. 

- Naaede Ue aldrig at blive saaret? 
• Johnny• Johnsson smiler skævt og 

banker under Bordet: 
- Nej, aldrig! Min Maskine har faaet 

mange Skrammer, Kuglerne har været 
saa nær, at de har tucheret mig, men jeg 
har aldrig haft en tysk Kugle i mig . .. 
og nu faar jeg det s ikkert ikke i mange, 
mange Aar ... 

Povl Westphall. 
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* 
Handley Page »Halifax« er en af 

R. A. F.s veltjente tunge Bombere. 
Den sidste nye Udgave er Mk. III, 
som er udstyret med 4 Stk. Bristol 
»Hercules XVI« ventilløse Stjerne
motorer. 

Dens normale Fuldvægt er 27.240 
kg; største Fuldvægt 28.150 kg; Tom
vægt 16.345 kg. 

Flyvemaskinens Udvikling under den anden Verdenskrig 

I Lighed med hvad Tilfældet var under 
Krigen l!l14--1918, har den anden 

Verdenskrig ogsaa medført en betydeli~ 
teknisk Udvikling af Flyvemaskinen. l 
Lobet af 5 1/2 Aar er dens Hastii?hed, Mo
torstyrke, Tophøjde, Stigeevne; Række
vidde, Bevæbning, Lastevne m . m . gaaet 
meget stærkt frem. 

Over 700 Kilometer I Timen. 
Den moderne Jager flyver 700-725 

km/T. Den officielle Hastighedsrekord 
for Flyvemaskiner blev gam,kc vis t sal i 
April 1939 af den tyske FlyvPr ,ven
de 1, som opnaaede at flyve 755 km/T 
med en specielt udstyret Jager af Typen 
:'Ile 109; men denne var ubPvæbnl!l og 
kæmmet for alt unødvendig Las t, der 
kunde hæmme Farten, og desuden var 
den udstyret med en Specialmulor, som 
blev ødelagt under den kortvarige Re• 
kordflyvning. De militære Udgaver ur 
l\fo 109 har aldrig været over &lO km/T. 

Ved Krigens Udbrud laa de hurtigste 
Jagertyper paa omkring 525- 550 km /T . 
medens de mellemlunge Bombere kom 
op paa _ca. 425 km /T og de tun,::e •1-moto
rede Bombere paa ca. JOO km /T . Disse 
Hastigheder er blevet betydelig øget for 
de propeldrevne Flyvemaskiners Vl'd 
kommende, og de hurtigste Jagere kan 
nu flyve ca. 725 km/T, cl. v. s. en For
øgelse i Løbet af Krigen paa ca. 50 pCI. 
De engelske .Jagere •Spilfire XIV • og 

* 
Hawker »Hurricane li O« har ryd

det godt op blandl de mange :\laal 
nede paa Jorden takket være sine 
to 40 mm Kanoner. Pjendens Kamp
vogne og andre l(orctøjer havde det 
ikke godt, naar »1-lurricane II D« 
var i Nærheden. 
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Thunderbolt-Jageren bar, foruden sin 
sæct.vanlige Bevæbning, ogsaa Raket

projektiler. 

Hawker •Ternpest • og den amerikanske 
•Mustang , ligger i Spidsen. 

Heaktion.sdrevne Jugere flyver over 
800 Kilometer i Timen. 

Men de reaktionsdrevne Jagere er end
nu hurtigere end de propeldrevne. Den 
amerikanske Bell •Airacomelc, de engel
ske Gloster •Meteor• og en De Havilland
Jager, som endnu ikke har faaet Navn, 
samt de tyske Me 163, Me 202. Heinkel 
He 280 og en Junkerstype, der alle er 

reaktionsdrevne, menes at have en 
største Hastighed med fuldt Krigsudstyr, 
der ligger omkring eller noget over 800 
km/T. Udviklingen nærmer sig hurtigt de 
1000 km/T, og Lydens Hastighed paa 
1.224 km/Ter passeret af det tyske V-Vaa
ben, V-2. 

De mellemlunge (eller •lette•) Bombe
res Marchhastighed har den engelske 
•Mosquito c sat op til 650 km1T, medfø
rende en Bombelast paa 1.800 kg. Ame
rikanerne pnastaar endda, at den nye 
A-26 • Invader • er endnu hurtigere. De 
4-motorcde Bombere er naaet op paa en 
største Hastighed paa over 550 km/T 
(•Det flyvende Slagskib• H-29), men de 
Trafikluftfartøjer, som er under Byg
ning til Fredslufttrafikken, skal efter 
hvad der meddeles fra Fabrikkerne, 
komme op paa Hastigheder over 600 
km/T. 

Motorer paa 3.000 HK. 
Hastighedsforøgelsen er blevet opnaaet 

ved Anvendelse af bedre Brændstof o,:: 
bedre Kompressorer, bedre aero~na
misk Udformning og forøget Planbelast
ning (mindre Planareal, mindre Luft
modstand). Motorydelsen var ved Kri
gens Udbrud paa maksimalt 1.000 HK pr. 
Motor; men nu findes der Flyvemotorer 
paa over 2.000 HK. - de engelske Napier 
•Sabre • (2.400 HK) og Rolls-Royce 
•Griftone samt den amerikanske Wright 



,Cyclone 18« m. fl. Den nyeste amerikan
ske Allison Motor udvikler 3.000 HK, 
men den er endnu ikke kommet i Brug. 
Og der er endnu kraftigere Motorer un
der Udvikling. Fremtidens Flyvemotor 
bliver maaske Gasturbinen med Ydelser 
paa 4.000 HK og derover. 

Luftkamp I 15,000 Meters Højde. 
Flyvemaskinens praktiske Tophøjde er 

ganske vist endnu ikke kommet over 
Verdensrekordens 17.083 m, som blev sat 
i 1938 af Italieneren P e z z i, men man 
maa i denne Forbindelse tage den bety
delig større Hestekraftbelastning (Flyve
vægt pr. Hestekraft) hos vore Dages mo
derne Kr.igsflyvemaskine med i Betragt
ning. Ved Krigens Udbrud laa Krigsflyve
maskinens absolutte Tophøjde paa ca. 
9.500 m; i Krigens Løb har der fundet 
en Luftkamp Sted i ca. 15.000 Meters 
Højde mellem en engelsk ,Spitfire IX « 
og en tysk Junkers Ju 86 p. 

De officielle Tophøjder ligger imellem 
13.000 og 14.000 m. 

Hvad Stigeevnen angaar, da laa >Spit
fire Ile i Spidsen, da Krigen udbrød. 
Dens Stigeevne fra Jorden var 635 m/Min, 
d. v. s. lidt over 10 m /Sek. Stigeevnen for 
de sidste nye, propeldrevne Jagere -
, Spitfire IX og XIV • og •Tempestc, de 
amerikanske •Mustang•, •Thunderbolt. 
og den nye •Ascender samt de tyske Me 
109 og Fw 190 - ligger paa ca. 30 
m/Sek, d. v. s. 1.800 m/Min. 

Stigeevnen for de reaktionsdrevne 
Luftfartøjer er endnu større; man gætter 
paa 40 m /Sek, d. v. s. 2.400 m/Min. 

Jagere har fløjet over Nordat!lanten. 
Den engelske Længderekord blev sat i 

1938 af den enmotorede, engelske Vickers 
• Wellesley• Bomber, der ganske vist in
gen Bombelast medførte, men til Gen
gæld var forsynet med ekstra Brænd
stoftanke, Den var paa 11.520 km. Den 
kunde slaas, hvad Dag det skulde være, 
hvis der bare var Tid til at tænke paa 
saadanne Bagateller som Verdensrekor
der, for de fuldt udrustede Krigsflyve
maskiner, der nu eksisterer, kan tilbage
lægge imponerende Strækninger. Det mest 
imponerende i denne Udvikling er Jager
nes store Rækkevidde. I 1939 var Jagernes 
læ11-gste Flyvestrækning ca. 1.000 km; nu 
kan de flyve tre Gange saa langt ved 
Hjælp af afkastelige Ekstratanke under 
Krop eller Planer. 

Jagere af Typen •Lightningc har oven
ikøbet fløjet over det nordlige Atlanter
hav. Bombeluftfartøjerne har i Krigens 
Løb .forøget deres Rækkevidde fra ca. 
2.000 km til over 6.000 km. 

»Flyvende Slagskibe«. 
Flyvemaskinebevæbningen har gen

ncmga11et en enorm Udvikling under Kri
gen. I 1939 -var de engelske Jagere de 
bedst bevæbnede med deres 8 Stk. 7,7 
mm Maskingeværer, og det var for en 
stor Del takket være de brittiske Eksper
ters Forudseenhed paa dette Omraade, at 
•Slaget om Storbritanien c blev vundet i 
Efteraaret 1940. Bombeluftfartøjerne hav
de som Hegel 3- 5 bevægelige 7,9 mµi 
Maskingeværer. 

I Dag har de kraftigst bevæbnede Ja
gere 8 Stk. 12,7 mm tunge Maskingevæ
re eller 4 Stk. 20 mm Kanoner og des
uden 8 Stk. 120 mm Raketprojektiler, 
d. v. s. samme Ildkraft som en let Kryd
ser. De saakaldte Panserværnsflyvema-

De Havilland Mosqulto. 

Mitchell-Bomberen er, foruden den kraf
tige MG.-Bevæbnlng i Næsen, udstyret 

med en 75 mm Kanon. 

skiner er blevet uds tyret med 2 Stk. 40 
mm Kanoner (•Hurricane IIDc) og de 
mellemtunge Bombere er blevet hele fly
vende Arsenaler. Det beds te Eksempel 
herpaa er den amerikanske •Mitchell «, 
som har en 75 mm Kanon og desuden 14 
Stk. 12,7 mm Maskingeværer; en anden 
Version af •Mitchell, er bevæbnet med 
18 Stk. 12,7 mm Maskingeværer, hvoraf 
de 14 skyder i F,Jugtretningen. En Sær
udgave af •Mosquito • er udstyret med en 
57 mm Kanon. 

I U.S.A. foretages der Forsøg med en 
105 mm Flyvemaskinekanon, og der har 
ogsaa været Tåle om baade 120 og 150 mm 
Kanoner. 

10-Tons Bomber. 
Ved Krigens Begyndelse kunde Bombe

luftfartøjerne paa forholdsvis lange 
Strækninger medføre 2 Tons Bomber, men 

, i Løbet af Krigen er de~es Lasteevne 
blevet femdoblet ved Bygnmgen af •Su
perfæstningen • Douglas B-29 (Tokio
Bomberen). De engelske Bombere af 
,Lancaster•-Typer kan nu medføre en 
10-Tons Bombe paa Strækningen Eng
land- Berlin. Jo længere Flyves træknin
gen er, desto større Del af Bombelasten 
maa erstattes med Benzin. 

Baade strategisk og taktisk har Flyve
maskine~ gennemgaaet en vældig Udvik
ling under den anden Verdenskrig. 

ved I. F. 

Spltfire XII. 
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Af Kaptajn John Foltmann. 

Hawker Tempest V. 
,Jageren, som kunde ordne V-1. 

H A\VKEH Ternpest V, som er Eng
lands nyeste propeldrevne ,Jager, 

ligner meget Hawker Typhoon i hele sin 
Konstruktion. Den har Typhoon'ens ka
rakteristiske Forparti med de store Kø 
lere under Motoren. !\lan har været me
get omhyggelig med at gi\'C Planerne en 
glat Overflade, og dette i Forbindelse 
med en større l\lolor har givet den en 
større Hastiglwd. l\fotoren er en Napier 
Sabre JIB 24-cyl., Il-Type vædskekølet, 
ventilløs Motor paa 2.'100 IIK. Den er ud· 
styret med en firebladet •Constant
Speed c Metalpropel ar De Havillands 
Konstruktion. Tempe Is Hækkevidde er 
betydelig større end Typhoon'ens, ikkl' 
alene fordi den medfører mere Brænd• 
s lof, men ogsaa fordi den har ~tørre 1-I.i
stighed ved samme Hestekraftydelse. Som 
Jager regnes dens taktiske Hækkevidde 
al være ca. 800 km, og denne kan yder
ligere udvides ved Anvendelse af ekstra 
Brændstoftanke under Planerne. Disse 
Tanke, som er strømlinieformede, kan 
kas tes under Flyvningen. Med Sabre IIB 
har Ternpest V en største vandret Ha
s tighed paa 696 km /T. 

Tt• mpest-Eskadrillerne har udrettet et 
meget stort Arbejde for R.A.F.; det var f. 
Eks. Tempesl-Jagerne, som tog Kampen 
op med del tyske V-1 Vaaben i 1944. 
Ternpest-Jagerne kunde løbe V-l'erne op, 
idet de havde et Fartoverskud paa ca. 
80 km/T overfor de •flyvende Torpe
doer •. 

I hele Døgnets 24 Timer, Uge efter 
Uge, patruljerede Ternpest-Jagere fra en 
Flyverafdeling under Kommando af 
Wing Commander R. P. Benmont over 
dPt ,ydlige England og Kanalen, og i Lø
bet af de tre l\fanneder, hvor Angrebl.'ne 
ha vde naaet Højdepunktet, lykkedes dl'l 
,\ fclelingens Flyvere al ødelægge over 600 
nf de farlige Projektiler. Beamont ~elv 
rik Ram paa mange af de •flyvende Tor
pl'cloer •. En anden af Flyverne i Bea
mont's Afdeling nedskød over 60 •fly
,·encle Torpedoer • under natlige Angreb. 

!\led sin kraftige Bevæbning, sine over
orclent lig gode Flyve- og Manøvreegen• 
~kaher og sin ~Lore Hastighed er Tem
pest-.Jageren en af Krigens bedste Pro
dukter, og ltdstyret med Ekstratanke vil 
den ogsaa kunde gnre god Fyldest i Stil 
11.'havskrigen. 

Produktionen af Plyvemuteriel i U.S.A. 
Fra .Juli 1940 og til Slutningrn uf 1944 

er der blevet bygget 246.845 Flyvemaski
ner i U.S.A. Deraf var 28.471 tunge Bom
bere. 

Forsidebilledet: 
Feltmarskal Montgomery hilser ved Ankomsten 
til Københavns Lufthavn paa den berømte en
gelske Jagerflyver Group-Captain Johnsson, 
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Teoretiske Flyvekursus, 

I 14.000 Kommulleskoler i U.S.A. af
holdes der for Tidell teoretiske Flyve
kur.m.~ for Drenge og Piger. 

to-Tons Bomben. 
Den 14. Marts blev Jernbanebroen 

ved Bielefeld angrebet med Bomber, 
som vejede ca. 10 Tons (22.000 engel
ske Pund = 9.988 kg). De medførtes 
af specielt indrettede Lancaster-Bom
bere, der var udstyrede med forstær- . 
kede Ophængningsanordninger. Den 
slorste Bombelast, som en Laneasier 
tidligere havde medført, var ca. 7,15 
Tons, men paa Grund af den bety'de
Iig- kortere Distance fra Startbaserne 
bag Fronten paa Kontinentet til Maa
let, var det muligt at øge Bombelasten. 

10-Tons Bomben er 7,67 m lang og 
har en Diameter paa 1,17 m. Den 
frembringer et Sprængkrater paa ca. 
60 m i Diameter. 

Flyvemaskineindustrien I U.S.A. efter Krigen, 
I vide Kredse, og navnlig blandt Ar

bejderne indenfor U.S.A.'s Flyvemaskine
industri, har man længe spekuleret over, 
hvordan det skulde gaa, naar Freden 
kom. Flyvemaskin ·industrien har paa 
sin Side sogt al presse Myndighcderiw 
for Forhnnndsoplysninger om, hvor s tore 
Summer Staten kunde tænke sig at ofre 
paa Fremstilling af Flyvemateriel. I en 
officiel Artikel, som berører dis e Sporgs 
maal, regnes der med, at den aarlige 
Værdi af Flyvemateriel, som ~al frem• 
~lilles i de første fem Aar efter Krigen, 
vil hlive 5 l\lilliarder 350 Millioner Kr. 
(en hetydelg Formindskelse af de nuvæ
rende 80 Milliarder l{r.). Beløbet vil anta
gelig blive fordelt saaledes : 
Luflvaabnel ............ 4.200 Mill. Kr. 
Amerikan~k c Luftfarlsel-

s'kaher til indenrigs Tra-
fik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 • 

do. til internat. Trafik . . 90 • 
Privatflyvemaskiner . . . . . . 420 • 
Eksport ............... ·~ ~9~ • 

· lait. . 5.350 Mill. Kr. 
lait regner man med, at 350.000 Perso

ner vil kunne beskæftig<'s indenfor Fly
vemaskineindustrien, d. v. s. ca. 15 pCt. 
af det nuværende Antal. 

HELIKOPTEREN EFTER KRIGEN 
I det seneste Nummer af det amerikan

ske Tidsskrift Aviation er der offentlig
gjort Hesultatet af en Undersøgelse med 
Hensyn til Mulighederne for al sælge 
Flyvemaskiner til Privatpersoner efter 
Krigen. Undersøgelserne er blevet foreta
get af Parks Air College i Ens St. Louis, 
og i Rapporten siges bl. n.: 

Medens 78.000 Amerikanere er villige 
til - og har Rund til - at betale ca. 
15.000 Dollars for en Privatflyvemaskine, 
sansnnrt Lejlighed gives, er 119.000 pa
rå.t til at knbe en Helikopter. Yderligere 
78.000 Personer bar endnu ikke bestemt 
sig for hvad Slags Luftfartøj de vil købe. 

I samme Tidsskrift findes en Artikel af 
Grover Loening, som er For;mand i Na
tional Advisory Committee for Aeronau
tics' Helikopterkornmitte, og han mener, 
al Helikopteren efter Krigen vil blive an
vendt i stor Udstrækning af Forretnings
folk og til Patruljetjeneste. 

Nye Flyvepladser, 

I U.S.A. er man fremkommet med 
Forslag om at bygge llye Flyveplad
ser i de første fem Aar efter Krigen 
til et samlet Beløb af 1 Milliard Dol
lars. Senatets Halldelsudvalg har alle
rede foreslaaet, at Regeringen betaler 
de 500 Mill. Dollars, og at den anden 
Halvdel betales af de enkelte Stater i 
Fællesskab. 

Flyvningens ForsikrInger - Alle ForsikrInger 

A. JESSEN & CO.s Eftf. 
Assurandører 

V. Thomsen Otto Thomsen 

VESTERPORT 
C. 9189 - 9596 

Midlertidig Adresse: Hammerichsgade 14 



Bvad gøres der for 
Flyvningens tekniske Personale 

* 
Der er truffet 

Forberedel-
ser til Opret
telse af en 
Flyvemeka
nikerskole 

paa 
, Teknologisk 

Institut. 

F L YVEMEKANIKER Mogens Mortensen 
, bragte i sidste Nummer af FLYV en 

Artikel under ovenstaaende Overskrift. 
Allerede inden Bladet kom ud, erfarede 
vi, at Afdelingsingeniør E. G. Bildsøe ved 
Teknologisk Institut i København havde 
truffet en Del Forberedelser til Oprettel
sen af en Flyvemekanikerskole i Til
knytning til Teknologisk Institut, og vi 
har bedt Ingeniøren fortælle nærmere 
herom. 

Hvad har ført frem ind paa Deres Pla
ner? spørger vi Ingeniør Bildsøe. 

Min Interesse for Flyvning stammer 
saamænd fra Sommeren 1916, da jeg som 
Ingeniør ved Hærens tekniske Korps 
blev knyttet til Flyvertropperne med 
Kaptajn Ussing som Chef. Foruden de 
mig paalagte tekniske Arbejder ved Byg
ning af 3 Maurice Farman Skolemaskiner 
tog jeg Del i Flyveruddannelsen og op
naaede det internationale Flyvercertifi
kat i 1917. Senere arbejdede jeg 2 Aar i 
Amerika, bl. a. hos C u r t i s M o to r -
& A er o,p 1 a n e C o m p. i B u f f a 1 o. 
Dette i Forbindelse med min mangeaari
ge Ledelse af Teknologisk Instituts Sme
de- og Maskinafde1ing forklarer, at jeg 
længe har haft min Opmærksomhed hen
vendt paa Flyvemekanikeruddannelsen; 
men først nu ser det ud, som om de 

økonomiske Betingelser for Gennemførel
sen af en systematisk Undervisning er 
til Stede. 

Er det Deres Tanke, at Skolen skal 
knyttes til Teknologisk Institut? 

Ja - skal Eleverne opnaa en Uddan
nelse, der ikke blot omfatter en Mængde 
abstrakt Lærdom om Flyvemaskiner og 
Flyvemotorer, men ogsaa gode praktiske 
Færdigheder, maa en Del af Undervisnin
gen bestaa i Øvelser i Motorværksted og 
Montagehal. 

Efter mine Erfaringer med Undervis
ning af Maskinarbejdere, Automobilme
kanikere og Værkstedsfunktionærer tør 
vi ikke dimittere Mekanikere fra en Fly
vemekanikerskole, uden at vi først har 
Sikkerhed for, at de haandværksmæssige 
Færdigheder er helt i Orden. Dette kræ
ver ..k,ostbare Værksteder og Laboratorier;. 
men da Teknologisk Institut i Forvejen 
baade har dygtige Faglærere og raader 
over velegneg.e Værksteder og Labora
torier, mener jeg, at Institutet har de 
bedste Forudsætninger for at kunne gen
nemføre Opgaven. Selvfølgelig maa der 
engageres særlige Lærerkræfter til den 
specielle flyvetekniske Undervisning, 
ligesom der maa indrettes særskilte 
Værksteder og anskaffes en Del Materiel. 

Kan der siges noget om Programmet 
for Undervisningen? 

Nogen Vedtagelse foreligger naturlig
vis endnu ikke, men i store Træk kan jeg 
oplyse, at Skolen tænkes delt i 2 forskel
lige Afdelinger, nemlig en Grundskole og 
en Efterskole. Førstnævnte har til For
maal at give Maskinarbejdere og Meka
nikere Kendskab til Konstruktion og 
Virkemaade af almindelige civile I,uftfar
tøjer samt at undervise i de almindelig
ste Arbejder, der anvendes ved Bygning, 
Reparation og Eftersyn af Luftfartøjs
materiel. Grundskolen vil ~ drevet som 
Dagskole - faa en Varighed paa ca. 18 
Uger og afsluttes med en Prøve. 

Efterskolen har til Formaal at give Me
kanikere, som har gennemgaaet Grund-

Interiør fra Teknologisk ln• tituts Smede- og Masldnafdeling. 

skolen eller en af de militære Flyveme
kanikerskoler, en forberedende Undervis
ning til den af Statens Luftfartstilsyn an
ordnede Eksamen for autoriserede Flyve
mekanikere, Kontrolmekanikere og 
Værkstedskontrollanter. Denne Skole vil 
strække sig over ca. 16 Uger og afsluttes 
med den omtalte Eksamen. Af Hensyn til 
de Mekanikere, der ikke kan afse Tid og 
Penge til at tage Undervisningen paa Dag
skolen, haaber vi ligeledes at kunne gen
ifemføre en Aftenskole, der saa selvfølge
lig maa strække sig over betydelig læn
gere Tid. 

Ved det forberedende Arbejde har vi 
raadført os baade med Luftfartsingeniør 
Eskildsen ved Statens Luftfartstilsyn og 
Det Danske Luftfartselskab. Begge Ste
der ser man med største Velvilje paa 
Sagen og har ydet værdifulde Raad og 
Vejledning. Vi haaber nu blot, at man fra 
det Offentlige vil kunne s tø t te Pla
nen, saaledes at den har Mulighed for at 
blive omsat i Handling. 

Aktieselskabet 

SKARREHAGE MOLERV ÆRK 
Nykøbing Mors 

Telefon 109 

* 
Kontoret i København 

H. C. Ørstedsvej 28 C • V 

Telf. Central 11.593 

D.ANSK .AERO 
Reparation og Bygning 

af 
Svæveplaner 

samt 
Salg af Byggemateriel 

Christoffers 
A;lle 81- 83 

Søborg 
Tlf. Bagsværd 
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Motorflyveklubberne under Besættelsen 

SOM det allerede er sagt mange Gange 
. før, har Danmarks Motorflyveklubber 
gennemgaaet en forunderlig Udvikling 
gennem Besættelsens strenge Aar. Netop 
som den private Flyvning var begyndt at 
komme godt i Gang i Sommeren 1938, og 
Klubber skød frem over hele Landet med 
del Hesultat, at Antallet uf Civilflyvere 
fem do b I ede s paa et Aar, satte først 
Krigsudbruddet i September 1939 en fo
reløbig og Besættelsen den 9. April 1940 
en endelig Stopper for al privat Flyvning 
med Motor. 

Du man var kommet sig uf den første 
Bedøvelse efter Slaget den 9. April, be
~lu Ilede man at a{ forsøge at holde sam
men pua det, der allerede var skabt, og i 
Efteruaret 1940 begyndte de teoretiske 
Kurser, der har holdt hele Motorflyve
sagen oppe under Krigen. Ideen til disse 
Kurser kom fra Nordisk Lufttrafiks Fly
velærer Thorkil Petersen, og det første 
Kursus blev til i Samarbejde mellem 
SPOHTSFLYVEKLUBBEN, SKANDINA
VISI{ AERO INDUSTRI og BERLINGSKE 
TIDENDE under •DET KONGELIGE 
DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB•s 
Protektion. Naar dette og de mange ef
terfølgende Kurser, der har været afholdt 
over hele Landet, blev en saa stor Suc
ces, skyldes det ikke mindst de fortrin
lige Lærere, der stillede sig til Disposi
tion under Overflyveleder Sv. Aa. Dalbros 
kyndige Ledelse. De teoretiske Kurser 
har ikke alene betydet, at de >gamle• 
Klubber har haft noget at samle sine 

Medlemmer om, men ogsaa en voldsom 
Tilgang af nye Medlemmer samt Opret
telsen af mange nye Klubber Landet 
over. Ogsaa Jorskellige Korrespondance
kurser blev oprettet og var med til al 
skabe forøget Interesse om Flyvesagen. 

Under Krigen er Motorflyveklubberne 
blevet samlede, først i en selvstændig 
Sportsflyverunion og senere i Dansk Mo
torflyver Union tilsluttet •Det \{ongelige 
danske aeronautiske Selskab•. I den se
neste Tid er der stillet Forslag om en 
endnu snævrere Samling af alle Flyve
klubber snaledes, at hver By skal have 
een Flyveklub, der omfatter alle Former 
for Flyvning: Model-, Svæve- og Motor
flyvning og direkte tilsluttes D.K.D.A.S., 
saaledes som Udviklingen har medført 
det i Sverrig og Schweiz. 

Praktisk Motorflyvning har som sagt 
været umulig i over fem Aar, men en Del 
Motorflyvere og nye Medlemmer af Mo
torflyveklubberne har paa egen Haand 
kastet sig over Svæveflyvningen, som i 
begrænset Omfang har været mulig paa 
Sjælland og Falster. Paa den Maade har 
disse Medlemmer faaet vedligeholdt deres 
Flyvetræqing, og de nye Medlemmer har 
faaet et værdifuldt første Kendskab til 
Flyvning, rent bortset fra den fine Sport 
Svæveflyvning er i sig selv. Om nogen 
Indsats fra Motorflyveklubberne har der 
dog i del store og hele ikke været Tale. 

Et for den fremtidige Flyvning meget 
vigtigt Spørgsmaal, Flyvepladser, har væ
ret Genstand for megen Interesse, og i en 

lang Række Byer er der udarbejdet Pla
ner for Anlæg af en Flyveplads. Selve 
Arbejdet pen disse Pladser kan naturlig
vis først begyndes om nogen Tid. Mo
torflyvningen maa derfor, selv,;,m Benzin 
hurtigt kommer frem og frigives til Pri
vatflyvning, sikkert blive stærkt begræn
set endnu et godt Sykke Tid fremover, 
hvor man da ikke kan benytte de af 
Tyskerne anlagte Pladser. 

Skandinavisk Aero Industri har under 
Besættelsen sat en Produktion af en ny 
Privatflyvemaskine K.Z.111 i Gang. Denne 
Maskine vil utvivlsomt vise sig at værr 
den helt rigtige Klubmaskine. SPORTS
FL YVEKLUBBEN har da ogsaa strak~ 
sikret sig ikke mindre end 4 af disse Ma
skiner til Levering, saa snart Flyvning 
kan genoptages, og vil saaledes have før 
ste Klasses Materiel til sine mange Med 
lemmer. Mange af de vordende Motorfly
vere har under Besættelsestiden sparet 
sammen til deres Certifikat, og det er na
turligt, nnar man har bestemt, at dissl' 
som de første vil fan Lejlighed til at be
gynde deres Udannelse, fordi de i For
vejen helt eller delvis har betalt herfor. 

Danmarks Privat- og Sportsflyvning 
var langt bag efter de fleste andre Lande 
før Krigen, og da der heller ikke er ble• 
vel uddannet Militærflyvere he1· hjemme 
under Krigen, har vi meget at indhente, 
men •Flyvesagen • er blevet anerkendt 
gennem Klubbernes Arbejde som en Sag 
af virkelig Betydning for Landet, og Lan
dets Klubber har vokset sig store og 
stærke, saaledes at de vil være i Stand til 
at tage de store Opgaver op, som Frem
tiden kræver løst og som falder indenfor 
deres Omraade. »P. 402« 

FLYVER EN CLAUSON KAAS UNDERVISER DEM PERSONLIG! 

* Vi staar paa Tærskelen til en ny Tid - Flyvemaskinens Aarhundrede 
~ - med Chancer, som aldrig før, for alle, der holder sig klar, parat til 

at være med I Krigen gav Flyveteknikken det store Opsving. Himmelrum
met er besejret med næsten 100 0/o Flyvesikkerhed. Før De maaske aner det, vil Tusinder af nye Flyvemaskinfabrikker slaa om til Masse
produktion I Fredens Tjeneste. Passager-, Fragt- og Privatflyvning vil antage Dimensioner, som ingen havde drømt om ... Vær med i 
alt dette! Der er Penge at tjene! Dygtiggør Dem nu til en af de mange, mange Llvsst11linger, der her snart viser sig! Dansk Flyve
Tekniks flyveteoretiske Brevkursus er Nøglen til den Viden, der først og fremmest vil blive fordret .... Send Kuponen straks og mod
tag gratis og uden Forbindende vor store, illustrerede Brochure, der fortæller alt om dette enestaaende og aktuelle Kursus! 

* Sæt Dem grundigt ind i 
Flyvningens Teori - det 
kan skabe helt nye Frem
tidsmuligheder for Dem. 
Send Kuponen ind i Dag. 

* A/s Dansk 
Flyve-Teknik 

96 · 

Vodroffsvej 49 
København V. 

KUPON 
Send mig gratis og portofrit samt uden Forbindende 
af nogen Art Brochuren • Det ligger I Luften•. 

Navn 

Adresae 

By Flyv 

Reserveret Postvæsenet 

A/s Dansk Flyve-Teknik 
Vodroffsvej 49 

København 

V. 

!(an 
ufrankeret 
nedlægges 
I Postbrev• 
kasserne 

157 

Klip efter Pilene tll Bladets Kant 



--•-DET KONGELIGE DANSKE 
AERONAUTISKE SELSKAB 
Kontor : Nørre Farlmagsgade 8, Kbhvn. K. 
Tlf.: C. 7260A. Postgiro : 25680. 
Kontoret er normalt nabent daglig Kl 15.SO 
- 17.SO, Lørdag Kl. 18.00- 15.00. 
Generltlsekretæren træffes normalt dag-

1lig Kl. 16.00 - 17.00, Lørdag Kl. 18.80 ~ 14.SO. 
Dana,k Luftaporhraad, Adr. D.K.D.A.S. 
Kassereren : Dronninggaards Alle 120, Holte. 
Postgiro : 60676. 
A • ronautløk Junior Klub Adr.: D.K.D.A.S. 
Nr. Farlmagsgade 8. Kbh. K. 

DANSKE FLYVERE 
Formand: Oberst Tage Andersen, Ll. Værløse. 

DANSK. MOTORFLYVER UNION 
Formand: Trafikassistent A. T.H. Ohrt. 
Kont. St. Kongensg. 68 1 o. G., K. Tlf. Palæ 2096. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
Formand: Murermester H. A. Ehlers, S. Sta
tlonsvej 86, Slagelse. Tif. Slagelse 854. 
Sekretær: Propagandachef Max Westphall, 
Veaterbrogade 1, Kbh. V. Tlf. Central 8800. 
Kasserer: Værkfører K. Videbæk Kjeldfort, Ve
sterbrog. 86, Kbh. V. Tlf. Eva 8912. Postkt. 25521. 

DANSK MODELFLYVER UNION 
Formand: K. Flensted•Jensen, Kabbelejevej 21, 
Brh. Telf. Bella 8762 v. 
Sekretær: Ove Hansson, Olesvej 21, Holte. 
Telf. Frederiksdal 6169. 

AERONAUTISK JUNIOR KLUB. 
Søndag den 10. Juni mødPs vi Kl. 12,00 

paa -Lundtofte Flyveplads. (S-Tog til 
Lyngby - Cycle via Kgs. Lyngby). 

Vi er der sammen med Sportsflyve
klubben, flere Svæveflyveklubber og Mo- , 
delflyveklubber og faar saaledes rig Lej
lighed til at se Svæve- og Modelflyvning 
i Praksis. 

Vi paatænker en Konkurrence (tag 
Papir og Blyant med) og Vinderen har 
store 1Chancer for en Svæveflyvetur (i 
dobbeltstyret Svæveplan). 

I maa have skriftlig Tilladelse med fra 
jeres Forældre, saafremt I vil gøre jer 
Haab om Flyveturen. 

Medlemskort, en Kammerat samt Fro
kostpakke medbringes. 

Hjemtur fastsat til Kl. ca. 16,00. 

A. J. K. 
Ledelsen. 

s. a. d. 

DANSK MODELFLYVER UNION med
deler, at det endnu ikke har været mu
ligt at fastsætte, hvor og hvornaar Dan
marksmesterskabet i Flyvning med Svæ
vemodeller kan afholdes. Klubberne vil 
dog snarest modtage Meddelelse om Tid 
og Sted for Afholdelsen. 

Kampsax 

Danske Flyvere har ekskluderet 
10 Medlemmer. 

D EN 29. Januar 1943 vedtog Bestyrel
sen i Foreningen Danske Flyvere, 

saa snart det kunde lade sig gøre, at 
ekskludere de Medlemmer, som under 
Besættelsen havde vist unational Optræ
den. I Henhold hertil ekskluderedes føl
gende Medlemmer: 

Fhv. Feltværkmester Peter Nielsen, 
Kaptajn E . K. S. Lærum, Kaptajn A. T. 
Harild, Løjtnant 0. C. Terp, Løjtnant 
P. Horn, Direktør F. Duus, Direktør 
Hans Schæfer, Direktør C. Bohnsledl,. 
Petersen, Fabrikant Henry Erlind og 
Direktør Viggo Fehr. 

Sportsflyveklubbens Bestyrelse var for
nylig samlet og ha.vde den Glæde al hilse 
Kaptajnløjtnant K. Ramberg velkommen 
tilbage fra London, hvor Kaptajnløjtnan
ten har gjort Tjeneste i Royal Airforce. 
Det var interessant at høre Enkeltheder 
fra den spændende Tid, Kaptajnløjtnan
en har oplevet i det fremmede. 

Formanden, Landsretssagfører Børge 
Moltke-Lelh holdt en kort Tale og bød 
Kaptajnløjtnanten velkommen paa den 
tilstedeværende Bestyrelses Vegne og ud
trykte Haabet om, at Kaptajn Michael 
Hansen og Ing. Beckmann ogsaa snart 
maatte Jiomme hjem i god Behold og 
slutte sig til Kredsen. 

Kaptajnløjtnant Ramberg udtalte i 
smukke Vendinger den Glæde, Danskerne 
i London havde følt ved den danske 
Hjemmefronts Arbejde, og at Tankerne 
havde fulgt os i den svære Tid. Det var 
festligt og højtideligt. Ved et Glas Vin 
hilste Bestyrelsen derefter paa hinanden, 
og man gik over til Dagsordenen. 

Sportsflyveklubbens Bestyrelse om-
gaas med Planer om at henlægge Afslut
nings-Højtideligheden for •Teorikursus 
1946« til Lundtofte Flyveplads. 

Tanken er at foranstalte en festlig 
Sammenkomst Søndagen d. 10. Juni, og 
der vil udgaa Meddelelse herom til 
Sportsflyveklubbens Medlemmer. Hvert 
Medlem skulde medbringe Frokost, og 
Hangarerne vil blive indrettet til Frokost
spisning, Taler o. I. - Klubben serverer 
Øl og Snaps. Desuden vil der være for
skellige Demonstrationer, og muligvis -
hvis det kan lade sig indrette - Adgang 
gennem Lodtrækning til en Svæveflyvetur 
med Fører. 

Da der næppe kan blive Plads til mere 
end et Par Hundrede Deltagere til Sam
menkomsten, maa Deltager-Listerne af
sluttes, naar et saadant Antal har meldt 
sig, efter at Meddelelse er udsendt. 

Aeronautisk Juniorklubs maanedlige 
Udflugt paaregnes at finde Sted samme 
Dag til Lundtofte. 

Kampmann, Kierulff & Saxild A/s 

Det blev samtidig drøftet at træffe vis
se Foranstaltninger for at sikre Opspa
rerne, der har mindst Kr. 260,00 i Op
sparing, Forrettighed til Certifikat-Op
naaelse. Herom vil nærmere Meddelelse 
tilgaa Medlemmerne. 

* Odense Modelflyve-Klubs 
10 Aars Jubilæum. · 

I Anledning af, at Odense Modelflyve
Klu)J Lørdag den 7. April havde be

slaael i 10 Aar, holdt Klubben denne Af
ten en Stiftelsesfest i Lokalerne, Dron
ningensgade 38. 

Klubbens Medstifter og Æresmedlem, 
Johannes Thinesen, causerede over Klub
bens korte, men begivenhedsrige Histo
rie. 0 . M.-F. var som bekendt den første 
danske , rene • Modelflyveklub, og fra 
den udviklede dansk Modelflyvning sig, 
idet Sammenslutningen af Landets Mo
delflyveklubber i Dansk Modelflyver For
bund skete paa 0 . M.-F.'s Initiativ. Klub
bens Formand, Aage Høst-Aaris, talte om 
Fremtiden, og til Slut blev DANSK MO
DELFLYVER UNION's nye Propaganda
film fremvist. 

I Anledning af Jubilæet afholdt Klub
ben i Dagene 11.- 17. April en Udstilling 
i Kunstudstillingsbygningen i Odense. 
Denne blev en Succes trods de vanskelige 
Tider. lalt var der 1720 betalende Gæster. 
Udstillet var ca. 125 Modeller, henholds
vis Svæve-, Gummimotor-, Ben2lin- og 
Dieselmotormodeller, samt en Del Skala
modeller af civile og militære Flyvema
skiner. 

Der deltog 9 udenbys Klubber: Avia
tors Modelflyver e, Aalborg - MF ,Con
dor<, Helsingør - MF •Cumulus • , Holte 
- Esbjerg MF - Hammelev MF - Ny
borg MF - MF •Swift c, Viborg - MF 
, Svalen \ , IUnge, og Vejle Flyveklubs Mo
delflyvere. Udstillingen luttede med Ud
deling af Præmier, der fordeltes saaledes: 

Gruppe 1, Ubeklædte Svævemodeller. 
1. Pr. Aage Høst-Aaris, O.M.-F. 
2. Pr. Arne Sparre, MF •Condorc. 

Gruppe 2, Ubeklædte Motormodeller. 
1. Pr. Oscar Vang, O.M.-F. 

Gruppe 31 Beklæd" Svævemodeller, 
1. Pr. Aage Høst-Aaris, O.M.-F. 
2. Pr. Tage Hansen, Nyborg MF. 

Gruppe 4, Beklædte Motormodeller 
1. Pr. Aage Høst-Aaris, O.M.-F. 
2. Pr. Arne Sparre, MF •Condor•. 

Gruppe 5, Monterede Brændstofmodeller. 
1. Pr. Rasmus Døssing Jensen, 

MF •Swift•, Viborg. 
2. Pr. K. E. Rasmussen, O.M.-F. 

Gruppe 6, Opbyggede Skalamodeller, 
1., 2. og 3. Pr. A. C. Andersen, O.M.-F. 

Gruppe 7, Massive Skalamodeller. 
1. Pr. Uffe Darket, Aviators Modelfl. 
2. Pr. Carl Høst-Aaris, O.M.-F. 

Gruppe 8, Diverse Modeller. 
1. Pr. A. C. Andersen, O.M.-F. 
2. Pr. Carl Høst-Aaris, O.M.-F. 

FLYV'• Redaktion 
Vesterbrogede 60, Tlf. lS.404 

Redaktør, Kaptajn John Foltmann, 
Væmednmsvej 4 A, Tlf. Eva 1295 
Ejvind Christensen (ansvarsh.), 

\Testerbrogede 60, Tlf. 18.424 
Annonce pris: 

30 Øre pr. mm i alm. Spaltebredde. 
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FLYV's KRYDSORDSOPOAVE 

Nuvn: _______________ _ 

Adresse: _____________ _ 

l~or Juni l\laaneds Krydsordsopgave ud
sætter vi som 1. Præmie: Dansk Flyvnings 
Historie og 2. Præmie: Lommebog for 
Flyvning 1945. 

Losningen skal indsendes til FLYV's 
Redaktion, Vesterbrogade 60, V., senest 
den 15. ds. mrk. FL YV's Krydsord. 

Blandt de rigtige Løsninger i Maj er 
udtrukket som Vinder: 
1) Karen Emborg, Ungarnsg. 29, 4. th. S. 
2) Jan. Danielsen, Svingelsvej 11, Nak

skov. 
Løsning til Nr. 5. 

Løsning: 
Vandret: 

2 Propel. 6 Vare. 8 As. 10 Etaper. 
ll Fe. 12 L.S. 13 Igen. 15 Due. 17 
Suez. 18 S.R. 19 NA. 21 Fri. 22 Gi
raf. 24 No. 26 Anker. 28 Pilot. 

Lodret: 
1 Svendsen. 2 Prale. 3 Heps. 4 Pa

ris. 5 Es. 7 At. 9 Benzin. 11 Feer. 
14 Guffe. 16 Ur. 19 Nini. 20 Arno. 2:1 
Akt. 25 Op. 27 Hy. 

I 

Fork I ar in g: 
Vandret: 

1 Atlanterhavsflyver. 7 Hesonnans. 8 
Taube. 9 Maalforkortelse. 10 Oansk 
Sagnkonge. 11 Kort. 14 Kemisk Tegn. 
15 Oldtidsgud. l6 Ørkenstation. 18 Be
holder. 20 Stof. 22 Tidsrum. 23 By. 
24 Opførte. 27 Forstavelse. 28 Patte
dyr. 29 Længdemaal. 

Lodret: 
1 Skrap Helbredelsesmetode. 2 Dansk 

Foretagende. 3 Biord. 4 Klassisk Fi
gur. 5 Stedord. 6 Vingefinde. 8 Profe's
sion. 12 Fugle. 13 Hedningsmateriel. 17 
Tysk Flod. 19 Skaldyr. 21 Stenart. 25 
Mnnlfork. 26 Dug. 

ø KRAT M Dø 10 Benzinmotor komplet 
10 cm • ca. 0,35 HK v. 6000 Omdr,/Mln. 

Arbejdstegninger til "Krntmo" 4. 
Uforarbejdede Dele til "Krntmo" 4 - 10 - SO. 
Færd. Tændspoler - Stempelringe - Propeller. 

Alle Dele til omgnnende Levering. 

A roe Fog, EnghavevaJ 76, Kbh. V. Eva 370f--37li9 
Bl'oclluN• med Priul' ,11• endea ø•ød• r 
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Til vore Abonnenter 
paa FLYG 1, 

Abonnement paa FLYO kan nu 
atter modtages, og vi beder alle, 
der maatte ønske at abonnere paa 
Bladet, om at indsende Bestilling, ' 
saafremt det ikke allerede er sket, 
Ogsaa Levering af de siden Stands
ningen i Juli 1944 udkomne Numre. 
Udkommer hver 14. Dag. 

Pris pr. Nummer 75 Øre. 
• Halvaar 8.50 Kr. 

+ Porto. 

Nu har vi de engel
ske, amerikanske og 
svenske Flyvetids
skrifter igen! 

Pr. Luftpost har vi modtaget et 
Antal Eksemplarer af nedenstaa
ende Blade af Aargang 1944, for
skellige Numre, som vi kan tilbyde 
FLYV's Læsere til følgende Priser: 

FLIGHT . . . . . . . . . . . . pr. Hft. Kr. 3.85 

AEROPLANE . . . . . . . • • 3.85 

FLYINO ............ . . 6.85 

MODEL AIRPLANE 
NEWS .......... . . 4.85 

AERONAUTICS ..... . . 7.50 

AIR NEWS ..... .... . . 3.85 

Abonnement paa disse og øvrige 
Flyvetidsskrifter modtages nu og 
ekspederes paa hurtigste Maade 
gennem vore direkte Udlandslor
bindelser. 

Hobby Boken 1945 
udkommer i Juli Maaned. 
Bestilling modtages til Levering 
paa Udgivelsesdagen. 

FLYV's FORLAG 
EJVl~D CHRISTENSEN 

(Udenlandsk Afdellngf 

Vesterbrogade 60 . Kbhvn. •V. 

1 mm og 1,2 mm Krydsfiner købes 
ligeledes svær og mellemsvær Japanpapir 
samt Moll og Dope, Partistørrelse under
ordnet. Send os Tilbud, vi mangler disse 
Ting og betaler gode Priser. 

Odense Model-Flyveklub, Pogestræde 12, Odense. 

Aktieselskabet 

DANSK GALOCHE- OG GUMMIF AB RIK 

Kjøbenhavn Køge 

- saa ~, 
DANifftoimt~ 

sagde De 

SVÆVEFLYVNING 
eller 

MODELBYGGESÆT? 

selvfølgelig købes det i 

~,.~15 
Vi har alle Modeller 

Skriv efter Prisliste eller se ind til os 

Uregelmæssighed i Bladets Ekspe
dition bedes altid ,reklameret hos Post
væsenet. Hjælpt'r dette ikke bedes 
Ekspeditionen underrettet. 



Drejer det sig om 

TRANSPORTER 
Udland eller Indland l 

Spørg 

DAN-TRANSPORT A/s 
Vestergade 26, København K. 

Tlf. Central 16488 . Tlgr.adr. Dantransport 

Befragtning 

International Spedition 

Forsikring af enhver Art 

TØR-ELEMENT 
VERDENS ÆLDSTE OG BEDSTE 

BØGER OM FLYVNING 
Segelflyghandboken, indb. Kr. 17 .00. 
Svensk Oversættelse af Wolf-Hirths bekendte Haandbog 
for Svæveflyvere. 
J. Foltmann, Hvordan flyver man? Kr. 6.75, indb. 12.75. 
En populær og let forstaaelig Bog med mange Illustratio
ner, der giver Forklaring paa Flyvemaskinens Virkemid
ler og Instrumenter. Stort Format. 
K. Flensted-Jensen, Byg selv - lær andre, Kr. 4.75. 
Instruktion i Modelflyvning. Illustreret Vejledning i saa
vel Bygning som Flyvning med Flyvemodeller. 
Hans Ostelius, Det moderne Luftvaaben (I), Kr. 5.85. 
Beskrivelse og Illustration af Krigens Flyvemaskiner. 
Hans Ostelius, Kendte Flyvemaskinetyper, II, Kr. 5.85. 
Saa flyver vi. Ny Udgave. Kr. 8.50. 
Lærebog for Sports- og Privatflyvere. Red. af Luftfarts
ingeniør M. P. Eskildsen. 
Svæveflyvning: Red. af H. WoUf og S. A. Dalbro. Kr. 5.85. 
Tilrettelagt paa en let tilgængelig Maade, som gør Bogen 
lige velegnet til Selvstudium og Undervisning. 
Robert A. Wlnston, Styrtflyver, Kr. 4.75. 
En amerikansk Flyvers spændende og livligt fortalte Be
retning om Uddannelsen i Amerika. 
Sendes pr. Efterkrav eller mod Indsendelse af Beløbet i 
Frimærker. 
Alle Bøger om Flyvning ekspederes. 

l========== KUPON ==========I 

TIi FL YV's FORLAG, EJVIND CHRISTENSEN, Vesterbrogade 60, København V. 

De bedes sende mig: ______ _ _ _ _____ _ 
Navn: _______________ _____ _ 

Adresse: 
Beløbet mPdfølger i Frimærker/bedes opkrævet. 

q1, ( IE IL O § IE li~ 
(LOVBESKYTTET) 

A\§IP 

ENEFABRIKANTER: 

IDOIPIE 
er fremstillet i nøje Overensstemmelse med 

Forskrifterne i B.E.S.A. Specifikation 2 D. 101 

KLAR DOPE 

ALUMINIUM DOPE 

RØD DOPE 
Fortyndingsvædske samt 

Identificeringsfarver og Specialfarver 

A/s 0" If .. A\§IP 
(Specialfabrik for Nltrocellulose-Lakker) 

PRAOS BOULBVARD 37 
KØBBNHAVN S. 
TELEl!'ON C. 65, LOKAL 12 og 22 
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BRIT 
TAG OG V.lEGBEKLJEDJl'IHG 

"I I • 1\lfllf • 

FABRIKERES AF: 

DANSK ETERNIT FABRIK A/s, AALBORG • SALGSKONTOR: OTTILIAVEJ 18, KØBENHAVN VALBY. *CENTRAL 3735: 

EN FLYVER BLIVER TIL - VI. 
Teorikursus - . 

Før han kunde faa Certifikatet, 
maatte han lære en Masse Teori; 

selv om han kendte noget af det i 
Forvejen, var der en Del nyt Stof, 
som han tidligere var gaaet uden om, 
og nu skulde det jo læres altsammen, 
saa der var nok at tage fat paa. 

Hurtigt blev han klar over, at 
Selvstudium ikke slog til, og han 
meldte sig da til det Teorikursus, 
som Flyveklubben havde oprettet. 

Her fik han under kyndig Vej
ledning gennemgaaet hele Stof
fet med »Saa flyver vi - « som 
Grundlag: Aeroplanlære, Mo
torlære, Instrumenter, Flyve
maskinens Pasning og Vedlige
holdelse, Luftnavigation, Mete-
orologi, Praktisk Flyvelære, 

Blindflyvning samt Love og Bestem
melser. 

Gennemgangen blev suppleret dels 
med interessante Eksempler fra Læ
rernes egne Flyvninger, dels med Op
gaver i de forskellige Afsnit; særligt 
for Navigationens Vedkommende vnr 
det af stor Værdi at gennemarbejde 
de stillede Opgaver, for det vnr jo 
noget, der direkte skulde bruges ved 
Flyvninger ud over Landet, og yder-

INTAVA AVIATION PRODUCTS 

PRIS 
Pr. Aargang Kr. 6,00 
Pr. Nummer 50 Øre 

SANKT ANNÆ PLADS 13 - KØBENHAVN K. 

Repræsenterende 
DET DANSKE PETROLEUMS AKTIESELSKAB og VACUUM Oll COMPANY A/S 

ligere var det noget, som hidtil havde 
været et ukendt Omraade for ham. 

Arbejdet med Transportør, Trekant, 
Lineal og Passer var spændende, men 
man skulde passe vældigt paa for ikke 
at flyve galt; dog - Ovelse gør Me
ster, snart var den teoretiske Prø,·e 
bestaaet, og da han ind imellem havde 
faaet de faa manglende Flyvetimer og 
faaet A tiest fra Lægerne for, at hans 
Helbred var i Orden, var han ende
lig klar til at aflægge den sidste af
gørende Prøve i praktisk Flyvning. 

l,lJVIND CHRISTENSEN 
BOGTRYKKERI & FORLAG 
Veate rbrogade 60 · Kbbvn. \'. 
Tel1. 13.404 • Postgiro 23.824 





Kl III 
- den nye danske Privatflyvemaskine KZ III 
fremstilles nu i Serie for Hjemmemarkedet 
og ti I Eksport . 

KZ III er en Ønskemaskine - en Luftens Folkevogn -
for Flyveklubber og Privatflyvere. 
Den er absolut sikker, let at flyve og robust. Den h~r 
komfortabel, lukket Kabine for to Personer side-by-side. 
Den er billig I Anskaffelse, Drift og Vedllgehofdelse. 

Forudbestillinger modtages -
De bør i Tide sikre Dem et Leverlngsnummerl 

S.KANDINAVISK AE RO INDUSTRI 
SALGSKONTOR FOR KZ-AERO A/s 

TELEFON CENTRAL 7361 111111111111111111111111 VESTERGADE 26 . KØBENHAVN K. 111111111111111111111111 TLGR.-ADR.: SCANDAERO 
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•. 

~!Ji[YUf~ 
OFFICIELT ORGAN FOR e-

DET KONGELIGE DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB -:::, • 
OANSKE FLYVERE • DANSK MOTORFLYVER UNION • DANSK SVÆVEFLYVER UNION 

Nr. 7 

rl)LANDT alle danske Motor
JJ f I yvere er det staaende 
Spørgsmaal: Hvornaar kommer ' 
vi paa Vingerne igen? Hvornaar 
faar vi Maskiner? Hvornaar faar 
vi Benzin? Og hvor faar vi Lov 
til at flyve? Det er naturligt, at 
Trangen til at se fremad mod 
Ønskers Maal vokser stærkest 
umiddelbart efter, at Besættel
sens Aag er løftet fra vore 
Skuldre, det er ogsaa naturligt, 
at man helst vil lade alt det lig
ge bagude, der staar som et 
ondt Mareridt for de fleste af os 
og hellere vil tænke paa den 
Fremtid, der skulde indebære 
Muligheder for en mere normal 
Tilværelse. Men vi maa ikke 
glemme, at de samme Ønsker og 
Forhaabninger behersker Alvei:.
dens Folk i dette Øjeblik. Store 
Problemer staar imidlertid til 
Lø.ming, /ør disse Maal bliver 
naaet. Det har man mærket i 
denne Tid, hvor der fra dansk 
Side er udfoldet stærke Bestræ
belser for at faa Gang i bare den 
mest nødvendige Del af Rute
flyvningen. Valutaproblemer, 
Handelsaftaler og nationale 
Forhold spiller ogsaa ind. For
leden fandt man ud af, at engel
ske Flyvemotorfabriker vilde 
kunne levere de første Motorer 
til danske Privatmaskiner allere
de i Løbet af Juli, men kan der 
skaffes Valutabevillinger? Og 
vil Handelsaftalernes Benzin
program være omfattende nok 
til ogsaa at om/ atte en Del af 
den private Flyvning? Det er de 
Spørgsmaal, der ligger for i Øje
blikket, og som skal finde deres 
Afklaring før den nuværende 
Situation ændres. Optimismen 
blandt danske Motorfl1111ere bør 
ikke kues ned. Troen paa. at det 
kommende Aar vil bringe Luft 
under dansk Privatfl11vnings 
Vinger liør holdes i Hævd ogsaa 
af Hensyn til den utaalmodige 
Ungdom, der enthzuia.~ti.~k har 
sluttet sig til Flyvningens Ide. 

FLYV. 

DANSK MODELFLYVER UNION 

Juli 1945 18. Aargang 

En Samtale med Oberst Robert Harris 
fra 8. amerikanske Luftstyrke 

Det 1>Æ&"•te ved Ts•klønda-Bombnlnge&'ne Dø&' øf holde Fo&'mø•tone&'ne 
Af Povl Westphall 

Den øverste amerikanske Flyveofficer i Danmark, Oberst Robert Harris, som er 
knyttet til SHAEFs l\lisslon. 

DET amerikanske Luftvaabens mest 
fremtrædende Officer i Danmark er 

den 29aarige Colonel R o b e r t H a r • 
r Is, som er knyttet til S.H.A.E.F.s Mission. 

Colonel Harris har været Chef for en 
Liberalor-Group, han tilhører den kraf
tige og robuste Type Mænd, som ser ud 
til at glæde sig over Tilværelsen og tage 
Begivenhederne i den Rækkefølge, de 
melder sig. Han er gift og har sit Hjem 
ovre i Sanla Antonio i Texas. Der sid
der hans Hustru og 2 Børn og venter 
paa, at han snart skal komme hjem igen. 
Colonel Robert Harris tilhører 8. ameri-

kanske Luftstyrke, som har haft til Op
gave at rette Dagangrebene paa de tyske 
Krigsmani. Hnn er dekorPret mPd Di
stinguished Flying Cross, Bronce-Sljernen 
og Air l\lcdal. 

- Vi startede i Februar 1944, og vi 
havde i Løbet af 150 Dage ialt 100 Raids. 
Jeg havde Ledelsen over en Gruppe paa 
36 LihPrntors. Vi var med paa dPI fAr~te 
amerikanske Angreb pna n"rlin I April 1944. 

- Og De slap heldigt fra dPI'/ 
- Ja, mere end heldigt. Jeg er aldrig 

blevet saaret, og ingen af Mnnd~kabet i 
mit Ship (de allierede Flyvere kalder al-
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tid deres Maskiner for Ship) gik labl. 
Det var selvfølgelig fanlui.lisk •goocl 
Luck c .... men Nerver har vi haft pua 
disse Ture, de var mere anspændende, 
end de fleste mauske tror, ikke blol delle 
at se sine Kameraler blive skudt ned, 
men ogsaa del ut gennemføre selve An• 
grebet salte store Krav Lil hver enkell 
Mand. l Begyndelsen mislede vi desværn; 
mange over Tyskland, vi saa del blev 
lyst i vore Formationer og Luflskytset 
var haardt ved os. l\lil Held er vist m e• 
gel sjældent. Del var uhyre spændende, 
Huline blev disse Bombetogter aldrig, 
dertil stod for meget paa Spil. Nervern e 
var tit paa Højkant, naar vi nærmede o, 
l\Iaalct. Del vigtigste for os var at hold•· 
vor Formation, som var bygget op efter 
en bestemt Taktik, som defensiv Forma• 
tion, saaledes at de tyske Jagere havde 
vanskeligere ved at gaa til Angreb. Naar 
vi &l:J.rlede 40 Grupper Bombemai,kincr 
paa et Togt mod el Maal et eller ande l 
Sted i Tyskland, var Bombemaskinerne, 
Strøm 100 miles lang, det varede ca. 2 
Timer, før vi naaede at faa bygget vor 
Formation op. Det ,·ærsle ved Angrebet 
var faktisk ul faa skabt Formalio11c11 
over England. Det krævede stor Koncen 
tration. Maskinerne Jua meget tæt, de vat 
faktisk som cl I lyvende Tag, der var 
kun nogle faa Meter mellem hver Maski
nes Vingespids. Det gjaldt om al gøre 
Formationen sua kompakt som muligt, 
det gavnede os, naar Tyskerne gik til 
Angreb. Naar vi f. Eks. startede med 
1200 Bombemaskiner fra England, havde 
vi 800 Jagere med os. Jaget ne fulgte 40 
Minutter ad Gangen, saa maallc de vend.! 
om, og mens vi fløj mod l\lar,lel, kom 
nye Jagerstyrker og viftede de Tyskere 
væk, der prøvede at følge os ... . 

De gik da ikke ud paa nye Togter 
hver Dag? 

Nej, dl'l var udelukket. En Ilcsæl
ning paa en Bombemaskine kunde ikkl' 
holde til mere end en Tur hver 3. Dag 
eller 4. Dag, alt som Forholdene gjorde 
det paakrævet. Husk paa, saadan en 
Tysklands! ly,·ning var del samme, som 
10 Timers haardt Arbejde i en Fabrik, 
der stilledes store Krav til Fysiken - og 
navnlig til Nerverne .... 

- Hvilken Plads i Formationen var 
den beastc - var det i Midten? 

- Der var ingen Plads, der var den 
bedste, alle var lige gode eller daarligr. 
Hvorfor skulde Maskinerne i ;\lidten væ
re bedst dækket. Prøv at tænk over, 
hvorledes man vil reagere, hvis man ser 
el Andetræk .... man skydtr da lige mod 
.Midten af Flokken - ikke sandt .... saa
dan gjorde de l lyske Luftskyts ogsaa . ... 
man fulgte de konsekvente Jagtregler og 
Jagerne tog fat paa Maskinerne, der laa i 
Formationens Udkanter. 

- Hvad var Deres mest ophidsende 
Oplevelse? 

- De t første Bombe togt. Det var ikkr 
alene del mest spænde ne!<' og i.indshcvæ
gende, det var ogsaa det, jeg kom til at 
huske bedst Det var cl Angreb pan 
Braunschweig. Paa den Tur oplevede jeg 
alt det, jeg senere kom Lil ul se hver 
Gang, paa denne ene Tur havde jeg ab
sorberet alt det, som sen< re blev vor 
Frygt og Glæde .... 

- Hvad følte De i det 0jcblik, DP lod 
Libcratorens Bomber falde over Tysk
land? 
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- Bombekastningen var jo Klimaks. 
det var den beclsll' Fnlelsc i Verden, i det 
Øjeblik løltc vi, al vi havde naael det 
Maal, vi havde arhcjdct op Lil, Jeg hop
pede af Glæde, det gjorde .Maskinen og
saa, den gik 100 Fod tilvejrs i det Øje
blik Bomberne hlcv kastel, dl'n steg som 
en Elevator. 

- Ændrede Jagerbeskylleisen ikke Ka
rakter? 

- Jo, efter Invasionen. Siden D-Dag 
havde Tyskerne ikke meget Jagervaubcn 
at sende op efter Bomberformalionerne, 
til Gengæld blev Luftskytset mere nær
gaaende, men vore Tab mindskedes for 
Iwer Dag Krigen nærmede sig Afslutnin
gen. 

Hvordan saa en slor Bomberforma
tion med Jagerbe~kyllclse ud? 

- Lad os tage et af de store Angreb, 
som 8. amerikanske Luftstyrke rettede 
mod Tyi.kland. Der var 1200 Bombema
skiner, de 800 var Flyvende Fæstninger 
de 400 Liberalors. Al Jagerbeskylleisen, 
800 Maskiner var de 200 Thunderboll
,Jagcre, mens de 600 var l\fustung-.Jugcre 
Fra D-Dag gik 8. amerikanske Luftstyr
kes Thunderbolt-Jagere til Frankrig for 
al undersløtlc Landgangsaklioucrne og 
Troppernes Fremrykning. Vi beholdt vo
re Mustang-Jagere .... 

- Hvor var De D-Dag? 
- Ove1 Frankrig med mine Liberators, 

vi bombede 1'01 Landgangsstyrkerne. I 2 
Nætter var jeg ikke i Seng, det var hek
tbke Dage, men en herlig Tid . ... jeg 
vids te forøvrigt, al D-Dagen vihlc komme 
tre Dage før Begivenheden mdtraf .... 
men jeg kunde holde paa Hemmelighe
den. 

- Hvad var De, før De blev Flyver? 
- Jeg har allid været i den amerikan -

ske Hær, jeg er professionel Soldat. Si
den 1939 har jeg været ved United Sta 
tes Air Force, og jeg har ogsaa tænkt 
mig at blive, nuur min Tid i EHopa f'r 
forbi. ... 

- Vil De ikke Lil Japan? 
- Det har jeg ikke noget imod, tværl-

om, jeg vil gerne over og hjælpe min 
Bror, som er Fører af en Superfæstning og 
dellager i Angrebene pua Tokio og .Ja. 
pans andre store Byer. 

- Og bagefter? 
- Jeg har en Tid været Instruktor ved 

Træningsskolerne i Texas, der kan jeg 
forhaabenllig vende tilbage og fortsætte 
min Gerning indenfor Air Force. 

- Har De mødt Danskere i US Air 
Force? 

- Ja, mange, vi har jo ogsaa Liutenant 
Petersen med her til Landet, Danskerne 
er gode Flyvere og gode Kammeralcr, 
dem har jeg altid været glad for at 
træffe .... 

Povl Wcstphall. 

Fly,nlngens Fmlkrlnger - Alle ForsikrInger 

A. JESSEN & CO.s Eftf. 
Assurandører 

V. Thomsen Otto Thomsen 

VESTER PORT 
C. 9189 - 9596 

Midlertidig Adresse: Hammerichsgade 14 

Flyvningens Bøger 
»Slutskcdcts Krigsflyg« af Ulf H.amm· 

Ericson og Lennart Sundstrom. 80 Sider. 
3,75 sv. Kr. 

Ulf Hamm-Ericsons nye Bog bringer 
ikke alene en Oversigt over de Flyve
maskiner, som eksisterede ved Krigens 
Slutning, men den bringer ogsaa nogle 
udmærkede Artikler om Flyvemolorer, 
Flyvemaskinebevæbning, Luilværnet, V
Vaabnet, H.akelflyvemaskiner m. m. Alle 
Artikler er udmærket illustrerede, og det 
ret omfattende Afsnit, hvor Flyvemaski
netyperne omtales, giver en meget fyldig 
Beskrivelse af hver enkelt Type. De, der 
har købt • Modern Stridsflyg•, bør ogsaa 
anskaffe Forfallerens nyeste Bog. 

»Flyg och Krig« af Hans Ostclius. 178 
Sider. Pris 9,- sv. Kr. 

Hans Ostelius's Navn vil være kendt af 
mange danske Læsere fra hans Buger 
•Hymdcns F åglar I og li •, der begge l in
des i dansk Oversællelse under Tillerne 
• Det moderne Lullvaaben , og •Kendte 
Flyvemaskinetyper , Mange Lyttere ken
der ogsaa ·Hans Ostelius fra han!> udmær
kede orienterende Foredrag om Flyvning 
i den svenske H.adio under •Dagcm 
Eckoc. 

I Bogen •Flyg och Krig • skildrer For• 
fatleren den moderne Flyvemaskines 
enorme Indsats, fortæller om Flyvema
skinetyper, om Trafikflyvemaskinernes 
Omdannelse til Krigsbrug, han gør Rede 
for de store Begivenheder under Krigen 
i Luften, og fremkommer til Slut med si
ne Synspunkter med Hensyn til Flyvnin
gens Fremtid. Det er en meget velskrevet 
Bog, spækket med en Mængde Fakta. 

»Flygbokcn« under Hedaktion af Carl
Olov Lindberg og K. G . .Molin. 248 Sider. 
Pris 5,50 sv. Kr. 

•Flygboken c fortæller i populær 
Form en hel .Mængde om Civilflyvning, 
Militærflyvning, Svæveflyvning og Model
flyvning, og den henvender sig i første 
Hække til den Ungdom, der søger Oplys
ning om Flyvningens mange forskellige 
Problemer. De mange Afsnit er skrevet 
af forskellige Forfattere, o,z hver c11kcll 
er Fagmand indenfor det Omraadc, han 
fotæller noget om. Der er saa al sige 
ikke den Del indenfor Flyvningens Om
raade, som ikke er behandlet i Bogen, og 
del er gjort paa en lctfallclig Maade, saa 
enhver kan forstaa det Man faar noget 
at vide om Flyvemaskinen, Motoren, In
strumenterne, hvordan man flyver, 
Kunslflyvning, del svenske Luftvaaben, 
den flyvetekniske Uddannelse, Privalflyv
ningen, lidt Meteorologi og mange andre 
Ting. 

»Kriget i Luften« af David Garnctl. 
Oversat fra Engelsk. 240 Sider. Pris 6,50 
sv. Kr. 

David Garnett, som er en kendt For
faller i England, var allerede før Krigen 
en ivrig Sporlsflyver. I September 1\J39 
blev han aktiv Officer i H.A.F., og Aarct 
efter blev han kommandereL til Tjeneste 
i Luftfartsministeriet. Under sit Arbejde 
i .Ministeriet blev han klar over, at det 
store Publikum slet ikke havde den rette 
Forstaaelse af Luftkrigens Betydning og 
de store .Muligheder for Krigsførelsen, 
som denne førte med sig, og ud fra disse 
Forudsætninger skrev han •Krige! i Luf
ten•. Den henvender sig direkte til den 



Finsk-dansk-svensk Landskamp i Modelflyvning 
Det danske Hold blev Nr. 2. 

SOM det er Modelflyverne og maaske 
ogsaa andre Flyvere bekendt, fik 

DANSK MODELFLYVER UNION straks 
efter Fredsslutningen fra KSAK en Ind 
bydelse til en Landskamp i Stockholm 
mellem finske, svenske og danske Model
flyvere. 

Efter hurtigt arrangerede Udtagelses
flyvninger blev følgende Eliteflyvere ud
valgt til Holdet: Børge Hansen, Hobro 
M.F., Kjeld Enevold Nielsen, O.M.-F., 
Hans K. Lassen og Erik Bugge, begge fra 
M.F. ,Stratus« i Glostrup, og til Hold
leder valgtes D.M.U.'s Formand, Knud 
Flensted-Jensen. 

Landskampen fandt Sled Søndag den 
17. Juni paa Skarpniick Flyveplads, ca. 11 
km fra Stockholm, og formede sig som 
en Holdkonkurrence i den s1renske Kl. 
S-2 (d. v. s. Svævemodeller med fra 100 
til 250 cm Spændvidde). Pladsen var om
givet af en Del Skov, hvilket ofte med
førte urolige Vindforhold. Under Trim
ningen fra Kl. 6 1h til Kl. 8~6 rrgnede del 
noget, men Vojret klarede op med stærk 
Blæst straks efter Kl. 8 1/2. 

Baade Svenskere og Finnere fløj Mo
deller, der var konstrueret efter nyeste 
Principper med moderne Profiler, og 
alle Modellerne var under 2 m i Spæncl
vidde med baade Plan og Haleplan afta
gelige. Konkurrencen var glimrende til 
rettelagt, og alt klappede efter Planen 
trods det daarlige Vejr. Konkurrencen 
var opdelt i tre Perioder hver paa en 
halv Time, og inden for disse P erioder 
var Starterne frie. Svenskerne og Finner
ne brugte Vinde med Staalline, medens 
Danskerne brugte almindelig Snor. Læng
den var 100 m. Hvert Landshold fik til 
delt flere Hold Tidtagere. 

I første Periode var Modellerne stærkt 
vaade, og de danske Modeller led en Del 
herunder paa Grund af daarlige Materia
ler. Svenskernes og Finnernes Modeller 
klarede sig bedre, da de var beklædt med 

ikke-krigskyndige Læser, og den undgaar 
alle tekniske Problemer. Man faar alt at 
vide om, hvordan R.A.F. blev til, dets 
Organisation og dets Indsats i den anden 
Verdenskrig indtil Maj 1941. Forfatteren 
fremkommer med en interessant Sam
menligning mellem det tyske og ameri
kanske Luftvaaben, som er suppleret med 
en Mængde Udtalelser fra brittiske Fly
vere. 

»Flygels Hjiiltar« af Alvar Zacke. 151 
Sider. Pris 3,50 sv. Kr. 

Alvar Zack er Pioner indenfor svensk 
Flyvning, idet han var en af de første 
flyvende Journalister, og hans kendte 
Signatur •Wingman e i Stockholms-Tid
ningen har staaet under mange spændende 
Beretninger om Flyvninger rundt om i 
Sverige. I Bogen , Flygels Hjiilter c er det 
ikke sine egne Oplevelser, han fortæller 
om, men han giver en Række Skildrin-

. ger af nogle af de Mænd og Kvinder, som 
har været med til at >skrive Flyvningens 
Historie •. Cederstram, Jean Mermoy, 
Fokker, Amelia Earhart, Jean Batten, 
Lindbergh, Sikorsky og mange andre har 
oplevet noget, og alt det fortælles der 
om i Bogen paa en meget fængslende 
Maade. 

Silke. Første Periode var ikke heldig for 
det danske Hold. Senere hlæsle det op, 
og Finnernes svage Modeller kunde ikkl' 
taale Blæsten med Planbrud liJ Følge. 
Svenskernes Modeller var konstruerede 
med sværere Planer. 

Resultatet blev, at Svenskerne vandt 
med en sammenlagt Gennemsnitstid af 
11.19,8. Det danske Hold blev Nr. 2 metl 
6.26,0 og Finland blev Nr. 3 med 6.12,7. 
I den individuelle Konkurrence blev 
Svenskeren Leif Andersson Nr. 1 med 
Gennemsnitstiden 7.45,4. Nr. 2 Rune An
dersson, Sverige, Nr. 3 Sven Andersson, 
Sverige, Nr. 4 Pauli Rosehier, Finland, 
Nr. 5 Kjeld Enevold Nielsen" Danmark, 
Nr. 6 Låven-Åberg, Sverige og Nr. 7 Hans 
K. Lassen, Danmark. 

Som bedste Udlænding fik Rosehier 
overrakt en Dieselmotor og som næstbed
ste Kjeld Enevold Nielsen l\fodel-Teknik. 
Endvidere fik alle Deltagerm• tildelt 
KSAK's Modelflyveplaket. 

Ud fra de foreliggende Resultater ser 
det ud til, at det danske Hold har klaret 
sig godt overfor saa drevne Konkurrence
flyvere som Svenskerne og Finnerne. og 
da D.M.U. allerede har modtaget Indby
delse til en Modelflyvelejr i Finland i 
Tiden 4.- 7. Juli, samt til •Vingarnu«s 10 
Aars Jubilæum den 15. Juli i Stockholm. 
er der Haab om, at danske Morlelflyver,.• 
snart igen kan faa LejligbPd til at vise 
hvad de kan præstere. 

* 
Store Bælt krydset af Svævemodel 

Nye Danmarksrekordel', 

I de jydske Modelflyvekluhbr1·s Pinse
lejr ved Egtved, (ca. 20 km SV for Vejle 

og for ovrigt der hvor D.l\I.U. søger at 
arrangere Sommerlejr i Tiden 20.-25. 
August) saltes dobbelt Haandslartrekord 
med D.M.U.-Modellen •Grimpunimus«. 

Pinsesøndag den 20. Muj Kl. ca. 15 
startede Hobert Hansen, Vejle Flyveklub5 
Modelflyvere, sin Model fra det over
ordentlige ideelle Skrænllerræn. Model
len fik Termiktilslutning, og den noterede 
Tid blev 7 l\Iin. 28,7 Sek. Flyvedistancen 
udmaaltes senere til 2.000 m. Disse to 
Præstationer er nu anerkendt som Rekor
der i Klasse 7 b. De tidligere Rekorder 
var 3.02,2, sat den 22. Oktober 1939 af 
Svend Skou, og 1.250 m, sat den 18. Maj 
1941 af Rich. Jensen. 

Endvidere meddeler D.M.U.'s Rekord
protokolfører, at han har anerkendt føl
gende sensationelle Rekord. 

Ved det kombinerede Flyvestævne 
(H.A.F; m. m.) paa Marslev Flyveplads 
paa Fyn den 3. Juni starlede Magen~ 
Erdrup, Odense Model-Flyveklub, sin Kl. 
8 Model M.E.-14 med 50 m Højstartsnor. 
Modellen gik i Termik og forsvandt snart 
for den store Tilskuermængde. 

Ved Sjællands Odde (???) - nærmere 
betegnet ved Højby Lyng - staar en 
Mand og spejder ud over Sejrø Bugt. 
Pludselig ser han en Model komme fly
vende og lande. Han henter den og ser 
til sin store Forundring, at den tilhører 
en Modelflyver i Odense. Og virkelig, det 
hidtil usete er sket, en .Model har kryd
set Store Bælt, og maaske endog Sejrø 

Til Minde 
om vor 

faldne Kammerat, 
Flyverløjtnant 
I R.A. F., 

Jørgen Thalblfzer 

S OM tidligere nævnt her i Bladet er 
Flyverløjtnant Jørgen Thalbitzer om

kommet under Krigen. Dansk Flyvning 
har i ham mistet en af sine mest lovende 
unge Mænd. 

Den 26. December 1940 rejste han ad 
eventyrlige Omveje til England, kom ind 
i Hoyal Air Force og blev uddannet til 
Jagerflyver. Han blev Fører af en af de 
Spitfirejagere, som ved dansk Indsam
ling blev tillet til Raadighed for danske 
Flyvere i R.A.F. Jageren bar Navnet 
,Niels Ebbesen e, og intet Navn kunde 
have passet bedre paa dens Fører, som 
modig og beslutsom brugt!' den imod sil 
Lnnds Fjender. 

I Luftkamp over Frankrig blev han. ef
ter al have skudt 5 af sine Fjender ned, 
selv skudt ned og kom i tysk Fangen
skab, hvorfra han flygtede og kom hjem 
til Danmark. Under Forsøg paa at kom
me tilbage til England over Sverrig om
kom han i Øresund. Hans Lig blev nogle 
l';laaneder senere fundet og begravet som 
ukendt paa en Kirkegaard i Nordsjæl
land. Senere blev han identificeret paa 
en Signetring, og Kisten førtes til Bispe
bjerg Krematorium, hvor han blev bisat 
ved · en smuk Højtidelighed den 29. Juli 
1!)43. 

Som Bevis paa, hvor højt R.A.F. værd
satte ham, var en engelsk Officers Tilste
deværelse ved Bisættelsen, og del gjorde 
et dybt Indtryk paa Følget, da han holdt 
en lille Tale paa Engelsk over sin faldnP 
Kammerat. 

I Flyveklubben ,Acliv«, sogi Jørgen 
Thalbitzer var Medlem af, vil vi altid 
mindes ham og ære ham som den gode 
Kammerat, han var, og haabe, at han 
maa slaa som et Eksempel paa. hvordan 
dnnsk Ungdom bør være. Rud, Olsen. 

Bugt. I lige Linier er Distancen nu ud
regnet til 86,55 km, og heraf er omtrent 
Halvdelen over Vand. 

Hermed forbedres ikke alene den si
den 19. Maj 1941 staaende Klasserekord 
i Kl. 8 c paa 22.950 m sat af J. Ingemann 
Olsen, men ogsaa den absolutte Dan
marksrekord for Svævemodeller forhøjes 
fra 32.300 m, sat den 7. Maj 1939 af Jør
gen Dommergaard. 

Saa vidt bekendt er Præstationen, 86,55 
km, en Del over Verdensrekorden, og 
Unionen lader nu undersøge, om den 
kan anerkendes som saadan, selv om Ud 
sigterne dertil ikke er de bedste. 

Og endelig satte Henning Jensen, 
O.l\L-F., den 11. Juni ny Rekord i Kl. 7 c. 
Hans Model blev startet Kl. 14,45 med 75 
m Snor og fik noteret Tiden 27.48,1. 

Den tidligere Rekord i denne Klasse 
var paa 21.26,3 og var sat den 30. Juni 
1940 af H. Sørensen. 
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Dansk Ambulancemaskine 
paa Ekspedition til de tyske Dødslejre. 

FORLEDEN var Zoneredningskorpsel:s 
Ambulancemaskine ude pna en 

usædvanlig Flyvning. Af det norske Røde 
Kors blev Zonen anmodet om at hente to 
dødssyge norske Statsborgere, en Højeste
retsadvokat Wyller fra Stavanger og en 
Købmand Taiwonen fra Oslo, i den be
rygtere tyske Koncentrationslejr Maut
hausen ved Linz i Østrig. LøJtnant Si
monsen fløj paa denne Tur 2200 Kilome
_ter over det sønderknuste Tyskland. 
Ved sin Side i Cockpittet havde han den 
norske Major i Royal Air Force Johan 
Christie, der under hele Krigen har været 
Fører af en Lancaster Bombemaskine og 
er blevet dekoreret med Distinguished 
Cross og Flying Cross og har fane! fire 
norske Ordner for sin Indsats. I Maski
nen medfulgte en norsk Soldat, Sagfører 
Wyller, Søn af den Højesteretsadvokat, 
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man skulde hente. Den danske Ambulan
cemaskine fandt ikke de lo norske Pa
tienter, som allerede var bragt til 
Schweiz af Amerikanerne og var i god 
Behold paa et Sanatorium, derimod fik 
Maskinen en tredie Nordmand med 
hjem, en Mekaniker Sigurd Kitteisen, 
som var skrumpet ind til 35 Kilo under 
Behandlingen i den uhyggelige Maut
hausenlejr. Herover ses Zonens Maskine 
blandt Amerikanerne paa Flyvepladsen 
ved Linz. Billedet er taget af Løjtnant Si
monsen. Nr. 3 fra højre er Major Chri
stie og Nr. 4 er Sagfører Wyller. Løjtnant 
Simonsen tog ogsna Billedet herunder. 
Det viser Ruinerne af den By, der en
gang hed Braunschweig. Saadanne Ruin
hobe passerede den danske Maskine uaf
brudt under Turen fra Daumark til 
Østrig. 

FLYV besøger Aalborgs Lufthavn 
E N officiel dansk Delegation har aflagt 

Besøg i Rødslet og Rørdals Lufthav
ne ved Aalborg. FLYVs Medarbejder del
tog i denne Ekspedition til de Kæmpe
lufthavne, som Tyskerne har bygget uden 
smaalig Hensyntagen til Anvendelsen af 
de danske Millioner. I Rejsen til Lufthav
nene ved Aalborg deltog den nye Luft
fartsminister, Ministeren for offentlige 
Arbejder Carl Petersen, Departementchef 
Hoskier, Direktøren for Luftfartsvæsenel 
Knud Gregersen, Kontorchef Garde, Eks
peditonssekret1Pr Theisen, Luftfartsinge
niør Eskildsen, Kaplain Edsen Johansen 
fra Luftfartstilsynet, DDL's konstituerede 
Direktør, Afdelingschef \Villi Dnmm, Di
rektionssekretær Poul Bech Nielsen, Tra• 
fikleder Viggo Petersen og DDL's nye Tra
fikleder i Aalborg Flyverløjtnant Laurit
zen samt som særlig Repræsentant for 
Aalborg, Folketingsmand, Redaktør Bol
Jerup Madsen, der ogsaa er Medlem af 
DDL's Bestyrelse. 

Aalborgs Lufthavn var en chokerende 
Oplevelse for den officielle Delegation, 
hvis Formaal var at undersøge Mulighe
derne for at genskabe Flyvetrafiken 
mellem Nordjylland og København. Kæm
pelufthavnen ved Rødslet er 6 Gange stør
re end Kastrup Lufthavn, den er paa 
4700 Tdr. Land, der er 43 Kilometers 
Hegn omkring Lufthavnsarealet, over 100 
Bygninger, 40 Hangarer, mægtige Start
og Rullebaner og utallige kostbare Bun
kersanlæg. Denne Lufthavn har kostrt 
Danmark 100 Millioner Kroner. Havne
arealet er nu af de allierede overgivet dt! 
danske Myndigheder, som allerede har 
paabegyndt Udstykningen af de store 
Landbrugsarealer, der er blevet inddra
get under Luflhavnsomraadet, og som 
end ikke har manglet temmelig betydelige 
Besætninger af Svin, Køer og Heste. Ty
skerne er stadig i Aalborg Lufthavn, 
holdt under Kontrol af en Haandfuld bri
tiske Faldskærmstropper. De 2- 300 Ma
skiner, der findes i Aalborg~ Lufthavne, 
indgaar i det allierede Krigsbytte. Hvad 
der skal ske med delte Materiel vil først 
blive opklaret senere. 

Ovre ved Rørdal Flyvepinds ved Ce
mentfabrikerne paa Aalhorgsiden af 
Limfjorden har Tyskerne ogsaa foretaget 
store Udvidelser, snu denne Plads, der 
blev anvendt til Skoleflyvning nu har el 
Areal paa 320 Tdr. Land. Rørdal har li
gesom Rødslet sin egen Jernbanestation, 
som brugtes til Forsyningerne af de ty
ske Flyvetropper. 

Paa Rørdal staar over 60 anvendelige 
Skolemaskiner af f. Eks. Biicker Jung
meister og Arndotypen. Ogsaa pan Rørdal 
har Tyskerne opført et Utal af Bygnin
ger, Hangarer, maskerede Boudegaarde 
og saa videre, men her har man til Gen
gæld ikke anlagt Startbaner. Kun foran 
de store Værkstedshangarer er der støbt 
et Betonplateau. 

FLYV bringer her en Billedserie fra 
Besøget i Aalborgs Lufthavne. 

Øverst tilvenstre, Starten fra Køben
havn. Fra højre ses Folketingsmand Re
daktør Bollerup Madsen, Luftfartsmini
ser Carl Petersen, Departementchef Ho
skier, Direktør Knud Gregersen, Kontor
chef Garde og Luftfartsingeniør Eskild
sen. Øverst tilhøjre: Ankomsten til Rød
slet. Yderst til venstre staar Afdelingschef 





Konkurrencen i Luften 
over Nordatlanten. 

DEN energiske og utrættelige Leder af 
Pan American Airways, Juan Trip

pe, hvis Selskab under hele Krigen har 
ydet de Allierede en uvurderlig Hjælp 
ved Oprettelsen og Gennemførelsen af 
Luftruter saa at sige over hele Verden, er 
for et Par Maaneder siden fremkommet 
med et Forslag til en Nyordning for den 
amerikanske civile Lufttrafik over det 
nordlige Atlanterhav. Pan American Air
ways havde før Krigen Monopol paa den 
amerikanske Lufttrafik over Nordatlan
ten, og det er derfor en Overraskelse for 
mange, naar Juan Trippe nu foreslaar sin 
Regering, at hans eget Selskab efter Kri
gen ikke mere bør have Monopol paa den 
nordatlantiske Lufttrafik, men at denne 
Trafik bør overtages af et Selskab, hvori 
alle de amerikanske Luftfartselskaber er 
interesseret. Juan Trippe mener, at dette 
bør være den Fremgangsmaade, som bedst 

Willi Damm, DDL, Stationsleder Viggo 
Petersen og i Gruppen foran .Maskinen, 
hvor Direktionssekretær Poul Bech Niel
sen giver en saglig Forklaring paa Om
givelserne ses Direktør Gregersen og 
Ekspeditionssekretær Theisen. 

I anden Række tilvenslre en af Tysker
nes Kæmpebunkers i Aalborgs Lufthavn, 
den er malet i grimme rødbrune og grøn
ne Farver og skal forestille en Bonde
gaard. Betonvæggene er et Par Meter 
tykke. Tilhøjre et Glimt fra Rørdal. Det 
er Stationsleder Viggo Petersen og Luft
fartsingeniør Eskildsen med en Tysker i 
Baaggrunden. 

I nederste Række til venstre spadserer 
Delegationen under Rørdals Landings
areal, anført af Kaptajn Edsen Johansen, 
Luftfartsingeniør Eskildsen og Ekspedi
tionssekretær Theisen. Derefter følger 
Folketingsmand Bollerup Madsen og bag 
Edsen Johansen skimtes Poul Bech Niel
sen og Luftfartsministeren. Paa Billedet 
tilhøjre passerer Delegationen Rørdals 
eget Jernbaneanlæg. Det er Redaktør Alf 
Schiøtz-Christensen, Aalborg Stifts.tiden
de, der gaar i Samtale med Luftfartsmi
nister Carl Petersen. Yderst tilhøjre Luft
kaptajn Kirkegaard, der førte Delegatio
nen til Aalborg. 
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tjener U.S.A. og den internationale Luft
trafik, i Stedet for at en hel Mængde 
amerikanske Selskaber skal til at konkur
rere indbyrdes, foruden at de skal optage 
Konkurrencen med subventionerede Sel
skaber fra andre Nationer. 

U.S.A. er i Spidsen hvad Lufttrafikken 
angaar, siger Trippe, fordi 80 pCt. af 
denne foregaar fra eller i U.S.A. Men der 
er en Hage ved det hele, og det er, at 
kun 18 pCt. af De Forenede Staters Luft
trafik er oversøisk. Hvis et enkelt Sel
skab skulde tage sig af hele denne Tra
fik, vilde det alligevel faa mindre at be
stille, end et af de større hjemlige Luft
fartselskaber, og hvis to eller flere Sel
skaber skulde konkurrere paa de nord
atlantiske Luftruter, saa maatte de ame
rikanske Skatteydere af med en hel Del 
Penge til Subvention. 

Der er 14 amerikanske Luftfartselska
ber, som har ansøgt Civil Aeronautics 
Board (de civile Luftfartsmyndigheder) 
om Tilladelse til at maatte flyve paa 
udenlandske Ruter (11 af dem er ude ef
ter Ruten over Nordatlanten), og et af 
dem, American Export Airlines, er blevet 
varmt anbefalet af Luftfartsmyndigheder
ne. •Hvordan mon det vil gaa, < siger 
Juan Trippe, •hvis de allesammen skal 
til at konkurrere om de 18 pCI. af Luft
trafikken, som gaar udover Landets 
Grænser?• 

Med de store Luftfartøjer, som Pan 
American Airways har bestilt til Trafik
ken efter Krigen, vil der kunne befor
dres ca. 440.000 Pasagerer over det nord
lige Atlanterhav hvert Aar ved Hjælp af 
en Flaade paa otte Luftfartøjer om Vin
teren og elleve i Sommersæsonen. 

Mr. Trippes Forslag, som er blevet fo . 
relagt det amerikanske Senat, har vakl 
en Del Opsigt, og blandt dets ivrigste 
Modstandere er de civile Luftfartsmyn
digheder, Justitsministeriet, Krigsministe
riet, Marineministeriet, Handelsministeriet 
og 17 amerikanske Luftfartselskaber. De 
paastaar nemlig, at den Konkurrence, 
som har opbygget de indenrigske Luft
ruter i U.S.A., ogsaa skal have Lov til at 
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Af Kaptajn John Foltmann. 
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udfolde sig, naar det gælder Landets 
oversøiske Luftruter. Det skal blive 
spændende at se, hvordan det endelige 
Hcsultat bliver, for Mr. Trippe er en 
Mand, hvis Erfaring og Synspunkter man 
ikke saa let slipper udenom. 

Raketprojektilerne. 
Anvendelsen af Raketprojektiler om 

Bord i Flyvemaskiner er den mest revo
lutionerende Nyhed paa Vaabenomraadet, 
og den har i højeste Grad paavirket 
Luftvaabnets Strategi og Taktik. FLYV 
bringer her nogle Oplysninger om dette 
nye Vnaben. 

Tyskerne har arbejdet med 21 cm Ha , 
kelter, medens de Allierede i det væsent
ligste har holdt sig til cl Kaliber paa 12 
-13 cm. Man skelner imellem egentlige 
Haketprojektiler, hvor Raketsatsen driver 
Raketten i hele dens Bane, og snnkaldte 
Impulsprojektiler, hvor Raketsatsen kun 
virker i Afskydningsojeblikket, d. v. s. 
kun saalænge Raketten befinder sig i 
Udskydningsrøret - og ikke under dens 
fortsatte Bane. Sidstnævnte Projektilers 
Bane er jævnere end de egentlige Rnket
projektilers. Her er et Eksempel paa Ra
ketprojektilets Egenskaber: 

Diameter: en. 13 cm. 
Længde: ca. 900 mm. 
Vægt: en. 23 kg. 
Sprængladning: ca. 2 kg. 
Raketsats: en. 3,5 kg. 
Hastighed: ca. 250 m/Sek. 
Længste Skudafstand: ca. 2.000 m. 

Boeing B-29 »Superfortress«. 
De nærmere Data for Boeings •Super

Fæstningc, der snart i længere Tid har 
hamret løs pna Japan, er følgende. Type
betegnelsen i den amerikanske Luftstyr
ke er B-29. Den er udstyret med 4 Stk. 
Wright •Duplex Cyclone c R-3350 18-cyl. 
luftkølede Stjernemotorer hver paa 2.20:1 
HK. Den er bevæbnet med 20 Stk. 12,7 
mm Maskingeværer og 20 mm Kanoner 
foruden en 55 mm Kanon. Den kun med • 
føre 7.500- 8.000 kg Bomber (o·ver en 
Strækning paa 1.600 km). Dimensionerne 
et'": Spændvidde 43,05 m, Længde 27,4:l 
m, Højde 8,23 m; Planareal 161,55 m". 
Fuldvægt ca. 41.000 ~g. Største Hastighed 
ca. 560 km/T, Marchhastighed ca. 480 
km/T. Tophøjde ca. 10.000 m. 

Paa hosslnaende Skitse ser man tyde
ligt Forskellen mellem , Superfæstnin-

En Sammenligning mellem Boeing B-17 
og Boeing B-29 (Superfæstning), 



gen e og den gamle B-17 •Flying Fortressc, 
Man lægger navnlig Mærke til B-29's lan
ge Næse. 

Kæmpeluftliner. 
Pan American Airways har hos Conso

lidated Vultt>e bestilt en Flaade af Land
luftfartøjer, som skal anvendes til Post
og Passagertrafik over Oceanerne. Disse 
nye landbaserede Clippere skal mt>dfore 
204 Passagerer, og med Hensyn til Luk
sus om Bord skal de overgaa alt, hvad 
man hidtil har kendt. 

Spændvidden bliver 70,10 m og Læng
den 55,47 m. Denne Spændvidde er over 
det dobbelte af en Liberator B-24 eller 
det samme som Højde af en Bygning paa 
21 Etager. Vægten bliver 144.960 kg. 

Marchhastigheden kommer til at liggp 
omkring 500 km/T. Flyvetiden fra New 
York til London bliver saaledes ikke me
re end ni Timer. Kabinen bliver konstru-

,I I, .. 
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Type med en 165 HK Motol', en 10-
sædet Type med en 600 HK Motor og 
en 20-sædet ~Helicopter-Bus« med en 
Motor paa 1.200 HK. Foreløbig, har 
Firmaet dpg kun bygget en Eksperi
ment-Helikopter. Motoren er paa 120 
HK, og Rotordiameteren er 9,75 m. 
Nyttelasten er 287,3 kg. Marchhastig
heden 160 km/T og største Hastighed 
195 km/T. Stigehastigheden er 146,3 m 
pr. Minut. 
Efterkrigstidens Trafikflyvemaskiner. 

Et amerikansk Blad udtaler, at man 
umiddelbart efter Krigens Slutning 
ikke skal regne med noget større Mar
ked for de mere eksklusive Flyvema
skinetyper. I den første Tid vil det 
sikkert blive saadanne Typer som 
Curtiss ~ommando og Douglas DC4, 
der kommer til at trække det største 
Læs paa Luftruterne. Den største Del 
af Lufttrafiken bliver sikkert Befor-

j k 

11 

li 
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Skitser af Kroppen i Consolidated Vultee's nye Kæmpeluftliner. Øverst et Snit af 
Kroppen set fra Siden. I Midten det øverste Dæk og nederst det underste Dæk; begge 

Snit set Ira oven. 

crct Lil Flyvning i en Højde af !l.300 m. 
For i videst mulige Grad at kunne ud

nytte Luftstrømningerne omkr ing Pla
nerne til Køling af Motorerne er disse an
bragt i Bæreplanets Bagkant. De vældige 
Propeller er højere end et toetages Hus. 

Den betalende Last bliver 21.650 kg, 
fordelt paa 204 Passagerer og 6.931 kg 
Post og Bagage. Clippernes Rækkevidde 
bliver ca, 6.000 km. Luftfartøjerne faar 
to Dæk, som strækker sig i hele Krop
pens Længde. De elektriske Anlæg i Con
solidated Model 37 •Glipper •, som de nye 
Kæmpeluftfartøjer kommer til at hedde, 
svarer til de Anlæg, der findes i pn By paa 
5.000 Indbyggere. Varmeanlæggene vil 
kunne opvarme et Hus med 40 Værelser. 
Det er saaledes ikke uden Grund, at de 
nye , Clippere , bliver kaldt for Kæmpe
luftlinere. 

Nye Hellkop,el",Jlpel". 

dring af Passagerer, siger Bladet, men 
efterhaanden kan man regne med. at 
Godsbefordringen bliver lige saa ind
bringende som Pasagerbefordringen. 
Bladet regner med, at en meget stor 
Del af det lufttransporterede Gods in-

2 

Luftfartforsikringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Central U.793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes af et
hvert Forsikringsselskab, der er tilknyt
tet Poolen, samt DD L's Billetkontorer 
i Industribygningen og i Lufthavnen. 

denfor U.S.A. vil komme til at bestaa 
af Jordbrugs- og Havebrugsprodukter. 

Amerikansk reaktionsdrevet Jager. 

Lockheed Fabrikkerne i U.S.A. har 
bygget en reakti-Onsdrevet Jager. Den 
har faaet Typebetegnelsen P-80 eller 
>Shooting Star«. Den er udstyret med 
General Electrics nye Reaktionsmotor. 

------ Forsidebilledet: 
Manden, der ledede Angrebet paa ShellhWJet, 
Group-Captaln Bateson, fotograferet i Lufthavnen 
l Kastrup surunen med sin Ven, den danøke 
Major Trueisen, der l Samarbejde rned Vlceluft
rnarøkal Basil Ernbry organiserede Angrebene paa 
de danske Gestapohovedkvarterer. Yderst tilhajra 
Batesonø Navigatør, Squadronleder Thomas. Ma
skinen i Baggrunden er Batesonø Moøquito, som 
han brugte baade under ShellhWJ-Angrebet og 
under Angrebet paa HWJ:mandsskolen ved Odense. 
Bate• on deltager l del allierede nyvestævne l 
Kastrup med 18 Mosquito•Masklner. 

rf 
I I • i I 

Bendix Helicopter Ine. i U.S.A. for
bereder Bygningen af tre Helikopter
typer, nemlig en to- eller tresædet Boeing B-29 »Superfæsoingc set fra forskellige Sider. 
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Klubber tilsluttet Dansk Svæveflyver Union pr. l. Januar 1945. 
" fd C.d 

... Ei ,.>i ::i: ... 
C. " Antal " '., :a Klubbens ... 

t:bi) ... ... <ll<J:: ~ ~~ '" " .. .,.., .,.., 
~ .... >·- ... 

.!Il" 

" v:E t:D "O >, 1:1: >, =" Diplomer t'l t: .. " ... ., 
::.~ Indskud l{ontingent "C: ;:: Cl C:Cl ene .... "O ~ 1:.t- "'"' .sc. >" " ~ 

(\J"O 
·- t:D ..... " toget i 1944 Cl}~ Cl o ::,~ -"' ved pr. Mnnned -t:.t t:.t'" -;;~::i: ;r "" a; ., ... "O " "O ... .,., ...., _., ... 
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~~ t'l > .:,: C >c C: . ... C> C >, c= Co C" <..; c,.cn c,.o :r. ::l 0::l •d:._ <O A B C <i::i <:I: <--= <-;; 

Aarhus Svæveflyveklub ........... . 49 5,- 5,- 1 0 1 1 634 0 17 6 2 1 0 1 1 1 
»Aviator«, Aalborg . .........•..... - - - - - - - - - - - - - - - -
Birkerød Flyveklub ..... ·········· 20 25,- 10,- 1 0 1 0 0 0 11 0 0 0 0 0 2 1 
Svæveflyveklubben Dania .......... 7 10,- 10,- 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
D.D. L.'s Flyveklub ............. . . 70 - - 0 0 0 0 148 - 3 0 0 1 0 2 0 0 
Esbjerg Svæve-Flyveklub .......... 31 20,- 7,- 2 0 1 1 - - 13 4 3 0 0 1 0 1 
Svæveflyveklubben »Falster<c ....... 17 50,- 7,- 0 0 1 1 102 0 4 3 1 0 1 2 1 2 
Flyvertroppernes Flyveklub ........ 22 25,- 7,50 1 0 - 2 158 0 4 0 1 0 1 1 2 1 
Frederiksberg Svæveflyveklub ....... 3 25,- 5,- 0 0 0 0 242 0 0 0 0 2 1 2 0 0 
Grindsted Svæveflyveklub . . ........ 6 25,- 5,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Haderslev Svæveflyveklub . ........ . 16 - 5,- 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 
Svæveflyveklubben »Heden« ........ 4 intet fastsat 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Helsingør og Omegns Flyveklub ..... 12 - - - - - - - - - - - - - - - -
Hobro Svæveflyveklub ............. 10 10,- 5,- 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 
Kolding Svæveflyveklub ............ 26 20,- 5,- 0 1 1 1 0 0 8 2 2 0 2§ 0 0 1 
Københavns Svæveflyveklub ..•..... 17 20,- 10,- 1 0 1 0 40 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Køge Svæveflyveklub .............. 31 100,- 15,- og 10,- 2 0 0 1 607 91 15 7 4 0 2 3 1 2 
Nordvestsjællands Flyveklub ........ 25 65,- 6,- 1 0 1 0 435 0 5 0 0 0 1 0 0 1 

Odense Svæveflyveklub ••.......... 24 A B A B 0 0 1 0 412 0 7 5 1 0 0 2 0 0 
15,- ev. 100,- 10,-ev.25,-

Polyteknisk Flyveklub ..•.......•.. 35 0 5,- 1 0 1 1 208 0 6 4 1 1 3 1 2 6 
Flyveklubben »Ringen« ... . ........ 40 50,- 10,- 2 2 0 1 264 465 4 7 5 7 3 5 2 2 
Ringsted Svæveflyveklub .....•..... 14 50,- 10,- 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 
Roskilde Svæveflyveklub ......•.... 22 100,- 7- 0 0 1 1 277 - 1 4 3 2 1 2 1 1 

' Ruds-Vedby Flyveklub ............. 23 25,- 5,- 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
Seniorklubben .................... 29 150,- 25,- 1 1 0 0 221 487 4 5 6 8 2 0 2 1 
Silkeborg Flyveklub ............... 23 15,- 3,- 1 1 0 1 0 0 4 0 0 1 0 4 1 2 
Skagen Flyveklub ................. 7 0 5,- 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Slagelse Flyveklub . ..........•..... 47 15,- 10,- 1 3 0 0 1135 142 25 11 1 8 3 5 1 2 
Sportsflyvernes Svæveflyveklub ..... 32 125,- 25,- 1 0 0 0 494 159 10 3 5 2 7 2 0 0 
Stamgruppen ..................... 41 75,- 15,- 3 3 0 2" 460 890t 8 0 1 10 3 3 2 1 
Struer Svæveflyver Klub ........... 22 2,- 5,- 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Flyveklubben for Nykøbing Sj ...... 28 - - - - - - - - - - - - - - - -
»Ternen«, Fredericia ............... 4 25,- ca. I,- 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Vejle Flyveklub ................... 14 5,- 5,- 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 
Viborg S,·æveflyveklub . . ..........• 32 15,- 3,50 1 1 0 1 0 0 2 0 1 2 0 1 1 1 
Vordingborg Svæveflyver Gruppe .... 7 0 10,- 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 2 1 1 

J 810 i J 20 J 13 I rn I 16 I 5837 j2234 j158 j69 J38 I 45 31 40 J 22 I 3!l 

• heraf 1 GO 4 og endvidere 1 Olympia-~lcise. t enclviclcrc 310 med Olympia-Meise. § Bøtø. 

Dansk Svæveflyvnings Fremgang i 1946. 

D EN 1. Januar 1945 bestod Dansk 
Svæveflyver Union af 36 Svævefly

veklubber med 810 Medlemmer. I Løbet 
af de første 4 Maaneder af 1945 er der 
kommet endnu 4 nye Klubber til, nemlig 
•Horsens Svæveflyve kl u b c med 
18 Medlemmer, S v æv e f I y v e kl u b -
ben •Pionere med !J Medlemmer, 
, So c i al demokrat e n <s F I y ve -
k I u b med 137 Medlemmer, Landets 
største Klub! og , Firmaet Grum -
S c h w en s e ns F I y ve k I u b med 15 
Medlemmer, saaledes at vi i Dag tæller 
ca. 1000 aktive Svæveflyvere. 

Ved Danmarks Bcsællelse i 1940 havde 
Unionen ca. 150 l\Iedlemmer, og naar man 
betænker, at Svæveflyvning helt har væ
ret forbudt i Perioder og ellers kun har 
været tilladt i meget begrænset Omfang 
paa enkelte Pladser paa Sjælland og Fal
ster, maa det siges at være en fiol Frem
gang. Naar vi har kunnet udvikle os i den 
Grad i en saa trist og docl Tid. som alle 
disse Krigsaar har været, hvad maa det 
saa ikke kunne blive til i Fremtiden, 
naar vi kan f!y,·e over hele Landet, saa 
højt og saa langt vi kan og med de bed
ste Svæveplaner, vi kan skaffe os. 

H a r ri e t F ø r s l e v. 
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Under det første RAP-Flyvestævne I Kastrup viste Mosqultomuskinerne deres Angrebs
taktik. Her flyver to Mosqulto i 660 Kilometers Fart ned over Havnebygningens Tug, 
kun to- tre Meter over Tllskuerm•s Hoveder. Den fremragende engelske Pru!elsions
bombnings-Speelulist Group-Captain Baleson viste, bvorledes han med kun een Motor 

kunde udføre samme Angrebsmanø, re. 



Instruktørvirksomhed ved Modelflyvningen 
H VORDAN bør en kommende Model

flyveinstruktør skabe den store Op
blomstring af dansk Modelflyvning og 
dermed Grundlaget for en sund Udvik
ling af og Tilgang til Flyvesporten i sin 
Helhed? 

De to væsentlige Opgaver ligger i for 
det første at skabe en stor Tilgang af 
Medlemmer over hele Landet og for det 
andet, men ikke mindst vigtige gælder 
det om at underbygge og fremme Interes
sen hos de bestaaende Modelflyvere, thi 
det nytter jo ikke, at der stables en Mas
se nye Modelflyvere paa Benene, hvis In
teressen ikke stadig udvikles eller i al 
Fald holdes vedlige; specielt for de gan
ske unges Vedkommende gælder det, at 
der stadig skal >ske nogetc, ellers dør 
den Kim, man har lagt i dem gennem f. 
Eks. et Begynderkursus. 

Tilgang. • 
Lad os nu først se paa, hvorledes Til

gangen kan skabes, Se, naar det gælder 
om at faa fat i nye Mennesker, man ag
ter .at lægge et Stykke Arbejde i, for at 
faa dem gjort saa interesserede i Spor
ten, at de aktivt gaar ind for denne, er 
det af stor Betydning, hvis man i For
vejen kan skaffe sig Oplysninger om de 
er stadige af Karakter, i Besiddelse af 
tilstrækkelig Fingerfærdighed m. m. Det
te kan f. Eks. undersøges, naar man laver 
et Begynderkursus paa en Skole, i en be
staaende Ungdomsorganisation el. lign. 

Da jeg i 1943 lavede Begynderkursus 
paa Wittenberggades Skole, var det med 
Velvilje fra Inspektørens Side og med 
megen Hjælp fra specielt den ene Sløjd
lærer. 

2den, 3dje og 4de Mellemskoleklasserne 
blev inviteret til en Flyveaften paa Sko
len, hvor jeg viste interessante Lysbille
der og fortalte om de nyeste Flyvema
skinetyper, om Svæve- og Modelflyvning, 
og til sidst blev der kørt nogle Flyve
sportsfilms. 

Sluttelig blev der fortalt dem, at der 

vilde blive lavet et Begynderkursus i Mo
delbygning og -flyvning; de interesserede 
skulde henvende sig til Sløjdlæreren, 
som i Parantes bemærket kendte dem 
godt gennem Undervisning i andre Fag. 
Han skulde foretage Udvælgelsen, idet 
der altid vil melde sig en Mængde oven
paa en saadan Aften om et Emne, der jo 
har en særlig Bevaagenhed hos Ungdom
men, og man ved, at mange af dem, der 
specielt i den unge Alder vil melde sig 
lige efter en saadan Aften, alligevel ikke 
har Interesse nok i tilstrækkeligt Om
fang. 

Der blev udtaget 25 Elever, og i Sløjd
salen, som vi velvilligt fik stillet til Raa
dighed, blev Bygningen af en Begynder
svævermodel paabegyndt. Der blev arbej
det 1 ½ Time 2 Aftener om Ugen, og ind 
imellem fik de af og til en Times Flyve
teori, saaledes at de havde et vist teore
tisk Grundlag, da Modellerne skulde ind
flyves. 

Kursus fortsattes herefter med en stør
re Model og videregaaende Teori. 

Det forløb tilfredsstillende, og jeg tror, 
at denne Fremgangsmaade for de enkelte 
Kursus vil være at anbefale, og mon 
egentlig et saadant Kursus paa frivilligt 
Grundlag rundt om paa Skolerne, ikke 
er at foretrække fremfor Modelflyvning 
som Skolefag? Dels er det sidste vanske
ligt at faa gennemført, bl. a. fordi flere 
andre hobbies er lige saa berettigede til 
Ophøjelse til Skolefag, og sidst, men ikke 
mindst, har Klubben, som staar for et 
saadant Skolekursus, en direkte Føling 
med de Elever, som gennem en frivil
lig Tilmelding har vist Sagen deres In
teresse, og kan paa et tidligt Stadium faa 
de mest interesserede optaget i Klubben, 
og der arbejde videre med dem til Gavn 
for hele Sporten. 

Modelflyvning skal drives af Interes
sen, og det er d e n, der skal fanges 
gennem Flyvemøder, Udstillinger, Stæv
ner m. m., og Begynderkursus oprettes i 
Forbindelse hermed overalt i Landet. 

En kommende Landsinstruktørs første 
Opgave, maa være at uddanne Instruktø
rer i hver Klub Landet over, saa de kan 
lede Begynderkurser, •som tilrettelægges i 
Samraad med Landsinstruktøren. Naar 
dette er tilendebragt, og Begynder-Kur
serne begynder at florere Landet over, 
kommer den næste store Opgave, nemlig 
at: 

Underbygge og udvide den beslaaende 
Modelflyvning. 

Erfaringen fra Klubberne viser, at 
mange af de nye Medlemmer, man faar 
ind, paa Trods af, at de ellers er •gode 
nok•, er svære at holde paa, fordi der 
ikke •sker nok •. Her maa Klubberne ha
ve et Skub og al mulig Hjælp og S'tøtte 
af Landsinstruktøren. KonkuHencer skal 
gøres mere >dagligdags •, og mon ikke 
Hold-Konkurrencer, hvor Modelflyverne 
er mere afhængige af hinanden, vil styr
ke Sammenholdet og virke ansporende 
paa Medlemmerne til at stræbe efter at 
komme paa Klubholdet. 

Stor Vægt maa der ogsaa lægges paa 
tit at samle Medlrmmerne uden for den 
egentlige Flyvesæson ved Møder og 
Sammenkomster af belærende og under
holdende Karakter, thi det er ofte om 
Vinteren, hvor der kun sjældent kan fly
ves, at Medlemmerne mister Kontakten 
med Sporten og hinanden. 

Publikumsstævner og Udstillinger er 
som sagt af stor Værdi for Sporten baade 
udad- og indadtil, og saadanne bør afhol
des i videst mulig Omfang og i de fleste 
Tilfælde helst i Samarbejde med Pressen. 

Da Krigen nu er forbi, maa Forbindel
se ogsaa hurtigst søges med udenlandske 
Modelflyvere og specielt skal vi i videst 
muligt Omfang sende danske Modelflyve
re til Stævner i nordiske Lande og invite
re disse til Stævner hos os, saa vi lærer 
andre Forhold at kende. Det vil i høj 
Grad komme os til gode ved de kommen
de store internationale Stævner. 

Dette var lidt Fremtidsmusik. Lad os 
haabe, det snart bliver Virkelighed. 

K. H a r tv i g J e n s e n. 
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Kampsax 

Kampmann, Kierulff & Saxild A/s 

t/>ø'lmlltlfnle ~ 
. hLNICA MAGNETSTAAL 

~ 

Vf fremstiller Magne

ter til ethvert Formaal 

PEEJUESS FABRIKKERNE 
SKIOLD-PETERSEN & J:O. 
Laplandsgade 2 - København S 

Har pe et Magnet-Problem, saa kom til os ... og vøre Ingeniører 
giver Dem teknisk S~nicc med Hensyn til Størrelse og Form 

BØGER OM FLYVNING 
Foltmunns Flyvebog, hft. Kr. ,u;;. 
Fortæller om Flyvemaskinens Anvendelse i Krig og Frerl 
og om dens mange forskelli ge Præ:.tutiou er. 
K. Flensted-Jensen, Byg selv - lær undre, Kr. -l ,i5. 
Instruktion i l\lodelflyvning. Illustreret Vejledn ing i s:rn 
vel Bygning som Flyvning med Flyvemodeller. 
Flygboken. Kr. 6.60. 
Alt i populær Form om Civil •, Militær-, Svæve- og Model 
flyvning. 
Gnrnett: Kriget i Luften. Kr. 7.80. 
En engelsk Flyvers Fremstilling af Luftkrigen, sualecles 
som hun har oplevet den i England og over Ty:.kluml. 

Snu flyver vi. Ny Udgave. Kr. 8.50. 
Lærebog for Sports- og Privatflyvere. Hed. af Luftfarts
ingeniør l\L P. Eskildsen. 
Segelflyghundboken, indb. Kr. 17.00. 
Svensk Oversættelse af Wolf-Hirths bekendte Huandbog 
for Svæveflyvere. 
Svæveflyvning: Red. uf H. Wolff og S. A. Dulbro. Kr. 5.85. 
Tilrcllelagt puu en let tilgængelig Maade, som "ør Bog 'Il 
lige velegnet til Selvstudium og Undervisning. 

Sendes pr. Efterkrnv eller mod Indsendelse uf Belobet i 
Frimærker. 

Alle Bøger og Binde om Flyvnin~ ekspcdt•res. 
•- ========= KUPON ======== = =I 

TIi FL YV's FORLAG, EJVIND CHRISTENSEN, Vesterbrogade 60, København V. 

De bedes sende mig: ______________ _ 

Navn: ____________________ _ 

Adresse: 
Belobet medfølger i Frimærket/bedes opkrævet. 
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(LOVBESKYTTET) 

A\§IP IDOIPIE 
er fremstillet i nøje Overensstemmelse med 

Forskrifterne i B.E.S.A. Specifikation 2 D. 101 

KLAR DOPE 

ALUMINIUM DOPE 

RØD DOPE 
Fortyndingsvædske samt 
Identificeringsfarver og Speclalfarver 

ENEFABRIKANTER: 

A/s (0,. If .. A\§IP 
(Specialfabrik for Nitrocellulose-Lakker) 

PRAOS BOULEVARD 37 

KØBBNHA VN S. 
TELEFON C. 65, LOKAL 12 og 22 

FYENS DISCONTO KASSE 
ODENSE 

Stiftet 1846 

DANMARKS ÆLDSTE PRIVATE BANK 
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DET KONGELIGE DANSKE 
AERONAUTISKE SELSKAB 
Kontor: Nørre Farim11gsgade S, Kbhvn. K. 
Tlf.: C. 7260A. . Postgiro: 25680. 
Konto ret er normalt 11abent d11glig Kl 15.30 
- 17.SO, Lørdag Kl. 13.00- 15,00. 
Generalsekretæren træffes norm111t dag
lig Kl. 16.00 - 17.00, Lørdag Kl. 13.S0- 14.30. 
Dansk Luftsportsraada Adr. D.ICD.A.S. 
Kassereren: Dronninggaards Alle 120, Holte. 
Postgiro: 60676. 
Aeronautl11k Junior Klub Adr.: D.ICD.A.S. 
Nr. Farimagsgade 3. Kbh. K. 

DANSKE FLYVERE 
Formand: Oberst Tage Andersen, Ll. Værløse. 

DANSK MOTORFLYVER UNION 
Formlllld: Trafikassistent A. T. H. Ohrt. 
Kont. St. Kongensg. 68 1 o. G., K. Tlf. Palæ 2096. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
Formand: Murermester H. A. Ehlers, S. Sta
tlonsvej 36, Sl11gelse. Tlf. Slagelse 354. 
Sekretær : Prop11g11ndachcf Max Westpholl, 
Vesterbrogede 1, Kbh.' V. Tlf. Centrol 8800. 
Kosserer: Værkfører K. Videbæk Kjeldfort, Ve
sterbrog. 36, Kbh. V. Tlf. E v11 3912. Postkt. 25521. 

DANSK MODELFLYVER UNION 
Formand : K. Flensted-Jensen, Kabbelejevej 21, 
Brh. Telf, Bella 3762 v. 
Sekretær : Ove Hansson, Olesvej 21, Holte. 
Telf. Frederiksdal 6169. 

Nye Medlemmer i D.K.D.A.S. 
Arkitekt Rubin. 
Civilingeniør Chr. Bendtsen, Fredericia 
Hepræsentant Max Hansson. 
Civilingeniør E. G. Bildsøe. 
Prokurist Rene v. Binzer. 
Forretningsfører Mogens l\IJJnk. 
Borgmester Richard Jacobsen. 
Afdelingsingeniør Sig. Schauenborg. 
Kontorchef Thorkild Nielsen. 
Antikvar Arne Stuhr. 

AERONAUTISK JUNIOR KLUB 
Søndag den 8. Juli besøger ,•i Luflhav 

nen i Kastrup, hvor Det Dansk.e Lutl
fartselskab har indbudt os til at se del5 
Hangarer og Trafikluftfartøjer. De frem 
mede Flyvemaskiner kan vi derimod an 
tagelig kun se paa Afstand. 

Vi mødes Kl. 10,00 ved Politivagten paa 
Amager Strandvej lige ved Lufthavnen. 
Medlemskort maa forevises. Besøget ven
tes afsluttet ca. Kl. 12,00. 

DANSK l\lOTORFLYVER UNION 
Unionens Kontor er lukket fra den 9 

Juli til den 21. Juli begge Dagc- incl. paa 
Grund af Sommerferie. 

Dansk Svæveflyver Unions 
Repræsentantskabsmøde. 

D ANSK Svæveflyver Unions Repræsen
tantskabsmøde i Odense den 27. 

Maj fik et meget bevæget Forløb, der 
resulterede i, at hele Bestyrelsen nedlag
de deres Mandater og nægtede at lade 
sig genopstille til en ny Bestyrrise. For
søg paa at faa valgt en anden Bestyrelse 
strandede, hvorfor man, for i det hele 
taget at kunne komme videre, vedtog at 
vælge et Tremandsudvalg, der skulde 
forsøge en nærmere Tilslulning Lil 
D.K.D.A.S. eller opstille en ny Bestyrelse 
til Valg for Klubberne. 

Delle Udvalg, der kom til at beslaa af 
Civilingeniør Johny von Slaffeldl, Poly
teknisk Flyvegruppe, Assistent Viggo Sø
rensen, D.D.L.'s Flyveklub og Assuran
dør Otto Thomsen, Sportsflyvernes Svæ
veflyveklub, har nu afsluttet sil Arbejde 
og foreslaaet at et Svæveflyveraad pan 6 i 
indtil et Aar skal videreføre Unionen for 
senest pan det ordinære Hepræsentanl
skabsmøde i Hl46 al fremlægge Forslag 
for de danske S,·ævef'lyveres fortsatte 
Organisation. 

Svæveflyverne vil med Glæd 1.: Prfare, al 
Direktør Einar Dessau har indvilliget i 
at Jade sig opstille som Formand for del
te midlertidige Svæveflyveraad, endvidere 
er der fra D.K.D.A.S. opslillct Løjtnant 
A. H. Jørgen en, medens der fra Klub
berne er opstillet Annoncechef L. Albeck
Larsen, Social-Demokratens Flyveklub, 
Drejer Jens Eriksen, Aarhus Svæveflyve
klub, Prokurist Vagn Jespersen, •Ringen• 
og Civilngeniør Johny von Stalfeldt, Po
lyteknisk Flyvegruppe. 

Som Svæveflyvernes Hepræsentanlcr i 
D.K.D.A.S.'s Bestyrelse er ops tillet Assu
randør Otto Thomsen, Sporlsflyrnrnes 
Svæveflyveklub og Propagandachef 
Max W eslphalJ, D.D.L.'s Flyveklub, Til 
Revisorer: Statsautoriseret Revisor Iver 
li. Iversen og Revisor Løjtnant B. El
vang. 

Umiddelbart før Redaktionens Slut
ning erfarer vi, nl Udvalgets Forslilg er 
vedtaget. Vi udtrykker Haabet og For
visningen om al Svæveflyvernes Organi
sation hermed er kommet ind i •smult 
Vande •. 

* 
SAMLEBIND til FLYV 

passer ogsaa til 

FLYG og SVENSK FLYGTIDNING 

Hurtig Indheftning - Let Oplukning 
Pris Kr. J.00 

Vi har ogsaa Samlebind til 

TEKNIK och HOBBY og MOOELL-TEKNIK 
Pris Kr. 3.00 

11 F Ly V II s Samlebind betyder Orden 
og Besparelse - Bladet kommer straks 
paa Plads, og Udgiften til Indbinding 

ved Aargangens Afslutning undgaas. 

FLYV's FORLAG • EJVIND CHRISTENSEN 
Vesterbrogade 60 - København V. 

NJhed! 
Den flyvende Fæstning, 
amerikansk Dagbomber, m. Tegn. 4.35, 

og saa er der den kendte 

,,Mosq uito'~, 
der bombede Shell-Huset, 
Byggesæt m. Tegn . .2.81. 

Vil De bygge Modeller? 
- Selvfølgelig købes de I 

~ "~ ~ 

FLYY's SPØRGE-RUBRIK 
Besvaret af Kaptajn J. Foltmann. 

Leif B. R. spørger: 
Hvor langt kan KZII flyve? og hvad 

koster den? 
Svar: 

Sport 900 km, Pris før Krigen Kr. 
19.500,- . Kupe 1000 km, Pris 18.600,- . 

* Svar til mange Læsere, der spørger om, 
hvordan man bliver Flyver, Flyvemeka
niker etc.: 

- Der kan i Øjeblikket intc•t oplys ; 
om Uddannelsen indenfor Flyvnin!(en, 
idet de Beslemmrlser, man havde før 
Krigen, endnu ikke er ændrede, men na • 
lurligvis vil blive del, saalecles at de 
kommer i Overensstemmelse med cle 
Krav el moderne Luftvaaben og moder
ne Civilflyvning stiller. 

* 
Ib K. skriver: De bedes venligst oplyse 

mig om 1) hvorledes man bliver Svæve
flyver, 2) hvor man skal henvende sig, 
3) hvor meget koster det at slaa i en 
Svæveflyveklub? 4) hvor meget vil det 
koste al blive uddannet i en Svæveflyve
lejr i 8 Dage (Sommerferien)? 
Svar: 

1. Indmeld Dem i en Klub under Dansk 
Svæveflyver Union. 

2. Fortegnelse over Klubberne faas ved 
Henvendelse til D.S. U. Sekretariat, Ve
sterbrogade 1. 

3. Kontingentet er forskelligt, fra 10,00 
til 25,00 i de forskellige Klubber + Ind
skud. 

4. Det kan endnu ikke siges, om der 
bliver Svæveflyvelejr i Aar, men det bli
ver senere bekendtgjort i FLYV. 

FLYV'ø Redaktion 
Vcstcrbrogade 60, Tlf. 13.404 

He<l11ktor, Knpt11jn John Foftm11nn, 
Værned11msvej 4 A, Tlf. F.v11 1295 
Ejvind Christf'nsen C11nsv11rsh.), 

Vestcrbrognde 60, Tlf. 13.424 
Annoncepris: 

30 Øre pr. mm i alm . Sp111lebredde. 
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FLYV~ KRYDSORDSOPGAVE 

NaYD : _ _ ________ ____ _ 

Adrease: _____________ _ 

For Juli Maaneds Krydsordsopgave ud
sætter vi som 1. Præmie: Dansk Flyvnings 
mstorle og 2. Præmie: Lommebog for 
Flyvning 1945, 

Løsningen skal Indsendes til FL YV's 
Redaktion, Vesterbrogade 60, V., senest 
den 16, ds. mrk. FLYV's Krydsord. 

Blandt de rigtige Løsninger i Juni er 
udtrukket som Vinder: 
t) Inger Jensen, Skovvej 3 A, St. tv., Ho• 

bro. 
2) Carl Olsen, Blsiddervej 2, NV. 

Løsning til Nr. 6. 
Vandret: 

1 Højriis. 7 Ekko. 8 Fæ. 9 Km. 10 
Roar. 11 Treere. 14 Ge. 15 Ea. 16 
Oase. 18 Kar. 20 Mol. 22 Uge. 23 
Spa. 24 Rejste. 27 An. 28 Ren. 29 
Mil. 

Lodret: 
1 Hestekur. 2 ØK. 3 Ikke. 4 Romeo. 

5 Jeres. 6 Bæreplan. 8 Fag. 12 Raa
ger. 13 Raket. 17 Ems. 19 Reje. 21 
Opal. 25 Sn. 26 Em. 

Forklaring: 
Vandret: 

1 Sport. 8 Pigenavn. 9 Melding. 11 
Sportsgrene. 12 Biord. 13 Varme. 14 
Konge. 16 Planteart. 17 To ens. 19 
Drik. 20 Titel. 21 Udraab. 22 Vogter. 
24 Fransk By. 25 Medhjælp. 

Lodret: 
2 Tovstiger. 3 Skønt. 4 By. 5- Sted

ord. 6 Fangstredskab. 7 Isdannelse. 10 
Dansk Ø. 14 Flyve-Veje. 15 Overflade. 
18 Drengenavn. 20 Pronomen. 21 Fugl. 
22 Hjem. 23 Udraab. 

• KRATMO· 10 Ber·:,1motor komplet 
10 cm • ca, 0,J5 HK v. 6000 Omdr,/Mln, 

Arbejdstegninger til "Krntmo" 4. 
Uforarbejdede Dele til "Kratmo" 4 - 10 - SO. 
Færd. Tændspoler - Stempelringe - Propeller. 

Alle Dele til omgaaende Levering. 

Arna Fog, Engbaveva) 7&, Kbb. V. Eva 8701 -8709 
• l'OClhu ... 1ned Plot•- fll••nd•• øraUel 
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Tegninger 
til 

SVÆVEMODELLER 
udgivet af 

DANSK MODELFLYVER UNION 

Simplex .. . ........... Kr. 0.75 
( D.M. U .s Be!D'llder-Svævemodel) 

Grlmponlmus (Kl. 7) • . • 2.00 
Calle (Kl. 8) .. .. .. .. .. • 2.00 
Ølhunden (Kl. 9) . . . . . . • 3.00 
Holger Danske (Kl. 8) • 2.00 
Pelikan (Kl. 8) . . . . . . . . • 3.00 

Sendes franco mod Indsendelse af 
Frimærker eller pr. Efterkrav 

Faas I mange Sports- og Isenkram
forretninger samt fra 

FLYV's FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN 

Vesterbrogade 60 . Kbhvn. V. 

FLYG 
Det kendte svenske Flyvetidsskrift 
med de mange gode Billeder 
kan Igen leveres. Udkommer hver 
14. Dag. Pris Kr. 8.50 pr. Halvaar 
+ Porto. Nyt Halvaar begynder 
1. Juli, bestil derfor Bladet straks, 
saa faar De det lige ind ad Døren fra 

FLYV's FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN 

Vesterbrogade 60 . Kbhvn. V. 

Legetøjsforretningen "Kæphesten" 
Østerbrogade 108. Øbro 3127 x. 

Alt i Byggesæt samt Reservedele fra 
Dansk Modelflyveindustri. 

AKTIESELSKABET 

VARDE STAALVÆRK 
VARDE 

ST AALSTØBEGODS 

- S. M. S T A A L -

ELE KTROSTAAL 

Aktieselskabet 

DANSK GALOCHE- OG GUMMIF ABRIK 

Kjøbenhavn Køge 

- saa ~, 
DANsilIJiiimL~ 

S. A. A. B.s J. 21 
Skala 1:50 Byggesæt 2,75 Kr . 

Hawker "Typhoon IB" 
Skala I : 50 Byggesæt 2,25 Kr. 

Hjul og PropelnaJJ er færdigdrejede 

,,SKALA" 
Th. Nielsønsgade 39 • Herning 



.,... 

BRIT 
T.A.G OG VlEGBEEL.lEDHIHG 

•t I • ' '"''' • .' ' 

FABRIKERES AF: 

DANSK ETERNIT FABRIK A/s, AALBORG • SALGSKONTOR: OTTILIAVEJ 18, KØBENHAVN VALBY. *CENTRAL 3785 

EN FLYVER BLIVER TIL - VII. 
Privatjørercertijikatet. 

F lyvelæreren havde under de sidste 
Flyvninger lagt et Stykke Lærred 

ud paa Flyvepladsen, og anmodet ham 
om at lande der, uden at bruge Mo
toren. Mange Landinger lavede han, 
men næsten hver Gang rystede Lære
ren paa H9vedet og gav ham straks 
Signal til at starte igen. 

Endelig oprandt Tidspunktet for 
den praktiske Prøve: Eksaminatoren 
fra Luftfartstilsynet hilste paa ham, 
gav Ordre til først at flyve til 1500 m, 
derfra glide ned og lande uden at 

bruge Motoren højst 150 m 
fra Mærket, for efter Af
standskontrollen at starte 
til de 5 Ottetaller med Lan
ding indenfor 50 m fra Mær
ket. 

Han var hurtigt oppe i 
de 1500 m. Motoren blev 
stoppet, og Glidningen ned 
til Mærket begyndte. Først 

store Kredse, saa mindre, lige over 
Mærket, for endelig i ganske lav 
Højde at sætte Kursen lige mod Vin
den og Mærket. Kun en ganske lille 
»Høne« og Læreren kom løbende ud 
til ham, medens Eksaminatoren talte, 
hvor mange Skridt der var fra Mær
ket. Vindstyrken havde snydt lidt, 
saa der var over 80 m. 

Saa blev der vinket klar til Start 
igen. Paa lnstrumentbrædtet var der 
slaaet 5 Kridtstreger, og han skulde 
nu, efter at være færdig med hvert 

INTAVA AVIATION PRODUCTS 
SANKT ANNÆ PLADS 13 - KØBENHAVN I(, 

Repræsenterende 

DET DANSKE PETROLEUMS AKTIESELSKAB og VACUUM OIL COMPANY A/S 

Ottetal, slette en Streg ud. Naar man 
skal koncentrere sig om selve Ud
førelsen af Ottetallerne, kan man van
skeligt samtidig tælle dem, og komme 
ned og faa at vide, at man ikke kan 
tælle til 5, og derfor ikke kan faa 
Certifikat, er jo ikke saa godt. 

Hurtigt var Flyvningen overstanet, 
Landingen truede igen med nt blive 
lidt kort, men san fik Motoren lidt 
Gas, lige inden Hjulene rørte Grøn
sværen, og Luftfartøjet stod stille kun 
32 m fra Mærket. Prøverne var be
staaet, Privatførercertifikatet naaet. 
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PRIS 
Pr. Aarga.ng Kr. 6,00 
Pr. Nummer 60 Øre 

A/s DANSK SHELL 

EJVIND CHRISTENSEN 
BOGTRYKKERI & FORLAG 
Vesterbrogade 60 • Kbbvn. V. 
Telt. 13.(04 • Postgiro 23.1124 



Nr. 8 
1945 • 18. Aarg. 
PRIS 50 ØRE 
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A/s DANSK SHELL 

Trebladet F.L.S.-Aeromotor, Vinge

fang 24 m. Ydelse op til 60 kW. Vinger 

konstrueret efter Aerodynamikkens Love. 

Den udnytter Danmarks Vindkraft og 

sparer derved Brændsel. 

F. L. SMI DTH & Co. A/s 
VESTERGADE 33 • KØBENHAVN K • TLF. CENTRAL 6098 
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OFFICIELT ORGAN FOR e-

OET KONGELIGE DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB 
DANSKE FLYVERE • DANSK MOTORFLYVER UNION • OANSK SVÆVEFLYVER UNION -

DANSK MOOELFL YVER UNION 

Nr. 8 August 1945 18. Aargang 

SAA TAGER VI FAT 
NAAR DKDAS Søndag den 

23. September indstifter 
DEN DA.NSKE FLYVEDAG, 
betyder dette ikke blot, 
at der hermed er skabt 
Grundlag for dansk Flyvnings 
samlende · Landsorganisations 
udvidede Virksomhed, men 
det er samtidig ensbetydende 
med, at Landets ansvarlige 
Myndigheder har ønsket at 
give dansk Flyveungdom et 
Haandslag. Der skal derfor 
lyde en varm Tak til de Auto
riteter, der gennem Bevillin
gen af Den Danske Flyvedags 
Landslotteri har givet Udtryk 
for Forstaaelse og Interesse 
for dansk Fluvnings Fremtid. 
Det gælder Forsvarsminister 
Ole Bjørn Kraft, Arbejds- og 
Socialminister H. Hedtoft
Hansen, Formanden for Fi
nansudvalget, Folketingsmand 
Redaktør Holger Larsen, Di
rektøren for Luftfartsvæsenet 
Knud Gregersen, som anbefa
lede Bevillingen af Landslot
teriet, og Ministeriet for of
fentlige Arbejder, som støtte
de Sagen, og Justitsministe
l'iet, som nu har givet Tilsagn 
til det store Landslotteris Af
holdelse. Men nu skal dette 
Haandslag udnyttes fuldtud. 
Ikke blot maa h1Jert eneste 
Medlem i alle Danmarks Fly
veklubber gaa ind for Salget 
af Lodsedlen med Kæmpe
gevinsterne, men hver eneste 
Klub maa ogsaa i sin egen In
teresse lægge et ærligt Stykke 
Arbejde i hvert enkelt lokalt 
Stævnearrangement. Det ,•r 
Aanden og Viljen, der skal 
kendetegne Flyvedagens Sule
ces - og skabe dens Tradition 
for kommende Aar. 

FLYV. 

DEN DANSKE FLYVEDAO 2a. september 

Justitsministeriet har givet Det Kgl. Danske Aeronautiske 
Selskab Bevilling til et Landslotteri paa 200,000 Sedler. 

Der indkaldes Forslag fra Unionerne til Landsflyvestæv
net for Motorflyvere, Svæveflyvere og Modelflyvere. ,I, .;I, 

D EN DANSKE FLYVEDAG er nu en 
Kendsgerning. Justitsministeriet har 

meddelt DKDAS, at der er givet Bevilling 
til Afholdelse at et Landslotteri med 
200.000 Sedler a 1 Kr. og et Landsflyve
stævne omfattende Motor-, Svæve- og Mo
delflyvere. 

Det var Redaktør Povl Westphall, der 
gav DKDAS Ideen til den danske Flyve
dag, som nu skal indvarsle en ny Epoke 
i dansk Flyvning. 

Gennem de Midler, der skaffes gennem 
Flyvedagens Arrangementer, vil ikke blot 
DKDAS men ogsaa alle Landets Klubber 
faa Muligheder for den aktive Indsats, 
som saa længe har været et utopisk Øn
ske. 

Den første danske Flyvedag afholdes 
Søndag d. 23. Septbr. over hele Landet og 
forestaas af , Det Kongelige Danske Aero
nautiske Selskab •. Dens Formaal er at 
skabe Midler til Støtte af den danske 
Flyveungdom og at bringe Kendskabet til 
Flyvning ud i de videste Kredse af Dan
marks Befolkning. 

Disse Maal vil man søge at naa gennem 
Det store Landsflyvestævne og Landslot
teriet. 

Stævnet omfatter Deltagelse af alle tre 
Kategorier af Sportsflyvning: Model-, 
Svæve- og Motorflyvning, hvis Udøvere 
er tilsluttet Aeronautisk Selskab. 

Hver By og Egn arrangerer paa Flyve
dagen Konkurrence, hvis Regler skal fast
lægges af Dansk Luftsportsraad. Der er i 
disse Dage indkaldt Forslag fra de re
spektive Unioner og Klubber til Konkur
rencen, og saasnart Reglementet er en 
Kendsgerning, vil der tilgaa Klubberne 
Meddelelse herom. Den Klub, By eller 
Egn, som opnaar højeste Pointstal i 
Landskonkurrencen, vinder Flyvedagens 
Vandrepokal, endvidere udpeges indivi
duelle Vindere indenfor de tre Flyvekate
gorier, og saaledes som Konkurrencen ud
skrives, skulde Flyveren i Hobro eller 
Holbæk have samme Chancer som Kø
benhavneren. 

Luftsportsraadet vil gennem Officials 
følge, at Bestemmelserne for Flyvedagens 
Konkurrencer bliver nøje overholdt. 

Det var den sportslige Side. 

Hvad angaar selve Arrangementet over
tager Klubberne eller Sammenslutninger
ne Risiko og Ansvar herfor i hvert lokalt 
Tilfælde. Naturligvis vil Stævnerne i de 
enkelte Byer variere i Omfang, Køben
havn, Aarhus, Aalborg, Odense og Es
bjerg og formodentlig ogsaa Rønne bli
ver antagelig de store Arrangementers 
Byer, men der er ogsaa mange andre 
Byer udover Landet, hvor Flyveinteres
sen er vokset saa stærkt, at man vil 
kunne faa Tusindvis af Tilskuere til det 
lokale Stævnearrangement, hvis man blot 
krydrer selve Landsflyvestævnet med lidt 
fantasifuldt Arrangement indenfor de be
staaende Muligheders Ramme, f. Eks. De
monstrationer, Forevisning o. 1. 

Flyveklubberne opnaar gennem Land~
arrangementet, at der gennem intensiv 
Propaganda i Presse og Radio skabes en 
saadan Stemning og en saadan Interesse 
for dansk Flyvning, at mange Tusinde 
Mennesker vil føle sig fristet til ikke blot 
at være Tilskuere til Flyvestævnet, men 
ogsaa at købe Flyvedagens Lodseddel. 

Har man Forslag at fremkomme med, 
bedes disse sendt til KDDAS's General
sekretær, Kaptajnløjtnant Sv.-Aa. Dal
bro, Nørre Farimagsgade 3, K. Alle For
slag er velkomne og vil blive drøftet af 
den nedsatte Arbejdskomite. 

Det store Landslotteri med de største 
Præmier, der endnu er set i Danmark. 

Det bærende Grundlag og den økono
miske Baggrund for hele Arrangementet er 
Landslotteriet. 

Sedlerne udsendes til Klubberne i god 
Tid, og de skal helst være udsolgt paa 24 
Timer. Intet Lotteri i Danmark har no
gensinde budt paa lignende Gevinster. 

Hovedgevinsten er en KZ m to Perso
ners Sportsflyvemaskine, lige kommet fra 
Fabriken. Den er 20,000 Kr. værd. Og 
den kan man altsaa vinde for 1 Krone. 
Dernæst kan man vinde en Flyverejse 
København-New York og retur og en 
KZ-Skoleglider fuldt monteret, et Auto
mobil nf nyeste Model og en Flyverejse 
andre pragtfulde Gevinster, saasom Ciga
retter, Cykler, Bøger o. s. v. 

Lodsedlerne sendes til Klubberne efter 
Byernes Størrelse. Det vil sige, at de en-
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Konstruktionen af den flyvende Bombe 
(Oversat af Flyveleder H. Wulff.) 

D ETAILLEHEDE Oplysninger er nu 
offentliggjort om den lyske flyvende 

Bombe V -1, som af engelske Iagttagere 
anses for al være en mærkelig og paa sin 
Vis fuldendt teknisk Konstruktion med 
mange udtænkte Detailler. 

Den flyvende Bombe er sikkert Produk
tet uf et meget stort Antal Specialisters 
Arbejde. Konstruktionen er meget enkel 
og er beregnet for virkelig Masseproduk
tion. Imidlertid har den næppe kunnet 
fabrikeres til lavere Pris end ca. 40.000 
sv. Kr. pr. Stk., hvis Udviklings- og faste 
Omkostninger Inges med i Beregningen. 

Bomben (Fig. 1) har en største Læng
de nf 7,7 111, en Spændvidde paa 5,4 m og 
vejer lidt over 2 t. Hygraden i Konstruk
tionen er 1•jendonuneligt nok Brændstof
beholderen, en Slaalcylinder med buede 
Endebunde og cl Humindhold pna ca. 
600 I. l•oruden sin egentlige Mission skal 
Beholderen optage Startpaavirkningernc, 
som opgives til omkring 10 g, og endvi
dere et Lufttryk paa 10 Atm., som er 
nødvendig for Brændstoffets Indsprøjt
ning i Heaktionsmotoren. 

Hovedbjælken, som gaar ret gennem 
Beholderen, og Løftebeslaget, som ogsaa 
er fastgjort til den, udsætter Beholderen 
for yderligere Paavirkninger. Til Behol
deren er desuden med fire Bolte fast
gjort Ladningsrummet, som med sin 
Sprængladning vejer ca. I I. I Ladnings
rummets forreste Del er anbragt l{omp:is 
og Luftlog. 

svejsning af Staalpladc paa en bærende 
Stamme af Stræbere og Kantprofiler, 
hvorved man har faaet en meget glat 
Overflade. Bagved Planforkant findes en 
skarp Kniv til Overskæring af Ballonkab
ler. 

Til agterste Del af Brændstoftanken er 
svejset en Beholder, indeholdende to 
kugleformede Trykluftbeholdere med en 
Diameter pan 55 cm og en Vægt paa ca. 
65 kg. Trykluften er beregnet som Driv
kraft for Autopiloten, for at trykke 
Brændstof op til Motoren og som Driv
kraft for Styremotorerne. Lu fil rykket er 
omkring 150 Atm., og Beholderne kan 
sandsynligvis taale op til 250 Atm. De be
stanr af to pressede Halvkugler af blødt 
Staal, som er sammensvejsede. Derefter 
er de omviklet med Klavertaad i tre eller 
fire Lag, hvorved Traaden vikles langs 

Storcirkler i omkring 40 mm brede Dob
beltbaand, samlede med Loddeklemmer. 

Bombens agterste Del, der bærer Styre
organer og Heaktionsmotor, er fastgjort 
til Bombens forreste Del med fire Bolte. 
Den indeholder Autopiloten samt Højde
og Distanceorgan. Endvidere indeholder 
denne Del den elekh iske Udrustning og i 
omkring hver tiende Bombe en Radiosen
der til Kontrol af l{urs og Distance. 

Ilalefinnen er svejset sammen med 
Kroppen, og Haleplanet gaar i eet Stykke 
tværs gennem denne. Styremotorerne er 
monteret udvendigt ved de respektive 
Hor. 

Autopiloten beslaar af tre luftdrevne 
Gyroskoper med Højde- og Distanceind
stillinger. For at modvirke Gyroskopels 
Vandring anvendes det magnetiske Kom
pas i Næsen. Flyvehøjden, op til 3000 m, 
indstilles med et Haandhjul; den norma
le Flyvehøjde e1· 600 m. Som Strømkilde 
anvendes et Tørbntteri pan 30 Volt. 

Renktionsmolorens forreste Del er op
hængt i to Punkter i et gaffelformet 
Stativ; Agterenden er fastgjort i el Punkt 

Planet, som er skubbet ind over den 
rørformede Hovedbjælke, har symme
trisk Profil og er ombyttelig fra venstre 
til højre Side. Det er bygget ved Punkt- Fig. 1. SkemaHsk Fremstilling af den reakllonsdrevne Bombe V-1. 

Den danske Flyvedag 23. September 
kelte Klubber modtager det Antal Sedler, 
som normalt sælges ved Landslotterier i 
den pangældende By og Egn. Det er 1111 

Klubmedlemmernes Opgave hurtigst mu
ligt at fan solgt Sedlerne til FL YVEDA
GENS VIDUNDERLOTTERI, og det s\ml
de ikke være vanskeligt. Dansk Luft
værnsforening solgte for nogle Maaneder 
siden paa 12 Timer 250.000 Lodsedler 
over hele Danmark, den Hekord maa 
Danmarks Flyveklubber stræbe efter al 
i,Jaa. Husk, hver Seddel, der sælges, be
tyder Fremgang for Flyvesagen, betyder 
Penge til Bygning af Svæveflyveskole, 
til Uddannelse ni' Instruktører, til Støtte 
til Materielindkob og til Certifikatpræ
mier for Motorflyvere. 

Nettoindtægten tilfalder DKDAS og 
fordeles nf Selskabets Ledelse. En Pro
centdel fastlægges til Selskabets Admini
stration og generelle Opgaver, Resten gi
ves som Tilskud til Unioner og Klubber 
til de aktuelle Formnal. 

Og husk saa pna, at Klubberne for
uden Andelen i Flyvedagens. Landslot
teri ved dette l{æmpenrrangement fnnr 
Muligheder for en Indtægt ved det lokale 
Stævnearrangement, stort eller lille, all 
som Forholdene betinger det, men under 
alle Omstændigheder tilstrækkelig til at 
virke opildnende pan den Ungdom, der 
venter pan at Flyvesagen i Danmark fra 

120 

at være passiv ganr over til nt blive ak
tiv - det sker efter den 23. Sept.embel", 
naar Danmarks første Flyvedng er ind
viet. 

Flyvedagens Ledelse lægges i Hænder
ne paa et fremtrædende Præsidium, hvis 
Navne vil blive bekendtgjort senere. Der 
er nedsat en Arbejdskomitc til Varetagel
se af Dagens praktiske Opgaver med Re
præsentation for Luf'tfartsdirektoratet, 
Statens Luflfnrlslilsyn, Hærens Flyve
tropper, Marinens Flyvevæsen, Danske 
Flyvere, DDL, Motor-, Svæve- og Model
flyveunionerne, Ambulanceflyvetjenesten, 
Pressens Luftfartsmedarbejdere, Redak
tør Jørgen Snnclvad, Kaptajn Foltmnnn 
- og som Flyvedagens Sekretærer virker 
Generalsekretær Sv.-Aa. Dnlbro og Re
daktør Povl Westphnll. 

Fly,nlngens ForsikrInger - Alle ForsikrInger 

A. JESSEN & CO.s Eftf. 
Assurandører 

V. Thomsen Otto Thomsen 

VESTERPORT 
C. 9189 - 9596 

Midlertidig Adresse: Hammerh:hsgade 14 

til Halefinnen. De tre Ophængningspunk
ter har Gummidæmpere. 

Heaklionsmotoren (Fig. 2) er af en ny 
og særlig original Konstruktion. Dens 
eneste arbejdende Dele er smaa Bladfje
derventiler, monteret i et Gitter pnn Mo
torens Forside. Ventilerne bestanr af 126 
dobbelte rektangulære Blade nf meget 
tyndt FjedersIani. De er formede, sanle
des al de let trykkes mod hinandens In
derkanter, og pna den Mnade danner 
Spærreventiler, som lukker Gitteret ved 
Tryk indefra, men aabner ved Tryk ude
fra. De erstatter pan den Mande den nor
male roterende Kompressor. Tværs over 
Gitterets Inderside ganr fire horisontale 
Profiler, som giver Venturivirkning, og 
desuden er der pan det monteret ni 
Brændstofstraalespidser og tre Starl
straalespidser. Foruden et sædvanligt 
Tændrør, som anvendes til Starten, fin
des ingen andre Dele i Forbrændings
kammeret, der er formel som et Rør 
med 60 cm Diameter og en Længde af ca. 
3,5 m. Denne rørformede Del er lavet af 
flere Stykker og svejset sammen af cy
lindriske Plader. 

Motorens Virkemaade baserer sig paa, 
at den gennem Gitteret indstrømmende 
Luft ved Bombens Marchkraft, omkring 
600 km/T, tvinger Luft gennem Ventil
bladene ind i Forbrændingskammeret, 
hvor den blandes med Brændstoffet og 
eksploderer. Af det derved opstaaede 



Tryk lukkes Ventilerne, Gasmassen tvin- 6 1 
ges ud gennem Røret og leverer herved ·:_ -.. ----~_:::.__ I ~ den fremdrivende Kraft. I Forbrændings-
kammeret dannes da et Undertryk, som i 
Forbindelse med det ydre Overtryk faar ;;:::=:::l~it.~;_'-,L.-------
V Pntilerne til at aabne sig og slippe en 
ny Ladning Luft ind i Forbrændingskam-
meret, hvorved Processen gentages. For-
bræp.dingsfrekvensen, som beror paa For 
brændingskammerets Resonansfrekvens, 
er omkring 45 pr. Sekund. Reaktionsmo
toren virker altsaa omtrent som en een
cylindret Totaktsmotor ved 2700 0 /M. 

Motoren drives med almindelig Motor
benzin med ganske lavt Oktantal, hvilket 
er en Forklaring paa dens meget daarlige 
termiske Virkningsgrad. Effekten svarer 
omtrent til 725 HK fra en almindelig 
Flyvemotor, hvorved Brændstofforbruget 
er omkring 30 1 i Minuttet, i hvilken Tid 
Bomben flyver 10 km. Dette Forbrug er 
omtrent det samme som i en fuldbelastet 
•Lancaster • Bombemaskine med 6000 
HK. 

Motoren er forsynet med en sindrig au
tomatisk Brændstofregulering. Et enkelt 
Pitotrør øger Brændstoftilførslen ved 
øget Hastighed, medens en Membrandaa 
se søger al mindske Brændstofforbruget 
med øget Højde. Skulde Trykket i For
brændingskammeret naa den farlige Vær
di, nedskærer det mindskede Tryk i 
Brændslofbeholderen Brændstofinsprøjt
ningen og genopretter normale Forhold. 

Bomben kan startes enten fra el Luft
fartøj, som bærer den paa Ryggen, eller, 
hvad der er mest anvendt, fra en Start
rampe paa Jorden. Efter at Brændstof og 
Luft er fyldt paa, samt Kur , Højde og 
Distance indstillet, kobles en Luft- eller 
lllflaske til el Indtag paa Bombekroppen, 
og samtidii:; kobles en Strømkilde til 
Tændrøret. Der aabnes for Brændstoffet, 
som begynder at sprøjte gennem de ni 
Mundstykker i Forbrændingskammerel 
sammen med Luft fra de tre Startmund
s tykker. En Gnist fra Tændrøret tænder 
Blandingen, og Motoren arbejder da som 
en kæmpemæssig Blæselampe uden al 
afgive nævneværdi!{ Reaktionskraft. Naar 
Motoren er tilstrækkelig varm til at star
te selv, kobles Strømmen fra Tændrøret, 
oi:; Maskinen sendes afsted ved Hjælp at 
Raketter, ladet med Benzin og flydende 
Ilt. Bomben accelererer hurtigt langs 
Rampen og hjælpes herunder i alt større 
Grad af Motoren. Hastii:;heden skal naa 
op til 350 km/T, inden Maskinen forla
dPr Rampen, d~ls fordi Planerne ikke 
bærer før ved 250 km/T , dels fordi 
Rcaklionsmoloren ikke fungerer tilfreds
stillende ved lavere Hastighed . Naar Bom
ben har forladt Hampen, øges Hastighe
den lidt efter lidt til ca. 600 km/T, hvor 
Ligevægt opnaas mellem Drivkraft og 
Modsland. 

Temperingsanordningen er bygget som 
en Luftlag, beslaaende af en roterende 
Propel paa Bombens Næse, oi:; et Tælle
værk. Delle indstilles paa den ønskede 
Distance, og alt eftersom Propellen rote
rer, drejer Tælleværket tilbage mod 0. 
Efter ca. 60 km Flyvning armeres Bom
ben, og 60 km, før Maalet naas, startes 
Radiosenderen i de Bomber, der er forsy
net med en saadan. Naar Tælleværket 
naar til 0, udløses i Bombens Hale en 
Anordning, der blokerer alle Styreorga
ner, hvorved Maskinen gaar paa Næsen i 
en stejl Dykning. Af Centrifugalkraften 
kastes del resterende Brændstof mod 

Fig. 2. Reukllonsmotoren I den flyvende 
Bombe V-1. Øverst Tværsnit af »Moto
ren«, der viser, hvorledes Luften Indsu-

ges og blandes med Brændstoffet, 

Tankens Overdel, saa al Motoren stop
pes. Idet Maskinen rammer Jorden, brin
ges Sprængladningen lil at eksplodere af 
et Tændrør i Bombens Næse og Bug. 
(Flight 6. Oklbr. 1944). 

Bekæmpningen af de flyvende Bomber 
voldte Englænderne meget store Besvær
ligheder, skønt man gennem Luftrekog
noscering mod den franske Kyst og i:;en
nem anden Efterretnings tjeneste stort set 
var forberedt. Forsvarsplanen omfattede 
en BaJJonspærring umiddelbart udenfor 
London, et Luftværnsbælte ved Kysten og 
rt Jagerforsvur over Kanalen. 

Hovedforsvaret synes at have været Ja
gernes Lod, skønt disse havde mange 
Vanskeligheder at b ekæmpe, For del før
ste var der meget faa Jagertyper, som 
havde tilstrækkelig Has tighed til al ind
hente Bomberne under vandret Flyvning, 
og de langsommere Typer maatte derfor 
bekæmpe dem under Dykning. En Meto
de, som med Held anvendtes af dygtige 
Flyvere paa de hurtige Jagere, var at ind
hente Bomberne og siden med Plantip
pen vende dem om paa Ryi:;i:;en, hvoref
ter de umiddelbart styrtede ned. 

Bomberne var meget svære at opdage 
paa Grund af deres store Hastighed oi:; 
lave Flyvehøjde, især da de i Heglen af
fyredes i skyet Vejr. Beskydningen skul
de endvidere ske i højst 300 m Afstand, 
dog ikke saa tæt, al Flyveren risikerede 
sin egen Maskine. En stor Andel i Frem
gangen heri fik een af Sir Thomas Mpr-

ton konstrueret Afstandsmaaler, som ikke 
kostede mere end 1 shilling. 

Af de Bomber, som Jagerne maatte 
lade slippe igennem, har Luftværnet kun
net skyde 74 % ned, medens Ballonspær
ringen opfangede 15 % af de resterende. 
Alt i alt menes 70 % af de affyrede 
Bomber i Slutningen af Bombeangrebs
perioden at være uskadeliggjort, medens 
kun 9 % naaede Maalel; de øvrige 20 % 
styrtede af sig selv paa Grund af Kon
struktionens Usikkerhed. 

Luftfartforsikringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Central 1.2.793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes af et
hvert Forsikringsselskab, der er tilknyt
tet Poolen, samt DD L's Billetkontorer 
I Industribygningen og I Lufthavnen. 

En Nyhed 
for Svæveflyverne 

Slarlspll for Svæveplaner ved J. v. Staf
feldl. Udgivet af Dansk Svæveflyver 
Union. Pris Kr. 1,00. 

Det lille Hefte afhjælper et længe føll 
Savn, idet der ikke tidligere har forelig
i:;et nogen Vejledning i Anvendelsen af 
Slartspillet eller Beskrivelse af de for
skellige Typer. I en kort og klar Form 
redegør Forfatteren for dette og ledsager 
Teksten med mange Tegninger oi:; Dia
grammer. 

Svæveflyveledere, Spilførere og iøvrigl 
alle aktive Svæveflyvere vil have god 
Nvl.te af Heftet, og det koster, som oven
for nævnt, kun Kr. 1,00. Faas ved Hen
vendelse til Dansk Svæveflyver Union, N. 
Farimagsgade 3, København K. 
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ll<A\IF·-§IAl\l~IEI li IKA\§ll~lUIP D EN smukke Tanke, der laa bag Royal 
Air Force - Stævnet belønnedes i 

fuldt Maal. Der var over to Hundrede 
Tusinde Tilskuere i Kastrup, det betød 
over 1h Million Kroner til de Familier, 
der bomberamtes ved RAF's Angreb paa 
Gestapo-Hovedkvarlererne i Aarhus, Kø
benhavn og Odense. Desværre fik Stæv
net, paa Grund af daarligt Vejr over 
Tyskland ikke det store Formal, som 
HAF havde haabet paa, men Opvisnin
gen bød alligevel paa Oplevelser, der vil 
blive husket, først og fremmest de reak
tionsdrevne •Meteor •-Maskiner, de Havil
lands nyeste Produkt. Disse fantastisk!' 
Maskiner viste først deres utrolige Hastig
hed i en eksemplarisk Formationsflyv
ning, og der~fter var der en enkelt af de 
navnløse , Meteor •-Piloter, der gav en 
blændende J{unstflyvnings-Opvisning. Han 
steg mod Himlen med 1000 Kilometers 
Hastighed og dykkede ned med en Fart, 
der var hurtigere end Lydens. 

Men foruden •Meteor •en var der man
ge andre engelske Maskiner i Luften ved 
HAF-Stævnet, bl. a. Typhoon-Jagere, som 
med Rakelkanonerne sænkede •ANDERS 
AND •• den gamle tyske Diesel-Skolema
skine fra Blohm & Voss. 

Der var Formationer af Ternpest-Ja
gere og Mosquito -Maskiner, og en for
nem Kunstflyvning af tre Spitfirejagere, 
som afsluttede den pompøse og meget 
vanskelige , The Prince of Wales Fea
ther•, hvor de to Maskiner looper i Bue 
ud til Siden, medens den tredie gaar lod
ret op og slutter i et Loop. 

Paa Jorden havde den danske Arran
gemeritskomite Hovedæren for Sukcessen . 
Formanden for Pressens Luftfartsmedar
bejdere, Hedaklør Leif Il. Hendil , Hr. Wil
liam Cars tensen. ORS. Børge Moltke Leth 
og Kaptajn John Follmann havde lagt cl 
stort Arbejde for Dagen. Navnlig havde 
Kaptajn Follmann ydet en fortræffelig 
Indsats gennem sin Organisation af Til
skuerpladser, Tilkørselsforhold, Parkering 
af Cykler og Biler; for hans Vedkom
mende klappede det kæmpemæssige Ar
rangement. 
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Vi bringer her nogle Hillecler fra Begi
venheden. 

Paa det første Billede passerer Dron
ningen det engelske Æreskompagni led
saget af Group-Captain Hill. 

Nederst ses de 8 •Meteor •-Maskiner i 
Formation over Kastrup, derefter et Nær
billede af den lavhjulede, to-motorede 
propelløse Maskine, som indtil 15. ,Juli 
var paa •secret list •. 

2 • al • 
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.FLYVNINGENS 
-BØGER 

»SO Sekunder over Toklo« af T e d W. 
L a w s o n, oversat efter den amerikanske 
Originaludgave af Ritmester J. H. R an t
z a u. Povl Branners Forlag. 208 Sider. 
Kr. 9,75. 

I April 1942 foretog amerikanske Fly
vere under General Doolittle's Ledelse det 
første Bombetogt indover selve Japan, og 
en af Deltagerne, Flyveren Kaptajn Ted 
Lawson har skrevet en meget spændende 
Bog om dette fantastiske Togt. Der deltog 
16 tomotorede Bombere med en Besæt
ning paa ialt 80 Mand i Togtet; Forbere
delserne var blevet truffet i al Hemmelig
hed, Hangarskibet •Hornet • bragte An
grebsstyrken helt ind til nogle faa Hun
drede Kilometer fra den japanske Kyst, 
og herfra startede de 16 Maskiner mod 
forskellige Maal. Efter at Bomberne var 
kastede, fortsatte Maskinerne til Kina, 
hvor de landede paa vidt forskellige Ste
der og under meget dramatiske Forhold. 
Nogle af dem naaede dog ikke saa langt, 
de blev tvunget til at lande i Japan, og 
Besætningerne maatte lide den Skæbne at 
blive henrettede af Japanerne. 

Samtlige Maskiner, som naaede over til 
Kina, blev helt eller delvis slaaet i Styk
ker under Landingen med Undtagelse af 
een, og Besætningerne maatte gennemgaa 
store Lidelser, inden de langt om længe 
fandt frem til Egne, hvor de var i Sikker
hed for Japanernes Eftersøgninger. Saa 
fulgte Hjemrejsen: de blev hentet i 
Transportflyvemaskiner og fløjet via In
dien, Nordafrika, det sydlige Atlanter
hav og Sydamerika tilbage til U.S.A. At 
de modige Mænd ved Tilbagekomsten til 
Amerika blev modtaget med stormende 
Begejstring, kan man nok forstaa; de 
havde paa en mesterlig Maade gennem
ført et Vovestykke af Format. Doolittle's 
Bombetogt over Japan var et af de fine
ste psykologiske Skaktræk, der nogensin
de er foretaget. Det overrumplede fuld
stændig Japanerne, hvis ubegrænsede 
Selvtillid fik et alvorligt Knæk. 

»10 R.A.F. Drenge«, af Oberstløjtnant 
At h o 1 For b es og Kaptajn Hubert 
A 11 e n, oversat fra Engelsk efter T e n 
F i g h t e r B o y s. Povl Branners For
lag. 180 Sider. Kr. 7,75. 

Slaget om Storbritannien i Efteraaret 
1940, hvor det tyske Luftvaaben prøvede 
paa at udbombe England, blev vundet af 
Royal Air Force's unge Jagerflyvere, som 
i denne Periode næsten præsterede det 
ufattelige. Døgn efter Døgn, Uge efter Uge 
mødte de Fjenden i Luften, med sammen
bidt Energi tog de Kampen op - Oi( tll 
sidste _maatte Angriberen give op. I •10 
R.A.F. Drenge« fortæller ti unge Jager
flyvere om deres Kampe i Luften i disse 
kritiske Uger, og mere friske, uforfær
dede og spændende Beretninger skal man 
lede længe efter. I Gruppen fløj de ud, 
men paa Hjemturen savnedes ofte en 
Kammerat eller lo. Give sig hen i Sorgen 
over en mistet god Kammerat var der ik
ke Tale om. De drak et Glas til hans Min
de og gik saa videre til deres Arbejde. 
Flere af disse ti R.A.F. Drenges Beretnin
ger ender med: •Siden dette blev ned
skrevet, er Diggy (eller hvem det nu var) 
faldet i Kamp.• 

Det er en Bog, som taler til danske 
Hjerter. 

»Verdens yngste Piloter« af A. van 
W els en e s, oversat fra Hollandsk af 
B o d i 1 A n k e r L a r s e n. Povl Bran
ners Forlag. 162 Sider. 

To unge Hollændere, Jan, der er 18 Aar 
og gear paa Handelsskole, og Kim, der er 
17 Aar og gaar i 2den Gymnasieklasse, 
vinder de to Førstepræmier, som Det Hol
landske Luftfartselskab har udsat for de 
bedste Stile om det hollandske Flyvevæ
sen, og disse Præmier beslaar i en gratis 
Flyveruddannelse. Begge de unge Menne
ske klarer Certifikatprøverne. Efter over
staaet Eksamen bliver de inviteret paa 
Sommerferie af en Slægtning i London, 
hvor de overværer Starten til en interna
tional Flyvekonkurrence Jorden rundt. 
Der deltager ogsaa en hollandsk Maskine 
i denne Kapflyvning, en af KLM's tomoto
rede Trafikflyvemaskiner. I sidste Øjeblik 
maa Besætningen imidlertid melde For
fald paa Grund af pludselig indtruffet 
Sygdom, og nu kommer de to unge 
Mænds store Chance. Jan og Kim entrer 
om Bord i den hollandsk!! Maskine, faar 
Motorerne i Gang, og starter til Turen 
Jorden rundt. De er alene i Maskinen Or:( 

oplever selvfølgelig en Masse under den 
lange Flyvetur, som de klarer med Glans 
for til Slut at vende hjem som lo Luft
helle. 

Det er en Bog for Ungdommen, som 
sikkert med Begejstring vil følge de to 
ungdommelige Flyveres mærkelige Færd. 

»Flyverlægen« af F r a n k G. S 1 a u g h
t e r, oversat fra amerikansk efter A i r 
S u r g e o n ved U 1 1 a V a 1 e n t i n e r • 
B ran th. Povl Branners Forlag. 366 Si
der. Kr. 9,75. 

•Flyverlægen« er den første Roman. 
som er skrevet om det spændende Liv i 
en af det amerikanske Luftvaabens Træ
ningslejre for Flyvere. Hovedper~onen 
Dr. Craig Thomas, som er en fremragen 
de Kirurg, er Læge ved Hærens Luftvaa
ben, og Skæbnen vil, at hans Døgenigt af 
en Broder, Larry, bliver overført til den 
samme Træningslejr som han. Larry har 
taget sin smukke, unge Kone med sig til 
Lejren. Hun beklager sig indtrængende til 
Craig over Larrys Opførsel, og Craig bli
ver snart klar over, at hun i Virkelighe
den er den eneste Kvinde, han nogen Sin
de kan elske, men af Opofrelse overfor 
den ansvarsløse Broder bøjer han sig for 
denne Kendsgerning og gør alle mulige 
Forsøg paa at redde Broderens Ægteskah. 
De Problemer, der opstaar hos disse tre 
sammensatte Naturer, er fremstillet og 
løst med en · fornem Sans for Drama og 
Realisme. Slaughter har vundet et stort 
Publikum ved sit indgaaende Kendskab 
til og mesterlige Fremstilling af medicin
ske Problemer, og ingen kan undgaa at 
blive fængslet af hais Evne til at skildre 
farlige Operationer. For den flyveinteres
serede Læser er der imidlertid meget an
det, som fængsler i Bogen. Man faar et 
Indblik i Livet i en stor Uddannelseslejr, 
og man faar en Masse at vide om det 
amerikanske Luftvaabens Lægers daglige 
Arbejde blandt de tjenstgørende Flyvere 
og hvordan de meget hyppigt undersøger, 
om Flyverne •er i Form• . 

»Flygåldern« af H a n s O s t e 1 i u s. 
Forlaget Natur och l{ultur, Stockholm. 
155 Sider. 7,25 sv. Kr. (P. Haase og Søns 
Forlag). 

Sveriges mest populære Flyveskribent, 
Hans Ostelius, har i sin nyeste Bog, 
F I y gå l d e r n, skrevet om Flyvningens 
potentielle Muligheder i Fredstid, og han 
giver en Række interessante Skildringer 
af mange af de Opgaver, som Trafikfly
vemaskinen vil kunne løse. Han gør Rede 
for den Luftfartspolitik, der vil blive 
fulgt efter den internationale Luftfarts
konference i Chicago, om den komp:iende 
Lufttrafik over Nordatlanten, over Afrika, 
om Flyvningens Samarbejde med Jernba
nerne og Skibsfarten og mange andre høj
aktuelle Emner. Ind imellem de mange 
lufttrafikale Emner fortæller Ostelius og
saa noget om en Bombeflyvers spænden
de Oplevelser og om de • flyvende Tigre •s 
storslaaede Bedrifter i Kina. F l y g å I
d er n giver Læseren noget at tænke 
over, ikke mindst med Henblik paa Frem
tidens Magt- og Trafikproblemer. Det er 
en Bog, som ikke alene er spændende og 
underholdende - men ogsaa belærende. 

»Bomberkommandoen«, Det britiske 
Luftministeriums autoriserede Beretning 
om Bombeflyvernes Virksomhed fra Kri
gens Udbrud til Juni 1942. Oversat af 
Kaptajn J o h n F o 1 t m a n n. Povl 
Branners Forlag. 210 Sider. 

Bomberkommandoe-n er en of
ficiel, men absolut ikke nogen tør Beret
ning om R.A.F. Bomber Command's Ar
bejde fra 1939 til Juni 1942. Den fortæller 
om alle Bombetogterne i de første Par 
Aar til Tyskland, Norge, Danmark, Italien 
o.s.v. Om Invasionen af England, der al
drig blev startet, fordi R.A.F. Nat efter 
Nat ødelagde Tyskernes Forberedelser 
med deres Titusinder af Pramme. i Kanal
havnene. 

Læserne faar alt at vide om Flyvernr.s 
Uddannelse, om Maskinerne m. m. Man 
faar Besked om de Spørgsmaal, som ogsaa 
Folk i Danmark stadig diskuterede: 
•Hvorfor gør England ikke det, hvorfor 
bomber de ikke der? • 

Bogen fortæller om, hvordan Planlæg
gelsen af Bombetogterne gaar for sig, og 
man faar et lille Indblik i den vældige Or
ganisation, som staar bagved de mange 
Bombeangreb mod Fjendens Territorium. 
Man faar ogsaa noget at vide om, hvor
dan den engelske Flyvemaskineindustri 
saa at sige spyede de store Bombeluftfar
tøjer ud paa Sarnlebaand, kort sagt: det 
er en Bog, der fortæller en Masse om alt 
del, der skete indenfor den engelske Bom
berkommandos Virksomhed. 

»Slaget om Storbritannien August
Oktober 1940«; officiel Beretning fra det 
engelske Luftministerium. Oversat af 
Kaptajn J o h n F o 1 t m a n n. Povl Bran
ners Forlag. 48 Sider. Kr. 1,85. 

Perioden fra 8. August til 31. Oktober 
1940 vil altid komme til at staa som en 
af de store i Englands Historie. Tysker
ne havde erobret store Dele af Europa, 
Frankrig var brudt sammen, og nu skulde 
England bringes til Underkastelse. Vældi
ge Flokke af Bombeluftfartøjer sendtes 
ind over de engelske Byer, Bølge efter 
Bølge væltede ind over Øriget, der nu 
kæmpede helt alene. Men England holdt 
ud, i tre lange Maaneder kæmped_e R.A.F.s 
unge Jagerflyvere en heltemodig Kamp 
og tvang Fjenden til at opgive sine Pla
ner. Det tyske Luftvaaben led sit første 
store Nederlag. •Slaget om Storbritannien« 
er en spændende Beretning om en for
holdsvis lille Skare unge Mænds modige 
Indsats. 
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Mosqullo XVI med tryktæl 1(11blne. 

Ny britisk Luftliner. 
I en ikke nltfor fjern Fremtid vil Eng• 

lænderne fan Rnndighed over en Lurt
liner, som bande med Hensyn til Slnr
relse og Udstyr vil være noget for sig 
selv. Det er Brislol Typen 167, som vil 
blive kaldt Brnbazon I, opkaldt ef'll!r 
Lord Brabazon, der var Formand i den 
Regeringskomite, som skulde udpege de 
civile Flyvemaskinetyper, som Storbri
tannien havde Brug for efter Krigen. 

•Brabazon c er den største Landflyve
maskine, der hidtil er blevet bygget i 
England, og den rummer mange nye En
keltheder. Dens Spændvidde er 70,1 m, 
Kroppens Længde 53,95 m og Højden er 
15,85 m (maalt til del øverste af Halefin
nen). Luftfartøjets Fuldvægt er 113.375 
kg, og Tornvægten er 58.955 kg. •Braba-

zon • er bygget til Flyvninger uden Mel
lemlanding mellem London og NewYork. 
Den er udstyret med tryktæl Kabine, og 
under Hejserne i den normale Flyvehøj
de, som er ca. 6.000 m, vil der blive ved
ligeholdt et Lufttryk i Kabinen , som sva
rer til en. 2.400 m. 

Luftfartøjets Indretning minder merl' 
om en Passagerdamper end om en Flyve
maskine. Ovenover Roden af Bæreplaner
ne er der indrettet en rummelig Spise
salon, i hvis ene Hjørne der findes en 
Cocktail-Bar. Ved Siden af Spisesalonen 
findes et stort Køkken, hvor Maden bli
ver tilberedt bande I il Passagerer og 
Mandskab. Spisesalonen kan ogsaa benyt. 
tes som Biografteater. 

Forude og agterude for Spisesalonen, 
og en lille Smule længere nede en,\ den-

En Formation af Mosquito-Musklner, 
Bevæbningen bcstaar af 4 20 mm Kanoner og 4 Maskingeværer. 
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ne, er en Række Kahyller oi: Toiletter. 
Hver Kahyt kan indrettes med lo, fire cl
ler seks Køjepladser, og naar alle Ka
hytterne indrettes med Plads til seks Per
soner, er der Soveplads til ialt 80 Perso
ner. Paa kortere Rejser, hvor der ikke 
behøves Køjepladser, kan , Brabazon • 
medføre 224 Passagerer. Til Rejser paa 
ca. 2.400 Kilometers Længde kan der 
medføres 120 Passagerer. 

Bagage og Fragt medføres i lo stol'<' 
Rum under Gulvet, og det samlede Rum
indhold er her 26,6 m~. Der er tre Døre 
i Kroppen foruden flere Reserveudgange. 
Besætningen bestaar af fem Mand : Luft
kaptajn, Andenflyver, Navigatør, Radio
telegrafist og Flyvemekaniker. 

Et af Problemerne ved Bygningen af 
en ~aa stor Landflyvemaskine var ni ud
styre den med el tils.trækkeligt kraftigt 
Understel, men denne Vanskelighed er 
blevet løst pnn tilfredsstillende Maade. 
Under hver af de yderste Motorer C'r et 

»Corsair«-Jagere om Boi 
parat ti 
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tohjulet Understelsben, og el tredje to
hjulet Understelsben er anbragt under 
Kroppens Næse. 

Luftfartøjet er udstyret med olll' Bri
slol Centaurus luftkølede, ventilløse Mo
torer hver paa 2.500 HK, som er anbragt 
i Tandem med to Par paa hver Side af 
Kroppen. Motorerne er anbragt inde i 
Planerne. 

· Luftfartøjets Hastighed skal være ca. 
400 km/T, og dets Rækkevidde er 8.000 
km, d. v. s. en tilstrækkelig Sikkerheds
margin til en Flyvning England- U.S.A. 

Ny Mosqui•o-Type. 
R.A.F. har faaet en Mosquito-Type, 

som er udstyret med en tryktæt Kabi
ne, der gør det muligt for den at ope
rere i Højder paa ca. 10.000 m. Den 
har Typebetegnelsen Mark XVI og har 
været anvendt til Bombeangreb mod 
Maal i Tyskland, hvorunder den med
førte en Bombelast paa ca. 2.000 kg. 
Den er ogsaa blevet taget i Brug af 
Kystkommandoen. 

Hangarskib I Stillehavet, 
I Japan. 

Falrey »Flrefly« paa Jorden med sammenklappede Planer. 

Fairey »Firefly«. 
Den britiske Marines nye Jager og 

Rekognosceringsfartøj er Typen Fai
rey >Firefly«. Den har en Spændvid
de paa 13,56 m, en Længde paa 11,28 
m, og dens Højde er 4,14 m. 

Den er udstyret med en Rolls Roy
ce Griffon Motor, og den er bevæbnet 
med fire 20 mm Kanoner i Planerne. 
Af Hensyn til Anvendelsen fra Han
garskibe, er Planerne indrettede til at 
kunne klappes tilbage langs med 
Kroppen. Besætningen bestaar af Fly
ver og Observatør. 

Underjordiske 
Værksteder. 

Den svenske Flyvemaskinefabrik SAAB 
har - af Hensyn til Krigsfaren fra Luf
ten - ladet indre lle nogle store Fabriks• 
lokaler inde i et Bjerg et godt Stykke 

under Jordens Overflade. Gennem en 
vældig Port kommer man ind i et sturt 
Rum, som er sprængt ud af Granitmas
serne, og derfra føre r Elcvatorrr 35 m 
ned til de underjordiske, toetages Værk
steds- og Fabrikslokaler. Man kan ogsaa 
komme derned gennem en lang Tunnel, 
eller man kan benytte en rullende Trap
pe, der automatisk sættes i Bevægelse, 
naar man passerer en Fotocelle. 

Ved Hjælp af de nyeste tekniske Incl
rrlninger har man sørget for, at Perso 
nalet ikke føler sig • indestængte i de un
derjordiske Arbejdslokaler. I alle Lokaler 
er der bl. a. ophængt en Tavle, som hele 
Tiden viser, hvordan Vejret er over ,Tor
den: om det er taaget, Regnvejr, Solskin 
el. 1. , .. 

For• idebWedet: ----

Hawker »Taifun« Jagere udatyret 

med Raketprojektiler. 

Hawker Ternpest er Verdens hurtigste Jager. 
Den har en Napler Sabre Motpr paa 2200 HK og Propellen er 4-bladet. 

125 



Modelflyvekonference • 
I Stockholm 

Fra Modelflyvekonferencen. Fra venstre: Lennart Poppius, K. Flensted-Jensen, 
Ing. G. H. Derantz, Red. Pii.rttily Virkki og Yngve Norrvi. 

D EN 18. og l!J. ,Juni holdtes der i 
Stockholm en l\Iodelflyvekonference, 

hvori deltog: Fra Sverige 1. Instruktøren 
for Modelflyvningen Ing. G. H. Derantz og 
Lederen af KSAK's Informationsafdeling 
Yngve Norrvi, fra Finland Instruktør i 
Finlands Flygfiirbund Løjtnant Lennart 
Poppius og Hedaklør Piirttily Virkki og 
fra Danmark Formanden for DANSK 
MODELFLYVER UNION Kommunelærer 
Knud Flensted-Jensen. 

Konferencen, der fik et yderst vellyk
ket Forløb, strakte sig over iall 14 Ti
mer, saa man vil kunne forstaa, at <ler 
var Tale om et grundigt Stykke Arbejde, 
~om iøvrigt gik ud paa at udarbejde For
slag til ensartede Regler fo1 Modelflyv
ningens praktiske Udøvelse i Norden. Ef
ter at de forskellige Landes Hepræsentan• 
ter hver havde gjort Rede for Forholdene 
i de respektive Lande, tog man fat paa 
Gennemarbejdningen af Reglerne for 
Klasseinddeling, Rekordsætning, Afhol
delse af Konkurrencer m . m. Det er af 
Betydning al fremhæve, at alle Punkter 
paa Dagsordenen fik en saa grundig og 
alsidig Gennemarbejdning, at alle Forsla
gets enkelte Punkter kunde vedtages en
stemmigt. 

Yngve Norrvi, ~om ,·ar Konferencens 
Sekretær, har udarbejdet en Prot,okol 
over Konferencen, og denne er nu under
skrevet af Deltagerne og Kopier tilsendt 
de respektive Landes Modelflyveorgani
sationer til Viderebehandling. Bl. a. er 
det Meningen, at Resultatet skal forelæg
ges de tre Landes Organisationers be
sluttende Myndigheder til Godkendelse, 
og det er Konferencedeltagernes- Ilaab, at 
de udarbejdede Hegler kan hlive vedta~cl 
uden for store Ændringer, saa at de kan 
træde i Kraft den 1. Januar 1946. Hvad 
det betyder for Samarbejdet mellem de 
nordiske Landes Modelflyvere, behøver 
man vist ikke nærmere paapege. 

Efter I{onferencens Afslutning den 19. 
Juni afholdtes der en Pressekonference 
paa KSAK, hvor de forskellige Konferen
cedeltagere overfor Pressens Repræsen
tanter gjorde Rede for og begrundede de 
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enkelte Forslag. Nedenfor skal i Korthed 
gengives den Klasseinddeling, man ene
des om at foreslaa til Afløsning af de tre 
Landes nugældende. 

1. Flyvemodellerne opdeles i to Katego
rier: Udendørsmodeller og Indendørs
modeller. 

2. Udendørsmodellerne opdeles i to Grup
per: Normalmodeller og Specialmodel
ler. 

11. Indendørsmodellerne deles i Stokmo
deller og Kropmodeller. 

4. Udendørsmodellernes, Gruppe: Normal
modeller deles i tre Undergrupper: 
Svævemodeller, Gummlmotormodellcr 
og Forbrændingsmotormodeller. 

5. Svævemodellerne deles i tre Klasser: 
S 1: Planareal: Maksimum 15 clm2

• 

Kroptværsnit frit, 
Vægt fri. 

S 2: Planareal: 24--26 dm2 

L2 
Største Kroptværsnit: mindst 

300
• 

Vægt mindst 400 g. 
(Denne Model, Per Weishaupts 
Nordiske Pokalmodel, tænkes an
vendt ved Landskampe). 

S 3: Planareal mindst 30 dm2
• 

Kroptværsnit: frit, 
Vægt: Maksimum 4000 g, 
Planbelastning: mindst 15 g/dm 2

• 

Spændvidde: Maksimum 300 cm. 
6. Gummimotormodellerne deles ligeledes 

i tre Klasser: 
G 1: Planareal: Maksimum 5,5 dm2

, 

Kroptværsnit: frit, 
Vægt: fri. 

G 2: Planareal: 6-11 dm2
, 

St K 
. . d L2 ørste roptværs111I: mm si 

200
, 

Planbelastning: 12,5- 50. 
G 3: Wakefieldmodellerne. (Anvendl'S 

ved Landskampe). 
Planareal: 12,5- 13,55 dm2

• 

Vægt: mindst 226,7 g. 
L2 

Største Kroptværsnit: mindst 
100

. 

7. Forbrændingsmotormodellerne har kun 
een Klasse (indtil videre). 
F: Planbelastning: 15-50 g/dm2• 

L2 
Største Kroptværsnit: mindst 

200
• 

Motorvolumen: Maksimum 10 cm1. 

8. Indendørsmodellerne: 
A: Planareal: Maksimum 2 dm 2. 

Il: Planareal: Maksimum 3- 6,5 dm~. 
C: Planareal : Maksimum 7,5-10 dm". 

(A, B og C: Stokmodeller). 
D: Planareal: 3-6,5 dm2• 

Største Kroptværsnit: mindst L~ 
100 

(D: Kropmodeller). 

For samtlige Normal- og Indendørsmo
deller gælder de hidtidige Regler for 
Haleplanets og Kroplængdens maksimale 
Størrelse. 

Desuden vedtoges det paa I{onfcrencen 
at foreslaa, at der ved fors.te givne Lej
lighed bør rettes Henvendelse til F.A.I. 
med Forslag om Oprettelse af inlernu
tionale Modelflyvediplomer, forslagsvis 
kaldt A-, B- og C-Diplomer. Disse skal 
kunne erobres med Modeller i Klasserne 
S 2 og G 3 efter følgende Krav: Tre Flyv
ninger udført paa samme Dag med ne
denanførte Minimumslider (ikke Gen
nemsnilstider). Flyvningerne behøver 
ikke at være i umiddelbar Rækkefølge. 
Højstarl med 100 m Snor for S 2 og 
Jordstart for G 3. 

S2 G3 

A-Diplom 1 Minut 1 Minut 
8-Diplom 21/ ~ Minut 2 Minutter 
C-Diplom 31/2 Minut 21/2 Minut 

Pladsen tillader desværre ikke al gaa 
nærmere ind paa de mange andre Detail
ler, som behandledes paa Konferencen, 
men jeg skal slutte med at udtale Ønsket 
om, at det man lykkes at naa til Enig
hed om Konferencens Forslag uden for 
mange Ændringer. Den 1. Januar 1946 
skulde de nordiske l\Iodelflyveregler mr
get gerne være en I{endsgernin,:: til Gavn 
for Udviklingen af et frugtbringende 
Samarbejde mellem Nordens l\lodelfly
vere, 

Knud Flc11stcd-,Jc11se11. 

N~hed! 
Den flyvende Fæstning, 
amerikansk Dagbomber, m. Tegn. 4.35, 

og saa er der den kendte 

,,Mo.squito'•, 
der bombede Shell-Huset, 
Byggesæt m. Tegn . .2.85. 

l'il De bygge Modeller? 
- Selvfølgelig købes de i 
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Fra 3~Landskampen 
F RA den finsk-svensk-danske Lands

kamp i Stockholm, hvorom FLYV 
fortalte i Juli Nummeret, bringer vi her 
nogle Billeder. 

Øverst ses Generalsekretæren i KSAK , 
Oberst H. Enell hilse paa det danske Hold , 
fra venstre : Knud Flensted-Jensen, Børge 
Hansen, Hobro MF, Hans K. Lassen og 
Erik Bugge, begge MF •Stratusc og yderst 
tilhøjre Kjeld Enevold Nielsen, O.M.-F. 

Paa det næste ses Hans K. Lassen med 
sin store smukke Svævemodel, der er en 
•Storebror• til D.M.U. Modellen •Holger 
Danske•. 

Og endelig præsenteres de finske Del
tagere, fra venstre Juoko Hirvonen, Juha 
Jernvall, Kai Mellen og Pauli Rosehier. 

den 

17. 

Juni 

En storstilet Modelflyvekonkurrence i Sverige 
Dansk Deltagelse i »Vingarna«s Jubilæumskonkurrencer. 

F OR anden Gang siden Befrielsen har 
Danmark været repræsenteret ved et 

Flyvestævne i Sverige. 
Søndag den 15. Juli deltog 10 danske 

Modelflyvere i Modelflyveklubbi!n • Vin
garna•s Jubilæumskonkurren·cer ved 
Stockholm, og de mødte der ca. 65 Mo
delflyvekammerater fra hele Sverige Og
saa finske Modelflyvere deltog i Konkur
rencerne, medens 2 Nordmænd kun var 
Iagttagere. Danmark var repræsenteret 
ved Aage Høst-Aaris, Carl Johan Peter
sen, Carl Møller Larsen, Mogens Erdrup 
Kjeld Enevold Nielsen og Johs .. Thine~eu, 
alle fra Odense Modrl-FlyVPklub, llørge 
Hansen, Hobro MF, Arne Sparre, MF 
•Condor• , Helsingør, Frank Hendrich og 
Jørgen Larsen, begge fra MF , Cumulusc, 
Holte. 

Flyvningerne foregik fra Skå-Edeby 
Flyvepladsen, ca. 40 knt fra Stockholm, 
hvor et udmærket Terræn i Forbindelse 
med et straalende Vejr skabte saa ideelle 
Forhold, at det blev et Stævne udover 
det almindelige. Resultatet blev da ogsaa 
2 nye svenske Rekorder, foruden de al
lerfineste Tider til adskillige Deltagere. 

Rekorderne blev sat i Klasse S 1 af 
Lennart Larsson, Våsteriis, der opnaaede 
Tiden 1 Time 5 Minutter 17 Sekunder, og 
i Klasse S 2 af Lars Persson, Ostersund, 
der fik noteret Tiden 1 Time oµ 2 Minut
ter. 

Konkurrencen begyndte Søndag Formid
dag Kl. 11 og var arrangeret saaledes, 
at Starter med baade Gummimotor- og 

Svævemodeller paabegyndtes med det 
samme. Stævnet var vel arrangeret, (vi 
kan vist lære et og andet om Stævne
organisation i Sverige) og Vejret var fint, 
næsten ingen Skyer paa Himlen, ingen 
Vind og godt med Termik. 

Resultaterne blev: 
Klasse S 1: 1) L. Segerfeldt, • Vingar

na •, 4.32,2, , 2) K. Simelius, Finland, 
4.14,2, 3) C. J . Petersen, Danmark, 3,16,0. 

S 2: 1) G. Kallen, Gamen, Norrkoping, 
4.15,7, 2) R. Lowen-Aberg, •Vingarna•, 
3.49,0, 3) R. Andersson, do., 3.45,9. 

G 1: B. Blomgren, •Vingarna•, 3.24,5, 
2) S. Sandberg, Ostersund, 2.41,5. 

G 2: 1) Ellilii, Finland, 3.07,8, 2) K. E. 
Landegren, Viisterås, 2.13,9. 

En Holdkonkurrence mellem O.Ml.-F. 
og • Vingarna , vandtes overlegent af 
• Vingarna •, ligesom • Vingarna • vandt 
den nationale Holdkonkurrence. 

Men Stævnet var ikke Slut med Sønda
gens Flyvninger. Hele Ugen varede Kon
kurrencerne i Anledning af Klubbens 10 
Aars Jubilæum, og man maa beundre 
• Vingarna c, der tør paatage sig et saa 
stort Arrangement. Hvornaar mon vi her
hjemme ser en Klub indbyde Svenskere, 
Nordmænd og Finner samt Modelflyvere 
fra hele Danmark til en Uges Konkurren
cer? Det bliver vel næppe snart, men 
nu imødeses med Længsel den Dag det 
sker. 

Billedet viser 5 fra det danske Hold: 
M. Erdrup, C. J . Petersen, Jørgen Larsen, 
Arne Sparre og Carl Molin Larsen. 
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Efterretninger for Luftf aren de meddeler: 

1. Danmark. Bekendtgørelse om Ophæ
velse af visse mldlerHdlge Indskrænk
ninger i den civile Luftfart over 
dansk Omruadc. 

Ministeriet for offentlige Arbejder har 
under 22. Juni 1945 ophævet Bekendtgø
relse af 30. November 1939 angaaende 
visse midlertidige Indskrænkninger i den 
civile Luftfa r t over dansk Omraade. 

I Medfør af ovenstaaende bortfalder: 
Forbud mod Flyvning i Skyer, 
Forbud mod Flyvning over 500 m 

Højde, 
Forbud mod Medtagning af Fotogra

fiapparater i Luftfartøjer samt 
Paabud om særlig Mærkning og Ma

ling af Luftfartøjer. 
(E. f . L. Nr. 22-1939 Pkt. 120.) 

De i Medfør af ovennævnte Bekendtgø
relse fastsatte Bes temmelser angaaende: 

Ruter og l{orridorer ved Flyvning 
til og fra Udlandet , 

Flyvl)ruler og Flyveomraader i Ind-
landet, 

Ambulanceflyvning, 
Droskeflyvning, 
Skole- og Træningsflyvning, 
Passage af Krigsfartøjer, 
Særlig Mærkning og Maling af Luft

fartøjer 
er ligeledes ophævet 

(E. f. L. Nr. 22-1939 Pkt. 120.) 

2. Danmark. Ophævelse uf Forbudet mod 
Motorflyvning over dansk Omruade, 
Det under 9. April 1940 af Direktøren 

for Luftfartsvæsenet udstedte Forbud 
mod Motorflyvning over dansk Omraade 
er ophævet. 

3, Danmark. Ophævelse af Forbudet mod 
Svæveflyvning over dansk Omraadr. 
Det under 12. April 1940 af Direktø

ren for Luftfartsvæsenet udstedte For-
bud mod Svæveflyvning over dansk Om
raade er ophævet. 

For Svæveflyvning gælder herefter føl
gende almindelige Regler : 
a) S v æ v e f • y v n ~ n g u d e n f o r b e• 

g r æ n s e t O m r a a d e maa kun fo
retages af Personer med gyldigt Fø
rercertifikat til Svæveplan, og med 
Svæveplaner, der er behørigt indregi
streret og godkendt til udvidet Svæve
flyvning. 

Startpladser for Svæveplaner li! ud
videt Svæveflyvning ligesom Flyvele
der og Startanordning skal være god
kendt af Statens Luftfartstilsyn. 

b) S v æ v e f I y v n i n g i n d e n f o r b e
g r æ n set O m r a a d e kan foreta-

Kampsax 

ges efter de hidtil gældende Regler, 
hvoraf skal fremhæves: 

I. Svæveflyvningsomrandet skal være 
godkendt af Statens Luftfartstilsyn. 
Saafremt et Omraade ønskes god
kendt, indsendes Andragende herom 
gennem Dansk Svæveflyver Union til 
Statens Luftfartstilsyn. Andragendet 
skal indeholde udførlige Oplysninger 
om Omraadet, herunder Ejendomsfor
hold, eventuel Tilladelse fra Ejeren 
om Omrandets Benyttelse liJ del an-

. søgte Forman), og være bilagt to Maa• 
lebordsblade 1 :20.000 udvisende Om
raadels Grænser. 

Luftfartstilsynet vil derefter om 
nødvendigt Jade Omraadet besigtige. 

2. Begrænset Svæveflyvning skal ledes 
af en ansvarlig Svæveflyveleder med 
gyldigt Godkendelsesbevis udstedt af 
Statens Luftfartstilsyn efter de Be
stemmelser, der herom er udstedt. 

3. Startanordning og Glide- og Over
gangsplaner skal være godkendt af 
Statens Luftfartstilsyn og være under 
stadigt Tilsyn af en af samme Tilsyn 
godkendt Byggekontrollant. 

4. Danmark. Bekendtgørelse om Ophæ
velse af Bestemmelse om Deponering 
af Radiosendeanlæg. 

Trafikministeriet har under 11. Juni 
1945 ophævet Bekendtgørelse Nr. 190 af 
16. April 1940 angnaende Deponering af 
Radiosendeanlæg i Luftfarløjer og visse 
Skibe. 

De deponerede Radioanlæg vil kunne 
faas udleveret hos den Toldmyndighed, 
hvor de i sin Tid blev deponeret. 

5. Danmark. Bekendtgørelse om Ophæ
velse uf Foranstaltninger Hl Sikring 
af uberetHget Brug af civile Luftfar
tøjer. 

Justitsministeriet · har under 18. Juni 
1945 ophævet dets Bekendtgørelse af 29. 
Juli 1941 og 15. Juli 1942 angaaende For
anstaltninger til Sikring mod uberettiget 
Brug af civile Luftfartøjer. 

I Medfør af ovenstaaende bortfalder 
Pligten til Aflevering til Politiet af visse 
Flyvemaskindele samt Pligten til Anmel
delse til Politiet vedrørende Luftfartøjer
nes Opbevaringssted og Ejerskifte. 

6, Danmark, Københavns Lufthavn. Ka
strup Flyvesikringstjeneste. 

Flyveledelse, Flyveradio- og Flyvevejr
tjeneste er aller etableret. Flyveledelse 
og Flyveradiotjeneste normalt i Tiden Kl 
0800- 2000, iøvrigt efter Flyvningens Be
hov. Flyvetjeneste Døgnet rundt. 

Kampmann, Kierulff & Saxild A/s 
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D.D.L. har ansat to 
nye Stewardesser. 

BLANDT omkring 300 Ansøgere har 
D.D.L. nu udvalgt og ansat lo nye 

Stewardesser, som allerede er begyndt at 
flyve med D.D.L.'s • Jutlandia •, hvor 
D.D.L.'s kendte Stewardess H a n n r 
H an s e n sætter dem ind i deres nye Ar
bejde. 

Fr. Hanne Tønsberg. 

De nye Stewardesser er : Frk. Kar e 11 

M a r g r e t h e C h r i s t e n s e n og Frk. 
H a n n e T ø n s b e r g. 

Frk. •Karen Margrethe • er 25 Aar, ta 
ler Engelsk, Tysk og Fransk og har tid
ligere været ansat i førende Modesaloner 
i København. 

Frk. >Hanne , er ogsaa 25 Aar, taler 
Hovedsprogene foruden at have taget Un 
dervisning i Italiensk, Hollandsk og 
Svensk. Hun e1· desuden uddannet i Bar
hepleje og Servering. Frk. •Hanne • har 
rejst en Del i Europa og er meget inter
esseret i Flyvning og har selv laget Fly
veundervisning paa Ilim-,l ensens Flyve
skole, der dog blev afbrudt ved Krigens 
Udbrud. 

Frk. Karen Margrethe Christensen. 



--•---.------DET KONGELIGE DANSKE 
AERONAUTISKE SELSKAB 
Kontor: Nørre Farlmagsgade S, Kbhvn. K. 
Tlf.: C. 7260A. Postgiro: 25680. 
Kontoret er normalt aabent dngllg Kl 15.30 
- 17.S0, Lørdag Kl. ts.00- 15.00. 
Generalsekretæren træffes normalt dag
lig Kl. 16.00- 17.00, Lørdag Kl. 13.30- 14.30. 
Dansk LnEtsportøraad1 Adr. D.K.D.A.S. 
Kassereren: Dronninggaards Alle 120, Holte. 
Postgiro: 60676. 
Aeronautisk Junior Klub Adr.: D.K.D.A.S. 
Nr. Fnrlmagsgnde S. Kbh. K. 

DANSKE FLYVERE 
Formand: Oberst Tage Andersen, Ll. Værløse. 

DANSK MOTORFL YVER UNION 
Formand: Trnflknsslstent A. T.H. Ohrt. 
Kont. St. Kongensg. 681 o. G., K. Tlf. Palæ 2096. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
Kontor: Nørre Fnrimogsgode 3, Kbhvn. K. 
Telf. C. 7260A. Kun Kl.11-13. Postgiro: 25521. 
Formand : Direktør Ejnor Dessau. 
Sekretær : Prokurist Vogn Jespersen. 
Kasserer: Annoncecbe~ L. Albe,-k Lorsen. 

DANSK MODELFLYVER UNION 
Formand: K. Flensted-Jensen, Kabbelejevej 21, 
Brb. Telf. Bella 8762 v. 
Sekretær: Ove Hansson, Olesvej 21, Holte. 
Telf. Frederiksdal 6169. 

Fra Finlands Flygforbund 
har Selskabet modtaget nedens'.aaen
de Hilsen i Anledning af Befrielsen: 

I anledning av Danmarks återvunna fri
hel efter mångårig ockupation och 

svåra lidanden siinder Finlands Flygfor
bund sina uppriktiga och hjiirtliga lyck
onskningar till Det Kgl. Danske Aeronau
tiske Selskab och genom dess formedling 
till Danmarks civil- och sportflygare, vars 
representanter sedan år 1939 gjort sig 
hogaktade och iilskade i Finland. 

Vi emotse en ny och soligare tid for 
civil- och sportflyget i Norden, vars flyg
sinnade ungdom, miin och kvinnor ge 
sitt basta for dess friimjande, och ett 
fruktbringande samarbete mellan Nor
dens nationella aeroklubbar lill formån 
for de iidla interessen som de alla ha att 
arbeta for. 

Med utmiirkt bligaktning 
Helsingfors, den 10 maj 1945. 

for FINLANDS FLYGFl)RBUND r. f. 
Ordforande: Overste V. A. M. Karikoski. 

Verkst. direktcir: Overstelojtnant 
Paavo G. Waris. 

Besøg hos R.A.F. 
Københavns Lufthavn, Kastrup. 

V ED Velvilje fra de engelske 
Luftstyrkers Side er det lyk

kedes Selskabet at arrangere sam
let Adgang for Medlemmerne til 
Lufthavnen, hvor der vil blive Lej
lighed til at bese de forskellige Ty
per engelske Luftfartujer paa 
nærmeste Hold. 

Tirsdag den 7. August d, A. Kl. 
19,00 præcis mødes ved Flagstan
gen uden for Lufthavnens Hoved
bygning. De lo danske Officerer i 
R.A.F.'s Tjeneste, Fl.-Lnt. Morian 
Hansen og Edsberg vil forklare og 
gennemgaa de opstillede Typer, 
som indeholder saavel Jagere som 
Bombere og Transportmaskiner. 

Adgang har Medlemmer af 
D.K.D.A.S., samt Medlemmer af 
Flyveklubber under Dansk Motor-, 
Svæve- og Modelflyver-Union; 
hvert Medlem kan medtage Ledsa
ger. 

Saafremt man ikke er paa Cykle, 
kan der tages med Bus fra Sundby 
Remise direkte til Lufthavnen Af
gang Kl. 18,30; retur med s

0

idste 
Bus til Byen fra Lufthavnen Kl. 
21,00. Fra Linie 2's Endestation 
ved Sundby-Vester Plads er der en 
god halv Times Spadseretur til 
Lufthavnen. 

Medlemskort medbringes! 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
Vi har modtaget følgende Skrivelse, 

som herved bringes til vore Medlemmers 
Kundskab: 

PAA given Foranledning skal Luftfarts
tilsynet herved anmode Unionen om 

at indskærpe Klubberne - eventuelt ved 
Offentliggørelse i •Flyve - at der ved 
Salg af Svæveplaner maa indsendes Er
klæring hertil om Overdragelsen fra saa
vel S æ I g er en som K ø b e r e n. Er
klæringerne maa vedlægges Svæveplanets 
Flyvejournal og Godkendelsesbevis. 

sign. M. P. Eskildsen. 

SPORTSFLYVEKLUBBEN 

BESTYRELSEN er gentagne Gange i 
Løbet af de sidste 2 Maaneder fra 

flere Medlemmer blevet opfordret til at 
lade lave et større Emblem til at sætte 
i Huerne. Begrundelsen har i flere Til
fælde været den meget rigtige, at naar 
mange Medlemmer nu har ombyttet den 
almindelige bløde Hat, der alligevel ef
terhaanden var blevet vendt saa ofte at 
dette ikke lod sig gøre mere, med den 
lette, tidsprægede og da især for • Fly
vere • særdeles bP.kvemme •Montyhue•, 
og i de fleste Tilfælde pryder denne med 
el eller andet tilfældigt Emblem eller Ef
terligning af Emblem, saa vil det dog 
være langt rigtigere, at Klubbens Med
lemmer bærer vort eget Emblem, dt>r 
dog har en vis Belydninl{ for disse, i 
Huen 

Det Klubemblem vi hidtil ha,· haft til 
Jakkeopslaget er dog hertil for lille, og 
derfor har Bestyrelsen nu laJet frl'mstil
le et meget smukt, forsølvet Emblem i 
den tre-dobbelte Størrelse (Størrelsen 
som •R.A.F.-Emblemet•) , men selvfølge
lig med samme Motiv som tidligere og 
vi tvivler ikke om, at Klubbt>ns Mediem
mer med Stolthed og Ære vil bære dette 
Klubemblem, der paa den Maade yder
mere vil virke som en fin Agitation for 
Klubben. 

Emblemet faas allsaa nu i to Størrel
ser: Jakkeemblemet til Kr. 3,50 cg Hue
emblemet til Kr. 4.75, og de faas de sæd
vanlige Steder: hos Sekretæren, Kom
munelærer Wm. Nielsen Borthig,wade 
4, 1., og hos Kassereren, Assurandør 'otto 
Thomsen, Hammerichsgade 14, 5. 

Bestyrelsen. 

AERONAUTISK JUNIOR KLUB. 
A. J. K.s Medlemmer er indbudt til at 

deltage i det af D. K. D. A. S. arrangerede 
B~søg hos R. A. F. i Lufthavnen, Kastrup, 
Tirsdag d. 7. August Kl. 19.00 præcis. 

Læs herom andetsteds i FLYV og husk 
Medlemskortet. 

FLYV'& Redaktion 
Vesterbrogade 60, Tlf. 13.404 

Redaktør, Kaptajn John Foltmann, 
Væmedamsvej 4 A, Tlf. Eva 1295 
Ejvind Christensen (ansvarsb.), 

Vesterbrogade 60, Tlf. 13.424 
Annonce pris: 

SO Øre pr. mm i alm. Spaltebredde. 

K. VALENTIN-HJORTH jun. 
HORNEMANSGADE I 

KØBENHAVN Ø. 

OeneralrepræsentanJ for uden/. Flyvemaskinf abciker 
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FLYV's KRYDSORDSOPGAVE 

Navn: _________ _ 

Adresse : 

For August Maaneds Krydsordsopgave 
udsætter vi som 1. Præmie: Dansk Flyv
nings mstorle og 2. Præmie: Foltmanns 
Flyvebo~ 

Løsningen skal Indsendes Ul FL YV's 
Redaktion Vesterbrogade 60, V., senest 
den to. ds. mrk. FLYV's Krydord, 

Blandt de rigtige Løsninger I Juli er 
udtrukket som Vinder: 
1) Johnly Jensen, Skovvej 3 A, St. t. v., 

Hobro. 
2) Fru D. Vimpel, Torvet 2, Nexø. 

l Løsning til Nr. 7. 
Vandret: 

1 Flyvning. 8 Ena. 9 Nolo. 11 Idræt
ter. 12 Did. 13 Tø. 14 Regent. 16 
Urt. 17 CC. 19 Te. 20 Dr. 21 Aha. 22 
Bevarer. 24 Riom. 25 Karl. 

Lodret: 
2 Lejdere. 3 Yndigt. 4 Varde. 5 In

tet. 6 Not. 7 Gletscher. 10 Orø. 14 
Ruter. 15 Narv. 18 Carl. 20 Dem. 21 
Ara. 22 Bo. 23 Ak. 

Fork I ar in g: 
Vandret : 

1 Kendt dansk Flyver. 6 Ø. 9 Frug
ter. 10 Havneanlæg. 11 Revner. 13 Bi
ord. 14 Pigenavn. 15 Pattedyr. 18 
Tysk Flod. 20 Stof. 22 Pavenavn .. 23 
Krydderi. 26 Træ. 27 Slet. 29 Pige
navn. 30 Garderobe. 

Lodret: 
1 Alm. Forkortelse. 2 Sø. 3 Akrobat

flyvning. 4 Godt. 5 Mønt. 6 Udraab. 
7 Lukketøj. 8 Flyvemaskindel. 12 Li
gevægt. 16 Skør. 17 Smørelse. 19 Raa
Petroleum. 21 Pigenavn. 24 Gl. Ord. 
25 Løvtræ. 28 Varsko. 

.KRATMO· 10 Benzinmotor komplet 
10 cm • ca. O,JS HK v. 6000 Omdr,/Mln, 

Arbejdstegninger til "Kratmo" 4. 
Uforarbejdede Dele til "Kratmo" 4 • 10 - 50. 
Færd. Tændspoler • Stempelringe • Propeller. 

Alle Dele til omgaaende Levering. 

An I Fog, Eng~avmJ 76, Kbb. V. Eva 8701 • 8709 
....... u ... .............................. , 
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Tegninger 
til 

SV ÆVEMODELLER 
udgivet af 

DANSK MODELFLYVER UNION 

Simplex .............. Kr. 0.75 
(D.M.U.s Begynder-Svævemodel) 

Orimponlmus (Kl. 7) • . • 2.00 
Calle (Kl. 8) .. . . .. .. .. • 2.00 
Ølhunden (Kl. 9) . . . . . . • 3.00 
Holger Danske (Kl. 8) • 2.00 
Pelikan (Kl. 8). . . . . . . . 3.00 

Sendes franco mod Indsendelse af 
Frimærker eller pr. Efterkrav 

Faas i mange Sports- og Isenkram
forretninger samt fra 

FLYV's FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN 

Vesterbrogade 60 . Kbhvn. V. 

FLYY's SPØRGE-RUBRIK 
Besvaret af Kaptajn J. Foltmann. 

Svor til mange Indsendere angaaende 
Kataloger: 

Da vi faar adskillige Anmodninger om 
Tilsendelse af Kaialoger over M a t e -
ri a I e til Svæve- og Modelflyvning samt 
Kataloger fra udenlandske Firmaer i 
samme Branche, gør vi opmærksom paa, 
at vi desværre ikke kan ekspedere saa
danne Bestillinger. 

Kun de i vore Annoncer anførte Teg
ninger og Bøger kan faas. 

• 
K. N. spørger: Hvorledes bliver man 

Officer i Luftvaabnel? Kan en Officer fra 
Hæren overgaa til Luftvaabnet? 
Svar: 

ad 1) Efter at have bestaaet Flyvesko
lens afsluttende Prøver kan man, naar 
man har de nødvendige Eksaminer og 
iøvrigt har bestaaet de teoretiske Prøver 
ved Flyveskolen, udnævnes til Sekond
løjtnant. Uddannelsen til fast Officer fo
regaar som for Hærens Vedkommende. 

ad 2) Ja. Han kan søge om at komme 
paa Flyveskole!} sammen med de andre 
Elever. 

• 
J. B, spørger: 
1) hvad det vil sige, at to Motor~r er 

gearede i Forholdet 1 : 2. 2) hvad vil det 
sige, at et Maskingevær er fjernstyret, 
udstyret med Reflekssigte og siges at 
være kompliceret. 
Svar: 

1. Propellen gaar halvt saa mange Om
drejninger som Krumtappen. 2. Aftræk
kermekanismen betjenes fra et andet Sted 
end der, hvor M. G. er anbragt. 3. Et 
Spejlsigle hvori man kan se med begge 
Øjne aabne. 

• 

Taxaflyvning 
i Danmark 

Efter .Forlydende agtes der dannet et 
Aktieselskab, hvis Formaal skal være 

Taxaflyvning. Selskabets l{apital er fastsat 
til 2 Millioner Kroner, hvoraf de 300.000 
er indbetalt. 

Man regner dog ikke med at kunne sætte 
Flyvningen i Gang førend om ca. I½ Aar. 

Aktieselskabet 

DANSK GALOCHE- OG GUMMIF AB RIK 

Kjøbenhavn Køge 

Legetøjsforretningen "Kæphesten" 
Østerbrogade 108. Øbro 3127 x. 

Alt I Byggesæt samt Reservedele fra 
Dansk Modelflyveindustri. 

- øaa 



,,., ( IE IL O § IE •... Drejer det sig om 
(LOVBESKYTTET) 

A\§IP IDOIPIE TRANSPORTER 
er fremstillet I nøje Overensstemmelse med 

Forskrifterne i B.E.S.A. Specifikation 2 D. 101 

Spørg 

i Udland eller Indland? 

KLAR DOPE 

ALUMINIUM DOPE 

RØD DOPE 

DAN-TRANSPORT A/s 

Fortyndingsvædske samt 
Identificeringsfarver og Specfalfarver 

ENEFABRIKANTER: 

Vestergade 26, København K. 

Tlf. Central 16-488 . Tlgr.adr. Dantransport 

Befragtning 

A/s 0,. If .. A\§IP 
(Specialfabrik for Nitrocellulose-Lakker) 

PRAOS BOULEVARD 37 
KØBBNHA VN S. 

International Spedition 

Forsikring af enhver Art 

TELEFON C, 65, LOKAL 12 01 22 

EN FLYVER BLIVER TIL - VIII. 
Flyvekonkurrence. 

P rivatflyvercertifikatet skal bruges, 
og til andet end kun at flyve de 

12 Timer om Aaret, som kræves til 
selve dets Fornyelse. Da Flyveklub
ben derfor arrangerede en Flyvekon
kurrence, meldte han sig til den, saa 
snart han var sikker paa at kunne 
leje en af I{Jubbens Maskiner til det. 
Og saa gik han i Træning. 

Fra tidligere afholdte Konkurren
cer vidste han, at Landing paa Mærke 
og Orienteringsevne var meget vig
tigt, saa medens han altid før havde 

fløjet uden Kort, blev dette 
nu hans uadskillige Led
sager paa Turene. Det gjaldt 
om til enhver Tid at vide 
nøjagtigt, hvor han var, 
saa han kunde sætte sin 
»Plads« af i Kortet. 

Da Bestemmelserne om 
Konkurrencen kom, stu-
derede han dem meget 

nøje, saa han kunde dem helt uden
ad. Ved Konkurrencen fik han ud
leveret et Kort med den indtegnede 
Rute eet Minut før Starten, og da 
der blev givet Strafpoint for at starte 
for sent, maatte Kortet studeres i 
Luften. Men da Vindretningen og 
dermed Starten var omtrent vinkel
ret paa Rutens første Del, kom han 
først ind paa Linien et Par km fra 
Flyvepladsen. 

Selve Flyvningen var der ingen 
Ben i. Han fandt de udlagte Mærker 

INTAVA AVIATION PRODUCTS 
SANKT ANNÆ PLADS 13 - KØBENHAVN K. 

Reprzsonterende 
DET DANSKE PETROLEUMS AKTIESELSKAB og VACUUM Oll COMPANY A/S 

og fik dem indtegnet paa l{ortet. De 
to Mellemlandinger paa fremmede 
Flyvepladser gik ogsaa godt, den ene 
ganske vist lidt langt fra Mærket, og 
Flyveturens beregnede Tid blev over
skredet med 53 Sekunder, medens 
den afsluttende Mærkelanding blev 
meget fin . 

Det samlede Resultat viste, at han 
ikke havde fundet det første Mærke, 
som laa tæt ved Flyvepladsen, og et 
Par andre Deltagere- havde haft alle 
Landingerne helt fine og kun haft en 
Afvigelse paa nogle faa Sekunder fra 
den beregnede Flyvetid, men Nr. 3 
blev han dit, og I Præmie fik han 
overrakt et fint lille Sølvaskebæger. 
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DET DANSKE LUFTFARTSELSKABA/s 

PUi 
Pr. Au11uir Kr. 8,00 
Pr. Nummer liO Øre 

-Verdens æidste-

EJVIND CHRIBTENBEN 
BOGTRYKKERI & FORLAG 
Veaterbrogade 60 • Kbbvn. V. 
Telf. 13.404 . Poatølro 28.1124 





,,, 

KZ III - den nye danske Privatflyvemaskine KZ III 
fremstilles nu i Serie for Hjemmemarkedet 
og til Eksport . 

KZ III er en Ønskemaskine - en Luftens Folkevogn -
for Flyveklubber og Privatflyvere. 
Den er absolut sikker, let at flyve og robust. Den har 
komfortabel, lukket Kabine for to Personer side-by-side. 
Den er billig i Anskaffe.Ise, Drift og Vedligeholdelse. 

Forudbestllllnger modtages -
De bør i Tide sikre Dem et Leveringsnummer! 

SKANDINAVISK AE RO INDUSTRI 
SALGSKONTOR FOR KZ-AERO A/s 

TELEFON CENTRAL 7361 111111111111111111111111 VESTERGADE 26 . KØBENHAVN K. 111111111111111111111111 TLGR.-ADR.: SCANDAERO 
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OFFICIELT ORGAN FOR e-

DET KONGELIGE DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB 
DANSKE FLYVERE - DANSK MOTORFLYVER UNION • OANSK SVÆVEFLYVER UNION -

Nr. 9 

DEN 23. September skrives 
et nyt Blad i Dansk Fly1J

nings Historie. Paa denne Dng 
indstiftes DEN DANSKE FLY
l'EDAG og dermed skabe.~ dd 
økonomiske Grundlag for et 
.~tort og virkningsfuldt Frem
.~tød for al Flyvning i Dan
mark. 

Der er tidligere gjort Rede 
for, Jwori DEN DANSKE FLY
l EDAG bestaar, og det skal 
derfor ikke gentages paa dette 
Sted, kun skal det siges, at 
alle gode Kræfter indenfor 
Motorflyvning, Svæveflyvniny 
og Modelflyvning her maa start 
Mtmlet for at gøre en effektiv 
Indsats hver især, saaledes at 
Resultatet kan blive saa godt, 
som det overhovedet er mu
ligt. Alle maa give en Haand 
med, Klubbernes Ledelser i 
Arrangementet af Flyveopvis
ninger og de enkelte Medlem
mer ved Salget af Lodsedl-!r 
og Deltagelse i Opvisningerne. 
Naar dette gøres, er der skabt 
r·n Basis for fortsatte Frem
.~tød for Flyvesagen, og DEN 
DANSKE FLYVEDAG vil bli
ve en aarlig tilbagevendende 
Begivenhed, der vil staa som 
et Symbol paa Samarbejdet i 
vore Flyveorganisationer og 
aive det økonomiske Grund/ug 
for Løsning af de kommende 
Opga11er. 

FLYV. 

DANSK MODELFLYVER UNION 

September 1945 18. Aargang 

DEN DANSKE FLYVEDAG 
Søndag den 23. September 

FLYVEDAGEN bliver den første store Begivenhed 
indenfor dansk Flyvning siden Be&ielsen 

Det store Landslotteri og Landskonkurrencen er de centrale Begivenheder 

SNART oprinder •Dagen <, den Dag al
le danske flyveinteresserede ser hen 

til, som de store Muligheders Dag. Da
gen, hvor dansk Flyveungdom skal mø
des i Konkurrence, vise, hvad de kan in
denfor hver Klub, By eller Egn, 8amt 
ikke mindst, gennem Salget nf Lodsecl• 
ler være med til at skabe den økonomi
ske Basis for vort fælles Virke, som i 
sig selv indebærer de helt store Mulig
heder for os aHe. 

Gevinstrækken i Lotteriet er sensatio
nel. For 40.000 Kr. iall udsættes en Ræk- _ 
ke Præmier af vidt forskellig Art, der er 
noget for enhver Smag. Flyvemaskine, 
Cigaretter, Flyverejse til Amerika, Cykle, 
Radio og mange andre gode Ting, der 
nok skal bevirke, at Sedlerne bliver re
vet bort. 

Men skal Sedlerne hurtigt blive afsat 
overalt i Landet, maa alle give en 
Haandsrækning, og her beder vi Klubber
ne sætte alle Sejl til. Hver en Øre, som 
indtjenes her, vil gaa til Støtte af alt det 
Arbejde, der gøres i Klubberne Landet 
over. Enhver har Mulighed for at give en 
Haandsrækning, og husk del giver gode 
Renter, som nok kan være lidt Ulejlig
hed værd. 

De Flyvestævner, vi kan præstere, bli
ver næppe - hvad heller ikke er lænk! 
- store, omfattende Opvisninger. Vi maa 
jo kravle før vi kan gaa, og mon ikke dP 
lokale Arrangementer, især da de er kæ
det sammen med en Landskonkurrence, 
skal fange Interessen. Her har enhver 
Mulighed for den Indsats, som kan brin
ge Sejrens Løn, de store, flotte Pokal1•r. 

Modelflyverne skal konkurrere i Klas
serne 7, 8 og 9, og for Klasse 8, hvor alle 
kan deltage, udsættes den store Pokal. 

Svæveflyvernes Opgave er lagt saale
des, al alle kan deltage. A-Flyverne skal 
konkurrere om hurtig og korrekt Tilrig
ning af Skoleglider, med Klargøring af 
Spil og Wire, og Opstilling af det flyve
klare Plan, klar til Start. 

B-Flyverne skal lave Mærkelanding 
med Skoleglider, C-Flyvere og Over-

landsflyvere Mærkelanding med Over
gangsplan og endelig vil en Flyveleder
konkurrence - Jigeledse i Mærkelanding 
- demonstrere den Nøjagtighed, hvor• 
med del er muligt al lande et Svæveplan 
nøjagtigt paa Pletten. For C-Flyvernes 
Klasse udsættes en meget smuk Pokal, 
medens alle de øvrige Klasser saavel Mo
del- som Svæveflyvere vil blive præmie
ret med smukke Pokaler. Firmaerne 
•Det Danske Luftfartselskab•, >Nordisk 
Pool for Luftfartsforsikring• og •Skandi
navisk Aero-Industri c udsætter hver for 
sig en meget smuk Pokal, øvrige Pokaler 
udsættes af DKDAS. De store Pokaler 
fordeles med 1 Pokal til hver af de tre 
Sportsgrene, Model-, Svæve- og Motor
(Jyvning, følgelig maa en af disse ,staa 
i Rørstilling , indtil Motorflyverne kan 
faa Lejlighed til at deltage. Ogsaa Zone
redningskorpset udsætter en smuk Pokal 
til vore Motorflyvere. 

Motorflyvning paa Dagen bliver det 
store Spørgsmaal. Selv kan vi ikke præ
stere nok til Konkurrencer, men helt 
uden Propelstøj bliver Dagen ikke. Skan
dinavisk Aero paatænker en Landstur 
med en KZ III. Zonen noget tilsvarende 
med KZ IV. 6 svenske Maskiner komml"r 
efter alle Solemærker at dømme herover, 
2 Lil Jylland, 2 til Fyn og 2 til Sjælland. 
Maaske har endda sidstnævnte Svævepla
ner paa Slæb. Meget er det ikke. men 
det smager da lidt af Fugl. 

Foruden med Stævner og Konkurrencer 
samt Lotteriet markeres Dagen ved Ud
sendelsen af Bladet , Den Danske Flyvc
dag •. Heri bringes interessante Artikler 
om Flyvning, især den hjemlige danske, 
og Wing-Commander Birksted har lovet 
deri at fremsætte lidt om det kommende 
danske Luftvaaben. 

Husk at reservere Dem dette Ifofll', dr,t 
sendes i k k e til FL YV's sædvanlige 
Abonnenter, Prisen er 75 Øre. 

Der bliver gjort, hvad gøres kan, for . at 
Dagen maa blive saa vellykket som mu
ligt, og lager vi alle et Nap med, skulde 
Resultatet paa Forhaand være sikret. 

s; a. d. 
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Raketbombens Konstruktion 
(Oversat af Flyveleder H. Wolff.) 

Oversættelse fra det svenske Blad 
•Teknisk Tidsskrift• af 17. Febr. 
1945 af Artikelen •Hur raket
bomben lir konstruerad«. 

TIL Forskel fra den flyvende Bombe 
V-1, som i Hovedsagen var konstrue

ret for billig og hurtig Produktion, er Ra
ketbomben V-2 en betydelig større og me
re kompliceret Anordnig. Medens V-1 var 
drevet af en Reaktionsmotor, arbejder 
V-2 direkte efter Raketprincippet. Læng
den er 14 m og Hylstrets Diameter 1,65 
m; de fire Stabiliseringsfinner i Halepar
tiet forøger dog Dimensionerne stærkt 
overalt. Den totale Vægt beregnes til om
kring 12 t. Raketbomben bestaar af en 
cylindrisk Skal, ligesom Kroppen af et 
Luftfartøj, med en bærende diagonalsti
vet Drager. Den i skarp Spids udtrukue 
Næse udgø1 Ladningsrummet, som inde
holder en Ladning paa omkring 1 t høj
eksplosivt Sprængstof. Agter herfor fin
des en Afdeling indeholdende Radioanlæg, 
Hældnings- og Kursgyroer, elektrisk 
Tændrør og Kvælstofbeholdere; Kvælstof
fets Opgave er sandsynligvis at oprethol
de Trykket i Brændstoftankene, all efter
som Pumperne tømmer dem. Agten for 
denne Afdeling findes Beholdere til Sprit, 
respektive flydende Ilt, det turbinedrev
ne Pumpeaggregat og endelig selve Raket
motoren. Styreorganerne bestaar af Ror 
paa de ydre Finner og bevægelige indre 
Finner, som ligger i Udblæsningen; dis
se sidstnævnte paastaas at være af rent 
Kul for at modstaa den høje Temperatur. 
Begge Styreorganerne drives af en elek
tro-hydraulisk Servomekanisme, ligesom 
ogsaa Ventilerne for Brændstoftilførse
len. 

Selve Brændstoffet er Ethylalkohol og 
flydende Ilt. Af et Brændstof til Raket
drift fordres først og fremmest høj For
brændingshastighed, og den teoretiske 
Maksimalværdi for Sprit er 4180 m/s. 
Brint og Benzin (derimod ikke de sæd
vanlige Sprængstoffer Nitroglycerin og 
Dynamit) har ganske vist højere For
brændingshastighed (for Brint 6170 m/s), 
men Forbrændingen er ikke stabil ved 
disse høje Værdier. Desuden er Brint 
meget voluminøs selv i flydende Tilstand 
og maa holdes mellem meget snævre 
Temperaturgrænser, -+- 252 ° og -+- 295 ') 
Celsius, for at undgaa Fordampning eller 
Frysning. Endvidere kræver Brint og Ben
zin til Forbrænding fire respektive to 

Gange saa meget Ilt i Vægt i Sammenlig
ning med Sprit. Det er fuldkommen lo
gisk, at man til V-2 har valgt det lang
sommere Brændstof, som giver den mind
ste totale Brændstofvægt. Ovennævnte 
teoretiske Maksimalværdi for Forbræn
dingshastigheden kan naturligvis ikke op
naas i Praksis, men man kan som Pil 

sandsynlig praktisk Værdi regne 2000-
2500 m/s. 

I smaa Raketbomber skulde man kun
ne holde Brændstoffet under højt Tryk 
ved Hjælp af en indifferent Luftart, f. 
Eks. Kvælstof eller Kulsyre, men dette 
vilde kræve sværere Beholdere. I større 
Raketbomber maa man derfor ligesom 
i dette Tilfælde, foretrække at 'opbevare 
Brændstoffet i to store cylindriske Behol
dere af en Aluminiumslegering med en 
Kapacitet paa hver 4,6 m 8• Brændstof
kapaciteten bliver hermed 3,5 t -Sprit og 
5 t flydende Ilt. Pumpeaggregatet udgør 
en af Raketbombens interessanteste Dele, 
og de Eksemplarer, som man har kunnet 
redde efter Nedslaget, viser en Prøve paa 
særlig omhyggelig Konstruktion og Til
virkning. Pumpen skal være let og kom
pakt, samtidig med at den hydrauliske 
Virkning maa være høj, eftersom det 
gælder om paa meget kort Tid at sætte 
Brændstoftrykket op til Maksimum og 
derfor overføre store Brændstofmængder 
pr. Tidsenhed. Motorpumpen skal ogsaa 
i Løbet af et Øjeblik kunne komme op 
paa Maksimumsydelse og arbejde kon
stant paa fuldt Tryk. Paavirkningerne 
bliver herunder meget store, men paa 
den anden Side er Driftstiden ikke læn
gere end nogle Minutter. 

Man har her valgt at anvende en rote
rende Centrifugalpumpe, drevet af en 
Turbine. Drivmidlet er koncentreret Brint
overilte og Kalciu.1µpermanganat, hvilket 
opbevares i to mindre Beholdere, anta
geligt under højt Tryk. Virkemaaden er 
baseret paa den Brint-Ilt-drevne Damp
generator, som i 1930'erne blev foreslaaet 
af Engelsk-Tyskeren Rudolph Erren, til 
Drift af Torpedoer (se Tekn. T. 1943 h 
42). I dette Tilfælde frembringer Brint
overilten og Kalciumpermanganaten, naar 
de blandes under Tryk, overhedet Damp, 
som gennem en glasuldisoleret Rørled
ning og en Fordelingsring ledes til Tur
binen. Denne synes at have en Ydelse 
paa over 500 HK. 

Pumpen overfører Sprit og Ilt til j8 
Dyser i Forbrændingsrummet halv-

SkemaUsk FremsUlllng af den raketdrevne Bombe V-2. 
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kugleformede Bund. Tolv af disse er 
ordnet i en ydre Ring og sp.-øjter Spril 
mod et •Brændpunkt« i Forbrændings
rummet, mod hvilket de indre seks Dy
ser sprøjter Ilt, hvorved Forbrændingen 
sker. Da Spritten ligger yderst, forrmnd
skes Faren for Gennembrænding af For
brændingsrummets Sider. Hylstret er 
dobbeltvægget, og Spritten ledes mellem 
disse Vægge for at afkøle dem, inden den 
ledes til Dyserne. Udblæsningen fra Tur
binen synes desuden at strømme ud af 
smaa Huller ved Forbræn<lingsrummets 
Munding, for at beskytte denne mod den 
betydeligt varmere Hovedudblæsning. 

Til Forskel fra den flyvende Bombe 
kræver Raketbomben ingen Rampe eller 
li_gnede Anordninger til Statl, men t:n 
simpel Betonplatform eller en fast Vej
belægning er sandsynligvis tilstrækkelig 
i Forbindelse med nogle simple Anord
ninger til at rejse Raketten i lodret blil
ling. Ved Affyringen startes Turbinen, 
hvorved Pumpen giver Brændstof til For
brændingsrummet. Sprit-lltblandingen an
tændes ved elektrisk Fjernstyring, hvor
ved Bomben affyres ved Udblæsningens 
Reaktionskraft, som kan beregnes til om
kring 26 t .. Affyringen sker næsten lodrl'l 
op i Luften, hvorved Bomben accelere
res mere og mere i omkring et Minut. 
Derefter udløses en af Styregyroerne ved 
en tids- eller aneroidindstillet Anordning, 
elle~ ogsaa pr. Radio, hvorved Servomc
kamsmen gennem Styreorganerne ændrer 
Flyvevinkelen til omkring 45 ° nedad i 
Maalets Retning. 

Den nuværende Rækkevidde anslaas til 
omkring 300 km, hvilket vil sige, at Ha
ketbomben under sin lodrette Flugt skul
de naa en Højd,i af omkring 100 km over 
Jordoverfladen. Rækkevidden bestemmes 
af Brændstofmængden: Ved et bestemt 
Punkt afbrydes Brændstoftilførselen, an
tageligt ved Tidsindstilling eller pr. Ra
dio, hvorefter Raketbomben fortsætter I 
fri Flugt. Den har da naaet en Maksimal
fart paa omkring 5000 km/T. og følger 
samme Bane som et under lignende Om
stændigheder affyret Kanonprojektil. Da 
den efter omkring fem Minutter fra Affy. 
ringsøjeblikket atter tager Jorden, bereg
nes Hastigheden i Anslagsøjeblikket til 
omkring 4000 km/T. Da denne Hastighed 
er større end Lydens, hører man ikke 
den tordenlignede Lyd, som frembringes 
under Farten, før efter Eksplosionen. 

Ovenstaaende Tal kunde ved første 
Øjekast synes utrolige, men er, som del 
let kan bevises, fuldt rimelige. For at 
Raketbomben skal faa samme Hastighed 
som Udblæsningen, maa der være et 
Masseforhold paa 2,7 : 1, svarende til en 
12 t Raket med 7,5 t Brændstof, som for
bruges helt. Af de Tal vedrørende Vægt 
og Brændstofkapacitet, som ovenfor an
ført, fremgaar, at Masseforholdet i Vir
keligheden er 3,6 : 1, hvilket vil sige, at 
der stadigvæk findes Overskud af Brænd
stof, efter at Bomben har naaet Udblæs
ningens Hastighed; den kan altsaa yder
ligere accellerere. Hvis man anslaar Ud
blæsningens Hastighed til 2000 m/s vil 
det sige - selv om der ses bort fri; det 
forbedrede Masseforhold -, at der kan 
naas en Maksimalfart paa over 7000 km/T. 
Den ovenfor angivne Fart 5000 km/T. 
bliver saaledes fuldt trolig og bekræfter 
tillige, at der lukkes for Brændstoftilfør
selen i Forvejen, og at Rækkevidden 
yderligere kan øges. 

Det angivne Tal paa Flyvehøjden -



Danske Militær- og Marineflyvere 
i Sverige 1944-45 

De danske Flyvere i Sverige fløj med mange forskellige Typer. 
Billedet herover viser den svenske Bomber SAAB B-18 B. 

DE skæbnesvangre Begivenheder den 
29. August 1943 førte blandt andel 

til, at adskillige danske Flyverofficerer 
forlod Landet for over Sverige at kom
me videre til England for at faa Lejlig
hed til at komme aktivt med i Slutopgø
ret. 

Kun faa lykkedes det at komme til Tje
neste i det allierede Luftvaaben og der 
vise deres Evner. De fleste maatte blive 
hos Svenskerne, men ved udstrakt Velvil
je og Imødekommenhed fra det svenske 

100 km - ei; heller ikke urimeligt, naar 
man betænker, at tilsvarende Tophøjde 
for Projektilet til den forrige Krigs , Tyk
ke Bertha c ved største Elevation kunde 
naa 80 km. Betydningen af stor Flyve
højde fremgaar af følgende: Medens Ha
ketbomben stiger, bliver den gennem 
Brændstofforbruget lettere, samtidig med 
at Luftmodstanden mindskes med det at
mosfæriske Tryk; Reaktionskraftcn for
bliver imidlertid konstant, og Bomben 
kan da accellerere kontinuerligt. Endvi
dere affyres Bomben i lodret Retning, 
for at den kan tage den kortest mulige 
Vej gennem det relativt tætte Luftla;r 
nærmest Jorden; dette forklarer ,1gsaa 
Rygter om Raketbaser paa høj,i Bjergr, 
f. Eks. Gaustatoppen, som nu og da har 
verseret i Pressen. 

Luftmodstanden forøges paa tilsvari•u
de Maade, naar Raketbomben er paa Vej 
nedad; ved den høje Hastighed er Fdk
tionen i Virkeligheden saa stor. at dw 
sandsynliggør Iagttageres Rapporter om, 
at Raketbomberne har været mørkt rød
glødende. {Flight 21. Dec. 1944). 

Luftvaaben lykkedes det efterhaanden de 
danske Flyvere at komme i Gang med 
Motorflyvning. 

I Foraaret 1944 blev der ved særlig 
kongelig Anordning givet Tilladelse til, at 
10 danske Flyverofficerer under den dan
ske militære Kommando maatte følge 
Uddannelsen ved svenske Flygflottiljer. 

Fra en begyndende Iagttagervirksom
hedhed udviklede denne Tjenstgøring ved 
Flygvapnet sig ret hurtigt til en plan
mæssig og homogen Flyverudannelse. Af 
Hensyn til herskende Forhold var Fly
verne fra Begyndelsen i Hovedsagen par
vis fordelt paa de forskellige Flotliljer, 
men efterhaanden som Uddannelsen 
skred frem, og den udenlandske Situa
tion tydeligere klaredes, blev udvidede 
Tilladelser givet for Flyvere og Teknike
re. Personellet samledes efter Julen 1944 
i fire Grupper, hver med en ældre Offi
cer som Leder, og i Begyndelsen af Maj 
forelaa endelig Tilsagn fra svensk Side 
om Samling af hele Styrken. Den danske 
Brigades Flyverstyrke var nu en Kends
gerning og parat til at indfri de Løfter, 
som stilledes til den. 

Der var nu fra svensk Side stillet 15 
fuldt udrustede lette Bombeluftfartøjer af 
den svenske Type B-17c til Raadighed for 
Eskadrillen, og den 5. Maj om Morgenen 
stod Maskinerne paamalet danske Na
tionalitetsmærker og med danske Besæt
ninger klar til at flyve til Danmark for 
at følge Brigadens Overfart. 

Grundet paa Omstændighederne kom 
Flyverne ikke i Virksomhed over Dan
mark ved Kapitulationen, men Flyvnin
gen fortsatte i Sverige indtil den 12. Maj. 

Uddannelsen strakte sig saaledes i no-

get over et Aar og havde udover den 
praktiske Flyvning, Bombekastning og 
Skydning, omfattet Radiolære, Telegrafi, 
Navigation og Idræt, endvidere havde det 
tekniske Personel udover Pasningen af 
Materiellet haft Motorlære, Bombelære, 
Skydning og Telegrafi, da det for den lil
le Styrke var nødvendigt ogsaa at anven
de det tekniske Personel som Observatø
rer i Luftfartøjerne. 

Det har for alle i Flyverstyrken væ
ret en lærerig og udbytterig Tid, og 
selvom det :Irke var helt det, man havde 
ventet sig ved Udrejsen fra Danmark, 
saa var det dog en god og uddannendP. 
Læretid. Det svenske Luftvaaben af i 
Dag staar fuldt ud paa lige med Hæ
ren og Flaaden. Den rivende Udvikling, 
som er foregaaet, har været kostbar 
baade materielt og personelt, men ikke 
for kostbar, og vi, der har været Gæster 
hos Svenskerne, har med største Beun
dring set de Resultater, som er opnaaet, 
og vi staar alle i dyb Taknemmeligheds
gæld til vore svenske Flyverkammerater 
for hvad vi har set og hvad vi har lært, 
og ikke mindst for det Kammeratskab, vi 
alle mødte. 

B-
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Følg med Tiden -

Abonner paa FLYV! 
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LuftfarHoraikringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Central 1.2. 793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes af et
hvert Forsikringsselskab, der er tilknyt
tet Poolen, samt DD L's Billetkontorer 

I Dagmarhus og i Lufthavnen. 
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De Havilland Trafikflyvemaskine DH Dove 104. 

De Havillands nye Trafik
flyvemaskine DH Dove 104. 

1t 
Af 

Kaptajn John Foltmar 

Lu"skibe •H J"løn•erfløa,s•røflk. 
Del forlyder, ul Goodyear Alreraft har 

udurlfojdet en Plun, Ifølge hvilken der 
skal bygges Luftskibe i U.S.A. til Brug 
for Traflken over Atlanterhavet. 

De Havilland Dove, D.H. 104, som er 
under Bygning i England, er beregnet li! 
Anvendelse paa mindre Luftruter, li! 
Taxaflyvning og som Privatflyvemaskine. 
Den kan medføre 8 Passagerer, en Be
sætning paa 2 Mand samt en Del Bagage 
og Gods. Den er udstyret med Toiletrum. 
Hvis Toiletrummet fjernes, er der Plads 
til 10 Passagerer, og der kan indvindl!s en 
Plads til, hvis Bagagerummet ogsaa ind
rettes til Passagerbrug. Det er en Hel
metal-Konstruktion med indlrækkeligt, 
trehjulet Unders tel. 

ca. 9.000 Dollars, men de tilbydes 
nu for 875- 2.400 Dollars Stykket. 
Mange Privatflyvere haaber sik
kert paa, at der vil komme endnu 
flere Skolemaskiner paa Markedet, 
naar Krigen helt er ophørt. 

i 
----~lliiil::J;;::!!...ø•~-.---~--

Den er udstyret med to Gipsy-Motorcr 
(udstyret med Ovcrladere). og de trcbla
dede De Havilland-Propeller er af ny 
Type. Propelbladene kan indstilles saa
ledes, at de kan virke som Bremser un
der Landingen. 

I Modsætning li! de tidligere De Ha
villand-Typcr •Dragon •, •Rapide • og 
• Dominic•, der har fast Understel, l\foto-
1·er uden Overindere og ikke-stilbare Pro
peller, har D. H. >Dove• en langt bedre 
aerodynamisk Form. Den nye Type, som 
stnar øverst paa Selskabets civile Bygge
program, er betydelig hurtigere end Ty
pen Dragon Rapide. 

Billige Sportsflyvemaskiner. 
U.S.A. har fornylig udbudt nog-le 

uf sine mange Skolemaskiner til Salg, 
ialt ca. 3.000. Den oprindelige Pris var 

Lufttrafiken i U.S.A. 
De indenrigske Luftruter i U.S.A. 

raadede pr. 1. April i Aar over 362 
Flyvemaskiner, hvoraf de 293 var i 
Rutetrafik. Der flyves daglig gennem
snitlig 840.486 km paa de indenrig
ske Luftruter i Sammenligning med 
483.112 km i 1941, Aaret før Luft
vaabnet overtog næsten Halvdelen af 
Selskabernes flyvende Materiel. 

Trafikflyvemaskinerne tilbringer gen
nemsnitlig over 11 Timer om Dagen i 
Luften i Sammenligning med lidt over li 
Timer pr. Dag i 1941. 

Staten overtager Luftlrufiken I Frankrig. 
I Begyndelsen af Juli Maaned blev 

det officielt meddelt, at de frm1ske 
Lufttrafikselskaber skulde nationali
seres, idet Staten overtager Aktierne 
i »Air France«, »Air Bleu«, og »Air 
France Transatlantique«. 

Flyvemnsklnclndustricn i Cunnda, 

Siden 1940 har canadiske Fabriker 
fremstillet 15.600 Flyvemaskiner af 
forskellig Type. 

Vigtig Meddelelse til vordende Flyvemaskineejere 
Jeg hnr fornyllg været i London, hvor jeg hnr forhandlet med en nf Englands førende 

Flyvemaskinefabriker om Enerepræsentntion for Dnnmnrk for dens 
2·, 3- Ol( 4-sædede Privat-, Klub-, Sports•, Forretnings- ox Rejsemaskiner. 

Inden Fnbril,en imidlertid toger endelig Stilling, vil den vide nærmere om Snlgsmulig
hedcrnc (Mnrkedsonolyse) i Danmark, og det vil i hoj Grnd foroge mine Chancer, hvis jeg kun 
skaffe dette oplyst. Hvis De derfor pootænker ol anskaffe Flyvemaskine, beder jeg Dem sende 
mig en Forespørgsel. De forpligter Dem ikke til noget, men skulde De senere beslutte Dem 
til at afgive en Ordre, vil De hnvc sikret Dem den Fordel, ni Levering til sin Tid vil ske i 
Rækkefølge efter de Indkomne Forespørgsler - sandsynligvis begyndende medio September. 

,Jeg kan pan nuværende Tidspunkt ikke give Dem na•rm cre Oplysninger, m en mon De 
lkki, kender mig godt nok til ni vide, at jeg som Fagmand vil skuffe Dem den helt rigtige 
hypermoderne lette Flyvemaskl.ae til den rigtige Pris 'i' 

Hjælp mig derfor i mine Forhandlinger her ved omgaaende ni opgive mig, tit hvilket Formnal 
De skol bruge Deres Flyvemaskine. De skol derefter, snu hurtigt det er mig muligt , fno alle nær
mere Oplysninger. De kan tro, det er lækre !\faskiner, og med olie , Udenomsbekvemmeligheder•. 

Venlig Hilsen - der vnr varmt i London, men hvor vnr det dejligt igen ni være ude -
og flyve - i den store Verden. 

Deres hengivne 
Flyverløjtnant Knnd Clauson Kaaø, Vendersgade 33, 4. Sal, København K. 
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Treplanskitse af Vought »Corsaircc. 

Vought »Corsair«. 
Amerikas nyeste skibsbaseredc Jager, 

som er blevet sal ind i Luftkrigen mll(I 
Japan, er Typen Vougt •Corsair• , der 
bygges af Clrnnce Vought Aircraft Divi
sion of the United Aircraft Corporation. 

Det er en ensædet Jager til Anvendelse 
fra Hangarskibe. Det er et lavvinget Mo
noplan af Lelmetal-Skalkonstruktion. 
Typebetegnelsen i den amerikanske Finn
des Flyvevæsen er Vought F 4 U-1; R.A.F. 
kalder den Vought •Corsair•. Set forfra 
har Bæreplanerne en ejendommelig Form 
- inde ved Planroden har de omvendt V
Form, og Yderplanerne har V-Form. Yder• 
planerne knn klappes opefter af Hensyr 



, HELE 
VERDEN 

il Anbringelse i et Hangarskibs begræn
;ede Plads. Halefinnen er anbragt foran 
-Ialeplanet. Den har indtrækkeligt Un
lerstel. 

Motoren er en 2.000 HK Pralt & Whit-
1ey R-2800 dobbeltrækket Stj rnernotor. 
En afkastelig Ekstratank kan anbringes 
mder Kroppen. 

Bevæbningen beslaar af 6 Stk. 12,7 
nrn Maskingeværer anbragt i Planern 
Jdenfor Propelkredsen. Dens Spændvid
ie er 12,5 rn og Længden 10,15 rn. Fuld-

Nyeste Udgave af Vought »Corsalr«. 

Le Bourget. 
Den fra Fredstid kendte Lufthavn ved 

Paris, Le Bourget, der blev bombet søn-

Le Bourget ekspederet saa mange som 
147 Flyvemaskiner i Timen, eller over to 
pr. Minut. Det er den af R.A.F. Transport 
Command's Flyvepladser paa Kontinen
tet, hvor der er mest at bestille, og der 
er daglig Hundreder af Passagerer oi; 
mange Tusinde Tons Gods og Post. Ho
vedbygninger, der for nogle Maaneder 
siden laa i Grus, er i det store hele ble
vet genopbygget, og der er store, hygge
lige Venteværelser for Passagererne og 
Besætningerne, foruden selvfølg lig en 
førsteklasses Restaurant. 

Englands største Stjememotor. 
Den nye J3ristol Centaurus Motor 

er den største Stjernemotor, der hidtil 
har været fremstillet i England. Den 
har 18 Cylindre anbragt i to Rækker, 
og dens Hestekraftydelse skal være 
over 2.500 HK. Det er en ventilløs Mo
del, hvis Tornvægt er ca. 1250 kg, 

s•o•e Tal. 
Brlstol Aeroplane Co, meddeler I en 

Aarsberebdng, at Firmaet har leveret 
over 14.000 Flyvemaskiner til R.A.F. I 
Krigens Løb, Desuden har R.A.F. modta
get over 100.000 Brlslol Motorer med alt 
Tilbehør, og de hil!' været anvendt I Ikke 
mindre end 28 forskellige Flyvemaskine
typer. 

Fransk reaktionsdrevet Jager. 
Den 4-molorede Trafikflyvemaskine Douglas DC-4. S.N.C.A. du Sud Ouest (Bloch) har 

konstrueret en enmotoret reaktions
drevet Jager, udstyret med et Reak
tionsaggregat, der er bygget af Socie
te Rateau. Spændvidden er 9,16 m, 
Planarealet 14,3 m2 og Fuldvægten ca. 
3.600 kg. 

vægten er 4.075 kg, og største Hastighed 
er 650 km/T . 

U.S.A. foretager Ombygning af militære 
Flyvemaskiner til Trafikbrug, 

I Amerika er man gaaet i Gang med 
at ombygge tre store militære Trans
portflyvemaskiner til civil Brug. Det 
drejer sig om følgende Typer: 

1) Douglas DC-4 ( C-54), en fire
motoret Type til 44 Passagerer, der 
har været benyttet til Troppetrans
port og Godsbefordring. 

2) Consolidated Model 39, som er 
en kommerciel Udgave af Liberator
Bomberen, og · 

3) Curtiss Commando Fragtflyve
maskine. 

der og sammen af de Allierede under den 
tyske Besættelse af Frankrig, er næsten 
blevet fuldstændig repareret og er nu i 
Stand til at kunne ekspedere 1000 - eet 
Tusinde - Luftfartøjer om Dagen, et Tal 
der før Krigen lød helt fantastisk. 

I Perioder har R.A.F.'s Flyveledelse i 
Forsidebilledet: ----

De Bavi1111J1d DB Dove 104. 

85 HK Flyvemaskinemotor 
Cirrus III, 4 Cyl. luftkølet, gaaet 484 Timer, samt Fuselage, Understel, Landings

hjul med Dæk, Styregrejer, Haleror og Haleplaner, Sæder, Benzintanke og diverse 
Bolte og Kabler for 2-sædet Sportsmaskine sælges samlet for højeste Bud. 

Henvendelse: Provinsen : Motorforhandler Hans Dalsgaard, Grejsdalsvej 4, 
Vejle, Telf. 739 - i København: Ingeniør 0. Fonte!, l{øsaagade I, København S., 
Telf. Amager 9001. 
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Tyske reaktion 
Interessante Enkelthe 
som Tyskerne forgæ, 

Me 163 BS, Jagerskoleplan, havde Dobbeltstyring. 

landede akkurat som el Svæveplan. I fui:
tigt Vejr kunde det hænde, al el Plan 
med for høj Landingshastighed gled 
udenfor Flyvepladsens Omraade, og del
te kunde undertiden faa farlige Følger. 
Senere byggede man Skinnen om, forsy
nede den med en Art Bremse, der be
stod af smaa Staallister, fastskruet paa 
tværs af Skinnens Underkant. Dette 
pløjede Jorden op, og dermed nPdsattes 
Glidelængden betydeligt. 

][ Krigens Løb blev det vanskeligere og 
vanskeligere for •Luftwaffee at skaffe 

Benzin til de motordrevne Flyvemaski
ner, og da Oliekilderne fra Rumænien 
blev afbrudt Sommeren 1944, var Tysk
land henvist til ganske faa Værker, der 
fremstillede syntetisk Benzin. Disse var . 
alle godt kendte, og blev planmæssig •be
søgte af R.A.F . 

Derfor arbejdede Tyskerne med feber
agtig Hast paa at faa de reaktionsdrevne 
Typer ud over Forsøgsstadiet, idet Driv
stoffet til disse blev fremstillet i under
jordiske Værker og var hurtigere at faa 
færdigt end den syntetiske Benzin. Al 
det kun lykkedes i ringe Grad er vel be
kendt. 

Et af de Steder, hvo•· man ekspcrim<'n
terede med reaktionsdrevne Flyvemaski
ner, var Bayern, hvor man i · Oberam
mergau havde oprettet en Forsøgsfabrik, 
og her foretog man de tekniske Forsøg, 
inden der blev bygget Forsøgsmaskiner 
til Prøveflyvninger. I en 5tor Montage
hal stod de første •Forsøgsdyr• opstil
let; første Forsøgsmaskine havde Nav
net V-1 (Versuch-1) - den var fa5t Gæst 
i Huset og blev stadig holdt i nyeste 

Stand, d. v. s. udstyret med samtlige nye 
Finesser. Et Par Maskiner af tilsvarend 0 

Type blev ligeledes udrustet som , V-1 • 
for straks efter at blive transporteret til 
dens nye Omgivelser •Erprobungsslelle 
Xe. De blev her straks bragt startklar og 
prøvefløjet af erfarne Flyvere, Det hænd
te undertiden at de ikke kom saa fiol 
ned igen som op. 

Det tyske Raketplan Messerschmitt 
Me 163 B, der fik Tilnavnet ,Flagermu
sen •, blev altid i Udviklingens Tid først 
bugseret op i stor Højde af en større 
motordreven Maskine, f . Eks. He 111, for 
senere at svæve alene ned gennem Luf
ten som et almindeligt Svæveplan. Da 
•Flagermusene omsider blev sikker i Luf- · 
ten, gik man over til Start med dens Ra
kelaggregat. Starten foregik v.?d Hjælp 
af et Par Gummihjul paa :m solid Akse, 
der var fastgjort under KroppPns Mi,:lte. 
Efter al Maskinen da havde forladt Jor
den, løsgjorde Starthjulet sig automatisk 
og kunde atter benyttes til ny Star. Vl'rl 
Landingen udløste Flyveren en dertil 
konstrueret Skinne, der blev slaaet ud 
under Kroppen som en lang Ski ; Maski
nen gled da hen over Grønsværen Oll 

Flyvetid incl. Svævetid beløb sig til ca. 
20 Minutter, men dens senere Udvikling 
Me 163 C, der forøvrigt :!-lev bygget af 
Junkers i Dessau og omdøbtes til .Tu 148, 
kunde holde sig i Luften ca. en halv 
Times Tid. Denne nye Udgave havde læn
gere Krop og udvidede Brændstofbehol
dere. I Hamburg, hos Blohm & Voss, byg
gedes ligeledes en Skolemaskine til begge 
ovcnstaaende Typer med særskilte Kabi
ner for Flyver og Lærer. 

En anden kendt Type, Me 262 •Svalen , 
med 2 Stk. Jumo 004 Gasturbiner, ~aa 
ogsaa Dagens Lys i manite Variati•mer. 
Ja, den blev endda bygget som Natjager, 
- vistnok den første reaktionsdrevne 
Naljagerl Besætningen bestod af 2 Mand, 
en Flyver og en Radiolel.igrafist. Bevæb
ning : 4 Stk. 30 mm Kanoner MK 108. l 
Næsen var den desuden udstyret med PI 
gevirlignede Anlæg, der tjente til Pejling 
om Natten. Selv om Kabinens lnsuumen
ter var oplyste om Natten, var det umu
ligt at se i blot faa Meters Afstand: her 
anvendtes specielle Lamper med ullravio-
1 elle S traaler. 

Me 262 anvendtes ogsaa som Jager
bomber og i Stedet for almindelig Be-

Me 163 C, der senere blev omdøbt til Ju 148 og blev bygget hos Junkers i Dessau. 

SKEMATISK SKJTS 

De to tyske reaktionsdrevne Jagere Arado Ar234 og 1\1 
hineaggregater. Pau ovenstaaende Skitse ser man tyd~ 
forreste Aabning, passerer Kompressoren, derefter F 
mer ud igennem den bageste snævre Aobning. Luftfo 
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1 Flyvemaskiner 
,nsdrevne Flyvemaskiner, 
a sat Ind I Luftkrigen. 

væbning, var hele Næsepartiet erstattet 
med en højere Overdel, bygget i Træ og 
Plexiglas, til Plads for en .MG Skytte og 
Observatør. I Halen kunde endvidere paa
monteres en Kobling til Slæh af en mel
lemstor Bombe med Bæreplan. Bomben 
kunde ligeledes ers tattes med en ekstra 
Brændstofbeholder med Hjul og Bære- l 
plan. 

Me P 1101, en Forsøgsmaskine, der aldrig naaede ud over Forsøgsstadiet; 
En anden Type, som efter Forlydendl· 

skulde være kommet ud over Forsøgssta
diet, uden dog at gøre sig bemærket ved 
noget større Antal, var den tun!(c Bombe
maskine Me 264. Den var udstyret med 
4 Fremdrivningsaggregater, Kroppen va~ 
meget lang, og bag Højderoret med uob
belt Sideror sad en MK Skytte, Besætnin
en bestod af 6-8 Mand og Hastigheden 
var ca. 600 km/T. Rygtet fortælll'r. at E'n 
saadan Maskine tilbagelagde Strækningen 
Europa- Japan og at Typen var beregnet 
til Togter mod Amerik:1, hvilket som be
kendt ikke lykkedes, bl. a. fordi den 
ikke kunde rumme tilstrækkeligt Brænd
stof. 

ved sin første Flyvning styrtede den ned og brændte, og Typen har kun eksisteret 
dette ene Eksemplar. 

Endvidere har man iagttaget en helt 
ny Jagertype Me P 1101. Planet havde et 
Aggregat under den lange, slanke Krop; 
Kabinen var anbragt helt fremme i Næ
sen, dækket af eet stort Glaslaag. Bære
planerne samt Halefinnerne va r bygget 
s tærkt pileformet. 

Denne Type naaede aldrig ud over For
søgsstadiet. Iagttagere har set den i Luf
ten en kort Tid, hvorefter den vendte 
Næsen mod Jorden og endte i Røg og 
Flammer paa Jorden som et Symbol paa 
del knækkede og besejrede Luftwaffe. 

B. R. 

KTIONSDREVET JAGER. 

12 vor begge udstyret med 2 Stk. Junkers Jumo 004 Gastur
kttonsmotorerne« er indrettet. Luften suges Ind gennem den 
eret og Gasturbinen, (som driver Kompressoren) og slrøm
!hjulet Understel, er bevæbnet med 4 Stk. 20 mm Kanoner. 

Me 262 Bl var forsynet med 2 Stk. Jumo 004 Gasturbiner og blev brugt som Nul 
Det antennelignende Apparat i Næsen er et Pejleinstrument til Brug ved NatflyvD 

M 264, tung Bomber med 4 Stk. Aggregater. 
Det var Meningen, at den skulde flyve til U.S.A., meo det blev Ikke Hl no1 
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Ingvar Jacobsen • ID • memoriam 

* 
Lederen af 
Viborg 
Svæveflyve
klub, Ingvar 
Jacobsen, 
er dræbt 
ved en 
Nedsfyrtning. 

tC."ØNDAG den 12. August omkom LPdc
ul ren af Viborg Svæveflyveklub, Ha
dioforhandlcr Ingvar Jacobsen vccl en 
Nedstyrtning paa Svævct'lyveklubhcns 
Øvelsesplads ved Asmild Klo~ler, 115 Aar 
gammel. 

Faa er gaael op i Svævcl'ly,·esporlen 
og har betydet saa meget f'or Svæveflyv
ningen i Danmark og for ~in Klub som 
Jacohscn. f Begyndelsen af l!la!J iJl"v der 
oprcllet en Svæveflyveklub i Viborg, og 
.Jacohsen gik straks, selvom han ikke var 
r·ormancl, med sil friskr Jniliallv i Spitl 
:.en for Klubben, og under hans Ledelse 
byggede Klubben paa Hckordtid sil første 
Plan, en Grunau !), clcl Plan, hvormed ,la
cohscn foretog sin sidslc skæh11-'svangrc 
Flyvning. Da Planet var ved al være fa•r
cligl, log Jacobsen li! Lønslrup, hvor hun 
paa \Villy Jensens Flyveskole erhvervede 
~ig sil A og B og kvalificerede sii:: som 
Flyveleder ved Begynderskoling, og un
drr hans Flyveledelse blev der saa foreIn
ge! utallige Flyvninger indtil Krigen snlle 
Bom for al Flyvning i Jylland. 

Jacobsens Interesse for Sva!veflyvning 
hlev ikke kølnet af Forhude! , og da der 
blev udsendt Indbydelse li! d en forsle 
Bjrrgsted-Lejr i 1U42, var Jacobsen 

blandt de første, der meldte sig, og i den 
ne Lejr erhvervede han sig :.it C, Baade 
i den anden Bjergsled-Lejr i I!) 111 og i 
Bolu-Le,jren i I \J44 blev han bclrocl Op
gaven som Flyveleder for C-Iloldene. !\led 
1·11 cneslaaende Energi og stor Helfærdig
hedssans røgledc Jacobsen denne Opgave 
udc-n al der skele cl eneste Uheld, og 
mange er ham Tuk skyldige for Opnaael
~rn af clcn•s C. I Br-,lø-Lejren erhvervede 
han sig Overland-C, og kort efter Lejren 
l'ik han Luftfarlslilsynels Godkendcbr 
som Byggekontrollant, ved hvilket Hverv 
han udvislc stor Grundighed og Ansvar~
hevidslhed. Foruden al kontrollere Byg
ningen af Klubbens egen Grunnu Baby, 
,·ar han paa l"lcrr Konlrolhc~ng i Slrn"r 
og Esbjerg. 

Dn Svævcf'lyvcforhudel hit·,• 1,phævcl, 
genoptog Jacohscn ~Iraks Skolingc>n af 
sinr Kr.mmeralcr, og del va:· cfle1 en. 
:JO ElcvslarlPr, al han Scmd:u; den 12. 
vilde Inge en Tur selv inden l\liddagspau
~cn, den Tur, der skulde hlivc han~ ~icl • 
sll'. Hvad der har værd Aarsag !il UlyJ,. 
ken hl iver næppe nogensinde opklare I; 
nogle mener, nl venstre Klapline var 
~prungcl, og andre, at han har faact l'l 
Ildebefindende. .Jacohscn var med sin~ 
mange Hundrede Slarler en dygtig og er
faren SvæVcflyver, der alcln~ tog Chan 
ccr eller foretog hasardcr<!1lc Flyvninger, 
dcrlil holdt han for mege t af <:pNlen, 
og derfor er del saa uf"all,·ligt, al del 11et
op var ham, del skulde gaa ud over. Om 
Lnrdagen havde han faa<!t l\[cddelr>lse 
om, al han var udtaget li) al l,<Jmme til 
Sverige til Allchcrg, og denne Tur glæ
dede lrnn sig meget Lil. 

Ved Jacobsens Død lider Viborg Svæ
veflyveklub cl smcrleligl Tab. Suavel paa 
Flyvepladsen som paa Værksledet var ckl 
nitid ham, der med sil store Initiativ og 
Energi, med sit aldrig sviglendc Humor 
og ved sil encslaaende Eksempel kunde 
faa Kammeraterne lil al !1ængc i. 

Jacobsen efterlader sig Iluslrn og en 
lille Daller. 

Vi vil i Ærbødiglwd og Taknemlighed 
mindes Jacobsen som den gode Ven og 
trofaste Kammerat, han var. 

Viborg Svæveflyveklub. 

<paa sfc:eFhe 'VingeF 
A r Hadioen i de senere Anr har fun

del Anvendelse paa utallige Omraa
dcr ved man , men al d en ogsaa kan bru 
ges ved Fabrikation af Planer lil Flyve
maskiner turde vist dog være noget heil 
nyt. Ikke desto mindre fortæller del 
s ,·en~ke Tidsskrift •Teknik for Alia • i sil 
Marisnummer, at et amerikansk Firma 
har ladet konstruere en Radiosender paa 
JO k\V, der skal benyllcs med delle For
maal for Øje. Senderen mangler end 
ikke eget Kaldesignal. Udsendelserne er 
dog ikke beregnet for, og kan iøvrigl hel
ler ikke høres af, Lyllernc i Ohio, hvor 
Fabrikken er beliggende. Hndiobølgcrnc 
sendes derimod gennem flere Lag af 
summcnlimede Trælister, som senere skal 
gøre del ud for Ribber i en Flyvemaski
nes Planer. 

Træsorten, der anvendes, er Poppel. 
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Paa Grund af den enorme Produktion af 
Flyvemaskiner i de forlobnc Aar, ,·ar der 
opslnact en vi~ Mangel paa delle Træmn
lcrinle. Medens man hidil har regnet med 
kun al kunne anvende 1 pCt. af det for
haandenværendc Materiale, skulde man 
ved den nye Fremstillingsmetode kunne 
naa op paa 30 Lil 40 pCl. Træet skæres 
ud i passende Stykker med en Bredde 
paa 15- 20 cm og en Tykkelse paa 20 
111111. Længden varierer fra 5 Meter til 
et Par Meler. 0 saadannc Stykker limes 
dcrpan sammen og anbringes i en Presse. 
Og saa er vi nuael dertil, at Radiosende
ren kan tages i Brug. 

Som bekendt er Radiobølgerne i Slancl 
til, med større eller mindre Tab, at for
plante sig gennem alle ikke-metalliske 
Stoffer. Man lader derfor Bølgerne passe
re gennem de O sammcnlimede Lister, 

hvorved der inde i Materialet udvikles en 
vis Varme. Denne indvendige Varmr 
tørrer Limen jævnt og ensartet i Løbet 
af 1~15 Minuller, uden at del gaar ud 
over Træets naturlige Fuglighed, som 
ligger mellem 9 og 12 pCt. Man hindrer 
ved denne Fremgangsmaade den færdige 
List e i at •s lna sig e. 

Tidligere tørrede man Limen med Var
me ude fra. Del hændte da jæ,•nligl, al 
Listerne •slog sig •, paa Grund af ujævn 
Tørring og differerende Fugtinhedsgrad 
i de forskellige Træstykker. Endelig blev 
ved den gamle Fremstillingsmetode del 
færdige Materiale ikke alene mindre so
lidt, men Tørringsprocessen varede fra I 
til 2 Døgn. Nanr Hadioen er færdig med 
sin Del af Arbejdet, Inges Træet ud af 
Pressen og saves til cl Antal Hibher paa 
tværs af Lagene. Man opnaar herved en 
meget betydelig Solidilet. 

Allerede i Fredslid var Plunribbrr en 
forholdsvis kostbar Delaille al fremslillr. 
Da Krigen kom, mnallc man derfor SI' al 
finde nyr Metoder li! al los1• Prohl,•ml'I 
paa. Et andel amerikansk Firma - d1•I 
var Tailor Crafl - gik over !il al anven
de Aluminiumsribber, ind I il ogsau clelll' 
blev en sjælden Vare. Man var da tvun
get til at finde andre Udveje ng nm11•dl' 
herunder frem til den ovenfor nævnte 
Frcmstillingsmelodc. 

I Virkeligheden er Anvendelsen af fle 
re Lag af sammenlimet Træ ikke nogrl 
nyt i Flyvemaskineindustrien. Det har 
hlandl andel i mange Anr været benyttet 
til Propeller. Vanskelighederne kom 
ff1rsl, da man vilde anvende den samme 
Frcmgangsmaadc ved Fabrikationen af 
Planribber. Det har ikke skortet pna utal 
lige Forsog, men He~ulla\crnc var ikke 
allid lige opmunlrende, og de amerikan
ske Flyvemaskinckonstruklørcr heslullr
de sig derfor til al anvende massivt Træ. 
selv om man nok var klar over, al man 
dermed indlod sig paa et Kompromi~. 

Men nu er Prnblemel al\saa løst paa 
en saare lilfredsslillendc l\laadc. VPd 
Forsøg viste del sig, al man k11111ll' 
spænde den nye Ribbes lo Ender fa,1 i 
hver sin Skruestik og dcrpaa rlrc.k d1•111 
bort fra hinanden, indlil Hihh1•11 var 
snoet 180 Grader. Efter al cl 1• lo Skrue
slikke var fjernet, indtog Ribhcn si11 op
rindeilige Form. En anden Slyrkeprnvc, 
der blev forelaget med det færdige Plan, 
var ikke mindre drastisk. De l var Taylor 
Crafl, der gjorde Forsøget med en Plan
type, som med de gamle, massive Rib
ber laaltc en Overbelastning paa 15 pCI. 
eller 2800 kg pr. Plan mod normalt 2500 
kg. Pna cl Plan med de nykonstrueredc 
Ribber begyndte man at læsse Sække 
med Blyhagl. Ganske naturligt steg Spæn
dingen blandt de tilstedeværende. efler
haanden som man nærmede sig 2800 
kg - repræsenterende 15 pCI. Overhr
laslning. Planet holdt imidlertid længe 
efter al denne Vægt var passeret og ved
blev nt holde, imllil Værkforcrcn modle 
op og kort og godl meddclle, al 1111 mani
le man holde op, cla man ikke havde fle
re Illyhagl til Haadighed, for man havde 
faact skaffet ny Forsyning. Men der var 
ogsaa anbragt 4000 kg paa Planet, sva
rende til en Overbelastning paa ikke 
mindre end 60 pCt. Da Historien om, al 
del er det cnkcllc Led. der bestemmer 
Kædens Styrke, stadig gælder, maa man 
hilse denne nye Detailkonstruklion vel 
kommen med Tilfredshed. 

Svend Ove M11dscn. 



BØGER 
»Med R,A.F.« for Danmark« af B i 11 y 

T h a Ib i t z er. Steen Hassenbalchs For
lag. 100 Sider. 

•Historien om Jørgen Thalbilzer < er 
Bogens Undertiten, og det er en Far, der 
fortæller om, hvordan det gik hans Søn, 
den kække, unge Sporlsflyver fra Sports
flyveklubben • Aktiv •, der ligesom saa 
mange andre unge Danskere ikke kunde 
bære Ydmygelsen fra den 9. April Hl40 
og derfor søgte ud for al kæmpl' for Rrt
færdighedens Sag i de Allieredes Rækker. 
Sammen med en Kammerat rrjste .Jør
gen Thalbitzer til Tyrkiet, og derfra kom 
de to unge Mænd med et engelsk Trop
peskib fra Suez til Kapstaden og videre 
til London, hvor de meldte sig til Tjene
ste ved R.A.F. Jørgen Thalbitzer hlrv 
udnævnt til Løjtnant i R.A.F. i t!)J I, han 
blev Jagerflyver og kom til at flyvr 
den ene af de tre Jagere, dPr hlev ind
købt for Penge, som Danskere i England 
samlede ind. • Niels Ebbesen e hed den af 
Jagerne, som den unge Dansker kom til 
at flyve. I Juli 1942 blev Jørgen Thal
bitzer skudt ned med sin Spilfire i 
Frankrig, heldigvis uden al blive saarel, 
og kom i tysk Fangenskab. Del lykkedrs 
ham at flygte fra Fangelejren og naa 
frem til Flensborg, hvorfra han slap med 
en dansk Skonnert til København. Mrn 
han vilde lilbage til England for al 
kæmpe videre, og han slap ogsaa horl fra 
Danmark paa Vej til Sverigr, mrn un
dervejs indhentede Skæbnen ham, Ban
den, som han og hans Ledsager, den en
gelske Kommandør Buckley, henytlPde, 
kuldsejlede i Øresund, og begge dr om
bordværende omkom. 

Bogen er et værdigt Dokument over en 
af de mange Danskere, der ikke kunde 
siddP med Hænderne i Skødet, mens dr 
tyske Horder tyranniseredr deres Land. 

»Flygstridskrafternes Vapen« af Kaple
nen ved Flygvapnet S ven H o I mb erg. 
Fra Haase's Forlag. 70 Sider. 

Drn svenske Kaptajn Sven Holmberg 
har paa en meget overskuelig og letfor
staaelig l\faade givet rn Oversigt over dr 
Vaaben, som benyttes af FlyverP i en 
moderne Krig. Forfatteren fortæller ikkr 
blot om de forskellige Arter af Bomber, 
der anvendes, men giver ogsaa en ud
mærket Skildring af Flyvemaskinens au
tomatiske Vaaben (Maskingeværer og 
Kanoner), Sigteapparater og de Vaaben, 
der anvendes af Luftvaabnel i Søkrigen, 
som Torpedoer, Miner og Dybvandsbom
ber. Fort'altPren forklarPr, hvordan clr 
moderne Raketprojektiler rr indrettet og 
hvordan de anvendes, og endviderp faar 
man en DPI at vide om dr forskrlligr 
Principper for Bombekast. 

Bogen er saa at sige ført op til Dato, 
!dr t den er udkommet i 19•15, og alle, der 
mteresserer sig for at faa lidt nøjere Br
sked om Luftkrigsførelse af i Dag, bør 
læse den. 

»Flyvemaskiner fra alle Lande«, af 
Kaptajn Joh n F o I t m a n n. August 
Bangs Forlag, Ejvind Christensen 1945, 
255 Sider, Kr. 9, 75. (indb. Kr. t 1,50). 

Alter har Foltmann begaaet en højst 
læseværdig, ja uundværlig Bog for en
hver Flyveinleress<:ret. 

Knap er Krigen tilendebragt, før vi har 
for os en særdeles delailleret Oversigt 
over de Luftfartøjer, hvis Dyst har været 

I ANLEDNING AF 

FLYVE DAGEN 
D. 23. SEPTEMBER 

af saa udslagsgivende Betydning for Kri
gens Gang. 140 forskelige Flyvemaskiner 
fra de kæmpende Nationer bliver her 
gennemgaaet, hver enkelt Type vist med 
Fotografi, Tegning m. v. Minutiøs som 
Foltmann er, giver han Oplysning om: 
F:1brik, Type, Motor, Besætning, Bevæh
mng, Dimensionrr, Vægt, Præstationer 
m. m. for næsten Iwer enkell Maskine, af 
og Lil dog indskrænkrl til: •Øvrige Data 
ikke offentliggjort • - i ær for de sven
ske Typers Vedkommende. 

Vore egne Typer er dog ikke forbigaaet 
i delte fine Selskab : KZ-Aero's Typer 
KZ li Sport og Coupe\ KZ III'en (den 
kommende Skole- og Sporlsmaskine for 
den danske Ungdom ) saml KZ IV tager 
sig pænt ud som Smaafugle blandt Høge 
og Ørne. Blandt de Trykfejl, som findes 
Of:l som næppr helt kan undgaa~. selv i 
rn Bo!( som denne, maa man more si!(. 
naar del anføres, al KZ III-Typens 2 
Mands Besætning - Fører og Passager 
vrjPr 54 kg tilsammen; det t'orbydPr jo 
vor egen Foltmann nogensinde - s,•lv 
alene - at se Danmark fra oven i en 
KZ III! 

Som drn heil passende Slutning af Bo
gen viser Foltmann de reaktionsdrev1w 
Maskiner, Reaktorplaner, som de vel maa 
hedde frem i Tiden. Gloster ,Meteor • , 
Araclo 234, Heinkel og Messerschmitt, 
saml dl' amerikanske •Airacomet , og 
•Shooting Star« lader os ane, hvad l'll 

næppe fj ern Fremtid \'il bringe, Lil Bmg 
for merl' fornuftigr Formaal rnd alt del
le med •Krudt og Kugler • . 

All i all en meget interessant Bog, 
uundværlig for enhver, 50m vil føll(e med 
i Flyvningens Udvikling. 

s. a. d. 

Kaptajn J. Foltmann: 

udsender FLYV et SPECIALHEFTE 
med mange interessante Artikler 

om Motorflyvning, Svæveflyvning 

og Modelflyvning, nye Flyvema

skinetyper o. s. v., rigt illustreret. 

Dette Hefte leveres ikke i FL YV's 

sædvanlige Abonnement, men kan 

købes særskilt. Vi anbefaler derfor 

vore Læsere at reservere sig Heftet, 

enten ved Bestilling hos Deres sæd

van I ige Bl ad handler el ler ved di

rekte Bestilling. Prisen er 75 Øre, 

Beløbet kan indsendes i Frimærker. 

Heftet udkommer paa Flyvedagen. 

FLYVEMASKINER 

FLYV's FORLAG - EJVIND CHRISTENSEN 
Vesterbrogade 60 København V. 

fra alle Lande 

Den første som lede Frem.tilllng ol de moderne · 
Flyvemosklner. lllustrolioner, Tegninger og Be
skrivelser ol co. 140 forskellige Typer. 
Heftet Kr. 9,75, Indbundet Kr. tt.SO. 

AUGUST BANGS FORLAG 
,:_ ____ EJVtHD CHRtSTEHSEH ____ -1 

Forlang den hos Deres Boghandler 

eller fra 

FLYV's FORLAG, Vesterbrogade 60, København V. 
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NYT FRA SVÆVEFLYVERNE 
Lad os faa mere Fart i Uddannelsen og Træningen, 
siger Svæveflyveraadet, der maa bestilles noget mere! 

Krunieh klar til Gummilovstart. 

Danskere til Svenske Svæveflyvemester
skaber paa Ålleberg. 

DESV ÆHHE var Dansk Svæveflyver 
Union ikke i Stand til at sende 

Repræsentanter til at deltage i de før 
ste svenske Mesterskaber paa Alleberg. 

I Stedet for modtog man en venlig Ind
bydelse til at sende nogle Iagttagere til 
Stævnet, da vore svenske Venner alligevel 
ønskede at se Danskere paa Alleberg i 
Aar. 

Unionen valgte 3 Mand til, under Løjt
nant A H. Jørgensens Ledelse, at tage til 
Sverige, nemlig Johny v. Staffeldt (Po
lyt), Oluf Jensen (Slagelse) og Gerhardt 
Nielsen (Ringen). 

Turen blev en stor Oplevelse, og vi 
skal i næste Nummer af FLYV bringe el 
udførligt Referat. .,. 

Stort anlagt Instruktørkursus 
Lundtofle-Ålleberg. 

MAN kan ikke sige, at det nye •Sva:
veflyverraad •, der for Tiden leder 

Unionen, ligger paa den lade Side. 
Til Afholdelse i den sidste Uge af Au

gust har Unionen indbudt til et Flyve
lederkursus for Unionens Klubber, idel 
man har fundet det af den aller største 
Betydning, at en ensartet Fremgangsmaa
de for Skoleflyvningen kan blive anvendt 
over hele Landet. 

Delle første Flyvelederkursus bliver le
det af Unionens Instruktør A. H .. Jørgen
sen, der har indbudt en af Sveriges bed
ste Instruktører, Blomberg, til al lade os 
nyde godt af Svenskernes store Erfarin 
ger. Hærens Flyvertropper har stillet 
Lundtofte Flyveplads til Disposition, og 
et udmærket Indkvarteringssted har man 
fundet i Dansk Vandrerlangs glimrende 

deltage i et 14 Dages Kursus paa Ålle
berg. Der bliver her Chancer for Flyve
maskineslæb, Overlandsflyvninger og 
maaske en eller flere Betingelsesflyvnin• 
ger til •Sølv C•. 

Hvad tænker I paa, Svæveflyvere? 

A NDET Steds i FLYV er omtalt det 
omfattende Flyvelederkursus paa 

Alleberg, som Unionens Ledelse har ar
rangeret. Der er her Tale om virkelig in 
teressante Muligheder for Svæveflyvning 
og om et Arrangement af den største Be
tydning for Svæveflyvningens Fremtid. 

Man skulde tro, at Anmeldelserne var 
strømmet ind, saa snart Meddelelse om 
dette Kursus var blevet tilsendt Klubber
ne, og hvad var Resultatet? Da Anmel
delsesfristen var udløbet, var der kun 
indkommet 12. Gider I virkelig ikke 
have saa megen Ulejlighed at sende et 
enkelt Skema ind i rette Tid, for natur
ligvis strømmede Anmeldelserne ind pr. 
Brev, Telefon og Telegram længe efll'r 
Fristens Udlob. Del betyder foroget Ar
bejde for Unionens Sekretær, s0111 i For
vejen har langt mere Arbejde, end 1111111 

med Rimelighed kan forlange nf en Mand, 
der ogsaa skal passe sin Forretning. 

Det kan ikke nytte at kræve bande del 
ene og del andet, hvis man ikke gidrr 
hjælpe lidt med selv og i alle Tilfælr!P 
svare, naar man bliver spurgt. 

Sommerle,irc. 

RYGTEVIS forlyder det, at flere Klub
ber har afholdt Sommerlejre (Birke

rød-Aarhus, Social-Demokratens Flyve
klub' paa Bøtø og Senior-Klubben Slagelsl' 
Svæveflyveklub i Lønstrup) og hvem ved. 
maaske mange andre Klubber. Det er den 
Slags Ting, vi gerne bringer en Meddelel
se om i FLYV, men atter her: t.lcr mu::i 
være en eller anden indenfor den paa
gældende Klub, der gider saa meget som 
at give os lidt Oplysninger og eventuelt 
sende os et Billede. 

ONSDAG den 15. August: 3 M:rnnPdl'r 
10 Dage efter Landets Befrielse (Nu 

skal vi rigtig i Gang med Svæveflyvnin
gen) V-J Dag. Fri hele Dagen. Vejret 
fint -fint. Masser af Termik. Lundtofte 
Flyveplads til Disposition for 4 !{lubber, ikke 
et Plan i Luften, ikke en Mand paa l'laclsen I 

SKULDE vi ikke se at faa lidt mere• 
, Flugt over Feltet < og i nllc Tilfæl 

de udnytte de Muligheder, vi lmr. 
Dansk Svæveflyver Union er K.S.A.K. 

taknemmelig for denne Haand5rækning 
og skal gøre alt for at stille op med en 
værdig Repræsentation til Deltagelse i 
næste Aars Mesterskaber, ligesom man 
haaber snarest at faa Lejlighed til al 
gore Gengæld og invitere svenske Svæv<' • 
flyvere paa Besøg og til Konkurrencer i 
Danmark. 

Hus »Troldehøj « gan
ske kort fra Flyve
pladsen. 

10 af de anmeldte 
Deltagere vil, saa
fremt de ønsker det, 
faa Lejlighed til at 

p~~ 
hLNICA MAGNETSTAAL 

Kampsax 

kampmann, Kierulff & Saxild A/s 
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Vi fremstiller Magne

ter til ethvert Formaal 

PEERLESS FABRIKKERNE 
SKIOLD-PETERSEN & CO. 
L:aplandsgade 2 - København S 

Har pe et Magnet-Problem, saa kom til os •.. og vore Ingeniøx:er 
giver Dem teknisk Senice med Hensyn til Størrelse og Form 



--•-DET KONGELIGE DANSKE 
AERONAUTISKE SELSKAB 
Kontor: Nørre Farimagsgade S, Kbhvn. K. 
Tlf.: C. 7260A. Postgiro : 25680. 
Kontoret er normnlt aabent daglig Kl 15.30 
- 17.S0, Lørdag Kl. 13.00- 15.00. 
Generalsekretæren træffes normalt dag
lig Kl. 16.00- 17.00, Lørdag Kl. 13.30 - 14.30. 
Dan • k Luftaportaraad1 Adr. D .l{.D.A.S. 
Kassereren: Dronninggaords Alle 120, Holte. 
P.ostgiro : 60676. 
Aeronautisk Junior Klub Adr. : D.ILD.A.S. 
Nr. Farimagsgade S. Kbh. K. 

DANSKE FLYVERE 
Formand: Oberst Tage Andersen, Ll. Værløse. 

DANSK MOTORFL YVER UNION 
Formand : Trafikassistent A. T. H. Ohrt. 
Kont. St. Kongensg. 681 o. G., K. Tlf. Palæ 2096. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
Kontor: Nørre Farlmagsgade 3, Kbhvn. K. 
Telf. C. 7260A. Kun Kl. 11-13. Postgiro : 25521. 
Formand: Direktør Ejnar Dessau. 
Sekretær: Prokurist Vagn Jespersen. 
Kasserer : Annoncechef L. Albeck Larsen. 

DANSK MODELFLYVER UNION 
Formand: K. Flensted-Jensen, Kabbelejevej 21, 
Brh. Telf. Bella 3762 v. 
Sekretær: Ove Hansson, Olesvej 21, Bolte. 
Telf. Frederiksdal 6169. 

DØDSFALD 
Den 6. August døde Direktør August 

Gihm i en Alder af 79 Aar. 
Med Direktør Gihm mister Aeronautisk 

Selskab et af sine ældste og mest inter
esserede Medlemmer, og han har haft af
gørende Betydning for Selskabets Udvik
ling gennem sin Indsats i en lang Aar
række. 

Direktør Gihm var Bestyrelsesmedlem 
i Selskabet fra 1933 til 1939 og Gene
ralsekretær for de to store internationale 
Luftfartsudstillinger i København i 1927 
og 1934, og det skyldtes ikke mindst hans 
Initiativ og Organisation, at disse to 
Mærkeaar i Selskabets Historie har sat 
sig varige Spor i Flyveorganisationens 
Udvikling i Danmark. Han vil blive hu
sket med Taknemmelighed i Aeronautisk 
Selskab. 

BESØG HOS RAF 
I KØBENHAVNS LUFTHAVN 

I den lune Sommeraften - Tirsdag den 
7. August - mødte ca. 400 Medlem

mer af DKDAS og - vist især - de 
Selskabet tilsluttede Flyveklubber op i 
Lufthavnen for at bese de Flyvemaskin
typer, som RAF velvilligst havde stillet til 
Raadighed ved en Forevisning, med de 
to danske RAF Flyvere Morian Hansen 
og Jørgen Edsberg som Forevisere. 

Alle de opmødte var vist enige om. at 
det var en kærkommen Lejlighed, der 
her blev givet Flyverorganisationernes 
Medlemmer til bogstavelig talt at •beføle• 
de Maskintyper, som vi alle kender saa 
udmærket af Navn; men som de fleste 
siden Befrielsen mest har haft Lejlighed 
til at se i Luften. 

Arrangørerne havde i Forvejen ladet 
alle de forskellige Typer stille op paa 
en Række, hvorved Tilskuerne fik et ud
mærket Sammenligningsgrundlag. 

I to Hold - hvert ledet af den ene af 
de danske Flyvere - gennemgik man nu 
de forskellige Typer og fik udmærket Be-

sked om den enkelte Maskines Vægt, 
Størrelse, Lasteevne, Bevæbning o.s.v. 

Det vilde her føre for vidt at redegøre 
for alle de interessante og imponerende 
Oplysninger, man fik, hvad enten det nu 
gjaldt det kolossale Ophængningsrum til 
Bomber og Landingsstellets Størrelse paa 
den store Halifax Bomber eller Motoren 
paa Hawker Ternpest Jageren, hvor det 
forbavsede at høre, at dens Motor har 
omtrent samme Antal HK som de 4 Mo
torer tilsammen paa DDL's Condor. 

Med Interesse hørte man Morian Han
sen fortælle, at en rig, indisk Fyrste i Be
gyndelsen af Krigen havde foræret Royal 
Air Force 24 saadanne kostbare Jager
maskiner. 

Det var sikkert med Tanke paa Opbyg
ning af det kommende danske Luftvaa
ben, at en Deltager i Rundvisningen spø
gefuldt bemærkede, om det ikke var mu
ligt at fan Fyrstens Adresse. 

Ved Besøgets Afslutning takkede d.:?n 
energiske Flyvesagsforkæmper, General
sekretær Sv.-Aa. Dalbro de to Flyvere for 
Forevisningen, og Medlemmerne bifaldt 
Takken i Form af et kraftigt Hur,a. 

s. 
Efterretninger for Luftfarende meddeler: 

Radiostationer i danske og fremmede 
Skibe eller Luftfartøjer maa paa eller 
over dansk Territorium kun korrespon
dere med danske Radiostationer under 
Statens Drift; herfra undtages Nød- og 
Sikkerhedstjeneste. 

Offentlig Korrespondance over danske 
Luftfartsstationer er forbudt. 

Generalforsamling i Danske Flyvere 
Torsdag den 14. September. 

Nærmere Meddelelse tilsendes senere. 

Ny Propagandachef l DDL. 

§ OM Efterfølger for Selskabets hidtidi
ge Propagandachef Max Westphall, 

der som meddelt er rejst til U.S.A. som 
DDL's Repræsentant med Domicil i 
New York, har Selskabet udnævnt Per 
Kringelbach, der er H.D. i Salgsorgani
sation og Reklame og som har været an
sat i Selskabet siden 1937. 

AERONAUTISK JUNIOR KLUB 
DKDAS planlægger •Den danske Flyve

dag• med Flyvestævner, Lotteri m. m . til 
den 23. September. Vi regner med, al 
I assisterer med Lodseddelsalget, hvorfor 
vi udsætter -nogle flotte Præmier til de 
AJK-Medlemmer, som sælger de fleste. 
Du maa derfor fremvise dit Medlemskort 
og faa noteret, at du er Medlem af AJK, 
naar du faar Lodsedlerne udleveret, og 
igen gøre opmærksom paa det, naar du 
afleverer Regnskabet for Lodsedlerne. 

Flyvestævnet vil finde Sled Søndag den 
23. September, antagelig paa Lundtofte 
Flyveplads. Vi venter at se alle AJK's 
Medlemmer møde op, da der ventes Op
visninger af Model-, Svæve- og Motorfly
vere. 

Nærmere om Tid og Sted vil fremgaa 
af Dagspressen. 

DEN DANSKE FLYVEDAG 

§ PORTSFLYVEKLUBBEN paatænker 
paa den danske Flyvedag den 23. 

September i Samarbejde med Svæveflyve
klubberne at arrangere et Stævne paa 
Lundtofte Flyveplads. BestræbP.lserne 
gaar ud paa at arrangere Svæveflyvning 
og anden Opvisning for det flyveiutc- res-

Nyhed! 
Den flyvende Fæstning, 
amerikansk Dagbomber, m. Tegn. -4.35, 

og saa er der den kendte 

,,Mosquito'•, 
der bombede Shell-Huset, 
Byggesæt m. Tegn. 2.85. 

Vil De bygge Modeller? 
- Selvfølgelig købes de I 

~,.(ff:t,,. 'Is 

MODEL 
FLYVEMOTORER 

Nogle faa originale 

KRATM0-10 Benzinmotorer 
komplet med Propel 

udsælges med 

25% RABAT 
for Kr. 157,50 pr. Stk. 

G. GLEERUP 
Niels Juelsgade 15, 

København K. 

Byggesæ• 
for Dieselmo•ol'el' 

2,5 ccm. Støbegods og Cylinder 
er afdrejet og alle vigtige Dele færdige 

Komplet med Arbejdstegning Kr. 45,00 

.,Diesellø .. 
Fabrik for Modelflyvemotorer 

Indehaver E. Andersen 
Sydbanegade 8, Kolding 

FLYV'ø Redaktion 
Vesterbrogede 60, Tlf. 13.404 

Hedaklør, Kaptajn John Foltmann, 
Væmedomsvej 4 A, Tlf. Eva 1295 
Ejvind Christensen (ansvarsh.), 

Vesterbrogade 60, Tlf. 13.424 
Annonce pris: 

30 Øre pr. mm I alm. Spaltebredde. 
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FLYV's KRYDSORDSOP&AVE 

Nayn: _ __________ _ 

Adresse: __________ _ 

For Seplbr. Mmmeds Krydsordsopgave 
udsætter vi som 1. Præmie: Dansk Flyv
nings Historie og 2. Præmie: Follmanns 
Flyvebog. 

Løsningen skal indsendes lil FL YV's 
Uedaklion, Vesterbrogade 60, V., senest 
den 15. ds. mrk. FLYV's Krydsord. 

Blandt de rigtige Løsninger i Angus! er 
udtrukket som Vinder: 
1) Per Andreasen, Uasmus Uasksvej 10, 

København. 
2) Ka.ia .Juel Jensen, Aalborg. 

Løming til Nr. 8. 
L øs ni n g: 
Vandret: 

1 Nervo. li Als. \l Druer. 10 Kaj. 
11 Hiller. 13 Acl. 14 Ena. 15 Okse. 18 
hrn. 20 Lin. 22 Leo. 2:i Ingefær. 21i 
Eg. 27 Streg. 2H Asta. 30 Toj. 

Lodret: 
1 Ndr. 2 Erie. 3 Hulning. 4 Velan. 

5 Øre. 6 Ak. 7 Laas. 8 Sideror. 12 
Ho. 16 Kulret. 17 Olie. 19 Nafta. 21 
Inga, 24 Est. 25 Ær. 28 Gø. 

For kl ar in g: 
Vandret: 

1 Hige. 7 Drengenavn. 8 Værn, \l 
Fartøjer. 11 Udraab. 12 Dyr. 13 Blomst. 
14 To ens. 1G Passager.rum. 18 Kem. 
Tegn, 20 Skal en Pilot være i Besiddelse 
af. 21 Skydevaaben. 23 Løvtræ. 

Lod re l: 
1 Flyvemanøvre. 2 Norsk By. 3 Syg. 

dom. 4 Transportere. 5 Lige. li Fly
vermærke. 8 Tidsfordriv. 10 Omgang. 
14 Tremme. 15 Ovl'l'gang, 17 Pigenavn. 
1\1 Alm. Forkortelse. 22 Udrnab. 

Flyvnlngens For~lkrlnger - Alle ForsikrInger 

A. JESSEN & CO.s Eftf. 
Assurandører 

V. Thomsen Otto Thomsen 

VESTER PORT 
C. 9189 - 9596 

Midlertidig Adresse: Hammerichsgade 14 
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serede Publikum, og desuden vil der bli
ve bortloddet 1000 Kr, Opsparinq~mær
ker. - - Hvis alt gaar vel, skulde del 
blive en stor Dag for alle flyveinteresse
rede paa Lundtofte Flyveplads den 23. 
September. 

• KRATMOØ 10 Benzinmotor komplet 
10 cm • ca. O,JS HK v. 6000 Omdr./Mln. 

Arbejdstegninger til "Kratmo" 4. 
Uforarbejdede Dele til "Kratmo" 4 • 10 - SO. 
Færd. Tændspoler • Stempelringe - Propeller, 

Alle Dele til omgaaende Levering, 

Arn ø Fog, Ena~aveveJ 76,Kbb. v. Eva 3701 -8709 
a.o.,11u••• m•d ~••• •H•endaa ••a•lar 

Tegninger 
til 

SVÆVEMODELLER 
udgivet af 

DANSK MODELFLYVER UNION 

Simplex .............. Kr. 0.75 
(D.M.U.s Begynder-Svævemodel) 
Orimponlmus (Kl. 7) • . • 2.00 
Calle (Kl. 8). . .. .. .. .. • 2.00 
Ølhunden (Kl. 9) . . . . . . • 3.00 
Holger Danske (Kl. 8) • 2.00 
Pelikan (Kl. 8). . . . . . . . • 3.00 

Sendes franco mod Indsendelse af 
Frimærker eller pr. Efterkrav 

Faas i mange Sports- og Isenkram
forretninger samt fra 

FLYV's FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN 

Vesterbrogade 60 . Kbhvn. V. 

Legetøjsforretningen "Kæphesten" 
Østerbrogade 108. Øbro 3127 x. 

Alt I Byggesæt samt Reservedele fra 
Dansk Modelflyveindustri. 

BYG 

HAWKER »TEMPEST« 
i Skala 1:50 

Udlorlig Tegning al Verdens hurtigste Jager 
ved Indsendelse al 75 Øre I Frimærker 

»MODELTEKNIK« . VALBY 

GRUNAU BABY 
2a eller 2b 

ønskes til Købs . 

Eventuelle Tilbud med alle Oplysninger 
til Billet mrkt. Grunau 2 modt. FLYV's 
l·ksp. Vesterbrogade 60, København V. 

Aktieselskabet 

DANSK GALOCHE- OG GUMMIFABRIK 

Kjøbenhavn Køge 

NU har vi igen Lister i alle Maal. 

- Masser af Byggesæt paa lager. -

Trævareforretningen 
Prinsesse Maries Alle 1 . Vester 5341 y 

-saa 
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(LOVBEBKYTTETI 

A\§IP IDOIPIE 

BØGER OM FLYVNING 
J. Foltmann, Flyvemaskiner fra alle Lande, 
Kr. 0.75, indb. Kr. 11,50. 
Den første samlede Fremstilling af de modernr Flywma
~kiner, ca. 140 Typer med Billeder og Data. 
Hogen, som alle flyveinteresserede maa ejt•. 

er fremstillet i nøje Ov.erensstemmelse med 

forskrifterne i B.E.S.A. Specifikation 2 D. 101 

K. Flensted-Jensen, Byg selv - lær andre, Kr. 4,75. 
Instruktion i Modelflyvning. Illustreret Vejledning ~aa
vel Bygning som Flyvning med Flyvemodeller. 

Flygboken, indb. Kr. 17,40. 

KLAR DOPE 

ALUMINIUM DOPE 

RØD DOPE 

El pragtfuldt Billedværk over Flyvningens Historie fra 
den første Tid og til Nulirlen - alt fortalt i smukkr Dyb
tryksbilleder. 
Robert A. Winston, Styrtflyver, Kr. 4,75. 
En amerikansk Flyvers spændende og livligt fortalte Be
retning om Uddannelsen i Amerika. 
San flyver vi. Ny Udgave. Kr. 8.50. 
Lærebog for Sports- og Privatflyvere. Red. af Luftfarts
ingeniør M. P. Eskildsen. 

fortyndingsvædske samt 
Identificeringsfarver og Speclalfarver 

Svæveflyvning: Red. af H. Wolff og S. A. Dalbro. Kr. 5.85. 
Tilrettelagt paa en let tilgængelig Mande, som gør Bogen 
lige velegnet til Selvstudium og Undervisning. 

Sendes pr. Efterkrav eller mod Indsendelse af Beløbet i 
Frimærker. 

ENEFABRIKANTER: 
Alle Bøger og Blade om Flyvning ekspederes. 

A/s o,. IF.. A\§ IP - KUPON ===========I 

TIi FL VV's FORLAG, EJVIND CHRISTENSEN, Vesterbrogadø 60, København V. 
(Specialfabrik for Nitrocellulose-Lakker) 

PRAOS BOULEVARD 37 
KØBBNHA VN S. 

De bedes sende mig: ________________ _ 

Navn: _______________________ _ 

TELEFON C. 65, LOKAL 12 os 22 Adresse: 
Belobet medfølger i Frimærker/bedes opkrævet. 

EN FLYVER BLIVER TIL - IX. 
Blindflyvning. 

Efter at han havde aftjent sin Vær
nepligt, havde han Lyst til at 

indtræde i det danske Luftvaaben. 
Han skulde kun binde sig for kortere 
Tid ad Gangen, efter at selve Uddan
nelsen var forbi, og blev sendt til en 
lang Række Undersøgelser og Prøver, 
som maatte overstaas, inden han blev 
antaget som Elev paa den militære 
Flyveskole. 

Da han allerede kunde 
flyve, var Flyvelæreren hur
tigt færdig med Afpudsnin
gen af den almindelige Flyv-
ning og tog fat paa Blind

flyvning, cl. v.s. Flyvning udelukkende 
ved Hjælp af Instrumenterne og uden 
at kunne se noget uden for Luftfar
tøjet, svarende til Flyvning i Tange 
og Skyer. 

Med l{alechen over Hovedet og Tale
rør til Læreren var Opgaven først at 
starte og stige paa lige Kurs til 600 m 
Højde og derefter at lave korrekte 
Sving til højre og venstre uden at kun
ne se andet end Instrumenterne. Stadig 
kom Læreren med smaa Bemærknin
ger om, hvad det eller det Instrument 
viste, og det betød altid, at Viseren ikke 
stod paa det Tal, som den skulde, naar 
Luftfartøjet blev fløjet rigtigt. 

Efterhaanden blev han dygtigere, og 
mange Trekant-Ture fra Fly,vepladseu 
rundt om to Punkter pua J{ortet og 
tilbage til Flyvepladsen blev beregnet 

INTAVA AVIATION PRODUCTS 
SANKT ANNÆ PLADS 13 - KØBENHAVN K. 

Reprz,enterende 
DET DANSKE PETROLEUMS AKTIESELSKAB og VACUUM Oll COMPANY A/S 

med Kurs og Flyvetid, korrigeret for 
den skønnede Vindstyrke og -retning 
og senere fløjet blindt. Hau drejede da 
fra een Kurs til den næste over det an
givne Punkt, d. v. s. naar han havde 
fløjet de beregnede Minutter, for ende

-lig, naar han havde fløjet hele Trekan-
ten, at slaa Kalechen tilbage og se, hvor 
langt borte Flyvepladsen var. Naar hun 
var langt fra Pladsen, viste en Kontrol 
af Beregningerne ofte, at den virkelige 
Vindstyrke var forskellig fra den ved 
Heregningerue benyttede. 

Han kunde efterhaandeu godt for
staa, at alle R.A.F.'s Flyvere hver Uge 
skulde have gennemsnitlig en halv Ti
mes Blindflyvning i en »Link Trainer«, 
for stadig at vedligeholde deres Træ
ning og være klar til Flyvning i al Slags 
Vejr. 
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~g~w~ 
OFFICIELT ORGAN FOR e-

OET KONGELIGE DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB 
DANSKE FLYVERE • DANSK MOTORFLYVER UNION - DANSK SVÆVEFLYVER UNION -

Nr. 10 

SUCCES'EN 

DET Kongelige Danske Aero
nautiske Selskab fik paa sin 

første Flyvedag en Sukces, som 
man ikke blot har Grund til at 
glæde sig over, men ogsaa væ
re taknemlig for. Det uselviske 
Arbejde, der blev gjort af den 
Kreds af kendte Mænd, der sat
te sig i Spidsen for Flyvedagen 
og de mange ukendte, der gav 
deres store Bidrag gennem Sal
get af Lodsedlerne og deres 
Medvirken ved Stævnearrange
menterne, gav et Resultat, som 
varsler godt for Fremtiden. I 
København var der allerede Da
gen efter Lodseddelsalgels Aab
ning en Ekspetanceliste paa 
10.000. Økonomisk blev Flyve
dagen: saaledes en Suk ces for 
DKDAS og Unionerne og deJ"
igennem Danmarks Flyveklub
ber. Den Malurt, der findes som 
Dryp i de fleste velskænkede 
Bægre, svømmede ogsaa i Fly
vedagens Sukces. To Klubber 
meldte blank fra, det var to M.o
torflyveklubber, der demonstra
tivt sendte alle Sedler og Plaka
ter tilbage, end ikke Ledelsen 
ønskede at sikre sig en af Fly
vedagens Lodsedler. Det store · 
Spørgsmaal er, hvorlede.~ disse 
Klubbers Stilling vil blive ved 
For.delingen af Midlerne. De 
kan næppe ligestilles med de 
Klubber, der gennem intensivt 
Arbejde har gjort deres Indsats 
for at Flyvedagen skulde blive 
Sukces. Det er skuffende at mø
de en Aand som denne, men 
f orhaabentlig er den Dag ikke 
fjern, da Krusningerne paa 
Overfladen helt forsvinder og 
det homogene Samarbejde Fly
veklubberne imellem kan etable
res harmonisk, værdigt og 
stærkt. 

FLYV. 

DANSK MODELFLYVER UNION 

Oktober 194.S 18. Aargang 

~~eM UæriÆ 
for MOTORFL YVNING 

Ved Kaptajnløjtnant Zigler 

I , Aeronauticcs Septem
ber Nummer findes følgende 
Artikel af P. A. Wills, der 
sikkert vil være af Interesse 
for FL YV's Læsere. Den om
handler nogle af de Fordele, 
det er at have været Svæve
flyver førend Motorflyver. 

I sin Artikel skriver P. A. Wills, at de 
Resultater, man har faaet under Kri

gen fra Flyvere, der tidligere har været 
Medlemmer af de engelske Svæveflyver
klubber, maa kunne give Svaret, naar 
Materialet bliver behandlet. Udfra sin 
egen Erfaring er han overbevist om, at 
de opnaaede Resultater berettiger Lil, . al 
man i Fredstid giver alle Flyveraspiran
ter baade til militær og civil Flyvning el 
Kursus i Svæveflyvning. 

Dette Forslag indeholder intet revolu
tionerende, idet adskillige Nationer bl. a . 
Sverige og Polen før Krigen anvendte 
delle System i stor Mnalestok. Air Trai
ning Corps Svæveflyvning under Krigen, 
skriver han, har dog ikke fundet Sted 
med dette Forman! for Øje, og endvidere 
var det Materiel og den Organisation, der 
stod til Raadighed eller kunde skabes, 
kun i Stand til at yde yderst elementær 
Instruktion. 

Da Krigen brød ud, var der omtrent 50 
Indehavere af Sølv-C-Mærket. Til dette 
forlanges 1) 5 Timers Flyvning, 2) 50 
km's Distanceflyvning og 3} 1000 m's 
Højdevinding. 

Der stilles saaledes et passende Krav 
til termisk Flyvning, og det kræver nøj
agtig Manøvrering i Særdeleshed i Sving, 
endvidere en Slags Instrumentflyvning 
under Benyttelse af Fartmaaler og Va
riometer, altsaa ikke nødvendigvis Blind
flyvning. Yderligere Kendskab til Meteo
rologi og atmosfæriske Forhold, der, selv 
om det er elementært, dog er langt bedre 
end da Kundskaber, civile Motorflyvere 
besad før Krigen. 

Et stort Antal af disse 50 Svæveflyvere 
var allerede i R.A.F. eller har siden slut
tet op deri eller i Flandens Luftvaaben. 
Mange af dem har mistet Livet. Nogle 
faa, der ikke kunde opfylde Kravene til 
at gaa ind i Militærflyvernes Rækker, gik 

ind i A.T.A. (Air Auxilliary Transport), 
en Organisation der havde med Færgning 
af alle Slags Luftfartøjer at gøre i Eng
land, lige fra •Lancaster «s til , Moth •er. 

Resultaterne herfra er fornylig blevet 
undersøgt for at se, om man kan danne 
sig noget Billede af Betydningen heraf. 
Materialet hertil er for ringe til, at man 
kan fremkomme med nogen overbevisen
de Statistik, men som Slutning paa sin 
Rapport fremkommer Direktøren for 
Træningen med følgende Udtalelse: 

•Alt i alt vil jeg sige, at hvis delle kan 
tages som et Gennemsnit af Svævefly
vere, er de snarere over Gennemsnittet 
sammenlignet med dem, der er trænet 
paa Motorluftfartøjer. Jeg vil tro, at de 
er mere over Gennemsnittet i deres Vi
den end i deres Evne til at flyve, og al 
deres Succes i Svæveflyvning og Flyvning 
i A.T.A. skyldes lige saa meget deres Vi
den som deres naturlige Flyveanlæg. • 

Denne Sammenligning er naturligvis ta
get imellem Motorflyvere, der har be• 
staaet deres Prøve og Svæveflyvere, af 
Motorflyvere faldt 22 pCt. igennem i Lø• 
bet af Kurset grundet paa manglende E v
ner til at flyve, af Svæveflyverne faldt 
ingen igennem, og alle viste sig at have 
de fornødne Evner til at flyve. Jeg skal 
her tilføje, at for ca. 2 Aar siden fik Er
faringerne os til at antage Aspiranter, der 
havde gode Resultater som Svæveflyvere, 
selvom de ikke havde nogen Motorflyv
ningserfaring. Vi har ikke haft Grund til 
at beklage dette, og det har ikke været 
nødvendigt at lade en eneste Svæveflyver 
med den fornødne Erfaring falde fra. 

Den Konklusion, der synes at kunne 
uddrages herfra, bliver da, at et indle
dende Kursus i Svæveflyvning, jeg fore
slaar til Sølv Mærke, vil vise sig at være 
bande et billigt og effektivt Filter til at 
slippe de bedst egnede og mest vidende 
Flyveraspiranter igennem til Flyveud
dannelse efter Krigen. 

Det vilde forkorte den indledende Fly
vetræning, der er nødvendig ved Motor
flyvning, i betydelig Grad. 

Delle omfatter ogsaa Flyveinstruktion, 
Teknik, Meteorologi og Aerodynamik. 

(Sluttes Side 162.) 
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Hoondværkerne lægger sidste Hoond paa 
Arbejdet med Opstilllngen af Platformene 

foran Maskinerne. 

DET amerikanske Luftvaabens Flyve
uds tilling, som kom til Kastrup fra 

Paris og senere gav et kort Gæstespil i 
Aalborg, blev ikke alene en stor Publi
kumsukees, men ogsaa en lærerig Ople
velse for alle flyveteknisk interesserede. 
Udstillingen, der Sommeren igennem hav.
de været besøgt af 2 Millioner Tilskuere 
under Eifeltaarnel i Paris, fik i Køben
havn mere end 100,000 Gæster. De 17 
Kampmaskiner, .Jagere og Bombemaskiner, 
blev forevist af deres respektive Besæt
ninger, som havde gjort Kampen over 
Evropa med baade før og efter D-Dag og 
som havde deltaget i Bombardementerne 
af Japan med B-29. Forøvrigt blev Super
fæstningen Udstillingens største Sukces. 
Der var Dage, hvor Køen foran Tilskuer
broen til de imponerende Maskiner var 
mere end 200 Meter lang. 

Del var Colonel Walker, Pariser-Udstil
lingens Chef, der stod for Arrangementet 
i l{øbenhavn. Det var glimrende gennem
ført med Tabeller, Data og Billeder foran 
hver Maskine med sagkyndig Forevis
ning og overordentlig let tilgængelig Ad
gang til Maskinerne paa Terrænet i Ka
strups nordvestlige Hjørne. 

Ud~tillingens Højdepunkt var Aabnin
gen, som overværedes af Kongen og 
Dronningen, Prins Axel, Prinsesse Mar
garetha, Prins og Prinsesse Viggo og tal
rige Repræsentanter for Regering, Rigs
dag og Flyveautoriteter. 

Desværre blev det store Air Show, der 
skulde gennemføres paa Aabningssønda
gen ikke af det Format, som man havde 
lovet. 650 Maskiner var stillet i Udsigt, 
kun 150 naaede frem, de andre maatte 
blive paa Baserne i Tyskland paa Grund 
af daarllgt Vejr, i den Retning var USA Air 
Force lige saa heldige som RAF, men det 
skal indrømmes, at Formationen af fly
vende Fæstninger og de bevægelige Jager
grupper var en Oplevelse for dem, der 
naaede at se dem. 

152 

Den 
amerikanske 
Flyveudstilling 

i Københavns 
Lufthavn 

Hærens Officerer var mødt talrigt op og besaa med Interesse de mange tekniske 
Enkeltheder, der forklaredes af de amerikanske Flyver-Officerer. 

»Super-Fæstningen« Boeing B-29 var Udstillingens Sensation. 
Rekognosceringsmaskinen, der er anbragt foran under den venstre Vinge, 

giver et godt Begreb om Størrelsen. 



Formationerne af »Flyvende Fæstninger« over Byen var et imponerende Syn. 

General Eisenhoweri private Flyvemaskine »Sunflower Il« 
ankommer til UdsHllingens Aabnlng. 

Et amerikansk Tranøportsvæveplan, der bl. a. kan transportere en ~eep. 

R.A.F.s 
reaktionsdrevne Jagere 

DEN første og forøvrigt ogsaa den ene
ste af de Forenede Nationers reak

tionsdrevne Jagere, som deltog i Kampen 
i iuften, var Gloster •Meteor•. Disse re
aktionsdrevne •Meteor•-Jagere blev først 
anvendt af en Eskadrille fra R.A.F.'s Ja
gerkommando til Kamp imod de flyvende 
Bomber, som det tyske Luftvaaben be
gyndte at anvende forrige Sommer fpa Ba
ser paa deu franske Kyst. •Meteor• viste 
sig at være meget hurtigere end de tyske, 
flyvende Bomber, og R.A.F. indhøstede 
mange taktiske Erfaringer fra disse før
ste Kampe. 

•Meteor• er bygget af Gloster Aircraft 
Company, og den er udstyret med to 
•Reaktionsmotorerc af Air Commodere 
Frank Whittle's Princip, kontrueret af 
Rolls Royce i Samarbejde med Power 
Jets Ltd. og Brilish Thomson-Houston Co. 
Den første af disse Motorer, som blev le
veret til de amerikanske Luftstyrker i Ok
tober 1941, blev bygget af Power Jets Ltd. 
Air Commodore Whittle rejste selv til 
U.S.A. for at være de amerikanske Luft
styrker behjælpelig med Bygningen af 
hans Gasturbineaggrega ter. 

Foruden •Meteor•en har Storbritannien 
en anden reaktionsdreven Jager under Ud
vikling. Denne er konstrueret af De Ha
villand Aircraft Co. Turbineaggregaterne 
hertil er konstrueret efter Whittle's Prin
cip. En af disse nye De Havilland-Reak
tionsmotorer blev leveret til U.S.A. i Juli 
1943, og den blev anvendt i den første 
reaktionsdrevne Jager, som Lockheed 

Luftfartforsikringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftf artf o rsik ring 

Central U. 793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes af et
hvert Forsikringsselskab, der er tilknyt
tet Poolen, samt DD L's Billetkontorer 

i Dagmarhus og i Lufthavnen. 
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Flyveudstilling i Oxford . Street 
Paa en Bombetomt midt i London har England 
arrangeret sin første Frilufts-FlyveudstiWng 

(Fra FL YV's udsendte Medarbejder). 

London i September. 

MIDT i Oxford Street paa den væl
dige Bombetomt, der hvor før 

det store Firma John Lewis & Co. 
havde sine Bygninger, er der med As
sistance af den britiske Flyveindustri, 
Royal Air Force, Royal Navy og Hæ
ren, samt Informationsministeriet og 
l\Iinisteriet for Flyveproduktion rejst 
en imponerende Friluftsflyveudstil
ling. Udstillingen skulde allerede have 
været aabnet sidste Sommer, men V-1 
og V-2 satte en Stopper for Planerne. 
I .ruli Maaned kunde man imidlertid 
:mime denne usædvanlige og overor
dcnllig seværdige Udstilling i de ma
knbre Omgivelser midt i Ruinerne af 
Luflwaffes Værk. I fire Maaneder har 
Udstillingen været holdt aaben, og den 
er stadig et Trækplaster. Entreen er gra
tis, og der er Masser at se og lære. 

byggede. Denne Prototype, som blev til 
Lockheed P -80A, fik senere et Turbine
aggregat af amerikansk Konstruktion. 

•Meteor« er et lavvinget Monoplan af 
Helmetal-Konstruktion, og den er udsty
ret med et trehjulet Understel. Konstruk
tionen bestaar af følgende Dele: Kroppens 
Næse, forreste Del af Kroppen med Næse
hjul, Midterparti omfattende Centralpla
net med lo Understelshjul og to Turbine
aggregater, Yderplanerne med Balance
klapper samt bageste Del af Kroppen med 
Halepartiet (med det højt anbragte Hale
plan og Højderor). Centralplanet er udsty
ret med hydraulisk betjente Bremseklapper. 

Bevæbningen, som er anbragt i Krop
pens Næse, bestaar af 4 Stk. 20 mm Ka
noner. Helt ude i Spidsen af Næsen er 
der en lille Aabning, hvor der sidder et 

I Begyndelsen blev der rejst Kritik 
mori Udstillingens Form og Karakter, 
og ogsaa fordi man lagde den midt i 
Londons travleste Forretningsgade, 
men da man saa Arkitekternes Resul
tat, da Udstillingen stod færdig•, blev 
de kritiske Indvendinger forvandlet 
til begejstret Hyldest. 

Udstillingen omfatter 29 Afdelinger 
og mange fuldstændige Maskiner, der
iblandt en af Englands mest berømte 
Halifaxbomb'er.e, en HandJey Page 
Halifax II, som har gjort et Utal af 
vellykkede Togter under Natangrebene 
paa Tyskland. Man møder en Beau
fighter X fra Bristol Fabrikerne med 
en Torpedo under Bugen, en Avro 
Lancaster Il, gennemskaaret for at 
vise Konstruktionen, en af Wickers 
Submarine Walrus, en de Havilland 
Mosquito XVI, en Spitfire uden Vin
ger for at man kan se Cockpittet, en 
Hawker Ternpest, en Fail'ei Firefly, 

Foto-Gevær, som kan betjenes sammen 
med Kanonerne. 

Luftfartøjets Spændvidde er 13,1 m, 
Længden 12,5 m, Højden 3,96 m og Plan
arealet 34,75 m2• Største Hastighed ligger 
over 1000 km/T. Luftfartøjet er meget 
manøvredygtigt, og dels Landingshastig
hed er ikke ret stor. Der er ikke meget 
Spektakel i Førerrummet under Flyvning, 
og de sædvanlige Vibrationer kendes slet ikke. 

•Meteor• foretog sine første Flyvninger 
i Marts 1943, o_g i Sommeren 1944 blev 
den med stort Held anvendt i l{ampen 
mod V-1-Bomberne. Første Gang , Me
teor •en nedskød en af de flyvende Bom
ber var den 4. August, og derefter fulgte 
et stadigt stigende Antal Nedskydninger 
af de berygtede V-1 'er, hvis Hastighed laa 
paa ca. 650 km/T. 

Gloster »Meteor«. 
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en Airspeed Horsa, en Taylorcraft Au
ster IV og Glosters reaktionsdrevne 
Forsøgsmaskine. 

Ved selve Indgangen staar en blaa 
Vinge paa Højkant med en Motor med 
blank Propel i Tomgang, den g-aar 
Dag og Nat. Det er en Herculesmotor 
i Udstillingsform med skinnende Me
taldele, let at overskue, fordi alt er 
nummereret. Rundt omkring i Udstil
lingens forskellige Stands faar man 
en konstruktiv Forklaring paa alt det, 
der ligger bag den moderne Flyve
maskinproduktion og vor Tids Flyv
ning. Der er for Eksempel udtømmen
de Forklaringer paa de nye Benzin
typer, der markeres ·ved forskellige 
Farver, man faar at vide, at der eksi
sterer Flyverbenzin paa 120 Oktan, 
de danske Fokker F XII paa Aalborg
og Rønne-Ruterne gaar helst paa Ok
tan 77, saa man forstaar, at der er 
Tale om en væsentlig Motorændring. 

I andre Afdelinger ser man Detail
Jerne i de moderne Krigsmaskiners 
Instrumentvirvar lige fra dem, der 
findes paa Instrumentbrædtet, til 
dem, Bomberen bruger til Sigtet. 

En væsentlig Del af Udstillingen 
omhandler Besætningens Udrustning 
og de Hjælpekilder, den kan betjene 
sig af i en Nødssituation, men ogsaa 
de moderne Krigsvaaben fra Bomber, 
Projektiler og Granater til Raketskyts 
bliver nøje demonstreret paa Oxford 
Streets Friluftsflyveudstilling-. Man 
ser blandt andet det sidste nye i Gyro
Bombesigt og Radar-Instrumenter og 
man ser fremfor alt Masser af Motor
detailler, arbejdende Modeller af 
Rolls Royce Merlin, Napier Sabre, som 
bruges til Ternpest og Typhoon, Bri
stol Centaurus og Hercules, o~ man 
ser den første 6-bladede Propel. De 
nyeste Spilfiremodeller har hidtil 
haft Rekorden med 5-bladede Propel
ler, nu gøres der Forsøg med en 6-
bladet til en helt ny Spitfire, som ikke 
hidtil har været i Aktion. 

Den usædvanlige UdstHling, som 
netop i Bomberuinernes særprægede 
Rammer har faaet en original Bag
grund, er en virkelig• Oplevelse. Ox
ford Street Aero Show vilde ogsaa 
blive en stor Sukces herhjemme, 
hvis den en Dag blev bragt over Nord
søen og stillet op paa en af vore -
lykkeligvis faa - Bombetomter. Den 
er ikke blot et Vidnesbyrd om det en
gelske Vaabens Styrke og Kvalitet, 
men er tillige Udtryk for den vold
somme tekniske Udvikling, Krigsaare
ne har skabt for Flyvningen. 
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EVNET PAA LUNDTOFTE 
'VEPLADS DEN 23. SEPTEMBER 

3) Thord 
Anderson fly
ver sin lille 
"Tipsy" hen 
over Tilskuer
mængden 4) 
- og lander 

medens en 
Formation en
gelske Maski
ner passerer 
Flyvepladsen. 

S) Den kendte 
Autogirofly-
ver Rolf v. 

Bahr. 6) Poli
tiet holdt Øje 
med, at ingen 
uvedkommen
de opholdt sig 
ved Spillene 
7) Direktør 

Ejnar Dessau 
og Forlags

boghdlr.Carlt 
Andersen I 

Samtale med 
Direktør 

Ellehammer. 

Stævnet paa Lundtofte Flyve 
plads i Forbindelse med DEN 
DANSKE FL YVEDAG blev saa
vel sportsligt som økonomis 
en Succes, og 10-15.000 Til 
skuere overværede de god 
arrangerede Konkurrencer og 
Opvisninger. Øverst fra v. I) 
Generalsekretær S. A. Dalbro, 
der fungerede som en fortræf
felig Speaker. 2) Det svenske 
Svæveplan FI I, der førtes a 
Aeroklubbens Chefinstruktør, 
.,Gidde" Carlsson, I en fæno-

menal Opvisning. 



Flyvningens Bøger 
•Flyvemaskinen« af H ar a l d M a r

t in, oversat og bearbejdet af Johannes 
Thinesen. Carit Andersens Forlag. 152 
Sider. 

Den svenske Flyveskribent Harald 
Martin, der døde i 1944, har skrevet fle
re fængslende og saglige Bøger om Flyv
ning, som har haft en stor Læsekreds i 
Sverige. Den sidste Bog, han skrev, bed 
•Flygetc, og det er den, der nu foreligger i 
dansk Oversættelse og Bearbejdning. Den 
fortæller om, hvordan en Flyvemaskine 
er bygget, hvordan man lærer at flyve, 
om de store Verdensluftruter, om den 
militære Flyvemaskine, Kortlægning fra 
Luften og om Ambulanceflyvning. 

Bogen udkom i Sverige i 1939, den var 
paa daværende Tidspunkt en meget in
teressant og populært skrevet Bog, og 
den danske Udgave, som nu foreligger -
i stort Format og med en Mængde smuk
ke Billeder - kunde være blevet lige saa 
læseværdig, hvis den var blevet ført 
bedre o. jour end Tilfældet er, saaledes 
at Indholdet havde dækket Flyvemaski
nens Anvendelse til Lufttrafik og Krigs
brug i 1015 og ikke i 1'939. I Løbet af de 
seks Anr er der nemlig sket snn meget, 
at en Skildring af Forholdene fra, før 
Verdenskrigen kun bliver Historie, bande 
med Hensyn til Flyveruddannelse, Certifi
katprøver, Antagelse som Elever ved 

Hærens og Marinens Flyveskoler m. m. 
navnlig fordi Bogen (den danske Bear
bejdelse) foregiver helt at være helliget 
den m o d e r n e Flyvemaskine og dens 
Anvendelse i Krig og Fred. Det v~rker f. 
Eks. noget antikveret at læse om de 
Synspunkter, der gøres gældende med 
Hensyn til militære Luftfartøjers Anven
delse. 

En lille Randbemærkning: Paa Side 
109, hvor der tales om to Slags Jagere, 
nemlig •interceptors• og •day- and 
nightfighters•, staar der, at tilsvarende 
danske Benævnelser ikke findes i den 
danske Flyverterminologi. Det gør der i 
høj Grad, idet vi har Ordene N ær jager 
og N a t j a g e r. 

En dansk Bearbejdelse af Harald Mar
tins •Flygetc kunde være blevet en god 
Bog, men nu lover Teksten pna Bindets 
Bagside, noget som Bogen ikke inde
holder. 

Bogen er smukt udstyret og har som 
nævnt nogle fortræffelige Billeder, men 
alt dette burde have dækket over et 
mere moderne Indhold. 

J. F. 

»Flygboken«, Allhems Forlag, Malmø. 
380 Sider. Pris 17,40 d. Kr. 

•Flygningens Historia och Flygel av 
idag , er Undertitlen paa et meget flot 

A/s DANSK SHELL 
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Billedværk om Flyvningens Historie lige 
fra de allerførste Tider til Foraaret 1945. 
Det er blevet til under Medvirken af fle
re kendte svenske Flyveskribenter, som 
har suppleret Billedværket med en Ræk
ke Artikler om forskellige Emner, hvor
af vi nævner •Flyvemaskinens Udvik
ling mellem de to Verdenskrige•, >Flyve
maskinen i Kulturens Tjeneste af C a r 1 
F I o r man, >Sportsflyvning og Privat
flyvning• af G o s t a F r a e n c k e l, 
•Svæveflyvning og Modelflyvning• af 
Yngve Norrvi, >Flyvningen og den 
totalitære Krig e af C. G. Ham mare n, 
•Flyvningen og Fremtiden• af Hans 
0 s te l i u s, m. m, De mange udmærke
de Artikler er skrevet paa en Maade, saa 
Læserne med Interesse sluger hver eneste 
Linie, og tilsammen giver de en glimren
d Oversigt over hele den vældige Udvik
ling, der har fundet Sted paa Flyvnin
gens Omraade lige fra de første skrøbeli
ge Flyvemaskiner til vore Dages reak
tionsdrevne Jagere og de kæmpemæssige 
Luftlinere, der er under Bygning til de 
koriimende Verdensluftruter. 

Bogen er i stort Oktavformat. Udstyret er 
førsteklasses, og det er en Fornøjelse at 
se de mange Hundrede ypperlige Illustra
tioner, som rigtig kommer til deres Ret 
paa noget Papir af en Kvalitet, som vi 
herhjemme snart kun kender af Omta
le. >Flygboken • er et stateligt Værk, 
som Udgiverne har Ære af. 

Og saa er der een Ting til, som nok 
skal bevirke, at »Flygboken• bliver 
solgt: hele Indtægten ved Salget af Bogen 
tilfalder Svæveflyveklubberne i Skanne. 



Mederne 
nu.tffrafik 

HJEMME OG UDE 

Douglas C-54 (DC-4). 

E N af de Trafikflyvemaskiner, som 
man regner med at skulle anvende 

paa de lange Ruter i den nærme~te Frem
tid, er Typen Douglas C-54 •Skymasterc. 
Det er et lavvinget Monoplan af Letrnelal
Skalkonstruktion. Oprindelsen til •Sky
masterc er Trafikluftfartøjet Douglas DC-
4, hvoraf der i 1941 var et større Antal 
under Bygning til amerikanske Luftfart
selskaber. Paa Grund af Krigen blev alle 
de i Ordre værende Maskiner imidlertid 
overtaget af de amerikanske militære 
Myndigheder og blev færdigbyggede som 
militære Transportluftfartøjer under Ty
pebetegnelsen C-54 (Hærens Luftstyrker); 
Flaadens Luftstyrker kaldte Typen R5D-1. 
Den første Serie var i Luften i 1942. Det 
lange spidse Bæreplan er anbragf for
holdsvis langt tilbage paa Kroppen; Luft
fartøjet har enkelt Halefinne og Sideror; 
indtrækkeligt, trehjulet Understel. 

Det er udstyret med 4 Stk. Pratt & 
Whitney •Twin Waspc R-2000 14 cyl. 
Stjernemotorer hver paa 1000 HK i 2.135 
m og 1350 HK til Raadighed i Starten. 
Benzintanke i Planerne. Samlet Brænd
stofbeholdning er ca. 7000 I. Besætningen 
bestaar af 3 Mand. Den oprindelige DC-4 
havde Plads til 42 Passagerer over en 
Strækning paa 1600 km. Den militære 
Type kan medføre 26 Passagerer over en 
Strækning paa 4800 km. Som Fragtluft
fartøj (Type C-54A) kan det medføre ret 
store Godsdele. 

Luftfartøjets Data er: Spændvidde 35,8 
rn, Længde 28,6 m, Højde 8,5 m, Plan
areal 135,8 m 2

, Tornvægt 15.890 kg, rnili-

Den nyeste danske Trafikmaskine er en Boeing »Flyftllde Fæstning« 
der er ombygget fil Trafikbrug. 

Denne Maskine bar Plads til 14 a 20 Passagerer. 

tær Last 5.675 kg (C-54); 6.356 (C-54A). 
Fuldvægt henholdsvis 29.510 og 29.964 kg. 
Planbelastning henholdsvis 216,6 kg/m 2 

og 220,0 kg/m2• Største Hastighed 456 
km/T i 4.575 m, Marchhastighed 355 
km/T i 3.050 m. Tophøjde 7.625 rn. Stør
ste Rækkevidde 5.600 km. 

Den nyeste Type af C-54 har 4 Stk. 1350 
HK Motorer. Største Hastighed 460 
km/T, Marchhas tighed 378 krn/T. Læng
ste Flyvestrækning 6.400 km. 

Der er en større Udgave af C-54 under 
Udvikling. Den faar Typebetegnelsen C-57 
(eller DC-7), og den er beregnet til Tra
fikbrug. Spændvidden bliver 52,81 rn, 
Længden 37,59 m og Højden 13,31 rn. 
Tomvægt ca. 39.424 kg, Fuldvægt ca. 
66.555 kg. Den skal kunne medføre 86 
Passagerer i Dagtrafik og 76 i Nærtra
fik. Den faar 4 Stjernemotorer paa ca. 
3000 HK, og man regner med en s tørste 
Hastighed paa 640 km/T. Længste Flyve
strækning bliver ca. 6.400 km/T. Kroppen 
bliver ca. 12.000 rn (se endvidere Bille
derne under Nyt fra hele Verden «. 

U.S.A.'s Planer for AUanterhavs
trafikken. 

De amerikanske, civile Luftfartsmyn
digheder har givet tre amerikanske Luft
fartsselskaber Tilladelse til at drive Ru
tetrafik over Nordatlanten. 

P an A m e ri c a n A i r w a y s eksi
sterende Rute til London - som hidtil 
har været den eneste amerikanske Luft
rute, der havde Tilladelse til at flyve 
over det nordlige Atlanterhav - bliver 
forlænget gennem Europa til Calcutta via 
Bryssel, Prag, Wien, Budapest, Belgrad. 
Bukarest, Istanbul, Ankara, Beirut, Bag
dad, Teheran og Karachi. Barcelona bli
ver ogsaa et Led i Pan American's nu
værende Rute via Bermuda og Azorerne 
til Portugal og derfra videre til London 
og Marseille. 

A m e r i c a n E x p o r t L i n e s , der 
hidtil kun har haft midlertidig Tilladel
se til at flyve til Lissabon og Foynes, 
har nu faaet Tilladelse til at oprette Ru
ter via Labrador, Grønland og Island til 
Stavanger, Stockholm, Helsinki, Lenin
grad og Moskwa, og via New Foundland 
og Azorerne til Foynes, Glasgow, Lon
don, Amsterdam, K ø b e n h a v n, Ber
lin, Warschau og Moskwa. 

Det tredie . Selskab, T r a n s c o n t i -
n ental and W es tern Air In c. , 
vil nu faa Tilladelse til at beflyve den 
nordlige Rute til Foynes, Paris, Bern, 
Rom, Athen, Cairo, Jerusalem, Bashra og 
Bombay, og den sydlige Rute til Lissa
bon, Madrid, Algier, Tunis, Tripolis, Ben
ghazi og Cairo. En tredie Rute vil blive 
oprettet via Lissabon til Rom med Til
slutning til den nordlige Rute. 

De amerikanske Luftfartsmyndigheder 
oplyser, at de ovennævnte Luftruter 
ikke vil kunne være helt i Orden, forin
den der foreligger de nødvendige Tilla
delser fra de forskellige Lande, som Ru
terne skal passere. 

Douglas C54 (DC-4). 

Ifølge New Yorks Radio vil den ame
rikanske Befolkning faa en Luftflaade 
paa ca. 1000 Luftlinere med en samlet 
Lastkapacitet paa 36.000 Passagerer til 
deres Raadighed, naar alle de nye Luft
ruter er kommet i Gang. Luftfartøjerne 
vil variere i Størrelser fra 15-Personers 
Trafikflyvemaskiner til seksmotorede 
Luftkæmper, der kan transportere over 
200 Personer med en Gennemsnitsha
stighed paa mere end 500 km/T. 
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Amerikanske Jagere F6F Hellcat 
om Bord paa et Hangarskib. 

Kæmpemæssig Flyvebaad. 
Howard Hughes Manufacturing Co. 

i Kalifornien er ved at bygge en ny 
kæmpemæssig Flyvebaad. Luftartøjet, 
som faar Typebetegnelsen Hercules, 
hører til 190-Tons Klassen, og den 
kommer Lil at koste ca. 5 Millioner- en
gelske Pund. Det faar en Spændvidde 
paa ca. 100 Meler og bliver udstyret 
med otte Motorer hver paa 3000 HK. 
Største Hastighed bliver ca. 350 km/T. 
Den nye Flyvebaad skal kunne med
føre 750 fuldt udrustede Soldater eller 
en 60-Tons Kampvogn med tilhørende 
Betjeningsmandskab. Herculcs skal og
saa kunne anvendes som en flyvende 
Ambulance med Plads til 350 Baarer. 

De Havilland Propel 
m. stilbare Blade til Sportsflyvemasklne. 

De Havllland Fabrikkernes Propel-Af
deling, som har leveret største Parten af 
Propeller med stilbare Blade, som R.A.F. 
har anvendt under Krigen, og som bl. u. 
omfatter Propeller med Indtil seks Blade 
og til l\lolorer pau over 2500 HK, har 
ogsau fremstillet en Propel med s!ilbare 
Hinde, som kan anvendes tl1 l\lotorer paa 
150-200 HK. 
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~'l'T IFl~A\ l~IIEILIE \III 
Røke,bomber mod New l7ork? 

Tyske Videnskabsmænd, som nu be
finder sig i de Allieredes Fangenskab, 
skal have meddelt, at den Vindtunnel, 
der blev anvendt til Udviklingen af V-2 
og andre Raket-Eksperimenter, var i 
Stand til at præstere Vindhastigheder 
paa indtil ca. 4.800 km T, og at man 
ved Hjælp af den blev i Stand til at 
løse det Varmeproblem, der opstod 
som Følge af Luftens Gnidningsmod
stand. Forsøgsanstalten ved Peene
miinde skal have kostet Tyskland ca. 
1 llfilliard RM. Videnskabsmændene 
hævder, at hvis Krigen ikke var slut
tet, vilde del være lykkedes dem at 
konstruere Raketbomber, som kunde 
naa New York. 

SABENA. 
Det belgiske Luftfa1·tselskab, SABENA, 

var saa heldig at fan alt sit Flyvemateriel 
flyllet til en Flyveplads i England, inden 
Lufthavnen i Bryssel blev bombet af Ty-

Douglas C-54 »Skymasler« (DC4). 

skerne. En Tid hjalp det R.A.F. med at 
transportere Materiel og Personel til de 
engelske Styrker i Frankrig. Man forsøg
te derefter at evakuere hele Luftflaaden 
lil Belgisk Congo, men da den naaede Al
gier, maatte Frankrig slutte Vaabenstil
stand, og det medførte at alle SABENA's 
Maskiner blev udleveret til Italien. Det 
belgiske Luftfartselskab maatte saa nøjes 
med at anvende de Tratikflyvemaskincr, 
som var i Congo, nemlig syv Fokkere og 
seks Ju 52, og de hjalp med til at ved
ligeholde Forbindelsen mellem Guld
kysten og Ægypten. To Lockheed 14, til 
hørende Vichy-Hegeringen, som i 1940 
var paa Vej fra Ma<lagascar til Frankrig, 
blev beslaglagt af Belgierne, og de blev 
ligeledes benyttet til TransporUjenesll' 
for de Allierede. 

Super-Clipper til Godstransport. 
De Forenede Staters Air Transport 

Command har be tilt en Fragt-Version 
af den 204-sædecle Consolidated Super
Clipper, som Pan American Airways har 
bestilt til Pasagerlrafikken over Atlan
terhavet. Denne Luftkæmpe har en 
Spændvidde paa ca. 80 m og en Længde 
paa ca. 54 m, og den er ndslyret med 
seks Motorer i Bagkanten af Planerne. 
Den har en Nyttelast paa ca . 22.500 kg 
og en Marchhastighed paa ca, 544 km/T. 
Hækkevidden med fuld Last er ca. 6-HIO 

En af Pan Am~rienn Al 

km. Kroppen har tryktætte Kabiner til 
Flyvning i 10.000 Meters Højde. 

DEN ENGJ 

Den meget omtalte engelske 
Bombe er ligesom den omtrent I 
s tore 6-Tons Bombe konstrueret 
Wallis, og Indenfor U.A.F. hnr , 
Navnet »Storeslem«. Som Bille• 
har den en »elegant« Strøm! 
Dens Længde er 10,79 m, og d 
meter er 1,17 m. Naar den rnm 
den, fremkommer der et Bon 



I ved Kaptajn JOHN FOLTMANN 

•ere til Passagertrafik 

Caterpillar-Klubben. 
Krigen har bevirket en voldsom 

Forøgelse af Caterpillar-Klubbens 
Medlemsantal, som nu i den europæi
ske Afdeling alene er kommet op paa 
over 16.000. Medlem Nr. 16.000 blev 
optaget den 5. Februar i Aar, da Che
fen for de australske Luftstyrker, Air 
Vice-Marsha! H. V. Wrigley overrakte 
det gyldne Larve-Emblem til Group 
Captain H. F. Hefferman. 

De Havilland "Dominie". 

U NDER Typebetegnelsen •Dominic , 
har De Havillands •Dragon Rapide • 

været anvendt under hele Krigen som 
Træningsluftfartøj for Telegrafister og 
Navigatører indenfor R.A.F. Det er et 
Biplan med forholdsvis korte, smalle og 
tilspidsede Bæreplaner. Opspændingen be
staar af Stivere og Barduner. Luftfartøjet 
er en Trækonstruktion beklædt med Lær
red og Krydsfiner. Bæreplanerne er ud
styrede med , Split-Flaps•. Det har enkelt 

Douglas »Skyma• ter«. 

om at nedkæmpe Fjenden paa Søen 
og gøre det muligt for os- at fortsætte 
Kampen til Lands og i Luften. Dette 
er en Kendsgerning, som man ikke 
kan komme uden om ved Fastlæggelse 
af Storbritanniens og• Amerikas frem
tidige Forsvarspolitik«. 

Over 300.000 Flyvemaskiner. 
Den engelske Orga11isation .4ir 

Transport Delivery, der blev opret
tet i September 1932, havde aflevercl 
over 300.000 Flyvemaskiner, da den 
ophørte med sil Arbejde ved Krigens 
Slutning. Den raadede over 600 Fly
vere, 125 Flyvemekanikere og el 
Jordpersonale paa mere end 3.000 
Mand, og den havde med lfleverin
gen af alle britiske og amerikanske 
Typer at gøre, som .~kulde flyves fra 
Fabrikker og Flyvepladser i Englwid 

D. B. ,.Dominic«, til Kontinentet. 

rs BOMBE 

1 i Diameter og 10 m l Dybden. 
ste Bombeluftfartøj, som hidtil 
1et bære denne Bombe, har væ
ldt ændret Udgave af »Lanea
a vidt man ved, var det ogsaa 
1, at 10-Tons Bomben skulde 
•et anvendt mod Japan om Bord 
•e britiske »Super-Bomber« Aero .. 

Halefinne og Sideror. Hele Halepartiet er 
af Træ beklædt med Lærred. Det ikke-ind
trækkelige Unders tel bestaar af lo frit
staaende, afskærmede Ben. Kabinen, som 
maaler 4,1 m X 1,4 rn X 1,2 m, kan 
rumme fire eller fem Elever foruden en 
Lærer. 

, Dominic , er udstyret med 2 Stk. 200 
HK , Gipsy Six• luflkøledc Hækkemotorer 
med hængende Cylindre. Luftfartøjets Da
ta er: Spændvidde 14,63 m, Længde 10,52 
m, Højde 3,3 m; Planareal 31,2 m2, Tom
vægt 1.466 kg, Fuldvægt 2.520 kg. Største 
Hastighed ved Jorden 253 km/T, March
hastighed 212,5 kmT/. Tophøjde 5.100 m. 
Hækkevidde 895 km. 

Herredømmet i Luften. 
I en Kommentar til det britiske 

Admiralitets Meddelelse om, at over 
Halvdelen af de 613 sænkede fjendt
lige Undervandsbaade - nemlig 312 
- blev ødelagt af Flyvemaskiner, ud
taler Lord Trenchard til >Times«: 
>Herredømmet i Luften er af livsvig
tig Betydning for Kampen til Søs. 
Det var de langtrækkende, landbase
rede Eskadriller fra R.A.F. og De 
Forenede Staters Luftstyrker, der 
spillede Hovedrollen, da det gjaldt 

En amerikansk Jager kaster sin Bombe. 
Bemærk de karakteristiske Bremse

klapper. 
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Modelflyvernes 
Sommerlejr 

3 nye 
Danmarksrekorder 

DA dnnsk Modelflyver Unions Besty
relse i Anr udsendte Indbydelse til 

Dellngelse i Unionens Sommerlejr, vnr 
det i den Tro, nt den sene Afholdelse 
10.- 24. Aug. vilde blive Anrsag li! et 
1·elntivt lille Dellagertal. Af flere forskel
lige Grunde havde det ikke være muligt 
at urrnngere Lejren tidligere, og det var 
derfor med Glæde, man konstaterede, at 
Tilmeldingerne indløb i samme Antal 
som Anret forud. 

D.M.U. hnvde indbudt bande finske og 
svenske Modelflyvere til at dellage i Lej
ren, men desværre kunde Finnerne ikke 
komme, og det blev derfor de to Sven
skere, Anders Håkansson og John Hans
son, der i Aar repræsenterede Udlandet i 
Lejrens Konkurrencer. 

lait deltog 46 danske og 2 svenske Mo
delflyvere med ca. 130 Modeller, et ikke 
ringe Resullat, naar man tager det sene 
Tidspunkt, de daarlige Rejseforhold og 
Manglen pna Materialer i Betragtning. 
Lejren afholdtes ved , Spjarupgaard • ved 
Egtved. 

Den første Konkurrence var Byggekon
kurrencen. Det var et storslaaet Syn at se 
de mange Modeller samlet paa et Sted, 
og især var Deltagerne interesseret i 
Svenskernes 30 Modeller, der var be
klædt med Silke i straalende Farver. Re
sullatet af Byggekonkurrencen blev, at 
Aage Høst-Aaris, Odense Modelflyveklub, 
vandt K.L.M. Pokalen for anden Gang 
med sin smukke store Svævemodel. 
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En lille Del of de mange svenske 
Modeller. 

Aage Høst-Aoris med den smukke Model, der blev præmieret med KLM-Pokolen. 

Om Mandagen paabegyndtes Højstart
konkurrencen, og i Løbet af Formidda
gen gennemførtes 1. Flyvning. Da Vinden 
efter Middag var ideel til Skræntflyv
ning, besluttede man at vente til senere 
med Højstarterne, og gennemførte i Ste
det Enkeltmandskonkurrencen i Skrænt
flyvning. De to bedst placerede i Kl. 8 og 
9 skulde udtages til Landskampen i 
Skræntflyvning, saa der var Spænding om 
Resultaterne. Medens disse Flyvninger fo
regik, saltes de to nye Danmarksrekorder 
af Peter Christiansen, MF »Condor•, Hel
singør, idet han med sin KJ. 9-Model op
naade Tiden 12.33,7 og Distancen 17.830 
m. Modellen blev startet ved 15-Tiden og 
landede ca. Kl. 17,40 i Hanstrup, 14 km 
syd for Vejle. Modellen har følgende Da
ta: Spdv. 172 cm, Planareal 31,8 dm2

, 

Profil SI 63008, Krop!. 115 cm, Haleplan 
9,8 dm2 (31 pCt.), bærende med Profil 
SI 52507. 

Da Modellen først fandtes nogle Dage 
efter, fik Peter Christiansen kun den 
samme Flyvning, men han blev alligevel 
Nr. 1 med Gennems11iltet 2 Min. I Kl. 7 
blev Anders Håkansson, Malmø, Nr. 1 
med 0.56,4, og i Kl. 8 besatte Peter Chri
stiansen ogsaa Vinderpladsen med 1.48,3. 
Kl. 10 vandtes af Svend Abrahamsen, 
•Flight•, Kbh. med 0.52,5. 

Om Tirsdagen afholdtes Unionens Ge
neralforsamling, og da de fleste Deltage
re var optaget heraf, kunde der ikke af
holdes nogen Konkurrence, før om Afte
nen, hvor Flyvningerne med Gummimotor
modeller fandt Sted. Det blev ikke gode 
Resultater, der opnaaedes i denne Kon
kurrence. Danmarksmesterskabet blev af
gjort samtidig, og Danmarksmester for 
Flyvning med Gummimotormodeller blev 
i Aar Henning Kunckel, MF •Agaton «, 
Aarhus. med Tiden 0.39,6. Der var smaat 
med Deltagere, daarlig Motorgummi og 
daarligt trimmede Modeller. Det bedste 
Resullat opnnaedc Håkansson, Malmø, 
nemlig 1.01,8. 

Onsdag bragte saa daarligt Vejr, at det 
ikke blev til noget med Flyvningerne, og 
først om Torsdagen afgjordes Landskam
pen. Den foregik om Formiddagen i By
gevejr med Peter Christiansen og Boy 
Konstmann som de danske Deltagere. Re-

sultatet blev en dansk Sejr, idet Peter 
Christiansen. fik noteret 1.08,9, Boy 
Konstmann 0.30,9, Anders Håkansson 
0.24,0 og John Hansson 0.20,5. Det skal 
dog nævnes, at de lo Svenskere ikke tid
ligere havde fløjet Skræntflyvning og 
derfor havde medbragt hver 15 Termik
modeller, der klarede sig mindre godt i 
Skræntvinden. Resullatet angiver snaledes 
ikke, at danske Modelflyvere er svenske 
Modelflyvere overlegne, hvilket de to 
Konkurrencer i Sverige med dansk Delta
gelse da ogsaa hnr vist. 

Snmme Dag afgjordes Højstartkonkur
rencen, der var en Skuffelse for saavel 
Deltagere som for Lejrledelsen. Resulta
terne blev: Kl. 7 Arne Sparre, •Condor•, 
Helsingør, 1.03,1, Kl. 8 Boy Konstmann, 
•Frem •, Bredebro, 3.01,0, Kl. 9 Boy 
Konstmann 1.05,3 og Kl. 10 Svend Abra
hamsen, •Flight •, København, 0.39,8. 

En Konkurrence med Brændstofmodel
ler vandtes af Per Krohn, •Flight•, med 
Tiden 0.58,4. Der var Fremgang at spore 

r -

En Andemqdel klor til Start i 
Skræntvinden. 



An demodeller 
Af Jørgen Surlykke Petersen 

Konstruktionstips. 

SPØRGSMAALET om Profileringen i 
Andemodeller vil jeg gaa let hen 

over, idet man jo paa dette Omraade 
faktisk er meget frit stillet. Blot maa 
man huske at vælge Profiler, der flyver 
overkritisk ved de givne Omstændighe
der. Særligt skal man være forsigtig 
med Forplansprofilet, idet dette jo paa 
Grund af sin store Indfaldsvinkel og sin 
relativt lille Korde skal have et lille 
Rehrl• Som Eksempel vil jeg lige med en 
Skitse vise, hvilken Profilering, der er i 
de tre Andemodeller, der blev beskrevet 
i sidste Nummer. 

Forplanet bør aldrig konstrueres paa 
under 30 pCl af Planarealet, og Side
forholdet bør aldrig være over 1 : 5, med .,,, 
mindre det drejer sig om en stor Model. 
Bryder man denne Regel, maa man uvæ
gerligt regne med at faa Vrøvl med For
planets kritiske Reynoldstal. 

Paa Grund af de meget tynde og hvæl
vede Profilers store Trykcentervandring, 
advares der i Modelflyvelitteraturen me
get imod at anvende disse i større Nor
malmodeller. Det vil nemlig medføre, at 
Modellerne bliver Godtvejrsmodeller, der 
ikke kan taale lidt reel Blæst. Dette For
hold gør sig ikke gældende ved Ande
modeller, idet disse jo har en større 
Længdestabilitet end Normalmodeller. 

mfld Hensyn til Dieselmotormodellerne, 
hvoraf der deltog 6, og der blev fløjet en 
Del med disse Modeller. 

Klubholdkonkurrencen i Skræntflyv
ning va_ndtes af Odense Model-Flyveklub 
med 10 Point, fulgt af Nyborg MF med 6 
Point. 

Den 3. Danmarksrekord sattes paa sid
ste Flyvedag af Oskar Vang, Odense Mo
del-Flyveklub, med en Andemodel, der 
fløj 1450 m efter en Haandstart.. Det er en 
Forhøjelse af den tidligere Rekord, der 
var sat af Klubkammeraten Svend Skou, 
med over 400 m. 

Som Yder af bedste Lejrpræstation fik 
Boy Konstmann tildelt •Fuglsøprisenc. 

Hverken Wrap eller Anders And er 
længdeustabile - tværtimod. Og deres 
Planprofiler kan dog kaldes temmelig 
outrerede. 

Saa er der det store og særdeles inder
lige Spørgsmaal: Tyngdepunktets Belig
genhed. Her vil jeg komme med en 

SP 93 Anders And. 

Fremgangsmaade, der i Praksis har vist 
sin Effektivitet. 

Vi har for Eksempel konstrueret en 
Andemodel med et Forplanareal paa 32 
pCt. af Planet. Afstanden mellem For
planets og Planets Trykcentre kalder vi 
A og Afstanden mellem Totaltrykcentret 
(Tyngdepunktet) og Planets Trykcenter 
B (Denne Forklaring af A og B manglede 
ved Konstruktionsoversigten i sidste 
Nr.). Da vi nu skal finde B i pCt. af A, 

Iørigt uddeltes ved Afslutningen 
D.K.D.A.S.s Vandrepræmier for Aarsre
korder i Modelflyvning saaledes: Svæve
modeller-Flyvetid: 35.40,6 - Svend Aage 
Andersen, MF •Eaglec, Graasten. Svæve
modeller-Distance: 13.600 m - Carl Johan 
Petersen, Odense Model-Flyveklub, Gum
mimotormodeller Flyvetid: 1.23,8 - Boy 
Konstmann, •Frem«. Wakefieldmodeller: 
1.01,4 - Johs. Thinesen, Odense Model
Flyveklub. 

Deltagerne var i Aar indkvarteret del
vis i Telte og delvis paa ,Spjarupgaard •s 
Høloft, og Flyvningerne foregik fra del 
til Skræntflyvning velegnede Terræn om
kring Gaarden. 

Svenskeren Anders Håkansson starter sin Dieselmotormodel. 

sætter vi A = 100 (pCt.). Vi giver nu 
Forplanet en Indstillingsvinkel paa ca. 5° 
i Forhold til Planet og antager, at Op-

di 

J 

(,. 

2 b 

1 b 

1 a Forplanprofll. 
1 b Mike Planprofil. 
2 a Wrap Forplanprofil. 
2 b Wrap Planprofil. 
3 a Anders And Forplanprofil. 
3 b Anders And Planprofil. 

-

driften pr. Arealenhed paa Plan og For
plan er lige store, idet vi regner med, al 
Forplanets større Indfaldsvinkel gaar li
ge op mod dets s tørre inducerede Mod
stand. Nu opstiller vi følgende Formel, 
hvori Forplanarealet er 32 (pCt.) og 
Planarealet er 100 (pCt.) : 32 X (100 + B) 

100 X B, (Vægtstangsprincippet). 
Heraf finder vi B = 24 pCt. Til dette Tal 
maa vi yderligere lægge ca. 3 pCt. og 
faar som Slutresultat, at Tyngdepunktet 
skal ligge ca. 27 pCt. af Trykcenteraf
standen fra Planets Trykcenter. 

Spørgsmaalet om Højstartkrogens An
bringelse er ogsaa af Vigtighed. Høj
startkrogen bør anbringes langt tilbage: 
75°- 90°, idet f. Eks. en Type som Wrap 
faar nogle grimme Jazztilbøjeligheder, 
naar Krogen sidder for langt fremme. Det 
bedste er naturligvis at have en Højstart
krog, der kan flyttes frem og tilbage 
m.ellem de nævnte Gradtal, saaledes at 
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Dansk 
Modelflyver Unions 

ordinære Generalforsamling 

I Forbindelse med Unionens Sommer
lejr afholdtes Tirsdag den 21. .\ugus t 

den 9. ordinære Generalforsamling. Klub
berne var repræsenteret med 36 Slemnll'r 
og Bes tyrelsen med 8. l'il Dirigent valg
tes .Johs. Thinesen. 

Formanden, Knud Flensh·cl-Jen sen ;,f
lugde Beretningen fra Be~tyrelsen, idet 
han indledte med at mindes Helmuth 
Bach, (• Fakir •) fra , Aviators Modelfly
vere •, der mistede Livet under Øvelse i 
den danske Brigade. Formanden omtalte 
det organisatori ke Arbejde og udtrykte 
lluabet om, at Modelflyvningen nu l'flcr 
Krigen vil kunne udfolde sig merr fri~ 
og under rigere Former, encl Till'æld<'l har 
været i de sidste Aar. 

Dernæs t aflagde Hekordprotokolføre
ren ,Jnrgen Gamst Beretning om Hekord 
aarel, hvoraf det fremgik, at lkr i Aarels 
Lob \'ar sat nye Hekorder, og endelig 
aflagde Axel Abrahamsson i Ka~sc reren~ 
.Sled Hegnskabel, der godkendtes. 

Saa gik man over til at behandle de 
indkomne Forslag, af hvilke maa frem 
hæves: 

Det vedtoges at afskaffe 200 Mctcr
Hojstartsnoren og i Fremtiden kun at an
vende 100 m Snor, bande ved Konkur
rencer og Aflæggelse af Elite-Flyveprø
ver. De foreslaaede nye Tider til Aflæg
gelse af Junior- og Eliteprøverne vedto
ges ogsaa. 

man paa den 1\Iaade selv kan finde den 
bedste Vinkel. 

Vi bygger nu vor Andemodel saaledes, 
at Forplanet har en fast Indstillingsvin
kel paa ca. 5°, medens vi ikke gor noget 
ved Planet. Hvis delte er nedbygget i 
Kroppl'll, maa vi undlade ni bygge Plan
overgangen, til l\Iodellen er færdigtrim
met. Modellen afbalancers nu, san Tyng
depunktet kommer til al ligge pna ca . 
27 pCt. (for at bruge Eksemplet fra oven
for), og vi ganr saa over til Grovtrim
ningen. Den foregaar ved at ændre Pla
nets Indstillingsvinkel, til vi har fundet 
den rigtige. Nnar den er fundet, kan vi 
bygge Planet ind med denne som fa~t 
Indstillingsvinkel. Saa er Modellen fuld 
~lændig færdig, og efter at den er fin 
trimmet (d. v. s., at den er afbalanceret 
igen), kan vi begynde at flyve med den. 

Naar man i l\fodelflyvestævnernes Del 
tagerltster ser efter, hvor mange Special 
modeller der har deltaget, bliver man 
bittert skuffet. Som Eks. vil jeg lige næv
ne de tre sidste Landssommerlejre 
DANSK l\IODELFLYVEB. UNION. 
1941: 80 tilmeldte l\Iodeller, deraf 

A11democlel og 1 Ilaleløs. 
l!J42: 120 tilmeldte Modeller, deraf 2 

Anclcmocleller og 2 Ilnlcløse. 
1 !J44: 100 tilmeldte l\Iodeller, deraf 2 

Andemocleller og 4 Haleløse. 
l\Ien naar man saa samtidig ved, at 

delte ~kyldes den ældgamle Overtro, al 
Specinlmodellerne ikke kan flyve, man 
man uvilknarlig glæde sig over, al • etTa
re humanum es lc. 

S. P. 
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Dernæst diskuterede Generalforsamlin
gen Organisationsændringen og de i den 
Forbindelse fremkomne Forslag. Efter 
nogen Diskussion enedes man om al se 
Tiden an og afvente Udviklingen i de an
dre Unioner. 

Næste Punkt var Forslaget om fællc·s 
nordiske Regler, og Formanden gennem
gik Protokollen fra Modelflyvekonferen
cen i Stockholm. Generalforsamlingen 
udtalte, at det er ønskeligt, at de fælles 
nordiske Regler indføres, og godkendte 
det nedsalte Udvalgs Sammensætning og 
Beføjelse til videre Arbejde med delte 
Arbejde. 

MF •Flight , s Forslag om at udnævne 
Flensled-Jensen til Æresmedlem som 
Tak for det store Arbejde, d~nne i de 
forløbne 3 Aar har udført for Modelflvv
ningen, blev eenstemmigt vedtaget. -

Endelig vedtoges Flensled-Jensens For
slag om at nedsætte Bestyrelsesmedlem
mernes Anl:il til 5. 

Til Slut gik man over til Bestyrelses
valg. Det lykkedes al overtale Flenstcd
Jensen til at fortsætte endnu et Aar som 
Formand, og Bestyrelsen fik derefter føl
gende Sammensætning: 
Formand: Knud Flensted-Jensen, Kabhe

lejevej 21, Brønshøj. 
Næstformand og Rekordprotokolforer: 

Per Weishaupt, Blidahpark 6, 1., 
Charlottenlund. 

Kasserer: Aage Tage Hansen. Vester 
Voldgade 31, Nyborg, Giro Nr. 520 84. 

Sekretær: Jørgen Gnmsl, •Paradisgaar
den «, Avedøre pr. Glostrup. 

Pressesekretær: Axel Abrahamsson, 
Bramslykkevej 2, Valby. 
Til Distriktsledere valgtes: 

l. Distr.: Peter Christiansen, Kingosvej 5, 
Helsingør. 

2. Distr. : Erik Bugge, Egevej 6, Glostrup. 
3. Distr.: Tage Hansen, Kronprinsensgade 

8, Nyborg. 
4. Distr.: Axel Japp, Møllevej 2, Vejgnard, 

Aalborg. 
5. Distr.: Henning Kunckel, St. Pouls 

Plads 10, Aarhus. 
6. Distr.: Boy Konslmann, Sdr. Vollum, 

Bredebro. 
Generalforsamlingen sluttede Kl. 18 

efter at have varet fra Kl. 9, kun af
brudt al' en Times Middagspause. 

* 
KZ-Fabrikkerne starter den 
hidtil længste Landsflyvning i 
Forbindelse med Flyvedagen 

SØNDAG den 23. September startede de 
lo Direktører ](ramme & Zeulhcn fra 

KZ-Fabrikkerne en Flyvni11g, der gik over 
24- af Da11marks Byer, over ~iællaml og 
Fyn til Jylla11d, hvur Sæby besogles som 
den 11ordligsle By. Der/i-et yik Turen til
bage til L1111dtofle, hvortil de lo Flyvere 
a11kom pla11mæssiyt. 

Det er de11 læ11gslc Flyvning, som dan
ske Flyvere har gennemfort siden Afrika
/lyv11i11gen i 1937, hvor del ogsaa var 
Kramme & Zculhe11, der arrw1gerede Flyv
ni11ge11. 

Lockheed 
11 Ligh,ning« 

Amerikansk Jager 

Maskinen med de 
to Kroppe 3.75 Kr. 

og mange andre Skala
modeller faas. · 

FLYOBOKEN 
Et pragtfuldt Billedværk 
over Flyvningens Begi
venheder og Udvikling 
fra den første Tid og til 
Nutiden. - Alt fortalt i 

smukke Dybtryks
billeder. 

Solidt indb. Kr. 17.40. 

FL YV's FORLAG - EJVIND CHRISTENSEN 
Vesterbrogade 60 København V. 

Svæveflyvningens Værdi for Motorflyvning 
(Fortsnt frn Side 151) 

Men enhver, der kender til det at træ
ne Flyvere, ved, at det sværeste at be
dømme en vordende Flyver i, er hans Ka
rakteregenskaber og hans Evne til al 
handle i en Nodsitualion, Egenskaber 
der er nøje knyttet til hans naturlige An
læg. Meget ofte kan dette først bedømmes, 
naar han har fuldendt sin Uddann •Ise og 
har været nogen Tid i sil Job. Svæve
flyvningen, der appellerer til Viden, Be
gejstring og medfødte Anlæg, giver S\'a
ret og giver det i god Tid til at undgaa 
at bekoste en kostbar Instruktion til Per
soner, der senere ikke kan klare sig. 

En Heduklion pna nogle fan Procent i 
Træningstab kan spare Tusinder af Kro
ner - i Krigstid drejer det sig naturlig
vis om Millioner. 

Træningslabene i A.T.A. har gennem, 
snitligt været 22 pCt. i den Tid, det har 
eksisteret. Tabene i H.A.F. har p. Gr. af 
Forholdene sandsynligvis været større. 
Man kan blive enige oin, at Gennemsnits
omkostningerne for at finde ud af, om en 
Flyver ikke er egnet, løber op i Tusinder 
af Kroner. 

Som før nævnt har Træningstabene 
i A.T.A. for Indehavere af .Solv Mær
ket været Nul, og man kan trygt sige, 
al enhver gud Svæveflyver uden Van
skelighed kan trænes til al flyve en
hver Type Motorluftfartøj uden Hensyn 
til Størrelse og Fart. 



,,,, ( IE IL O § IE ~·•· 
(LOVBESKYTTET) 

A\§IP IDOIPIE 
er fremstillet I nøje Overensstemmelse med 

Forskrifterne I B.E.S.A. Specifikation 2 D. 101 

KLAR DOPE 

ALUMINIUM DOPE 

RØD DOPE 
Fortyndingsvædske samt 
Identiflcerlngsfarvor og Speclalfarver 

ENEFABRIKANTER: 

A/s ((),. IF.. A\§ IP 
(Specialfabrik for Nltrocellulose-Lakker) 

PRAOS BOULBVARD 37 
KØBBNHA VN S. 
TELEFON C. 65, LOKAL 12. 01 22 

TØR-ELEMENT 
VERDENS ÆLDSTE OG BEDSTE 

BØGER OM FLYVNING 
J. Foltmnnn, Flyvemaskiner fra alle Lande, 
Kr. 9.75, indb. Kr. 11,50. 
Den første samlede Fremstilling af de moderne Flyvema
skiner, ca. 140 Typer med Billeder og Data. 
Bogen, som alle flyveinteresserede mna eje. 

K. Flensted-Jensen, Byg selv - lær andre, Kr. 4,75. 
Instruktion i Modelflyvning. Illustreret Vejledning saa 
vel Bygning som Flyvning med Flyvemodeller. 

Flygboken, indb. Kr. 17,40. 
Et pragtfuldt Billedværk over Flyvningens Historie fra 
den første Tid og til Nutiden - alt fortalt i smukke Dyb
tryksbilleder. 
Robert A. Winston, Styrtflyver, Kr. 4,75. 
En amerikansk Flyvers spændende og livligt fortalte Be
retning om Uddannelsen i Amerika. 
Sna flyver vi. Ny Udgave. Kr. 8.50. 
Lærebog for Sports- og Privatflyvere. Red. af Luftfarts
ingeniør M. P. Eskildsen. 
Svæveflyvning: Red. af B. Wolff og S. A. Dnlbro. Kr. 5.85. 
Tilrettelagt paa en let tilgængelig Maade, som gør Bogen 
lige velegnet til Selvstudium og Undervisning. · 

Sendes pr. Efterkrav eller mod Indsendelse af Beløbet i 
Frimærker. 

Alle Bøger og Binde om Flyvning ekspederes, 
l========== KUPON ===========I 

Til FL VV's FORLAG, EJVIND CHRISTENSEN, Vesterbrogade 60, København V. 

De bedes sende mig: 
Navn: ____________________ _ 

Adresse: 
Beløbet medfølger i Frimærker/bedes opkrævet. 

Drejer det sig om 

TRANSPORTER 
i Udland eller Indland? 

Spørg 

DAN-TRANSPORT A/s 
Vestergade 26, København K. 

Tlf. Central 16488 . Tlgr.adr. Dantransport 

Befragtning 

International Spedition 

Forsikring af enhver Art 
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Dansk Motorflyver Unions 
Repræsentantskabsmøde 

i Aarhus den 9. September 1945 

E FTER 2½ Aars Forløb samledes Re
præsentanter for Danmarks Motor

flyveklubber atter til Møde, og det skal 
~traks siges, at man havde udnyttet den 
lange Tid til at arrangere en virkelig fest
lig Sammenkomst. 

Aarhus Flyveklub stod for Arrange
mentet, der klappede indtil den mindste 
Detaille: fra Repræsentanternes Ankomst 
til Aarhus, hvor man blev modtaget paa 
Forsikringsselskabet •Codan•s Kontor og 
fik anvist Hotel, en fornøjelig Kammerat
skabsaften, hvor man blev rystet godt 
sammen inden den højtidelige Aabning af 
Mødet paa Byens pompøse nye Raadhus 
og til den festlige Banket Søndag Aften, 
der sluttede Mødet. 

Viceborgmester I. C. Sørensen bød Vel
kommen og gav et Indblik i Byens Pla
ner om en Flyveplads, der nu stod for 
deres Realisation. 

Formanden, Overassistent Ohrt, aflag
de Beretning, der efter nogen Diskussion 
blev godkendt ligesom Regnskabet ogsan 
efter en kort, men ret heftig Debat. 

Sportsflyvning contra Erhvervsflyvning. 
Man gik herefter over til Drøftelse af 

de fremsatte Forslag, der udløste en lang 
og til Tider ret heftig Diskussion om de 
lo af Bestyrelsen ønskede Vedtagelser, 
som begge blev forkastede af Repræsen
tanterne. 

Først Forholdet til det nystartede Aktie
selskab Dansk Luft-Taxa, om hvilket der 
blev givet en udførlig Redegørelse under 
Henvisning til det udsendte •Expose •. Be
styrelsen ønskede en intim Tilknytnig til 
delle nye Selskab, medens en meget kraf
tig Opposition, under Ledelse af Sports
flyveklubben i København, ønskede, al 
man skulde bevare den sportslige Linie 
ren, en Indstilling som viste sig at have 
varme Tilhængere i alle Landsdele. Der 
blev saaledes klart pal\peget fra Herning 
Flyveklub, hvilket alvorligt moralsk An
svar Landets Flyveklubber vilde paatage 
sig ved for kraftigt at agitere for Aktie
tegning til Dansk Luft-Taxa A/S, og det 
blev endvidere fremhævet, at man risike
rede at forringe egne Chancer for at op
naa økonomisk Støtte til Indkøb af Flyve
maskiner, Opførelse af Hangar, Klubhus 
etc. Derimod var man enige om at hylde 

Kampsax 

det Initiativ, der var taget ved Oprettel
sen af endnu en Virksomhed, der vil give 
forøget Udbredelse af Flyvningen og tak
nemmelig for den Støtte Dansk Luft-Taxa 
A/S havde stillet Flyveklubberne i Udsigt 
af sit eventuelle Overskud. 

Efter en flere Timers Debat, som blev 
afbrudt af en hyggelig Frokost, hvor Aar
hus Flyveklub var Vært, Sportsflyveklub
ben og Dansk Luft-Taxa A/S gav den an
den og tredie Snaps og en anonym Giver 
samtlige Smørmærker, enedes man om 
følgende Resolution: 

•Dansk Motorflyver Unions Repræsen
tantskab udtaler sin Glæde og Anerken
delse over det Initiativ, der er taget ved 
Starten af Dansk Luft-Taxa A/S, og idel 
man udtaler sin Tak over de Goder, der 
fra Selskabets Side er stillet dansk Mo
torsportsflyvning i Udsigt, ønsker Repræ
sentantskabet Dansk Luft-Taxa Held og 
Lykke i dets Arbejde.• 

D.K.D.A.S. 
Bestyrelsens andet Forslag drejede sig 

om Forholdet til •Det Kongelige Danske 
Aeronautiske Selskab•. Der blev forelagt 
et Udkast til en ny Overenskomst med 
vidtgaaende Ændringer af de bestaaende 
Forhold og Bestyrelsen ønskede Fuldmagt 
til helt at opsige Tilslutningen til 
D.K.D.A.S., saafremt man ikke kunde fan 
gennemført denne nye Overenskomst, der 
end ikke havde været forelagt D.K.D.A.S.s 
Bestyrelse. Efter en langvarig Debat, hvor
under det blev fremhævet, hvor betænke
ligt det vilde være at afbryde Forbindel
sen med D.K.D.A.S. og dermed ogsaa Til
slutningen til den internationale Organi
sation F.A.l. (Federation Aeronautique In
ternationale) ikke mindst netop nu hvor 
Portene til den store Verden atter var 
slaaet op, blev Bestyrelsens Forslag for
kastet, medens man var enige om, at Be
styrelsen ved Forhandling .skulde søge 
Overenskomsten med D.K.D.A.S. forbed
ret, bl. a . vedrørende Kontingentbetalin
gen. 

Et af Sportsflyveklubben fremsat For
slag om Afholdelse af Repræsentantskabs
møde hvert Aar blev vedtaget med Til
slutning fra alle Sider, medens et For
slag om Udvidelse af Bestyrelsen til 10 
Mand blev udskudt til Mødet i Mads. 

Kampmann, Kierulff & Saxild A/s 
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I Bestyrelsen indvalgtes Landsretssagfø
rer Ørum Jensen, Aalborg Flyveklub, i 
Stedet for Repræsentant Erik Jensen, 
Odense, der ikke ønskede Genvalg. 

Der blev ikke Tid til at drøfte Spørgs
maalet •Enhedsklubben • under •Even
tuelh , da der ikke var Stemning for al 
fortsætte Mødet om Mandagen, men 
Sportsflyveklubbens Formand meddelte, 
at man var i fuld Gang med Sagen i Kø
benhavn og sen~st i November vilde af
holde ekstraordinær Generalforsamling 
med dette Punkt paa Dagsordenen. 

Først Klokken godt 18 sluttede det 9 
Timer lange og bevægede Møde. Re{. 

* 
Dønmøl'ksmesfel'skøb 

fol' Sa,æa,emodellel' 

KONKURRENCEN om Danmarksme
sterskabet om Flyvning med Svæve

modeller afgjordes Søndag den 2. Septem
ber paa Marslev Flyveplads. Af de 21 
startende Deltagere gennemførte 18, og 
i Modsætning til D.M. for Gummimotor
modeller i Sommerlejren opnaaedes her 
virkelig gode Tider. Flyvningerne var 
inddelt i Perioder efter svensk Mønster, 
saaledes at alle Deltagerne indenfor et be
stemt Tidsrum skulde have gennemført 
een Flyvning. 

Danmarksmester blev Aage Høst
Aaris, Odense Model-Flyveklub, med 
Gennemsnitstiden 3.20,3. Dagens bedste 
Flyvning opnaaedes af samme Mand med 
Tiden 8.50,2. Nr. 2 blev Kjeld E . Nielsen, 
O.M.F., 3.01,8, Nr. 3 Mogens Erdrup, 
O.M.-F., 2.55,8. 

Forrige Aars Danmarksmesler, Henning 
Jonsson, •Windy,, blev Nr. 6 med Tiden 
2.08,1. 

Det er iøvrigt værd at bemærke, at af 
de 18 Deltagere, der gennemførte, er 8 
fra O.M.-F. og 4 fra Nyborg, altsaa en 
overvældende Majoritet for Fyn. Kun 1 
Mand fra Sjælland og 5 fra Jylland 

Ny Serie Tegninger 
til 

SKALAMODELLER 
i præcis Udførelse med alle Detailler. 

BELL P - 59 A Airacomet . .. . 
F AIREY Barracuda .. . ...... . 
ORUMMAN F6F-3 Hellcat. .. . 
LAAO - 3 ............. . ... . 
LOCKHEED Lightning ...... . 
MOSQUITO IV ....... . .... . 
MUSTANO North American 

P. 51 B . . ..... . ...... . ... . 
SPITFIRE Mark XII ........ . 
VOUOHT Corsair F4U-l .... . 
THUNDERBOL T Republic P 47 

Kr. 0.85 
• 0.85 
• 0.85 
• 0.85 
• 1.50 
• 1.50 

• 0.85 
0.85 

• 0.85 
• 0.85 

Sendes pr. Efterkrav eller mod ind
sendelse af Beløbet i Frimærker. 

FL YV's FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN 

Vesterbrogade 60 . Kbhvn. V. 



--•--DET KONGELIGE DANSKE 
AERONAUTISKE SELSKAB 
Kontor: Nørre Farimagsgade S, Kbhvn. K. 
Tlf.: C. 7260A. Postgiro: 25680. 
Kontoret er normalt nabent daglig Kl15.SO 
- 17.SO, Lørdag Kl. 1S.00- 15.00. 
Generalsekretæren træffes normalt dag
lig Kl. 16.00- 17.00, Lørdag Kl. 1S.S0- 14.SO. 
Dansk Luftsporhraad1 Adr. D.K.D.A.S. 
Kassereren: Damgaardsvej 27, Klampenborg. 
Postgiro : 60676. 
Aeronautisk Junior Klub Adr.: D.K.D.A.S. 
Nr. Farimagsgede S. Kbh. K. 

DANSKE FLYVERE 
i,·ormand : Oberst Tage Andersen, Ll. Værloi,se. 

DANSK MOTORFLYVER UNION 
Formand: Trafikassistent A. T. H. Ohrt. 
Kont. St. Kongensg. 681 o. G., K. Tlf. Palæ 211116. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
Kontor: Nørre Farlmngsgade S, Kbhvn. K. 
Telf. C. 7260A. Kun K!.11-1S. Postgiro: 25521. 
Formand: Direktør Ejnar Dessau. 
Sekretær: Prokurist Vegn Jespersen. 
Kasserer: Annoncechef L. Albeck Lars!!n. 

DANSK MODELFLYVER UNION 
Formand: Knud Flensted-Jensen, 

Kabbelejevej 21, Brønshøj. 
Sekretær: Jørgen Gamst. •Pnradisganrden•, 

Avedøre pr. Glostrup. 

Nye Medlemmer l D.K.D.A.S. 
Skoleelev Per Miiller. 
Erik Frandsen. 
Civilingeniør E. G. Bildsøe. 
Flyveleder, Løjtnant A. H. Jørgensen. 
Overbetjent Aage Winckler Aagaard. 
Maskinmester H. Kallehauge. 
Ingeniør L. K. Pay. 
Overbetjent Bruun Beyer. 
Maskinarbejder F. L. Møller. 
Fl/LNT. R.A.F. J. Edsberg. 
Hother Mosumgaard. 

AERONAUTISK JUNIOR KLUB. 
Nu begynder Vintersæsonens Foredrag; 

foreløbig maa I notere, at vi venter at 
holde Møder Tirsdagene den 9. Oktober, 
6. November, 11. December, 8. Januar, 12. 
Februar, 12. Marts og 9. April 1946, saa I 
ikke lover jer ud til andet disse Aftener. 

Vi har allerede Løfter om Foredrag af 
flere fine Foredragsholdere, men vi vil 
gerne, medens det endnu kan lade sig 
gøre, til 
Det første Møde 
i Sæsonen have en R.A.F. Flyver, som 
paa Dansk kan fortælle os noget om Ar
bejdet indenfor R.A.F. Vi har været i 
Forbindelse med en, som vi mener I godt 
kan begynde at glæde jer til at høre. 

Mødet, der afholdes paa Den polytek
niske Læreanstalt, Sølvgade 83, over 
Gaarden, begynder Kl. 19,30 præcis · og 
ventes afsluttet ca. Kl. 21,00. 

Tag en Kammerat mellem 14 og 18 Aar 
med og husk Medlemskortet Tirsdag den 
9. Oktober. vp. 

NÆSTVED FLYVEKLUB 
afholdt Lørdag den 1. Sept. Generalfor

samling, hvor det blev vedtaget snarest at 
begynde Bygningen af en •S.G.38«. Til ny 
Bestyrelse blev valgt: Cai Hansen (Fmd.), 
Tage Petersen (Sekretær), Henry Chri
stiansen (Værkfører), Svend Møller (Kas
serer), Jørgen Nielsen. Klubben haaber at 
kunne begynde Flyvningen til Foraar. 

c. B. 

SPORTSFLYVEKLUBBEN 
begynder paa det nye Teorikursus den 

9. Oktober. Indmeldelse sker som sæd
vanlig hos Sekretæren, Borthigsgade 4, 
Kbhvn. Ø. Telefon Ryvang 5615. 

Et 25 Aars Jubilæum. 

LØRDAG den 15. September var det 25 
Aar siden, Flvverulen København

Hamburg - den første danske Rute med 
Landflyvemaskine - blev aabnet. 

Piloten paa den første Tur var nuvæ
rende Oberstløjtnant C. C. Larsen, og Ma
skinen var en de Havailland DH 9, som 
D.D.L. havde købt af den engelske Hærs 
Afviklingskommission. Det var en brugt 
aaben Krigsmaskine med Plads til Pilot 
og 2 Passagerer. 

Starten fandt Sted fra Flyvepladsen paa 
Kløvermarken, og paa Turen til Ham
burg var der ingen Passagerer med, kun 
nogle Postsække. Paa Tilbagevejen var 
der til Gengæld 3 Passagerer, saaledes al 
de to maatte sidde paa Skødet af hinanden. 

K11pl11jn J. Foltmitllll: 

FLYVEMASKINER 
fr11 11lle Lande 

D•n f•nfe samlede Fr•mslilllng af de modemo 
F(yv...,esklner. lllusfrafloner, TegnInger og Bo
skrlvals•r af ca. 140 for1k•lllge Typar. 
H•ftet Kr. ,.75. Indbundet Kr. 1 t .5D. 

AUGUST BANGS FORLAG 
.,_ ____ EJVIND CHRISTENSEN ____ ...., 

Forlang den hos Deres Boghandler 
eller fra 

FL YV's FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN 

Vesterbrogade 60. København V. 

De engelske Blade 

AE RO PLANE 
FLIGHT og 

kan nu ekspederes. 

Udkommer hver Uge og koster 
Kr. 1.65 pr. Hefte. 

Leveres I Abonnement eller enkelte Hefter. 

FLYV's FORLAG • EJVIND CHRISTENSEN 
Veeterbrogade 60 • København V. 

FLYY's SPØRGE-RUBRIK 
Besvaret af Kaptajn J. Foltmann. 

Knud Frandsen spørger: 
Hvilken Uddannelse skal man have for 

at blive Flyver? 
Hvor stor en Gage har en Flyver? 

Svar: 
1. For at kunne paabegynde Træningen 

til Opnaaelse af Privatførercertifikat (det 
saakaldte Sportsflyvercertifikat) kræves 
ingen speciel Uddannelse. 

Betingelserne for Optagelse paa Hæ
rens Flyveskole var bl. a., at Aspiran
ten skulde have gode Skolekundska
ber, men der krævedes ingen særlige 
Eksaminer. 

For at kunne blive optaget paa Sø
værnets Flyveskole stilledes følgende teo
retiske Krav: enten Studentereksamen, 
Styrmandseksamen, Adgangsprøven til 
Danmarks tekniske Højskole eller anden 
tilsvarende Uddannelse. 

Hvad der vil blive krævet, naar et nyt 
dansk Luftvaaben oprettes, vides endnu 
ik.ke. 

2. Indenfor Hærens Flyvertropper ug 
Marinens Flyvevæsen var Gagen afhæn
gig af den Tjenestegrad, man havde. 

* 
Henrik Stuhr skriver: 

1. Engang under Gadekampene i Ber
lin blev der nævnt noget om russiske 
»Dværgbomhere«. Vil FLYV ikke prøve at 
skaffe nogle Oplysninger om disse Maski
ner l 

2. Vil FLYV ikke regelmæssig bringe 
•Treplanstegningerc af ældre og nye Fly
vemaskiner? 
Svar: 

1. Oplysninger om disse Maskiner i.av
nes. 

2. FLYV vil lejlighedsvis bringe Tre
planstegninger af ny e Flyvemaskine
typer. 

• 
Kurt Willems, Ganløse: 

De bedes venligst oplyse mig om føl
gende: 

1. Hvilket Nr. har Focke Wulf •Wei
he •, er det 38 eller 68? 

2. Er 75 mm Kanonen paa Mitchell en 
Automatkanon? 

3. Faar det danske Luftvaaben de ty
ske Maskiner, der slaar her i Landet? 
Svar: 

1. Focke Wulf •Weihe • 5 8. 
2. Halvautomatisk. 
3. Højst sandsynligt ikke. 

• S.M. B.: 
De bedes venligst oply e mig, om det 

er nogen Hindring at have kunstige 
Tænder. hvis man søger Optagelse ved 
Hærens Flyvertropper eller i det hele ta
get ved erhvervsmæssig Flyvning? 
Svar: 

Nej. - Naar bare Tænderne sidder 
godt fast! 

FLYV'• Redaktion 
Vesterbrogade 60, Tlf. 13.404 

Redaktør, Kaptajn John Foltmann, 
Væmedamsvej 4 A, Tlf- Evn 1295 
Ejvind Christensen (ansvarsh.), 

Vesterbrogede 60, Tlf. 13.424 
Annonce pris: 

SO Øre pr. mm i alm. Spaltebredde. 
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FLYV's KRYDSORDSOPØAVE 

l'\uvn: _____________ _ _ _ 

Adresse: _________ _ _ __ _ 

For Oktbr. l\fauneds Krydsordsopgave 
udsmller vi som 1. Præmie: K. Flensted
,Jensen: Byg selv, lær andre og 2, Præmie: 
Foltmunns Flyvebog. 

Løsningen skal indsendes til FL YV's 
Heduklion, Vesterbrogade 60, V., senest 
den 15. ds. mrk. FL YV's Krydsord. 

Blundt de rigtige Løsninger I Septbr. er 
udtrukket som Vinder: 
1. Robert Tbingbolm, Blanke. 
2. Erik B. Hansen, Vallerslev pr. Øster

vang. 

Løsning til Nr. 9. 
Løsning: 
Vandret: 

1 Danmark. 7 Aage. 8 Ly. 9 Kor
vetter. 11 Ve. 12 Øg. 13 Iris. 14 RR. 
16 Kabiner. 18 Ge. 20 Ro. 21 Kara
bin. 23 Ask. 

Lodret: 
1 Dykning. 2 Narvik. 3 Mavesaar. 4 

Age. 5 Rel. 6 Fyr. 8 Leg. 10 Tørn. 
14 Il ibbe. 15 Bro. 17 Erna. 19 Eks. 22 
Ak. 

For k 1 a ri n g: 
Vandret: 

Flyvemaskindele. 7 Vild. 9 Forbil-
h-clcr. 11 Forslaa. 12 Bakkedrag. 14 
Tilla le. 15 Besvimelse. 16 Forkortelse. 
17 Fugl. 18 Institution. 20 To ens. 21 
Hornkvæg. 23 Benzinbeholder. 24 Digt. 
25 Lovlræ. 25 Diftong. 27 Foretagender. 

Lodret: 
1 Drivkraft. 2 Paahit. 3 Bekvem. 4 

Sofarer. 5 Dyr. 6 Tone. 8 Stemmer. 
10 Vejledning. 13 Nytteurter. 18 Kant. 
19 Gødning. 22 Skænke. 

Flyvningens For~lkrlnger - Alle ForsikrInger 

A. JESSEN & CO.s Eftf. 
Assurandører 

V. Thomsen Otto Thomsen 

VESTERPORT 
C. 9189 - 9S96 

Midlertidig Adresse: Hammerlchsgade 14 
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NU har vi igen Lister i alle Maal. 

- Masser af Byggesæt paa Lager. -

Trævareforretningen 
Prinsesse Maries Alle I . Vester 5341 y 

Tegninger 
til 

SV ÆVEMODELLER 
udgivet af 

DANSK MODELFLYVER UNION 

Simplex .............. Kr. 0.75 
(D.M.U.a Begynder-Svævemodel) 

Grimponlmus (KL 7) . . • 2.00 
Calle (Kl. 8) .. .. . .. .. . • 2.00 
Ølhunden (Kl. 9) . . . . . . 3.00 
Holger Danske (Kl. 8) • 2.00 
Pelikan (Kl. 8).. .. . .. . • 3.00 

Sendes franco mod Indsendelse af 
Frimærker eller pr. Efterkrav 

Faas i mange Sports- og Isenkram
forretninger samt fra 

FLYV's FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN 

Vesterbrogade 60 . Kbhvn. V. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Følg med Tiden -
Abonner paa FLYV.! 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Fik De FLYV's Særnummer 
i Anledning af Flyvedagen? 

· · DEN DANSKE 
FLYVEDAG 

23 SEPTEMBER 1945 

Mod Indsendelse af 75 Øre I Frimær
ke r sender vi Dem Heftet portofrit. 

FLYV's FORUG - EJVIND CHRISTENSEN 
Vesterbrogade 60 - København V. 

Aktieselskabet 

DANSK GALOCHE- OG GUMMIF AB RIK 

Kjøbenhavn Køge 

Legetøjsforretningen "Kæphesten" 
Østerbrogade 108. Øbro 3127 x. 

Alt i Byggesæt samt Reservedele fra 
Dansk Modelflyveindustri. 

- saa 



Inden han fik Lov til at flyve alene 
i Luftvaabnets Skoleflyvemaskiner, 

maatte han gennemgaa en fuldstæn
dig Kunstflyveruddannelse. Det var 
ikke nok at »loope« og »spinne«, han 
skulde kunne »rulle« baade langsomt 
og hurtigt, og »stalle« og meget mere, 
alt sammen med det Formaal at han 
skulde føle sig som eet med sit Luft
fartøj, saaledes at han, ligegyldig h,•il
ken Situation han kom ud for, altid 

EN FLYVER BLIVER TIL - X. 
Kunstflyvning m. m. 

gjorde det rigtige, uden at 
spilde Tid med først at tæn
ke sig om. 

Ogsaa det at starte og 
lande med Sidevind, maatte 
der en Del Øvelse til. Det 
har sin store Betydning, at 
kunne bruge Marker som 

fremskudte Flyvepladser eller til Nød
landinger, selv om de ikke ligger helt 
vindret. 

Da han først fik alle Lektionerne 
a 20 og 30 Minutter med Læreren 
overstaaet, og han begyndte at flyve 
alene, fik han samlet megen Flyvetid. 
Daglig 1 a 11/2 Time i Luften, med 
særlige Opgaver hver Dag. Dog rnr 
der jævnlig en 10-Minulters Tur med 
Læreren, for at kontrollere, at de daar-

lige Yaner ikke fik Lov til at sælte 
sig fast. 

Efter Certifikatturene, hv~raf den 
mest spændende var Natlly,·ningea, 
som blev foretaget efter nogle Afte
ners Træning i Tusmørke, blev saav~l 
Flyveopgaverne, som Luflfartajerne 
mere militært prægede. Der var Skyd
ning, Bombekastning fra vandret Flyv
ning og Dykning, Stigning til stor Hoj
de med Brug af Iltmaske, Hckognos
ceringsture med Radiorapportering 
undervejs, Skyflyvning og Natllyvnln
gcr ud ornr Landet, saalccles at lrnn 
efterhaandcn var klar Lil Indsats uden 
Hensyn til Luftfartojstypc, Tidspunkt 
og Vejrforhold. 

INTAVA AVIATION PRODUCTS 
SANKT ANNÆ PLADS 13 - KØBENHAVN K. 

Repræsenterende 

DET DANSKE PETROLEUMS AKTIESELSKAB 011 VACUUM Oll COMPANY A/S 

Trebladet F.L.S.-Aeromotor, Vinge

fang 24 m. Ydelse op til 60 kW. Vinger 

konstrueret efter Aerodynamikkens Love. 

Den udnytter Danmarks Vindkraft og 

sparer derved Brændsel. 

F. L. SMIDTH & Co. A/s 
VESTERGADE 33 - KØBENHAVN K - TLF. CENTRAL 6098 

• 
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Her er den nye, store, moderne Flyvebog: 

• 

l'RIS 
Pr. Anrirnn~ Kr. r..no 
Pr. Nummer r,o Øre 

Flyvemaskinen 
AF HARALD MARTIN 

HARALD MARTIN 

. nvvf KINfN 
CARIT ANDERSENS fORLAC 

Ingen har skrevet mere fængslende og 
interessant om al Slags Flyvning end 
den kendte svenske Flyvepioner og 
Flyveekspert Harald Martin. 

Hans nyeste og sidste Bog FL YVEMA
SKI NEN - lige udkommet - er helt 
helliget den moderne Flyvemaskine, 
Fremtidens Trafikmiddel, og dens An
vendelse i Krig og Fred. 

FLYVEMASKINEN fortæller alt om de 
moderne Flyvemaskiners Opbygning, 
om hvordan man lærer at flyve, og om 
den verdensomspændende Ruteflyvning, 
Nutidens og Fremtidens Rejsemaade. 
Den fortæller naturligvis ogsaa om 
Luftvaabnets fantastiske Indsats i den 

lige afsluttede Verdenskrig, om Kortlægning fra Luften, og om den 
meget vigtige Ambulanceflyvning. 
Uanset hvor meget De ellers har læst om Flyvning, er der Masser af 
nyt interessant Stof i Martins nyeste Bog, som De maa kende, hvis De 
er virkelig airminded. 

FLYVEMASKINEN (oversat og bearbejdet af Johannes Thinesen) er paa 152 store Tekst
sider, Kvartformat. Den er illustreret med et imponerende Billedstof, over I 00 nye 
Fotografier hentet allevegne fra, trykt paa •O lndklæbede Plan- K r 9 75 
cher - og ca. 25 store skematiske Tegninger. Og saa er den billtg: • • 

CARIT ANDERSENS FORLAG 

EJVIND CHRISTENSEN 
nonTRYKKERI & FORLAG 
Ve•terbroaade r.o • Khh,·n. V. 
Telf. 13.404 • Postgiro 23.82' 



,. 
Nr. 11 
Jf4S, ,. $. Aarg. 
PfU$ ØG ØR·E; 



Den første KZ III blev som bekendt Indfløjet allerede I 1944 som 

Ambulanceflyvemaskine. Under Krigen leverede Skandinavisk Aero Industri A/ 5 

ogsaa en KZ III ti I Sverige, hvor den nu har fløjet i over et halvt Aar. 

Maskinen er blevet modtaget med Begejstring paa den anden Side 

af Sundet, og I disse Dage leveres en Serie paa IO Maskiner ti I Sverige. En 

større Serie Maskiner, som allerede er under Bygning, vil kunne være 

færdige, naar Privatflyvningen herhjemme kan genoptages. 

KZ I ll's Data og Præstationer er al lerede FL YV's Læsere bekendt, 

men vi er altid gerne til Tjeneste med yderligere Oplysninger. 

SKANDINAVISK AE RO INDUSTRI 
SALGSKONTOR FOR KZ-AERO A/s 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 VESTERGADE 26 . KØBENHAVN K. 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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~&~W~ 
OFFICIELT ORGAN FOR e-

OET KONGELIGE DAN;:;KE AERONAUTISKE SELSKAB 
DANSKE FLYVERE - DANSK MOTORFLYVER UNION - DANSK SVÆVEFLYVER UNION ,_ 

Nr. 11 

Flyveruddannelsen -
(jf,f ANGE H e1wendelser fra 

vn dansk Ungdom Lil FLYV, 
er kommet til os siden 5. Maj 
med Forespørgsel om, hvor
dan man bliver Flyver, og des
værre har vi i hvert enkelt Til
! ælde maattet svare, at foreløbig 
var der ikke andet at gøre end 
at se Tiden an - og væbne sig 
med Taalmodighed. De mange 
Forespørgsler er imidlertid el 
glædeligt Tegn, for de vidner 
om, al det store Arbejde, der 
fra mange Sider har været gjort 
for al holde Interessen for Flyv
ning vedlige, ikke har været 
gjort forgæves, og al fem Aars 
Undertrykkelse ikke har været i 
Stand til at kue Lysten hos den 
danske Ungdom til >selv at faa 
fat i Pinden<. 

I mange af Brevene spørges 
der, hvad der kræves for al bli
ve Militærflyver, men ogsaa her 
er vi blevet Svar skyldig. Nu er 
der heldigvis en Lysning at spo
re. Wing Commander Birksted, 
der leder det nyoprettede, mid
lertidige J(ontor, Krigs- og Ma
rineministeriets Raadgiver i 
luftmilitære Sager, har været i 
England sammen med Repræ
sentanter for Hærens Flyver
tropper og Marinens Flyvevæ
sen for at se paa nyl Flyvemate
riel til det kommende danske 
Luftvaabens Flyveskole, og for-

1,._ haabentlig varer det ikke saa 
længe, inden der fra officiel Si
de kan meddeles den damke 
Ungdom, hvordan man skal bæ
re sig ad med at blive optaget 
som Elev paa den militære Fly
veskole. · 

FLYV haaber ogsaa, at det en 
Dag i en ikke alt for fjern 
Fremlid, vil lykkes al faa Ben
zin stiillet til Raadighed for de 
private Flyveskoler - og til de 
mange, der i Forvejen har et 
Certifikat, men som paa Grund 
af Tidernes Ugunst ikke har 
kunnet benytte det. 

Der er nemlig Interesse for 
Flyvning herhjemme, Lysten til 
selv at ville være med i Luften 
e r til Stede hos den danske 
Ungdom, og FLYV glæder sig til 
den Dag, hvor vi kan sige til de 
mange flyvelystne: der er en 
Flyveskole, der kan I gaa hen. -

FLYV. 

DANSK MODELFLYVER UNION 

November 1945 18. Aargang 

»KØBENHAVNS FLYVEKLUB« 
Den første Enhedsklub er nu en Kendsgerning. MotorØyverne, 
SvæveHyverne og ModeJHyverne i de københavnske Klubber 

har sluttet sig sammen i »Københavns Flyveklub« 

DEN 15. Oktober blev >Københavns 
Flyveklub< holdt over Daaben 

idet >Sportsflyveklubbenc paa en ek
straordinær Generalforsamling vedtog 
at ændre sine Love efter det af >En 
Kreds af flyveinteresserede Danske« 
udarbejdede Forslag til en >Enheds
klub«. Forslaget blev vedtaget med 
131 mod 17 Stemmer og mange gode 
Ønsker blev fremsat om, at vi maatte 
faa en s tor, stærk og sund Organisa 
tion, der paa værdig Maade kan re
præsentere den samlede Flyvesag i 
København, saavel overfor Hovedsta
dens egne Beboere som overfor Gæster 
fra Provins og Udland. 

>Københavns Flyveklub« har i Star
ten over 1000 Medlememr, idet den 
dannes af Landets størs te Flyveklub 
>Sportsflyveklubben«, der sammen 
med alle Modelflyvere og de fle ste 
Svæveflyvere i København er blevet 
enige om at virke i Fællesskab. 

Saa snart der kan frigives Benzin til 
Privatflyvningen vil >Københavns 
Flyveklub« faa 4 helt nye og moderne 
K.Z.III Maskiner i Luften og vil 
straks begynde en Skole for Privatfly
vere. Den nye K.Z.III, der er dansk, er 
allerede gennemprøvet og har visl sig 
som en af de sikreste og mest letfløjne 
Maskiner, der hidtil er fremstillet. 

Naar Klubben har et tilstrækkeligt 
stort Antal Medlemmer med den nød
vendige Uddannelse, er det Hensigten 
at anskaffe hurtigere Maskiner, der 
egner sig til længere Rejser og even
tuelt til Konkurrence- og Kunstflyv
ning. 

Der er ingen Tvivl om, at Flyvning 
mere end noget andet egner sig til Ud
øvelse gennem Klubber. Den private 
Flyvemaskineejer har som Regel in
gen Mulighed for at udnytte en Maski-

ne i tilstrækkeligt stort Omfang til at 
f'aa en rimelig Pris pr. Flyvetime og 
er bundet til en bestemt Maskine; i en. 
Klub kan Maskinerne udnyttes fuldt 
ud og en Klubs Medlemmer kan faa 
Lejlighed til at flyve flere forskellige 
Typer Maskiner. 

Spørgsmaaet Flyveplads er desvær
re ogsaa et Problem for Hovedstadens 
Vedkommende. >Københavns Luft
havn e i Kastrup maa være forbeholdt 
Trafikflyvningen, og naar alle Ruter 
kommer i Gang, vil der ikke være 
Plads til den private eller Sportsflyv
ningen. Lundtofte Flyveplads kan an
vendes, men er ikke særlig stor og det 
er derfor et meget alvorligt Spørgs
maal om ikke Byens vise Fædre i Ti
de burde sikre sig, at de Arealer, der 
Jigger op til denne Plads, reserveres 
for den Flyveplads Nord for Køben
havn, som vi dog maa have før eller 
senere, Det vil sige, at den nye Hørs
holmvej, der allerede er paabegyndt, 
maa lægges om. Men vil det ikke være 
billigere at gøre det nu? Vil det ikke 
i det lange Løb være klog Politik og 
god Økonomi at sikre København en 
god Flyveplads med hurtig Forbin
delse til København. I Lundtofte er 
der endnu en Chance for en Plads 
med hurtig Forbindelse til Byens 
Centrum etableret uden større Om
kostninger ved en Trolleylinie ad 
Hørsholmvejen, en Linie der samtidig 
vil give en god Forbindelse til den 
vestlige Del af Dyrehaven. (Der har 
tidligere været rejst den Indvending 
mod Motorflyvning-fra Lundtofte Fly
veplads, at det forstyrrede Dyrene i 
Dyrehaven, men mon de sidste Aars 
Begivenheder ikke ogsaa har gjort Dy
rene , airmindedc, de har jo endda 
været Tilskuere til Faldskærmsud-
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spring midt paa Sletten.) Fremskaf
felsen af Flyvepladser indenfor rime
lig Afstand fra Bycentret giver mange 
Byraad i andre Lande Hovedpine, det 
gælder derfor om at de naturlige Mu
ligheder, der er til Stede, ikke bliver 
ødelagte. 

Planlæggelsen af en Flyveplads 
sydvest for København er ganske vist 
i Gang, men med Flyvningens enorme 
Udvikling vil det snart være nødven
digt, at København kan betjenes fra 
mindst 3 Flyvepladser. 

Svæveflyvning er optaget som en 
olympisk Sport og vil udvikle sig til 
at være den egentlige Flyvesport, hvor 
man bæres lydløst af Luften alene og 
ved egen Erfaring og Snilde finder 
frem ad de Luftstrømme, der bærer 
een højere og længere mod Maalet. 
>Københavns Flyveklubc vil ogsaa 
sørge for, at dens Medlemmer kan faa 
de bedste Betingelser for at dyrke 

· Flyvning paa denne vidunderlige Maa
de. -

Der vil blive oprettet en Glideflyve
skole til Opnaaelse af Svæveflyver
diplom - ogsaa en glimrende 'Forsko
le for Motorflyveruddannelsen - og 
Klubben vil anskaffe, delvis ved Med
lemmernes eget Arbejde, saadanne 
Svæveplaner med hvilke man kan be
give sig ud til de helt store Oplevel
ser i Luften. Det er Klubbens Haab at 
kunne sende værdige Repræsentanter 
til de første olympiske Lege i 1948. 

For de ganske unge, der endnu ikke 
maa flyve selv, for den Sags Skyld og
saa de ældre med den nødvendige 
Fingerfærdighed, sørger Klubben for 
Værksted og Instruktører til Model
flyvning, Modelflyvning er en meget 
interessant og udviklende Sport for 
Drenge og en ren Videskab for Voks
ne. Der findes unge Modelflyvere, der 
ved mere om Flyvemaskinen og Aero
dynamikken end gamle erfarne Fly
vere, og der er Voksne, der fremstil
ler rene tekniske Vidundere af Minia
tureflyvemaskiner med rigtige ;Ben
zinmotorer eller Svævemodeller med 
de mest pragtfulde Flyveegenskaber. 

Qgsaa for den, der ikke selv vil fly
ve, eller som maaske gerne vil, men 
endnu ikke har Raad til det, findes 
der noget- af Interesse i >Københavns 
Flyveklub<. Gennem Tidsskriftet 
>FLYV<, der læses af alle Landets 
Flyvere, holdes man å jour med Flyv
ningens Udvikling, som Medlem faar 
man Adgang til interessante Foredrag 
og Film om Flyvning og endelig er 
man gennem sit Medlemskontingent 
med til at skabe Mulighed for at og
saa vor Flyvning kan faa Fremgang 
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SVÆVEFLYVERRAADET 
Svæveflyverraadet redegør I denne Artikel for sit Arbejde 
og gør gældende, at der maa være gode Muligheder for 

at opnaa Statsstøtte for Svæveflyvningen 

SV ÆVEFL YVERRAADET har til alle 
Svæveflyveklubberne under D.S.U. 

udsendt en Redegørelse for sin Virksom
hed, hvoraf det fremgaar, hvad der skal 
være Raadets Arbejdsomraade i den Tid 
det fungerer. 

Raadet betragter det som sin Opgave at 
være Unionens midlertidige Ledelse og 
at bidrage til, at Svæveflyvesporten hol
des levende. Det skal forsøge at bringe 
Unionen i et mere intimt Samarbejde 
med hver enkelt Klub for at faa samord
net Klubbernes Arbejde paa Svæveflyve
sportens Fremme. 

Endvidere vil det søge at finde de 
Hovedretningslinier, hvorefter Unionen i 
Forbindelse med de andre under DKDAS 
værende Unioner skal lægge sit Arbejde 
om i Fremtiden. Endelig agter det at 
fremsætte Forslag til den endelige Vide
reførelse af Svæveflyveklubbernes Fælles
anliggender. 

Endnu har Raadet kun kunnet gøre en 
Indsats paa nogle af di58e Omraader, 
f. Eks. Svæveflyveruddannelsen, hvor 
man har arbejdet paa at faa ensartede 
Retningslinier Landet over, ved Uddan
nelsen til Diplomer og Certifikater. Ef
terhaanden som Klubberne raader over 
tilstrækkeligt godt Materiel, vil Raadet 
ogsaa undersøge Mulighederne for at af
holde Danmarksmesterskaber og Delta
gelse i skandinaviske og internationale 
Stævner. 

Paa det byggemæssige Omraade vil 

og komme paa Højde med andre Lan
des Flyvning. For den der gerne vil 
flyve, men endnu ikke har Raad til 
det, har Klubben et Opsparingssystem, 
der giver Mulighed for at vinde helt 
gratis Flyveruddannelse. 

>Københavns Flyveklubc har saale
des noget for enhver med Interesse for 
Flyvning, og hvem har ikke det? 
Klubben vil skaffe sine Medlemmer 
alle de Fordele, som en stor og sund 
Organisation kan byde paa. >Den Dan
ske Flyvedage, der netop for første 
Gang er gennemført og med meget 
stor Sukces, skaber det økonomiske 
Rygstød, som er nødvendigt, naar 
Flyvningen ikke, som i saa mange an
dre Lande, faar direkte Tilskud fra 
Staten. ,Københavns Flyveklub< skal 
vise sig værdig til den Tillid den 
gennem ,Den Danske Flyvedage er 
vist fra Myndigheders og Publikums 
Side og vide at udnytte den økonomi
ske Hjælp med 100 Procent. 

Qtto Thomsen. 

Raadel først og fremmest se del som sin 
Opgave at fremme Bygningen af Svæve, 
planer til udvidet Flyvning, samt ved Ud
givelse af Tegninger og Byggevejlednin
ger at arbejde hen imod Tilvejebringelse 
af Ensartethed, særlig med Henblik paa 
Deltagelse i Stævner og Konkurrencer. 

Svæveflyvningen maa kunne opnaa 
Statsstøtte. 

Ved et Studium af Forholdene i vort 
Naboland Sverige, hvor Svæveflyvningen 
under Krigen har haft gode Kaar, mna 
man erkende den afgørende Betydning af 
den Stat58tøtte, Statsmagten har bevilget 
til Flyvningen gennem K.S.A.K., Stock
holm, til Fordel for samtlige Flyvningens 
3 Hovedgrupper: Motorflyvning, Svæve
flyvning og Modelflyvning, og som har 
været til uvurderlig Nytte specielt for 
Svæveflyvningens Fremme. 

Man kan ikke være blind for den store 
Betydniug, det der har haft for Arbejdet, 
at Betingelsen for at opnaa Tilskud har 
været, at alle Sportens Udøvere har ind
ordnet sig under Flyvningens øverste 
Fællesorgan, K.S.A.K., og derfor nøje har 
fulgt de af Myndighederne fastlagte Reg
ler og Bestemmelser. Herigennem har AI
bejdet opnaaet Fasthed og Styrke, og 
Klubberne raader i Dag over baade for
trinligt Materiel og dygtige Udøvere af 
Svæveflyvesporten. Naar vi vil sætte os 
det Maal at opnaa lignende Fremskridt 
herhjemme, maa de paagældende 3 
Sportsgrene hver især vise Initiativ og god 
Vilje til at opnaa saadanne faste og ord
nede Forhold, at de indgyder Tillid til 
Alvoren i Arbejdet for Flyvningen. 

Det maa være muligt ogsaa i Danmark 
at interessere Regering og Rigsdag for at 
yde Bevillinger ligesom i Sverige, naar 
Nytten deraf kan paavises, og dette vil 
være ulige lettere og maaske den eneste 
fremkommelige Fremgangsmaade. naar 
Klubberne har vist, at de vil samarbejde 
og selv holde Orden i deres Anliggender 
i Forbindelse med de af dem selv opret
tede Centralorganer. Hver enkelt Klub 
maa saaledes have velordnede Forhold, 
og foruden at have sit Materiel i Orden 
maa den have en ansvarlig Ledelse, der 
indestaar for, at alle Forskrifter fra Myn
dighederne overholdes, og at alle Medde
lelser kommer til Medlemmernes Kend
skab, samt holder Unionen nøje underret
tet om, hvad der foretages. 

Svæveflyverraadet anser det for muligt 
under Henvisning til, at der bag 
D.K.D.AS. staar en Organisation af maal
bevidste Udøvere af de forskellige Sports
grene indenfor Flyvningen, at foretage 
Henvendelse til Regering og Rigsdag om 
Statsstøtte til Flyvevirksomheden og der
igennem blive sat i Stand til at genoplive 
Flyvesporten i Danmark, og først da vil 
det være muligt at inddrage en større 
Del af den danske Ungdom Arbejdet 
paa Flyvningens Fremtid. 



Dansk 
Svæveflyveinstruktørkursus 

0 

Alleberg 1945 

Det før• te danske ln11truktørkur11u11 paa 
Aneberg var en stor Oplevelse. Sekre
tæren i Dansk Svæveflyver Union, Vagn 
Jespersen giver en Skildring af Ophol-

det derovre 

E FTER mange Besværligheder kunde 
det første danske Svæveflyveleder

hold d. 25. August afrejse fra København 
med den svenske Svæveflyveskole paa 
Ålleberg som Maal. Turen er kun blevet 
til ved stor Velvillie fra Kungliga Sven
skn Aeroklubben, idet de havde forlænget 
Aabningssæsonen for vor Skyld og vist 
sig yderst imødekommende overfor vore 
Ønsker, og fra D.K.D . .A..S., som havde 
ydet et Tilskud pan Kr. 1.500,00. For 
begge Institutioners Imødekommenhed er 
Dansk Svæveflyver Union meget taknem
melig og haaber, at de Erfaringer, som 
Deltagerne har indhøstet, vil komme alle 
danske Svæveflyvere til Nytte og Glæde. 
D.K.D.A.S.' stadig stigende Interesse for 
Svæveflyvningens Sag er et glædeligt 
Tegn, som for Svæveflyvningen maa være 
en Spore til at højne den almindelige 
Flyvestandard i Danmark. 

Betingelsen for at deltage var, al man 
havde tilmeldt sig Lundtoftelejren og af 
disse Deltagere valgte Unionen saa et 
Hold paa 10 efter Kvalifikationer, med 
Hensyntagen til Repræsentation fra Pro
vinsen. Der deltog Medlemmer fra følgen
de Klubber: Aarhus, Esbjerg, Odense, Sla
gelse Ringen, Polyteknisk Flyvegruppe, 
Sportsflyvernes Svæveflyveklub, Flyver
troppernes Flyveklub, Roskilde Svævefly
veklub og Falsters Svæveflyveklub. 

Det første man møder af selve •Bjer
get« er Synet af den oplyste Restaurant 
og derefter et Skilt : Se gel f.l y g s,k o
l a n Å 11 e b e r g - G å n g v å g. Men vi 
er kørende og begiver os ad Østhangen i 
Zig-Zag op til •Platån •. Her møder vi 
Skolechefen Stig Fågerblat, som byder os 
hjerteligt velkommen, og det viser sig ret 
hurtigt, at alle her paa Bjerget siger •Du• 

til hinanden, en Ting, som alle danske 
Svæveflyvere burde indføre mere selvføl
geligt. 

Svæveplanerne paa Ålleberg bestod 
af 1 Kranich D.K., 2 D.F.S. Weihe, 3 
Olympia, 2 Baby II b (der havde været 6 
Stk.), 1 Fi I og 6--8 S .. G.38 samt en 
Slæbemaskine Klem 35. Alt dette rummes 
i 2 Hangarer, som gennem et V<>jnet er for
bundet med hinanden og Startbanen, som 
gaar i NØ-SW Retning. Hangmuligheder
ne ligger væsenlig paa Øst- og Vestsiden, 
og paa Vestsiden er der tillige en Start
bro til Gummitovstart til Hangflyvning. 
Restauranten ligger paa Vestbangen, saa
ledes at man fra Spisesalen kan følge 
Flyvernes Præstationer. 

For at være oplagt til næste Dag gik 
vi i finsk Badstue og bagefter fortalte 
Fågerblat os om vort Kursus. Instruktør
kursus er det mest omfattende Kursus, 
som Ålleberg kan give, og der kræves me
re af den enkelte end paa noget andet 
Kursus af Disciplin og Flyvning. Han 
haabede, at flere kunde vende 4jem med 
det eftertragtede Sølv C, og han vilde 
forsøge at lade os faa Lejlighed til at 
flyve alle deres Typer og prøve alle 
Slags Startmetoder. De store Forventnin
ger knæsattes dog, da vi efter Morgen
gymnastik KJ. 6 og Morgenparade halede 
2 S.G.38 frem paa Startbanen. Som In
struktør havde vi faaet Sølv C Flyveren 
Birger Nilsson, en dygtig Flyver og en 
prægtig Kammerat. Vi skulde nu indflyves 
paa Bjerget, og efter teoretisk at have 

En Gruppe af de svenske Svæveplaner paa Ålleberg. 

faaet dette forklaret med alle Landings
muligheder begyndte S.G. (Æske) Flyv
ningerne. Det blev herunder betonet for 
os, hvor uendelig vigtigt det var at lave 
korrekte Indflyvninger, idet Landings
mulighederne var begrænset til det 650 m 
X 25 m brede Landingsfelt eller neden 
for Hangen. Landing andre Steder var 
ikke uden Risiko for Havari. Efter denne 
Sorteringsflyvning fik vi Foredrag om 
K.S.A.K.s økonomiske og tekniske Op
bygning, og særlig for det første Omraa
des Vedkommende vilde jeg ønske, at Fi
nansminister H, C. Hansen havde været 
nærværende. I Løbet af Dagen gennem
førte Gunnar Larsen (Ringen) og Brix 
Gedsø (Flyvertropperne) 5 Timers Prø
verne til Sølv C, medens andre blev op
lært i Slæb efter Flyvemaskine. 

Kursus omfattede ligeledes lste Hjælp 
i Ulykkestilfælde og Undervisnings-Psy
kologi og Udskildning af uegnede Elever, 
som maatte gennemgaa en psykoteknisk 
Prøve, før de kunde fortsætte, Fald
skærmsbehandling, teoretisk og praktisk 
A.-B.-C.-Skoling, ligesom vi lærte teore
tisk og praktisk Termikflyvning efter et 
saare snedigt System, som siger, at man 
fra det Punkt, hvor man mærker kraf
tigst Variometerudslag i Kurven, flyver 
% Cirkel og saa 2- 3 Sek. lige ud og 
kurver saa igen korrekt til samme Side. 

Uddannelsen gik ret hurtigt fremad, da 
vi alle jo havde C eller Certifikat, inden 
vi ankom og vi kom gennem Grunau 
Baby II b, Olympia og Weihe til Fi I. En 
Dag benyttede vi til at starte fra Start
broen paa Vesthangen i Gummitov, en 
pudsig Startmetode, som i kraftig Op
vind er yderst billig og virkningsfuld. 

Et Forhold var underligt for os, der 
kun var vant til 2--4 Min. Flyvning, og 
det var, naar vi fik vor Termikflyvning 
begrænset til ½ - 1 Time. Under vor Ud
dannelse fik vi Lejlighed til at faa D.K. 
Skoling: Kranich med Lærer, for de fle
ste en Overraskelse ved at have en Lærer 
til straks at rette begaaede Fejl under 
Flyvningen. Den lille Klem 35 sled i det 
Dagen lang og naaede op paa 50 Slæb 
paa en Dag, en fin Præstation, der satte 
god Fart i Strækflyvningsforsøgene, som 
dog i de fleste Tilfælde endte med Lan
ding paa Ålleberg eller neden for Han
gen, da kaldet Strækflyvning Ålleberg 
Jonkoping Øst. Det lykkedes dog Brix 
Gedsø at gennemføre en Strækning til 
Jonkoping i Baby, trods det, at baade 
en Weihe med en Svensker, en Olympia 
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med en Islænding, en Olympia med en 
Nordmand og en Olympia med en Dan
sker maalle vende om. Gedsø fik saaledes 
Danmarks første Sølv C efter Kri~ens 
Slutning, det var fint gennemført, idet 
han tillige havde en Højdegevinst paa 
1.065 m. Endnu 2 fik Slrækflyrning nem
lig Svend Skou fra Odense og Underteg
nede. Alle paa Kursus fik aflagt Prøver
ne til Svæveflyvercertifikat og næsten 
alle Prøverne til Flyvemaskineslæb. 

Meteorologiens Betydning for F lyvevejrtjenesten 
Af Direktør for Meteorologisk Institut, Helge Petersen 

Hver Morgen fik vi Termik og Vejr
udsigterne for Dagens Flyvning hos Lul 1-
vaabnet, del kunde hænde, at vi laa stil
le paa Startbanen i straalende Solskin 
paa Grund af manglende Mulighed for 
Flyvning mere end 8-10 Min., hvilket 
tydeligt beviser Nødvendigheden af, a t vi 
har eller faar et intimt Samarbejde i 
Gang med danske l\leleorologer for til 
fulde al kunne udnytte de termiske Mu
ligheder. Del viser sig, at en Dansker, 
Meteorologen G. Crone, har indlagt sig 
stor Fortjeneste paa Ålleberg ved, under 
sit Ophold der, at virke som meteorolo
gisk Orakel under Sverigesmesterskaber
ne, hvilket vi ogsaa haaber han vil gøre 
under de kommende Danmarksmesterska
ber. 

Vort Kursus afslulledes med 2 skrift
lige Examiner i Flyvning og l\Icteorolo
gi. Alle bestod og fik saaledes individuel 
Flyveexamenskarakterbog med hjem, 
saaledes at vi her kan dokumentere, at 
vi ikke kan flyve! 

Forholdet mellem Planer og Deltagere 
paa vort Kursus var 13 til 13, saa finere 
kunde det ikke være. Flyvetiden ligger 
paa 3-12 Timer pr. Deltager for 17 Da
ge, og vi haaber, at vi til næste Aar kan 
sende mange da)1ske Svæveflyvere paa S. 
og F. Kursus (Certifikatkursus· og videre 
Uddannelseskursus). idet jeg kan medde
le, al K.S.A.K. for næste Sæson har lovet 
at reservere Pladser paa deres Kursus 
til os. 

Angaaende yderligere Oplysninger om 
Ålleberg, kan jeg henvise til ,Joran Fors
lunds udmærkede Bog S eg I a p å v i u
g a r, som giver dejlige Beskrivelser om 
Livet paa Bjerget. 

Kursus slullede med en lille Fe~Uig
hed, hvorunder Danmark, Norge og b 
land holdt Taler for K.S.A.I{ . samt Sko
lechefen og Instruktørerne. Da Filgerblal 
stod lige overfor sit Giftermaal med den 
søde Lillebil, som var hans Sekretær, 

DEN stærke Afhængighed af gunstige 
Vejrforhold, som var saa a fgørende 

for den praktiske Flyvning i denne~ 
Barndom, og som maalle skabe Forvenl 
ning om en kommende nær Forbindelse 
mellem Lufttrafikken og den meteorolo
giske Tjeneste, er nu, takket være den 
rivende tekniske Udvikling, afløst nf en 
ret vidlgaaende Uafhængighed, i clet 
mindste i den Forstand, at Flyvningen nu 
kan foregaa med fuld Sikkerhed endog 
under til Dels meget ugunstige Vejrfor
hold. Delle betyder dog ikke, al Lufllra
fikken nu kan undvære Hjælp fra den 
meteorologiske Tjeneste - den Tid kom 
mer vist aldrig; Forholdet er snarere del , 
at Flyvningen vel har været i Stand til at 
gøre sig uafhængig af de Vanskeligheder, 
der kan frembydes af de forskellige For
mer af •daarligt Vejr •, nnar del da ikke 
er altfor slemt, men 5amtidig har lært, at 
denne Uafhængighed netop fremmes i hoj 
Grad ved cl indgaaende Kendskab til de 
meteorologiske Forhold og disses Meka
nisme. 

Nu er, som bekendt, en meteorologisk 
Tjenestes Hovedinstrument et stort Sta
tionsnet, saa stort, al der af rent prakti
ske Grunde kun kan være Tale om Opret
holdelsen af eet Stalionsnet, fælles for ni
le Arter af meteorologisk Tjeneste. Man 
kunde derfor tænke sig, at man, som del 
simpleste og billigste, oprettede en •Afde
ling• under des ædvanlige meteorologiske 
Inslilulioner, hvis Opgave del var at skaf
fe Lufttrafikken saadanne Oplysninger, 
som den har Brug for, i Lii:hc ,1 med, al 

overrakte det internordiske fnstruklør
kursus ham en Tevogn, med en mor
som Adresse. 

Endnu med Tonerne til Svæveflyve
sangen: 

Livet ilr skont, sade min Instruktor, 
~kiinast og Hingst om man ved vad 

man gor -

i Hovedet sagde vi Farvel og pua Gen
syn til Ålleberg. 

Vagn Jespersen. 

Det danske Hold klar Ul Start om Morgenen. Yderst tv. staar 
Instruktøren Sølv C-Flyvcren Birger Nilsson. 
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man skaffer Søfart, F iskeri og Lnndbrug 
Stormvarsler, Høstve jrudsig ter o. s. v. 
Men selv om en saadan 01 gan isa lion na
turl igvis kunde gennemføres, vild e den 
sikkert ikke vise sig heldig i Prnksis, for
di Kravene fra Lufttrafikken er af en Yæ
sentlig anden Natur end d e, der soi:cs 
imødekommet ved, hvad vi kan kalclc 
den alm. • borgerlige • m eteorologisk e 
Tjeneste. 

Denne Forskel slaar i Forbindelse med 
•t Forhold ved Meteorologi 'Il som Vi
denskab, som mnaske ikke alle er klar 
over. 

l\lcteorologicns praktiske Udnyttelse 
i VeJrtjenesten. 

Man kunde lænke sig, at l\leteorologien 
uden videre kunde gøre Tj Pnrsle som 
anvendt Videnskab •, paa Lin je med Fy

sikken, Kemien o. s. v.; man hehover blot 
at indsende sit Problem, saa indsætt er Vi
denskaben Tallene i sine Formler, eller 
beregner eventuelt nogle ny, og s:rn er 
Problemet løst. Men saa let gaar det ikke 
indenfor Meteorologien. Det maa erin 
dres, at Fysikken og Kemien har vi selv 
skabt; og derfor vil de Problemer, som 
Teknikken, der netop er udsprungen af 
de nævnte Videnskaber, møder. i de fle
ste Tilfælde ogsaa kunne behandles fyl 
destgørende af disse. Men for Meteorolo
gien, som for Lægevidenskaben o. a .. , er 
Forholdet et andel; vi har ikke selv skabt 
Vejret, og vi har ikke selv skabt de biolo
giske Fænomener; de Problemer, vi skal 
behandle, er derfor saa komplicerede, ni 
vi i de allerfleste Tilfælde sle t ikke kan 
behandle de virkelig forekommende Pro
cesser teoretisk, men maa nojes med al 
studere meget stærkt ~implificerede eller 
skematiserede Processer. En Meteorolog, 
der skal yde praktisk Assistance paa 
Grnndlag af sin ,·id en3kabelige Indsigt , 
bliver derfor altid tillige stillet overfor en 
Opgave af en helt anden Natur, nemlig at 
skønne ofor, hvorvidt det teoretiske Pro
blem, der komm er den tekniske Opg:n·,, 
nærmest, nu ogsaa virkelig tor am·1•nd1•, 
paa denne. 

Dette Forhold bevirker, at man ild.c· 
kan ræsonnere saadan, at h vis man ,·cd, 
hvordan Vejret er, og hvordan del vil 
blive, saa kan man da lii:csua godt for
tælle det til en Flyver, som lil en Fi ~ker 
eller Landmand; for man ved med Ek
sakthed hverken hvordan Vejret er ,eller 
hvordan del bliver, og Opgaven kommer 
derfor for en stor Del ti l at beslaa i al 
blive klar over, hvorledes den ufuldstæn
dige Viden udnyttes bedst i det givne Til
fælde, og i denne, sidste Henseende kan 
Kravene blive saa forskellige, al del kan 
blive upraktisk al skaffe alt under een 
Vejrtjeneste. 

Ser vi nu nærmere paa den meteorolo
giske Tjeneste ved en Lufthavn, saa fal 
der den i to Kategorier : en Meldetjene
ste og en Forudsigelsestjeneste; men 
mens man vel er tilbøjelig til i den bor
gerlige Vejrtjeneste al betragte Forudsi
gelses tjenesten som den vigtigste, er del 
vel nok omvend ved Flyvertjenesten ; 
Flyvehastigheden er saa stor, og den en
kelte, •øjeblikkeligec Vejrsituation som 
Regel af saa lang Varighed, at Kendska-



bet til Vejret langs Ruten i Startøjeblik
ket i de fleste Tilfælde er tilstrækkelig. 
Paa den anden Side kan en Forudsigelse 
ofte udføres med ret stor Præcision, fordi 
den kun skal dække saa kurt Tid og kun 
saa sma.a Forandringer, at man ikke er 
henvist til alene at bruge troretiske Over
vejelser, men som Regel vil se Spor af en 
kommende Forandring allereclc i Starl
øjeblikket. 

Det maa nu bemærkes, at en Flyver
vejrtjenestes Interesse for Vejrets K,·ali
teter ikke er saa omfattende, som den 
borgerlige Vejrtjenestes; f. Eks. er Tem
peraturen indenfor meget vide Grænser 
uden Betydning, naar det da ikke lige
frem drejer sig om Frost eller ikke Frost. 
Flyvertjenesten er i første Hække en Sik
kerhedstjeneste og tager derfor væsentli;1 
kun Sigte paa saadanne Elementer, der 
paavirker Trafikkens Gennemførlighed. 
Disse Elementer kan vistnok i det storr 
og hele sammenfattes i: Sigtbarheden, 
altsaa Taage, heri indbefattet lave Skyer; 
stærk Bygevirksomhed med uri•gelmæssi!! 
og stærk Vind i vertikal Hetning, og en
delig Faren for Overisning, der bestem· 
mes af Luftens Temperatur og Fugtig
heclsforhold. - Dette betyder naturligvis 
til en vis Grad en Simplificalion af Tje
nesten; men til Gengæld stilles der meget 
tørre Krav til Detailbeskrivelsen, baa

de med Hensyn til Fænomenets Intensitrt 
og til dels Lokalisation og Tidsbestem
melse. 

l\leteorologien Inddrager de aerologlske 
Observationer i Vejrstudlet. 

Det man nu ventes, at Meteorologien i 
høj Grad vil inddrage aerologiske Ob
servationer i Grundlaget for Studiet af 
Vejret, ved Siden af Observationerne fra 
Jordens Overflade, idet vi i Hadioson
den • har fa aet el tilstrækkelig driftsik
kert Instrument Lil Fremskaffelsen af 
Observationer fra den frie Atmosfære 
heil op til 10- 15 km Højde, leJlighcdsvis 
fra endnu større Højder. Radiosonden er 
en meget lille og let Radiosender, hvis 
Frekvens skiftevis styres af et Barome
ter, et Termometer og et Hygrometer, 
der vekselvis indskydes i Kredsløbet uf 
en Rotationsmekanisme; Sonden løftes til 
Vejrs af en Brintballon af et Par Meters 
Tværmaal, og Lufttrækket ved Stigningen 
driver en lille l\lolle, som trækker clrn 
nævnte Rotationsmekanisme. Af sammen
hørende Værdier af Tryk og Temperatur 
kan den tilsvarende Højde beregnes, men 
af Hensyn til, at der endnu hersker 
nogen Usikkrhed vedr. de instrumentelle 
Fejlkilder, særlig ved Termometret, bru
ges dog ogsau Dobbeltvisiring til Ballo
nen, hvorved Højden bestrmmes direkte. 

Det synes indlysende, at saadanne Oh
servationer fra den frie Atmosfære mau 
være en væsentlig Stolte for Arbejdet i 
en meteorologisk Tjeneste; imidlertid \'ltr 

man før Krigen endnu ikkc naaet til no
gen egentlig, effektiv Anvendelse ved den 
daglige Vejrtjeneste; for Flyvcrvcjrtjrne
sten var de dog af Betydning, særlig gen
nem de Oplysninger man derigennem 
kan faa, dels m. H. t. Atmosfærens Sta
bilitet i vertikal Retning, dels m. H. t. 
Faren for Overisning (0-Grads Isotermens 
Beliggenhed). Det maa derfor anses for 
rimeligt, at vi her i Landet maa tage 
den Opgave op at fremskaffe Radio
sonde Observationer Iigesaa regelmæs
sigt som andre meteorologiske Obser
vationer, særlig fra vore Stationer i At-

Janterhavet;. men først det kommende 
Behov kan vise, i hvilken Udstrækning. 
!øvrigt er der allerede i Foraaret og Som
meren 1939 sendt Radiosonder fra for
skellige Steder her i Landet, samt paa 
Færøerne, ialt 127, hvoraf de 122 gav 
brugelige Resultater. 

Spørgsmaalet om, hvilke Forholdsreg
ler der tages fra Luftrafikkens Side over
for daarlige atmosfæriske Forhold, er 
naturligvis principielt Meteorologien 
uvedkommende. Men da disse Forholds
regler i de fleste Tilfælde bestaar i, at 
gaa udenom det farlige Omraade, fuar 
den meteorologiske Tjeneste en yderli
gere Opgave deri, at det ikke blot et Vej
ret over selve Flyveruten, der har Inter
esse; det maa ogsaa oplyses, hvor man i 
givet Fald kan søge hen for at finde gun
stigere Forhold. Denne Betragtning kan 
endda udvides til ogsaa at omfatte Plan
læggelsen af Huler, og ikke blot den en
kelte, øjeblikkelige Hejse. F. Eks. kan et 
Element som Taage ikke sjældent være 
ret lokalt bestemt, sauledes at enkelte 
Steder har særlig stor Hyppighed, og det 
kan da være ønskeligt at forlægge den fa
ste Rute noget for at komme uden om 
saadanne Steder. Forud for Fastlæggelsen 
af en ny Rute gaar derfor altid et klima
tisk Studium af den paagældende Stræk
ning, for at finde den Rute, der i det lan
ge Løb giver de mindste Ulempl'r. 

Ved Langdlstaneeflyvnlng er Forudsigel
sen af Vejrforandring en af l\leteoro

logens vigtigste Opgaver. 
Der er i det hidtil sagte væsentlig 

tænkt paa de kortere Huler, ml'd en Fly
vetid paa et Par Timer eller saa. Ved 
Langdistanceflyvningen er Problemerne 
naturligvis væsentlig de samme, dog 
kommer vel Spørgsmaalet om Forudsigel
se af kommende Forandringer her noget 
mere i Forgrunden, paa Grund af den 
længere Flyvetid. Imidlertid t>r Fly,·eti
den stadig saa kort, al Forudsigelsen og
saa i delle Tilfælde faar en anden Karak
ter end ved den borgerlif!e Vejrtjenestr, 
hvor Forudsigelsen helst skal dække et 
helt eller halvandet Døgn; del vil sand
synligvis være mere aktuel, før Starten at 
kunne angive en Flyvevej, der fører saa 
langt udenfor saadanne Omraader, hvor 
der kan ventes Vanskeligheder, at Turen 
kan gennemføres ufors tyrret. Det er el 
Princip, der allerede er kendt af Skibs
farten, at lade Skibene sejle en noget 
længere Vej, men med Medvind. fremfor 
at lade dem sejle den korteste Vej, men 
med Modvind. -

Vil man præcisere Forskellen mellem 
Vejrforudsigelse til en Lufttrafik Tjene
ste og en alm. borgerlig Vejrforudsigelse, 
kan det gøres paa følgende Maade. Den 
borgerlige Tjeneste maa ifølge Sagens Na
tur omfatte saa store Omraader, at Vej
ret i et givet Øjeblik ikke er ens over det 
hele, og saa store Tidsintervaller, at Vej
ret ofte vil forandre ig i væsentlig Grad 
indenfor Intervallet mellem to Forudsi
gelse½° den maa derror, af denne Grund 
alene og ganske bortset fra del videnska
belige Grundlags Tils trækkelighed eller 
Utilstrækkelighed, frenitræde med en vis 
Grad af Almindelighed eller Ub\'stemthed. 
Flyvervejrtjenesten spørger om Vejret paa 
et givet Sted og til et givet Tidspunkt; 
Besvarelsen er derfor ikke behæftet med 
den nævnte principielle Ubcstemthed, 
men kan fuldt udnytte ethvert Hjælpe-
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middel til Opgavens Løsning, der tilbyder 
sig, bl. a. ogsaa den Hjælp, der ligger i, 
at der kun spørges om Forandringer in
denfor forholdsvis korte Tidsrum. Naar 
ef Vejrkort analyseres med de to Slags 
Tjenester for Øje, maa del derfor studeres 
udfra helt forskellige Synspunkter; Luft
fartsmeteorologen maa koncentrere Op
mærksomheden om det Omraade, hvor
over Flyvningen skal finde Sted, og det er 
af største Betydning, at ingen nok saa 
lille Enkelthed undgaar hans Opmærk
somhed; derimod spiller Udviklingen af 
• Vejrsituationen • som Helhed ingen 
større Rolle for ham, da de Flyvninger, 
han skal betjene, forlængst er afsluttede, 
naar en eventuel Forandring i Vejrsitua
tionen begynder at gøre ig gældende. -
For den • borgerlige• Mel orolog er del 
lige omvehdl; han ved , at selve om han 
lejlighedsvis er i Stand til at angive visse 
paafaldende Vejrforandringers lokale lnd
træffen paa Klokkeslet, savner han af 
rent praktiske Grunde Mulighed for at 
gøre denne Viden nyttig; han maa derfor 
anvende al Opmærksomhed paa at ud
forme en Forudsigelse, der omfatter de 
forskellige Nuancer i V,ejret, der vil ind
træffe over det paagældende Omraade in
denfor det forholdsvis lange Tidsrum, 
han skal dække med sin Forudsigelse; for 
ham er det derfor det vigtigste at faa fat 
paa de Detaljer ved Vejrkortet, der er be
stemmende for Udviklingen af Vejrsitua
tionen som Helhed, mens mange lokale 
Enkeltheder er uden Betydning, i al Fule! 
for saa vidt de ikke er af Betydning i 
nævnte Henseende; for stærk Fordybelse 
i Enkelthederne vil vel lejlighedsvis end
og kunne virke distraherende for dette 
Arbejde. 
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IFILl'l'~ll~«ilE~§ IBfJ«ilEI~ 
Om segelflygnlng øch dess eoerglklillor l 

atmosfliren. H. H e n r i k s o n. 44 
Sider. Pris: sv. Kr. 2,40. (Elementn 
årg. 26-26.) 

I den senere Tid er der opstaaet en 
forøget og i høj Grad berettiget Interesse 
for Meteorologi blandt Svæveflyvere. I 
denne Anledning skal · der gøres opmærk
som paa et lille Hefte om Svæveflyveme
teorologi - udsendt af det stockholmske 
virtenskabelige Tidskrift , Elemenla•. 

Del skal straks siges, at Heftet stiller 
nogle Krav til Forkundskaber - især i 
matematisk Retning - ho~ Læseren, saa
ledes nt en Students Matematikkundska
ber maa siges at være nødvendige for at 
faa det fulde Udbytte af Indholdet. Paa 
den anden Side maa det siges, at Heftet 
er skrevet saaledes, at man kan gaa et væ
sentligt Udbytte af det, selv om man 
springer de matematiske Formler over. 
Det vil sikkert ikke vare længe, inden 
man herhjemme til et Svæveflyver-Certi
fikat vil kræve en meteorologisk Indsigt, 
der svarer til den, man kan fau ved 11 t 
sætte sig ind i Meteorolog Henriksons 
lille Redegørelse. 

Der indledes med en i denne Forbin
delse ganske uinteressant historisk Rede
gørelse for Svæveflyvningens Udvikling, 
en Redegørelse man har læst talrige nn
dre Steder, men derefter gaar Henrikso'l 
over til at omtale de forskellige Arter af 

Opvinde, Han begynder med Hangopvin
dene, som ikke indeholder saa mange me
teorologiske Problemer, og gaar saa i 
Gang med de forskellige Typer af termi
ske Opvinde, som alle bliver grundigt 
behandlet. 

Forfatteren • gør omhyggeligt Rede for 
Fugt- og Tøradiabaterne samt den atmos
færiske Temperaturgradient og for disse 
Størrelsers Indflydelse paa Termiken. 
Ogsaa Inversionsfænomenernes afgøren
de Betydning for de meteorologiske For
hold bliver grundigt behandlet. Ind imel
lem føjes praktiske Eksemplet paa de 
skildrede Tilstande og Beretninger om 
hvilke Resultater, Svæveflyvere har op
naaet ved dem. Forfatteren har heller 
ikke glemt at fortælle om de topografiske 
Forholds Samspil med de meteorologiske, 
især inden for • U dløsnipgsproblemerne •, 
altsaa hvad det er for Terrænformer, der 
bringer •Termikboblerne, til at sætte sig 
i Gang. 

Det næste Afsnit, der omhandler Op
vinde foraarsaget af Bølgebevægelser i 
Atmosfæren, er ret let behandlet, tydeligt 
præget af den Ukendskab til disse For
hold, der stadig hersker. De er ogsaa Op
vindstyper, der højst sandsynligt overho
vedet ingen Rolle kommer til at spille i 
Danmark. - Endelig sluttes der med et 
ganske kort Afsnit om Beregning af Op
vindenes Styrke, Det er kun for habile 
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Matematikere, men da det staar ganske 
isoleret, ødelægger det ikke noget af Hel
heden. 

Heftet er forsynet med talrige Illustra
tioner - især i Form af letfattelige Dia
grammer, hvilket i høj Grad forøger dens 
Værdi. Det er en Bog, der kan anbefales 
enhver Svæveflyver, der har indset det 
nødvendige i at være meteorologisk orien
teret, hvis man vil drive virkelig S v æ v e-
flyvning. Barboe. 

• 
B o r j e S t a r k o g L e n n a r t S u n d

s t r o m: Modellflyghandboken. 
Modellflyghandboken er en fiks lille 

Bog, der er skrevet af Borje Stark og 
Lennart Sundstrom. I koncentreret Form 
behandler de to kendte svenske Modelfly
vere det meste af del for en Modelflyver 
nødvendige Stof, og de mange Illustratio
ner af Stig Hoffstrom og Bji:irn Karlslrom 
bidrager til at gøre Stoffet let tilgænge
ligt. 

Modelflyverens Meteorologi, Aerodyna 
mik, Bygning og Trimning af bande Svæ
ve- og Gummimotormodeller, lidt Histo
rie, 10 gode Raad og meget andet finder 
Plads paa de 62 Sider, og end ikke en 
Anvisning paa at ,gora Hemorten flyg
sinnad• mangler. 

Begynderne og de mindre erfarne Mo
delflyvere vil med denne Bog faa en "Od 
Vejledning i at bygge og flyve med Mo
deller, og mon ikke ogsaa den mere er
farne Modelflyver vil kunne faa Udbytte 
af at læse Modellflyghandboken. 

A. A. 



S VERIGE hjalp os paa mange Maader 
under Besættelsen og ikke mindst med 

militær Udrustning. ' 
Under Ledelse af Kaptajn Niels v. Hol

stein-Rathlau uddannedes der en betydelig 
Luftstyrke, der stadig kunde træne med 
det svenske Flyvemateriel, og om Morge
nen den 5. Maj stod 15 Bombemaskiner af 
den svenske Type B l 7 klar til at gaa til 
Aktion, naar den endelige Ordre kom. Ma-

skinerne var i Nattens Løb blevet paa
malet danske Nationalitetsmærker og be
mandet med dansk Mandskab. 

* 
Disse Billeder er taget om Morgenen den 

5. Maj og viser: 

1) Mandskabet ankommer til ~lyveplad
sen. 

2) Eskadrillen staar opstillet til Start. 

3) Det tekniske Personel giver Maski
nerne et sidste Eftersyn. 

* 
Heldigvis blev der ikke Brug for Flyver

nes Indsats, men at de var parat viser 
vore Billeder med al Tydelighed. 

15 lette svenske Bombere 
med dansk Besætning og danske Nationalitets
mærker stod den 4. Maj parat til at gøre 
en Indsats, dersom det blev nødvendigt. 

HOBBYBOKEN 1945 
ER UDKOMMET! 

P • K 5 40 Sendes pr. Efterkrav eller mod Indsendelse ris r. . . 
af Beløbet I Frimærker. 

FLYV's FORLAG . EJVIND CHRISTENSEN 
Vesterbrogade 60 • København V. 
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Eensædet Sportsnyvemaskine 
til ca. 1.000 Dollars. 
Piper Flyvemaskinefabrik i U.S.A. 

har som Forsøg bygget en eensædet 
Sportsflyvemaskine, der, hvis den 
bliver sat i Serieproduktion, skal 
kunn!! sælges for 1.000 Dollars. Det er 
et lille, lavvinget Monoplan, hvor Fø
reren sidder under en Kuppel af 
Triplexglas. Luftfartøjets Spændvidde 
er ca. 6,5 m, det er udstyret med en 
40 HK Motor. >Skycycle«, som Typen 
bliver kaldt, har en længste Flyve
strækning paa ca. 600 km ved en 
Marchfart paa 144 km/T. 

tøjet har en overordentlig gunstig dyna
misk Form, dets lette Egenvægt tilllader 
det at medføre ekstra Brændstofbeholde
re, saaledes at Rækkevidden forøges. 
Disse Ekstrabeholdere er anbragt helt 
ude under Vingespidserne, og naar Ind
holdet er brugt op, kan de udløses. 

•Shooting Star• har en største Hastig
hed paa ca. 880 km/T, og dens Mannvrc
dygtighed er fænomenal. Hele Bevæbnin
gen er anbragt forude i Næsen (paa Un
dersiden). 

Hawker »Ternpest« er blevet hurtigere. 
Den beromte engelske > Tempeste 

Jager har f aaet en større Motor. 
>Ternpest Mark Ile er nemlig blevet 
udstyret med en Bristol >Centaurus 
Ve Motor paa over 2.500 fil{, og det 

Piper eensædet Sportsflyvemaskine. 

Lockheed P-80 »Shooting Star«. 
Den amerikanske reaktionsdrevne Ja

ger, Lockheed P-80 , Shooting Star•, blev 
leveret færdig til praktisk Brug til den 
amerikanske Hærs Luftstyrker i Februar 
1945, og kort Tid efter var fire Fabrik
ker i Gang med at bygge den nye Jager. 
>Shooting Slar•s Gasturbineaggregat er 
fremstillet af General Eleclric. Som 
Brændstof anvendes Petroleum. Luflfar-

har bevirket, at dens Hastighed er 
kommet op paa over 700 km T. 

En Ordre paa 40 Millioner Dollars. 
Pan Ameriean Airways har bestil 26 

Douglas DC7 - Totalpris 40.000.000 Dol
lars. Pan Am. er del eneste Selskab, der 
har bestilt denne 108 Passagers-1\laskine, 
der forøvrigt havde sin første Prøveflyv
ning for ganske nylig paa 11/2 Time. 

Lokheed P-80 »Sbooting Star«. 
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Skematisk Fremstilling af Plad 
»Hercules«, der viser Plaecrlng af de 41 

11me~Hcønslc KæmpeflJJ11ebøød. 
Kaiser-Hughes Corporalion begyndte i 

1942 med Forarbejderne til Bygning af 
en kæmpemæssig Flyveband, og Arbejdet 
er nu saa vidt fremme, al Flyvebanden 
snart skal i Luften. Den har faaet 
Typebetegnelsen •Hercules •. Dcn er helt 
og holdent bygget af Træ, og man un
drer sig i nogen Grad over, at Kon
struktørerne har valgt delle Byggemate
riale, men Sagen er den, al Konstruktio
nen blev planlagt paa el Tidspunkt , hvor 
der var Træ nok, men derimod Knaph ed 
paa Letmetal. 

Der har været mange \'am kel i~lu·rler 
forbundet med al bygge et M rn stort 
Luftfartøj af Træ, bl. a. med llcnsyn 



E VERDEN 

:r-Hughes »Hercules•. 

................................................ 

Ved 

............................................... 
til Limningen, men ved Hjælp af en sær
lig holdbar Lim er det lykkedes at løse 
alle Vanskeligheder. 

Hele Flyvebaaden faar en Fuldvægt paa 
ca. 180.000 kg. Bæreplanet har en 
Spændvidde paa 97,5 m, og Tykkelsen 
inde ved Planroden er 3,96 m. Kroppen 
har en Længde paa 67 m og en Højde 
paa 9,14 m. Den har 8 Motorer hver paa 
3000 HK, og Propellerne har en Diame
ter paa 5,23 m . 

Brændstoftankene kan rumme ca. 45.500 I. 
• Hercules • er bygget til militære Trop

petransporter og er indrettet med Sidde
pladser til 400 Mand med tilhørende Am
munition; denne Vægt udgør 49.885 kg. 
Bænke og andet Udstyr vejer 4.535 kg. 

>ret Jager. 

De Havilland »Hornet«. 
De Havillands berømmelige •Mosquito• 

har faaet en Afløser i den nye •Hornet •
Type, en tomotoret Jager med meget stor 
Ydeevne. Den er bygget til Anvendelse 
som Fjernjager, men kan lige saa vel an
vendes som Nærjager. Den ligner •Mo
squito•en meget, men er alligevel en helt 
ny Konstruktion. Bæreplanet er bygget 
af Træ og Meta! ; Oversiden af Planet 
har et dobbelt Lag Finer, og Undersiden 
er beklædt med Letmelalplader. Krop
pen er en Skalkonstruktion af Træ. 

•Hornet , er udstyret med 2 Holls-Royce 
•Merlin • Motorer, hver paa 2.070 HK. 
Dens største Hastighed er 732 km/T, og 
Tophøjden er 10.670 m. Udstyret med 
ekstra Brændstoftanke har den en Ræk
kevidde paa ca. 4.000 km . 

plan, udstyret med to Gipsy Major eller 
Cirrus Major Motorer. Understellet er tre
hjulet. Bæreplanet er en Trækonstruktion 
med en Spændvidde paa 15,24 m . Krop
pen, som ogsaa er en Trækonstruklion, 
ender i en Halehorn af Metal, der bærer 
tre Halefinner og Sicleror. Hele Luftfar
tøjets Længde er 10.97 m, og dels Højde 
til Toppen af del lredobbelte Sideror er 
-1 ,11 m. 

Luflfartøjels Typebetegnelse er M 57. 
Den forholdsvis korte Krop, som er nll'· 
get rummelig, kan indrettes med Plads 
til 6- 10 Passagerer. Paa Grund af Luft
fartøjets særegne Kons truktion er de t vel
egnet som Fragtflyvemaskine. Gul vr t er 

Alrspeed »Ambassador« Trafikmaskine med Plads til 28-36 Passagerer. 

Miles ,,AerovanH. 
Den engelske Miles • Aerovan •, der op

,rindelig er bygget som militær Gods
transportmaskine, vil kunne anvendes til 
mange forskellige civile Opgaver, som 
f. Eks. til mindre Luftruter, Ambulance
flyvning m. m. Det er et højvinget l\Iono-

kun ca. 0,60 cm fra Jorden, og den højt
liggende Halehorn tillad er uhindret Ad
gang til Kroppens bageste Del, der kan 
aabnes som en Dnr, saaledes at en min
dre Vogn let kan køres ind i Kabinen, 
der i dette Tilfælde er indrettet som 
Lastrum og manier ca. 15 Kubikmeter. 

Miles »Aerovan« Godstransportmaskine. 
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Engelsk reaktionsdrevet Jager, 
De Havilland »Vampire«. 

En af de nye, militære De Havil
land Typer er den reaktionsdrevne, 
eensædede Jager > Vampire«. Det er 
en Helmetal-Konstruktion af et ejen-

dommeligt Udseende. Det stærkt til
spidsede Bæreplan har en ganske 
kort Krop, og Halepartiet bæres af to 
Haledragere. Reaktionsaggregatet er 
en De Havilland >Goblin« Turbine. 

> Vampire«s Hastighed ligger paa 
over 800 km/T, og dens Tophøjde skal 
være 15.240 m. Den er bevæbnet med 
4 Stk. 20 mm Kanoner, som er an
bragt paa Undersiden af Kroppens 
Næse. Da den ingen Propel har, er 
det trehjulede Understel meget lavt. 

Fra Bomber Ul Trafikflyvemaskine. 
Den engelske firemotorede Bomber, 

Short •Stirlingc, er ved at blive bygget 
som Trafikflyvemaskine (til Passager- og 
Godstransport). Med en Fuldvægt paa 
31.500 kg kan den ombyggede Type med
føre 18 Passagerer, Bagage, ca. 700 kg 
Gods og ca. 1.600 kg Post over en Di
stance paa ca. 2.000 km med en Hastig
hed paa ca. 330 km/T. 

Den lydisolerede Kabine, hvor Vindu
erne er anbragt i Loftet. er indrettet med 
ni Stole bagved hinanden i hver Side. 

»Stirling« er udsyret med fire Bristol 
•Hercules XVI• luftkølede, ventilløse 
Stjernemotorer hver paa 1.600 HK. Med 
>Stirlingc er Antallet af brittiske, fire
motorede Trafik- og Transportluftfar
tøjer, der er til Raadighed eller under 
Bygning, nu kommet op paa 10. 

Uda,ldelse øf Lufff~øflkken 
I Rusland. 

Flyvemaskinefabrikkerne i Rusland 
er begyndt paa at bygge Trafikflyve
maskiner i stor Stil, idet man nu vil 
udnytte alle Luftkrigens Erfaringer i 
den kommende civile Lufttrafik. Al
lerede under Krigen naaede den sov
jetrussiske Lufttrafik saa vidt, at 
Flaaden af store Trafikflyvemaskiner 
blev forøget til det tidobbelte. 
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I Øjeblikket opretholder den sovjet
russiske civile Luftflaade regelmæssi
ge Forbindelser med Belgrad, Buda
pest, Bukarest, Kina, London, Paris, 
Prag, Sofia, Warschau og Wien. Der 
forberedes en Genoptagelse af Luft
forbindelsen Moskva--Slockholm. 

Helikopter til Godstransport. 
I Canada er man ved at bygge en 

Helikopter, som skal anvendes til 
Transport af Gods. Den faar en stør
ste Hastighed paa 208 kmJT og en 
Marchhastighed paa 144 km/T. Den 
skal kunne medføre en betalende Last 
paa ca. 400 kg. Helikopteren er kon
strueret af B. W. Sznycer og• Gottlieb 
i New York, og den kaldes SG MK VI. 

ConstellaHon flyver Washington-Los An-
geles paa 8 Timer og 39 Minutter. 

En Lockheed Constellation krydse
de Kontinentet paa en normal Prøve
flyvning paa 8 Tm. 39 Min. Flyveren 
var Oberstløjtnant Tom Rafferty, som 
herved satte en ny uofficiel Rekord. 
Maskinen afgik fra Washington Kl. 
3.45 og ankom til Lockheed Air Ter
minal Kl. 9.24, trods 2 Tordenstorme 
undervejs. 

Flyveren udtalte, at havde det ikke 
været Storm, var Turen kun blevet 
paa 7 Timer og 50 Minutter. Vi var 
ikke ude efter Rekord, sagde han, og 
Motorerne var kun udnyttet 50 pCt. 

Den officielle Rekord Øst- Vest er 
paa 10 Timer 2 Min. 

Forsidebilledet: ----
En Formation Grumman FBF Avenger, 

amerikanske Jagere. 

Luftfartforsikringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Central 12. 793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes af et
hvert Forsikringsselskab, der er tilknyt
tet Poolen, samt DD L's Billetkontorer 

I Dagmarhus og i Lufthavnen. 

Enhedsklubber endnu en Gang 
I Flyvs Festnummer behandler Lands

retssagfører Mollke-Leth Spørgsmaa
let om en københavnsk Flyveklub efter 
Enhedsklubmønstret. 

Som Argument for at Enhedsklubber 
skulde kunne trives i Provinsen anfører 
Landsretssagføreren, at kan København, 
der er den By, der har den største Til
slutning til Flyvningen nøjes med een 
Klub, saa kan Provinsens Byer ogsaa. 

Der ses ikke at være noget Bevis for 
denne Paastands Rigti_ghed. Før der er 
danner en Københavner-Enhedsklub, som 
gennem sit Virke har bevist, at denne Or
ganisationsform er bedre end den bestaa
ende, kan man vel i del hele taget ikke 
analogisere til Provinsen. Endvidere er 
Forholdene i Provinsen jo væsentlig for 
skellige fra København. 

Jeg forstaar Landsretssagførerens Arti . 
kel saaledes, at man nu ikke længere vil 
holde absolut fast ved, at alle 3 Flyve
kategorier kan trives sammen i een 
Klub, men at man dog bør yde ModeJfly. 
verne Støtte. Endvidere indrømmer man 
hver Fraktion fuld Selvstændighed og 
egen Økonomi. Jeg ser ikke rettere end, 
at der her efter ikke bliver nogen Motive
ring for al tvinge de -tre Flyvekategorier 
sammen i een Klub med fælles Love. Naar 
hver Kategori dog - i hvert Fald formelt 
- skal bevare sin fulde Selvstændighed, 
kan Sammenslutningen med fælles Love 
kun skabe Grundlag for indbyrdes Kon
flikter, saa meget mere som der jo, som 
Landsretssagføreren selv indrømmer, er 
meget forskellige Interesser til Stede, og 
omvendt kan de f æ 11 e s Interesser, som 
de tre Flyvegrene har, saa udmærket 
samles og dyrkes, uden at man af den 
Grund behøver en Sammenslutning i een 
Klub. Det anføres ofte, at det har sin Be
tydning ved Forhandlinger overfor Myn
dighederne, at der er een samlet Organi
sation at forhandle med. Jeg synes ikke, 
der er Vægt i det Argument. De tre Flyve• 
grene maa jo alligevel - trods Enheds
klubben - have en til at varetage hver 
Grens Interesser, og naturligvis bør i saa
danne Tilfælde - under den nu hestan
ende Ordning - de tre selvsta!ndige 
Klubber først forhandle indbyrdes og der
efter s a m 1 et rette en fælles Hem·en
delse til Myndighederne. Jeg er tilbøjelig 
til at tro, at en saadan enig Henvendelse 
fra de tre Klubber har nok saa megen 
Væigt, som en Henvendelse fra en enkelt 
Klub, hvis Myndighederne da, hvad jeg 
nu ikke tror de gør, overhovedet vil læg
ge Vægt paa saadanne formelle Momenter. 

Man faar det Indtryk af Artiklen, al 
Forslagsstillerne, som jo i deres oprinde
lige Publikationer ganske oversaa Unio
nerne, nu er blevet k]ar over disses sto
re Betydning for Privatflyvningens Orga
nisation herhjemme. Artiklens Forfatter 
betegner selv Unionerne som uundværli
ge. Det er altsaa en ny Kurs, der nu læg
ges. 

Tanken om Enhedsklubber er ikke op
slaaet som et spontant Ønske hos Klub
berne selv. Der er intet Behov for en saa
dan kunstig Sammenslutning, og jeg sy
nes, at man nu skulde lade Forslaget 
synke hen i stille Glemsel, medmindre 
Udviklingen selv fører med sig, at der 
opstaar en naturlig Trang til saadan Or-
ganisationsform. A. T. H. Ohrt. 



Polyteknisk Flyvegruppes 
Sommerlejr 1945 

[Af E. Svoldgaard Jensen 

I Tiden fra den 12.-22. August holdt 
PFG sin første Sommerlejr i Klub

bens Historie. Den fandt Sted paa Hcrre
gaarden Gjeddesdals Marker, 5-6 km fra 
Taastrup. Lejren var prædestineret til at 
være en Teltlejr, men det ugunstige Vejr 
paa Lejrens første Dag tvang os til at 
krybe under et mere paalideligt Tag end 
et blafrende Stykke Sejldug. Til alt Held 
var vi i Stand til at gøre delle, takket 
være Proprietær Skov. Hr. Skov, hvis 
Gaard, Skovlundegaard, ligger umiddel
bart ved Siden af Flyvepladsen, viste os 
under hele Lejren den største Imødekom
menhed og Venlighed, flittigt assisteret af 
sin venlige Frue. 

Vort Materiel til Lejren bestod af to 
•Polytter•, med nyt og forstærket Hoved
stel, og desuden en Vugge for de mere 
fremskredne. For at faa alt det luftdygti
ge Materiel med, maa man ogsaa her 
nævne Klubbens højtskattede Nyerhver
velse, en rød Indian •Scoutc Motorcykel. 
Desuden var vort Nashspil i nypudset og 
veloplagt Form. 

Vi havde sluttelig, til Klubbens mest 
forfløjne Medlemmer faaet Løfte om en 
Baby en lille Uges Tid, inden den skulde 
ud til Unionens Flyvelederkursus paa 
Lundtofte. Imidlertid blev dens Ankomst 
rykket længere og længere bort, da Repa
rationen ikke blev færdig, indtil endelig 
det Sorgens Budskab kom, at vi ikke fik 
den. Dyster Stemning over det hele. 

Vor Skoling var for første Gang lagt til 
Rette efter de Anvisninger og Retningsli
nier, der gives i tlverste Hugosons Bog, 
P r a k t i s k h a n d 1 e d n i n g f o r s e
g e 1 f 1 y g a r e, hvilket faldt ud til alles 
Tilfredshed. De opnaaede Resultater kom
mer bedst til Udtryk gennem følgende 
lille Statistik. 

Idet vi regner med, at det har været 
muligt for os at flyve gennemsnitlig 12 
Timer pr. Dag, har vi altsaa ialt haft 120 
indicerede Flyvetimer. Det effektive Fly
vetimetal blev 70, d.v.s. det inde. Tal med 
Fradrag af Ventetid p. Gr. af Regn og 
mindre Reparationer samt Fradrag for 
Frokostpauser og Tid for Opspænding. 
Vi har i Løbet af de 11 Dage opnaaet ialt 
662 Starter eller (opgjort over de 10 før
ste Dage, idet vi den 11. Dag kun fløj 
med eet Plan og meget faa Deltagere) 62 
Starter pr. Dag. Maksimalt 101 Starter 
paa een Dag. Af det inde. Flyvetimetal 
tog Regn 20 pCt., Opspænding, Frokost 
og Reparationer 21 pCt. og Flyvning 59 
pCt. 

Dette giver flg. Startfrekvens: 9,5 Star
ter/eff. Time (d.v.s. Start hvert sjette Mi
nut, naar vi flyver) eller 6,8 Start pr. inde. 
Time. 

Antal Starter pr. Dag pr. Mand: 4,1 
(Ventetid for Regn medregnet) ell. 5,0 
(Ventetid for Regn ,ikke medregnet). 

Der blev taget 22 Diplomer, nemlig 9 A 
og 13 B. 

Vore Forsøg med Radio~ending til og 
fra Skoleglideren faldt yderst heldigt ud, 
og vi skal i en senere Artikel komme til
bage til Emnet i Form af en udførlig Re
degørelse for vore Forsøg og de derved 
vundne Erfaringer. 

Den i Indledningen nævnte Vugge, Rin
gens •omredigerede• Gumpert, blev 
•testede af Køkkenpersonalet (efter dog 
at Konstruktører og Medarbejdere havde 
faaet et Par Ture), og det viste sig virke
lig, at det var muligt, selv for en fuld
kommen Nybegynder, at holde Monstret 
paa ret Køl, naar Flyvelæreren i Bagsæ
det hjalp lidt til. Desværre havde vi ikke 
i Lejren nogle Elever paa det Udviklings
trin, hvor Vuggen er gavnlig, men den vil 
sikkert, efter at være blevet rigtigt trim
met, betyde en mærkbar Aflastning af 
Klubbens to Skoleglidere. 

Maksimaludløseren paa Motorcyklen 
var ogsaa en Nyhed, der blev prøvet for 
første Gang, og den viste siq at have 
mange Fordele. Den bestaar af en Krog, 
der holdes paa Plads af en Spiralfjeder. 
Ved et Træk paa ca. 150 kg i Wiren, ud
løses denne, idet Spiralfjederen ved en 
Stilleskrue er indstillet til deHe Træk. 
Maksimaludløseren bevirker, at man kan 
køre i tredie Gear og saa hurtigt, som 
Terrænet tillader, uden at risikere, at gaa 
paa Hovedet ud over Styret, dersom der 
skulde indtræffe et Uheld ved Spillet, be
staaende i at Wiren løber af Tromlen el
ler kommer i Klemme ell. lign, Desuden 
slipper man for det stærkt forøgede Slid 
paa Motorcyklen, som den megen Kørsel 
i første og andet Gear bevirker. Endelig 
foregaar Af- og Paahægtning af Wiren 
meget hurtigt, det sidste paa den Maade, 
at Manden i Plantippen lader Motor
cyklisten køre ind under Planet og med 
et let Spark udløser Wiren, der derefter 
kan sættes i af Flyvelæreren, naar han 
er færdig med at instruere Eleven. Paa 
dette Tidspunkt er Motorcyklen allerede 
ude i Marken igen. 

Til Slut skal endelig nævnes Faldskær
men i Wiren, en Ide, der er hentet i Sve
rige. Faldskærmen bestaar af stærkt Sæk
kelærred, og er ligesom rigtige Skærme 
forsynet med et Hul i Midten. Den hæg
tes paa ved Siden af Wiren, ca. tre Meter 
fra Ringkoblingen. Den holdes saaledes 
af Wiretrækket udstrammet og først, naar 
der er udløst, folder den sig ud og be
virker dels, at Wiren holdes stram, saa
ledes at der undgaas Kinker, dels, at Wi
ren falder saa langsomt, at Motorcyklen 
kan naa at komme hen, hvor ,viren fal
der, samtidig med at denne naar Jorden. 
Endelig sparer man ca. 100 m Kørsel hver 
Gang, hvilket godt kan mærkes i Benzin
regnskabet. 

Vor Lejr har, foruden ømme Rygge og 
barkede Næver, givet os en Masse Erfa
ring og derigennem et Fingerpeg om, i 
hvilken Retning vi skal stræbe for at føre 
dansk Begynderskoling frem til et Udvik
lingstrin, hvor vi kan hævde os i Kappe
strid med andre Nationer, først og frem
mest •Arvefjenden• Sverige. Lad mig der
for slutte denne Artikel med en Tak til 
Godsejer Nymann, Proprietær Skov, In
geniør Rudolf Daimler og Overste Hugo. 
son, thi uden dis~e Mænds Indsats paa de
res respektive Omraader, havde Lejren 
sikkert faaet et ganske andet og knapt 
saa vellykket Forløb som det her skit
serede, 

Et Væld af interessante Billeder for 
alle flyveinteresserede - Kr. z.so. 

Indsend Beløbet i Frimærker 

Forlaget LUFTSPORT, Læssøegade 113, Odense 

Ny Serie Tegninger 
til 

SKALAMODELLER 
i præcis Udførelse med alle Detailler. 

Skala 1 : 50. 

BELL P - 59 A Airacomet ... . Kr. 0.85 
F AIREY Barracuda ......... . • 0.85 
ORUMMAN F6F-3 Hellcat. .. . 0.85 
LAAO 3 (Russisk Jager) ..... . • 0.85 
LOCKHEED Lightning ...... . • 1.50 
MOSQUITO IV ............ . • 1.50 
MUST ANO North American 

P. 51 B .................. . • 0.85 
SPITFIRE XII ............ .. • 0.85 
VOUOHT Corsair F4U-l .... . • 0.85 
THUNDERBOL T Republic P 47 • 0.85 

Sendes pr. Efterkrav eller mod Ind
sendelse af Beløbet i Frimærker. 

FL YV's FORLAG 
, EJVIND CHRISTENSEN 

Vesterbrogade 60 . Kbhvn. V. 

Modelbyggere l ModelØy l 
4 Byggesæt af forskellige Fly (blokskaarne 
Materialer) med tilhørende Arbejdsteg
ninger sendes portofrit mod Indsendelse 
af Kr. 4,80 i Frimærker eller Indbetaling 
paa Postkonto 1467. 

,,DANI" 
Studiestræde 27 • C. 7672. 

Sidsfe NJf -
Sikorsky »R-4« Helicopter 

i Skala l: 50 

Udførlig Tegning mod Indsendelse 
af 65 Øre i Frimærker 

- fra 
»Modelteknik« 

Hvidovrevej 366 - København - Valby 
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HALELØSE MODELLER 

Kurt Rechnagel er begejstret for de hale
løse Modeller, og i nedenstaaende Artikel 
fortæller han om sine Studier og Erfarin-

ger med denne interessante Type. 
......................................................................... 

SPECIELLE Modeller i Almindelighed 
og halclose i\lodellcr i Særdeleshed 

har ført en meget tilbagetrukken Tilvæ
relse. l\laaskc har det sin Aarsag i, al de 
fleste ikke har særlig Tiltro Lil disse Mo
dellers Flyveegenska!Jer, men i hvert 
Fald for Andcmodellern es Vedkommende 
skulde al Tvivl ,·ære vejret bort efter de 
to Eliteprøver, som jo nu er en Kell()S
gerning med denne Katei:ori . 

Imidlertid er del min Opfatte lse, at den 
haleløse Model vil kunne faa - ja, maa
ske allerede har bedre Flyveegenskaber 
end alle andre i\Iodcltypl'r. Hent princi
pielt er den jo ogsaa den eneste virkelig 
specielle Type. (J,·f. den tyske Inddeling i 
• Hum pfsegelflugmodellc • oi: •Nu rfl iigel 
flugmodcllc • .) De lo andre Kategorier, 
som man jo ogsaa almindeligvi~ regner 
for s pecielle, er cgenllig kun Afarter af 
den normale Model , og lnudc som ~aadan 
konkurrere med denne. 

Det, der i Princippet a1bkiller den 
halelose i\lodel fra de andre, er , at alene 
Planet skal være i Besidd1•lsc af b a a d c 
Længdeslabililet og Tnl!rstabilitel, og i 
og for sig ogsaa Hl'lningsslabililel. Del er 
delle , der gør den mere interessant og 
som samtidig uabner langt slorre Muli g
heder. 

En rigtigt konstrueret og bygget, samt 
først og sidst en r i g I i g t I r i 111 111 e I 
halelos l\lodel kan virkelig godt nua op 
pa a Si len :if Norn•almodclfcr, h\'ad Ffy1·c
egcnskaber angaar. Da den lilligc leo rc-

Kurt Rechnagel med sin Selvkonstruktion 
»Tassy«. 
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tisk har en Hække Fordele frem for den 
normale, er der ogsaa Grund til al tro, 
den vil kunne overgaa denne. Lad os lige 
prøve at opsummere disse Fordele. Paa 
Grund af den diminufive Krop er Luft
modstanden nedsat betydeligt. Det er 
klart, al delle i Forbindelse med den 
langt mindre Planbelastning, del er mu
ligt al bygge den med, gor Glidetal og 
især Synkchasfighed endnu finere, end 
det er Lil at opnaa med en Normalmodel. 
Del skal dog indrømmes, al Fordelen med 
ringere Planbelastning kun er en Fordel 
foraarsaget uf Regler; men trods all alli
gevel ,·ærdifuld. Det \'ild!' jo ogsaa være 
temmelig meningsløst at skulle )a\'e et 
Plan alene, - som jo en haleløs faklbk 
er - , med den ~amme Vægt, som hvis 
der var Krop og llalc paa. Modellen skul
de jo næsten laves al Beton fo r al opnaa 
dette. 

i\len den største Fordel er dog de line 
Kurveegenskaber, som den altid vil være 
i Besiddelse af, saml dens Højstartsegen
skaber. Man kan nemlig godt konstrnerc 
en haleløs med slnrre Starlcffektivilel 
end de fles te Normalmodeller, hvilket vil 
frcmgaa af det folgendr. 

Endelig er der ogsaa renl praktiske 
Fordele som kortere Byggetid og mindre 
i\lateria I eforbrug end ved samme Spænd
vidde ho~ en Normalmodel. Især i Be
lrngtning af den senere Tid~ fremsatte 
Krav om mange He~ervemodcllcr, frem
træder disse Fordeles Betydning klart. 

i\len efter de Eksperimenter , som jeg i 
de sidste Par Aar har foretaget, al døm 
me, vil man ikke komme nogen Vegne, 
hvis man stadig bliver i de ccn Gang af
stukne Baner. I det folgende ~kul jeg 
komme ind paa hvilke Trin, jeg ved For
~øg, Beregninger og lidt logisk Tænkning 
har fundet forkerte og har ment al hur
de ændre. 

Hver ny halclos Model, jeg har kon
strueret og bygget, har været en lille 
Smule bedre end den foregaaende, og saa
ledes er nu den forelohig ~id ·te, KH-28 
, Tassy <, naact op paa Siden af Normal
modeller. Ellers har man \'bt været bc
~værel - det har jeg i del mindste - af 
kedelige Stalllendenscr og elendig Start. 
l\fon den fornævnte i\lodel fly,·er ganske 
roligt i nydelige Cirkler og starter dejlig 
sikkert. 

For al komme til Bunds i, paa hvilke 
Punkter den adskiller sig fra tidligere Ti
ders haleløse, skal jeg gennemgaa Kon
~lruktionsrcglcrne Punkt for Punkt. Lad 
os begynde med den haleløse i\lodels 

Profil. 
Hvad dette angaar, gælder det, at de 

fleste, ja, maaske alle de S-Profiler, som 
hidtil har været fremme, nok er lryk
punklstabile ved turbulent Srømning, 

m e n i k k e v e d d e n I a m i n a r e. 
Dette gælder f. Eks. N 60 R, som jeg først 
anvendte i •Mette, og som dog trods all 
fløj. Men da den blev forsynet med Tur 
bulenslraad, bedredes dens Længdcstnbili
tel ganske betydeligt, ligesom ogsaa l\lod
~tandcn mindskedes, og dermed Glidetal 
let hlev forhedret. 

Derfor bestemte jeg mig til at vilJ C' 
konstruere el eller flere Profile1, ~om rnr 
trykcenterfaste, og som havde saa lille 
H•·h,it, at de kunde nuvcndcs paa endog 
smaa Modeller. Da jeg ikke har nogen 
Vindkanal Lil min Haadighed, er disse 
Profiler blevet Lil ved praktiske Forsog 
paa Modeller, hvor de imidlertid har vist 
sig særdeles anvendelige. Her skal del 
dog siges, at Profilerne sikkert ikke er 
trykpunktstabile til Fuldkommenhed , 
hvilket jo ogsaa kun kan kontrolleres i 
en Vindkanal. .leg vil nærmest være til 
bøjelig til al tro, at de er et Kompromis 
mellem el normalt Planprofil og cl tryk
punktstabilt, dog sikkert nærme!>l \'Cd det 
trykpunktstabile. Men selvfølgelig vil det 
ogsaa kun være muligt al faa dette al 
vide ved Forsøg i en Vindtunnel. 

Som bekendt har lmade italienske og 
tyske Modelflyvere faael haleluse ~l11ch•l 
lcr med almindeligt Planprofil og stor 
Pilform til al flyve; men det er ikke sik 
kert, al det er saa stor en Fordel, som 
man skulde tro. For del første er den 
store Pilform ikke rar al have med at 
gøre under Bygningen, for det andet vir 
ker den ikke særlig smuk, og for det tre
die nedsætter den Opdril ten. Hermed er 
faktisk alle de Fordele, man opnaaede 
ved at benytte almindeligt Profil, sat over 
Styr. 

Selve Forklaringen paa. at en laminar 
Strømning odelægger Profilets Tryk 
punktslabilitet, er ikke ;aa vanskeligt at 
give. Som del er skitseret paa Fig. 1 vil 

-z KR-23?0n 

Fi,g.1 

den laminare Stromning ved en vis Ind
faldsvinkel Jøsri\'CS saa tidligt, at Prol i
Jets S-Form, ~om jo skulde gorc det tryk 
eenlcrfast, ikke faar Spor al betyde. Ikke 
sandt - Strømningen forlnbcr næ~len 
en~ om baade N fiO H og H.\F :32, hvilket 
altsaa vil sige, al man for Længdcstahi 
litclens Skyld lige ~aa godt kunde have 
hrugl HAF 32. Den fornævnte visse Ind
faldsvinkel • er relativ lille, altsaa den ·tid
lige Afrin1ing foregaar ved ganske nor
mal Flyvning. 

Som de fleste ~ikkerl ,·cd , er den tur 
bulente Strømning derimod kendt for al 
• hænge ved • Lil del sidste. Derved opnaas 
for del første mindre Modstand og større 
Opdrift, og for det andet, al S-Formen 
faar Lov til al gore sin Virkning. 

De paa Fig. 2 viste Profiler har som 
sagt vist sig fuldt anvendelige. Hvilket af 
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ENEFABRIKANTER 

IDOIPIE 
er fremstillet i nøje Overensstemmelse med 

Forskrifterne i B.E.S.A. Specifikation 2 D. 101 

KLAR DOPE 

ALUMINIUM DOPE 

RØD DOPE 
Fortyndingsvædske samt 
Identificeringsfarver og Speclalfarver 

1s 0" IF.. A\§ IP 
(Specialfabrik for Nitrocellulose-Lakker) 

PRAOS BOULEVARD 37 
KØBBNHA VN S. 
TELEFON C. 65, LOKAL 12 og 22 

' 

Vi fremstillel' Magne

te11 til ethve rt Formaa!l 

PIERtESS FABRIKKERNE 
SKIOtD-PETERSEN & CO. 
Laplandsgade 2 - Købe,n.havn S 

Fiar De et Magnet-hoblem, saa ltom. til os ... og vore Ingeniører 
giver" Dem teknisk S.cmcc med H~nsyn tiL Størrelse og Form 

Kampsax 

Kampmann, Kierulff & Saxild A/s 

BØGER OM FLYVNING 
J. Foltmann, Flyvemaskiner fra alle Lande, 
Kr. 9.75, indb. Kr. 11,50. 
Den første samlede Fremstilling af de moderne Flyvema
skiner, ca. 140 Typer med Billeder og Data. 
Bogen, som alle flyveinteresserede man eje. 

K. Flensled-Jensen, Byg selv - lær andre, Kr. 4,75. 
Instruktion i Modelflyvning. Illustreret Vejledning saa
vel Bygning som Flyvning med Flyv.embdeller. 

Flygboken, indb. Kr. 17,40. 
Et pragtfuldt Billedværk over Flyvningens Historie fra 
den første Tid og til Nutiden - alt fortalt i smukke Dyb
tryksbilleder. 
Hugosson, Praktisk Handledning for Segeflygare. 
hft. Kr. 7,00, indb. Kr. 10,00. 
Joran Forslund, Segla på vingar, Kr. 5,40. 
Alt om Svæveflyvernes Uddannelse skildret i fortællend 
Form med mange Billeder fra den svenske Svæveflyve
skole paa Ålleberg. 
Sao flyver vi. Ny Udgave. Kr. 8.50. 
Lærebog for Sports- og Privatflyvere. Red. af Luftfarts• 
ingeniør M. P. Eskildsen. 

Sendes ,pr. Efterkrav eller mod Indsendelse af Beløbet i 
Frimærker. 

Alle Bøger og Blade om Flyvning ekspederes. 
t==--='----===-==-.a= KUPON ==========I 

TIi FL YV's FORLAG, EJVIND CHRISTENSEN, Yesferbrogade 60, København V. 

De bedes sende mig: 
Navn: ____________________ _ 

Adresse: 
Beløbet medfølger i Frimærker/bedes opkrævet. 

FYENS DISCONTO KASSE 
ODENSE 

Stiftet 1846 

DANMARKS ÆLDSTE PRIVATE BANK 
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dem, der er bedst, skal jeg ikke kunne 
sige - saa maa man først bygge nogle 
Modeller, som kun adskiller sig fra hin
anden ved forskelligt Profil. 

At Strømningen om dem virkelig forlø
ber turbulent, kan man forsikre sig om 
paa en meget simpel Mande. Hvis nemlig 
en Turbulenstraad nedsætter Flyveegen
skaberne, er Profilet all right og man 
kan roligt tage den af igen; men hvis den 
omvendt forbedrer dem, er Profilets Re
h,;1 for stort, og man gør bedst i at lade 
Traaden blive siddende. 

Profilernes Betegnelse er lavet efter 
Ing. Sigurd Isaesons og Nacas Monster 
med en lille Ændring. Dette har jo den 
Fordel, at man blot ved at høre Profil
navnet faar en hel Del at vide om det 
paagældende Profil. 

For dem, der maaske ikke er klar over, 
hvorledes Betegnelsen dannes, skal jeg 
kort ridse en nærmere Definition op. 
Først yderst beskedent et Par Initialer, 
dernæst et Ciffer, som angiver Hvælvin
gens Størrelse i Procent af Korden, saa 
to Cifre, der angiver den største Hvæl
vings Beliggenhed i Procent af Korden 
fra Forkanten, og derpaa de to sidste 
Cifre, som angiver Tykkelsen, ogsaa i 
Procent af Korden. Til aller sidst har jeg 
saa hængt et T paa for at betegne, at 
Profilet er helt eller delvist trykpunkt
stabilt og anvendeligt til haleløse Model
ler. 

Der er dog ogsaa andre Profiler, der 
er trykcenterfaste end det almindelige 
S-formede, nemlig symmetriske (og alt
saa ogsaa flade) Profiler. Disse er saa
ledes ogsaa brugbare paa haleløse Mo
deller, men vil sikkert aldrig kunne faa 
Modellen op paa virkelige Toppræstatio
ner. 

Pilform. 
Profilering og Pilform hører nøje sam

men. Man kan kort udtrykke Sammen
hængen saaledes, at jo større Trykcen
tervandringen i Profilet er, des større skal 
ogsaa Pilformen være. 

Hvorledes Pilformen egentlig virker 
længdestabiliserende kan vist lettest for
klares populært paa den Mande, den 
fremstilles pan Fig. 3n. Denne noget mær
kelige Type har jeg en Overgang ekspe
rimenteret med, og med lidt Fantasi er 
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den glimrende til Forklaring af Pilfor
mens Virkemande. 

Hvis man nemlig forstiller sig Midler-
• stykket som Plan, de pilformede Stykker 

som skraa Halestræbere og endelig Tip
perne med deres mindre Indfaldsvinkel 
som Haleplan, ja, saa har man jo næsten 
en Normalmodel, i Princippet i hvert 
Fald. Omtrent pan denne Mande gør Pil
form en Model længdestabil - ikke 
sandt, jo større Trykcenterafstand (eller 
paa Fig. 3a jo større Pilform) des bedre 
Længdestabililet. 

Men heldigvis er der ogsaa andre og 
skønnere Pilformer, som tilmed i de fle
ste Tilfælde virker endnu bedre end den 
før omtalte. Fig. 3 b og e viser de hidtil 
mest anvendte Typer, d viser den bedste 
Pilform, nemlig med parabolsk For- ·og 
Bagkant (Jvf. Svæveplanet Nurfliigel
Parabel-Horten) og endelig e, som er en 
lidt kantet Variation af d. Den er imid
lertid at foretrække, da Bygningen lettes 
ikke saa lidt, selvom Tipperne kan volde 
adskilligt Besvær. 

Som en Regel, der gælder, hvilken Pil
form man end vælger, man det slaas fast, 
at man aldrig maa være karrig med at 

give Pilform. Hellere lidt for meget end 
lidt for lidt. 

For at faa den haleløse Model saa 
længdestabil, som det er nødvendigt, er 
der imidlertid endnu en Ting, man maa 
lage i Betragtning, nemlig 

Aftagende Indfaldsvinkel. 
Af den foregaaende Sammenligning med 

en Normalmodel fremgaar, at Tipperne 
svarer til Haleplanet. Da et Haleplan jo 
altid man have mindre Indstillingsvinkel 
end Planet for at Modellen overhovedet 
kan flyve, er det klart, at den haleløse 
Models Plan, som jo i Virkeligheden skal 
udgøre bande Plan og Haleplan, man væ
re vredet paa en eller anden Mande, saa 
den Del, der svarer til Haleplanet, faar 
mindst Indfaldsvinkel. 

Selvfølgelig maa den aft. Indf. rette sig 
noget efter Planets Profil; men i Almin-

. delighed kan man regne med ca. G--8 
Grader, "g saa paa den færdige Model 
regulere lidt paa et Pur Trimklapper i 
Plantipperne. Trimklapprr man w."n al
tid forsyne en haleløs Model med. Den 
kan være vanskelig nok at trimme end
da, og uden saadan et Par nærmest umu
lig. Men her man det tages i Betragtning, 
at de virker b a ad e som Balanceklap
per og Højderor. I Almindelighed vil del 
ødelægge Længdestabiliteten, hvis Trim
klapperne kommer under vandret, eller 
rettere under Profilkordens Forlængelse. 
Man maa udelukkende trimme ved at 
lade dem pege mere eller mindre opad. 
(Selvfølgelig ikke over 45 Grader.) 

Rib~ .. \ .,_ 
- .u,.ls~ 

..;};t. ___ '-----~½-,m-kl-~(_.,...-
.Bo.g,l<'•ntl;sto (Cella(tne~,~rton} 

fig.lt 

Det kan være pralf tisk at anbringe 
Trimklnpperne pna den Mande, Fig. 4 vi
ser. Forklaring til Skitsen er vist unød
vendig. 

Endvidere modvirker nft. lndf. Sling
ren; men det er egentlig kun en sekun
dær Virkning, som ikke har snn stor Be
tydning, da Slingren kan fuldstændig 
udelukkes ved en fornuftig Storrebe nf 
V-Form eller lignende. 

(Sluttes I næste Nummer.) 

Lockheed 
.»Ligh•ntng« 

Amerikansk Jager 

Maskinen med de 
to Kroppe 3.75 Kr. 

og mange andre Skala
modeller faas. 

~,.ff:tr 'Is 



--•--DET KONGELIGE DANSKE 
AERONAUTISKE SELSKAB 
Kontor: Nørre Farimagsgade S, Kbhvn. K. 
Tlf.: C. 7260A. Postgiro: 25680. 
Kontoret er normalt aabenl daglig Kl 15.80 
- 17.30, Lørdag Kl. 13.00- 15.00. 
Generalsekretæren træffes normalt pag
lig Kl. 16.00- 17.00, Lørdag Kl. lS.30 - 14.80. 
Dan ak Lnftsportaraad1 Adr. D.K.D.A.S. 
Kassereren: Damgaardsvej 27, Klampenborg. 
Postgiro: 60676. 
Aeronautl• k Junior Klub Adr.: D.K.D.A.S, 
Nr. Farimagsgade 8. Kbh.- K. 

DANSKE FLYVERE 
Formand: Oberst Tage Andersen, Ll. Værløse. 

DANS~ MOTOKFLYVER UNION 
Formand: Trafikassistent A. T.H. Ohrt. 
Kont. St. Kongensg. 681 o. G., K. Tlf. Palæ 2096. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
Kontor: Nørre Farimagsgade 3, Kbhvn. K. 
Telf. C. 7260A. Kun Kl. 11-18. Postgiro: 25521. 
Formand: Direktør Ejnar Dessau. 
Sekretær: Prokurist Vagn Jespersen. 
Kasserer: Annoncechef L. Albeck Larsen. 

DANSK MODELFLYVER UNION 
Formand: Knud Flensted-Jensen, Kabbeleje

vej 21, Brønshøj. Telf. Bella 8762 v. 
Sekretær· Jørgen Garns!, •Paradisgaarden•, 

Avedøre pr. Glostrup. Telf. Avedøre 60. 

AERONAUTISK JUNIOR KLUB 
Lodseddelsalget. 

Til den danske Flyvedags Lotteri hav
de Mogens Bent Petersen solgt 454 Lod
sedler, hvorfor han fik 1. Præmien, den 
nylig udkomne •Flygboken•. Mellem de 
fem, som havde solgt 100 Lodsedler, blev 
der trukket Lod, hvorved Mogens Presz 
fik 2. Præmien: Kapt. Foltmanns •Flyve
maskiner fra alle Lande• og Willy Has
ling 3. Præmie: •Hvordan flyver man•. 
Præmierne er tilsendt Præmietagerne. 
Næste Møde 

bliver Tirsdag den 6. November Kl. 
19,30 paa den polytekniske Læreanstalt, 
Sølvgade 83. Civilngeniør Brix fra D.D.L. 
vil fortælle om Luftfartøjsinstrumenter 
og vil demonstrere en Mængde af de nye
ste Typer, saaledes at vi vil faa et godt 
Indtryk af dette betydningsfulde Led i 
Flyvningens Sikkerhed. Desuden prøver 
vi paa at faa en engelsk Flyver til i 20 
Minutter langsomt paa Engelsk at fortæl
le os· om nogle Episoder fra R.A.F.'s Ar
bejde under Krigen. Der vil I faa Lejlighed 
til at høre, hvor meget Engelsk I kan forstaa. 
Flyvekonkurrencen. 

Af Hensyn til Træningen gør vi op
mærksom paa, at Luftfartøjerne er be
grænset i Størrelse til det, der kan faas 
ved Foldning eller Klipning af et Stykke 
Papir eller Karton paa højst 15X15 cm. 
Andet Materiale maa kun bruge, som 
Vægt, for at faa Tyngdepunket til aL lig
ge paa det rigtige Sted. I Konkurrencen 
kan kun deltage Medlemmer af A.J.K., 
og kun med Svæve- eller Glideplaner, alt
saa ikke med f. Eks. Kastepile. 

Vi venter, der bliver en Konkurrence I 
Mærkelanding, i Flyvning ligeud og i 
mindste Glidevinkel, og vi er nu ved at 
udarbejde de nærmere Bestemmelser 
herfor, samt finde Præmier frem. 

Aalborg Flyveklub. _ 

PAA Fridagen Onsdag den 29. August 
1945 markerede Aalborg Flyveklup 

sin 7 Aars Fødselsdag med en meget vel-

lykket Rundtur i den store Lufthavn ved 
Rødslet, der jo gælder for at være den 
største, som nogen europæisk By kan op
vise. Med en engelsk Kaptajn som Fører 
fik Klubben forevist de tyske tekniske 
Installationer og blev præsenteret for et 
Utal af Maskiner, som er faldet i Hæn
derne paa de Allierede som Krigsbytte. 
Flere af disse kunde vi godt tænke os til 
Erstatning for dem, der blev stjaalet paa 
Aalborg Lufthavn. 

Flyvedagen den 23. September fik et 
ganske særlig festligt Forløb, derved at 
den amerikanske Militær-Udstilling af 
Flyvemaskiner var flyttet fra Kastrup til 
Aalborg. De fjorten Maskiner blev Lør
dag og Søndag beset af over 30.000 Men
nesker, der nu for første Gang siden 1940 
havde fri Adgang til Aalborg Lufthavn. 
De amerikanske Flyvere og deres Mand
skab - næsten tres i Tallet - var ind
kvarteret privat i Aalborg. De blev budt 
velkommen ved en officiel Frokost Lør
dag den 22. September som Aalborg Bys 
Gæster, og de blev paa Flyvedagen fejret 
om Aftenen ved en stor Fest i Restaurant 
•Kilden•. 

Det planlagte 'Feorikursus vil først bli
ve afholdt i Begyndelsen af det nye Aar. 
Kursus'et begynder Tirsdag den 8. Ja
nuar 1946 og varer til Slutningen af Marts 
Maaned med en ugentlig Undervisnings
aften. Samtlige Lærere bliver lokale 
Kræfter. 

• 
DANSK SVÆVEFLYVER UNION 

DER har i Tiden fra 15.- 20. Oktober 
været afholdt Kursus for Værksteds

ledere og Byggekontrollanter paa Poly
teknisk Flyvegruppes Værksted. Kursus. 
afsluttedes med Eksamen for Byggekon
trollanter. 

* 

I Anledning af •Den danske Flyvedage 
har et af Sportsflyveklubbens Med

lemmer, Grosserer M. Rotwitt, skænket 
Sportsflyveklubben en Skoleglider, der 
stilles til Disposition for Sportsflyveklub
bens Sektion for Svæveflyvning. 

Klubben er meget glad for den flotte 
Gave, der betyder en kærkommen For-

JIU har vi Igen Lister I alle Maal. 

- Masser af Byggesæt paa lager. -

Trævareforretningen 
Prinsesse Maries Alle I . Vester 5341 y 

Følg med i Udviklingen 
gennem 

FLYING 
Det populære amerikanske Tidsskrift 

Subskription tegnes hos 

Forlaget AERO-NYT 
LIiie Strandvej 4 B 

Hellerup 

. 

øgelse af Materiellet og ,derved Uddannel
se af endnu flere Svæveflyvere. 

Kaptajn J. Foltmana: 

FLYVEMASKINER 
fM alle Lande 

Dea lanl• .-lede Fren11lllllng al de mod
Flyvemasklner, lllusfrollonet, T• gnlnger og h
skrtvel- al ca. 140 fonkelllge Typer. 
Haltet Ir, t.7S. lndbund• t Kr, 11,ff. 

AUGUST BANGS FORl:,AG 
,_ ____ IIVIMD CHIISTIMSEM ____ _. 

Forlang den hos Deres Boghandler 
eller fra 

FL YV's FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN 

Vesterbrogade 60. København V. 

Byggesæt I Skala I 1 50 
Gladiator Sp. 192 mm Kr. 1,95 
Jfil ~ 225 
B 17 27511 2.50 
S 1,7 272 2,90 
Lagg 3 194 1,65 
Mitsubishi 240 2,10 
Fokker D 23 228 2,50 
K. Z. 4 320 2.85 
Nimrod 205 1.95 
Moskito 335 2.85 
S pitflre 218 1.85 
Hurricnne 244 2.10 
Lysander 810 2.50 
Typhoon 253 1.95 
Beauflghter 345 3.35 
Ju87 275 2.25 
F W 190 225 1.65 
Me 109 200 1. 75 
He 218 267 2.85 
Lightning S16 3.75 
Mustang 228 2.15 

Skala I 1100 
Fl. Fæstning 325 4.85 
Liberator 858 4.25 
+ Porto 

FLYV'• Red•ktlon 
Vesterbrogade 60, Tlf. lS.404 

Redaktør, Kaptajn John Foltmann, 
Væmedamsvej 4A, Tlf. Eva 1295 
Ejvind Christensen (ansvarsh.), 
\' esterbrogade 60, Tlf. lS.424 
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FLYV's KRYDSORDSOPØAVE 

Nnvn : _______________ _ 

Adresse: __________ _ 

For Novbr. Maaneds Krydsordsopgan 
udsætter vi som 1. Præmie: K. Flensted· 
Jensen: Byg selv, lær andre og 2. Præmie: 
Foltmanns Flyvebog. 

Løsningen skal indsendes til FLYV's 
Redaktion, Vesterbrogade 60, V., senest 
den 15. ds. mrk. FLYV's Krydsord. 

Blandt de rigtige Løsninger i Oktober 
er udtrukket som Vinder: 
1. Kalmar Højerby, Ullerød, Hillerød. 
2. Jens l\f. Hansen, Brudager Mark, Vej

strup St. 
Løsning til Nr. 10 

LOS Il i Il g : 
Vandret: 

1 Vinger. 7 Ør. 9 Idealer. 11 Nem
me. 12 Aas. 14 De. 15 Af'mugt. 16 Mr. 
17 Duc. 18 Bank. 20 RR. 21 Tyr. 23 
Tank. 24 Ode. 25 El. 26 Ej . 27 Rederier. 

Lodret: 
1 Vindmotor. 2 Ideer. 3 Nem. '~ 

Gnma. 5 Elefanter. 6 He. 8 Høster. 10 Haad. 
13 Agurker. 18 Bred. 1!J Kali. 22 Yde. 

Fork I ar in g: 
Vandret: 

l Flyveteknisk Betegnelse. 5 Gemme
sted. 9 Ø. 10 Pagaj. 11 Personlighed. 
13 Forstavelse. 14 Tro. 17 Arabisk Ti
tel. 18 Mumie. 20 Køretøj . 23 Fyrvær
keri. 24 Revnet. 25 Dyr. 26 Pilot. 27 Husdyr. 

Lodret: 
I Pattedyr. 2 Maal. 3 Søjler. 4 Li

denskab. 5 Radiostation. 6 Alm. For
kortelse. 7 Hovedskallen. 8 Langsom. 
12 Jydsk Station. 15 Pigenavn. 16 Me
thusalem. l!) Aarsag. 21 Vise. 22 Nar
kosemiddel. 

Flyrnlngens For,lkrlnger - Alle ForsikrInger 

A. JESSEN & CO.s Eftf. 
Assurandører 

V. Thomsen Otto Thomsen 

VESTER PORT 
C. 9189 - 9596 

Midlertidig Adresse: Hammerlchsgade 14 
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Tegninger 
til 

SVÆVEMODELLER 
udgivet af 

DANSK MODELFLYVER UNION 

Simplex . .. . . . . .. . . . . . Kr. 0.75 
(D.M.U.s Begynder-Svævemodel) 
Orfmponlmus (Kl. 7) • . • 2.00 
Calle (Kl. 8) . . .. .. .. . . • 2.00 
Ølhunden (Kl. 9) . . . . . . • 3.00 
Holger Danske (Kl. 8) • 2.00 
Pelikan (Kl. 8).. .. .. .. • 3.00 

Sendes franco mod Indsendelse af 
Frimærker (Iler pr. Efterkrav 

Faas I mange Sports- og Isenkram
forretninger samt fra 

FLYV's FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN 

Vesterbrogade 60 . Kbhvn. V. 

RESULTATET 
af Konkurrencerne paa 

Flyvedagen den 23. Septbr. 

I Forbindelse med Den danske Flyve
dag afholdtes• der Landet over for

skellige Konkurrencer for Modelflyvere 
og Svæveflyvere, medens som bekendt 
Motorflyvernes Konkurrencer maatle ven
te, til der kan disponeres over tilstrække
ligt Materiel og Benzin. 

Til l{onkurrencerne var der udsat 
mange Vandrepokaler og Ejendomspræ
mier og Hesu!la~et af de forskellige Kate
gorier blev følgende: 

Svæveflyvekonkurrencerne. 
H o 1 dk o n kurren c er : 

Afd. A. Flyverlroppernes Flyveklub, Tid: 
20 Min. 26 Sek. 

Afd. B. Polyteknisk Flyvegruppe, Points
tal: + 144. 

Afd. C. Polyteknisk Flyvegruppe, Points
tal: 119. 

Individ u e 11 e Konkurrencer: 
Afd. B. Kofoed, Polyt. Flyvegruppe, 

Poinlstal : 388. 
Afd. C. Gunnar Larsen, Polyt. Flyvegrup

pe, Points tal: 437. 
Afd. D. Curt Schrøder, Slagelse Flyve

klub, Pointstal: 41 (+ 259). 

!\I odelflyvekonkurrencerne. 
H o 1 dk o n kurren c er: 

Klasse 7. Odense Modelflyveklub, Tid: 
46.7 Sek. 

Klasse 8. Odense Modelflyveklub, Tid : 
1 Min. 17,1 Sek. 

Klasse 9. Odense Modelflyveklub, Tid: 
2 Min. 2,7 Sek. 

Individ u e 11 e Konkurrencer: 
Klasse 7. Vendelbo Petersen, , Stratusc, 

Glostrup, Tid: 55,7 Sek. 
Klasse 8. S. Wicl Bang, •København •. 

Tid: 2 Min. 4,5 Sek. 
Klasse 9. Viggo Jørgensen, , Agaton, Aar

hus, Tid: 5 Min. 46,1 Sek. 

Modelflyver, se her I 
Nu kan vi levere 

alle Materlaler fll Modelflyvning, 
saasom Tegninger, Lister, 

Dope, Lim, Papir o. m. a. 

Prisliste tilsendes gratis. 

11 S KALA" 
Th. Nlelsensgade 39 . Herning 

Aktieselskabet 

DANSK GALOCHE- OG GUMMIFABRIK 

Kjøbenhavn Køge 

Legetøjsforretningen "Kæphesten" 
Østerbrogade 108. Øbro 3127 x. 

Alt I Byggesæt samt Reservedele fra 
Dansk Modelflyveindustri. 

Har De set vort 

nye Katalog med 

25 forskellige 

·~, 
DANsijJJ~ 



EN FLYVER BLIVER TIL - XI. 
Trafikflyvning. 

Efter at bons Uddannelse som Milltrer
llyver vor afsluttet. fik han fløjet 

mange Timer, men sindig vor selve del 
at flyve, hnns største l.yst, og som Mili
tærflyver bll\'er man sat III sno m ange 
andre Opgaver. Dn der en Dag kom el 
Rygle om, al der var Brug for Flyvere 
til Lufttrnllkken, meldte han sig omgnn
ende, sendte en Ansøgning Ind og blev 
antaget pna Prøve, d. v. s. hnn kom Igen 
paa Flyveskole. 

Medens hnn tidligere blev stillet o,•er 
for OpgD\·er, som gennemførtes m~d en 
rimelig Risiko, var Ordren nu, ni Opga
verne, d. v. s. Huleflyvningen, kun mnnlle 
gennemføres. hvis det kunde ske helt uden 
Risiko for Pussngererne : Sikkerheden 
frem for alt! Det vor dn heller ikke sno 
lidt, hnn mnutte lwre i den Anledning. 
Blinclflyvning kenclle han jo udmærket, 
men nu kom Indflyvning III Flyveplodsen 
ved Hjælp af Hwlio-Rnnken og i rl el hele 
taget en meget uclstrnkl Brug af Hndb en 
under hefe Flyvningen. 

For Eks•·mpel kunde han nu selv pejle 
Radioslotioner pnn Jorden og de rved be
stemme, hvor hun vor, med ens hnn nitid 
I de militære Fly,·emnsklner i !llørke eller 
Skyer mnntte pejles fra to Slotioner poa 
Jorden for ni fon sin Pinds opgivet. Des
uden var han nu of Hensyn til Pnssnge
rerne nødt til ni opsøge el relativt roligt 
Lufllng, snnlecles at Luflfnrlojels Bevæ
gelser mærkedes mindst muligt i linblnen. 

Og emlellg vnr Økonomien nf slor Be
tydning, da Flyvebend n og Smøreolie til 
Motorerne var en nf de store Poster pnn 
Flyvemaskinens Driflsbudger , sno Ikke 

INTAVA AVIATION PRODUCTS 
SANKT ANNÆ PLADS 13 - KØBENHAVN K. 

Repræsenterende 
DET DANSKE PETROLEUMS AKTIESELSKAB 011 VACUUM Oll COMPANY A/S 

__ ~.· 

-·· ~- .,... --·. . . . __ ..... 

• ~ • I I 
1 

. . :. • -

olene skulde llfoloreme køres med el son 
ringe Renzinforhrug som muligt, men den 
nøjagtige retliniede Hule skulrle følges 
meg•·I omhyggeli11I for Ikke ni flyve en 
Omvej. l{un nnnr Vejrrnpporlerne lovede 
stærk l\leclvind ved ni afvige frn den or• 
climPre Rute eller nnnr de loverle U, ejr 
pnn fluten, mnntt e hnn flyve uclcn for rlen , 
men son skulde hnn dog før,t meddele 
dette pr. Radio til den Hndloslntion, som 
hnn i det givne Øjeblik havde rorbin
delse med. 

lllen ogsnn Uret mnatte passes, for et 
offentligt Trnflkmiddel skol være punkt
ligt efter Fartplanen . IJet var nu Ikke ni
tid lige let, for en Furlplun kno jo ikke 
pnn Fo,hnnnd 111ge Hensyn til, om man 
hor en Stormvind med eller imod. 
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Storbritannien-det geografiske Midtpunkt for Verdens Lande-er 
det logiske Centrum for en Verdensindustri af Transportflyve
maskiner. Efter at have fejret Triumfer under Krigen med Bygning 
og Konstruktion af forende Kampmaskiner er de britiske Kon• 
strukt;rer og Ingeniører nu ved at f ærdiibygge modeme Transport-

flyvemaskiner af alle Størrelser og til ethvert Formaal. Disse 
Mænd er Arvtagere af en enestaaende Tradition paa Verdenshavene * og Bane~rydere paa Reaktionsmotorens og Radarsystemets Omraade, 
og de vil opfylde alle de Krav, som Flyvningens Tidsalder vil stille 
til clem i Dag og i Morgen. 

Efter Triumferne under Krigen bygger 

* DEN * 
BRITISKE 

FLYVEMASKININDUSTRI 
nu TRAFIKMASKINER TIL VERDENSLUFTRUTERNE 

* MEDDELELSE FRA THE SOCIETY OF BRITISH AIRCRAFT CONSTRUCTORS, LONDON, ENGLAND 

PRIS 
Pr. Aargang Kr. 6,00 
Pr. Nummer 50 Øre 

t:JVIND CHltlSTENSJ!:N 
BOGTRYKKERI & FORLAG 
Vesterbrognde 60 - Kbbvn. V, 
Tel1. 13.(04 . Postgiro 23.824 
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~Hivw~ 
OFFICIELT ORGAN FOR e-

OET KONGELIGE DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB 
DANSKE FLYVERE • DANSK MOTORFLYVER UNION - DANSK SVÆVEFLYVER UNION -e, 

Nr. 12 

Danmarks Stilling 
til den internationale Luftfart 

LIGE fra det Øjeblik, da det tred
je Riges definitive Sammen

brud var en Kendsgerning, har 
de store internationale Lufttra
fik-Koncerner Jorden over i vidt 
Omfang sat ind paa Udnyttelsen 
af de vældige Fremskridt og 
flyvetekniske Forbedringer, som 
de forskellige Landes Luf tvaa
ben under saa store Ofre og 
uhyre Pres naaede til under Kri
gens Ødelæggelsestogter tværs 
over Landegrænserne. 

Hvorledes er nu Danmark og 
DDL stillet i dette gigantiske 
Kapløb om Koncessioner og Ru
ter? 

Det skal straks siges til Det 
danske Lut tf artsselskabs Fortje
neste, at det ikke har manglet 
paa Initiativ og Forudseenhed. 
De tolv Millioner, som man alle
rede paa et tidligt Tidspunkt 
sikrede sig ved en Udvidelse af 
Aktiekapitalen, viser sig nu at 
være en klog Disposition. 

Med Anskaffelsen af de to 
DC. 3-Maskiner, som Direktør 
Lybye hentede i Casablanca og 
Cairo, opnaaedes en fin Forbed
ring. Ydermere er to splinternye 
Douglas-Maskiner af DC. 4-Ty
pen under Bestilling, og det ser 
ud til, at vi har Chance for en 
Condormaskine fra Fokkerwulf
Fabrikkerne. 

De to flyvende Fæstninger, 
som Danmark fik foræret af 
Amerika, betyder, at vi ogsaa, 
omend i beskedent Omfang, kan 
være med paa de transatlantiske 
Ruter sammen med Svenskere og 
Nordmænd. 

At Danmark efterhaanden ud
vikler sig til et internationalt 
Lufttrafikcentrum er hævet over 
enhver Tvivl, og hvad det bety
der for Landet økonomisk, be
høver man ikke at være Ekspert 
for at kunne se. Naar den plan
lagte Udvidelse af Kastrup Luft
havn, som iøvrigt hører til de 
bedste i Europa, engang er en 
Kendsgerning, kan Direktør Ly
bye med berettiget Stolthed si
ge, at Danmark trods alle Van
skeligheder, kan indtage en 
smuk international Flyveposi
tion. 

FLYV. 

DANSK MODELFLYVER UNION 

December 1945 18. Aargang 

Danmark maa ikke blive sat udenfor 
Den nye Trafikminister udtaler 

sig til FLYV 

DET er næppe nogen Overdri
velse at sige, at dansk Trafik
og Civilflyvning nu staar 

umiddelbart foran Udviklingsmulig
heder, som ikke har været til Stede 
paa noget tidligere Tidspunkt i Flyv
ningens Historie. Meget er afhængig 
af, i hvilken Grad den nuværende Re
gering vil kunne støtte Initiativet og 
være med til at bære dansk Flyvning 
gennem de uhyre Vanskeligheder, som 
fem Aars Krig naturnødvendigt har 
maattet skabe. FLYV har derfor ,bedt 
Trafikminister N. M. A. Elgaard om 
et Par Udtalelser om de aktuelle Pro
blemer, som rejser sig i Dag. 

Danmarks nye Trafikminister mod
tager os i den røde Bygnings stilful
de Omgivelser og indleder straks 
med at sige: 

- Det kan ikke nægtes, at det er 
meget omfattende Projekter, der, ikke 
mindst indenfor Trafikflyvningens 
Omraade, arbejdes med for Tiden. 
Lufthavnens Udvidelse og Provins
flyvepladserne er blot enkelte, men 
jeg vil dog tro, at det endnu er for 
tidligt at komme ind paa en nærme
re Redegørelse. En af de første Dage 
skal flere af disse Sager forelægges og 
drøftes i Rigsdagen. 

- Hvorledes ser Regeringen paa de 
Bestræbelser, der for Øjeblikket ud
foldes i Luftfartskredse? 

- Hvordan Regeringen som Hel
hed ser paa Problemerne, er det ikke 
let paa nuværende Tidspunkt at sige 
noget om, men set ud fra en alminde
lig Bedømmelse, og uanset hvilken 
Virkning det kan faa for Danmark at 
være med i Konkurrencen, maa vi 
ikke indtage en saadan Stilling, at 
Danmark bliver sat udenfor. 

Trafikminister N. M. A. Elgaard. 

En By vil forsvinde. 

Med Hensyn til Provinslufthav
nene, fortsætter Ministeren, der taler 
velovervejet og roligt, er det muligt, 
at visse Byer maa blive fælles OI)l en 
Lufthavn. Ved smaa hurtige Ruter til 
Hovedstaden, kan man maaske saa 
knytte Forbindelsen med den interna
tionale Lufttrafik. 

- Der har været megen Diskussion 
med Hensyn til Kastrup Lufthavns 
Udvidelsesplaner? 

Minister Elgaard ser ved dette 
Spørgsmaal alvorligt frem for sig. Af 
hans Udtalelser mærker man, at dette 
vanskelige Problem ligger ham stærkt 
paa Sinde, og Ministeren udtaler: 
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- Spørgsmaalet rører ved vitale In-
1 cresser ,for de Mennesker, som har 
deres Jord og Erhverv derude. Jeg 
har netop talt med en Deputation for 
Amagerbønderne, som mødte med 
Højesteretssagfører Hartvig Jacobsen i 
Spidsen. Jeg har lovet disse Menne
sker at lage Sagen op til Behandling 
i Rigsdagen en af de nærmeste Dage. 
Startbanernes Forlængelse betyder jo 
et meget alvorligt Indgreb. Det drejer 
sig dog om et Areal paa 170 ha, hvor
ved en By som Maglebylille helt vil 
forsvinde. Personlig er jeg af den 
Formening, at den Udvidelse mod 
Vest, Syd og Nord, der nu er Tale om, 
vel tilintelgør Værdier, der andrager 
fuldt saa meget, som det vil koste al 
gennemføre Projektet til den anden 
Side ud i Vandet. . Men vi maa ikke 
glemme, at saadanne Anlæg vil lage 
Aar at bygge, saa Lufltrafikens Folk 
næl'er Ængstelse for, at Tiden derved 
skal løbe fra os. 

Ministeren peger paa et stort Kort 
med Flyvepladsens Udvidelse tegnet 
ind, og man maa uvilkaarlig stille 
det Spørgsmaal, om en saadan Udvi
delse er nod'i·endig lige for 0,ieblik
ket? 

Ministeren gaar videre og svarer: 
- Vi har efter forskellige Udtalelser 

· en ar de bedste Lufthavne i Europa, 
men bliver der Tale om at modtage 
de megei store Trafikmaskiner fra de 
transatlantiske Ruter, er Startbanerne 
ikke lange nok. 

Civilflyvningen et Valuta
spørgsmaal. 

- Vil det blive muligt snart at raa 
Civilflyvningen i Gang? 

- .Jeg kan hertil kun sige, at Rege
ringen naturligvis ogsaa vil støtte Be
stræbelserne for, at Danmarks Civil
flyvere hurtigt kan opnaa de bedste 
Vilkaar, men saa lang Tid Manglen 
paa fremmed Valuta gør sig• gældende 
selv ved Indkøb af de mest nødvendi
ge Varer, mener jeg, det vil være 
klogt at stille sig afventende. 

Efter Trafikministerens Udtalelser 
til FLYV er der i hvert Fald ikke 
mindste Tvh·l om, at dansk Flyvning 
i Fremtiden vil blive mødt med For
staaelse og Velvilje fra den nye Rege
rings Side. De afgiver dog Løfte om, 
at man ikke vil blive stillet ringere, 
hvor Fornuften taler for det, end vi 
vil kunne holde Trit med Udviklingen 
i vore skandinaviske Broderlande. 

w. Il. h. 
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Den første nordiske Privat~lyverkonference 
i Stockholm 24.-27. Oktober 1945 

PAA svensk Initiativ samlede~ i Stock
holm Repræsentanter for de 5 nordi

ske Lande til et uforglemmeligt og meget 
udbytterigt Møde i Sveriges Hovedstad. 
Den sædvanlige storstilede svenske Gæst
frihed fornægtede sig heller ikke ved 
denne Lejlighed, og fra dansk Side skul 
der lyde en Tak til Sverige herfor. 
DKDAS er KSAK overmaade taknemme
lig for sin Indsats og for det gode Kam
meratskab, som Konferencen befordrede, 
og i Danmark er vi overbevist om, ni cl 
fremtidigt inlimt Samarbejde mellem de 
nordiske Lande er den rigtige Vej frem
over. 

Deltagerne i Konferencen var folgendc: 
Danmark: 

Kaptajnløjtnant S. A. Dalbro, Overass i
stent A. Ohrt, Prokurist V. ,Jespersen, 
Kommunelærer K. Flcnslcd-,Jcnscn. 
Finland: 

Diploming. G. Ståhlc, Dir. N. Karhu
miiki, Professor A. Ylincn, Overslcliijtn. P. 
G. Waris, Ekonom L. Poppius. 
Island: 

Hcrr H. Filippuson. 
Norge: 

Gcneralsckr . .J. von Tangen, Kaplcin H. 
Griin Lund, Dir. S. Hesstvcdt, Politifullm. 
H. Orvin. 
Sverige: 

Ovcr.sle P. H. af Uhr, Overste H. Enc11, 
Ovcrslc B. Schybcrg, Major V. Swcdcn
borg, Ing. B. Florman, Fabr. T. Stark, 
Ing. G. H. Deranlz, Løjtn. J. G. Karlsson, 
Hed. Y. Norrvi, Kamrer T. Bjiirklund, 
Fru A. ,Jonhagen, Frk. S, Sehlin, Fru H. 
Eriksson, Frk. V. Lindahl. 

Onsdag den 24. Oktober aabnedcs Kon
ferencen ar Formanden for I\SAK, H. K. 
H. Prins Gustav Adolf, hvorefter der 
holdtes incllcdcnclc Taler om del nordiske 
Samarbejde, efterfulgt ar Diskussion, 

Den 25. Oktober afholdtes Enkeltkon
ferencer af l\folor-, Svæve- og Modell'ly
vcrorganisalioncrnc. Fredag den 26. Ok
tober blev der aflagt Hcsog i Linkiiping, 
hvor man saa Svenska Aeroplan AB's in
teressante Virksomhed, og Lørdag den 27. 
afsluttedes Konferencen med en Middag 
for samtlige Deltagere. 

Programmet gennemførtes punklligl, 
og del var en Fornøjelse al konstatere 
den Organisation, der laa til Grund for 
Arrangementet, saavel som den Energi, 
hvormed Deltagerne i de forskellige Kon
ferencer gik til Arbejdet. 

Der var almindelig Enighed om al 
etablere en •n o r disk Sam ar b c j d s
ko m it e •, der paa alle 5 Nationers 
Vegne paatager sig Behandlingen af en 
Hække Spørgsmaal. Det nye Organ vil 
indtil videre arbejde efter Retningslinier, 
der tager Sigte paa alle praktiske Spørgs
maal indenfor den private Flyvning mel
lem Landene, f. Eks. Told- og Pasforhold, 
samt træde i Forbindelse med de respek. 
live Landes Turistorganisationer. Ogsaa 
Certifikaterne og Flyveruddannelsen 
tages op til ensartet Behandling; endvi
dere gives Forslag til nordiske Fly\'C'kon
kurrencer, som forventes afholdt i Løbet 
af 1946, men iøvrigt Pr det Meningen, al 
ethvert Spørgsmaal af interskandinavisk 

Interesse skal kunne behandles af den 
nordiske Samarbejdskomile. 

M o t o r f l y v c r n e for deres V cd
kommende paapegede det ønskelige i al 
undersøge Mulighederne for Statstilskud. 
Endvidere at der i Skolerne søgtes ind
ført Modelbygning og Teori om Glide
flyvning; i de hojcrc Klasser Teori om 
Svæveflyvning, Henstillede endvidere at 
Forsikringsproblemerne klaredes bedre, 
saaledcs at passende Lettelser kunde op-
1rnas. F.A.I. 's Konkurrenceregler burde 
moderniseres, og denne danne Grundlag 
for de kommende skandinavi&ke - eller 
internordiske - Flyvekonkurrencer, og 
en hensigtsmæssig Klasseinclclcling burde 
fastsættes. 

For S v æv c f I y v 11 in g c ns Ved -
kommende kan Hcsullatet af Konferencen 
sammenfattes i følgende: 
1. Konferencen udtaler sig for nærmerl' 

Drøftelse af de indenfor Svævcflyve
virksomhcdcu forekommende tekniske 
og andre aktuelle Sporgsmaal. 

2. Konferencen viser, ut en Løsning af 
fælles Uddannclscsprin cip cr for Er
hvervelse af' Diplom og Certifikat bør 
optages til Behandling under Punkt I 
af den forcslaacndt• Samarbcjdsko
milc. 

:l. Konferencen ,·iser, al der paa de nor
diske Svæveflyverorganisationers Veg
ne skal gøres en Henstilling til den 
olympiske Komite gennem FAI, saa
ledes at Svæveflyvning optages som 
Konkurrencegren ved Olympiaden i 
l\l48. DFS-Olympia foresloges som En
hedstype. Endvidere vilde man hen
stille til den olympiske Komite, al der 
bliver taget Hensyn til cl nordisk For
slag om Konkurrencebestemmelser. 

Del blev vedtaget, al Finland og Dan
mark skulde udarbejde For, lag til uor
diskc Bestemmelser for Opnaacls<' a f 
A-B-C-Diplom og S-Ccrlifikal. Forsluget 
skulde være KSAK i Hænde inden d en 8. 
ds. , saaledcs al cl samlet Forslag kan 
foreligge, naar Samarhcjd komiteen træ
der sammen inden Udgangl'n af delle 
Aar. 

Blandt M o cl e I f I yver 11 e opnaacde~ 
fuld Enighed om de nordiske Modelflyve. 
regler, og Udformningen blev overladt Lil 
Sverige. SJmrgsmaalcl om Standardisering 
uf l\lodelflyvemalcricllct blev foreslaacl 
henvist Lil Behandling i Samarbcjds
komileen, Vedrørende Konkurrencen ved
toges følgende: Planlæggelse overlade, Lil 
det arrangerende Land. Landskampe ud • 
skrives som kombinerede Hold- og En 
keltkonkurrencer. Det arrangerende Land 
afholder Rejse- og Logiomkostningerne 
fra Grænsen. Det vedtoges, al Princippet : 
Eet Aar, eet Land, een Konkurrence bur 
folges, saml at Landskampe bor arrange
res i Tiden Maj- September. 

Det Kgl. Danske Aeronauliskc Selskab, 
og de tre danske Unioner bringer Kungl. 
Svcnska Aero Klubben sin varmeste Tak 
for Konferencen i Stockholm. Vi haaber 
inden alt for længe, al maalte faa Lov til 
at holde en af de følgende Konferencer i 
Danmark, og vi er overbevist om, at delle 
nu paabcgyndlc Samarbejde nok skal 
bære Frugt ud i Fremtiden. 



FLYVEDAGENS LOTTERI 

MED Udgangen af November Maaned 
foreligger der Mulighed for i store 

Træk at opgøre Resultatet af det første 
danske Flyvelotteri. 

Salget af Sedlerne blev organiseret paa 
saa mange Salgssteder som muligt. For
uden i samtlige Landets Klubber, Motor-, 
Svæve- og Modelflyveklubber, blev der i 
en Række Provinsbyer og i København 
etabl~ret Salgssteder paa mest hensigts
mæssig Maade. I København for Eks. 
hjalp samtlige Fona-Radioudsalg, Impor
tøren og Java-Brænderiernes Udsalg, for
skellige Rejsebureauer, de store Bladcen
traler, D.D.L., m. fl. og morsom var 
Ideen med Salg fra Hestedroske, der gen
tagne Gange fik udsolgt! Redaktør Leif B. 
Hendil bistod Selskabet paa særdeles god 
Maade og har sin store Andel i Successen 
i København. 

Det samlede Salg Landet over blev en 
afgjort Succes. Ca. 190.000 Sedler blev 
solgt, et Resultat som Selskabet er over
ordentlig tilfreds med. Selskabet bringer 
her sin store Tak til alle sine Hjælpere, 
som paa saa uselvisk Maade har gjort en 
Indsats for den første Flyvedags Lotteri. 

Salget fordeler sig iøvrigt paa følgende 
Mande : 

I Provinsen ca. 108.000 
1 København ca. 82.000 

lait ca. 190.000 
Ikke solgt ca. 10.000 

lait ca. 200.000 
I Provinsen var Fordelingen af Salget 

mellem de forskellige Kategorier af Klub
ber følgende: 

Motorflyveklubberne 
Modtaget 60.850 Lodsedler 
Retur 22.143 Lodsedler -----
Solgt 47.707 Lodsedler 
del er ca. 25 pCt. af samtlige 
solgte Sedler. 

Svæveflyveklubberne 
Modtaget 34.100 Lodsedler 
Retur 5.617 Lodsedler 
Solgt 28.483 Lodsedler 
det er ca. 15 pCt. af samllige 
solgte Sedler. 

Modelffyveklubberne 
Modtaget 45.350 Lodsedler 
Retur 13.224 ~odsedler 
Solgt 32.126 Lodsedler 
det er ca. 17 pCt. af samtlige 
solgte Sedler. 

lait er der saaledes solgt ca. 57 pCt. af 
samtlige Sedler gennem Klt1bberne. 

Af en eller anden Selskabet ukendt Aar
sag returnerede Motorflyveklubberne i 
Hobro, Vejle og ,Roskilde samtlige til
sendte Lodsedler. Det var Synd for Be
boerne i disse 3 Byer, som saaledcs blev 
snydt for Chancen for de gode Gevinster. 

Slutresultatet for Lotteriet ser forelø
big saaledes ud: 

Samlet Indtægt ca. 190.000 Kr. Herfra 
gaar Udgift til Køb af Gevinster - ca. 
40.000 Kr. samt Udgifterne til Administra
tion m. v., - ialt ca. 15- 20.000 Kr. 

Da Myndighederne har bestemt, at der 
skal svares normal Afgift til det offentli
ge, og dette vil beløbe sig til ca. 51.000, 

FRA DEN NORDISKE PRIVATFL YVERKONFERENCE I STOCKHOLM 

I Forgrunden i Midten ses Formanden for DMU K. Flensted-Jensen og overfor Sekre
tæren I Svæveflyverraadet, Vagn Jespersen. Midt for det lange Hord sidder General
sekretær S. A. Dalbro med Overste Enell og Overdirektor Ljungberg paa hve:r Side, 
Overste A. Uhr lige overfor. Til højre i Billedet sidder Formanden for Dansk Motor-

flyver Union Overassistent A. Ohrt med den norske Kaptajn Grønlund paa sin 
veDBll'e Side. 

bliver der tilbage til Selskabet og de tre 
Unioner følgende anslaaede Beløb. 
D.K.D.A.S. ca. 20.000 Kr. 
Motorflyver Unionen ca. 35.000 Kr. 
Svæveflyver Unionen ca. 15.000 Kr. 
Modelflyver Unionen ca. 10.000 Kr. 

Den danske Flyveungdom har med dis
se Beløb faaet en Haandsrækning fra 
Myndighederne, som. den kan være glad for 

Lad os haabe, at vi til næste Aar i Fæl-· 
lig kan faa solgt 300.000 Lodsedler, og at 
disse maa blive afgiftsfri. 

DET KONGELIGE DANSKE 
AERONAUTISKE SELSKAB 

Tirsdag d. 4. Decemller Kl. 19,30 
lader Selskabet afholde Foredrag i 
Handels- og Kontoristforeningens 
Lokaler, 2. Sal, Nørregade. 

Oberstløjtnant K. Birksted vil for
tælle: 

»Lidt om R. A. F. under Krigen«, 
ledsaget af Lysbilleder, eventuelt af 
Film. Oberstløjtnantens Foredrag 
vil vare ca. 45 Min., og der vil der
efter blive Lejlighed for Tilhørerne 
til at stille Spørgsmaal. 

Medlemmer med Ledsager har 
Adgang til Foredraget. Efter dette 
er der Adgang til Spisning. Der ser
veres 3 Stk. Smørrebrød samt Øl 
og Kaffe til en Pris af Kr. 4,20 ·excI. 
Betjening. 

Da der ventes overordentlig stor 
Tilslutn\ng til dette_ interessante 
Foredrag, anmodes Medlemmerne 
om at møde I god Tid, idet Fore
draget begynder Kl. 19,80 præcis. 

Bestyrelsen. 

Aktieselskabet 

DANSK GALOCHE- OG GUMMIFABRIK 

Kjøbenhavn Køge 
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Nye engelske Trafikflyvemaskiner 

Vickers Viking Trafikflyvemaskine. 

I England arbejdes der for Tiden for 
fuld Kraft paa at skabe en Flaade af 

moderne Trafikflyvemaskiner, saaledes at 
Storbritannien kan være med til at bygge 
del store internationale Luflrutenet op, 
der blev ødelagt af Krigen. Paa nuvæ
rende Tidspunkt findes der 17 forskellige 
Typer af brittiske Trafikflyvemaskiner, 
som enten er færdigbyggede eller er un
der Bygning. Blandt disse er Vickers Vi
king, Airspeed Ambassador, Avro Tudor, 
Handley Page Hermes, De Havilland 
Dove, Short Shetland Flyvebaad, Miles 
Marathon, Bristol, Wayfarer og den kæm
pemæssige Bristol Brabazon I. I del ef
terfølgende bringer vi en kortfattet Be
skrivelse af to af disse Typer, Vickers Vi
king, som har været i Luften, og Airspeed 
Ambassador, der er under Bygning. 

Vickers Viking. 

Førerkabinen og Radiotelegrafistens 
Rum forude i Kroppen ligger i samme 
Gulvhøjde som Passagerkabinen. Agterude 
findes Toilet og en lille Garderobe. Ba
gage- og Fragtrum er indrettet under Gul
vet i hele Kroppens Længde, og dette har 
el Rumindhold paa 8,5 Kubikmeter. 

Viking er ikke indrettet til Højdeflyv
ning, og den er udstyret med to Bristol 
Hercules ventilløse, luftkølede Stjernemo
torer. Af Udseende minder Viking meget 
om Douglas DC-3, men den er 1,83 m 
mindre i Spændvidde og ca. 0,5 m korte-

Vickers Viking er konstrueret for at i· 
kunne udfylde Mellem'rumeml mellem 
den 14-sædede Miles Marathon og den 40-
sædede Airspeed Ambassador, og det er 
blevet til en Luftliner med Plads til 20-
30 Personer. De første Konstruklionsteg
ninger til Viking blev paabegyndt i No
vember 1944, og den første Viking, som 
blev bygget, var i Luften den 22. Juni 
1945, ikke mere end en Maaned efter al 
de sidste Tegninger var blevet færdige, og 
inden Aarels Udgang venter Fabrikken at 
have adskillige Eksemplarer af den nye 
Trafikflyvemaskine i Luften. 

Viking er el lavvinget, tomotoret Metal
monoplan, og den bygges i to forskellige 
Udgaver: en Standardmodel til 27 Passa
gerer, og en Luksuqmodd til 21 Passagerer. 

re i Kroppen, hvorimod den er ca. 0,9 
m højere. Dens Tornvægt er 1700 kg tun
gere end DC-3'cns, men dens Fuldvægt 
er 3.760 kg større end DC-3'ens. Laste
evnen for de to Typer er: DC-3 3.553 kg, 
Viking 5.162 kg. 

Vikings Data l'I' iøvrigl fø lgende : 
Spændvidde 27,20 m, Længde 19,15 m, 
Planareal 81,94 m 2 • Passagerkabinens 
Humindhold er 39,62 Kubikmeter. Stan
dardmodellens Tornvægt er 10.030 kg og 
Fuldvægten 15.192 kg. Marchhaslighcden 
i 3000 Meter er 336 km/T. 

Alrspccd Ambassador. 
Airspecd A.S.57 Ambassador er bygget 

til Brug for den interkontinentale Lufttra 
fik over Strækninger paa 400 til 2400 km, 
hvor den skal kunne medføre 40 Passage
rer. Typen er bygget efter Brabazon-Ko
mileens Anvisninger. Del er cl tomoto ret 
Monoplan med Bæreplanet liggende oven
paa Kroppen, og hele Konstruktionen er 
af Metal. Det indtrækkelige Unders tel er 
trehjulet og Halepartiet har tredobbel11• 
Halefinner og Sideror. 

Kroppen har el cirkelformel Tværsnil 
af Hensyn til Trykkabinen, der tillader 
Flyvning i Højder paa ca. 6000 m. Den 
rummelige Førerkabine er anbragt et lille 
Stykke fra Næsen, derefter følger Radio
rum, Bagagerum, Passagerkabine, Toilet
rum og et Rum til Gods. Passagerkabinen, 
som er eet stort Rum, kan indrettes med 
Plads til 24 eller 40 Passagerer. Den er 
udstyret med Varme- og Ventilationsan
læg, og Varmeanlægget betjener tillige An
ordningen til Forhindring af Isdannelser. 

Brændstoftankene er anbragt i Bære
planet paa den udvendige Side af Motorer
ne. Som Motorer er anvendt to Bristol 
Centaurus 57, der hver yder 2.580 HK i 
Starten. 

Ambassador har en Fuldvægt paa 
20.500 kg, og den kan medføre en betalen
de Last paa 4.260 kg. Ved Anvendelse af 
35 Procent af største Hestekraftydelse har 
den i ca. 6000 m en Marchhastighed paa 
385 km/T. Dens Data er iøvrigt følgende: 
Spændvidde 35,05 m, Længde 23,70 m, 
Planareal 111,48 m 2• 

Kabinen er delt i to Afdelinger, og et 
Varmluftanlæg, som fornyer Luften i Ka
binen hvert fjerde Minut, sørger for en 
kon~tant Temperåtur paa 18,50 Celsius. Kabinen I Vickers Viking set fra Siden og fra oven. 
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Storbritannien- det geografiske Midtpunkt for Verdens Lande-er flyvemaskiner af alle Størrelser og til ethvert Formaal. Disse 
det logiske Centrum for en Verdensindustri af Transportflyve- Mænd er Antagere af en enestaaende Tradition paa Verdenshavene 
maskiner. Efter at ha1•e fejret Triumfer under Krigen med Bygning * og Bane~rydere paa Reaktionsmotorens og .Radarsystemets Omraade, 
og Konstruktion af forende Kampmaskiner er de britiske Kon- o~ de vi( opfylde f!lle de Krav, som Flyvningens Tidsalder vil stille 
struktprer og Jngeni()rer nu ved at færdigbygge moderne Transport- til dem I Dag og I Morgen. 

Efter Triumferne under Krigen bygger 

* DEN * 
BRITISKE 

FLYVEMASKININDUSTRI 
nu TRAFIKMASKINER TIL VERD}i~Sl!.,UFTRUTERNE 

.;. ... ;_ .. 

* MEDDELELSE FRA THE SOCIETY OF BRITISH AIRCRAFT CONSTRUCTORS, LONDON, ENGLAND 
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RADAR 
FIJvemøskinens Øje 

Kaptajn Jørgen Edsberg 
fortæller om Krigens største Oplevelser 

* 
RADARBILLEDE af Manbatlan i New York, saaledes som det tager sig ud paa den 
grønne Katodeskive, Billedet er taget i tæt Taage, og Bydelen var komplet usynlig 
fra Flyvemaskinen. De lyse Partier betegner ikke oplyste Bygninger, men skyldes 

Refleksen fra de udsendte Radarstraaler, som omdannes Ul Lys paa 
Observatørens Katodeskive. 

RADAR er et System, der gør det mu
ligt paa lang Afstand at opdage faste 

Ting som Flyvemaskiner, Undervands
baade, Skibe, Kystlinier, Øer, Floder og 
Byer etc. og at gengive dem paa en fos
foroscerende Skærm. Samtidig kan Af
standen til det opsporede Objekt kalku
leres nøjagtigt. Princippet i RADAR er 
Brugen af højfrekvente Radioimpulser, 
udsendt i Bølger, som reflekteres fra de 
solide Geµstnnde, der rammes af Rndio
Energien. Tidsforskellen mellem 'Ud;;en, 
delsen af Impulsen og dens •Ekko e bli
ver maalt og omdannet til Lys-Mønstre 
ved Hjælp af et Kathoderør. 

Radars Historie gaar tilbage til 1934, 
da der i England blev nedsat en Komite 
til Undersøgelse af de videnskabelige 
Muligheder for Luftforsvaret af Storbri
tannien. I Løbet af de følgende Aar blev 
der foretaget utallige Eksperimenter og 
Forsøg med Radio-Energiens Anvendelse. 
Disse Forsøg blev naturligvis omgivet 
med stor Hemmelighedsfuldhed, og de 
•Nyheder• om Automobiler, som blev 
standset af mystiske Straaler, de engelske 
Dagblade bragte i 1935 var Rygter, som 
med Vilje var blevet sat i Omløb for at 
vildlede Offentligheden. . 
Radars Hjerte: Magnetronrøret. 

Resultatet af dette kolossale Forarbejde 
var - som Sir Stafford Cripps udtrykte 
det - •at takket være Radar, var vi i 
Stand til at holde Fæstningen i de kriti
ske Aar 1940 til 1941, da vi stod alene i 
Kampen, medens Tyskland sendte hele 
Vægten af sin Luftarmada imod os, og 
forsøgte med en hel Del Held at over
skære vor Livslinje paa Havet ved Hjælp 
af U-baade.• 

Sevom de første Forsøg med Radar 
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blev foretaget i England, er det vanske
ligt at sige om England eller Amerika 
har den største Del af Æren for den 
Fuldkommenhed Radar er nnnet til i 
Dag. Et af de fundamentale Problemer, 
der i Begyndelsen voldte rle største Van
skeligheder, var at konstruere et Hadio
rør, som var i Stand til at samle en Ra
dioenergi pan mange Kilownt med en 
Bælgelængde pna fan Centimeter. Van
skelighederne blev imidlertid overvundet 
af britiske Videnskabsmænd fra Bir
mingham Universitet, som gennem ge
nialt videnskabeligt Arbejde konstruere
de det britiske Magnetronrør, som nu 
bliver brugt som Sender i al centrime
Irisk Radarudstyr. 

I den senere Udvikling af Radar "har 
det været umuligt at skelne mellem ame
rikansk og engelsk Indsats. 

Imidlertid maa det slaas fast, at de før
ste praktiske og delnillerede Forslag til 
al opspore Flyvemaskiner ad radioelek
trisk Vej blev fremsat af Sir Robert Wat
son-Watt saa tidligt som i 1935, og alle
rede 6 Maaneder senere var den forste 
Radarstation i Funktion. Man kunde d.en 
Gang opdage en Flyvemaskine ca. 90 Ki
lometer borte. Dette var den første Ra
darinstillation i hele Verden. Allerede i 
September 1938, da Krigsfaren blev akut, 
var Rækkevidden af Radar forøget til ca. 
250 km, og England var velbeskyltet af en 
lang Række Radarstationer fordelt over 
hele Landet og indbyrdes forbundet gen
nem Telefonkabler. Hver Station var t:n 
kombineret Afsender og Modtager. De an
gribende Flyvemaskiners Afstand og Høj
de blev maalt, og Forskellen mellem egne 
Maskiner og tyske blev tilkendegivet ved 
en særlig Radarinstallation om Bord i de 
engelske Flyvemaskiner. 

Saaledes blev Princippet og Radiobe
straaling af et større Rum med Radioim
pulser at f'aa l\Iilliontedele af et Sekund~ 
Varighed ført ud i Praksis•. 

En Nøjagtighed paa 10 Meter. 
Ppasken 1939, da Tyskerne marcherede 

ind i Prag, begyndte en 24 Timers Hudar
vagt langs hele Kysten fra Scapa Flow til 
Portsmouth, men Radars ,,genl!ige Pre
miere var i Slaget om Storbrillannien, da 
en Haandfuld engelske Piloter takket 
være Hadar knægtede det tyske Luflvaa 
ben ved altid i god Tid at befinde sig paa 
det Sted i Luften, hvor Tyskerne kom , 
saaledes at Overraskelsesmomentet - det 
store Plus i et Angreb - faldt bort. Delle 
tyske Nederlag blev som bekendt Luftkri
gens Vendepunkt. Da Radar saaledes hav
de staaet sin første Prøve i Forsvaret af 
Storbrillannien, fandt man andre Anven
delser for den r-adioelektriske Energi. 

I Løbet af kort Tid lykkl'des <let Hadar
specialisterne at konstatere deres Position 
med en Nøjagtighed op til ca. 10 Meter 
ganske uanset Sigtbarheden. Dette betød 
naturligvis en enestaaende Forøgelse af 
Sikkerheden for Navigationen. 

Radar blev endvidere anvendt til at le
de Naijagerne til deres Maal i Luften. 
Dette foregik paa følgende Maade. Obser
vatøren i Natjageren fik fra Jorden for
skellige Direktiver, der gjo1:de det muligt 
for ham al flyve i Retning mod den 
fjendtlige Maskine. Naar den ty~ke Ma
skine var kommet indenfor Hækkevidden 
af den flyvende Radarinstallation, mgltog 
Observatøren i Naljageren rt lille lyst 
Punkt i den runde grønne Glasplade, der 
er installeret paa hans Plads. Ved al give 
Piloten Instruktioner om Kurs og Højde 
bragtes Lyspunktet ind i den gronne Pia-

RADARINSTALLATION pan en af de 
tyske Flyvemaskiner I Kastrup, Det 
kompllcerede Antennesystem viser, at 

Tyskerne var langt tilbage for de 
engelske Systemer. 



des Centrum, og Nntjageren fløj nu di
rekte mod den tyske Maskine. Naar Lys
punktet var vokset til en bestPmt Stør
relse paa Glaspladens Skala, vidste Ob
servatøren, al nu var Byttet indenfor Ka
nonernes Rækkevidde. Piloten aabnede 
Ilden, og det eneste, han som Regel saa 
af den fjendtlige Maskine, var en vold
som Eksplosion og brændende Vragstum
per dalende mod ~orden. 

I Bomber Commands Tjeneste havde 
Radar sin første store Succes i det be
rømte Angreb paa Køln den 31. Maj 1912. 

Her benyttede man GEE Systemet, der 
gør det muligt at bestemme en Flyvemaski
nes Position paa ethvert Tidspunkt med 
meget stor Nøjagtighed. I store Træk be
staar Systemet af Stationer i Storbrittan
nien som udsender konstante Lag af Ra
diosignaler af samme Styrke over et me
get stort Areal. Hvor Signallinier fra f. 
Eks. Station A. skærer Signallinier fra 
Station B. findes et Punkt, hvis Position 
man kan aflæse fra medførte Tabeller. 

Paa Katodepladen findes 2 lysendl! ho
risontale Skalaer, dPn ene over den an
den. Paa disse Skalaer viser sig smaa 
Lyspunkter, hvis Skalaværdi man aflæser, 
og ved at henholde sig til Tabellen fin
der man Maskinens nøjagtige Position i 
Rummet. 

For Hjemflyvningen kan Maskinen ef
ter endt Bombardering flyve paa Radio
slraalen fra en af Stationerne. 

Oboe Systemet. 
Senere kom OBOE-Systemet, som gjorde 

det muligt for Bombemaskinerne al be
stemme deres Position endnu mere nøj-

agtigt end gennem GEE, og med hvilke 
Signalet til at kaste Bomberne l•,•er Maa
let blev givet fra Basen i England. OBOE 
Systemet adskiller sig fra GEE vPd, at 
Signalerne kun kan børes og ikke ses. Et 
Bombardement efter OBOE Metoden fore
gaar paa følgende Maade. 

Navigatøren sidder og lytter, og naar 
han er 10 Minutter fra Maalet, hører han 
fire A'er i Morsekoden efterfulgt af en 
lavt summende Tone. 8 Minutter fra Maa
let hører han fire B'er, 5 Minutti!r borte 
4 C'er og 3 Minutter fra 4 D'er. Den sum
mende Tone fortsætter indtil kun 5 Se
kunder fra Maalet, derefter høres 5 E'er 
i Morse, der varer 2 ½ Sekund efterfulgt 
af et 2½ Sekund T. I samme Sekund T 
Signalet hører op, udløser Navigatøren 
Bomberne. 

Det mest værdifulde Radarsæt er imid
lertid H 2 S i Royal Air Force kaldet The 
Genbox. Dette System er fuldstændig uaf
hængigt af Installationer paa Jorden, idet 
baade Sender og Modtager befinder sig i 
Maskinen. 

En bevægelig Kegle af Radarsignaler 
•fejer• hen over Jorden, og Billeder af 
Byer, Kystlinier, Fabriker etc. viser sig 
paa Katodepladen, efterhaanden som Ma
skinen flyver over dem. 

I en senere Artikel skal vi beskrive 
H. 2. S. Systemet nærmere. 

Radars Muligheder i Fredstid er som 
nævnt ubegrænsede og vil uden Tvivl 
trænge sig ind paa alle Felter i vort dag
lige Liv, som en værdifuld Ven af Civili
sationen. 

Hvis en Hval kunde læse Aviser, vilde 
et Kuldegys forplante sig gennem dens 

A/s DANSK SHELL 

meterlange Rygrad. For nu har Dagbla
dene bragt Meddelelse om, at Hvaler op
spores og fanges ved Hjælp af Radar for 
derefter at blive smeltet om til Marga
rine. 

Alter en n;v og usædvanlig Opgave for 
R a da r, den af Krigens Opfindelser, som 
betragtes som det største Skridt fremefter 
indenfor Videnskaben i de sidste seks Aar, 
en Opfindelse der i Betydning rangerer i 
Klasse over Atombomben, og hvis- Udnyt
telse i Fredstid har næsten ubegrænsede 
Muligheder. 

HURTIOBRB 00 BILLIOBRB 
I Svensk Flygtldnlng for December er 
indklæbet et Indbetalingskort, og ved 
Indbetaling af Aarsabonnementet Kr. 7.20 
modtager De fremtidig Bladet direkte 

fra Sverige portofrit tilsendt 
hurtigere og billigere. 
Forlang gratis Prøvenummer. 

FLYV's FORLAG - EJVIND CHRISTENSEN 
(Udenlandsk Afdeling) 

Vesterbrogade 60 - København V. 

197 



De Havllland Vamplre, reaktions.dreven Jager. 

De BavUlan4 Vam.pire Jager. 
De Havillands reaktionsdrevne Vam

pire Jager er udstyret med en De lfavil• 
land Goblin Gasturbine. Luftfartøjet, som 
er udstyret med en kort Krop og to Hale
dragere, der bærer Halepartiet (se Bille• 
det i forrige Nummer af FLYV), er en 

Vampire's Prototype var i Luften før
ste Gang den 20. September 1943 over 
Hatfield Flyvepladsen, og Prøveflyvnin~ 
gerne er blevet foretaget af Geoffry de 
Havilland og Geoffry Pike. Den har et 
trehjulet indtrækkeligt Understel. Be
væbningen bestaar af fire 20 mm Kanoner. 

Slkorsky R-5A Helikopter. 

Helmetalkonstruktion med Undtagelse ni' 
Midlerkroppen, som er bygget af Træ. 
Kabinen er indrettet som Trykkabine, idet 
Vampir's Operationshøjde ligger mellem 
13.700 m og 15.200 m. Vampire var del 

. første Luftfartøj i Storbritannien og Ame. 
rika, som opnaaede en Hastighed paa 
over 800 km/T, og det skete allerede i 
Foraaret 1944. 

De Havilland »Goblin« Gasturbine. 
Den nye De Havilland reaktionsdrevne 

Jager • Vampirec, som blev omtalt i for
rige Nummer af FLYV, er udstyret med 
De Havillands • Goblin c Gasturbine, der 
vnr det første Aggregat af den Art, som 
bestod de officielle Typeprøver. • Goblin • 
har en Trækkraft paa 131i0 kg, og den 

De Havllland Goblln Gasturbine, som er anvendt i Vamplre Jageren. 
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giver • Vampire• en største Hastighed paa 
864 km/T. Denne Hastighed gælder for et 
standardudstyret Luftfartøj, d. v. s. det er 
fuldt lastet med fire 20 mm Kanoner, 
Radio, Panser, Ammunition, Brændstof 
m. m. •Goblin• Gasturbinen har bestaaet 
den 500 Timers Prøve med Glans. Den 
vejer (med alt Tilbehør) 680 kg, og dens 
Brændstofforbrug er 0,56 I pr. kg Træk• 
kraft. 

R.A.F.s største Bomber. 
Avro Lincoln,der er en Videreudvik

ling af Lancaster ( det eneste Bombe
luftfartøj i Verden, som kan medføre 
en 10-Tons Bombe), er R.A.F.'s stør
ste Bomber. Der anvendes i Øjeblikket 
lo Udgaver af Typen: Lincoln I, som 
har fire Rolls Royce Merlin 85 Moto
rer hver paa 1.750 HK., og Lincoln II, 
der har Merlin 68~ Motorer ligeledes 
paa 1.750 HK. De eneste Detail/er, der 
iøvrigt kendes, er: Spændvidde 36,58 
m, Længde 23,86 m, Planareal 132 m2, 

Fuldvægt ca. 34.000 kg. 

Helikopfel'en I U. S. 11. 
Sikorsky-Helikopteren, der i stor 

Udstrækning blev anvendt under Kri
gen til Bekæmpning af Undervands
baade under Konvojcringerne over 
Nordatlanten, er ved at blive populær 
i Amerika som Privatluftfartøj. Der 
er fremkommet flere nye Typer, og 
paa hosstaaende Billede ses Typen Si
korsky R-5 A. Sikorsky siger selv om 
denne Type, at den kan holde stille i 
Luften, mens en Mekaniker nede paa 
.Jorden udskifter et Landingshjul, og 
han er overbevist om, at Tusinder og 
atter Tusinder af Privatflyvere vil an 
skaffe sig en Helikopter i Stedet for 
en almindelig Flyvemaskine. 

De engelske Jagerflyveres Topscorer. 
Københavnernes gode Bekendt, 

Group Captain >Johnnyc Johns o n, 
som kom til Kastrup med sin Wing 
llmiddelbart efter Krigens Ophør i 
Europa, er officielt blevet udnævnt til 
Topscorer blandt de engelske Jager
flyvere paa den europæiske Krigsskue
plads. lian har nedskudt 38 fjendtlige 
Maskiner. Group Captain Johnson er 
fornylig blevet fast ansat i R.iLF. 

Luftskibe over Atlanterhavet. 
I Sommeren 1944 fløj et af U.S.A.'s 

ikke-stive Luftskibe over Atlanterha
vet for at deltage i Operationerne i 
Middelhavet. 

Senere blev flere lignende ameri
kanske Luftskibe overført ' til Middel
havsomraadet, hvor de blev anvendt 
til Patruljetjeneste mod Undervands
baade. 



»Spitefu1«, »Spitfire«s Efterfølger. 
Den nye Spitfire-Type, som R.A.F. har 

faaet, hedder ikke Spitfire, men Spiteful 
F.XIV Den adskiller sig i det væsentlig
ste fr~ sine berømte Forgængere ve·d en 
helt ny Planprofil. Spitfire var efterhaan
den kommet op paa saa store Hastighe
der at den Pude af sammenfrosset Luft, 
der' dannede sig foran Planerne, blev ge
nerende, og derfor har Spiteful faaet tyn
de Planer med •spids• Forkant, d. v. s. 

Kaptajn John Foltmann 
at Planprofilets største Tykkelse er om
trent midt paa Plankorden i Stedet for 
paa dennes forreste Trediedel. 

Motoren er en Rolls-Royce Griffon, og 
den driver en fembladet Rotol Propel. 
Spiteful's Data er følgende: Spændvidde 

Vickers Supermarine Spiteful. 

10,67 m, Længde 9,94 m, Planareal 15,51 
m2

; Fuldvægt 4082 kg; største Hastighed 
ca. 735 km/T. Bevæbningen bestaar af fire 
20 mm Kanoner i Planerne. 

Britisk Kæmpeluftliner, Brabazon I. 
Brislol Aviation Company er i fuld 

Gang med at bygge Kæmpeluftlineren 
Brabazon I, som skal anvendes til Pas
sagertrafikken over det nordlige At
lanterhav. Ifølge Firmaets Opgivelser 
faar den en Rækkevidde paa 8.000 
km ved en Marchhastighed paa 4-00 
km T. Spændvidden bliver 70,10 m, 
Længden 53,95 m og Højden (til øver
ste Punkt paa Sideroret) 15,85 m. Den 
skal kunne medføre 224- Passagerer 
om Dagen, og den bliver indrettet 
med 80 Køjepladser. Den bliver ud
styret med otte Brislol Centaurus Mo
torer, hver paa godt og vel 2,500 HK. 
Kabinen bliver indrettet til Flyvning i 
over 6000 Meters Højde. Luftfartøjets 
Fuldvægt bliver 110 Tons. 

Douglas DC-8. 
Douglas Aircraft Company's nyeste 

Trafikflyvemaskine, der endnu er under 
Bygning, og som har faaet Typebetegnel
sen DC-8, rummer en Nyhed af usædvan
lig Art, idet Propellerne er anbragt helt 

agterude i Kroppen, bagved Halepartiet. 
DC-8 er et lavvinget Monoplan ligesom 

sine Forgængere; dens Fuldvægt er ca. 
17.800 kg og dens Nyttelast ca. 7.100 kg, 
omfattende 48 Passagerer, Post og Gods. 
DC-8 vil til at begynde med blive 
udstyret med to Allison ..-V-1710 Motorer 
hver med 1.600 HK i Starten, og de vil 
blive anbragt forude i Kroppen, under 
det forreste Lastrum. Ved Hjælp af en 
meget lang Aksel skal de to Motorer dri
ve to modsat gaaende Propeller (paa sam
me Aksel), anbragt helt ude i Halen. Man 
regner med, at Luftfartøjet faar en 
Marchhastighed paa 430 kg/T (i 3000 m). 

976 Kilometer i Timen.i 
Paa det Tidspunkt, hvor_ disse Li

nier skrives, har den engelske reak
tionsdrevne Gloster Meteor Jager sat 
Hastighedsrekord ved at opnaa en 
Flyvehastighed paa 976 Kilometer 
i Timen. Denne Hastighed skal være 
opnaaet under en Flyvning over en 
afmærket Stræknin8 ved den ltlle en
gelske By Herne Bay paa Englands 
Nordøstkyst, 75 km Øst for London, 
og Flyvningen fandt Sted den 31. Ok
tober. 

Den engelske Lufttrafik i 1944. 
British Oversea Airways har haft et 

travlt Aar i 1944, og for første Gang i den 
engelske Lufttrafiks Historie naaede man 
op paa over 100.000 befordrede Passage
rer; det nøjagtige Tal var 100.852, og det 
svarer til en Stigning fra Aaret forud paa 
51,5 %. Antallet af gennemfløjne Kilome
ter paa Rute var i 1944 30.400.000 km 
mod 20.000.000 km Aaret forud. Den 
Luftflaade, som Selskabet har haft til 
Raadighed, bestod ved Udgangm uf 1944 
af 151 Trafikluftfartøjer, deriblandt var 
55 Dakota og 22 Sunderland. Rutenettet 
har i store Træk omfattet følgende Om
raader: det nordlige Atlanterhav, d. v. s. 
England- Bermuda og England- Canada, 
trans-afrikanske Ruter, Luftforbindelser 
til Indien og Ægypten samt en Række 
andre Strækninger, bl. a. fra England til 
Lissabon, Stockholm, Irland, Iran m. m. 

Jøpøns Lufflløøde. 
Admiral Nimitz har fornylig udtalt, 

at Japan ved Krigens Slutning havde 
en langt større og bedre Luftstyrke 

Douglas DC-8 har to firehladede Propeller 
anbragt paa samme Aksel bagest i 

Kroppen. 

end paa det Tidspunkt, hvor Ang-re
bet paa Pearl Harbour fandt Sted. I 
1941 bestod den japanske Luftstyrke 
af 5.300 Flyvemaskiner, hvoraf de 
3.200 var af første Lnie. Da Japan 
overgav sig, havde det 11.000 Flyve
maskiner, og heraf 6.000 i første Li
nie. 

Flyvemotor paa 5.000 HK. 
Den 36-cylindrede Lycoming Stjernemo
tor (med Cylindrene i flere Rækker) er 
konstrueret til den amerikanske Hærs 
Luftstyrker. Den er paa 5000 HK, og den 

vejer 2.516 kg. 

----- ForeiclebWeclet: 
De tre amerikanske Jagertyper 

Jliracobra, Kingcobra og Jliracomet. 

Bristol Brabazon I Kæmpeloftliner onder Bygning. 
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BØGER OM FLYVNING 

Knud Lybye: 

Dansk TrafikØyvning gennem 25 Aar. 
Et Pragtværk, der giver en Fremstilling 
af dansk Luftfarts bevægede Historie mel
lem de to Verdenskrige. Sagligt, men 
let læst. Mange Fotografier, Tegninger 

af Ib Andersen og Farveplancher. 

Indb. Kr. 18.50. 

Knud Clauson Kaas: 

Danske Flyvere paa Vingerne. 

De 

Et Tværsnit fra alle Flyvningens Omraa
der: Hæren, Marinen, den civile Luftfart, 
Sportsflyvningen . • Man sidder i sin Stol 
og konstaterer ikke udea Stolthed, at 
der endnu er Mandfolk til i Danmark•. 

Aalborg Siffistidende. 

lllustr. Kr. 8.75. 

Jørgen Sandvad: 

glade Rejser. 
Skildringer af femten Aars Rejser, hoved
sagelig i Luften, I Europa med en enkelt 

Afstikker til Afrika. 

Kr. 6.75. 

Jørgen Sandvad: 

Bjergene brænder. 
En Rejse ad Verdens længste Flyverute, 
Amsterdam - Batavia med Besøg paa Java, 

Borneo, Celebes, Bali. 

Rigt illustreret, Kr. 6.75. 

Manfred Wiese: 

Svæveflyveren Rolf. 
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En spændende Bog om en ung svensk 
Svæveflyvers Oplevelser, Rekorder og 
Flyvebedrifter sammen med Veninden 
Gun. Baggrunden for Bogen er den over
vældende Popularitet, som Svæveflyvnin
gen, den yngste af de olympiske Sports
grene, har opnaaet i de senere Aar. Den 
danske Udgave af .Svæveflyveren Rolf• 
er besørget af en af den unge Sports 

mest kendte Udøvere, Oberstinde 
Harriet Førslev. 

Kr. 4.25, indb. 5.75. 
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FLYVE 
ORDBOG EN 

Dansk, Engelsk, Svensk, Tysk 

Mange af de flyvetekniske Udtryk, der bli-
ver benyttet i udenlandske Flyvetidsskrifter al 
enhver Art, er af saa ny Oprindelse, at de 
kun findes i de færreste Ordbøger. 

Derfor er denne Bog en uundværlig Haand-
bog for alle flyveinteresserede . 

ib. Kr. 15,50. 

EN BRANNER BOG 
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C. FERSLEW & Co.• FORLAG 
JtØBBNHAVN 

PRIS KR. 

2.so 

... uundværlig 

for enhver 

_............. flyveinteresseret 

En elegant Lommekalender med praktisk og oplysende 

Indhold om Flyvning : Motorllyvning - Svæveflyvning 

- Modelflyvning samt alle andre i Lommekalendere 

almindeligvis forekommende Oplysninger. 

Faas hos 

FLYV's FORLAG Veatarbrogada 60 - Jtebanhavn V. 

eller hos Deres Boghandler. _ 
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Flyvn!ngens jjeger 
»Hiigre Segelflyvning« af C h. B i r c h

J ens en. Forum Forlag, Stockholm. 100 
Sider. Pris d. Kr. 6,60. 

Bogen • Hogre Segelflygning• udfylder 
et Hul i den hidtil tilgængelige Litteratur 
om Svæveflyvning, idet den giver den 
mere drevne Svæveflyver Lejlighed til at 
berige sin Viden om Svæveflyvningens 
Meteorologi og Taktik. Bogen har nær
mest Bud til de Svæveflyvere, der har no
gen Erfaring i Termikflyvning, og d<·n 
giver dem mange gode Tips med Hensyn 
til denne Form for Svæveflyvning. 

»Hobby-Boken 1945« redigeret af L e n
n a r t S und s t r øm. Udgivet af Tek
nik och Hobby, Stockholm. 

Mange danske Modelflyvere har sikkert 
m ed Længsel ventet paa 1945-Udgaven 
af Hobby-Boken, og nu er den endelig 
kommet. Den er ligesaa god som sine to 
Forgængere, ja, i en vis Retning en Tak 
bedre, idet den indeholder en udmærket 
og letfors taaelig , Afhandling < um prak
tisk Aerodynamik. Redaktøren siger selv, 
at dette er den første populære og kor
rekte Afhandling om ModelflyvninHt'llS 
Teori,- som har set Dagens Lys. 

Blandt Bogens Artikler er det glædeligt 
at se, at ogsaa danske Modelsagkyndige 
kan hævde sig med Glans. Saaledes har 
den tidligere meget ivrige Modelflyver, 
nuværende Ingeniør P e r W eis h a up t 
bidraget til Bogens Indhold med en ud
mærket Artikel om •Maaling af Modellens 
Præstationer•. Blandt de øvrige danske 
Bidragydere er ogsaa K u r t Re c h n a-
g e 1, B ø r g e B o r c h P e t e r s e n, 
G e r t O t t o N i e I s e n, R u d o 1 f 
Frandsen, Svend Ly b e c ker, 
A a g e P e t e r s e n og C a r 1 J o h a n 
P e t e r s e n, som har leveret Konstruk
tionstegninger til forskellige Svævemodel
ler og en Motormodel. 

»Praktisk Vejledning for Svæveflyvere« af 
C. 0. H u g o s s o n; oversat og bearbejdet 
af Kaptajn J o h n F o 1 t m a n n og den 
tidligere Generalsekretær i Dansk Svæve
flyver Union Max W es t p ha 1 I. Povl 
Branners Forlag. 154 Sider. 

Den svenske Major Hugossons Bog om 
Svæveflyvning er en af de bedste Bøger 
om dette Emne, der findes. Forfatteren er 
inde i det, han skriver om; han er selv 
gammel Svæveflyver, og hele Bogen er 
til de mindste Enkeltheder præget af den 
praktiske Mands Kendskab til Emnet. 

Den fortæller meget kort om Svæveflyv
ningens Teori, men til Gengæld gaar den 
saa meget desto mere ind paa den prakti
ske SYæveflyvning, og Forfatteren beskri
ver delailleret, hvordan • Manden ved 
Pinden« skal bære sig ad lige fra det Øje
blik Svæveplanet slæbes ud af Hangaren, 
til det igen er kommet velbeholdent ned 
paa Jorden. Baade Gummitovstart, Spil
start og Flyvemaskineslæb er behandlet 
i Bogen. 

Som Instruktjonsbog er den uforligne
lig, og den svenske Udgave af Bogen har 
i Sommer været benyttet af Polyteknisk 
Flyvegruppe, der har trænet efter de An
visninger og Retningslinier, som Bogen 
angiver. 

Den danske Udgave er tilpasset danske 
Forhold, og den er suppleret med følgen
de Bestemmelser, som de danske Luft
fartsmyndigheder har udstedt vedrørende 
Gilde- og Svæveflyvning: 

I Bestemmelser for Benyttelse af Glide
og Svæveplaner (Betingelser for Opnaa
else af Diplomer og Certifikater), II In
struks for Svæveflyveledere, III Instruks 
for Byggekontrollanter, IV Vejledende Be
stemmelser vedrørende Bygning og Repa
ration af Svæveplaner til begrænset Flyv
ning, saml V Bestemmelser for Konstruk
tion og Vedligeholdelse af Motorspil til 
Start af Svæveplaner. 

Det er en Bog bande for Begyndere og 
Viderekomne. 

»Svæveflyveren Rolf« af M a n f r e d 
W i es e. Oversat fra Svensk efter •Rolf 
Segelflygaren• af Harriet Før s 1 e v. 
Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag. 
116 Sider. Pris Kr. 4,25. 

•Svæveflyveren Rolf • er en spændende 
Bog om en ung svensk Svæveflyvers Ople
velser, Rekorder og Flyvebedrifter sam
men med Veninden Gun. Man læser om, 
hvordan Rolf lærer at mestre sit Svæve
plan, han bliver Ekspert i at foretage 
lange Flyvninger ud over Terrænet, og 
nogle af hans Langflyvninger fører ham 
op til det nordligste Sverige, hvor han 
kommer ud for interessante Oplevelser 
blandt Lapperne. Det er fængslende at læ
se om hans Overlandflyvninger, og navn
lig om den Flyvning, hvor han sætter Re
kord ved at tilbagelægge en Distance paa 
over 1000 Kilometer, hvorved han vinder 
en større Pengepræmie, som er udsat af 
en amerikansk Avis. Og disse Penge an
vender han til Eksperimenter med en 
Luftcykle, som fører ham ud paa nye 
Eventyr. 

Det er en interessant og fængslende 
Bog, og man læser med Glæde den dan
ske Oversættelse, der er besørget af en af 
Svæveflyvesportens mest kendte Udøvere 
herhjemme, Oberstinde Harriet Førslev. 

»Motorflyg for alla«, af Major N i 1 s 
K ind b erg. Flyglidnings Forlag, Mal
mø. 108 Sider. 

Som et Led i sit mangeaarige Arbejde 
paa at gøre den svenske Ungdom flyve
interesseret har Svensk Flygtidning ud
givet , Motorflyghandboken, Motorflyg for 
alla •, og den udmærkede Bog har netop 
- som Titlen siger - Bud til alle flyve
interesserede, Den er skrevet af en Mand, 
der ved, hvad han taler om, Major i det 
svenske Luftvaaben Nils Kindberg, Inde
haver af Flyvercertifikat Nr. 25, og som 
tillige har E,•nen til at kunne redegøre for 
et Emne paa en klar og letfattelig Maade. 

Motorflyghandboken fortæller om 
Flyvningens Teori - kortfattet og tyde
ligt - , hvordan man bliver Flyver, hvor
dan Flyveruddannelsen foregaar, om den 
praktiske Flyvnings Udførelse, Kunstflyv
ning, Højdeflyvning og meget mere, kort 
sagt alt det som den flyeveinteresserede 
Ungdom gerne vil vide Besked med, og 
som giver de Unge Lyst til selv- at faa 
•fat i Pinden •. Det er en Bog, som ogsaa 

vil interessere danske Læsere, og som ikke 
bør savnes hjemme paa Boghylden. 

»Flyveordbog paa fire Sprog«. Kaptajn 
Foltmann afhjælper et virkeligt Savn. 

Af Kaptajn J o h n F o 1 t m a n n. Povl 
Branners Forlag. 275 Sider. 15 Kr. 

Efter fem lange Aar, hvor vi kun i ha
stigt forsvindende Glimt erfarede om den 
fantastiske og revolutionerende Udvik
ling, Flyvetekniken overalt gennemgik paa 
Grundlag af Nationernes forbitrede Kamp 
om Herredømmet i Luften, griber man 
med Begærlighed efter den voksende 
Strøm af amerikanske, engelske og sven
ske Flyvepublikationer, som nu igen kom
mer til Danmark. 

Men efter at have læst enkelte Sider 
blot, bliver man ærgerlig. Det vrimler 
med flyvetekniske Udtryk og Betegnelser, 
som det er umuligt at oversætte uden vi
dere. Det nytter ikke det mindste, at man 
flaar de kendte Ordbøger ud af Reolen 
og forsøger at finde de fremmede Gloser 
der. - De findes ikke i disse Værker, ale
ne af den Grund, at de simpelthen ikke 
var opfundet, da Ordbøgerne blev trykt. 

Det vil derfor glæde alle flyveinteresse. 
rede, Instruktører og Ingeniører, at Kap
tajn Foltmann i disse Dage paa Branners 
Forlag har udsendt en virkelig up to date 
Flyveordbog med en glimrende Oversigt 
over de mest anvendte Flyveudtryk af mi
litær og civil Karakter paa fire Sprog -
dansk, engelsk, svensk og tysk. Foltmann 
har ydermere haft den gode Ide, at an
bringe en Række Tegninger af Motorer, 
Maskintyper og deres Flyveudstyr og mi
litære Udrustning bag i Bogen. Selv ikk<' 
den helt ukyndige føler sig herved ladt i 
Stikken, men sætter sig paa en hurtig og 
interessant Maade ind i Konstruktioner
nes Enkeltdele og deres Betegnelser. En 
helt uundværlig Haandbog, som afhjæl
per et virkeligt Savn. Om det saa er en 
Sammenligning mellem de militære Grads
betegnelser indenfor Luftvaabnene har 
Kaptajn Foltmann faaet den med. 

• Flyveordbogen• har været under Ud
arbejdelse gennem de sidste Krigsaar, op
lyser Kaptajnen og siger med et lunt 
Smil: - Det var nødvendigt at gaa stille 
med Dørene under Besættelsen. Tyskerne 
kunde jo nok tænkes at interessere sig 
for, hvorledes det var lykkedes at komme 
i Besiddelse af engelske og amerikanske 
Tidsskrifter, som udkom under Krigen. 
Det var forbudt Læsning her. 

Saa vidt Kaptajn Foltmann. Et hastigt 
Blik i Litteraturfortegnelsen er nok til at 
overbevise den kyndige Læser om del 
kolossalt vanskelige Forarbejde, der lig
ger til Grund for Ordbogen. Der er ikke 
mindste Tvivl om, at , Flyveordbogen • vil 
blive modtaget med Begejstring af alle 
• Drenge« i Alderen fra 10 til 80 Aar. 

w. n. h. 

Lommebog for Flyvning 1946 
er nu udkommet og viser sig som sin 

Forgænger, at være den praktiske og be
kvemme Lommekalender, som Flyvnin
gens Folk har Brug for. Den indeholder 
i koncentreret Form de mange Oplysnin
ger om Motor-, Svæve- og Modelflyvning, 
som man ellers maa hente mange forskel 
lige Steder, foruden naturligvis det sæd
vanlige Kalenderstof og Regnskabsblade. 

Lommebog for Flyvning kan anbefales 
paa det bedste! 
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En dansk Officer i R. A·. F. 
ser fremad 

Vil den danske Dirt-Trackkører og Spitfirepilot 
starte Skole for Civilflyvning 

Captain Morian Hansen fortæller FL YV's 
Læsere om Krigens Vilkaar for en Flyver 

og løfter en Flig af Fremtidens Slør. 

f7\EN 5. lllaj Kl. 15,45 viste en sølv
ol..J skinnende Dakota-Maskine sig 
i Luften over Kastrup. Den store 
Metalfugl svingede i en elegant Bue 
ind over Flyvepladsens Betonstart
baner og rullede faa Sekunder sene
re op foran Administrationsbygnin
gen, hvor danske og allierede Natio
ners Flag vajede Side om Side for 
første Gang i fem Aar. Det var Ge
neral Dewings Ankomst til det be
f1·iede Danmark. Piloten paa den 
fornemme britiske Dakota var 
R.A.F. Captain J. H. F. Hansen, 
identisk med den berømte danske 
Vovehals fra de europæiske og au
,\tralske Slaggebaner - Dirt-Track
J;øreren, Sportsmanden og Flyve
rl'n - kort sagt, »Morian « Hansen. 

•Morian• er hjemme igen. Som tjenst
gorende Officer i det britiske Luftvaaben 
oplevede han de hektiske Dage omkring 
Kapitulationen i Danmark. Historien om, 
hvorledes han blev engelsk Krigsflyver, 
Spilfireekspert og dekoreret med høj~ 
britiske Ordner, bl. a. den fornemme 
•Distinguise flying Cross e for sin ufor
færdede Indsats som Pilot og • Gunner «, 
er en fantastisk Fortælling for sig. Den 
rent ud eventyrlige Beretning kommer 
om kort Tid i en Bog fortalt af hans 
mangeanrige Ven, Journalisten og Forfat
teren C. Næsh Hendriksen. Men FLYV 
har forinden opsøgt Morian Hansen og 
bedt ham om, ud fra sine rige Erfaringer, 
at fortælle lidt om sit Syn paa dansk 
Flyvnings Fremtid og Stilling. 

Vanskeligt at blive Royal Airforee-Flyver, 
Vi finder den dristige Flyver i hygge

lige Omgivelser i Hjemmet paa en af de 
frederiksbergske Sideveje. Han sidder 
iført sin engelske Officersuniform, travll 
optaget af at rense sin svære Tjenestepi
stol. De første Sekunder er han s let ikk<' 
klar over, at der er andre i Stuen. Det er 
karakteristisk for Morian Hansen, at naar 
noget skal gøres, bliver det gjort grun
digt, det kan adskillige havarerede tyske 
,Jagerpiloter skrive tykt under paa, hvis 
de da stadig er i Live. 

Han ser et Øjeblik op fra Arbejdet og 
siger med et undskyldende drenget Smil: 

Jeg kan ikke fordrage en snavset Vogn 
og et rustent Vaaben. 

Den tidligere Dirt-Trackmester udtryk
ker sig i knappe, koncise Vendinger, man 
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Captain Morian Hansen. 

kan mærke, at han er vant til at have 
Befalingen i afgørende Situationer. 

- Hvad fik Dem til at gaa ind i Royal 
Airforce? 

- Jeg var uddannet Civilflyver og 
mente, at jeg bedst kunde gøre en Ind
sats her. I 1935 fik jeg Certifikat fra 
Harts and Essex Aero Club i England. 

- Hvorledes er Englændernes ce·rtifi
katordning? 

- Den svarer nogenlunde til vores. 
Der krævedes dengang en halv Snes Ti
mers Instruktion og mindst to Timers 
Soloflyvning, saa fik man sit A. Certifi
kat. For Folk, der vilde være Trafikfly
vere eller Taxaflyvere, var Reglerne stren
gere. De skulde først tage det saakaldte 
B. Certifikat. 

- Hvordan saa Englænderne paa de 
Danskere, der meldte sig til Luftvaabnet 
under Krigen? 

- I Begyndelsen, og navnlig saalænge 
Danmark opfattedes som neutral Stal, 
med Skepsis og Mistro. Der var dog, saa 
vidt jeg ved, kun en tre-fire danske, der 
meldte sig ved Krigsudbrudel. Senere 
kom nogle flere over, og de gled ind i de 
norske Styrker. _ 

- De fløj med de tunge Bombemaski
ner over Tyskland? 

- Ja, jeg var først • rear gunner c -
Agterskytte - Det var jo de ganske unge 
Folk, de tog til Piloter, men det lykkedes 
mig at fan dem snakket til Rette. Morians 

Ansigt lyser op, Han er helt Drengen ved 
Tanken om de Dage. Saa fortsætter han: 

- Det var Bombere i den tunge Klasse, 
vi fløj med, • Wellington •, >Sterling • og 
>Lancaster c - en Tid benyttede man me
get de n6get lettere •Blenheim •, og senere 
i Krigen fik vi de amerikanske Boston
bombere. 

Fru :Morian Hansen talte Maskinerne 
under Hjemflyvnlngen. 

- De var med ved det historiske Dun
kerque-Slag? 

Morian Hansen bliver alvorlig igen. 
- Ja, det var en dramatisk Periode for 

Europa. Nat efter Nat gik vi over Kana
len og bombede bag de tyske Linier. Til
bagetrækningen skulde jo sikres. 

Fru Morian Hansen er kommet til un
der Samtalen, og del falder naturligt al 
spørge, hvorledes del føltes at være en 
Bombeflyvers Hustru under Krigen. 

Fruen siger spontant, næsten lakonisk, 
som for med Ordene al afværge ubeha 
gelige Minder: 

- Man maatte vænne sig til den Tan
ke, at en Dag var det forbi, men jeg hav
de det saadan, at jeg altid vilde vide, 
naar min Mand skulde ud , Min Datter 
var mest paa Kostskole og i vores Hus i 
Nærheden af min Mands Flyveplads laa 
jeg gerne om Natten og talte Maskinerne, 
naar de fløj over. Hen paa Morgenstun
den hørte jeg dem komme tilbage, og saa 
talte jeg igen. Hvor mange var med til
bage? Var de der alle, sov j eg roligt til 
min Mand kom. 

Vi bemærker de mange Ordner, Morian 
Hansen har og nævner hans Møde med 
den engelske og den norske Konge. Men 
Morian slaar det beskedent hen, og Fruen 
maa hjælpe lidt Lil. En af dem fik han 
for al redde lo Flyvere ud af en bræn
dende Maskine trods Faren for eksplode
rende Bomber. 

Samtalen drejes nu hen paa Vilkaarene 
for dansk militær og civil Flyvning i Dag, 
og man mærker, hvorledes Morian bliver 
ivrig. Han opgiver sin knappe Udtryks
mande og fortæller levende og med Ef
tertryk: 

- Der vil blive Brui; for kolossnll 
mange unge Mennesker i Fremtiden, men 
man maa være forlJl'redl pnn en meget 
haard Skole og en skrnp Uddunnelse. Vi 
skal ogsaa have Maskiner, først og frem
mest vil det sikkert blive lettere Træ
ningsmaskiner. l\lilitærnt vil untagelig an
vende saadanne Typc•r som Spitfire, Tem
pest og Typhon. 

l\llnimumskrav til den unge Flyver
aspirant af I Dag. 

- Hvilke Forhaandskrav maa man stil
le til de unge Mennesker, der vil være 
Flyvere i Dag? Svaret kommer uden To
ven: 

- Gode Skolekundskaber fremfor nit i 
Matr matik. Helbredet man være 100 pCI. 
- og det skal helst være Sportsfolk. 

- Har Svæveflyvning og l\lodelflyvning 
Betydning for den unge Fly\·eraspirant? 

- Ja, saa ganske afgjort. Svæveflyv
ning er naturligvis af den største Betyd
ning, ligesom de unge Mennesker, der byg
ger .ModelfJyvere erhverver sig glimrende 
tekniske Erfaringer og et glimrende For
haandskendskab til Konstruktion, Op
driftsberegninger, Luftstrømningers Ud. 
nytlclse og Konstruktionens Betydning 
for Maskinens Stilling i Luften. 



- Man kan vel ogsaa roligt spaa Civil
flyvningen gode Vilkaar i Fremtidens 
Danmark? 

- Det er der ingen Tvivl om. Vi har de 
bedste Muligheder og ikke mindst med 
den prægtige KZ'er. Det er ingen Overdri
velse, naar jeg siger, at det er den bedste 
Type, jeg har fløjet. Det vil blive meget 
svært for udenlandske Firmaer at tage 
Konkurrencen op med os. 

- Vil det ikke blive vanskeligt uden 
for Kastrup at finde egnede Flyvepladser 
baade til Svæveflyvning og Motorflyv
ning? 

- Det tror jeg ikke, naar man blot 
vænner sig til den Tanke, at vi maa søge 
længere væk fra Byen. Det har man og
saa for længst indset i England, hvor der 
som Regel er en 25- 30 km til Byerne fra 
Flyvepladserne. 

Kastrup Lufthavn er en af Europas 
bedste, 

- Der er megen Diskussion om For
holdene i Kastrup Lufthavn. Hvorledes 
er Kastrup i Sammenligning med de en
gelske? 

- Det er en af de bedste Flyvepladser 
i Europa. Foreløbig kan jeg ikke se. al 
der er Risiko for at komme bagud i Kon
kurrencen. Croydon er paa ingen Maadc 

Følg med Tiden -
Abonner paa FLYV! 

Pris pr. Aargang Kr, 6.00. 
FLYV's Forlag, Vesterbrogade 60, Kbh. V. 

bedre end Kastrup - heller ikke med 
med Hensyn til Administrationsbygninger. 
Hvorfor overhovedet gaa til en kostbar 
Ekspropriation og Ødelæggelse af Ama
gerbøndernes Erhvervsmuligheder nu? 
Hvis man endelig vil udvide, kan man jo 
bygge ud i Vandet. 

- Hvad er Deres egne Planer for 
Fremtiden? 

- Morian Hansen sættet' en Finger i 
Halslinningen, som om den var for snæ
ver og siger sun med et tøvende Udtryk: 
· - Jeg ved ikke, om det ikke er for 
tidligt at sige det, men hvis alle Detailler 
gaar i Orden, og det er mange, er det 
min Mening at oprette en privat Flyve
skole. Jeg synes det er Synd at spilde 
seks Aars Uddannelse. 

Det giver vi Morian Hansen Ret i. Han 
har Erfaringer, som kun fan paa Flyvnin
gens Omraade. Det var ingen Tilfældig
hed, at Englænderne sendte ham til In
dien, hvor han var Spilfireindflyver pau 
et Bjergplateau i et Par Tusinde Meters 
Højde. Det var ikke lulter Narrestreger 
at arbejde under Forhold, hvor Japaner
ne ofte havde den ene Ende af Flyveplad
sen, og Englænderne holdt den anden, 
indtil •vi blev irriterede og smed dem ud 
I or Alvor • for at bruge et af M9riuns eg
ne Udtryk om den Sag. Men man griber 
sig selv i at undres over, at den danske 
Stal ikke har sikret sig en sandan In
struktør for lang Tid siden. Erfaringerne 
i denne Krig burde dog have vist Vejen, 
selvom vi ikke mna haabe, at en ny Krig 
paany skal udløse alle mobile Kræfter 
el effektivt Luftforsvar. 

w. n. h. 

3 JU LEØNSKER! 
MOD.ELBJGG.ER.EN 

ønsker sig 

Kr. 5.40. 
Tegninger og Byggevejlednnig 
til Modeller af Flyvemaskiner, 

Jernbaner, Biler, Baade 
0. s. v. 

SVÆV.EFLJVEREN 
ønsker sig 

Kr. 17.00 indb. 
Svensk Udgave af Wolf Hirths 

Haandbog for Svæveflyvere, 
der indeholder alt om 

Svæveflyvning. 

Luftfartforsikringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Central Il. 793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes af et
hvert Forsikringsselskab, der er tilknyt
tet Poolen, samt OD L's Billetkontorer 

I Dagmarhus og i Lufthavnen. 

FLJVEREN 
ønsker sig 

FLYGBOKEN 

FL YGNINGENS 

HISTORIA 

OCH FL YGET AV 
I DAG 

Kr. 17.40 indb. 
Flyvningens Historie, de to Verdens
krige, den moderne flyvemaskine, 

skildret I et Væld af pragtfulde 
Dybtryksbilleder. 

Faas fra FLYV's FORLAG - EJVIND CHRISTEN SEN 
Vesterbrogade 60, København V. 
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I glJælJefJim 
med Jeep og Kanon 

Ved Harriet Førslev 

~OM bekendt har Svæveplanerne spillet 
u1 en stor Rolle under Krigens forskelli
ge Invasionsforetagender, idet de har væ
ret brugt ved Landsætningen af Tropper. 
Det var imidlertid ikke altid noget Jet 
Job at bringe de tungt lastede Svævepla
ner ned lige paa den Plet, hvor de skul
de bruges. Besætningerne kom undertiden 
ud for nervepirrende og højst dramatiske 
Situationer, hvilket følgende Beretning 
viser. Den er skrevet i R.A.F. ,Journal af 
en Mekaniker, der under Erobringen af 
Sicilien med sin jeep blev bugseret tvæ1s 
over Middelhavet fra en afrikansk Flyvr
plads: 

,Jeg var Medlem af Besætningen paa en 
svæveplan-baaret Panserværnskanon. Jeg 
førte jeep'en, der trak Kanonen. Vi var 6 
Mands Besætning foruden de 2 Piloter, og 
alle var vi Fyr og Flamme, da vi en Dag 
fik at vide, at vi nu endelig skulde være 
med i et rigtigt Landgangsforetagende i 
Stedet for de evindelige Øvelser. Vi skul
de understøtte nogle Faldskærmsjægere, 
der holdt en Bro i Nærheden af Catania. 

Vi læssede Kanonen, jeep'en og ln Cyk
ler ind i Svæveplanet og tog saa megen 
Ammunition med, at vi var sikre paa at 
have nok, til vi kunde komme i Forbin
delse med en af vore Ammunitionsvogne. 

Hele Operationen var meget nøje geu-

t, 

nemtænkt. Vi skulde lande og være klar 
til Kamp i Løbet af 0,0, akkurat som vi 
havde gjort Masser af Gange under Øvel
serne. Vi glædedr os og var kaade som 
en Flok Skoledrenge, da der endelig blev 
givet Signal til Start. Vi styrtede ind paa 
vore Pladser, de fire af os sad i jeep'en 
og to paa et Par Sæder udenfor. Hvis jeg 
ikke havde siddet inde i jeep'en, havde 
jeg næppe siddet her i Dag. Den ene af 
Piloterne var Amerikaner, den anden va:· 
Englænder. De lovede os begge to, at det
te Foretagende vilde blive en ren Svir. 
Det siger Piloterne forøvrigt altid, og jeg 
tror minsandten, at nogen af dem selv 
tror paa det. Vi knaldede Døren i, og 
Bugsermaskinen begyndte at rulle. Det 
spændende begyndte allerede, inden vi 
havde forladt Flyvepladsen. De ved, hvor 
støvede de afrikanske Flyvepladser er? Vi 
kunde intet se ud ad Vinduerne for alt 
det Støv, Flyvemaskinen hvirvlede op; 
men vi kunde mærke, at der var ved at 
ske noget usædvanligt, for Svæveplanet 
plejer nemlig at lette længe for Slæbema
skinen, og saa kan man se ud, fordi man 
derved kommer op over den tætteste Del 
af Støvskyen; men denne Gang blev det 
ved med al være tæt omkring os som bare 
Pokker og pludselig raabte den amerikan
ske Pilot: • Slæbemaskinen er i Luften! « 

Et amerikansk Transportglideplan, i hvilken kan transporteres en Jeep med fuldt 
Udstyr og Mandskab. 
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Den havde lettet, mens vi endnu skrump
lede henad Jorden. Vi havde aldrig ople
vet det før og troede, at vi havde læsset 
Svæveplanet saa tungt, at vi vilde være 
færdige allerede nu i Starten! Piloten sled 
i Pinden for at faa os i Luften og klarede 
os med Nød og næppe fri af Telefontraa
dene for Enden af Pladsen, og selv nu da 
den var i Luften, forekom den os mærk
værdig tung. Slæbemaskinen havde el 
frygteligt Mas med at hale os op i en 
bare nogenlunde hæderlig Højde, Vi var 
langt ude over Havet i det skønneste Maa
neskin, inden vi naaede op til ca. 1000 m. 

Hen over Havet gik det ellers glat, naar 
vi ser bort fra, at der blev skudt paa os 
3 Gange af vore egnelll Da vi passerede 
tæt forbi Malla blev der skudt fra Hav
nens Antiluftskyts. Vi fik et Chok. Det 
kan være galt nok, at man kan vente Ild 
fra Fjenden, men at vi ogsaa skulde møde 
Modstand fra vore egne, hvade vi ikke 
regnet med. Lidt senere kom der noget op 
mod os fra et Par Skibe i rum So. Begge 
Gange klarede vi det let uden at blive 
ramt, men 3. Gang, da vi passerede Hav
nen ved Syrakus og igen saa Sporprojek
tilerne fra Luftværnsskytset klatre op 
imod os, var vi lige paa Nippet til at 
blive ramt, de passerede ikke 25 m fra 
os - eller jeg vil æde min røde Alpehue 
her. Allerede paa dette Tidspunkt var vor 
glødende Begejstring kølnet noget. Vi var 
klar over, at det virkelig var Alvor, det 
vi var ude paa. 

Da vi saa Fjendens Spærreild, rejste 
Haarene sig paa os - mine rejser sig 
endnu, hvis jeg ligger vaagen en Nat og 
kommer til at tænke paa den. Den ligne
de et tæt Tæppe, der blev rullet op foran 
os. Vi kunde se det mange miles væk. 
Det maa være •der « I sagde Piloten, og 
en af mine Kamerater udbrød: ,Det er 
det, jeg altid har været bange for!• og det 
var virkelig der, vi skulde hen. 

Naa, Slæbemaskinen gik ind i det, og 
vi fulgte efter. Det var en djævelsk For
nemmelse! Vi kunde intet. foretage os, 
det var det værste af det hele. Piloterne 
havde i det mindste noget af beskæftige 
sig med, men det \'i kunde gøre var 
at dukke Hovederne ned mod Brystet og 
svede. Et Helvede var sluppet los der
nede. De røde Sporprojcl !iler hvinede 
omkring os og hver 2., 3. Sekund gen
nemrystedes Planet af Eksplosioner. Der 
lod adskillige tunge Rump mod Svæveplan
kroppen, og engang floj el stort Stykke 
glødende Metal op igennem l)unden af 
Planet lige bagved Piloterne og videre ud 
gennem Taget. Vi naaede igennem, men 
fik endnu ingen Ordre til at gaa ned. 
Slæbepiloten kunde ikke finde det Sled, 
vi skulde lande og vendte om for at gaa 
tilbage gennem Ilden igen. Da yi løftede 
Hovederne et Øjeblik for at orientere os 
lidt, saa vi, at en af de to, der havde sid
det ved Siden af i jeep'en, laa død paa 
Gulvet. Han maa være docl ojehlikkeligt, 
for vi havde intet hørt. Et af Hjulene paa 
jeep'en var punkteret. 

For anden Gang gik vi ind i •Tæppetc . 
Jeg var ved at do af Skræk jeg var 
simpelthen rædselslagen. Jeg kan ikke be
skrive, hvad jeg følte - og de andre følte 
det samme. Ilden var endnu mere intens 
end første Gang. Vi kunde høre Projekti
lerne slaa an mod jeep:ens Metal. Svæve• 
planet blev gennemhullet som en Si. Jeep'
en sanke i Knæ, da den anden Ring eks
ploderede, og endnu to Gange •satte« den 



sig, da Forhjulene punkterede. Pludselig 
sprang den anden, der havde siddet uden
for jeep'en, op fra sit Sæde med en Fart, 
som var han drevet af en Fjeder. Han 
døde, inden vi naaede Jorden. Vore Ner
ver var ved at .slaa Klik. En tredie blev 
saaret i Knæet og stønnede af Smerte. 

Omsider naede vi igennem Spærreilden 
igen og denne Gang fik Piloten Ordre til 
at udløse. Men før han havde naaet at 
slippe vor Ende af Wiren. havde Slæbe
piloten sluppet sin, og den elastiske Wire 
smækkede tilbage og ramte Svæveplanet 
med en frygtelig Kraft. Svæveplanet vak
lede og sank et Stykke igennem. Piloten 
fortalte os senere, at Wiren_ havde snoet 
sig rundt om den ene Vinge, før det lyk
kedes ham at udløse den fra Næsen og 
komme fri af den. Intet syntes at gaa, 
som det skulde den Nat. 

Jeg ved ikke, hvor højt vi var oppe, 
men vi maa have ligget adskilligt højere, 
end vi skulde, for da Piloten mente at 
have fundet vor Landingsplads og lagde 
an til Landing der, skød han flere miles 
forbi, og før vi vidste af det, var vi over 
Catania Lufthavn mange miles Nord for 
den Plads, vi skulde have været ned paa, 
og Projektilerne fløj om Ørene paa os 
igen. Paa det Tidspunkt var vi tre. der 
ikke var ramt, foruden Piloterne, to var 
dræbt og en saaret. Sporprojektilerne 
kom op imod os hurtigt og tæt og meget 
nærmere, end jeg brød mig om. Lidt ef
ter fik de Ram paa os og Projektilerne 
væltede ind gennem Siderne paa Kroppen. 
,Nu gaar vi ned! • skreg Piloten og satte 
Planet i et stejlt Dyk for at komme ud af 
Ilden. Vi var lige over Lufthavnen, og han 

gjorde det klogeste, der var at gøre, han 
lagde an til Landing paa en af Startba
nerne. Lufthavnen var lige blevet bombet 
ad Helvede til, og brændende Flyvemaski
ner laa overalt, mens Tyskerne for om
kring dem for at skaffe dem af Vejen. 
Der herskede fuldstændig Kaos paa Plad
sen, og det var egentlig det, der frelste os•. 

Sporprojektilerne fulgte os et Stykke 
ned, men holdt inde, da vi kom nær til 
Jorden. 

Piloten trak af alle Kræfter i Pinden, 
og selv hans Medpilot trak i sin Pind 
som en gal, fordi Dykningen havde været 
lige lovligt stejl. Vi kunde se Betonban°n 
komme op mod os med forrygende Fart. 
Jeg klamrede mig til jeep'ens Rat, saa 
det smertede i Hænder og Arme, men je~ 
kunde ikke slippe det. 

Vi svævede ud i sidste Øjeblik, men tog 
Jorden med et frygteligt Knald. Hele 
Bunden blev revet op, saa vi kunde se 
Jorden fare af Sted under os. Jeep'en og 
Kanonen var 0. K., fordi de hvilede paa 
Hovedspanterne. Idet vi ramte Jorden, 
sprang vi i Luften igen som en Bold med 
Kurs lige mod en Hangar. Vi brasede ned 
igen med et Brag, saa jeg troede, at Ka
nonen vilde være faldet igennem, men 
Svæveplanet hang sammen endnu, og ef
ter endnu et Par Bums kurede vi i rasen
de Fart lige i Retning mod den forbande
de Hangar. Bremserne virkede ikke, men 
saa sigtede Piloten mod et Træ til højre 
for Hangaren og ramte det med den styr
bords Vinge. Vi s,vingede rundt med en 
saadan Kraft, at to af os blev slynget ud 
af jeep'en. Vi troede, vi skulde have fort
sat ud gennem Siderne paa Svæveplanet. 

Piloterne blev slaaet bevidstløse. De 
knaldede Hovederne mod Vinduet foran 
sig og sad nu og hang fremover med Ho
vederne mod Instrumentbrættet. De kom 
snart til sig selv igen, og vi vidste ikke, 
om vi skulde le eller græde. Jeg tror ikke, 
der var nogen af os, der havde Nerver i 
Behold oven paa den Omgang. 

Saa snart vi var standset, stak jeg auto
malisk Tændingsnøglen ind og ladede mit 
Gevær, som jeg havde gjort dusinvis af 
Gange under Øvelserne; men jeg var mig 
ikke bevidst, at jeg gjorde det nu. Der 
kunde ikke have været Tale om at gøre 
jeep'en kampklar, selv om vi havde kun
net faa den ud af Planet. Alle Ringene 
var flane og Bunden var blevet ramt Gang 
paa Gang af Antiluftskytset. 

Der var overhovedet ingen Tyskere, der 
tog Notits af os, de havde alt for travlt 
med at give Ild, og uden Tvivl troede de, 
der havde skudt pa.a os, at vi var styrtet 
ned at dømme efter den Vinkel, under 
hvilken vi nærmede os Jorden. 

Det første vi gjorde var at veksle 
Haandtryk indbyrdes - især med Pilo
terne, der havde bragt os sikkert ned. Nu 
bagefter forekommer det mig latterligt, at 
vi gjorde saadan. Her brændte Flyvema
skiner over hele Pladsen, vort Svæveplan 
var slaaet i Slumper og Stykker, og her 
stod vi og stak hinanden Haanden og 
slog hinanden paa Skulderen, mens den 
gamle Maane skinnede klart ned til os. 
Men efter den Flyvning forekom det at 
være paa Jorden igen midt imellem en 
hel Masse Tyskere os at være den fuld
komne Sikkerhed.• 

Harriet Ferslev. 
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C. 0. HUOOSSON 

PRAKTISK VEJLEDNINfi 
FOR SVÆVEFLYVERE 

I denne Interessante Bog er Hovedvægten lagt 
paa Uddannelsen. Bogen er derved først og frem
mest blevet en praktisk Vejledning for Svæveflyve
instruktører. Ved at undgaa indviklede videnskabe
lige Forklaringer og i videst mulig Udstrækning at 
forenkle Svæveflyvningens Problem, er den læse
værdig for alle, endog for den, der ikke er inde 

Svæveflyvningens Mysterier. 

En Bog for baade Begyndere og Viderekomne. 

K-r. S,75. 
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BØGER OM FLYVNING 
J. Foltmann, Flyvemaskiner fra alle Lande, 
Kr. 9.75, indb. Kr. 11,50. 
Den første samlede Fremstilling af de moderne Flyvema
skiner, ca. 140 Typer med Billeder og Data. 
Bogen, som alle flyveinteresserede maa eje. 

K. Flensted-Jensen, Byg selv - lær andre, Kr. 4,75. 
Instruktion i Modelflyvning. Illustreret Vejledning saa
vel Bygning som Flyvning med Flyvemodeller. 

Flygboken, indb. Kr. 17,40. 
Et pragtfuldt Billedværk over Flyvningens Historie fra 
den første Tid og til Nutiden - alt fortalt i smukke Dyb
tryksbilleder. 
J. Foltmann, Flyveordbogen, Kr. 15,50. 
Teknisk Ordbog paa 4 Sprog, Engelsk, Svensk, Tysk, 
Dansk. 
C. O. Hugosson, Praktisk Vejledning for Svæveflyvere, 
Kr. 5,75. 
Dansk Udgave ved J, Foltmann og M. Westphael. 
Nils Kindberg, Motorflyg for Alia, Kr. 4,50. 
Aarets bedste svenske Flyvebog. Motorlære, Teori og 
Praksis. Mange Illustrationer. 

Sendes pr. Efterkrav eller wod ln,bcndcl~c af Beløbet 
Frimærker. 

Alle Bøger og Blade om Flyvnln,c ekspederes. 
~==========KUPON========-=~ 

TIi FL VV's FORLAG, EJVIND CHRISTENSEN, Vesterbregade 60, København V. 

De bedes sende mig: ________________ _ 

Navn: ______________________ _ 

Adresse: 
Beløbet medfølger i Frimærker/bedes opkrævet. 
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FLYVNING ALLROUND 
Fin Gestus. 

Amerika har paa en virkningsfuld og 
sn~uk l\laude sagt Danmark Tak, for den 
HJælp Modsland~bevægelsen under Be
sættelsen har :ydet nødsledte allierede 
Flyvere, ved enkelt ug ligefremt al forære 
DDL to af de flyvend.! Fæstninger, som 
under l{rigen nødlandede i Sverige. De 
to Luf'lkæmper er blcvi.-t ombygget Lil 
Pussugerlrafik, og del er Tanken, at de 
skal sælles ind paa den danske transat
lantiske Hule, som ventes i Gang i Be
gyndelsen af næste Aar. 

Delegeretmøde I Odense. 
For at opnaa el virkeligt Samarbejde 

med Klubberne har Svæveflyvcruadel ind
kaldt til Delegeretmøde i Odense i l\lidlen 
af Januar 1946. Hver Klub sender lrc 
Medlemmer bestaaende af Formanden, 
Byggeinstruktør og Flyveinstruktør. Pa:i 
Mødet skal del organisationsmæssige 
Samarbejde drøftes og Bygge- og flyve
mæssige Opgaver lages under Debat. 

Danmark faar Luftattaeheer. 
Chefen for Hærens Flyvertropper 

Oberst C. Førslev er blevet udnævnt til 
Luft- og Mililæratlache i Washington, og 
en anden af Flyvertroppernes Mænd, 
Oberst C. C. Larsen, er blevet udnævnt lil 
Luflatlache i Moskva. 

Ny Verdensrekord. 
Med en reaktionsdrevet Meteormaskine 

har H.A.F.-Flyveren Captain H. J . Wilson 
opnaaet en Hastighed af 986,59 Kilometer 
i Timen. Den officielle tidligere Hekord 
er paa 774,07 Kilometer i Timen. 

Luftgigant til 700 Passagerer. 
Paa Lockheed-Fabrikkcrnc i Culver 

City er Amerikanerne i Folge •Stockholms 
Tidningen • i Gang med al bygge en Gi 
gant-Flyvemaskine paa over 200 Tons. 
Mef:1 en Spændvidde pua 100 Meler, en 
HøJde svarende til el 3-Etagers Hus og si
ne olie Motorer paa iall 2'1000 Heste
kræfter, bliver det den største Flyvebaad 
Verden har set. 

Luftgiganten skal bruges til Godstrans
port, men indrettet som Trafikmaskine 
vil den med Lethed kunne tage 700 Pas
sagerer. 

Jørgen Edsberg i London. 
F/L Jørgen Edsberg har været i Lon

don med den Maskine, som den engelske 
Flyvemaskine-Fabrikant Miles d emonstre
rede i Kastrup Luf'lhavn for kort Tid si
den. Efter Forlydende er han vendt til
bage med en Privatmaskine af ny Type, 
som skal have Muligheder paa det dan
ske Marked. 

Med Luft-Taxa Ul Malmø. 
Mellem København og Malmø kan man 

nu blive befordret i Luft-Taxa. Svensker
ne har faaet Koncession og flyver med en 
amerikansk •Stinson•, som foruden Føre
ren kan tage 3 Passagerer. Paa vor Side 
af Sundet haaber vi snart at kunne kon
kurrere, idet A/S Dansk Luft-Taxa nu er 
en Kendsgerning. Saa snart Koncessioner 
og Materiel er i Orden, lægger man ud 
med Flyvning til danske Provinsbyer og 
muligt ogsaa til Malmø og Gøteborg. 
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Stabsoffieiant F. O. Møller ved Hærens 
Flyvertropper har rundet de 60 Aar. 

STABSOFFICIANT F. V. Møller, der er 
kendt og afholdt af alle de mange, som 

igennem Aarene har været knyttet til 
Hærens Flyvertropper, fejrede den 3. No
vember sin 50-aarige Fødselsdag. Stabs
officiant Møller kom til Flyvertropperne 
- eller rettere Flyverkorpset, som det 
d_engang hed - i 1924, og han har lige 
siden dengang været det faste Midtpunkt 
indenfor den militære Flyvnings Admini
stration. Han viste sig at være den rigtige 
Mand paa den rette Plads, han forstod at 
~olde sammen paa de mange Traade, og 
mgen er nogensinde gaaet forgæves til 
Slabsofficianten for at spørge om et eller 
andet. Han vidste Besked med alting og 
kunde huske alt, selv om det var Detailler 
i en aargarnmel Sag. Han har været 
hjælpsom til det yderste, og hans Lune 
og gode Humor har kun skaffet ham Ven
ner - baade opefter og nedefter. Det var 
derfor intet Under, al Lykønskningerne 
strømmede ind paa Fødselsdagen. 

Daglig Rute Hl London. 
Den 1. November udsendte DDL sin nye 

Fartplan, der viser en glædelig Udvikling 
i Trafikflyvningen. Paa London flyves nu 
daglig - ogsaa Sondag - med Afgang 
fra Kastrup Lufthavn Kl. 9,00 og An
komst til London Kl. 11,45. Kl. 8,00 gaar 
e_n Maskine til London, Kl. 9,00 og 14,55 
hl Hønne og Kl. 8,00 og Kl. 16,00 er der 
Forbindelse til Aalborg og Gøteborg. Pau 
Malmøruten er der fire Forbindelser Kl. 
8,00, 11,30, 14,00 og Kl. 18,00. Det frem
gaar af Fartplanen, at det for Stock
holrnsruten er lykkedes at bibeholde Før
krigsprisen 95 Kr., medens de udenland
ske Huler desværre ligger betydeligt 
højere. 

Helium i Stedet for Luft. 
Det ser ud til, at man i Fremtiden vil 

gaa over til at anvende Helium i Lan
dingshjulenes Ringe paa de store Trafik
maskiner i Stedet for Luft. Ingeniører 
ved •Consolidated Aircraft Corporation• 
har fundet ud af, at man paa denne Maa
de opnaar en betydelig Vægtforringelse 
og en øget Lastkapacitet. Medens den 

Luft, som skal bruges i Hingene ti) en stor 
Bombemaskine vejer 90 kg, vil den mod
svarende Forsyning af Helium kun veje 
13 kg. 

De nye Trafikflyvere. 
Fem nye Piloter er siden Kapitulatio

nen blevet knyttet til DDL. De nye Tra
fikflyvere er: Sigurd Høy, Henning Pe
dersen, kendt fra R.A.F., Thorkild Peter 
sen, den tidligere Marineflyver. N. P. 
Pornrner og endelig Hans Wolf, den tid
ligere Flyveleder i Kastrup Lufthavn. 

Til Batavia igen. 
Det hollandske Luftfartsselskab har 

genoptaget Flyvningen paa Bataviaruten, 
hvor der ikke har været fløjet siden 1940. 
Der flyves med Douglas DC 4. 

Kontorassistance. Findes der blandt 
FL YV's Læsere en ung Dame, som kun
de ønske Beskæftigelse om Eftermid
dagen? Aeronautisk Selskab søger en 
Medhjælp, der har Kendskab til Maskin
skrivning og almindeligt Kontorarbejde, 
saa dersom De tror, det er noget for 
Dem, ring da til Fru Krebs, C. 7620 A 
(Kl. 3½- 5¼). 

ØNSKE JULEGAVER 
fra GREIG1 

"Super Fæstning•• Sp. 430 mm 
Byggesæt m/ Tegning Kr. 4,75 
Tegning alene (l:100) - 0,40 

Færdigbygget U-Baad 
Længde 317 (1:200) Kr. 4,90 

C · 

Oreigs Dieselmotor 
Ran br.gges ol enhver Fagmand. 

Den Ideel e Hobby for Maskinarbejdere. 
Arbejdstegninger Kr. 1.65 



.,., ( IE IL O § IE llll 
(LOVBESKYTTET) 

A\§IP 

ENEFABRIKANTER 

IDOIPIE 
er fremstillet I nøje Overensstemmelse med 

Forskrifterne i B.E.S.A. Specifikation 2 D. 101 

KLAR DOPE 

ALUMINIUM DOPE 

RØD DOPE 
Fortyndingsvædske samt 
Identificeringsfarver 01 Speclalfarver 

(Specialfabrik for Nitrocellulose-Lakker) 

PRAOS BOULBV ARD 37 
KØBENHAVN S. 
TELEFON C. 65, LOKAL 12 01 22 

skal selvfølge! ig være et Byggesæt 

fra ~, 
DANsilJ,lonmL~ 

Forlang gratis Katalog 

Drejer det sig om 

TRANSPORTER 
I Udland eller Indland? 

Spørg 

DAN-TRANSPORT A/5 
Vestergade 26, København K. 

Tlf. Central 16-488 • Tlgr.adr. Dantransport 

Befragtning 

International Spedition 

Forsikring af enhver Art 

~ 
-LN:ICA MAGNETSTAAL 

Vi fremstiller Magne

t'er til ethvert Fonllaal 

iRLESS FABRlKlE RN E 
SKIOLD-PETERSEN & CO. 
L11.planct•gade t - K.øbenh•vn S 

Har 11)e c~ Maguet-Problem, saa kom til os ..• og vore Ing~ 
giver Ji>cm teknfslt Serwj.ce med Hensyn &il St411m1lse og Form 

Kampsax 

Kampmann, Kierulff & Saxild A/s 
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-l+aLeLøøe 
MODELLER 

Af Kurt Rechnagel 

Tværstablllserende Former. 
Paa Fig. 5 er en Del kendte Former 

skitseret. a viser en ret hyppigt anvendt 
Facon, som imidlertid er ganske forka
stelig. Opdriften vokser jo nærmere Pla
net kommer den vandrette, og det skul
de egentlig være temmelig indlysende, al 

a 
b 
C 
d 

naar man først lader Planet faa saa me
gen V-Form, at det bliver overstabilt og 
slingrer, og derpaa raader Bod herpaa 
ved at lade et Stykke fan negativ V.-Form, 
er man et godt Stykke fra Problemets 
bedste Løsning. Nej, saa er det meget 
bedre at anvende en Form som 5 b, en
kelt V-Form paa 4-7 Grader. Den er 
ikke overstabil, nåar man holder sig in
denfor de her angivne Gradantal, hvilket 
ogsaa gælder de to næste, c og d. Den 
delte V-Form skal være paa 6-9 Gra
der og Maageformen paa omkring 10. At 
jeg anser denne for den absolut bedste, 
ligger ikke alene i, at den for en Del er 
vandret; men især i dens Indflydelse paa 
Modellens Lateral. Dette skal jeg gøre 
Rede for i det følgende Afsnit. 

Det haleløse Lateral. 
Pau dette Punkt har man tidligere væ• 

ret helt vild pna Kareten. Den store Fin-
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(Sluttet) 

ne, som bl. a. •Modelflyvesport , anbefa
ler, er ganske unødvendig eller rettere li 
gefrem skadelig, naar man vel at mærke 
ser paa Modellen som Højstartsmodel. 
Med andre Ord: Man hnr tidligere fejlag. 
ligt regnet med, at Lateralcenteret skulde 
ligge længere tilbage, end Modellen har 
godt af, eller man har maaske troet, at 
den store Finne var del eneste Middel Lil 
at fan Modellen en ganske lille Smule ret
ningsstabil. Men hvorom alting er, vil Mo
dellen kurve ganske nydeligt, selvom La
teralcenteret ligger ganske nær op ad 
Tyngdepunktet; men hvad der er det vig. 
tigste: Den vil højstarte i en lige Linie, 
uden Jazz og uden Tendens til at skride 
til Siden. 

Ikke endang Tippladernes skraa Stil
ling (set oppefra) kan fan Modellen saa 
retningsstabil, at den kan bruges til 
Skræntmodel. Paa en Termikmodel kan 
de imidlertid heller ikke ganske udela
des. For det første vil Modellen rutsje paa 
en sjov Mande Lil Siden, saa snart den be
gynder at kurve eller naar den rammes 
af en Bø, og for det andet har de skraa 
Tipplader stor Betydning for Starteffek
liviteten, hvorfor man altsaa helst ikke 
skal undlade nt forsyne Modellen med et 
Par snadanne. . 

Gradantallet mellem de to Tipplader 
(stadig set ovenfra) skal naturligvis af 
Hensyn til Luftmodstanden gøres saa 
lille som det paa nogen mulig Mande er 
raadeligt. Her hnr man tidligere været 
rigelig rundhaandet med Graderne. I 
hvert Tilfælde maa der ikke være over 18 
Grader, altsaa 9 Grader mellem en Pia-

de og Flyveretningen, og jeg vil tro, at 
man i mange Tilfælde kan . gaa helt ned 
til 12 Grader. I saa Fald maa Pladerne 
dog ikke være alt for smaa; deres Stør
relse og Skraaslilling mna stadig svare 
nøje til hinanden. En stor Plade vil jo 
med en større Kraft søge at dreje Model -

KR-9 
~ 
I 

11---'l! 
11 °h 

KR-5 

c:::7-;::---~----=--~ KR-25 

/ r·--·-· --:.~ 

~ - KR-28 
3'$7. 

Frs.6 

len ind i Flyveretningen igen, naar den 
er kommet ud af den. En lille Plade vil 
derimod virke med en relativt lille Kraft, 
saa Modellen muligvis fortsætter at søge 
væk fra Flyveretningen. Men pan Grund 
af det lidt større Gradantal vokser den 
ene Tipplades Modstand, medens den an
dens stadig aftager, og dermed vokser jo 
Tippladernes Drejningsmoment. 

Udviklingen af Lateralet som den er 
foregaaet i min private Produktion, ses 
paa Fig. 6. Fra den •gode«, gamle Type 
(repræsenteret af KR-5 >Stumpen •) over 
et Par Udviklingstrin (KR-9 >Mette • og 
KR-25) til den særprægede, moderne 
Skikkelse, som KR-28 >Tassy c er i Be
siddelse af. 

Som det ses nf Fig. er dens Lateral 
centrum særdeles langt fremme. Afstan
den mellem Tyngdepunkt og Lnternlcen
trum er paa Skitsen angivet i Procent af 
Modellens totale Længde. 

Hvis ikke •Tnssyc var forsynet med 
Maageform, skulde dens Krop have været 
een stor Næse, bande lang og tyk. Dels 
er delle uskønt, og dels vil Kroppens 
Modstand jo ogsnn stige. Endvidere er 
den korte Krop næsten havarisikker. I 
det hele tngel er en haleløs Model ofte 
utrolig solid, mnnske paa Grund af Pil· 
formen. Selvom >Tassy • ikke er kon
strueret mere robust, end man norman 
gør det, har den holdt til ikke saa lidt 
ud over, hvad en Model ellers holder til 

Udover at Mnageformen rykker Late-

Fly,nlngens ForsikrInger - Alle ForsikrInger 

A. JESSEN & CO.s Eftf. 
Assurandører 

V. Thomsen Otto Thomsen 

VESTERPORT 
C. 9189 - 9596 

Mldlertldlg Adresse: Hammerlchsgade 14 



ralcentret frem til den ønskede Beliggen
hed, uden at man behøver en lang, grim 
Næse, og at den ikke gør Modellen over
stabil, forlener den jo ogsaa Modellen 
med et smukt Udseende. Den faar den 
nærmest til at ligne en Maage, Ørn eller 
lign. 

Der er ingen Grund til at lade Tippla
derne hælde ind mod Højdeaksen, som 
det tilraades i •Modelflyvesport • ; det er 
ogsaa lettere at anbringe dem vinkelret 
paa Planlisterne. Se Fig. 5. Ellers er den 
skraa Tipplade jo bare en Form for en 
negativt v-formet Plantip. 

Vi har nu set hvilke Ting, det vil være 
fordelagtigt at ændre paa den hidtidige 
haleløse Model, og i hvert Fald Underteg
nede har haft Lejlighed til at konstatere, 
at de dekreterede Ændringer er fuldt be
rettigede og virkningsfulde. 

Men - Udviklingen af den haleløse 
Model er ikke afsluttet. Maaske er 
nogle af de i denne Artikel nævnte Ting 
forkerte; det er vanskeligt for een Mand 
at konstatere, naar han ikke har andet 
end sine egne Konstruktioner at bygge 
Teorierne paa. Et helt sikkert Grundlag 
at opstille Konstruktionsregler paa faar 
man først, naar der bliver bygget nogle 
flere Modeller af denne Kategori, og 
først, naar der engang forbaabentlig bli
ver udgivet nogle Tegninger til haleløse 
Modeller, og der saaledes efter al Sand
synlighed bliver bygget temmelig mange 
Modeller efter dem, først da vil det være 
muligt med stor Sikkerhed at konstatere, 
hvad der er formaalstjenligt, og hvad der 
ikke er det. Man maa have en bred Ba
sis at bygge paa, og jeg haaber, at denne 
Artikel vil være medvirkende til Dannel
sen af en saadan. 

Imidlertid vil jeg raade dem, der even
tuelt skulde have faaet Lyst til at bygge 
nogle haleløse Modeller, til nøje at over
veje de Besværligheder, de vil komme ud 
for. Det er alt andet end Begynderarbej
de at bygge - endsige trimme en haleløs 
Model. De kan opføre sig saa forskelligt, 
at det næsten er umuligt at opstille sær
lige Regler eller give gode Raad for Trim
ningen. Her maa man udelukkende forsø
ge sig frem, samt prøve paa at tænke for
nuftigt. 

Men har man først overstaaet Vanske
lighederne, kan man ogsaa glæde sig 
over en højstartssikker, ja, jeg tør næsten 
sige en fuldendt, en ideel Termikmodel. 

Kurt Rechnagel. 

--•-DET KONGELIGE DANSKE 
AERONAUTISKE SELSKAB 
Kontor: Nørre Farlmagsgade S, Kbhvn. K, 
Tlf.: C. 7260A. Postgiro: 25680. 
Kontoret er normalt aabent daglig Kl 15.SO 
- 17.SO, Lørdag Kl. 18.00- 15.00. 
Generalsekretæren træffes normalt dag
lig Kl. 16.00- 17.00, Lørdag Kl. 18.80 - 14.SO. 
Daaak Laft• port• raada Adr. D.K.D.A.S. 
Kassereren: Damgaardsvej 27, Klampenborg. 
Postgiro : 60676. 
J\aroaaatlak Jaølor Klub Adr.: D.K.D.A.S. 
Nr. Farimagsgade S. Kbh. K. 

DANSKE FLYVERE 
Formand: Oberst Tage Andersen, Ll. Værlase. 

DANSK: MOTORFLYVER UNION 
Formand: Trafikassistent A. T. H. Ohrt. 
Kont. St. Kongenøg. 681 o. G., K. Tlf. Palæ 2096. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
Kontor: Nørre Farimogsgade 3, Kbhvu. K. 
Telf. C. 7260A. Kun Kl . 11-18. Postgiro : 25621. 
Formand: Direktør Ejnar Dessau. 
Sekretær: Prokurist Vagn Jespersen. 
Kasserer: Annoncechef L. Albeck Larsen. 

DANSK MODELFLYVER UNION 
Formand: Knud Flensted-Jensen, Kabbeleje

vej 21, Brønshøj. T.-lf. Bella 3762 v. 
Sekretær· Jørgen Gamst, •Paradi911aarden, , 

Avedøre pr. Glostrup. Telf. Avedøre 60. 

AERONAUTISK JUNIOR KLUB. 
Mødet i December afholdes Tirsdag den 

11. December paa Polyteknisk Lære
anstalt, Sølvtorvet, KJ. 19,30. 

Vi har været i Forbindelse med en Fly
ver fra R.A.F. og venter at faa en Jager
flyver til paa Dansk at fortælle os om 
Jager f 1 y v ni n g i R.A.F. 

Desuden afholdes den tidligere omtalte 
F 1 y v e k o n k u r r e n c e efter følgende 
Regler: 

Kun Medlemmer af A.J.K. kan deltage. 
Nye Medlemmer dog kun efter Betaling 
af Kontingentet for hele 1946. Hvert Med
lem kan møde med højst een Model til 
hver Flyvning, henholdsvis Distanceflyv
ning, Maalflyvning og Mærkelanding. Gli
demodellerne skal være fremstillet af et 
Stykke Papir eller Karton paa højst 15X 
15 cm; derudover maa kun anvendes lidt 
Lim samt Ballast. Alle Modeller skal paa 
Oversiden være tydeligt mærket med Eje
rens Medlemsnummer i A.J.K. 

Alle Starter foretages fra et passende 
anbragt lodret Felt, Grænsen, som ikke 

P rocentvær~ i er. 

KR-32509 T KR-43008 T KR-22409 T KR-23708 T 

X Yo I Yu Yo Yu Yo Yu Yo Yu 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2,5 2,5 0,9 2,1 1,0 1,6 0,8 1,5 1,0 
5 4,2 1,4 3,5 1,4 s,o 1,3 2,5 1,7 

10 6,3 1,5 5,5 1,1 4,9 1,9 4,1 2,4 
20 7,8 0,7 7,5 0,6 6,1 2,5 5,6 2,5 
30 7,7 0,0 7,9 0,1 5,8 2,5 6,2 2,3 
40 7,0 0,2 7,4 0,0 5,0 2,3 5,6 2,0 
50 5,7 0,7 6,2 0,0 4,1 2,0 4,6 1,8 
60 4,3 1,1 4,5 0,5 S,2 1,8 3,6 1,6 
70 2,8 1,4 3,0 1,1 2,5 1,5 2,5 1,4 
BO I 1,5 1,6 1,6 1,3 1,6 1,1 1,4 1,1 
90 0,5 1,4 0,7 1,1 0,8 

I 
0,6 0,7 0,9 

100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

maa berøres eller passeres af Starterens 
Haand. Hver Flyvning foretages to Gange 
og en evt. Landing udenfor Landingsplad
sen giver Ret til een Omstart. Ved Op
maaling maales til forreste Punkt af Mo
dellen i Centimeter. 

1) Distanceflyvningen foretages fra en 
fast Højde i Grænsen. Distancen maa
les fra Grænsen. 

2) Maalflyvningen startes fra fri Højde 
og sker gennem en Række Maal ca. 
2- 3 Meter fra Grænsen. Maalene be
staar af 2 lodrette Pinde i Afstandene 
50-40- 30 og 25 cm. Modellerne maa 
ikke berøre, Maalene. 

3) Flyvning til Mærkelanding startes fra 
fri Højde; Mærket er 3 Meter fra 
Grænsen. Afstanden fra Mærkets 
Centrum maales i Centimeter. Ved 
mulige lige gode Resultater foretages 
Om flyvning. 

Dommerkomiteens Kendelser er inap
pelable. 

Hvis der bliver Tid til det, er det Tan
ken, at vi ved hvert Møde vil bruge ca. 10 
Minutter til at se Billeder og høre om det 
sidste Nye fra udenlandske Flyvetidsskrif
ter. 

Den bedste · Dave 
til alle flyveinteresserede 

K11pt111n J. Foltm11nn: 

FLYVEMASKINER 
fra 11lle L11nde 

D"n f,orsl" samlede Fr"mstllllng af de mod"rna 
Flyvemaskiner. llluslrallonar, T"gningar og Ba
skriveiser af ce. UO forskellige Typ.,,. 
H"ft"t Kr. 9,75. Indbundet Kr. tt.50. 

AUGUST BANGS FORLAG 
'------ EJVIND CHRISTEMSEM ____ _, 

Forlang den hos Deres Boghandler 
eller fra 

FL YV's FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN 

Vesterbrogade 60 . København V. 

FLYV'• Reclaldloa 
Vesterbrogade 60, Tlf. 18.404 

Redaktør, Kaptajn John Foltmanu, 
Væmedamsvej 4 A, Tlf. Eva 1295 
Ejvind Christensen (ansvarsh.), 

'\Testerbrogade 60, Tlf. 18.424 
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FLYV's KRYDSORDSOPOAVE 

NaTil: _ ______________ _ 

Adre11e: ______________ _ 

I November var der ikke indsendt no
gen rigtige Løsninger, har det mon væ
ret for haard en Nød at knække for vore 
flinke Læsere? 

Vi haaber paa bedre Held i December 
og udsætter igen Præmierne: Foltmanns 
Flyvebog og Flensted-Jensen, Byg selv, 
lær andre. 

Løsning til Nr. 11. 
Løsning: 
Vandret: 

1 Zoom. 5 Boks, 9 Elbu. 10 Aare. 
11 Ener. 13 An. 14 Religion. 17 Ali. 
18 Lig. 20 Enspænder. 23 Buket. 24 Itu. 
25 Egern. 26 Fører. 27 Ged. 

Lodret: 
1 Zebraer. 2 Ol. 3 Obelisker. 4 Mani. 

5 Bari. 6 0. a. 7 Kraniet. 8 Sen. 12 
Eg. 15 Elna. 16 Olding. 19 Grund. 21 
Pege. 22 Æter. 

Forklaring: 
Vandret: 

1 Motorløst Luftfartøj. 9 Spansk By. 
10 Kemisk Tegn. 11 Pigenavn. 12 Fili
pens. 14 Ø. 16 Gud. 18 Løvtræ. 19 
Forkortelse. 21 Pattedyr. 23 Mønt. 24 
Magasin. 25 Beklage. 27 By. 29 Fejl. 
30 Spise. 

Lodret: 
1 Motordel. 2 Net. 3 Unge. 4 Piner. 

5 Løfte. 6 Flyvertrofæ. 7 Poler. 8 
Haandsrækning. 13 Ukendt. 15 Dren
genavn. 17 Planter. 20 Starte. 22 
Hvor Vand og Land mødes. 23 Lolland
Falster. 26 Blot. 28 Eng. 

Uregelmæssighed i Bladets Ekspe
dition bedes altid reklameret hos Post
væsenet. Hjælper dette ikke, bedes 
Ekspeditionen underrettet. 

Et Eagle III Willlamson automatisk 
Fotografiapparat er bllllg til Salg. 

Henvendelse til: 
Alfred Raffel A/S, Farvergade 15, K. 
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SPORTSFLYVEKLUBBEN. 

PAA Sportsflyveklubbens anden ekstra
ordinære Generalforsamling den 30. 

Oktober, der trods Valgdagen havde sam
let ca. 150 Medlemmer, blev Klubbens 
Overgang til •Enhedsklub • endeligt vedtu. 
get med almindelig Tilslutning, idet kun 
15 stemte imod. Kun om Ændring af Klub
bens Navn var det ikke muligt at skabe 
den nødvendige Enighed og Bestyrelsen 
meddelte, at den efter fornyet Overvejel
se foretrak, at man beholdt det gamle 
Navn, hvilket blev godkendt. Klubbens 
Navn er altsaa fortsat •SPORTSFL YVE
KLUBBEN, nu skal den vise, hvad den 
kan formaa, naar den omfatter alle Arter 
af Flyvning. 

Til Bestyrelse blev valgt: LRSf. Børge 
Moltke-Leth (Formand), Kaptajn Johrt 
Foltmnnn (Flyvesagkyndig), Kommunelæ
rer Wm. Nielsen (Sekretær), Assurandør 
Otto Thomsen (Kasserer), Forretningsfø
rer Mogens Munk (Propaganda) og For
lagsboghandler P. Carit Andersen. Til 
Formænd for Sektionerne blev valgt: 
Kaptajn Michael Hansen for Motorflyv
ning (er samtidig Næstformand i Besty
relsen), Værkfører K. Videbek Kjeldfort, 
Svæveflyvning, og Ingeniør Sven Wiel 
Bang, Modelflyvning. 

Det er en stor Betryggelse for saavel 
Klubbens Medlemmer som for Bestyrel
sen at have et saa flyvesagkyndigt Med
lem som Kaptajn John Follmann i Ledel
sen. Derimod maa det meget beklages, at 
Løjtnant H. C. Jacobsen ikke mere har 
Tid til at deltage i Klubbens Ledelse, 
hvor han nu i en Aarrække paa glimren
de Muade har virket til stor Gavn for 
Klubben. Løjtnant Jacobsen har dog lo
vet fortsat at hjælpe Bestyrelsen i dens 
Arbejde. 

•• 
Den 5. December er der Afslutning pnu 

Efternnrets Teorikursus, hvor 60 har del
taget. I Anledning af Freden vil der den
ne Gang blive trukket Lod om 1000 Kro
ner til Opspnringspræmier efter de sæd
vanlige Regler. Næste Kursus, der snart 
er overtegnet, begynder i Januar. 

* 
Julegaveidel 

Paa sin Fødselsdag for nogle Dage si
den fik et af Klubbens nye Medlemmer 
foræret en Flyvejournal med for ikke 
mindre end 2.000 Kroner Opspnringsmær
ker. Vi ønsker til Lykke med Fødselsda
gen og den Plads paa første Hold af vore 
nye Flyvere, der hermed er sikret i stor 
Stil. 

Sidste N~f! 

LIBERATOR .. m. Tegn. 4.35 
TEMPEST ........ m. Tegn. 1.95 
MUSTANG ........ m. Tegn. 1.95 
TYPHOON. . . . . . . . m. Tegn. 1.95 
BEAUFIOHTER . . . m. Tegn. 3.25 
AIRACOMET . . . . . m. Tegn. 2.50 

og flere andre Nyheder 

VINTERTID ER BYGGETID 

Modelflyver, se her I 
Nu kan vi levere 

alle Materialer fil Modelflyvning, 
saasom Tegninger, Lister, 

Dope, Lim, Papir o. m. a. 

Prisliste tilsendes gratis. 

,,SKALA" 
Østergade 27 o. G. , Herning 

KRATMO 10 
Motor ønskes til Købs. 

Tilbud med Pris sendes til 

P. Andersen, Svanelundsvej 25, 
Hjørring. 

AEROPLANFINtR 
i 

Tykkelserne 
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

sælges 
Forlang Prisliste 

DANSK AERO 
Christoffer• Alle 81-83 . Søborg 

Legetøjsforretningen "Kæphesten" 
Østerbrogade 108, Øbro 3127 x. 

Alt i Byggesæt samt Reservedele fra 
Dansk Modelflyveindustri. 

De engelske Blade 

AEROPLAN·E 
FLIGHT og 

kan nu ekspederes. 

Udkommer hver Uge og koster 
Kr. 1.65 pr. Hefte. 

Leveres I Abonnement eller enkelte Hefter. 

FLYV's FORLAG - EJVIND CHRISTENSEN 
Vesterbrogade 60 • København V. 

NU har vi igen Lister i alle Maal. 

- Masser af Byggesæt paa lager. -

Trævareforretningen 
Prinsesse Maries Alle 1 . Vester 5341 y 



EN FLYVER BLIVER TIL - XII. 
/ Færdiguddannet - ? 

Da han første Gang kom hjem 
som Fører af en stor Rute

maskine i Lufttrafikken, med alle 
Passagerpladser besat, med Post 
og Fragt, der sammen med Ma
skinen vejede mange Tons, kom 
han til at tænke paa den Udvik
ling, han havde gennemgaaet, og 

den Uddannelse han havde faaet, 
lige fra de første Forsøg med 
Modeller over Svæveflyvning og 
Motorflyvning til Militærflyver og 
nu Trafikflyver: En ganske natur
lig Udvikling, jævnt fremadskri
dende hele Tiden, til han nu sad 
med Ansvaret ikke blot for et 
Luftfartøj til ca. 1 Million Kroner, 
men ogsaa for de Mennesker, der 
var med. 

Det var lange, dejlige Ture, flere 
Timer ad Gangen at føle Luftfar
tøjet lystre de mindste Styrebe
vægelser for at holde det paa ret 
Kurs og Højde, sikker paa at 
Materiellet, Jordorganisationen og 

INTAVA AVIATION PRODUCTS 
SANKT ANNÆ PLADS 13 - KØBENHAVN K. 

Reprasenterende 

DET DANSKE PETROLEUMS AKTIESELSKAB og VACUUM OIL COMP,'NY A/S 

Luftfartøjets Besætning til enhver 
Tid var paa Højde med Situatio
nen. 

Der var ingen Tvivl: Han havde 
lært at flyve, og dog slog det ned 
i ham, at der var meget, han kun 
havde hørt og læst om, men ikke 
lært eller prøvet, f. Eks. Flyvning 
i Ballon, med Helikopter, Reak
tionsapparat og Raket, og al Slags 
Flyvning vilde han godt prøve, 
for man skal lære, saa længe man 
lever I 
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PRIB 
Pr. Aargang Kr. 8,00 
"r. Nummer 50 Øre 

To gode Julegaver 
til alle "airminded" 

HARALD MARTIN 

fl YVE~fJSKI N f N 
CARIT AllDER•HNS fOHlA. C 

Uanset hvor meget man har læst om 

Flyvning, er der Masser af nyt, inter
essan\ Stof i Harald Martins sidste 
Bog: Flyvemaskinen. 

Den er helt helliget Fremtidens Sam

færdselsmiddel og fortæller lndgaa

ende om alt, hvad der har med den 

moderne Flyvemaskine at gøre. Og saa 

er den illustreret med et imponerende 

stort Billedmateriale, lait ca. 125 af 

de nyeste Fotografier og Tegninger, 

hentet allevegne fra. 

Stort Format .. . · ...... Kr. 9.75 

DER ER CHANCER 
I LUFTEN 

CARIT ANDlRSE.NS FORLAG 

Der er Chancer I Luften har Bendt 
Rom kaldt sin nyeste Bog. Og han 
ved, hvad han taler om. Han tror 
paa en eksplosiv Udvikling af Luft
farten og retter med denne Bog en 
Indtrængende Appel til dansk Ung
dom om at kaste sig-over Flyvnin• 
gen og samtidigt se den som et Er
hverv, med de helt store Fremtids
muligheder. 

Bogen er gennemillustreret med en 
Række glimrende Fotografier. 

Stort Format . . . . . . . . . Kr. 8.75 

CARIT ANDERSENS FORLAG 

EJVIND CHRISTENSEN 
BOGTRYKKERI & FORLAG 
Veøterbrogade 60 - Kbbvn. V. 
Tel1. 13.404 • Poetgiro 23.824 
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