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Vi bringer FLYV's Læsere 

vore bedste Ønsker for det 

nye Aar og haaber, at alle 

Grene af Flyvningen snarest 

muligt maa f aa et Opsving 

som aldrig før. 

A/s DÅN S K S H E L L 

Holmens Kanal 7 

København K. Central 9838 
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Sikkerheden i Luften 
jNDENFOR knapt 14 Dage ram-

les europæisk Trafikflyvning 
af flere alvorlige Ulykker. I Nær
heden af Rochef ort i Belgien 
blev en engelsk Trafikmaskine 
ramt af Lynet med 27 Menne
sker om Bord. De omkom alle. I 
Herfortshire styrtede Englands 
hidtil største og mest moderne 
Rutemaskine, en Handley Page 
Stratosfæremaskine, ned umid
delbart efter Starten. To af Eng
lands fineste Flyveeksperter kom 
af Dage. Midt i Maaneden for
ulykkede Svensk Aerotransports 
flyvende Fæstning '> Tome - 6 
Mand blev dræbt. Ogsaa Dan
mark har haft Uheld. Men, tak
ket v~re Luftkaptajn Damm's 
enestaaende Koldblodighed og 
Dygtighed, uden Tab af Menne
skeliv, da han gennem{ ørte en 
Mavelanding paa Blackbush i 
England med Maskinen fuld af 
Passagerer. 

Hvor stor er Sikkerheden i 
Luften? Over Hastighed, Kom
fort og Konkurrencehensyn staar 
dog Sikkerheden. Det er nød
vendigt at se den Kendsgerning 
lige i Øjnene, at disse alvorlige 
Ulykker, indenfor saa kort Tid, 
vil sætte sig dybe Spor frem i 
Tiden. Det nytter ikke i den 
Forbindelse at ty til de altfor 
misbrugte Henvisninger til de 
mange Hundrede Trafikmaski
ner, som hver Time i Døgnet 
Jorden over fuld{ ører Distance
flyvni11ger uden mindste Uheld. 
Det turde derfor være en uhyre 
klog og rigtig Disposition at 
D.D.L., indtil nødvendigt og sik
kert Materiel er skaffet frem, har 
foretaget visse Indskrænkninger 
i Driften. 

De Muligheder, som de flyven
de Fæstninger har skabt for Ci
vilflyvningen stiller samtidig de 
største Krav til Flyvernes Sik
kerhed og det tekniske Mand
skabs Uddannelse og Træning. 
Haarde Nødvendighedshensyn 
umler Krigen har ofte tilladt at 
udelukke samarbejdende Fakto-
1 er, bOm den civile Fly1111ir,g un
der ingen Forhold har Raad til. 
Publikums Tro paa Sikkerheden 
maa ikke vildledes under nogen 
Form. FLYV. 

DANSK MOOELFL YVER UNION 

Januar 1946 19. Aargang 

llclland viser Vimplen 
i Kasfrup ~uffhavn 

Vi skal være lykkelige for vores Lufthavn, siger 
Generaldirektør Albert Plesman. - I Amsterdam 

staar Maskinerne under aaben Himmel 

DET var et meget betydningsfuld Øje. 
blik i den inter-europæiske Lufttra

fiks Historie, den Dag for blot nogle Uger 
siden, da det hollandske Luftfartsselskabs 
imponerende •Skymaster• - en Douglas 
DC4 - brød Snetaagen over Kastrup 
Lufthavn og trods Q.B.L. Vejr landede 
saa elegant som en Sportsmaskine paa en 
skyfri Septemberdag. 

Maskinen kom direkte fra den første 
repræsentative Flyvning paa den genop
rettede Batavia-Rute og førtes hertil fra 
Amsterdam at den danske Pilot, Luftkap
tajn Svend Steinbeck. Blandt de mange, 
som var mødt op i Lufthavnen for at øn
ske Velkommen, saas den hollandske Mi
nister Jonkheer van Lennep og Frue, den 
danske Trafikminister E. M. Elgaard, 
Luftfartsingeniør M. P. Eskildsen, Trafik
chef P. Bech Nielsen fra DDL og den bri
tiske Luftfartsattache Group Captain 
R. W. Hill. 

Som den første, der viste sig i Kabine
døren, var Generaldirektør Albert Ples
man, europæisk Lutttrafiks ubestridte 
Førstemand og KLM's Skaber. Han syn
tes denne Dag helt uberørt af 11 Maane
ders tysk Fangenskab og hilste smilende 
t>aa sine mange Venner fra de store Dage 
før Krigen. Kort efter Ankomsten fortalte 
Generaldirektør Plesman lidt om de Van
skeligheder KLM har haft i de fem Aar 
og ridsede i korte Træk Linierne for 
Fremtiden op. 

- Vi reparerer i Karachi 
- I kan være lykkelige her i Danmark, 

at I har faaet Lov til at beholde denne 
vidunderlige Lufthavn med dens Admi
nistrationsbygninger og Hangarer fuld
kommen intakt, udtalte Plesman. - Kri
gen var svær at komme igennem. Vi mi
stede praktisk talt alt. Tyskerne tog det 
hele, og Lufthavnen i Amsterdam eksiste
rer simpelthen ikke andre Steder end paa 
Landkortet. Maskinerne maa parkeres 
under aaben Himmel indtil videre. KLM 
eksisterede paa en Maade under Krigen 
trods alle Vanskeligheder, idet vi opret
holdt en Rute fra London til Portugal. 
Den skulde gennemføres for enhver 

Pris og blev efterhaanden betegnet som 
Livslinien. 

Med Alvor fortsatte Mr. Plesman: -
Vi maa begynde helt forfra, praktisk talt 
med de bare Hænder, men takkel være 
amerikansk og engelsk Hjælp er del nu 
lykkedes at faa Maskiner. Vi er saa vidt 
fremme, at vi har kunnet genaabne den 
vigtige Indiensrute og allerede i Løbet af 
December er vi inde i regelmæssig Tra
fik. Plesman tilføjer med et stort Smil: 
Jeg ved endnu ikke, hvor vi skal reparere 
Maskinerne, vi har ingen Værksteder, 
men antagelig bliver det i Karachi. I Be
gyndelsen af Februar aabner vi en Rute 
til New York og i Løbet af Foraaret skal 
vi i Gang paa København og Stockholm. 
Flyvningen maa efter min Opfattelse bli
ve international. Vi har haft mange Lan
des Flyvere i vort Selskab paa de store 
Ruter, baade russiske, amerikanske, engel. 
ske, tyske og danske Piloter. Det er mit 
Haab, sluttede Mr. Plesman, at vi snart 
kan flyve frit igen uden Hensyn til Lan
degrænserne. 

K.L.M. Skole for unge Flyveteknikere. 
Efter Præsentationen i Kastrup Luft

havn havde FLYV's Medarbejder en Sam
tale med Direktør J. F. van Oldenborgh, 
der glæder sig til at tage fat paa en lang 
Række forestaaende Ojgaver i Forbindelse 
med KLM's Repræsentation i Danµiark. 
Af den interessante Samtale faar man et 
levende og karakteristisk Indtryk af den 
vældige Indsats, som det hollandske Luft
fartsselskab forbereder i international 
Lufttrafik. 

KLM vil hurtigt søge Oprettelse af Ru
ter paa Nord- og Sydamerika og saaledes 
gøre et Fremstød paa Atlanten, men 
hvorledes de store Ruter vil komme til 
at ligge, og hvornaar der kan sættes ind, 
er afhængig af Fremtiden. Det er et 
Spørgsmaal om tilstrækkeligt Materiel. -
Først maa vi koncentrere os om Ruterne 
paa Indien, udtaler Direktør Oldenborgh. 
KLM har i Amerika afgivet Bestillinger 
paa flere DC-I-Maskiner og de meget mo
derne ,Lockheed Constellation•. 

- Men det kræver vel ogsaa en meget 
stor og stærkt udbygget Organisation at 
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---, 

Fru Ankomsten til Amsterdam efter den første vellykkede Repræsentutlonsflyvnlng 
med »Skymusteren« til Butuvlu. Maskinen blev modtaget af flere Hundrede begejstrede 
!\fennesker. Forneden ses Piloten puu den lunge Tur Parmentier, Direktør Plesmun, For• 

latteren Hans MurUn med Frue og Dr. Slotboom, KLM's Læge, 

deltage i Konkurrencen paa de interna
tionale Distancer? 

- Ja, det gør det saa afgjort . .Jeg kan 
fortælle Dem, at KLM før Krigen havde 
en Stab pna henved 1900 Mand - Tekni
kere og Eksperter, og jeg Inger næppe 
Fejl i den Betragtning, at vi om faa Aar 
skal fan Brug for smnn 10.000 foruden 
Piloter, som vi henter fra alle Lande. 

- For ni give snn mange Eksperter en 
Uddannelse i fuld Overensstemmelse med 
de store Krav vi stiller i KLM, har vi op 
rettet en særlig flyveteknisk Skole i Hol
land. Vi har til Formnalet faaet overdra
get en kæmpemæssig militær Flyveplads 
med store Bygninger, som Tyskerne efter
lod. 

- Hvad var Deres Indtryk af den nor
diske Luftfartskonference her i Køben
havn, hvor ogsan Generaldirektør Ples
man og De selv var Deltagere? 

- 100 pCt. Sukces, siger Direktør 01-
denborgh uden mindste Tøven. Vi var 
enige om de væsentligste Ting, men iøvrigt 
var Konferencen jo af ren forberedende 
Natur. Der forestaar endnu et meget stort 
Arbejde med en endelig Tilrettelæggelse 
af Trafikplaner og Prisoverenskomster, 
forinden vi naar til det gode Samarbejde 
med de skandinaviske Selskaber, som 
Konferencen i saa rigl Maal afgav Løfte 
om, 
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AKTIESELSKABET 

VARDE STAALVÆRK 
VARDE 

ST AALSTØBEGODS 

- S. M. S T A A L -

ELEKTROSTAAL 

Luftfartsselskabet 
og Luftfartsvæsenet 
Det er ikke noget ualmindeligt Fæno

men, at der selv indenfor luftfartskyndige 
Kredse hersker Tvivl om, hvad der er 
Luftfartsselskab, og hvad der er Luft
fartsvæsen. Det vil manske derfor være 
pna sin Pinds ganske kortelig at klarlæg
ge, hvad de1 er henholdsvis Luftfartssel
skabets og Luftfartsvæsenets Virkeom
raader. 

Luftfartsselskabet er et privat Selskab, 
der er koncessioneret til at drive erhvervs
mæssig Lufttrafik, og som til Drift af 
sine Ruter oppebærer en fast, aarlig Sub
vention fra Staten. Da Luftfartsselskabet 

er det eneste, der oppebærer en snadnn 
Subvention, er Selskabet med Rette af af
døde Minisier Fisker blevet betegnet som 
•vort nationale Selskab •. 

Luftfnrtsvæsenet fører ud fra sikker
hedsmæssige Hensyn Kontrol med Selska
bets Materiel og Personel og i del hele 
Tilsyn med Overholdelsen af de for Luft
farten foreskrevne Reglementer og Be
stemmelser m. v. Luftfartsvæsenet yder 
endvidere Selskabet sin Bistand gennem 
den under Luftfarlsvæsenet etablerede 
Flyveledertjeneste, Flyveradioljenesle og 
Flyvevejrtjeneste. Endelig henhører un
der Luflfarlsvæsenet Lufthavnen ved Ka
strup, der ejes og drives af Staten, og 
som administreres af en særlig Havnetje
neste, til hvilken Luftfartsselskabet -
ligesom andre Selskaber - betaler Afgif. 
ler for Landinger samt Afgift for Leje uf 
Rum i Hangarer og for Leje af Lokaler i 
Hovedbygningen m. v. 

Luftfartsvæsenet driver ultsaa i k k e 
Lufttrafik; det gør Luftfnrtssclskubcl; og 
Luftfartsselskabet driv~r ikke Lufthav
nen; det gør Luflfartsvæsenel. 

Luftfartsselskaberne har deres interna
tionale Sammenslutning • International Air 
Trafic Association • , efter Forbogstaverne 
forkortet kaldet J.A.T.A. Som del vil erin
dres, holdt Sammenslutningen for nylig 
pal>. Havanna sil første Møde efter Krigen, 
hvor en Reorganisation af Sammenslut
ningen vedtoges. Luftfartsselskabet var 
pan Mødet repræsenteret ved sin For
mand, Ingeniør Per Kampmann, og ved 
sin administrerende Direktør, Direktor 
Lybye. 

De statslige Luftfartsmyndigheder har 
paa tilsvarende Mande deres Sammenslut
ning: •Commission Internationale de Na
vigation Acrienne c, efter Forbogstaverne 
forkortet kaldet C.I.N.A.; Sammenslutnin
gen holdt sit første Møde efter I{rigen i 
August i London, hvor Danmark var re
præsenteret ved Undertegnede, der er 
Danmarks Repræsentant i C.I.N.A., og 
som var Commissionens Præsident paa 
Mødet i København i Juni 1939, samt ved 
Chefen for Luftfartstilsynet, Luftfartsin 
geniør M. P. Eskildsen. Ogsaa C.I.N.A. 
ventes rekonstrueret overensstemmende 
med Vedtagelserne paa Chikago-Model i 
December f. A. 

Lufhavnen ved Kastrup hører allsna 
under Luftfartsvæsenet, der har taget Ini. 

• lialivet til Anlægget af de nye Startbaner 
og til det Forslag til Udvidelse af Lan
dingsaralet, hvortil Regering og Finansud
valg i disse Dage har bevilget 6½ Million 
Kroner, og til de Planlæggelser, der for 
Tiden finder Sted angaaende Opførelse af 
nye Hangarbygninger med tilhørende 
Prøvestand og Kontorbygning, Opførelse 
af en Varmecentral, Udvidelse af Hoved
bygningen, Forlængelse af Startbanerne, 
Tilvejebringelse af en bedre Vejforbin
delse fra Havnen til Byens Cenrum m. m. 

Luftfartsvæsenet og Luftfartsselskabet 
har, som det vil ses af ovenstaaende, hver 
sine betydningsfulde Opgaver, og begge 
arbejder - og det glæder mig at kunne 
sige i bedste Forstaaelse - paa Fremme 
af dansk Luftfart og paa at sikre Dan• 
mark den bedst mulige Position i den in
ternationale Luftfart. 

Knud Gregersen, 
Direktør for Statens Luftsfartsvæsen. 



Kastrup eller Karup som nordisk Trafikcentrum? 
En Henvendelse Ul Trafikministeren 

og nogle sagkyndige Udtalelser. 

I jydske Luflfartskrese har man i den 
seneste Tid taget livlig Del i Diskus

sionen om den projekterede Udvidelse af 
Kastrup Lufthavn. Paa Baggrund heraf 
har man med voksende Interesse fulgt 
Regeringens Planer med Hensyn til Op
rettelse af Slats-Lufthavne ved visse stør
re Provinsbyer, og man har endog i en
kelte Tilfælde fundet Udtryk for den op
timistiske Betragtning at et jydsk Luft
trafik-Centrum maatle have naturlige 
Forudsætninger for at gøre Kastrup Ran
gen stridig som internationalt Knude
punkt. 

Den stigende Interesse har sidst mani
festeret sig i en Henvendelse til Trafik
ministeren fra Viborg Erhvervsraad. Man 
har her ønsket den af Tyskerne efterladte 
Flyveplads ved Karup med i Overvejel
serne, idel det hævdes, at Karup med sit 
70 Kvadratkilometer store Omraade, 
Hangarbygninger og vældige Startbaner 
er velegnet som Centrum for Hovedluft
linierne til Nordeuropa, 

FLYV har forelagt det interessante 
Problem for Sagkundskaben. Saaledes 
udtaler Luftfartsingeniør M. P. Es k i I d
s en følgende: 

- Kunde De tænke Dem, at Englænder
ne under normale Forhold i Trafiken paa 
London anvendte en Flyveplads i Midt
england eller Stockholms Lufthavn an
bragt i Skaane? Næppe -. Af luftfarts
mæssige Hensyn maa man naturligvis 
sørge for, at de internationale Luftlinier 
løber sammen saa tæt ved Hovedstaden 
som muligt. Noget andet er, at man ved 
Hjælp af sekundære Lufthavne maaske 
kan knytte Forbindelser til vigtige Indu
stri- og Forretningscentrer andre Steder 
i Landet. 

Det er jo i høj Grad forstaaeligt, at Jy
derne ønsker at være med. 

Ingen Berettigelse I Centrallufthavn 
paa den jydske Hede. 

Hvad Karup angaar, fortsætter 
Luftfartsingeniøren, er det saaledes, at 
Tyskerne jo indrettede den til rent mi
litære Formaal. Saa vidt jeg husker har 
den ligesom Flyvepladsen ved Aalborg tre 
Startbaner; men man kan imidlertid ikke 
uden væsentlige Ændringer benytte en 
militær Flyveplads i den civile Luftfarts 
Tjeneste. Af Camoufleringshensyn an
bringes Hangarer, Værksteder og Admi
nistrationsbygninger spredt over Terræ
net - derfor har de militære Flyveplad
ser saa store Arealer. I den civile Lufttra
fik maa man tage skyldigt Hensyn til det 
økonomisk hensigtsmæssige. Radiotjene
ste, Vejrtjeneste og de øvrige Sikker
hedsfunktioner maa her ligge koncentre
ret uden for store Afstande til Admini
strationsbygninger. Det er meget store og 
kostbare Anlæg, der kræves gennemført. 
Jeg kan paa ingen Maade se Berettigel
sen af en stor Central-Lufthavn midt paa 
den jydske Hede, Vi har jo tilmed en ud
mærket Lufthavn i Kastrup. 

Trafikchef P. B e c h N i e 1 s en i DDL 
er heller ikke ubetinget enig i Karup
folkenes Synspunkter. 

Lufthavnen ved Karup ligger jo blot 

en Times Flyvning fra Hovedstaden. Det 
kan ikke have nogen Betydning for Rute
maskinerne paa de internationale Linier 
al gaa ned her. Skal der mellemlandes 
paa de transallantiske Forbindelser, maa 
det blive i Irland eller Skolland. 

Derimod kunde Karup maaske anven
des som Undvigelseshavn, men det er jo 
et andet Spørgsmaal, om det kan betale 
sig at holde en fa st uddannet Besætning 
her med Radio- og Luftmeldetjeneste i 
Betragtning af, at man ved Aalborg faar 
en trafikeret Lufthavn Klasse A og med 
fast Personale. w. n. h. 

(JJJ, Mje f1a1t 
H VORDAN vil det gaa med 

Flyvningen i det nye Aar, 
ui er kommet ind i? Desværre 
er det jo vanskeligt at f 01wlsige 
noget, men ui har i det mindste 
Lou til at ønske, og FLYV's Øn
sker for dansk Flyvning er man
ge og store - men alligevel ikke 
større end at der skulde være 
Muligheder for at opfylde dem. 
l seks lange Aar har Flyvningen 
herhjemme været lammet, bort
set fra Det Danske Lu{ tfartsel
skab.~ Trafik paa enkelte Lu{ tru
t er, men al den øvrige Virksom
hed i Luften har ligget stille. In
teressen for Flyvning i dens 
forskellige Former har imidler
tid ikke ligget stille, den har 
tværtimod haft en Opblomstring 
som aldrig tidligere, og Tusin
der af Unge har sluttet sig til de 
f lyvebegejslredes Kreds takket 
være el stort og fortjenstfuldt 
Arbejde fra Unionernes Side. 
Derfor ønsker vi, al det Aar, der 
nu er begyndt, maa give alle 
disse trofaste flyvebegejstrede 
Lejlighed til at faa deres store 
Drøm opfyldt: at komme i Gang 
med praktisk Flyvning snarest 
muligt. Det samme Ønske gæl
der alle de militære Flyvere, 
hvis Vinger har været slækket i 
saa mange Aar, og alle de civile 
Erhvervsflyvere, der b1 ænder af 
Iver efter al komme i Lu{ ten 
igen. 

l Haabet om at all dette maa 
gaa i Opfyldelse, ønsker vi vore 
Læsere et glædeligt Nytaar. 

FLYV's Redaktion. 

NYT 
fra 

DANSK FLYVNING 
Ny Generalinspektør og ny Chef for 

Hærens Flyvertropper. 
Oberst T. P. A. Ør u ro er fra den 12. 

December 1945 at regne udnævnt til Ge
neralinspektør ved Hærens Flyvertropper. 
Fra samme Dato er Ol>erst Ta~e Ander
s e n blevet udnævnt til Chef for Hærens 
Flyvertropper. 

Nedsatte Flyvepriser. 
Som Følge af reducerede Benzinpriser 

har DDL kunnet nedsætte Taksterne be
tydeligt paa de indenlandske Ruter. Til 
Rønne flyver vi nu for 50 Kr. i Stede! 
for 60 Kr. og paa Aalborgruten er Prisen 
nedsat fra 75 Kr. til 65 Kr. 

Flyveplads ved Brøndbyvester, 
Efter langvarige Forhandlinger, som 

endnu ikke er afsluttet, har Københavns 
Kommune taget Skridt til Anlæggelse af 
en Flyveplads for Privat- og Sportsma
skiner ved Brøndbyvester. Planerne mø
der en Del Modstand, men bliver Projek
tet gennemført, regner man med at faa 
en Flyveplads med en Udstrækning af 1 
Kilometer paa hver Led. 

Sukker i Benzinen. 
Under Besættelsen var mange af den 

Opfattelse, at Sabotører ofte havde hin
dret Flyvemaskiner eller Biler i at starte 
ved at komme Sukker i Benzinen. Køben
havns Brandvæsen har i Samarbejde med 
D.D.P .A. gjort nogle interessante Forsøg, 
som viser, at Benzin ikke kan ødelægges 
ved Sukkertilsætning. Derimod kan Suk
ker saavel som ethvert andet kornet Ma
teriale muligvis i Motorer af gammel Mo
del rent mekanisk bevirke en Tilstopning 
af Tilførselsvejene. 

Ændringer I DDL's Tider. 
Ruten til Rønne flyves nu kun een 

Gang daglig. Start fra København Kl. 
9.00 og fra Rønne Kl. 10.20. Eftermid
dagsturen til Aalborg bortfalder og Tider
ne bliver herefter: Afg. København Kl. 
8.00, i Aalborg 8.55, i Gøteborg 10.00. 
Modsat flyves fra Gøteborg Kl. 16.00, i 
Aalborg 16.35 og tilbage i København 
18.00. Jyderne kan saal'edes faa 6 Timers 
Ophold i Gøleborg. Londonruten er 
uforandret. 

DDL Ul Foraaret, 
Til Forauret og hen paa Sommeren vil 

DDL disponere over 6 moderne DC3'ere. 
De to flyvende Fæstninger skal indgaa i 
Driften paa Amerika, men vil senere bli
ve afløst af to Skymasters af DC4-Typen. 

Luftfartskonference i København. 
For første Gang siden Befrielsen mød

tes Repræsentånter for de nordiske Luft
fartsselskaber og det hollandske Luft
fartsselskab til Kongres i København. 
Kongressen varede to Dage, men kan kun 
betragtes som orienterende. 

* 
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British Overseas Airwnys har bestilt 
et større Antal Tudor I, og sanvidl man 
kan forstaa, er del Meningen al disse nye 
Trafikluftfartøjer skal anvendes bande 
paa Empire-Ruterne og paa Strækningen 
over Nordtlanten. 

De Havllland Dove. 
Paa De Havilland Aircraft Co.'s 25-Aars 

Dag, den 15. September 1945, foretog 
Firmaets nye, lette Trafikflyvemaskine 
sin første Flyvning, 

Avro Tudor. 

De Havilland Dove er et lavvinget Me
talmonoplan med Plads til 8- 11 Passage
rer foruden en Besætning paa 2 Mand. 
Det er beregnet til mindre Luftruter, 
bl. a. saakaldte Fødeluftruter til de større 
Luftruter. Det er udstyret med to De Ha
villnnd Gipsy Queen 71 Motorer hver paa 
330 HK (i Starten). og man har lagt stor 
Vægt paa, at Luflartøjct kan flyve pna 
een Motor alene. Fuldt lastet er det snn
ledes i Stand til nt kunne slige til 2135 
m med en Hastighed pan 36.6 m pr. Mi
nut med een Motor arbejdende pnn nor
mal Stigekraft. Gipsy Queen Motorerne 
er udstyret med trebladede De Hnvillnnd 
•constant-speed« Propeller. Understellet 
er trehjulet og indtrækkeligt. 

Nye engelske Trafikflyvemaskiner II 
A F de nye engelske Trafikflyvema

skiner, som er ved at blive bygget 
efter Krigen, har seks forskellige Typer 
allerede været i Luften; to andre - beg
ge store Lufllinere - vil have overstaael 
deres før~le Prøveflyvninger ved Nylnars
tid; to Typer er ved al blive seriefrem
slillel, og syv andre er ikke langt fra al 
være færdige. Pna mindre end fire Maa
neder efter Afslutningen af Krigen med 
Japan har den britiske Luftfarlsindustri 
visl, at den til Trods for mange Besvær
ligheder, har været i Stand til at omstille 
sin Produktion efter Fredstidens Krav. 

I omtrent otte Aar har britiske Flyve
maskinekonstruktører næsten udelukken
de været beskæftiget med Fremstilling nf 
militære Luftfartøjer, og de har stadig
væk et ret stort Arbejde med llygning af 
militære Flyvemaskiner; men ikke desto 
mindre er man i fuld Gang merl Arbejdet 
paa de mange nye Trnl'ikflyv<'maskine
typ~. 

A vro Tudor I, 
Firmaet Avro, der er verdensberømt 

for sine Laneasier Bombere, har frem
stillet en hurtig, luksuøst udstyret Luft. 
liner tf) Anvendelse over lange Distancer, 
bl. a. Nordatlanten, og den har faaet 
Typebetegnelsen Tudor I. 

Del er et lnvvinget Metalmonoplan 
med en Spændvidde paa 36,58 m, en 
Længde paa 24,23 m og en Fuldvægt pna 
33.966 kg. Den er udstyret med fire Holls
Royce Merlin 100 Motorer hver paa 1850 
HK, og det er den første britiske Trafik• 
flyvemaskine, som ·er bygget med t1yktæt 
Kabine. Avro 688, som er Fabrikkens 
Typebetegnelse for Tudor I, foretog sine 
første Prøvel'lyvninger den 14. Juni 1945, 
og de forløb overmande tilfredsstillende. 

Luftfartøjet har et næsten fuldendt 
aerodynamisk Udseende med en meget 
smuk slromlinieforme Krop. Bæreplaner
ne, som har et Planareal paa 132 m2, er 
tilspidsede og anbragt i let Pilform. I 
Modsætning til Typerne Laneastrian og 
York bestanr Halepartiet paa Tudor I 
kun af en enkelt Halefinne og Sideror. 
Motorerne er anbragt paa Undersiden af 
Bæreplanet. Understellets Hjul kan træk
kes ind i de inderste Motorgondoler. 

Kroppen, der udvendig er helt glat, er 
indreilet pan følgende Maade: 

Helt forude er der Plads til to Flyvere; 
derefter følger FlyvPmekanikerens Rum 
samt Plads for Navigatør og Radiotele
grafist. Agten for Besætningens Plads 
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findes et Post- og Godsrum, og derefter 
kommer Passagerkabinen, der er delt i 
tre Afdelinger, hver med Pinds til fire 
Passagerer, der sidder to paa hver Side 
af en Midtergang. Om Natten kan Passa
gerrummene indrettes med fire Køjeolad
ser i hvert. Helt Agterude er Toilet og 
Køkken. 

Den luksuøst udstyrede Kabine er ind
rettet til Flyvning i Højde paa indtil 
7.600 Meter. Under Prøveflyvningerne vi
ste det sig, at Tudor I med 12 Passagerer, 
10,56 m3 Gods (2.617 kg) samt 14.067 1 
Brændstof og Olie (ialt 10.655 kg) havde 
en Rækkevidde paa 6.512 km ved en Gen
nemsnitshastighed paa 368 km/T, eller en 
Rækkevidde paø 5.264 km ved en Hastig
hed paa 472 km/T. Disse Opgivelser gæl
der for Flyvning i 7.600 m. Med en 
Fuldvægt pan 29.931 kg var den mest 
økonomiske Marchhastighed 284 km/T i 
3000 m, 312 km/T i 4.500 m og 368 
km/T i 7.600 m. Slør~te Hastighed i 7.000 
m var 480 km/T. 

Kroppen, som har en indvendi~ Højde 
paa 1,59 m og en Bredde paa 1.37 m, hnr 
to Bai:agerum, et forude under Førerrum
met og et helt agterude. Passngerknbinen 
har normalt Pinds til 8 Personer. men 
ved at sløjfe Toilettet og det bageste Ba
i:ai:erum kan der indrettes Plads til yder
ligere 3 Passagerer. 

De nærmere Data for Dove er følgende ; 
Spændvidde 17,4 m, Længde 12,0 m, Høj
de (til øverste Punkt paa Sideror) 3,96 
m, Planareal 31,1 m2 • Fuldvæi:t (med 8 
Passagerer) 3.632 kg (omfattende bl. a. 
323 1 Brændslot til en Flyvestrækning pna 
805 km), største Hastighed 350 km/T, 
Marchhastighed ved Jorden 241 km/T og 
i 3050 m 273 km/T. 

AIRSPEED AMBASSADOR 
Alrspeed's nye Trafikflyvemaskine er beregnet til Brug for den lnterkonHnentale Luft
trafik over Strækninger paa 400 Hl 2400 km, hvor den skal kunne medføre 40 Passage
rer. Kroppen er udstyret med Trykkabine til Flyvning I Højder paa ca. 6000 m. Dens 

MarchhasUghed er 386 km/T. 



MILES og AUSTER 
præsenteres i Danmark 

CHEFPILOTEN fra Taylorcraft Fabrik
kerne, Squadron Leader Geoffrey Ed

wards, demonstrerede forleden i Kastrup 
Lufthavn for en større Kreds af Flyvein
teresserede den nye tresædede Udgave af 
den berømte AUSTER Artilleri Observa
tionsmaskine, der havde saa stor Succes 
under Krigen. 

Maskinen, der forener et ualmindelig 
elegant Ydre med en robust Konstruktion, 
vakte den allerstørste Interesse. 

----- • Squadron Leader Edwards demonstre
rede Maskinens Flyveegenskaber i en ele
gant Opvisning af Luftakrobatik. Af de 
mange Fordele, der foruden at gøre Au
steren til den ideelle Privatflyvemaskine, 
i særlig Grad gør den velegnet til Skole
maskine, kan nævnes Plexiglastaget, der 
giver 360 Graders Sigtbarhed, hvilket i 
høj Grad forøger Sikkerheden under Start 
og Landing og tillige under Flyvning i 
Nærheden af Flyvepladsen. 

Miles Magister I. 

Desuden kan Austeren tage 300 kg Nyt
telast, hvilket vil sige 3 Passagerer plus 
Bagage. Dens Marchhastighed er 165 
km/T., Maksimumhastigheden 200 km/T., 
medens Landingsfarten kun er ca. 60 
km/T. Prisen paa denne lille lækre Ma
skine er 18700 Kr. ah Fabrik. 

Kaptajn Jørgen Edsl;>erg, der for kort 
Tid siden fløj til London i en Miles Mes
senger med Sp<>rtsflyveklubbens Formand, 

Landsretssagfører Børge Moltke-Leth som 
Passager, er nu vendt tilbage til Kastrup 
i en Miles Magister, en aaben tosædet 
Træningsmaskine af 11amme 1ypr, som blev 
benyttrt unrler 1 ræningen af H.A.F. Piloterne. 

Under Hjemturen fra Liibeck tvang en 
tæt Tange Kaptajn Edsberg til at foretage 
en Mellemlanding i Nærheden af Haslev. 
Maskinen viste her ~me fremragende Fly
veegenskaber, idet det ved Opmaaling af 
Landingssporene viste sig, at den var lan
det paa 23 m. 

Under Flyvekonstruktør George Miles's 
Besøg i Danmark for nylig foretog han en 

Landing paa en af Merløsegaards Marker, 
hvor Forpagter Høegh-Guldberg, der selv 
er gammel Marineflyver, for at markere 
Vindretningen havde lagt et Landings-T 
ud. Blandt de forskellige Honoratiores, 
der var indbudt for at modtage Flyve
konstruktøren, var en Præst fra Merløse, 
der vel vidende, at Korset paa Kirkeskibet 
vender Øst-Vest, nidkært - uden Forpag
terens Vidende - drejede Landings-T'et 
i denne Retning og ud af Vinden. Senere 
paa Dagen fløj Præsten med George Miles, 
der herved fik Lejlighed til at forklare 
Præsten Hensigten med et Landings-T. 

\ · 1946 
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,,PATH-FINDER-FORCEN" 
DET hænder undertiden, at man mø

der en R.A.F. Flyver, der under den 
almindelige Flyvevinge paa venstre Side 
bærer endnu et Flyveemblem, meget min
dre end det førstnævnte og forgyldt. Det 
sidder paa Klappen til venstre Brystlom
me. Del ligner i Udseende og Størrelse 
nærmest den Øm, der sidder i R.A.F.'s 
Hueemblem. 

Naar en Flyver bærer et saadant Em
blem, markerer det, at han tilhører eller 
har tilhørt Path-Finder-Forcen. 

Da sikkert mange har hørt Navnet paa 
denne Styrke nævnt adskillige Gange 
uden rigtigt at vide, hvad del drejede sig 
om, skal i det følgende Anrsagen til dens 
Opstaaen og dens Opgave indenfor Bom
ber-Command kort omtales. 

I Begyndelsen af Krigen fandtes kun 
faa Bombeluftfartøjer i England. Det er 
en Kendsgerning, al der ved Krigens Be
gyndelse kun var een Bomber-Gruppe ud
styret med 2-Motores Whitley Bombeluft
fartøjer, hvor Besætningerne var trænet i 
Nntflyvning. Alle de andre BomLegrupper 
maalle omskoles til Natflyvning, hvor Na
vigationen spiller en meget stor Rolle. 

Eflerhaanden som Tiden gik tog Bomb
ningen til, men til Trods for gode Rap
porter fra de hjemvendte Bombebesætnin
ger, var det en Kendsgerning, at Træf
ningen i l\fanlomraadel gennem~n illigl 
var meget ringe. Besætningerne havcle 
svært ved selv at tro paa dette, men Fo
tografierne beviste det, og der syntes ikke 
at kunne gøres meget herved. 

Et planlagt Angreb i større Stil var en 
ukendt Ting paa den Tid. Angrebene l>lev 
foretaget af enkelte Grupper, ,Jer arbej
dede hver for sig. 

Navignlionsslandnrden dengang kan 
ikke sammenlignes med hvad rlen er i 
Dag. Det viste sig især vanskeligt de sid
ste 30- 50 km i Nærheden af Maalrt. Del 
syntes temmelig nemt for Bombenavign
tørene ni komme saa langt, men de sidst.:? 
30-50 km voldte dem store Vnnslc•~lig
heder, snaledes at kun relativt fan r,f de 
angribende Luftfartøjer nnaede frem til 
Maalet. 

Paa delle Tidspunkt havde Bomber
Commnnd ikke mange Hjælpemidler der
til, fordi •lhe Boffins • (det er Slangud
trykket for > the back-room-boys • hvilket 
igen var Betegnelsen pna de Videnskabs
mænd, der udfandt mange af de Hjælpe
midler, der blev anvendt under Krigeni 
endnu . ikke var fremkommet med ret 
mange af de utrolige Opfindelser de se
nere udformede. Det drejer sig bl. a. om 
el Nnvigalionshjælpemiddel som •G
boxen c, der for ikke snn længe siden for
bavsede Verden, da Oplysninger om den 
kom offentligt frem. 

Man kan sige, at i Slutningen af 1941 
begyndte Nøjagtigheden at lage Form, 
men Anstrengelserne var sjældent ko-or
dinerede sanledes, at de rigtigt planlagte 
Angreb var isolerede Tilfælde. 

Et af de første var Angrebet paa Re
nault Fabrikkerne Natten til 3. Marts 
1942, hvilket resulterede i, at Produktio
nen standsede i 3% Maaned. 
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Af Kaptajnløjtnant P. Zigler 

Paa Grund af Planlæggelsen blev delte 
Angreb ledet efter et fuldstændigt Skema 
med det Udfald, at det resulterede i en 
udtalt Forøgelse af Bombevirkningen. 

San fulgte det historiske Raid paa Køln 
den 31. Maj 1942. Den Bombetonnage, der 
blev anvendt var paa ikke mindre end 
1700 Tons, et fænomenalt Tal paa den 
Tid, og af hele Bombelasten. der blev 
kastel, faldt en saa stor Procentdel i 
Maalomraadet, at Bombevirkningens Re
sultat var af tilsvarende voldsom Virkning 
som Raidets Størrelse. 

Men stadigvæk var disse organiserede 
Raids Undtagelsen i Stedet for Reglen. 
Grunden til disse daarlige Resultater er
kendtes. Der var ingen samlet Ledelse. 
Alle de Luftfartøjer, der opererede, gjor
de delle uafhængigt af hverandre, og 
planlagte Togter var ikke normalt. 

For at skaffe sig den fornødne Ledelse 
blev ,Path-Finder-Forcen« dannet den 
15. August 1942. 

De bedste Eskadriller i Bomber-Com
mand blev kæmmet for deres bedste Be
sætninger og disse Mænd fik Lejligheden 
til at melde sig frivilligt til P.F.F. P.F.F. 
er saaledes en Del af Bomber-Command 
til Hjælp for Bomber-Command. 

Til Organisator og Leder af denne Styr
ke faldt Valget uden Tøven paa Vice-Air
Marshall D. C. T. Bennet, om hvem det 
sagdes, at han kendte hver Mands Job 
under sig bedre end Manden selv. Han 
har iøvrigt forfattet nogle af de bedste 
Bøger, der findes vedrørende Luftnavi
gation. 

Da P.F.F. var dannet blev alle Oplys
ninger vedrørende Bombning samlet og 
siet saaledes, at el pnalideligt Materiale, 
paa hvilket der kunde bygges, fremkom. 
De allersidste Opfindelser fra • lhc Bof
fins • blev anvendt og Fyrværkeri Fabrik
kerne paatog sig at fabrikere de forlangte 
Arter af Maalafmærkningsblus. 

Dn Forberedelserne var færdige, fandt 
og afmærkede P.F.F. Mainz i August 
1942 med del Resullat, at Bomberstyrken 
regi~trrr<'rie dt>n hoj,·ste T, æffcrproct>nt i 
et Maalomraade, der hidtil var opnanet. 

Saaledes fortsattes del, og P.F.F.s Tek
nik forbedredes, og nye Opfindelser blev 
taget i Brug. Køln blev igen bombet med 
endnu større Resultat end sidst. Den 12. 
Maris 1943 blev Krupp i Essen bombet. 
Hidtil havde de periodiske Bombninger 

Fly,nlngens For,lkrlnger - Alle ForsikrInger 

A. JESSEN & CO.s Eftf. 
Assurandører 

V. Thomsen Otto Thomsen 

VESTER PORT 
C. 9119 - 9596 

Midlertidig Adresse: Hammerlchsgade 14 

af Ruhrdistriktet været uden praktisk 
Virkning, hvorimod Antallet af mistede 
Luftfartøjer havde været stort. Ved dette 
Raid led Krupp saa stor Skade, at dets 
Virksomhed reduceredes i Maaneder. 
Ikke mindre end 83 pCt. af Bombelasten 
registreredes som direkte Træffere. 

Gennem de Erfaringer man fik ved dis
se Raid i Forbindelse med andre Erfarin
ger, naaede man Resultater, som ingen 
havde drømt om i Begyndelsen af Kri
gen. 

En Træfning paa 60 pCt. af Bombe
lasten i Maalomraadet regnes for el daar. 
ligt Resultat. Genncmsnilsresullatcrnc lan 
paa omkring 80 pCI. og kun Hesullalcr 
paa 90 pCt. og derover blev regnet for go
de Raids. 

Man faar kun del i Begyndelsen nf Ar• 
tiklen omtalte Emblem, naar man har 
kvalificeret sig gennem et Minimum af (i 

heldige Maalnfmærkninger samt en Eksa
men, hvor Fordringerne opstilles af andre 
indenfor denne operationelle Kal.egori. 
Æren ved at bære delte Emblem er en 
stor Ansporing for Bomber-Commands 
Besætninger til at søge Optagelse i 
P.F.F. Normalt er dette Emblem en mid
lertidig Tildeling, og naar en Flyver for
lader P.F.F., leveres det normalt tilbage, 
men hvis man har klaret sig særlig godt 
som Palh-Finder faar man sædvanligvis 
Lov til at bære Emblemet til Stadighed. 

Besætningerne, der udvælges til P.F.F., 
optages paa en P.F.F. Træningsskole, 
hvor det er nødvendigt at arbejde haardl 
for at følge med. 

Lærerkræfterne ved en saadan Skole 
har gennemsnitligt selv foretaget omkring 
60 Operationstogter. 

, Paalidelighed og Effektivitet« er 
P.F.F.s Motto, men sammen med det føl
ger to andre vitale For~krifter nemlig: 
•Nøjagtighed og Præcision •. ,Jo mere 
man tænker derover, desto mere forstnnr 
man deres Betydning. 

Bombetogter planlagdes til de mindste 
Detaillcr. Nojaglighcds- og Pnech ions
grænserne sattes til en Standard af 10 Se
kunder, d.v.s. al h,·crt Luftfartoj sogle al 
xære over l\Iaalcl paa dets fastsatte Tid, 
og en Margin pan 10 Sekunder kun
de akcepleres, ikke saadan at forstaa, al 
det betragtes som godt nok, men der er 
visse fysiske Begrænsninger som det næ
sten er umuligt al forbedre. 

Tag for Eksempel et Luftfartoj, der 
flyver med en Marchhastighed af 450 km 
til et Maal, der er 1200 km væk, folgende 
en Rute, hvor det udsættes for Vindstyr
ker med forskellig Retning og Hastighed, 
men navigeret og fløjet pna en san noj 
aglig Mande, at det er i Maalomraadcl 
indenfor 10 Sekunder af den fastsatte Tid. 
En saadan Nøjagtighed synes umulig, 
men det kan gøres, og det er blevet gjort. 
Alle de , gamle« Path-Findere, der har 
gjort det og selv har staaet Ansigt til An
sigt med tusinder af Vanskeligheder, 
staar nu til Raadighed med Raad og Er
faringer til de nye Elever. 

Det er ikke uden Grund, at •Path-Fin
der-Forcen «s operationelle Standard reg. 
nes for den højeste i Verden. 



SKANDINAVISK AERO INDUSTRI Afs 

ønsker FL YV's Læsere et 

Vi haaber, at 1946 vil bringe den længselsfuldt 

ventede Fremgang for Civilflyvningen i Danmark 

og vi er rede til at yde vor Medvirken hertil. 
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Fire britiske Flyvemaskinetyper 
fra den "hemmelige Liste". 

De nyeste engelske. militære Flyvema
skiner der hidtil har været paa den •hem
melig~« Liste, men som nu e~ blevet fri
givet, er Handley Page H al I fax AIX, 
General Aircraft H a m i I ca r, Taylor
craft A u s t e r V og Fairey F i r e f I y 
F. Mk. IV. 

A IX er en ny Udgave af Halifax Bom
beren, og den kan enten anvendes som 
Bomber eller til Transport af Faldskærms
tropper. I sidstnævnte Tilfælde kan den 
medføre en Besætning paa seks Mand, 16 
fuldt udrustede Faldskærmssoldater samt 
to Hjælpere (for Faldskærmssoldaterne). 
Den er udstyret med fire Bristol Hercules 
XVI luflkølede Stjernemotorer hver paa 
1.675 HK, som giver Luftfartøjet en stør
ste Hastighed (med fuld Last i 7000 m) 
paa 512 km/T. 

Hamilear, som er el Transportglideplan, 
er blevet udstyret med to Bristol Mercury 
XXI Motorer. Hamilcar skal startes ved 
Hjælp af Flyvemaskineslæb, men naar 
den først er kommet i Luften, kan den 
selv fortsætte Flyvningen med en Hastig
hed af 192-232 km/T. Med normal Ben
zinbeholdning kan den flyve en Stræk
ning paa 1128 km. 

Auster V er en af de saakaldte Sports 
flyvemaskiner, og dens Forgænger, Auster 
IV, har under Krigen været meget an
vendt til Rekognoscering, Forbindelsestje
neste m. m. Den nyeste Auster-Type er 
udstyret med en 130 HK Lycoming l\Iolor, 
der giver den en Hastighed paa 179- 238 
km/T. 

Fireflay F. Mk. IV anvendes af Marinen 
som Jager og til Rekognoscering. Den er 
udstyret med en Rolls-Royce Griffon 72 
Motor paa 2,300 HK (i ca. 4.500 m). Den 
største Ha5tighed er 618 km/T. 

R.A.F. i Arbejde med Lufttransporter. 
I Tiden fra Oktober 1945 til Maj 1946 

faar R.A.F.'s Maskiner noget at bestille, 
idet de skal transportere en. 1 Million 
Mand og en. ¾ Milllon Tons Gods. 
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Piper Cup Skycoupe 
Luftens tosædede Bil. 

Det amerikanske Flyvemaskinefirma 
Piper Aircraft Corporation har bragt en 
ny Privatflyvemaskine paa Markedet. Den 
hedder Piper Cub Skycoupe, og er en 
hypermoderne Flyvemaskine til privat 
Brug. Den har en lukket Kabine, hvor 
Fører og Passager sidder ved Siden af 
hinanden, og der er Adgang til !\faskinen 
gennem en Dør forude. Halepartiet bæres 
af to Haledragere, og Motoren (110 HK) 
er anbragt bagude i den korte Krop. 
Skycoupe har faste Spalteklapper og Lan
dingsklapper. 

Kroppen er beklædt med Aluminium. 
Bæreplanet med Krydsfiner og Lærred. 
Fast, trehjulet Understel. Bæreplanets 
Spændvidde 9,14 m, Kroppens Længde 6,4 

m. Største Hastighed 176 km/T, March
hastighed 160 km/T; Landingshastighed 
76,8 km/T. 

Bliver Helikopteren Fremtidens Privat
luftfartøj? 

Mange Fly,vemaskinekonstruktører spaar 
Helikopteren en meget stor Fremtid som 
den private Mands Luftfartøj, og nogle 
gaar endda saa vidt, at de mener, at der 
om ca. fem Aar vil være over eet Hun
drede Tusinde Helikoptere i privat Eje i 
U .S.A. alene. Foreløbig har Helikopteren 
imidlertid den Ulempe, at den er ret 
vanskelig at flyve, men delte mener 
man vil kunne afhjælpes med Tiden. Med 
de Erfaringer man hidtil har gjort, reg
ner man i England med, at der kræves 
en Flyvetid paa mellem 20 og 30 Timer 
inden en Flyver, som i Forvejen har lært 
at flyve et Luftfartøj med fa sll' Planer, 
vil kunne flyve en Helikopter med til
strækkelig Sikkerhed. 

Den mest anvendte llclikoptcrtypc i 
Øjeblikket er den amerikanske Sikorsky 
R-4, som bl. a. ogsaa anvendes af R.A.F. 
R-4 har een Hovedrotor anbragt midi 
paa Kroppens forreste Halvdel, og dt•n 
roterer i et vandret Plan. Desuden er der 
paa en Forlængelse af Halen anbragt en 
mindre Rotor, som roterer i el lodret 
Plan. Den lodrette Rotors Opgave er 
at modvirke Hovedrolorens Drejningsmo
ment. Helikopteren styres ved Indstilling 
af Hovedrotorens Blade. Kroppen, som 
bestaar af en svejset Slaalkonstruktion, 
er beklædt med Lærred. l{abinen helt 
forude i Næsen har Plads til to Perso
ner Side om Side. Understellet bestaar 
af to Landingshjul og et styrbart Hale
hjul. Det kan udskiftes med lo Lavtryks
Gummipontoner, der gør det muligt for 
Helikopteren at starte og lande pa_a 
Land, paa Søen, Sne eller tynd Is. Heil
kopteren kan holde stille i Luften, og den 
kan bande flyve sidelæns og baglæns. 
Begge Rotorerne drives af en 180 HK 
\Varner Stjernemotor. Hovedrotoren,s 

VICKERS SUPERMARINE SPITEFUL. 
Spitfire's Efterfølger, Vickers Supermarine Spiteful, er en af R.A.F.'s nyeste Jagere, 
Den er bygget med tynde Planer med »spids« Forkant for at kunne flyve med de store 

Hastigheder. Dens største Hastighed er 736 km/T. 



fra hele Verden 

ved Kaptajn John Foltmann 

DEN AMERIKANSKE ERCOUPE. 
Den tosædede Sportsflyvemuklne Ercoupe er den første amerikanske Flyvemaskine, 
som har fnnet officielt Certifikat for, ni den er spindsikker. Den koster 2994 Dollars. 

Den er udstyret med trehjulet Understel og en Propel med stilbare Blade. 

Diameter er 11,6 m, den lodrette Rotor 
har en Diameter paa 2,30 m. Længden er 
11,6 m og Højden 3,66 m. Tomvægten er 
913 kg, Fuldvægten 1158 kg. Fremadha
stigheden er ca. 150 km/T; Hastigheden 
til Siderne og bagud ca. 50 km/T. 

Britisk Eksport af civilt Flyvemateriel. 
Den britiske Flyvemaskineindustri 

har for ganske nylig effektueret de 
første Ordrer fra Udlandet paa civile 
Flyvemaskiner, idet De Havilland Fa
brikkerne har solgt tre Dragon Rapi
de og en Percival Proctor til Portugal, 
hvor Luftfartøjerne skal anvendes paa 
indenlandske Luftruter (bl. a. Lissa
bon- Oporto). Disse fire Maskiner er 
købt af Companhia de Transportes 
Aeros (CTA), som er et privat Luft
trafikselskab med Hovedkontor i Lis
sabon. 

Til de MANGE, der skrev til mig om Køb af 

,, 

ENGELSKE SPORTSMASKINER. 
Jeg tabt• - Repræsentationen gik til en anden. Hvem har man ikke sagt mig; men jeg 

synes lige, at jeg vil meddele Jer, at den Maskine, jeg haabede paa, var 

TAYLORCRAFTS »AUSTER«. 
Da jeg stadig synes, at denne er den bedste engelske Sportsmaskine, anbefaler jeg Jer alle 

at have Ulejligheden med endnu en Henvendelse til Taylorcrafts nye Repræsentant. Hvem 
denne er, vil vel bl. a. fremgaa af FL YV's Annoncespalter. 

Tak for Tilliden - Venlig Hilsen - Godt Nytaar. 
Flyverløjtnant Clauaoa-Kau. 

P.S. Nej - med denne Annonce har hverken Taylorcraft eller hans herværende Repræsentant 
noget at gøre. 

Endvidere har Argentina købt fire 
Short Sunderland Flyvebaade til Tran
sport af Passagerer, Post og Gods. 

Gloster Meteors Hastighedsrekord. 
Den engelske reaktionsdrevne Jager 

Gloster Meteor, der foretog en Række 
Flyvninger over en 3 Kilometer lang 
Strækning, ved Herne Bay paa Eng
lands Nordøstkyst, naaede under en 
enkelt Gennemflyvning af Stræknin
gen op paa godt og vel 976 km/T. For 
at Hastigheden kan blive anerkendt 
som Verdensrekord, skal Strækningen 
imidlertid gennemflyves 3 Gange, 
hvorefter Gennemsnitstallet af disse 
tre Flyvninger giver det endelige Ite
sultat. Dette blev paa 969,6 km/T. · 

Den tidligere officielle Verdensre
kord, som ble" sat før Krigen (April 
1939) med en Messerschmitt Me 109 R, 
var paa 755,1 km/T, er saaledes blevet 
slaaet med over 200 km/T. 

Flyvemaskine til ca. 3.900 Kroner. 
Mon ikke Tænderne løber i Vand, 

naar De hører, at Piper Cub Skycycle 
i Amerika kan købes for 995 Dollars? 
Det vil sige for mindre end 4000 dan
ske Kroner. Det averteres der med i 
New York Journal-American. Tænk -
hvis vi herhjemme kunde købe en 
splinterny Flyvemaskine til den Pris/ 
Skycycle er et lille eensædet Mono
plan, udstyret med en 55 HK Lyco
ming Motor. Den har en Marchhastig
hed paa 144 km T, og den kan medføre 
Benzin til en Flyvning paa 650 km. 
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BØGER 
Foruden disse Afsnit indeholder den 

Artikler om den tekniske og organisato
riske Udvikling indenfor Flyvningen, saa
ledes at Læseren paa en overskuelig 
Maade faar Oplysning om alle de Frem
skridt, der har fundet Sted paa Flyvnin
gens Omraade. 

»Sejren ved Mldway« af G r i f f i t h 
B a i ly C o a l e, oversat af Mogens 
Fønss og C. A. Broberg. 138 Sider. Kr. 
11,75. 

Forfatteren er Kaptajnløjtnant i den 
amerikanske Flaade, og han er kendt i 
De forenede Stater som en fremragende 
Marinemaler. Regeringen i Washington 
sendte ham ud for al skildre Krigen i 
Stillehavet i en Række Malerier og Teg
ninger, og han benyttede samtidig Lej
ligheden til at skildre alle sine Oplevelser 
i en Bog, som fører Læseren fra Pearl 
Harbour til Stillehavsøen Midway, hvor 
Japanerne led et Nederlag, som fik sin 
historiske Betydning derved, al det var 
den amerikanske Flaades Flyvemaskiner, 
som bragte Sejren hjem. 

•Sejren ved Midway • er ypperlig 
Krigsreportage, fordi den er skrevet af 
en Mand, der paa een Gang er flaadesag
kyndig og Kunstner. Forfatteren ser med 
Kunstnerens Øjne, og hans Skildringer af 
de spændende Episoder er præget af en 
Billedkunstners Sans for Form og Farver. 

For den flyveinteresserede Læser er 
del interessant at faa noget at vide om 
Hangarskibenes Indsats og Flyvernes 
Kampe og Bedrifter, som er skildret paa 
1'11 mesterlig Maade. 

Set fra en Flyvers Synspunkt lader 
Oversættelsen af mange flyvemæssige Ud
tryk imidlertid noget tilbage al ønske. De 
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er ikke gode. Paa Dansk siger vi f. Eks. 
ikke Styrtdykbombere, Marinestyrlbom
bere, Aeroplaner, Kampluftpatrulje o.s.v., 
og endvidere burde engelske yards og feet 
være omregnet til Meler. Oversætterne 
burde have raadspurgt en flyvesagkyn
dig, 

Men Bogen er god og fortjener at blive 
læst. 

»Svensk Flygkalender 1946« redigeret 
af W. Kl e en og A. W a 11 in. Udgi
vet af Kungl. Svenska Aeroklubben og 
Tidsskriftet Flyg. 240 Sider. Pris Kr. 3,30. 

Mon ikke mange danske Læsere efter
haanden ser hen til Aarets •Svensk Flyg
kalender, med lige saa stor Forventning 
som svenske Læsere, for denne udmær
kede lille Aarbog er ved at overgaa sig 
selv. Den har været god hele Tiden, men 
alligevel bliver den bedre og bedre for 
hvert Aar. 1946-Udgaven har det paa sam
me l\faade. Den er udarbejdet efter lidt 
andre Principper end tidligere, idet man 
har tilstræbt at lægge mere Vægt paa Ka
lenderens Karakter som Aarbog. Den in
deholder saaledes en udmærket Oversigt 
over alt, hvad der er sket indenfor svensk 
Flyvning. Endvidere har den et nyt Af
snit med fortegnelse over de Flyvemaski
netyper, som de førende Flyvemaskine
fabrikker har bygget i de senere Aar. 

»Dansk Tidsskrift-Index« udgivet af 
Statens Bibliotekstilsyn. Nyt Nordisk For
lag, Arnold Busck. 

Nu foreligger tredivte Aargang (1944) af 
den udmærkede Aarbog, som indeholder 
en Fortegnelse over Indholdet af ca. 200 
danske og en Del andre nordiske Tids
skrifter, og naar man ikke selv har Lej
lighed til at læse alle de mange Tidsskrif
ter, der udkommer, men alligevel vil fin
de noget om et bestemt Emne, kan man 
ikke gaa bedre Steder hen end lil •Dansk 
Tidsskrift-Index •. Bogen bringer ogsaa en 
Oversigt over Artikler vedrorende Flyv
ning, og de flesle af disse Artikler har 
slaaet i •Flyv«. 

Den udmærkede Bog er udgivet af Sin
tens Biblioteksvæsen. 

Kontorassistance. Findes der blandt 
FLYV'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. 7260 A 
(Kl. 31/2- 5½). 

BØGER OM FLYVNING 
J. Foltmann, Flyvemaskiner fra ane Lande, 
Kr. 9.75, indb. ICr. 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 Modelflyrning. Illustreret Vejledning san • 
,•el Bygning som Flyrning med Flyvemodeller. 

Flygboken, indb. Kr. 17,40. 
Et pragtfuldt Billedværk over Flyvningens Historie fra 
den første Tid og til Nutiden - nit fortalt i smukke Dyb
lryksbilleder. 

J. Foltmann, Flyveordbogen, Kr. 15,50. 
Teknisk Ordbog pan 4 Sprog, Engelsk, Svensk, Tysk, 
Dansk. 

C. O. Hugosson, Praktisk Vejledning for Svæveflyvere, 
Kr. 5,75. 
Dansk Udgave ved J. Foltmann og M. Weslphael. 

Svensk Flygkalender 1946, l{r. 3.30. 

Sendes pr. Efterkrav eller mod Indsendelse af Beløbet 
Frimærker. 

Alle Bøger og Blade om Flyvning ekspederes. 
~ ========== KUPON ==========~ 

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

De bedes sende mig: _ _ ______________ _ 

Navn: ______________________ _ 

Adresse: 
Beløbet mPdfølger i Frimærker/bedes opkrævet. 



Hvorfor Flyvningen :c.~iNæsh Hendriksen 

paa Stockholm standsedes Fra 
Slaggebane Formanden for DDL, Ingeniør Per Kam.pmann, om 

Fremtid og Virkelighed i dansk TrafikOyvning 

E FTER Ordre fra D.D.L.'s Ledelse fik 
Personalet i Kastrup Lufthavn den 

10. December Ordre til al indføre Beteg
nelsen S.A.N. i Journalen for Slockholms
ruten. Det betyder, at al Flyvning pan 
denne Strækning skal indstilles indtil vi
dre med øjeblikkelig Virkning. Muligt 
staar ogsaa Rønne-Ruten umiddelbart for
an fuldstændig Indstilling, men foreløbig 
opretholder man den med en Maskine en 
Gang daglig. 

Ved en Pressesammenkomst paa Angle. 
terre ridsede Luftfartsselskabets For
mand Ingeniør P. Kampmann, Baggrun
den op for den alvorlige Beslutning, som 
syntes at tage sit Udgangspunkt i den 
fortvivlede Materialemangel. 

Ingeniør Kampmann udtalte: 
- Fra Danmarks Befrielse har DDL 

set det som sin første Pligt at foretage 
saa mange Flyvninger som muligt for at 
yde en Hjælp i den meget vanskelige Tra
fiksituation , saavel den indenlandske 
som den udenlandske. DDL har gjort 
dette paa Trods af, at det, som Forhol
dene laa, stod Ledelsen klart, at det ikke 
var muligt at byde Passagererne tidligere 
Tids Komfort og Trafikregelmæssighed. 

- Krigens Vanskeligheder er langt fra 
overvundet, fortsatte Ingeniøren. Endnu 
er alle de Flyvepladser, som Selskabet be
flyver, de svenske undtaget, under Mili
tærledelse. Pladsforholdene i Kastrup 
Lufthavn navnlig i Hangarer og Værkste
der er nærmest fortvivlende, saa det ofle 
ikke er muligt at gøre Maskinerne klar 
til de fastsatte Tidspunkter. I mange 
Tilfælde er det helt umuligt at fremskaf
fe Reservedele i nødvendigt Omfang til 
de Flyvemaskintyper, som stammer fra 
før Krigen. 

Uheldige Landingsforhold I England. 
- Hvornaar kan Trafiken aller ventes 

forbedret ? 
- Næppe før til Foraaret eller saa 

hurtigt vi kun sætte det l\foteriel ind, 
som Selskabet har lejet eller købt i Ame
rika. Vi sætter i DDL Sikkerheden over 
alt andel. Fra den amerikanske Regering 
har vi dog faaet tre DC3 Maskiner til 
Disposition i 5 Aar. De er alle kommet til 
Kastrup og vil efter et Gennemsyn frem
træde som helt nye, moderne Trafikma
skiner. Yderligere har vi i Amerika be
stilt tre Maskiner til af samme Type. 

Vil Svenskerne ikke midlertidigt 
kunne beflyve Stockholmsruten? 

- Det lader sig ikke gøre. Svenskerne 
er i en lignende Situation som DDL. De 
har ganske vist mange flere Maskiner, 
men ogsaa flere Ruter at betjene. Naar 
vi har valgt at lade netop Stockholm
linien udgaa, sker det af Hensyn til de 
hurtige og gode Forbindelser, København 
har til Sverrig. Det vilde ikke være rig
tigt at lade Jyderne tage helt til Hoved
staden, naar man paa ganske kort Tid 
kan flyve fra Aalborg til Gøteborg. 

Ingeniør Kampmann redegjorde der
efter for Forholdet vedrørende Forbin
delsen til London. Den flyvende Fæstning, 
som maatte foretage en Mavelanding i 
England, er nu under Reparation og ven
tes hjemme igen i Begyndelsen af Fe
bruar Maaned. DDL forhandler iøvrigt 
om en bedre Landingsplads i England 
end den hidtil benyttede •Black Bush•. 
Forholdene her er ganske utilfredsstillen
de for den civile Trafik. ,Croydon« er 
stærkt overbelastet og kan iøvrigt ikke 
tage de flyvende Fæstninger. 

Af Ingeniør Kampmann's Udtalelser 
iøvrigl fremgik det, at DDL arbejder in
tenst paa Fremtiden. Saasnart Materiellet 
tillader det, skal Det danske Luftfartssel
skab vise Flaget i Oslo, Amsterdam og 
New York, og man paatænker ogsaa at 
benytte de flyvende Fæstninger til Flyv-
ning paa Grønland. w. n. h. 

Englænderne 
døsfl'uøl'el" Tyskøl'nes 

Ejfel'lødønskøhel' I 
Køsfl'up Luffhøa,n 

• 
:; 

tJl Spi tf ire 
med Morian Hansen 
En spændende Skildring af den dan
ske Dlrt track Stjernes og R. A. F. 
Pilots eventyrlige Liv I Krig og I 
Fred, hans glimrende Kørsel paa Al
verdens Dlrt track Baner og hans 
straalende Indsats i en Række helte
modige Luftkampe mod den fælles 
fjende 

Rigt illustreret Pris 9,75 

Bogforlaget »Dana« 
Od,enae 

I Kastrup Lufthavn bor mon i nogen Tid været travlt optaget af at sprænge og, de· 
struere 160 tyske Militærmaskiner af alle Typer fra de tunge Bombere til Jagere. 
Sprængningerne foretages af tyske Arbejdssoldater under Ledelse af britlske Officerer 
fra R.A.F. Blllederne viser en Bombemaskine, der er bragt til Eksplosion midt mellem 

dødsdømte Kolleger fra Gørings engang saa frygtede Luftvaaben, og Resultatet. 
Sle transit gloria mundi ••••• 
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AMERIKAS CIVILFLYVNING I FREMTIDEN 
Bemærkelsesværdige Oplysninger om de amerikanske 

Lufttrafikplaner for hele Verden 

DE Forenede Staters Planer, der gaar 
ud paa Iværksættelse af de af •Ci

vH Aeronautics Board , nylig vedtagne 
Flyveruter vil kræve Landingsret i 33 
Lande, deriblandt del mellemste Østen. 

Interessen for Oprettelsen af Luftruter
ne, som senere vil omkredse hele Verden, 
samler sig især om det mellemste Østen, 
som er blevet kaldt Verdens Vejkryds for 
Lufttrafikken. Man har regnet med, al 
der vil finde mange Turistrejser Sted fra 
De forenede Stater til de historiske og 
kulturelle Steder i det mellemste Østen i 
Aarene efter Krigen. 

The •Civil Aeronautics Board• har, da 
de gav Meddelelse om de paalænkte in
ternationale Ruter, der skulde gaa gen
nem det mellemste Østen til Indien, 
fremhævet at man ikke kunde paabegyn
de Trafik pan disse Huler og gennem de 
fremmede Lnndt>, det vilde dreje sig om, 
før disse Lande gav den fornodne Ret til 
Landing. 

Den nordlige Rute mellem De forenede 
Stater og Skandinavien synes i Øjeblik
ket at være den, der lettest kan realiseres 
ved bilaterale Transportoverenskomster, 
der allerede er afsluttet med Island, Sve
rige, Danmark (herunder Gronland) og 
Irland. Disse Overenskomster anerkender 
de •fem Friheder•, der indeholdes i 
Overenskomsten om international Lufttra
fik, som blev oprettet i Chicago sidste 
Aar i December pna den internationale 
Kongres for Civilflyvning. 

Man erfarede, al De forenede Statet·~ 
Stntsministerium haaber at kunne træffe 
Arrangement til Landingsrellighecler i an
dre Afsnit af de internnlionale Ruter, 
herunder det mellemste Østen ved Anven
delse af mnngesidige Overenskomster 
vedrorende •Luftens Frihed• og ved sær
lige bilnternle Overenskomster, Statsmini
steriet mener, at de Muligheder, Efter
krigstidens Lufttrnfik indebærer, herun
der Turisltrnfik fra de foren ede Sinter til 
mange andre Dele af Verden end det var 
muligt ad Søvejen, er for store til at 
hemmes af Hestriktioner. 

Mange Nationer har givet Udtryk for 
den Ængstelse. at den saakaldte ,Femte 
Frihed, (Retten til at transportere Passa
gerer ad en Rute, der gaar over mellem
liggende Lande) vilde gribe ind i Statens 
og de mellemliggende Landes Luftruter 
indenfor Omraadet, som betjenes af gen
nemgaaende Hovedlinjer. Men Paragraf 3 
i Overenskomsten om international Luft
transport, hvori de •Fem Friheder• inde
holdes, bestemmer bl. a., at •Enhver af 
de kontraherende Stater forpligter sig til, 
at der ved Iværksættelsen og Driften af 
de gennemgaaende Linjer skal tages til
børligt Hensyn til de kontraherende Sta
ters Interesser, saaledes al der ikke bliver 
Jagt Hindringer i Vejen for de lokale Ru
ter eller de gennemgaaende Huer bliver 
hemmet., , 

De to Luftfartsselskaber, der har Be
fojelse til at flyve paa den nordlige Del 
nf den internationale Rute, American Ex
port Airlines og Pan American Airways, 
har allerde planlagt omfattende Reklame
kampagner for Turistrejser til Nordeuro-
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pa. Pan American Airways har haft en 
hel Del helsides farvelagte Annoncer i de 
større amerikanske Magasiner med Planer 
for Flyveture til de Steder i Europa, hvor 
der allerede er truffet Arrangement til 
Landingspladser. 

Transcontinenlal and Western Air, 
som tilligemed Pan American skulde have 
Flyveruter til Steder i det mellemste 
Østen, planlægger ligeledes en større He
klamekampagne for at opmuntre til Tu
ristture. Men man kan endnu ikke rekla
mere for de historiske og kulturelle Egne 
i del mellemste Østen især Cairo, som 
var et vigtigt Punkt paa TW A's gennem
gaaende Hule til Indien, for den ægypti
ske Regering har godkendt Rettighederne 
til Landing i Ægypten. 

Jack Fry, der er Præsident for TWA, 
har fornylig fremhævet, at Oprettelsen af 
gennemgaacnde Hovedlinier, vilde op
muntre til lokale Luftruter langs de gen
nemgaaende Ruter. Han nævnte til Eks
empel, hvorledes Oprettelsen af gennem
gaaende Hovedlinier i Amerika har sti
muleret Udviklingen af lokale Ruter over 
hele Landet. 

Ifølge Fry vil en Passager, der fra 
Amerika ankommer til Cairo, i Reglen 
benytte de lokale Flyveruter til andre 
Steder i det mellemste Østen. The •Civil 
Aeronautics Board• har ved Planlægnin
gen af den paatænkle internationale Rute 
efter flere Aars indgaaende Studier regnet 
med, at 200.000 Passagerer om Aaret vil 
rejse ad Luftvejen mellem De forenede 
Stater og det europæiske Fastland i de 
nærmeste Aar efter Krigen. Delte Tal var 
baseret paa de forskellige Luftselskabers 
Oversigter, hvor Passagerantallet variere
de fra 105.000 til 550.000 Passagerer om 
Anret. GAB's Undersøgelser har ogsaa 
vist, at ca. 80 pCt. af Trafikken til Søs 
før Krigen hidrørte fra Amerika. 

CAB har fremhævet, at Fremtidens 
Lufttrafik ikke vil møde de samme Hin
dringer som Trafikken til Vands, ligesom 
Aarstiderne heller ikke vil spille nogen 
Rolle. Det blev ligeledes fremhævet, at 
Luftruterne vilde gøre det muligt at rejse 
direkte fra Amerika til Bestemmelsesste
der i det mellemste og det fjerne Østen 
paa mindre Tid end Jernbanerejser in
denfor selve Amerika vilde kræve. 

Ligeledes vilde Lufttrafikken ikke som 
Trafikken til Søs blive berørt af Forskel
len mellem Sommer og Vinter. Det er ble
vet antydet, at Flyvemaskinerne, idet de 
kan flyve oven over Uvejret, vil være i 
Stand til at foretage Forretnings- og Fe
rierejser saavel som Rejser med kulturelt 
Formaal, saavel Sommer som Vinter. 

Juan Trippe, der er Præsident for Pan 
American Airways, har fornylig regnet 
ud, at Lufttrafikken i 1950 vilde være 
vokset 500 til 600 pCt. over, hvad man tid
ligere havde regnet med, ligesom den vil
de strække sig til langt flere Dele nf Ver• 
den end Trafikken til Søs. Han regnede 
ligeledes ud, at de 800.000.000 Dollars, 
som Rejsende fra de Forenede Stater før 
Krigen brugte i andre Lande, vilde vokse 
til 2-3 Gange saa meget, naar Lufttrafik
ken udvidedes. 

Kr. 5.40. 
Tegninger og Byggevejlednnlg 
til Modeller af Flyvemaskiner, 

Jernbaner, Biler, Baade 
0 . S V. 

Kr. 17.00 indb. 
Svensk Udgave af Wolf Hirths 

Haandbog for Svæveflyvere, 
der indeholder alt om 

Svæveflyvning. 

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. 

FLYV's FORLAG • EJVIND CHRISTENSEN 
Vesterbrogade 60 • København V. 



Fra vort eget Synsfelt 
Af Hartvig Jensen 

SV ÆVEFLYVEUNIONENS Ledelse lig
ger ikke paa den lade Side. I Sommer 

blev der afholdt Flyvelederkursus, hvor 
der var gjort alt for, at Deltagerne skul
de faa mest muligt ud af det. For at sæt
te Prikken over i'et var dels en af Sve
riges fineste Svæveflyveinstruktører -
Johan Blomberg - kommet herover med 
•Posen fuld • af gode Erfaringer, som han 
gavmildt delte ud af, og dels blev der gi
vet Lejlighed til, at nogle af Deltagerne 
kunde faa den store Oplevelse at komme 
til svensk Svæveflyvnings Højborg -
Ålleberg, hvor de - fulgt af alle de an
dre Svæveflyveres Misundelse - fik Lov 
at opleve noget af det, vi i de mørke Be
sættelsesaar saa hen til som noget næsten 
uvirkeligt. 

I Midten af Oktober Maaned blev der 
paa Polyteknisk Læreanstalt i København 
afholdt et Kursus for Værkstedsledere og 
Byggekontrollanter. Ogsaa her var der 
gjort alt for at Deltagerne skulde have 
mest muligt ud af del. Kursuslederen var 
Civilingeniør J. von Staffeldt, og Lærer• 
kræfterne var de bedst tænkelige. 

Disse to Kursus er Skridt paa Vejen i 
den rigtige Retning. Unionsledelsen nøjes 
ikke med at faa det hele til at glide rent 
øjeblikkeligt - den røde Traad gennem 
hele Arbejdet viser tydeligt, at der stræbes 
fremad for at løfte dansk Svæveflyvning 
op i et højere Plan end den tilfældige 
Maade, hvorpaa det hele hidtil er fore
gaaet. Det er jo s<4a almindeligt al høre 
Svæveflyverne omtale Luftfartstilsynet 
som en Ins titution, der udelukkende sø
ger at spænde Ben for Sporten; men vi 
maa være klar over, at her gælder del 
først om al feje for vor egeµ Dør. San
længe Svæveflyveren tager saa Jet paa 
Love og Reglementer, som det hidtil har 
været Tilfældet, maa vi kunne sige os 
selv, at vi ikke kan tillade os at stille 
Krav. Det er meget almindeligt at høre 
-Beklagelser over, at vi ikke maa bygge til 
udvidet Flyvning. Her maa vi være klar 
over, at vi rent byggemæssigt er betyde
ligt bedre stillet end f. Eks. Svenskerne. 
Det eneste d e maa foretage sig rent 
byggemæssigt er S a m I i n g a f B y g
g e s æ t t i 1 S k o 1 e g 1 i d e r e. Byg• 
ning af Overgangsplaner maa i k k e fo. 
regaa i Klubberne. Vi har dog herhjem
me set, at det er muligt at opnaa Tilla
delse til Bygning til udvidet Flyvning, 
men det kræver naturligvis, at Klubben 
gennem sit Arbejde har vist, at den er 
kompetent til det. Som man ser, er del 
os selv det afhænger af. 

Paa Byggekurset blev vi præsenteret for 
en •Baby,, OY-61, som havde været lejet 
ud til 3 Klubber efter hinanden, en fynsk 
og 2 jydske - den var nu kommet hjem, 
og det maa siges, at dens Tilstand trod
ser enhver Beskrivelse. Den var paa sine 
Steder ved at folde fra hinanden af Fug
tighed, et Par af Spanierne ved Cockpit'et 
var knækkede og stak ud igennem Fi
neren paa Siden, som ogsaa var revet i 
Stykker. Det var blot r e p a r e r e t ved 

at lime nogle Stumper Lærred henover. 
Bundtineren i Næsen havde været slaaet i 
Stykker, og da det var for btlsværligl al 
tage Meden af, havde man blot ladet Fi
neren, der blev sat paa, gaa a æ s l L n 
ind til Køllisten, saaledes at denne sad og 
svævede for sig selv, ogsaa ud for Bund
udløseren, hvor hele Trækket kommer 
under Starten. Som Ingeniør Staffeldt 
sagde, del skyldrs sikkert kun den Om
stændighed, at Spillene har været i en 
lignende Forfatning, at ikke .det hele er 
splittet ad i Optrækket. Bagkantlisten i 
Planet var gaaet fra hinanden i Limnin
gen og ydermere brækket fra et Par Rib
ber; det var o r d n e t med 2" Traad
søm. Den blev efter endt Brug sendt til
bage til København i en aaben J •rnbane
vogn uden Beskyttelse af nogen Art. 

I og for sig behøver Tilfældet ingen 
Kommentarer, og heldigvis er det jo el 
Særtillælde. Men lad os være enige om, 
at ogsaa i de smaa Tilfælde, hvor '.let 
eventuelt kan koste en Flyveua~ al b1 in
ge Tingene i forsvarlig Stand, bør man 
gøre dette. Thi først naar vi er naael sua 
langt, at Luftfartstilsynet har fuld Tillid 
til, at saavel Flyvningen som 8ygning1' 11 
foregaar paa forsvarlig og reglementerel 
Maade, kan vi begynde at møde mt)tl vore 
Krav. 

Føl jer ikke fo1 gamle i Gaarde til al 
ville lære noget, som f. Eks. en Klub. da 
den fik Besked om det omtalte Bygge
lederkursus, svarede den Unionen m,:d al 
spørge, om man troede, de var Pallehørn 
- Deltagerne paa Kurset kan vist give 
dem el passende Svar. - Svæv'!l'lyvere, 
der ikke vil følge de nye Signaler, vii hur
tigt opdage, hvem der kommer til kort 

* 
Spørgsmaalet om en Sporlsflyveplads i 

Købeµhavn trænger sig nu meget haaHJI 
paa. Lundtofte Flyveplads i sin nuværen
de Form er vi jo alle klar over tilnærmel
sesvis kan ikke opfylde de Krav, der maa 
stilles, og hvorvidt det kan lade sig gøre 
at udvide den, er jo et stort Spørgsmaal, 
da blandt andet den paabegyndte Hørs
holmvej i saa Fald maa lægges om. Imid
lertid kan vi jo ikke vente med at faa 
Gang i f. Eks. Svæveflyvningen, til en ny 
Plads kan tages i Brug - vi har nu ven
tet i 5 lange Aar paa at Krigen og Be
sættelsen skulde ophøre, saa vi lmnde 
komme i fuld Sving; nu er der naturlig
vis ingen, der venter, at alle Besværlighe
der med eet Slag ved Krigens Ophør vilde 
forsvinde; der er jo større Opgaver end 
Svæveflyvningen, der staar for Løsning; 
men jeg synes, det er med fuld Ret, at 
Svæveflyverne i København er utilfredse 
med den Maade, el saa vigtigt Punkt som 
Hangarplads er løst paa i Lundtofte. Da 
vi fik Lov til at rykke ind paa Pladsen 
igen, blev den ene Hangar stillet til vo
res Disposition, og ved Hjælp af den høje• 
re Matematik lykkedes det os at faa stil• 
let Svæveplanerne fra de fire Klubber 

saaledes, al de lige kunde være der. Del 
varede dog ikke længe, saa blev godt en 
Fjerdedel af Hangaren optaget af et 
Tørveskur, og noget .!.enere blev endnu et 
•Træhus , opført inden i Hangaren af 
Flyvetropperne, saaledes at vi tilbage kun 
har knap Halvdelen. Hvorvidt det er Bud
gettet, der er saa haardt spændt, at Fly
vetropperne ikke har Haad til at ofre den 
Procentdel mere, det vilde have kostet al 
opføre disse Skure udenfor, eller det slet 
og ret er Mangel paa Forslaaelse, der lig
ger til Grund, ved man jo ikke, men vi 
skæver jo over til Sverige, og det d e by
der Svæveflyvningen. Herhjemme maa vi 
i alt Fald nøjes med de Løfter, der af og 
til hviskes os i Øret. Men vi trænger jo 
unægtelig snart til lidt Mammon. 

Der klages ofte over, at Breve, som ud
gaar til Klubberne med Meddelelser om 
Stævner, Arrangementer m. m., i mange 
Tilfælde ikke bliver besvarede, og at man
ge Svar med eventuelle Tilmeldelser først 
kommer, naar Svarfristen for længst er 
udløbet. Det vil være paa sin Plads at 
give mange Klubber en Næse herfor. Det 
er enhver Klubs Pligt at svare paa Indby
delser og lignende, som de modtager fra 
forskellig Side, og s a a h v is de i k k e 
kan modtage det eventuelle 
Ti Ib u d, det er del mindste, man kan 
gøre til Gengæld, naar nogen frivilligt 
paatager sig det Arbejde, det nu engang 
er at lave et Arrangement. Omvendt maa 
man ogsaa sige, at Breve med Besked, der 
kræver Svar, bør udsendes i saa god Tid, 
at Klubben har et rimeligt Tidsrum til al 
tage Stilling til Sagen. 

Begge disse to Hovedpunkter synes saa 
indlysende naturlige, men bliver jævnligt 
tilsidesat. 

KaplaJn J. Foltmann: 

FLYVEMASKINER 
fra alle L11nde 

Den fonfe samlede Fr•msiilllng al da moderne 
Flyvamesklner , Illustrationer, TegnInger og Be
skrivelser al ca. 140 forskellige Typer. 
Haltet Kr, 9.7S. lndbundef Kr. 11.50, 

AUGUST BANGS FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN ____ _, 

Forlang den hos Deres Boghandler 
eller fra 

FL YV's FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN 

Vesterbrogade 60 • København V. 
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KSAK-3 >>Sunnanvind<< 
INGENIØR Sigurd Isacson var kun 11 

Aar gammel, da han i 1933 begyndte 
at intcres~ere sig for Modelflyvning, og 
siden da har hans omfattende Organisa
tionsarbejde blandt de svenske Model• 

flyveklubber, hans fine Placeringer i man
ge Konkurrencer og ikke mindst hans 
Studier og Artikler om Modelflyvningens 
Teori gjort hans Navn kendt af Model, 
flyverne i hele Skandinavien. 

•Sunnanvind• hører til i KL S 1 og er 
for stor til vor Kl. 7. Planarealet er 13,1 
dm2• Heri er end ikke medregnet Ørernes 
Areal, saa det bliver en hel Del, Planet 
skal mindskes, før Modellen kan flyve 

-= 
Kl. 7. Efter Forslagene til de skandinavi. 
ske Regler høre1· Modellen selvfølgelig til 
Klasse S 1. 

, Sunnanvind •s Data er iøvrigt: Spænd. 
vidde 960 mm, Længde overalt 850 mm, 
Vægt ca. 160 g, Planbelastning ca. 12 

• 

,._.,..,.,_ ... ,. .,_ 
,..,. .i a,l11t11• ,,,.. ,..,,,,.,.... -~-61,oJ_-' _ 
_ "' _____ _ 
KSAK-3 "Sunnan~ind~ 

Jlwl,,.,.,.•~elt I.,_. '1 ,.._ ____ ..... 
'-AL-•--•• ..,.._ ___ ,...ø, ... 
--••••M·••a•, ..,.,...,...,. . .., -

g/ dm2, Sideforhold I :7, Haleplanprofil 
SI 32506. 

- -... 
SI 32506, 

Til Planprofil anvendes SI 63008 II, der 
adskiller sig fra SI 63008 ved en større 
Hvælvning, der fremkommer derved, nl 
For• og Bagkanten er trukket noget ned. 
SI 63008 Il skulde give nogel lavere Fart, 
men uformindsket Glidctal og mindre Syn• 
keha~tighed. 

Profilerne SI 63008 II og SI 32506 gen
gives her tilligemed Procentværdierne. 

Som en videre Udvikling af ,Sunnan• 
vind e har Isacson konstrueret ,Nordan• 
vind e, men den vil vi vende tilbage til en 
anden Gang. 

A.A. 
•Isac• har konstrueret flere kendte Mo. 

deller, saaledes »Nimbus«, »Pantern«, 
•Garm•, •Reynold • m. fl. og til KSAK: 
•Tigern e og •Sunnanvind•. 

SI 63008 11. 

Hvem kan hjælpe Svæveflyveklub
ben Pioner med et Værksted? 

Eventuelt Værkstedsfællesskab med en 
anden Klub. 

Tilbud med Pris bedes sendt til For
manden, Helge Nielsen, 

Guldbergsgade 724, København N. 
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Yo 
Yu 

Yo 
Yu 

0 2,5 5 

0 3,5 5,3 
0 + 0,5 -+- 0,4 

0 2,3 3,5 
0 0 0 

10 20 30 40 

7,4 9,4 9,5 9,3 
0,3 1,6 2,4 2,6 

SI 32506. 

4,9 5,2 6,0 5,7 
0 0 0 0 

50 60 70 80 90 100 

8,5 7,4 5,9 4,3 2,4 0,1 
2,4 2,2 1,9 1,3 0,6 0 

5,4 4,7 3,9 2,9 1,6 0 
0 0 0 0 0 0 



NYT 
fra den københavnske 
Enhedsklub 

SAA VEL Mods tandere som Tilh~ngere 
af •Enheds tanken • følger JO nu 

spændt, hvordan den københavnske En
hedsklub vil komme til at fungere i 
Praksis, og skønt det hele jo er i Støbe
skeen, begynder de første Resultater dog 

I 

nu at kunne spores. 
For de lidt viderekomne Svæveflyvere 

var det jo Spørgsmaalet om Rekordplaner 
og Adgang til den udvidede Svæveflyv
ning, der gjorde Udslaget - hvis man vil 
videre end til de Par, 3 Minulers ,Ka
russelture • med en •Bah)' • hver Søndu,~. 
de mindre Klubbers Medlemmer i del sto
re og Hele kan opnaa - maa det ordn<'s 
paa anden Mande. 

Mindre Klubber magter ikke at stille det 
paa Benene, der skal til, naar det gælder 
den udvidede Svæveflyvning. 

Til Levering i Foraaret har vi afgivet 
Bestilling paa en ,Qlympa Meise c (bygget 
i England), og yderligere regner vi med al 
faa udvidet Bestanden af saavel Skole
som Overgangsmateriel, men der er jo 
fortsat store Vanskeligheder med at faa 
skaffet det frem. 

Efter Nytaar skulde jo ogsaa de 4 
K. Z.'er komme, som Klubben har bestilt; 
saa er Spørgsmaalet jo, hvornaar der bli
ver givet Benzin fri til Privatflyvning. 

Modelflyvesektionen er efterhaanden 
ogsaa ved at komme igennem alt det Ar
bejde, det nu engang koster at slutte en 
halv Snes Klubber sammen, saaledes at vi 
kan begynde at tænke paa Arrangementer. 

Vort første Møde i Model-Sektionen 
holdt vi den 3. December i et af de nye 
dejlige Auditorier i Polyteknisk Lærean
stalt. Som Gæst fra Stockholm havde vi 
Redaktør Lennart Sundstrom (Wingstrom) 
der bl. a. vil være kendt som Redaktør af 
•Hobby Boken•. Han fortalte interessant 
om Motorflyvningen og Modelflyvningen 
af i Dag og viste nogle dejlig<! Farvelys
billeder til. 

Søndag den 13. Januar Kl. 10,30 afhol
der Sektionen sin første Konkurrence paa 
Lundtofte Flyveplads i Klasse 6, 7, 8 og 
9, og muligvis vil denne Konkurrence 
samtidig blive en Telegrammatch med l\fo_ 
delflyveklubben, , Vingarne• i Stockholm. 

Hartvig Jensen. 

* 
KRYDSORDSOPGAVERNE 

I November og December var der des
værre sket en kedelig Forveksling af 

Løsninger og Opgaver, saaledes at de var 
uløselige i November, men til Gengæld 
havde man begge Løsninger, da Decem
beropgaven kom frem. 

For at Indsenderne kan faa Erstatning 
for det forgæves Arbejde, har vi derfor 
besluttet at sende alle Indsendere Lom
mebog for Flyvning 1946 og haaber der
ved at have faaet Syndsforladelse for 
Fejlen I Red. 

--•-DET KONGELIGE DANSKE 
AERONAUTISKE SELSKAB 
Kontor : Narra Farimagsgade S, Kbhvn. K. 
Tlf.: C. 7260A, Postgiro: 25680. 
Kontoret er normalt aabent daglig Kl 15.80 
-17.SO, Lørdag Kl. lS.00- 15.00. 
Generat, e kr e tæren træffes normalt dag
lig Kl. 16.00 - 17.00, Lørdag Kl. lS.S0- 14.SO. 
Daoak Luft • portaraada Adr. D.K.D.A.S. 
Kassereren : Damgaardsvej 27, Klampenborg. 
Postgiro : 60676. 
Aeronautlak Junior Klub Adr. : D.K.D.A.S. 
Nr. Farlmagsgade S. Kbh. K. 

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

DANSK: MOTORFLYVER UNION 
Formand: Trafikassistent A. T. H. Ohrt. 
Kont. St. Kongensg. 681 o. G., K. Tlf. P11læ 2096. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
Kontor : Nørre Farlmogsgode S, Kbhvn. K. 
Telt. C. 7260A. Kun Kl. 11-18. Postgiro: 25521. 
Formand: l}irektør Ejnar Dessau. 
Sekretær: Prokurist Vagn Jespersan. 
Kasserer: Annoncechef L. Albeck Larsen. 

DANSK MODELFLYVER UNION 
Formand : Knud Flensted-Jensen, Kabbeleje

vej 21, Brønshøj. Telf. Bella 3762 v. 
Sekretær Jørgen Garns!, ,Paradlsl(aarden•, 

Avedøre pr. Glostrup. Telf. Avedøre 60. 

AERONAUTISK JUNIOR KLUB. 
»Fremtiden ligger l Luften« er Titlen 

paa Kaptajn J . Foltmanns Foredrag med 
Lysbilleder i A.J.K. Tirsdag den 8. Januar 
1946.Ved Møde, der afholdes pau den po
lyekniske Læreanstalt, Sølvgade 83, og 
begynder Kl. 18,30 præcis, vil der desuden 
blive vist Lysbilleder og Film fra nogle 
af A.J .K.5s Udflugter. Tag en Kammerat 
med. 

Præmieuddeling vil blive foretaget for 
de bedst placerede i de to aarlige Konkur
rencer, dels for at have skaffet flest nye 
Medlemmer, dels for at møde flittigst. 

Ved vort Møde i Februar vil vi arran
gere en · Bedømmelse af Skala-Modeller 
med Præmier til de bedste, saa nu man 
der bestilles noget, saa vi faar en fin 
Samling at se. 

* 
The British Air Attaches Offlce, Dag- · 

marhus, meddeler, at man har modtaget 
en meget detailleret Brochure over to 
nye Bristol-Typer FRIGHTER ( cargo vi
sion) og W A YF ARER (passenger vision). 
Alle Interesserede er velkomne til at gen
nemse disse interessante Brochurer paa 
Kontort i Dagmarhus, men da der kun 
findes eet Eksemplar, kan man ikke ud
laane eller sende den. 

• 
Vestjydsk Flyveklub 

afholdt Klub-Aften d. 21. November, 
hvori di:ltog 60 af Klubbens Medlemmer. 

NU har vi Igen Lister I alle Maal. 
- Masser af Byggesæt paa lager. -

Trævareforretningen 
Prinsesse Maries Alle 1 . Vester 5341 y 

Efter en Gang Skipper-Lobescoves boldt 
Kaptajn i R.A.F. Hr. Alfred Greve Frand
sen el ualmindeligt interessant Foredrag 
om Uddannelsen og Livet indenfor R.A.F. 
Afteen sluttede med Gaase- og Andespil. 
Lørdag den 24. Novemebr paabegyndtes 

teoretisk Flyvekursus med ca. 40 Delta
gere. 

Velholdt, flyveklar og ind

registreret Stamer med Baad 

og Stræbere til Salg. Ny 

Startwire ca. 1500 Meter 

3,5 mm kan eventuelt med

følge. 

Kolding Svæveflyveklub 
A. M. G. FrllsveJ 4 

Kolding 

Vi sender alle Model/ /yvere, 

Forhandlere og Forretnings

/ orbindelser vor hjerteligste 

Nytaarshilsen med Ønsket om 

et lykkebringende og flyvende 

Nytaar. 

FLYV'• Redaktloa 
Vesterbrogede 60, Tlf. 13,404 

Redaktør, Kaptajn John Foltmann, 
Væmedamsvej 4 A, Tlf. Eva 1295 
Ejvind Christensen (an.svarah.), 

Vesterbrogede 60, Tlf. lS.424 
Annoncepris: 

Rubrikannoncer 40 Øre pr. mm 
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Den briti~ke Flyvemaskine
industri under Krigen 

DER foreligger nu nøjagtige Tal for 
den vældige Udvikling, der foregik 

ved den brittiske Flyvemaskineindustri 
under Krigen. l Perioden fra Seplember 
1939 til Krigen slutlede i Europa havde 
engelske Fabrikker fremstillet 125.000 
Flyvemaskiner fordelt paa 220 forskellige 
Typer. 

I Krigens første fire Maaneder var den 
gennemsnillige Produktion 730 Flyve
maskiner om Maaneden, mens den i 1944 
var steget lil 2.435 pr. Maaned. Til Be
dømmelse af Produktionsudvideisen kan 
yderligere nævnes, at Fremstillingen af 
smaa Øvelsesmaskine r i 1940 var 34 pCt. 
af den samlede Produkion, hvorimod dis
se Typer i 1944 kun udgjorde L4 pCt. af 
det samlede Tal. · 

Produktionen af tunge Bomber, der i 
• 1939 var Nul, udgjorde i 1940 0,27 Pro
cent; men i 1944 var Tallet steget til ikke 
mindre end 9,7 Procent. Da Produktionen 
var paa sit højeste i 1944, be!>kæftigede 
Flyvemaskineindustriens Fabrikker ca. 2 
Millioner Mand. Fabrikationen af Reser
vedele var af et saadant Omfang, at den 
i Juni 1944 svarede til 50--60 Flyevma
skiner for hver 100 færdigbygget Flyve
maskine. Hvis det laveste Tal bliver ta
get som Grundlag, vil det sige, at Frem
stillingen af Reservedele under Krigen 
svarede til Bygningen af 62.500 fuldt fær
dige Flyvemaskiner, og det forhøjer i 
Virkeligheden "Tallet 125.000 Lill 187.500. 

Tallene for Motorproduktionen fore
ligger endnu ikke, men som Eksempel 
kan nævnes, at Rolls-Royce Fabrikkerne 
i Krigens Løb har bygget ikke mindre 
end 150.000 •Merlinc-Motorer, og at Pro
duktionen i 1943 var 9 Gange saa stor 
som i 1939. 

Med Hensyn til Reparationer af Flyve
maskintr kan det nævnes, at der i Kri
gens Løb blev repareret 80.000 Flyvema
skiner, som alle blev sat i tjentsdygtig 
Stand igen. Den gennemsnitlige Repara
tionslid for hver Flyvemaskine var otte 
Uger. 

En Fortegnelse over hvor mange Flyve
maskiner, der blev bygget af hver Type, 
ser saaledes ud: 

Spitfire: 21.000 (inklusive Seafire til Ma
rinen og 305 Spilfire bygget før Kri
gen) . 

Hurricane: 14.000 (inklusive 1500 bygget i 
Canada). 

Wellington: 11.391. 
Anson: 10.000. 
Lancaster: 9.000. 
Halifax: 6.000. 
Mosquito: 6.000. 
Beaufighter: 5.650 (inklusive 250 bygget i 

Australien). 
Blenheim: 5.400. 
Oxford : 5.000. 
Swordfish: 2.399. 
Beaufort: 2.200 (inklusive 700 bygget i 

Australien). 
Battle: 1.160. 
Bolingbroke: 700 (alle bygget i Canada) . 
Fulmar: 650. 

Ministeren for Flyvemaskineproduktio
nen, Sir Stafford Cripps, som har offent
liggjort alle ovennævnte Tal, meddeler 
endvidere, at Handley Page •Halifax• 
firemotoret Bomber blev fremstillet i ikke 
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Et Antal Flyveledere 
i Luftfartsvæsenets 
Flyveledertjeneste 

I Luftfartsvæsenets Flyveleder
tjeneste er et Antal Stillinger som 
Flyveledere led~ge snarest. Grund
løn 3900 Kr. plus de for denne 
Stilling fastsatte Tillæg, dog maa 
der regnes med et Fradrag af 10 0/o 
i indtil 2 Aar, der regnes for Aspi
ranttid. Maanedlig Lønning i Aspi
ranttiden for gifte 568,90 Kr., for 
ugifte 470,24 Kr. 

Stillingerne tænkes besat med 
Personel i Besiddelse af Flyver
uddannelse svarende til »Fører
certifikat til Flyvemaskine i offent
lig Lufttrafik((, Luftnavigatørcerti
fikat samt indgaaende Kendskab 
til Meteorologi, Radio og 2 Hoved
sprog. 

Ansøgning bilagt bekræftet Af
skrift af Daabs- eller Fødselsattest 
og Eksamensbeviser samt Foto ind
sendes snarest muligt til Direktøren 
for Luflfartsvæsenel, Torvegade 45, 
København K. Personlig Henven
delse frabedes. 

RAF DIARY 1946 
F RA England er der stillet os i 

Udsigt, at vi kan faa Royal 
Air Force Lommekalenderen 

RAF DIARY 1946. 
Den engelske Lommekalender 

med de mange Oplysninger om en
gelske Flyveforhold og tekniske 
Nyheder vil sikkert blive modtaget 
med særlig Interesse. Vi bringer 
denne Meddelelse med ålle Forbe
hold, men dersom De er interesse
ret i at sikre Dem Lommekalende
ren, beder vi Dem indsende Bestil
ling, som saa ekspederes, naar Sen
dingen ankommer hertil. Prisen 
bliver antagelig ca. 3,00 Kr. og Be
stillinger indsendes til FL YV's 
FORLAG, Vtisterbrogade 60, Kø
benhavn V. 

mindre end 41 Fabrikker og Monterings
steder, der tilsammen raadede over ca. 
700.000 Kvadratmeter Gulvflade og be
skæftigede 51000 mandlige og kvindelige 
Arbejdere. Produktionen af •Halifax« var 
oppe paa 200 pr. Maaned. 

Aktieselskabet 

DANSK GALOCHE- OG GUMMIFABRIK 

Kjøbenhavn Køge 

Legetøjsforretningen "Kæphesten11 

Østerbrogade 108. Øbro 3127 x. 

l. Alt i Byggesæt samt Reservedele fra 
Dansk Modelflvveindustri. 

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. 

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



Vi ønsker alle Luftfartens Venner et godt Nytaar 

med stærk Fremgang for Flyvningen i 1946. 

SIMONSEN & NIELSEN A/s 

Stockholm 

FREDERIKSHOLMS KANAL 4 
, KØBENHAVN K. 

.51{,almo {}}oteborg :JCelsingf ors 

• 
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PRTB 
Pr. Aarirang Xr. 6,00 
o,. Nummer 60 Øre 

I NT AVA ønsker glædeligt Nytaar 

samt Lykke og 

dansk Flyvning 

Fremgang 

1946. 

for al 

EJVIND CHRIBTENBBN 
BOGTRYKKERI & FORLAG 
Veøterbroirade 60 • Xbhvn. v. 
Tel1. 13.404 • Poat11lro 28.ffi 



,, ' 

Nr. ·Z 
f946 • 19. Aarg. 
PRIS 50 ØRE 



Vi præsenterer Aerocar Serierne 
Kan ogsaa leveres med Skiunderstel eller som:søluftfartøj. 

For første Gang præsenteres et lille, tomotoret Luftfartøj med en Luftliners Komfort 
V. P. Propeller - indtrækkeligt, pneumatisk, trehjulet Understel - fortræffeligt Udsyn - let 
Adgang til Kabinen - stor Ydeevne - stor Marchhastighed - smaa Driftsomkostninger. 

Spændvidde 12,8 rn, Længde 7,8, Højde 2,5 rn. 
Major Motor: To Cirrus Major J 50 HK Motorer 
- største Hastighed ved Jorden 257,6 krn/T. 
Marchhastighed (65 °lo Motorkraft) 225,6 krn/T. 
Stigehastighed 365 rn pr. Minut. Stigeevne ved 
Jorden med een Motor 60 m pr. Minut med fuld 
Last. Startstrækning 137 rn. Afløb i Landingen 
ved Anvendelse af Bremser 110 m. Fuldvægt 
1790 kg. 
Minor og Junior Motorer: To Cirrus Minor 

100 HK Motorer - største Hastighed ved Jorden 
225,6 krn/T og 209,6 km/T. Marchhastighed (65 °lo 
Motorkraft) 190 km/T og 177,6 km/T. Stigeha
stighed 240 rn og ' 180 m pr. Minut. Fuldvægt 
1565 kg. 
Major og Junior kan medføre 6 og Minor 5 Per
soner paa kortere Strækninger. Udstyret til læn
gere Flyvninger kan Luftfartøjet med Major 
Motorer medføre Flyver, to Passagerer og en 
Del Bagage over en Strækning paa ca. 1600 km. 

r v e er vor us rere e roe ure. d I d k R t t og u en an s e epræsen an er. 
Sk I ft III t d B h •,:1'i Man imødeser gerne Forespørgsler fra hjemlige 

PORTSMOUTH AVIATION LIMITED · THE AIRPORT, PORTSMOUTH, EN6LAND 
Telegr.-Adr.: Balmurlux, Portsmouth, England 
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~l!b~W~ 
OFFICIELT ORGAN FOR e-

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

Nr. 2 

1),ur,abf½euwtg 
en Samfundsinteresse 

DEN aktuelle Interesse for 
Flyvningen som Sport her 

hjemme er i Dag større end paa 
noget tidligere Tidspunkt. Lan
de/ over modtager Klubberne et 
voksende Antal Indmeldelser, og 
bemærkelsesværdigt er det, at 
Flyvningen ikke mere betragtes 
som en Luksus{ ornøjelse alene 
forbeholdt et velhavende Publi
kum. Baade J(ontormanden og 
den unge Haandværker er lige 
ivrige efter at komme i Gang 
mec/ Undervisning og opnaa 
Certifikat. Privatflyvningen slaar 
umiddelbart foran en Udvikling, 
der rummer de videste Perspek
tiver, og Tusinder af unge Men
nesker lænker sig i Dag de Ti
der nær, hvor del maa være lige 
saa naturligt, at man opnaar 
Flyvercertifikat paa sin 18 Aars 
Fødselsdag, som det nu er, at 
man faar Kørekort til Bil. 

At der endnu er endog meget 
store Vanskeligheder al overvin
de, kan ingen være blind for, og 
det er simpelthen en Nødvendig
hed, at den danske Regering vi
ser Privatflyvningen hele den 
Opmærksomhed og Interesse, 
som Sagen har Krav paa. Paa 
det svenske Finanslov{ orslag for 
1946- 47, som for kort Tid si
den blev forelagt Rigsdagen, 
budgetterer man med et betyde
ligt øuet Ti/.~kud til den svenske 
Privatflyvning. Her i Landet 
kræver Anskaffelsen af tilstræk
keligt og moderne Materiel dog 
ikke alene betydelige økonomi
ske Ofre, men det er tillige et 
Spørgsmaal om nødvendig frem
med Valuta, og paa dette Punkt 
er det navnlig, at Staten maa 
vise Forstaaelse for den Betyd
ning, Sportsflyvningen har for 
hele den danske Ungdom. Der 
vil blive Brug for dygtige Fly
vere i Fremtidens Danmark, og 
ikke mindM Hærens Flyvertrop
per maa kunne drage Nytte af, 
al de indkaldte Aargange i sti
gende Antal kan møde op med 
Certifikat. 

FLYV. 

DANSK MODELFLYVER UNION 

Februar 1946 19. Aargang 

Danmark reorganiserer sine Luftstyrker 
Udviklingen gaar overalt i Retning af reaktionsdrevne 
Maskiner, udtaler Flyvevaabnets nyudnævnte Chef, 
Oberst Tage Andersen, i en Samtale med FLYV 

DET var ikke nødvendigt at være 
militær Sagkyndig for allerede 

Aar forud for den nu afsluttede Ver
denskrig at kunne se den domineren
de Stilling, et stærkt organiseret Luft. 
vaaben maatte komme til at indtage i 
det afgørende Øjeblik. Alligevel kan 
det ikke nægtes, at ikke mindst ameri
kanske og britiske Flyveteknikere 
endnu en Gang imponerede Verden 
ved i Rekordtempo at skabe en Udvik
ling indenfor disse Landes Flyveindu
stri, som overskred alle Grænser for 
almen Fatteevne. 

Her i Danmark staar vi i Dag over 
for at skulle udfylde det Tomrum, dpr 
blev en af de skæbnesvangre Følger af 
fem Aars tysk Besættelse. En Stab af 
Piloter og Teknikere skal uddannes til 
at betjene de mest moderne Jager- og 
lette Bombemaskiner. Indenfor de 
Rammer, vort Lands Størrelse og stra
tegiske Betydning naturligt sætter, vil 
hele det militære Apparat blive reorga. 
niseret, men for Luftvaabnet gælder 
det, at vi praktisk talt maa begynde 
paa et helt nyt Grundlag, tage en Op
gave op, som vil stille de største Krav 
til de Mænds Dygtighed og Fremsy
nethed, der placeres i Spidsen og med 
Ansvaret. 

For at høre lidt om dansk Militær
flyvnings Stilling i Dag og frem i Ti
den, har FL YV's Medarbejdere aflagt et 
Ilcsøg i Værløselejren hos den nyud
nævnte Chef for Hærens Flyvertrop. 
per, Oberst Tage Andersen. 

Vi finder Obersten i den store Mili
tærlejrs Hovedbygning. En helstøbt 
Personlighed, som forener dansk Lune 
og naturlig Elskværdighed med den 
høje Befalingsmands Myndighed og 

Oberst Tage Andersen. 

disciplinære Karakter. Den ene Væg i 
det lyse Kontor er helt dækket af et 
Generalstabskort, og iøvrigt er Værel
set udstyret med en vis Elegance, som 
man ikke venter at finde i en Militær
lejr - en Reminicens fra Tyskertiden, 
hvor det ikke spillede nogen Rolle 
med Pengene, siger Obersten med et 
Smil. 

Flyvertroppernes nye Chef vælger 
sin Udtryksform med Omhu og udtaler 
til Indledning: 

- Hele det fremtidige Grundlag, 
som vort Luftforsvar skal bygges op 
paa og dets Rammer i videre Forstand, 
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er endnu ikke helt klarlagt og kan 
heller ikke blive det, før den militære 
Lovgivning er færdigbehandlet i Re
gering og Rigsdag. Et sagkyndigt Ud
valg arbejder med de nærmere Ret
ningslinier og Planer for Fremtiden. 
l\Ien saa meget kan dog siges, at vi til 
1. Maj paabegynder Indkaldelserne til 
Flyvertropperne. Det er Hensigten, at 
Hærens og Marinens Flyvere skal sam
les under en Ledelse. 

- Hvor stort Mandskab vil der 
blive Tale om at uddanne til Flyver
tjenesten? 

- Efter al Sandsynlighed kommer 
40 Elever til Uddannelse i Aar, og det 
er Meningen at udvælge disse Folk 
blandt de faste Officerer indenfor 
Hær og Marine. Det bliver de Folk, 
som hindret af Krigen, ikke har kun
net indtræde i Luftvaabnet. De nye 
Flyvere skal uddannes paa Luftmari
nestationen ved Avnø, men for i 1947 
vil der ikke blive oprettet nogen Fly
veskoler for almindelige Indkaldelser. 
For Tiden er et Hold paa 20 tidligere 
Militærflyvere paa Studiebesøg i Eng
land, saaledes at de kan være klar lit 
at fungere som Lærere for de nye 
Flyveraspiranter. Naturligvis hanber 
vi indenfor overskuelig Tid at kunne 
udvide Rammerne betydeligt, men det 
maa jo . vel huskes, at det er meget 
store Udgifter, der nu skal budgette
res med. 

26 »Spilfires« i Kastrup 
til Foraaret. 

- Hvilke Maskiner vil man benytte 
i de nye danske Luftstyrker? 

- Ja, det er Meningen, at den før
ste Uddannelse skal gives med KZ
Maskiner, udpræget Skolemaskiner 
uden militær Udrustning. For Øjeblik
ket raader vi yderligere over seks 
>Proctors«, medens vi til Forauret 
gerne skulle disponere over, ihvert 
Fald 25 >Spilfires« af den helt mo
derne Type. Med specielt Henblik paa 
Grønlandsflyvningen vil der ogsaa 
blive anskaffet enkelte Flyvebaade. 
Spilfiremaskinerne vil foreløbigt blive 
stationeret i Kastrup Lufthavn af Hen
syn til den store Start- og Landings
hastighed, der kræver lange Beton
haner. 

- Vil det ikke være muligt at an
vende flere af de store Flyvepladser, 
der blev bygget af Tyskerne, til dansk 
Militærflyvning.? 

- Jo, mange af dem er udmærket 
egnede, men det kræver under alle 
Omstændigheder, at man faar indret
tet hensigtsmæssige Kaserneforhold. 
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De fleste Steder findes blot nødtørf
tige Barakbygninger. Det bliver imid
lertid Indenrigsministeriet, der fors! 
skal tage Stlling til hele Spørgsmaalc>t 
ogsaa med Henblik paa, hvad der 
eventuelt skal bruges til andre For
maal, til Civil- og Trafikflyvning. Nu 
behøver det danske l\'lilitær jo ikke 
saa store Omraader, som Tyskerne 
havde. Af Hensyn til Faren for fjendt
lige Angreb maatte de sprede deres 
Maskiner over udstrakte Arealer, hvil
ket naturligvis ikke kommer i Be
tragtning under Fredsforhold. Flyve
pladsen her i Værløse er imidlertid 
for lille, men vil blive anvendt som 
Hovedreparationssted. Der ligger fem 
store Hangarer herude og en helt mo
derne Værkstedsbygning, som blev 
paabegyndt af os lige inden Krigen. 
De Militærflyvepladser, der kommer 
i Betragtning som egnede, vil blive 
Aalborg Vest, Karup, Tirstrup, Van
del, Skrydstrup og Sdr. Beldringe ved 
Odense. 

Dansk-norsk Samarbejde. 

- Vil Genopbygningen af de dan
ske Luftstyrker tage sit Udgangspunkt 
i et særligt Forbillede? 

- Nej, det kan man vist ikke sige, 
men del er dog muligt at udnytte de 
Erfaringer, man har gjort i det sven
ske og norske Luftvaaben og lære no
get af dette. I Norge har man jo haft 
et stort Antal Flyvere direkte med i 
Krigshandlingerne, og det er min 
Overbevisning, at Danmark vil kunne 
drage stor Nytte af et Samarbejde. 
Her i Landet maa vi først og frem
mest lægge Vægten paa Jagere, Jager
bombere og maaske lette Bombema
skiner. Det vi skal oprette er et tak
tisk Luftvaaben. - Maskiner til de 
langtrækkende Togter faar vi natur
ligvis ikke Brug for. !øvrigt kan man 
vist sige, at Udviklingen indenfor de 
forskellige Landes Luftstyrker gnar i 
Retning af reaktionsdrevne Flyvema
skiner. Med et lille Smil antyder 
Oberst Tage Andersen, at vi ogsaa her 
til sin Tid vil anskaffe disse ultra-mo
derne Typer, men tilføjer hastigt, som 
var det en dristig Tanke: - Først 
maa vi naturligvis se, hvilke Typer, 
der kan tænkes specielt egnede for 
vore Formaal. Den reaktionsdrevne 
Maskine har endnu ikke naaet sin ful
de Udvikling. 

I Tillid til, at det med Tiden maa 
lykkes at skabe et Luftforsvar, der i 
Samarbejde med de øvrige Værn kan 
blive i Stand til at løse de Opgaver, 
som ligger indenfor det relativt mu-

liges Grænse, forlader vi Oberst Tage 
Andersen og Lejren. Solen skinner 
foraarsagligt paa Hojderne omkring 
Værløse, medens et Hold danske Re
krutter under Ledelse af en ung Løjt
nant, røde i Hovederne og godt trætte, 
vender hjem fra skrappe l\lanøvrcr. 
Danmark er igen ved at blive sig selv. 

w.n.h. 

DDL hor udsendt sin førsle Plokol efter 
Krigen, orlglnol-lltogrnferet I olte Forver. 
Den lntcrnnllonnle rød- og hvidstribede 

Vindpose donner Plnkntens lojne
sprlngende Hovedmotiv, 

MIKRO-DIESEL 
7500 

Omdr/Min. 

l/ 10 HK 

220 gr 

Pris 138,- Kr. 
DMU- ISOfoRabat 

I. Mlkro-Dlesel er den mest start• og driftsikre 
Motor for Modellly. 

l. Mlkro•Dle111I har allerede vundet Konkurren• 
cer I Sverige og Danmark. 

3, Mlkro-DleHI kan monteres med Cylinderen 
staaende eller ha, gende, 

KAI NIELSEN 
MEKANISK ETABLISSEMENT 

Kronprlnsensgade 8, K. 
Palæ 6628 



Kastrup og Aalborg Statslufthavne 
Flyvepladøudvalget har nu afgivet omfattende 

Betænkning til Regeringen og Rigsdagen 

I disse Dage skal Regering og Rigsdag 
tage ,mdehg Stilling til den Betænk

ning, der for kort Tid siden blev afgivet 
af det under Krigen nedsatte Luftfarts 
udvalg, Flyvepladsudvalget, som det op
rindelig blev betegne!!, Dette Udvalg har 
haft til Opgave at undersøge en Række 
tekniske og økonomiske Spørgsmaal i 
Forbindelse mel Anlæg af eventuelle 
Statslufthavne og Flyvepladser Landet 
over og i det væsentlige tilrettelægge Pla
nerne for den fremtidige indenrigske 
Lufttrafik. 

Det er paa Forhnnnd givet, at en Ræk
ke Kommuner vil være interesseret i dis
se Planer, ikke mindst i Jylland, hvor 
man kan henvise til de store og kostba
re Anlæg, der blev hygget af Tyskerne. 
Regeringen har da ogsnn fra mange Si
der faaet gentagne Henvendelser der vi
ser, at man ikke viger tilbage for selv 
meget betydelige økonomiske Ofre. Det 
vides, at Betænkningen indeholder For
slag til Oprettelse af et større Antal Fly
vepladser, som skal drives af Staten. De 
to stø'rste Lufthavne, Kastrup og Aalborg 
bliver Statslufthavne med Henblik pan 
den internationale Trafik, medens en 
Række Landingspladser rundt om i Lan
det, der vil faa Betydning for Privatflyv
ningen, maa bekostes af Kommunen eller 
Amtet, dog saaledes, at en Flyveplads 
ikke kan anlægges uden Luftfartsmyn
dighedernes Sanktion. Ogsaa Militærets 
fremtidige Flyvepladser berøres i Be
tænkningen, men det man dog antages, ni 

dette meget vigtige Omraade vil blive be
handlet i en særlig sagkyndig Kommis
sion, efter at Indenrigsministeriet har ta
get Stilling til den civile Lufttrafiks Krav. 

FLYV har rettet en Forespørgsel til 
den fungerende Luftfartsdirektør, Ekspe
ditionssekretær G u s t a v T e i s e n, der 
har siddet som Medlem af Luftfartsud
valget, om det paa nuværende Tidspunkt 
var muligt at løfte Sløret for nærmere 
Enkeltheder i Kommissionens Arbejde. 
Gustav Teisen kunde dog kun henvise til, 
at Regering og Rigsdag først maatte tage 
Stilling til den afgivne Betænkning. Naar 
Rigsdagsmændene har haft Lejlighed til 
at gennemse de forskellige Forslag, vil 
Offentligheden faa Besked. - Indtil rla, 
udtaler Teisen, er min Mund lukket med 
syv Segl. De her skitserede Uddrag af 
Udvalgets Arbejde, kunde Ekspeditions
sekretæren dog i det store og hele be
kræfte Rigtigheden af. 

Del nedsatte Udvalg, der i over to Anr 
har arbejdet med den nu afgivne Be
tænkning har været sammensat af Lufl
fartsvæsnels Direktør K. Gregersen, der 
var Udvalgets Formand, fhv. Minister H. 
P. Hansen, Folketingsmand Holger Lar
sen fra Finansudvalget, Kontorchef Va
lentin Hansen, Luftfartsingeniør M. P. 
Eskildsen og Ekspeditionssekretær Gustav 
Teisen fra Ministeriet for offentlige Ar
bejder. Desuden har Ingeniør Per Kamp• 
mann og Direktør Lybye bislaaet Kom
missionen. 

w. n. h. 

Ovenstaaende Billede er taget ved den store Præmieuddeling efter den danske Flyvedag. 
Fra venstre ses Hans Harboe, Polyteknisk Flyveklub, Curl Schrøder, Slagelse Flyveklub, 
Gunner Larsen, Polyteknisk Flyveklub, Wendelboe Petersen og Jørgen Gamst begge 
fra Sporlsflyveklubben. Foran staar de mange smukke Pokaler, som blev udsat bl. a. 

af Det Kgl. Danske Aeronautlske Selskab, DDL og mange andre Firmaer 
samt Dagbladene. 

Hoaay; 
BOKEN 

1945 
IIOElllTICBUS WIDI 

---=--

Kr. 5.40. 
Tegninger og Byggevejlednnig 
til Modeller af flyvemaskiner, 

Jernbaner, Biler, Baade 
o. s. v. 

Kr. 17.00'lndb. 
Svensk Udgave af Wolf Hirths 

Haandbog for Svæveflyvere, 
der indeholder alt om 

Svæveflyvning. 

FLYGBOKEN 

FL YGNINGENS 

HISTORIA 

OCH FLYGET AV 

I DAG 

Kr. 17 .40 Indb. 
flyvningens Historie, de to Verdens
krige, den moderne Flyvemaskine, 

skildret I et Væld af pragtfulde 
Dybtryksbllleder. 

FLYV's FORLAG • EJVIND CHRISTENSEN 
Vesterbrogade 60 • København V. 
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(/)aM~ti, c1u,, lJm Clwf ~ilct 
for den kinesiske Regering 

FL YV-lnterview med Captain Sundby, som under 

Krigen bragte Amerikas nyeste Bombere over 

Nord- og Sydatlanten og hørte op med at tælle, 

da han 600 Gange havde fløjet over Himalaya 

NOGLE Mennesker sidder Dag ud 
og Dag ind paa en Kontorstol, 

kommer Kl. 9, hvis ikke lige Lange
bro er oppe, eller S-Toget er forsin
ket, gaar ellers paa Slaget 17 og er lil
freds med del. Der er andre, hvis 
Dlod altid ruller rnsk i Aarerne, og i 
derPs medfodle Trang til Æven·yr 
simpelthen ikke giver op, for de har 
set Solen gaa ned i fem Verden.del ~. 
Til den sidste Kategori hører lidlig~re 
Flyverlojtnant i den danske Marine C. 
S1111clby, der nu er Captain og Chef
pilot \'C'cl den kinesiske Rrgrrings 
Air-transporter tværs over Himalaya 
liJ Indien. ·sammen med sin Ven, 
Oberstlojtnant Dirksted, sejlede han 
kort efter Danmarks Besætlelse til 
Sverige, naaecle via Norge og Engl.111d 
til Canada. h\'or han i et Par Aar ml 
dannede engelske og amer·kanske 
Flyvere og en Tid selv fløj Amerikas 
nyeste Bomhemaskiner over Allanten. 

Men Captain Sundby's Historie burde 

Aktieselskabet 

SKARRE HAGE MOLERV ÆRK 

26 " 

Nykøbing Mors 

Telefon 109 

* 
Kontoret I København 

H. C. Ørstedsve) 28 C - V 

Telf. Central 11.593 

ikke fortælles af ham selv, dertil er 
han for beskeden en Natur. Jævnt og 
stilfærdigt sidder han paa FLYV's 
Redaktion og fortæller, - et 100 pCt. 
l\lundfolk, der elsker Oplevelsen for 
Oplevelsens Skyld, men ikke holder 
af at andre skal kalde hans Handling 
en Bedrift. I fem Aar har han ikke set 
de danske Kyster og er nu hjemme 
paa en ganske kort Orlov for at hente 
sin Kone med sig ud til Calcutta i In. 
dien, hvor han har sit foreløbige Op
holdssted. 

- Hvorledes gik det til, Captain 
Sundby, at De blev Flyver for den ki
nesiske Regering? - Sundby smiler 
lidt forlegent og siger saa: 

- Det var saamænd meget natur
ligt. Der var stor Mangel paa Flyvere 
derude, og af en eller anden Grund 
var det vanskeligt at faa Amerikaner
ne til at melde sig i tilstrækkeligt 
stort Antal. Jeg fik Lyst til Foran
dring og blev sendt af Sted. 

- Hvor mange Gange har De fløjet 
over Himalaya? 

- Henved GOO Gange, tror jeg, men 
til sidst opgav jeg at tælle. 

- Hvad var Deres Opgave? 
- Vi fløj kinesiske Soldater, der 

skulde uddannes i Indien, det var en 
Strækning pau 510 miles. Af Hensyn 
til Japanerne, der holdt Birma, var 
det nødvendigt at flyve en Omvej, og 
Ruten gik fra Provinsen Kunming til 
Assam i det nordøstlige Indien helt 
oppe ved Bramaputra-Flodens Ud
spring. Maskinerne, vi fløj med, var 
C. 47 og C. 4G, svarende henholdsvis 
til Transportudgnven af DC 3 og den 
store »Curtiss Commander«. Amerika
nerne havde forsynet Kineserne med 
delte moderne Materiel i Henhold til 
Laane- og Lejeloven. 40 kinesiske Sol
dater blev pakket om Bord i en saa-

. dan Maskine hver Gang. 
- Hvordan tog Kineserne det, 

l.h1•l pilol i d1•n kinl'siske He~1•rl11gs 
Air Transport Commund, C11pl11ln 

C. Sundby. 

mange af dem havde vel aldrig set en 
Flyvemaskine før? 

- De fleste af dem havde overho
vedet ikke Anelse om, hvad det hele 
drejede sig om, og medens vi var i 
Luften, var de for skrækslagne li! al 
sige noget. 

- Blev De ofte beskudt af Japa
nerne? 

- Nej, i den Retning var Ruten, vi 
fløj, nogenlunde sikker. Som Regel 
gik vi op til en Højde af 18- 20.000 
Fod under det meste af Flyvningen 
over Himulaya, der normalt varede 3 
Timer og 20 l\linuter. Vi mistede kun 
to l\laskiner paa Grund af Japanernes 
Aktion, medens Vejrforholdene var 
Aarsag til et Tab paa benved 30 
Transportmaskiner. 

- Var Kineserne selv gode Fly
vere? 

- Ja, de Folk, der var opvokset 
udenfor det egentlige Kina, havde 
det man kan kalde den mekaniske 
Indstilling og kunde blive dygtige Pi
loter, men iøvrigt var det mest Ameri
kanere, der fløj, Saa vidt jeg ved, var 
jeg den eneste Europæer i den Tjene
ste. 

- Fik De nogen sikre Efterretnin
ger om Forholdene hjemme i Dan
mark i Krigsaarene? 



,,THE MARATHON" vilde hurtigt have hiem/øri . 

• The Miles MARATHON• er en 'flærdifuld Tfl'fl<Pkst til de luft
fartøjstyp~r. som skal an'flrndes pna k nrtere I uf/ruter ell,•r til snn
kaldte I øde-Ruter ne er udst l' ret med fire Gipsy VI Motorer M, d 
en betalende I ost paa 2085 kK har dm i stille 'vejr en J,ækkt'flidde 
paa 12/U km og en Marchhastighed paa 28 ,6 km / /'. 

FRQBISHERS GuLdLaJi 

Allerede før Krigen spillede Lufttransporten en betydelig Rolle i Mine
industriens Tjeneste. Krigens Afslutning vil medføre en større Udvi
delse af Trafikken i Luften, til Gavn for baade Opdagelsesrejsende 
og Mineindustrien Verden over. 
Som det geografiske Centrum paa Jorden er Storbritannien det na
turlige Centrum for Verdensindustrien med Hensyn til Bygning af 
Transponluftfartøjer. Efter at britiske Konstruktører og Arbejdere 
nylig har fejret Triumfer ved at have udtænkt og fremstillet Krigens 
førende Jagere og Bombere, arbejder de nu paa Bygningen af mo
derne Transportluftfartøjer af enhver Art, baade hvad Størrelse og 
Ydeevne angaar. Som Arvtagere af en enestaaende Tradition paa 
Verdenshavene, og som Pionerer paa Udviklingen af ReaktionsJrift 
og Radar, opfylder de nu - og vil altid kunne opfylde - ethvert 
Krav, der maatte blive stillet dem i Flyvningens Tidsalder, baade 
af I DAG og I MORGEN. 

6{1-er at have fejl'd 'Crium/er i 1<rlg, bygger 

Sir Marrln Froblsher, I 535 - I 594, 
Britisk Navigatør og Opdagelsesrej
sende. Havde allerede foretaget 
mange Rejser 1// Guinea, Nord 
Afrika og Ltvanttn, da han drog ud 
for al opdag, Nord-Vtsl Passagtn 
1// Jndlen. Iifttr dtn andtn Rejse, 
som Admiral for Cathay Kompagniet, 
hostede han Berommtls, og Dron
ningens Guns/ ved al /lfembrlngc en 
Ladning O kostbar Pyrit-Malm", der 
antoges for at Indeholde Guld. Hans 
Re/ser bidrog I hol Grad til dr. 
gtogra/iske Kundskaber om Gran/and. 

-----=-~--~ -- ~ --

DEN BRITISKE FLYVEMASKINE-INDUSTRI 
nu for f2u{l-ruferne hele 'Derden over. 

MBDDBLBLSE PRA THB SOCIETY OP BRITISH AIRCRAFT CONSTRUCTORS, LONDON, ENOLAND 
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En amerikansk Transportmaskine I Fart over Himalaya-Kreden. 

Ja, vi kunde nogenlunde følge 
Udviklingen, ikke mindst fordi vi fik 
>Frit Danmark« sendt fra London. 

- Hvad var den mest spændende 
Oplevelse, De har haft som Flyver? 

Captain Sundby ser mistænksomt 
paa mig. Under hele Samtalen har 
han med Omhu undgaaet at berette 
om noget, der havde Karakter af Be
drift. Dette var vist en Fælde? Efter 
en Pause siger han velovervejet: 

- Jeg kunde maaske fortælle Dem 
om den Tur, der varede længst - en 
Flyvning over Atlanterhavet fra La
brador til Island. Jeg skulde flyve en 
>Hudson medium Bombere fra Mont
real til England, men den Dag jeg 
havde bestemt mig til at tage af Sted, 
skete der noget usædvanligt. Meteoro
logerne havde nemlig glemt et Storm
vejr i Danmarksstrædet... Jeg hav
de to unge Mennesker paa 19 Aar med 
i Maskinen, en Radiotelegrafist og en 
Observatør, der skulde til England ef
ter endt Uddannelse i Canada, og det 
var deres første Tur. Efter adskillige 
Timers Flyvning blev jeg klar over, at 
vi havde mistet Positionen. Vi fløj i 
tæt Skydække paa Instrumenterne 
alene - ude af Stand til at modtage 
Observationer. For at komme ud af 
Skyerne, forsøgte jeg at stige til 12.000 
Fod, men med det Resultat, at alt frøs 
til Is. Vi maatte ned igen, Situationen 
var ikke munter. Da jeg rettede Bom
bemaskinen op igen, saa vi i et Glimt 
Havet kun 50 Meter under os. Det 
stormede stadig, og jeg var klar over, 
at der ikke var meget Benzin tilbage 
af de godt 4000 Liter, vi havde med 
os fra Canada. I endnu 111.? Time fløj 
vi i 30- 40 Meters Højde over Havet, 
og jeg havde netop besluttet mig til at 
gaa ned paa Vandet, da vi pludselig 
fik Øje paa den sydvestlige Spids af 
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Island og faa Minutter efter kunde 
gaa ned paa en Nodflyveplads 20 Ki
lometer udenfor Reykjavik. Da vi 
maalte Tankene, var der lige 50 
Liter tilbage - netop nok til at tage 
en Plet af Tøjet med. Det havde taget 
næsten tretten Timer at naa over, og 
Turen er normalt beregnet til en Fly
vetid paa lidt over 10 Timer. 

Captain Sundby har sluttet sin Be
retning. Om faa Uger staar han atter 
i Kina, hvor man stadig har Brug for 
Flyvere, maaske nu mere end nogen
sinde. Tusindvis af Kinesere, der 
maatte flygte fra Hjem og Ejendom, 
da Japanerne kom, skal nu bringes 
tilbage over Himalaya. Deres eneste 
Chance for at komme hjem er med 
Flyvemaskine, fordi alle Veje er en 
sammenhængende Kæde af dybe Bom
bekratere, og den danske Marineløjt
nant, der blev Pilot for den kinesiske 
Regering, flyver fortsat med urokke
lig Ro sin Curtiss >Commander« over 
Tibet og l\fongoliets uendelige Stræk
ninger, medens fyrre skrækslagne Ki
nesere presser sig tæt sammen i Kabi" 
nen bag ved ham. 

w.n.h. 

Nedenstaaende, af Dansk Svæveflyver 
Union udgivne Journaler er dels paabudt 
og d,·ls anbefalet til Afbenyttelse i Svæve
flyveklubberne: 

flyvebog . . . . . . . . . . . . . . Kr. 0.75 
Kontrolbog for .Startspil • 3.75 

Fartøj-Journal er under Udarbejdelse 
og udkommer om kort Tid. 

Alle Bøgerne ekspederes fra 

FLYV's FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN 

Vesterbrogade 60 . Kbhvn. V. 

~ -- 1.l'l 

., ~~·· =--m· ø, 
''JII"':,; -· 

I LJNGLI 

DDL sikrer sig Reservedele i Amerika. 
Kort før Nytaar vendte Direktør Knud 

Lybye fra DDL lilbage fra sin Amerika
rejse, og efter hvad vi erfarer, med el 
særdeles fint Hesullat. Direktør Lybye 
har besøgt de store amerikanske Flyve
maskine-Fabriker og sikret Luftfartssel
skabet en Del haardt tiltrængte Hcserve
dele. Det første Skib med Kabineudsty r 
er all<!rede i dansk Havn. 
Willie Wulff atter i DDL. 

Paa el Bestyrelsesmøde i DDL er Bil
ledhuggeren Willie Wulff, der ,1ar Sl'l
skabets første Direktør fra Hlt8 til 26, 
indvalgt i Hepræsenlantsknbet. Wnlff er 
indtraadt i St<!det for Grosserer lludolph 
Smidth, der er indvalgt i Bestyrelsen. 
Nakskov l\lotorflyveklub 

har nu afsluttet sit tredje Kursus 
har nu afslullet sit tredje Kursus i 

Teori i Nakskov. Den 6. Januar afslutte" 
des Kursus i Horslunde og Stokkemarke, 
og først i Januar begyndte nye Kursus i 

Ang. Benzintildeling. 
Endelig efter 2 Maaneders Ventetid er 

det lykkedes Svæveflyver Unionen at op
naa en Benzintildeling paa 60 1 pr. ind
registreret Spil pr. Maaned for hver flyve
dygtig Klub. 

For at opnaa denne Tildeling skal 
Klubben fremsende Ansøgning til Direk
toratet for Vareforsyning, Fordelings
kontoret. Ansøgningen i to Eksemplarer 
(vedlagte Formularer) indsendes gennem 
Unionen, der anbefaler denne og skriver 
under paa at vedkommende Klub opfyl
der de af Myndighederne fastsatte Be
stemmelser for Svæveflyvning. 
Flyverkursus paa Teknisk Højskole. 

Landet over forbereder Flyveklubberne 
Genfødelses-Sæsonen 1946-47. Under 
stor Tilslutning kunde •Sporlsflyveklub
ben • allerede i Midten af Januar paabe
gynde de forsle Kursus i Flyveteori kon
trolleret af DKDAS. Undervisningen sker 
i et af Danmarks tekniske Højskoles Au
ditorier i København, hvor der vil blive 
holdt Forelæsninger i Luftnavigation, 
Aeroplanlære, Meteorologi og Flyvnin
gens Love. Ved Afslutningen faar de, rl .:r 
bestaar, D.K.D.A.S.-Diplomet for Privat
flyvernes teoretiske Prøve. 

Oberst Ferslev udnævnt til General. 
Blandt de sidste Generalsudnævneiser 

indenfor den danske Hær finder vi el 
kendt Ansigt. Oberst C. Forslev, den tid
ligere Chef for Flyvelropperne og nu 
dansk Mililærallaehc i Washington, har 
faaet Hang af Generalmajor. 

26 l\flllloner Kr. til Norges Luftvaaben. 
I Norge forbereder man Indkøbet af 

et Par Hund rede nye Maskiner til Flyve
vaabnel. !all regner man med at skulle 
anvende 25 .Millioner Kr. til Nyanskaffel
ser indenfor en Treaars-Periode. 



- Godt klaret, Toxholml 

F OR kort Tid siden maatte DDL's æld
ste Fokkermaskine •Merkur • med 

Luftkaptajn Toxholm ved Pinden fore
tage en dramati~k og nervepirrende Nød
landing i Kastrup. Aarsagen var en 
brækket Hovedstiver til det ene Landings
hjul, der nærmest var kommet til at 
hænge i vandret Stilling under Maskinen. 
Fra Lufthavnen havde man slaaet Kata
strofe-Alarm, men takket være Flyverens 
Koldblodighed og enestaaende Flyver
egenskaber, blev der ikke Brug for de 
mange Ambulancer og Sprøjter, der holdt 
parat foan Admini trationsbygningen. 
Maskinens 16 Passagerer naaede alle vel
beholdne ned paa Jorden og var ikke me
re foruroliget af de dramatiske Minutter 
i Luften, end at de alle gik om Bord i en 
anden Maskine og fortsatte den afbrudte 
Rejse, 

I fire hurtige Billeder har Fotografen 
illustreret de spændende Sekunder før 
Nødlandingen. Man ser Fokkeren i Luf
ten med det ene Hjul hængende og der
efter, hvorledes Flyveren holder s in Ma
skine kørende i Græsset paa el Landings
hjul for til Slut al tørne rundt med del 
ene Plan i Jorden. For Lufthavnens Per
sonale og d e engelske Flyvere, var del Se
kunder, hvor Nerverne nanede Bris te
punktet, inden Spændingen . udløstes. Ind
sat Luftkaptajn Toxholm. 

Flyvemaskiner med Gasturbiner. 
Verden over eksperimenterer Videnska

ben ivrigt med Problemet Gasturbinen, 
der en Dag skal erslalle den nuværen,le 
Form for Motordrivkraft, og mange Sag
kyndige er af den Opfattelse, at Gas tur
binen vil betyde intet mindre end an Hc
volution indenfor Luftfarten. Her i Lan
det har B & W foretaget adskillige For
søg paa at fremstille et Materiale, som 
kan tanle de meget høje Temperaturer, 
der er Tale om ved Gasturbine-Anlæg. 

Civilingeniør Vagn Prytz 50 Aar. 

D EN 19. Januar fyldte Civilingeniør 
Vag n P ry l z, en af dansk Flyv

nings energiske Mænd, 50 Aar. Ingeniør 
Prytz fik sin Flyveruddannelse ved Ma
rinens Flyvevæsen, og mange ltavcle !>ik
kert ventet - og hnnbet - at Vagn P,yl! 
var blevet ved Flyvevæsenet, men han fo_ 
relrak at gaa over i civil Virksomhed og 
blev ansat i D.D.P.A., hvor han ha, været 
- og stadig er - en fortræffelig Leder af 
Firmaets Afdeling for Sal~ al Flyve,bt•n
zin. 

Ing. Prytz har igennem alle de Aar, der 
er gnael, siden han forlod Flyvcvæ,enel, 
været levende interesseret i den civile 
Flyvnings Udvikling, og inden for Aero
nautisk Selskabs Junior Klub, som blev 
startet paa Vagn Prytz's Initiativ, har 
han udrettet et stort og fortjenstfuldt Ar
bejde, som dansk Flyvning vil komme til 
at høste rig Gavn af. 

Danske Rutemaskiner mna Ikke flyve 
over Sverige, 

For flere Maaneder siden retlede de 
danske Luftfartsmyndigheder pan DDL's 
Vegne en Henvendelse til Sverige om at 
fan Tilladelse til al lade Passagermaski
nerne til Bornholm flyve over svensk 
Omrnade, da det vilde betyde en væ
sentlig Benzinbesparelse at benytte den
ne kortere Rute. Det lykkedes ikke paa 
det Tidspunkt al opnna en Tilladelse, 

men man haabede, ni Svenskerne til Ja
nuar vilde lempe Overflyvningsreglerne. 
Den svenske Forsvarss tab har imidlertid 
besluttet, at det stadig ikke er muligt af 
militære Hensyn at give de danske Rute• 
maskiner Tilladelse til at flyve til Born
holm over svensk Omraade. 

Grove Flyveplads under dansk Splltflag. 
Flyvepladsen ved Grove, som efter si

gende skal have kostet en Milliard Kro
ner at bygge, er nu overtaget af det dan
ske Militær. Ved en smuk Højtidelighed 
overtog den danske Kommandant, Au
straliensflyveren Kaptajn Michael Han
sen Flyvepladsen. Den britiske Major 
Hodgson takkede i hjertelige Ord for 
den Tid, Englænderne havde opholdt sig 

i Danmark og ønskede det danske Folk 
en god Fremtid. Talen bkv besv'.l.ret nf 
den danske Kaptajn, og Splitflaget gled 
til Tops, medens danske Soldater præsen
terede Gevær. 

DDL til Priskonference I New York, 

I Begyndelsen af Januar fløj Trafikchef 
P. Beck Nielsen til New York for at del
tage i en Konference om Billetpriserne 
over det nordlige Atlanterhav. Pau Grund 
af forskellige Forhold mnntte , Mødet 
imidlertid udsættes, og en halv Snes Dage 
efter Afrejsen fra København var Beck 
Nielsen hjemme igen, og havde tilmed 
fanet Tid til at besøge Bryssel i Anled
ning af nogle Forhandlinger. 
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ved Kaptajn John Foltm 

Den engeiske Lufttransport-Hjælpetjene
ste under Krigen. 

I U.S.A. har man Indrettet en Douglas DC·3 som Truusportglldeplan. 

Air Transport Auxiliary, hvis Opgave 
under Krigen bl. a. var at færge alle de 
Flyvemaskiner, som de kæmpende En
heder skulde bruge, fra Fabrikkerne ud 
til Flyverafdelinger og Eskadriller, blev 
opløst den 15. December 1945, men i del 
Tidsrum, den har eksisteret, præstcredo 
den el fortræffeligt Stykke Arbejde. Den 
arbejdede fru 15 forskellige Fordelingscen
trer i Storbritannien og Nordirland, og 
fra Februar 1940 til Juni 1945 afleverede 
A.T.A.'s Flyvere ikke mindre end 307.378 
Flyvemaskiner til R.A.F. Det Tal omfat
ter 83.321 eensædedede Jagere, 43.181 to
motorede Bombere, 24.241 firernolorede 
Bombere o,:: 944 Flyvebaade. I det Aar, 
der var mest at bes tille, 1944- 1945, blev 
der afleveret 78.851 Flyvemaskiner. Over
føringen af alle disse Maskiner omfallede 
406.374 Flyvetimer. Uheldene var forbav
sende fan. Frn 1942 til midt i 1945 skete 
der kun Havarier og Forsinkelser med 
16 Flyvemaskiner for 10.000 Afleveringer. 

En Douglas DC-3 
indrettes til Transportglideplan. 

Under Arbejdet paa al bygge DC-4 
(Skymasler) og fna dens Flyveegenskaber 
snu gode som muligt, fandt nogle Ingeni
ører hos Uouglas ud af, al DC-3'en (Da
kola) havde de mest idelle Flyvcegensl,a
ber og de bedste Betingelser for al blive 
el udmærket Glideplan. 

Der er ikke langt fra Tanke til Hand
ling i Amerika, os den ca. 12.000 kg 
tunge Douglas blev omdannet til el Glidt
plan. Motorerne og Propellerne blev taget 
af, der blev sal en strømlinet Skærm over 
Motorgondolerne. og der blev anbragt en 
Anordning Lil Anbringelse uf Tovet under 
l{roppen. 

Prøverne viste, at Maskinen var snu 
aerodynamisk •ren•, al den kunde bugse
res med en Hastighed paa indlil 460 
km/T i l\lodsælning til de sædvunlige 
Transportglideplaner, der kun kunde kom
me op pau 320 km/T. 

Den ombyggede DC-3 er Amerikas stør
ste Glideplan (den har samme Storrelse 
som DDL's nye Douglas DC-3 Maski
ner) og den kan transportere en betalen
de Last paa 7 Tons. Den har en lang, 
flad Glidning (1 til 14) - den kommer 14 
m frem, mens den mister 1 m i Højde. 

Til Sammenligning skal nævnes, al de 
sædvanlige Transportglideplaners Glidelal 
ligger mellem 10 og 12. 

En anden Udvikling i Forbindelse med 
Benyllelse af Transportglideplaner er 
Tandem-Wiren. Herved er man blevet i 
Stand til al koble lo DC-3'er bagefter hin
anden ligesom Lokomotiver. Pau denne 
har man startet det fuldt lastede DC-3 
Glideplan. Naar de to Slæbemaskiner er 
kommet til Vejrs med Glideplanet, udlø
ser den ene, og den anden fortsætter med 
Bugseringen. En DC-3 kunde ikke have 
trukket del store tunge Glideplan fra 
Jorden, men een var tilstrækkelig til at 
bugsere det. Pau denne Mande aabnes der 
store Muligheder for Transport uf Fragt i 
større Mængder. I Amerika mener man, 
at Transporten af Fragt gennem Luften 
vil tage lige saa stort Opsving som Pas
sagertrafikken har gjort de senere Aar. 
Der findes allerede en Del Luftfartselska
ber i U.S.A., der udelukkende befordrer 
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Fragt i specielt byggede Maskiner, og en
kelle har allerede laget Transportglide
planer i Drug. 

Canada bygger 
Douglas DC-M4. 

Den kanudiske Regerings Flyvemaski
nefabrik Canaduir i Monireal er i fuld 
Gang med al bygge en Serie DC-4 til 
Trans-Canada Air Lines, og disse cana
disk byggede Douglas'er vil blive udstyret 
med engelske Rolls-Hoyce Merlin Moto
rer. El'ler de Erfaringer, man har efter to 
Aars Flyvning over Nordatlanten med om
byggede Laneasters. mener man al Mei lin 
Motorerne er bedre egnede til disse Lang. 
flyvninger i temmelig stor Højde end 
lul'lkulcde og vædskekølede amerikanske 
Motorer. Trans-Canada Ail'iines har siden 
1943 foretaget over 450 Atlanterhavsflyv
ninger med Laneasier. 

A.T.A. raadode over 800 FlyYere. De 
kom fra 22 forskellige Nationer og Domi
nions, fra britiske Flyveklubber, og 
nogle var Veteraner fra Krigen 1914-
1918. De var alle uden Undlngebe faldet 

Do Havllland Fabrikkernes Motorafdeling, der under Krigen leverede over 10.000 
Gipsy Motorer til R.A.F. 



paa Lægeprøverne eller fordi de var for 
gamle; to af dem, som havde 1500 Timers 
Flyvning i A.T.A., blev f. Eks. nægtet 
Privatflyvercertifikatet, efter at de var 
blevet hjemsendt. Syv af dem manglede 
en Arm eller et Ben, otte havde andre le
gemlige Skavanker, og for ca. 200 af Fly
vernes Vedkommende var Synsevnen un
der normal. Mindst 10 var over 50 Aar 
gammel, og adskillige var betydelig ældre: 
Paa et vist Tidspunkt var de 20 Procent 
Kvinder, og de kvindelige Flyveres Antal 
laa aldrig under 10 Procent af det sam
lede Antal Flyvere. 

De Havllland Gipsy Queen 51 Flyvemotor 
med Overlader. Ydelse I Starten: 295 HK. 

De Bavillands nye Motorer. 
De Havilland, som under Krigen le

verede 10.212 Gipsy Motorer til Luft
vaabnet, har nu taget fat paa Bygnin
gen af nye Serier af Motorer til Efter
krigstidens Privatflyvemaskiner og 
Fabrikken er nu i Stand til at kunne 
levere Motorer med Hestekraftydelser 
fra 145 til 330 HK. 

Den nyeste Type er den sekscylin
drede Gipsy Queen Motor, som uden 
Overlader og uden Propelgear yder 
250 HK. Udstyret med Overlader yder 
Gipsy Queen 295 Bremsehestekraft, og 
den gearede Type (som anvendes i 
De Havilland Dove Trafikflyvemaski
ne) yder 330 HK. 

Den tilsvarende firecylindrede Ty
pe, den nye Gipsy Major, yder 160 
HK, og naar den udstyres med Over
lader, kommer Ydelsen op paa 197 
HK. 

Amerikansk Jager 
med 7 5 mm Kanon. 

Beech Aircraft Corp. i Amerika har el 
nyt Luftfartøj, som enten kan anvendes 
til Angreb mod Maal paa Jorden eller 
som mellemtung Bomber. Det er et to
motoret Monoplan, som er meget kraf
tigt bevæbnet. Luftfartøjet, hvis Type
betegnelse er XA-38, er specielt konstrue
ret til Indbygning af en 75 mm Kanon, 
som er anbragt i Kroppens Næse, og In
stallationen af det kraftige Vaaben giver 
hele Luftfartøjet et ret aparte Udseende. 

Den meget stærke Bevæbning omfatter 
desuden seks 12,7 mm Maskingeværer, 
anbragt i drejelige Taarne, fire i et Ryg
taarn og to i et Taarn under Kroppen. 
Luftfartøjets primære Opgave er Angreb 
mod Maal paa Jorden som f. Eks. Kamp
vogne, men iøvrigt kan den ogsaa anven
des som Bomber. Det har en Spændvidde 
paa 20,45 m og en Længde paa 15,76 m. 
Dets Tomvægt er 10.535 kg, Fuldvægten 
er 13.560 kg, men denne kan forøges til 
16.477 kg. Besætningen bestaar af to 
Mand: Fører og Skytte. XA-38 naaede 
ikke at blive anvendt i Krigen mod Ja
pan. 

En Superfæstning 
sætter Længderekord. 

En amerikansk B-29B Superfortress, 
som havde faaet fjernet alt sit militære 
Udstyr, foretog i Slutningen af No
bember forrige Aar en Flyvning uden 
Mellemlanding fra Guam i Stillehavet 
til Washington, U.S.A. Flyvningen va
rede 35 Timer 5 Minutter, og den til
bagelagte Distance var paa 13.193 km. 
Luftfartøjet medførte 13 ekstra Brænd
stoftanke, saaledes at den samlede 
Brændstofmængde om Bord var 
50.495 Liter. 

Saafremt denne Flyvning bliver an
erkendt som officiel Rekord, er den 
engelske Verdensrekord fra 1938 ble
vet slaaet. Denne, der strakte sig· fra 
Ægypten til Australien, var paa 11.519 
km. 

Svæveflyveruddannelse 
i det svenske Luftvaahen. 

I det nye svenske Finanslovsforslag for 
1946-47 faar Privatflyvningen et øget 
Tilskud, og det er Hensigten forsvars
mæssigt at arrangere Kursus for Uddan
nelse af Svæveflyvere. Der bliver ogsaa 
afsat betydelige Beløb til Anskaffelse af 
reaktionsdrevne Maskiner til Luftforsva
ret. 

Tyrkiet opretter et Departement 
for Luftfart. 

Ifølge en Meddelelse fra Istanbul 
har den tyrkiske Regering bestemt, at 
der skal oprettes et Departement for 
Lu{ tf art, hvor baade den civile og mi
litære Flyvning vil blive centraliseret. 

Russisk Helikopter. 
Den russiske Flyvemaskinekonstruktør 

Bratukhin har fremstillet en tosædet He
likopter af Metal, som for nylii; er blevet 
prøvefløjet i Moskva. Den har et firehju
let Understel, og dens største vandrette 
Hastighed er 179 km/T. 

To svenske F_lyvetidsskrifter 
slaaet sammen. 

Pra og med 1. Januar i Aar er de to 
før ende svenske Luftfartstidsskrifter 
>Flyg« og >Svensk Flygtidning« ble
vet slaaet sammen til eet Blad, idel 
Flyg's Udgivere har købt >Svensk 
Flygtidning«. 

ForsldehWedel: ----
Beechcrafl XA-38 Jager. 

Den amerikanske Juger Beechcraft XA-38 er bevæbnet med en '76 mm Kanon anbragt 
I Kroppens Næse. Desuden bar den seks 12,'7 mm, Maskingeværer. 
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præsenterer 

de nye danske Trafikflyvere 

MED Henblik paa den stærkt udvidede Trafikflyvning har DDL som bekendt sikret sig en Række 

nye dygtige Flyvere. For helt at kunne opfylde de meget strenge Krav DDL stiller til de Folk, 

der bliver betroet Selskabets Passagerer og Maskiner, flyver de en Tid som 2. Trafikflyver og faar 

Lejlighed til at orientere sig paa Ruterne med det helt moderne Materiel, som meget snart staar til 

Selskabets Raadighed fuldt ud. FLYV har benyttet Anledningen til at præsentere de nye Trafikflyvere 

for Læserne. 

* 
Fra venstre ti I høj re ses: 

Trafikflyverne 

Th. Petersen, 

Sigurd Høy, 

H. Wolff, 

K. Gether-Caspersen, 

P. Pommer Pedersen, 

Henning Pedersen. 



U4~Vl)"',::;,,,~U4c;,fl -(,, 

hygget af 

SKANDINAVISK AERO 
INDUSTRI A/S 

REPRÆSENTANT I DANMARK FOR CIRRUS FLYVEMASKINEMOTORER: A. B. C. HANSEN COMP. -KØBENHAVN V. 
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Brlslol Frelghler og Brlslol Wayfarer. 

B RISTOL nye Trafikflyvemaskine, som 
Fabrikken kalder Type 170, kan en

ten leveres til Befordring af Gods (Bristol 
Freighter) eller Passagerer (Bristol Way
fnrer}. Det er et højvinget Metalmono
plan med fast Understel og udstyret med 
to Motorer. 

Ba·istol Frelgbter er blevet konstrueret 
for at kunne tilfredsstille Behovet efter 
en paalidelig, tomotoret Godsflyvemaski
ne, der kan anvendes fra forholdsvis smna 
Pladser, og som kan medføre en betalen
de Last paa godt og vel fem Tons. 

Man har lagt særlig Vægt paa at gøre 
Kroppen saa rummelig som mulig, og for 
at kunne foretage en hurtig Lastning og 
Losning er Kroppens Næse indrettet som 
to store Døre, der giver uhindret Ad
gang til Lastrummet i hele dets Bredde og 
Hojde, saaledcs at en Lastvogn kan køre 
hen til Kroppens Forparti og læsse God
set af direkte paa Lastrummets Gulv, der 
befinder sig i en Højde fra Jorden, som 
netop svarer til Ladet paa Lastvognen. 

Man faar cl godt Begreb om Lastrum
mets Størrelse, naar man hører, at en 3-
Tons Lastvogn kan køre op ad en Rampe 
og fortsælte ind i Luftfartøjets Krop, hvor 
den kan blive staaende under Flyvningen 
til Bestemmelsesstedet. Da Luftfartøjet 
kan medføre over fem Tons betalende 
Last, kan Lastvognen køres om Bord, 
fuldt læsset med Fragt. Gulvet i Kroppen 
er meget solidt, og der er anbragt en For
stærkning af Planker for at kunne bære 
Lastvognens Hjul. 

Rumindholdet af Hovedlastrummet er 
57,166 m 3 , Længden er 9,65 m, Bredden 
2,06 m og Gulvarealet 19,97 m 2• Agterude 
findes et mindre Lastrum med et Rum-

Diesella-Dieselmotor 
fabriksny, sælges omg. kontant 

Deichmann 
Aaboulevarden 29 A • Horsens 

Brlstol W ayfarer. 

Nye engelske Trafikflyvemaskiner III 
Af Kaptajn John Foltmann 

indhold paa 9,6 m3 og en Længde paa 
2,54 m. 

Besætningen, som bestaar af 2-3 
Mand, har Plads i en rummelig I{abine 
ovenover Lastrummet foran Motorerne. 

Luftfartøjet er udstyret med to Brislol 
Hercules 131 14-cylindrede, ventilløse 
Stjernemotorer, der hver yder 1675 HI{ i 
Starten. Denne Motortype har været an
vendt i Bristol Beaufighter og mange an
dre militære Luftfartøjer. De fire Brænd
stoftanke rummer tilsammen 2727 I Ben
zin. 

Luftfartøjet er velegnet li! mange for
skellige Opgaver. Dets Data er følgende: 
Spændvidde 29,87 m, Længde 20,83 m, 
Højde 6,8 m, Planareal 130,53 m2, Plan
belastning 112,05 kg/m2, Fuldvægt 15.873 
kg, Tophøjde 7.467 m, Største Hastighed 
384 km/T, Marchhastighed 288 km/T, 
Rækkevidde ca. 1900 km. 

Brlstol Wayfarer er konstrueret paa 
samme Maade som Bristol Freighler me,l 
den Undtagelse, at de store Døre foruje 
i Kroppen er erstallet af en fast Næse, og 
at hele Lastrummet er udstyret som en 
Kabine med Plads til 32 Passagerer, der 
har Plads i 16 Dobbeltsæder - otte paa 
hver Side af Midtergangen. Helt forude i 
Kroppen er indrettet et Bagage- og Fragt
rum, hvis Størrelse er ca. 10 Kubikmeter. 
I givet Fald kan Wayfarer indrettes til al 
kunne rumme 40 Passagerer. Dens Data 

er de samme som Fragttypens. Saafremt 
del maalle ønskes, kan Halvdelen af Krop
pen i Bristol 170 indrettes til Fraglrum og 
den anden Halvdel til Passagerkabine 
(16 Passagerer). 

Miles Marathon. 
Miles Marathon kan ligesom Bristol 170 

bygges til Godstransport eller Befordring 
af Passagerer eller en Kombination af 
begge Dele. Den er beregnet til at kunne 
medføre 14 Passagerer og 500 kg Bagage 
og Fragt over en Distance paa 1200 km 
ved en Marchhastighed paa 280-320 
km/T. 

Marathon er et højvinget Metalmono
plan, udstyret med fire Motorer. For den 
Types Vedkommende, som beskrives her, 
er det fire 330 HK De Havilland Gipsy 
Queen Motorer. Den kan imidlertid ogsaa 
leveres som tomotoret Luftfartøj (lo 850 
HK Armstrong Siddeley •Cougar• eller to 
700 HK •Ranger«). I Stedet for Gipsy 
Queen Motorerne kan den ogsaa udsty
res med fire 500 HK Alvis •Leonides•, i 
hvilke Tilfælde den faar en økonomisk 
Marchhastighed paa 320 km/T. 

Marathon, som er udstyret med et ind
trækkeligt, trehjulet Understel, har en 
meget rummelig Kabine, idet Konstruktø
ren først og fremmest har tænkt paa at 
skaffe Plads bande til Fragt og Pa~sage
rer. 

Luftfartøjets Data er følgende: 
Spændvidde 19,8 m, Længde 15,7 m, 

Højde 4,05 m, Rumindhold af Kabine 
21,95 m 3, Rumindhold af Bagage- og 
Fragtrum 9,9 m3, Højde i Kabine 190,5 
cm. Tornvægten er 4.521 kg, Nyttelasten 
2.319 kg og Fuldvægten 6.840 kg. Den 
normale betalende Last er 1-1 Passagerer 
plus 524 kg Bagage og Gods, PIier 2.100 
kg Gods. Største Hastighed i .:a. 2.100 m 
er 338 km /T og Marchhastighed 282 
km/T (med et Brændstofforbrug paa 191 
Liter i Timen. Rækkevidde med normal 
Brændstofbeholdning: ca. 1200 km. 

Flyvnlngens For,lkrlnger - Alle ForsikrInger 

A. JESSEN & CO.s Eftf. 
Assurandører 

V. Thomsen Otto Thomsen 

VESTERPORT 
C. ,ia, - 9596 

Brlslol Frelghler 170 som kombineret Gods- og Passagerflyvemaskine. 
Mldlertldl1 Adre11e: Hammerlchsgade 1-4 
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Mlles Marathon Trafikflyvemaskine er bygget som kombineret Gods- og Passager
maskine, men leveres ogsaa udelukkende til Godstransport. 

Dansk Modelflyver Unions Begynder-Svævemodel 

§11 ~I IPILIEI 
Udførlig Tegning 
og Byggevejledning 

75 Øre. 

Komplet Materlalesæt 
(med Tegning) 
til SIMPLEX 

Kr. 4.40. 

Faas fra FLYV's FORLAG, EJVIND CHRISTENSEN. Yesterbrogade 60, København V. 

Fra 1. Februar er Amerikanerne faste Gæster i Kastrup Lufthavn en Gang om Ugen. 
Det er A.O.A. - »Amerlcnn Oversens Alrllnes« - der naboer Ruten New York-Køben
havn- Oslo-Stockholm med de fornemme »Skymusters« med Plads til 40 Passagerer. 
A.O.A. bar faaet deres eget Kontor i København, hvor Mr. R. C. Collins repræsenterer det 
store amerikanske Selskab, Allerede I Midten af Januar landede den første Maskine i 

København paa en uofficiel Repræsentatlonsvisit. Vort BIiiede viser Luftgiganten 
»Flag&hlp Eire« med den amerikanske oi: danske Vimpel over Førerkabinen. 

MODELFL YVE
INSTRU KTØR 

Til at beklæde Stillingen som 

Instruktør i Dansk Modelflyver 

Union søges til 1. Marts d. A. 

eller senere en ung Mand med 

gode tekniske og organisato

riske Evner. Løn efter Kvali

fikationer. 

Interesserede bedes henven

de sig til Formanden inden den 

20. Februar. 

Knud Flensted-Jensen. 
formand. 

ltapla1n J. Foltmann: 

FLYVEMASKINER 
fra alle Lande 

DN llfflle samlede Fremshlllng •I de ~ 
FiyvemAllr.lner. lllustrelloner, TegnInger og Be-
1krlvel1er el ca. 140 forslr.elllge Typer. 
Heftet 111. ,.11. Indbundet 111, 11.SO. 

AUGUST BANGS FORLAG 
---- EJVIND CHRISTIMSIM ___ _, 

Forlang den hos Deres Boghandler 
eller fra 

FL YV's FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN 

Vesterbrogade 60 . København V. 
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C. FERSLEW & Co.a FORLAG 
KØBENHAVN 

PRIS KR. 

2.so 

.. uundværlig 

for enhver 

flyveinteresseret 

Lommebog f_o1,. 1-hJu~ 
En elegant Lommekalender med praktisk og oplysende 

Indhold om Flyvning: Motorflyvning - Svæveflyvning 

• Modelflyvning samt alle andre i Lommekalendere 

almindeligvis forekommende Oplysninger. 

Fus hos 

FLYV's FORLAG Vøsterbrogada 60 · København V. 

aller ho• Døres Boghandler, f" 

,,,, ( IE IL O § IE ~· 11 

(LOVBESKYTTET) 

A\§IP IDOIPIE 

ENEFABRIKANTER 

er f~emstlllet i nøje Overensstemmelse med 

Forskrifterne i B.E.S.A. Specifikation 2 D. 101 

KLAR DOPE 

ALUMINIUM DOPE 

RØD DOPE 
Fortyndingsvædske s~mt 
Identificeringsfarver 01 Speclalfarver 

A/s 0" IF.. A\§ IP 
(Specialfabrik for Nitrocellulose-Lakker) 

PRAOS BOULBVARD 37 
KØBBNHA VN S. 
TELEFON C. 65, LOKAL 12 011 22 

A/s DANSK SHELL 



--•-DET KONGELIGE DANSKE 
AERONAUTISKE SELSKAB 
Kontor: Nørre Farlmagsgade S, Kbhvn. K. 
Tlf.: C. 7260A. Postgiro : 25680. 
Kontoret er normalt oabent daglig Kl 15.S0 
- 17.SO, Lørdag Kl. 13.00-15.00. 
Generahekretæren træffes normalt dag-
111( Kl. 16.00-17.00, Lørdag Kl. lS.S0 - 14.SO. 
Danelr. Luftaportaraad, Adr. D.K.D.A.S. 
Kassereren: Damgaardsvej 27, Klampenborg. 
Postl(iro : 60676. 
Aeronaatlak Junior ltlub Adr.: D.K.D.A.S. 
Nr. Farlmagsgade S. Kbh. K. 

DAN8ltE FLYVERE 
Formand : Oberst Tage Andersen, Ll. Værløse. 

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

DANSlt SVÆVEFLYVER UNION 
Kontor : Nørre Farlmagsgøde S, Kbhvn. K. 
Telt. C. 7260A. Kun Kl. 11-13. Postgiro : 25521. 
Formand : l>irektør Ejnar Dessau. 
Sekretær: Prokurist Vagn Jespersen. 
Kasserer : Annoncechef L. Albeck Larsen. 

DANSK MODELFLYVER UNION 
Formand: Knud Flensted-Jensen, Kabbeleje

vej 21, Brønshøj . Telf. Bella !1762 v. 
Sekretær · Jergen Gamst. ,Paradls11aarden,, 

Avedøre pr. Glostrup. Telf. Avedøre 60. 

FOREDRAG I DKDAS 
Fredag d. 8. Februar Kl. 19.30 lader 

DKDAS afholde Fore.drag I Nationalmuse
ets Foredragssal, Indgang Ny Vestergade. 
Foredraget vil komme til at omhandle 
Royal Air Force's Indsats i Invasionen i 
Frankrig. Foredragsholderen er en Royal 
Air Force Officer. Desværre kan man paa 
nuværende Tidspunkt endnu ikke opgive 
Foredragsholderens Navn saa lidt som den 
nøjagtige Titel paa Foredraget. 

AERONAUTISK JUNIOR KLUB 
Ved Mødet i Februar vil Kaptajn i 

R.A.F. Jørgen Edsberg fortælle om •At
lanterha; sflyvning med R.A.F.«. Dette 
Foredrag ledsages af en Lydfilm, som 
Kaptajn Edsberg har faaet fra London 
specielt til A.J.K.'s Møde. Kaptajn Eds
berg venter i Løbet af Foraaret at begyn
de en Flyveskole her i Landet, og der vil 
muligvis blive Anledning til at stille 
Spørgsmaal til Kaptajnen herom. 

Frem med Skalamodellerne. Alle Med
lemmer, der har fremstillet Skalamodel
ler, bedes tage dem med, saa vi kan faa 
en fin Samling at beundre og en rask lille 
Konkurrence om de bedste. Der udsættes 
Præmier for de fineste. 

Mødet afholdes Tirsdag den 12. Fe-

Kampsax 

Tegninger til 
SKALAMODELLER 
i præcis Udførelse med alle Detailler. 

Skala 1: 50. 

BELL P - 59 A Alracomet . ... 
F AIREY Barracuda •.. . ...• .. 
ORUMMAN F6F-3 Hellcat. .. . 
LAAO 3 (Russisk Jager) ..... . 
LOCKHEED Llghtning ...... . 
MOSQUITO IV ...... .. ... . . 
MUSTANG North Amerlcan 

P. 51 B ........... . . . . .. . . 
SPITFIRE XII ... . ........ .. 
VOUOHT Corsair F4U-l .... . 
THUNDERBOL T Republic P 47 

Kr. 0.85 
• 0.85 
• 0.85 

0.85 
l.50 
l.50 

0.85 
• 0.85 
• 0.85 
• 0.85 

Sendes pr. Efterkrav eller mod Ind
sendelse af Beløbet i Frimærker. 

FLYV's FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN 

Vesterbrogade 60 . Kbhvn. V. 

bruar og begynder Kl. 19,30 præcis, som 
sædvanlig paa den polytekniske Lære
anstalt, Sølvgade 83. Tag en Kammerat 
med. 

Aalborg Flyveklub aabnede Tirsdag d. 
8. Januar sit første Teorikursu& efter 
Krigen. Dette Kursus, der er Klubbens 
fjerde, holdes i Teknisk Skoles Festsal og 
ledes af Løjnant C. H. Sandqvist, medens 
de øvrige Lærerkræfter er Civilingeniør 
H. Holmquist, Overassistent Børresen og 
Løjtnanterne Stensbøl og Odgaard Chri
stensen. Der undervises hver Tirsdag Af
ten i to Timer, og Kursus afluttes med en 
skriftlig Eksamen den 29. April. 

Ved Imødekommenhed fra Luftfartstil
synets Side har Aalborg Flyveklub op
naaet at faa dette Teorikursus anerk\!ndt, 
saadan at et Medlem ved at bestaa Kur
susets Teoriprøve ikke behøver at aflægge 
ny Teoriprøve, hvis vedkommende senest 
tre Maaneder efter Eksamen bestaar Solo
prøve til Privatflyvercertifikat. Den af
sluttende, skriftlige Prøve vil derfor blive 
tilrettelagt og kontroleret af Det kongeli
ge danske aeronauliske Selskab. - Kur
suset har 74 Deltagere. deriblandt adskil
lige Medlemmer af Svæveflyveklubben 
,Aviatorc og den nydannede Svæveflyve
gruppe. 

Dansk Svæveflyver Union har holdt De
legeretmøde i Odense den 19.-20. Januar 
med 90 Deltagere fra hele Landet. 

Kampmann, Kierulff & Saxild Ah 

Tegninger 
til 

SV ÆVEMODELLER 
udgivet af 

DANSK MODELFLYVER UNION 

Simplex . . . . . . . . . . .. .. Kr. 0.75 
(D,M.U.a Begynder-Svævemodel) 
Orfmponimus (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 

F L YV's FOR LAG 
EJVIND CHRISTENSEN 

Vesterbrogade 60 . Kbhvn. V, 

Legetøjsforretningen "Kæphesten 11 

Østerbrogade 108. Øbro 3127 x. 

Alt I Byggesæt samt Reservedele fra 
Dansk Modelflvvelndustri. 

POPULÆR 
Spændvidde 38 cm 

Færdigbygget .... . . . 
Komplet Samlesæt . . . 

l næste Nummer af FLYV skal vi brin
ge et Referat af Forhandlingerne. 

Dansk ModeUlyver Union arrangerer 
Danmarksmesterskab i Flyvning med in
dendørs Modeller Søndag den 7. April 
paa Fyn, antagelig i Odense. Nærmere 
Meddelelse vil blive sendt Klubberne di
rekte. 

FLYV'• Redaktion 
Vesterbrogade 60, Tlf. 13.404 

Redaktør, Kaptajn John Foltmann, 
Væmedamsvej 4 A, Tlf. Eva 1295 
Ejvind Christensen (ansvarsh.J, 

'\'esterbrogede 60, Tlf. lS.424 
Annoncepris : 

Rubrikannoncer 40 Øre pr. mm 

37 



Aalborg Flyveklubs første Teorikursus efter Krigen begyndte den 8. Januar. Paa Bllle
det ses nogle af de 74 Deltagere i Teknisk Skoles Festsal, da de begyndte paa 

Undervisningen under Ledclse af Løjtnant C. H. Sandquist. 

Modelflyvningen 
Den franske Ungdom 

er meget interesseret i 
Modelflyvning, og ved 
Undervisning i Skolerne, 
i Klubber og ved Stæv
ner søger man at styrke 
de Unges Interesse for 
denne fortræffelige Sport. 

38 

• I Frankrig 

Paa det ene af Billeder
ne er en Modelflyver ved 
at faa sin Motormodel 
vejet, og paa det andet 
Billede træffes de sidste 
Forberedelser til Starten 
af en smukt udført Ska
lamodel. 

* 

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 

Luftfartforsikringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Central 12. 793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes af et
hvert Forsikringsselskab, der er tilknyt
tet Poolen, samt DO L's Billetkontorer 

i Dagmarhus og i Lufthavnen. 

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



Nye Flyvemaskinetyper 

.. 
• 

Piper Cub Skysedan. 

Piper Åircraft Corporation har som Eksperiment 
bygget en elegant Privatflyvemaskine, som har 

Plads til fire Personer. Det er et lavvinget Monoplan 
med Typebetegnelsen PA-6. Kroppen er en svejset Staal
rørskonstruktion, hvis forreste Del (Kabinestykket) er 
beklædt med Metal, mens den bageste Del samt· Hale
partiet er beklædt med Lærred. Bæreplanets Bagkant 
er udstyret med Landingsklapper. Baade de. to Lan• 
dinashjul og Halehjulet er indtrækkelige. 

Luftfartøjet er udstyret med en 6-cylindret Contioen
tal Motor Type E-165, som har elektrisk Startanordning. 
Det har to 90 Liter Brændstoftanke, een i hver Plan
halvdel. 

Største Hastighed er 224 km/T, Marchhastigheden 
200 km/T og Landingshastigheden (ved Anvendelse af 
Landingsklapper) 80 km/T. Rækkevidden er~S00-900 
Kilometer. 

Luftfartøjets øvrige Data er følgende: Længde 7,9 m, 
Højde 2,1 m, Tomvægt 567 kg, Nyttelast 476 kg og 
Fuldvægt 1043 kg. 

Capt. 

Indrykket som led i Oplysningsarbejde for Flyoeinteressered• 

af 

INTAVA AVIATION PRODUCTS 
SANKT ANNÆ PLADS 13 - KØBENHAVN K, 

Repnesenterende 
DET DANSKE PETROLEUMS AKTIESELSKAB 

og VACUUM Oll COMPANY A/S 

skellige Typor og kan 
derfor tilpasses en • 
hver Moskinopstilling 

F. l. SMI DTH & CO. '/s VESTERGADE 33, KØBENHAVN· C. 6098 

' -- . ., ... ,, ' _,. '' ' . 

..... \ 
t' ,.,.::·. 

··.::::::::::::::, 

Dunlop havde sin Ikke ubetydelige Andel l 
Sejren. Den store Virksomhed, der helt var 
omstillet til Krigsproduktion, monleredesoo• 
ledes Dunlop's Affyringsmekanisme paa 
Maskingeværerne og Knn1meme paa alle 
britiske •fighters•. Dunlop's Kvalitet og 
NøJagtlghed gør sig gældende paa alle Om-

raader, enten det er krævende Krigsmate• 
rlel til •fighters• eller Dæk til Flyvemuki• 

ner l fredelig Passagerfart_-
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DET LYSNER 

I Løbet af kort Tid starter vi med vore store, moderne 
og komfortable Douglas DC 3 "skytrain" Maskiner en 
udvidet Ruteflyvning og kan atter yde vore Passagerer 
den velkendte DDL Service. 

D D ~ ... i flyvende Fart 

FLYVEMASKINER PROPELLER LETMETALLER 

FLYVEMASKINEDELE LUFTFOTOGRAFIAPPARATER K. L. G. TÆNDRØR 

INSTRUMENTER FLYVEMASKINELÆRRED ILTAPPARATER 

PRlB 
Pr. Aargang Kr. e,oo 
'l?r. Nummer 60 Øre 

ALFRED RAFFEL A/s - KØBENHAVN 

EJVIND CHRlBTENBBN 
BOGTRYKKERI & FORLAG 
Vesterbrogade 60 • Kbbvn. V. 
Telt. 13.40f . Post11lro 28.824 





Vi præsenterer Aerocar Serierne 
Kan ogsaa leveres med Skiunderstel eller som Søluftfartøj. 

For første Gang præsenteres et lille, tomotoret Luftfartøj med en Luftliners Komfort 
V. P. Propeller - indtrækkeligt, pneumatisk, trehjulet Understel - fortræffeligt Udsyn - let 
Adgang til Kabinen - stor Ydeevne - stor Marchhastighed - smaa Driftsomkostninger. 

Spændvidde 12,8 m, Længde 7,8, Højde 2,5 m. 
Major Motor: To Cirrus Major J 50 HK Motorer 
- største Hastighed ved Jorden 257,6 km/T. 
Marchhastighed (65 °lo Motorkraft) 225,6 km/T. 
Stigehastighed 365 m pr. Minut. Stigeevne ved 
Jorden med een Motor 60 m pr. Minut med fuld 
Last. Startstrækning 137 m. Afløb i Landingen 
ved Anvendelse af Bremser 110 m. Fuldvægt 
1790 kg. 
Minor og Junior Motorer: To Cirrus Minor 

Skriv efte{ vor illustrerede Brochure. 

100 HK Motorer - største Hastighed ved Jorden 
225,6 km/Tog 209,6 km/T. Marchhastighed (65 °lo 
Motorkraft) 190 km/T og 177,6 km/T. Stigeha
stighed 240 m og 180 m pr. Minut. Fuldvægt 
1565 kg. 
Major og Junior kan medføre 6 og Minor 5 Per
soner paa kortere Strækninger. Udstyret til læn
gere Flyvninger kan Luftfartøjet med Major 
Motorer medføre Flyver, to Passagerer og en 
Del Bagage over en Strækning paa ca. 1600 km. 

Man imødeser gerne Forespørgsler fra hjemlige 
og udenlandske Repræsentanter. 

PORTSMOUTH AVIATION LIMITED THE AIRPORT, PORTSMOUTH, ENOLANm 
Telegr.-Adr.: Balmurlux, Portsmouth, England 
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OFFICIELT ORGAN FOR ~ 

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

DANSK MODELFLYVER UNION 

Nr. 3 

NORDEN 
I lnfel'nø,ionøl Fly11nlng 

BAADE i Amerika og England 
synes man far Tiden al væ

re stærkt interesseret i Flyvnin
gen paa de skandinaviske Ruter 
og de tre nordiske Landes Til
knytning til Allanlerhavsaf taler
ne og den internationale Trafik 
i det hele taget. Det vil imidler
tid være af den allerstørste Be
tydning, at de tre skandinaviske 
Landes Luftfartselskaber bliver 
enige om et fornuftigt Samar
bejde, en Konkurrencepolitik 
vil være aldeles ødelæggende. I 
Danmark og i Sverige slaar man 
med gode Kort paa Haanden, 
men desværre ser det ud til at 
den norske Luft( art er kom~el 
i en kritisk Situation. Amerika
nerne mener ikke, at de kan 
lande deres store Allanterhavs
maskiner paa Flyvepladsen ved 
Gardemo i Norge og i visse 
norske Krese hævdes det nu, al 
Fornebu er ubrugelig og maa 
nedlægges. Denne Flyveplads 
har kostet 18 Millioner Kr. al 
anlægge, og de norske Lu( tf arts
myndigheder ·ønsker en Hedegø
re/se far Grundene til, at man 
ikke kan anvende den store Fly
veplads. Ogsaa Materialesitua
tionen er vanskelig i Norge, og 
man har anmodet Danmark om 
at flyve Ruten I(øbenhavn
Oslo alene foreløbigt. 

Det er ganske givet, at man 
saavel fra svensk som dansk Si
de maa yde Norge al den Slølle 
i Bestræbelserne far al komme 
med i det skandinaviske Sam
arbejde, som er nødvendig. Ef
ter Forhandlingerne med den 
engelske Luftfartsdelegation her 
i København for kort Tid siden 
har man da ogsaa indtaget det 
Standpunkt, at man gerne vil" 
være paa Linie med vore Bro
derlande, inden de endelige Af
taler bliver ratificeret, og det 
bliver spændende al se del Re
sutat, der kommer ud af de 
mange Drøftelser, der føres i 
disse Dage. Ogsaa far den dan
ske Trafikflyvning vil meget væ
re afhængig af, i hvilken Grad, 
det er muligt at opnaa Samar
bejde og Enighed i København, 
Stockholm og Oslo. 

· FLYV. 

Marts 1946 19. Aargang 

Atlanterhavsruten iltcløies 
:····································································· i FL YV's Medarbejder som A.O.A.'s Gæst i i 
i Skymasteren til Stockholm og Amsterdam i . . . . ..................................................................... : 

SKANDINAVIEN er nu i fast Flyve-
( orbindelse med Amerika. For saa 

vidt kunde denne Sætning lige saa 
godt være Overskrif len paa en Roman 
af Jules Verne eller en Fantasi-No
velle af H. G. Wells. Det er dog et 
straalende Eventyr, der er gjort til 
Virkelighed. - De maa undskylde 
mig, mine Herrer, men jeg maa afbry
de Mødet nu, jeg skal naa Rutemaski
nen til New York, siger den køben
lwvllske Forretni11g.rn1and, og han til
t øjer som den nal11rlig.~te 7'ing i Ver
den: - Men vi kan fortsætte Forhand
lillgerne i næste Uge. 

For de mange Mennesker, der trods si• 
lende Regn var mødt op i Kastrup Luft 
havn for al byde den første Alianierhavs. 
maskine Velkommen til Danmark, •Ame
rican Overseas Line•s imponerende Sky
master, var del et historisk Øjeblik. Luft
havnens udstrakte Betonstartbaner laa 
skarpt indtegnet i skarpt hvidt og dæm
pet gult Projektørlys, da Chefpiloten Cap
tain Burgard l•~e•om spandt den store Ma
skine ud af Mørket. 21 Timer og 25 Mi
nuler havde Turen fra La Guardia Field 
til Kastrup taget, og de 20 Passagerer var 
ikke mere trætte end efter en Lyntogs
rejse fra Esbjerg. 

Hello, vinkede den lille, smilende 
svensk-amerikanske Filmstjerne Signe 
I-lasso, lige inden hun druknede i Jour-na
listernes titusinde Spørgsmaal. Hun hav
de gjort Rejsen fra Hollywood paa tre 
Dage, da hun for 51/2 Aar siden tog af 
Sted fra Stockholm, havde hun været tre 
og en halv Maaned om det samme Trip. 
- How are you - fine, fine! Bredt rul
lende amerikansk og distinkt københav
ner-engelsk gik op i en højere Enhed. Vist 
var det et Eventyr, Kastrup Lufthavn 
havde en af de helt store Dage. Der var 
sket et og andet i Flyvningens Udvikling 
siden Charles Lindbergh blev Sportshelt 
paa at flyve over Dammen. 

»Deres Majestæt kaldte?« 

Men det var ikke alene København, der 
skulde have Kontakt med Amerika. Sky-

masteren skulde videre til Stockholm 
Captain Burgard kastede et Blik ud i Reg~ 
nen og Mørket og sagde roligt: - Vi 
gaar videre efter Planen om en Time. 

Fire københavnske Journalister, bl. a. 
ogsaa FL YV's Medarbejder var inviteret 
med paa Skymasterens Premiererejse fra 
København til Stockholm. Det blev til en 
særpræget Oplevelse. Da vi tog Plads i 
•Flagship Scandinavia•s magelige Læne
stole midt i et internationalt Selskab af 
svenske Diplomater fra Legalionen i 
Washington og amerikanske For.retnings. 
folk, havde vi ikke tænkt os Muligheden 
af, at vi den næste Eftermiddag skulde 
spadsere omkring i Amsterdam. Paa 
Grund af tæt Taage var der Landingsfor
bud i Kastrup næste Formiddag, og Sky
masteren fortsatte derfor til Holland. 

Paa Turen til Stockholm serverede1 
Smørrebrød fra Oscar Davidsen og den 
?msorgsfulde Stewardess sørgede for, at 
mgen af Passagererne kom til at savne 
nogen af de Fornødenheder, de var vant 
til paa Landjorden. Amerikanerne forkæ
ler simpelthen deres Flyvepassagerer. 
Trængte man til et lille Hvil satte man 
Fingeren let paa en Knap i Stolens Arm
læn, og Rygstødet vippede lydløst tilbage 
i Skraastilling. Fandt en af Passagererne 
Luften i Maskinen lidt vel tryk.kende, 
dreje~e han paa et lille Haandtag i Siden, 
og frisk Luft pustedes ind uden at gene
re Sidemanden. - Deres Majestæt kaldte, 
staar der under en morsom Tegning i en 
af Selskabets fornemme Brochurer. Ste
wardessen kommer straks springende og 
ser spørgende paa •Majestæten•, og det 
er fuldkommen rigtigt, man føler sig vir
kelg som en Luftens Fyrste i disse Om
g!velser, man glemmer, at man befinder 
sig 2000 Meter over Jorden og ønsker 
bare, at Rejsen var dobbelt saa lang. 

Bømene I Dag "aJl'-mlnded«. 

Modtagelsen paa Bromma havde været 
o"er al Beskrivelse, og Signe Hasso var 
naturligvis det festlige Midtpunkt. men 
allerede Kl. 9 Søndag Morgen gik et nyt 
Selskab af prominente Atlanterhavspassa
gerer om Bord i det flyvende Luksus-
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hotel, der stod parat til at fly\ e titl.Jagl! 
til New York. 81:indt de nye Passagerer 
var ogsaa den svenske Prins Carl Johan 
Bernadotte, Kronprinses5e lngri<ls yngste 
Broder. Prinsen har frasagt sig sine fyr
stelige Helligheder for at kunne gifte sig 
med den svenske .Journalist Fru \Vijk
mark. En svensk Legationsraad rejste til 
\Vashington med sin Frue og to smaa 
Børn paa fire og fem Aar. Por Bom af 
i Dag er Flyvemaskinen ikke noget Vid
under, det er en ganske naturlig Ting, de 
er simpelthen air-minded fra Fodskn, og 
finder intet mærkeligt ved, al lege Billed
lotteri i en Atlanterhav~muskine paa Vej 
til New York. 

Efter kun en halv Times Flyn1ing Ira 
Bromma blev Skydækket tællere, og da vi 
halvanden Time senere nauecle frem til 
Kastrup Lufthavn, var del Q.B.l. Vejr 
med Landingsforbud. Smilende kom Ste
wardessen hen til os og meddelte, al vi 
maalle gaa videre til Amsterdam. Del lod, 
som om vi blot korte el Stoppcstecl for 
langt, del ,·ur der ingen Grund til al tage 

højtideligt, og til Trøst fik vi hver stuk
ket en Pakke Tyggegummi i Haandl!n. 

Gennem Tange og Snestorm til 
Amsterdam. 

Ind over Nordtyskland blev det Sne
storm, smaa krystalglimtende Snefnug 
jog forbi Kabinens Vinduer, hvorfra del 
end ikke var muligt at skimle Vingespid
serne. Men en Smule Storm og Taagc gr
nerer ikke en Skymaster væsentligt, og 
clog var Landingen i Amsterdam ikke 
uden et vist Spændingsmoment. Af og 
til føltes del som om den gode og trygge 
Lænestol for nogle Sekunder forsvandt 
bort i Dybel uucler en. Tre-fire Gange 
dykkede Skymasleren gennem Taageban
kcrnc, men fnrsl cl hundrede Meler over 
Jordoverfladen, ~kimtedes Landskabet. 
Der laa de firkantede Marker omgivet af 
brede Kanaler og med de karakteristiske 

I den rummelige Kublne s11rges der 
godt for J>ussugererne uf dygtige 

Slewurdt•sser. 

hollandske t.tnllcr og faa Minuller senere 
standsedes Motorerne foran den meget in
terimistiske Administrationsbygning paa 
Flyvepladsen >Sehipol •. Modsætningerne 
mellem det rige Sverige, som vi havde 
forladt fem Timer i Forvejen og del 
krigsramte Holland virkede stærkt, men 
A.O.A.-Lines Vicepræsident Mr. Stunton 
Hobbins drog Omsorg for, at vi fire ufri 
villige Hollandsrejsende intet k'lm til at 
savne und<>r Opholdet her. Det hollandske 
Flyvcsclskub K.L.M.'s Ledelse med den 
energiske Mr. Plesmann i Spicl~en har 
trods alle Vanskeligheder ikke mistet Mo
det. I Lufthavnen kunde man ikke und
gnu at lægge Mærke til den koncentrt?rcde 
Krafl111lfoldelse, hvormed man sø~le at 
udslelll' Sporene fra Tyskernes Ødelæg
gelsesværk under Krigen. Bag .Je interi
mistiske B:irakbygninger rejser sig 11u 
kæmpestore Staalskelctter, og inden hen
ge vil Amsterdam igen have en moderne 
Lufthavn oµ en Park af Trafikmaskiner, 

Skymus!eren pnn Vej III New York. 



Dansk SvæveØyver Unions Delegeretmøde 
i Odense den 19. og 20. Januar 1946 

MED det Formaal at bringe et mere 
intimt Samarbejde mellem de un

der Dansk Svæveflyver Union staaende 
Klubber indbyrdes og mellem Klubberne 
og Unionens Ledelse, havde det midler
tidige Svæveflyverraad indkaldt til Møde 
paa Grand Hotel i Odense Lørdag den 
19. og Søndag den 20. Januar 1940, og 
det skal straks siges, at Mødet fik et 
overordentlig heldigt Forløb, der varsler 
godt for dansk Svæveflyvning. Som en 
rød Traad gik det gennem samtlige me
get udførlige Forhandlinger, at man nu 
vilde have positivt Arbejde og forstod 
Betydningen af absolut Sammenhold og 
intimt Samarbejde. 

Fra alle Sider blev det tilkendegivet, at 
Unionens Ledelse ligger i de bedst tæn
kelige Hænder, og glædeligt maa det væ
re for ,Svæveflyveraadel•, naar f. Eks. 
>Aarhus Svæveflyveklub« i sit Medlems
blad skriver: ,Dagens største Oplevelse 
var dog ubetinget Mødet med Unionens 
Tremandsraad, d'Herrer Direktør Dessau, 
Prokurist Vagn Jespersen og Ingeniør 
Slaffeldt, under hvis Ledelse Mødet fik 
et saa roligt og kultiveret Forløb som al
drig noget tidligere Unionsmøde. Af Be
retningen om forløbne ¾, Aar fik man 
fok man ogsaa Forstaaelsen af det Kæm
ogsaa Forslaaelsen af det Kæmpearbejde, 
der er ydet, og man forbløffedes over 
den absolutte Indsigt, enhver havde med 
alt vedrørende Unionen og Sporten.« 

Der var samlet ialt 84 Delegerede fra 
32 Klubber, da Raadets Formand, Direk
tør Einar Dessau bød Velkommen og tak
kede for den store Tilslutning. Endvide
re takkede Formanden Ingeniør Møller 
Hansen fra Statens Luftfartstilsyn for 
den Interesse, han havde vist Svævefly
verne ved at modtage Indbydelsen til at 
deltage i Mødet samt bød Repræsentan-

der hvad Komfort og Udstyr angaar ikke 
vil komme til at staa tilbage for noget 1:u
ropæisk eller amerikansk Selskab. 

Under en Samtale med Mr. Robbins, in
den vi den næste Dag paany gik paa Vin
gere med en K.L.M. Maskine, fortalte den 
amerikanske Flyvechef, at man i denne 
Tid arbejder med Planer om 1:n Rute 
Amsterdam- New York. For saa vidt ~·ar 
vi de første Passagerer, der var landsat 
fra en amerikansk Atlanterhavsmaskine 
efter Krigen, men allerede i Løbet af 
Marts Maaned venter man regelmæssig 
Trafik indført. Paa Spørgsmaalet om 
Amerikanerne eventuelt vilde indføre de 
meget store Maskiner med Plads til hen
ved 100 Passagerer, svarede Mr. Robbins, 
at det ikke var helt udelukket, men Sky
masteren havde dog vist saa gode og 
driftsikre Egenskaber, at han ikke \'ente
de, at den vilde blive slaaet ud de første 
Par Aar. 

Efter Hjemkomsten til København, 
maatte vi fire Journalister sande Ameri
kanernes Slogan: Faa saa meget udr~ttet 
paa saa kort Tid som muligt. • 

w. n. h. 

ten for Svæveflyverne i D.K.D.A.S., Assu
randør Otto Thomsen Velkommen. 

Mødets Dagsorden var: 
Beretning om Svæveflyveraadets 
Virksomhed i den forløbne Tid, ved 
Formanden. 
Organisationsmæssige Opgaver samt 
nordisk Samarbejde, ved Sekretæren, 
Prokurist Vagn Jespersen. 
Flyvedagens Overskud, ved Forman
den. 
Byggekontrollanfers og aut. Flyvele
deres Ansvar, ved Civilingeniør J. v. 
Staffeldt. 
Flyvemæssige Opgaver, ved Sekretæ
ren. 

Udenfor Mødets Dagsorden ønskede 
Formanden i Anledning af de misvisende 
Udtalelser, der havde været fremme i 
Dagbladene, at præcisere det, der var sket 
med Slamgruppen. 

Paa Repræsentantskabsmødet i Maj 
1945 havde man aabenbart haft den Op
fallelse, at Slamgruppen havde svæve
fløjet under Forhold, man ikke vilde god
kende og truffet Beslutning om Klubbens 
Eksklusion af Unionen, men Klubberne 
havde samtidig med det midlertidige 
Svæveflyveraads . Oprettelse givet overvæl
dende Tilslutning Lil, at denne Sag blev 
forelagt et Undersøgelsesudvalg til ende
lig Afgørelse. Undersøgelsesudvalget var 
kommet til det Resultat, at selvom man 
var enig i, at den Handlemaade, som 
Slamgruppen havde udvist under B~sæt
telsen, var forkastelig, burde Konsekven
sen ramme de ansvarlige Personer og 
ikke selve Organisationen og havde Jer
for besluttet, al Eksklusionen kunde op
hæves paa Betingelse af, at >Slamgrup
pen« paa behørig Maadt;:, efter Klubbens 
Vedtægter, ekskluderede de Personer, 
som Undersøgelsesudvalget maalle anse 
for at være de ansvarlige. 

Der var saaledes Tale om en væsentlig 
Lempelse af den Beslutning, Repræsen
tantskabet havde truffet paa Mødet den 
27. Maj 1945. Da Stamgruppen ikke hav
de opfyldt Betingelserne for Eksklusio
nens Ophævelse, stod Repræsentantska
bets Beslutning ved Magt, og Direktør 
Dessau fremhævede stærkt, at Svævefly
verandet ikke under nogen Form vilde 
tolerere, at nogen Klub indlod sig i Sam
arbejde med eller optog Medlemmer fra 
,Slamgruppen•, saalænge Eksklusionen 
stod ved Magt. Man havde intet Ønske om 
at komme Klubben til Livs, men maalte 
arbejde for al skabe rene Liniel' og vilde 
ikke lade sig »spille paa Næsen« af nogen. 

Ilcrelnlng, 
Formanden beklagede den ringe Lfjlig

hed, han ha\'de haft til at drive Svæve. 
flyvning. Han skulde hnve deltaget i 
Bjergstedlejren i August 1943, men kom i 
Stedet for i en anden Lejr uden Svæve
flyvning (Horserød). Under sit senere 
ufrivillige Ophold i Sverige, havde han 
ved K.S.A.K.'s Velvilje haft god Lejlig
hed til at sætte sig ind i den svenske Or
ganisation, og han misundte dens Fasthed 

og det gode Samarbejde mellem Klubber
ne og K.S.A.K. Et intimt nordisk Samar
bejde vilde være af stor Betydning. I 
Sverige faar Flyvningen Statsstøtte, og det 
maa vi ogsaa have for at komme frem, 
men Statsstøtte vil kræve en langt bedre 
Kontakt med Klubberne end nu, hvor f. 
Eks. ikke mindre end 13 pCt. af Unionens af
sendte Breve var Rykkerbreve til Klnbberne. 

Ved Handels Medvirken havde 4 Svæve. 
flyvere som K.S.A.K.'s Gæster overværet 
Svæveflyvekonkurrencerne paa Alleberg 
og ved 'f)rebro. Unionen havde afholdt 
Flyvelederkursus paa Lundtofte Flyve
plads med 26 Deltagere, 13 Mand havde 
deltaget i Flyvelederkursus paa Ålleberg 
og 26 havde deltaget i Unionens Bygge
lederkursus, 

S-M (Svæveflyvermeddelelser) Bladene, 
der efter svensk Mønster nu var indført 
af Unionen, blev omtalt, og det blev ind
skærpet, at disse Blade, der gratis blev 
udsendt til Klubberne, maalle betragtes 
som Unionens Ejendom og ikke alene 
studeres indgaaende, men ogsaa opbeva
res omhyggeligt. 

Unionen havde i sine Bestræbelser for 
at oprette en Indkøbs c en t r a 1, 
som maalle anses for at være af aller 
største Betydning, mødt stor Velvilje hos 
,Dansk Aeroc og truffet en meget gun
stig Aftale. Der var gjort store Bestræ
belser for at faa Andel i noget af det ty
ske Svæveflyvningsmateriel, Englænderne 
havde beslaglagt, men desværre uden He
sullat. De engelske Soldater skulde selv 
nyde godt af det. Derimod havde man den 
Triumf at kunne meddele, at der var op
naaet en Tildeling paa GO L i te r B e n
z i n t i 1 h ve r t S p i I. Klubberne blev 
indtrængende opfordret til nøje at over
holde Betingelserne for denne Tildeling. 

S t a n d a r d i s e r i n g var af stor Be
tydning, man vilde bestræbe sig for ut 
faa saa ensartet Materiel og Instruktion 
som muligt i alle Klubberne, 

F I y veda gen blev omtalt, og der blev 
redegjort for Fordelingen af Overskudet. 
Der blev rellet en kraftig Appel til Klub
berne om at sørge for at sælge saa man
ge Lodsedler som overhovedet muligt, 
i.elvom man var utilfredse med Oversku:1-
dets Fordeling, det var af stor Betydning 
for Sammenholdet. Svæveflyveraadet hav
de ingen konkrete Forslag om Benyttel
sen af Flyvedagens Midler, men bnd om 
Forslag i den efterfølgende Forhandling. 

At være Unionens midlertidige Ledl'!se 
var ingen let Sag for Mennesker, der ha.r 
en Del al gøre, man maa have alle Klub
ber bag sig, hvis ikke er det hele ingen
ting værd. Gennem D.K.D.A.S. havde man 
ansøgt om S t a t s s t ø l te, men olclte 
vilde medføre Forpligtelser. Svævef!yv
nini;:en er ikke alene en god Sport, m<!n 
ogsaa af militær Betydning. 

Søndag Morgen indlededes Mødet med 
et udførligt Foredrag af V a g n J esp er
se n. Samarbejdet med Statens Luflfa, ts
tilsyn !Jlev omtalt, og del blev fremhævet, 
at Unionens Ledelse og Flyve- og Bygge
ledere man søge at opnaa Tilsynets fuld
stændige Tillid, saaledes at saa meget 
som muligt kan overlades til eget Ansvar 
og Bestemmelse. Der man ikke være no
grn Lejlighed til at rette Kritik mod lfon
trollen, og enhver man ,derfor nøfe sælle 
sig ind i og overholde de gældende Be
stemmelser, 

45 



Vagn Jespersen redegjorde for sin l iel
lagelse i den N o r d i s k e S a m a r
b ej d s komite s første l\løde i Stock
holm. Som Danmarks Hepræsenlant for 
alle tre Grene af Flyvningen dellog nu 
Oberstløjtnant Bjarkov med Overflyve
leder S. Aa. Dalbro som første Suppleant. 
Man vilde faa stor Nytte af et nordisk 
Samarbejde, saaledes var en Materiale
clearing indledt og et Samarbejde vedrø
rende Nykonstruktioner. Sverige har ny
konstrueret Overgangsplanet •Baby-Fal
kene sarpt F.I. 1, Finland en Skoleglider 
•Harakkae og Danmark Skolegliderne 
K.Z. og Polyt. Der blev udarbejdet ens
artede Bestemmelser for Diplomer og Cer
tifikater til Godkendelse af F. A. I. 

Det blev foreslaaet at gennemføre ens
artet Sæson med S v æv e f 1 y ve a a r 
f r a 1. 0 k t o b e r l i 1 3 0. S e p t e m
b er. 

Unionens Ledelse agtede ikke at afhol
de Sommerlejre som tidligere; Uddannel
sen af Elever maa foregaa i Klubberne, 
medens Unionen koncentrerer sig om Ud
dannelse af Flyveledere og Byggekontrol
lanter samt Alholdclse af Konkurrencer. 

!\led Hensyn lil Deltagelse i Kursus paa 
AUeberg til Sommer oplystes, at Unionen 
har Ansvaret for de Folk, der sendes 
over; Minimum-Uddannelse maa være •C• 
Diplom. Ansøgning maa sendes til Unio
nen og kan ikke sendes direkte af Klub
ber eller Enkellpersoner. Der vil paa 
Allcberg blive foretaget Forsøg med 2-
sædet Skoleglider og •Pick-upe med l\lo
tormaskine. Vagn Jes persen indskærpede 
Betydningen al en nøje Kontakt mellem 
Unionen og Klubberne. 

I sit Indlæg udtalle C i v i 1 in g en i ø r 
S laf fe 1 d l, at man først nu var blevet 
klar over, hvor stort et Ønske, der var, 
om Afholdelse af Byggelederkursus og 
fremhævede Betydningen af, at Klubber
nes Bestyrelse holder sig i nøje Kontakt 
med Unionens Teknikere. De udsendte 
Statistik-Skemaer maa udfyldes nøjagtigt, 
idet de danner Grundlaget for Henvendel
se om Statsstøtte. •Vi maa længere end 
Søndagsflyvninger paa 1 Minut og 17 Se
kundere. 

S-M Bladene blev gennemgaaet og fore
vist, og Betingelserne for Bygning af 
Svæveplaner til udvidet Flyvning omtalt. 
•Her plejer vi at skyde kraftigt paa Luft
fartstilsynet•, udtalte Ingeniør Slaffeldt, 
men Forholdet er det, at vi har det gan
ske godt her i Forhold til andre Lande. 

Spørgsmaalet om Unionens Materiel 
blev forelagt, og Mødets Stilling til Salg 
efterlyst. Udlejning af Materiel var en 
Umulighed og efter den Behandling, 
Unionens Materiel havde faaet i Klubber
ne, var al Udlejning standset og vilde 
ikke blive genoptaget under de hidtil gæl
dende Former. I det lange Løb vilde Klub
berne være bedst tjent med at faa Flyve
ledere uddannet ved Unionens Foranstalt
ning, medens Uddannelsen af Elever 
maatte foregaa i Klubberne og paa Klub
bernes eget Materiel. Det blev anbefalet 
ved Valg af Bestyrelsesmedlemmer ikke 
alene at faa Folk med god flyvemæssig 
Dygtighed, men ogsaa Folk, der kan ad
ministrere og forhandle med Myndighe
derne. 

Dagens sidste Indlæg var Vagn Jesper
sens Foredrag om •Flyvemæssige Opga
ver•. Det meddeltes, at der kommer nyr 
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Bestemmelser for •A•, •B• og •C• Diplo
mer med Minimum 25 Starter Lil hvert. 
Havarierne maa ned fra Procent til Pro
mille. Statistiken viser, at 70 pCt. af Ha
varierne skyldes disciplinære Fejl eller 
Førerfejl, langt de fleste som Følge af 
daarlig Indflyvning til Landing med 
Sving med for ringe Fart i lav Højde. Det 
vakte Munterhed, da •Jesper • forklarede, 
at det jo ikke var farligt at flyve oppe i 
Luften, det var først, naar man ramte 
Jorden, at der skete noget. Der blev for
tall om Flyvningen paa Ålleberg og givet 
gode Haad om den rigtige Termikflyv
ning; det var en Fejl at tro, at man skal 
flyve lige ved Stallingsgrænsen for at 
fange Termikken. Unionen har indledt 
Samarbejde med Magister Bahnsen om 
Undersøgelse af Svæveflyvere, og det blev 
anbefalet at have Kontakt med Meteoro
logerne. 

Man havde endnu ikke faaet Hetnings
linierne fra Luftfartstilsynet angaaende 
den udvidede Flyvning, men det vil i høj 
Grad komme til at bero paa os selv, om 
vi skal opnaa lempelige Betingelser. Halv
delen af den opnaaede Svævetlyvningstid, 
dog ikke over 5 Timer, kan godtgøres ved 
Uddannelse til Motorflyver. En Svævefly. 
ver skal sørge for at holde sig i god Kon
stitution. Hvis man skal svæveflyve i 7-8 
Timer og maaske op i 7- 8000 Meters 
Højde, er det en fysisk Præstation. 

Under den Forhandling, der fulgte de 
forskellige Foredrag, samlede Interessen 
sig især om Anvendelsen af Unionens 
Materiel, Flyvedagens Midlers Fordeling 
og Anvendelse, Uddannelsen af Flyvele
dere og Byggeledere, Bygningen af K.Z. 
og Polyt Skoleglidere og Nedsættelse af 
Havariprocenten. Annoncechef Albeck
Larsen redegjorde kort for Unionens øko
nomiske StilJing. Da Svæveflyveraadet 
overtog den gamle Bestyrelses Funktioner 
efter de svære Fødselsveer, som 3-Mands
Udvalget havde hjulpet Unionen over, gik 
man ind til en stor regnskabsmæssig Op
gave, og Fru Hesselberg, som nu des
værre rejste til Finland, havde her gjort 
et stort Arbejde. 

Der var Enighed om, at Flyvedagens 
Midler (bortset fra at de ikke i tilstræk
keligt Omfang kom Svæveflyvningen til
gode) i første Hække bør anvendes til Ud
dannelse af Flyve- og Byggeledere paa 
Kursus under Unionens Ledelse eller 
Kontrol. Saafremt yderligere Midler er til 
Raadighed, blev det foreslaaet at anvende 
dem til Certifikatpræmier, sanledes at 
Klubbernes Aktivitet kan faa en kontant 
Aner kendelse. 

I det store og hele var der ogsaa For
staaelse af, at Udlejning af Unionens Pla
ner under den tidligere Form ikke kan 
praktiseres, og at Materiellet derfor bør 
sælges. 

Ingeniør Møller-Hansen forklarede, 
hvorfor K.Z.-Skoleglideren ikke kunde fri
gives til Bygning i Klubberne, og Civil
ingeniør Borsell redegjorde for Erfaringer
ne med Polyt-Skoleglideren samt for den 
meget væsentlige Reduktion i Havarierne, 
der var opnaaet i Polyteknisk Flyveklubs 
Sommerlejr, hvor man var kommet ned 
paa 1 Promille mod 2 Procent Anret i For
vejen ved konsekvent at gennemføre en 
fast Organisation med Fordeling af Opga
verne og et udførligt Reglement og anbe
falede meget stærkt Skoling efter den 
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Fire »Stratoerulsers« til Sve1•lge. 
Svenskerne ofrer i Øjeblikket betyde

lige Summer paa Luftlrafiken og er ikke 
mindst interesseret i den transoceanske 
Flyvning. Det omtales i svenske Blade, at 
det svenske Selskab •Sila • forhandler om 
Indkøb af ikke mindre end fire , Strato
cruiser• med Plads til 80 Passagerer. 
Uden Mellemlanding skulde disse Kæmpe
flyvemaskiner kunne gøre Turen over At
lanlerha vet fra Stockholm til New York 
paa kun 14 Timer. •Slratocruiserne • ko
ster næsten 8 Millioner sv. Kr. hver. 

R.A.F Officer om D.Dagen. 
I Nationalmuseets Foredragssal fortalte 

R.A.F-Flyveren Group Captain H. Harries 
D.S.O., D.F.C. i Begyndelsen af Februar 
Maaned Medlemmerne af D.K.D.A.S. om 
D.Dagen og de meget store Forberedelser 
til den Aktion, der førte til Europas lyk
kelige Befrielse. R.A.F. havde en ikke 
ringe Andel i Aktionen. Ikke mindre end 
13.000 l{ampmaskiner var i Luften paa 
samme Dag. I 1940, tilføjede Captain Har. 
ries med et Smil, ejede England end ikke 
1300 Maskiner i det hele. 

Hvor omhyggeligt det var nødvendigt al 
planlægge denne Kæmpeaktion, fik man 
et Indtryk af ved at høre, at man Natten 

svenske Major C. 0. Hugossons Bog 
•Praktisk Vejledning for Svæveflyvere•. 

Formanden fremhævede, at det ikke 
var Meningen, at der skulde træffes no
gen Beslutninger paa !\fødet, som kun 
havde til Hensigt at give Svæveflyveraa
det en Orientering om l{Jubbernes Syn 
paa Sagerne. Forsamlingen tilkendegav 
spontant deres Tillid til Handels Afgørel
ser ved at rejse sig. 

Før Mødets Afslutning takkede Ingeniør 
Møller-Hansen fra Statens Luflfarlslilsyn, 
fordi han var indbudt til delle Møde. Svæ
veflyverne havde tidligere været betragtet 
som Luflfartstilsynets •enfants terrible •, 
men dette Møde havde givet ham et helt 
nyt Indtryk og en ganske anden Tillid til 
Svæveflyverne og deres Ledelse. 

Direktør Dessau afsluttede Mødet med 
at takke for den interessante og · saglige 
Drøftelse og udtalte Haabet om et intimt 
fremtidigt Samarbejde mellem Svævefly
veraadet og Klubberne. Unionen repræ
senterede kun Klubberne og kunde kun 
opnaa noget, naar Klubberne slod bagved. 

Til Slut blev der bragt en Tak til Svæ
veflyveraadet og for dels store, gode Ar
bejde, og Forsamlingen skiltes med den 
trygge Følelse, al nu skal der alter kom
me Gang i det positive Arbejde for Dansk 
Svæveflyvning og med Vilje til uden For
behold at deltage i Samarbejdet. 

Olymplade, 
I 1948 har vi den første Olympiade ef

ter Krigen. Kan der mon bygges saa me
get op, at Danmark kan blive repræsente
ret i Svæveflyvning? 



til selve D.Dagen satte mere end 1000 
R.A.F. Maskiner ind paa at ødelægge 4 -
fire - Kanonstillinger paa den franske 
Kyst. For saa vidt var det ganske over
flødigt, naar Captain Harries betroede os, 
at de fire vigtige Stillinger forsvandt to
talt med bande Kanoner og Mandskab. 

D.K.D.A.S. faar ny Generalsekretær 

D.Dagens Operationer havde kostet 
50.000 allierede Soldater Livet, det sva
rede til R.A.F.'s samlede Tab under hele 
Krigen, men det var nødvendigt nu at 
hidføre en Slutning paa Krigen, ikke 
alene af humanistiske Grunde, men seks 
Aars vanvittige Nervepres havde nu be
gyndt at gøre sig gældende. Dette kunde 
simpelthen ikke fortsætte. 

Det interessante Foredrag blev hilst 
med stor Begejstring. 

Den druiske Atlanterhavsrute. 
I Løbet af et Par Maaneder regner man 

i danske Luftfartskredse al kunne være 
klar til at sætte ind paa den danske Hule 
København- New York. D.D.L. har fem 
Maskiner i Arbejde i Amerika, lo Sky
mastere og tre Douglas D.C.3ere. Allerede 
i Slutningen af denne Maaned ventes Dan
marks første Skymaster til Kastrup Lufthavn. 

Ingeniør Kampmann I D.D.L.'s 
daglige Ledelse. 

Udviklingen indenfor dansk Luftfart si
den Kapitulationen har krævet en ganske 
overvældende Indsats af Luftfartsselska
bets Ledere, og det kommer derfor ikke 
som nogen Overraskelse, at D.D.L.'s Be
styrelse nu har anmodet Selskabets hid
tidige Formand, Civilingeniør Per Kamp
mann, om at indtræde som Bestyrelsens 
Kommitterede. Ingeniøren har indvilget 
heri for en begrænset Periode og har 
efter Overenskomst taget Orlov fra sin 
Lederstilling i Firmaet Kampmann, Kie
rulff og Saxild. 

"American Overseas 
i Aalborg 

Landsretssagfører E. Falkmar, 
D.K.D.A.S.'s nye Generalsekretær. 

EFTER at Trafikflyvningen atter er 
kommet i Gang, lægger Tjenesten nu 

saa meget Beslag paa Selskabets hidtidige 
Generalsekretær, Overflyveleder S. A. 
Dalbro, at han har maattet nedlægge 
Hvervet. Det er med Beklagelse man mod-

Airlines" 
Lufthavn 

Skymaster 

DA A,O.A,'s Skymaster "Flagshlp Eire" besøgte Skandinavien i Slutningen ,af 
Januar, aflagde den ogsaa en Visit i Aalborg Lufthavn, hvor baade Luftfartøjet 

og de ombordværende Repræsentanter for A.O.A. fik en hjertelig og begejstret 
Modtagelse. Borgmester Marius Andersen bød de flyvende Gæster velkommen 
til Llmfjordsbyen og udtalte bl.a. Ønsket om, at A, O. A.'s Luftfartøjer ogsaa nu 
og da vilde finde Vej til Aalborg. Amerikanerne var meget begejstrede for den store 
og gode Lufthavn, hvis Indflyvningsmuligheder de priste i høje Toner. Ved en 
lille Reception i Lufthavnens Officersmesse, hvor bl. a. Formanden for Aalborg 
Flyveklub, Red. Alf, Schiøttz-Christensen udtrykte Flyveklubbens Glæde over 
at hilse et amerikansk Trafikluftfartøj velkommen i Aalborg Lufthavn, fik hver af 
Gæsterne til Minde om Besøget overrakt en halv Flaske Aalborgsnaps. Paa Billedet 
til højre ses A.O.A.'s Vicepræsident, Oberst Jens Flynn, med sin kostbare Souvenir. 

tager denne Meddelelse, idet S. A. Dalbro 
i den forholdsvis korte Tid han fungerede 
indenfor D.K.D.A.S., høstede almindelig 
Anerkendelse for den energiske og initia
tivrige Maade, hvorpaa han udførte del 
meget krævende og alsidige Arbejde. 

Ikke mindst fra FLYV's Side skal der 
derfor lyde en varm og dybtfølt Tak for 
godt Samarbejde i den forløbne Tid. 

Naar D.K.D.A.S nu har set sig om efter 
en Afløser, er Valget faldet paa en i Fly
verkredse velkendt Mand, Landsretssagfø
rer E. Falkmar, og dette Valg maa siges 
at være godt, der er vist ingen Tvivl om, 
at Landsretssagfører Falkmar vil vise sig 
at være Stillingen voksen. Han gik i 1919 
ind i Hærens Flyvertropper som Premier
løjtnant og blev uddannet som Flyver, 
han bestod i 1926 juridisk Embedseks
amen og virkede derefter som Landsrets
sagfører i en Aarrække. 

Det er en heldig Kombination af Flyver 
og Jurist, der er samlet i Landsretss11gfø
rer Falkmars Person, og hans elskværdige 
og vindende Væsen vil sikkert være ham 
en yderligere Støtte i den Stilling han nu 
gaar ind til. 

FLYV ønsker til Lykke med Udnævnel
sen og udtrykker Ønsket om et godt og 
frugtbart Samarbejde for Flyvningens Sag. 



Oplag: 

12 000 

f LY Vs stigende Oplag er en god Maalestok for den 
store Interesse, der er for Flyvningen i Danmark 
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Fornem Dakota 
i Kastrup Lufthavn 

DEN engelske Luftfartsdelegation, der 
førte Forhandlinger I de skandinaviske 

Hovedstæder for kort Tid siden, kom her
til I en raffineret udstyret Trafikmaskine 
- en Dakota med Plads til 6 Passagerer, 
FLYV's fotograf kunde ikke modstaa Fri• 
&telsen til at bringe Læserne et Glimt af 
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1945 
8500 

' 

Marts 
1946 

10.500 EN ANNONCE I FLYV 
er derfor sikker paa at blive læst af et 
vaagent og positivt Indstillet Publikum. 

TAL MED OS 
om Avertering, hvad enten det gælder en 
lille Rubrikannonce eller en løbende Aver
tering for Deres Fabrikata - begge Dele 
betaler sig I FLYV. 

RING TIL CENTR. 13.404 

l 

el ler skriv til 

Annonceekspeditionen 

FL YV's FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN 
Vesterbrogade 60 
København V. 

den luksuøse Kabine. Der findes Skrive
bord og Sovesofa, et lille elegant Køkken 
med Køleskab og ved hver Siddeplads en 
Telefon og Mikrofon. Passagererne kan paa 
denne Maade være I stadig Kontakt med 
Radiotelegrafisten. Den engelske Konge og 
Dronning ejer hver en Maskine med nøJ• 
agtig samme Udstyr. 

Nederst til højre ses Dakota-Masklnen 
paa Betonstartbanen. 



MIU 

0,48 Kubikmeter Lastrum for hver Hestekraft • • • 
Miles Aerovan skaber nyt økonomisk Grundlag for Fragtbefordring 
ad Luftvejen. Med 310 B.H.K. og et Fragtrum paa 15 Kubik
meter opnaas den forbavsende store Lasteevne paa 0,48 Kubik
meter pr. Hestekraft. Udregnet paa en anden Maade vil det sige, 
at en Lasteevne paa 907 kg svarer til godt og vel 2,9 kg pr. B.H.K. 
Dette meget alsidigt anvendelige Luftfartøj kan benyttes til Gods
befordring, Passagertrafik, som Ambulanceflyvemaskine, flyvende 
Værksted eller "Udstillingslokale" og meget andet. Til de fornævnte 
Oplysninger kan føjes saadanne Tal som: Marchhastighed 179km/T 
... Flyvestrækning 640 km ... Startstrækning 183 m ... Stalling
hastighed 7 4 km/T ... Pris 5000 æ ... Leveringstid 6 Maaneder ... 
og alt det siger kort og godt "at Miles Aerovan er det bedste og 
mest økonomiske Luftfartøj til Befordring af 
Gods og Passagerer over kortere Strækninger." 

MILES 
MILES AIRCRAFT LTD. READING ENGLAND 
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Reaktionsmotor - Reaktor - Ejektor? 
Af Civilingeniør Steen Ethelberg. 

I FL YV's Spalter har man læst Artik
ler om Reaktionsdrift og truffet for

skellige Udtryk for Fremdrivningsaggre
gater og Flyvemaskiner saasom Reak
tionsmotor, Reaktionsflyvemaskine, Reak
tor og Reaktorplan. Naar Nyheder i Tek
nikken fremkommer, vil der naturligvis i 
Begyndelsen let dukke mere eller mindre 
veldækkende og vellydende Betegnelser 
op for disse. 

Jeg skal forsøge at klarlægge, hvad 
man forstaar ved Reaktionsdrift, og 
hvori Forskellen fra Propelfremdrivnin
gen hestaar. 

Først el Resume af, hvad man mener 
med Reaktionskraft. Englænderen Sir 
Isaac Newton (1643- 1727) opstille
de en Lov. der siger, at der til enhver 
Kraft (Aktion) svarer en Modkraft /Reak
tion), som er lige saa stor og modsat ret
tet. Staar en Dreng paa Skøjter paa en 
glat Isflage med Favnen fuld af Snebol
de og begynder at kaste dem hurtigt fra 
sig een ad Gangen, bliver Resultatet, at 
han langsomt glider den modsatte Vej, 
idet det er saaledes, at Snebolden ml'~ 
den lille Vægt, men med den store Hastig
hed, giver Drengen med den store Vægt 
en modsat rettet lille Hastighed. Man kan 
selv meget let konstatere Reaklionskraf
tens Tilstedeværelse ved at sætte sig paa 
en drejelig Kontorstol med Fødderne fri 
af Gulvet; med en tung Bog ell. lign. i 

Hænderne fører man de vandret frem
strakte Arme hurtigt til Siden, og man vil 
da konstatere, at Kontorstolen drejer sig 
til den modsatte Side. 

I en gasstraaledreven Flyvemaskine ka
stes en Gasstraale med en relativ lille 
Masse, men til Gengæld med en yderst 
stor Hastiged, bagud, og ved Reaktionen 
dannes en modsat rettet Trykkraft, der 
driver Maskinen frem. 

At man maa skelne mellem FremdriY
ningsprincipperne for Propel- og Gas
straaledrift ligger i følgende Forhold: Lad 
os tænke os to Flyvemaskiner, den ene 
propeldreven, den anden gasslraaledre
ven. Begge har Forbrændingskraftmaski
ner, henholdsvis en Stempelmotor og en 
Gasturbine, der fordrer Ilt til al forbræn
de Brændselsolien. Lod man disse Maski
ner selv medføre denne Ilt i Stedet for at 
tage den fra den omgivende Luft, vilde 
den gasstraaledrevne Maskine kunne fly
ve i et lufttomt Rum paa Grund af Reak
tionskraften fra Gasstraalen, medens Pro
pelmaskinen ikke vilde kunne bevæge sig, 
da Propellen fordrer Luft at trykke paa, 
før Fremdrivningskraften opstaar. - Pro
pellens Virkning kan ogsaa demonstreres 
paa den drejelige Kontorstol, men nu la
ger man et nogenlunde stort Stykkke Pap 
(dette vejer kun lidt i Forhold til Bo
gen) og fører det paa samme .Maade som 
med Bogen hurtigt til Siden, idet man 

MØLVIGS BITTERMANDEL 

A MAH· OfT 
-('JA RE oPFJNOFREN 

EP. BA I 
AF f',IÆSf HJULET • 

"' t ' '. 

-~ Ih• 1lfl1, /,, . 
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holder Papfladen vandret; der sker d: 
kun en lille Bevægelse af Stolen; dreje1 
man nu Papfladen lodret og fører de 
hurtigt til Siden, vil Stolen dreje til de1 
modsalle Side paa Grund af Pappladen 
Tryk paa Luften. 

Lad os derefter vende tilbage til Ho 
vedformaalet med denne Artikel: at fore 
slaa nogle Udtryk for de Aggregater, de 
benyttes til Gasstraalefremdrivning. 

I England hedder Aggregatet en j e I 
u n i t, Flyvemaskinen j e t-p lan e elle1 
s q u i r t p 1 a n e og Fremdrivningsmelo 
den j e t-p ro p u 1 si o n, Alle disse Ile 
nævneiser er korte og falder let i Mun 
den hvad man ikke kan sige om de ord 
rell~ danske Oversættelser. Jet og squir 
betyder begge Slraale. Ordet jet komme 
af del latinske ja el ar e eller eje c t a r 
med Betydningen at kaste noget (Lufl 
Vanc,l eller Gas) ud i hurtigt paa hinande 
følgende Tempi. Delle Ord anvendes pa 
dansk i Ej e cl o r, og, som del vil ses a 
det følgende, kan der heraf dannes nog<'n 
lunde vellydende Sammensætninger, hl 
a. E j e k l o r p I a n. 

Tyskerne anvendte Ordet D ii s e n-,1 h 
g e r etc., idet Gasstraalen kastedes ud a 
en Dyse. Dette Ord er i maskinteknis 
Henseende mere korrekt end Ejektor fo 
Udstrømningsaabningen, men giver ikk 
saa gode Betingelser for sproglige Sam 
mensætninger. Desuden er Ejektor jo 
som vi saa ovenfor, forsvarligt ud fra si 
sproglige Oprindelse. 

Som del vil vides, findes der forskel 
lige Typer af Ej e k tor er. Først ' 
Grundtyper Aer o eje k to r er, som be 
nytter den omgivende Lufts Ilt ved For 
brændingen, og R a k e t e j e k t o r e r 
som selv medfører Ilten i Form af kemi 
ske Forbindelser ell. lign. 

Aeroejektorer kan deles op i 5 Under 
grupper: 

K a n a I ej e klo re r, som simpelt he1 
bestaar af et Rør, der føres frem med 
Flyvehastigheden, og hvori man forbræn 
der Brændselsolie (ikke udført i Praksis) 

V e n ti 1 ej e k to re r er en Kanal 
ejektor forsynet med et Ventilsystem 1 

Indsugningsaabningen (Udforelsc som Vl 
Bom~~- 1 

M o to reje k to ren, der bcslaar ni 
en Kompressor, trukket af en Stempchm17 
tor samt Forbrændingskamre (Caproni 
Campini). 

T u r b o ej e k lo re r, som er en Mo 
torejektor med Motoren erstattet af en 
Gasturbine der dri\'es af Forbrænding, 
produklern'e (nu mest anvendte). 

Og endelig P r o p e 1-T u r b o e j e k I o
r en, hvor en Del af den af Turbinen af. 
givne Energi optages af en Propel (Bri 
stol Theseus-Rolls Royce Trent). Bruge, 
hele Turbineenergien i Propellen, bliver 
Aggregatet ikke længere en Ejektor, men 
maa klassificeres som Propellurbine. 

Raketejektorerne kan deles i 2 Under 
grupper: 

Væd ske - Ej e k lo r e n, hvor Brænds
let medføres i Form af Vædsker (Me 163 
og V2), og K ru d t - Ej e k t o re n, hvor 
Brændslet medføres i fast Form (anven
des som Hjælpemiddel ved Start). 

Ovennævnte Opstilling af Betegnelser 
skal kun opfattes som et Forslag, aabent 
for Kritik; men i alle Tilfælde vilde det 
være praktisk i Tide at faa anbragt Ter
minologien i faste Rammer. 

Steen Ethelberg . 



DRAK ES irraa,•iøe "ReJJe ... 

Short-Saro Shet/and. Verdens hurtigste Fly-aebaad, 'flejer /re Gange saa meget som dens Forgænger, Empire·Fly-aebaaden, som BrilishlAirways 
har anvend/ i mange Anr. She/landsmaskinen har fire Brislol Centaurus Motorer, der udafkler O'Oer ti 1usind Hestekræfter • 

. . . er kun een 1AøeJ "Re/de for SHETHLAND 

Sir Francis Drake, 1545-1595, britisk 
Admiral, Opdagelsesrejsende og Patriot . 
Han var allertde I 22-Aars Alderen 
fuldbe/artn Samand og forte Kommando 
paa et Skib under sin S/a,gtnlng, Sir 
John Haivklns ude/se under Ekspeditioner 
til dtt spanske Fastland. I 1577 sejlede 
han ud med "Golden Hind" paa sin mest 
beromte Rejse, hvor han som den /arste 
Englænder, der sejlede Jorden rundt, gik. 
gennem Kap Horn til Golden Gate, Dllt!r 

Stillehavet og efter en æventyrlig Rejse 
paa to Aar og ti Maaneder tilbage ti/ 
Plymouth via Java og Kap det godt Haab. 

Efter at Drake havde sejlet Jorden rundt i "The Golden Hind", gav 
Dronning Elizabeth Ordre til, at det lille 40-tons Fartøj skulde bevares 
som et Mindesmærke over Drakes og hans Fædrelands Bedrifter. 

Paa to Aar og ti Maaneder tilbagelægger en moderne britisk Flyve
baad med flere Passagerer om Bord end Drakes Flagskib en Distance, 
der svarer til Hundrede Ture rundt om Kloden, paa transoceanske 
Ruter med Passagerer og Post. 

Som det geografiske Centrum paa Jorden er Storbritannien det na
turlige Centrum for Verdensindustrien med . Hensyn til Bygning af 
Transportluftfartøjer. Efter at britiske Konstruktører og Arbejdere 
nylig har fejret Triumfer ved at have udtænkt og fremstillet Krigens 
førende Jagere og Bombere, arbejder de nu paa Bygningen af mo
derne Transportluftfartøjer af enhver Art, baade hvad Størrelse og 
Ydeevne angaar. Som Arvtagere af en enestaaende Tradition paa 
Verdenshavene, og som Pionerer paa Udviklingen af Reaktionsdrift 
og Radar, opfylder de nu - og vil altid kunne opfylde - ethvert 
Krav, der maatte blive stillet dem i Flyvningens Tidsalder, baade 
af I DAG og I MORGEN. 

6{/.er at have fejret 'Criumfer i 1<rig, bygger 

DEN BRITISKE FLYVEMASKINE-INDUSTRI 
nu for f2u{/.ruferne bde '7Jerden over. 

MEDDELELSE PRA 'rHE SOCIETY OP BRITISH AIRCRAPT CONSTRUCTORS, LONDON, ENGLAND 
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Lastrummet I »den trojanske Hest« er saa stort, at der er Plads til en 2 1/2 -Tons 
Lastvogn eller en 16,6 em Haubits, 

»Den trojanske Hest«. 
Det amerikanske Firma Laister-Kauff

mann, som har foretaget en betydelig Ud
videlse af sin Virksomhed, har bygget el 
stort Lastglideplan til den amerikanske 
Hærs Luftstyrker. Glideplanels Typebe
tegnelse er XCG-lOA, men det er bedre 
kendt under Navnet •den trojanske Heste, 
det er sikkert heller ikke uden Grund, for 
•Hesten• kan medføre 6 Tons Last eller 
42 fuldt udrustede Soldater. Som Slæbe
maskine anvendes en C-54 (Skymaster) el
ler en Flyvende Fæstning. Glideplanet er 
bygget af Træ med trehjulet, indtrække
ligt Understel. Dets Spændvidde er 32 m 
og Kroppens Længde 20,42 m. Lastrum• 
met er 9 m langl, 2,1 m højt og 2,5 m 
bredt. De to Billeder af •den trojanske 
Hest e er tilsendt FLYV fra Dansk Aero 
A/S. 

»Yankee-Doodle Two«. 
Amerikanerne har faaet et nyt Svæ

veplan, som de venter sig en Del af, 
ikke saa meget i Retning af Rekorder, 
men derimod - som de selv siger -
med Hensyn til at kunne tilbringe 
nogle fornøjelige og spændende Timer 
i Luften. > Yankee Doodle Two« er et 
midtvinget, tosædet Svæveplan, som 
skal have overordentlige gode Flyve
egenskaber. Dets Data er følgende: 
Spændvidde 15,24 m, Længde 6,55 m, 
Højde 1,41 m, Tornvægt 215 kg, Fuld
vægt 396 kg, Planbelastning 25,73 
kg/m2, Glidetal 1 : 23, Største Synke
hastighed 0,98 m pr. Sek. > Yankee 
Doodle Two< bygges af Laister-Kauff. 
man Aircraft Corp. i St. Louis. 

Laister-Kauffmanns Luftgildeplan »den trojanske Hest«, som bygges i Serie til dt'n 
amerikanske Hærs Luftstyrke, 
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NJT FRll 
Ved K 

En Belastningsprøve, som Sva 

Olympia »Meise«, 
Denne kendte Svæveplantype bygges nu 

i England. •Meise«n blev jo som bekendt 
i sin Tid udvalgt ved en Konkurrence om 
det bedst egnede Svæveplan til Brug ved 
Olympiaden, og af den Grund blev det 
licensfrit. I England bygges Svæveplanet 
af Chilton Aircraft, Hungerford, der er 
repræsenteret her i Landet af D an s k 
A er o. Prisen for en , Meisee er ca. 

Den yderste Del af Bæreplanerne 
Mande klappes opefter. Dette ha 



~VERDEN 
tmann 

oodle Two« klarer med Glans, 

13,500 Kr., og det danske Firma haaber, 
at det vil lykkes at faa to •Meisecr hjem 
i Løbet af Foraaret. Hvis danske Svæve
flyvere skal gøre sig Haab om at kunne 
gøre sig gældende ved Olympiaden i 1948, 
er det ogsaa paa Tide at komme i Gang 
med Træningen. Derfor maa man haabe, 
at de danske Myndigheder stiller sig for
staaende med Hensyn til den nødvendige 
Indførselstilladelse. 

Hornet kan paa en let og praktisk 
ar LufUartøjet skal anvendes om 

Perelval Proetor V, som er nærmere omtalt andetsteds i »Flyv«, har en elegant ud
styret Kabine, hvor der er Plads til en Fører og tre Passagerer. 

De Havilland Hornet. 
Den berømmelige Mosquito's Aflø

ser, D. H. Hornet, skal efter engelske 
Opgivelser være den hurtigste propel
drevne Flyvemaskine, som eksisterer. 
Prototypen kom op paa over 772 
km/T, d. v. s. den omtrent har naaet 
Grænse for, hvad der kan præsteres 
med Flyvemaskiner udstyrede med al
mindelige Stempelmotorer, Hornet 
forener Nærjagerens Manøvreegenska
ber med Fjernjagerens Rækkevigde, 
idet den kan flyve en Strækning paa 
4000 km med en Marchfart paa 550 
km/T i 9.000 m medførende 4.225 1 
Benzin (heri indbefattet to 1000-Liter 
Tanke under Planerne). 

En moderne Lufthavn 
er ikke billig. 

Chicago er ved at forberede Anlæg
gelsen af en ny Lufthavn, som vil 
komme til at koste ca. 200 Millioner 
Kroner, Den nye Ilde,pild Lufthavn 
udenfor New York bliver endnu dy
rere, idet man regner med en samlet 
Udgift paa 450 Millioner Kroner. Chi
cagos nye Lufthavn vil fau 4 Startba
ner, som hver er 2.350 m lange, og 
desuden anlægges otte andre Startba
ner hver paa ca. 1.900 m. 

Gloster Meteor udstyret med lo Rolls-Royee »Trent« Gasturbiner med Propeller, Den 
foretog sin første Flyvning som propeldrevet Luftfartøj i September 1945, »Trenl«

Gasturblnen blev færdig med sine Prøver i Maj 1944, og den blev prøvekørt med 
Propeller i Marts 1945, 
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Det amerikanske, tosædede Svæ,•eplan »Yankc-t>-Doodle Two«. 

Ny britisk Luftliner. 
Den militære Fly,·ebuad Short S ca 

l u r d faar 1111 en civil Al lnser, idet <ler 
hli ver bygget en ny L111'1li11er, ~om faar 
Typehclegnels1•n So I c II I. Short S o
l e II I skal a nvendes paa de briliske over
_o,oi ske Lnflrul cr, og der e r forelohig be
~lill tolv ~lykker, hvoraf de for~le vil bli
w a fleveret først pau Sommeren. 

l\lan regner med, al So I en I vil faa 
eu Fuldvægt paa 34.000 kg. Under Dag- og 
Nat -Flyvninger faa r <len Plads til 24 Pas
~agerer, mens den kan rumme 3H Passa-

ETERNIT 

gerer, hvis det kun drejer sig om Dag
flyvning. Den er udstyret med seks Kabi
ner, hvoraf de fire er indrettet paa del 
underste Dæk, og de to er indrettet paa 
del øverste Dæk. I hver Kabine er der 
Plads til seks siddende Passagerer eller 
fire liggende. Naar der medføres 24 saa
kulrlte Dag- og Nat-Passagerer, bliver 
Kabinerne paa <let øverste Dæk anvendt 
som Opholds- og Spisesalon. Besætningen 
bestaar uf lo Flyvere, Navigatør, Radio
telegrafist, Flyvemekaniker og to Ste
warder. 

S o I e n t er udstyret med fire Bristol 

TAG OG VJEGBEKLJEDHIHG 

FABRIKERES AF: 

H e r c u I e s 1 8 0 luflkølede Stjernemo
torer, som hver yder 1675 HK i Starten. 
Største Hastighed i 2000 m er 378 km/T 
med en Fuldvægt paa 30.263 kg. 

Amerika bygger et stort Luftskib. 
Goodyear Company i Akron, Ohio, 

er ved at bygge et Luftskib, som bli 
ver 1/.1 Gang større end det tyske Luft
skib Hindenburg. Det skal fyldes med 
Helium, og man regner med at faa del 
færdig i Løbet af 194 7. Det bliver cl 
Trafikluftskib, som skal sættes ind 
paa en Rute mellem New York og Li
verpool. Prisen for en Enkeltbillet paa 
denne Strækning vil blive ca. 750 
Kroner. 

Den civile Flyvning i U.S.A. 
Ifølge de nyeste Opgivelsu fra 

Luftfartsmyndighederne i de forenede 
Stater findes der i Øjeblikket i Lan
det 35.000 civile Luftfartøjer, 210.000 
Flyvere med gyldigt Cerlif ikat on 
3.000 Lufthavne og off enllige Flyve
pladser. 

Den indenlandske Lufttrafik i U.S.A. 
De civile Luftfartsmyndigheder i de 

forenede Stater regner med, at de in
denl:mdske Luftruter i 1955 vil være 
naaet op paa et aarligt Passagerantal 
paa 20.000.000. I 1939 var Tallet 
1.876.051; i 1941 var det oppe paa 
4.668.466, og i 1945 blev der befordret 
ikke mindre end ca. 7.700.000 Passa 
gerer paa Luftruterne indenfor Stater
nes Grænser. 

•• • · , u t•I , • 

DANSK ETERNIT FABRIK A/s, AALBORG • SALGSKONTOR: OTTILIAVEJ 18, KØBENHAVN VALBY. *CENTRAL 3785 
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Avro Tudor I, som skal anvendes paa de engelske Luftruter over Atlanten. 

Englands civile Luftfartsprogram 
Af Kaptajn John Foltmann 

BRITISH Overseas Airwaiys har nylig 
meddelt, at Selskabets Luftfartspro

gram vil omfatte betydelige Udvidelser. 
Der skal f. Eks. oprettes tre daglige For
bindelser mellem London og Indien med 
en Rejsetid paa ca. 27 Timer. Over Atlan
terhavet vil der blive oprettet fire daglige 
Luftforbindelser, og Rejsetiden mellem 
London og New York vil blive 22 Timer 
i vestlig Retning og 17 Timer i østlig Ret. 
ning. 

Disse Planer kan dog ikke blive reali
seret i deres fulde Udstrækning førend 
næste Aar, da de er afhængig af Anskaf
felsen af ikke mindre end 150 nye Flyve
maskiner. Planerne kan ikke gennemføres 
lige i Øjeblikket, til Trods for at Selskabet 
dog mader over ca. 200 Flyvemaskiner. 

Blandt disse 200 Trafikflyvemaskiner er 
56 Dakota (Douglas D.C.-3). som England 
runder over i Henhold til Laane- og Leje
Loven, men som rimeligvis vil blive købt 
af B.O.A. Endvidere har B.O.A. følgende 
Flyvemaskiner (eller faar dem i meget 
nær Frem lid) : 17 A vro Lancaslrian, 38 
Short Sunderland, 12 Liberalor, 3 Boeing 
314, 25 Junkers Ju 52 samt 5 Lockheed 
Constellution, og desuden faar Selskabet 
meget snart yderligere 12 Lancaslrian, 14 
Halifax C-VIII, 12 Sunderland og 16 Da
kota. 

Programmet for Nyanskaffelser omfat
ter i anden Omgang 37 Avro York, 20 
Avro Tudor I og 79 Avro Tudor III, og 
endelig er det Meningen i tredje Omgang 
at anskaffe 13 Brislol Wayfarer, 12 Bri
stol Freighter, nogle D.H. Dove, Airspeed 
AS-57, Brislol 167 samt andre propel- eller 
reaktionsdrevne Typer, 
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Største Parten af den nuværende Luft
flaade er en mærkelii: Blanding af om
byggede R.A.F.-Bombere og Flyvebaade, 
men det er paa sin Vis udmærkede Luft
fartøjer. De ombyggede Lancaster-Bom
bere (Lancaslrians) opretholder f. Eks. 
Verdens længste Luflrute, nemlig Lon
don-Sydney, en Distance paa 19.200 km, 
som gennemflyves paa 63 Timer. Desværre 
kan der ikke være mange Passagerer i en 
Lancaslrian; ti er Maksimum. Desuden 
kan de tage ca. 1600 kg Gods. 

En anden af de Luftlinere, der er i 
Brug, er en Videreudvikling af Laneasier, 
nemlig Avro York, som har en langt stør
re Lasteevne. Saa er der ogsaa den om
byggede Halifax-Bomber, der kan med
føre 10 Passagerer og 4000 kg Gods. De 
mange Sunderland, der er i Brug, er tid
ligere militære Luftfartøjer, som er yp
perlige rent flyvemæssigt set, men som 
selvfølgelig ikke er den rette Type paa et 
Civilluftfartøj, Men denne Flaade af Sø
luftfartøjer vil alligevel kunne hjælpe 
B.O.A. over en vanskelig Periode. 

Den britiske Luftfartsindustri har un
der hele Krigen maatlet koncentrere sig 
om Bygningen af Krigsflyvemaskiner, og 
da man ikke pludselig kan ændre Pro
duktionen, vil der gaa nogen Tid, inden 
Flyvemaskinefabrikkerne i England kan 
begynde Leveringen af britisk-byggede 
Trafikluftfartøjer. Foreløbig er da Trafik
flyvemaskiner kun Improviseringer, og 
derfor er deres Ydelser begrænsede; men 
for at komme i Gang saa hurtigt som 
muligt, har Myndighederne bestemt sig 
for, at de tre vigtigste Trafikflyvema
skinetyper, som er under Bygning, skal 

anvende nogle af de eksisterende Bære
plantyper. Saaledes skal Laneasier-Bom
berens Bæreplan anvendes til Allanter
havslineren Tudor I og til Tudor II (som 
skal benylles paa andre internationale 
Ruter) . Wellington-Bomberens Bæreplan 
skal benylles til den tomotorede Viking 
(der skal indsættes paa de europæiske 
Ruter). 

Selvfølgelig kommer en skønne Dag det 
Tidspunkt, hvor de engelske Fabrikker 
kan begynde at levere moderne Trafik
luftfartøjer, men i Mellemtiden maa man 
som sagt hjælpe sig paa anden l\Iaade, og 
bl. a. af den Grund har man købt fem 
Conslellation i U.S.A. Med disse Nyan
skaffelser suppleret med nogle Tudor I vil 
man kunne oprette en daglig Forbindelse 
mellem London og New York med Land
luftfartøjer i Slutnigenn af Juni l\Iaaned, 
luftfartøjer i Slutningen af Juni Maaned. 

Naar der bliver afleveret nogle flere Tu 
ne udvides, og man tilstræber al nan op 
paa fire daglige Flyvninger i hver Het 
ning. Og paa lignende Maaclc vil Beflyv
ningen af alle de øvrige Luftruter bli \'l' 
udvidet. Det er et stort Program, som 
man har sat sig for at ville gennemfore. 
men der er ingen Tvivl om, at del vil 
blive realiseret, 

* 
KZ III 

Danmarks nyeste sportsfly fra 
,,Skandinavisk Aero Industri". 
Dette fly kan blive Deres i skala I : 25. 

Byggesæt m. tegning . . kr. 6,45. 
Tegning alene ......... kr. 1,45. 

Byggeaærtet Indeholder de nødvendige materialer 
til bygning al en smuk model, I. eks. drejede 
ballonhjul m. m., dog Ikke lim og farve. 
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" 
POLYT II" 

det for Barduner og Stødstænger til Bevre 
gelsen af Klapperne tillader en hurti1 
Montering og Demontering af Planet. Vec 
Flyvedagens Opspændingskonkurrence fi1 
det derfor ogsaa et stærkt Handicap, 01 
var da jævnbyrdigt med Vinderen. 

Flyveegenskaberne er en Smule bedr( 
end SG-38's, medens Stabiliteten og Ror 
følsomheden meget nær er den samm( 
(Polytten er noget mere følsom for Høj 
deroret). Særlig bemærkelsesværdige e1 
Planets Egenskaber i fuldt stallet ·Til 
stand; er det rigtigt trimmet, kan de 
flyves med Pinden •i Maven•, og enddr 
bevare tilstrækkelig Kontrol ved Klappe1 
og Sideror. 

~===: ....... ::;:::~:·.:·~·:::·~::::~~~ .. :::::~ ... 

gilderkonstruktion »Polyt« har si
den Prototypen fremkom i Som-

• meren 1943 været under stadig 
: - »Observation«, og de Indhøstede 

Erfaringer har resulteret l en Ræk
ke Forbedringer, først og fremmest 
af Hovedstellet. Den bærer nu Be
tegnelsen »Polyt II«, og af denne 
Type er der l Dag 16 Eksemplarer 
under Bygning eller færdigfremstil
let. 

E FTER Bjergsledlejren 1943 var man 
klar over, at •Polyllen• ikke lystre

de Klapperne, som den burde, men reage
n:de alt for trægt. Del besluttedes da at 
søge denne Fejl rettet ved dels at vride 
Klappen lidt mere, og dels at lukke 
Klapspalten. Klapperne blev bygget om, 
idet Vridningen, som begyndte helt inde 
ved Klapribbe Nr. 2, blev forøget, saaledes 
at Bagkantlisten ude ved Tippen løftedes 
50 mm. Herefter foretoges nye Prøveflyv
ninger, som viste, at Klapvirkningen vir
kel~g var blevet bedre, om end den stadig 
var utilstrækkelig. Imellem to Flyvninger 
blev der da paadopet en Lærredsstrimmel, 
som paa sædvanlig Maade lukker Klap
spalten, og straks efter de næste Flyvnin
ger var man klar over, at Virkningen nu 
var betydelig forøget og maalle anses for 
tilfredsstillende. 

Uden nævneværdige Ændringer har 
•Polyllen c herefter været anvendt i Po
lyteknisk Flyvegruppe indtil Foraarel 
1945, hvor del besluttedes at ændre Ho
vedstellet paa den første •Polyt• OY-55, 
samt paa den i Mellemtiden færdigbygge
de OY-65. Grunden var, at Hovedstellet, 
som nok var tilstrækkelig stærkt, ved al
mindelig haarde Landinger for let hava-

FLYVEMASKINER 

FL YVEMASKINEDELE 

INSTRUMENTER 

rerede i haarde sidelæns Landinger, idet 
Kølstykkets Underflange flækkede mel
lem de to Støddæmpere. 

Hovedstellet og alle dels Beslag blev da 
tegnet om, og samtidig med at Trævær
ket blev betydelig forstærket, viste det sig 
muligt at simplificere saavel delle som 
Beslagene, hvorved sparedes et ikke ringe 
Antal Arbejdstimer. 

Med de nye Hovedstel er der ialt fore
taget ca. 1000 Starter, og de har allerede 
staaet for mange drøje Knubs; der er her
under kun forekommet et Havari, og 
dette omfattede ikke Hovedstellet (Kolli
sion med et Vejtræ). 

Efter Hovedstellets Ændring er det nu 
muligt at bygge en •Polyt II• paa 6 0 
p C t. af den Tid, der medgaar til Bygnin
gen af en SG-38, og delle gælder for 
baade Træværket og Beslagene. Ikke 
mindst for de sidstes Vedkommende er 
det af stor Værdi, at Fremstillingen er 
simpel, idet Beslagene erfaringsmæssigt 
volder de største Vanskeligheder. Der er 
derfor taget særligt Hensyn til, at Frem
stillingen skal kunne foregaa paa ethvert 
Værksted, som raader over en Pladesaks 
og en Skruestik, og alle vanskelige Kontu
rer og Udskæringer, Bukninger og Svejs
ninger er undgaaet. 

Paa tilsvarende Maade er alle Træele
menter udført saa enkelt som muligt, 
og der er lagt Vægt paa, at Fremstillingen 
skal kunne foregaa med det mindst mu
lige Antal Scabloner og Beddinger. Op
bygningen af Bæreplanerne er de sædvan
lige for Skoleglideplaner: 2 Hovedbjæl
ker, indbyrdes forbundet ved et V-Gitter 
af Diagonaler. I Haleplan og Ror er over
alt anvendt Trekantkonstruktionen; delle 
er en enkel og let Byggemaade, som ikke 
kræver Anvendelse af specielle Beddinger 
til Monteringen. Den indre Afstivning i 
Hovedstel og Haledrager er ligeledes over
ordentlig enkel, og Tilpasningen forud
sætter ikke større haandværksmæssige 
Færdigheder. 

Anvendelsen af Slaalrørsstræbere i Ste-

PROPELLER 

LU FTFOTOGRAFIAPPARATER 

FL YVEMASKINELÆRRED 

•Polyl II «s vigtigste Data er: 

Tornvægt: 100 kg 
Fører: max 90 kg 
Spændvidde: 11 m 
Planareal: 16 m 2 

Sideforholdstal: 7,5 
Glidetal: ca. 12 
Synkehastighed: ca. 1 m/sec 
Flyvehastighed: 50 km/h 
Landingshastighed: 40 km/h. 

FOREDRAG I DKDAS 

s. 

Fredag den 8. Marts J(l. 19,30 
lader Selskabet afholde Foredrag, 
rimeligvis ledsaget af Film, i Natio
nalmuseets Festsal, Indgang Ny Ve
stergade. 

Foredragets Titel er: 
Amerikansk Flyvning i Dag 

og I Morgen. 
Hedaklør Povl Westphall, der 

som Berlingske Tidendes udsendte 
Medarbejder har været den ameri
kanske og den canadiske Regerings 
Gæst i 3 Maaneder, fortæller om sine 
Indtryk fra de store Flyvemaskine
fabrikker og den amerikanske Civil
flyvning og Sportsflyvningen i de 48 
Stater. 

Medlemmer med Ledsager har Ad
gang til Foredraget. Efter Foredraget 
er der Adgang til Spisning. Der ser
veres 3 Stk. Smørrebrød samt Øl og 
Kaffe til en Pris af Kr. 4,55 exe!. 
Betjening. 

Bestyrelsen. 

Smørmærker maa medbringes. 

LETMETALLER 

K. L. G. TÆNDRØR 

ILTAPPARATER 

ALFRED RAFFEL A/s - KØBENHAVN 
FARVERGADE 15 . CENTRAL 6395 
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Indbydelse fra Holland 
•H de danske Model- og Sa,ma,eflJa,el!e 

Af Hartvig Jensen 

H OS K.S.A.K. i Stockholm traf jeg i 
Midten af Januar en Udsending, Hr. 

Digl. Ing. V. J. J. Zweypfenning, fra den 
hollandske Flyveorganisation •Konink
lijke N ederlandsche Vereeniging voor 
Luchtvaarl• (K.W.V.v.L.), der tager sig af 
alt Flyvningen vedr. i Holland: Model-, 
Svæve-, Privatflyvning, Ballonsport! og 
Lufttrafik. 

Det var Svæve- og Modelflyvningen, der 
havde kaldt ham til Sverige, mest for at 
skabe Kontakt, men ogsaa for at se lidt 
nærmere paa Organisationen, l;:gentlig var 
man jo tilbøjelig til at mene den holland
ske Svæveflyvning skulde bygge sin Orga
nisation op fra Grunden - efter nu at 
have ligget stille i 5 Aar, og mistet saa 
godt som al sit Materiel. 

Dette er imidlertid ikke Tilfældet, me
dens den tyske Jernhaand laa over Lan
det -, udarbejdedes af et ,underjordisk 
Raad•, med Professor i Flyvemaskinebyg
ning ved Hollands tekniske Højskole -
vd. Maas som Leder, en fuldstændig Plan 
over, hvorledes Svæveflyvningen skulde 
genopbygges og organiseres efter Krigens 
Slut. Dette Arbejde paabegyndtes allerede 
i 1942, var .qieget omfattende - et tykt 
Værk blev udarbejdet, og alt laa klart i 
1944. 

Ganske kort skal jeg genne.qigaa Prin
cippet i Opbygningen: Klubberne er uden 
nogen mellemliggende Union direkte til
sluttet K.N.V.v.L.'s Svæveflyveafdeling, 

Kun Skoleplaner maa bygges i Klub
berne, og det er Meningen, at Organisa
tionen skal have sin egen Fabrik for 
Fremstilling af Overgangs- og Recordpla
ner, ganske naturligt skelnes der ikke 
mellem begrænset og udvidet Flyvning 
vedr. Bygningen - - - enten er Planet 
luftdygtigt eller ikke. Angaaende Repara
tioner, er der udarbejdet meget detaille
rede Forskrifter over, hvilke Skader paa 
viderekommende Typer, der maa repare
res af Klubberne. 

Der maa ikke flyves, med mindre der 
findes følgende Ledelse paa Pladsen: En 
Leder -, en Instruktør, og en saakaldt 
Teknikker. 

Teknikkeren har det fulde Ansvar over
for Myndighederne paa at Materiellet er 
i Orden, og kan forbyde al videre Flyv-

ning, om han skønner det ikke er i Or
den. 

Instruktøren tager sig af det rent flyve
inslruktørmæssige, og Lederen, som for
øvrigt ikke behøver være Svæveflyver, har 
den egentlige Ledelse og staar over de to 
andre. De skal alle tre være godkendt af 
Myndighederne, men der kan gives een 
Person Tilladelse til at fungere paa to af 
Posterne samtidigt, hvilket ikke er ual
mindeligt. 

De udarbejdede Planer for saavel Flyv
ning som Bygning, har faaet Myndighe
dernes Velsignelse i to Aar som Prøve
tid, hvorefter eventuelle Revisioner skal 
foretages. 

Som man ser, er der gjort noget for al 
naa et Resultat, ikke bare staa med aaben 
Mund, og vente paa at stegte Fugle skal 
flyve ind af sig selv. 

Før Krigen var hollandsk Svæveflyy
ning naaet betydeligt længere end vi her 
i Norden, allerede 1934 fandtes 77 A. 
Diplomer, 48 B., 7 C, og 14 S. Certifika
ter. 

Og i 1939: 760 A., 496 B., 114 C., 96 S. 
Certifikater og 4 Sølv Certifikater. 

Juli 1937 sattes den hollandske Varig
hedsrekord paa 24½ Time af J. Hoch
sten, og i Aug. 1939 fløj en hollandsk 
Svæveflyver-Pilot hos K.L.M., 0. Koch, en 
Distanceflyvning paa 240 km, det var en 
Maalflyvning til St. Quentin i Frankrig. 
Højderekord paa 3500 m sattes i Juli 
1939. · 

Modelflyverne i Holland har staaet 
uden Klubber og Sammenslutninger un
der Okkupationen, og en næsten total Ma
terialemangel lammede saa godt som fuld
stændig Sporten, men ogsaa her er der 
Røre, og Klubberne som ligeledes direkte 
er tilsluttet Hovedorganisationen, tæller 
nu tilsammen 4-5000 Medlemmer. 

Saavel Svæve- som Modelflyverne i Hol
land er stærkt interesseret i Samkvem 
med andre Lande, og Hr. Zweypfenning 
har netop nu faaet bragt en direkte Kon
takt island mellem svenske og hollandske 
Modelflyveklubber, virkende paa den 
Maade, at de interesserede svenske Klub
ber hver faar en hollandsk Klub at ar
bejde sammen med. Hver Maaned sender 
de iicnsidig en Rapport over sit Arbejde til 

hinanden, vedlagt Tegninger af de bedste 
Modeller, Fotos m. m. Endvidere skal de 
hver 3. Maaned sende en af derl's bed:.tc 
Modeller til hinanden. 

Hr. Zweypfenning var meget interesse
ret i at opnaa en lignende Kontakt med 
Danmark, og had mig overbringe Forsla
get. 

Sprogvanskelighederne mente han ikkr 
vilde være uoverstigelige, da Hollænderne 
gennemgaaende kunde klare sig paa En
gelsk, saavel som Fransk og Tysk. 

I Sommer afholdes en stor internatio
nal Modelflyvekonkurrence i Holland, og 
da han meget stærkt haabede at se Dan
mark repræsenteret, bad han os om al 
forberede os derpaa. 

De rent valutamæssige Forhold ,11 fru 
Hollands Side blive foreslaaet løst ved en 
Clearing, Lande'nes Aeroklubber imellem. 

Svæveflyverne haabede han ligeledes 
vilde gaa ind for et Samarbejde, og øn
skede at danske SvæveflyvP.re vilde iiæsl<• 
Holland til Sommer - de skulde blive 
godt modtaget. 

Det er dejligt al se Initiativ ug frisk 
gaa-paa-Mod, og hvad betræffer Samar
bejde Landene imellem, saa støtter jGg 
fuldt de hollandske Planer. 

Handsken er kastet, mine Herrer, del 
beror paa Jer selv, om I vil tage den op. 

Hartvig ,Jensen. 

* 
John F oltmann Æresmedlem 

i Danske Flyvere 

P AA Danske Flyveres Generalforsam
ling den 14. Februar blev Kaptajn J . 

Follmann udnævnt til Æresmedlem. 
Sjældent har en Udnævnelse til Æres

medlem været mere berettiget end i dette 
Tilfælde, hvor en Forening hædrer et af 
sine ældste og mest trofaste ·Medlem
mer. 

Ikke mindst under sit lange Formands
skab gjorde Kaptajn Foltmann 1'11 stor 
Indsats for saavel Organisationen som for 
Fondet for Danske Flyveres Efterladte og 
det skyldes ikke mindst hans energiske 
Arbejde, at dette Fond nu raader over 
betydelige Midler. Flyvermonumentet har 
han ogsaa sin betydelige Andel i, ' og man 
kan heller ikke nævne Foredrag eller 
Propagandaflyvning uden ni tænke paa 
Kaptajn Follmann. 

SIMONSEN & 

FREDERIKSHOLMS KANAL 

NIELSEN ~s 
4 

KØBENHAVN K. 

rStockholm .511,almo {}oteborg :JCelsingfors 
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TØR-ELEMENT 
VERDENS ÆLDSTE OG BEDSTE 

(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 
Fortyndlngsvædske aamt 
ldentlflcerlnisfarver OK Speclalfarver 

A/s o. IF" A\§ IP 
(Specialfabrik for Nltrocellulose-Lakker) 

PRAOS BOULEVARD 37 
KØBBNHA VN S. 
TELEFON C. 65, LOKAL 12 01 22 

A/s DANSK SHELL 



----•----DET KONGELIGE DANSKE 
AERONAUIISKE SELSKAB 
Kontor: Nørre Farimagøgade S, Kbhvn. K. 
Tlf . : C. 7260A. Postgiro: 25680. 
Kontoret Pr aobent daglig Kl. 15,30- 17,30, 
Lønlal! Kl. 12- 14. 
G P n" rR I ø e k ret ærPn træffes daglig Kl. 12 
-16, Lørdog Kl. 12- 14. 
Dansk Laft • portøraad1 Adr. D.K.D.A.S. 
Kassereren: Damgaerdsvej 27, Klampenborg. 
Po~t,nro: 60676. 
Aeroaaatl• k Jaalor Klab Adr. : D.K.D.A.S. 
Nr Fllrimagsgade S. Kbh. K. 

DANSKE FLYVERE 
l'ormand : 0bent Tage Andersen, Ll. Værløse: 

DANSK MOTORFLYVER UNION 
Formand : Trafikassistent A. T.H. 0hrt. 
Kont. St. Kongenøg. 681 o. G., K. Tlf. Palæ 2096. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
Kontor : Nørre Farimngsgude 3, Kbbvn. K. 
Telf. C. 7260 A. Kun Kl. 11-13. 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 3762 v. 
Sekretær Jørgen Gamst. ,Paradlsl(earden•, 

Avedøre pr. Glostrup. Telf. Avedøre 60. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
Ang. Arbejdsbøger. 

Arb!Jjdsbøgerne er nu udkommet, og 
Bestillinger kan indgives. Prisen er Kr. 
0,85 pr. Stk., og de faas ligesom Unionens 
Flyvebøger, Spiljournaler o. s. v. hos 

FL YV's Forlag, Ejvind Christensen, 
:Vesterbrogade 60. 
København V. 

Obs! Unionen modtager ikke Bestillin
ger paa ovennævnte Bøger, de leveres 
kun direkte fra Forlaget. 

Man skal fra Unionens Side indtræn
gende henstille. at alle Svæveflyvere fører 
Arbejdsbog lige saa omhyggeligt som de 
fører Flyvebog. Ligeledes vil det ved 
fremtidige Byggekursus blive krævet, al 
alle Deltagere er i Besiddelse af en a 
jour ført Arbejdsbog. 

Aa1'88latistlkken. 
Trods indtrængende Opfordringer di

rekte og paa Delegeretmødet i Odense har 
vi hidtil kun modtaget 25 af de udsendte 
Statistikskemaer tilbage. Klubberne an
modes om at indsende Skemaerne om
gaaende. 

Kampsax 

Generalforsamling l »Danske Flyvere«. 

UNDER Ledelse af Landsretssagfører 
E. Fa I km ar afholdt Foreningen 

Danske Flyvere sin ordinære Generalfor
samling Torsdag den 14. Februar. Efter 
at Formanden, Oberst T a g e A n d e r
s en, havde oplæst Beretningen vedtoges 
enstemmigt at udnævne Kaptajn Joh n 
F o I t m a n n til Æresmedlem af Forenin
r PD. Regnskabet, hvis Fond nu er pnn 
67.000 Kr., godkendtes. Da Formanden, 
Oberst Tage Anders.en, som er Chef for 
Hærens Flyvertropper, ikke ønskede at 
modtage Genvalg, vedtoges det at udskyde 
Valg af Bestyrelse til en ekstraordinær 
Generalforsamling for at give Medlemmer
ne Tid til at drøfte Formandsvalget og 
den ny Bestyrelse. 

AERONAUTISK JUNIOR KLUB 
Kapajn Jørgen Edsberg har lovet at 

være klar til Tirsdag den 12. Marts at 
fortælle os om •Atlanterhavsflyvning med 
R.A.F. •, og vil yderligere vise de fra Lon
don specielt til os fremskaffede Lydfilm. 

Naar man kender lidt til Kapt. Edsberg, 
er der ingen Tvivl om, at det bliver en 
eneslaaende god Aften. 

Mødet begynder Kl. 19.30 præcis pna 
den polytekniske Læreanstalt, Sølvtorvet. 
Tag en flyveinteresseret Kammerat med. . .................................................. . . . . . . . . . 
i DET KONGELIGE DANSKE i 
i AERONAUIISKE SELSKAB i . . 
i afholder i . . 
i Ordinær Generalforsamling • 
! Tirsdag den 26. Marts 1946 Kl. 19,30 
i I Handels- og Kontoristforeningens . 
: Lokaler, 2den Sal, Nørregade. . . . . . : . . . . 
i . . . . 

DAGSORDEN: 

l. Aarsberetning fra Bestyrelsen . 
2. Aflæggelse af Regnskab og Ind

stilling om Decharge for samme. 
3. Valg af Bestyrelsesmedlemmer, 

jfr. Lovenes § IO . 
4. Valg af Revisorer. 
5. Indkomne Forslag til Ændring af 

Lovene. 
a) fra Landsretssagfører 

Børge Moitke Leth, 
Ændring af Lovene i sin Helhed. 

b) Ændring af Lovenes§ 7, 9 og 10. 
6. Eventuelt. 

.................................................... 

Kampmann, Kierulff & Saxild Als 

Skala I: 100 

Spitfire 
Ternpest 

Typhoon 
Mustang 

Thunderbolt 
J - 22 

M. E. - 109 
Myrsky 

Zero 
Lagg - 3 

BNHBDSPRIS Kr. 1,25 

En Nyhed fra: ~, 
DAlsifffoiELFl~ 

JIU har vi igen Lister i alle Maal. 

- Masser af Byggesæt paa lager. -

Trævareforretningen 
Prinsesse Maries All~ 1 . Vester 5341 y 

Tegninger 
til 

SV ÆVEMODELLER 
udgivet af 

DANSK MODELFLYVER UNION 

Simplex .............. Kr. 0.75 
(D.M.U.1 Begynder-Svævemodel) 
Orimponimus (Kl. 7) •. 2.00 
Calle (Kl. 8) ......... . • 2.00 
Ølhunden (Kl. 9) . . ... . • 3.00 
Holger Danske (Kl. 8) 
Pelikan (Kl. 8) •....... 

• 2.00 
• 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. 

FLYV'• Redaktion 
Vesterbrogede 60, Tlf. 13.404 

Redaktør, Kaptajn John Foltmann, 
Væmedamsvej 4 A, Tlf. Eva 1295 
Ejvind Christensen (ensvarsh.), 

\resterbrogede 60, Tlf. 18.424 
Annoncepris : 

Rubrikannoncer 40 Øre pr. mm 
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Dansk Svæveflyver Unions 
Journaler og Flyvebøger 

er autoriseret og anbefalet til Anvendelse 
i Svæveflyveklubberne 

l(ontrolbog for Startspil Kr. 3.75 
flyvebog.............. • 0.75 
Arb, jdsbog . . . . . . . . . . . . • 0,85 

Faas kun fra 

FL YV's FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN 

Vesterbrogade 60 . Kbh. V . . C. 13 .. 404 

Wiretromle paa Kuglelejer 
med ca. 2000 Meter 4 mm Wire 
samt pdma automatisk Wirestyr 

til Salg 

Kolding Svæveftyvekluh 
A. M. G. friisvej 4 

Kolding 

Model/ tyvere, 
se heri 

Det største Lager af Materialer 
for Modelfly samt Byggesæt til 

Skalamodeller finder De hos 

.,SKALA" 
Østergade 27 o. G. . Herning 

MIKRO-DIESEL 
7500 

Omdr/Min. 

l/10 HK 

220 gr 

Pris 138,- Kr. 
DMU-150/oRabat 

I. Mikro-Diesel er den mest start- og drlfulkre 
Motor lor Modelfly. 

2. Mlkro-Dluel har allerede vundet Konkurren-
• cer I Sverige og Danmark. 

3. Mikro-Diesel kan monteres med Cylinderen 
staaende eller hz gende, 
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KAI NIELSEN 
MEKANISK ETABLISSEMENT 

Kronprinsensgade 8, K. 
Palæ 6628 

Fra SportsØyveklubben 
Med svenske Mllltærfl7vere i 
Sveriges Sne-

DET var med store Forventninger, 
Sportsflyveklubbens Bestyrelse imø

desaa Flotillechefen ved •Kungl. Jii.mt
lands Flygflottilj, Oberstløjtnant B. 
Bjunggrens Foredrag om det svenske Fly
vevaabens Vinterflyvning. 

Det viste sig, at Forventningerne ikke 
blev gjort til Skamme; det var el meget 
underholdende og interessant Foredrag 
Oberstløjtnanten havde med til de danske 
Sportflyvere. Mange og store var de Van
skeligheder, som Flyvning i Sne og streng 
Vinter medfører; del forekom det i hvert 
Tilfælde os danske Tilhørere; men Oberst
løjtnanten forklarede, al det regnede man 
ikke for noget i Sverige, saa vi maatte 
ikke lade os afskrække fra - naar For
holdene blev normale - at sætte Kursen 
efter Nordsverige ved Vintertid. 

Saa var der Filmene; - hvilke Per
spektiver for Flyvning og hvilke Skøn
hedsindtryk. De isdækkede Søer og de 
sneklædte Fjælde. Det var et betagende 
Syn al fare hen over de udstrakte Land
skaber i Selskab med de svenske Militær. 
flyvere og følge deres Undervisning, der 
virkede ikke saa lidt realistisk gennem 
Bombeangreb og Slyrldykning. 

Intet Under al Tilhørerne modtog Fo
redrag og Film med llegejstring. Kun var 
det Skade, al ikke langt flere af Sports
flyveklubbens mange Medlemmer var 
kommet til Stede; de gik derved Glip af 
en begivenhedsrig Aften og et Foredrag, 
som det var Synd at miste. 

m.m. 

Navne-Kon.kW'rence. 

SOM Medlemmerne ved, har Sportsfly
veklubben købt 4 nye K.Z. Maskiner, 

som bliver bygget hos Kramme & Zeuthen. 
Disse 4 nye Maskiner, som skal danne 
Basis for Sportflyveklubbens Elevuddan
nelse, naar nu Civilflyvningen tager sin 
Begyndelse, bliver leveret fra Kramme & 
Zeuthen fra medio Marts til omkring Be
gyndelsen af April. 

Sporlsflyveklubben paatænker, hvis det 
kan lade sig gøre, at •aabne Sæsonen• til 
Paaske, og til Aabningsfesllighederne hø
rer Daabsceremonien, idet de 4 Maskiner 
jo hver skal have et Navn. Bestyrelsen 
indbyder derfor Medlemmerne til al del
tage i en Navne-Konkurrence. Der skal 
bruges, som det fremgaar af ovennævnte, 
4 Navne, et til hver af de nye Maskiner, 
og ellers er Opgaven fri. For at dellage 
k~æves der kun, at man er Medlem af 
Sportsflyveklubben, og Navne-Forslaget 
skal indsendes i lukket Kuvert til Hr. Se
kretær Wm. Nielsen, Borthigsgade 4, 1., 
Kbhvn. Ø., inden den 1. April d. A., mær
ket: Navne Konkurrence. 

De indkomne Forslag vil blive behand
let af Bestyrelsen, og de 4 bedste vil blive 
valgt. Er der ens Forslag blandt de bed
ste, vil Valget ske gennem Lodtrækning. 
Præmierne for hver af Vinderne er den 
første Flyvetur med den døbte Maskiue, 
og det skulde saa gerne finde Sted i Paa
sken. 

Her er en Opgave, som vi venter, al 
Medlemmerne alle vil interessere sig for, 
og vi venter mange gode Forslag. 

m.m. 

Aktieselskabet 

DANSK GALOCHE- OG GUMMIFABRIK 

Kjøbenhavn l(øge 

Legetøjsforretningen "Kæphesten" 
Østerbrogade 108. Øbro 3127 x. 

Alt I Byggesæt samt Reservedele fra 
Dansk Modelflyveindustri. 

Luftfarfforsikringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Central 12.793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes af et
hvert Forsikringsselskab, der er tilknyt
tet Poolen, samt OD L's Billetlfontorer 

I Dagmarhus og i Lufthavnen. 

Uregelmæssighed i Bladets Ekspe
dition bedes altid reklameret hos Post• 
væsenet. Hjælper dette ikke, bede5 
Ekspeditionen underrettet. 



Nye Flyvemaskinetyper 

Percival Proctor er et lavvinget Kabinemonoplan, ud
styret med en De Havilland Gipsy Queen Il Motor 

paa 210 HK, som driver en »Conslant Speed« Propel. 
Det er en Trækonstruktion, hvis Beklædning er særlig 
modstandsdygtig overfor Vejrets Indflydelse under alle 
klimatiske Forhold. 

Bæreplanerne, som kan klappes tilbage, er hængslet 
til et Midterstykke. De er byeget af to Planbjælker; fra 
Forkanten til den forreste Planbjælke er de beklædt 
med Krydsfiner, mens den øvrige Del er beklædt med 
Lærred. De er udstyret med Bremseklapper (»Split 
Flaps«), som strækker sig fra Balanceklapperne ind til 
Kroppen. 

Kroppen bestaar af et Træstel, beklædt med Kryds
finer. Haleplan og Forkant af Halefinnen er ligeledes 
krydsflnerbeklædt, mens den øvrige Del af Halefinnen 
og Rorene er beklædt med Lærred. 

Understellet er udstyret med mekanisk betjente Hjul
bremser. 

Den 210 HK Gipsy Queen II Motor er anbragt i et 
Motorfundament af Staalrørskonstruktion. Luftfartøjet 
har to Benzintanke - en i hvert Plan - og de kan 
hver rumme 91 Liter Benzin. Kroppen er indrettet med 
en elegant udstyret Kabine, hvori der er Plads til en 
Fører og tre Passagerer. Dobbeltstyring kan indrettes. 

Luftfartøjets Data er følgende (Standardtypen): Tom
vægt 1062 kg, Brændstof (182 I) 136 kg, 18 l Olie 16 kg, 
Fører 79 kg, 3 Passagerer 238 kg, Bagage 57 kg, Fuld
vægt 1588 kg. Største Hastighed ved Jorden 252 km/T, 
økonomisk Marchhastighed ved Jorden 217 kru/T (i 
1830 m Højde 235 km/T); Flyvestrækning (i stille Vejr) 
ca. 800 km; Tophøjde 4250 m. 

Capt. 

Indrykket som Led i Oplysningsarbejde for Flyf1tinteressertde 

af 

I NTAVA AVIATION PRODUCTS 
SANKT ANNÆ PLADS 13 - KØBENHAVN K. 

Repnosenterende 
DET DANSKE PETROLEUMS AKTIESELSKAB 

Ofl VACUUM Oll COMPANY A/S 

Dunlop havde sin ikke ubetydelige Andel i 
Sejren. Den store Virksomhed, der helt var 
omstillet til Krigsproduktion, monleredesaa-
ledes Dunlop's Affy ringsmekanisme paa 
M11sklngeværerne og Kanonerne paa alle 
britiske ,fighters•. Dunlop's Kvalilet og 
NøJagtlghed gør sig grelelende paa alle Om

rnader, enten det er krævende Krigsmate-
riel til •fighters, eller Dæk til Flyvemaski• 

oer i fredelig Passagerfart. 
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Et Glædesbudskab 
fil alk 1lo~ 11,~f 

Tidspunktet er nu i?de til at virkeliggøre Planerne om et intimt nordisk 
Samarbejde indenfor Flyvningen. 

Som et Tegn herpaa kommer fra Sverige Meddelelsen om, at man har taget 
Initiativet til Udgivelsen af et samlende Organ, den Nordiska Flygtidningen, 
som skal være Talerør for Flyvningen i fælles nordiske Spørgsmaal. 

har allerede udsendt sit første Nummer og kommer herefter regelmæssigt hver 
Maaned. Den vil overgaa alle andre nordiske Flyvetidsskrifter saavel i Oplag 
som i Omfang og tæller blandt sine Medarbejdere Nordens og Verdens bedste 
Flyveskribenter. 

Tegn Abonnement allerede nu 
paa Nordiska Flygtidningen. FL YV's Forlag_ besørger Ekspeditionen for Danmark. 
Abonnementsprisen er Kr. 7.20 pr. Aargang frit tilsendt fra Sverige. Beløbet kan 
indbetales paa vor Postkonto Nr. 23824 eller ved Indsendelse af Beløbet i Fri-

. mærker eller kontant. Prøvenummer sendes mod 75 Øre. Forespørgsler, Bidrag 
etc. kan i Danmark sendes til FLYV's Forlag, Vesterbrogade 60, København V., 
eller direkte til Nordiska Flygtidningen, Fack 118, Malmo 1. 

PRIB 
Pr. Aargaøg Kr. 11,00 
~,. Nummer 60 Øre 

EJVIND CBRIBTl''-,.KN 
BOGTRYKKERI & FORI.AG 
Veeterbrogade 80 . Khh,·n \'. 
Tel1. 13.41M . Poat11lro ?'I ..,4 



--•-DET KONGELIGE DANSKE 
AERONAUTISKE SELSKAB 
Kontor: Nørre Farimagsgade S, Kbhvn. K. 
Tlf.: C. 7260A. Postgiro: 25680. 
Kontoret l'r aabent daglig Kl. 15,30- 17,SO, 
Lonlag Kl. 12- 14. 
G P n t' rn Ise k ret re ren træffes daglig Kl. 12 
- 16, Lørdag Kl. 12- 14. 
D • nek Luft~portaraad, Adr. D.K.D.A.S. 
Kasaereren: Uamgaardsvej 27, Klampenborg. 
PoRtl{iro : 60676. 
Aerouautlek Junior Klub Adr. : D.K.D.A.S. 
Nr FwimagBgade S. Kbh. K. 

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

DANSI[ MOTORFLYVER UNION 
Formand: TraflkBSBlatent A. T. H. Ohrt. 
Kont. St. Kongenag. 681 o. G., K. Tlf. Palæ 2096. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
Kontor: Nørre Farimngsgude 3, Kbhvn. K. 
Telf. C. 7260A. Kun Kl. 11-18. Postgiro: 25521. 
Formand: Uirektør Ejnar Dessau. 
Sekretær : Prokurist Vagn Jespersen. 
Kasserer : Annoncechef L. Albeck Larsen. 

DANSK MODELFLYVER UNION 
.Formand : Knud Flensterl-Jensen, Kabbeleje

vej 21, Brønshøj. Telf. Bella 3762 v. 
Sekretær Jørgen Gemal. •Paradisgaarrlen•, 

Avedøre pr. Glostrup. Telf. Avedøre 60. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
Ang. Arbejdsbøger. 

Arb!!jdsbøgerne er nu udkommet, og 
Bestillinger kan indgives. Prisen er Kr. 
0,85 pr. Stk., og de faas ligesom Unionens 
Flyvebøger, Spiljournaler o. s. v. hos 

FL YV's Forlag, Ejvind Christensen, 
Vesterbrogade 60. 
København V. 

Obs! Unionen modtager ikke Bestillin
ger paa ovennævnte Bøger, de leveres 
kun direkte fra Forlaget. 

Man skal fra Unionens Side indtræn
gende henstille. at alle Svæveflyvere fører 
Arbejdsbog lige saa omhyggeligt som de 
fører Flyvebog. Ligeledes vil det ved 
fremtidige Byggekursus blive krævet, at 
alle Deltagere er i Besiddelse af en å 
jour ført Arbejdsbog. 

Aa1'88tatlstlkken. 
Trods indtrængende Opfordringer di

rekte og paa Delegeretmødet i Odense har 
vi hidtil kun modtaget 25 af de udsendte 
Statistikskemaer tilbage. Klubberne an
modes om at indsende Skemaerne om
gaaende. 

Kampsax 

Generalforsamling i »Danske Flyvere«. 

U NDER Ledelse af Landsretssagfører 
E. Fa 1 km ar afholdt Foreningen 

Danske Flyvere sin ordinære Generalfor
samling Torsdag den 14. Februar. Efter 
at Formanden, Oberst Tage An der
se n, havde oplæst Beretningen vedtoges 
enstemmigt at udnævne Kaptajn Joh n 
F o 1 t m a n n li! Æresmedlem af Forenin
f' Pn. Regnskabet, hvis Fond nu er paa 
67.000 Kr. , godkendtes. Da Formanden, 
Oberst Tage Andersen, som er Chef for 
Hærens Flyvertropper, ikke ønskede at 
modtage Genvalg, vedtoges del at udskyde 
Valg af Bestyrelse til en ekstraordinær 
Generalforsamling for at give Medlemmer
ne Tid til at drøfte Formandsvalget og 
den ny Bestyrelse. 

AERONAUTISK JUNIOR KLUB 
Kapajn Jørgen Edsberg har lovet at 

være klar til Tirsdag den 12. Marts at 
fortælle os om •Atlanterhavsflyvning med 
R.A.F. •, og vil yderligere vise de fra Lon
don specielt til os fremskaffede Lydfilm. 

Naar man kender lidt til Kapt. Edsberg, 
er der ingen Tvivl om, at det bliver en 
enestaaende god Aften . 

Mødet begynder Kl. 19.30 præcis pna 
den polytekniske Læreanstalt, Sølvtorvet. 
Tag en flyveinteresseret Kammerat med. 

:·················································· . . . . : : : . . : . 
! . : . . 

DET KONGELIGE DANSKE 
AERONAUTISKE SELSKAB 

afholder 

Ordinær Generalforsamling 
Tirsdag den 26. Marts 1946 Kl. 19,30 
I Handels- og Kontoristforeningens 

Lokaler, 2den Sal, Nørregade. 

DAGSORDEN: 

I. Aarsberetning fra Bestyrelsen. 
2. Aflæggelse af Regnskab og Ind

stilling om Decharge for samme. 
3. Valg af Bestyrelsesmedlemmer, 

jfr. Lovenes § I 0. 
4. Valg af Revisorer. 
5. Indkomne Forslag til Ændring af 

Lovene. 
a) fra Landsretssagfører 

Børge Moltke Leth, 
Ændring af Lovene i sin Helhed. 

b) Ændring af Lovenes§ 7, 9 og 10. 
6. Eventuelt. 

.................................................... 

Kampmann, Kierulff & Saxild ~s 

Skala 1 :100 

Spitflre 
Ternpest 

Typhoon 
Mustang 

Thunderbolt 
J - 22 

M. E. - 109 
Myrsky 

Zero 
Lagg - 3 

BNHBDSPRIS Kr. 1,2s 

En Nyhed fra : 

~~ 
DANsi[[,lønELFL~ 

NU har vi igen Lister i alle Maal. 

- Masser af Byggesæt paa lager. -

Trævareforretningen 
Prinsesse Maries All~ I . Vester 5341 y 

Tegninger 
til 

SVÆVEMODELLER 
udgivet af 

DANSK MODELFLYVER UNION 

Simplex • ........ .• ... Kr. 0.75 
(D.M.U.1 Begynder-Svævemodel) 
Orimponimus (Kl. 7) •. 
Calle (Kl. 8) ..•. . ..••• 

Ølhunden (Kl. 9) ...•.. 
Holger Danske (Kl. 8) 

2.00 
• 2.00 
• 3.00 
• 2.00 

Pelikan (Kl. 8) ....... . • 3.00 

Sendes franco mod Indsendelse af 
Frimærker eller pr. EfterkrafJ 

. Faas I mange Sports- og Isenkram
forretninger samt fra 

FLYV's FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN 

Vesterbrogade 60 . Kbhvn. V. 

FLYV'• Redaktion 
Veaterbrogade 60, Tlf. 13.404 

Redaktør, Kaptajn John Foltmann, 
Væmedamavej 4 A, Tlf. Eva 1295 
Ejvind Christensen (ansvarsh.J, 

Vesterbrogade 60, Tlf. 13.424 
Annoncepris: 

Rubrikannoncer 40 Øre pr. mm 
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Dansk Svæveflyver Unions 
Journaler og Flyvebøger 

er autoriser.et og anbefalet til Anvendelse 
I Svæveflyveklubberne 

Kontrolbog for Startspil Kr. 3.75 
Flyvebog . . . . . . . . . . . . . . • 0.75 
Arb,jdsbog............ • 0,85 

Faas kun fra 

FL YV's FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN 

Vesterbrogade 60 . Kbh. V . • C. 13.404 

Wiretromle paa Kuglelejer 
med ca. 2000 Meter 4 mm Wire 
samt prima automatisk Wirestyr 

til Salg 
Kolding SvæveØyveklub 

A. M. G. friisvej 4 
Kolding 

Model/ tyvere, 
se heri 

Det største Lager af Materialer 
for Modelfly samt Byggesæt til 

Skalamodeller finder De hos 

.,SKALA" 
Østergade 27 o. G. . Herning 

Ml KRO-Dl ESEL 
7500 

Omdr/Min. 

1/10 HK 

220 gr 

Pris 138,- Kr. 
DMU-150/oRabat 

I, Mikro-Diesel er den mest start- og driftsikre 
Motor lor Modellly. 

l. Mlkro-Dluel har allerede vundet Konkurren-
• cer I Sverige og Danmark. 

3. Mikro-Diesel kan monteres med Cylinderen 
staaende eller hz gende, 
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KAI NIELSEN 
MEKANISK ETABLISSEMENT 

Kronprinsensgade 8, K. 
Palæ 6628 

Fra Sportsftyveklubben 
Med svenske Militærflyvere i 
Sveriges Sne-

DET var med store Forventninger, 
Sportsflyveklubbens Bestyrelse imø

desaa Flotillechefen ved •Kungl. Jiimt
lands Flygflottiljc Oberstløjtnant B. 
Bjunggrens Foredrag om det svenske Fly
vevaabens Vinterflyvning. 

Del viste sig, at Forventningerne ikke 
blev gjort til Skamme; det var et meget 
underholdende og interessant Foredrag 
Oberstløjtnanten havde med til de danske 
Sportflyvere. Mange og store var de Van
skeligheder, som Flyvning i Sne og streng 
Vinter medfører; det forekom det i hvert 
Tilfælde os danske Tilhørere; men Oberst
løjtnanten forklarede, at det regnede man 
ikke for noget i Sverige, saa vi maatte 
ikke lade os afskrække fra - naar For
holdene blev normale - at sætte Kursen 
efter Nordsverige ved Vintertid. 

Saa var der Filmene; - hvilke Per
spektiver for Flyvning og hvilke Skøn
hedsindtryk. De isdækkede Søer og de 
sneklædte Fjælde. Det var et betagende 
Syn al fare hen over de udstrakte Land
skaber i Selskab med de svenske Militær
flyvere og følge deres Undervisning, der 
virkede ikke saa lidt realistisk gennem 
Bombeangreb og Styrtdykning. 

Intet Under at Tilhørerne modtog Fo
redrag og Film med Begejstring. Kun var 
det Skade, at ikke langt flere af Sports
flyveklubbens mange Medlemmer var 
kommet til Stede; de gik derved Glip af 
en begivenhedsrig Aften og et Foredrag, 
som det var Synd at miste. 

m.m. 

Navne-Konklll'rence. 
IQOM Medlemmerne ved, har Sportsfly
i::J veklubben købt 4 nye K.Z. Maskiner, 
som bliver bygget hos Kramme & Zeuthen. 
Disse 4 nye Maskiner, som skal danne 
Basis for Sportflyveklubbens Elevuddan
nelse, naar nu Civilflyvningen tager sin 
Begyndelse, bliver leveret fra Kramme & 
Zeuthen fra medio Marts til omkring Be
gyndelsen af April. 

Sportsflyveklubben paatænker, hvis det 
kan lade sig gøre, at •aabne Sæsonen• til 
Paaske, og til Aabningsfestlighederne hø
rer Daabsceremonien, idet de 4 Maskiner 
jo hver skal have et Navn. Bestyrelsen 
indbyder derfor Medlemmerne til at del
tage i en Navne-Konkurrence. Der skal 
bruges, som det fremgaar af ovennævnte, 
4 Navne, et til hver af de nye Maskiner, 
og ellers er Opgaven fri. For al deltage 
ki;æves der kun, at man er Medlem af 
Sportsflyveklubben, og Navne-Forslaget 
skal indsendes i lukket Kuvert til Hr. Se
kretær Wm. Nielsen, Borthigsgade 4, 1., 
Kbhvn. 0., inden den 1. April d. A., mær
ket: Navne Konkurrence. 

De indkomne Forslag vil blive behand
let af Bestyrelsen, og de 4 bedste vil blive 
valgt. Er der ens Forslag blandt de bed
ste, vil Valget ske gennem Lodtrækning. 
Præmierne for hver af Vinderne er den 
første Flyvetur med den døbte Maskine, 
og det skulde saa gerne finde Sted i Paa
sken. 

Her er en Opgave, som vi venter, al 
Medlemmerne alle vil interessere sig for, 
og vi venter mange gode Forslag. 

m.m. 

Aktieselskabet 

DANSK GALOCHE- OG-GUMMIFABRIK 

l(jøbenhavn Køge 

Legetøjsforretningen "Kæphesten" 
Østerbrogade 108. Øbro 3127 x. 

Alt i Byggesæt samt Reservedele fra 
Dansk Modelflyveindustri. 

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 Billetk"ontorer 

I Dagmarhus og i Lufthavnen. 

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



Nye Flyvemaskinetyper 

Percival Proctor, 1946 Model, Proctor V. 

Percival Proctor er et lavvinget Kabinemonoplan, ud
styret med en De Havilland Gipsy Queen Il Motor 

paa 210 HK, som driver en »Constant Speed« Propel. 
Det er en Trækonstruktion, hvis Beklædning er særlig 
modstandsdygtig overfor Vejrets Indflydelse under alle 
klimatiske Forhold. 

Bæreplanerne, som kan klappes tilbage, er hængslet 
til et Midterstykke. De er byeget af to Planbjælker; fra 
Forkanten til den forreste Planbjælke er de beklædt 
med Krydsfiner, mens den øvrige Del er beklædt med 
Lærred. De er udstyret med Bremseklapper (»Split 
Flaps«), som strækker sig fra Balanceklapperne ind til 
Kroppen. 

Kroppen bestaar af et Træstel, beklædt med Kryds
finer. Haleplan og Forkant af Halefinnen er ligeledes 
krydsflnerbeklædt, mens den øvrige Del af Halefinnen 
og Rorene er beklædt med Lærred. 

Understellet er udstyret med mekanisk betjente Hjul
bremser. 

Den 210 HK Gipsy Queen II Motor er anbragt i et 
Motorfundament af Staalrørskonstruktion. Luftfartøjet 
har to Benzintanke - en i hvert Plan - og de kan 
hver rumme 91 Liter Benzin. Kroppen er indrettet med 
en elegant udstyret Kabine, hvori der er Plads til en 
Fører og tre Passagerer. Dobbeltstyring kan indrettes. 

Luflfartøjet-s Data er følgende (Standardtypen): Tom
vægt 1062 kg, Brændstof (182 l) 136 kg, 181 Olie 16 kg, 
Fører 79 kg, 3 Passagerer 238 kg, Bagage 57 kg, Fuld
vægt 1588 kg. Største Hastighed ved Jorden 252 km/T, 
økonomisk Marchhastighed ved Jorden 217 km/T (i 
1830 m Højde 235 km/T); Flyvestrækning (i stille Vejr) 
ca. 800 km; Tophøjde 4250 m. 

Capt. 

Indrykket som led i Oplysningsarbejde for Fl)lfJeinteresserede 

af 

INTAVA AVIATION PRODUCTS 
SANKT ANNÆ PLADS 13 - KØBENHAVN K. 

Repræsenterende 
DET DANSKE PETROLEUMS AKTIESELSKAB 

011 VACUUM Oll COMPANY A/S 

Dunlop havde sin ikke ubetydelige Andel i 
Sejren. Den store Virksomhed, der helt var 
omstillet til Krigsproduktion, monleredesan• 
fedes Dunlop's Atfyringsmekanisme paa 
Muskingeværerne og Kanonerne poa alle 
britiske ,fighters•. Dunlop's Kvalitet og 
NøJagtlghed gør sig gældende pao alle Om• 

roader, enten det er krævende Krigsmate-
riel til ,fighters• eller Dæk til Flyvemoski• 

oer i fredelig Possogerfart. 
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Et Glædesbudskab 

PRIS 

fil alle 1{o1UU,M 11,tJellæf 
Tidspunktet er nu i!1de til at virkeliggøre Planerne om et intimt nordisk 

Samarbejde indenfor Flyvningen. 
Som et Tegn herpaa kommer fra Sverige Meddelelsen om, at man har taget 

Initiativet til Udgivelsen af et samlende Organ, den Nordiska Flygtidningen, 
som skal være Talerør for Flyvningen i fælles nordiske Spørgsmaal. 

har allerede udsendt sit første Nummer og kommer herefter regelmæssigt hver 
Maaned. Den vil overgaa alle andre nordiske Flyvetidsskrifter saavel i Oplag 
som i Omfang og tæller blandt sine Medarbejdere Nordens og Verdens bedste 
Flyveskribenter. 

Tegn Abonnement allerede nu 
paa Nordiska Flygtidningen. FLYV's Forlag_ besørger Ekspeditionen for Danmark. 
Abonnementsprisen er Kr. 7.20 pr. Aargang frit tilsendt fra Sverige. Beløbet kan 
indbetales paa vor Postkonto Nr. 23824 eller ved Indsendelse af Beløbet i Fri
mærker eller kontant. Prøvenummer sendes mod 75 Øre. Forespørgsler, Bidrag 
etc. kan i Danmark sendes til FLYV's Forlag, Vesterbrogade 60, København V., 
eller direkte til Nordiska Flygtidningen, Fack 118, Malmo 1. 

Pr. Aargaog Kr. 11,00 
l.'r, Nummer 60 Øre 

BJVIND CHRIBTF'-"KK 
BOGTRYKKERI 4: FORI.AIJ 
Veøterbrogade 60 • Khh,·n V. 
Tel1. 13.404 . Poat11lm ?"I ~• 
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Vi præsenterer Aerocar Serierne 
Kan ogsaa leveres med Skiunderstel eller som. Søluftfartøj. 

For første Gang præsenteres et lille, tomotoret Luftfartøj med en Luftliners Komfort 
V. P. Propeller - indtrækkeligt, pneumatisk, trehjulet Understel - fortræffeligt Udsyn - let 
Adgang til Kabinen - stor Ydeevne - stor Marchhastighed - smaa Driftsomkostninger. 

Spændvidde 12,8 m, Længde 7,8, Højde 2,5 m. 
Major Motor: To Cirrus Major 150 HK Motorer 
- største Hastighed ved Jorden 257,6 km/T. 
Marchhastighed (65 °lo Motorkraft) 225,6 km/T. 
Stigehastighed 365 m pr. Minut. Stigeevne ved 
Jorden med een Motor 60 m pr. Minut med fuld 
Last. Startstrækning 137 m. Afløb i Landingen 
ved Anvendelse af Bremser 110 m. Fuldvægt 
1790 kg. 
Minor og Junior Motorer:~To Cirrus Minor 

Skriv efter vor illustrerede Brochure,l 

100 HK Motorer - største Hastighed ved Jorden 
225,6 km/Tog 209,6 km/T. Marchhastighed (65 °lo 
Motorkraft) 190 km/T og 177,6 km/T. Stigeha
stighed 240 m og 180 m pr. Minut. Fuldvægt 
1565 kg. 
Major og Junior kan medføre 6 og Minor 5 Per
soner paa kortere Strækninger. Udstyret til læn
gere Flyvninger kan Luftfartøjet med Major 
Motorer medføre Flyver, to Passagerer og en 
Del Bagage over en Strækning paa ca. 1600 km. 

Man imødeser gerne Forespørgsler fra hjemlige 
og udenlandske Repræsentanter. 

PORTSMOUTH AVIATION LIMITED 
Telegr.-Adr.: Balmurlux, Portsmouth, England 
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~lbU7W~ 
OFFICIELT ORGAN FOR e-

OET KONGELIGE DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB 
DANSKE FLYVERE - DANSK MOTORFLYVER UNION - DANSK SVÆVEFLYVER UNION -

Nr. 4 

N AAR Trafikminister El
gaard forelægger det nye 

Lovforslag til Statens Overtagel
se af Lufthavnene i Esbjerg, 
Aarhus, Aalborg, Odense og 
Bonne for Rigsdagen, vil han 
antagelig pege paa, at Udvidel
sen af Luf i havnen paa Born
holm maa være en af de Opga
ver, man først tager fat paa. 

Det er en tvingende Nødven
dighed, for ikke at sige en natio
nal Pligt, at vi er i Sland til i 
fuldt Omf<mg at opretholde den 
faste Forbindelse med den dan
ske Ø i Østersøen. For Øjeblik
ket flyver DDL Ruten med en 
Fokker-Maskine, der er den ene
ste Maskine, der kan lande paa 
Ronne Flyveplads i dens nuvæ
rende Skikkelse. Men sker der et 
eller andet med Fokkeren, saa 
den ikke kan flyve, har vi ingen 
Mulighed for at skaffe Flyvefor
bindelse med Bornholm. 

Det har været indrømmet fra 
de Byer, der i Følge Forslaget 
nu skal have deres Flyvepladser 
ophøjet til Statslufthavne, at 
Bornholm maa gaa forud, hvis 
man ikke har Mulighed for al 
lage f al alle Steder paa samme 
Tid. 

Rent passagermæssigt er der 
ogsaa den største Interesse for 
Flyvningen til Bornholm. I den 
Tid man har haft Forbindelsen, 
har Ruten været 100 pCt. belagt. 
Men bortset fra dette økonomi
ske Synspunkt, maa de danske 
Myndigheder ikke vige tilbage 
for selv betydelige Ofre for al 
skabe Muligheder for en betryg
gende Ordning af Bornholm
flyvningen. Det skylder vi Born
holmerne, og det skylder vi os 
selv, hvis Samhørigheden med 
Øboerne i Østersøen her opfattes 
som andet end en Illusion. 

FLYV. 

OANSK MODELFLYVER UNION 

April 1946 19. Aargang 

Flyve-Ambulance-Tjenestes 
UvikonJ..ed i lqt,5 

FLYVE-Ambulance-Tjenesten, der op
retholdes af >Zonen«, kan atter 

opvise nogle bemærkelsesværdige Re
sultater for sin Virksomhed i det for . 
løbne Aar. Man vilde gerne have fløjet 
endnu mere, men de knappe Benzin
beholdninger bevirkede, at Ledelsen 
maatte begrænse Flyvetransporter,ne 
til de aller alvorligste Sygdoms- og 
Ulykkestilfælde og helt afslaa en Ræk
ke Anmodninger om andre Transpor
ter som f. Eks. Hjemflyvning fra Ho
spitaler, Flyvninger til Dodslejer 
m.m. 

De Sygdomme, der har gjort Flyve
tra,nsport nødvendig, har stort set væ
ret de samme som tidligere, nemlig: 
Hjernesvulster, Lunge- og Hjertesyg
domme, Tuberkulose, Rygskader, 
Kræft, Benbrud, Rygmarvslideiser, 
Børnelammelse o. I. 

Af Flyvningerne i Danmark skal 
nævnes: Transport af 11 Spædbørn 
fra Børnehjemmet i Sønderborg til 
København, fordi en Epidemi truede 
Børnehjemmet. Flyvninger med Se
rum og Penicillin til Sønderborg og 
Aalborg. Transporter af tidligere Fan
ger fra Koncentrationslejre, der var 
bragt til Sønderborg af Svensk Røde 
Kors. De var saa medtaget af Ophol
det i Lejrene samt af Transporten, at 
de ku,n kunde transporteres videre i 
Flyvemaskine. 

De sidstnævnte 3 Kategorier af 
Flyvninger er foretaget gratis, me
dens den almindelige Sygetransport er 
sket efter de gældende Bestemmelser 
for gratis Befordring eller ,nedsat Be
taling. 

Flyvninger til Udlandet. 
Allerede i Slutningen af Maj indløb 

fra Norge den forste Anmodning• om 
at hente en syg Koncentrationslejr
fange hjem fra Udlandet. Flyvetjene
sten traadte straks i Forha,ndling med 
de engelske Myndigheder her i Lan
det, og det lykkedes efter mange An
strengelser at opnaa · Overflyvningstil
ladelse samt Tilladelse til Start og 
Landing paa engelske Flyvepladser i 
Tyskland. 

Den næste Udenlandsflyvning gik 
til Linz i Østrig, hvor der hentedes en 
,norsk Mekaniker fra en Koncentra
tionslejr. Han vejede ikke mere end 
32 kg, men efter Hospitalsopholdet i 
Danmark kom han i Løbet af 3 Maa
neder op paa en Vægt af 56 kg, hvor
efter Zonen kunde flyve ham hjem til 
Norge. Derefter fulgte Flyvninger ud 
over Danmarks Grænser Slag i Slag. 
I Paris laa f. Eks. en dansk Dame li
dende af Tuberkulose, i Gdynia (Po
len) laa ogsaa en dansk Patient, og 
begge blev hentet hjem med Flyveam
bula,ncen til Behandling paa danske 
Hospitaler. 

Flyvetjenesten har ogsaa været i 
Ørebro ved Stockholm for at hente en 
Dansker, der var blevet bragt dertil 
efter Opholdet i tysk Koncentrations
lejr. I Holland afhentede man efter 
Anmod,ning af en her i Landet boende 
Hollænder dennes Mor og syge Far. I 
Warszawa hentede Flyveambulancen 
en dansk Koncentrationslejrfange; fra 
Schweiz er der to Gange blev.et afhen
tet tidligere Koncentrationslejrfanger, 
som efter Ophold i Danmark senere er 
blevet fløjet hjem til Norge. Endvide-
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Zonens AmbulanccfJyvemaskine KZIII. 

re har den danske Ambulanceflyvema
skine været i Czekoslovakiet for al 
hente en dansk Dame. 

Ved alle disse Flyvninger har man 
mødt de,n største Velvillie fra de allie
rede Myndigheder. lait har der været 
fløjet for 192 Personer fra - foruden 
Danmark - 9 forskellige Lande, nem
lig: Norge, Sverige, Tyskland, Hol
land, Frankrig, Schweiz, Østrig, Cze
koslovakiet og Polen. 

Kurermaskine for Grev 
Folke Bm·nadotte. 

Allerede inden Kapitulationen fik 
Flyveambulancen en Opgave over sin 
egentlige. Den fungerede som Kurer
maskine for Grev Folke Bernadolle, 
Svensk Røde Kors, under hans For
handlinger med de tyske Myndigheder 
om Frigivelse af norske og danske 
Fanger fra de tyske Koncentrations
lejre, og paa en af disse Flyvninger 
bragte den danske Ambulanceflyve. 
maskine llimmlers Kapitulationstilbud 
med til Sverige, hvorfra det gik vi
dere til de Allierede. 

I Dagene umiddelbart før og efter 
Kapitulationen var Ambulanceflyve. 
maskinen i det hele taget i uafbrudt 
Virksomhed med Flyvninger, dels for 
Svensk Rode Kors, og dels for det 
danske Udenrigsministerium og So. 
cialministerium. Desuden blev en af 
den danske Regering udsendt Delega
tion transporteret til Bornholm for at 
forhandle med de russiske Besættel
sesmyndigheder. !øvrig benyttede de 
danske Ministerier ret ofte Ambulan
ceflyvemaskine,n til vigtige Person
transporter umiddelbart efter Besæt
telsens Ophør, hvor det gjaldt for Mi
nistrene eller andre at komme hurtigt 
frem og- tilbage saavel indenfor som 
udenfor Landets Grænser. 
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Oversigt over Aarets Flyvninger. 

Flyvningens Art I !
Tim/ I Flyve-

Ture min km. 

A. Ambulanceflyvninger 
1) Indlandet 
2) Udlandet 

B. Medicinalvarer, Post, 
Proviant 

C. Vigtige Persontransporter 
1) Indlandet 
2) Udlandet 

D. Andre Flyvninger 

lait J 

34 
24 

2 

14 
10 
8 

92 

80,05 12.184 
186,22 28.195 

4,35 795 

42,45 5.859 
19,45 2.634 
18,05 10.640 

1351,37 151.307 

Efterhaanden som Tiderne bliver 
normale, vil Kravene til Ambulance
Flyvetjenesten derfor uden Tvivl bli
ve betydeligt forøget, og Zonered
ningskorpset har d •rfor allerede truf
fet Dispositioner med dette for Øje. 
Skønt man i Forvejen ejer 2 tomotore
de og 1 enmotoret Maskine, er der 
yderligere afgivet Ordre paa 2 tomoto. 
rede Maskiner samt paa 4 special
byggede enmotorede Maskiner, der 
hver kan medføre en Baa.re. 

Tanken er herefter forsøgsvis at 
udstationere disse mindre Maskiner i 
nogle af .Jyllands større Byer samt 
paa Fyen for her at udfore Transpor
ter over kortere StræknLnger for det 
Tilfælde, at der viser sig Behov her
for, for Fyens Vedkommende særlig 
med Henblik paa de mange omkring·. 
liggende Smaaøer, idet de nævnte l\fa
skiner med deres meget korte Start og 
Landing faktisk kan gaa ned overall. 
Til den ovrige Ambulance- og Syge. 
transport er 2 tomotorede Maskiner 
tænkt stationeret med 1 i Jylland og 1 
i København. Her er det desuden Tan
ken at holde en tomotoret Maskine, 
der ogsaa kan benyttes til Udenlands
flyvninger, i Reserve. 

Det er en fortjenstfuld Virksomhed, 

Store Udvidelser 
paa DDL's Fartplan 

og nedsatte Priser paa Ruterne 

F RA 1. April oprettes en Mængde nye 
Ruter, ligesom der sker betydelige 

Udvidelser paa flere af de bestaaende. I 
Fra København til London vil Billet

prisen saaledes blive 375 Kr. mod tidlige. 
re 460, til Paris 395 mod 520, til Amster. 
dam 275 mod 350 - og til Malmø 12 Kr. 
mod tidligere 15. Til en Række Byer, man 
hidtil kun fra København har kunnet naa 
ad Omveje, er Nedsættelserne endnu bety. 
deligere. Saaledes bliver Billetprisen til 
Ziirich 375, til Prag 260, til Warszawa 
295, til Bruxelles 325 - og til Gøteborg 
og Oslo fastsættes Prisen til henholdsvis 
56 og 107 Kr. 

Helt ny bliver en dansk-norsk Hute 
Oslo- København- Ziirich- Marseille der 
flyves fire Gange ugentlig. Sammen' med 
det nydannede norske Luflfurlsclskab og 
med det polske Selskab LOT i:cnnemforcr 
D.D.L. i øvrigt to Gange ugentlig en Hule 
Oslo- København- Warszawa og to Gan. 
ge ugentlig for egen Hegning en Hule Kø. 
benhavn- Prag, 

I Samarbejde med Air France etablerer 
D.D.L. fra 1. April en Rute København
Paris syv Gange ugentlig og foreløbig en 
Gang om Ugen en Hute til Bruxelles sam
men med det beli:iske Selskab SABENA. 
Til London etableres ved et Samarbejde 
mellem D.D.L. og British Overseas Air
ways to daglige Forbindelser i hver Ret
ning og med Amsterdam bliver der For
bindelse seks Gange ugentlig ved et Sam
arbejde mellem D.D.L. og -K.L.M. 

Med Stockholm genaabner D.D.L. og 
A.B.A. 1. i\laj den direkte Flyveforbindelse. 

................................................... . . . 
FOREDRAG I DKDAS 

Lordag den G. April Kl. 20 lader 
Selskabet afholde Foredrag i Den 
polylelmi.~ke Læreanstalts A tulilori
um 4-, Sølvgade 83. 

Hedaklør l'. Norrvi, Stockholm, 
vil tale om 

Svensk Svæveflyvning· I Dag. 
Foredraget vil eventuelt blive 

ledsaget af Film. 
Medlemmer med Ledsager har 

i Adgang til Foredrag~~slyrclsen. i 
. . .................................................... 
----- Forsidebilledet: ----

En Formation af amarikanske Ryan 
Skolemaskiner. 

som Zone-Redningskorpset har udført 
Yed sine mange Ambulance- og andre 
vigtige Flyvninger umiddelbart før 
og efter Kapitulationen, og der er ved 
dette Arbejde blevet gjort en betyd
ningsfuld Indsats for Danmark, hvad 
ogsaa de mange Takkeskrivelser, bl.a. 
fra den norske Regering, Grev Folke 
Bernadotte og Svensk Røde Kors, vid
ner om. 



NYE BESTEMMELSER 

STATENS Luftfartstilsyn har udstedt 
nogle nye vejledende Bestemmelser 

for Flyveskoler, og da disse har Interesse 
for mange af FL YV's Læsere, citerer vi 
følgende: 

FlyveskoJer maa kun drives af Perso
ner, der har opnaaet særlig Tilladelse 
hertil fra Direktøren for Luftfartsvæ
senet. 

En Flyveskole skal ledes af en af Luft
fartstilsynet godkendt Flyvelærer. Teore
tisk og praktisk Flyveundervisning maa 
kun gives af Lærere, der er godkendt 
hertil af Statens Luftfartstilsyn. 

Antallet af Flyvelærere skal staa i pas
sende Forhold til del Antal Elever, der 
skal undervises samtidig. Som Regel skal 
der findes en Flyvelærer for hver 10 
Elever. 

En Flyveskole skal til enhver Tid have 
ftaadighed over mindst 2 Skoleluftfar. 
tøjer af den Type, der skal anvendes til 
Undervisningen. Saafremt flere end 10 
Elever samtidig er indskrevet til Under
visning, skal Skolen disponere over et 
forholdsvis større Antal Skoleluftfartøjer. 

Forinden en Elevs praktiske Flyveud
dannelse paabegyndes, skal hans læge
mæssige Egnethed godtgøres ved Udste
delse af Helbredsattest. 

Eleverne skal være fyldt 19 Aar og maa 
ikke være over 50 Aar. De skal have 
dansk Nationalitet samt fast Bopæl i 
Landet. 

De Prøver, en Elev skal underkaste sig 
inden Certifikatudstedeisen, er følgende, 
nævnt i den Rækkefølge, i hvilken de 
skal bestaas: 

1. Den teoretiske Certifikatprøve. 
2. Eneflyvningsprøven. 
3. De praktiske Certifikatprøver. 
En Elevs Uddannelse i Luften bør nor

malt ikke overstige een Time pr. Dag. 
Varigheden af en Flyvelektion i Luften 
bør normalt ikke overstige ½ Time. 

Ingen Elev kan i Reglen indstilles til 
Eneflyvningsprøven, medmindre han har 
fløjet mindst 10 Timer under Dobbelt
styring, heraf mindst 6 Timer indenfor 
den sidste Maaned. 

Efter bestaaet Eneflyvningsprøve ud. 
steder Luftfartstilsynet et Eneflyvnings
certifikat, der er gyldigt i indtil 3 Maane. 
der, indenfor hvilken Tid Certifikatprø
ven vil blive afholdt. 

Naar en E:lev under Eneflyvning har 

D.D.P.A. Fondet uddeler Kr. 33.500 

BESTYRELSEN for D.D.P.A. Fondet 
har uddelt Kr. 33.500 af Fondets Mid

ler for Aaret 1945. 
D.D.P.A. Fondet blev oprettet i 1936 

med en Kapital paa Kr. 300.000; denne 
er siden ved Opsparing og Tilskud fra 
DET DANSKE PETROLEUMS AKTIE
SELSKAB vokset til Kr. 930.000. Til Dato 
har D.D.P.A. Fondet uddelt Kr. 338.000. 

for Flyveskoler 
opnaaet saa stor Færdighed i Føring af 
Flyvemaskine, at han skønnes at kunne 
bestaa de praktiske Certifikatprøver, ind
stiller Lederen af Flyveskolen til Luft
fartstilsynet om Afholdelse af disse Prø
ver. 

Ingen Elev kan dog i Reglen indstilles 
til Prøve, medmindre han forinden har 
udført mindst 30 Timers Skoleflyvning, 
hvoraf mindst 15 Timers Eneflyvning, 
samt har bestaaet den teoretiske Certifi
katprøve. 

Som det fremgaar af de nye Bestemmel
ser, stilles der større Krav for Opnaaelse 
af Privatførercertifikatet end tidligere, 
men dette er en Følge af de nye interna. 
tionale Bestemmelser, som er blevet ved
taget paa Chicago-Konferencen i Slutnin
gen af 1944. Paa Papiret ser de nye Be
stemmelser m e g et strengere ud end de 
gamle, der fastsatte mindst 8 Timers Dob
beltstyring og mindst 4 Timers Eneflyv
ning, før Certifikatprøverne kunde aflæg
ges, men i Virkeligheden er Forskellen 
slet ikke saa stor, fordi det i Praksis. vi
ste sig, at det gennemsnitlige Timetal for 
Dobbeltstyring, inden Eleven kunde gaa 
Solo, laa paa ca. 18 Timer, altsaa langt 
over det Minimum, som Bestemmelserne 
krævede. 

Selvfølgelig vil de skærpede Krav til 
flere Undervisningstimer i nogen Grad 
fordyre Opnaaelsen af et Privtflyvercer
tifikat, men en langt større Fordyrelse lig
ger imidlertid i den Prisstignng, der er 
foregaaet med Flyvemateriel, Lønninger, 
Brændstof o.s.v., og dette er langt den 
overvejende Del af Udgiftsposterne. 

FLYVER - se heri 
Vi søger en Flyver til Rund

flyvning og anden erhvervs
mæssig Flyvning med en K.Z. III, 
i den første Tid paa nærmere 
fastsatte Dage, senere evt. fast 
Ansættelse. 

Billet mrkt. "Jylland" modt. 
FLYV, Vesterbrog. 60, Kbh. V. 

RADIO-INTERVIEW 
med DDL's 

York 
New

Leder 
Prins Erik og Komtesse Alexandra til 

ejendommelig Flyveopvisning. 

LEDEREN af DDL's Atlanterhavs-Kon
tor i New York, Max Westphal, blev 

for nylig interviewet i en National Broad
casting Udsendelse, der blev gengivet i 
den danske Radio. 

Han udtalte om Priserne for Atlanter
havsflyvningen, at de havde været til Re
vision, og at den nuværende Ordning 
skulde gælde til 1. Juli. 

Prisen København- New York er nu 
f36 $ i Modsætning til 635 $ for et halvt 
Aar siden. New York- Stockholm koster 
455 $ og New York- London 360 $. 

Den 1. Juli skal Priserne igen revide
res. Krigens Virkninger gør det vanskeligt 
at fastlægge en Prisskala, og Omkostnin
gerne paa de transatlantiske Ruter er me
get store, og man savner endnu tilstræk
kelig Erfaring i denne Forbindelse, saa
ledes at det antagelig varer noget, før 
en Atlanterhavstur bliver for den jævne 
Borger. 

Afleveringen af de af DDL indkøbte Sky
masters paa Douglas-Fabrikerne er ble
vet noget forsinket paa Grund af Strej
kerne, men i Løbet af denne Maaned 
bliver de antagelig fløjet hjem af de dan
ske Besætninger, som Max Westphal ven
tede til New York i de nærmeste Dage. 

Om den amerikanske Lufttrafik udtalte 
Max Westphal, at den efterhaanden er 
saa kolossal, at man næsten maa se det 
for rigtigt at kunne tro det. Paa La Guar
dia-Flyvepladsen alene starter og lander 
mellem 6 og 700 Maskiner i Døgnet. Det 
er 3-4 Starter i Minuttet, og saa er 
denne Plads endda ikke særlig god. 

Max Westphal havde for nylig været 
sammen med Prins Erik og hans Datter 
Komtesse Alexandra til en Forevisning af 
Helikoptere. Flyveplad'sen viste sig at 
være en Baggaard omgivet af Mure og 
Plankeværker. Efter at Komtessen havde 
taget Plads i en Maskine, lod Piloten den 
stige lodret til Vejrs. Max Westphal hav
de aldrig set saa mærkelig en Flyvning. 
Maskinen fløj forlæns og baglæns, side
læns og holdt stille i Luften paa en saa
dan Maade, at det var muligt for de for
bløffede Tilskuere at føre en ugenert 
Samtale med Passageren i Luften. 

Beløbet for Aaret 1945 er uddelt til en 
Række nationale, sociale, erhvervsmæssi
ge, videnskabelige og andre samfunds
gavnlige Formaal. Slkorsky R-5A Helikopter, der hæver sig lodret I Luften som en Elevator. 
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Sportsflyvningen i U.S.A. 1946 
Af Harriet Ferslev • 

.......................................................................................................... 
Harriet Ferslev opholder sig for Tiden I USA og sender FLYV denne Artikel 

om Sportsflyvningen I Amerika. Del er et Væld af Typer, der slaar III Raadighed 
for de amerikanske Privat- og Sporlsflyvere og som vi her hjemme næppe har 
Mulighed for at faDJ at se foreløbig; men derfor er del alligevel Interessant at 
stifte Bekendtskab med dem, selv om del kun er paa, Papiret . 

............................................................................................................ 

M ED Længsel har alle flyvebegej 
strede set hen til den Tid, der er 

inde nu: Krigen er forbi, og Sportsflyv
ningen skal til al blomstre op under langt 
gunstigere Forhold end før Krigen, med 
billigere Maskiner, der er lettere at flyve 
end de hidtil kendte Typer, og med an
stændige Flyvepladser ved alle de større 
Provinsbyer. 

Herovre i Staterne har Ungdommen 
præcis de samme Ønsker, d. v. s. de har 
forlængst de nødvendige Flyvepladser, de 
mangler bare Maskinerne, og dem faar de 
ogsaa snart. 

Det er meget interessant at se, hvilke 
Typer de faar til Raadighed, og hvilke 
Raad de faar med paa Vejen fra de Sag
kyndiges Side, før de kaster sig ud i Kø
bet af en Maskine. 

Aldrig mer I Spind! 
Det sidste Skrig er alde,es spindsikre 

Maskiner. De styres udelukkende ved 
Hjælp af et Rat, der bevæger Højderor 
og Klappen paa normal Maade. Siderors. 
pedaler findes ikke. Sideroret, hvis der 
i det hele taget er et, følger automatisk 
med, naar der gives Klap. Disse Maski
ner er desuden forsynede med Næsehjul, 
og herved bliver Landingen lettere, fordi 
Maskinen skal sættes i Flyvestilling og 
ikke skal stalles, saaledes som Flyvema
skiner med Halehjul sædvanligvis skal. 
At køre den paa Jorden skal være lige 
saa let som al køre en Bil. 

Det skal være umaadelig let at lære at 
flyve med dem, bl. a. fordi Sving ikke 
volder nogen Vanskeligheder. Man har 
ikke Besvær med at coordinere Klap- og 
Siderorsbevægelserne, det ordner Maski
nen som sagt selv. Man regner med, at 
en Gennemsnitselev paa disse Maskiner 
vil kunne flyve solo efter 6 Timers Dob-

. heltstyring, mens man paa •gammeldags« 
Maskiner regnede med 8 Timer. 

Man mener, at de spinsikre Maskiner 
vil blive icleelle for travle Forretnings
folk, der ikke har Tid til at ofre en 
Mængde Flyvetimer paa at faa den for
nødne Rutine, som kræves, for at man 
kan flyve en gammeldags Flyvemaskine 
uden alt for stor Risiko. Man kan faa 
Certifikat til disse 2-Rors Maskiner paa 
27 Timer, mens der kræves 40 Timer paa 
Maskiner med 3 Ror. 

Alle disse Fordele faar disse Maskin
typer dog kun paa Bekostning af andre. 
De er ikke ovenud spændende at flyve. 
De kan saa godt som ingenting lave ud
over at bringe deres Flyver hurtigt og 
sikkert fra det ene Sted til det andet; 
som sagt: den ideelle Maskine for For-

retningsmanden, men ikke noget for den 
begejstrede Sportsflyver, ham er der helt 
andre Typer til. F. Eks. den s m a r te 
•Nor t h A m er i ca n • med en March
hastighed paa 245 km/Tim., »G I o b e 
S w i f te , •Ens i g n • og Amfibiet »Re. 
pub I i c Se abe e c med Pusher-Pro
peller o.s.v., o.s.v. - der er nok at vælge 
imellem. 

Hvad koster det at have en 
Flyvemask.Ine? 

Det ømme Punkt saavel her som 
hjemme er Pengepungen! Priserne paa 
Maskinerne nu er adskilligt lavere end 
Førkrigspriserne. Efter vore Forhold er 
de rimelige. De koster fra 2-5000 Dol
lars. 

Statistikken siger, at ¼ af de Flyvere, 
der ejede Flyvemaskiner i Perioden 1931 
-39, solgte deres Maskiner igen inden
for et Aar, og Halvdelen indenfor 2 Aar. 
56 pCt. angav Driftsomkostningerne som 
Aarsag, 18,7 pCt. manglende Tid. 

Hvis man regner med, at de a ar I i
g e D r i f I s o m k o s l n l n g e r beløber 
sig til 40-60 af Anskaffelsessummen, 
saa brænder man sig ikke, siger Statistik
ken, der opstiller følgende Driftsregnskab 
for en tosædet Maskine til 3000 Dollars, 
med en Marchhastighed paa ca. 150 
km/T. og en aarlig Flyvetid paa ca. 160 
Timer. 

Faste Udgifter: 
Assurance paa Maskinen 
Livsforsikring (10.000 Doll.) 
Hangarleje 
Kort, Tlf. o. s. v. 

405 Doll. 
68 

240 
60 

lait 763 Do!!. 
Løbende Udgifter: 

Benzin (30 Cents pr. Gallon) 
Olie (140 D. pr. Galion) 
Vedligeholdelse 

210 Doll. 
12 

397 
lait 619 Doll. 

Samlede aarlige Udgift: 1.372 Doll. 

Udgift pr. Maaned: 1114 Dollars. 
Udgift pr. Flyvetime: 9 Dollars. 
Udgift pr. mile: 10 Cenls. 

Der er ikke beregnet Afskrivning, men 
der foreslaas fradraget 16 pCl. aarligt, 
altsaa 460 Dollars. 

(Det er faktisk ikke nogen billig For• 
nøjelse at have en Flyvemaskine!) 

Havarlproeenteo maa ned. 
Det skal blive interessant at se, om 

Udviklingen virkelig vil gaa i Retning af 
de spinsikre M!lskiner eller ikke. 

Det hævdes fra mange Sider, at del 

simpelthen bliver nødvendigt, dersom 
Privatflyvningen skal blive virkelig po
pulær. Havariprocenten har hidlil været 
alt for stor. 

I Perioden 1938-43 er 1 af hver 115 
Maskiner havareret med dødelig Udgang 
for de ombordværende. 1 af hver 49 ha
varerede totalt, og 1 af hver 6 eller 7 
havarerede i en saadan Grad. at større 
Reparalioner og Eftersyn var nødvendige. 

Til Havarier med dødelig Udgang var 
Spin som Følge af Hastighedstab Aarsa
gen i Halvdelen af Tilfældene. 

H v is disse Maskiner havde været 
spinsikre, vilde denne uhyggelige Ha
variprocent have været væsentlig min
dre. Nok er de spinsikre, men, siges der, 
idiotsikre kan de naturligvis aldrig bli
ve. Ligesom en Bil eller en Baad skal de 
behandles fornuftigt. 

De »gamle• er gode nok som Flyvere! 
Mens vi er ved Statistik, er der el lille 

Træk, som nok er værd at lage med. Hvor 
tit har man nemlig ikke hørt Bemærknin. 
gen: Jeg vilde saa gerne lære at flyve, 
men jeg er nok blevet for gammel. 

Statistikken siger: De 30--40aarige Fly. 
vere har færre Havarier end de yngre 
Flyvere, og de 40-50aarige færre end de 
30--40aarige. Dermed er naturligvis ikke 
sagt, at de flyver b e d r e, men de fly
ver forsigtigere eller fornuftigere, hvad 
man nu vil kalde del. 

Endelig udtaler en kendt Flyveskole, 
hvor der undervises paa spindsikre Ma
skiner, at de over-30-aarige lærer at fly
ve næsten lige saa hurtigt som de yngre, 
og at deres Begejstring for selve Flyvnin• 
gen er adskilligt større. 

Der er ikke Tvivl om, al Privatflyvnin
gen i den kommende Sommer vil faa et 
kolossalt Opsving herovre i U.S.A. Alting 
er lagt fint op til det, og forhaabentlig 
vil Udviklingen vise Tendenser, som vi 
kan drage Nytte af hjemme. Vi har daar
ligt Raad til at gøre alle Eksperimenterne 
selv. 

Harriet Ferslev. 

Af Skemaet paa næste Side faar man en 
Oversigt over de Flyvemaskiner, man 
kan købe i U.S.A. Sommeren 1946. 

Følg med Tiden -
Abonner paa FLYV! 

Pris pr. Aargang Kr, 6.00. 
FL YV's Forlag, Vesterbrogade 60, Kbh. V, 



il.merikanske Spcrfsflyvemaskiner 
GLOBE SWIFT 

2-sædet. 
Indtrækkeligt Understel. 

Spalteklapper 
og Landingsklapper. 

85 HK. Motor. 
Marchhastighed 200 km/T. 

Pris 3.495 Dollars. 

4-sædet. 
rækkellgt Understel. 
Landingsklapper. 
185 HK. Motor. 

chhastlghed ~ km /T. 
Is ca. 5.000 Dollars. 

SKYFARER 
2-sædet. Splnslkker. Faste: Halefinner u. Sideror. 
100 HK. Motor. Yderligere Oplysninger mangler. 

REPUBLIC SEABEE 
Amfibleflyvemasklne. 4-sædet. 

215 HK. Motor med Trykpropel. 
Pris 3.995 Dollars. 

ALL AMERICAN ENSIGN 
2-sædet. Trehjulet Understel. 85 HK. Motor. 
Marchhastighed 180 km/T. Pris 3.000 Dollars. 

CULVER V 
2-sædet. Udelukkende Ratmanøvrering. Indtrækkeligt 

U.nderstel. 85 HK. Motor. Pris 3.750 Dollars. 
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K.L.1\1. og Indienruterne. 
Det hollandske Luftfartsselskab er nu 

kommet godt i Gang igen. For K.L.M. har 
det vigtigste Punkt været at faa Forbin
delsen med hollandsk Indien oprettet i 
fuldt Omfang, og i Dag flyves ikke min
dre end 5 Gan ge til Batavia om Ugen via 
Neapel, Cairo, Ba~ra og Karachi. 

Men ogsaa flere af de vigtigste euro
pæiske Linier er nu dækket, og det har 
sin særlige Interesse for Danmark, at det 
nu er muligt al naa fra København til 
Ziirich eller Paris paa een Dag. At flyve 
li! Paris koster for Øjeblikket 520 Kr. 0g 
til Ziirich 650 Kr. 

Reducerede Priser i D.D.L. 
Det har atter været muligt for det dan

ske Luftfartsselskab at nedsætte sine 
Takster for Flyvning til Aalborg og Born
holm. Aalborg-Turen koster nu 55 Kr. 
mod tidligere 65 Kr., det er en Nedsæt
telse paa 20 Kr. i Løbet af et Par Maane
der, og li! Rønne er Billetprisen 43 Kr. 
nu mod tidligere 50 Kr. Det vil sige. al 
man kun ligger 3 Kr. over den Pris, der 
var gældende, da Luftforbindelsen med 
Bornholm i sin Tid blev oprettet. Et gan
ske fint Resultat. 

Ingen Told af Trafikmaskiner. 
Ved 2. Behandling af Finansloven blev 

del foreslaaet at bemyndige Finansmini
steren til at tillade toldfri Indførsel af 
Trafikflyvemaskiner til fast indenlandsk 
eller international Rutefart. 

FLYVNING 

I L~NGLIMT 
Luftfarts-Konferencerne. 

De danske Luftfartsledere flyver i den
ne Tid bogstavelig talt fra Konference 
li! Konference. 

Ved den store internationale Konfe
rence om Allanterhavstrafiken i Dublin 
for kort Tid siden var ikke mindre end 
200 Delegerede fra 19 forskellige Lande 
repræsenteret. Man beskæftigede sig i væ
sentlig Grad med Sikkerhedsproblemer 
som Landingsspørgsmaal, meteorologiske 
Foranstaltninger og var stærkt interesse
ret i Mulighederne for at bibeholde de 
mange tekniske Hjælpemidler til Naviga
tion, som Krigen har skabt. 

Den britiske London-Rute aabnet. 
Den første Dakota-Maskine fra det bri

tiske Selskab B.O.A.C. landede i Kastrup 
Lufthavn i Midten af Maaneden med otte 
Passagerer, og den udvidede Englandstra
fik er en Kendsgerning. Der flyves fire 
Gange om Ugen direkte London- Køben
havn og Retur. Billetten til den engelske 
Maskine kan betales med danske Penge 
og koster 450 Kr. 

Den internationale Konference 
i København. 

Som et Resultat af den internationale 
Luftfarts-Konference, der har været af
holdt i København, opnaaedes Enighed 
om en Prisreduktion af 15- 20 pCt pau 
de europæiske Ruter. Det vil bl. a. med
føre, at Prisen paa en enkelt Billet til 
London fra 1. April kommer til at koste 
375 Kr. mod tidligere 450 Kr. Til Paris 
falder Prisen fra 520 Kr. til 395 Kr. og 
paa Amsterdamruten flyves for 275 Kr. 
mod tidligere 350 Kr. 

Saafremt de reducerede Priser godken
des af Konferencen i Paris, træder de i 
Kraft fra 1. April. 

»Scandinavian Airlines«. 
Paa en Konference i Stockholm danne

des den nye skandinaviske Fællesorgani
sation under Navnet •Scandinavian Air
lines •. Man søger herved at fau den skan
dinaviske Allanterhavstrafik ind i fælles
nordiske Regler, der kan hindre ødelæg
gende Konkurrence. 

Til Oslo igen. 
I Midten af Maaneden aabnede D.D.L. 

sin Oslo-Rute paany. Der flyves fra Ka
strup Kl. 8.00, og Maskinen er tilbage Kl. 
19.05. Ruten gaar over Aalborg- Gøteborg 
og faar saaledes ogsaa Betydning for 
svenske Passagerer. Ikke mindst i Ski
sæsonen vil denne Rute blive stærkt op
taget. 

Oversigt over U. S. A.'s Sportsflyvemaskiner 1946. 

Aeronca Champion .......... . . . 
Aeronca Chief ................ . 
All American Ensign ......... .. 
Cessna Model 140 De Luxe ..... 

)) Model 120 Standard ..... 
Commonwealth Skyranger ...... 
Culver Model V ............... 
Funk Bee ..................... 

)) )) other model ......... 
Globe Swift GC-lA ............. 

)) )) GC-1B ............. 
Luscombe Silvaire ..........•.. 
Piper Cub Special J3C-65 ....... 

)) )) Standard ............ 
Taylorcraft Twosome ........... 
Skycraft Model 246 ............ 
Johnson Rocket 185 ........... 
Piper Cub Super Cruiser J5C-104. 
Beechcraft 35 ................. 
Bellanca Cruisair Senior ........ 
Fairchild F-24 (Ranger) ........ 

)) )) (Warner) ........ 
North American ............... 
Skycraft Model 446 ............ 
Stinson Voyager 150 ........... 
Beechcraft G 17S ............... 

)) 18S ................ 
Aeronca Chum ................ 
Eng. & Research Corp. Ercoupe .. 
Tennessee General Skyfarer ..... 

Amfibieflyvemaskiner 
Commonwealth Trimmer ....... 
Grummun \Vidgeon ............ 
Republic Seabee ............... 
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I 
Antal I 
Plad-
ser 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 

6-8 
2 
2 
2 

3 
4-5 
4 

Pris 
(Dollar) 

2,095 
-

3,000 
2,995 
2,495 
2,750 
3,750 
3,360 
-

3,495 
3,995 

ca. 3,000 
2,010 
1,885 
2,296 

3,800-4,200 
5,000 
2,906 

5,000-7 ,000 
5,375 
8,875 
8,600 

ca. 5,000 
6,800 
6,000 

ca. 29,000 
ca. 60,000 

-
2,995 
-

5,985 
30,600 

3,995 

I Høj- Lav- I I vinget vinget Motor Hl{ 

X 65 
X 65 

X 85 
X 86 
X 85 
X 85 

X 85 
X 75 
X 85 

X 85 
X 125 

X 85 
X 65 

-
X 65 

X 115 
X 185 

X 104 
X 166-185 
X 150 

X 175 
X 165 

X 185 
X 190 

X 150 
Blplane 450 

X 2 X 460 
X 76 
X 75 

X 100 

X 2 X 85 
X 2 X 200 
X 215 

Marchfart 
(km/t) 

145 
145 
180 

Over 160 
Over 160 

170 
Over 190 

160 
-
200 
225 
-
127 
-
152 
200 
295 
165 
-
232 
190 
187 
243 
227 
200 
323 
336 
173 
176 
-

180 
230 
162 

I 
Flyv~- I Benzin I 

stræ~mng (Gall.) 
(miles) 

270 13 
420 23 
500 25 
400 24 
400 24 
700 30 
720 35 
360 20 
- -
700 30 
600 30 
- -
200 12 
- -
385 18 
445 25 
- 66 

600 38 
- -
600 40 
620 60 
639 60 
580 40 
616 50 
500 40 

1,400 175 
1,200 286 

640 22 
600 23 
- -

600 40 
640 108 
565 75 

I 
Landing 

Nytte- Hastighed 
last (km/t) 

510 60 
525 60 
550 78 
- -
- -
500 60 
681 78 
550 60 
- -

620 62 
620 66 
- -
540 62 
- -
470 60 
710 66 
900 80 
750 76 
- -
940 80 
912 85 
949 85 

1,019 85 
1,290 80 

944 80 
- 80 

2,900 104 
516 80 
535 76 
- -

730 48 
1,330 80 
1,020 88 



Staten overtager fem Lufthavne 
Flyvepladsen ved Rønne en af de vigtigste, siger Direktør Gregersen, Luftfartsvæsenet 

Luftfartsdirektør Knud Gregersen. 

TRAFIKMINISTER Elgaard og Finans
udvalget har nu meget nøje sat sig 

ind i Problemerne vedrørende de nye 
Provinslufthavne, som det er Meningen, 
Staten skal overtage. Det drejer sig om 
Lufthavnene ved Aalborg, Esbjerg, Aar
hus, Odense og Rønne, og det ventes, at 
Trafikministeren vil fremsætte et Lovfor
slag i Forbindelse med Statens Overtagel
se. 

Ganske vist har Staten i sin Tid betalt 
den af Tyskerne foretagne Ekspropria
tion, men der knytter sig en lang Række 
Problemer til Oprettelsen af de forskelli. 
ge Lufthavne. I adskillige Tilfælde har 
Tyskerne beslaglagt meget større Arealer, 
end man fra dansk Side nødvendigvis har 
Brug for, og det er Meningen, at de over. 
flødige Arealer skal tilbydes de tidligere 
Ejere i første Række. Sandsynligheden ta
ler dog for, at man i mange Tilfælde vil 
belægge Omraaderne, der grænser 'umid
delbart op til de paagældende Lufthavne, 
med Servitut mod høj Bebyggelse, for at 
sikre den nødvendige Plads til Indflyvnin
gen. 

Det er jo i Virkeligheden meget store 
Planer, der nu søges gennemført. FLYV 
bad Luftfartsvæsenets Direktør, Knud 
Gregersen, om en Udtalelse. 

- Hvad kommer det i Praksis til at be
tyde, hvis Lovforslaget om de nye Luft
havne bliver gennemført? 

- Hvis Lovforslaget gaar igennem, 
hvad der vel næppe kan betvivles, bety
der det, at Staten skal foretage ganske 
betydelige Udvidelser i Lufthavnene ved 
Aalborg, Esbjerg, Aarhus, Odense og 
Rønne. Der skal bygges Hangarbygninger, 
Bygninger til Administration og tekniske 
Formaal, indrettes moderne Bely~ning 
o.s.v. 

Betydelige Personale-Udvidelser til de nye 
Lufthavne, 

- I Aarhus skal der vel praktisk talt 
hygges en helt ny Lufthavn? 

- Ja, det skal der, og Planerne hertil 
foreligger for saavidt udarbejdede med 
Budgetoverslag og det hele. 

- Kan der siges noget om, hvormeget 
det vil koste at anlægge disse nye Luft
havne? 

- Der er som nævnt opstillet visse Be
regninger, men jeg vil nødig udtale mig 
om det. Hele Prisudviklingen er jo ganske 
usikker, og der kan indtræffe betydelige 
Svingninger. 

Det er Hensigten, fortsætter Direktør 
Gregersen, at Flyvepladsen ved Rønne 
paa Bornholm skal udvides til Lufthavn i 
Klasse B. Start- og Landingsbane er altfor 
lille til at tage de moderne Maskiner, og 
Forholdet er f Øjeblikket det, at sættes 
DDL's Fokkermaskine ud af Virksomhed, 

har vi i Virkeligheden ingen Mulighed for 
at genoptage en fast Flyveforbindelse 
med Bornholm. 

- Bornholmforbindelsen maa vel be
tegnes som en af de vigtigste? 

- Ja, det kan man godt sige, og der er 
fra alle Sider Enighed om, at det er en 
Nødvendighed, at Lufthavnen her bliver 
tidssvarende. Det har jo vist sig, at Be
lægningen paa Ruten har været 100 pCt. 
Under Isvintre er det jo tilmed den eneste 
Forbindelse Øen har med Omverdenen. 

- Oprettelsen af Lufthavnene maa vel 
medføre mange Nyansættelser indenfor 
Statens Luftfartsvæsen. Der har været 
Tale om en Fordobling? 

- Om det bliver en Fordobling, kan 
jeg ikke sige, men det er i hvert Fald me
get betydelige Udvidelser af Staben. Det 
drejer sig om Personale til Flyveledelsen, 
Vejrmeldetjenesle og Radiotjeneste paa 
de forskellige Flyvepladser. w. n. h. 

MØLVIGS BITTERMANDEL 

/ 

-2 RE"TUR 
ftJEWYoRt( _I 

- STUE" ELLER 
FØRSTf fRL 2 

• 
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Ingeniør Per \Veishnupl 

A RBEJDET med Modelflyveorganisa
tionen er efterhaanden blevet saa 

omfattende, at Bestyrelsesmedlemmerne 
vanskeligt har kunnet bestride det i de
res Fritid, ligesom der er adskillige paa
trængende Opgaver, man har maattet lade 
ligge. Det maa derfor hilses med Glæde, 
at det nu takket være DMU's Andel i Fly
vedagens Overskud er blevet muligt at 
ansætte en Modelflyveinstruktør. Valget 
er faldet paa Ingeniør Per Weishaupt, 
hvis mangeaarige Tilknytning til Model
flyvningen samt hans Uddannelse beret
tiger, at man ser hen til hans Arbejde med 
store Forventninger. 

Det var som bekendt Weishaupt, der i 
1937 sammen med Johs. Thinesen stiftede 
Dansk Modelflyver Forbund, som senere 
i 1039, da det knyttedes til DKDAS, fik 
Navnet Dansk Modelflyver Union. Weis
haupt var Formand for DMF i 1937-38 
og Rekordprotokolfører 1938- 39. Ved 
Generalforsamlingen i 1945 indtraadte 
han aller i Bestyrelsen, dennegang som 
Næstformand og Rekordprotokolfører, i 
hvilken sidste Egenskab han har gjort et 
meget stort og fortjenstfuldt Arbejde ikke 
mindst som Medlem af Udvalget, der be
skæftigede sig med Udarbejdelsen af de 
nordiske Modelflyveregler. 

Weishaupt er Ingeniør i Luftfartsteknik 
og er højt agtet i Modelflyverkredse paa 
Grund af sin store Indsigt og praktiske 
Dygtighed i Modelflyvning. Han er Elite
flyver med saavel Gummimotormodeller 
som med Svævemodeller, og han er •Man
den med de mange Danmarksrekorder«. 
I det internationale Samarbejde, som nu 
saa smaat er begyndt at komme i Gang 
igen ogsaa indenfor Modelflyvningen, vil 
Weishaupts gode Sprogkundskaber sik
kert være ham til stor Nytte, ligesom 
hans Forbindelse med Modelflyvere og 
Modelflyverorganisationer i mange Lande 
uden Tvivl vil blive af stor Betydning for 
ham i hans Virksomhed. 

Der er al Grund til at lykønske DMU 
til sin olsidige, energiske Instruktør. Det 
vil næppe være for meget sagt, naar jeg 
udtaler som min faste Overbevisning, at 
Per Weishaupts Ansættelse vil blive Ind
ledningen til en ny Epoke i Dansk Mo
delflyvning. 

Knud Flensled-Jensen. 
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Dansk Modelflyver Union 

faar mocMf11JcteiMhi.ubtø1i 
Per Weishaupt udnævnt blandt mange Ansøgere 

ModelflJvemøskinei- øf fJske CJkleskui-e 
FLYV,Interview med Dansk .Modelflyver Unions nyansatte Instruktør 

Per Weishaupt 

D ET kan maaske lyde paradoksalt, 
men den store Materialemangel i 

Model-Flyveklubberne under Krigen har 
faktisk udviklet Svævemodellerne betyde
ligt paa Bekostning af Motormodellerne. 
Der er midlertid ingen Tvivl om, at man 
i Udlandet og maaske navnlig i Sverige 
er et godt Stykke foran baade med Hen
syn til Motor- og Svævemodeller. 

- Hvad er Aarsagen til det, spørger 
vi Dansk Modelflyve-UniQns nyudnævnte 
Instruktør Ingeniør Per Weishaupt? 

- Naar vi paa Modelflyvningens Om
made ligger tilbage for Sverige, skyldes 
det naturligvis i første Række, at det un
der Krigen har været umuligt at skaffe 
Materialer i tilstrækkelig Mængde. Vi har 
især haft en følelig Mangel paa det sær
lige Gummi, der anvendes til Motoren, si
ger Per Weishaupt. Silke og Japanpapir 
og de rigtige Træsorter til Opbygning, har 
det heller ikke været til at opdrive. 

Saa sent som i 1941 blev de danske 
Modelflyvere anset for de bedste i Verden 
paa Svævemodellernes Omraade, men der 
er ingen Tvivl om, at Svenskerne har ta
get Føringen i disse Aar. De har ikke haft 
Materialevanskelighederne i saa følelig en 
Grad, og de har haft en ikke ubetydelig 
Statsstøtte at arbejde med. De har derfor 
kunnet ansætte Instruktører for de for
skellige Klubber. Herhjemme har vi 
maatlet klare os med Erstaningsmateria
ler, og først nu er de lykkedes at fan 
Rand til at holde en Instruktør. Det er 
væsentligt muliggjort gennem Indtægter
ne fra Flyvedagen. 

Overflyveleder Dnlbro's Fnnd 
i Lufthavnen. 

- Hvorledes gaar det nu med at skaffe 
Materialer? 

- Ikke særlig godt, der er stadig stor 
Mangel, siger Per Weishaupt uden For
behold. Ved en Tilfældighed er det imid
lertid lykkedes Klubberne at komme i 
Besiddelse af et Parti •Balsa-Træ•. Del 
kan vi takke Overflyveleder Dalbro for. 
Ude i Kastrup Lufthavn opdagede Kap
tajnløjtnant Dalbro en Dag, at Tyskerne 
havde bygget en Række Cykleskure. De 
saa ikke særlig pæne ud, men det, der til
trak sig Dalbro's Opmærksomhed var 
mere den Omstændighed, at de var byg
get af det kostbare Balsa-Træ, der er en 
af de faa Træsorter, som kan anvendes 
til Flyvemodeller. Cykleskurene blev efter 
nogle Formaliteter revet ned og gennem 
Unionen blev Træet saa fordelt til Klub
berne. Der kan blive mange gode Model
ler ud af det Parti. 

- Hvorledes er Udviklingen med Hen. 
syn til Motormodellern·e? 

- Det mest interessante er vel nok Mi
niature-Dieselmotorerne til Modelflyvere. 
De kom oprindelig først frem i Schweiz, 
senere fik man dem i andre Lande og i:en
nem Sverige er de nu naaet li! Danmark. 
De vejer betydeligt mindre end de smaa 
benzindrevne Motorer og behøver ikke 
Batterier til den elektriske Tænding. Ame
rikanerne er stærkt interesseret i disse 
Dieselmotorer, men pudsigt nok kendte 
de ikke noget tit dem, før de fik Kontakt 
med os efter Krigen. Desværre er de ret 
dyre. Priserne ligger omkring 100-150 
Kr. 

- Hvad vil De betegne som det mest 
epokegørende nye indenfor Modelflyv. 
ningen? 

- Det maa vel siges at være de nye 
»lsacson Profiler«. Paa Grundlag af en 
Række videnskabelige Undersøgelser er 
det lykkedes den svenske Ingeniør Sigurd 
Isacson at skabe en betydelig Udviklng 
med Hensyn til Profilerne. 

Fælles-nordisk Samarbejde. 
- Hvorledes foretages saadanne viden

skabelige Undersøgelser? 
- Det skal gøres ved Maalinger i sær. 

ligt konstruerede Vindkanaler, hvor man 
kan udsætte Modellerne for en Række 
forskellige Luflpaavirkninger. 

- Det maa vel betyde en Del, ni de nu 
igen kun komme i Forbindelse med nn• 
dre Lande? 

- Det gør det afgjort. Allerede nu be
gynder vi iøvrigt i Praksis ni gnn frem 
efter de Bestemmelser og Regler, der 
blev fastsat for det fælles-nordiske Sam
arbejde sidste Aar. Det drejer sig om 
Klnssificering nf Modeller, Regler for 
Konkurrencer o. s. v. 

Ingeniør W eishaupt udtrykker Ønsket 
om nt fan Organisationen af Modelflyvere 
udbygget kraftigt med et stort Mediems
antal. Interessen er til Stede, det er der 
ingen Tvivl om. Vi maa imidlertid have 
Adgang til flere Teorikursus og mere 
Konkurrence-Træning. En væsentlig Hin
dring for Uddannelsen af de mange nye 
Medlemmer er Manglen pan et egnet Lo
kale, hvor man har Plads til nt bygge 
Modeller, men det er vanskeligt nt skaffe 
for Tiden, slutter Weishaupt. 

Til Foraaret gnar de danske Modelfly
vere pan Vingerne igen over hele Landet, 
og man maa hanbe, nt vi atter vil kunne 
tage Føringen paa dette Omrnade, Model. 
flyveklubberne fortjener ogsaa, at Myn
dighederne i højere Grad end det er Til
fældet vil indse de Muligheder, den dan
ske Ungdom hnr her for en værdifuld og 
meget nyttig Fritidssport. 

w. n. h. 



Sir Walid Rølrgh, 1552-11518, Kolo11llalor, Bot,na,,d 011 Slulb111t. l'ar typhk for tk11 1lllab1thoNk1 Tldsakkr, 
111rs11de eft,r nyt Land, 011 ny11 Tankø, ira, halutorrlg og malerllk. I 1518 st14/1n11d1 hall Yt6tlndl111 o, 
planlagdt Ekspeditionen, der 11584 gjord, Ylr,lnla tll døn/om, britisk, Koloni. Hans Rt}sø op ad Orlnoco/lt#kn 
paa Jagt 1/11, dit sagnomspundn, Eldorado ira, A[slutnlngøn paa hans Ko"'"'· 

JRALEGHS ~ 

vd HERMES 
Handl1y Pog, HERMES er døn nyest, Frembr/ng1lse fra ,n 
Fabrik, d,r I ov,r trtdlv, Aar har vær11 berømt for Konstruktion 
og Fremstllllng af stor, Flyvemaskiner. Ug1som 1/n 
Forgæng,r I Krig,tid, d,n svær, Hallfax•Bomb1masklne, ,r 
den udstyr,/ med fir, Brlstol Hercules Motor,,. 

Enestaaende blandt de store britiske Kolonisatorer i ·en æventyrlig Periode sejlede 
Ralegh adskillige Gange over Atlanterhavet, i Maanedsvis i Skibe, der ikke var 
større end de moderne Trafikflyverpaskiner, der nu navigerer med haarfin 
Nøjagtighed og gør Turen paa nogle faa Timer. 
Storbritannien, det geografiske Centrum paa Jorden, er ogsaa det logis~e Centrum 
for Verdens Lufttransportsystem. Efter Triumferne med Konstruktion og 
Fremstilling af Krigens enestaaende militære Flyvemaskiner fremstiller de britiske 
Konstruktører og Ingeniører nu moderne Trafikmaskiner af enhver Størrelse og til 
ethvert Formaal. Som Arvinger til en Tradition uden Lige paa Verdenshavene, 
Pionerer paa Reaktions flyvemaskinens og Radaromraadet, vil de efterkomme ethvert 
Krav, der maatte stilles til dem i Flyvningens Tidsalder af i Dag og i Morgen 

@;feP .UfflY !:/4eunz~ an~~ Jif~en ~~ 

DEN BRITISKE FLYVEMASKINEINDUSTRI 
nu Øevd~/4:ne~ rd ~ ~~ate~ 

MEDDELELSE FRA THE SOCIETY OF BRITISH AIRCRAFT CONSTRUCTORS, LONDON. ENGLAND 
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F OR at kunne imødekomme de meget 
store Krav, som den britiske Luft

fartsindustri stiller med Hensyn til vi
denskabelige Data, er det nødvendigt at 
have Raadighed over et stort og velorgani
seret Undersøgelsesapparat. 

Næsten alle de store Flyvemaskinefa
brikker i Storbritannien har deres eget 
moderne udstyrede Undersøgelseslabora
torium, men desuden findes der flere offi
cielle og halvofficielle Laboratorier, som 
giver sig af med flyvevidenskabelige Un
dersøgelser. 

En af de ældste Forsøgsanstalter af 
denne Art er den aerodynamske Afdeling 
af The National Physical Laboratory i 
Teddington, der hører ind under Ministe
riet for videnskabelige og industrielle 
Forsøg, og i Lighed med mange andre La
boratorier raader Forsogsanslauten i 
Teddington ogsaa over et Antal Vindka
naler af vidt forskellige Typer. 

Alle Vindkanaler ligner i Princippet 

Hvordan England 
planlægger Bygningen af sine 
kæmpestore Flyvemaskiner 

Snit gennem 
»Shetland«s Krop. 

Undersøgelser i en særlig Vindkanaltype 

hinanden. Luftstrømmen, som frembrin 
ges i Vidkanalen, passerer forbi den Fly
vemaskinedel, der er anbragt til Undersø
gelse, og ved særlge Arrangementer kan 
man maale de Kræfter, der virker paa 
U ndersøgelsesob jek let. 

For det aerndynamiskc FOl·sugsarbejdc 
i Storbritannien var det et stort Frem
skrid, da man i 1931 fik bygget en heil 
ny Vindkanallype, hvori Modellen (som 
Regel en eller anden Del af en Flyvema
skine) kunde prnves i en Luftstrøm al' 
kom p ri m e ret Luft. Delle havle stor 
Betydning af følgende Grund. Almindelig
vis kan Hesultalel af en Prøve paa en 
Model overføres d i r e k t e til Genstanden 
i fuld Størrelse. !\len naar det drejer sig 
om en Luftstrøm, kræves der en kompli
ceret matematisk Beregning for al kunne 
overføre Hcsultatel til Genstanden i fuld 
Størrelse. Det er Grunden til, at man kon
struerede en Vindkanallype, hvori der be
nyttes ko 111 p r i m e r e t Luft. 

Vindkanalen er 5,18 I Diameter og ca. 15,24 lang. Flere af de videnskabelige U 
søgeiser vedr. Konstruktionen af »Shetland« Flyvebaaden er foretaget i denne Vi, 

Der anvendes et indvendigt Tryk paa 25 
Atmosfærer, og for at kunne holde til del
le vældige Tryk, er Vindkanalens Staal
konstruklion meget solidt bygget. Det 
fulde Luf'lryk kan lih·ejebringes paa en 
Time ved Hjælp af tre Pumper, der hver 
drives af en 400 HK Eleklromolor. Naar 
det nødvendige Lufttryk er opnaaet, sæl
les Lufen i Vindkanalen i Bevægelse med 
en Hastighed paa ca. 100 km/T. 

Ved Hjælp af elektrisk Overføring kan 
Kontrollanten ved Instrumentbordet aflæ
se de Kræfter, der paavirker Modellen in
de i Vindkanalen. 

Vindkanalens Dør vejer flere Tons. Tre Kompressorer frembrlnqer Luft 



vemaskinedel til Undersøgelse 
i Vindkanalen. 

1tland« Traflkflyvebaad. 

»Bikagen«, ~som sikrer en: ensartet 
Luftstrøm. 

Propellen som frembringer 
Luftstrømmen. 

cf-PumAnt-hn•rf•f- hvn• L11fffo.vlr nn Lnff'h:,ct-lnhAII lrnnf'rnller.._,._ Knntrnlbnrdet !:et fra Vindkanalens ene Ende. 



Med norske fly gere paa kontinentet 
Et smukt Billedhefte udgivet af Det norske Luftforsvar. 
Det sælges til Fordel for Luftforsvarets Hjælpefond. 

D ET norske Flyvevanben har udgivet 
et stort Billedhefte, som viser de 

norske Flyveres Deltagelse i Kampene 
paa det vesteuropæiske Kontinent, og det 
smukke Billedhefte giver el udmærket 
Indtryk af den Indsats, som norske Jager. 
flyvere har gjort for at hjælpe med ti( 
Europas Befrielse fra de tyske Nazisters 
Aag. 

Den norske Jagerflyverstyrke i Europa 
var formeret som to Eskadriller (331. og 
332.). Den 1. November 1943 blev Eska 
drillerne knyttet til 2. Tactical Air Force 
og o(>ererede fra nu af som en norsk Fly
verafdeling 132. (N) Wing. Denne bestod 
af 4 Eskadriller, hvoraf de to var nor
ske. Med Basis i England deltog den nor. 
ske Jagerafdeling en Tid lang i Eskorte. 
ring af Bombeluftfartøjer og Angreb al 
Mani paa Jorden (Luftfartøjerne var ud. 
styret med 250 kg Bomber), og Manlene 
var Broer, Jernbanetog, tyske Bilkonvojer 
Ill. m. 

Den 20. August 1944 blev Afdelingen 
flyttet over Kanalen til Frankrig og del
tog derefter i hele Fremrykningen gen• 
nem Belgien og Ilolland, lige i Hælene 
paa de •sejrrigt • vigende tyske Tropper. 
I Slutningen af April 1945 gik Turen til -

ETERNIT 
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bage til England, og i Midten af Maj kom 
de tapre norske Flyvere hjem til deres 
eget Land. 

De norske Jagerflyvere opnaaede noget 

TA.G OG VlEGBEKLlEDHIHG 

FABRIKERES AF: 

under Krigen. Her er deres Nedskyd
ningsresultater: 

252 fjendtlige Maskiner nedskudt 
42 fjendtlige Maskiner sandsynligvh 

nedskudt 
143 fjendtlige Maskiner beskadiget. 

lait 437 
Endvidere 2 tyske U-Baade sandsynlig. 

vis sænket, 1 U-Baad beskadiget og 7 u. 
Bande angrebet med godt Resultat. 

Det norske Flyvepersonel fik ialt til
delt 528 norske, 170 britiske og 7 ameri, 
kanske Uekoratiooer, ialt 705 Udmærkelser. 

Vi kan paa det bedste anbefalE 
•Flyves Læsere at købe det smukke o~ 
interessante Billedhefte, bl. a. fordi man 
derved støtter en god Sag. Hele Indlæg• 
ten ved Salget gear nemlig III faldne nor• 
ske Flyveres Efterladte, 

Billedheftet koster Kr. 2,50, og ved Ind
sendelse af delle Beløb til FL YV's For
ing, Veslerbrogade 60, vil Heftet blive 
Dem tilsendt. De kan ogsaa købe Heftet 
hos Deres Bladhandler !!lier Boghandler. 

* Erik Lagerqvisl: Att teekna flygplan. 
Pris d. Kr. 4,60. 

EN nyttig lille Bog for den, der enten 
for sin Fornøjelses Skyld eller af 

mere vre~tige Aarsager skal kunne tegne 
en Flyvemaskine. Bogen giver, ved Skit
ser af Detailler og hele Flyvemaskiner, en 
udmærket Vejledning i denne specielle 
Form for Tegning og den kan anbefales 
alle vore Model- og Skalabyggere som en 
god Hjælper til Arbejdet. Den faas fra 
FLYV's Forlag, Vesterbrogade 60, Kbhvn. V. 

.. . ·"'''' . 

DANSK ETERNIT FABRIK A/s, AALBORG - SALGSKONTOR: OTTILIAVEJ 18, KØBENHAVN VALBY. *CENTRAL 3785 
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Amerikansk Flyvning i Dag og i Morgen 
Foredrag af Redaktør Povl Westphall i DKDAS 

En uf de populære umerlkunske Sportsmusklner »Ercoupe«, 

MED ovennævnte Titel holdt Redaktør 
Po v I W es t p h n 11 et meget in

teressant Foredrug i Del kongelige Dan
ske Acronauliske Selskab Fredag den 8. 
Marts. Hedaklor \Veslphall skildrede paa 
en overordentlig livlig og fængslende 
:\luade de nwnge Indtryk fra sin nylig 
afslutlede 32.000 Kilometer lunge Hejse 
i de forenede Sinter. U.S.A. er afgjort 
forud paa Flyvningens Omraade, sagde 
Hed. Wcslphall. Den amerikanske Luft
trafik er encstaacnde og overvældende; 
paa New Yorks Lufthavn, La Guarclia 
Field, er der Timer paa Dagen, hvor der 
starter og lander en Flyvema~kinc hvcrl 
Minut. Om et Par Aar vil denne Lufthavn 
blive afløst af ldlewild Lufthavn, el 
Projekt til 30 l\Iillioncr Dollars. En 
fremsynet Mand, Mr. W i 11 i a m Z e c
k c n do r f f, mener at New Yorks Luft
havn bør ligge midt i Byen, og han forc
slaar at bygge en mægtig Platform paa 
1000X600 m i Kvartererne mellem 24. og 
71. Gade samt !l. Avenue og Hudsonflo
den. Projektet vil komme til at koste 12 
Milliarder Dollars. 

Af de Trafikluflfartøjer, der anvendes 
paa de amerikanske Ruter, er de 90 pCt. 
Douglas D.C.-3, Resten er hovedsageligt 
Typerne Skymaster, Martin og Consolida
tccl. Priserne paa Luftruterne er betyde
ligt lavere end i Europa. Fra New York 
til San Francisco betales for Bumleruten 
ca. 500 Dollars og for Ekspresruten 15 
Dollars mere. Gennemførelsen af Turen 
varer 18 Flyvetimer. Der er en udsøgt Ser
vice om Bord, og Serveringen af Maalti
der stnar ikke lilbnge for noget første
klasses Hotel. 

Redaktør Weslphall havde besøgt en 
Del af de store Flyvemnskinefabr ikker, og 
hun omtalte nogle nf de Typer, der var 
under Fremstilling. Firmaet Hepublic 
Aviation var ved at bygge .Tct-.Jagcre til 
,\flosning af •Thunderbolt • ; endvidere 
havde det travlt med at bygge en af de 
mest interessante Trafikflyvemaskine
typer, som var beslilt af Pan Amcrican 
Airwnys. Typen hedder •Hegnbuen • , den 
er udstyret med fire 3.500 HK Motorer, 
~om giver den en Marchhastighed paa 
H50 km /T. Den faar tryktæt Kabine til 
Flyming i en Højde paa 12.000 m, og 
clen kan medføre 40 Passagerer. 

Boeing Fabrikkerne dækkede el væl
digt Omruade, og de havde en Arbejds
styrke paa 80.000 l\Innd. De var i Gang 
med Bygningen af en Atlanterhavsluftli
ner, C-97 •Slratocruiser • (4X3.500 HK), 
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som bl. a. skal anvendes af det svenske 
Luftfartselskab SILA. Hvert af dis~e 
Luftfartøjer kos.ler 7 Millioner danske 
Kroner. 

Douglas bygger 15 •Skymaster , om 
Mnnneden. Den Type, som Firmaet ven
ter sig meget af, er Dougla D.C.-8. ~lo
loren er anbragt agterude i Kroppen og 
den driver to modsat roterende Propel
ler, anbragt i Halen. 

Lockheed arbejder paa at bygge en ny 
Jet-Jager {Lil Afløsning af •Shooting 
Star•) . I Los Angeles var Kaiser-I-Iughe~ 
ved at lægge sidste Haand paa Bygnin
gen af Verdens. storsle Flyvemaskine, 
Flyvebaadcn •Hcrculcs •, ~om faar en 
Fuldvægt paa ca. 200 Tons. Den skul an 
vendes som Fragtflyvemaskine og kan 
medføre 60 Tons betalende Lasl. Den \'ar 
oprindelig beregnet til al skulle anvendes 
til Troppetransport og kunde som saadan 
medføre 400 - fire Hundrede - Passa
gerer. 

I det hele taget var det tore Trafikfly
vemaskiner, som kunde rumme 80- 225 
Passagerer, som dominerede indenfor den 
civile Flyvemaskineinduslri. 

Om Flyvningens øvrige Grene nævne
de Foredragsholderen, at Modelflyvnin
gen i høj Grad præger Skolerne, ligesom 
Svæveflyvningen stnnr højt i Kurs ved 
l(ollcgierne. 

U.S.A. er Sportsflyvningens Land, og 
mange Fabrikker arbejder paa at kunne 
tilfredsstille den Efterspørgsel efter Pri
valflyvemaskiner, som allerede er be
gyndt. lait er der 34 nye Sporlsflyvema
skinetyper under Bygning i U.S.A., og 
Priserne ligger lige fra !l!l5 Dollars (Pi
per Cub Skycycle) til flere Tusinde Dol
lars. En af de Typer, som man venter 
sig mest af er den tosædede ,Ercoupec, 
der bl. a. har været anvendt under Kri
gen til Forbindelse og Observation. Tu
sinder og aller Tusinder vil have Sports
flyvercerlifikat, og hertil kræves mindst 
28 Timers Flyvning. Taleren omtalte en 
Hække andre Sporlsflyvcmaskincr, som 
i de kommende Aar vil præge Markedet, 
og nævnede hvad de koslede, og hvad de 
kunde præstere. 

Det ypperligt holdte og vellilrctlelagle 
Foredrag hilstes med stærkt Bifald ur 
Tilhørerne i den tætfyldte Sal. 

I Tilslntning til Foredraget vistes lo 
gode Film: en om Svæveflyvning og en 
pragtfuld Farvefilm om Kampen om Aleu
terne. 

Faldskærmen redder 

50.000 Menneskeliv 
Irvin-Faldskærmens Ophavsmand, L es

i i e I r v i n, hvis Faldskærme under den 
anden Verdenskrig har været benyttet ni 
R.A.F_ i 99,9 pCt. af alle Tilfælde, for
tæller FLYV, at der paa de Allieredes Si
de blev reddet 30.000 Menneskeliv ved 
Faldskærmens Hjælp. Leslie Irvin, som 
havde organiseret et System af Fabrik
ker til Fremstilling af Faldskærme i Eng
lahd, hjalp ogsnn med til at starte en 
Fabrik i Indien, og denne blev en af de 
største Virksomheder for Fremstilling al 
Faldskærme i Verden. Pau denne indiske 
Pabrik blev der bl. a. fremstillet nogle 
Skærme til Brug for Nedkastning nf For• 
syninger til Tropperne i Birma, og en 
Overgang var Behovet saa stort, at der 
blev fremstillet 1000 Faldskærme om Da
gen. 

Leslie Irvin opfandt den ikke-automa• 
tiske Faldskærm i 1919, han demonstre
rede selv, at man udmærket godt kunde 
betjene et Udløsergreb under Faldet, o~ 
han væltede derved den Teori, som hid
til havde været gældende, at et Menneske 
mistede Bevidstheden under Faldet. Ir
vin har selv foretaget 350 Faldskærms
udspring. 

Luftfartsinspektør 
ved Luftfartsvæsenet 

Ved Statens Luftfartstilsyn bliver 
der en Stilling ledig som Luftfarts
inspektør. 

Luftfartsinspektøren, der man være 
en moden Mand, vil faa til Opgave nt 
føre Tilsyn med den civile Flyvning og 
herunder behandle Spørgsmaal vedrø
rende Ccrtifikntuds.tedelse, l(onccs
sionsanliggender, internationale Luft
fartskonventioner, teoretiske og prak
tiske Flyveprøv!!r for Certifikatansø
gere, Undersøgelse vedrørende Havari
rapporter o. I. 

Ansøgere maa være i Besiddelse af 
Førercertifiknl til Flyvemaskine i of
fentlig Lufttrafik eller have tilsvaren
de Flyveuddannelse og flyvemæssige 
Erfaringer saml have gode Sprog
kundskaber, navnlig i Engelsk. 

Ansøgninger om Stillingen stiles Lil 
Direktøren for Luftfartsvæsenet og 
indsendes til Statens Luftfartstilsyn, 
Ny Kongensgade 15, hvor Oplysninger 
vedrørende Lønforhold kan fans. 

Fly,nlngens F or,lkrlnger - Alle ForsikrInger 

A. JESSEN & CO.s Eftf. 
Assurandører 

V. Thomsen Otto Thomsen 

VESTERPORT 
C. 9189 - 9596 

Mldlertldlg Adresse: Hammerlchsgade I• 



SKANDINAVISK AERO INDUSTRI Afs 

Flyvemaskiner, Flyvemateriel, Reservedele 

Salgskontor for KZ-Aero A/s 

General repræsentant for: 

Alrcraft Materials Ltd., London 
England 

KOG Instruments Ltd., Croydon: 
England 

Airscrew Ltd., Weybridge 
England 

Rotol Ltd., Glouchester 
England 

Rolls Royce Ltd., Derby 
England 

KZ-Flyvemasklner og Reservedele 

Materialer og Tilbehør til Flyvemaskiner 

-Flyvemaski nei nstru menter 

Flyvemaskinepropeller 

Flyvemaskinepropel ler 

Flyvemaskinemotorer 

Armstrong Siddeley Motors Ltd.: Flyyemaskinemotorer 
Coventry, England 

Hawker Aircraft Ltd. Flyvemaskiner 
Klngston-on-Thames, England 

Salgskontor: Vestergade 26, København K. 
Telefon: C. 7361 . Telegram: Scandaero 

Hovedkontor og Fabrik: KZ-Aero A/s 

Sluseholmen, København SV. 

Telefon: Eva 8080 . Telegram: Scandlco 
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Et Møde paa Højfjeldet. Skiløberen med Hund 
og Pulk møder Flyveren paa Højfjeldet, 

-
-

Spilstart med Grunau Baby i Højfjeldet. 

IDemm og Grunau Baby paa en lølagl Sø 

Svenskerne vil svæveflyve 
i Fjeldene. 

I Sverige har man nu vendt Blikket mod 
de Muligheder, der findes for al svæ

veflyve i Fjældene. Som med de fleste 
andre Ting - findes der heller ikke 
Knaphed paa denne Vare i Sverige. Det 
ser dog ud til, at det først i den senere 
Tid rigtig er taget op til Overvejelse, 
hvilke Muligheder for Svæveflyvningen 
der her findes. 

Imidlertid har lo Instanser fornylig sat 
sig for at gøre en Indsats, for hvilke nye 
Muligheder for svensk Svæveflyvning, der 
findes i Fjældene. 

K.S.A.K. har tildelt Indehaveren af den 
svenske Vnrighedsrekord, Gymnastikdi
rektør Karl-Erik Ovgård en Sum pnn Kr. 
1200.- for at undersøi::e de vertikale 
Luftstrømninger i de svenske Fjeldlrnk
ter, specielt er det de endnu uudforskede 
saaknldle Monzagotlen (Luftbølgedannel
ser), og i det hele taget de meteorologiske 
Forhold i Fjeldene, der skal udforskes. 
For at opnaa et tilstrækkeligt stort stati
stisk Materiale skal Undersøgelserne 
strække sig over 2 Aar. 

Endvidere har Ostersunds Flygklubb i 
Slutningen af Marts planeret en Undersø
gelse af Svæveflyveforholdene i Fjeldene 
i Jiimllnnds Len, og her skal Direktør 
Ovgård virke som Gruppechef og indlede 
sine Studier. 

Det er dog ikke alene de meteorologiske 
Studier Ostersund Flygklubb har beskæf
tiget sig med. De har taget Initiativet og 
projekteret et Turist-Udflugtssted, hvis 
Kerne skal ,være en moderne Flyveplads 
med store Startbaner m. m. og Hotel
bygning. Det er Issjodalens Fjeldplateau 
i Jiimtland, der er pnntænkt som Stedet, 
og Planerne, som er store og gennem
tænkte, gaar ud pna at skabe et Sted, 
hvor Turisterne for det første hurtigt -
bl. n. gennem Luften kan komme til, og 
ved Siden af glimrende Muligheder for 
Fjeldture og Vintersport i naturskønne 
Omgivelser, skal give dem Lejlighed til 
at kombinere dette med Flyvesport - ho
vedsagelig Svæveflyvning. 

Man regner med paa denne Mande 
yderligere at popularisere Svæveflyvnin
gen, idet Folk som ikke mener at ville 
hellige denne en hel Ferie, her paa glim
rende Mande kan kombinere det med an
dre Ting. 

Planerne, som er modtaget med Inter
esse af den svenske Dagspresse, er som 
sagt meget omfattende. De er udarbejdet 
nf Ingeniør Ernst Nilsson i Kontakt med 
Formanden for Ostersunds Flygklubb B. 
Bjuggren, og Resultatet man imødeses 
med stor Interesse. 

* Svæve- og Militærflyvning 
En Ting, der har været meget delte Me

ninger om, nemlig hvor stor Betydning 
Svæveflyvningen har som Forskole til Mi
litærflyvning, har Svenskerne nu snt sig 
for at undersøge. 

Et saakaldt D-Kursus, som egentlig var 
planlagt allerede i 1945, vil finde Sted 
paa Ålleberg i Sommer fra 4.-13. Juli. 
Det er et Kursus i den højere, for ikke at 
sige højeste, Svæveflyvning. 

Kurset er beregnet for 20 Mand, og føl-

gende Betingelser stilles til Ansøgerne. D, 
skal opfylde de Krav, der stilles for a 
kunne blive oplaget som Flyveaspirante 
i Luftvaabnet. Videre skal de have minds 
C-Diplom, være mellem 18 og 21 Aar 01 
villige til at træde ind i Luflvnabnet son 
Flyveaspiranter i 1947. 

Kurset, der bl. a. vil komme til nt om 
fatte sanvel Instrument- som Avanceret 
flyvning vil til Dels foregan i Motormn 
skiner. 

Som en Afslutning paa Kurset vil de 
den 14. Juli blive afholdt en Opvisnin1 
pnn Ålleberg. 

I 1947 vil de san blive optaget paa de1 
militære Flyveskole og efter endt Uddnn 
nelse vil der være et Sammenlignings 
grundlag, som forhaabentlig vil give si1 
Udslag i forøget Interesse for Staten ti 
yderligere at støtte Svæveflyvningen. 

Bart -

* 
Svæveflyvning i Snestorm 
Aarhus Svæveflyveklub nu bedre udruste 
end nogen anden Flyveklub i Danmark 

S V ÆVEFL Y.VNINGENS Pionerer syne: 
gjort af et særligt Materiale. Hvor de 

drejer sig om nt komme til Vejrs med d, 
spinkle Planer, udnytter de gerne enhve1 
Chance og trodser Elementernes øjeblik 
kelige Uvilje. Med en Dygtighed og Dri 
stighed, der ofte virker imponerende, be 
tror de sig til de højere Luftlag. 

I en forrygende Snestorm indviede Aar 
hus Svæveflyveklub for kort Tid siden sii 
nye Flyveplads paa Skejby Mark. De 
er den tidligere R.A.F. Flyveplads, og de 
er ensbetydende med, at Aarhus-Svæve 
flyverne i Dag staar bedre udrustet ene 
nogen anden Svæveflyveklub i Danmark 

I Overværelse af Repræsentanter fo1 
Aarhus Byrand og bl. a. Oberstløjtnant h 
Cour-Petersen fra Militæret blev Klubben: 
to Skoleglidere halet ud i Sneen. Flyvele 
der John Wetlesen havde bestemt, at Gæ
sterne skulde fan et godt 'Indtryk af 
hvorledes man arbejdede i en modern1 
Svæveflyveklub, og trods Snestormer 
startede han en af de lette Skoleglider1 
og forsvandt i Snetykningen for Øjnem 
af de forbløffede Tilskuere. Med Kompas 
set i en Snor om Halsen foretog den dri 
stige Flyveleder tre Starter og gik et Pai 
Gange op i flere Hundrede Meters Højde 

Under Krigen var det forbudt at foreta 
ge Svæveflyvning over jydsk Omraade 
men Medlemmerne brugte Tiden til a t 
bygge to nye Skoleglidere og to Over• 
gangsplaner af •Grunau Baby-Typen• 
Alene paa de to Skoleglidere har Med· 
lemmerne ofret 7000 Arbejdstimer, me. 
dens Overgangsplanerne har kostet end
nu mere Arbejde, saa man forstaar, at de1 
er blevet arbejdet med Energi og Flid 
Krigens Anr. 

Aarhus Motor Co. har foræret Svæve
flyveklubben Danmarks første speciellE 
Svæveflyver-Startspil, og fra Militærel! 
Side blev det udvirket, at Klubben fik Lo, 
til at benytte den fine Flyveplads pas 
Skejby l\lnrk. Oberstløjtnant la Cour-Pe
tersen begrundede sin Interesse for Svæ. 
veflyvningen/ dermed, at den ogsaa havdE 
betydelig militær Interesse. Der forband• 
les nu med Udenrigsministeriet om en 
Overtagelse af den store Hangar pas 
Pladsen, der fra R.A.F. var overgaaet til 
Staten. 



De nordiske Modelflyveregler 
Danmarksmesterskabeme pr. 1. Januar 1946 

QFTER de nye nordiske Regler ser Re
CJ kordskemaet for Flyvemodelrekorder 
1d som vist nedenfor. Det adskiller sig en 
tel Del fra det tidligere danske, idet de 
nasser og Kategorier, hvori der nu kan 
ættes Rekorder, er væsentlig andre enJ 
idligere. Derfor bringes dette Skema, 
aa man kan blive klar over de f6rskelli
:e Rekordmuligheder. I Maj-Nummeret 
,kal vi bringe en Oversigt over de sidst 
tnerkendte Danmarksrekorder efter det 
:amle Skema. 

I dette Skema har Bogstaverne følgende 
3etydning: M er Flyvemodeller i al Al
nindelighed. Rekorderne herudfor er alt
aa absolutte Rekorder. A er Svævemodel
er. Rekorderne udfor A er Grupperekor
ler for Svævemodeller. Rekorderne udfor 
U-A6 e Klasserekorder for Svævemodel. 
er. Paa tilsvarende Maade er B Gruppe
·ekorder for indendørs Gummimotormo-

deller. Bl-B3 er Klasserekorder for Inden
dørs Gummimotormodeller. C 'er Gruppe
rekordei: for Udendørs Gummimotormo
deller. Cl-C5 er Klasserekorder for Uden
dørs Gummimotormodeller. D er Gruppe
rekorder fo Gasmotormodeller, d .v.s Ben
zin- og Dieselmotormodeller. Dl-D5. er 
Klasserekorder for Gasmotormodeller. E 
er Rekorder for Specialmotor-Modeller. 

De Rekorder, der er anført, er saadan
ne, som har kunnet overføres fra det 
gamle Skema. De aabne Ruder betegner 
Rekordmuligheder, som endnu ikke er 
udnyttet. Her er altsaa nogle •billige • Re
korder at sætte. 

• 
Anmrkn. De nordiske Modelflyveregler 

er godkendt af den nordiske Samarbejds
komite, men er endnu ikke anerkendt af 
de fire nordiske Landes Centralorganisa
tioner for Privatflyvningen. 

Kasel 20 
Lukket Overgangsplan. Indregistreret og 
flyveklar ønskes byttet med Skoleplan 

S. G. eller andet godt Skoleplan -
eventuelt til Salg. 

Viborg Svæveftyveklub 
Th. Brundahl 

Vestergade 10 . Telf. 361 . Viborg 

I Marts Nummeret af FLYV var 
indrykket en Annonce, hvoraf det 
fremgik, at FL YV's Forlag eks
pederede det svenske Blad 

NORDISKA FLYGTIDNINGEN. 
Imidlertid er dette Arrangement 

truffet ud fra forkerte Forudsæt
ninger, og vi gør derfor opmærk
som paa, at FL YV's Forlag ikke 
paatager sig Levering af dette Blad. 

FLYV's Forlag. 

Danmarksrekorderne pr. 1. Januar 1946 
(Under Forbehold af Anerkendelse af de nordiske Regler) 

Kl. Indehaver Klub Model I Tid Distance Hastigh. Højde 

I Dato 
Min. Sek. m km/I m 

M. Wedorf Hansen Sølvfalken FJ-6 76.22,0 I 16/o -40 

I 
Mogens Erdrup OM-F ME-14 86550 8/o -45 
Ikke opstillet 

. 
Niels Hassing Cirrus NH Speedster 55,4 21/7 -39 

A Wedorf Hansen Sølvfalken FJ-6 76.22,0 16/ø -40 
Mogens Erdrup OM-F ME-14 86550 8/o -45 
Ikke opstillet 

Al Henning Jensen OM-F CJP-4 27.48,1 11/o -45 
I. Ingemann Olsen Kbhvn. SHS-1 10750 11/a -41 

A2 Ikke opstillet 
A3 Wedorf Hansen Sølvfalken FJ-6 76.22,0 16/o -40 

Jørgen Oommergaard oz Pluto 32300 7/5 -39 
A4 Peter Christiansen Condor s 12.33,7 17830 20/a -45 
A5 Chr. Zøylner oz CZ-6 06.46,0 2640 6/t -41 
A6 Ikke opstillet 

B Otto Je5persen OM-F 1-18 04.15,2 112/to-48 
Bl Otto Jespersen OM-F 1-18 04.15,2 112/10-43 
82' Ikke opstillet I 

83 Ikke opstillet 

I C P. Kuniss Valby PK-17 18.54,1 4/e -40 
Per Weishaupt OM-F Jumbo 19250 

I 
16/g -40 

Ikke opstillet 
Niels Hassing Cirrus NH Speedster 55,4 91/, -39 

Cl H. Schrøder Hawk HS-47 01.27,0 14/e -38 
Jørgen Mortensen Termik JM-41 5000 I 4/s -40 

C2 Niels Hassing Cirrus NH-15 14.25,4 4000 24/e -39 
es Knud Hartv. Jensen Kbhvn. HKJ-40 7.25,7 19/5 -41 

Richard Jensen OM-F RJ-11 760 21/4-40 
C4 Jørgen Oommergaard oz JO-87 0.42,8 28/4 -42 

Ikke opstillet 
C5 Ikke opstillet 

I 0 Ikke opstillet 
Dl Ikke opstillet I 02 Ikke opstillet 
08 Ikke opstillet 
D4 Ikke opstillet 
05 Ikke opstillet 

E Ikke opstillet 
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Permanente Magneter 
Al.MICA MAGNETSTAAL 

Har De el Magnet-Problem, saa kom fil os 
• . • 09 vore Ingeniører giver Dem teknisk 
Service med Hensyn til Størrelse og Form 

PEERLESS FABRIKKERNE 

Kampsax 

Vi fremstiller Magne
ter til ethvert Formaal 

LAPLANDSGADE 2 
KØBENHAVNS 
TELEFON CENTRAL 124H 

Kampmann, Kierulff & Saxild A./s 

.,., ( IE IL O § IE •.•. 
(LOVBESKYTTET) 

A\§IP 

ENEFABRIKANTl!:R 

IDOIPIE 
er fremstillet i nøje Overensstemmelse med 

Porskrlfteme i B.E.S.A. Specifikation 2 D. 101 

KLAR DOPE 

ALUMINIUM DOPE 

RØD DOPE 
Fortyndlngsvædske samt 
ldentlflc:erln11farver og Spec:lalfarver 

A/s Oll IF.. A\§ IP 
(Spec:lalfabrlk for Nltrocellulosa-Lakker) 

PRAOS BOULBVARD 37 
KØBBNHAVN S. 
TELEFON C. 65, LOKAL 12 as 22 

A/s DANSK SHELL 



--•--DET KONGELIGE DANSKE 
AERONAUTISKE SELSKAB 
Kontor: Nørre Farimagsgade S, Kbhvn. K. 
Tlf.: C. 7260A. Postgiro: 25680. 
Kontoret er aabent daglig Kl. 15,80- 17,SO, 
Lørda11 Kl. 12- 14. 
Generalsekretæren træffes daglig Kl. 12 
- 16, Lørdag Kl. 12- 14. 
Dan • k Luft• port• raad, Adr. D.K.D.A.S. 
Kassereren: Damgaardsvej 27, Klampenborg. 
Postgiro: 60676. 
A • ronautl• k Junior Klab Adr.: D.K.D.A.S. 
Nr. Farlmagsgade S. Kbh. K, 

DANSKE FLYVERE 
Formand: Oberst Tage Andersen, Ll. V~rløse. 

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

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
Kontor: Nørre Farlmagsgade 8, Kbbvn. K. 
Telf. C. 7260A. K UD Kl. 11-18. Postgiro: 25521. 
Fdrmand: 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 Gamst, ,Paradlsganrden•, 

Avedøre pr. Glostrup. Telf. Avedøre GO. 

>Danske Flyvere«s ekstraordinære 
Generalforsamling. 

SOM meddelt i forrige Nummer af 
FLYV vedtog Foreningen Danske 

Flyvere paa sin ordinære Generalforsam
ling at udskyde Valg af Bestyrelse til en 
ekstraordinær Generalforsamling. Denne 
fandt Sted den 13. Marts. Til Formand, 
i Stedet for Oberst T a g e A n d e r s e n, 
der ikke ønskede at modtage Genvalg, 
valgtes Kaptajn H. J. P ag h. Til Be
styrelsen genvalgtes Direktør Au g u s t 
J e n s e n, og nyvalgt blev Fabrikant 
Ryd m an n (Generalsekretær}. Flyve
chef ved D.D.L. V i g g o L. P e t e r s e n 
og Direktør Er n s t G r an z o w. 

Aeronautisk Junior Klub. 

T IRSDAG den 9. April Kl. 19,30 vil 
F:Iight-Sergeant Atkins fra R.A.F. for

tælle om den Undervisning, R.A.F. gen
nemførte i I d e n t i f i k a ti o n af F l Y
v e m a s k i n e r. Foredragsholderen vil 
vise os nogle af de mange tusind forskel
lige Billeder, som benyttedes for at sikre 
den hurtige og rigtige OI;>fattelse af de 
forskellige Typers særlige Kendetegn. 

Desuden er det lykkedes os at faa Re
daktør Povl Westphall til at fortælle om 
>Amerikansk F I y v ni n g i Dag 
og i Morgen•, paa Grundlag af et fle
re Maaneders Besøg i U.S.A. og Canada, 
hvor Flyvning var et af de mest under
søgte Emner. 

Hvis Du har en flyveinteresseret Kam
merat, der endnu ikke er Medlem af 
A.J.K., bør Du tage ham med til dette 
Møde, der holdes paa den polytekniske 
Læreanstalt, Sølvgade 83. 

Husk Navn og Adresse. 
Ved alle Forespørgsler, der kræver Svar 

gennem vor Brevkasse eller direkte, maa 
Indsenderens Navn og Adresse altid an
føres, da vi ellers ikke besvarer eller vi
derebefordrer Henvendelserne. 

Husk derfor: N a v n og A dress e. 

SPORTSFLYVEKLUBBEN. 

Den teoretiske Certifikatprøve, 

D A den teoretiske Del af Certifikatprø
ven for Førere af Privatflyvemaskiner 

efter de af Luftfartstilsynet ansatte Ret
ningslinier ikke er helt smaa, vil det sik
kert være klogt af alle, der i Løbet af 
den kommende Sæson agter at erhverve 
Certifikat, allerede nu at tage fat paa en 
Repetion af Teorien. ,Saa flyver vi• 
bør atter graves frem og grundig stude
res, der er sikkert hos. de allerfleste en 
Del Huller, der trænger til at udfyldes. 

S p o r t s f l y v e k l u b b e n har ladet 
udarbejde et Sæt Opgaver af den Svær
hedsgrad, der maa forventes ved de kom
mende Prøver, og Medlemmerne kan ved 
Henvendelse til Klubbens Sekretariat, 
Borthigsgade 4, Ø, faa et saadant Opga
vesæt tilsendt. Saafremt man, efter al 
have besvaret Opgaven, ønsker denne 
rettet, kan Besvarelsen indsendes til Klub
ben. Nærmere herom vil følge i Forbin
delse med den tilsendte Opgave. 

* 
V ED Sportsflyveklubbens forestaaende 

Generalforsamling vil der igen blive 
udloddet Opsparingspræmier, ialt Kr. 750. 
Præmierne bestaar af: En 1. Præmie paa 
Kr. 500, en 2. Præmie paa Kr. 100, samt 
3 Præmier paa hver Kr. 50. - Deltagelse 
sker efter følgende Retningslinier: 

Fra Nr. 1 til 207, der mindst har 
Kr. 200 i Opsparing, 

Fra Nr. 208- 283, der mindst har 
Kr. 150 i Opsparing. 
ru Nr. 284- 300, der mindst har 
Kr. 100 i Opsparing. 

Fra Nr. 301- 389, der mindst har 
Kr. 50 i Opsparing, 

Fra Nr. 389 og derover, uanset Opspa
ringsbeløbets Størrelse. 

Sportsflyveklubbens Medlemmer har i 
Dag sammensparet Kr. 50.000 i samlet 
Opsparing. 

Sportsflyveklubbens Bestyrelse har 
travlt i disse Dage, Med Udsigten til at 
komme i Luften melder Opgaverne sig i 
hastig Hækkefølge, og Møder og For
handlinger følger Slag i Slag. Arbejdet er 
stort, og Tilrettelæggelserne og 1-orbere
delserne er omfattende; men Bestyrelsen 
haaber at kunne holde Trit med For. 
aarels Komme og har foreløbiR sat sig 
det Mani at lægge ud til aktiv Flyvning i 
Paasken. Maatte disse Forhaabninger bli
ve opfyldt, da vil Sportsflyveklubben op
leve en ,Flyvc-Paaske•, der vil blive 
staaende i Sportsflyveklubbens Historie 
som en af de store Dage. 

Som en Begyndelse har Sportsflyve
klubbens Bestyrelse engageret Løjtnant 
Enfeldt som Flyvf'lærer. Enfeldt har væ
ret Løjtnant i det norske Luftvaaben un
der Krigen og skulde saaledes have gode 
Forudsætninger for at kunne blive Med
lemmerne en god Lærer i den praktiske 
Flyvning. 

Bestyrelsen paatænker at arrangere 
endnu 2 Foredragsaftner med Filmsfore
visning som en passende Afslutning paa 
>Indendørslivet«. Det er Tanken at bede 
Kaptajn Morian Hansen fortælle om Op
levelser indenfor R.A.F. og illustrere disse 
med en Film af et Bombetogt over Tysk
land, og ligeledes bede Løjtnant Clauson
Kaas, der jo har haft mange Oplevelser 

Tegninger 
til 

SVÆVEMODELLER 
udgivet af 

DANSK MODELFLYVER UNION 

Simplex .....•..•..•.. Kr. 0.75 
(D.M.U.1 Begynder-Svavemodel) 
Orlmponlmus (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 

Paas i mange Sports- og Isenkram
forretninger samt fra 

FLYV's FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN 

Vesterbrogade 60 • Kbhvn. V. 

DE HA VILLAND 

,,MOSQUITO" 
SKALA 1:25 

Tegning af spantbygget model 
Pris Kr. 2.85 

"MODEL TEKNIK" 
HVIDOVREVEJ 366 • KØBENHAVN - VALBY 

Tegninger til 
SKALAMODELLER 
i præcis Udførelse med alle Detailler. 

Skala 1: 50. 

BELL P - 59 A Airacomet ... . Kr. 0.85 
FAIREY Barracuda . .. ...... . • 0.85 
ORUMMAN F6F-3 Hellcat. .. . • 0.85 
LAAO 3 (Russisk Jager) ..... . • 0.85 
LOCKHEED Lightnlng ...... . • 1.50 
MOSQUITO IV ............ . • 1.50 
MUSTANG 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. 

FLYV's FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN 

Vesterbrogade 60 . Kbhvn. V. 

FLYV'a Reclaktlo11 
Vesterbrogade 60, Tlf. lS.404 

Redaktør, Kaptajn John Follmann, 
Væmedamsvej 4 A, Tlf. Eva 1295 
Ejvind Christensen (ansvarsh.), 

\resterbrogede 60, Tlf. 18.424 
Annoncepris: 

Rubrikannoncer 40 Øre pr. mm 
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Dansk Svæveflyver Unions 
Journaler og Flyvebøger 

er autoriseret og anbefalet til Anvendelse 
i Svæveflyveklubberne 

Kontrolbog for Startspil Kr. 3.75 
flyvebog.............. • 0.75 
Arbejdsbog . . . . . . . . . . . . • 0,85 

Faas kun fra 

FLYV's FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN 

Vesterbrogade 60 . Kbh. V .. C. 13.404 

Aktieselskabet 

SKARRE HAGE MOLERV ÆRK 
Nykøbing Mors 

Telefon 109 

* 
Kontoret i København 

H. C. Ørstedsvej 28 C - V 

Telf. Central 11.593 

Legetøjsforretningen "Kæphesten" 
Østerbrogade 108. Øbro 3127 x. 

Alt i Byggesæt samt Reservedele fra 
Dansk Modelflvveindustri. 

MIKRO-DIESEL 
7500 

Omdr/Min. 

1/ 10 HK 

Pris Kr. 98.
med Propel 

J, Mikro-Diesel er den mest surt- og driftsikre 
Motor for Modelfly. 

l. Mikro-Diesel har allerede vundet Konkurren
cer I Sverige og Danmark. 

3, Mikro-Diesel kan monteres med Cylinderen 
staaendc eller hængende, 
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KAI NIELSEN 
MEKANISK ETABLISSEMENT 

Kronprinsensgade 8, K. 
Palæ 6628 

som Flyver, om at fortælle nogle af disse 
og ledsage dem med Film. 

Det er vanskeligt at skaffe Lokaler i 
denne Tid; men naar delte er i Orden, 
vil Medlemmerne høre nærmere, og saa 
haaber Bestyrel!,en paa god Tilslutning. 

Endelig minder Bestyrelsen om •Nav
nekonkurrencen« som omtalt i forrige 
Nummer af FLYV og beder om Medlem
mernes Forslag til Navne til vore 4 KZ'er, 
der gerne sk11lde døbes i Pansken. 

m.m. 

* 
Spor.tsflyveklubben har foaet l{oncession 

puu Skoleflyvning og agter sourest muligt 
ut paubegynde Undervisningen. Der er an
luget Lærere og indkøbt Materiel, saa man 
huuber at kunne tage fat i Løbet af Forauret. 

* 
Hjørrinl{ :Motorflyve Klub afholdt Man

dag den 4. Januar m. 20 sin aarlige ordi
nære Generalforsamling paa Forsamlings
bygningen i Hjørring. Dagsordenen i 
lienhold til Lovene. 

Efter at del var konstateret, at Gene
ralforsamlingen var lovlig indvarslet, af
lagde Formanden Beretning, hvorunder 
Bestyrelsen bemyndigedes til at affatte 
og afsende en Protestskrivelse mod de nye 
meget skarpe Heslriklioner vedrørende 
Privatflyvningen. 

Efter l; ormandens Beretning aflagde 
Kassereren del reviderede Hegnskab for 
1945. Hegn kabel godkendtes enstemmigt. 
Den i Efleraaret afholdte Bazar havde 
givet et Nettooverskud paa 5.204 Kr. 16 
Øre. Ca. 30 af Klubbens Medlemmer har 
været medvirkende til delle Hesullat, og 
der udlalles Haab om, at de af Klubbens 
Medlemmer, der ikke har lagt noget per
sonligt Arbejde i Bazarens mange Be
sværligheder, vilde være villige til ol yde 
et større eller mindre Beløb til Inclkob 
af en !\faskine. En saadan Henvendelse 
vil senere finde Sted, og man haaber paa, 
at den vil blive modtaget med Fors laael
se. 

Efter Tur skulde følgende Bestyrelses
medlemmer afgaa: Ingeniør Andersen, 
Politifuldmægtig Landau og Filialbesty
rer Larsen. De blev alle enstemmigt gen
valgt. 

Hevisorvalget blev ligeledes Genvulg. 
Revisoren. llerr Prokurist Johannessen 
fik Bemyndigelse til at antage en Med
hjælper. 

Bestyrelsen bemyndigedes til selv at væl
ge 3 Hepræsenlanter til at give l\lode ved 
Unionens Hepræsentantskabsmode i Kø
benhavn den 24. Maris d. A. 

Af indkomne Forslag var der ingen, 
og under eventuelt var der heller intet. 

Efter Generalforsamlingen vistes nogle 
interessante Film, og ind imellem disse 
var Klubben Vært ved en Kop Kaffe. 

Først Kl. 23 sluttedes der af med god 
Stemning. 

!øvrigt vedtog Generalforsamlingen, al 
Klubbens Formaalsparagraf skal forst:1a5 
derhen, at en aktiv Indsuls skal gøres til 
Forøgelse af Klubbens Fond til Indkøb af 
Maskiner og til at forman Byraadet til at 
anlægge en offentlig Landingsplads ved 
Hjørring, idet aktiv Flyvning først skal 
søges gennemført, naar disse Betingelser 
er opfyldt. 

Aktieselskabet 

DANSK GALOCHE- OG GUMMIF ABRIK 

Kjøbenhavn Køge 

JIU har vi igen Lister i alle Maal. 

- Masser af Byggesæt paa lager. -

Trævareforretningen 
Prinsesse Maries Alle 1 . Vester 5341 y 

Luftfartforsikringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Central 12.793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes af et
hvert Forsikringsselskab, der er tilknyt
tet Poolen, samt OD L's Billetkontorer 

I Dagmarhus og i Lufthavnen. 

Uregelmæssighed i Illadets Ekspe
dition bedes altid reklameret hos Pu.d
uæsenet. Hjælper dette ikke, bedes 
Ekspeditionen underrettet. 



Nye Flyvemaskinetyper 

Miles Oemini. 

Miles Gemini, som er en Videreudvikling af Miles 
Messenger, er et tomotoret, lavvinget Monoplan, 

udstyret med indtrækkeligt Understel. Den har to Cir
rus Minor Il Motorer, hver paa 100 HK, og den kan 
fortsætte Flyvningen paa den ene Motor alene. Den 
kan medføre Brændstof til ca. 6 Timers Flyvning. 

Baade Kroppens og Bæreplanets Konstruktion er af 
Træ, og Beklædningen bestaar af Krydsfiner. Halepar
tiet har dobbelt Halefinne og Sideror. Baade Højderor 
og Sideror er udstyrt>t med Trimklapper, der kan be
tjenes ved Hjælp af Haandhjul. Motorerne er anbragt 
under Planerne, og denne Anbringelsesmaade letter Ef
tersvnet. 

Geminis Kabine har Plads til en Fører og tre Pas
sagerer. Kal!«ien er 1,22 m bred, og Sæderne er anbragt 
Side-om-Side. Der er sørget for en god Lydisolering og 
Ventilation. Luftfartøjet er foruden de alminclt>lige In
strumenter udstyret med Instrumenter til Blindflyvning. 
Den glasdækkede Kabine giver et godt Udsyn for alle 
fire ombordværende. 

[ Kroppens Næse er der indrettet et Bagajlerum. 
Det normale Brændstofforbrug leveres fra to Tanke, 
der er anbragt i Bæreplanerbe. Luftfartøjet kan udsty
res med Ekstratanke. 

De vigtigste Data for Gemmi er følgende: 
Spændvidde 11,02 m, Længde 6,78 m, Højde 2,29 m, 

Hiulenes Sporvidde 3,33 m, Kabinens Bredde 1,22 m, 
Planareal 17,74 m2. Største Hastighed 240 km/T, l\larch
hastighed 208 km/T. Startstræknine i 5 m Vind 110 m. 
Længste Flyvestrækning (i stille Vejr med 165 l Ben
zin) er 830 km; med 273 l Benzin er Flyvestrækningen 
1312 km (i stille Vejr). Tornvægt (med fuldt Udstyr) 
866 kg, Fuldvægt 1360 kg. 

Gemini kan indrettes til Anvendelse som Ambulance
flyvemaskine med Plads til en Baare foruden Flyveren 
og en Sygeplejerske. C 

apt. 

Indrykket som Led i Oplysningsarbejde for Fly-oelnteresserede 

af 

INTAVA AVIATION PRODUCTS 
SANKT ANNÆ PLADS 13 - KØBENHAVN K. 

Repræsenterende 

DET DANSKE PETROLEUMS AKTIESELSKAB 
og VACUUM Oll COMPANY A/S 

F. l. SMI DTH & CO. '/s VESTERGADE 33, KØBENHAVN · C. 609B· 
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En af DDL's flyvende VIKINGER 

DDL's VIKINGEFLAADE: 
Boeing B-17 DFA : Stig VIKING i Drift 
Douglas DC-4 DDA: Dan (( ventes i April 

(( DDE : Rolf (( ventes i April 
DC-3 DCA : Arv (( i Drift 

(( DCE: 
(( DCI : 
(( DCO: 
(( DCU: 
)) DCY: 

FLYVEMASKINER 

FL YVEMASKINEDELE 

INSTRUMENTER 

Gorm (( i Drift 
Sejr (( i Drift 
Sten (( i Drift 
Tor (( i Drift 
Ulf (( ventes i April 

PROPELLER 

LUFTFOTOGRAFIAPPARATER 

FL YVEMASKINELÆRRED 

LETMETALLER 

K. L. G. TÆNDRØR 

IL TAPPARATER 

ALFRED RAFFEL A/s - KØBENHAVN 

PRIS 
Pr. Aargaog Kr. 8,00 
1>r. Nummer 60 Øre 

FARVERGADE IS . CENTRAL 639S 

. B,IVIND CRRIBTENBBN 
BOGTRYKKERI & FORLAG 
Vesterbro11ade 60 • Khbvn. V. 
Telt. 13.40-4 . Poet11lro 21.1124 



• 

1946 • e. Aøg. 
PAI$ 50 øAE 



Vi præsenterer Aerocar Serierne 
Kan ogsaa leveres med Skiunderstel eller som Søluftfartøj. 

For første Gang præsenteres et lille, tomotoret Luftfartøj med en Luftliners Komfort 
V. P. Propeller - indtrækkeligt, pneumatisk, trehjulet Understel ,_ fortræffeligt Udsyn - let 
Adgang til Kabinen - stor Ydeevne - stor Marchhastighed - smaa Driftsomkostninger. 

Spændvidde 12,8 m, Længde 7,8, Højde 2,5 m. 
Major Motor: To Cirrus Major 150 HK Motorer 
- største Hastighed ved Jorden 257,6 km/T. 
Marchhastighed (65 °lo Motorkraft) 225,6 km/T. 
Stigehastighed 365 m pr. Minut. Stigeevne ved 
Jorden med een Motor 60 m pr. Minut med fuld 
Last. Startstrækning 137 m. Afløb i Landingen 
ved Anvendelse af Bremser 110 m. Fuldvægt 
1790 kg. . 
Minor og Junior Motorer: To Cirrus Minor 

100 HK Motorer - største Hastighed ved Jorden 
225,6 km/Tog 209,6 km/T. Marchhastighed (65 °lo 
Motorkraft) 190 km/T og 177,6 km/T. Stigeha
stighed 240 m og 180 m pr. Minut. Fuldvægt 
1565 kg. 
Major og Junior kan medføre 6 og Minor 5 Per
soner paa kortere Strækninger. Udstyret til læn
gere Flyvninger kan Luftfartøjet med Major 
Motorer medføre Flyver, to Passagerer og en 
Del Bagage over en Strækning paa ca. 1600 km. 

nv e er vor I us rere e roe ure. d I d k R t t og u en an s e epræsen an er. 
Sk · ft ·11 t' d B h 111,:rrr,: M,n ;mødem gerne Fo,esp•""'" ,,. hjemllge 

PORTSMOUTH AVIATION LIMITED , ·· I I THE AIRPORT, PORTSMOUTH, ENGLAND 
Telegr.-Adr.: Balmurlux, Portsmouth, England 
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DET KONGELIGE DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB 
DANSKE FLYVERE - DANSK MOTORFLYVER UNION • DANSK SVÆVEFLYVER UNION 

Nr. 5 

D ANSK SportsflyVM/11,g skulde oo 
efterhaa,nd(J11, faa saadalnne Be

tingelser, at 11i 'Uden for stor Pessir 
misme kan se ffl Fremtid i MØde, 
h11or danske Fly11ere paa lige Yirkaar 
med svenske og norske kan hæ11de sig 
i internationale Konkurrencer. Yi 
skulde gerne 11ærc naaet saa 11idt i 
h11crt Fald til Olympiad(/11, i London 
om to .ti.ar. 

FLYY ltar imidlertid fØ'r peget 
paa, hvor tving nde nødvendigt det 
er, at Regerin.Q og øverste Myndighe
der viser de pkonomislce og praktiske 
Spprgsmaal, der 1liU, dulcker op, vir
kelig Forstaaellj_e. Sportsflyverne maa 
tørst og fremmest hooe et Sted at 
11ære, et Sted, lwor de er sig selv 
uden at genere andre. 

Det er meget godt, at man giver 
Koncession til Slcoleflyvning, men 
man har saa sandelig ogsaa en For
pligtel.qe overfor de Mennesker, der 
erhvorver Certifikat til at slW,be Mu
lighed for en hensigtsmæssig Udnyt
telse af dette Certifikat. Kastm p 
L1iftltavn, hvor Flyveslrolerne nu er 
gaaet i Gang, kan lc1m være en mid
lenidig Lpsning. Paa længere Sigt 
gaar det ilcke, li.va.d man 11el heller 
iklce er blind for, men hvorfor ilclce 
forspge at faa en Ordning i L1ind
tofte. De mmige ty.qke Flyveplarlser 
fra Krigen maa da. skabe Mulighed 
for, at Militæret kan være andre Ste
der, eller man kan niuligt være der 
paa samme Tid? 

Lm1dtofte er glinirende egnet, lig
ger bekvemt i Hovedstadens Nærhed, 
og Sportsflyverne 11il lcunne boltre 
sig her paa Jorden og i Luften 
uden a.t komme i Konflikt med store 
Tra[-ilomaslciner under Indfly,ming el
ler Start. Hvorfor iklce forspge en 
Udvej her frem for at gaa til kost
bare Ekspropriationer og Nyanlæg et 
andet Sted, som maaske om faa Aar 
af forskellige <kunde maa nedlægges 
igen_ 

FLYY. 

DANSK MODELFLYVER UNION • 

Maj 1946 19. Aargang 

Sportsftyvningen i fuldt Sving 
............................................................ . . . . 
! De nye Koncessioner til Skoleflyvning.-. S . . 
: Sportsflyverne ønsker velegnet Flyve• : 
i plads m~d Mulighed for Oprettelse af i . . 
=••••••••••••••••••• Lufthøjskole. •••••••••••••••••••= 

D ET har kriblet og krablet hos vore 
Sportsflyvere i alle de Maaneder, der 

er gaaet siden Kapitulationen. Det er svært 
at styre sin Længsel efter igen at kommP 
i Luften og erfare, hvad der eventuelt er 
glemt i de lange jordbundne Krigsaar og 
hvor meget nyt, der nu skal læres. 

I de lune Foraa.rsdage søger man ud til 
Kastrup Lufthavn bare for at indaande 
den særlige Atmosfære, der altid findee 
paa en stor Flyveplads. Sportsflyverne slaar 
et Slag ind om Hammer, akkurat som i 
gamle Dage, diskuterer Flyveproblemer og 
ser forelsket og længselsfuldt efter en frem
med Sportsmaskine, der elegant elevaterer 
ned mellem de store Trafikmaskiner, der 
forekommer hØje som Huse i Sammenlig
nil)g, 

Med Mellemrum faar vi Besøg af Rc
prrosen tanter for de store engelske, franske 
og amerikanske Flyvemaskine-Fabrikker. De 
demonstrerer de sidste nye Mocleller, laver 
LuftakrolJatik og boltrer sig langs Grøn
svær og Startbaner med imponerende Silt
kerhed. Der er Øjeblikke, hvor man griber 
sig selv i at forbande Valutapolitik, Økono
miske Restriktioner, Benzinrationering, Re
gering og Luftfartsmynqigheder. - Ja, men 
det er jo dog nØclvencUgt, vi ma.a naturlig
vis først dække Landets Behov af livsvig
tige Raavarer, siger en indre Stemme, der 
minder om Handelsministerens. 

Ja det er saa rigtigt, vi ved dPt, vi ved 
det, har man næsten Lyst til at skrige ud 
som en Haan mod den forjættende For
imrsstemning, men faar dette da aldrig 
Ophør. 

Det lysner trods alt. 

- Jo det gør, siger Stemmen, vi gØr alt, 
hvad der er menneskeligt muligt for at 
Sportsflyvningen kan komme i Gang. Se 
bare der ved den store Hangar. Det er Mo
rian Hansens lille røde KZ-Maskine, der pr 
kørt frem. Eleverne flokkes om Maskinerne, 
alle vil lære det, alle vil være mellem de 
første. 

Og det er virkeligt ved at lysne for de 
danske Sportsflyvere. Vist nok for første 
Gang i tyve Aar har ogsaa en københavnsk 
Klub fa.aet Statens Godkendelse og Luft
fartstilsynets Koncession til Skoleflyvning. 
Det er Sportsflyveklubben. De har allerede 

en KZ fil-Maskine klar til at gaa paa Vin
gerne og faar tre til af samme Type, saa 
hurtigt Fabriken kan levere. 

- Vi havde haabet paa at komme i fuldt 
Sving allerede inden Paa.ske, siger Sports
flyveklubbens Pressesekretær Assurandør 
Thomsen. Men vi naar desværre ikke at faa 
Maskinerne til den Tid. 

- Hvem skal være Leder af Sportsflyve
klubbens nye Skole? 

- Det bliver R.A.F. Flyveren Løjtnant 
Erik Infeld. Han er vist nok et nyt Navn i 
clanske Flyvekrese, men har en straalende 
fin Uddannelse bag sig. Han havde fØr Kri
gen opnaaet almindeligt Sportsflyvercerti
fikat, stak af og tog Turen gennem Sibi
rien til Canada og meldte sig i den norske 
Uddannelseslejr :.Little Norway<. Nu er han 
hjemme igen og parat til at tage fat. I 
vores Flyveskole fa.ar vi yderligere den tid
ligere danske Militærflyver Sergent C. 
Lyngholm Nielsen. 

- HvorledPs med den tPOretiske Prøve? 
- Vi har pna Forlrnand udarbejdet meget 

omhyggelige Planer for Uddannelsen, og 
disso Planer er godkendt af Luftfartstil
synet. Det bliver faktisk saaledes, at vi paa 
Pthvert Ticlspunkt af UddannelsespPrioclPn 
bliver i Stand til at forelægge T,ilsyuet 
hver enkelt Elevs Standprn1kt. Det sker vecl 
Hjælp af et stærkt uclbygget Kontrolsystem. 

Permanent Teorikursus med 
»Sir William«. 

!Øvrigt har Sportsflyveklubhen . i Samar
bejde med de andre Flyveskoler oprettet et 
permanent Teorikursus. Undervisningen fo
regaar hos Bilfirmaet Vilh. Nellemann paa 
Voclroffsvej, der har stillet Lokale til Raa
dighed og under Ledelse af den populære 
»Sir William<. Ham kendPr De da 7 

Jo vi kender >Sir William<, men til Op
lysning for muligt uindviede, skal vi røbe, 
at denne jordbundne Flyveenthu.siast -
han har aldrig selv siddet ved Pinden i en 
Maskine i Luften - er identisk med Kom
munelærer William Nielsen. Hvad han ikke 
ved om Flyvning og Flyveteori, er der over
hovedet ingen Grund til at beskæftige sig et 
Minut med. De vordende danske Sports
flyvere maa paa dette Punkt siges at have 
opn';UI.Elt en stor Begunstigelse. De kan ikke 
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faa nogen bedre Lærer paa denne Side At
lanterhavet, 

Naar Sportsflyveklubbens KZcre stiger 
Lil Vejrs er Planerne tydeligt mærket med 
Kendingsbogstaverne OY-DKA eller DKE, 
DKI, DKO o. s. v. Betegnelsen OY-D er den 
sædvanligt gældende for danske Flyvema
skiner, men morsomt nok er det lykkedes 
Klubben at sikre sig alle K -Benævnelserne. 

KZ-1\faskinerne vil dog næppe blive den 
<•nrstc Type man faar Raadighcd over. I en 
ikke nlt for fjern Fremtid hn.n.bcr man at 
fan 1\Iidlcr til at anskaffe en Række Sports
maskiner af engelsk, amerikansk eller 
fransk Oprindelse. Det er nemlig Hen9ig
t P11, at Klubbens Medlemmer ikke alene 
!dml have A

0

dgang til Certifikatprøver, men 
111utr dette er et lykkeligt overstaact Sta
rlium, skal man til enhver Tid kunne lnanc 
Pllcr leje en Sportsmnskine til en Lymikov
t ur over Skyerne. Det vil dog naturligvis 
nok vare et Par Dage endnu inden man 
k1111 stille Skymasters eller DC 3erc til 
Dh-1position, saa man kan tage hele Fami
liPn med pna en Gang. 

Noget helt andet er imidlertid Problemet 
drn icleelle SportsflY"'eplads. Kn.st111p vil 
rftcrhaamlen ikke være et hensigtsmæssigt 
Stccl for baade Skoleflyvning og Sports
flyvning med den store internationale Tra
fik af Passagermaskiner. 

Lundtofte som dansk Luft-Højskole? 
Det kan i denne Forbindelse ikke være 

nogen Hemmelighed, at man i Sport.<iflyvc
krese saa inderligt havde han.bet paa at 
fan Lundtofte til Disposition indtil clen helt 
rigtige Flyveplads bliver anlagt i Køben
havns Nærhed. Den er imidlertid for Øje
blikket overtaget af Hæren, og clet er et 
SpØrgsmaal om Myndighederne kan give 
Sp011:sflyverc og Svæveflyvere Husly her. 
Det er i hvert Fald ikke noget opmuntrencle 
Perspektiv, at man har beclt Svæveflyverne 
finclc et andet Sted at være, fordi den Han
garbygning de nu benytter, efter Militærets 
Opfattelse, kan anvendes til særlige For
man.I. 

Man skulde dog tro, at Hærens Flyve
tropper fik rigelig Pinds paa det Antal 
cfterlaclte tyske Flyvepladser Landet over, 
som nu bliver indrettet svarende til danske 
Kmv og Formaal. Lundtofte er det helt 
rigtige Sted for Sport.'lflyvcrc. Man vil her 
,·ære i Stand til at starte og lande og boltre 
sig i Luften uclcn at komme til at skære 
cle store Trafikruter til Kastrup. 

Steclet egner sig ogsaa glimrende for den 
Tanke, at indrette en Slags Sportflyvnin
g-rus Højskole, hvor Folk fra Provinsens 
Flyveklubber kunde faa fast Ophold i en 
Manncd, faa baacle teoretisk og praktisk 
Undervisning og rejse hjem med Certifika
tPt i Lommen. Det er muligt, at man rundt 
om i Provinsen vil arbejde med Tanken om 
rn Række Flyveskoler, men det er lige saa 
givet, at Ideen med en samlet Uddannelses
lejr vilde nedsætte Udgifterne til Certifi
kat ganske betydeligt for de mindre Klub
ber. 

Der er al mulig Grund til for Staten at 
støtte Sportsflyvcrnes Interesser. Et illustre
rende Eksempel fra Sverige viser, hvor rig
tigt et saadant Synspunkt vil være. Ved 
Prøverne i .de svenske Flyvetropper viste 
det sig for kort Tid siden, at henved 50 
pCt. af et Antal Elever uden forudgaaendo 
Kendskab til Flyvning dumpede. medens 
man kom ned paa kun 25 pCt. blandt Folk, 
der tidligere havde dyrket Flyvesport. 

w.n.h. 
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REAKTOR EJEKTOR? 
Af Civilingeniør E. Møller Hansen. 

I en Artikel i FLYV Nr. 3 d. A. har Civil
ingeniør Steen Etlwlberg anstillet en Del 

Betragtninger over Terminologien vedrø
rende de nye Former for Frcmdrivniugsmid
lcr til Luftfartøjer, som er fremkommet 
under Krigen, og inddelt dem i følgende 
Grupper efter deres Koustruktion: 

A. Ejclctorer: 
Kanalejektorer, 
Ventilejektorer, 
Motorejektorer, 
Turboejektorer og 
Propel-Turboejektorer. 

B. Ra1ceteje1.torer: 
Væd.ske-Ejektorer og 
Krudt-Ejektorer. 

Denne Opstilling er ret uangribelig ud fra 
tekniske Synspunkter, og i og for sig er 
Betegnelsen >Ejektor< god, for saa vidt 
den har en sproglig Baggrund, der knytter 
ucn til clen Proces, der foregaar i de paa
gældende Fremdrivningsaggregater. 

Imidlertid er U dtrykkct allerede brugt, 
idet det i almindelig teknisk Sprogbrug be
tegner en Dan1pstraalepumpe, der bl. a. an
vendes som Fødevandspumpe til mindre 
Dampkedler. (Ved Il,iælp af en Ejektor kan 
man paradoksalt nok pumpe Fødevand ind 
i den samme Kedel som den, hvorfra Damp
straalen tages.) 

Det danske tekniske Ordfofrnad e i For• 
vejen altfor lille, hvad enl1ver, der har skul
let Sll'ttc Titel pna tekniske Tegninger, IIU1U 

~:tnlle, og det vil derfor være rimrligt, naar 
det drejer sig om at skabe en Betegnelse 
for et nyt Aggregat, da at finde een, cler 
ikke tidligere har været anvendt, saa der 
fremkommer en vi1·kelig Nydannelse i Spro
get. 

Luftfartstilsynet blev i Februar Maancd 
1!)44 af Terminologicentralen opfordret til 
at fremkomme med et nyt U cltryk for do 
omhandlccle Fremdl-ivningsmidler, og efter 
mange Overvejelser valgte man at foreslaa 
U dLrykkct »Reaktorplan« for »Flyvemaski-
11er, hvor Fremdriften frembringes af cen 
eller flere Reaktorer<, d. v. s. Aggl'Cgater, 
der ntlnytter Forbnnndingsprodukterne fm 
en Forbræncling paa en snadan Man.de, nt 
disso efter Blanding med Luft sammen mecl 
dem10 k:L~tcs bagud, hvorved der fremkom
mer en Reaktion, der kan udnyttes til Frem
drift af Flyvcnmskincr, og Udtrykket >Rn• 
kctpl1tn< for »Flyvemaskiner, hvor Frem
clriftcn frembringes af ecn eller flere Ra
ketter<, d. v. s. Aggregater, der udnytter 
Forbrænclingsprodukterne fra eu Forbræn
ding paa en sn.aclnn Maade, at disse - i 
llovedmigen uclcu at blandes mod Stoffer, 
der ikke medføres i Flyvemaskinen - ka
stes bagud, hvorved der fremkommer en 
Roo.ktion, der kan udnyttes til Fremdrift af 
Flyvemaskinen. 

Flyvemaskinerne vil derefter kunne ind-
deles i: 

1. Propellerplaner, 
2. Rea.kt.orplaner og 
3. Raketplaner. 

I og for sig er Forskellen i Fremdriv
ningsprincippct ret ringe for samtlige Frcm
drivningsmetoder, idet der jo i alle Tilfælde 
er Tale om >Rca.ktionsfremdrift« i egentlig 
Forstand. Alle Flyvemaskiner drives frem 

af en Reaktion, der fremkommer ved, at en 
vis Masse kastes bagud med en vis Hastig
hed. Propelleren arbcjcler med Luft alene. 
Reaktoren arbejder med Luft + Forbræn
llingsproclukter, og Raketten arbejder alene 
med Forb1mndingsprodukterne. 

Ordet »Reaktor< kan betragtes som en 
Afledning af det latinske reagere, der bl. a, 
ogsaa kan betyde »virke tilbage paa.« og er 
saaledes ligesom Ordet »Ejektor< knyttet til 
den Proces, der .forcgaa.r i >Reaktoren<, idet 
man kan forklare denne ved at sige, at den 
Kmft, hvormed Luftmasserne kastes ud, 
:i-virker tilbage paa« Aggregatet, d. v. s. har 
en Reaktion, cler driver Flyvemaskinen frem. 

Civilingeniør Ethelberg foreslaar Udtryk
ket >RakctejckLor« anvendt for de Frem
drivningsaggrcgatcr, der udclukkcncle arbej
der med Stoffer, der medføres i Flyve
maski ncn. Dette er efter undertegnedes Me
ning lidt i Retning n.f »dobbelt Konfekt<, 
idet man jo ved en Raket netop forstaar et 
Apparat, der dri,es frem dervecl, at For
brændingsprodukterne fra et Brændstof, der 
sammen med den nødvendige Ilt medføres 
i Raketten, kastes bagud med en vis Hastig
hed. Det vilde derfor være rimeligt, at man 
bibeholdt Ordet Raket for Fremdrivnings
midlcr af denne Art uden at knytte det 
sn.mmen med Ordet Ejektor eller Reaktor, 
og man vil herved samtidig faa et Ucltryk, 
<ler opfordrer til at skelne skarpt mellem 
Reaktorplaner og Raketplaner, hvilket i og 
for sig er lige saa. nødvendigt som at skelne 
mellem Propellerplaner og Renktorplaner. 

E ftcr Undertegnedes Mening bør Flyve
ma.<ikinerne - idet Civilingeniør Ethclbergs 
Inllcleling i det store og hele bibeholdes -
betegnes som følger: 

A. Propellerplaner: 
Drevet af 1. Forbrændingsmotorer, 

2. Forbrrondingsturbi.ner. 

B. Reaktorplaner: 
Drevet af 1. Kanalrcn.ktorer, 

2. Ventilreaktorer, 
3. Motorreaktorer, 
4. Turboreaktorer. 

C. Raketplaner: 
Drnvet af 1. Simple Raketter, 

2. Raketn.ggregater. 

En Flyvemaskine, der drives af Propeller
'l'u rho-Raktorer, som baade anvender Pro
pcllen·irkningen og den særlige Reaktor
virkning, er en Slags Krydsning mellem A. 
og n. Ved smaa llastigheder (under 4-500 
km/T) maa den dog nærmest kaldes et tur
binedrevet Popelierplan, idet Reaktorvirk
ningen her er ganske ringe. 

Det vil, som Civilingeniør Ethelborg an
f Ører, være praktisk at faa Terminologien 
fa.<itlagt. Om dette kan gøres alene ved en 
Diskussion i FLYV's Spalter er vel tvivl
somt, men det kan i hvert Fald næppe skade 
at faa Sagen belyst fra forskellige Sider, 
hvorfor nærværende Forslag ligesom det 
tidligere fremkomne stilles aabent for Kri
tik. Sproget f Ølger imidlertid sine egne 
Love, og selvom man opnaar Enighed om 
visse Betegnelser, er der ingen Garanti for, 
at de vil blive anvendt i almindelig Sprog
brug, og en Diskussion vil derfor let blive 
en Strid om Ord saa.vel i egentlig som over
:ført Betydning. 

E. Mpller Hansffl. 



Sikkerheden over Atlanten 
i internationalt Lys 

FL YV-lnterview med Ekspeditionssekretær Gustav Teisen, 

der ledede den danske Picao-Delegation i Dublin 

EN af de vigtigste Forudsætninger for 
Gennemførelse af den regelmæssige 

Lufttrafik over Atlanterhavet er Sikker• 
hedstjenesten. Ingen finder i Dag paa 9:t 
spørge i Rejsebureauet om der er nogen Ri
siko ved at tage med Toget til Paris eller 
med Skib til New York, medens en ældre 
Dame maaske nok kan være en Smule æng
stelig ved at flyve fra Kastrup paa Besøg 
hos sin Familie i Californien. 

Med de tekniske Hjælpemidler der staar 
til Luftfartens Raadighed i Dag, skulde 
det imidlertid være muligt at naa dertil, at 
Flyvningen paa de store Verdensruter bliver 
præcis lige saa sikker, som det at tage 
Færgen til Malmø eller Toget til E sbjerg. 
Kun faa Mennesker er imidlertid i Stand 
til at gøre sig en virkelig Forestilling om, 
hvilket omfattende Forarbejde og hvor uhy
re Su=er, der skal til. Men Arbejdet bli· 
ver gjort nu -og Pengene, der skal til, bliver 
skaffet ved forenede Anstrengelser fra hele 
den civiliserede Verden. 

Det var med Henblik paa disse kæmpe
mæssige Opgaver, at 800 Delegerede fra 
U.S.A., Canada, Frankrig, N arge, Sverige, 
Island, Danmark, Spanien, Portugal og 
endnu en Række Lande mødtes i Dublin til 
en Konference, der strakte sig over næsten 
en hel Maaned. · 

Konferencens danske Delegation bestod 
af fire Medle=er: Ekspeditionssekretær 
Gustav Teisen fra Ministeriet, Overflyvele
der Kaptajnløjtnant Dalbro, Bestyrer Mos
dal' fra Luftfartsvæsenets Radiotjeneste og 
Overassistent Crone fra den meteorologiske 
Tjeneste. 

FLYV har bedt Delegationens Leder Eks
peditionssekretær Teisen, der iØvrigt ventP-B 
udnævnt til Vicedirektør i Statens Luft
fartsdirektorat, om at give et kort sammen
fattende Rids af Resultaterne og Formaalet 
med Konferencen i Dublin. 

Luftfartsvæsenets Arbejde efter Krigen 
er blevet saa omfattende, at Lederne Direk
tør Knud Gregersen og Ekspeditionssekre
tær Teisen godt kunde bruge en halv Snes 
Timer til i Døgnet til Behandling af Sa: 
gerne. Vi finder Ekspeditionssekretæren 1 
Luftfartsvæsenets Kontorer paa Christians
havns Torv ivrigt optaget af at give Ordrer 
og Instruktioner til Personalet. 

- Aa vær venlig at tage Plads et Øje
blik s~ skal jeg være der ligesom en 
»RØg< siger Gustav Teisen. Og denne Ud
talelse' er karakteristisk for ham. Han maa 
som en >RØg< være alle mulige Steder og 
helst pna samme Tid. 

- Dublin-Konferencen bliver ofte kaldt 
»PIC.AO«, hvoraf ko=er det f . 

- Ja det er rigtigt, det betyder Prov1-
sional biternational civil aviation Organi
sation og blev givet som Udtryk for For
handlingerne i den internationale Luftfart
konvention i Chicago i 1944, som ogsaa er 
blevet tiltraadt af Danmark. Det er i V}r· 
keligheden en Fortsættelse af Forhandhn· 
iern.e i Chicago, der fandt Sted i Dublin. 

Resultaterne herfra skal forelægges, hvs.d 
man paa dansk kan kalde en Ge_neralfo:5am
ling i Montreal i nær Fremtid. Fonnden 
skal der imidlertid finde Picao-Konferencer 
Sted bl. a. i Paris, hvor specielt den euro
pæiske Trafik skal drøftes og i Cairo, hvor 
Problemerne fra de Østlige Middelhavslan
de kommer til Behandling. !Øvrigt var 
Picao's Præsident Dr. Warner ko=et til 
Stede i Dublin 11am Øverste Raadgiver. 

Nødhavn ved Jullanehaab paa Grønland. 
- Der har været Tale om at opdele At

lanterhavet i Flyve-Sikkerhedsomraader og 
Udlægning af Skibe! . . 

- Ja disse SpØrgsmaal blev naturligvis 
drøftet paa Konferencen, der iØvrigt om
fattede baade Undersøgelse af de forskel
lige Lufthavne, Radiotjeneste, meteorologisk 
Tjeneste o. s. v. Skibene De taler om skal 
udstyres med alle tekniske Hjælpemidler. 
Der skal herfra ikke direkte udføres Red· 
ningsarbejde, men ved Hjælp af stationære 
Luftfartøjer, Radio og andet, skal man.hur
tigt kunne tilkalde Assis?Ln.ce fra Skibe og 
fra Stationer paa Land 1 Tilfælde, hvor det 
behøves. 

- Det er et meget stort Apparat, der 
skal sættes i Gang7 

- Det er det, det er en X:rempeopgave, 
og det bliver rasende_ dyrt, men de~ skal 
laves og det bliver gJort. Pengene til det 
skaffes gennem et Fond, som de forskellige 
Lande saa maa indbetale til efter en nær
mere fastsat Ordning. Der var fremsat den 
Tanke at de store Luftfartsselskaber, even• 
tuelt ;ed en ganske ringe Fordyrelse af Pri
serne, kunde skaffe endog meget store Be
løb til Veje for Formaalet. Men Tanken 
syntes ikke rigtig at finde Jordbund. man 
mente at det maatte være en Statsopgave. 

- Hvorledes var Danmark.. Stilling paa 
Konferencen f 

- Jeg synes vi opnaaede det . smukkest, 
Resultat, og jeg tror ogsaa, at vi opnaaede 
at skabe Respekt og Forstaaelse for ~et Ar: 
bejde, der var blevet gjort fra vor Side. V1 
havde jo en ikke ringe Interesse paa Kon
ferencen i Forbindelse med SpØrgsmaalet 
om Oprettelsen af Nødhavn og meteorolo
giske Stationer i Grønland. Et Sted paa 
den sydlige Side af Vestgrønland ved Ju
lianehaab blev saaledes udnævnt til Nødhavn 
paa Ruten fra Island til Labra~or 1'.'ra Ma
rineministeriet har man saa vidt Jeg ved 
allerede sendt Folk til Grønland for at 
overtage de amerikanske Anlæg der finde•• 

40.000 Flyvninger Amerika-England. 
Derudover fik Danmark anerkendt Ka

strup Lufthavn som Hovedbase og Aalborg 
som Reservelufthavn. Lufthavnen i Kastrup 
blev paa Konferencen omtalt som meget fin. 
N aar Sta,rtbanerne bliver forlænget er det 
jo saaledes at de kan tage meget store og 
tunge Luftfartøjer. Men her skal indrettes 
Lysanlæg og en Række tekniske Installntio-

Køb det interessante Billedhefte 
fra det norske Luftvaaben~ Indsats 

i Luftkrigen, udgivet af 
Det norske Luftforsvar. 

Sælges til Fordel for 
Luftforsvarets Hjælpefond 

Kr. 2.50 
Faas i enhver Boghandel eller fra 

FL YV's FORLAG 
Vesterbrogade 60 • København V. 

ner. Det bliver Arbejder til Millionbeløb. 
Det hele er imidlertid i Støbeskeen. Man 

maa jo vel huske paa at det er gan• 
ske nyt og skal organiseres fra BundeI!- a!. 
Men hele Tilrettelæggelsen sker naturhgvis 
for en stor Del paa Grundlag af de Erfa
ringer man fik under Krigen. At det ikke 
kan vr:ire uden Betydning forstaar man, naar 
man hører, at der i disse Aar ble~ for1; 
taget 40.000 Flyvninger fra Amerika til 
England. Nu skal Resultaterne. af de fo~
skellige Konferencer indenfor P1~ao k~ordi
neres, og de ko=ende Forhandlinger 1 Pa
ris vil ogsaa for os blive af den største Be
tydning, idet det her i fØ~ste Række gælder 
europæiske SpØrgsmaal. V1 haaber, at bl. a.. 
oisa.a Russerne vil komme til Stede her. 

- Hvorledes var Arbejdet tilrettelagt 
paa. en aaa. ator Konference, som den i 
Dublinf 

- Det var glimrende organiseret. Irerne 
havde sørget for en Stab af Sekretæ~er og 
Kontorfolk der tog sig af selv de mmdste 
Detailler. De arbejdede baade i Dag- og 
Nathold, og hver Morgen laa en stor Pakke 
Papirer til Gennemsyn paa vort Bord. De~ 
var Referater, Udkast og Forslag o. s. v. V1 
boede ogsaa yderm; komfortabelt. Det smuk· 
ke Slot >Dublin Castle< var stillet til Raa• 
dighed for Konferencen, og vi havde den 
Fornøjelse at blive inviteret til Irlands Præ
sident O'Kelly og Premierniinister de Va.-
lera. . 

Mere tror jeg næppe, jeg kan Bige om den 
Ting i Dag. 

w.n.h. 
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Lufthavnen, et moderne Eventyr 
Døgnet rundt lander og starter Rutemaskiner fra hele Kontinentet I Kastrup 

M ENNESKENES Trang til at rejse, til 
nt studere den Del af Verden, der er 

dom fremmed har til alle Tider været den 
~:unme. l\Cidlerne har blot været forskellige. 
Det var nitid et Pust af det usædvanlig-e, 
naar i gamle Dage Handelsskibe fra fjerne 
Egne af Kloden lagde til i Havnene, og 
den Følelse af at være Verdensdele nær ha1 
til alle Tider fnnet Folk til at betragte Ski
be og Togs Ankomststeder som fornøjelige. 

Det er ikke Spor anderledes i vor Tid. En 
stor moderne Lufthnvn formaar at give en 
en stærk og koncentreret Oplevelse. Det er 
Eventyrernes Eventyr at staa ude i Ka
strup Lufthavn, se de store Trafikmaskiner 
starte og lande, se den stadige Strøm af et 
stort internationalt Publikum, der glider 
forbi som oftest med en ganske let Haand
bagage. De store Kufferters Tid er forbi. 
Aa, man skal jo dog blot være borte nogle 
Dage. 

Flyvepassagerer er lette at kende hvad 
enten de kommer fra Frankrig, Amerika el
ler Danmark. Man kan ligefrem se dette pna 
dem. - Lad mig lige se. I Eftermiddag 
i Pnris, paa Mandag i London og slut pna 
Ugen i New York. 

Der hersker Travlhed i den store, hvide 
Administrationsbygning. I fem lange Aar er 
der ingen der har været interesseret i at 
reparere, male eller pudse op. Nu er ogsna 
de sidste R.A.F.-Folk væk, og de oprindelige 
Beboere, DDL's Administration, Luftfarts
tilsyn, Overflyveledelse og teknisk Tjeneste 
er vendt tilbage. 

Runclt om i Bygningen har Haandvær
kerne travlt med at gøre i Stand, hvidte og 
male, det er dejligt at se. De mange frem
mede Luftfartsselskaber har faaet Kontorer 
i den store Hal. KLM, ABA AOA og kendte 
Ansigter fra før Krigen er vendt tilbage. 

Kastrup Lufthavn er atter blevet et nor
disk Trafikcentrum, ja maaske i betydelig 
højere Grad end fØr Krigen. Henved et 
halvt Hundrede fremmede Maskiner fra hele 
Verden starter og lander derude hver Dag 
og flere kommer til hver eneste Maaned. 
Hvor heldige har vi ikke været at de kilo
meterlange Startbaner blev holdt intakte un-
1 ler hele Krigen. Tyskerne havde jo lo,et 
os, at de vilde sprænge det hele i Luften i 
Tilfælde af Inmsion, men det skete ikke. 
Overrumplingen var aaa 11tor, og de danske 
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Luftfartsfolks Paapasselighed stærk nok til 
at forhindre det. 

Stockholm-Maskinen starter. 
At det imidlertid var Alvor kunde ingen 

,·mre i Tvivl om. Store Huller var blevet 
sprængt rundt om i Betonen og gjort parat 
til nt blive fyldt med Ammunition. Hvor 
vnnskcligt vilde det ikke have været om 
Administrationsbygninger, Hangarer og 
Værksteder var blevet bombet og Ødelagt 
foruden Startbanerne. Nu fik vi Chancen 
for at bevare en af Europas mest moderne 
og bedste Lufthavne ubeskadiget, fik Chan
cen for at være med i Kapløbet om Luft
trafiken og kunde faa Maaneder efter Ka
pitulationen byde de første Atlanterhavs
maskiner velkommen i København. 

Trafikassistentens Stemme lyder i For· 
hallens Højttaleranlæg: - Alle Passagerer 
til Stockholm bedes venligst tage Plads i 
Maskinen. - All Passengers for Stock110lm, 
please go to the plane. Ordene ruller som 
Ekko langs Hallens Gallerier, medens Pas
sagererne tripper nervøst foran Paskontrol
len. Udenfor Bygningen har Piloten startet 
den svære J unckermaskines Motorer, nu er 
alle paa Plads og langsomt ruller Maskinen 
over til Betonbanerne. En forstærket Motor
larm, Maskinen er i Luften og forsvinder 
udover Sundet. 

Ogsaa i de store Hangarer hersker fe
brilsk Travlhed. Maskiner skal efterses og 
gøres klar. I Hangar C staar to af DDL'H 
helt nye DC3ere. Den ene er ved at blive 
paamalet de karakteristiske røde Linier og 
et af Vikinge-Flaadens Navne, medens den 
anden endnu ikke er helt monteret. Et Kæm
peskilt paa Hangarens nordlige Væg adva
rer mod Tobaksrygning. Ja, det er natur
ligvis strengt forbudt. Hvilken Katastrofe 
kunde ikke en Gnist fra en letsindig Ciga
retryger foraarsage paa dette Sted, det er 
slet ikke til at tænke paa. 

Endnu er KrigeIIl! Spor ikke helt udslet
tet herude. Helt ovre i Pladsens sydøstlige 
Hjørne i Retning af Maglebylille findes en 
Reminiscens fra det tyske Luftwaffe. Vrag· 
rester af alle Slags Kampmaskiner, hvis 
Piloter og Vaaben en Gang forsøgte at 
terrorrise.re Europa til Underkastelse. Nu 
kun et Symbol paa Tysklandll Skæbne. 

Lufthavnen ved Nat. 
En LuftJ1avn er ikke mindre fantastisk og 

spændende at aflægge en Visit efter Mørkets 
Prembrud. Lufttrafikken standser jo ikke 
af den Grund, og staar man en Aften i 
klart og roligt Vejr ude paa Pladsen frem• 
trylles de skønneste Stemningsbilleder. 

En ankommende Maskine er gaaet ind 
over Lufthavnens Omraade med sin skarpe 
Frontprojektør tændt. Som en vældig Lys
kost fejer don i rasende Hast over Flyve
pllidsens A1·cal for et Øjeblik efter at druk
ne i Sundet. Oppe i Radiotjenestens Glas
Yernndn hnr Telegrafisterne allerede i no
gen Tid haft Forbindelse med Piloterne. 
Der gives Instruktioner om Indflyvnings
forhold og modtages Positioll5llleldinger 
s:imtidig med at tre-fire Kæmpeprojektører 
oplyser Pladsen foran Administrationsbyg-
11.ingen. Udo i Mørket et Sted sendes røde 
eller grØnne Lyskugler til Vejrs og smaa 
gule Lygtemænd tændes langs begge Sider 
af don Betonbane, Maskinen skal benytte. 

Fnn Minutter efter er Rutemaskinen fra 
London som en lang, sort Skygge næsten 
lydløst gledet ned ude paa Pladsen og ruller 
majestætisk frem i Projektørlyset. Passage
rerne stiger ud, Told- og Paseftersyn finder 
Sted. og i den ventende Bus bringes de til 
Byens Centrum og forsvinder og opsuges af 
Storbyen. Trætte efter Rejsen 7 Ikke det 
fjerneste. Bare en behagelig Afveksling i 
Hverdagens Jag. 

W.N.H. 

LuftfarHorsikringer 
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. 

De otte første Aargaoge af PLYV 
udbydes til Snig for højeste Bud. Sælges i 
enkelte Anrgnnge eller nlle otte snmlet. 

Tilbud mærket •Otte Anrgnnge• modtager 
FLYV, Vesterbrogade 60, København V. 



Tag en hvilken som helst af disse Marker ... 
Miles "Messenger" kan starte eller lande paa den mindste af de Marker, som man 
ser den flyve hen over. Med en Vindstyrke paa 8 km/T er den i Luften paa den 
usædvanlig korte Distance af 55 m - med den enestaaende lave Stalling-Hastighed 
paa 48 km/T er det en let Sag at lægge an til Landing med en Fart paa 62 km/T. 
"Messenger" er ualmindelig driftsikker og økonomisk ... forbavsende let at flyve 
og vedligeholde ... alt dette har den bevist under 3 Aars anstrengende militær Tjeneste. 
Med en Marchhastighed paa 176 km/Tog en Rækkevidde paa 800 km har "Messenger" 
ganske givet en straalende Fremtid for sig, som den ideale lette Flyvemaskine for 
Forretningsmanden, til Taxaflyvning og til Privatflyvning. Og denne Fremtid ligger slet 
ikke saa langt ude! ... Levering kan ordnes i Løbet af 4 Maaneder. 

v1ILES 
• [LES AIRCRAFT LTD. • ENGLAND 
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ENHEDSKLUBBER 
Selskabets Love har noget som hel1 
SpØrgsmaalet »Enhedsklubber« at gø· 
jeg i min Forelæggelse paa GeneralJ 
!ingen udtrykkeligt og meget stærkt 
rede, at det sidstnævnte SpØrgsmaal 
ganske uafhængigt og iØvrigt uddeb 
SpØrgsmaal, som jeg ikke havde fo· 
Mening om, men som jeg maatte m1 
ganske overladt til hver enkelt Klub 
der Hensyn til de for den i BetrE 
kommende Omstændigheder - at ta~ 
Jing til og som for Københavns V 
mende var fordelagtigt og allerede 1 
i Livet. 

D ET var med dyb Beklagelse Flyveklub
ben »Activc paa D.K.D.A.s General

forsamling konstaterede den overvældende 
Tilslutning, der var til Sportsflyveklubhens 
Forslag om at nedsætte et Udvalg til at ud
arbejde et Forslag til Omordning af Orga
nisationerne. 

Det er nærliggende at tro, at de o vig
t igste Grunde til at dette Forslag om En
hedsklubber blev fremsat er, at der, af 
Grunde som er de Øvrige Motorflyveklubber 
uvedkommende, mellem Sportsflyveklubbens 
Bestyrelse og Klubbens tidligere Formand, 
Ilerr Orth, bestaar visse Uoverensstemmel
ser, samt at Sportsflyveklubben føler sin 
Magtstilling huet af Motorflyver Unionen 
og ved en evt. Opløsning af denne og ved en 
Nyordning af D.K.D.A.S. mener at kunne 
faa større Indflydelse i Ledelsen af Orga
nisationen paa Bekostning af de Øvrige Mo
torflyveklubber .. 

I Stedet for at Ødelægge den nuværende 
udmærkede 01·dniug, som der er ofret saa 
stort et Arbejde paa at bygge op, maa det 
være det naturligste at finde et Middel til 
at faa dem, der ikke forstaar Sammenhol
tlets Betydning, til at makke ret. 

Det er givet, at indf Øres der Enhedsklub
ber i den Form, det har været foreslnaet, 
vil det betyde Splittelse. Mange Klubber 
vil stao. over for V o.lget mellem at gaa ind 
under Diktaturet, evt. helt lade sig udslette, 
eller bryde ud og leve det frie Klubliv med 
alle dets Fordele, men ogsaa uden den Støt
te, der kan blive Tale om igennem Organi
sationen. 

Hvordan det vil gaa havde man et godt 
Eksempel paa her i København, da Sports
flyveklubben med Brask og Bram i FLYV 
proklamerede Oprettelsen af Enhedsklubben 
»Københavns Flyveklub<. Uden saa meget 
som en Henvendelse til >Activc om For
handling og Samarbejde meddeltes det, at 
»Københavns Flyveklub< for Fremtiden var 
ene om at repræsentere alt, hvad der hed 
Sportsflyvning ikke alene i København, men 
ogsaa over for Udlandet. 

Ved Arrangementet af Flyvedagen paa 
Lundtofte, som Sportsflyvcklubben havde 
paataget sig, skete heller ikke Henvendelse 
til >Activc. To Medlemmer af >Activcs Be
styrelse havde paa Flyvedagen vovet sig ind 

' paa Pladsen, begge bærende Danske Flyve
res Emblem. Dette var der d~g ingen af 

FLYVEMASKINER 

FL YVEMASKINEDELE 

INSTRUMENTER 

Sportsflyveklubbens Folk, der kendte, og de 
blev som Uvedkommende vist ud. 

»Activ« kan ikke alene paa Grund af sin 
Struktur ikke gaa ind for Enliedstanken. 
Klubben bestaar ikke som Sportsflyveklub
ben af et stort Tal af passive Medlemmer, 
men af 20 Medlemmer, hvoraf de 10 har en
deligt Certifikat medens 4 har Solo. 

Klubben blev startet i 1937 og tilsluttet 
Unionen, da denne blev oprettet, og oven
nævnte Resultat blev uanet i Tiden fra Juui 

-1938 til Krigen standsede Flyvningen. 
Kammeratskabet og Sammenholdet inden 

for Klubben har altid været det bedste. Pao. 
en enkelt Undtagelse nær er det da ogsaa 
de samme Bestyrelsesmedlemmer, der stadig 
leder Klubben, og ingen vil vel paastaa, at 
en Klub som denne ikke skulde være eksi
stensberettiget. 

Det bØr paalægges Motorflyveklubberne 
Landet over nøje at overveje Sagen, inden 
de gaar ind for en Forandring som den fo. 
reslaaede. Det er kun Udtryk for Særinter
esser, naar det paastaas at en Nyordning er 
paakrævet. 

Den Opbygning af Organisationen, som 
vi har, har vist sig at være god inden !or 
andre Sportsgrene og vil ogsaa for os kunne 
dække de Krav man stiller til den baade 
udadtil og indadtil, og Særintereser man. vi 
bekæmpe af al Magt. Dem er der ikke Plads 
for, hvis Sportsflyvningen skal have den 
Fremtid, den fortjener. B'Ud. Olsen. 

I Anledning af Hr. Hud. Olsens foranstil.a
ende Artikel skal jeg som Stiller af det 

paa D.K.D.A.S. Generalforsamling vedtag
ne Forslag om Nedsættelse af et Udvalg til 
Overvejelse af Betimeligheden af en even
tuel Ændring i Selskabets Love og - i 
bekræftende Fald - Udarbejdelse af et 
Lovforslag kun fremsætte følgende Bemærk
ninger: 

Naar Hr. Rud. Olsen har sin tilkende
givne Opfattelse og Ønsker at fremkomme 
med den, havde det formentlig været paa 
sin Pinds, om han - i al Fald ogsaa -
havde gjort det for det efter min Mening 
naturligste Forum, nemlig Selskabets Gene
ralforsamling. Herved vilde formentlig og· 
saa været opnaaet, at Hr. Rud. Olsen var 
blevet bragt ud af den Vildfarelse, at det 
af mig fremsatte Forslag til Ændring af 

»Activc, som iØvrigt kun er et I 
tium, der i Fællesskab ejer en Flyv1 
ne, og som jeg Ønsker der var mo.ng 
af, har faaet Underretning saavel o 
paatænkte som om den gennemførte C 
nelse af Sportsflyveklubben til en I 
klub, og at >Activ« ikke - som c 
kræftes af Hr. Rud. Olsens egen Art 
har været udsat for noget som hels 
for Optagelse i Sportsflyveklubben, 
det bedste Bevis for, at Diktatur ov 
Sportsflyveklubben til andre at fors 
udøve. 

Om den omtalte Udvisning fra Lm 
Flyveplads er mig intet bekendt før 1 

ter hvad jeg har faaet oplyst, kan de 
lertid kun dreje sig om Adgang til < 
selve Maskinerne afspærrede Areal. 
havde kun selve Stævnedeltagerne l 
- og saaledes ej heller Sportsflyvekl 
Medlemmer, saafremt de ikke var E 
deltagere. 

Om Hr. Hud. Olsens positive og op 
Indstilling til Flyvesagen har jeg 
Grund til at tvivle og vi er fuldstænd 
ge, naar Hr. Rud. Olsen peger paa d 
tige i at finde et Midde! til Skabe 
Forstaaelse af Sammenholdets Becy 
Findes dette Middel, saa !Øses alle E 
maal til fælles Bedste. Men naar Hr 
Olsen mener at de to eneste Grunde 
paa Selskabets Generalforsamling fre 
og med saa overvældende Tilslutnin, 
tagne Forslag er at finde i Særint, 
hos Sportsflyveklubben, bestaaende 
Uoverensstemmelser med Klubbens ti, 
Formand, Hr. Orth, og 2) Magtl: 
overlader jeg disse Udtalelser til hv 
kelt Sportsflyvers frie Bedømmelse. 

For den overvældende Majoritet, so 
Forslaget Tilslutning, vilde det jo uno 
være beskæmmende, saafremt Hr. Ru 
sen skulde have Ret! Men jeg tvivler 1 
han kan faa Medhold hos mange. 

BØrgø Moltkø-1 

PROPELLER 

LUFTFOTOGRAFIAPPARATER· 

FL YVEMASKINELÆRRED 

LETMETALLER 

K. L. G. TÆNDRØR 

IL TAPPARATER 

ALFRED RAFFEL A/s - KØBENHAVN 
FARVERGADE 15 . CENTRAL 6395 

• 
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SVÆVEFLYVEPROBLEMER 
det nye Plan staa som bl. a. et Resultat 
af deres Indsats, hvilket maaske vil sti
mulere yderligere. 

Om del nu ikke kan lykkes at faa Til
skud, vil rtogen indvende hvad saa ? -
ja, saa maa man naturligvis sætte Kon
tingent og Afgifter, saa det kan løbe 
rundt. Hvis man nu ikke uden videre Om
tanke siger, at det vil blive alt for dyrt 
- , men sætter sig ned og kalkulerer det 
nogenlunde ud, vil man opdage, at en 
Klub T,aa f. Eks. 200 Medlemmer for et 
maanedligt Kontingent paa 25 Kr. pr. ak
tivt 'iiedlem, vil kunne raade over føl
gende Materiel: 

Af Hartvig Jensen 

T er interessant at betragte de Pro
blemer i Forbindelse med Flyvnin
ler kæmpes med rundt omkring og 
mmenligne. Specielt er det morsomt 
·søge at stille sig paa den anden Si-

Gaden og kigge over til de hjem
'indver - det kan være svært, men 
les opbyggeligt. All right, vi prøver! 
· er nu f. Eks. Svæveflyvningens 
ige Problemer. Rent nøgternt be
t er Tendensen hos Svæveflyverne 
i Landet den samme som fur Kri

)er dannes en Klub i Aleby af nogle 
Mennesker, som har faaet Lyst til 

Edle Svævesport. De begynder at 
en Skoleglider - er optændt af 

hellige Ild, som gennemgaaende 
ler jævnt under Bygningen af den
ider. De faar et Spil stillet paa Be-
og ved Hjælp af f. Eks. en C-Fly

ra Beleby begynder rle Skolingen. 
,-e slipper qe nogenlunde godt qen
•A • og , B , rent materielt - saa 
ir Spørgsmaalet Overgangsplaner 
ndnu spekulerer de kun paa det t•n 
:, Svæveflyvningen i sin egentlige 
, som noget fjernt der sikkert til 
id vil komme automatisk. Der bliver 
•gyndt en •Baby• , og den ene 
stedsordning afløser den anden for 
L Medlemmerne til at bygge. Indbyr
ntriger opstaar, fordi Balancen mel
\.rbejdsydelse og Flyvning er saare 
.elig at finde, og Lysten til al byg
ke rigtig følger Trop m ed Lysten til 
·ve. 
l os nu prøve at se Svæveflyvningen 
mden tænkt Vinkel. Om Jet med 
?flyveklubberne havde været paa 
te Maade som med f. Eks. :\iotnrfly
bberne, at man ikke fra StarlPn 
1avde kunnet bygge sine Planer. Saa 

skaffet Midler til Veje gennem di
al •splejse•, købt Materiel og sat 

Jntingent og sine Afgifter, saa det 
~ løbe rundt. Det vilde være blevet 
e, vil indvendes, ja afgjort fra 
m. Til Gengæld havde disse M~nne
ikke spildt en Masse Tid paa at byg-
i Stedet vil der være god Grund til 

tage de havde brugt Tiden til at søge 
konomisk Støtte fra forskellig Side, 
kkert ikke resultatløst. 
Stillingen i Dag vilde da have været 

anderledes - - - Hvorfor nu all 
hvis - - Landet ligger nu engang 
saaledes, nej, men Mennesket er en 
næssig Skabning, som har svært ved 
1stille sig og søge at se Problemerne 
anden Vinkel, og del, der skal finde 
nu, er at lægge over paa en anden 

Medlemmernes Byggepligt falder 
er der intet til Hinder for en Cen

.ub til at •dække, et vist Opland. 
e Klub kan saa oprette et Værksted 
Ilage en eller flere lønnede Folk til 
rationer og Nybygninger og klart 
tiere i hvilket Omfang det vil kunne 
~ sig al reparere og bygge selv. Et 
tnt Værksted vil uden Tvivl kunne 
1 Tilladelse til at bygge Rekordpla-

ner, naar det ikke længere er Husflid, 
men Planer udført af professionelle 
Haandværkere under reglementerede For
hold. 

Kræfterne kan ~aa lægges i Opbygnin
gen af en ordnet Organisation og Søgen 
om Tilskud. 

Alt dette er ikke •Kandestøberi• men 
fremsat paa Baggrund af Indtryk og Rea
havde en interesseret Kreds dannet en 
liteter saavel herhjemme fra, som fra 
Udlandet. 

Vores førende Klub herhjemme •Poly
teknisk Flyvegruppe• har paa sit Regn
skab fQ!' sidste Aar en Tilskudspost paa 
saa vidt jeg husker 32.000,- Kroner!!! De 
har tre lønnede Heldagsfolk ikke Amatø
rer) paa deres Værksted og Tilladelse til 
at bygge •udvidet•. 

Nu ved jeg udmærket, der vil blive ind. 
vendt, at det ogsaa er noget helt andet 
med dem. De har Læreanstalten i Ryg
gen og gode Forbindelser, men tro ikke, 
det kommer af sig selv, det skyldes deres 
Initiativ og Gaa-paa-Mod. Ingeniør Staf
feldt har omtalt lidt om netop Tilskud og 
siger, at det, med det, som med alt andet 
gælder om at gaa frem paa den rigtige 
Maade, ikke i Flæng, men efter ganske 
bestemte Principper. Man skal, siger han, 
først og fremmest søge Tilskud til be
stemte Formaal, ikke til at fylde Klub
kassen op i al Almindelighed. Et Firma 
eller en Person vil se et Resultat af sin 
Hjælp. F. Eks. søger man Hjælp til Byg
ning eller Indkøb af et Rekordplan, naar 
Resultatet saa er naaet, kan man invitere 
ham eller dem, der har støttet. ud at se 

5 Stk. •Baby• - 6 Stk. •Olympia Mei. 
ser • el. lign. - 1 Kranich - 1 Slæbema
skine - Spil - Transportvogne m. m. 

Følgende Priser lagt til Grund: , Baby , 
= 8000, Meise = 14000, Kranich = 20,000, 
Slæbemaskine = 20,000, aarlig Afskriv. 
ning paa Transportvogne og Spil 7000. 
' Endvidere er indbefattet Kaskoforsik
ring og Vedligeholdelse, og 10,000 Kr. 
aarlig til evt. Hangarleje og Administra
tion. Planernes Levetid er sat til 3 Aar. 
St~rtgebyr: Spilstart = 2 Kr. flyvema
skmeslæb = 6 til 10 Kr. efter Starthyp
pigheden. 

Skoleflyvningen kommer hertil ekstra, 
og beregnes som decideret Skole med en 
vis Afgift pr. Diplom, og skal i hvert Fald 
kunne bære sig selv - helst endda give 
Overskud. · 

De Medlemmer, som er nødt til at • tje
ne• noget af Kontingentet, vil altid kunne 
gøre dette ved Smaareparationer, Vedlige. 
holdelse og lign. 

Som man vil se, er det beregnet for 
Svæveflyvning - ikke for to •Hop e a 1 
Min. og 13 hver Søndag. 

Ja, Svæveflyvere - naar I har læst 
dette, vil nogen ryste paa Hovedet, andre 
- forhaabentlig en Del - tænke, ja, der 
er meget om. det. 

Hartvig Jensen. 

MØLVIGS BITTERMANDEL 

,111,,, .• • 

""" "":--_-=-~:; -
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•· •. 

-KOM SAA -
SUCI-IHAVE:, 

SNE'K\(cN EST 
AlT VARMET 

OP I . 

. .., ~ -
DDL har givet sine Luftfartøjer Vlklnge- -
navne. Dersom denne Udvikling fortsætter, 
maa det næste blive, at Personalets Uni
former ,varer dertil. 
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Tyve mod to Hundrede 
af A 11 a n A. M i c h i e. 

»Klar 111 Kamp« er Titlen paa 
en meget spændende og fængs
lende Bog, der er udkommet 
paa Branners Forlag, og som 
bringer en Række realistiske 
Beretninger om dristige Kamp
handlinger. Med Forlaget, Til
ladelse gengiver vi et af Bogens 
Kapitler. 

I den kølige, tidlige Morgenstund den 
19. August 1942 bevægede en stor 

Flaade af britiske Landingsfartøjer til 
Tanks, Motorbaade og Troppetransport
skibe, eskorteret af Krigsskibe og med 
Minestrygere forude, sig langsomt over 
Kanalen med Retning mod Dieppe. End~ 
nu før Klokken var fire var de første 
Commandotropper i Land paa Strand
bredderne ud til Siden for Dieppe. I Lø
bet af det næste Par Timer fulgtes de af 
stærke Kræfter fra den kanadiske Hær i 
Storbritannien. 

Angrebet, der var den hidtil største 
Landgangsoperation, de Allierede havde 
udført paa Fastlandet, blev officielt be
tegnet som •en kraftig Hekognosering 
med det Formaal at skaffe Efterretnin
ger og Erfaringer af afgørende Betydning 
for det almindelige Offensivprogram.• 

I Løbet at de ni Timer, Briterne og Ka
nadierne var i Land, tilføjede de Fjen
den betydelige Tab, ødelagde et tungt 
tysk Batteri, sprængte et Ammunitions
depot i Luften saml ødelagde en Hadio
pejlestation og et Lufstværnsbatteri. 
R.A.F., der havde en kraftig Jagersikring 
over Invasionsstyrken, lige til det sidste 
Skib var vendt tilbage til England, ned
skød 91 Maskiner og beskadigede ca. 140 
alvorligt, hvilket ialt var mere end en 
Syvendedel af Luftwaffes Styrke i Vest
europa. De allierede Luftstyrker mislede 
98 Maskiner, heriblandt 7 fra de Fore
nede Staters Hær, men Flyverne fra de 
30 ,Maskiner blev reddet. Det eneste Tab, 
Flaaden led, var Jageren Berkeley og et 
Antal smaa Landingsbaade. 

Derimod betalte Landelropperne en 
høj Pris for Angrebet. De kanadiske Tab 
androg 170 dræbte, 633 saarede og 254 7 
savnede, ialt 3350 Mand. 

Byen Dieppe ligger ved Mundingen af 
Floden D'Arques. Øst for Floden og 
Dieppes Havn ligger der et fremspringen. 
de Højdeparti, der dominerer Byen; vest
paa findes et lignende Parti. De stejle, 
hvide Kalkklipper, der ligger langs en 
stor Del af Kysten i dette Omraade, gør 
de fleste Steder Landsætning total umu
lig, men enkelte Steder findes der dog 
Slugter, hvorfra det er muligt at rykke 
ind i Landet fra Strandbredden. 

Stranden lige ud for Dieppe egner sig 
godt til Landsætning, men Adgangen til 
selve Byen spærres af et Kystdige, som 
Tyskerne har omdannet til en frygtelig 
Hindring ved Hjælp af Pigtraad og Ma
skingeværreder, foruden at selve Strand
bredden beherskes af Batterier fra Pla
teauerne paa begge Sider af Byen. 

Operationsplanen gik - ifølge Medde
lelser i en officiel Rapport fra Oberst 
I. L. Halslon, der er Kana,das Krigsmini
ster - ud paa, at de britiske Commando-
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styrker sammen med mindre Enheder af 
Frie Franske samt amerikanske Special
tropper skulde storme de fjendtlige Bat
terier ved Varengeville-sur-Mer, ca. fem 
miles Vest for Dieppe, og ved Berbeval, 
ca. seks miles Øst for Byen. Erobring 
eller Ødelæggelse af de fjendtlige Kano
ner paa disse Punkter var af afgørende 
Betydning for Sikringen af Krigsskibene 
og for Gennemførelsen af Landingsope
rationerne i Nærheden af selve Byen. 

Samtidig med disse Angreb skulde ka
nadiske Tropper gaa i Land ved PourviL 
le, der ligger ved Floden Scies Munding, 
ca. H{i mile Vest for Dieppe, og ved 
Landsbyen Puys, godt en mile Øst for 
Byen. De Tropper, der landsattes ved 
Puys, skulde sikre mod Højdedraget Øst 
for Dieppe, hvorfra Fjenden ellers vilde 
være i Stand til at gribe ind mod Opera
tioner ud for selve Dieppe. Hovedangre
bet skulde sættes ind lige mod Byen, hvor 
tunge Churchill-Tanks understøttet af ka
nadisk Infanteri skulde kastes i Land. 

Commando Nr. 4 under Major, Lord 
Lovat, landede heldigt nedenfor Varenge
ville, banede sig Vej frem til det tunge 
tyske l{ystbatteri og udførte et glimrende 
Angreb, hvor Kanonerne blev ødelagt 
sammen med Ammunitionsoplagene, og 
hvor der blev taget Fanger, før den plan
mæssige Tilbagetrækning til Strandbred
den, hvor de alter skulde indskibes, fandt 
Sted. 

Derimod havde Commando Nr. 3 det 
usandsynlige Uheld at løbe lige paa fem 
eller seks svært bevæbnede tyske Luft
værnsskibe, bevæbnede Trawlere og Mo
tortopedobaade, der ekskorlerede en 
Tankdamper, netop da Commandostyr
ken nærmede sig Kysten. Under den paa
følgende Forvirring lykkedes det kun een 
Landingsbaad med tyve Commandosolda
ter at naa Kysten paa det fastsatte Sled. 
Til Trods for, at denne lille Flok Soldater 
var afskaaret fra deres Hovedstyrke, gen
nemførte de deres Angreb og naaede det 
Maal, der var sat for hele Afdelingen. 

Nedenfor følger nu Beretningen om dis
se Folk. Den Tapperhed og det Initiativ, 
de har udvist, hører til det ypperste, 
denne Krig har kunnet opvise. 

Kl. 3,30 Fm., hvor Armadaens første 
Skib nærmede sig Kysten, raable Udkig
gen paa en af de hurtige Kanonbaade: 
•Lysraket til Bagbord!• Raketten steg op 
over Skibet. Et Par Sekunder efter lod 
et nyt Raab: •To Haketter til Styrbord <. 
Lyset fra Signalerne aabenbarede lunge 
Rækker af Landingsfartøjer, der pløjede 
frem gennem Bølgerne, omgivet af 
Krigsfartøjer. 

Før de britiske Baade kunde naa at 
foretage Udvigemanøvre, brød et Helvede 
løs. De tyske Konvojkrigsskibe forlod 
Tankdamperen og strøg frem forbi Inva
sionsskibene, alt medens de skød af fuld 
Kraft med alle Vaaben. De britiske Krigs
skibe snurrede rundt for at angribe, sam
tidig med, at Commandobaadene fik Or
dre til at sprede sig. I det haurde, omend 
lille Søslag, der fulgte i de næste Minut
ter, blev en tysk armeret Trawler sæn
ket og en anden sandsynligvis ødelagt, 
medens de andre fjendtlige Skibe sejlede 
afsled efter Tankdamperen og ikke saas 
senere. 

I Mellemtiden var Commandobaadene 
forsvundet i et Røgtæppe, der laa over 
Vandet nær ved Kysten. Til Trods for 
voldsom Ild fra Tyskerne paa Plateauet, 

der nu var blevet alarmeret, lykkedt 
nogle Folk at komme i Land paa 
den, men ikke paa de Steder, hvc 
var planlagt. Chefen for Command 
3, en Officer, der havde været med 
tidligere Angreb mod Vaagsø, va 
Bord paa en britisk Kanonbaad, dE 
truffet alvorligt, og det varede nog1 
Skibet kunde arbejde sig ind til 11 
og sætte ham i Land. 

Imidlertid krydsede et af Lundin 
tøjerne lige ud for Kysten. Det me, 
20 Commandosoldater og Major 
Young, M.C.*), der var Næstkomm 
rende ved 3. Afdeling, 

Chefen for Fartøjet gik hen til 
Young. 

•Hvad skal vi nu?, spurgte han. 
•Ja, vi har Ordre til at landE 

Slrandbrepden,• svarede Majoren. 
•Og jeg har Ordre til at faa D 

Land,• sagde Søofficeren med et v 
Smil. 

•Hvad venter vi saa paa?•. Noglt 
nuller efter var de ved Bredden. 

De tyve Mand udgjorde Commandt 
lingens Stabsstyrke. De fleste af de 
Ordohnansofficerer og Ordonnanser 
havde Ordre til at blive ved Mode 
et lille Stykke inde i Landet for at v 
befordre Meldinger om de Comm 
styrker, der skulde slaa Kystbatteri1 
Berneval ud. 

De ventede nogle Minutter paa I 
af Commandostyrken. Lidt efter lic 
del op for dem, at de var de enest, 
havde naaet Kysten paa det rigtig~ 

De fandt ud af, at der kun var 
gøre. De tyske Kanoner maatt~ fo 
hver Pris hindres i at skyde ne1 
Strandbredderne, hvor andre Tr 
netop nu var ved at gaa i Land, 01 
lægge Hindringer i Vejen for den 
diske Hovedstyrke, som angreb Hav1 

De tyve Folk raadede ialt kun ov 
Geværer, seks Maskinpistoler, to Pi 
og en Morter. Selv hvis de naaede 
riet, havde de ingen Sprængstoffe 
kunde bruge til at ødelægge Kano 
og disses Stallinger med. 

Det var en haabløs Opgave. Ikke 
mindre førte Major Young sine Fo 
ad en stejl mippe, gennem en , 
Pigtraadsspærring og flere Landmi 
ler og op paa Plateauet. Her gik 
spredt Orden og rykkede bag fra 
mod de Kanonstillinger, som di' 
var forsvaret af over 200 Tyskere. 

Major Y oung og hans Folk skjul 
i Grøfter og smaa Lavninger og- aa. 
bag fra Ilden paa de tyske Artille. 
En efter en faldt Tyskerne oni paa 
Post. 

Nazisterne, der var blevet alar 
ved dette Angreb, svingede deres 
ben omkring, rettede dem ind mod 
og begyndte at skyde med tunge <, 
ter paa kort Hold paa den lille 
Commandos. Naar Ilden kom for tæl 
sprang Majoren og hans Folk til ny1 
linger. De tyske Artillerister fulgte 
med deres Ild, og denne dræbende I 
Skjul varede flere Timer. 

Med visse Mellemrum vovede T, 
ne at udsætte sig for Ilden bag fra, : 
de atter Kanonerne rundt og skød m 
Havet, men Observatørerne meldt, 
ingen Skibe blev sænket, og at de1 
blev anrettet ringe Skade paa de lco 
") Militnry Cross. 

(Fortsættes Side 



AMBASSADOR, to-motoret britisk Traftkmaskine med lcmaurus Motorer, 
kommer fra Airspeed-Fabrikerne, hi•orfra mange Transportmaskiner og de ,•er/dig,• 
Horsa-svtl!veplaner til Militæret leveredes. Den kan transportere 40 Passagerer 
paa Ruter af indtil ca, 1250 Kilometers La,ngde med en Rejsehastighed paa rn. 
l8S km,/T, 

hvt<J han /tav&h ~ rmd_en AMBASSADOR! 

Sir Thomas Rowe, 1591 - 1644, britisk 
Ambassador og Diplomat, foretog Rejur 
paa Jagt efter Guld til Vestindien og 
Sydamerika. Afsluttede Handelstraktater 
med Stormogulen af Hindustan, /agdt 
Grundlaget for det vældige indiske 
Kejserrige og besogte ogsaa Persien. 
Opnaaede Privilegier for britiske Kat,. 
mænd I Algier, ma,g/ede mellem Kongernt 
af Sverige og Polen, udarbejdede Freds
betingelserne mellem Frankrig og Sverige . 
Var overordentlig Ambassador I Wien . 

Sir Thomas Rowes Resultater paa den internationale Samhandels 
Omraade beviser, at selv for tre Aarhundreder siden gav den personlige 
Kontakts Politik et godt udbytte. Naar Forretningsfolk nu til Dags 
har vigtige Forretninger at ud1øre, rejser de ad Luftvejen og kommer 
hurtigt i kontakt med deres Forbindelser i Udlandet. 

Storbritannien, det geografiske Centrum paa Jorden, er ogsaa det logiske 
Centrum for Verdens LufttransportSystem. Efter Triumferne med Kon-

' struktion og Fremstilling af Krigens enestaaende militære Flyvemaskiner 
fremstiller de britiske Konstruktører og Ingeniører nu moderne Trafik
maskiner af enhver Størrelse og til ethvert Formaal. Som Arvinger til 

en Tradition uden Lige paa v'erdenshavene, Pionerer paa Reaktions
flyvemaskinens og Radaromraadet, vil de efterkomme ethvert Krav, der 
maatte stilles til dem i Flyvningens Tidsalder af i Dag og i Morgen. 

~r d,e,ne,, Xe,n,y1r eøickJr Jz{'i?en ~rr 

DEN BRITISKE FLYVEMASKINEINDUSTRI 

MEDDELELSE FRA T H E SO C I ET Y O F BRIT IS H AI R C R AF T CO. NS TRU C TORS, LONDON , ENGLAND 



Douglas DC-6. 
Douglas-Fabrikkerne er ved at fremstille 

en Serie paa 106 Stk. DC-6, som skal le
v,eres til forskellige Luftfartselskaber i U. 
S.A. og til Australian National Airways. 

De• eeo sikken a• flya,e. 
Den europæiske Afdeling af U. S. Air 

Transport Command har indtil Udgangen 
af Hl45 befordret 425.147 Passagerer 1Jg 
kun haft cct Uheld med dødeligt Udfald. 
Det samlede Trafikresultat var 201.949.120 
Pnssnger-Kilometer med gennemsnitlig 
17.369.000 Passager-Kilometer for hver om
kommet Passager. 

Den britiske Lufttrafik over Stillehavet. 
Som Resultat af en Konference, der ny

lig hn.r fundet Sted i Wellington, Ny Zea
land, kn.n nævnes, at England, Canndn, Ny 
Zenln.nd og Australien i Fællesskab vil op
rette on Luftforbindelse over det sydlige 
Stillelmv mellem Australien og Cn.nadn. '!'il 
at begynde med vil Ruten blive trafikeret 
to Gange ugentlig i hver Retning med Mel
lemlanding paa Fiji-Øerne, Canton-Øen, Ho- Boelng_Stratocrul•er er en rummelig Luftllner, Dens Marchhastighed I 7600 m er omtrent 500 km/T. 

(..' 

Dot Danske Luftfartselskab har suppleret sin Luftflaade med 8 Stk. Douglas DC•l og vil I den aller 
nærmeste Fremtid ogsaa faa leveret to Douglas DC-4. Billedet viser en af DDL's nye DC-l'er foran 
den 1tore Hangar I Kastrup. 

nolulu og San Francisco. Rutens Endepunk
ter bliver Sydney, Auckland og Vancouver. 
Som Materiel agter man at anvende DC-4 
og Avro Tudor II. 

Stratocruisere til Sverige. 
Det svensko Luftfartselskab S I L A har 

bestilt fire Boeing St ratocmisers til sin At
lanterhavstrafik. Da der vil gan et Stykke 
Tid, inden de kan leveres, vil S I L A i 
Mellemtiden anvende nogle Douglas DC-4. 
Det er forøvrigt den fØ1ste Ordre pna Str.i.
tocruisers udenfM- U. S. A. 

Nyt fra hele Verde 
Ved Kaptajn John Foltma1 

Største tilladte Fuldvægt i Starten er 
61.300 kg og i Landing 55.000 kg. Største 
betalende Last er 8820 kg. Kabinen, som er 
en Trykkabine, kan indrettes med Plads til 
72 Passagerer. Rækkevidden med fuld beta• 
!ende Last er 4250 km, herunder regnet med 
en Brændstofreserve til 20 pCt. ekstra Fly
vetid samt con Times Flyvning over Plad
sen. Med samme Brændstofreserve er Fly
vestrækningen 5800 km med en Last paa 
4300 kg og 7250 km med en Last paa 3200 
km. 

!lrnrchlin.stigheden i 7600 m er 498 km 
i Timen. TophØjden er 9000 m. Besætningen 
bestn.ar normalt af syv Mand. Hvis man 
pnn lange Strækninger tager Reserveperso
nel med, kommer Besætningen op paa elleve 
Mand. 

11'-er n.f de nye Luftlinere kommer til at 
koste en.. 8 Millioner svenske Kroner. Til 
.Atln.ntel'l1n.vsruten vil B-377 blive indrettet 
til nt kunne medføre 40- 50 Passagerer 
(i,icldrnde) ; den vil ikke blive indrettet med 
Køjepladser. 

• .:. 

Den nyeste Udgave af Stratocruiser, som 
er den, det svenske Seh1knb ha.r kØbt, har 
Typebetegnelsen Boeing B-377-10. Det er et 
:M:etnlmonoplnn, udstyret med fire Pratt & 
Whitney Stjernemotor som i Starten hver 
yder 3500 HK. Dets Spændvidde er 43,05 
m, Længde 33,63 m, Højde 10,13 m og 
Planareal 163,97 m2. Lockhaed Con1tellatlon vil I den kommende Sommer bllva Indsat paa Ruterne ovar Nordatlanten, 



1r•ke Flyverstyrker fulgte med de Alllerede under Invasionen I Frankrig og videre gennem2Belglen, 
nd og Tyskland. BIiiedet viser en norsk Bombeeskadrllle under Slutkampen mod Nazlty•kland. 

~e Constellations under Arbejde. 
t lader til, at Lockheeds Constellation 
r en ~ de Luftlinere, som man ret 
igt vil faa at se paa de lange Ruter, 
• paa Ruterne over Atlanterhavet. 
1ljeblikket har Fabrikken 107 Constella-
i Ordre til forskellige Luftruter. Eng

~rne har f. Eks. købt fem Constella
, som skal anvendes paa Ruten London 
,w York, indtil deres egne Fabrikker 
bygget et tilstrækkeligt Antal store 

linere. 
n noget større Type, Lockheed Consti
n, et Trafikluftfartøj t il 150 P assage
maa foreløbig prøveflyves med nogle 
re Motorer end de, der oprindelig er 
rnet til Anvendelse i dette store Luft
ij. Serieproduktionen vil ikke blive paiL
ndt, førend der er fremkommet Moto
,aa 5000 HK eller derover. 

1krig genoptager sin Lufttra6k. 
r France'a Program for 1946 omfaUcr 
e europæiske Luftforbinde/,ser, Ruter 
'/!lordafrika, over Nordatlanten, over 

Syda.tlantMi. til OMle samt Buter til 0011,go 
og Indokina. Poo 15 af Bine Luftruter vil 
Air France an11ende Oonatellation, DC-4 og 
D0-8, og kun paa fire af Ruterne 11il Sel
skabet an11ende fransk Materiel. Saajremt 
Materielle11ermgerne gaar efter Program
met, 11il Air France i Begynde/,sen af 1947 
raade 011er 15 DC-4, 18 Conatellation, es 
DC-8, fem eller seks Lat6oo~re 681 's (selcs
motorede Fly11ebaade} og ca. 40 8. 0.161 'a 
(Bloch). 

30 forskelllge Typer af Reaktorplaner. 
I U. S. A. er man for Alvor ved at gaa. 

over til reaktordrevne militære Luftfartøjer 
baade indenfor Hærens og Marinens Luft
vaaben. 30 forskellige Typer af Reaktorpla
ner er i Øjeblikket ved at blive prøvet 
eller er ved at blive fremstillet i Serie. Af 
reaktordrevne Bombere kan nævnes Boeing 
XB-44 Northrop XB-49, Boeing XB-47, 
Martin XB-48, Douglas XB•4?, North-Ame
rican XB-45 og Corsair qA-43. Blandt de 
nye reaktordrevne Jagere kan nævnes Repu
blic XP-84, North American XP-86, Ryan 
FR-1 Fireball og Vought XF6U. 

Nye l>e~slonn øf Mosqulto. 
Mosquitoen var fra September 19il til 

Begyndelsen af 1944 Krigens hurtigste 
Luftfartøj, og det var vist ogsaa det Luft-

Stratocrul1eren har Plads tll 72 Passagerer og en Besætning paa 11 Mand. 

Douglas DC-6 er en af de store Luftllnere, som vll blive anvendt paa adokllllge længere 
Luftruter I den nærmeste Fremtid. Den kan medføre 52 Passagerer plus 2500 kg Fragt, 

og dens Marchhastighed er paa 480 km/T. Kabinen, •om er tryktat, er 
19.S m lang og 2,2 m høj. 

fartøj, der bedst kunde anvendes til Løs
ning af forskelligartede Opgaver. Jagerud
gaven af Mosquito 'en forsvarede Storbri
tannien om Natten i tre Aar, og i Kampen 
mod V-Vaabnet Ødelagde Mosquito'erne 600 
flyvende Bomber paa 60 Nætter. 

Den første Mosquito fløj i 1940. Dens 
Hastighed var 519 kmj'L' i 6600 m. Nu er 
Hastigheden naaet op paa 680 km/T i 9000 
m. Rekognosceringstypens Rækkevidde er 
steget fra 2525 km til 5600 km. Bomber
typen kunde i Begyndelsen kun medføre en 
Bombelast paa ca. 500 kg. Paa Slutningen 
af Krigen kunde Mosquito Mark 16 med
føre ca. 2000 kg Bombelast fra England 
til Berlin paa to Timers Flyvetid. 

De fire nyeste Typer er: 1) Mark 33 Bea 
Mosquito (til Anvendelse fra Hangarskibe) 
2) P. R. Mark 34 Mosquito (til langtræk
kende fotografisk Rekognoscering) , 3) Bom
ber Mark 35 Mosquit.o 01J 4) Natjll,ier Mark 
3'6 ~ 



Det danske 1Æ,ftfærlsels1cab 
har af Englænderne faaet Tilbud om 

to tyske Juncker-1\faskiner af Selandia
Typen. De vil nemt kunne indrettes til 14 
-16 Passagerer og har den Egen~kab, at 
de kan lande paa Flyvepladsen vrcl Rønne. 
DDL har i Forvejen som bekendt kun en 
Maskine til at flyve paa Bornholmruten og 
maa som Forholdene er nu indstille, hvis 
denne Maskine skal til Reparation. 

Df' danslce KZ-Maslciner 
har vundet en fin Position i Skandina

vien. For kort Ticl siclen vendte Ingeniør 
Fritz Drescher hjem fra Norge med en 
Ordre paa 17 KZeerc. De syv skal allerede 
leveres i Aar. Resultatet bliver ikke mindre 
hemærkelscsværdigt af den Grund, at KZ
rrne udenfor Danmark har en betydelig 
Konkurrence fra amerikanske og engelske 
Sportsmuskiner. 

T amerilcanslce Blade 
mrddrles det, at Boeing-Fabrikerne reg-

11Pr mecl indenfor en overskuelig Aarrækkr 
at komma til at bygge Flyvemaskiner, der 
ka11 op11aa en Maksimumslmstighecl af 4000 
km i Timen. Man eksperimenterer mecl l\fa
t Prialer, der skal kunne staa for meget 
~tmrk Varme og et enormt Pres. 

JJJJL disponerer 
nu over otte Douglasmaskiner i DC3-

Klassen, medens man venter de to Skynrn
sters til Atlauterhavsruton til Danmark i 
Slutningen af Juni Maaned. Det kniber 
for clo amerikanske Fab1iker at overholde 
Leveringsfristen paa Grund af de langva
rige Strejker i U.S.A. 

ETERNIT 

FLYVNING 

I L~NGLIMT 
Under det hollandske Tronfplgerpars 

Besøg i Danmark havde KLM paataget 
sig den betydelige Opgave ad Luftvejen 
at bringe det berømte Amsterdam Conccrt
grbouw Orkester, der tæller 120 Mand til 
København. Ikke mindre end 3 store Dako
tamaskiner flØj to Gange frem og tilbage 
mellem Amsterdam og Kastrup, medens en 
Skymaster besørgede Transporten af Orke
strets 3 Tons tunge Instrumenter. 

Den norske L1iftrnte til Danmark 
aabnedes i Begyndelsen af Maaneden i 

straalende Solskin. Den store sølvskinnende 
Douglasmasldne førtes direkte til Kastrap 
Lufthavn af Captain Strandrud, der ogsaa 
var den sidste norske Ruteflyver der for
locl os den 8. April 1940. 

Paa clen første Rejse var bl. a. det ny
startede norske Luftfartselskabs Trafik
c·hef GlØrsen og Pressechef MedbØe med. 
Ile blev modtaget i Lufthavnen af den nor
ske Minister Esmarch, Direktør Knud Gre
g-ersen fra Statens Luftfartsvæsen, medens 
Direktør Knucl Lybye, Civilingeniør Kamp
mann og Trafikchef Bech-Nielsen repræsen· 
terede DDL. 

TAG OG V.lEGBEKL.lEDHIKG 

FABRIKERES AF: 

I Washington 
har Myndighederne nu de jure givet 

danske Luftfartselskab Koncession pa~ 
Atlanterhavsrute til New York via : 
lancl, Irland og Island. De facto har 
myndigelsen været i Orden og den s 
officielle Meddelelse fra de amerika 
:\{yndigheder er saaledes blot en Forn 

Den danske Rute paa Amerika vil 
aabnet, saa snart man har faaet de to 
masters hertil. 

Morian Hansens Flyveskole 
aabnedes i Midten af Maaneden i 

strup under meget festlige Former. Fo 
indbudt Kres gik den tidligere Motorl 
og R.A.F. Flyver paa Vingerne med 
første Elev. Morian flyver med 2 KZ 
skiner og to engelske Tiger Moths. 

Myndighederne har foruden til Mc 
Hansen givet Sportsflyveklubben Konce: 
paa Skole og Erhvervsflyvning. 

De svenslce Svæveflyvemestorslmber 
finder Sted paa AIIeberg i Begynd• 

af Juli Maancd. Med en fin Gestus 
»Kungliga Aero Klubben« stillet et I 
paa 12.000 svenske Kroner til danske 
ycflyveres Disposition. Det betyder, a 
11Ødvendige Midler og Anskaffelsen af 
tcriel til Deltagelse i baade individuel : 
kurrence og HoldkonkuITence er sikret 
tet Under, at Begejstringen var storm1 
da Direktør E jnar Dessau gav Medde 
om de svenske Penge paa Dansk S, 
flyve Unions Repræsentantskabsmøde. 

., .. '"'''•. 

DANSK ETERNIT FABRIK 11/s, AALBORG • SALGSKONTOR: OTTILIAVEJ 18, KØBENHAVN VALBY. *CENTRAL 
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Festlig Indvielse af DDL's direkte Rute til Paris 
En Flyvning over de tyske Ruinbyer 

D ET danske Luftfartselskab har nu an.b
net sin direkte Rute til Pa1is. Da den 

første af Selskabets helt nye Douglasmaski
ner, >Tor Viking«, i blændende Sommersol 
gik ind over Le Bourget, viste Pnris sig fra 
sin mest charmerende Side. Fra Lufthavi1ens 
Administrationsbygning vajede Dnnnebroo
og Trieoloron, og en Række Rcpræ.~antnnte; 
for fransk offentlig Administration , ar 
sammen med vor Minister i Parhi, Kruse, 
MilitrornttncM Oberst Jørgensen og Legn
tionsran.d Wamberg mødt op for at byue 
il.en første danske Maskinl' wlkommen. 

Turen til Le Bourget lmvcle taget fire 
Timer, og foruden Sel!llmhets Direktør, Knud 
Lybye, og Pressecl1ef Per Kringellmch var 
cle clltnske Bindes Luftfmt.qjournnJii,tor -
hvorihlanclt ogsna FL YY ' 11 .\f PdarlJojder -
inviteret med. Det blev hurtigt slnaet fast, 
at Danmark fuldt ucl er i Stand til at kon
kurrere med de store amPrikani,ke og euro
proislrn Luftfartselskaber hrnd Komfort og 
l\foteriel angaar. Er Vejret smukt, kan man 
i Dag næppe tænke sig en mere interessant 
Rejse ond Luftvejen til Paris. 

Billec1et skifter hurtigt. Næppe synes 
Møens Klint og Rødby Fyr at ,•ære for
svundet bagude, før Maskinen glider lavt 
hen over Kiel, Hamburg og Bremen. l\fan 
faar et rystende Indtryk af Krigens Øcle
læggelser pna disse Steder. Ud for Kysten 
ses Skibsvrag ved Skibsvrag. Kun Skorsten" 
og Mastetoppe er synlige over Vandet, og 
der i Havnen ved Kiel ligger en Kæmpe
damper væltet om paa Siden som et Stykke 
Legetøj, en Dreng er blevet træt af og lige 
har forladt. Ruinerne af det, der enga11g 
var driftige Handelsbyer med l\Iillioncr af 
travle Mennesker, peger trucnc1c og rørsvær
tcde mod P assagererne i Flyvemaskinen og 
staar som en rædselsfuld Anklage mod Men
neskeheden. Vil der nogcnsinclc mere kunne 
trives Liv paa disse Steder, og vil man over
hovedet være i Stand til atter at skabe en 
Kultur hcrf er et Par af do SpØrgsmaal, 
ma11 stiller sig selv. Vi 11poj tlc r forgæves 
rfter en ubeskadiget Byg11ing i Bremens 
Ruiner og Murstensdynger. 

Som en mørk Enclave i dl' UC'll(lcligc Kalk
<ly11gcr, der for sna relativ kort Tid siden 
har ,·ærPt Gnder og Veje, Huse og smukke 
Yillncr, hvor Mennesker færclcdcs og le:vetlc, 
ligger Skibsværftet. Man ser , hvorleiles 
Romberne og Brandene systematisk har for
mncllPt de kæmpestore l\faskinhnllcr til et 
Konglomerat nf forvredne J ernskelotter. De 
store Olie- og Benzintankanlæg ses nu fra 
Luft<'n som en tilfældig Samling rustne 

BlikhØttcr, der ligger væltet mellem hinan· 
den. 

TANGENT-LUFTilAVNEN VED ORLY 
Endnu ot Stykke Tid jager Maskinens Sil

houet over ot Landskab, hvor vandfyldte 
Bombekratere ligger sna tæt, at man maa 
opgive at tælle dem. Sna er vi inde over 
Belgien, nan.r lige at fange et Glimt af 
Ardennerne, før >Tor Viking« bringer ns 
henover Champagne, og snart er vi fremme 
over Le Bourget. Den vældige Administra
t ionsbygning blev Ødelagt under Krigen, 
men et omfattende Restaurmingsarbejde vil 
i Løbet af de ko=endc Maaneder udslette 
Sporene. 

Det er imidlertid ikke Meningen, at Le 
Bourget fortsat skal være Landingsplads for 
Passagcrtrafiken. Franskmændene har store 
Projekter i Gang, og det most imponerende 
er vel Atlnntcrhavs-Flyvepladsen ved Orly 
sydvest for Paris. DDL 's Direktør i Paris 
IIr. Thostrup havde i Samarbejde med Pres
sechef Toulousc fra Air France og de ame
rikanske l\filitrcrmyllClighcclcr arrangeret et 
Besøg hor i Frankrigs fremtidige Kæmpe
lufthavn. Naa.r don om nogle Aar staar fær
dig, vil den være et af clc største i Verden 
og kan kun sammenlignes mod Amerikaner
ne!I nye Lufthavn vecl New York >Idlcwild<. 
Orly bliver anlagt efter samme Princip. Ad
ministrationsbygninger, Ilangarer og An
komsthaller bygges i en Kæmpecirkel, hvor
fra vældige Startbaner pa.a over fire Kilo
meter i Længden og 100 Meters Bredde som 
Tangenter til Kæmpecirklen straaler ud. Ad 
en moderne Autostrada kører Busserne ml 
til Orly, l1vor Vejen en Kilometer fra selve 
Lufthavnen føres som en under.iordisk Tun
nel ind under Pladsen og Startbanerne. Fly• 
vepassagerer fra Paris kan c1a stige ud mi<lt 
i selve Administrationsbygningen. 

Foruden clcn moderne Autovej til Orly er 
clct Tanken at forlænge Metroen, Pm·is' 
underjordiske Bane, hcmd. Den tidligere 
Go.re clcs Invnlides bliver Centralstation for 
Lufttrafiken bande fra Lo Bourget og Orly. 
Visumkontrol, Toldeftersyn og Bagageudlo
vering skal derefter først ske pa.a Invaliclr
Banegaardcn. Hurtigt og bekvemt er mnn 
kommet direkte ind til Paris' Centrum og 
er pna faa Minutter vecl Place Concorde og 
Operaen. Alt dette er ikke blot et Fremtids
perspektiv. Arbejdet paa Orly og Gare clcs 
Invalidcs er allerede i fulqt Sving, men saa 
omfattende er Projektet naturligvis, at det 
vil tage Aar, inden clet stnar færdigt. Flere 
af cle store Startbaner er imidlertid anlagt, 

FLYVB=PÆDAOOOISK nM.ARKBDSFORLYSTBLSB" tilbydes. 
l{nn rlu huske min •TKICKFLYVEMASKINE• pnn riet gl. Bnnegnnrrlsterrnin? Den vnr 

knrrlnnsk ophængt - rlen kunrle loopr, rolle og svinge, 3G0° i nlle Retninger - og rlcn gav en 
vis Illusion af at flyve . Men den vnr enkeltsædet, primitiv og langsom I Reaktionerne, selv om 
jeg mon hnve Lov til ni hævde, ni den vnr sjov. Nu hnr jeg Irle og Principtegninger fuldt url
nrbcjdet til en helt ny Triekfiyvemnskine: tos:Prlet, hurtigt reagerende, fjernstyret, uafhængig 
af Lokale og Vejret, letopstlllellg overalt I Landet o. s. v . snmt I nogen Grad egnet til For
slrnling nf Flyveelever. Pna Grund af ondet Arbejrle hnr jeg imirllertirl ikke selv 'I id til ni ud
ndnylle Projektet. og jeg har heller ikke Pengene. Er du interesseret i l\fnskinen , som vil tage 
hele din Tid, men som til Gengæld vil give dig overordentlig store Fortjenøtmullgheder? Nod
vcnrlig J{npitnl en. 30.000.- Ifr. Men merl den store Interesse nf i Dng for Flyvning en sikker 
Forretning. Skriv eller ring: Byen 33 GB (sikrest 8-10 Fm.), Yendersgarle 33, J{øbenhavn K. 

Flyverlojtnnnt Knud Clauson Kaaa. 
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A. JESSEN & CO.s Eftf. 
A11urandører 

V. Thomsen Otto Thomsen 

VESTERPORT 
C. 9189 - 9596 

Mldlertldlg Adresse: Hammerlchsgade 14 

modens andre endnu bestaar af de interimi
stiske Staal-Baner af den Slags, som Ame
rilmnornc benyttede vod Anlæg af Flyve
placl1,er under Krigen, bl. a. paa Grønland. 
I Løbet af kun firo Timer var det muligt 
1Lt skabe en Start- og Landingsplads, der 
kunde tage selv de største og tungeste Ma
skiner. 

SKYMASTERENS OVERMAND 
I Dag er der allerede en betydelig Trafik 

paa Orly, og samtlige Atlantcrhavsmnskiner 
lander og starter herfra. Det er dot store 
amerikanske Luftfartselskab TW A - Trans 
World Airline - der foreløbig driver de 
store Ruter. Paa en af Startbanerne holdt 
et Par af Lockheed-Fahrikernes sidste Kon
struktioner, de store »Constellations«, der <'r 
en Videreførsel af »Skymasteren«. Constel
lations-Maskinerne er betydelig hurtigere og 
tager 42 Passagerer pna selv de læng~te 
Stræk mod en Marchhastighed, der ligger 
omkring 500 km i Timen. Den første Con
stcllation, clcr landede pa.a Orly, havde gjort 
Turen New York- Pa1is med Passagerer og 
Ln.st paa kun 14 Timer. 

TW A benytter ogsaa disse ]\faskiner paa 
Ruten til Austrnlie11. En Maskine var netop 
landet og haYclc været 36 Timer om dem1e 
Rejse inklusive Mellemlanding. 

For Franskmændene har det været uhyi·e 
vanskeligt at lmmme i Gang med Civilflyv
ningen eftm· Krigen, men man arbejder 
energisk pna at vinclc med i den internatio
nale Luftfart pa.'Lny. Hos Amerikanerne hnr 
Air France bestilt ialt otte Constcllations, 
som man ha.'Lber vil være leveret i Løbet af 
E .ftcraaret. 

Vod Aabningen af den danske Rute til 
Paris var ogsaa det norske Luftfartselskabs 
Direktør i Marseille, Hr. Acker, til Stede. 
DDL og DNL fa.ar en Fællesrepræsentation 
bande i Paris, Marseille og Ziirich, og man 
venter sig indenfor begge Selskaber et fint 
Resultat af et intimt Samarbejde pa.a disse 
vigtige europæiske Ruter. Fra 1' Maj alle-
1·cde er DDL ogsa.a i Gang pna Ziirich, og 
Ringen er sluttet. 

I Styrtregn og Blæst fløj >Tor Viking« 
Onsdag Eftermiddag atter tilbage til Kø
benhavn med de danske Pressefolk. Den ele
gante Maskine laa roligt i Luften, den nyde
lige Stewardess sørgede for Passagererne~ 
Bekvemmelighed, og kun fna Timer efter, 
at don danske Maskine var gn.aet i en Bue 
incl over Paris' Boulevarder og Seinen som 
et sidste Pna Gensyn, stod vi i Kastrup. 

I Løbet af det Aar, der er gaaet sir1eu 
Krigen, har DDL fnrn1a.'tet at skabe Respekt 
om dansk Trafikflyvning, og for ingen nok 
~aa forvænt Amclikaner, Englænder eller 
Da11sker yi] clct betyde nogen Forskel om han 
flyver med T\VA, British Airways eller 
DDL. Saasnnrt det bliver muligt for Turi
ster i Almindelighecl at fan Valuta og Rej
setilladelser vil DDL aldrig flyve med en 
eneste ledig Plads paa sine Ruter. 

w.n.h. 



ROLLS--ROYCE 
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LUFT-FOTO O RAFE RI N 0 
Ovei-øH i Dønmøi-k 

Vi er klar til at luftfotografere 

Deres Virksomhed 

2 KZ III Fly staar klar til Start 

udelukkende for Luft. 

fotografering 

Vort eget moderne 

f}I ~ Atelier sikrer Dem 

__.--r---. ~ det bedste Resultat 

~ Erfaring fra 

over 50.000 
Optagelser 

* 
2 forskellige Optagelser af samme ObJekt lncl, 18/24 Aftryk 

50 Kr. 
Ring og tal med os om Luft-Fotografering af Deres Virksomhed 

'DædJkekøLede 
MOTORER 
TIL RUTEMASKINER 

Rolls-Royce vædskekølede Motorer i 
Englands tunge Bombere hjalp med 
til at vinde den endelige Sejr. Luft
fartselskaberne, som i Dag etablerer 
Verdens Handelsruter, anvender i Dag 
Rolls-Royce Motorer til Rutemaski
nerne. 

Den britiske Armada af Rutemaskiner, 
indbefattet "Tudor" og "York", der 
beflyver Europas Hovedstæder, er 
monteret med ·de berømte Rolls-Royce 
,,Merlin" Motorer. 

For c5peed & r.ReLiabiLity 
ROLLS-ROYCE LIMITED 

Head Offlce: Derby, England 
London Offlce: Condult Street 

FYENS DISCONTO KASSE 
ODENSE 

Stiftet 1846 

DANMARKS ÆLDSTE PRIVATE BANK 
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Positivt Repræsentantskabsmøde 
hos Svæveflyverne. 

DE'r rr clrjligt nt kunne sætte clr1rne 
Over:,krift p:m Pt Hrfrrat af et Svæ

,rfl,rvrmØclr, specielt 1):m r1 '.l'idspunkt hvor 
clC't gælclcr om at s i na s:unmcn om de store 
Opgave,·, der ligger fornclP, og for det an
clct sta:i strrrkf o,·erfor clc Kræfter af min
tlr<' positiv Kan1,kte1·, tlPr 01· igang indenfor 
, or hjemlige Flyvesport . 

l\Ipcl<'t afholcltes clenne Gnng pna Poly
telrnisk Læreanstalt- i Krhrnhavn LØ)'(lag
clrn 6. og Spnclag clrn 7. April. Incl imellPm 
cl<' mer<' saglige DrØftrlser, Yar Ingt inte1Ps
s:rnte Foredrag ru. Film. 

Rrd. Yngve Norvi fra Sto('kholm holclt 
Lprclng Aften et unlminclcligt goclt For<'
clmg om svensk Flp•ning mecl Film fra 
\llrberg. 

Om SØnclngcn talte Knpt. EclHrn-.Tohnn
'IOn frn Statens Luftfa1t<11i1Ryn om TilsynctR 
Planer o,vcrfor Svæ,·rflyvningPn i FrPmti-
1len (herom senere) . 

Senere 1ian Dagen talte Reel. Povl Wf':,;t
phal om amerikansk Flyvning, og viste Pt 
Par godo Film, bl. a. en ualmindelig inter
P'lsant, clPr viste ITeliokopteren clcmonstre
rot. 

Til Slut fortalte Sekretæren, Vagn Jes
persen om clen dansk<' Deltagelse pna Alle
herg til Sommer. 

For~nanden for Svmveflyrnraaclet, Direk
tør Emer Dessau, mindecles uncler Beretnin
gen sammen mecl Rep:ræsPntantf'nie, det 
smertelige Tab dansk Svæveflyvning lecl, cl n 
Pu !Lf vore bedste Kn.mnwrater, Rncliofor
hn.ncller Ingvar Jacohsen fra V:ihorg, sWste 
Sommer satte Livet til ved en Svrovcflyv<'
nlykkc. 

En Uclredning af de mange forskellige 
Drøftelser paa Mødet, skal jeg ikke trætte 
med, men nøjes med at fortælle de posithc 
'ring, der kom ud af det. 

Direktør Dessau, hvis Formandsskab vist 
ikke kan prises nok, fo1talte, at det A1·
hejde Randet havde paataget sig, langt 
oversteg hvad de havde ventet, hvilket bl. 
a. skyldtes at Klubberne var meget util
hØjelige til at svare paa Breve og reagere 
overfor Henvendelser fra Unionen, og up
fordrede til her at tage Skeen i den anden 
IInm1d. I Sverige fortalte Formanden, var 
det en Betingelse for at en Klub fik Stats
støtte, nt den fungerede og reagerede per
fekt. 

Meclens vi er ved Statsstøtte, saa oplystes 
rlPt, nt det var Motorflyveunionen der havde 
moclsnt sig Ordningen med at Klubberne 
skulclc h:wc et vist Procenttilskud. efter de
res Lodscdclclsalg, ligeledes at det vnr Mo
l orflyveunioncn der havde gennemtrumfet 
•15 pCt. af Overslmdclet til sig selv, medens 
Svævcflyvm11e fik 18 pCt., og Modelflyverne 
14 pCt. Samtidigt fortalte Formanden, at et 
ligncncle Kup fra Motorflyveunionens Side, 
l'Ocl kommende >Flyvedage« var umulig
gjort. 

En anden glædelig Oplysning var, at der 
1Lf K.S.A.K. i Stockholm var stillet Valuta 
(12.000 sv. Kr.) til Raadighed for dansk 
Deltagelse i svenske Kurser og Konkurren
c•er, mecl den Anleclning afsendtes et Takke
tol<'gram til K.S.A.K. 

Ing. Staffcldt redegj orde for Unionens 
Udlejning af Materiel, og fortalte at den 
havde vist /rig uhensigtsmæssig, og det Ma
teriel der var tilbnge (i en sørgelig Forfat-
11.ing) nu blev bortsolgt til Klubberne, med 
Undtagelse af en Baby, OY-DUX, godk. til 
udv. Flyvning, samt KZ-Glideren og en SG 

106 

38. Disse sicl~t<' skulde bruges ved Instruk- Lægens, idet han sagcle, hvor nødvendigt det 
1Øruddannelse, og evt. udlannes til Aarhus var, nøje at sætte sig ind i Vejrets Til-
Svæveflyveklub - der har tilbudt at ud- stand, for at kunne bedømme Udviklingen. 
rlanne Svæveflyvere fra lwle Landet, fra B ,Jeg vil dog tillade mig at bemærke, at det 
til C, san1t til Sportsflyvekluhben, Kbhvn., 01• godt Lægerne er kommet det Skridt v::i-
clPr har tilbudt at stille l\fatcriel til Rand:ig- clere, ogsaa at kunne helbrede - her har 
hed ved JnstruktØrkurscr o. 1. Meteorologerne et godt Stykke til Vejs 

Et :Lf de mPst interessante Punkter paa Ende. 
nagsordenf'n ,·ar. da K:tpt. Eclsen-Johansen Herr Hovmøller fo1·nnHtaltede under Kur-
fra Luftfartstilsynet redegjorde for Tilsy- set en :intcress:int >Gall~1p< U1~dersØgelsP 
nets Inclstilling til Svæveflyvningen. Kap- , 1tf hvordan Insbtu_tcts VcJrforuds1gc~ser be
fnjnen fo1tnlte ai clen h<'grænscclP FlyvninO' ;} tragtedes af Publikum. Det hlcv stillet op 
vi havcle clyrk~t unrlPr Krigen, hanlc sknlrtlllf)na den Mande at hver Delt.ager skulde -oc-
Pt GruncUag ni hygge videre paa nu, men vi svare tre SpØrgsmaal, a, b og c: Under u 
skulde ,·ære forsigt-ige mccl at sammenligne skulde de fr_emsætte_ deres personlige Opfar-
os mrd Sverige. Df't svenske Landskabs For- telse af VeJrforuds1gelse111e efter en Skala 
træffelighed, set mC'd Svæveflyverøjne, gav fra 1 til 6, som følger: 1. da.artige, 2. ikke 
,lem større Muligheclcr end vi herhjemme. ret gode, 3. nogenlunde, 4. ret gode, 5. 

I Praksis vil den udvidecle Flyvning kom- gode, 6. særdeles gode. 
me til at foregan pan en noget anden Man- Uncler h. skulde de fremsætte hvorledCR 
de end Svæveflyverne i Almindelighed har clcrcs Omgangskreds saa pan. Vejrforudsi-
tænkt sig. Luftfn.rtstilRynet vil nemlig kr!P- gclserne, e_fter Sll.lllJllC Skaia, og under c. om 
ve at der rundt omkring i Laudet laves :i tle personligt mente Meldmgerne var blevet 
til 5 cleciderede Svrovcflyveplnclscr (Skolci), bedre eller dan.rligere efter . Krigen, efter 
som skal opfylde cle alm. Flyvepladskrav følgende Skala: 1. uogeu T1lbagega.ng, 2. 
(min . 400 m i d:iam.), og hvis· Ledere skal ingen væsentlig do., 3. nogen Fremgang, 4. 
være godkenclt af Staten, og skal have gen- hPtydelig ~remgang. 
nemgaact et Flyveinstruktørkursus i SVP- Afstemmngen gav følgende Resultat: 
rige, inclt:il vi herhjemme kan garantere til- a. b. 
svarende Udda11J1else, alle Instruktørerue 
ved en !laadnu Plads skal have saadan Url
rlannelse. 

c. 

Al udvidet Flyvning sknl foregan fru dissr 
Pladser. ogsaa fra Spilstart. Paa en Fo1·e
spørgscl, oplyste Kaptnjncn, at der rimelig
vis vilcle blive uclpeget særlige Omraader, 
over hvilke Skyflyvuing vil blive tilladt. 

Uiuler stærkt Pres :imlv:illigede S,·æ,·e
f'lyve raadet i at :indtræde i den nye Besty
relse, som foruden kom til at bestaa af : Dr. 
Grut, Sen:iorkl., Revisor Elvang, Seniorkl.. 
Lagerfarv. G. Christiansen, Silkeborg, Dr. 
Sarup, Sydlollands, Købm. Smørum, Solcla-
ternes Flyvekl. og Værkfører Oluf Jensen, 
Slagelse. Hart -

* 
Svæveflyve-Meteorologikursus. 

D E danske Svæveflyvere, som sidste Aar 
var paa Allcberg, opdagede at Mc 

teorologien spillede en stor Rolle ved Til
rettelæggelsen af Dagens Flyv·ningcr" Bl. IL. 

Unionens Sekretær ,Tosper, ogsaa kaldet Vagn 
,Jespersen, var derovre, og da han var klar 
over. at det var nødvendigt for do danske 
Svæveflyvere at kende mere til Meteorolo
gien, henvendte han sig til »Polyteknisk 
Flyvegruppe« for at formaa dem til at lave 
et Kursus. Nu gan.r man jo sjældent for
gæves til »Polyteknikerne« med en god Ide, 
og et Kursus strækkenclc sig over 5 Aftener 
kom :istand. 

Det var Civiling. Il Harboe der trn.k det 
meste af Læsset, det er utroligt saa godt 
Tiarboc er inde i Emnet, i Betrngning af, 
det for ham kun er et Frit:idsstudium. Han 
slyngede om sig, pan. den mest naturlige 
Mande med >dyre« Skybetegnelscr. 

Afdelingsmeteorolog E. Hovmøller fra 
Meteorologisk Institut, fortalte paa fornøje
lig Maadc Vejrtjenestens Organisation og 
_\.rbejdsmetoder, hvorledes Observationsma
terialet fremskaffes og benyttes til Ana
lyse af Vejrsituationen, samt hvorledes en 
Vejrudsigt bliver til. Endvidere fortalte 
han om lokale Klimafaktorers Indvirkning 
paa Vejret i forskellige Vejrsituationer, og 
deres Betydning for Svæveflyvningen. Un
der sin første Forelæsning, sammenlignede 
Herr Hovmøller Meteorologens Gerning med 
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Knr8uset som paahegyndtes den 27. Marts. 
afsluttedes den 11. April, og Ideen burrlo 
tages op over hele Landet, til Højnelse af 
rlansk Svæveflyvnings Standarcl. 

* 
Svensk Svæveflyvning skifter 

Chefinstruktør. 

D E'r er sikkert med stor Sorg de sven
ske Svævefl)"•ere ser Løjtnant 

:aGidde« Karlsson træde tilbage som Chef
instruktør. I hvert Fald er der ingen Tvivl 
om, at de danske Svæveflyvere som har 
haft Kontakt med »Gidde« dybt vil beklage 
hans »ih'ergång till annan tja.ost«, som der 
stnar i den officielle Meddelelse herom. Det 
er vist en Stilling som Luftfartsinspektør 
cler kalder. 

>Gidde« har i sin Person kombineret saa 
mange gode Egenskaber, saa det bliver vist 
en utaknemmelig Opgave at træde ind i 
hans Sted. 

Hans Afløser som fra den 1. Juli iaar 
skal overtage Chefinstruktørstillingen, er 
Fanejunker Bengt C:son Bergman fra Ån
gelholm. 

Bergman er fØdt 1910, og kom i 1933 i 
Flygvapnets tjiinst, har flere Aar forret
tet Tjeneste som Flyvelærer ved Ljungby
hcd, og som Prøveflyver ved Malmsllit. 

I 1942 gennemgik han Flygvapnets Kur
Hus for Svæveflyveinstruktører og tog i 1943 
Sølv C. 

To Gange har Bergman under dramati
ske Omstændigheder reddet Livet ved Fald
skærmshop. Inden for Svæveflyvningen er 
han kendt som en >lika skickl:ig som flirg
stark termikjagarc4:. 

Vi Ønsker Fanejunker Bergman tillykke 
med Udnævnelsen, og haaber paa et ligesaa 
godt Samarbejde, som vi har haft med 
»Gidde« Karlsson. 



ANERKENDTE DANMARKSREKORDER pr. 31. December 1945 

N AAR Unionen offentliggør denne gamle Liste over Danmarksrekorderne, er det paa Grnnd af Indførelsen af 
de nye fællesnordiske Regler, som ganske har ændret Rekordlistens Udseende, hvilket fremgik af den fore

løbige Liste over Danmarksrekorder pr. 1. Januar 1946, som var offentliggjort i FLYV's Aprilnummer. 
Nedenstaaende Liste offentliggøres som Afslutning paa det gamle System. "Mange af Hekorderne har paa 

Grund af Klassernes Ændring ikke kunnet overføres og fremtræder altsna her for sidste Gang. 
Danmarksmesterskabet i Flyvning med udendørs Gummimotormodeller afgøres i Aar den 28. Juli pan Sjæl

land, sansynligvis ved Roskilde. 
Dansk Modelflyver Union sender l{Jubberne nærmere Meddelelse direkte. 

Kl. 
Tid Dist. Hast. Indehaver Klub Model Min. Dato 
Sek. Meter m/a 

A P. Kuniss .................................. Ya.Jhy PK-17 18.54,1 xxxxx xxxx 4 . 8.40 
B Per Weishaupt ........................... O1\f-F Jumbo xxxxxx 19250 xxxx 15. 9.40 
C Niels HW!sing ............................. Cirrus NH Apeedster xxxxxx xxxxx 15,38 21 . 7.3fl 
D Ikke opstillet (Højde) ................ xxxxxx xxxxx xxxx 
E J. Dommergaard ........................ oz JD-37 00.42,8 xxxxx xxxx 24. 6.42 -
F Wedorf Hansen .......................... Sølv-falken FJ-6 7G.22,0 xxxxx xxxx 16. 6.40 
G Mogens Erdrup ........................... OM-F ME-14 xxxxxx 86550 xxxx 3. 6.45 
H Ikke opstillet (HØjcle) ................ xxxxxx xxxxx xxxx 

- - - - -
I 0. Jespersen .............................. O1\f-F I-18 04.]5,2 xxxxx xxx~ 22.10.4:J 

w Johs. Thinesen ........................... O1\II·F JT Cl1ic 01.01,4 xx.,xx xxxx 30. 7.44 -
la H. Schrøder .............................. Ha,vk HS·47 •01.06,5 xxxxx x.,xx 9. 4.3fl 

Boy Konstmann .......................... Frem BK-179 xxxxxx 480 xxxx 2. 8.42 
Ib H. Schrøder .............................. Hawk HS-47 01.27,0 xxxxx xxxx 14. 8.38 

Boy Kon.stma.n 11 ......................... Frem BK-179 xxxxxx 610 x.,xx 2. 8.42 
Id Ikke opstillet (Vandstart) ........... xxxxx xxxx 
le Mogens Erdrup ......................... O1\f-F ME-16 xxxxxx xxxxx 12,60 6. 6.43 
2a Jørgen Larsen ........................... Cirrus NH-15 09.20,0 9750 xxxx 22. 9.40 
2b Niels Hassing ........................... Cirrus NH-15 14.25,4 xxxxx xxxx 24. 8.39 

Jørgen Mortensen ..................... :Termik JM-41 xxxxxx 5000 xxxx 4. 8.40 
2d Jørgen Dommerguard .................. oz JD-37 00.42,8 xxxxx xxxx 26. 4.42 
2e Niels Hassing ........................... Cirrus NH Spemhter xxxxxx xxxxx 15,38 21. 7.39 
3a Per Weishaupt ........................... OM-F .Jumbo .05.57,1 xxxxx xxxx 26. 5.40 

Richard Jensen .......................... OM-F RJ-11 xxxxxx 760 xxxx 21. 4.40 
3b P. Kuniss .................................. Valby PK-17 18.54,1 xxxxx XX.XX 4. 8.40 

Per Weishaupt ........................... OM-F Jumbo xxxxx., 19250 xxxx 15. 9.40 
3d Willy Olsen ············· ................. OM-F WO-16 00.30,3 xxxxx xxxx 17. 7.40 
3e Per Weishaupt . . ......................... OM-F Gorilla xxxxxx xxxxx 13,78 10. 4.39 
3-f Ikke opstillet (HØjde) ......... ...... xxxxxx xxxxx XX.XX 
4a Levin Jensen .............................. OM-F LJ-17 00.55,2 255 XXX.X 19. 7.42 
4b Levin Jensen .............................. OM-F LJ-11 00.52,8 xxxxx xxxx 22. 9.42 

Sven Skou .................................. OM-F SS-36 xxxxxx 3319 xxxx Ul. 7.41 
4d Ikke opstillet (Vandstart) ......... :xxxxx xxxx 
4e Per Weishaupt ........................... OM-F Gorill-and xxxxxx xxxxx 8,43 24. 6.39 
4f Ikke opstillet (Højde) ............... xxxxxx xxxxx xxxx 
5a Otto Jespersen ........................... OM-F I-18 03.25,0 x.xxxx xxxx 5. 8.44 
5b Otto Jespersen ........................... OM-F I-18 04.15,2 XXX:lt.--X XX.XX 22.10.43 
5d Otto Jespersen ........................... OM-F I-24 00.40,1 XX.XXX xxxx 5. 8.44 
6a Niels Hassing ........................... Cirrus The Privateer 04.31,2 x:xxx 12. 3.3!1 
6d Ikke opstillet (Vandstart) ............ _,xxx x:xxx 
6e Ikke opstillet (HW!tighed) ............ xxxxxx xxxxx 
6f Ikke opstillet (Højde) ················ xxxxxx xxxxx xxxx 

--- ---
7b Robert Han.sen ........................... Vejle Grimponirnus 07.28,7 2000 xxxx 20. 5.45 
7c Henning Jen.sen ......................... OM-F CJP-4 27.48,1 xxxxx xxxx 11. 6.45 

I. Ingemann Olsen ..................... Kbhvu. SHS-1 xx.xxxx 10750 xxxx 11. 6.41 
7-f Ikke opstillet (Højde) ................. xxxxxx xxxxx xxxx 
8b Svend Greig .............................. OM-F SVH-1 04.30,0 xxxxx XX.XX 29. 5.3!1 

H. Bach .................................... Aviator Fakir 6 xxxxxx 1775 xxxx 14. 3.43 
Se Chr. Andersen ........................... Kbhvn. CA-12 58.55,5 xxi..--xx X.XXX 27. 9.42 

Mogens Erdrup ........................... OM-F ME-14 xxxxxx 86550 xxxx 3. 6.45 
Bf Ikke opstillet (HØjde) ............... xxxxxx xxxxx xxxx 
9b Peter Christian.sen ..................... Condor s 12.33,7 17830 xxxx 20. 8.45 
9c Wedorf Hansen .......................... Sølvfa.lken FJ·6 76.22,0 xxxxx xxxx 16. 6.40 

Jørgen Do=ergaard .................. oz Pluto xxxxxx 32300 X.XXX 7. 5.39 
9f Ikke opstillet (Højde) ················ x.xxxxx xxxxx xxxx 

10b Chr. Andersen ............................ Kbhvn. CA-9 03.14,6 xxxxx xxxx 24. 6.42 
Oscar Vang ............................... OM-F OV-42 XX.X.XXX 1450 xxxx 23. 8.45 

10c Sv. Aa. Andersen ....................... . Ea.gie SP-84 Wrap 35.40,6 XX.X.X.X xxxx 17. 9.44 
Svend Skou .............................. OM-F SS-38 xxxx.x., 5500 :lt.--XXX 31. 8.41 

lOf Ikke opstillet (HØjde) ............... xxxxxx xxxxx xxxx 
llb Svend Skou .............................. OM-F SS-28 01.50,0 585 xxxx 21. 4.40 
llc Chr. ZØylner . ............................. oz CZ-6 06.46,0 2640 xxxx 6. 1.41 
11-f Ikke opstillet (Højde) ............... xxxxxx xxxxx xxxx 

A, B, C, D, E, F, G, H, I - absolutte Rekorder (Svævemodeller, Motormod~ller, Indendørs) W = ,vakefleldrekord. Kl. 1- 6 
lllotormodeller, Kl. 7-11 Svævemodeller. n = Jordstart, b = Hnnnclstnrt, c = Højstort, d = Vandstart, e = Hastighed, f = Højde. 
OM-F = Odense Model-Flyveklub, Cirrus: Holte, OZ: Rungsted, Sølvfalken: Slagelse, Hnwk: Hellerup, Frem: Bredebro, Ter
mik: Hillerød, Avlntor: Aalborg, Condor: Helsingør, Engle: Gransten. 
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Permanen·te Magneter 
fU~IC,A M~GHETS-TAAL .,., ( IE Il O § IE .... 

Har Da at Magnat-Problem, saa kom til os 
•• , og vore lnganiører giver Dem teknisk 
Service nled Hensyn til Størrelse og Form 

(LOVBE8KYTTET) 

PEERLESS FABRIKKERNE 

Kampsax 

VI fremstiller Magne
ter til ethvert Formaal 

LAPl:ANDSGADE 2 
KØIENH,j\VN S 
T!;LEFON CENTRAL 12445 

• 

A\§IP 

ENEl'ABRIKANTl!R 

IDOIPIE 
er fremstlllet i nøje Overensstemmelse m 

Forskrifterne I B.E.S.A. Specifikation 2 D. 1 

KLAR DOPE 

ALUMINIUM DOPE 

RØD DOPE 
Fortyndingsvædske samt 
Identificeringsfarver og Speclalfarver 

A/s 0. If .. A\§IP 
Kampmann, Kierulff & Saxild "fs 

(Specialfabrik for Nltrocellulose-Lakk1r) 

PRAGS BOULBVARD 37 
KØBBNHAVN S. 
TELEFON C. 65, LOKAL 12 01 22 

Fortegnelse over Klubber tilsluttet Dansk Svæveftyver Union 
Afsluttet t. April 1946 

S'Væ'l!efly'l!egfuppen »Aalborgc, Herr Uffe 
Darket, Ha.sserisvej 120, Aalborg. 

Aarhus S'l!ævefly'l!eklub, Herr C. J. Chri
stiansen, Frisen.borg Fabrikker, Aarhus. 

Aero Sport, Herr Chauffør Helmer An
dersen, Fælledvej 11, N. 

>A'IJiatorc, Herr G. Odgaard Christensen, 
H. Trollesgade 25, Aalborg. 

Bi.rkerØd Fly'Veklub, Herr Jørgen Dom
mergaard, Overda.m pr. Hørsholm. 

S'Væ'l!efly'l!eklubben >Dania«, Herr Poul 
Poulsen, Amerik.avej 11, V. 

D.D.L.s Fly'l!eklub, Herr Trafikchef Bech 
Nielsen, Raadhuspladsen 59, V. 

Esbjerg S'Væ'l!efly'l!eklub, Herr Hugo Holm, 
Skolegade 29, Esbjerg. 

8'1!(B'l)efly'l!eklubben >Falken«, Herr Svend 
Fjeldsted Hansen, Enghavevej 11, Hjørring. 

S'Væ'l!efly'Veklubben »Falster<, Herr Murer 
Søren Andersen, Grønsundsvej 81, Nykøbing 
F. 

Flyvertroppernes Fly'l!eklub, Hei;-r Køb
mand Chr. Smørum, Jonstrupvej pr. Balle
rup. 

Frederiksberg S'Væ'l!efly'l!eklub, Herr Dir. 
Max Michaelsen, Vester Voldgade 83, K. 

Grindsted S'Væ'l!efly'l!eklub, Herr P. Mad
sen, Vestergade 11, Grindsted. 

V. G-rum-Scliwensens Fly'Veklub, Herr V. 
Grum-Schwensen, AllerØd Moskimro"ilkeri, 
Lillerød. 

Hadersle'I! S'Væ'l!efly'l!eklub, Herr J_ 
Schmidt, Præstegade la, Haderslev. 

8'1!ævefly'Veklubbett- >Hedmc, Herr Gunnar 
Jensen, Grannsvej 4, Hedehuøene. 
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Hel11ingpr og Omegns Flyvelclub, Svce'l!e
flyver-Gruppen, Herr Civiling. E. Kolster, 
Gl. Banegaardsvej 20, Helsingør. 

Herll'ing S'l!ævefly'l!elchtb, Herr Ing. Poul 
Nielsen, M. a. I., Lykkevej 9, Herning. 

Hobro Svæveflyvelclub, Herr Børge Han
sen, Jernbanegade 1, 2., Hobro. 

Ilorsens Svæ'l!efly'l!elcl11b, Herr Lagerforv. 
Rauning Brask, Houmannsgade 55, Horsens. 

Kolding Svæveflyveklub, Herr Paul 
Schwenc.kc-Nielsen, Zahnsgnde 45, Kolding. 

Kpge Svæveflyveklub, Hcrr Civilingeniør 
Børge Krebs Ølby Lyng pr. Køge. 

Nord'l!estsjællands Flyvelclub, Herr Ma
skinarb. A. Andersen, Ilolbækvej 59, Ka
lundborg. 

Næst'l!ed Fly'Ve7club, Herr Jørgen Nielsen, 
Kindhestegade 8, Næstved. 

Odense 8'1!æ'l!efly'l!eklub, Herr Gunner Pe
tersen, Faaborgvej 46, Fruens Bøge, Fyn. 

S'Væ'l!efly'l!eklubben Pioner, Herr Helge 
Nielsen, Guldbergsgade 72, 4., N. 

Polyteknisk Fly'l!egruppe, Øster Voldgade 
10, K. 

Bander11 S'Væ'l!efly'Veklub, Herr .Arkitekt 
Henning Kock, Sc.haldemosevej 4, 1., Ran
ders. 

Ringsted S'Vce'l!efly'l!eklub, Herr Verner 
Jensen, Køgevej 30, Ringsted. 

Roskilde Svæ'l!efly'Veklub, Herr Hermann 
Hansen, Hellig Korsvej 35, Roskilde. 

Buds-Vedby Fly'l!eklub, Herr Karl Tan
ning Christensen, >Skovlyc Smedelodden, 
Ruds-Vedby. 

Seniorklubben, Herr Revisor E. 
Lyngbyvej 421, Gentofte. 

Sillceborg Fly'l!eklub, Herr Erik : 
holm, Borgergade 7, Silkeborg. 

Slcage,~ Flyveklub, Herr Lærer K. 
mu~sen, Skovkrogen 11, Charlottenlunc 

Slagelse Fly'l!eklub, Herr Oluf J 
Bjcrgbygade 14, Slagelse. 

Bportsflyvernes Svæveflyveklub, Her 
Otto P. Larsen, V. Boulevard 4, V. 

Struer S'Væ'l!eflyveklub, Herr Th. I 
.Ternbanegade 6, Struer. 

Svæveflyveklubben »Sydlolland<, Heri 
torist Erik Larsen, Østergade 4, RØdb 

Spnderborg S'Væ'l!efly'l!eklub, Herr ( 
borg, Villa Solhjem, Sundmark pr. S~ 
borg. 

Fly'IJIJklubben for Nykpbing Sj., 
Læge Frits Bruhn Petersen, Havnegn 
Nykøbing Sj. 

»Ternen«, Herr Snedker W. Mich 
Gefionsvej 17, Fredericia. 

Varde F/y'l!ekl11b, Herr SkorstenJ 
Lønbcrg. Stausvej 8, Varde. 

Vejle S'Væ'l!efly'Veklub, Herr KøbmBJ 
A. Jensen, Vedclsgade 50, Vejle. 

Viborg S'Væ'l!efly'l!eklub, Herr Manuf1 
haniller Th. Primdahl, Vestergade 10 
borg. 

Vordingborg S'l!æ'l!efly'l!egruppe, Hen 
kurist K. Andersen, Algade 116, Vo1 
borg. 

Social-Demokratens Fly'Veklub, Herr 
Hansen, Skelbækgade 32, V. 



----•---DET KONGELIGE DANSKE 
AERONAUTISKE SELSKAB 
Kontor: Nørre Farlmagsgade S, Kbhvn . .K. 
Tlf.: C. 7260A. Postgiro: 25680. 
Kontoret er aabent daglig Kl. 15,30- 17,30, 
Lørdag Kl. 12- 14. 
Generalsekretæren træffes daglig Kl. 12 
- 16, Lørdag Kl. 12- 14. 
Daaaøk Luftaportaraad, Adr. D.K:D.A.S. 
Kassereren: Damgaardsvej 27, Klampenborg. 
Postgiro: 60676. 
Aeronautisk Junior Klub Adr.: D.K.D.A.S. 
Nr. Farimagsgade S. Kbh. K. 

DANSKE FLYVERE 
Formand: l{optajn H. J. Pagh, Normosvej 14, 
Tlf. Valby 5673. 
DANSK: MOTORFLYVER UNION 
Formand: Overassistent A. T. H. 0hrt. 
Kont. St. Kongensg. 68 1 o. G., K. Tlf. Palæ 2096. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
Kontor: Nørre Farlmagsgade 3, Kbhvn. K. 
Telt. C. 7260 A. Kun Kl. 11-19. Postgiro : :26621. 
Formand : Direktør Ejnar Dessau. 
Sekretær: Prokurist Vagn Jespersen. 
Kasserer: Annoncechef L. Albeck Larsen. 

DANSK MODELFLYVER UNION 
Formand: Knud I<'lensted-Jensen, Kabbeleje

vej 21, Brønshøj. Telf. Bella S762 v. 
Sekretær: Jørgen Gamst, •Paradisgaarden•, 

....._ Avedøre pr. Glostrup. Telf. Avedøre 60. j 

iye Medlemmer i D.K.D,A.S.: 
!Ølvsmedelærling Preben. Salomonsen. 
raptajn J. H. Fisker Hansen. 
!lagtersvend J Ørgen Jensen. 
)irektør J. F. van Oldenborgh. 
ngeniØr F. Drescher. 
Plemming Biehl-Hansen, Præstø. 
~rhvervsraadssekretær Paul Schau, Esbjerg. 
;ekretær, cand. jur. Eigil Andersen. 
:ngeniør Ballunn Sørensen, E sbjerg. 
3estyrer Gunnar Grosen, Esbjerg. 
7ulkn.nisØr Øst.ergaard Vejvad, Esbjerg. 
3ogholder E. Semberg, Nakskov. 
3-rosaerer Ove Tranberg, E sbjerg. 
J'ru Lydia Prytz. 
::.and.inspektør Jørgen Budtz. 
Direktør A. C. N ormn.nn. 
Landsretssagfører Madsen-Mygdal. 
l!Jlektriker Henning Ravn. 
rypograflærling Ole Hansen. 
Lærling Jørgen Schmidt, Køge. 
~bødermedhjælper Amtoft Chr. Olsen. 
[ngeniØr Svenningsen. 
Løjtnant Herner Pet.ersen. 
Knud Erik Bengtscn. 
E'ortør Herman Lorenzen, Aabenraa.. 
ll'abrikant C. Jensen, Brovst. 
[ngeniør Ekholm Christiansen, Kalundborg. 
:JivilingeniØr Erik Carsten.sen. 
Landsretssagfører G. Gersted. 
Mekanikerlærling Frode Nielsen, Svendborg. 
Købmand Chr. Smørum. 
Direktør I var Daugaard Jen.sen. 
DivilingeniØr Hans Harboe. 
ll'abrikant Bent Herbst-Jensen. 
Hotelejer A. Kesby, Herning. 
DivilingenØr Werner ])'rederiksen. 
[hosserer Halvor Henriksen. 
Landsretssag.fører Ørum-Jensen, .Aalborg. 
Kaptajn G. F. L. Hemicke. 

Ved alle Forespørgsler, der kræver Svar 
gennem vor Brevkasse eller direkte, maa 
lndsenderens Navn og Adresse altid an
føres da vi ellers ikke besvarer eller vi
derebefordrer Henvendelserne. 

Husk derfor: N a v n o g A d r e s s e. 

Generalforsamling i O.K.O.A.S. 
D EN 26. Marts afholdt Det Kongelige 

Danske Aeronautiske Selskab sin ordi
nære Generalforsamling i Handels• og Kon
toristforeningens Lokaler under stor Tilslut
ning. 

Højesteretssagfører Stig Rode valgtes til 
Dirigent. 

Af Formandens, Luftfartsingeniør M. P. 
Eskildsen.s, Beretning fremgik det, at Aaret 
1945 viste en meget stor Fremgang i Med• 
lenIBtal ~denfor Danmarks Flyveklubber. 
Ved Udgangen af 1944 var Antallet af Med
lemmer i de Selskabet tilsluttede Unioner 
5956 men ved U dgn.ngen af 1945 var dette 
steget til 7746. Dansk Motorflyver Union 
har saaJedes 5696 Medlemmer, fordelt paa 
45 Klubber, Dansk Svæveflyver Union 1045 
Medlemmer, fordelt paa 49 Klubber, og 
Dansk Modelflyver Union 873 Medlemmer, 
fordelt paa. 55 Klubber. 

Formanden gjorde endvidere Rede for 
Forløbet af den første Dan.ske Flyvedag, 
som det var lykkedes Selskabet at faa. ar
rangeret den 23. Sept.ember 1945. Flyveda
gen havde, til Trods for at der mn.a afleve
res en Stat.safgift paa.. ca. Kr. 52,500,- , 
givet et Ovesskud paa ca. Kr. 79,000,- , 
saaledes at Selskabet er i Stand til at give 
Unionerne et betydeligt Tilskud til deres 
Arbejde. 

Selskabets Bestyrelse vilde nu gaa i Gang 
med Forberedelflerne til Flyvedagen i Aar, 
idet det var Tanken, at Flyvedagen skulde 
være en aarlig Begivenhed. 
• Formanden oplyste endvidere, at der in

den for Bestyrelsen var nedsat et Udvalg, 
der arbejdede energisk med n.t undersøge 
Mulighederne for at opnaa. Statsstøtte til 
Privatflyvningen. i Danmark, og man ha.abe
de, at dette Arbejde maatt.e krones med 
Held. 

Bestyrelsesvalget resulterede i, at de a.f
gaaende Medlemmer af Bestyrelsen blev 
genvalgt med Undtagelse af Oberstløjtnant 
Bjarkov, der ikke Ønskede Genvalg. I Ste· 
det for blev valgt Overflyveleder, Kaptajn
løjtnant S. A. Dalbro, der jo . er velke!1dt 
indenfor Flyverkredse. OberstlØJtnant BJar
kov blev hyldet hjerteligt af hele Forsam
lingen for hans mangeaarige og udmærkede 
Arbejde i Selskabet.s Bestyrelfle. 

Fra Landsret.ssagf Ører Børge Moltke-Leth 
var indsendt et Forslag til Ændring af Sel
skabets Love der vilde medføre en Æn
dring i Selskabet.s Organisation i Retning 
af Forholdene i Sverige, hvor alle Klubber
ne gaar direkte op i Hovedorganisationen 
K.S.A.K. og hvorefter Klubberne i Kraft 
af deres store Medlemstal vilde faa større 
Indflydelse paa Selska,bets Ledelse og For
hold. 

Landsretssag.fører Moltke-Leth Ønskede 
ikke Forslaget behandlet af Generalforsam
lingen, men henstillede, at Selskabet ned
satte et Lovudvalg, der skulde behandle og 
tage Stilling til Forslaget. Generalforsam
lingen gav sin Tilslutning hertil. 

Fra Dansk: Motorflyver Union var ind
sendt Forslag til Ændring i Selskabets Lo
ve der i det væsentligste gik ud paa, at 
S~lska.bet.s Generalfo:rsa.mlinger skulde afhol
des skiftevis Øst og V æt for Lillebælt, og 
at Klubmedlemmerne fik større Indflydelse 
paa Selskabets Ledelse. 

Generalforsamlingen. tog imidertid ikke 
Stilling til Forslaget, da. Mot.orflyver Unio
nen trak dette tilbage. 

li 

Tegninger 
til 

SV ÆVEMODELLER 
udgivet af 

DANSK MODELFLYVER UNION 

Simplex . ............. Kr. 0.75 
(D.M.U.a Begynder-Svævemodel) 

Orlmponlmus (Kl. 7) • . • 2.00 
Calle (Kl. 8) . .. .. .. . • • • 2.00 
Ølhunden (Kl. 9) . . • . • • • 3.00 
Holger Danske (Kl. 8) • 2.00 
eellkan (Kl. 8). . • .. . .. • 3.00 

Sendes franco mod Indsendelse af 
Frimærker eller pr. EfterkrafJ 

Faas i mange Sports- og Isenkram
forretninger samt fra 

FLYV's FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN 

Vesterbrogade 60 • Kbhvn. V. 

JIU har vi igen Lister i alle Maal. 

- Masser af Byggesæt paa lager. -

Trævareforretningen 
Prinsesse Maries Alle 1 Vester 5341 y 

Tegninger til 
SKALAMODELLER 
i præcis Udførelse med alle Detailler. 

Skala 1: 50. 

. BELL P - 59 A Airacomet ... . Kr. 0.85 
F AIREY Barracuda ......... . 
ORUMMAN F6F-3 Hellcat.... • 
LAAG 3 (Russisk Jager). . . . . . • 
LOCKHEED Lightning ...... . 
MOSQUITO IV .. . . . .. . . .. .. • 
MUSTANG North American 

P. 51 B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
SPITFIRE XII . ............ . 
VOUGHT Corsair F4U-1 . . . . . • 
THUNDERBOL T Republic P 47 • 

0.85 
0.85 
0.85 
1.50 
1.50 

0.85 
0.85 
0.85 
0.85 

Sendes pr. EfterkrafJ eller mod Ind
sendelse af Beløbet i Frimærker. 

FLYV's FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN 

Vesterbrogade 60 . Kbhvn. V. 

FLYV'• Redaktion 
Vesterbrogade 60, Tlf. 1S.4M 

Redaktør, Kaptajn John Foltmann, 
Væmedamsvej 4 A, Tlf. Eva 12116 
Ejvind Chriatensen (ansvarsh.), 

Vesterbrogade 60, Tlf. lS.424 
Annoncepris: 

Rubrikannoncer 40 Øre pr. mm 
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Aktieselskabet 

DANSK GALOCHE- OG GUMMIFABRIK 

Kjøbenhavn Køge 

AKTIESELSKABET 

VARDE ST AAL VÆRK 
VARDE 

ST AALSTØBEGODS 

- S. M. S T A A L -

ELEKTROSTAAL 

Legetøjsforretningen "Kæphesten" 
Østerbrogade 108. Øbro 3127 x. 

Alt i Byggesæt samt Reservedele fra 
Dansk Modelflyveindustri. 

MIKRO-DIESEL I 
7500 

Omdr/Min . 

1/ 10 HK 

Pris Kr. 98.
med Propel 

I. Mlkro•Dle•el er den mest start• og driftsikre 
Motor for Modellly. 

2. Mlkro-Dlesel har allerede vundet Konkurren
cer I Sverige og Danmark. 

3, Mlkro-Dle• el kan monteres med Cylinderen 
staaende eller hængende, 
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KAI NIELSEN 
MEKANISK ETABLISSEMENT 

Krenprinsensgade 8, K. 
Palæ 6628 

Dansk Motorflyver Union afholdt Re
præsenta.ntska.bsmØde den 25. Marts d. A. 
paa Hotel .Ambassa.deur Kl. 15,00. 

Formandens Beretrung blev godkendt, og 
der blev givet Decharge for Regn.skabet. 
Til Bcstyrolsen nyvalgtes Hr. Bagermest.er 
Jenson, Aa.rlms, og Hr. Bestyrer G. Grosen, 
Esbjerg, og som Medlemmer til D.K.D.A.S. 
blev valgt Ohrt og Ørum Jensen. 

Unionens Kasserer, Hr. Fabrikant Hoff
Hanson oplyste, at han lao. i UnderhllJ!d
ling med do o.lliorede Myndigheder om Køb 
af 100 Pipor Cub Maskiner. som det var 
Meningen, at Klubberne skulde fan. Ad
gang til at købe til en meget billig Pris. 

Foreningen Danske Flyvere, 

F OR at mindes de to danske Flyvere, 
der blev skudt ned af Tyskerne un• 

cler Angrebet paa Værløse Flyveplads i 
1940, lagde Foreningens Formand, Kap· 
tajn Pagh og Generalsekretæren, Fabrikant 
Rydmann den 9. April Kranse paa Løjt
nanterne W. Godtfred$en og C. F. Brodar
sens Grave. 

AERONAUTISK .JUNIOR KLUB 
Nu slutter vi vore indendørs Møder; det 

siclste or Tirsdag den 7. Maj, og som Rosi
non i Pplsoondon faar vi Løjtnant RØnhof 
til at fortrolle os om sine Flyvninger i R.A. 
F. under Invnsionen i Frankrig. 

Dcsudon vil Ingeniør Prytz vise nogle 
Bille<lcr fra do nyeste udenlandske Flyvo· 
hlncle, saa. I kan følge med i Udviltli:ngen. 

Møclet holdes som sædvanlig paa don po
lytekniske Lærean 11t11lt, Sølvgade 83, og be
gynder Kl. rn,30 pr. Tag en Kammerat 
med. 

SPORTSFLYVEKLUBBEN. 
Foredrag af Lpjtnant Clauson-Kaas, 

Lørdag d. es. Marts 1946 i Unitarernes 
Ifos. 

L,oRDAG d. 23. Marts bavdo Sportsflyve
klubben indbudt Løjtnant Clauson

Kaas til at tale om sine Oplevelser for 
Klubbens Meillemmer, og· for en Gangs 
Skyld var der god TilKlutning. 

Clauson-Kan.s talte om >Lom1on umler 
Fjendens ]]<l e , og vi saa nogle fortræffelige 
Fotografier af London efter Vl og V2 og 
Blitzhomh:rnkmentor. Nu er Chtu.'!on-Kaas 
jo en habil og morsom Taler, og Mctllemmer• 
nc, tler var kommet til Stede, fik C'n urn]er
holclenJe og interessant Aften ud af Jet. 
Belrmt af t.idligere Erfaring med Hensyn 
t' iL, oro Forcdrn.git•Aftpnør h~'l.vdo HC'<ttyrelsen 
kun lejet Jen mindre Sal, der kun rummer 
et Par 11unJrC'clo Mennesker; rneJ ber var 
t.i l Gengæld ogsaa Trængsel, d1L LØjtJrnnt 
Clnnson-Knas begyndte sit Fm·cclrng. 

Vetl Fremvisning af Billederne af de væl
dige' Ødelæggelser i London teg·necle C-IC 
med sin livfulde Tale et levende Billet1e for 
o q af de Træng:;;ler, som Londons Beboere 
var udsat for i do første Krigsnar, og det 
var med Beundring, man l1Ørte om clet Mod 
og den Udholdenhed, som London 'erno lag
ue for Dagen i deres Trængselstid. 

Tyve mod to Hundrede 
(Portsat frn Side 98.) 

ske Tropper, der klatrede op paa Kysten . 
Major Young ledede sine Folks Ild sa:i 
dygtigt, at hans egne Tab kun var gnn~k.i 
smaa, til Trods for at Granaterne sprang 
ganske tæt ved hans Styrke. 

Da tre og en halv Time var gaaet, og 
Opgaven hermed var til Ende, trak d e 
tyve Mand, der havde udført hele Afdelin
gens Arbejde, sig tilbage til Stranden un-

Kaptajn i R. A. F. Jørgen Edsbar 
dræbt ved Nedstyrtning 

Første Paaskeda.g ved 17-Tiden fandt d1 
en Flyveulykke Sted ved Ko.lvebodstram 
der kostede Kaptajn i R, A. F. Jprgen Ed. 
berg Livet. To Sportsflyvemaakiner, den er 
en Miles Magister, ført af Kapta.jn Ed, 
borg, dan anden en Auster-Taylorcraft, fØ1 
af Løjtnant Erik Infeldt, der ligeledesl h~ 
gjort Tjeneste i R. A. F., var ude paa c 
Fotograferingsflyvning. Edsberg var o.lm 
i sin Maskine, mens Infeldt havde to Pase1 
gerer med, Grevinde Jytte Moltke og Pre~ 
fotograf Olaf Kjelstmp. Kjelstrup skuld 
fotografere nogle Kunstflyvningsmanøvre· 
som Jørgen Edsberg foretog med sin Mile• 
mon pludselig tørnede Edsberg sammen roe 
Infcldts Maskine, hvis højre Plan blev ram 
omtrent miclt pao., saa der fremkom et sto1 
Hul i Planets Forkant. Sideroret fra Eru 
borgs Maskine blov hængende i Austeren 
Bæreplan og blokerede Styregrejerne. Et1• 
bcrgs Maskine styrtede som en Sten i Ka· 
vebodstrand fra ca. 800 Meters lIØjde. Ir 
fcldts »Auster« gik i Spind, men det ly1 
kedos ham at rette den op og under U dfo 
delso af stor Koldblodighed og Dygtighed n 
foretage en N pdlanding paa en lille Mar 
i Nærheden af Strandkanten. Jørgen Ed! 
borg dræbtes paa Stedet. Erik Infeldt sel 
kom. intet til, hvorimod hans to Pa.ssagere 
under Landingen fik nogle lettere Snitsa.a 
i Ansigtet. >Austeren«, der ligooom Mile 
>l\fagister«en tilhørte det nystartede S= 
Aviation, led 80 pCt. Havari. 

Kapt.'l.jn Jørgen Edsberg var 30 An. 
gammel. Da Krigen brød ud, opholdt hm 
sig i England og meldte sig straks til Royn 
Air Force, hvor han efter at have fuldend 
sin Flyvemddaunelse kom til at gØre Tjene 
ste i Air Tram,port Command. Hans særlig 
Opgave blev at overføre BombeluftfartØje 
fra U. S. A. til Engla.nd, og paa denne Po$ 
vandt den unge Dansker sig stor Anseels, 
som en mcgot dygtig Flyver. For en Mn.a 
neds Tid siclen vendte Edsberg tilbage fri 
London med Ki no Hjemsendelsespapirer 
Lommen, han var blevet knyttet til Firmae 
Scan-Aviation som Flyvelærer og skulde 111 

til at gøre en Indsats for Civilflyvningen 
da Døden saa brat indhentede barn. 

Ærot være hans Minde. 

Tegning af spanlhyl(ltel model i slrnln l: 25 
nf del fly •Den danske brigade• skulde hn\'e 
anvendt ved en e,·t. Invasion i Danmark. 
Sendes portofrit ved indsendelse i frimærker 
til 

"MODEL TEKNIK" 
I HVIDOVREVEJ 366 ·KØBENHAVN. VALBY 

der stadig Skydning mod de forfølgend, 
Tyskere. Major Young blev paa Bredden 
indtil den siclste af hans Folk vnr kom 
met godt om Bord. Saa greb han en Lim 
og lod sig trække gennem Brændingen U< 
til Baaden. 

Senere fik Major Young tildelt D.S.O. t 
for sin >fremragende Kamp under højs 
ugunstige · Vilkanr, sin Pligttroskab 01 
tapre og beslutsomme Commandoføringc 
t) Distinguishcd Service Order. 



~ye Flyvemaskinetyper 

Bell Helikopter. 

Det amerikanske Flyvemaskinefirma Bell Aircraft 
Corporation er gaaet i Gang med Bygning af en 

større Serie Helikoptere til Privatbrug og til forret
ningsmæssig Anvendelse. Allerede inden Udgangen af 
indeværende Aar regner man med at kunne bygge 
500 Helikoptere. 

Den Model, som man vil bringe paa Markedet, er 
en tosædet Helikopter, som har en Rækkevidde paa 
ca, 500 Kilometer ved en Marchhastighed paa 144 km/T. 
Dens største Hastighed er 192 km/T, udstyret med en 
Franklin Motor, som yder i74 HK ved 3200 0/M (ved 
Jorden). Den afbildede Model af Bell Helikopteren har 
en Fuldvægt paa 936 kg, og heri er regnet med 180 kg 
til Fører og Passager samt ca. 30 kg Bagage foruden 
fuld Benzinbeholdning og Radioudstyr. 

Firmaet har ogsaa større Typer i Arbejde, nemlig 
nogle Helikoptere som skal kunne medføre 5 Passa
gerer eller en tilsvarende Last, og de faar en Hastig-
hed, som er betydelig større end de mindre tosædede 
Typer. 

Capt. 

lndryklut som Led i Oplysningsarbejde for FIJ'f}einteresserede 

af 

INTAVA AVIATION PRODUC'l'.5 
SANKT ANNÆ PLADS. Il - KØBENHAVN K. 

Repræsenterende 

DET DANSKE PETROLEUMS AKTIESELSKAB 
011 VACUUM Oll COMPANY A/S 
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A/s DANSK SHELL 

VICKERS ~ARMSTRONGS 

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

LIMITED 

ALFRED RAFFEL 
Aktieselskab 

EJVIND CHRISTEN SBN 
BOGTRYKKERI &. FORLAG 
Vesterbrogade 60 - Kbhvn. V. 
Telf. 13.404 • Postgiro 23.BU 
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Vi præsenterer Aerocar Serierne 
Kan ogsaa leveres med Skiunderstel eller som Søluftfartøj. 

For første Gang præsenteres et lille, tomotoret Luftfartøj med en Luftliners Komfort -
V. P. Propeller - indtrækkeligt, pneumatisk, trehjulet Understel - fortræffeligt Udsyn - let 
Adgang til Kabinen - stor Ydeevne - stor Marchhastighed - smaa Driftsomkostninger. 

Spændvidde 12,8 m, Længde 7,8, Højde 2,5 m. 
Major Motor: To Cirrus Major 150 HK Motorer 
- største Hastighed ved Jorden 257,6 km/T. 
Marchhastighed (65 °lo Motorkraft) 225,6 km/T. 
Stigehastighed 365 m pr. Minut. Stigeevne ved 
Jorden med een Motor 60 m pr. Minut med fuld 
Last. Startstrækning 137 m. Afløb i Landingen 
ved Anvendelse af Bremser 110 m. Fuldvægt 
1790 kg. 
Minor og Junior Motorer: To Cirrus Minor 

100 HK Motorer - største Hastighed ved Jorden 
225,6 km/Tog 209,6 km/T. Marchhastighed (65 °lo 
Motorkraft) 190 km/T og 177,6 km/T. Stigeha
stighed 240 m og 180 m pr. Minut. Fuldvægt 
1565 kg. 
Major og Junior kan medføre 6 og Minor 5 Per
soner paa kortere Strækninger. Udstyret til læn
gere Flyvninger kan Luftfartøjet med Major 
Motorer medføre Flyver, to Passagerer og en 
Del Bagage over en Strækning paa ca. 1600 km. 

nv e er vor t us rere e roe ure. d 1 d k R t t . og u en an s e epræsen an er. 
Sk · ft ·11 t d 8 h •,:1~ Man imødeser gerne Forespørgsler fra hjemlige 

PORTSMOUTH AVIATION LIMITED · I · THE AIRPORT, PORTSMOUTH, ENGLAND 
Telegr.-Adr. : Balmurlux, Portsmouth, England 
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~l!bU7W~ 
OFFICIELT ORGAN FOR ~ 

DET KONGELIGE DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB w 
DANSKE FLYVERE . DANSK MOTORFLYVER UNION • DANSK SVÆVEFLYVER UNION 

lfr-6 

København 
eller 

Stockholm? 

LlGE sicle-n Kapitulationen har 
Lllftfartcns ledende Folie utræt

teligt peget paa Npdvendigheden af 

en lnwtig og effelctflv LØS11in_q paa 
Spprgsmaalrt om Kastr'Utps Stilling i 
dan .~kamdinwviske og interna.tionale 
Tra f ik. 

1'it 1'rods for ri M11/ighf\dM 1lt 

har haft, staa.r 1li imidlertid i Dag 
overf or rlen 11pgtcrne Kendsgerning, 
at Sto<"l,lwlm permanent eller for en 
Tid bliver administrativt Centrl/m for 
den- sk1111dina.vislre .L1tlan,terlu111Jstrafik. 
Uden Hensyn til a.t Sverige i Øje
blil,h•t ikke e1· i B rsiddelse af de 
be<lst eg11((]e Flyvpp/a.dser for de twn

ge Atlantma.~7,·in rr, hævde.~ <let sim
pelthmi fra S1JM1sk Side, at S1Jeriges 
Hovedstad vil k111n1 e byrle en Orgar 
nisation for :.Scan<lina,vian Airlines« 
bedr() Arbrj<lsvillcaar en-d Kpben 
h111Vn, 

Sel·v om dat svm1ske Forslag paa 
de Konferencer, som nu f Øres i 
Stockholm, 'Vil mprll' stærk Modstand 
baa<lr fra 11.orslc og dansk Side, bli-
1Jer det maaske S'llært at af1Jise Paa
standen 11d fra saglige Begrundelser. 
Tidmt 'Vil 1Jiso det. 

Uden at have S1Jnske E1Jner kam, 
man 1Ji.~t ogsaa roligt spaa, at dansk 
Sportsflyvnirng, lwis der ikke nu gp
res noget alvorligt fra Statens Side, 
'meget snart 1Jil komme et godt Styk
ke bagud i Konk-urrencan med Ud
landet. Skal 1Ji tørst til a-t ekspro
priere .Arooler et eller andet Sted i 
Nærheden af Kpbenhavn og derefter 
anlægge og planere, 1Jil <ler gaa Aar 
inden Sportsflyverne for .Alv01· kom
·mer i Ga11g. Det maa ,være m1tligt at 
finde en Lpsning, omend midlertidig, 
paa .mwær81iilø Tidspunkt. Det bpr 
gpres, og det bpr gpres h11rtigt. 

FLYV. 

DANSK MODELFLYVER UNION 

Juni 1946 19. Aargang 

Sammen kan vi løfte Bjerge 
og flytte Mennesker 

Norsk Luftfart i Genopbygnlngens Tegn og et Par Udtalelser 
af DNL's Pressechef Odd Med b ø e. 

En Tu&'ls•fl~De&'u•e f&'ø Oslo ,11 LIiiehamme&' 
pøø !Vo&"ges og Dønmø&'ks Ønskeseddel 

MED den største Opmærksomhed og 
Interesse har man her i D:.mmark 

fulgt Udviklingen i norsk Lufttrafik 
efter Krigen. Nordmændene har maa
ske hafit saa meget s tørre Vanskelig
heder at kæmpe .med end Danskerne 
paa dette Ornraade, men en energisk 
Jndsats har nu vist sig at føre til Re
sultruter, som ogsaa for dansk Trafik
flyvning vil blive af den største Be
tydning. 

Allerede før Krigen var DNL aner
kendt og re pekteret i europæisk 
Luftfart. Saa tidligt som i 1936 be
skæftigede Nordmændene sig med 
Planer om en transatlantisk Luftrute, 
men den 9' April 1940 satte i NorgP 
som i Danmark en Stopper for al 
videre Initiativ. 

DNL blev tidligere financieret af de 
store norske Skibsrederier. bl. a. Ol
sen-Line og Det Bergenske Damp
skibsselskab, men i Dag staar det 
norske Lufitfa:vtselskab som en ren 
national Institution, der støttes af 
hele Norges Industri og Skibsfart med 
økonomisk Tilskud fra. Staten. Selska
bet er blevet re-etableret. og inden 
kort Tid .har man ikke alene genopta
get alle de ttdligere Ruter i Europa. 
men er i Gang med nye Forbindelser 
og den regelmæssige Flyvning paa 
New York. Med Henblik paa den 
skandinaviske Amerikaflyvning er 
Norge Med.lem af det nyoprettede 
.,Scandinavian Airlines'·. hvori ogsaa 
S. I. L. A. og DDL er med. Denne ln
stitution skulde sikre de skandinavi
ske Luftfartselskaber en stærk Posi
tion i Konkurrencen med de øvrige 
europæiske og amerikan ke Sel ku
ber. 

De norske Flyvere. 

Under Besættelsen oprettede den 
norske Regering i London et norsk 

@ 
DNL 

DNl! RIJTEPtlOGAAH 

Staf,skontor til Varetagelse af de nor
ske Luftfa:vtsinteresser og kom paa 
denne Maade med i Planlæggelsen af 
den fremUdige civile Luftfart i Euro
pa. Det var naturligvis en Styrke, 
ligesom det var af Betydning, at nor
ske Flyvere fik en Uddannelse som 
allierede Krigsflyvere. Derfor staar 
Norge med Hensyn til Flyvere maa
ske nu bedr~ rustet end noget andet 
slrnndinavisk Selskwb. 

Men Vanskelighederne op tod umid
delbart efter Kapitulationen. Den Or-
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gn.nisation, der tidligere udgjordeDl\.1L, 
eksisterede ikke mere. Norge maatte 
fra Grunden opbygge alt, men de 
gjorde det med ·en Hurtighed og Dyg
tighed, s om maaske kun taaler Sam
menligning med .det hollandske KLM. 

Det første glædelige Tegn paa det 
norske LufLfortselskabs come back 
fik vi, da DNL den 1' April startede 
sin Ruteflyvning paa København. Si
den er det gaact Slag i Slag, og Nord
mændene har til Tider fløjet med op 
til 4 Maskiner om Dagen paa Ruten 
Oslo-København. 

- Der kunde godt indsættes dob
belt saa mange Mnsldner paa denne 
Rute, udtaler DNL's Pressechef, Odd 
l\1edboe, til FL ·yv. Der er en meget 
stor Erterspørgscl efter Flyvebilletter 
li! Danmark. Det mest opmuntrende 
ved denne Kendsgerning er imidlertid, 
at det ikke bare er Forretningsfolk, 
s om ønsker at flyve til København. 
Ruten har en udpræget 'luristmæssig 
Karakter. 

Turistflyverute 
Oslo-Lillehammer. 

I denne For:bindelse gør Medbøe op
mærksom paa den Interesse, der baa
de fra dansk og norsk Side er kommet 
til Udtryk for en Aabning af en Tu
ristflyverutemellem Oslo ,og Lilleham
mer. Lillehammer er et Centrum for 
de norske Højfjeldshoteller og kendt 
af de fleste Danske. I Praksis skulde 
der ikke vise sig nogen Hindringer 
for at gennemføre en saaidan Turist
rute, og Hotellerne i Lillehammer er 
i høj Grad opmærksom paa dens Be
tydning. I Somme11tiden vil det antage
lig blive Vandflyvemaskiner, som sæt
tes ind. De skal da ·gaa ned paa "Mjø
sa" ved Lillehammer, medens Vinter
sportsrejsende bliver bragt til Høj
fjeldet i Landmaskiner, der kan gaa 
ned paa Isen. Dette Projekt ligger 
dog noget ud i Fremtiden. I første 
Omgang er norsk Lu~tfart tvunget af 
Forholdene henvist ,til at interessere 
sig for de meget alvorlige Genopbyg
ningsopgaver, der forestaar. 

Den 8' April kom Nordmændene i 
Gang paa Ruten Oslo-Stavanger
London og et Par Uger senere paa 
Oslo-Stockho1m. Begge disse Linier 
er stærkt optaget og viser den sti
gende Interesse for at flyve. Det mest 
interessante og i økonomisk Hen
seende dristigste Eksperiment, man 
har gennemført, er imidler,tid den 
dansk-norske Poolflyvning paa Oslo 
København-Ziirich-Marseille. Mar
seille kan i Virkeligheden betegnes 
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som den vigtigste Havneby for 
Schweiz, og Ruten skal nok vise sig 
at blive en Sukces. 

Tager man den indenlandske Rute 
fra Tromsø nord for Polarcirklen og 
til Oslo i Betragtning, har mn,n her 
en direkte Ruteflyvning fra det nord
lige Ishav til Middelhavet. Det tn,ger 
8 Timer a t flyve fra Tromsø til Oslo, 
og fra Oslo til Marseille varer det 9 
Timer. For Norge er det s impelthen 
af Livsvigtighed at kunne omspænde 
det vidtstmkto Land med Flyveruter, 
der faar direkte Forbindelse til det 
ovrige Europa. 

Den norske Pressechef Medbøe reg
ner med, at D L har gennemfort sit 
udvidede Projekt i Slutningen af Au
gus t og udtrykker Han,bet om et godt 
og varigt Samarbejde med Danmark. 

- Sammen med vore danske Ven
ner, siger Medbøe meget karakteri
stisk, vil vi være i Stand til at løfte 
Bjerge og flytte Mennesker over hele 
Jordkloden. 

»Smiling Service«. 
De Maskiner, DNL benytter, er paa 

de europæiske Ruter fortrinsvis DC3-
Maskiner og DC4 paa Atlanterhavs
trafiken. Paa de indenlandske Ruter 
ejer Nordmændene en Flaade af de 
uhyre stabile og driftsikre JU52. DNL 
har na,turligvis Servering om Bord i 
Maskinerne og har i Lighed med 
DDL antaget en Række nydelige unge 
Stewardesser. DNL flyver under Mot
toet "Smiling Service", og hvem vil 
saa ikke være med paa en Tur til de 
norske Fjorde •og Fjelde? 

w.n.h. 

FLYV søger en journalistisk 
Medarbejder, som un

derholdende og livligt, men alligevel 
i saglig Form, kan skrive aktuelle Ar
tikler. Der lægges især Vægt paa, at 
den paagældende har et indgaaende 
Kendskab til dansk Model-, Svæve- og 
Motorflyvning, og at han har Føling 
med, hvad der foregaar af Interesse 
Landet over. 

Dersom De mener at kunne udfylde 
en saadan Stilling, send da Deres An
søgning direkte til FLYV's Redaktion, 
saa vi kan tale om Enkelthederne; det 
drejer sig om en varig Stilling med 
gode Fremtidsmuligheder for den rig
tige Mand. 

FL YV's Redaktion 
Vesterbrogade 60 . København V. 

Pressens 
Luftfartsmedarbejder~ 

modtog store Pengegaver 
til deres Hjælpefond paa 

10 Aars Dagen 

PRESSENS Luftfartsrneda.rbejdero mod 
tog i Anledning a.f 10 Aa.rs Jubilroei 

den 14. Maj talrige Gaver bl. a . neden 
Htaacnde Pengegaver, der mgaar i >Luft 
farts Hjælpefondet«: 

>Det danske Luftfartselskab« 5000 Kr 
- de 7 udenlandske Luftfartselskaber, dm 
beflyver København, ABA, KLM, Sabcna. 
Air-Force, AOA, DNL, BOAC, tilsåmmer 
3000 Kr. - D.D.C.A. 500 Kr. - Dan.si! 
Shcll 500 Kr. - Dansk Motorflyver Unio1 
500 Kr. - Zoneredningskorpset 200 Kr. -
i alt 9700 Kr. Samtidig lader alle Medvir 
kende ved Luftfarts-Radiotransmissionen : 
Aftes deres Honorar p.a til Hjælpefondet 
saa det i alt ved denne Lejlighed faar er 
Tilvækst paa en Del over 10,000 Kr. 

Fondet er dermed oppe pa.a ca. 35,00C 
Kroner. 

Køb det interessante Billedhefte 
fra det norske Luftvaabens Indsats 

i Luftkrigen, udgivet af 
Det norske Luftforsvar. 

Sælges til Fordel for 
Luftforsvarets Hjælpefond 

Kr. 2.50 

* 
Norge fritt 

Stort Billedhefte fra Norges 
Frihedsdage 
~r. 4.00 

Faas i enhver Boghandel eller fra 

FL YV's FORLAG 
Vesterbrogade 60 • København V. 



ELLEHAMMER ER DØD 
lluropu første flyver, Direktør Jacob Christian Ellehammer, døde 
den 20. Maj paa Amtssygel)uset i Gentofte efter nogle Ugers Sygeleje 

gensens mekaniske Etablissement i Mølle• 
gade, den Tids mest moderne Virksomhed. 
Det var netop paa det Tidspunkt, da Elek
triciteten begyndte at vinde Udbredelse i 
Danmark, og her var et udstrakt .Arbejds
felt for den unge, videbegærlige Mand, der 
ret hurtigt viste sine fremragende Evner 
som Opfinder paa mangfoldige Omraader. I 
1896 etårtede han sin egen Virksomhed, et 
mek.o.nisk Værksted. 

J«,ob Chri.stian Ellehammer blev født 
lien 14. Juni 1871 i Bakkebølle, Vording· 
porg La.ndsogn. Faderen, der var Entrepre· 
npr, paatog sig i 1874 sammen med s_ine to 
Brødre Udtømningen af Vaalse Vig, et 
dengang stort og anerkendelsesværdigt Ar
bejde, og her paa Falster tilbragte Jacob 
Christian Ellehammer sin Barndom. Alle
:reda som Dreng begyndte Ellehammer at 
interessere sig for Flyvning, han eksperi
menterede med Drager, fremstillet af gamle, 
kamerede Møllesegl fra de vindmølledrevne 
.Pumper, der anvendtes til Udtømningsarbej· 
deme, og han fik sine Drager til at løfte 
rot tunge Byrder. 

Efter endt Skolegang kom Ellehammer i 
Urmagerlære i Nykøbing paa Falster, og 
efter at Læretiden var afsluttet, rejste han 
en Del paa Faget, som dengang var Skik 
eg Brug. I 1889 søgte han imidlertid Ud
dannelse og Beskæftigelse ved elektrome
ke.nieke Virksomheder, han kom til Kpben· 
h11.vn og fik Ansættelse ved Professor Jilr· J. C. Ellehammer. 

Ellehammer kom efterhaanden til at be
skæftige sig med mangt og meget, han eks
perimenterede med en Fonograf, han bygge
de elektriske Automater, fremstillede Ap· 
pare.ter til Forevisning af levende Billeder, 
og da han lærte de første Eksplosionsmoto
rer at kende, optog denn~ al hane Tid. Han 
tog selv fat paa Bygningen af Motorer, 
hane Værksted blev til en Fabrik, hvor han 
satte en Seriefabrikation af den berømte 
Ellehammer-Motorcykle i Gang, og al den 
Erfaring, han indhøstede paa Motorfrem
stillingens Omraade, vilde han nu forsøge 
at anvende til Bygning af en Flyvemotor. 
Han var af den Opfattelse, at saafremt det 
lykkedes ham at bygge en Motor, der ikke 
vejede mere end 5 Pund pr. Hestekraft, saa 

Ellehammen før• te Monoplan (1905) paa Startbanen, dør var anlagt 
paa Øen Lindholm, 

Ellahemman Helikopter, der I 1912 formaaede at løfte 1111 ved •11•n 
Motorkraft medtagende • n Fører. 

»Ellehammer.Standard« var og•aa an Monoplantype; den blev bygget 
' I Løbet af 1909-1910. 

Elleh• mmen Flyvebaad (1909-1910) blev prøvet ved Slu•-vcarket I 
København• nuvarende s,dhavn. 
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vilde det ogsaa kunde lade sig gøre at faa 
en Flyvemaskine til at løfte sig. Barndom
mens Interesse for Flyvning var nemlig ik
ko glemt, tværtimod, den gærede stadig, til
sidst tog den al hans Tid - og det blev 
ogsaa Flyvningen, der gjorde hans Navn 
herømt over hele Verden. 

Paa Laboratoriet i Istedgade 119, hvor 
han havde indrettet sin nye Motorcykle
virksomhed, byggede han en Serie Flyve
mnskinemodeller og foretog en Mængde For
søg med dem, som i 1905 resulterede i Byg-
11ingen af en stor Flyvemaskine, der blev 
bygget paa Laboratoriets Øverste Etage. 

For at kunne foretage sine praktiske 
Plyveeksperimenter i Fred og Ro, fik Elle
h11.111 mer ved Velvilje fra Greve Knuth, 
Knuthenborg, overladt den lille Ø Lindholm 
i Smaalnndshavet i Nærheden af Bandholm 
til sine Flyveforsøg, og her slog han sig 
ned i Sommeren 1905. Hans første Flyve
maskine var et Monoplan, men dette kom 
ikke i Luften. Anret efter prøvede han 
med et Biplan, og denne Gang gik det bed
re. Bande Flyvemaskine og Motor var af 
egen Konstruktion. Motoren, der var luft
kølet, stationær med Cylindrene anbragt i 
Stjerneform, var bygget efter et Princip, 
som anvendes den Dag i Dag i mange mo
clerne Motortyper. Om Ellehammers Motor
type skrev et amerikansk Blad for adskil
lige Aar siden, at Ellehammer var Fader 
til Stjernemotoren >Whirlwind«, som førte 
Lindbergh over Atlanterhavet. 

Da den første Motor viste sig at være for 
lille til at Maskinen kunde løfte sig med en 
Fører om Bord, blev der bygget en større 
paa 18 HK, og efter valrige ForsØg - og 
Havarier - lykkedes det Ellehammer, den 
1e. September 1906, at foretage den tørste 
Flyi•ning i E1iropa. Flyvningen strakte sig 
over en Distance paa 42 m og foregik i 
en Højde af ¾ Meter. 

Ellehammer fortsatte sine Flyveforsøg. 
Han byggede 14 forskellige Flyvemaskine
typer, som alle blev prøvede - og Ødelagte. 
I Juni 1908 deltog han i det første Flyve
stævne, som afholdtes her i Europa, i Kiel, 
og her vandt Ellehammer Førsteprisen. 

Flyveforsøgene blev nu henlagt til Eremi
tagesletten ved København, Monoplan-Ty
pen >Ellehammer-Standard« blev bygget til 
Brug for Øresundsflyvningen i 1919, og ude 
ved Sluseværket i Københavns nuværende 
Sydhavn prøvede Elleha.mmer sin første SØ
flyvemaskine. Men Flyveeksperimenter ko
ster Penge, og Ellehammer fik ingen StØtte 
til sit Arbejde paa. at skabe en dansk Fly
vemaskine, og derfor maatte han tilsidst 
lade de store Lande om den videre Udvik
ling. Ellehammers store Opgave var at kon
struere et Luftfartøj tungere end Luften, 
som kunde gaa lodret til Vejrs og holde 
sig svævende over et bestemt Sted, og det 
lykkedes ham ogsaa. i 1912 at konstruere en 
Helikopter, som formanede at løfte sig ved 
egen Kraft med en Fører om Bord. 

Ellehammer arbejdede ustandseligt paa at 
skabe noget nyt. I Aarenes LØb udtog han 
co.. 400 Patenter paa mange forskellige 
Slags Opfindelser. I 1920 byggede han sit 
nuværende Laboratorium i Hellerup og her 
saa mange Opfindelser Dagens Lys, bl. a. 
en Petroleumskarburator, en Da.mpmotor, 
nye Benzinkarburatorer, Brandsprøjter, Ild
slukkere o. m. m. 

Ellehammers DØd vil efterlade . et stort 
Savn-..~s alle, der havde lært ham at ken
de, og med hans Bortgang forsvinder et 
helt Kapitel i Flyvningens Historie. Elle
hammer var elu:et og agtet af alle, h&n 
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"ldlewild" ved New York Verdens største Lufthavn 
En foreløbig Kredit paa 71 Millioner Dollars 
til Flyveplads og 13 Millioner til Vejanlæg 

Amerikanerne langt forud for Europa med Hensyn til Trafikflyvningen 

VER:DEN over søger man efter Evne _at 
holde Trit med den kolossale Udvik

ling, som nu finder Sted indenfor Lufttra
fiken paa. de lange internationale Ruter. 
Passagerantallet stiger fra Dag til Dag 
uden Hen.syn til Omkostningerne. For For
retningsmanden er den hurtigste Vej stadig 
den billigste. 

Det er langt fra tilstrækkeligt, at man 
affinder sig med den Kendsgerning, at 
Flyvemaskine-Fabrikerne nu bygger Kæmpe
luftlinere til 50, 100 eller 200 Passagerer. 
Det, der i Dag var et Fremtidsperspektiv, 
som man maa.ske kan være tilbøjelig til bo.re 
at værdige et Skuldertræk, er i Morgen en 
Realitet. Det er ikke nok, at man har en 
teknisk Tjeneste, som automatisk og med 
100 pCt.s Sikkerhed leder Piloter og Passa
ge1·er gennem den tætteste Taa.ge, Uvejr og 
Mørke. Det er ,nu ogsaa et SpØrgsmaal om 
tilstrækkeligt store Flyvepladser. Et meget 
stort Antal Startbaner i de forskellige 
Lufthavne er nødvendigt, saa selv de tunge
ste Maskiner uhindret kan lande og starte 
med Minu~rs Mellemrum Døgnet ruuut 
som paa en Kæmpe·Luftbanegaard. 

I Gaar og I Dag ... 
Paa ganske fo.a Aar har vi oplevet, hvor

le<les de Anlæg, der har kostet Millioner og 
atter Millioner Kr. at bygge og planlægge, 
simpelthen er blevet forældede. I Gaar var 
Luftfartselskaberne stolte af deres nye An
læg. I Dag betragter man Udviklingen med 
Bekymring. Den By, der ejer det bedste 
Lufthavnsanlæg, er forrest i Kapløbet om 
Gods, Passagerer, Trafik og Turisme. In
denfor en kommende Tiaarsperiode vil vi 
opleve en Trafikforøgelse i Luften og en 
Udvikling som ingen selv i sin vildeste Fan
tasi kan forestille sig. Amerikaneme har 
indstillet sig paa denne Realitet og det kan 
ikke nægtes, at de har et Forspring for Eu
ropa. 

Flyvepladsingeniører og Arkitekter indle
verer det ene Kæmpeprojekt efter det an
det. Man spørger ikke mere om, hvad det 
koster. Det kan beta.le sig ligemeget, hvor 
store Millionbeløb, der skal investeres, lige 
meget, hvor store Omraader, der skal eks
proprieres. 1948-50 er man antagelig fær
dig med Verdens største Lufthavnsanlæg 
~Idlewild« i Jamaicabugten ved New York. 
Den før saa betydelige La Guardia. Field 
kan saa overlades til Fornøjelse for Sport~
flyvere og Svæveflyvere, om man vil. 

Et Par Tal. 
Det er muligt at gøre sig en Forestilling 

om Projektets Størrelse ved at hØre, at ikke 
mindre end 1100 smaa og store Ejendomme 

kom i Berøring med, og det var med oprig
tig Sorg, at danske Flyverkredse modtog 
Meddelelsen om, at Flyvningens Ældste var 
gaaet bort. Elleha=er var Æresmedlem af 
Det Kongelige Danske Aeronautiske Selskab 
og Foreningen D8.DJlke Flyvere. 

John, Foltmann. 

og 1100 ha Jord er blevet eksproprieret 
for at afgive Plads til ~Idlewild«. 40 Mil
lioner Kubikmeter Band er blevet pumpet 
ind fra Bugten og henved 40.000 Arbejdere 
er beskæftiget i den nye Lufthavn. Til Pro
jektets Gennemførelse har man foreløbig 
opnaaet en Kredit paa. ialt 71 Millioner 
Dollars eller omtrent det tredobbelte af, 
hvad Danmo.rk fik ind ved Salget af de 
vestindiske Øer til Amerika. 

Halvdelen af dette Beløb go.ar til Plane
ring af Terrænet og Halvdelen anvendes til 
Bygninger, Hangarer, Værksteder o. s. v. 
Foreløbigt anlægges 12 Startbaner med en 
varierende Længde af fra 1800 m til 3 Ki
lometer efter Tangentsystemet. Det vil sige, 
at Administration, Passager- og Godsekspe
dition, Hangarer og Værksteder placeres i 
Midten af en Cirkel eller Elipse. Princippet 
er det sa.mme, som anvendes ved Anlæggel
sen af Orly ved Paris, som vi omtalt.e gan
ske kort i FLYV sidste Gang. Hangarerne 
anbringes ved Startbanernes Udmunding i 
Elipsen, saa Trafikmaskinerne ikke kom
mer til at krydse hinanden paa Pladsen tør 
Start og efter Landing. 

Et fremtidsprojekt 
til 3 MIiiiarder Dollar•• 

De amerikanske Lufthavnskonstruktører 
er imidlertid ganske klar over, at Fordelene 
ved hurtigt at komme fra en Flyveplads til 
en anden reduceres væsentligt set fra et 
TiclæpØrgsmaal ved de relativt store M
stande fra By til Lufthavn. Fra New Yol'k 
til >Idlewild« bygges derfor en moderne 
Autovej foruden en underpordisk Bane, der 
i Løbet af knap tyve Minutter bringer Pas
sagererne direkte ud til Lufthavnen. Ud
gifterne ved de nødvendige Bo.ne- og Vej
anlæg til >Idlewild« anslaas til omkring 13 
Millioner Dollars. 

I de ubegrænsede Muligheders Land ar
bejder man imidlertid paa. et endnu større 
Lufthavnsprojekt, som dog, heldigvis kan 
man næsten sige, hører Fremtiden til. Ame
rikanske Ingeniører og Arkitekter. har ud
arbejdet Planer til et Gigantanlæg paa Øst
siden af Manhattau. Det er Tanken her at 
anlægge Lufthavnen paa. Tagkonstruktion81l 
over en Administrationsbygning paa. ti Eta
ger. Bygningens Længde bliver over tre og 
en halv Kilometer og næsten en halv Kilo
meter bred. Realisationen af dette Projekt 
anslaas til en Bagatel a:f kun tre Milliar-
der Dollars. w.11,.h. 

Flyverdragt sælges 
Pragtfuld, pelsforet Flyverdragt i graat 

Duvetine, Str. ca. 180 cm sælges for 
højeste Bud. Telf. C. 4182. 

TIDL. MILITÆRFLYVER, 
med Erhvervscertifikat, Kørekort, samt 
t. Kl. Handels- og Kontoruddannelse 
søger Stilling, eventuelt kombineret. Bill. 
mrk. 16 til FLYV, Vesterbrog. 60, Kbh. V. 
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FRA HØJRIIS TIL HEDALL 

DDL's første Skymaster, »Dan Viking«, satte Rekord 

over Atlanten og blev modtaget med Jubel i Kastrup 

En Skymaster har et Benzinforbrug paa 785 Liter I Timen 

D A den amerikanske Flyver Charles 
Lindbergh for snart tyve Aar siden 

gennemførte den første non stop Flyvni~~ 
over Atlanterhavet fra New York til Paris1 
blev han ved Hjemkomsten fejret som Na
tionalhelt og udnævnt til Oberst. Verdens
pressen kaldte det en ·Bedrift og Lind
berghs Popularitet holdt sig i mange Aar 
efter. Senere havde den berømte Flyver 
mindre Held med sig, da han forsøgte sig 
110m politisk Raadgiver for Amerikanerne, 
men det er en anden Historie, som Kipling 
sagde. 

Fire Aa.r efter Lindberghs Atla.nterhavs
flyvning, det var den 24. Juni 1931 startede 
Dansk-Amerikaneren Holger HØjriis sa.m-

New Foundland-Kastrup paa 14 Timer. 
For kun fua Dage siden landede Luft

kaptajn Hedall-Hansen DDL's første nye 
»Skymaster< »Dan Viking< i Kastrup. Det 
var et betydningsfuldt Øjeblik i dansk Tra
fikflyvning. Den første danske Douglus 
DC4 havde gjort Turen fra Gandar paa 
New Foundland paa 14 Timer og tre Mi
nuter. Det var Rekord, idet den svenske 
DC4, som faa Dage i Forvejen havde gjort 
den 3600 km lange Tur havde brugt godt en 
halv Time mere. 

Foran Administrationsbygningen sa.a.s et 
meget repræsentativt Udvalg for dansk 
TrJl,fikflyvning med Direktør Knud Lybye, 
Civilingeniør Kampmann og Trafikchef 

DDL'1 Atlanterhav1masklne, Skymaoteren »Dan Viking« efter 1ln Rekordflyvning U. S. A.-Danmark. 

men med Flyveren Otto Hillig paa en direk
te Flyvning fra. New Foundland til Køben
havn i et Ballanca-Monoplan »Liberty<. Ma
skinen naaede Europa ved den spanske 
Kyst, ma.a.tte gaa ned i Krefeld for Benzin 
og senere i Hamborg paa Grund a.f Mørke. 
Først den 26. Juni naa.ede HØjriis og Hil
lig til Kastrup Lufthavn og blev modtaget 
med fanatisk Begejstring af næsten hele 
ByeIUI Befolkning. Inden sin Tilbagerejse 
blev han udnævnt til R. af D. 

Det va.r Sportspræstationer, som hele Vor
den talte om, men man stillede sig endnu 
tvivlende med Hensyn til en regelmæssig 
Passagertrafik med Landmaskiner over At
lanterhavet. Tyskerne flØj senere i regel
mæssig Trafik over Sydatlanten med Luft
akibe, og me.n regnede med, at Fremtiden 
laa. her. 

Bech Nielsen i Spidsen. Desuden Luftfarts
ingeniør Eskildsen, Havnechef Leo Søren
sen, Flyvechef Dam, DDL's Pressechef Per 
Kringelbach og en lang Række Repræsen
tanter for udenlandsk Luftfart. Det var en 
af de helt store Dage i Lufthavnen, og me.n 
følte at Danmark endelig var med pa.a. de 
store internationale Distancer. 

Da den imponerende Skymaster kØrte op 
foran Administrationsbygningen var det ik
ke uden en vis Stolthed, at man bemærkede 
det danske Splitflag med Posthorn og Kro
ne smælde for Vinden ved Siden af Cock
pittet, hvor Hedall med Radioklapper for 
Ørerne stak sit karakteristiske og smilende 
Ansigt frem. Siden sit Ophold i U.B.A. har 
han haft Tilnavnet >Yankee<. 

Yankee, Yankee, Yankee blev der raa.bt. 
Man lo og vinkede og havde det været mu-

Direktør Knud Lybye udbringer et begeJ1tret Leve for 
LuftkaptaJn Hedall ved Modtageloen I Lufthavnen. 

ligt a.t hoppe de tre og en halv Meter i 
Vejret, var Hedall simpelthen blevet mast 
under Vægten af en halv Snes prominente 
Personer, som nu lod haant om al Værdig
hed. Som de første paa. Landgangstrappen 
forsvandt de to Direktører Lybye og Kamp
ma.nn ind i Maskinens Indre for sammen 
med den dygtige danske Pilots Hustru og 
Børn at være blandt de første til at ønske 
til Lykke med den fine Flyvning hertil. 

Et Øjeblik senere dukkede Hedall selv op 
i Kabinedøren med den yngste paa. Armen 
og Hurraraabene brusede op imod ham. -
Er du træt Yankee, hvordan gik Turen He
da.Il Y Det svirrede med SpØrgsmae.l i Luf
ten, og den ellers sna rolige Flyver \'ar ikke 
fri for at være lidt bevæget. 

Jeg har aldrig kedet mig 
I en Flyvemaskine. 

Gennem det brogede Virvar af vinkende 
og raa.bende Mennesker nas.ede FLYV '11 

Medarbejder frem til Hedall. 
- Hvordan var Vej ret paa Turen 9 
- Det var udmærket, men vi sa.a. natur· 

ligvis ikke meget. Vi fløj paa det meste af 
Turen over Atlanten over tæt Skydække. 
Kun nu og da fik vi et Glimt af Atlanter
havet. 

- Hvornaar fik De første Gang Forbin
delse med Kastrup Lufthavn f 

- Jeg mener det var over Irla.nd. 
- Er det ensformigt at flyve sa.a. lang 

'fidf 
- Ensformigt 'i Hedalls Læber kruses 11,:1'. 

et lille beskedent Smil. Jeg har endnu al
drig kedet mig i en Flyvemaskine. 

Paa Turen fra Californien til New York, 
.fortæller H eda.Il videre, gik Maskinen 450 
km i Timen pa.a. visse Strækninger. Over 
Atlanterhavet havde vi noget Modvind, og 
jeg vil antage, at vi har flØjet med en Gen
nemsnitshastighed ai' 255 km i Timen. Der 
er endnu Benzin tilbage i Tankene til 6 
Timers Flyvning. 

Foruden Heda.Il var en af Douglas-Fa
brikernes Indflyvningspiloter Captain Har-
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per med paa. Turen til Danmark, Radiotele
grafisten Jørgen Jensen, Navigatør Ca.ri 
Pedersen, Værkmester Vilhelm Nielsen og 
uen kun 22-a.a.rige dansk amerikanske Krigs
flyver Rupert llansen. 

Rupert Hansen er nu blevet knyttet fast 
til DDL. Det var hans første Tur til Dan
mark, og han vil benytte Lejligheden til at 
hilse paa sin Familie, fortæller han. Begge 
Forældrene er danske. Den eneste Passa
ger, som fulgte med Skymasteren, var In
geniør Cai Caspersen. Han har været i Ame
rika. som Repræsentant for amerikanske 
Flyvemnsk.i.nefa.briker og har ved sin Stilling 
en særlig Tilknytning til DDL. 

Præsident Roosevelts Privatmaskine 
var en »Skymaster«. · 

DDL har nu Ra.a.dighed over to Skyma
sters. Luftkaptajn Poul Jensen ankom i 
Slutningen af Ma.aneden med den næste 
Maskine fra Amtika. En P1·æsentation af 
disse moderne Trafikmaskiner er overflØ
<1ig. Luftfartselskaber Verden over benyt
ter denne Type til de lange Distancer. Ikke 
mindst under Krigen viste Skymasteren sine 
]'ortrin og blev benyttet som Privatmaski
ner nf baade Præsident Roosevelt og Gene
ral Eisenhower. I Krigsaarene kaldtes Ty
pen C.54. 

Længe før U.S.A.s Indtræden i Krigen 
byggede Douglas-Fa.brikerne i Californien 
C.54 til Civiltra.fiken. Den tager 44 Passa
gerer foruden en Besætning bestaaende af 
1. og 2. Pilot, Mekaniker, Radiotelegrafist 
og 2 Stewardesser. Spændvidden er 35,8 ro, 
Længde 28,5 m, l-IØjde over Halefinne 8,4 
m, medens den ved Kroppen maaler 3,5 m 
i Højden. Tornvægten er 20 Tons, medens 
Maksimums Startvægt og Landingsvægt er 
henholdsvis 33,2 t og 26,4 t . 

Nordisk Trafik paa Amerika I Jull. 
Lastrummet i Skymasteren er 10,4 mi og 

dens Lastekapacitet er ikke mindre end 2133 
t . De fire store Motorer er af Mærket 
~Pratt & Whitneyc, 14 cylindrede Stjerne
motorer forsynet med tre-bladede Propeller 
hver med en Diameter paa 4 Meter. Start
effekten for hver Motor er 1450 HK. 

Ved en Marchhastighed af 345 km i Ti
men i 2000 Meters HØjde udgør Brænd
stofforbruget ca. 785 Liter i Timen. Den 
tager 13000 Liter Benzin fordelt i otte Tan
ke og Rælqtevidden med fuld Benzinladning 
er en.. 5000 km. Den nødvendige Startbane
længde er 1580 Meter. 

Kabinen er lydisoleret og forsynet med 
et elektrisk reguleret Varmesystem foruden 
et Luftkonditioneringssystem. Understellet 
besta.ar af Hovedstel og Næsehjul, der træk
kes op i Kroppen under Flyvningen ved et 
hydraulisk Træk. 

Antagelig i Juli Maaned gaar DDL ind i 
den regelmæssige Trafik paa Amerika og har 
dermed placeret sig fint i den internatio-
nale Ruteflyvning. w.n.h. 

Flyvningens For,lkrlnger - Alle ForsikrInger 

A. JESSEN & CO.s Eftf. 
A11urandører 

V. Thomaen Otto Thomsen 

VESTERPORT 
C. 9189 - 9596 

Midlertidig Adre11e: Hammerlch1gade 1-4 
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FLYVNINGENS BØGER 
Anmeldt af John Foltmann 

>Krigen 1999-1945« under Redaktion af 
cand. mag. Erik Møller (Danmark), Dr. H. 
0 . Christophersen (Norg)El) og Dr. Ake 

Thulstrup (Sverige). Gyldendal. · 
»Krigen 1939-1945 er et fællesnordit-k 

Yærk, der her i Danmark udgives af Gyl
clendalske Boghandel, og som Medarbejde1· 
har det en lang Række fremstaa.ende nor
diske Historikere og Fagmænd. Det udsen
des i 30 Storhn,iter paa hver 80 Sider, og 
hele Værket kommer til at omfatte tre store 
Bind paa ialt 2400 Sicler, hvoraf rundt reg
net en Trcdiedel bliver Billeder. Første 
Storhæfte skildrer Perioden mellem de to 
Verdenskrige, hvordan og hvorfor Tyskland 
valgte Nazismen samt de Kriser der var 
Forløberen for det store Verdensopgør. 
Hæftet er en udmærket Prøve paa, hvordan 
hele Værket bygges op; det vil ikke blot 
skildre Begivenhederne, men ogsaa forklare, 
hvorfor det skete og netop paa det givne 
'ridspunkt. 

»Ryktbare Flygplan» af Hans Ostelius. 
Bogforlaget Natur og Kultur i Stockholm. 
(Tilsendt fra P. Ha.ase & SØn). 165 Sider. 
4,50 d. Kr. 

De fleste flyveinteresserede kender sikkert 
Ha.ns Ostelius, Sveriges Flyveskribent Nr. 
1, og mange har ogsaa læst hans Bøger, 
hvoraf nogle er udkommet i dansk Over
sættelse. Ryktbare Flygplan er den tredje i 
den Serie, som omhandler en kort Beskri-

MØLVIGS 
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velse af de mest kendte Flyvemaskiner fra 
Alverdens Lande, og den er skrevet i den 
behageligt causerende Stil, som er typisk 
for Hans Ostelius. Læseren smittes af ha.ns 
gode Humør og sluger med Interesse alle de 
Oplysninger, som Forfatteren giver. 

>Det skal nok gaac af Flyverlpjtnant 
Max Manus. Nyt Nordisk Forlag Arnold 
Busck. 269 Sider. Heftet Kr. 8,75. 

Den norske Eventyrer Flyverløjtnant Max 
Manus' Bog fortæller maaske ikke ret me
get om Flyvning, men til Gengæld er den 
saa. rig paa spændende Oplevelser under 
Krigsaarcne, at det helt tager Vejret fra 
Læseren. Max Manus har været en ivrig 
Deltager i N arges Frihedskamp baade hjem
me og ude. Han er paa Eventyr i Sydame
rika., vender hjem til Oslo ved Krigens Ud
brud, deltager som frivillig i den finsk-rus
siske Vinterkrig 1940-41, han kæmper i den 
norske Hær, da Tyskerne overfalder Landet, 
og fortsætter siden i Modsta.ndsbevægelseilJI 
Rækker. fængsles af Gestapo, men flygter, 
kommer via Sverige og Rusland frem til den 
S. Arme's Lejr i Nordafrika. Derefter gaar 
til den norske Træningslejr i Canada, med 
Konvoj til England, hvor han udn.annea 
Konvoj til England hvor han uddannes 
som Faldskærmsmand og lærer Sabotage og 
meget andet, hvorefter han en skønne Nat 
flyves ind over Norge og lander velbellol
dent efter et Udspring med Faldskærm -
parat til at paatage sig sin Del af de pa
triotiske Nordmænds Kamp mod Nazister og 
Quislinge. Det hele gaar i et forrygende 
'l'empo med Masser af farlige Episoder, 
som er spændende og godt fortalt. 

,DET ER 
:1OHNS0N DEN 
Kl.OVN! HA.fil 
\/li.NNER SIG 
ALDRIG TIL Otr 

NÆ.SEHJu1. I 
• 



Britiske Flyvemaskiner 
til Lufttrafikkens mindre Ruter 

t England nøJe1 man Ikke med at bygge Luftllnere. Man er klar 
over, at talrig• mindre Ruter kræver sit særlige Flyvemate

rlel, og derfor forbereder man I Tid• denne Produktion 

HVIS man ser paa Lufttrafikken som 
Helhed, er der ingen Tvivl om, a.t den 

kommende Trafik i Luften i hØj Grad maa. 
be.sere sig paa Anvendelsen af mindre Fly
vemaskinetyper. For hver af de >store< 
Luftiinere vil der blive Brug for mindst en 
halv Snes Flyvemaskintyper e.f mere be
ekedne Dimensioner og Ydelser til at be
eØrge Trafikken til og fra. de store Luft
havne rundt om i Verden. 

De internationale Luftruters >Queen Ma
ry«er vil komme til at staa i en Klasse for 
sig. De vil faa stor Rækkevidde, stor Ha
etighed, de vil blive udstyret mere luksuøst 
end noget jordbundent Trafikmiddel, og de 
vil komme til at flyve i Højder, hvor Vejret 
ingen Ulemper volder. De vil blive Luftens 
Flagskibe, Repræsentanterne for den Na
tion, som de tilhører. Paa visse Ruter vil 
disse Giganter maaske ikke kunne svare 
Regning, men af prestigemæssige Grunde 
vil man alligevel anvende dem. 

Til den Del af Lufttrafikken, som hele 
Tiden skal >bringe Penge i Kassen«, sætter 
Lufttrafikselskaberne deres Lid til de min
dre Passager- og Fragtflyvemaskiner. Disse 
vil blive anvendt paa de mindre og mellem
store Distancer, over Strækninger paa 150 
til ca.. 1000 Kilometer, og Tr0,fikhyppighe
den vil blive afpasset efter Trafikbehovet. 
De mindre Flyvemaskinetyper vil kunne 
binge Lufttrafikkens Goder ud til mindre 
Byer og til Egne, hvor Terrænforholdene 
rllers vilde lægge Hindringer i Vejen. 

De mindre Trafikflyvemaskiner vil være 
merr økonomiske i Drift end Luftens Gi
ganter, blandt andet fordi der paa de kor
tere Flyvninger ikke stilles de meget store 
Krav til Kabinens Udstyr og Passagerernes 
Betjening m. m. Hvert Kilo, der kan spe.
res pe.a denne Maade, betyder større Nytte
last, d. v. s. bedre Økonomi. En af de 
store britiske Luftlinere, der i Øjeblikket 
er under Bygning, maa afgive 2.345 kg af 
sin Lasteevne til Udstyr af Kabinen og til 
andre Bekvemmeligheder for Passagererne, 
og det svarer i dette Tilfælde til 194 .kg pr. 
Passager. 

Typer af denne Kategori er bygget eller er 
under Bygning. 

Disse Typer er de eenmotorede Taylor
craft Auater, Miles Messenger og Meroory 
samt Percival Prootor; de tomotorede 
Portsmouth Aviation Aerooar Major, Aero
oar Mimor og Aerooar J'l/,MOT, Miles Gemin, 
og Aerovan, Percival Morgam1or, de Havil
land Dove, Avro Nimeteen, Airspeed Oøford 
og Ambassador, Bristol Freighter og Wa,y
farer, Cunliffe-Owen Conoordia og Vichers 
Vikimg samt den firemotorede Miles Mara
thon. 

Deres Fuldvægt ligger fra 700 kg til 
20.400 kg, Antallet af Passagerer, som de 
kan medføre, er fra to til fyrre, og deres 
Rækkevidde er fra 1.280 km til 3.220 km. 
Der er saaledes noget for enhver Smag. 
Største Parten af Typerne kan bygges som 
Landflyvemaskiner, SØflyvemaskiner eller 
med Skiunderstel. 

Nogle af disse britiske Flyvemaskiner er 
i Familie med Typer, som har været an
vendt under Krigen. A'U8ter er i Slægt med 
den berømte Artilleriobservationsmaskine af 
samme Navn. Messenger blev bygget til et 
lignende Formaal, og Feltmarskal Sir Bern-

hard Montgomery benyttede den til sit per
eonlige Brug" Prootor er en Udvikling af 
det velkendte, hurtige Monoplan, som har 
udført tusinder af Flyvetimer under Kri
gen som Træningsmaskine for Radiotelegra
fister. Avro Mimeteen er en Fætter til An
son. Alle de Øvrige paa, Listen er nye Ty
per, som er blevet konstrueret i Krigen• 
sidste Maaneder eller senere. En af de Ty
per, der har vakt mest Opmærksomhed, er 
den mærkeligt udseende Aerovwn, som kan 
anvendes til mange forskellige Formaol. 

Efterspørgslen efter Bristol Wa,yfarer og 
Freighter er saa stor, at hele Produktionen 
for 1945 allerede er solgt. 

Vickers Vikilng indtager en særlig Plads 
efter de mange Ordrer at dømme, som "Fa
brikken allerede har fe.aet. Prøveflyvnin
gerne med de første Maskiner, der er byg
get, har været saa vellykkede, a~ Produk
tionen, der fra April i Aar var beregnet til 
24 Maskiner om Maaneden, allerede om nog
le Maaneder maa sættes op til 30 Maskiner 
pr. Maåned. 

Der er ogsaa placeret store Ordrer paa 
Miles Marathon, der foretog sin første Prø
veflyvning i Foraaret. Der er Tale om, at 
Marathon skal udstyres med Gasturbiner og 
Propeller i Stedet for de almindelige Stem
pelmotorer. Muligvis vil Typen Ambassador 
ogsaa blive udstyret med Gasturbiner. 

De Havillands Dove fortsætter det Ry, 
som alle de Øvrige af Firmaets Typer har 
fa.aet Verden over. Teknisk set indeholder 
den mange Nyheder, bl. a. Propeller med 
helt vendbare Blade. 
Foruden de her n~vnte Flyvemaskinetyper, 

har den britiske Flyvemaskineindustri ogsaa 
travlt med Bygningen af store firemotorede 
Luftlinere - men det er en Historie for 
sig. 

Den britiske Flyvemaskineindustri har i 
Tide været klar over de mindre Passager
maskiner og Fragtluftfartøjers Betydning 
for Luftfarten, og ikke mindre end nitten 

VICKERS VIKING 
Efterspørgilen efter Vlckera Viking Traflkflyvemuklne er na •tor, at den maanedllge Produktion, 

1om fra April I Aar var 24 Muklner, fra Indeværende Efteraar vil blive forhøjet til 30. 
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U.S . .d.s Luftfartseksport 
Mr. Glen A. Gilbert har besøgt KB.'ltrup 
Lufthavn for at undersøge Mulighederne 
for at benytte denne i Atlanterhavstrafik
ken og udtaler, at Kastrup vil være den 
ideelle Lufthavn, naar de projekterede 
Startbaner paa 2300 m bliver færdige. 

Amerika opretter 
en Forsøgsstation for Radar i Trafikluft· 
havnene, og naar Resultatet af disse har 
vist sig at være tilfredsstillende, er det Me
ningen, at Radar skal indgaa som obligato· 
risk Tilbehør til enhver Lufthavn. 

D1171, dan.sko Vejrtj1171,este 
paa Grønland staar overfor meget betyde
lige Opgaver, og Landfoged Simony er der
for kommet herned for at engagere Pei·so
nale til et Antal Vejrstationer; der regnes 
ikke med at kunne faas udelukkende Meteo
rologer, men dersom der f. Eks. er en Tele
grafist, der søger Jobbet, har han gode 
Chancer for en GrØnlnndstur. 

Den engelske Airspeed 
er blevet demonstreret i KB.'ltrup Lufthavn 
for .Ambulanceflyvetjenesten. Det er Menin
gen, at der eventuelt skal indkøbes nogle af 
Typen til en udvidet Ambulanceflyvning. 

Flyverne i T.W.A. truer 1ned Strejke. 

»The Air Line Pilots .tlssociation of tlu, 
United States« meddelte for rn Maanedstid 
siden, at alle de Trafikflyvere, som var an
sat i Trans-World Air Lines agtede at strej
ke, fordi de bl. a. ilclce 1mnde blive enige 
med deres Selskab om Lpnforhold1171,e, De 
forlangte, at en Flyvers Løn skulde kunne 
stige til 16.000 Dollars (ca. 80.000 Kr.). 

Det danske Luftfartselskab har oprettet 
en særlig Flyveafdeling - Operations -
med Luftkaptajn E. Damm som Chef. Af
delingen, der faar Lokaler i det gamle 
Krudthus skal beskæftige sig med mange 
forskellige Ting. Bl. a . Ansættelse og Ud
dannelse af flyvende Personel. Planlægning 
af Ruter. Kontakt med Luftfartsmyndig
heder i flyvemæssige SpØrgsmaal og Samar
bejde i den lokale Sikkerhedstjeneste. Sidst 
men ikke mindst Service for Publikum. 

Det norske Liiftfartselskab har nu faaet 
fast Koutor i Kastrup Lufthavn, hvor Di
rektør Vagn Philipsen residerer som Chef. 

FLYVEMASKINER 

FL YVEMASKINEDELE 

INSTRUMENTER 

FLYVNING 

I 1,JNGLIMT 

Tillæg Nr. ~ til Det Kgl. Dans1.e Aero• 
nautislw Selskabs Bibliote7c.s7catalog er nu 
udkommet og vil blive tilsendt Selskabets 
direkte Medlemmer og Formændene for de 
gennem Unionerne tilsluttede Klubber, end
videre kan Kataloget med Tillæggene I og 
II købes paa Selskabets Kontor for 50 Øre. 

British Overseas .tlirways har nu oprettet 
Flyveforbindelse tre Gange om Ugen fra 
Poole-Flyvebaadstationen i Dorset til Sin
gapore. Tirsdag, Torsdag og LØrdag gaar 
Tmen over Biscan-osse, Sicilien, Cairo, 
Habbaniyeh, Karachi, Calcutt~ og Ran· 
goon og tager 116 Timer. D<'n direkte Fly
vetid beregnes til ialt 57 Timer. 

Englænder11e indretter sig nu paa en kom· 
mende Konkurrence med Dampskibsselska
berne. Om faa Aar vil cle britiske Passager
maskiner være indrettet efter de Krav, de11 
moderne Forretningsmand vil stille. I Ka· 
binen indrettes Nyheds-Fjernskriver og Ra
diotelefon. Forretningsmanden vil pr. Tele
fon direkte eller over Radioen og Fjern· 
skriveren kunne følge Børsnoteringer Ver
den over og fra Maskinen afgive sine Or· 
drer. Et andet Fremtidsprojekt er Fjern· 
synsskærmen, ln-or Passagererne skal kuuno 
følge de amerikanske og engelske Fjern
synsprogrammer til Forkortelse af Flyve
tiden. 

..4.arlms fnar nu i Lighed med Aalborg 
sin faste Flyveforbindelse med Hovedsta
den. DDL har til Hensigt allerede i Løbet 
af Sommeren at indsætte de nye DC3-Ma· 
skiner til 22 Passagerer paa Aarhus. Man 
har tænkt sig at benytte den store Tirstrup 
1"lyveplads paa Mols, der blev bygget i Ty• 
skertiden. Den ligger ganske vist 50 km fra 
Aarhus, men gode Busforbindelser bliver 
sat i Gang, saa det bliver muligt at naa 
Aarhus fra København paa smaa to Timer. 

PROPELLER 

Stookholmruten blev genoptaget i Strejke
situationens Tegn. Mandag Morgen mødtes 
det tekniske Personale til Forhandlinger, 
og man blev enige om i hvert Fald at eks
pedere Formiddagens Maskiner. Det kom til 
at betyde, at den første DDL-Maskine til 
Stockholm efter flere Maaneders Afbrydelse 
akkurat naaede at gennemføre Premiere
rejsen. 

Stockholmsmaskinen starter iøvrigt nor
malt fra Kastrup Kl. 7,45, mellemlander 
paa Udrejsen i Malmø og ankommer til 
den svenske Hovedstad Kl. 9,20. I modsat 
Retning flyves direkte med Start fra Brom
ma Kl. 9,50 og A.nkomst til København Kl. 
13,00. 

Tre DDL-Flyvere er siden sidst blevet 
»Luftmillionærer« i Selskabets Tjeneste. 
Kaptajn Niels W. Buchl1ave passerede 
500,000 km paa Vej til London. Kaptajn 
Niels Egebjerg blev »Helmillionær« og Kap
tajn II. Kierkegaard »Halvmillionær«. De 
tre Flyvere, der er meget populære i Ka
stup Lufthavn, har været ansat i DDL si
den henholdsvis 1. Juni 1938, 1. Januar 
1937 og 1. Juni 1938. 

I Samarbejde med Nordmændone flyver 
DDL nu København-Ziirich-Marseille dag
lig. Den norske og den danske Maskine 
skiftes til at flyve, og Danmark har der
med for første Gang fnaet direkte Forbin
delse til Schweiz. 

Sportsflyvelclubbrn faar i denne Maaned 
Besøg af den svenske Helikopterflyver Rolf 
von Bahr. Det er Tanken at von Bahr skal 
foretage en Demonstrationsflyvning over 
København og i Provinsen. Under Krigen 
havde Helikopteren fast Station i Malmø 
og blev bl. a. af den svenske Marine an
vendt ved Eftersøgning af Miner i Sundet. 
forsvundne danske Flygtningebande m. m. 

Den danske Hær har nu modtaget de fØr• 
ste fire KZ-Maskiner til Træningsbrug. 
KZ-Maskinerne til Hæren har vist sig at 
være glimrende egnet ogsaa til Kunstflyv, 
ning, men foreløbigt skal 25 danske Office
rer uddannes i dem paa Flyvestationen ved 
Aunø under Skolechefen Tage Andersens 
Ledelse. 

Maskinerne er forsynet med en engel&k 
Gipsy Motor paa 145 HK og Marchhastig
heden ligger omkring 220 km i Timen. KZ
Træningsmaskinen ligger i en Pris af 38,000 
Kr. , medens den lille Sportsmodel KZ-III 
knn erhverves for smaa 20,000 Kr. 

LETMETALLER 

LU FTFOTOGRAFIAPPARATER 

FL YVEMASKI N ELÆRRED 

K. L. G. TÆNDRØR 

ILTAPPARATER 

I 

ALFRED RAFFEL A/s - KØBENHAVN 
FARVERGADE 15 . CENTRAL 6395 
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DOVE, 

Cecil John Rhodes, 1853-1902, britisk Imperialist og Velgører. Viede sit Liv til 
Udviklingen af Sydafrika, søgte at samle britiske og hollandske Interesser og 
skabe et fredeligt Forhold til den indfodte Befolkning. Grundlagde det britiske 
sydafrikanske Kompagni, som administrerede Rhodesia, der er opkaldt efter 
Cecil Rlrodes. Han skabte Jernbane- og Telegrafforbindelser og oprettede et 
Legat i Oxford for Studenter fra det britiske Imperium og de forenede Stater. 

DOVE Velkommen. Fremstillet qf de Hai•illand, som byggede 
Moskitomaskinen. Dave er en mindre Transportmaskine til 
Provins- og Pionerruter. Med sine to superchargede Gipsy Queen 
Motorer kan den transportere 11 Passagerer eller ca. 800 kg. 
Fragt over Afstande paa Indtil 800 km, Re)s,htut/zhed ca. 260 
km./T. Tophasti1h1d ca. 335 km./T. 

Den viktorianske Kolonisator saa og benyttede sig af Fordelen ved Jernbane- og 
Telegrafforbindelser. Hvis Lufttransport havde eksisteret, vilde ban utvivlsomt 
have benyttet sig heraf til at fremskynde Arbejdet med den territoriale og industrielle 
Udvikling og til at bringe de nye Landomraader indenfor et Par Timers Flyvetid 
fra Civilisationens Storbyer. 
Storbritannien, det geografiske Centrum paa Jorden, er ogsaa det logiske Centrum 
for Verdens Lufttransportsystem. Efter Triumferne med Konstruktion og Frem
stilling af Krigens enestaaende militære Flyvemaskiner fremstiller de britiske Kon
struktører og Ingeniører nu moderne Transportmaskiner af enhver Størrelse og til 
ethvert Formaal. Som Arvinger til en Tradition uden Lige paa Verdenshavene, 
Pionerer paa Reaktionsflyvemaskinens og Radaromraadet vil de efterkomme ethvert 
Krav, der maatte stilles til dem i Flyvningens Tidsalder af i Dag og i Morgen. 

:X:vnyfr ~ J4 en ~~ 
BRITISKE FLYVEMASKINEINDUSTRI 

EIEKENDTGØRELSE FRA THE SOCIETY OF BRITISH AlRCRAFT CONSTRUCTORS, LONDON , ENGLAND 



For at kunne starte de store Bombere fra mindre Plad•er har man I U. S. A. for•øgt med Raketstart. 
BIiiedet viser en amerikansk B-29 (Superfæstning) under en Raketstart fra en Flyveplads 

I det sydlige Florida. 

Avro Tudor II 
Den nyeste britiske Luftliner A vro Tudor 

II, de nylig har foretaget sine fØrete vel• 
lykkede Prøveflyvninger, er den største 
Landtrafikflyvemaskine, der hidtil er ble
vet bygget i Storbritannien. Tudor II skal 
anvendes paa alle de store britiske Hoved
luftruter, og Produktionsplanen omfatter 
ikke mindre end 40-50 Luftfartøjer, som 
skal afleveres i Løbet af indeværende Aar. 

Tudor II er udstyret med tryktæt Kabine 
og indrettet med Plads til 60 Passagerer, 
den har en Rækkevidde paa ca. 3000 km ved 
en Flyvehastighed paa 370 km/T i 6000 m. 

Med 40 Passageer om Bord er Rækkevidden 
ca. 4000 km ved en Hastighed paa 370 km 
i Timen i 6000 m. Som FragtluftfartØj kan 
den. medføre ni Tons Last over en Stræk
ning paa ca. 1800 km ved en Hastighed 
paa 320 km/T i 3000 m. Ved Anvendelse 
af ekstra Brændstoftanke kan den største 
Rækkevidde komme op paa ca. 5300 km. 

Tudor II er udstyret med fire Rolls-Royce 
Merlin Motorer, hver paa 1770 HK. Dens 
Data er iØvrigt: Spændvidde 36,58 m, 
Længde 32,18 m, HØjde 7,36 m. 

Paa Grund af de mange Ordrer, der er 
indløbet paa Tudor II, vil den blive bygget 
baade i England, Canada og Australien. 

Falrchlld C-112 Packet er en hypermoderne Traflkflyvema•klne, hvl• Krop er meget rummelig. Den 
har •tore Anvendel•umuligheder, Idet den og•aa kan anvendes som flyvende Ambulance eller 

til Transport af Fald•kærm•tropper. 
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Tusinder af amerlkan•ke Bombem, 
tilintetgjort. Der 

Consolidated Vultee »Model 39« er c 
Anvendel•e efter Krigen. Det har Ph 

hastighed pa, 



1ma1klne-Klrkegaarde<c før at blive 
n I Lufttrafikken, 

tøj, •øm Amerikanerne har bygget til 
1r øg Køjeplad• til 24, Ved en March• 
lyve 4.800 km, 

H •, Kgl. Højhed Prln• Erik• Datter, Komtesse Alexandra, har under •In Rejse til U, S, A, været I 
Luften med en af Sikør•ky'• Helikoptere, 

.Engelske Reak•o•e• skal 
bygges I Kina. 

Rolls-Royce har nylig truffet Aftale med 
den Tcinesiske Regering om Licensbugning af 
Firmaets Gasturbiner og Roaktorer i Kina. 
Et større .t1 ntal lcinesiske I ngeniprer er kom
met til England for at sætte sig ind i Fa
brilcaionen af de nye Reaktorer. Til Gen,
gæld har Rolls Boyce sendt nogle af rino 
egne IngemiØrer til Kina, h'Vor de slcal 
hjælpe med til Bygningen og Indretningen 
af de nye Fabrikker. 

FøraldebWedet: 
Ryan-Flreball, Propel- øg Reaktordrevne Jagere 

øm Bord paa et Bangaraldb i Stmehavet. 

Landingshjul med Helium . 
Firmaet Goodyear har afholdt Forsøa

rned at pumpe en Flyvemaskines Landinga
hjul op med Helium i Stedet for med al
mindelig atmosfærisk Luft. Den Mængd11 
Luft, der f. Eks. medgaar til at fylde et 
110 To=er Hjul, vejer 42 kg, hvorimod 
Heliumpaafyldningen kun vejer ca. 10 kg. 

En britisk Helikopter. 
Fairey AYiation Company er gaaet i 

Gang med Bygningen af Pil Helikopter, og 
i den Anledning er det interessant at høre, 
hvad den britiske Forsyningsminister, Mr. 
John Wil-mot, siger om Helikoptere11S Mu-

Klnesl•ke Ingeniører besøger Røll•-Rayce Fabrikkerne før at ""'tte sig Ind I Fabrikationen af de nyeste 
Reaktorer, ldat den klnesl•ke Regering selv •kat i Gang med Bygning af Rølh-Royces nyest• 

Ga•turblner og Reaktorer, 
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NYT FRA HELE VERDEN <Fortsat) 
ligheder. I en Tale ved Royal Aeronautical 
Society's 80-aarige Stiftelsesfest sagde Mi-
nisteren bl. a. : ...._ 

>Mulighederne for et Luftfartøj, der ikke 
er bundet til nogen særlig indrettet Flyve
plads og som kan starte og lande paa en 
Plads, der ikke er større end dets egne Di
mensioner, er vidtrækkende. Jeg tror, der er 
Mulighed for, at H,elikopteren vil blive 
Fremtidens Lufttaxa, der befordrer Passa
gerer fra Lufthavnene til Bycentrene. Jeg 
tror ikke, at det varer længe, inden større 
Forretningsbygninger, Klubhuse og Hotel
ler vil blive bygget med flade Tage, hvor 
Helikoptere kan lande. Jeg tror ogsaa, at 
Helikopteren i stor Udstrækning vil blive 
anvendt af Privatflyveren.« 

Og mon ikke Mr. John Wilmot faar Ret f 

Nye l,1!'Hlske Reøk,ol!'el!'. :_j' 
Rolls-Royce Roalctoren, Derwent V, som Svæveplanet »Baby Albatros« fremstilles af Lalster-Kaufmann I St. Louis. Dets Spændvidde er 13,51 m, 

blev anvendt i den tomotorede Gloster Me- Længde 5,84 m; Tomvægt 115 kg, Fuldvægt 208 kg; Glldetal I: 20. 

»Radar paa Hjul« kalder Englænderne deres nye Radar- og Radiostationer, som skal hjælpe Flyverne 
til Landing I ualgtbart Vejr. Hele Stationen er anbragt paa en Paahængsvogn og kan let køres hen 
paa den Landingsbane, der skal anvendes I det paagældende Tilfælde. Den transportable Station kan 

faa fat I Luftfartøjet paa ca, 50 km'• Afstand og lede det hen til Landingsbanen. 

teor, dor satto Verdensrelcord 11ed at flyve 
975,675 7cm/T, 7iar faaet en Storebror, Rolls
Royce »N ene«. Den nye Reaktor har en 
T rælclcraft paa Bt70 kg, og det s11arer til 
ra. 15.000 HK ved en Hastighed paa 965 
lcm/1'. »Nene« vejer 7mn 703 Jeg. Den 11æl
digo Kraftydelse i Forbindelse med den rin
ge Vænt, 11il gpre Nene-Reaktoren 11elegnr-t 
til .Anvendelse i eenmotorede Jagere. 

De Havilland Fabri7c7cernes nyeste Roa7c
tor er Typen »Ghost«, hvis Ydelse svarer 
11ogenlu.nde til »N ene«-Rea7ctorens. 

I 00 Taylor Cub til Sverige. 
Den svenske Kaptajn Ahrenberg har købt 

et Hundrede Cub•Flyvemaskiner fra et af 
de amerikanske Depoter i Frankrig. De 
mange .Flyvemaskiner, som skal sælges til 
Flyveklubber og Privatpersoner, skal gen
nemgaa et Hovedeftersyn paa den af A.B. 
Skaaneflyg nyoprettede Flyvemekaniker
skole i Malmø. 

De britiske Brabazon-Typer. 

over, hvad disse· Typebetegnelser egentlig 
betyder. Den officielle engelske Forklaring 
er den, at man i England i sin Tid ned
satte en Komite, som skulde planlægge 
Bygningen af Efterkrigstidens civile Fly
vemaskinetyper, og Formand for Komiteen 
blev Lord Brabazon. Efter ham fik de for
skellige Typer Betegnelserne Brabazon I, 
Brabazon II, Brabazon III o. s. v., idet 
man saa senere eventuelt kunde erstatte dis
so Typebetegnelser med andre. Brabazon 
IIA er :E. Eks. blevet til Airspeed »Ambas
sador« og Brabazon 5B kaldes nu De Ha
villa.nd »Dove«. 

Brahazon II, der foreløbig ikke har faaet 
ny Typebetegnelse, bliver bygget af A. V. 
Roe. Den bliver paa 44 Tons, faar et tre
hjulet Understel og udstyres med Reakto
rer. Den skal kunne flyve 560 km/T 
9.000 m. 

Flyveplads for Modelflyvere. 
Ved Eaten Bray, Beds, i England er der 

blevet aabnet den første Flyveplads for Mo
delflyvere. Pladsens Areal er paa ca. 57 
Td. Land, og der vil blive indrettet Byg
gelokaler for de unge Flyveentusiaster. 

I engelske Tidsskrifter omtales ret ofte 
Flyvemaskintyperne Brabazon I, Brabazon 
II o. s. v., og mange Læsere har spekuleret 

Den berømte amerikanske FllmHkuesplller Clark Gable har besøgt Brlstol Fabrikkerne I England og 
faar her_forevlst en »Wayfarer«, der besørger Trafikken paa Kanaløerne. 
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Svæveflyvningen 
i Schweiz 

D ET skyldes ikke Tilfældigheder, nanr 
f. Eks. et Svæveplan som l\loswey 3 

af schweizisk Konstruktion er snn uhyre 
vellykket. Svæveflyvningen i Schweiz er 
meget langt fremskredet. Antallet af Pla
ner er en. 400, medens der til Sammenlig
ning i Sverige findes ca. 200. Ikke alene 
rent talmæssigt er de kommet langt, de 
er meget selvstændige i deres Dyrkelse af 
Svæveflyvningen, hvilket bl. a. giver sig 
Udslag i, nt de for en stor Del benytter 
egne Typer. Nu er der jo altid et vist 
Sammenhæng mellem en Tings Udbre
delse og Jordbunden for dens Trivsel, og 
Schweiz skal have de ideelle Betingelser 
for Svæveflyvning. F. Eks. er der om 
1:>ommeren visse Steder, Overgangen mel
lem Sletterne og de schweiziske Alper, 
hvor de med 100 pCt.s Sikkerhed ved, ni 
der er konstant Termik fra Kl. ca. 101/2 
- 15%, sna de kan sige til en Elev: Nu 
gaar du op og bliver to Timer i Termik
ken - med samme Selvfølgelighed, som 
man ganr ud paa en Vesthang, naar der 
er frisk Vestenvind. 

Et Problem, som ogsna herhjemme har 
være en Del omdiskuteret, er Skolingen 
- er det hensigtsmæssigt at træne Ele
verne op i Skoleglidere? Her mener 
Schweizerne nej. De tror Dobbeltstyring 
er den Vej, man skal ind paa ved Svæve
flyveuddannelsen, og en ny dobbeltsædet 
- Moswey 6 er paa Trapperne. Den skal 
til og med have bedre Egenskaber end 
Moswey 3, hvilket jo ikke siger saa lidt. 

Det er •Gidde• Karlsson, svensk Svæve
flyvnings lste Instruktør, som har haft 
Besøg af en Repræsentant fra den schwei
ziske Svæveflyvning, der fortæller disse 
Ting - og han er tilbøjelig til at give 
Schweizerne Ret. Udviklingen, siger han, 
kan man ikke s tandse - og den kommer 
sikkert til at gaa i Retning af Uddannelse 
via Dobbeltstyring paa samme Vis som 
ved Motorflyvning. SYæveflyvningen i Øje
blikket man kun betragtes som et Led i 
Udviklingen. De aabne Skoleplaner, som 
møjsommeligt skal transporteres tilbage 
tyve l\linutter, for et •Hop < pan 15- 20 
Sekunder , kan umuligt være den ideelle 
Løsning. 

Man hnr jo ogsnn set i hvor mange Til
fælde del er gnnet galt, nnnr Instruktøren 
har stolet for meget pnn en Elev og> givet 
hnm (hende} en større Opgave end ved
kommende kunde magte, f. Eks. den før
~tc C.ang Eleven - fra hidtil kun nt have 
lavet Hop paa højst 30--40 Meters Hojde 
i Ligeudflyvning - skal have en Højstnrt 
og lave sin første 360° Kurve. Med Haan
den pnn Hjertet, er det saa ikke ofte Lot
terispil, hvor godt vedkommende slipper 
fra det? 

Nnar Instruktøren sidder sammen med 
sin Elev i Ro og Mag, mærker han, hYor 
meget vedkommende kan, og kan herud• 
frn træffe sine Dispositioner. 

San hvis det er Vejen, vil om nogle Aar 
Skolegliderne hænge som Kuriositeter -
A, B og C være erstattet af et Soloflyver
og et S.-Certifikat, der giver Tilladelse til 
at have Piger med op i Termikjagten. 

Det hele vil i saa Fald ændre Karakter 
(jeg tænker ikke nu pan Pigen}. Noget af 
den Charme, der netop er sammenknyttet 
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med Besværet ved Svæveflvningen, vil fal
de bort, kan jeg høre Røster i Baggrunden 
fra Pionerernes Række. 

Nej, lad os give •Gidde• Ret i, at Ud
viklingen Inder sig ikke standse, og Char. 
men ved Svæveflyvningen tror jeg vil 
blive vanskelig at tage bort. 

For at komme tilbage til Udgangspunk. 
let - Schweizerne - saa har de fem an
dre nye Svæveplantyper pan Tapetet, 
hvoraf den ene er beregnet for - Raket
start! Den er de dog meget hemmeligheds. 
fulde med. 

Det kan jo tænkes, at den vil afføde en 
ny Sport, til hvilken følgende Udstyr skal 
bruges: 1 kraftig Raket med Fastspæn
dingssele - Barograf og Faldskærm. 

* 
franske 

Bart -

Svæveplantyper 

D ET franske Flyvemaskinfirma Castel
Mauboussin har fremstillet en hel 

Række forskellige Svæveplantyper, bl. a. 
hosstnaende 3 Typer: 

MC »Jalon«, 

MC »Jalon«, tosædet, midtvinget Svæ
veplan bygget til meteorologiske Under
søgelser o. I. Mede med indbygget Hjul. 
Spændvidde 14,10 m, Længde 7,78 m, 
Højde 2,34 m, Planareal 18,45 m2, Side
forhold 10,82, Tornvægt 266 kg, Flyve
vægt 460 kg, mindste Synkehastighed 1,1 
m /Sek, normal Flyvehastighed 9-1 km/Tim. 

CM 7 »Adour«, tosædet Svæveplan god• 
kendt til Kunstflyvning. Overdækket Ka
bine. Der er -•Knæk• pna Bæreplanerne, 
som har opadbøjede Spidser. Omvendt 
Pilform. Dykbrcmser, Mede m ed indbyg
get Hjul og Stabilisator m ed V-Form. , 
Spændvidde 18 m, Længde 8,39 m, Højde 
2,24 m, Planareal 22,27 m", Sideforhold 
14,35, Tornvægt 272,2 kg, Flyvevægt 452,3 
kg. Beregnede mindste Synkehastighed 
0,7 m/Sek (meget fint!}. Norma! Flyve
hastighed 69,5 km/Tim. 

CM »Adour«, 

CM 8 »Acro«, ensædet Svæveplan med 
aaben Førerkabine godkendt til Kunst
flyvning. Bæreplanerne har •Knæk • og 
opadbøjede Spidser. Stabilisatoren har V
Form. Meden er affjedret med Gummi 
(ikke Hjul} . Bremseklapper. Strømlinie
formet Nakkestøtte. Spændvidde 13,50 m, 
Længde 6,28 m,. Højde 2,23 m, Planreal 
15,72 m2

, Sideforhold 11,8, Tornvægt 193 
kg, Flyvevægt 288 kg, beregnede mindste 
Synkehastighed 0,8 m/Sek, normal Flyve
hastighed 74 km /Tim. 

H. F. 

CM »Acro«, 



ROLLS"ROYCE 

I 
'Dædøkekølede 

MOTORER 
TIL RUTEMASKINER 

Rolls-Royce vædskekølede Motorer i 
Englands tunge Bombere hjalp med 
til at vinde den endelige Sejl'. Luft
fartselskaberne, som i Dag etablerer 
Verdens Handelsruter, anvender Rolls
Royce Motorer til Rutemaskinerne. 

Den britiske Armada af Rutemaskiner, 
indbefattet "Tudor" og "York", der 
beflyver Europas Hovedstæder, er 
monteret med de berømte Rolls-Royce 
,,Merlin" Motorer. 

t=,or c5peed & ~LLahLLiiy 
ROLLS-ROYCE LIMITED 

Head Offlc•: Derby, England 
London Ofllco: Condult Stroat 

STØRSTE 

NAVN 

I GUMMI! 

GOOD/iEAR 
C. 4115 AARHUSGADE 88 . KØBENHAVN Ø. C. 411S 
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De danske Svæveflyveklubbers · 
Virksomhed i 1945 

Ved J. v. STAFFELDT 

Statistikken over Virksomheden I Unionens Klubber I 1945 
foreligger nu udarbejdet, og I det følgende skal gives et 
kort Uddrag af den, omfattende de Oplysninger, som Især 

maa have Interesse, samt enkelte Kommentarer 

Diplomer og Certifikater .. 
:::=- pr. 11/ 19-46 erhvervet1946 .. 
ol .... ., 
e ., 
=il ., 

I AI B ;:;: C g A B C s 

Aarhus Svæveflyveklub ................ 52 16 6 7 1 12 6 6 1 
Aero Sport ..... . ...... ... ................ .. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
>Aviator«, Aalborg ........... .... ... ... 31 4 3 3 0 0 0 0 0, 
Birkerød Flyveklub ..................... 25 Il 6 1 0 6 6 1 0 
~Dania<, København ................... 6 0 0 0 0 0 0 0 01 
D.D.L.s Fly11eklub• ···· ················ · - - - - - - - -
Esbjerg Svæve•Flyveklub ············· 31 9 9 6 0 0 3 0 0 
»Falken<, HjØrring .................. ... 18 1 1 0 0 0 0 0 0 
»Fe.Ister«, Nykøbing F ....... .. .... ... 13 4 2 5 0 3 2 3 0 
Flyvertroppernes Flyve"klub• ........ - - - - - - - ~ -
Frederiksberg Svæveflyveklub .. .... 4 0 1 0 2 0 0 0 0 
Grindsted Svæveflyveklub ···· ·· ····· · 6 0 0 0 0 0 0 0 0, 
Haderslev Svæveflyveklub ......... .. . 20 3 2 1 0 3 1 1 0 
~Heden<, Hedehusene ..... ... .......... 4 0 0 4 0 0 0 3 0 
Helsingør og Omegns Flyveklub• ... - - - - -, - - ~ -
Herning Svæveflyveklub ............. . . 25 1 0 1 0 0 0 0 0 
Hobro Svæveflyveklub ................. 13 2 1 0 0 0 0 0 0 
Holstebro S1Jæ11efly1Jf)klub • ......... .. - - - - - - - - -
Horsens Svæveflyveklub ............... 10 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kolding Svæveflyvekliib• ... ....... .. - - - - - - - -; -
Københavns Svæveflyveklub ...... ... 10 1 0 0 0 0 0 0 0 
Køge Svæveflyveklub ·················· 16 2 16 6 0 0 10 1 0 
»Meteor«, Kpbenha1Jn• ········ ········ - - - - - - - --, -
Nord vestsjællands Flyveklub ........ 24 8 2 0 0 4 2 0 0 
Fly1Jeklubben for Nykøbing Sj.• ... - - - - - - - - -
NlllStved Svæveflyveklub .... .. ... ... .. . 9 3 0 0 1 0 0 0 0 
Odense Svæveflyveklub ················ 26 4 8 2 2 4 5 2 2 
>Pionlir«, København .................. 12 2 1 1 0 0 0 0 0 
Polyteknisk Flyvegruppe ..... .... . . ... 85 4 16 8 2 4 16 7 1 
Re.nders Svæveflyveklub .... .. ......... 31 0 1 0 0 0 0 0 0 
>Ringen«, København ................ . . p1 0 6 26 7 5 6 1 0 
Ringsted. Svæveflyveklub .... .. ... . ..... 16 0 2 1 0 0 0 0 0 
Roskilde Svæveflyveklub ............... 18 a 4 5 2 3 2 2 0 
Ruds-Vedby Flyveklub ..... ......... ... . 17 3 0 0 0 0 0 0 0 
Seniorklubben, København ........... . 31 3 2 11 7 4 2 1 1 
Silkeborg Flyveklub ................... 20 6 2 3 1 1 2 0 0 
Skagen Flyveklub ······················· 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
Slagelse Flyveklub ....... ............ .. . 25 3 1 10 7 1 0 6 1 
Socialdemokratens Flyveklub ......... 36 9 0 3 1 9 0 2 0 
Sportsflyvemes Svæveflyveklub ... .. 33 3 10 2 4 Il 12 0 2 
Struer Svæveflyveklub ······ ··········· 14 1 0 0 0 0 0 0 0 
Sydlollands Svæveflyveklub .......... 30 2 1 1 1 0 1 1 1 
Sønderborg Flyveklub .. ................ 11 1 1 1 0 0 1 0 0 
>Ternen<, Fredericia ................... . 4 1 1 0 1 0 0 0 0 
Varde Flyveklub ························ 11 Hi , o 0 0 0 0 0 0 
Vejle Flyveklub ·························· 31 7 2 1 0 7 0 1 0 
Fa. V. Grum-Schwensens Flyveklub 11 3 1 0 0 3 1 0 0 
Viborg Svæveflyveklub ............... 42 2 0 3 0 1 0 0 0 
Vordingborg Svæveflyver-Gruppe .. . 7 1 0 0 a 0 0 0 0 

• Klubben har ikke indsendt Statiatiku:em.aer. 
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De udsendte Skemaer var denne Gang sær• 
lig omfattende, idet man Ønskede fuldstæn· 
dig Klarhed over Svæveflyvningens Stil.Ung 
her ved Overgangen til normale Forhold. 
Det skal straks siges, at Statistikken ikke 
paa noget Omraade viser en nævneværdig 
Fremgang fra 1944 's Tal, og dette Billede 
vil - bortset fra Medlemstallet, som i Dag 
har pBBS0ret 1000 - næppe blive meget 
anderledes, selv om man kendte Tallene fra 
de Klubber, som ikke har returneret Ske
maerne. 

I 1945 11ar det saaledes ikke saa meget 
Befrielsen som den al11orlige Materialeaitua
tion, der satte sit Præg paa dansk 811<B1Je• 
fly11ning. 

De af Klubberne opgivne Tal viste sig 
i en Del Tilfælde at være behæftet med 

Antal Starter Materiel 
I Brug u.Bygn. 

=§ 
~ 'å 'å -a. e .. - .... -a. ~ 

., .. ·a ., Cl ., Cl bl) = bl) "C 0 .. 
~ 

.. = <I) "C ., -a. -a. .. ., ..: 
::i I> I!." bl) - "il ., 
t.? 0 

., ., .. .. 
k = "C .. ;g .. .. 

:s e å ::i I> I> Cl I>-, 
t.? 0 a 0 < c:Q 

1676 1430 246 2 0 0 2 2 a 0 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 2 1 2 0 1 1 1 

495 412 83 1 1 1 0 2 0 1 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
- - - - - - - - - -
193 144 49 2 0 0 1 1 2 3 
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
342 303 39 0 0 1 1 1 2 1 
- - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

152 130 22 0 0 1 0 0 0 0 
326 0 326 0 1 1 0 1 1 0 
- - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
- - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

259 201 58 1 0 0 1 1 4 0 
- - - - - - - - - -
282 282 0 1 0 0 0 1 0 0 
- - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

486 403 83 1 0 0 0 1 a 1 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

1852 1425 427 2 0 1 3 2 4 3 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
683 360 323 1 2 0 1 2 7 1 
0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 

528 412 116 1 0 0 0 r 3 1 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

820 344 476 1 1 0 0 1 6 0 
183 159 24 1 1 1 0 1 2 2 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

2128 772 1301 1 1 0 0 1 5 1 
1350 1275 75 3 0 0 0 1 1 0 

960 783 177 1 0 0 0 2 a 0 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
-o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

113 93 20 1 0 0 0 0 0 0 
100 100 0 1 0 0 2 1 0 0 
250 240 10 1 0 0 1 1 1 1 
0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 



Fejl. Eksempelvis kan nævnes, at mange af 
de Flyveledere og Byggekontrollanter, som 
fungerer i andre Klubber end deres egen, 
var medregnet hvert Sted, eaaledes at det 
samlede An.tal langt oversteg det An.tal Au
torisationer, der er udstedt. Se.e.de.nne Fejl 
er sa.e. vidt muligt rettet, men den meget 
skarpsindige Læser vil sikkert stadig kunne 
finde Smaafejl hist og her. 

Antallet af Klubber var ved Slutningen 
af 1945 49, men senere er :i.Københavns 
Svæveflyveklubc: ophørt at eksistere. og 
,Ringen« er gnaet ind i den købenliavnske 
>Enhedsklub«. 

Medlemstallet var 1045. (Statistikken om
fatter 889) . Heraf var de 5 pCt. kvindelige 
Medlemmer, fordelt paa. 18 Klubber. De tre 
Klubber med størst Medlemstal (aktive) er 
>Polyteknisk Flyvegruppe« 85, >Aarhus 
Svæveflyveklubc: 52 og >Ringene 51. 

Antallet af Diplomer er i Aa.rets LØb 
blevet forøget med 195, eaaledes at det 
samlede Tal nu er 342. Antallet af Svæve
flyvercertifikater er blevet forøget med 9 
og er nu 42. 

I de Landsdele, hvor Svæveflyvning var 
:forbudt under Besættelsen, er foreløbig 7 
Klubber kommet i Gang med Flyvningen, 
og disse har tilsammen. udført 3053 Starter, 
hvilket er 23 pCt. af det samlede Ste.rt
e.ntal. Højest Antal Starter har følgende 
Klubber opnaa.et: >Slagelse Svæveflyve
ldubc 2128, >Polyteknisk Flyvegruppec 18;>2 
og >Aarhus Bvæveflyveklubc: 1676. Dette 
giver for Slagelses Vedkommende gennem
snitlig 87 Starter pr. Medlem, hvilket lige
ledes er det fineste Resultat. De to andre 
Klubber, >Polytc og >Aarhuec har med 
deres højere Medlemstal kun opna.aat hen
holdsvis 22 og 32 Starter pr. Medlem. Efter 
>Slagelse kommer >Heden< med gennem
snitlig 81 Starter pr. Medlem og >Socie.1-
demokratens Flyveklubc med 37. 

Det skal ligeledes bemærkes, at 28 pCt. af 
det samlede Antal Starter er udført med 
Unionens Materiel. 

Det samlede Antal Have.rier er opgjort til 
il!, hvilket giver en samlet Havarifrekvens 
paa 3,4 Promille. For Glideplaner alene er 
Havari:frekvensen 3,1 og for Overgangspla
ner 4,1. De tilsvarende svenske Tal for 1944 
kan anføres til Sammenligning: Bamlet Ha
varifrekvens 1 Promille, Glideplaner 0, 7 
Promille og Svæveplaner 2,3 Promille. 

Opgørelsen over det flyvende Materiel 
viser, at der er alt for faa Planer til Raa-
1ighed, og dette Forhold vil næppe ændres 
i væsentlig Grad i 1946, da Antallet af Ple.
~er under Bygning ligeledes er ringe, og 
:ler knn ke.n vent.es meget faa af diBBe Ny
oygninger færdiggjort inden Flyvesæsonens 
Begyndelse. 

Bpørgsmaalet: Hvilke Byggeple.ner Iiar 
Klubben for den nærmeste Fremtid 7 er kun 
Je&V8.ret af meget faa. Klubber. Har 811æ
u:fly11erne ingen Pla,ner for Frqm,tiaB11,f 

ICSAK's Guld-Plakette til 
~Gldde« Karlsson. 

v.s. 

VED Kungl. Svenske. Aeroklubben 's sid
ste Bestyrelsesmøde, uddelte Forman

len, Prins Gustaf Adolf, KBAK 's Guld
Plakette til LØj~ant J. G. Ke.rlBBon, som 
:il Bo=er fratræder som Chefinstruktør 
lor den svenske Svæveflyvning, - >f!Sr 
l!Srtjii.nstfull inss.ts inom svensk segelflyg>. 

Plaketten tildeltes desuden Fru Elsa 
iv Uib.r, for uselvisk og opofrende Ledelse 
if Flyver-Barnehjemmet i Guno 1942--4.G. 

Interessante hollandske Svæveftyvetips 

DET er jo saadan, med en Ting som 
Svæveflyvning, at de Hjælpemidler 

der bruges pae. Marken, er bestemmende for 
hvor meget Flyvning der kan opnaas pae. en 
Flyvede.g med et bestemt Antal Planer. En 
godt tilrettelagt Marktjeneste, med hen
sigtsmæssigt Udstyr, er af uvurderlig Be
tydning. Det gælder derfor om at udvise 
Opfindsomhed i Retning af at finde paa 
Ting som kan lette og hurti9gøre Mark
tjenesten, og det vil sikkert interessere 
Svæveflyverne at blive præsenteret for nog
le Tips i den Retning som Ing. Zweypfeu
ning fra. Holland har overladt FLYV til 
Publicering. 

For at begynde med A, Skolingen, saa ved 
man jo, hvilket Arbejde det er, og hvad Tid 
der gaar med at fe.a Skoleglideren trans
porteret tilbage til Start, fra de lange Li
geudflyvninger. Her har Hollænderne lavet 
en speciel ,Hunde: til at hægte efter Bil, 
den er enkel og ligetil, og ret billig at le.ve, 
og kan sikkert ialfa.ld fordo):ile Startante.I
let. 

Flg. I, 

Princippet i den fremge.ar af Fig. 1, 
Skoleglideren staar med Planet i Kørsels
retningen, og den forreste Plantip holdes 
af en Person der anbringer aig bag paa 
Bilen. Denne Vogn er sa.ø, enkel og billig, 
at det maa ha.abes at vi faar den at se her 
i Landet ogsa.e.. 

Flg. l. 

Fig. 2 viser en Løsning paa Problemet 
med at finde Btartwiren igen, efter at den 
er faldet til Jorden. Denne Løsning er dog 
kun beregnet til Brug pe.a Pladser med hØjt 
Gl'æfb eller Lyng som er pe.a mange af de 
Pladser Svæveflyverne i Holland benytter, 
og kan kun anbefales til se.adanne Pladser, 
hvor ·wiren er vanskelig at finde, da Meto
den ikke kan siges at være god for hver
ken Wiren eller de Personer, der staar ne
den under. 

Bom det vil ses af Fig. har me.n ind
skudt en Ring i Wiren ca. 10 m fra Ringen 
der ske.I fastgøres i Planet, fra denne ind
skudte Ring udga.ar en tre m lang og 1,5 mm 
tyk Wire, som i den anden Ende er fastgjort 
til en ca. 1,5 m lang Stang med et Flag i 
den ene Ende, og en spids Blyklods i den 
anden. Naa.r Wiren fe.lder til Jorden vil 
d0lllle >Flagstang« stille sig i Jorden, og 
dermed markere hvor Wiren er faldet. 

' 

Paa Fig. 3 er vist en anden Løsning, som 
bl. a.. benyttes meget i Sverige og og-saa t!r 

ved at vinde Indpas herhje=e. Det er en 
Faldskærm som er pae.monteret Btartwiren, 
og har de to store Fordele, dels at bringe 
Wiren forholdsvis langsomt og ret >ud
strakt ned, dels herigennem at skae.ne den 
meget. 

Fe.ldskærmen er lavet af svært Sejldug 
el. lign., og er monteret paa Wiren sae.ledes 
at den holdes udstrakt under Optrækket, og 
ikke kan aabne sig før Wiren bliver slæk. 
Skærmen har en Diameter paa ca. 1 m. 

Pie, 4. 

Fig. 4, er straks mere problematisk, men 
kan være meget interessant at faa med al
ligevel. Det er en Startmetode som er en 
Del anvendt i Holland, A er et Plan hvis 
Opgave det hovedsagelig er at bære den 
2000 m lange Wire, medens B skal nyde 
godt heraf, og fe.a ekstra stor Højde paa. 

En fane.tisk hollandsk Svæveflyver arbej
der i Øjeblikket pe.a en speciel Metode til 
kørende Autostart i Ring, ved Begynder
skoling. I Vindstille har det jo været brugt, 
ogse.a herhjemme, pe.a' større Flyvepladser 
o.t trække Skoleglideren i nogle Meters Høj
de, rundt og rundt efter en Bil, og pe.a 
den Me.ade give Eleven en god Træning i 
>Ligeudflyvning«. Det er som sagt i Vind· 
stille, men Hollænderen er blevet sae. glad 
for denne Metode, at han ogeaa vil benytte 
den i Blæsevejr. Til dette Forme.al er he.n 
ved at bygge et kørende Spil, der ske.I vir
ke paa den Maade, at naa.r der køres mod 
Vinden, fires der Wire ud - ~ og naa.r der 
køres med, trækkes der Wire ind, eaaledes at 
Planet til Stadighed har den rigtige Fart 
paa i Forhold til Vinden. 

Man ke.n meue om disse >Patentere hvad 
man vil - de viser at der arbejdes med 
Tingene, og at Hollænderne har en frisk 
Indstilling til Problemerne - og det er det 
der bærer en Sport frem! 

Harl-
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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 i 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. 0. Hugosson, Praktisk Vejledning for Svaveflyvere, 
Kr. 5,75. 
Dansk Udgave ved J. Foltmann og M. Westphael. 
Segelflyghandboken, indb. Kr. 17 ,00. 
Wolf Hirths bekendte Bog i svensk Udgave. Alt om Svmve
flyvningcns Teori og Praksis. 
Erik Lagerqvlst, Att teckna flygplan, l{r. 4,150. 
Vejledning i Tegning af Flyvemaskiner. 
Sendes pr. Efterkrav eller mod Indsendelse af Beløbet 
Frimærker. 

l=-======,,.,-=,.,.- KUPON--=-=--====-=-=-=---t 

TIi FL YV's FORLAG, EJVIND CHRISTENSEN, Yesterbr1gade 60, København V. 

De bedes sende mig: ______________ _ 

Navn: ____________________ _ 

Adresse: 
Beløbet medfølger I Frimærker/bedes opkrævet. 

TØR-ELEMENT 
VERDENS ÆLDSTE OG BEDSTE 
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Britiske og amerikanske 
Flyvemaskiner til Hæren 

Danmark har faaet Tilbud om Køb af 
75 engelske Flyvemaskiner og Materiel 

til en halv Million Pd. Sterl. 

I Finansudvalget og Forsvarsministeriet 
skal man nu tage Stilling til Indkøb af 

Flyvemaskiner og Reservedele fra England 
og Amerika. Det drejer sig om ganske be
tydelige Beløb, der skal afses til vort Luft
forsvar, men det er ogsaa nødvendigt at 
reorganisere Luftvaabnet praktisk talt helt 
fra Bunden. 

Fra det britiske Air Ministry foreligger 
der et Tilbud til Danmark om Køb af 75 
Militær-Flyvemaskiner af forskellige Ty
per, der er bl. a. Tale om en Del Maskiner 
til Træning og Skoleflyvning. Desuden om
fatter det engelske Tilbud nødvendigt Ud
styr til Uddannelse af teknisk Personale, 
Oprettelse af Stationshovedkvarterer og be
tydelig Mængde Reservemateriel. 

Prisen ligger i Dag paa 500.000 i sva
rende til 10 Millioner Kroner, og denne 
Pris skal ligge fast mod, at vi til Gen
gæld tager alt, hvad Tilbudet omfatter. 
Ved Forhandlingernes Begyndelse var Pri
sen betydelig højere. Muligt blev der 
senere Tale om at placere endnu et Indkøb 
i England til Dækning af et Par Aars For
brug af Reservedele til et Beløb af tæt 
ved 6 Millioner Kr. 

Det danske Luftvaaben faar sandsynlig
vis yderligere 30 Træningsmaskiner fra 
Amerika. Det bliver væsentligst de saakald
te Overgangsmaskiner, og Udgifterne an
slaas i dette Tilfælde til at ligge omkring 
1 Million Kroner. 

Indenfor de danske luftmilitære Styrker 
har man ogsaa ventileret SpØrgsmaalet om 
reaktionsdrevne Flyvemaskiner. I Sverige 
har man købt et halvt Hundrede af denne 
Type, som efter manges Opfattelse i Vir• 
keligheden bliver Prototypen i de nyeste 
Luftvaaben Verden over i Fremtiden. Det 
er imidlertid meget kostbare Maskiner, og 
de kræver ganske særlig stor Uddannelse 
og Manøvredygtighed hos Piloterne. Man 
kan ikke uden videre gaa fra en Proctor 
f. Eks. og over til en reaktionsdreven Ma
skine med dens meget større Landingsha
stighed. Sandsynligheden taler derfor meget 
for, at man herhje=e paa Genopbygnings

Chauffører i DDL faar 
KDAK's Hæderstegn 

D ET er ikke uden Beundring, at man 
som Passager i Luftfartens store Bus

ser, lægger Mærke til den Sikkerhed og Ro, 
hvormed Chaufførerne tilbagelægger den 
7- 8 km lange Strækning fra Dagmarhus 
til Kastrup Lufthavn. 

To af DDL 's ældste Funktionærer Over• 
chauffør Axel Orlandi N ielsen og Chauffør 
Aago Christensen har den 25. April modta
get en fin Anerkendelse for deres Kørsel 

* 
Overchauffør 

Axel Nielsen, 
der har faaet 
KDAK's Hæ
derstegn for 
15 Aars slk• 
ker Kørsel I 
DDL's Tjene-

ste. 

* 

* 
Chauffør Aage 
Christensen 
har ligeledes 
modtaget 
Hædentegnet 
for • In paall• 
dallge Kønel 
hos DDL. 

* 

stadiet vil klare sig med det almindelige for Luftfartselskabet gennem 15 Aar. K. 
Materiel. D.A.K. har givet begge Chaufførerne For• 

Naturligvis er man ikke her blind for, tjenstmærket i Sølv for i disse femten Aar 
at man paa et givet Tidspunkt bliver nØclt at have kørt de store Busser gennem Byens 
til at anskaffe en Del reaktionsdrevne Ma- Trafik uden et eneste Uheld. 
skiner, men man ko=er heller ikke uden 
om, at Udviklingen paa dette Punkt stadig I Axel Nielsen har været ansat i Det dan
viser nye Resultater. Det vil derfor sikkert ske Luftfartselskab siden 1926 og Aage 
være en klog Politik for os at vente endnu Christensen siden 1928. Samtlige Flyvere i 
nogen Tid, saa man ikke staar overfor den Kastrup og adskillige Passagerer er enige 
triste Kendsgerning i Løbet af relativ kort om, at en Fortjenstmedaille næppe kan 
Tid at skulle ofre nye Su=er paa Ma- være mere berettiget end i disse to Tilfæl-
skiner af tidssvarende Konstruktioner. de. 

Kampsax 

Kamprnann, Kierulff & Saxild A./s 

Tegninger 
til 

SVÆVEMODELLER 
udgivet af 

DANSK MODELFLYVER UNION 

Simplex .............. Kr. 0.75 
(D.M.U.s Begynder-Svaevemodel) 
Orimponimus (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. 

Tegninger til 
SKALAMODELLER 
I præcis Udførelse med alle Detailler. 

Skala 1: 50. 

BELL P • 59 A Alracomet . • . . Kr. 0.85 
F AIREY Barracuda ...•••.•.. 
ORUMMAN F6F-3 Hellcat ...• 
LAAO 3 (Russisk Jager) ..... . 
LOCKHEED Llghtnlng .•..•.. 
MOSQUITO IV ............ . 
MUST ANO North American 

P.51 8 .................. . 
SPITFIRE XII ............. . 
VOUOHT Corsair F4U-1 •.... 
THUNDERBOL T Republlc P 47 

• 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. 

FLYV's FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN 

Vesterbrogade 60 . Kbhvn. V. 

Husk N011Jn og .AdreBSe. 

Ved alle Forespørgsler, der kræver Sva.r 
gennem vor Brevkasse eller direkte, maa 
Indsenderens Navn og Adresse altid a.nfØ• 
res, da vi ellers ikke besvarer eller videre
befordrer Henvendelserne. 

Husk derfor: N0/1)11, og Adresse. 

FLYV'• Redaktion 
Vesterbrog.ede 60, Tlf. 15.404 

Redaktør, Kaptajn John Foltmann, 
Væmedamsvej 4 A, Tlf. Eva 1296 
Ejvind Christensen (ansvarsh.), 

\Testerbrogade 60, Tlf. 15.424 
Annoncepris: 

Rubrikannoncer 40 Øre pr. mm 
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Aktieselskabet 

SKARRE HAGE MOLERV ÆRK 
Nykøbing Mors 

Telefon 109 

* 
Kontoret I København 

H. C. Ørstedsvej 28 C - V 

Telf. Central 11.593 

Tegning af spantbygge t model i sknla 1: 25 
nf d ot fly , Den danske b r igade • skulde have 
anvendt ved en evt. Invasion i Uanmark. 
Sendes portofrit ved indsendelse af kr. 1.65 i 
frimærk er til 

"MODEL TEKNIK" 
HVIDOVREVEJ 366 - KØBENHAVN • VALBY 

Luftfartforsikringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftf artf o rsik ring 

Central 12. 793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes af et
hvert Forsikringsselskab, der er tilknyt
tet Poolen, samt DD L's Billetkontorer 

Dagmarhus og i Lufthavnen. 
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AERONAUTISK JUNIOR KLUB 

D IREKTØRERNE Kramme og Zeuthen 
har indbudt os til at bese deres Fly

vemaskinefabrik, hvor der for Tiden m· en 
stor Produktion i Gang af Trænere til det 
danske Luftvaaben, KZ-III-ere til de elan
sko Flyveklubber og Flyveskoler, samt en 
KZ-TV til Zonorodningskorpset. 

Vi mødes Torsdag den 6. Juni Kl. 19,30 
præris udenfor KZ-Aero's Fabrik paa Sln
solwlmon, som man kommer til vetl at følge 
(Englmvevoj og) Sydhavnsgade over Broen 
ved (~ords Automobilfabrik. Flyvem11SkinP
fabrikkr1L ligger da paa venstre Haand. 

M<•llJpmskort skal forevises, og del er 
kun_ l\fr,llPmmer, der faar Adgang. 

* HR. Rml. Olsen har bedt FLYV om at 
opta;{r et Svar til Hr. Landsretssag

fører Børge Moltke-Leth i Anletlning af 
Indlægget i Flyv Nr. 5. 

Paa Gruntl af den begrænsede Plads kan 
vi ikke bringe Svaret i dets llelhe<l, men 
Hr. Rud. Olsrn gØr bl. a. gæhlende, at: 
»lJPr er aldrig tilgaaet >Activ« nogen l\Ied
clPlelse sig-11Pret. af Sportsflyveklubben an
gaae11tl1• Klnl.,bens Omdannelse til Enhetls
klub. Om Hr. Børge Moltkc-Lcth vil lml
do »Aet iv« et Konsortium eller en Flyve
klub er ret untlcrordnet. Klubben er i n.lle 
officielle Skrivcl~Pr og lign. blevet titulere!. 
Flyveklubben >AcLiv< og faar forlrnahcnt
lig L ov til stadig at have dette Navn. 

De1 a ukes over Ordet Diktatur. Det er 
ogsaa et i,ri·imt. Ord, men hvis »Activ« tillige 
med alle tlo andre smaa Klubber Lantlet 
over officielt skal betegnes som »kun« al. 
være en Konsortium, saa er det formodcnl
lig Meningen, at Sportsflyvcklubben skal 
være alene om Betegnelsen »Flyveklub-: . 
Dette til uærmcrc Eftertanke.« 

Red. har modtaget adskillige andre Dis
kussionsindlmg som vi desværre maa afstaa 
fra at optage, da vi ikke har Plads til dem. 
Forhaabcnt.lig bliver der bedre Muligheder 
for at opt ngo Indlæg fra vore Læsere, naar 
vi antagelig inden ret længe, faar gennem
ført den Utlvidelse af FLYV vi arbejder 
paa. 

Bed. 

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 

Dansk Svæveflyver Unions 
autoriserede Journaler og Flyvebøger 

anbefales til Anvendelse i 
Svæveflyveklubberne 

Kontrolbog for Startspil Kr. 4.75 
'1' ) Fartøj-Journal . . . . . . . . . • 6.00 
*) Flyve-Journal (I Foderal) . 2.50 

Arbejdsbog .. . . . . . . . . . . • 0,85 
*) Udkommer sidst I Juni Md. 

Ekspederes fra 

FL YV's FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN 

Vesterbrogade 60 . Kbh. V . . C.-13.404 

Dansk Modelflyver Unions Begynder-Svævemodel 

§ll~IIPILIEI 
Udførlig Tegning 
og Byggevejledning 

75 Øre. 

Komplet Materialesæt 
(med Tegning) 
til SIMPLEX 

Kr. 4.40. 

~aas fra FLYV's FORLAG, EJVIND CHRISTENSEN. Vesterbrogade 60, København V. 



Nye Flyvemaskinetyper 

K. Z. II Træner. 

Paa Bestilling af de danske militære Myndigheder har 
Skandinavisk Aero Industri bygget et større Antal 

Skolemaskiner til den nyoprettede Flyveskole paa Avnø. 
Den nye K. Z. II Træner er en Udvikling af Typen 
K. Z. II Sport. Den forstærkede Krop er en svejset Staal
rørskonstrulttion, beklædt med Lærred. Bæreplaner og 
Rorflader er Trækonstruktioner, beklædt delvis med 
Finer og Lærred. I Planerne er indbygget smaa faste 
Slots, som bevirker, at Luftfartøjet er meget manøvre
dygtig selv ved smaa Hastigheder. 

Understellet, der minder om »Sport«ens, er betyde
ligt forstærket. Luftfartøjet er indrettet til Dobbeltsty
ring, og det har stilbart Elevsæde. En Del af »Træ
ner«ne _er leveret med Skydetag. 

K. Z. II Træner er udstyret med en Gipsy X Motor 
paa 145 HK. 

Luftfartøjets Data og Præstationer er følgende: 
Spændvidde 10,2 m, Længde 7,5 m og Højde 2,1 m 
Tornvægt 550 kg 
Fuldvægt 850 » (ved normal Flyvning) 

» 775 » ( » Kunstflyvning) 
Startdistance med fuld Last . . . . . . . . . . . 120 m 
Landingsafløb (med Flaps og Bremser) 130 m 
Stigehastighed ved Jorden . . . . . . . . . . . . . 4,5 m/Sek 
Praktisk Stigehøjde ...... . ............. 5000 m 
Største vandrette Hastighed ved Jorden 235 km/T 
Marchhastighed (ved 2100 0/M) . . . . . . . 210 » 
Brændstofforbrug ved Marchhastighed 

(2100 0/M). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 1/T. 
Brændstoftankene (en i hvert Plan) rummer ialt 1001. 

Capt. 

Indrykket som Led i Oplysningsarbejde for FlyTJelnteresserede 

af 

INTAVA AVIATION PRODUCTS 
SANKT ANNÆ PLADS 13 - KØBENHAVN K. 

Repræsenterende 
DET DANSKE PETROLEUMS AKTIESELSKAB 

og VACUUM Oll COMPANY A/S 

Dunlop hnvde sin ikke ubetydelige Andel i 
Sejren. Den store Virksomhed, der helt vnr 
omstillet til Krigsproduktion, monteredesaa• 
Jedes Dunlop's Affyringsmekanisme paa 
Maskingeværerne og Knnoneme paa alle 
britiske ,fighters•. Dunlop's Kvalitet og 

NøJagtighed gør sig gældende pnn alle Om-
raader, enten det er krævende Krigsmate

riel til ,ftghters, eller Dæk til Flyvemaski• 
ner i fredelig Passogerfnrt. 
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A/s DANSK SHELL 

VICKERS ~ARMSTRONGS 

PRIS 
Pr. Aargang Kr. 8,00 
Pr. Nummer 60 Øre 

LIMITED 

ALFRED RAFFEL 
Aktieselskab 

EJVIND CHRISTENBB:N 
BOGTRYKKERI & FORLAG 
Vesterbrogade 60 • Kbbvn, V, 
Telf. 13.404 . Postgiro 23.824 





Vi præsenterer Aerocar Serierne 
Kan ogsaa leveres med Skiunderstel eller som Søluftfartøj. 

For første Gang præsenteres et lille, tomotoret Luftfartøj med en Luftliners Komfort 
V. P. Propeller - indtrækkeligt, pneumatisk, trehjulet Understel - fortræffeligt Udsyn - let 
Adgang til Kabinen - stor Ydeevne - stor· Marchhastighed - smaa Driftsomkostninger. 

Spændvidde 12,8 m, Længde 7,8, Højde 2,5 m. 
Major Motor: To Cirrus Major 150 HK Motorer 
- største Hastighed ved Jorden 257,6 km/T. 
Marchhastighed (65 °lo Motorkraft) 225,6 km/T. 
Stigehastighed 365 m pr. Minut. Stigeevne ved 
Jorden med een Motor 60 m pr. Minut med fuld 
Last. Startstrækning 137 m. Afløb i Landingen 
ved Anvendelse af Bremser 110 m. Fuldvægt 
1790 kg. 
Minor og Junior Motorer: To Cirrus Minor 

Skriv efter vor illustrerede Brochure. 

100 HK Motorer - største Hastighed ved Jorden 
225,6 km/T og 209,6 km/T. Marchhastighed (65 °lo 
Motorkraft) 190 km/T og 177,6 km/T. Stigeha
stighed 240 m og 180 m pr. Minut. Fuldvægt 
1565 kg. 
Major og Junior kan medføre 6 og Minor 5 Per
soner paa kortere Strækninger. Udstyret til læn
gere Flyvninger kan Luftfartøjet med Major 
Motorer medføre Flyver, to Passagerer og en 
Del Bagage over en Strækning paa ca. 1600 km. 

I 
Man imødeser gerne Forespørgsler fra hjemlige 

og udenlandske Repræsentanter. 

PORTSMOUTH AVIATION LIMITED I . THE AIRPORT, PORTSMOUTH, ENGLAND 
Telegr.-Adr.: Balmurlux, Portsmouth, England 
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-~l!bU"W~ 
OFFICIELT ORGAN FOR -e-

OET KONGELIGE DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB 
DANSKE FLYVERE • DANSK MOTORFLYVER UNION • DANSK SVÆVEFLYVER UNION 

DANSK MODELFLYVER UNION 

Nr. 7 

Dansk T~øflkflJvnlng 
følge&- god• med 

SER vi paa den hurtige Udviklvng 
i daMk Trafikflyvning, der er 

foregaaet siden Krigens Slutning, maa 
man yde en Anerkendelse til DDL 's 
Ledelse. Udøn Direktør Knud Lybye 
og UvvilingeniØr K011npmanM frem
synede og rigtige Dispositioner fra 
tørste Start, vilde Danmar7c være be
tydeligt bag efter i Konkurrencen 
med vore Nabolande. 

I Dag gaar danske Trafikmaskvner 
paa alle vigtigø europæiske Ruter, 
snart flyver Skymasterne • den skan
dina.vi.,7ce Linie over Atlanterhavet til 
New York, den tørste dans7,e Passa
germas7cine er landet paa Grønland, i 
Mos7cva og fast Forbvndelse etable
ret mflil Island. 

Paa et Tidspunkt, hvo·!' saa at sige 
alle e1iropæis7ce Stater manglede Tra
fi7cmas7Giner at sætte vnd, indledte., 
samtidig et Kapløb om at kØbe og 
bestille Maskiner i Amerika og Eng
land. Dire7ctør Lybye flØj bogstavelig 
talt den halve Jord rundt efter Kon
trakter, der minde sil.re Danmar7c de 
nyeste Maskiner inden Fabrikerne 
simpelthen l11k7cede for Bestillinger. 
ValutavaM7celigheder spillflile natur
ligvis ogsaa vnd. 

Opgaven blev im·idlertid løst, og 
lØst paa en saadan Maade, at DDL 
og daMk Trafikflyvnvng nu staar paa 
fuld Højde med den Service, man er 
i Stand til at yde paa begge Sider 
Atlanten og i de øvrige skandinavi
ske Lande. V f.'l var det nødvendigt 
med en effektiv og moderne Luft• 
havn, men uden tilstrækkeligt Mate
riel havde Danmark ingen Chancer 
for at komme med i Konkurrencen. 
Set fra et turistmæssigt Standpunkt 
har vi opnaaet Fordele af dun største 
Betydning langt frem , T1den. 

Hatten af for DDL's Imtiatw og 
Evne til at handle og handle hurtigt. 

FLYV. 

Juli 1946 19. Aargang 

ltled "Dan Viking" otJOi cu ,u,11,S/u tjelde 
Den danske Skymaster præsenteres i Norges 
Atlanterhavs-Lufthavn Gardemoen ved Oslo 

'Bernt 'Bafc§en §ifser 1Janmarli og 1J1J./Jls Vire/ifør 7<nuo lJgoge 

DET var ikke uden Stolthed, at Direktør, 
Oberstløjtnant Knud Lybye for kort 

Tid siden kunde invitere Chefen for Statens 
Luftfartstilsyn,, LuftfurtaingeniØr M. P. 
Eskildsen tillige med en talstærk Repræsen
tation fra dansk Presses Luftfartsmedar
bejdere paa en Prøvefart med den danske 
Skymaster >Dan Viking« til Aalborg og 
Gardemoen i Norge. 

I Virkeligheden betyder Selskabets Er
hvervelse n.f de to imponerende Atlant-Ja
gere jo ogsaa Indledningen til en ny Æra 
i dansk Luftfarts Historie. Hvad betyder 
saa det, at vi maatte vente længere inden 
Fabriken i Amerika kunde levere. Nu er de 
her, og Danmark er blevet placeret blandt 
de stor(l internationale Selskaber. 

Direktør Lybye smilede, da han fra Dø
ren ud til Flyverne Poul Jensen og Dansk
Amerikaneren Rupert Hansen, saa ned gen
nem den luksuøst udstyrede Kabine med 
dr fint afstemte Farver, hvor Gæsterne 
gjorde sig det behageligt i de dybe Læne
stole. 

- Har De "Lyst til at hvile Dem lidt, 
sagde han til en af Journalisterne. Tryk 
bare paa Knappen, der i Stolens Armlæn, 
saa glider Ryggen tilbage. 

I glitrende Sollys tog Skymasteren Højde 
over Sjællands Kvadratmarker, den automa
tiske Ventilation sørgede for, at Tempera
turen i Maskinen ikke blev for trykkende, og 
selv den mest blaserte og flyvevante i Sel
skabet maatte indrømme, at dette ikke var 
at rejse, det var simpelthen Rekreation. 

International Turisthavn paa Skagen ? 

Efter tre Kvarters Flyvning satte Atlan
terhavsrekordens Indehaver Poul Jensen 
Luftomnibussen let og elegant ned paa Be
tonen i Kæmpelufthavnen Øst for Limfjor
den og majestætisk rullede den frem ad den 
kilometerlange Startbane, hvor mange llun
drede Aalborggensere viftede Velkommen, 
medens svært bevæbnede danske Soldater 
holdt dem i ærbødig Afstand. Aalborg er 
som bekendt paa Picaokonferencen blevet 
udnævnt til Reservelufthavn for den inter
nationale Atlanttrafik. 

I Aalborg ventede den nyudnævnt~ Sta-

tionsleder Viggo Bache i Spidsen for en 
Række jydske Pressefolk. De skulde videre 
med til Norge og snart laa Skymasteren støt 
igen og vel afbalanceret i 2000 Meters HØj• 
de med Kurs mod Grenen og Kattegat. 

Dybt nede laa Nordjylland udbredt for 
Pnssagererne - som paa et Kæmpe-Atlas. 
Turen fra Aalborg til GØteborg og Oslo er 
uden Tvivl en af de smukkeste Flyverejser 
i Europa. Til begge Sider de jydske Kyst
linjer adskilt af uendelige Lyng- og Sand
flader, til de mødes i Havbrydningen om 
Skagens Gren. Snart følger den svenske 
Skærgaard og KlippeØerne Ødselt spredt ved 
Indsejlingen til den smukke Oslofjord. 

Naar man flyver hen over Skagen dukker 
den Tanke uvilkaarligt frem. Hvad om et 
Par Betonstartbaner blev lagt ud heri Man 
ser for sig de store Badehoteller i hastig 
Rækkefølge skyde op af Lyngen og Sandet, 
et internationalt Badeliv udfolde sig ved 
Kysterne kun faa Timers Flyvning fra 
Kontinentets store Byer. Kun en dristig 
Tanke maaske - set i et hurtigt Glimt fra 
den danske Skymaster, men vel indenfor 
Sandsynlighedens Grænse, og med dybe Per
spektiver for dansk Turisme. 

Bernt Balchen hilser Danmark. 
>Dan Viking« gaar lavt ned over Oslo og 

Lufthavnen ved Fornebu og sætter søgende 
som en Bi efter Honning atter uforstyrret 
Næsen mod Gardemoen - Norges Atlanter
havslufthavn knapt 60 Kilometer fra Ho
vedstaden. 

Pao. (lardemoen venter Norges Flyverhelt 
Oberst Bernt Balchen, som nu er Formand 
for det nye norske Luftfartsselskab DNL. 
Denne Mand er ægte norsk, kendt og elsket 
af sine Landsmænd, fra den mindste Gut og 
Jente nord for Polargrænsen til hver eneste 
Indbygger i Oslo. For Nordmændene er den
ne Mand ikke Æresoberst i det amerikan· 
ske Luftvaaben, ikke Direktøren i DNL, 
men slet og ret Bernt Balchen, sagt med en 
Styrke, der svarer saa nØje til hans Frem
træden. Fast og hærdebred .staar han der 
foran Gardemoens lave, træbyggede Admi· 
nistrationabygning og følger den danske 
Skymasters Landing. Et Smil kruses om 
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To Luftfartopionerer, Direktør Knud Lybye og Bernt Balchen (t. h,) giver hinanden et varmt Haandtryk 
ved Ankomsten tll Gardemøen, medens Direktør Lybyes Frue og Atlanterhavsflyveren Poul Jensen ser 

smilende til, 

Læbeme og giver hans lnaftige Ansigt un
c1er den krøllede, graanende Manke næsten 
feminint blØde Træk - en Fjelilnatur og et 
Hjertemenneske. 

Sammen med Bernt Balchen staa1· Direk
tør Geertsen, Kontorchef Schanke fra DNL, 
den danske Presseattache i Norge Sigvald 
Kristensen med Frue og Centrnlteatrets 
smukke Skuespillerinde Fru "\Venche Foss. 
Der udveksles hjertelige IIilscner, Tiden er 
knap, kun en Time senere flyver »Dan Vi
king« tilbage til Aalborg og København. 

Staaende paa Landgangstrappen tager 
Balchen Ordet og tolker varmt Nordmæn
denes Glæde ved Gensynet med en dansk 
Maskine paa Garden10en. 

- Det er ikke første Gang, vi ser en 
Skymaster paa Besøg her, men dette er al
ligevel betydningsfuldt, fordi det er en 
dansk Atlanterha\·smaskine. Henvendt direk
te til Direktør Lybye fortsatte Balchen -
Ol'(lene sang gennem Blæsten: 

- Det er mange Aar siden Knud, at vi to 
begyndLe Forberedelsen til det, der sker i 
Dug. Del var allerede fØr Krig·en, der korn 
og satte en Bom for al vide1·e civil Luft
trnfik. Det maa glæde dig i Dag at ,·ære 
her piui Ganlemoen med den Maskine, som 
i Fremtiden skal repræsentere Danmark i 
det skandinaviske Samarbejde paa Amerika
ruten. 

Nu venter vi snart den norske Skymaster 
og inden længe fnar vi Besøg af den sven
ske, men vi er glade for, at det var Dan
mark, der kom først. 

Gardemoen. 

Efter denne Velkomsttale underholdt Bal
chen sig med Fru Direktør Lybye og de øv
rige danske Deltagere i Prøvefarten, hvori
blandt sans Trafikinspektør V. J. Rasmus
sen, Ingeniør MØiler Hansen og Pæssechef 
Per Kringelbach. 

Løjtnant Sneum gør nu Tjeneste i det nor
ske Luftrnabeu. 

Paa Ganlemoen anlagde 'fyskerue som an
ilrc Strtler i Europa den ene kilomterlange 
Betonstarthane efter don anden - beregnet 
for .Angreb mod den engelske Kyst. Adskil
lige af disse Startbaner ligger godt camou
fle1·et og skjult dybt inde i de mægtige 
Fyrreskove Gardemoen omkranses af. Nu 
udnyttes Anlægene af det norske Luftvaa
ben og den norske Civiltrafik paa Ameri
ka. Fornebu er ikke velegnet til de storn 
Trafikmaskiner navnlig paa Grund af de 
Yanskelige Iudflyn1ingsforhold mellem Fjel
dene. 

Sent paa Eftermiddagen hævede Dan Vi
king sig alter over det vældige Gardemo 
Fjeldet og stod sydover mod Danmark efter 
en ,·ellykket PrØrnfart paa mere end 1100 
Kilometer. w. 11. 11. 

g,,~ Mark 22 
demonstreres i 

Københavns Lufthavn 

Fremragende Præstationer af den nye 
Spltflre Type 

I forrige Maaned gæstedes Københavns 
Lufthavn af den sidste nye Spitfirr, 

Typen Mark 22, som demonstrerede sine 
fremragende Flyveegenskaber for en ind
budt Kreds af danske flyvemilitære Sag
kyndige. 

Spitfire Mark 22 er udstyret med en 12-
cylindret Rolls-Royce Griffon Motor, som 
yder 2.350 IIK ved 2.750 0/Min. i 400 Me
ters Højde. Noget af det mest bemærkel
sesværdige ved Luftfartøjet var - bortset 
fra de ypperlige Flyveegenskaber - de to 
treblatlede, modsat roterende Rotol Propel
ler. Denne Propelanordning udnytter l\foto
rens Hestekraftydelse paa den mest effek
tive l\faade, samtidig med at den i høj 
Grad forbedrer Luftfartøjets Manøvreevnr. 
Dette sidste vistes klart og tydeligt undrr 
Demonstrationsflyvningen, hvor Spitfircn 
imponerede de mange 'filskuere ved sine ele
gante Manøvrer selv ved store Hastig·hedPr 
og sin fortræffelige Stigeevne. Mest for
bavsende virkede det vistnok at se, paa hvor 
forholdS\·is ringe en Plads Luftfartøjet for
manede at svinge. 

Mark 22 har en største Hastighed paa 
725 km(l', og den kan medføre Brændstof 
til forholdsvis lange Flyvninger. Længste 
Flyvestrækning er 1550 km, og ved Anven
delse af ekstra Tanke kan der ilyves 21 iO 
km. Be\·æbningen bestaar af fire 20 mm 
Kanoner i Planeme. Luftfartøjet kan ug
saa indrettes til at medføre Bomber ell<'r 
Raketprojektiler. Dets Data er iØvrigt: 
Spændvidde 11 m, Længde 10 rn, Højde. :J,S 
rn, Plauareal 22,5 1112, Fuldvægt 4,500 kg 
(metl normalt Udstyr) og Planbelastning 
IOS kg· 11112. 

Den danske Flyverløjtnant Thomas Sne
um benyttede Lejligheden, medens Skyma
steren gik paa. Vingerne med Nordmændene, 
til at vise sine Landsmænd Gardemoen. Spldlre Mark 22 I København, Lufthavn. 
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HØJDEFLYVNING og KIGHOSTEPATIENTER 
Er det selve den psykiske Spænding, der er 
Aarsag tll Helbredelse I saa mange Tilfælde? 

GENNEM længere Tid har Løjtnant Si
monsen i Zonens Ambulanceflyvema-

1kine foretaget en Række Højdeflyvninger 
med Kighostepatienter. Det drejer sig navn
lig om Forsøg med Børn i 5-6 Aars Al
cleren, og det bestrides ikke af Lægerne, at 
~aadanne Flyvninger i indtil 3-3.500 Me
ters Højde i adskillige Tilfælde kan have og 
givet har haft Bedring eller Helbredelse til 
Følge. 

FLYV har nu forelagt det intereBBante 
Problem for den kendte Flyvelæge Helge 
Smith og bedt om en Udtalelse bl. a. for 
at klarlægge Aarsagen til Højdeflyvningens 
l1elbredende Virkninger. 

- Personlig har jeg ikke gjort Erfarin
ger paa dette specielle Omraade, siger Over
lægen straks, men der foreligger fra and1;1n 
Side visse Oplysninger om Flyvning mea 
Kighostepatienter. Det er for saa vidt ikke 
nogen. ny Ide. Læger i Schweiz, Tyskland, 
!to.lien, Finland og Sverige har beskæftiget 
sig mere eller mindre indgaaende med disse 
Eksperimenter. 

- Var det ikke muligt at opnaa de sam
me Resultater, hvis man f. Eks. lod Patien
terne ko=e ind i et Undertrykskammer i 
Lighed med de Rum, vordende Flyvere bli
ver prøvet i7 

- Jeg tror, man skal være varsom med 
at drage for sikre Slutninger. De Erfarin
ger, man hidtil har gjort er i Virkelighe
den for spinkelt et Grundlag for en virke
lig BedØ=else. 

Den svenske Flyvelæge Dr. Nils Sund
gren har samlet det Materiale, som hidtil 
er blevet offentliggjort paa Grundlag af en 
Række Forsøg med Kighostepatienter baa
de i Undertryksrum og ved Flyvninger. Det 
fremgaar bl. a. heraf, at Virkningen af 
Højdeflyvningerne er størst hos større Børn 

Vlceadmlral Vedet, 10m ovel"Vlllrede Demon1tra• 
tlon•flyvnlngen af Spldlre Mark 22 I K•benhavn1 

Lufthavn, hllHr paa den en11el1ke Flyver. 

og voksne Mennesker. Der er ogsaa. opnaaet 
Resultater ved Forsøg i Undertryksrum, og 
man har naturligvis tænkt sig den Mulig
hed, at den helbredende Virkning staar i 
Forbindelse med den tyndere Luft og den 
ret stærke Afkøling, der sker. 

- Det er imidlertid langt f ra i alle Til
fælde, at Højdeflyvning eller Ophold i Un
dertrykska=er faar helbredende Virk
ning, fortsætter Læge Smith. Før man med 
Sikkerhed konstaterer den virkelige Aarsag 
til Helbredelse i viBBe Tilfælde ved disee 
Metoder, kan man naturligvis ikke lade 
HØjdeflyvningsforsøgene upaangtede. Er 
det blot den tyndere Luft, særlig Tempera
tur eller lignende Faktorer, der spiller ind, 
kan man selvfølgelig lige saa godt anvende 
et Lavtryksrum. Flyvningerne er, det kan 
man ikke se bort fra, jo ogsaa en meget 
kostbar Udvej. Kun de færreste har Raad 
til at lade deres Børn komme op l!,t flyve. 

- Lægger vi imidlertid de Resultater og 
Erfaringer, man har opnaet andre Steder, 
til Grund for en Bedømmelse, synes meget 
at pege i Retning af en ren psykisk Paa
virkning af Kighostepatienterne ved Højde
flyvningerne. Det stemmer ogsaa sammen 
med den. Kendsgerning, at man har opnaa
et de bedste Resultater med Børn over 6- 7 
Aa.r eller voksne Mennesker. Pa.a. Spædbørn 
opna.aedes kun ringe eller ingen Indvirk-
ning. . 

Er psykiske Virkninger den egentlige og 
væsentlige Faktor ved Helbredelsen af 
Kighoste, spiller selve det Moment, at man 
flyver Børnene op i 3-4000 Meters Højde 
naturligvis ikke mindste Rolle. Sa.a. kan man 
træffe langt enkler~ Dispositioner .. 

In.tereBBant vil det være, hvis man kunde 
naa frem til et virKeligt Forskningsresultat, 
slutter Læge Smith. Kighoste er ikke nogen 
helt ufarlig Sygdom og kan optræde i For
bindelse med Lun.geinfla.mme.tion, have Øre
komplikationer o. 1. til Følge. Særlig vold
somt kan den optræde hos nervøse Børn. 
Men som jeg sagde det tidligere, det fore
liggende Materiale er endnu for spinkelt et 
Grundlag til en virkelig nøjagtig og ensar
tet Bedømmelse. 

Udnævnelser 
indenfor Statens Luftfartsvæsen 

F ØLGENDE officielle Udnævnelser pr. 
16. .Jun.i er foretaget indenfor Luft

fa.rtsvæsenet: 
EkspeditionBBekretær i Ministeriet f. of

fentlige Arbejder, cand. jur. Gustav E. Tei
sen er udnævnt til Vicedirektør for Luft
fartsvæsen.et, Luftfartsingeniør M. P. 
Eskildsen er udnævnt til Overingeniør, Ci
vilingeniør Møller Hansen er udnævnt til 
Luftfa.rtsingeniØr af 1. Grad, Overflyvele
der, Kaptajnløjtnant Sv. Aa. Da.lbro, Ra
diobestyrer V. G. Mosdal og Vejrtjeneste
leder C. E. Lykke er udnæVI1t til Luftfarts
inspektører. Overassistent ved Radiostatio
nen i Københavns Lufthavn A. B. Hansen 
er udnævnt til Flyveradiobestyrer, og Over
assistent ved Flyvevejrtjenesten H. U. Kru
se-Blinkenberg er udnævnt til Vejrtjeneste
leder. 

Kongebesøg 
hos Svæveflyverne 

Kongen og Dronningen besøger Svæve
flyverne paa Friluftsudstilllngen 

KR. Himmelfartsdag, Torsdag den 30. 
Maj, løb en stor Friluftsudstilling i 

Københavns Omegn af Stabelen. 
Alt hvad der eksisterer af UdendØrsliv og 

Sport, var mobiliseret, saaledes at det be
søgende Publikum ved at tilbagelægge en 
Strækning paa 6 km kunde faa præsenteret 
saa. at sige alt hvad der har med Frilufts
liv at gøre, saavel til Lands og Søs, som i 
Luften. 

De »Luftbaarne Styrker« var Svæve- og 
Modelflyverne, som paa Lundtofte Flyve
plads skulde forsøge at give Folk et Ind
blik i hvorledes den. daglige Flyvniug for
mer sig. 

Som en festlig Optakt til denne Udstil
ling, der strakte sig over fire Dage, be
søgte Kongeparret hele det seks Kilometer 
lange Udstillingsterræn, og startede Turen 
med ~t 12 Min. Ophold paa. Lundtofte Fly
veplads. 

Ka.pt. Foltma.nn var mobiliseret til at 
modtage Majestæterne, og forklare lidt om 
hvorledes det foregik. 

Fra Sorgenfri var vi lovet Besked om, 
hvornaar Besøget kunde ventes, saa da Vog
nen svingede ind paa Pladsen, laa tre Svæ
veplaner pna Rad, med Svæveflyverne op
stillet foran, og i Forlængelse heraf stod 
Modelflyverne opmarcheret. 

I et andet Hjørne af Pladsen laa en 
»Baby« parat til Start med »Graf« ved Pin
den. Et rødt og hvidt Skud fra Signalpistol, 
- og elegant gik >Baby'en« tilvejrs. Kon
geparret fulgte den med Øjnene, og vi an
dre stod med tilbageholdt Aandedræt - ba.-
1·e nu ikke Wiren knækker, eller Spillet sæt
ter ud - , men med Bidsted i Spillet, burde 
man naturligvis ikke tænke saada.n, alt for
løb som det skulde. 

Da »Graf« koblede ud, kastede han et 
Dannebrogsflag, som foldede sig smukt ud 
og da.lede ned paa Midten af Pladsen. Og 
efter et Par flotte Stejlkurver over Vognen, 
lavede han en Præcisions Landing umiddel
bart foran Rækken af Svæveflyvere - 15 
-20 Meter fra Kongens Vogn. Som han 
hoppede ud af Planet i sin fine nye Flyve
dragt, med et kvikt Smil paa Læben, var 
han et straalende Eksempel paa den danske 
Flyveungdom. Det var ogsaa med et impo
neret Smil Kongeparret hilste mod ham - , 
men, som »Graf« sagde, jeg nikkede jo og
saa derhen! 

Kongen var ellers meget interesseret i 
hvad der foregik, og underholdt sig hele Ti
den med Ka.pt. Foltmann, og spurgte spØ· 
gende om Maskinerne stadig knude bære 
ham, hvortil Foltma.nn svarede, at de jo sta
dig blev større. 

Inden. det afsluttende Hurra for Besøget 
lød, blev en elegant Svævemodel trukket op 
i Højatart. 

Ålt gik programmæBBigt, og efter den 
korte men vellykkede Visit, gik Turen vide
re, for Dronningens Vedkommende med en 
stor Blomsterbuket i Favnen. - , overrakt 
af >Ditte«, en af de raske Svæveflyvepiger. 

Hartvig. 
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Sekretær I Dan1k Svaveflyver Union, 
Civilingeniør Erik Eckert. 

PAA relativ kort Tid har Svæveflyvnin
gen hor i Landet udviklet sig fra blot 

det at blive betragtet som en dristig >hob
by« forbeholdt en beskeden Kreds af Pione• 
rer og Enthusiaster til en virkelig betyd
ningsfuld Sportsgren med henved et halvt 
Hundrede Klubber Landet over og et Med
lemstal paa smaa. to Tusind begejstrede un
ge Mennesker. 

Det er en elegant Sport. En Oplevelse 
bare det at betragte de lette Planers svale
agtige Leg en Sommersøndag ved Lund
tofte, og man forstaa.r, at Klubberne og 
Svævefyver Unionen daglig modtager man
ge Henvendelser om at være med. 

Hvor gammel skal man være for at blive 
Svæveflyverf FLYV retter dette SpØrgs
maal til den nyudnævnte Sekretær i Dansk 
Svæveflyver Union, Civilingeniør Erik 
Eekert, Polyteknisk Flyvergruppe. 

- Man skal i hvert Fa.Id være fyldt 15 
Aar, det kræver Bestemmelserne, siger In
geniøren smilende. Han er selv kyndig Svæ
veflyver, har kun faa Starter tilbage for
inden C-Diplom og ved ogsaa Besked med, 
hvorledes et moderne Svæveplan skabes. 

Det er Unionenø Tanke, at;_ Ingeniør 
Eckert ikke alene skal forestaa det daglige 
Arbejde i Unionen, men tillige senere kva
lificere sig til Stillingen som Chefinstruk· 
tør og Raadgiver for Landets mange Flyve
klubber, assistere ved Uddannelsen af Fly
vrledero o. s. v. Midlerne, der var Forud
sætningen for at oprette denne Stilling er 
i nogen Grad skaffet til Veje ved Oversku
det fra >Flyvedagen«. 

Mange Klubber maa sige Nej tll nye 
Medlemmer grundet Materialemangel. 

- Hvordan staar det til med Materiellet 
hos de danske Svæveflyvere? 

- Det kniber stadig meget stærkt, siger 
Ingeniør Eckert alvorligt. Det er i Virkelig
heden et af de største Problemer i Øjeblik
ket, selv om det ikke kan nægtC!!, at den Ga
ve vi fik fra Sverigei i Form af Lærred og 
Støddæmpere har givet et godt Skub frem
ad. Det er allerede fordelt mellem Klub• 
berne, og muligt viser der sig nu Udsigt til 
en Import fra England. Det er fortsat galt 
navnlig med saadanne Materialer som Fi-
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FLYV-Interview med Dansk Svæveflyver Unions 
nyansatte Sekretær og kommende Chefinstruktør 

Forhandlinger I Gang om Statsstøtte III den danske Svæveflyve-Sport I Lighed med Sverige 

ner, Lærred, Staalplader og BardUil!ltram
mere. 

- Kan vi ikke her i Landet selv frem· 
stille enkelte af disse nødvendige Materia· 
ler 

- Man forsøger nu med en Produktion 
af Bardunstrammere, Linetrisser og den 
Slags, men det er endnu kun pas. Forsøgs
stadiet. Paa Grund af den ulykkelige Mate
rialesituation er mange Klubber ligefrem 
nødt til at sige Nej til at optage nye Med
lemmer for Tiden. 

- Hvad er de mest anvendte Svæveplans
Typer, Ingeniør EckerU 

- Vi skelner jo mellem de saa.kaldte 
Skoleglidere og Overgangsplaner. Den mest 
anvendte Type maa vel nok stadig siges at 
være S.G. 38, men samtidig skal det siges, 
at >Polyteknisk Flyvegruppe« har haft 
umaa.delig Fornøjelse af deres Konøtruktion 
>Polyt II«. 

- Hvad koster Materialerne til en Sko
leglider i Dagt 

- Forudsat det er til at skaffe de nød· 
vendige Ting, vil det komme til at ligge 
omkring ~dt 2000 Kr. Overgangsplaner er 
naturligvis noget kostbarere. Hen anvendes 
mest >Grunau Baby IIb«. 

- Kommer man ind pll,8. at bygge to-sæ
dede Svæveplaner, saa Læreren kan være 
med i Luft.en f 

. . . Det bruges noget i Sverige, nærmest 
som et Supplement til Uddannelsen, men at 
man helt skulde gaa over til denne Type i 
Undervisningen, tror jeg nu ikke paa. Man 
har ogsaa. eksperimenteret en Del med In
stallation af særlige Kortbølgemodtagere i 
Svæveplanerne. Læreren kan da fra Jorden 
give Eleven sine Instruktioner og hele Ti
den være i Kontakt. 

Diplomprøve - Certifikat og termisk 
Flyvning. 

- Hvad kræves der for at fas. Certifi
katf 

- Ja, Certifikat og Diplomprøver er jo 
to forskellige Ting, siger Ingeniør Eekert 
eftertænksomt. Jeg mas. hellere i Korthed 
sige det saaledes: 

- Der skal for det første opnaaa ikke 
mindre end tre Diplomprøver A. B. og O. 
Til A og B-Diplom forlanges mindst hen
holdsvis tredive og tyveStarter i Skolegli· 
der. Til C-Diplomet flyver man i Over· 
gangsplanet og skal have Minimum tyve 
Starter. Har man disse Prøver, kan man 
dyrke Svæveflyvning fra selve Flyvepladsen 
eller begrænset Omraade, som vi kalder det. 

Senere tager man saa. selve Certifikatet, 
der giver Adgang til at flyve uden for be
grænset Omraade. Hertil forlanger Luft
fartsmyndighederne mindst ti Starter, og at 
Eleven er fyldt 18 Aar. 

- Skal man saa præstere en særlig Læge
attesU 

- Der skal naturligvis foreligge Lægeat
test, og det er den samme, man forlan
ger til Motorflyvernes Certifikatprøve. 

- Har man indenfor Svæveflyvningen 
de samme Vanskeligheder med at skaffe eg
nede Flyvepladser, som det f. Eks. er Til
fældet med Sportmotor-Flyverne - idet man 
vel ikke gerne vil for langt væk fra Køben
havn! 

- Det er ikke saa. galt. For Tiden har vi 
Militærets og Myndighedernes Tilladelse til 
åt være i Lundtofte, Værløse og Avedøre. 
Det er de forskellige Klubber, som selv for
handler og opnaar Tilladelsen. Ogsaa ved 
Roskilde har vi et udmærket Sted. Maaske 
kan det siges, at Pladsen ved A vedØre ikke 
er saa velegnet til det vi kalder termisk 
Flyvning. 

- Termisk Flyvningf 
- Ja, populært sagt forstaa.r man jo her-

ved Udnyttelsen af opadgaaende Luftstrøm
me foraarsaget ved Solens Opvarmning af 
Jordoverfladen. 

- Hvorlænge kan man holde sig evæveu
de i Luften i Almindelighed 

- Det er meget forskelligt. Ved Skole
flyvningen er man som Regel oppe i 1½-
2 Minutter og i et Overgangsplan fem
seks Minutter. Men iØvrigt prøvede man i 
sin Tid >Skræntflyvning« ved LØnstrup, 
hvor Danmarksrekorden blev sat i et Plan, 
der holdt sig svævende, saa vidt jeg husker 
i tolv Timer. Det var Jenø Eriksen, Aarhus, 
der satte denne Rekord. 

Ellers naas vel nok de bedste Resultater 
med Motorslæb. Ved almindelig Spilstart 
kommer Svæveplanerne op i en Højde af 
300-350 Meter, og det er som oftest for 
lidt til at faa Forbindelse med >Skyterml
ken«. 

- Hvordan staar nu Danmark placeret i 
Sammenligning med andre Landet 

- Ja, nægtes kan det ikke, at vi her
hjemme arbejder med meget smaa Midler, 
og vi er ikke saa lidt bagud i Sammenlig
ning med Sverige f. Eks. Sker det paa Alle- · 
berg i Sverige, at en Maskine bliver Øde
lagt, faar Klubben straks et andet Plan til 
Raadighed. Hel' i Danmark kan et Havari 
komme til at betyde 1½ Aars Byggeri, før 
Klubblln igen er pas. Vingerne. 

Forhandlinger om Statsstøtte 
til Svæveflyvnlngen. 

Nu maa vi imidlertid se, hvorledes vi kan 
gøre os gældende ved de nordiske Mester
skaber i Svæveflyvning i Alleberg og O re bro 
i Juni-Juli. Vi faar herfra to Hold til 
Start. Det ene Hold deltager med en 
>BBhn-Bussard< ført af Henry Fugl fra 



AMERICAN AIRLINES SYSTEM 

Alle Oplysninger om Billetter 
og Reservation I Rejsebureauer 
og: 

3· ugentlige direkte Flyvninger 

SKANDINAVIEN-U.S.A. 
fra 15. Juli 1946 

med "Flagship" til alle vigtige Byer 
i De Forenede Stater og :Mexico, 
med Tilslutning til Flyveruterne 
paa Sydamerika. 

.I.MERICAN OVERSEAS AIRLINES 

Rejc;etid København-New York 
mindre end 2-1 Timer med Ame
rican Airlines effektive Service, 
som er opbygget ved mangeaarig 
Erfaring baseret paa 12000 Flyv
ninger over Atlanterhavet. 

Dagmarhus - 12 Ve• tre Boulevard • København V. 
Tlf. : Palæ 5982 • 6392 

Vordingborg. Det bliver ved Alleberg. I 
6rebro deltager vi med en >Gruna.u Ba.by 
!Ib«, ført henholdsvis af Gerhard Nielsen 
og W etlevsen fra. Aarhus. 

- Hvorledes med Olympiaden i Engla.na 
i 19487 

- Der skulde vi gerne være naa.et et godt 
Stykke fremad. Jeg kan i denne Forbindel
se godt sige, a.t vi med Spænding imødeser 
Resultatet a.f en Ansøgning om Sta.tBBtØtte 
til Svæveflyvningen i Lighed med det, der 
nu ydes i Sverige. Pa.a Foranledning af 
Da.nsk Svæveflyver Union har Aeurona.utisk 
Selskab nedsat et Udvalg, der allerede er 
i fuld Gang med Forhandlingerne. Adskil
ligt er afhængig af en sa.adan Sta.tBBtØtte, 
ja, det er næppe for meget sagt, a.t Da.n
ma.rks Deltagelse i Olympia.den i væsentlig 
Gra.d er betinget heraf. w. 11. h. 

fly,nlngens For1lkrlnger - Alle ForsikrInger 

A. JESSEN & CO.s Eftf. 
A11urandører 

V. Thomsen Otto Thomsen 

VESTERPORT 
C. 9189 • 9596 

Mldlertldlg Adresse: Hammerlchsgade 14 

En meget flot amerikansk Flyverdragt; 
meget fin Kvalitet, Sælges for højeste Bud. 

Telefon Taga 751 y 
til 5 Aften. 

Chicago som Verdenscentrum for Lufttrafiken 
Lokalpatriotisk amerikansk Borgmester om sin Bys Mulig• 
heder efter Aabnlng af direkte Rute Chicago- London 

EFTER at ha.ve deltaget i den første di
rekte Flyvning fra Chicago til London 

fremsatte Chicagos Borgmester Edward J. 
Kelly flere bemærkelsesværdige Udtalelser i 
det amerikanske Blad >Airlanes« tilspid~et 
i Konklusionen: Chicago skal blive Verdens 
Centrallufthavn I 

Paa. et Tidspunkt, udtalte Borgmester 
Kelly, da. kun Havnebyer syntes at have no
gen Betydning i ,åmerika. og mange antog, 
at Chicago vilde vedblive at være et Skov
huggersamfund ved Poet.stationen Fort 
Dearbom, udviklede vi os til a.t blive Ho
vedbyen for a.l Jemba.netrafik. 

Nu da Luftt.rafiken har indledt en ny 
Æra, sidder Chicago indo med en Nøgle
stilling, som vi skal vide a.t udnytte med 
samme sejrsbevidste Energi. Den grundlæg
gende Aa.nd er eta.dig lige stærk i Chicago, 
vore Horisonter er ubegrænsede. Et flygtigt 
Blik pa.a. et Atlas er nok til at overbevise 
om, a.t Chicago, bortset fra vore andre For
dele, er det logiske Centralpunkt for Ver
densluftfarten. Karakteristisk er det, at 
Chicago ikke blot altid har holdt Trit med 
Udviklingen, men i Virkeligheden har ligget 
et godt Stykke foran. 

Med ægte a.mei;ikansk RealitetBBa.ns bi
lagde Bor~ester Kelly sine Udtalelser med 
en Række Kendsgerninger. 

Netop i Da.g stod Chicagos Hovedluft
ha.vn med en Sikkerhedsorganisation bedre 
end nogen anden Lufthavn i Staterne, dens 

Kapacitet var større end nogen anden Luft
havn i Verden. 

- Chirago 's Municipal Airport er den 
eneste Lufthavn i Staterne med dobbelte 
Startbaner, paralleltlØbende overfladehær
dede Startbaner i otte forskellige Vindret
ninger, fortsatte Kelly, og i Sta.nd til at 
ekspede!'e 120 Maskiner hver eneste Time. 
Selv New York og Washington er kun i 
Stand til at ekspedere Halvdelen af denne 
Kapacitet. Ni Lufttrafiklinier opererer pa.a 
Chicago og mere end tre hundrede Maskiner 
med Passagerer ankommer og starter hver 
Dag i denne Lufthavn. Paa mindre end tre 
Timer naar man fra Chicago til New York 
og med de nye Super-Planer flyves til Mia
mi paa. kun fire Timer. Fast Ruteflyvning 
er blevet etableret direkte til Irland, Eng
land og de nordeuropæiske Lande fra Chira.
go, og fra. August Maaned vil fem U.S 
OvcrRcas Lines ha.ve Forbindelse til alle Dele 
af Kloden. 

- Ja, det er sandt - Vercten er 01evet 
mindre, og i Chicago skal vi erkende, a.t 
Verdenshandelens Kanaler ophører og be
gynder paa Chicago's Dørtærskel, sluttede 
Borgmester Kelly sine lokalpatriotiske Per
spektiver. 

Maatte lidt a.f denne Clairvoyance og 
Uimponerthed af Resultater i andre Byer 
og Lande ogsa.a besjæle de bevilgende Myn
digheder i Luftfartens Danmark. 

w.11.h. 
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»Ifallo Boy - har du set hvor Cumulus
skyerno blomstror -. Skulde vi blæse paa 
det hele, tage fri Resten af Dagen - og 
tage ud og tumle os lidt i Termikken«. 

Ja - , saadan kan man sige i Amerika, 
takket være »the Bumblebee«. Hvor tit har 
rnnu ikke gaaet inde i Byen en Hverdag, 
og set dejligo Opvindsmuligheder aftegne 
t1 ig p:ui Ilimmelen - medens der endnu var 
flero Dngo til Søndag, og dermed til Lej
ligh<lll for Svæveflyvning. 

En iif Svæveflyvningens store Fejl, er 
jo at der skal sættes en Del i Scene for at 
kommo i Luften, og det vil ofte komme til 
at spænde Ben i .en vis Grad for Sporten. 
Det hænder jo at man faktisk godt kunde 
faa Tid til at flyve, en Hverdag hvor Ter
mikclmucerne er der, men det kan ikke lyk
kes at faa Markorganisationen intakt. 

Bl. a. i dette Tilfælde har Motorglideren 
sin Berettigelse. 

Rent sportslig, er den ikke det fuldendte 
- den vil let faa det samme Præg som en 
Sejlband med Hjælpemotor. Thi naar man 
har en saadan, ligger man ikke i et besvær
ligt »Kryds« ind i en Havn, men starte Mo
toren og tøffer ind -. 

Noget lignende vil det gaa Svæveflyve
ren -. Men hver Ting til sit Brug. 

Det er ikke naar Recorderne kalder, man 
flyver Motorglider. Alle Flyvelystne er ikke 
Entusiaster, men kan af den Grund godt 
have Lyst til at dyrke Flyvningen i sin re-

Den amerikanske Konstruktør, Hawley 

Bowlus, har konstrueret en Motor-

glider her en Beskrivelse af 

»Humlebien« 

Veo 7larfuig Jensen 

-= 
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nestc, og skønneste Form, nemlig Svæve
flyvningen, og for denne Kategori vil Mo
torglideren have en Fremtid. Den kommer 
naturligvis aldrig op paa Siden af den >re
ne« Svæveflyvning, men man skal være var· 
som med at generalisere. 

The Burublebee har en Motor paa 16-20 
HK., og en Propel med 1,05 m Diam., og 
starter fra Jorden paa 100 m, stiger med en 
Fart af 100 m i Min., og har en Marchlm· 
stighed paa ll0Km/T ved Motortræk, og 
en Svævehastighed paa 60 Km/T. 

Spændvidden er 14,35m, og den er 6 rn 
lang, 1,85 m høj . Planarealet er 15,75 m:, 
og Tornvægten er 230 kg. Flyveklar med to 
Personer, vejer den ca. 400 kg, hvilket gi· 
ver en Planbelastning paa omkring 25 
kg;m:. 

Motoren kan startes snavel pna Jorden 
som i Luften, og det trehjulede Understel 
er indtrækkeligt. 

Hawley Bowlus. 
Konstruktøren af the Buble Bee, er ikke 

nogen pludselig opdukkende »Stjerne« paa 
Svæveflyvehimlen. Hans første Svæveplan· 
konstruktion kom til Verden 1910, da han 
selv kun var 14 Aar gammel. 

Hans Far, som havde en Ranch i San 
Fernando Vally, Cal., var meget interesseret 
i Sønnens Eksperimenter, og hjalp ham med 
Bygningen af de næste 2-3 Glidere, med 
hvilke Bowlus gjorde Egnen usikker. 

Fra 1910 til 14 havde han ialt bygget 12 
Glideplaner, da den første Verdenskrig satte 
en midlertidig Stopper for hans Byggeri. 

lian kom ind i Hæren som Mekaniker, 
men blev i Krigens Løb Flyveinstruktør. 

Efter Krigen blev han Konstruktør hos 
Claude Ryan; sammen med hvem han kon· 

,, 

struerede og byggede den fØrste Trafikfly
vemaskine, »Ryan M-1«, der gik paa regel
mæssig Trafik i de forenede Stater. 

Under Forsøgene pna at skabe en bedre 
»M·l«, konstruerede han den Flyvemaskine, 
Verden vel nok har beundretmest -, Lind· 
berghs »Spiri t of St. Louis« I 

Under den anden Ve1·denskrig vn.r det de 
store Transportglidere, der optog ham, og i 
1945 realiserede han saa sit længe nærede 
Ønske om nt skabe en ideel Motorglider. 

Hele dens Opbygning, er en Videreførelse 
af de Principper »Baby Albatross«en er 
bygget over, og det er vanskeligt at se no• 
gen mere hensigtsmæssig Løsning paa :M:o
torglider1Ho blemet, end thc Bumble Bee. 

Fremtiden vil jo vise hvor stort et Behov 
der vil være for en saadan Plantype. Det vil 
bero paa, hvilke Bestemmelser Luftfarts
myndighederne giver for Benyttelsen af Mo
torglidere. 

Vi har derfor spurgt Statens Luftfarts· 
tilsyn, om deres Syn paa den Side af Sa· 
gen, og det er egentlig ikke de mest lyse 
Udsigter de stiller i Vente. Der vil sikkert 
for det første blive krævet bande Motor- og 
Svæveflyvecertifikat for at fan Lov til at 
flyve den, og da. en Motorglider sikkert ikke 
vil kunde tilfredsstille de Krav, der stilles 
til Flyvemaskiner, for at kunne starte og 
lande paa en offentlig Flyveplads, (Stige
vinkel m. m.) vil de rimeligvis blive henvist 
til særlige Pladser. 

Men lad os nu se hvorledes hele dette 
Problem vil blive løst, om det bliver aktu
elt -, h\'Ud det sikkert bliver, da Polytek
nisk Flyvegruppe som maaske bekendt, og· 
saa har en Motorglider under Bygning. 

Hart'Vig Jensen. 



66,0 m.• l'eel• 1,øs,l'um gøl' de• mullø• ... 

Forsendelse af Biler ad Luftvejen ... 
Ved Udregning af Forsendelsesomkostninger for Automobiler ad Luftvejen 
bevirker d'en Omstændighed, at man helt kan se bort fra Materialer og 
Arbejdsløn til Emballering, at denne Metode - foruden andre absolutte 
Fordele - er en god forretningsmæssig Disposition. I Dag findes der intet 
Luftfartøj i hele Verden, som er bedre egnet til Forsendelse af Automo
biler end "Bristol" Freighter ... Man faar et Begreb om, hvor meget det 
kan rumme ved at høre, at Lastrummet i hele sin Længde er 2,29 m højt 
og 2,45 m bredt. En anden stor Fordel er den Lethed1 hvormed Automobi
lerne kan lastes og losses gennem den store Døraabning i Kroppens Næse, 
og dette i Forbindelse med Luftfartøjets Evne til at kunne lande overalt, 
samt dets økonomiske Drift, bevirker, at "BristoJ" Freighter er Nummer 
eet til dette specielle Transportformaal. 

BRISTOL AEROPLANE COMPANY LIMITED, ENGLAND 

,,BRISTOL" PREIGHTER ... 

har Plads til 41/a Tons 
betalende Last ... 

eller til en betalende Last, be
staaende af Passagerer og Gods 
i varierende Porhold ... 

paa Grund af den Lethed, 
hvormed man hurtigt kan 
flytte om paa Stolene. 

Repr-sentant I Danmarks A, S. C, Han •en Comp, A/S, lndustrlbygn Ingen, København V. 



BIiiedet øverst viser en 
Brlstol Frelghter I Luf• 
ten, og ved Siden af 
•el hvor praktisk Ind• 
ladningen foregaar. For• 
neden til højre vises Ny
an•kaffelsen Vickers VI• 
klng, 

* 
DDL forøger stadigvæk sin Luft

flaade. 
J)er er nylig købt nogle nye engelske Tra

fikfly, emaskiuer af Typen Vickers Viking 
ug man er langt inde i Forhaudinger om 
Køb af Bristol Freighter (indrettet som 
kombineret Gods- og Passagerflyvemaskine). 
Ved A.11 ~kn1'fel8e af dis~e to Typer opna."l.R 
bl. a. den store Fordel, at Motllrtypen er 
den samme, nemlig den 14-cyliudrede, veu
tilløse Bristvl llercules Stjernemotor (lti75 
JJK i Starten). 

Vickers Viking er et lavvinget, tomotoret 
Metalmonoplan, som bygges i to Udgaver: 
en Standardmodel til 21 Passagerer, og en 
alternativ Udførelse til 24 Passagerer. Pas
sagerkabinen er mC'get rummelig, den maa
ler 39,62 Kubikmeter. Bagage- og Fragt
rum er indrettet under Gulvet i hele Krop
pens Længde, og det har et Rumindhold paa 
8,5 Kubikmeter. I Føre1knhinen er der og
saa god Plads, og deune og Radiotelegra
fistens Rum liggtir i samme Guh-hØjde som 
Passagerkabinen. Agterude er Toilet og en 
lille Garderobe. 

Vikings Data er følgende: Sp!Pmlvidde 
27.2 m, Længde 19,15 m, Planareal 81,94 
rn2. Standardtypens Tornvægt er 10.030 kg 
og Fuld\'ægten 15.192 kg. Lasteevnen er 
sao.ledcs 5.162 kg (DC-3ens er 3.553 kg). 
Marchhastigheden i 3000 m er 336 km/ T. 

Bristol Fwighter er et hØjvinget, tomoto-

FLYVEMASKINER 

FL YVEMASKINEDELE 

INSTRUMENTER 

Det Danske Luftfartselskab 

ret Metalmonoplan med fast Understel. Der 
er lagt særlig Vægt paa at gøre Kroppen saa 
rummelig som muligt, og for at kunne fore
tage en hurtig Lastning og Losning er 
Kroppens Næse indrettet som to store Dø
re, der giver uhindret Adgang til Lastrum-

køber 
engelske 

T ra6kØyvemaskiner 

met i hele dets Bredde og Højde, saaledes 
at en Lastvogn kan køre hen til Kroppens 
Forparti og læsse Godset af direkte paa 
Lastrummets Gulv, der befinder sig i en 
Højde fra Jorden, som netop svarer til La
det paa Lastvognen. 

Rumindholdet af Hovedlastrummet er 
57,166 m2, Længden er 9,65 m, Bredden 
~.06 m og Gulvarealet 19,97 m2. Agterude 
findes et mindre Lastrum. 

I givet Fald kan Halvdelen af Kroppen 
indrettes til Fragtrum og den anden Halv
del til Passagerkabine (16 Passagerer). 

Luftfartøjets Data er følgende: Spænd
vidde 29,87 m, Længde 20,83 m, Højde 6,8 
m, Planareal 130,53 m2, Planbelastning 
112,05 kg/m2, Fuldvægt 15,873 kg, TophØj
de 7.467 m, største Hastighed 384 km/T, 
Marchhastighed 288 km/T og Rækkevidde 
ca. 1900 km. 

PROPELLER 

LUFTFOTOGRAFIAPPARATER 

FLYVEMASKINELÆRRED 

LETMETALLER 

K. L. G. TÆNDRØR 

ILT APPARATER 

ALFRED RAFFEL A/s - KØBENHAVN 
FARVERGADE i5 . CENTRAL 6395 
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.. ~ TUDOR? 

Kaptajn J~s Cook, 1728-1779, Videnskabsmand og Opdagelse
srejsende. Sejlede i 1768 ud med "Endeavour" for at gore 
astronomiske Studier i Stillehavet. Gik rundt Kap Horn to Gange, 
anløb Ny Zealand, gav Navn til New South Wales, besøgte Batavia 
og rundede Kap det gode Haab. Sejlede senere rundt om Jorden 
i den modsatte Retning og gjorde bemærkelsesværdige geografiske 
Opdagelser. 

~-

Avra Tudor, der en den elv/le Elterkommer af den beromte Lancaster
Bombemasklne og udstyret med Ro/ls-Royce Merlin Motorer, er een 
<if StorbrltannleM store Trafikmaskiner, der nu bygges i Serier. 

Da den store britiske Opdagelsesrejsende skabte Historie for næsten to Aar
hundreder siden, kunde han ikke forudse, at Luftfartøjer, bygget af hans 
Landsmænd, kunde udføre hans treaarige Rejse omkring Jorden paa fem Dage 
og transportere Passagerer i en Luksus, som man ikke drømte om paa hans Tid. 
Storbritannien, det geografiske Centrum paaJorden, er ogsaa det logiske Centrum 
for Verdens Lufttransportsystem. Efter Triumferne med Konstruktion og Frem
stilling af Krigens enestaaende militære Flyvemaskiner fremstiller de britiske 
Konstruktører og Ingeniører nu moderne Trafikmaskiner af enhver Størrelse og 
til ethvert Formaal. Som Arvinger til en Tradition uden Lige paa Verdenshavene, 
Pionerer paa Reaktionsflyvemaskinens og Radaromraadet, vil de efterkomme 
ethvert Krav, der maatte stilles til dem i Flyvningens Tidsalder i Dag og i Morgen. 

3':'~~J~~ 
BRITISKE FLYVEMASKINEINDUSTRI 

Øwdnuwh~ a'/ ~ ~~~ 
MBDDBLBLSB FRA THB SOCIBTY OF BRITISH AIRCRAFT CONSTRUCTORS, LONDON, ENGLAND 
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Douglas DC-6, »Skymasteren«s Afløser, er nu I Serieproduktion. Det hypermoderne TraflkluftfartøJ 
kan normalt medføre 52 Passagerer. 

Den nye tomotorede Beechcraft D-18 S er Indrettet tll at kunne medføre 6-8 Passagerer. Den er 
beregnet at skulle anvendes 10m .Tllbrlngermasklne over mindre Strækninger. 

»Skymasteren«s Efterfølger, 
Douglas DC-6. 

Serieproduktionen af »Skymaster« er hØrt 
op, og i Stedet for er Douglas-Fabrikkerne 
i fuld Gang med Bygningen af en større og 
mere moderne Type, DC-6. Denne er et lav
vinget Metalmonoplan med et trehjulet Un
derstel ligesom sin Forgænger, og den er 
udstyret med fire Pratt & Whitney R-2800 
18-cylindrede Double Wasp Motorer, hver 
pnn 2.100 HK (med 2800 O/Min.). DC-6 
har en Spændvidde pan 35,8 m, og Krop
pen er 30,56 m lang. Fuldvægten er 36.900 
kg og Marchhastigheden 428,8 km/T. 

DC-6 er indrettet til at kunne medføre 56 
Pa~sagerer, men i givet Fald kan den med
fø re indtil 68 Passagerer. Luftfartøjet er 
konstrueret paa Grundlag af alle de Erfa-
1 inger, der er indhøstet i Krigsaarene, og 
det er saaledes en af de mest moderne Luft
linere, der eksisterer. Det har tryktæt Kabi
ne baade til Passagerer og Besætning. 

Rolls-Royce »Nene« Reaktor aet forfra. TIi venstre 
•e, de to Brændstolpumper og til højre 

Reaktoren• »Selvatarter«. 

Verdens kraftigste Flyvemaskinemotor. 
Dvr foreligg er nu Oplysninger om Rolls

Royces nyeste R eaktortype, som har faaet 
B etegnelsen »Nene«. Den har en Trækl.raft 
paa i3.t68 7.:g, og det svarer til en Ydelso 
paa 15.000 HK ved en Hastiglwd paa 960 
lcmJT. »Nvne«, som ikke vejer mere end 703 
leg, er »Storebror« til de11 berpmte »Der
went V« Reaktor, som blev anvendt i den 
Glostar M ctcor, der satte V ordensrekord ved 
at flyv e med en Hastigh ed paa 976 kmJT. 

Engelske Kæmpeluftllnere skal Indsættes 
paa Atlanterhavsruterne I 1949. 

Bristols 110 Tons store Luftliner, Braba
zon I, faar en Spændvidde pna 70 m, og 
den bliver indrettet til at kunne rumme 180 
siddende Passagerer eller 80 Køjepladser. 
Bygningen af et saa store Luftfartøj med
fører selvfølgelig· visse Vanskeligheder. 
Først og fremmest skal der bygges en 
kæmpemæssig Hangar paa Filton Golfbanen 
i Nærheden af Bristol. Denne Hangar faar 
Form aom et ~T«, den bliver 125 m lang, 
460 m bred og 36 m høj. Gulvfladen dækker 
ca. 6 Td. Land. 

Det andet Problem er Startbanen. Den 
nuværende Startbane skal udvides til (\8,. 3,2 
km. Den bliver ca. 90 m bred. 

Mange af de amerikanske Flyvemaaklnefabrlkkera 
Typer, men tll Gengæld er de clvlle Luftfartøj1tJ 
viser en af Beechcrafts Fabrikkerne• Monterlngsh 
mindre tomotorede Trafik- eller Taxaflyvemaskine 

Keltet Helikopteren XR, 
•agerer, har foretaget al 

paa 550 HK, og den 



ved John Foltmann 
Man regner med, at den første Brabazon 

I skal kunne flyve til April næste Aar, og 
Nummer to, der bliver udstyret med Reak
torer, kommer i Luften Aaret efter. Fire 
af diBSe Kæmpeluftlinere skal være klar til 
at kunne indsættes i Trafikken over Nord
atlanten i 1949. 

Boulton Paul Jager med et 
firekanoners Taarn. 

Der foreligger nu Oplysninger om den en
gelske Boulton Pauls tomotorede Jager, som 
blev færdig fra Konstruktionsafdelingelll! 
Side i Krigem, Begyndelse: Den var bereg
net til at rumme tre Personer: .Fører, Skyt
te og Navigatør. Det kuplede Taarn, der ses 
som en Pukkel paa Planets Overside, var be
regnet til at rumme fire 20 mm Kanoner. 
Største Hastighed i 5000 m var beregnet til 
593 km/ T, og Marchhastigheden i sammr 
Højde til 512 km/ T. 

MosquHo P. R. Ma•k at ha• øn 
Rmlclcøa,lddø paa 11.øoo lem. 

Den første Mosquito var i Luften i 1940. 
Siden den Tid har Typen gennemgaaet en 
rivende Udvikling. Rekognesceringstypen 
har f. Eks. faaet sin længste Flyvestræk
ning udvidet fra 2.524 km til 5.600 km. llen 
nye Fjernrekognosceringsmaskine, som er 
en Udvikling af Mark 16, har Typebeteg
nelsen P. R. Mark 34. Den kan medføre 
5.759 I Benzin. Naar det er muligt at med
føre denne vældige Beiizinmængde, skyldes 
det bl. a. Anbringelsen af to afkastelige 
900-Liter Tanke, en under hvert Plan, samt 
Indbygningen af betydelig større Tanke i 
den ombyggede Krop, der er noget fyldigere 
end Kroppen paa Bombertypen Mark 16. 
Mark 34 faar derved en Flyvestrækning paa 
5.600 km; den største Hastighed er 680 
km/T, og dens Marchhastighed i ca. 9000 m 
er 504 km;T. 

Mosquito Mark 34 har to Merlin Motorer. 
Den er udstyret med tryktæt Kabine og 
medfører fem F otografiapparater. 

Raket tll Brug lor meteorologiske Obaerva• 
tloner, kan naa op I 70 Kliometers Højde. 

Raketter til Brug for 
meteorologiske Observationer. 

I Amerika er man begyndt at anvende 
Raketter til meteorologiske Observationer. 
CaJifornia Illl!titute of Technology har kon
strueret en Raket, som vejer 450 kg, er 4,88 
m lang og 0,3 m i Diameter, og den naar 
ca. 70 km til Vejrs. Den medfører selvregi
strerende Instrumenter, som naar tilbage til 
Jorden ved Hjælp af Faldskærm. Brænd
stoffet i Raketten er en Vædske, hvori 
der indgaar flydende Ilt. Ved Hjælp af 
denne Observatiolll!raket kan man foretage 
Observationer i Atmosfæren i dobbelt saa 
stor Højde som tidligere. 

at tømm.,. for mllltære 
,r. Ovenstaaende BIiiede 
Gang med Bygningen af 
rumme 6-8 Passagerer. 

gave af den projekterede Transporttype tll 10 Pas 
Den er udstyret med to Contlnental Motorar, hver 
svarer til 10 Passagerer. Paa een Motor alene kan 

,pteren løfte denne Vagt til ca, 1500 Maters Højde. 

Boulton Paul Jager P. 92 var bev"bnet med fire 20 mm Kanoner, anbragt I en Kuppel, hvis øversce 
Del ses oven paa Bæreplanet. 

Mosqulto Mark 34 har en ekstra Benzintank under hver Vinge. Den er beregnet tll langtra,kkende 
fotografiske Rekognoscerlng1flyvnlnger, 



SPORTSFLYVEKLUBBEN Dansk Modelflyver Union 
SELVOM Sportsflyveklubben endnu ikke 

har faaet leveret mere end een af de 
nye · K.Z. III Maskiner er Skoleflyvningen i 
fuld Gang. Der blev i Marts Maaned fløjet 
ikke mindre end 197 Timer og 55 Minutter, 
hvilket er en ny Rekord for Skoleflyvning 
i Danmark. 4 7 af vore Medlemmer deltager 
i Flyvningen, heraf er 16 tidligere Certifi
katindehavere og 31 nye Elever. 6 Medlem
mer har allerede faaet deres Certifikat for
nyet og over Halvdelen af de nye Efover 
vil være klar til Soloflyvning saasnart de 
næste K.Z. III Maskiner bliver leveret. 

Flyve1kolens Chef, Løjtnant Erik lnfeld. 

Flyveskolens energiske Chef, RN AF Fly
veren, Løjtnant Erik Infcld har lovet at ta
ge 20 nye Elever i Juli og derefter 30 Ele
ver pr. Maaned. Inden den praktiske Flyv
ning kan paabegyndes, skal 21 Timer af det 
af Luftfartstilsynet forlangte Teorikursus 
paa 50 Timer være gennemgaaet og Klub
bens Medlemmer man derfor slide paa >Sir 
"\Villiam 'se permanente Teoriskole. Denne 
Undervisning foregaar sammen med Elever
ne fm. >Morian Hansen's« og Sean' Avia
tion 's Flyveskoler. 

Pua. Klubbens 8 Aars Fødselsdag var det 
planlagt a.t samle alle Medlemmerne til en 
Indvielse af Flyvningen, men paa Grund af 
den forsinkede Levering af Maskinerne, har 
denne Sammenkomst maatte udsættes for 
ikke a.t fulde midt i Sommerferien, hvor for 
mange uf Medlemmerne ikke vilde være i 
Stund til at være med. 

Efter et meget bevæget Bestyrelsesmøde 
er Navnekonkurrencen nu afgjort, og Re
sultatet vil sikkert vække en vis Opsigt. 
Men foreløbig bevares Navnevalgene som en 
Hemmelighed, indtil Daaben kan finde 
Sted. 

Vi har købt 2 tresædede Auster Mn.skiner, 
der omgaaende vil blive leverede, saaledes 
at Klubben fra Midten af Juli er Ejer af 6 

• Maskiner. 
Svæveflyvningen er nu ved at finde sin 

faste Form, og de fØrste 1000 Starter er 
allerede naaet. For ikke at tage alt for me
get af Medlemmernes Tid, er det blevet ind
ført, at man kan tegne sig til Svæveflyv
ning i smaa Hold for en Periode af 3 Ti
mer ad Gangen, og Klubben regner med, at 
denne Ordning skulde give Mulighed for 
den mest effektive Udnyttelse af Materiel-
let. m. m. 
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;,Baby«-Daab I Sportsflyveklubben. 

SØNDAG den 26. Maj blev en ny »Baby« 
døbt i Sportsflyveklubben. Den er byg

get i »Ringen«, og var paa det nærmeste 
færdig ved Sammenslutningen. 

Det er Hultmann, der har lagt det stør
ste Arbejde i den, og som en Tak herfor fik 
den hans >Kælenavn« fra Flyvetroppernes 
Værksteder - >Spaanen«. 

Selve Duabshandlingen, der var kombine
ret med en lille Højtidelighed, foretoges 
ogsna af Hultmann, der udtalte Ønsket om, 
at den mautte opnaa lige sua mange Flyve
timer - som den har kostet Timer paa. 

, Værkstedet. 
»Ringens« Traditioner tro, fremtræder 

clen i en smuk blua Farve. Desværre paa
virkecle dens fint polerede Overflade ikke 
Luftfartstilsynet snu meget, at de tildelte 
den de eftertragtede Bogstaver. Den maat
te nøjes med Indr. OY-82, og dermed kun 
>indendørs« Flyvetilladelse. Men hvad- det 
er godt der er »højt til Loftet«. 

SØnclagen efter kom en »Baby« til ud paa 
Flyvepladsen i Lundtofte, OY-AAX, saa 
det begynder efterhaanden at komme i den 
rigtige Gænge. Men det tager Tid at faa 
Ma.teriellet frem, de to »Olympiaer« fra 
England venter vi med Længsel paa, og KZ 
Maskinerne vi skul have til Slæb, lader og-
saa vente paa sig. Hart-

Sportsflyveklubben faar eget Kontor. 

DET har længe været Bestyrelsens Ønske 
at Spo1-tsflyveklubben skulde have sit 

eget Kontor og det er nu lykkedes. Ganske 
vist er det foreløbig under ret beskedne 
E'orhold, men vi sidder da nu om eget 
Bord paa det nyoprettede Kontor 

Nprre'1old 81, 4. Sal 
og Telefonen er Palæ 7094. 

MØLVIGS 

udskriver en Emblem-Konkurrence 

Det bedste Forslag faar en Præmie 
paa 100 Kr. 

1. Dansk Modelflyver Union udskriver her
med en Konkurrence om det bedste For
slag til et Emblem for de nye nordiske 
A-, B- og C-Diplomprøver. 

2. Emblemerne skal være ens for de nordi
ske Lande med Undtagelse af, at Natio
naliteten skal fremgaa, f. Eks. ved OY 
for Danmark, SE for Sverige o. s. v. 

3. Emblemet skal saa vidt muligt karakte
risere Modelflyvningen, være enkelt (af 
Fremstillingshensyn) samt af kunstne
risk Værdi. 

4. Det bedste Forslag belønnes med Kr. 
100.- og indsendes som Danmarks For
slag til nordisk Fællesemblem. 

5. Bedømmelsen foretages af DMUs Besty
relse, der kan supplere sig med andre 
sagkyndige efter eget Skøn. Anses mod 
Forventning intet Forslag for egnet, 
forbeholder Bestyrelsen sig at udskrive 
Konkurrencen paany. 

6. Forslag indsendes senest den 1. August 
til Unionens Instruktør, Ing. Per Weis
haupt, Blidahpark 6, I, Charlottenlund. 

* 
BITTERMANDEL 

,.... 

DDL'• nye Atlanterhavama1klner skal nn malea, men Luftfartselskabet kan: daarllgt 
undvære dem, meden• det 1taar paa. 



6EMINI er "et prægtigt Luftfartøj at flyve" ... 
,,Gemini" er Stjernehimmelens Tvillinger, og Miles "Gemini"s nye tomotorede, fire
sædede Privatflyvemaskine er i denne Sammenligning et lige saa prægtigt Luftfartøj. 
Den rigelige Anvendelse af Triplexglas i Forbindelse med de to Cirrus Motorers An
bringelse under Planerne giver et usædvanlig godt Udsyn . . . Støj og Rystelser er 
reduceret til et hidtil ukendt Minimum ... Det er en Fornøjelse at betjene Klap
perne . . . og den lave Stalling-Hastighed samt de enestaaende Flyveegenskaber 
paa een Motor alene skaber en hidtil ukendt Tillid. Føj dertil saa betydningsfulde 
Egenskaber som en Marchhastighed paa 225 km/T . . . en Flyvestrækning paa 
1300 km ... og De faar bekræftet Sandheden i de Ord, der siger, at "Gemini" 
vistnok er den bedste Kombination af ypperlige Flyveegenskaber parret med Sikker
hed og Luksus, som nogensinde er blevet 
tilbudt den private Flyvemaskineejer." 

MILES v~i 
MILES AJRCRAFT LIMJTED READING ENGLAND 
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En Sportsflyveklubs 
Bestemmelser for Flyvning 

SPORTSFLYVEKLUBBEN i Københam 
har udarbejdet et Regulativ for Kluh• 

hens Flyveundervisning, og da dette sikke1 t 
vil interessere andre Flyvekluhher i Lamlet, 
bringer FLYV det i sin Helhed. 

Regulativ for Sportsflyveklubbens 
Motorflyvesektion. 

.d . .t.Lrbcjc1s- g- Mynclighcdsoinraadc: 
1) I Henhold til Klubbens Love kan Klub• 

ben kun forpligtes ved Underskrift af 2 
Bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ell\l 
skul vmrc Formanden eller Næstforman• 
den. 

2) Sektionsraadets Arbejds- & Myndig·• 
heilsomrnade omfatter ethvert Spørgs· 
muul vedrørende Klubbens praktiske Mo· 
lorflyvning, herunder Flyveskole, Udlej· 
ning, Vedligeholdelse og Reparation af 
Flyvemaskiner. 

3) Køb og Salg af Flyvemaskiner o. lign, 
eller andre væsentlige Dispositioner, som 
ligger uden for Sektionens daglige Drift, 
skal først være godkendt af Bestyrelsen. 

B. Møder: 
Sektionsmadets Afgørelser træffes vml 

simpelt Stemmeflertal. l\Iindst 3 Medlem• 
mer skal deltage i Afgørelsen. 

Formanden indkalder med a DageH Var
sel til Møder, saa ofte han eller 2 a f Sck• 
tionsraadets Medlemmer Ønsker det. 

Over l\IØdeme føres en Protokol. 

C. Bcrrtning: 
Over Sektionens Virksomhed aflægge1 

Formanden eller eu Stedfortræder i Sek
tionsrnadet Beretning· til Bestyrelsen, saa 
ofte det Ønskes af denue, og holder iØvrigt 
Klubbens Sekretariat underrettet om Sek
tionens Virksomhed og Bestemmelser 
størst mulig Udstrækning. 

D. R egnskab: 
Regnskab over Sektionens Virksomhed fØ· 

1·es af Klubbeus Kasserer. Alle Regninger 
pantegnes af Sektionsrandets Formand eller 
en af ham bemyndiget Stedfortræder eller 
Funktionær, og kan herefter for Beløb pa:\ 
indtil Kr. 2000,- honoreres af B'.lubbæ1s 
Kasserer. 

Sektionsraadet paaser, at Flyvningen 
foregaar efter følgende Regler: 

.ti.. Fly11eslcolen: 
Klubbens personlige og ekstraordinære 

Medlemmer kan optages paa Klubbens Fly· 
veskole paa følgende Betingelser: 
1) Helbredsattest skal afleveres. 
2) Erklæring om at Eleveu forpligter sig 

til at overholde Skolens Reglementer og 
Anvisninger, samt at Flyvningen og Op· 
hold paa Flyveplads og i Byguinger fo. 
regaur paa Elevens eget Ansvar, skal 
underskrives og afleveres. 

3) Indbetaling af Kr. 100,- , der tilbagebe· 
tales ved Certifikatets Opnanelsc, eller 
hvis Undervisningen afb1·ydes forinden, 
saafremt Klubben intet Krav har paa 
Eleven. 
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B. Kredit: 
Der maa ikke gives Eleverne Kredit f01 

udover 1 Lektiou, dog kan der for de sidste 
Timers Flyvning før Certifikatprøven gi
Yes en passende Kredit i Forhold til even
tuelle Certifikatpræmier. 

Som Følge heraf og af Hensyu til de Øv· 
rige Klubmedlemmer, der ønsker at paabe
gynde den aktive Motorflyvning snarest mu
ligt, henstilles det til ethvert Medlem ikke 
at paabegynde Undervisningen, med mindre 
hun mener at kunne afholde de med Ud· 
dannelsen nødvendige Udgifter indenfor de 
af Luftfmtstilsynet fastsatte Frister. (1 +-
3 l\faaneder) . 

C. Leje af Maslciner: 
Kun Klubbens personlige og ekstraordi

nære Medlemmer med Certifikat kan leje og 
indtil videre befordres med Klubbens Ma
skiner og kun paa følgende Betingelser: 
1) Maskinerne maa ikke udnyttes erhvervs

mæssigt. (Til Befordring af Personer 
mod Betaling o. lign.) 

2) Skolechefen skal have godkend det paa
gældende Medlem til Flyvning med 
Klubbens Maskiner, hvorved bemærkes at 
for Medlemmer, der ikke er uddannet 
pan Klubbens Flyveskole, kræves til 
Goc1kendelse mindst 10 Minutters Doh
lieltstyring med eu af Skolens Lærere. 
Skolechefen kan dog pna eget Ansvar 
cliHpcnsere herfra. 

3) Den planlagte Flyvning skal være god
kendt af Skolechefen eller dennes Sted
fortræder. 

4) Et Depositum for Leje af Maskiner paa 
Kr. 100,- skal være indbetalt til Klub
bens Kontor. 

D. Midlortidig Begræns11ing af .t.l.dgang til 
Flyve.skolen: 

Saafremt det Antal Medlemmer, der an
melder sig til Flyveskolen overstiger den• 
nes Kapacitet, vil bortset fra Certifikat
fornyelser indtil videre de Medlemmer, iler 
først har indbetalt mindst Kr. 250,- (gen· 
nem Klubbens Opsparingssystem eller direk
te til Klubbens Kasse) til Betaling for 
Flyvning, først faa. Adgang til Uddannel
sen. 

Dette Antal vil ;naar Skolen begynder 
højst være 100. 

I Henhold til Luftfartstilsynets Bestem
melser vil disse blive fordelt paa Hold, til 
hvilken Atlgangen alene bestemmes af den 
af Luftfartstilsynet godkendte Skolechef. 

E. Pris for Fly11ning: 
Prisen for Skoleflyvniug er fastsat til 

Kr. 50,- pr. Time og for Udlejning til 
Medlemmer meil Certifikat Kr. 40,- pr. 
Time. 

* 
De i Regulativet under Pris for Flyvning 

fastsatte Priser er ifølge midlertidig Be• 
stemmelse saa længe Flyvningen foregaar 
fra Københavns Lufthavn, Kastrup, for· 
hØjede med Kr. 10,- til henholdsvis Kr. 
60,- og 50,- pr. Time. 

Svævef lyvenyt 
Monteringen af Unionens 3 >Grunau B1 

hy« 'Byggesæt er nu paabegyndt, idet Un 
onen har truffet Aftale med Polytekn~ 
Flyvegrnppe, som har paataget sig Opgi 
ven uden at beregne sig nogen Form fe 
Fortjeneste. Gruppen har selv en Serie pa 
3 Babies under Bygning, og efter at cle 
f Ørsto af disse netop er færdigbygget tage 
man nu ftit paa Unioneus, som med 6 Uge!' 
l\follemrum vil blive afleveret i Løbet a 
Efteranret. Alle Planerne bygges naturlig 
vis li! udvidet Svæveflyvning, og de faa 
Registreringsmærkerne OY-AUX, -BU) 
og -CUX. Som bekendt er Unionen allered, 
Ejer af Babyen OY-DUX. 

* 
Unionens .drbejdsbpgor har i nogen Tic 

været udsolgt, men er nu genoptrykt i e1 
lidt ændret Form. Unionen vil herefter hen 
stille til Klubberne, at alle Medlemmer, son 
deltager i Byggearbejde vil føre Arbejds 
bog, og det vil fremtidig blive forlangt a1 
alle, der indtegner sig til Byggekursus, a1 
de kan dokumentere deres Byggevirksomhec 
"ed Indsendelse af Arbejdsbog. 

Fartpjjoitrnalorne er ligeledes underganet 
en Forandring, idet de har faaet det mere 
praktiske Format Standard A5, og endelig 
er FlyvebØgeme blevet væsentlig ændret, 
saaledes at der nu er Plads til alle de Op· 
lysninger, man geme vil have med, hvis 
man har udført en interessant Flyvning. Da 
det samtidig var en Erfaring, at Bøgemo 
blev slidt i Stykker i Lommen inden man 
havde naaet at faa C-Diplom, leveres de nu 
i et praktisk Foderal. 

Ligesom Startspilbøgerne leveres oven
nævnte Bøger ikke af Unionen, meu direkte 
fra FLYV's Forlag, Vesterbrogade 60, 
Kbhvn. V. 

* 
Af Unionens 49 Klubber er hidtil kun 15 

kommet paa Vingerne i indeværende Aar. 
Dette fremgaar af den Kendsgerning, at 
der hid til er indregistreret 19 Startspil, for• 
delt paa 15 Klubber. 

Et tilsvarende Antal Klubber har sikret 
sig Tegningen til Wirefaldskærmen. I den 
'l'id den har været anvendt herhjemme har 
den ogsaa vist sin Værdi; er der lidt Vind 
forkorter den Vejen for Wireholdet eller 
den Motorcykle, som skal hente Wiren; det 
sætter Tempoet op og sparer paa Benzinen. 

* 
A:f. de udenlandske Svæveflyvebøger, som 

vi nu atter kan faa, er der særlig Grund til 
at henlede Opmærksomheden paa den 
schweiziske Haandbog: 

* 
Hermann lUitschi: Segelf1Atg, Hand· 

buch fifr den schweiøer Segelflioger, 1944, 
Verlag Otto Walter A.G., Olten. 
Det er ikke meget vi hidtil har hørt om 

schweizisk Svæveflyvning, og kun de færre• 
ste er vist klare over, at Schweiz nu er et 
af de Lande, hvor Svæveflyvningen staar 
højest. 

Ovennævnte Haandbog giver imidl~rtid el 



!Øen~~ BRABAZON 

Sebastian Cabot, 1474-1567, As11ono111, 
Korltt!gner, forste Leder af" Merclrant 
A,fremurore", Grundlægger af en ny 
Æra i Handelens og den bnti.,ke So/arts 
Historie. Sebastian ledsagede sin Fader, 
John Cabot, en 1·enetiansk Lods, da 
de1111e sejlede ud fra Bristol i 1490, Var 
med ham I Skibet. som rnr bygget i 
Bristol, da han opdagede Kanada i 
1497. 

~;,-- :kn-& X,w:1yer eøuk»,,, 

DEN BRITISKE 

Den storste qf de britiske Trafikmaskiner, som nu er under 
Bnning. Udstyret med otte Br/swl Centaurus Motorer. Den 
ka11 medfore SO Passagerer paa en Flyvning uden Meilemlandlnl 
over det nordlige Atlanterhav mellem London og New York. 

CABOTS øck~ 

De britiske Skibsbyggeres Berømmelse blev grundfæstet i den 
fremstaaende Tudorperiode, da Længslen efter at gøre 
Opdagelser greb om sig blandt den gamle Verdens søfarende 
Nationer. Naar Søfolk gennem Aarhundreder har manglet 
stærke, sødygtige Skibe er de kommet til Storbritannien for 
at faa dem. Nu rejser Mænd over Havene saavel som paa 
dem- og efter Krigens Triumfer med Fremstilling af 
enestaaende militære Flyvemaskiner, fremstiller britiske 
Konstruktører og Ingeniører nu moderne Trafikmaskiner 
af enhver Størrelse og til ethvert Formaal. Arvinger til en 
Tradition uden Lige paa Verdenshavene, Pionerer paa 
Reaktionsflyvemaskinens og Radaromraadet, vil de 
efterkomme ethvert Krav, aer maatte stilles til dem i 
Flyvningens Tidsalder af i Dag og i Morgen. 

J4e:ll/ ~f?~Nv 

FLYVEMASKINEINDUSTRI 

MEDDELELSE FRA THE SOCIETY OF BRITISH AIRCRAFT CONSTRUCTORS, LONDON, ' ENGLAND 



ROLLS~ROYCE 

e 
'])ædøkekølede 

MOTORER 
TIL RUTEMASKINER 
Rolls-Royce vædskekølede Motorer i 
Englands tunge Bombere hjalp med 
til at vinde den endelige Sejr. Luft
fartselskaberne, som i Dag etablerer 
Verdens Handelsrutec, anvender Rolls
Royce Motorer til Rutemaskinerne. 

Den britiske Armada af Rutemaskiner, 
indbefattet ;, Tudor" og "York", der 
beflyver Europas Hovedstæder, er 
monteret med de berømte Rolls-Royce 
,,Merlin" Motorer. 

For <Speed & ~eLiabiLity 
ROLLS-ROYCE LIMITED 

Head Olflce: Derby, England 
London Offlce: Condult Street 

STØRSTE 

NAVN 

I GUMMI! 

GOOD/iE4R 
C. 4115 AARHUSGADE 88 • KØBENHAVN Ø. C. 4115 
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glimrende Indblik i de gode Forhold, hvor
under de schweiziske Svæveflyvere dyrker 
deres Sport, og selv om den alpine Svæve
flyvning naturligvis i væsentlig Grad ad
skiller sig fra den Svæveflyvning, der kan 
drives i vort Land, kan man dog drage in
teressante Sammenligninger, ikke mindst 
fordi de to Lande er lige store hvad Be
folkningstallet angaar. 

Haandbogen, som er forsynet med talrige 
Illustrationer, bl. a. flere glimrende helsides 
Fotografier, adskiller sig paa mange Maa
der fra det traditionelle Indhold af Svæve• 
flyvehaandbØger. Interessante og lærerige er 
de Kapitler, hvori Indehaverne af de 
schweiziske Svæveflyverekorder beskriver 
deres Flyvninger. Interessant er ligeledes et 
Kapitel, hvori de forskellige Svæveplaner af 
scl1wcizisk Konstruktion beskrives; >Mos
wcy III< er en enkelt af de mange Typer, 
som er frembragt i Schweiz. 

Bogens sidste Kapitel omhandler >Pro 
.tl.eroc, en Institution der svarer til >Den 
danske Flyvedage, og giver et udmærket 
Indblik i de Bestræbelser, der er udfoldet 
for at sikre den schweiziske Sportsflyvnings 
Økonomi. Efter den megen Diskussion om 
vor første Flyvedag kan det maaske interes
sere at se, hvilke Bidrag >Pro Aeroc har 
ydet de forskellige Sportsgrene i Aarene 
1938 til 1943: 

Motorfly'IJesporlen: 
Uddannelse ....................... Fr. 19.950,-
Flyvemateriel . . . . . .•• . . . . .. . . . . . • > 78. 750,-
Div. Bidrag . . .. . .. ... • . .. .. . . . . • > 52.800,-
Propaganda . ... . . .. .... •.. .. . ... • > 91.800,-

lalt ..•.•• Fr. 243.300,-

Svæ'IJeflyvesporten: 
Uddannelse ..................... Fr. 43.750,-
:E'lyvemu.teriel . . .. .... .. . . ... .... . > 91.950,-
Div. Bidrag .. .. .... .. .. . .. .. .. . . > 110.350,-
Propaganda . ... ... .... .... .. .... . > 88.81J0,-

lalt ...... Fr. 334.850,-

M odelfly'IJesporten: 
Uddannelse ...................... Fr. 6.350,-
Materiel .. .. .... .. .... ... . . . .. ... . . > 30.900,-
Div. Bidrag . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . > 96.300,
Propaganda . ... . .. .. . .... ... ... . . > 109.500,-

Ialt...... Fr. 243.050,-

Havde Krigen ikke hæmmet Motorflyve
sporten i højere. Grad end Svæveflyvningen, 
havde Bidragene til alle tre Grene sikkert 
været lige store; Fordelingen kommer i al 
]'ald ikke til at ligne den første danske, 
men denne bliver efter alt at dømme ogsan 
den eneste af den Art. 

'IJS • 

-

Luft-Stewardesserne 
klar til at flyve fra Reden 
Chefstewardesse Doris Jensen som kyndig 

Eksamensleder I Lufthavnens »Krudt~us<c 

D ER er Eksamensfeber i Lufthavnene 
>Krudthuse i disse Dage. Et nyt Hold 

paa henved en halv Snes kvikke og nydelige 
Luft-Stewardesser er i Ordets egentlige 
Forstand parate til at flyve fra Reden. 

Chcf-Stewardes Doris Jensen er den 
myndige og elskede >Inspektør« og hvad 
hun ikke ved om Service i en Flyvemaskine, 
faar de nye Stewardesser bestemt heller ik· 
ke Brug for. Stewardessen er Flyvepassa· 
gerernes Nurse. Om de som Eksamensfag og
saa skal opgive Tankelæsning ved jeg ikke, 
men givet er det, at man næppe faar udtalt 
et Ønske, før det er forstaaet og efterkom· 
met. Man føler sig tryg og hyggelig ved 
det, intet Under at saa mange Flyvepassa• 
gerer baade Amerikanere og Europæere gan
ske uopfordret udtaler deres Begejstring 
over Doris Jensens Elever. De er virkelig 
forbløffende dygtige, og man er ikke frl 
for at være en Kende imponeret, naar man 
hører dem paa de internationale Ruter ser
vere en Frokostanretning paa fransk, en 
Pilsner paa dansk, samtidig med at de 
forklarer en Englænder, hvor i Luftrummet 
han for Øjeblikket befinder sig. 

VICKERS~ARMSTRONGS , 
LIMITEO 

ALFRED RAFFEL 
Aktieselskab 
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A/s DANSK SHELL 

KpbenhOMts Flyve'klub er Navnet paa den 
uystartede Flyveklub, der er startet paa Ba
iis af Kaptajn >Morian< Hansens Flyve
ikole ved Skovlunde. 

>Københavns Flyveklub<, vil som Maksi
mum indtil videre bestaa af 100 Medlem
lller, som betaler 200 Kr. hver i Indskud 
f)lus 100 Kr. i Åarskontingent. Paa Gene
ialforsamlingen meldte sig flere livsvarige 
M:edlemmer, som indbetalte · hver 1200 Kr. 
ll'or de indkomne Beløb bygges hurtigst mu
igt et Klubhus med Restaurant, mens >Mo
ianc Hansen selv rejser sine Hangarer paa 
:lkovlunde-Flyvepladsen, hvor Flyveskolen 
ifter engelsk Mønster aabncr i Sommer. 

I Klubbens Bestyrelse sidder Dir. Poul 
lfiddelboe, Formand Ib Aller, Trælastgroe
ierer Vaage Møller, Assurandør Brandt og 
)ir. Egelsborg. 

Eutefly'llningen paa Island aabnedes den 
•. Juni. Der flyves fremtidig to Gange om 
Tgen, Tirsdag og Torsdag Reykjavik- KØ· 
,enhavn med Ankomst Kl. 21,00 og Onsdag 
g Fredag København- Reykjavik med Af. 
ang fra Kastrup Kl. 9,30. Billetten koster 
nkelt Tur 880 danske Kr. 

Der flyves med Liberators og Dacotf!,•Ma
kiner foreløbig med skotsk Besætning. Se
ere sætter DDL selv Maskiner ind paa Ru• 
m. 

FLYVNING 

I 1,JNGl,IMT 
I Styrtregn O'l/er Kastrup Luftha1Jn star

tede den dansk flyvende Fæstning Jlaa den 
første Passagerflyvning fra Danmark til 
Grønland. Det var en historisk Dag for 
DDL. 

Fæstningen førtes af Luftkaptajn Poul 
Jen.sen og 2. Pilot Carl Petersen. Den 
øvrige Besætning bestod af Radiotelegrafi
sten Aage Hansen og Asger Petersen. Den 
tidligere Chef-Stewardes Hanne Jensen 
(Hanne Hansen) genoptog for denne ene 
Gang sit gamle Hverv for at kunne følge 
sin Mand paa den spændende Grønlandsflyv
ning. 

Med Maskinen fulgte som Passagerer bl. 
a. Direktør Oldendow fra Grønlands Sty
relse, Geodæter og Videnskabsmænd, ialt 14 
Passagerer og Ruten lægges over Prestwick 
i Skotland, Meekesflyvepladsen ved Reykja
vik til Blue West Flyvepladsen ved Juliane
h.e.ab. 

IAT .t!-Konferencrn , Zifrich vedtog at 
indføre Returrabat paa samtlige Ruter · fra 
1. Juli. Der gives 10 pCt. Rabat, hvilket vil 
sige, at en Flyvebillet til London T/R frem
tidig kommer til at koste 675 Kr. mod tid· 
ligere 750 Kr. 

Paa den internationale Luftfartskonferen
ce i Paris blev København endelig udnævnt 
til Luftfartscentrum for den nordeuropæi
ske Trafik. Danmark repræaenteredes paa 
Konferencen bl. a. ved Ekspeditionssekretær 
Gll..'ltav Teisen, Overflyveleder, Kaptajnløjt
nant Sv. Aa. Dalbro, Telegrafbestyrer Mos
dahl og Chefen for Vi:jrtjenesten Lykke. • 

Kastrup Lufthavn har de bedste Betin
gelser for at vinde Kapløbet mellem de 
skandinaviske Lufthavne om den ærefulde 
Titel: >Nordeuropas internationale Luft
fartsknudepunkt«, udtalte den amerikanske 
Raadgiver for SILA efter sin Tilbageven
den til Staterne efter en Inspektionsrejse i 
de nordiske Lande. 

Fly'llemaslciner i, Amerika sættes nu ind i 
Kampen mod Insektplagen. Store Mængder 
af et særligt effektivt Insektmiddel nedka
stes fra den amerikanske Marines Flyvema
skiner over angrebne Plantageomraader. 

EJ,a Luftfarts'konferøncen i, Stockholm 
blev det vedtaget af de skandinaviske Sel· 
skaber i Samarbejde at gennemføre Flyv
ning, ikke alene paa Ruten Skandinavien
Irland-New York, men tillige paa en Rute 
til Paris-Lissabon-Dakar-Natal- Rio de 
Janeiro--Buenos Aires. 

Ruten vil blive fløjet en Gang om Ugen 
og tager ca. 36 Timer. Billetprisen skal 
fastsættes paa en Konference i New York. 

Paa 1' ej fra London passerede Flyveme
kaniker E. Groth den 16. Maj Millionen, 
medens Luftkaptajn G. M. Wegener den 23. 
Maj passerede den halve Million i DDL's 
Tjeneste. Wegener blev ligeledes Lnftmillio• 
nær pa& Londonruten. 
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BØGER OM FLYVNING 
J. Foltmann, Flyvemaskiner fra alle Lande, 
Kr. 9.75, indb. Kr. 11,60. 
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, l{r. 4,75. 
Instruktion i Modelflyvning. Illustreret Vejledning i 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, 
Dnnsk. 
C. 0. Hugosson, Praktisk Vejledning for Svæveflyvere, 
Kr. 5,75. 
Dnnsk Udgave ved J. Foltmann og M. Westphael. 
Segelflyghandboken, indb. Kr. 17,00. 
Wolf Hirths bekendte Bog i svensk Udgave. Alt om Svæve
flyvningens Teori og Praksis. 
Erik Lagerqvlst, Att teckna flygplan, Kr. 4,60. 
Vejledning i Tegning af Flyvemaskiner. 
Sendes pr. Efterkrav eller mod Indsendelse af Beløbet 
Frimærker. 

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

TIi FL YV's FORLAG, EJVIND CHRISTENSEN, Ve1terbr1gade 60, Kabenbavn V. 

De bedes sende mig: ________ ______ _ 

Navn: ____________________ _ 

Adresse: 
Beløbet medfølger I Frimærker/bedes opkrævet. 

ETERNIT 
,.. 

TAG OG VJEGBEKLJEDRIHG 

FABRIKERES AF: 

.,., ( IE Il O § I ~~ 
(L0VBE8KYTTEn 

A\§IP IDOIPIE 
er fremstillet I nøje Overensstemmelse med 

Porskrlftem_e I B.E.S.A. Specifikation 2 D. 101 

KLAR DOPE 

ALUMINIUM DOPE 

RØD DOPE 
Fortyndlngsvædske samt 

· ldentlflcerlng1faA"• og Speclalfarver 

ENEFABRIKANTER 

A/S 0. lf m A\§ IP 
(Specialfabrik for Nltrocellulose-Lakker) 

PRAOS BOULBVARD 37 
KØBBNHAVN S. 
TELEFON C. 65, LOKAL 12 01 22 

'I I • 1\l(llf • .. ' 

DANSK ETERNIT FABRIK A/s, .AALBORG - SALGSKONTOR: OTTILIAVEJ 18, KØBENHAVN VALBY. *CENTRAL 3785 
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Raket-Flyvere 
det amerikanske Luftvaaben 

Ny amerikansk Konstruktion 
:il Redning af Flyvere I Jetplaner eller 

reaktionsdrevne Maskiner 

Å. MERIKANERNE har længe eksperi
~ menteret med et Apparat til Ufuikyd
ing af Flyveren i reaktionsdrevne Ma.ski
.er i Tilfælde af Havari. Disse Ma.'!kiner 
1aar op paa Hastigheder, der ligger om
.ring 8-900 km i Timen, og Vindpresset 
r da saa voldsomt, at det simpelthen vil 
·ære umuligt for Flyveren at forlade sin 
,!1:askine paa normal Maade. 
For ganske kort Tid siden foretoges et 

1orsØg paa Flyvepladsen Wright Field i 
ltaten Ohio i .Amerika. I Forbindelse med 
~ørersædet anbringes en Raketladning, der 
•skyder« Flyveren ud gennem Cockpitet i 
~tol og det Hele med en Hastighed af ca. 
lO Meter i Sekundet. En ny automatisk Eks
>losion tre Sekunder senere befrier ham for 
rørersædet, og han daler mod Jorden paa 
;ædvanlig Maade forudsat Faldskærmen 
rirker, som den skal. 

Paa Billedet ses til venstre Corporal 
l'red Hunter i Cockpitet med Raketladnin
~en monteret. Til hØjre er Stolen skudt op i 
:,uften fra en Maskine holdende paa Flyve
>ladsen. Der er dog ved dette første Eks
periment ingen Flyver med. 

Dansk Verdensrekord i Modelflyvning 
F'or første Oang faar en Dansker international Anerkendelse af en Verdensrekord 

en 'Ffgrming paa 85,4-36 lim 

SOM meddelt i FLYV Nr. 7/1945 fløj en 
Svævemodel, tilhørende Mogens Erdrup, 

Odense Model-Flyveklub, den 3. Juni sidste 
A.ar bort under en Prøveflyvning ved et 
Flyvestævne paa Marslev Flyveplads. 

Modellen forsvandt 7 Min. efter Starten 
Kl. 11.30. Kl. 13.50 saa en Landmand Mo
:1.ellen lande ved Højby Lyng- i Nærheden af 
N'ykØbing Sjælland. Flyvningen blev o.ner
tendt som absolut dansk Distancerekord 
med 86,55 km. Fugleflugtslinien gaar over 
Kerteminde og Kalundborg og derpaa langs 
3ejrøbugtens Kyst. 

Den gældende Verdensrekord var da 
64,248 km og indehavedes af Russeren Oh.i,. 
birkine siden 1939. Da der skal opfyldes en 
Masse Formaliteter for at faa en Rekord 
11.11erkendt af F AI, mente man i Luftsports
raadet, at Erdrup ingen Muligheder havde. 
Paa indtrængende Henvendelse fra OM-F 
gennem Unionen indvilligede Luftsportsraa
det dog i at forsØge for i hvert Fald at ind
vinde nyttige Erfaringer. F AI stillede sig 
velvilligt, men Ønskede nærmere Enkelthe
der, ligesom Distancen skulde udregnes som 
Storcirkeldistance med en specielt opgiven 
Jordradius! Endelig den 29. Maj meddelte 
F AI, at Rekorden er anerkendt som >inter
national Rekord< med en Distance paa 
85,436 1cm. 

Det er første Gang, at en Dansker har 

faaet anerkendt en international Rekord pna 
Flyvningens Omraade. Resultatet viser, at 
vi tidligere havde kunnet faa flere Rekorder 
anerkendt, hvis vi havde forsøgt herpaa. I 
Fremtiden vil Modeller, der er bygget efter 
de nye nordiske Regler, imidlertid i Almin
delighed ikke opfylde F AI 's Regler, som 
man dog efterhaanden haaber at faa æn
dret. 

Mogens Erdrup er et af de mest frem
ragende Medlemmer i OM-F. I April 1941 
tog han Eliteprøve S 8 for Svævemodeller 
med Rekordtypen ME-14, og Nytaarsdag 
1945 forbedrede han den til en af de sjæld
ne C-Prøver med et for en Vinterdag ene· 
staaende Resultat: 7 Min. 59 Sek., 8 Min. 
14 Sek. og 7 Min. 31 Sek. I Juli 1941 tog 
han Elit~prØve M 22 for Gummimotormodel
ler. Desuden har han slaaet adskillige Dan
marksrekorder, men frem for alt vundet et 
Utal af Førstepræmier i Konkurrencer med 
ME-14, der nok er den resultatrigeste dan
ske Model til Dato. 

ME-14 er en Svævemodel i Mellemklassen, 
bygget i 1941 efter de saakaldte >gamle 
Teorier« med dyb Krop og >gammeldags« 
Profil (RAF 32). Den har dog bærende Ha
leplan, hvilket var ualmindeligt for den Tid. 
Synkehastigheden laa, da den var i bedst 
Form, helt nede paa under 0,4 m/sek. 

Det vakte i Modelflyverkredse stor Sen- -

sation, at Modellen havde krydset Store
bælt, da Termikken altid plejer at høre op 
over V andet. Meteorologisk Institut oplyste, 
at der den paagældende Dag raadede stærkt 
labilt Vejr med kraftig Termik. Modellrn 
blev da ogsaa suget op under en veludvik
let Cumulo-Nimbus-Sky og drev væk med 
denne. Vinden var SW med 5-6 m;sek. 
ved Jorden, men to--tre Gange saa stærk i 
2000 m Højde. Inetituttet anser det for 
usandsynligt, at Termikken vedvarede over 
Bæltet; men har Modellen haft bare 1200 
m Højde, har den jo ogsaa med en Synke
hastighed paa 0,4 m;sek. kunnet glide de 
50 Min., som den 30 km Strækning over 
Bæltet har varet med Turens Gennemsnits
fart 10 m/sek. Derefter har den antagelig 
faaet ny Termik over Sjælland. Modellen 
var forsynet med Kurveklap og gik rundt i 
Kredse med 30-40 m Diameter. 

I Aar har marr i OM-F fortsat :.Ocean
flyvningernec. Saaledes forsvandt en af 
Aage Høst-Aaris's Svævemodeller i Paa
sken fra Sønderjylland. Kroppen blev fun
det 60 km derfra i en SØ paa Langeland, 
mens venstre Plan blev skyllet op paa Ky
sten af .Ærø. Mystik! Senere :forsvandt nog
le Modeller fra Marslev med nordlig Kurs. 
Kroppen til Oscar Vangs Model er nu skyl
let i Land paa Anholt, 160 km borte. Men 
Rekorder bliver der jo kun, naar man med 
fuld Sikkerhed kan fastslaa Landingsste-
det. P. W. 

FLYV'• a.daldloa 
Vesterbrogade 60, Tlf. 13.404 

Redaktør, Kaptajn John Foltmann, 
Væmedamsvej 4A, Tlf. Eva 1295 
E.lvind Christensen (ansvarsh.), 

Vesterbrogade 60, Tlf. ts.424 
Annoncepris: 

Rubrikannoncer 40 Øre pr. mm 
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Den ideelle 
Sportsf lyvemaskine 

er den 3-sædede Auster 

* 
lær at flyve den i 

SCAN'AVIATIONS
FLYVESKOLE 

i Kastrup 

Ring til Byen 5636 

Chef for Flyveskolen: 
Kaptajn Preben fpsen 

Dansk Svæveflyver Unions 
autoriserede Journaler og Flyvebøger 

anbefales til Anvendelse I 
Svæveflyveklubberne 

Kontrolbog for Startspil Kr. 4.75 
Fartøj-Journal . . . . . . . . . • 6.00 
Flyve-Journal (I Fodernl) . • 2.50 
Arbejdsbog . . . . . . . . . . . . • 0,85 

Ekspederes fra 

FL YV's FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN 

Vesterbrogade 60 . Kbh. V . . C. 13.404 

AKTIESELSKABET 

VARDE ST AAL VÆRK 
VARDE 
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ST AALSTØBEGODS 

- S. M. S T A A L -
ELEKTROSTAAL 

----•----.... 
DET KONGELIGE DANSKE 
AERONAUTISKE SELSKAB 
Kontor: Nørre Farimagsgade S, Kbhvn. K. 
Tlf.: C. 7260A. Postgiro: 25680. 
Kontoret er aabent daglig Kl. 15,30-17,30, 
Lørdag Kl. 12-14. 
Generolsek retæren træffes daglig Kl. 12 
- 16, Lørdag m. 12-14. 
Dansk Luftaportaraad1 Adr. D.K.D.A.S. 
Kassereren : Damgaardsvej 27, Klampenborg. 
Postgiro: 60676. 
Aeronautl• k Junior Kluh Adr.: D.K.D.A.S. 
Nr. Fnrlmagsgade S. Kbh. K. 

DANSKE FLYVERE 
Formnn<t: Kaptajn H. J. Pngh, Normasvej 14, 
Tlf. Valby 5673. ---

DANSJt MOTORFLYVER UNION 
Formand: Overassistent A. T. H. Ohrt. 
Kønt. St. Kongensg. 681 o. G., K. Tlf. Palæ 2096. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
Kontor: Nørre Fnrlmagsgade 3, Kbhvn. K. 
Telf. C. 7260A. Kun Kl.11-13. Postgiro: 25521. 
Formand: Direktør Ejnar Dessau. 
Sekretær : Prokurist Vogn Jespersen. 
Kasserer: Annoncechef L. Albeck Larsen. 

DANSK MODELFLYVER UNION 
Formnn<l : Knud Flensted-Jensen, Kabbeleje· 

vej 21, Brønshøj. Telf. Bella 3762 v. 
Sekretær: Jørgen Gamst, ,Parndisgaarden,, 

Ave<lore pr. Glostrup. Telf. Avedøre 60. 

AERONAUTISK JUNIOR KLUB 

SØNDAG den 7. Juli mødes vi Kl. 11.00 
paa Lundtofte Flyveplads, hvor Svæve

flyverne fra Sportsflyveklubben vil være i 
Gang med intensiv Træning til deres Certi
fikater. De arbejder hver Søndag med 3 
Spil, Skoleglidere og Grunau Babyer, saa 
der er meget at se paa. 

Tag Frokost med. Tag S-Tog til Lyngby 
eller Cykel og tag en interesseret Kammerat 
med. 

* 
VEST JYDSK FL YVEKLUB 

Gennem de Aar, Vestjydsk Flyveklub, 
Esbjerg Svæveflyveklub og Esbjerg Model
flyveklub har bestaaet, har der flere Gange 
været Forslag fremme om at samle de tre 
Klubber i en Enhedsklub. Der har dog væ
ret saa forskellige Interesser at varetage i 
de forskellige Klubber, og ikke mindst har 
uc tre Klubbel's Økonomi været saa fol'skel
lig, at Planen aldrig er blevet realiseret. 

Opvisrunger og Stævner er imidlertid et 
Punkt, der samler de tre Kategorier af Fly
veklubber, hvorfor de tre Esbjerg-Klubber 
har dannet et Tremands-Udvalg, »Esbjerg
Flyveraad«, hvis Medlemmer er de tre For
mænd. Dets Forman! er at varetage de fæl
les Interesser og gennem Stævner og Opvis
ninger at styrke Interessen for Flyvesagen 
i Esbjerg. 

Det første Arrangement, Klubberne sam
les om, bliver en Opvisning i Lufthavnen 
Mandag d. 8. Juli om Aftenen. Modelfly
verne vil demonstrere deres Modeller. Svæ
veflyverne giver Opvisning med deres Skole
glider, og den sveILSke Friherre Rolf von 
Bahr kommer med sin Autogyro, som han 
giver en ca. l½ Time lang Opvisning med. 

Luftfarfforaikringer 
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. 

NU har vi igen Lister i alle Maal. 

- Højstartsnor, over 100 m Kr. 5.00 -

Trævareforretningen 
Prinsesse Maries Alle 1 . Vester 5341 y 

Aktieselskabet 

DANSK GALOCHE-.OG GUMMIF ABRIK 

Kjøbenhavn Køge 

Uregelmæssighed i Bladeæ Ekspedition 
bedes altid reklameret hos Postvæsenet. 
Hjælper dette ikke, bedes Ekspeditionen un
derrettet. 



Boeing Stratocruiser. 

I ntava viser det nye 

Boeing Model 377 Stratocruiser er den første store 
amerikanske Flyvemaskine, som er bygget efter 

Krigen paa Grundlag af alle de Erfaringer, der er 
gjort under Krigsaarene. Stratocruiser'en, der vejer 
67¼ Tons, er en Broder til den berømte Boeing B-29 

Superfortress, og den er en Videreudvikling af den 
militære Transportflyvemaskine Boeing C-97. 

Den er udstyret med tryktæt Kabine beregnet for 
Flyvning i stor Højde, og blandt dens mange Fordele 
som Trafikluftfartøj kan nævnes den rigelige Plads, 
der er i Kabinen til Passagererne. Den er udstyret 
med fire Pratt & Whitney Wasp Motorer, hver paa 
3.500 HK i Starten. Den har en normal Tophøjde paa 
ca. 8.000 m, en største Flyvestrækning paa 6.700 km, 
en Marchhastighed paa 544 km/T og en Lasteevne paa 
ca. 19.000 kg. 

Den ,kan indrettes til at medføre 114 Passagerer, 
men den kan ogsaa indrettes som særlig luksuøst ud
styret Luftliner og har i saa Fald 65 Siddepladser til 

Dagflyvning og 60 Køjepladser til Natflyvning. 

Stratocruiser'en er særlig velegnet til længere trans
oceanske Flyvninger. 

Capt. 

Indrykket som Led i Oplysningsarbejde for Flyr,einteresserede 

af 

INTAVA AVIATION PRODUCTS 
SANKT ANNÆ PLADS 13 - KØBENHAVN K. 

Repræsenterende 

DET DANSKE PETROLEUMS AKTIESELSKAB 
og VACUUM Oll COMPANY A/S 

F. l. SMI DTH & co. A/2 VESTERGADE 33, KØBENHAVN · C. 609B 

\.: . ...- ~ ... ~ '~, .... 

Dunlop havde sin ikke ubetydelige Andel i 
Sejren. Den store Virksomhed, der helt var 
omstillet til Krigsproduktion, monterede saa-
ledes Dunlop's Affyringsmekanisme paa 
Maskingeværerne og Kanonerne paa alle 
britiske ,fighters•. Dunlop's Kvalitet og 

NøJaglighed gør sig gældende paa alle Om-
raader, enten det er krævende Krigsmate

riel til ,fighters• eller Dæk til Flyvemasid
ner i fredelig Passagerfart. 
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PRIS 

Flyvetid til de Byer, 
DDL 

har Forbindelse med: 

Til Aalborg paa 1 Tim.10 Min. 
- Amsterdam - 2 - 40 
- Bruxelles 3 10 
- Goteborg . 1 . s . 
- London . 3 . 

Rejs komfortabelt - - Malmo . 15 . 
- Marseille . 7 . s . 
- Oslo . 1 . 45 . 
- Paris - 4 . 30 . 
- Prag - 3 . 30 . SparTid -

FLYV MED DDL 
• Rønne . SS . 
- Stockholm . 2 . 10 . 
• Warszawa . 3 . 25 . 
- Ziirich . 4 . 15 -

Nu er der atter kommet Fart over Rej
selivet, flyvende Fart. DDL har med sin 
VIKING-Flaade foreløbig knyttet dag
lige Flyveforbindelser med 14 Byer i 10 
Lande, og det, som før var langvarige og 
og trættende Rejser, er blevet Fornøjel
sesture paa faa Timer. Fornøjelse ja, for 

først i de moderne Maskiners Kabine er
farer De, hvor behageligt man kan rejse 
-en blød Lænestol, frisk Luft, dejlig Ner
vehvile, den mest personlige Betjening. 
- Billetter og alle Oplysninger gennem 
Rejsebureauerne og i DDL's Luftrejse
bureau, Dagmarhus. C. 8800. 

DET DANSKE LUFTFARTSELSKAB ------~ 

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

EJVIND CIIRIBTENBEN 
BOGTRYKKERI & FORLAG 
Veaterbrogade 60 • Kbhvn. V. 
Tel1. 13.404 • Poatglro 23.82' 





Saa komfortabel som en Rutemaskine 

til Sports-. eller UndsætningsfLyvning 

Aerocar har Plads til fem Passagerer, der rejser saa 
komfortabelt som i en Rutemaskine. Fire brede Døre 
gør det lige saa let at sætte sig ind i Aerocar, som 
det er at tage Plads i en moderne Bil. Paa kortere 
Rejser kan der sidde tre Passagerer paa det rummelige 
Midtersæde, saa ialt seks Passagerer medføres. 

Alle Passagersæderne er lette at tage ud, saa Maskinen 
kan bruges til Transport af Fragt eller som Ambulance. 
I dette Tilfælde lettes Indladningen i betydelig Grad 
ved Brug af de specielle " Muslingeskal-Luger" agter 
i Kabinen. Disse Luger er Standardudstyr paa samtlige 
Modeller. 

Som Ambulancemaskine kan der flyves med to Baarer 
og en Sygepasser eller med indtil fire Baarer uden 
Sygepasser. 

Den mere end blot tilstrækkelige Lydisolering, den 
effektive Luftfornyelse og Kabinegulvets parallelle 
Stilling i Forhold til Jorden baade i Luften og paa 
Jorden sikrer sammen med det styrbare Olietryksun
derstel Patienternes Befordring i den størst mulige 
Komfort og med den mindst mulige Træthed. 

Vi modtager gerne Forespørgsler fra Agenter og For
handlere. Skriv efter vor illustrerede Brochure. 

THE PORTSMOUTH 

PORTSMOUTH AVIATION LIMITED ~ l]
·--

TELEGRAMMER: BALMURLUX 

1 
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OFFICIELT ORGAN FOR -e 

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

DANSK MODELFLYVER UNION 

~r. 8 

Flyvedagen 1946 
,Q FTER et .4.a-rs Forløb samlPs fly
l9 'VPbPgejstret Ungdom Landet 
over fra Modelf lyvere til Svæve- og 
Moto1·s11ortsflyvera paany om den 
danslce Flyvedag den ti!. Septmnb r. 

StorstilPde Ar rangeme11ter er plan
lagt, og Myndighadarne ha,- igen gi
vet Tilladelse til at afholde Fly'l)(•
lotteriet, der sidst blev en saa 0'Ver
vældende S117cces. Flyvedagen i 1945, 
som ipvrigt var d ftl t tørste og for
ltaabmitlig Indlodni11gP1i til mi 1'ra

dition, gav danslc Flyvesport d V nød
'l)(J1ldiga ffkonomisl;r Grirndlag til Gen
re.1sningen PftPr 5 Aars dPlvise Uvir7,
som7,ed. 

N11 l,P11drr man sig atter fri, og 
Planet ligger støt i Luften 1ned Kurs 
fremover og ovacl. Tiden og M11lig
hooer11e er bleVPt 11d11yttPt i det f or
løbne Aar, nye Klubber Pr clannet, 
Instru7ctprer er kom 111et til baalle vad 
ltlodelfly·vning og S·vævPflyvni11g, og 
dt n tørste slcandi1tavisl,P Konk111·renc, 
mPd dansi· Doltagel.,e or blPvet af
holdt. M en Flyvedagen vil stadig -
som der blev gi·vet Udtryk for paa 
detta Sted i 1945 - staa som mi 
virlmingsf11ld Appel til Kræfternes 
Smmnenspil. Der skal bygges, orgæni
srcres og handl s i Samarbojdets 

· Aand. 
Flyvedagen vil i .Aarcnc fremeft er 

stadig i,011w1e til at staa s0111 det 
spontant· Urltryk for da-nsk Flyve
sports gmw1111dm, Frih t!d, og dens 
Midler vil blive anvendt til at sikre 
os mi værclig Position blandt do sl,ai1r 
dinaviske Lande og i den internatio
nale Sportsflyvning. Det tørste Maal, 
clPr sigtes efter, bliver Olympiaden 
i England i 1948. Svreveflyvning en er 
her for tørste Gang med so111 olym
pisk anerkendt Sport, og Danmark 
-vil bli'Ve repræsenteret. 

FLYV. 

August 1946 19. Aargang 

Reaktorer og Reaktorflyvemaskiner 
Vil Reaktorerne afløse Stempelmotorerne i militære Flyvemaskiner? 

Kommer vi til at flyve med større Hastighed end Lydens? 

Af Civilingeniør Stami Etlwlberg. 

I 
b-

--
Glo•ter Meteor Mark IV. 

RE .\KTOREN f'1• f't Bam a:f Knwet om 
større l<'l_y,•pl,astighecler og da cler 

aahPnhart skal t•11 Krig til hvPr Gang· Fly
Yetrknikkrn slrnJ ov,•r et »clØcltc: P.unkt, kan 
,•i næstrn »1-a.kkPt ,1"n si<lstr Verrlenskrig 
for at den fik IØsnrt P engepungrn s:m cler 
kom Fart i ] 'orskning!'n og Eksprrimenter
n!'. Iclrrrne 1 il Rraktion.sfremclrivning laa i 
flrre Lande fr<>mmi> før Krigen begym1te, 
men drnnes On.11g beswmte i hvilken Række
følge den pr.tk tiskl} UclnyttelsP hlrv tag·rt 
op og i hvilkr 'l'rmpo dette skete. 

Tysklands Reaktorudvikling standset 
med Krigens Afslutning. 

.]11117cers begy mlt-<' ForbPredelseruc i l!l;l7. 
den først e Rrakt01· .]111mo 004A var paa 
Trg·nelmmltet l'r:i • ·tutningen af l!l3fl og 
den førstr E11lwd prøvekørtes i Drc. 1!14;0. 
Den flØj førsf<· Gang i Slutningen af Hl41. 
En forheclret Mo<l<'-1 .Tumo 004B skulrlr Yære 
paabrgynclt i M:u!seproduktion i l!l,rn, m<'n 
Procluktionstallrt h]pv ikke naaet fØr :Maj
Juni 1944. 

Jumo 004 lt:tvdP :;om, de fleste tyBke Re
aktorer en Aksialkompressor, der blev truk
ket af en 1-'rrins Turbine; der var 6 For
brændingskamre og· Trykkraften ble\' regu
leret a.f en inilstilMig Kegle bag Turbine
hjulet. Omdrejningstallet laa paa 8700 0/ 
Min. Trykkraftrn var 860 kg med et spe
cifikt Forbrug paa omkring 1,8 kg .Brænd
stof/kg Trykkl'>ifttimP. Junckers havde for-

hcredt større Reaktorer samt Propcl-Turho
rcaktorrr. 

Af mulrr tyske Flyvemotorfabrikker, der 
uMØrte Reaktorer umler Krigen, kan nævnl'S 
BMW mecl BMW 00S, cler havde en Tryk
kraft pa.a. 800-900 kg, samt Heinkel-Hirth 
HrS-011 med 1300 kg· Trykkraft. Denne 
sidstes Forgænger HeS-S med 450 kg Tryk
krnft fløj som den først~ i Verden i en 
11<"inlæl Ile 178 den 27. Aug. lfl39. 

T>en tyske Vædske-Reaktor Walter HWK 
10.9-50/J f01·tjener særlig Omtale. Væd
skcme, der am•e11Cltes ved Forbrændingen, 
var koncentreret Brintovmilte og en Blan
ding· af .Æ]tylalkohol og Hyclrasinhydrat. 
Pumprrnr, drr bra.gte Brændstoffet til F01·
J,rn,mling·skamm!lret, blev drevet af Turbi
ner, til hvilke Dampen frembrag-tes ved 
Spaltning· af Brintoverilte med Kaliunper
mang·anat. 

Messersclnnitt Jagernn Me 16S var ud
styret mecl en saadan, og da Trykkraften 
Yar 1800 kg, opnaaede man en fantastisk 
Stigehastighed og en Flyvehastighed omkr. 
900 km/ T., men Flyvetiden var kun 4 Mi
nutter med fuld Trykkraft. Bacltein P fO
Natter va.r ligeledes forsynet med en HWK 
109- 509 og fløj 1000 km/T. Den startedes 
ved Hjælp af Krudtraketter fra et Stativ i 
omtrent lodr<'t Retning. 

Af Jagrrnr udstyrede med Turboreakto
rC'r kan nævnes MPssersclnnitt 1!61!, clcr blev 
d!'n første Reaktorjager, som fandt An-
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Republlc Aviation's nye Reaktorjager XP-84. 

Ycndelsc i Krigen; med 2 Stk. Jumo 004B4 
fin.i omkring 800 km; T. H ein7col H a 161! 
(Volksjagl'r) haYclc 'l'urboreaktoren, i Rege
len en Bl\f\V 003El, anbragt ovenpaa Krop
pen og dens inukaimale Hastighed paa 800 
km~T. 

Endvilkre naaede man i Tyskland, som cle 
eneste at fna bygget nogle Bombemaskiner 
med Tnrborenktorer; nævnes kan Araclo 
294 men enten 2 Stk. eller 4 Stk. Reak
torer under Planerne, Jun7.ers J11 1!87 med 
4 Reaktorer, hvoraf de 2 paa liroppens For
sider og de 2 muler Planemc. Hastigheder
ne laa. omkring 870 km/ T for begge Kon
struktioner. 

England førende for Øjeblikket. 
Medens man i Tyskland udelukkende ud

førte Turboreaktorer med Aksialkompres
sorer har man i England udført Centrifu
gal- og Aksialkompressorer. De sidste ud
vikleilrs af M etropolitan Vic7cars (F2/4) og 
Ar111stro11_q Siddalay (ASX). Metropolitan 
Vickers har enclviclere udført den første 
Ventilator-Turboreaktor (F. 3). 

Det blev tlog 'l'urboreaktorcr med Centri
fugalkompressoren, der blev de førende i 
Englmid og den ledende Aand ,·m· Air Com
nmnclorc Fran7c Whittle, der i 1930 paten
t Pr(•tlo en Ide med Kombination af Gas-
1 nrhi ne og Gasstraalefremdrivning. I Bc
gynllC'lscn havde han vanskeligt ved at faa 
81Øtfo for sine Ideer, men fra 1936 gik det 
la11gRomt fr<'mncl og den 1~. April 1937 ble,· 
tlP l'p1sto Køreprøver foretaget med en Tur
hm·eaktor IIIC(l Centrifugalkompressor med 
dobbeltsidigt IncllØb og et enkelt spiral
formet Forbrrcndingskammcr, der førte 
Gas.~cn over til en I-Trins Turbine. For
flØgcn<' fortsattes og i 1939 ble\· Rcgerin
gPn klar over l\folighcdcrne og "\Vhittlcs 
:firma Power Jets skulde fremstille en Re
aktor til Indbygning i en Glostar Forsøgs
maskine E fBJS9, som flØj første Gang d. 
15. Maj 1941. Flyvningemc var yderst vel
lykkede. "\VI Re.aktoren ha:vdc en 'frykkraft 
paa 390 kg ved 17750 O/Min. og· den vejede 
284 kg. 

Gloster fik Ordre paa at hygge en Jager 
F .9 /40 med to Reaktorer af den nyeste Type 
"\V2B; denne Jager blev Forløberen for 
>Meteor<, som vi saa i Kastrup i Sommeren 
1945. 

I Mellemtiden fik Rover Co. overladt Pro
duktionen af Whittle W2 saa Power Jets 
helt kunde hellige sig Eksperimcnteme. Ro-
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ve rs WBB2S blev Prototypen for Rolls-Royce 
Wolland og 1f72BB6 for Rolls-Royce Der
wcnt I, ila Rolls•Royre den 1. April 1943 
selv begyndte at bygge Reaktorer. Welland 
havlle en 'l'rykkraft paa 775 kg, medens 
,lc11 var 910 kg hos Derwcnt I. Denne sid
Rie har tlohhclt Centrifugalkompressor, som 
bliver tTukkct af en 1-'.1,'rins Turbine, og 
den har 10 Forbrændiugskamrc, anbragt cir
kulmrL om Forbindelscsn.kselc11. Brændere 
spqljter fint forstøvet Brmndstof (Pe-
1 rolcum) ind i det indre Forbrændingskam
mer, hvor tlrn blandes rncll 15 Gange saa me
get Luft, hvorefter den ca. 2000° C varme 
Gus blandes med den resterende Luft, ialt 
60 Gange saa megrt som Brændstofmæng
den, i den bageste Ende af Kammeret, saa
ledcs at Tempcratnel'Cn for Turbinen bliver 
ca. 900° C, af Hensyn til Turbineskovlenes 
Materiale, som lla faur en Temperatur paa 
ca. 800° C, hvorved de er glødende kirse
bæ1rødc. Gasstraalen forlader UdstrØmnings
aab ningeu med en lfastighcd paa omkring 
500- 600 Meter pr. Seknnd og en Tempe
ratur paa ca. 600- 700° C; man skal altsaa 
ikkt' komme Straalen for nær. 

Dcrwent V blev do11 næste i Serien -
som forøvrigt 1111r Navne efter engelske 
Floder - med en Trykkraft pna 1830 kg, 
og det var denne 'l'ypc, der var monteret 
i >Meteoren«, der satte Verdensrekord i Ila,. 
stighed paa 975,675 km/'l'. Den sidste i Rrck
ken er »Nene« med en Trykkraft paa ikkP 
mindre end 2270 kg. Rolls-Royce er iØvrigt 
de første, clcr har hygget en Propel-'furbo• 
reaktor (>Trcnt«), der har fløjet i Sept. 194.5. 
Det var en Dcrwcnt I med pa.1.hyggct Pla
netreduktionsgear og Propel, anbragt i en 
»Meteor III«. 

De Havilla11d har ml:t:Ørt to Typer Reak
torer, nemlig J>Goblin Il< og »Ghost«, llcn 
første med en Trykkraft pa.a 1360 kg og 
anvendt i de Havilland Vampirl' ,lageren, 
som den giver en IIastighcd pa.n 870 km/T 
med Sta.ndard-Uclstyr, den nndcn med 2270 
kg Trykkraft, alts:rn af samme Størrelse 
som Rolls-Royce >Nene<. Centrifugalkom
pressorerne paa. de Jiavillnncl Reaktorcme 
har ensidigt Indløb. For Ø,iehlikket prøve
flyver man en reaktordrevet flyvende Vingf'. 

Det specifike Forbrug for engelske Tur
horeaktorer ligger i Almindelighed fra 1,0 
til 1,1 kg/kg Trykkrafttime, altsaa betyde
ligt lavere end for de tyskes ca. 1,8. Sam
tidig er Vægten pr. kg Trykkraft ogsaa 
lavere, idet den for de engl)lske er omkring 

0,5 til 0,3, lavest ved de større Enheder 
medens de tyske laa pas. fra 0,8 til 0,5. 

Amerika brugte Whlttle som 
Springbrædt. 

I 1941 fik Amerikanerne sendt en Whittl( 
WlX samt Tegningeme af en W2B, og er 
Gruppe Ingeniører fra Power Jets gik 
Forbindelse med General Electric Co. i Gang 
med Bygning af Turborrealdoren i U.S.A. 
Der blev bygget Reaktorer til Bell >Airn 
,·omrt« (GEI16 Reaktorer), der flØj i 0kt 
1943. Loclchced »Shooting Star« fik GE 
»Supcrjct« Reaktor med dobbelt saa sto1 
Trykkraft som Il6. Shooting Stars Hastig• 
hed opgives at ligge over 900 km/T. TVe
stinghouse bygger Turboreaktorer med Ak 
sialkomprcssorcr af egen Konstruktion, saa
lcclcs X9½A >Baby<, der er Verdens mind· 
ste Tnrborcaktor paa 126 kg Trykkraft og 
en BgPn\·ægt af blot 67 kg. En andrn Mo· 
ile!, X19B l>Yankcc«, har en Trykkraft pllll 
GOO kg vcll 18.000 O/Min. og en Vægt a:I 
367 kg. ThunclerboHs Arvtager, Rapnblic 
»1'111mdarjct<r. har i Lighcll med Glostei 
E 28/39 en Turboreaktor liggende i Krop· 
pen med Luftindsugning foran i llennc. Top· 
hastigheden skal ligge omkring 950 km/T 

I Franlcrig lægges for Øjeblikket sidste 
I-Iaand paa en Rcaktionsjagcr S. 0. 600C 
konsh uerct for Indbygning af 011 Ratea'!< 
'l'urboreaktor, men vistnok i første Omgang 
udført med en Jumo 004B. Der forvente! 
en Maksimalhastighed pna 1000 km/T. 

Selv vort Broderlaud Sverige tager nu fat, 
først ved Opnaaelsc af Licens paa Bygning 
u[ de Ilavilluml Reaktorer og Vampire Ja· 
gere, dernæst med U dfprelsc af egne Kon• 
struktioner. Den svenske Ingeniør Lysholm 
er jo ogsaa kendt for sine Patenter angaa• 
ende Reaktorer. 

De Havilland Vamplre, 

VII Reaktorerne kunne anvendes i den 
civile Flyvning. 

Da Krigen forcerede Reaktorernes Ud
vikling, var det naturligt, at Anvendelsen 
kun blev militær. Det blev fortrinsvis Jagcr6 
med kortere Rækkevidde, der blev reaktor
drevne, idet dog de nævnte tyske Bombe
maskiner kunde flyve ca. 2000 km med en 
Bombelast paa 2-3 Tons. 

Efter Krigen blev det derfor naturligt 
nøjere at undersøge Reaktorens Muligheder 



inden for Lufttrafiken. Sammenlignet med 
andre Transportmidler er Flyvemaskinens 
største Aktiv jo Hastigheden, og kunde 
denne sættes op, vilde Betydningen af den 
Tid, der tabes ved Transport af Passagerer 
til og fra Lufthavnene, formindskes. Flyve
hastigheden kan forøges enten ved at redu
cere Luftmodstanden konstruktibnsmæssigt 
eller ved at flyve i store Højder, hvor Luft
modstanden er mindre, og endvidere ved at 
forbedre Indbygningen af Fremdrivnings
midlet i Flyvemaskinen. Planprofilet maa 
forandres ved Flyvning ved store Machs Tal 
(Forholdet mellem Flyvehastighed og Lyd
ha.stighed), saaledes at Profilets største Tyk
kelse rykkes helt hen til Midten eller endog
saa bag denne, medens den førende Kant 
bliver skarpere og Profilet som Helhed me
get tyndt. ~Superfinish< er en Selvfølgelig
hed. Bortsugning af Grænselaget bag det 
Sted, hvor Omslaget fra laminar til turbu
lent Strømning finder Sted, vil ogsaa med
virke til at forbedre Profilegenskaberne ved 
hØje Hastigheder. Ligeledes maa Planerne 
))Øjes bagud; 30-;-40° er ikke for meget. En 
flyvende Vinge vilde være en fordelagtig 
Løsning. Alle disee .Ændringer gør det van
skeligt at manøvrere ved Landing og Start, 
men Besværlighederne kan sikkert overvin
des. N aar man har faaet bygget sin Flyve
maskine er vi jo saa heldigt stillet (hvad 
der maa siges at være ualmindeligt), at vi 
har det ideelle Fremdrivningsapparat klar, 
nemlig Turboreaktoren. 

Major Hal/ord, Konstruktøren af de Ha
villand Reaktorerne, har fornylig holdt et 
Foredrag, hvor han med tørre Tal viste en 
Reaktorflyvemaskines Fordele ved Atlanter
havstrafik. Han gaar ud fra en Totalvægt 
paa 85000 kg. Det mest praktiske vil være 
at forsyne Maskinen med 4 Reaktorer fuldt 
indbyggede i Planerne. For at kunne flyve 
med 1000 km/T i 12000 m Højde fordres 
der med en saadan Maskine en Trykkraft 
paa 4600 kg, altsaa 1150 kg pr. Enhed. 
Reaktoren vil kunne udføres saaledes, at 
det specifikke Forbrug bliver 0,88 kg/kg 
Trykkrafttime. Diameteren vil være 1500 
mm og Vægten 2700 kg. Under Starten faar 
man naturligvis Brug for en stor Belastning 
af Reaktorerne, og det, der bestemmer denne 
Startydelses Størrelse, er Temperaturen af 
Turbineskovlene, der paa nuværende engel
ske Konstruktioner maa ligge paa ca. 750° 
C med. de anvendte Legeringer af Krom og 
Nikkel. Det kan her indskydes, at det er 
ejendommeligt, at Englænderne ikke anven
der hule, luftkØlede Skovle, som Tyskerne 
gjorde det, fordi de ikke havde tilstrække
ligt Krom og Nikkel til udelukkende at an
vende dette til Skovlene. Hvis de engelske 
Konstruktioner foruden at anvende mere 

Rolla Royce Derwent V Reaktor. 

varmebestandige Legeringer ogsaa benytted!l 
hule, luftkØlede Skovle, vilde man kunne gaa 
op til langt højere Gastemperatur før Tur
binen; dog vilde Køleluften naturligvis give 
et vist Tab, men Gevinsten i Form af stØrre 
Ydelse pr. Enhecl. og stærkt forbedret 
Brændstofforbrng vilde langt opveje dette. 
SelvfØlgelig kan man fortsat forbedre Ma
terialets Varmeegenskaber, saa man even• 
tuelt kan komme op paa Skovltemperaturer 
paa 850° C, og endelig er der Mulighed fur 
ved Benyttelse af keramiske Stoffer at naa 
helt op paa 950° C, men det ligger ud i 
Fremtiden. 

For at vende tilbage til vor Reaktor vil 
den med en Skovltemperatur paa 850° C 
kunne yde en Trykkraft paa 6800 kg ved 
Start. Omdrejningerne vil være 6200 0/Min. 
og dens 3-Trins Turbine vil bruge 28500 
HK. til at drive Kompressoren ved maksi
mal Hastighed. 

Med 45000 Liter Brændstof, 50 Paseage
rer og 1600 kg Last vil Maskinen kunne 
gøre en Returrejse over Atlanten hvertandet 
Døgn for en Pris af 50 Øre pr. Tonkilometer 
af den betalende Last. En Douglas DC4, 
der flyver 450 km/T, vil koste 80 Øre pr. 
Tonkilometer. 

Man ser altsaa, at en Hastighedsforøgelse 
fra 450 km/T til 1000 km/T ikke, som for
ventet, vil betyde · forøgede Omkostninger, 
tværtimod. Flyvemodstanden forØges ganske 
vist med Hastighedens Kvadrat, men kun 
hvis Lufttætheden bliver den samme. En 
Maskine, der flyver 1000 km/T i 12000 m 

Højde, har ikke større Modstand end en, der 
flyver 500 km/T ved Jordoverfladen. V2-
Bomben yder ikke større Modstand ved 
5500 km/T i 90 km HØjde end ved 6,5 km/T 
(Gaagængerfal't) ved Jordoverfladen. 

Hurtig og bllllg Brevbefordring I 
Det kan nævnes, at Miles Avrcraft Co. 

har tegnet et Projekt til en Reaktor-Post
flyvemaskine med 3 Stk. Power Jets W2/700 
eller Rolls-Royce Denvent V. Maskinen, der 
er en Andemodel, skal flyve med en Rejse
hastighed paa 625 km/T med eu Omkostning 
af 40 Øre pr. Tonkilometer. 

Kommer vi til at flyve med større 
Hastighed end Lydens ? 

Man er i Stand til at bygge Reaktorer, 
der er kraftige nok til at muliggøre Flyv
ning med Hastigheder, der ligger over Ly
dens, men selv om man er klar over, at 
Luftmodstanden forøges meget stærkt, naar 
man nærmer sig Lydhastigheden, og ligeledes 
ved, at den aftager igen, naar man er kom
met et Stykke over denne, har man ikke 
været i Stand til at undersøge, hvorledes 
Forholdene for Planprofiler ligger lige om· 
kring Lydhastigheden, idet Maalinger i 
Vindkanaler ikke har været mulige paa 
Grund af de opstaaede Kompressionsfæno
mener, bestemt af selve Vindkanalen. Saa· 
længe man ikke magter denne Del af Forsk
ningsarbejdet, er Sandsynligheden for Flyv
ning med menneskestyrede Ma~er op over 
Lydhastigheden meget lille. 
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Det danske Luftvaaben - og Tiden fremover 
De første vanskelige Skridt paa Genopbygningens Vej 

En Samtale med Oberstløjtnant Birksted 

Oberstløjtnant K. Birksted. 

D ANMARK ejer intet Luflvaaben. Det 
vi havde ophørte definitivt at eksi

stere den 29. August 1943 om Morgenen. 
Et nyt skal bygges op helt fra Grunden. 
Det skal være moderne og effektivt kunne 
løse de Opgaver, man militærteoretisk vil 
stille, om det skal b1ive andet end en latter-

Lufthavnen ved Basel-Mulhouse 
I den skønne Dalsænkning midtvejs mel

lem l\folhonsc og Basel og indrammet af 
Vogcscmc, Schwarzwald og Jurabjergene 
anhugger Schweiz og Frankrig co-operativt 
en Luftlmvn for den internationale Trafik 
til begge Lande. 

Lufthnvucn ved BlDtzheim ligger pna 
fr1111sk Jord. Passagerer til Schweiz kører 
llerfor i plomberede Busser og ad neutral 
Vej clct korte Stykke til den schweiziske 
Gmmso vccl Basel, hvor Toldbehandlingen 
forcgaar. Det er en Fri-Lufthavn i Ordets 
egentlige Betydning. 

Nanr Lufthavnen er færcligbygget dæk
ker tlen et Omraade pna godt 250 ha og 
kan tage Maskiner helt op til90Tons. Start
bancmc vil komme til at clannc en Triangel, 
hvori den længste Bane er 2,2 km X 60 m, 
de to mousvareude henl1oldsvis 1,8 km X 
50 m og 1,5 km X 50 m. 

lig Gestus med eu Hanndfuld Papir, men 
fremfor alt - det skal ske med beskeonc 
Midler. 

Er det muligt iit forvandle et Paradoks 
til sin l\Iodsætning? Indtil viuere er det 
fremtidige danske Luftforsvar en Ligning 
med eu lang Række ubekendte. Det har dog 
vist intet at sige, for en Dag vil det blive 
Yhlcnslmbeligt pau.vist, at to og to virkelig 
er fem. 

Nau.r mnn taler om Genopbygning af det 
danske Luftforsvar, træder en hØj, rank og 
nordisk lys Skikkelse stærkt frem. Dot er 
Ohc_rstlpjbumt Kaj Birlcsted, den Mand, 
der und •r Krigrn blev en af den engelske 
Luftmarskal J'rdders mest betroede Folk, 
ikke alene en dygtig Flyver, men tillige en 
:ffocmragcndc Orgauisator. Naar Air-Mar
skal Tedder samlede sine Raadgivere om 
sig før Planlæggelsen af de vanskeligste 
Opgaver, kunde man være sikker paa at 
finde Ku.j Birksted i hans Stab. For sine 
Fortjenester har han modtaget Distingui
shed Service Order, Distinguished Flying 
Cross og to norske Krigskors. 

Forudsætningerne - Materiel, Personel 
og en Plan. 

Ved Krigens Slutning blev Birksted ud
nævnt til Oberstløjtnant og Formand for 
cten ministerielle Kouuuission, der fik til 
Opgave u.t tilvejcbinge Grundlaget for do 
fremtidige luftmilitære Sager i det danske 
Forsvar. Det var paa Initiativ af den da
værende Forsvarsminister Ole Bjprn Kraft, 
nt alt dette kom i Gang. 

Nogen bedre eller mcro erfaren Maud 
stnar næppe til Raadighed i Danmark, naar 
det gælder Genopbygning og Organisation af 

Luftforsvaret, men vil det lykkes for der 
unge Oberstløjtnant at trodse sig gennen 
Vanskelighederne og danne en smuk Mosan 
nf det brogede og uensartede Materiale l 
Blandt Modstandcme er sna fremragendi 
Navne som Tid, Penge og Politik. 

Det er naturligt at opsøge OberstlØjt 
nant Birksted for at spørge, hvor lang 
man nu er naaet frem efter de sidste Ind 
køb i England og Amerika. Vi træffer harr 
i et lyst Kontor i den nye moderne Ad 
ministrationsbygning paa Luftmarlnestati 
ouen. Han er civil. Dagen lang er Birkstcc 
optaget af Møder og Konferencer, men ind 
vilgcr dog i at give et kort Rids over Si 
tuationen. 

- Hvad danner Forudsætningen for er 
Genopbygning af det danske Luftforsvar! 

S\'arct kommer omgaaende. - Først og 
fr<lmmest Materiel, Personel og en Plan. 

Foreløbig er vi ved at uddanne en Stab 
af Mekanikere. I Løbet af Sommeren fnar 
vi Modeller og Instruktionsmateriale. Selve 
Uddannelsen af Piloterne skal ske i K.Z.II 
Maskiner, Spitfires, amerikanske Hanvards 
og i Overgangsplaner bl. a. 44 engelske Ox
ford-Planer. Vi har Udstyr til yderligere 
5 Stationer Landet over. 

- Bliver der Tale om et Luftvaaben fæl
les for Hær og Marine? 

- Dette SpØrgsmaal skal drøftes i ,For
svarskommissionen. Men jeg vil dog anse 
det for et Skridt i den rigtige Retning, at 
vi nu indkøber Materiel og l\fask.iner i Fæl
lesskab. 

- Hvor langt er vi saa nanet ved disse 
Indkøb 

-Det første nødvendige Skridt til Uddan
nelsen af Flyvere. Krigsmæssig set er dette 
Materiel intet værd. 

Dette er Situationen i korte Træk slutter 
Oberstløjtnant Birksted. Han er personlig 
tilforordnet Forsvarskommissionen og det 
ma.a naturligvis med den største Spænding 
imødeses, hvilket Resultat man en Gang vil 
naa til her. w. n. h. 

Indtil det nye Startbnuesystem er klar 
til Brug, benyttes en interimistisk Start- og 
Landingsbane af Staalmnatter efter det 
amerikanske Sys tem, som det anvendtes un
der Krigen, f. Eks. paa Grønland og paa 
Orly ved Paris. Det anslnas, at den nye 
Lufthavn vil koste omkring 24-25 Mil
lioner Francs at bygge. Det schweizisk-fran
ske Selskab, søm skal drive den nye Luft-

Luftfotografi af don nye Internationale fransk-schweiziske Lufthavn med dens nuværende 
Interimistiske Start• og Landingsbane at Staalmaatter. 
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havn samarbejder pna en økonomisk Basis 
svarende til en to-femtedels Ydelse fra 
fransk Side og tre-femtedele til schweizisk 
Side. 

Lufthavnen ved Basel-Mulhouse har fa.aet 
Betegnelsen »Lufthavn i Klasse B« paa den 
internationale Konference i Montreal i 
1945. 



66,~9 m 1 l.'eeli Løsil'Um gø,- dei muligi • • • 

Flyvende Værksted. 
Blandt de forskellige Opgaver, hvortil "Bristol '! Freighter er særlig 
egnet, kan det flyvende Værksted nævnes som et Eksempel paa, hvor
dan Luftfartøjets fordelagtige Konstruktion udnyttes i sin fulde Ud
strækning. Den rummelige Krop gør det muligt at installere forskellige 
Værktøjsmaskiner, Lagerhylder og Kasser for Reservedele. Længden og 
Bredden af det store Lastrum giver rigeligt Spillerum for Haandteringen 
af større Stykker Materiale samt god Bevægelsesfrihed under Arbejdet 
ved Maskinerne. Som et paalideligt Service-Luftfartøj, der kan lande 
alle Vegne, og som gør det muligt at foretage Reparationer "paa Ste
det", har "Freighter" ikke blot sin Plads i en Lufttrafikorganisation, 
men ogsaa som en hurtig og økonomisk Reparations-Service tor Mine
virksomheder, ved Udforskningsarbejder, Olieboringer og andre indu
strielle Foretagender i fjerntliggende Egne. 

AEROPLANE COMPANY LTD., ENGLAND 

"BRISTOL" FREIGHTER ... 

har Plads til 41/ 2 Tons 
betalende Last ... 

paa Grund af den Lethed, 
hvormed man hurtigt kan 
flytte om paa Stolene 

eller til en betalende Last, 
bestaaende af Passagerer og 
Gods i varierende Forhold. 

Rapreaeentant I Canmarkt A, B, C, Hanaen Comp, A /S, lnduatrlbygnlng•n, København V, 
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Svensk luftfartspioner paa Lynvisit i Kastrup 
Direktør Carl Flormann, der blev Drivfjederen i det svenske 
Luftvaaben og siden I Civiltrafiken, passerer de treds ~ar 

U DEN at lade sig standse af Restrik• 
tioner, Valutavanskeligheder, Økonomi• 

ske og politiske Vurderinger, Konferencer 
og Stormagtskonflikter Ødelagte 'l'rafik· 
linier og sønderskudte Byer tager Luft• 
farten stadig til i imponerende Tempo. 

I Konkurrencen paa de europæiske Luft• 
rut<ir stn.ar do skandinaviske Lande allerede 
i Dag, et Aar efter en Verdenskrigs Slut• 
ning stærkt repræsenteret. Dette Reiiultat 
ijkyldes ikke mindst den Enighed og Vilje 
til Samarbejde, . som Luftfartens leden do 
Folk i do tro nordiske Lande helt fra Be• 
gyndelsen gjorde til Forudsætning for de 
kommende Tiders Udvikling. 

Samarbejdets Grundsætning kom da og• 
so.a tydeligt til Orde i de Udtalelser svensk 
Luftfarts energiske og initiativrige Leder 
gennem snnrt en Menneskealder, Direktør 
Carl Flonmtn, fremsatte overfor dansk Pres
ses Repræsentanter ved en Lynvisit i Ka• 
strup for kort Tid siden. 

Direktør Florman ved præcis, hvad han 
taler om, nnar LuftfartsspØrgsmaal er un
c1er Debat. Det var den Mand, der i Flyve· 
maskinens Barndom lagde Grunden til Op· 
bygningen af det svenske Luftvaahen og 
som sit Lands første Luftfartsattache i 
London skabte Forudsætningen for den Ud· 
vikling dettlil Lufvaahcn senere skulde gen• 
nemløbe. Siden tog den civile Lufttrafik Di• 
rektør Flormans hele Interesse og po.a srn 
60 Aar>'dag den 12. Juli kunde han se til· 
bage paa en Række Arbejdsnar i Luftfar• 
tens forreste Rækker, hyldet æret, beun• 
dret og respekteret langt udenfor Sveriges 
Grænser. 

Den eneste Vej . , , 

delbart eft.er IIøstrigsdagen. Selve Luft• 
havnen kommer til at ligge henved 35 km 
fra Stockholm ved Halmsjon og vil an· 
tagelig komme til at koste omkring 100 
Millioner sv. Kroner at bygge med Start• 
haner og Administrationsbygninger. 

Et Luftfartssamarbejde fredens 
Tjeneste. 

Nu lyder Højttaleren ude i Lufthavnens 
Afgangshal. Alle Passagerer til Stockl1olm 
bedes tage Plads i Maskinen. I det sidst-0 
Minut spørger vi Direktør Flormann om, 
hvilke Ønsker han selv nærer for Luft• 
farten paa sin 60 Aarsdag7 

»Flyvende Sovevogne« 
over JUløn,en 

Direktøren for Pan .4merican World .4ir• 
ways Jitan 1'rispe har fornylig udtalt, at 
Sels7cabets .4tlantorha11sluftrnter i den nær• 
meste Fremtid 11il blfoe trafikeret af Luft• 
linere indrettet med Køjepladser, saaledes 
at der 11il bli1le to Billetpriser: on hpjere 
Pris for en »Kahytsplads«, og en billigere 
Pris for de Passagerer, der foretræk7ter at 
tilbagelægge Rej.qen siddende i en Stol. 

Ved samme Lojlighed næ11nede Mr. Trip• 
ve, at Pan .4merican ha11de bestilt ty11e 
»Stratocruisers«, som lwer har Plads til 78 
siddende Passagerer. Kabinerne 11il dog 
blive indrettet saaledes, at der ogsaa blfoer 
KØjopladser ombord. Stratocr·uiser'ne skal 
afløse Constellations paa .4tlanterha11s• 
ruterne og senere ogsaa paa Stil'leha11s-
1·1iterne. 

Uden Tøven siger han med Eftertryk: 
- At alle de Erfaringer, som denne 

f,rygtelige Krig bragte paa Flyvningens 
Omraadc, uden Forbehold man komme den 
civile Luftfart til Gode og være I)ledvir· 
kende til at styrke Sltmarbejdet Landene 
imellem i Fredens Tjeneste. 

Med disse Ord iler svensk Luftfarts 
store Pioner ud til den ventende Maskine, 
man har mærket en stærk Personlighed bag 
de fan Udtalelser. Naar Fødselsdagen er 
overstaaet vil Direktør Florman hvile ud i 
Nice, hvor han ynder at tage paa Weekend 
efter en streng Arbejdsuge i Stockholm. 
Lørdag Morgen tager han den ordinære 
s,·cnskc Rutemaskine til Riviernen og Man· 
dag Eftermiddag er han tilbage i sit Kon· 
tor paa Bromma, klar til at tage fat paa 
de mange Forhandlinger og Opgaver, som 
nok kan kræve en Mand af Direktør Flor• 
maus Format for at kunne gennemføres 
med Held og Resultat. 

w. n. h. 

Store Bestillinger paa Trafikflyvemaskiner 
Intava har for et Par Maaneder siden la· 

det udarbejde en Liste, som viser hvilke 
Luftfartøjer forskellige Luftfartselskaber 
Jorden over har bestilt. Af den Liste frem· 
go.ar det, at der af de mest kendte Trafik
flyvemaskiner er bestilt følgende Antal: 
Douglas DC-6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 
Douglas DC-4 . . ... . .. ... ... . ...... ... .. ..... 372 
Douglas DC-3 . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . 1712 
(dette Tal omfatter ogsnn Bestillinger til R.A.F.) 
Lockhced Constellation . . . .. . .. . . . . . . . . . •• 115 
Boeing Stratocruiser . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 42 
Rcpublic Rainbow . .. ........ ... . .......... 36 
Convair 240 . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . 120 
Martin 200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 155 
Avro Tudor . .............................. 119 
Laucastrian . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. • • . . . 44 
Eri stol 170 . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . 27 
Vickers Viking . ........ ..... ... ...... ..... 114 
Avro Anson. . .............................. 129 
Short Sunder land . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 58 

- Vi troede, da vi startede for mere end 
tyve Aar siden at vi skulde ind i en ~karp 
Konkunen<'e med det Øvrige Skandinavien 
og ikke mindst DDL, siger Direktør Flor• 
man, men det viste sig hurtigt, at Samar• 
bejdets Vej var den enste farbare i Skan• 
dinavien, og det Prinl'ip er vort Ledemotiv 
i Dag mere end nogensinde. 

MØLVIGS BITTERMANDEL 

Vi har nu faaet vore kommercielle Ret
tigheder i Danmark tilbage, de Rettigheder 
for Lufttrafikon, som vi har haft i mere 
end 15 Aar før Krigen. Det er betydnings• 
foldt, og det ~læder mig maaske mest af 
alt i Dag. Direktør Florman ser over paa 
Dr. Lindgren, der selv i disse mange Aar 
hnr været sven~k Luftfarts dygtige og 
e)!'kværdigc Repræsentant i Kastrup. Dr. 
Lindgren smiler medvidende. Det er ogsaa 
af Betydning for hans Indsats. 

Paa Spørgsmaalet om Atlanterhavsflyv• 
ningcn, siger Direktør Florman: - Vi er 
ved at væro klar til at sætte ind. Det h1Lr 
imidlortid været vanskeligt paa saa kort 
Tid og under de herskende Forhold at 
bygge den store og nødvendige Organisa
tion op, men jeg vil antage, at vi kommer 
i Gang omkring den 15. August. 12 Atlan· 
terhavsbesætninger og tre Maskiner staar 
nu rede i Stoekl10lm, som Sveriges Andel i 
Flyvningen. 

- H vorlcdes med Sveriges nye projekte• 
rede Atlanterhavslufthavn ved Stockholm 7 

- Den Sag haaber jeg gaar i Orden. 
Det antages for ganske givet, at de nØd· 
vendige Beløb stilles til Disposition umid• 
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~n ~~ BRABAZON 

Sebastian Cabot, 1474-1567, Astronom, 
Kor/tegner, / orste Leder af" Merchant 
Adve111urore", Grundltrggu af en ny 
Æra i Handelens og den brit is/.. e So/arts 
Historie. Sebastian ledsagede sin Fader, 
John Cabot, en 1•eneliansk Lods, da 
denne sejlede ud fra Brlstol I 1490. Var 
med ham I Skibet , som ,·ar bygget I 
Brlstol, da han opdagede Kanada I 
1497. 

~ ; ,,, Je-?uY Xe-nyer u"nah;"' 

DEN BRITISKE 

Den storste af de britiske Trafikmaskiner, som nu er under 
Bygning. Udstyret med otte Brlstol Centaurus Motorer. Den 
kan medfore SO Passagerer paa en Flyvnlnlf uden Mellemlandlnr 
over det nordlige Atlanttrhav mellem London ag New York, 

CABOTS ~~ 
De britiske Skibsbyggeres Berømmelse b_lev grundfæstet i den 
fremstaaende Tudorperiode, da Længslen efter at gøre 
Opdagelser greb om sig blandt den gamle Verdens søfarende 
Nationer. Naar Søfolk gennem Aarhundreder har manglet 
stærke, sødygtige Skibe er de kommet til Storbritannien for 
at faa dem. Nu rejser Mænd over Havene saavel som paa 
dem-og efter Krigens Triumfer med Fremstilling af 
enestaaende militære Flyvemaskiner, fremstiller britiske 
Konstruktører og Ingeniører nu moderne Trafikmaskiner 
af enhver Størrelse og til ethvert Formaal. Arvinger til en 
Tradition uden Lige paa Verdenshavene, Pionerer paa 
Reaktionsflyvemaskinens og Radaromraadet, vil de 
efterkomme ethvert Krav, aer maatte stilles til dem i 
Flyvningens Tidsalder af i Dag og i Morgen. 

J 4en, ~cf'?ryr 

FLYVEMASKINEINDUSTRI 

MEDDELELSE FRA THE SOCIETY OF BRITISH AIRCRAFT CONSTRUCTORS, LONDON, . ENGLAND 
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Amfibieflyvema~kinen 
»Seabee« 

Solgt 5000 »Seabee« paa eet Aar 

R EPUBLIC Aviation Corporation, som 
i Krigens LØb byggede over 15,000 

Thunderbolt-Jagere, har bragt en Privat
flyvemaskine paa Markedet, som sikkert 
vil faa en ikke ringe Udbredelse. Det er et 
firesædet AmfibieluftfartØj, der har en 
Flyvestrækning paa 900 km, og som i Ame
rika sælges for 3.995 Dollars, leveret flyve
klar fra Fabrikken. 

Republic Seabee er et hØjvinget Mono
plan, udstyret med Trykpropel og helt ind
trækkeligt Understel. Dets Marchhastighed 
er 165 km/T, og dets største Hastighed er 
195 km/T. 

Det karakteristiske ved dette Privatluft
fartøj, er den rummelige Kabine, hvor mllJl 
sidder lige saa bekvemt som i et Automobil. 
Seabee har Dobbeltstyring, elektrisk Selv
starter, Radio og de mest moderne Flyve
instrumenter. 

r- I 

Med Hjulunderstellet nede har Seabee et Afløb I Landingen paa ca. 120 m, 

Det er udstyret med en 215 HK luftkølet 
Franklin Motor. Den Oms1Jændighed. :a,t 

Motor og Propel er anbragt oven paa og 
bagved Kabinen, giver det bedst mulige 
Udsyn baade for Flyveren og.Passagererne. 
Det har ogsaa mnJ1ge andre Fordele, bl. a. 
en næsten fuldstændig Lydisolering. 

Seabee 's Fuldvægt er 1.360 kg, hvoraf de 
476 kg er Nyttelast. Kabinens indvendige 
Maal er: Længde 2,8 m, Bredde 1,17 m og 
Højde 1,27 m. PlllJlets Spændvidde er 11,48 
m, Kroppens Længde er 8,5 m og Højden 
2,9 m. 

Baade Understelshjul og Halehjul er ind
trækkelige og betjenes manuelt. 

Seabee har faaet en fnJ1tastisk Salgs
succes i Amerika. Alene i Løbet af inde· 
værende Aar har Republic paataget sig at 
Jevere 5000 Seabee og man hævder at dette 
ogsaa vil kunne lade sig gøre, fordi . den 
maanedlige Prodnktion, der i Begyndelsen 
af 1946 »kun« var 100 Scabee, allerede 
fra og med August er oppe paa 600 pr. 
Maaned, og Produktionstallet vil blive Øget 
fra Maaned til ManJ1ed. 

Republlc Seabee er det Ideelle S~uftfartøj for den private Flyvemaskineejer. 

Naar Salgsmuligheder for Seabce er saa 
store, skyldes det ikke alene den lave Pris, 
men ogsaa Luftfartøjets særlige Konstruk
tion, der gØr det muligt at anvende det saa 
at sige overalt, hvor der findes Søer, Flo
der, Havne eller Landingspladser paa 
Jorden. 
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K. L. G. TÆNDRØR 

ILTAPPARATER 

ALFRED RAFFEL A/s - KØBENHAVN 
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The PROCTOR 'V' ... 
En komfortabel 4-sædet 
Maskine. Uovertruffen i 

Driftssikkerhed og let 
at flyve. 

Der er nu kun kort Leveringstid paa " The Percival Proctor V ", der som Militær

maskine satte en uovertruffen Rekord i ·Driftssikkerhed som Forbindelses-Fartøj. 

Med sit luxuriøse Interiør og elegante Ydre er det den ideelle Flyvemaskine for 

Privatmanden, Luft-Taxa og Charter Flyvning samt Flyveklubber. 

Kort Specifikåtion : Lavvinget, 4-sædet Cabine
Monoplan, udstyret med en Gipsy Queen II 
Motor, der giver 208 H.K. i Starten og driver 
en " constant-øpeed " Propel. Flyvelængde : 
800 km med en Nyttelast poa 300 kg. Marchhas
tighed 225 km T . Ringe Benzin-forbrug, 5 km 
pr. Liter. Rigeligt Udstyr, der indbefatter 
komplet Sæt Instrumenter tll Blind- or Notf/yv
nfnr. Det økal være os en Glæde at sende 
Dem vor .)llustrerede Brochure. 

~ The P E R C I V A L 

P R ·O C T O R. ·y· 
Ø,300 

Komplet ab Fabrik 
LEVERES OVER HELE VERDEN 

PERCIVAL AIRCRAFT LIMITED, LUTON AIRPORT, ENGLAND · AND TORONTO, CANADA 

Agent for Danmark: ERIK HOFF-HANSEN, FREDERIKSHOLMS HA VNEVEJ 14, KØBENHAVN SV. Tclf. : Eva 3693 (7 Linier). 



NYT FRA HELE VERD: 

Con,olldated Vultee XP-81 er en af de nyeste amerikanske Jagercyper. Den er udstyret med to 
Ga1turblner, der driver en flrebladet Propel. 

Consolidated Vultee XP-81. 
>The most powerfull fighter in the 

world« kalder Amerikanerne den nye Con.so
lidated Vultee XP-81 Jager, der er bygget 
til Hærens Luftstyrker. Den er udstyret med 
to General Electric Gasturbiner, der driver 
en firebladet Propel. Luftfartøjets Hastig
hed ligger paa over 800 kmJT, Som Brænd
stof anvendes Petroleum. De to >Motorer« ar
bejder uafhængig af hinanden, og deres 
samlede Ydelse er den samme som frem
bringes af alle fire Motorer i en B-29 Su
perfortress. 

Fuldvægten af Luftfartøjet, der er en 
ensædet Jager, er 8.840 kg. Spændvidden er 
15,4 m og Længden 13,6 m. Det er udstyret 
med et indtrækkeligt trehjulet Understel. 

Sllnson »VoJøger ~so«. 
>Voyager 150«, som en e11 firesædet Pri

'1Jatflyvemasl.'111le, er den tørste L11ftfar
tøjstype som Stinson har /Jyggøt efter 
Krigen. 'net er et l1Øj11inget Monoplan, hvis 

UIO 

Bæreplan har en ud'Vendig AfsPi'IJning. Bæ
replanet er en Metallconstrul.tion, beklædt 
med Lærred. Kroppen er bygget af B'IJej
sede Staalrpr og beklædt med Lærred. Bæ
replanet har faste Spalteklapper; Lande
klapperne or af Metal. Luftfartpjet er ud
styret med Hjulbremser og styrbart Hale
ltj11l. Den 6-cyl. Motor er paa 150 HK. DB1!' 
elegant 11dstyrede Kabine er lydisoleret. Td 
Udstyret hører bl. a. elel.trislc Sel'Vstartor, 
Radio, Landingslys, N a'Vigationslys samt 
Instrument- og Kabinebelysning. 

L11ftfartpjets Data er: Spænd'Vidde 10,4 
m, Længde 7,3 m, HØjde t,13 m, Planareal 
14,4 m2. Tom'IJægt 547 leg, Fuld'Vægt 975 ~g. 
Største Hastighed 113 lcm/T, Marohhastig
hed eoo lcm;T. Landingshastighed 80 lcmJT, 
Flyvestrælming 800 lem. 

Første britiske Helikopter med 
Reaktoranordning. 

Cierva Autogiro Ltd. har bygget en For
søgshelikopter, som de kaldes for en >jet 

MIies Marathon er et høJvlnget Metal-Monoplan, beregnet tll Trafik paa kortere Luftru\"{• :f:t har 
Plad1 tll 1•-20 Pauagerer og er udstyret med fire Glpsy Queen Motorer, hver paa O • 

172 

L 

Den brltl1ke Helikopter W. 9,, som er kon1t1 
modvirke Kroppens Drejnlngsmomer 

helicopter«, den.s Typebetegenlse er W. 9. 
Dette maa imidlertid ikke forstaas paa en 
saadn.n Maade, at Rotoren drives af en Re
aktor for det gør den ikke. Rotoren drives 
af e; 200 HK Gipsy Sb: ITI Motor, men 
Udblæsningen fra Motoren bibringes en for
Øget Udstrømningshastighed ved Hjælp nf 
en KompreBSor, og den Gasstraale, der 
strømmer bagud, modvirker Kroppens Drej
ningstilbøjeligheder og erstatter den lod
rette Rotor, som ellers plejer at være an
bragt agterude i Halespidsen. 

Førerrummet i W.9, der har Plads til to 
Personer er glasdækket med Undtagelse af 
de to st~re Aabninger i Siderne, hvorigen
nem man kommer ind i Førerkabinen. Un
clerstellet bestaar af et Halehjul og to al
mindelige Landingshjul. Benzintanken er 
anbragt i Kroppens Overside bagved Ro-

Republlc Avlatlon »Ralnbow«, en f 
Den kan medføre , 



l{aptajn John Foltmann 

I., anvender Udblæsningen fra Motoren tll at 
gud1 lede• Igennem en Kompressor. 

toren. Hele Konstruktionen er af Alumi
nium. 

Verdens hurtigste Luftliner. 
Naar Republic Aviations nyeste Luft

liner, Republic RainBow, i Løbet af 1947 
bliver sat ind paa de store Verdensluftruter, 
bliver det en let Sag at holde Ferie et hvil
ket som helst Sted paa Jordkloden, selv om 
man kun har fjorten Dage tiL sin Raadighed, 
for »Regnbuen« bliver saa overlegen i Ha
stighed, at Distancerne ikke kommer til at 
spille nogen videre Rolle. 

Republic Rainbow er en civil Udvikling 
af Typen XF-12, der er bygget til den ame
rikanske Hærs Luftstyrker til fotografisk 
Rekognoscering over store Distancer og til 
Flyvning i meget store Højder. Den civile 
Udgave vil kunne befordre de rejsende paa 

, Marchhastighed paa 640 km/T, 
1 46 Pauagerer, 

Consolldated Convalr • 240 er en ny Luftliner, som er under Bygning og bl, a. skal leveres tll 
Amerlcan Alrllner. 

Luftruterne med en langt større Hastighed, 
end man hidtil har kendt. Med en Besæt
ning paa 7 Mand og 46 Passagerer vil 
»Regnbuen« faa en Marchhastighed paa 640 
kmJT, og delf' vil kunne flyve i ca. 12.000 
Meters HØjde. Dens største Hastighed bli
ver påa 720 km/T, og dens Flyvestrækning 
med betalende Last paa 5.080 kg bliver 
6.560 km (uden Brændstofpaafyldning un
dervejs). 

Den er udstyret med fire af de kraftigste 
Motorer, der nogensinde er blevet bygget, 
nemlig de 28-cyl. Pratt- & Whitney Wasp 
Majors, der tilsammen udvikler 13.000 HK. 
Luftfartøjet vil kunne flyve (og stige) paa 
de to Motorer. 

Luftfartøjets Størrelse er fØlgende: 
Spændvide 39,3 m og Længde 30 m. 

Naar Republic Rainbow bliver sat ind paa 
Rufen over det nordlige Atlanterhav, vil den 
kunne flyve Turen New York-København 
paa ca. 9 Timer. 

En Ordre paa I 00 Lu~linere. 
A:merioan Airlines har hos Consolidated 

Vultee Aircraft Corp. hestilt eot H1mdrede 
af den nye Type Concair-S40, en L·nftliner 
som kan medfpre 40 Passagerer. Luftfar
tpjet er udstyret med to Pratt !f WhitJney 
Motorer, hver paa S.100 HK og de har en 
Marchhastighed paa ca. 480 7cmJT, Dets 
Spændvidde er S6,8 m, og Kroppens Læng
de er 81/14 m. Fuldvægten flT paa ca. 15.4S0 
leg. Kabinen er for9'Ynet med store Vinduer, 
m.a.gelige Stole samt Kple- og Varmeanlæg. 
Indgangen til Kabinen er indrettet fomde, 
lige bagved Fprermmmet. American Airlinf18 
har bestilt 100 Stk. af denne Type til An
vendelse paa Selskab 1Jts mwnge Luftniter. 

ForsldehWedet: 
»Shetlamd«, Storhrltamaienø største, civile 

Flyvehaad. 

Stln1on »Voyager 15011 er en firesædet Privatflyvemaskine, udstyret med 
en Motor paa 150 HK, 
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DET UDVALGTE FL V I 
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Douglas Transport Maskiner blev 
udvalgt af de sejrende Allierede 
Hære tll at føre Materiellet og For
syningerne frem. De er ligeledes 
foretrukket af mere end 85 af 
Verdens førende Luftfartselskaber. 

DET DANSKE 
LUFTFARTS ELSKAB 

benytter DOUGLAS paa alle 
lnternatlonale Ruter 

Disse 85 
Luftfart
selskaber 
stoler paa 
Douglas 
U. S, A, 1 Alnska Alrllnes, Alaska 
Coastal Airllnes, American Airllnes, 
American Overseas Alrllnes, Brani!I 
Alrways, CapltalAlrllnes-PCA,Chl· 
cago and Southern Airlines, Coionial 
Alrlines, Continentai Air Lines, Delta 
Alrllnes, EasternAlr Lines, Essalr Li
nes, lnland Air Lines, Mld Contlnenl 
Airllnes, National Alriines, North
eastAhllnes, Northwest Alrlines, Pa
tiflc Northern Airllnes, Pangara, Pan 
American World Airways, Trans 
World Air line, Unlted Air Lines, We
stern Airllnes. Australien I Anset! 
Airways,Austrailan NationalAlrways 
Pty., Australlan Commonwealth, 
Butler Air Transport Co. , Guinea 
Alrways Llmited, Qantas Empire Air
ways, Tasman Empire Alrways, 
Belgien, Sabena Airlines. Bolivia: 
Lioyd Aero Bollviano, Pan Amerlcan 
Lioyd. Brasilien: Cruzelro do Sul, 
Empresa de Transp.Aerovlos,Llnhas
Aereas Braslleiras, Navegacao Aerea 
Braslielra, Panair do Brasil , Vlacao 
Aerea Sao Paula. Brillsk Vestiø, 
dien I Brltlsh West indlan Alrways. 
Calcutta I Chlna Avlatlon Transport 
Corp. Canada: Canadlan Patlfic Air
llnes, Trans-Canada Airllnes. Cen, 
tral, og Sydamerika, TACA Alr
ways. Chile: Linea Aerea National. 
Columbia I Aerovlas Nationales de 
Columbia (AvlancaJ, Amerlcan Air
Transport, Urabo, Medellln & Central 
Airways. Cuba, Compaoia Cubana 
deAviation,Companla Nat!. Cubana 
de Avlatlon (P. A. A.) Czecho, 
ølovaklet: CzechoslovoklaAlrllnes. 
Danmark, Danlsh Air Lines (DDL). 
England I Brllish Overseas Airways 
Corp. Frankrig I Air France. Ha, 
wall I Hawallan Alrllnes. Indien 1 

Air Services ol India, Airwoys, Ltd., 
Deccan Airways, lndlan Civil Air Li
nes, lodian National Afrways, TATA 
ond Soos. Irland, Aer Lfngus Teo
ranta.Java: K.N .I.LM. Kina: Chfna 
National Aviation Corp. Libanon: 
Middle Ea&t Airlines. Me:adco I Aero• 
naves de Mexico, Aerovlas Branlff, 
Bola de Nleve, Companla Mexlcana 
de Aviatlon (P.A.A.). Mozambl, 
que: Dlvisao de Exploracao dos 
Transp. Aereos. Nederlandene: 
K.L.M. New Zealand• Tasman Em
pire Alrways. Norge : Det Norske 
Luftfartselskap. Peru: Companla de 
Aviatlon. Paucett• . Phlllpplnerne: 
Far Eastern Air Transport, Philip
pine Airline. Portugal: Aero Por
tuguesa Lta. P. E, I, 1 Maritime Cen
tral Airwoys. Porto Rico: Carib
bean Atlantlc Alrllnes. Schwel:: 
Swlssalr. Skotland : Scottish Alr
ways. Spanien: Iberis Companla 
Mercantii. Sverige I SILA, ABA. 
Syd Afrika• South Afrlcan Air
ways. Tyrkiet: Turklsh Alrllnes. 
Venezuela: Linea Aeropostai Vene-

zolana. 



• 

Miles .Oemlnl" Miles .Aerovan • MIies • Messen ger• 

Miles's Program for 1946 er hovedsagelig koncentreret om fir~ Typer, der hver for sig 
er fremragende indenfor sit Omraade. Der er først Konstruktionen af "MARATHON", 
en let Luftliner til 14- 20 Personer med en Rækkevidde paa 1440 km og en March
hastighed paa 280- 336 km/T ... Produktionen og Leveringen af Miles "MESSEN
GERS", disse fremragende, lette og driftsikre Luftfartøjer med fænomenale Startegen
skaber . . . ,,AEROV ANS", de flyvende Lastvogne med den ualmindelige gode Lasteevne 
af 0,048 m8 pr. Hestekraft ... ,,GEMINI", den tomotorede Privatflyvemaskine og Taxa
luftfartøj med uovertrufne Flyveegenskaber, selv paa een Motor. Et absolut førsteklasses 
Program . . . med noget for enhver Smag. 

MILE 
MILES AIRCRAFT LTD • READING · ENGLAND 

• • 
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Dansk Deltagelse i de svenske Svæveflyver
mesterskaber i Orebro og paa Ålleberg 
FLYV's udsendte Medarbejder, Hartvig Jensen, fortæller om de SvæveOyvestævner, der 
nylig har fundet Sted i ()rehro og paa Alleherg og hvori danske Svæveflyvere deltog 

S VIRRENDE Bugsermaskiner, kredsende 
Svæveplaner hØjt under Cumulusskyerne 

uafbrudt Aktivitet i Luften og paa Mar-
ke11 - kyndige Blikke som følger Skyfor
nmtionerne, og som ikke bare staar med 
rynket Pande og ser kloge ud - men siger: 
om 11/4 Time starter vi -, gØr det og rin
g-er hjl'm 6 Timer senere og melder Lan
ding· 150 km fra StaPtstedet. Kort sagt -
~vrnsk Svæveflyvning. 

Jo YiHt - vi har meget at lære, før vi 
kommer paa det Stade. 

Drt· Ynr, ~om ,·entet, ikke Laurbær vi hen-
1 Pde hjem fra vor første Deltagelse i sven
~ke SYæ1 cflyve-;i, tiivliuger«, men noget 
t'mluu more værdifuldt, nemlig en Mængde 
godo Brforinger, og Erkendelse af at hvis 
,·i , il nmi Toppen, skal der arbejdes med 
Sl'IPYPl'ly\'llingen, og vel at mærke paa et 
andel Gmndlag end hidtil. 

Drt er ikke nok »bare at flyve«; man 
~!ml l1t• rc, hvomaar man skal flyve, for ikke 
hare at spilde Starten paa en »Lanilings
rnnde· . 

Naar man kommer over ~il en svensk Kon
kunence, kan man ikke andet end blive 
>forvånadc:, naar der en tilsyneladende fin 
Svæveflyvemorgen, bliver sagt: Klokken 12 
hegynder vi Flyvningerne. 

Meteorologien spiller en uhørt stor Rolle 
og det vi først og fremmest maa ind paa'. 
er at sætte os grundigt ind i denne, ikke 
alene den teoretiske Meteorologi, men vi maa 
lære at se, naar Chancen kan ventes -, og 
-saa forstaa at udnytte den. 

Nu maa dette ikke opfattes som Kritik, 

GerlJard_Nielsen~(Graf) foran Baby'erp 

vi har jo ikke haft Lejlighed til at gøre 
Erfaringer af Betydning, og Teorien gør 
det som sagt ikke alene, men vi maa forstaa, 
at det er her, der skal sættes ind. 

Der har været talt saa meget om de ide
rlle Terrænforhold Svenskerne har, men lad 
det være sagt her, at hvad Terræn for Ter
mikflyvninger angaar, er det danske fak
tisk ideeelt. Termikken er god, og man kan 
stort set altid komme ned paa en nogenlunde 
Plads. 

Ved en Flyvning, jeg blev inviteret paa, 
af Ta. .. d-Selskabet »'1'-Flyg« fra Orebro til 
Malmø (ca. 500 km) havde jeg rig Lejlig-

Det danske Holds »muntre Karet« gjorde stor Lykke, Den havde Blomster i Vinduerne og fine Gar• 
diner, De lige saa muntre Danskere er fra venstre til højre: Erik Frelber, Kjeld Kjeldfort, Ove Mik

kelsen, »Onkel« Johan Wetlevsen, »Cowboy« Wermuth Jensen og Gerhard Nielsen »Gral«, 
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hed til at studere det svenske Landskab 
Der findes store Omraader, f. Eks. i Smaa
lnnd, som næsten udelukkende bestaar a:f 
Skove, Søer og Mosestrækninger, og dE 
Marker, der findes, er stærkt kuperede og 
stenede. 

Saa har Svenskerne nogle gode Hang· 
muligheder, f. Eks. Alleberg, med Termik· 
anslutning, men det er kun meget fan 
Steder. 

Det svenske Lands forholdsvis storE 
Udstrækning frembærer jo. givet gode Mu· 
ligheder for større Strækflyvninger, men 
lad faa slaaet en Pæl ge11nem den Myte, at 
Svenskerne har bedre Terrænforhold end os. 

Holdkonkurrence i »Baby« Klassen 
i Orebro. . 

IIolukonkurrencell i , Baby« Klassen 
fandt Sted i (hebro fra den 27. Juni til 7. 
Juli. Arrangører var KSAK, og Orebro Bil• 
& Flygklnb. 

Der deltog ialt 26 Hold, hvoraf de 14 
var fra Flygvapnet, - 13 Hold kom fro 
svenske Klubber, og eet Holcl var sammen
sat af danske Svæveflyvere. 

Hvert H old bestod af to Flyvere tre 
Hjælpere, og en Grnnau Baby, med Bil og 
Transportvogn. 

Det danske Hold havde følgende Snm· 
mensætning: Holdleder K. V. Kjeldfort, dCI 
samtidig fungerede som Chauffør. Flyvere 
- John Wetlesen fra Aarhus (Onkel), og 
Gerhart Nielsen, København (Graf). Hjæl· 
pere E. Freiber og E. Mikkelsen. 

Orebro er et velvalgt Sted -, centralt 
beliggende, og gode Muligheder for Stræk
flyvninger i alle Retninger. Ydermere er det 
en smuk By, med en stor dejlig Flyve
plads, saa man trivedes godt der. Jeg skal 
dog undlade at irritere Læserne med at for• 
tælle om om alle de rare Sager, der kunde 
købes i »Makketutten«. 

Holdene var indkvarteret paa en Skole i 
Nærheden af Flyvepladsen, og ~Indkvarte· 
ringschefen« Sven Nylin havde sørget godt 
fo r at alle skulde føle sig hjemme. Det 
danske Hold delte Stue med det stedlige 
Hold - »Orebriidrene -, nogle herlige 
Kammerater. I det hele taget maa det siges 
at vi mødte en enestaaende Gæstfrihed, og 
Hjælpsomhed i Sverige -, Svenskerne er 
f1Jrste Klasses Sportskammerater. 

Forplejningen sørgede det svenske Lotto• 
korps for, og selv om der jo er Forskel 
paa svensk og dansk Mad, var der dog in
gen der gik sultne eller utilfredse fra 
Bordet. 

Naa, lad os ikke fortabe os i materielle 
Herligheder. 

Orebro Klubbens Formand, Oberst Sillen, 
stod som Øverste Leder for Konkurrencen, 
og den nye Chefinstruktør Fanj. B()rgman, 
ledede selve Flyvningerne. 

En l\fand, hvis Bedømmelse har stor Be
tydning, er Meteorologen, dette Job var 
lagt i Hænderne paa G. Werner, og det var 
med spændte Miner, Holdene om Morgen(!n 
~amledes for at faa Udsigterne, og i denne 
Forbindelse 13esked om, hvad Tidspunkt 
Starterne kunde begynde. 

Nanr saa til Eksempel der blev givet 
Starttilladelse til Kl. 13, og Himmelen var 
oversaaet med de dejligste Cumulusskyer 
var det interessant at se de forskellige Hol l 
Yælge Starttidspunkt. Det var ofte paa 
dette Punkt Danskerne kom til kort, Sven• 
skeme hnr kolossal Erfaring i at bedømme, 
naar det rigtige Tidspnkt vil komme. 

Starterne begyndte saa at gaa Slag i Slag. 
Flyvningerne var s. k, Maalflyvninger, dvs. 



man paa Forhaand udvalgte sig et Sted n.t 
flyve til. 

N aar Planet var gledet ud af Syne, kom 
den enerverende Ventetid ved Telefonen, og 
liver Gang den ringede for Holdet ner
l'ØSt sammen. Desværre var Telefonbeske
den som Regel ilen neilslaaenile, at han var 
landet indenfor 20 km Grænsen, saa det in
gen Point gav. 

Sn.a afsted meil Transportvognen ud ad 
Landevejen - man begynder at nærme sig 
Stedet - , hov stop - ! der- ! ved Vej
kanten staar san. et af de smaa Marke
ringsflag, og i Jorden er ridset en Pil, der 
peger ned ail lille elendig Siilevej. 

Det er jo lidt af en Il~prØve,at komme til 
Sverige med en saailan stor Transportvogn, 
og mange Gange skulde sno sig i ukendt 
Terræn, ad smalle bakkede uvejsomme 

Den avenske Sejrherre, Furlr Nlluon. 

Stier. Det skal siges til Kjellforts Ros, at 
lian klarede det straalende. 

Det sejrende, og dygtigste, Hold kom 
fra 6. Flygflotille i Karlskoga. Specielt 
den ene af Flyverne var >skrap«, Nilsson hed 
han. I et Tilfælde var >Graf« startet et 
Par Minutter fØr han, ile kom til at ligge i 
den samme >bHlsa«, med Grn.f øverst, og vi 
tænkte - den er god nok! bare Graf bli
ver liggende i Hælene paa ham, saa er Di-
3taneen sikker nok for i Dag. 

Men ak, det skulde ikke saa være - , 
Grn.f kom ind i Skyen, og da han igen koru 
11d var den anden stukket i > Viig«, og 
landede 155 km borte, medens Graf næsten 
grædende, og ialtfald bandende, maatte ned 
paa Pladsen igen. 

Fejlen, Danskerne havde, var at de gen
nemgaaende >klæbedec for meget til Start
pladsen. Jeg konstaterer dette, ikke for at 
kritisere, men som et >Vagt i Gevær«. Naar 
man gennem al øin Tid udelukkende, som vi 
L Danmark har maa.ttet ligge og fiske ef
ter Termikken i Pladsens umiddelbare Nær
!J.ed, vil man tænke sig om to Gange, fØr 
man stikker af - , medens Strækflyvninger 
3r daglig Kost i Sverige. 

Det var en Fryd for entdan1k.1,Svaveflyver at .., 1aa mange Svæveplaner 1amlet paa eet Sted. 

Sejrherre blev, som nævnt F. 6 med 
325,61 Point. Nr. 2 Vesterll.s Flygklub 
med 203,25 Point. Nr. 3 Aeroklubben i 
Malmø med 186,20 Point. Nr. 4 Stockl1olm 
Segelflygklub med 184,99 Point. Nr. 5 F. 9 
med 142741 og som Nr. 24 ---;z pudsigt nok 
blev Holdnummeret vor Placering, ellerY -
kom Danmark med 3,91 Point. 

Et Lyspunkt var det dog, at medens 5 
af Holdene havarerede ved Udelandinger, 
kom vi igennem med en >Kiirre«, og selv 
om vi kun en enkelt Gang kom udenfor 
den før omtalte 20 km Grænse -, det var 
da Graf flØj til Liimniis, 22,3 km -, havde 
vi dog mange Udelandinger. 

Den individut!lle Konkurrence 
paa Ålleberg. 

Medens Konkurrencerne i Orebro var for 
Svæveflyvere som ikke var naaet op paa 
det Øverste Trin af Stigen, og hvor til Eks
empel Motorflyvere ikke maatte deltage, og 
Planerne, der an"\'..endtes, kun var en Over
gangstype -, var paa Alleberg samlet Su-

per-Eliten af Sveriges . Svæveflyvere, 
og Svæveplaner. W eihe, -Mo8'vey III og MU 
13 var repræsenteret med :førstnævnte i stort 
Flertal. I dette Spand havde Hmri F1tgl fro. 
Danmark med sin hjemmebyggede Rohn
bussard, den utaknemmelige Opgave n.t re
præsentere de dn.nske Farver. 

Konkurrencen fandt Sted :fra den 4.-14. 
Juli, og havde som Leder Oberstløjtnant 
i Flygvapnet, C. 0. Jiugosson. Manden der 
stod for selve Flyvningerne, var selve Alle
borgskolons populære Chef Walle Forslund, 
og for Meteorologien svarede Walter Pers
son. 

Det var et herligt Syn, at komme fra vort 
svæveflyvefattige Danmark til en saadan 
Ramling Planer n.f det bedste, der kan by
des paa, og paa. et saa dejligt Sted som 
Alleborg. 

Ligesom i Orebro, vn.r det ogsaa her 
Flygvapnet der dominerede, med 13 Del
tagere, mod 5 fra Klubberne, deriblandt 

· Fugl fra Danmark 
Skønt det store militære Islæt var det dog 

en civil, der var Favorit, nemlig Bengt 

Danikerne, Hold 24, er ved at gøre klar tll Start. 
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En Moswey III paa Ållaberg, 

Olo-w, som to Gange forud har været svensk 
Mester. 

Bengt Olow var anmeldt det schweiziske 
Plan Moswoy 3, og der var stor Spænding 
om hvilke Præstationer, der kunde ,•entes 
af den fine Kombination. Spændingen ud
løstes paa en ret mat Maade, da Olows Ar
bejde forhindrede ham i at gennemføre 
Konkurrencen. 

Der savnedes dog ikke Spændingsmomen
ter, som givet er under en Konkurrence af 
den Kvalitet. 
- Ing. Bjørn Andersson, som efter at have 
været 011 af Sveriges dygtigste Model
flyvere, nu har · indtaget en lige saa fin 
Stilling i svellSk Svæveflyvning, var ude 
for en ret dramatisk Oplevelse med sin Mos
wey, under Konkurrencen. 

Han var startet, og naaet ca. 130 km bort 
fra Alleberg, da han kom ind i en kraftig 
Termik, - han fortsatte op i Skyen og lan 
oftorhnanden paa godt 3000 m Højde, -
meil en Stigning paa 12-13 m i Sek. 

Pludselig øgedes Farten voldsomt, han aaa 
paa Drejningsviseren, som viste Ligeud
flyvning -, og trak forsigtig i Pinden, -
ilet resulterede i at Farten ydel'ligere Øgede, 
og i det samme blev Glasdækselet over 
Cockpittet trykket ind, og ned til ham. Han 
blev nu klar over, at Drejningsviseren ikke 
fungerede -, og at han laa i en Styrt
spiral. 

Forsigtigt fik han rettet ud -, trak 
Bremserne, og holdt Kurs ligeud efter Kom
passet. Han kom ud af Skyen i ca. 2000 m 
IIØjde, og befandt sig over et ikke særlig 
godt Llllldingsterræn, hvorfor han gik et 
Stykke længere frem, og landede en km 
Nord om Alvesta. 

Moswoy 'en havde været lidt mærkelig 
paa Balanceklapperne, og under Landings
udsvævningen »tabte« den den venstre Vin
ge, saa den snurrede !'Undt i Landingen. 

Det viste sig da, at en Trediedel af Bal-
1:mceklappen, var totalt revet af, og Over
sidebeklædningen manglede paa hele Klap
pen, rovet i Stykker, og Lærredet hang og 
blafrede. - Fint klaret, Bjørn -1 ! 

LØjt. Holm fra F. 14 opnaaede Konkur
rencens største Højdevinding, og paa sam
me Flyvning, den længste Distance. 

lian »gik i Viig< paa en ikke særlig stor 
Højde, og arbejdede sig møjsommeligt syd-
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vestpaa. Da han var kommet et godt Stykke 
dernedaf, befandt han sig imidlertid paa 
kun 100 m Højde, over et elendigt Lan
dingsomraade. Han fik da Øje paa en Sky 
under Dannelse, som han absolut mente 
rnaatte indebære store Muligheder -, og fik 
arbejdet sig hen til den. Langsomt begyndte 
den »at bære«, og efterhaanden tog det mere 
og moro Fart paa opad. Hllll gik ind i 
Skyen, som udviklede sig ret voldsomt, og 
fik sig efterhaanden skruet sig op i 5100 
m Højde, han havde da saa kraftig Isdan
nelse paa sin \Veihe, at han ansaa det for 
bedst at trække Bremserne, og gaa ud af 
Skyen. Derefter fortsatte han paa Kursen, 
og landede i Malmø -, en Sti-ækflyvuing 
paa 282 km. 

Som en Kuriositet kan det nævnes, at han 
først var begyndt som Svæveflyver for et 
Aar siden -, og selv om han er Militær
flyver, er det alligevel godt skuldret. 

Militæl'flyverne, der deltog i Konkurren
cen, maa jo siges at have et vist Forspring, 
bl. a. i Kraft af at do ikke behøver at sidde 
og stirre sig blinde paa Kortet, da de ken
der Terrænet ud og ind, og paa sin Vis maa 

_ man jo give dem Ret, der siger, at der ikke 
konkurreres paa samme Grundlag. 

Deltagerne fra Flotillerne, har lettere ved 
at tage Chancer -, hvis der sker Planet 
noget, kan de blot rekvirere et nyt. 

Intet paa denne Jord kan dog laves ret
færdigt, og selv om de civile fa.ar Klø, kan 
de jo alligevel takke den militære Interesse 
for Svæveflyvningen, for at de er naaet saa 
langt som Tilfældet er i Sverige. Efto1·
l111anden vil Mesterskabet vel blive opdelt i 
en civil og en militær Klasse. 

Det er interessant at se, at selv disse 
»Super-Svæveflyvere skal »varmes op«, før 
de helt store Flyvninger kommer. Følgende 
Oversigt over de tre bedste Distanceflyv
ninger fra hver af de 6 Konkurrencedage, 
giver et godt Billede heraf. 

1. Dag 54 km 49 km 
2. Dag 102 km 84 km 
3. Dag 154 km 152 km 
4. Dag 233 km 233 km 

. 5. Dag 204 km 162 km 
6. Dag 282 km 254 km 

49 km 
66 km 

146 km 
233 km 
150 km 
229 km 

Nu maa man jo regne med, at Vejret ikke 
var ens de forskellige Dage; specielt den 

sidste Dag var det fint, men gennemgaaende 
var det fint Svæveflyvevejr under hele Alle
bergkonkurrencen, medens Orebro under sin 
Periode ikke var lige saa velsignet af Vejr
guderne. N ogot lærer man dog af ep. saadan 
Oversigt, bl. a. at det ikke er helt Held, 
hvor langt man kommer. Det er ret iøjne
faldende, hvor nær de ligger hinanden. Svæ
veflyvning beror en Del paa Held, men i 
større Grad af, om man forstaar at udnytte 
Chancen, naar don er der, og om man kan 
.~,., naar den er der, - det sidste er ikke 
dot mindst vigtige. 

Det gik Henrik Fugl paa Alleberg, som 
det gik Graf og Onkel i Orebro; ogsaa han 
klæbede til Pladsen og opnaaede kun kna1J 
en Snes Kilometer i Dist11Uce paa sin bedste 
Flyvning. 

Det skal siges til Fugls Undskyldning, at 
han havde en vanskeligere Opgave end Øre
broholdot. Hans Riihnbussa1·d er meget van
skelig at gaa paa Stræk med, da den ikke 
e1· forsynet med Bremseklapper og derfor 
er meget vanskelig at sætte ude i Ter
rænet paa en lille Plads. 

Og saa Resultatet: 
Sejrherre og dermed svensk Mester for 

1946 blev Fanj. Brink fra F. 11 med 827,50 
Points, Nr. 2 LØjt. Mag111usson, F. 21, med 
805,79 Points, Nr. 3 Løjt. Alm, F. 6, mod 
772,80 Points, Nr. 4 LØjt. Holm, F. 14, med 
762,46 Points, Nr. 5 Ing. Bjprn .d11dersson, 
Sthlm. Sogelflygklnb, med 702,48 Points og 
Nr. 6 Løjt. L1mdgren, F. 1, med 685,42 
Points. 

I Lighed med Orebro afsluttedes ogsaa 
her med Fest Lørdag Aften og Flyvestævne 
om Søndagen. Hart'Vig Jensen. 

BØGER 
>Flyglexik011«, Svensk-Engelsk og En· 

g·olsk-Svensk, udarbejdet af Lennart Sunå 
strom. A.-B. Lindqvist's Forlag, Stockholm 
216 Siiler. Pris: d. Kr. 5,70. Tilsendt fl'I 
P Haase & SØilS Forlag. 

Lennert Sundstroms Ordbog omfatte 
næsten alt, som vedrører J!'lyvning: Kon 
st!'Uktioner, Motorer, Militær- og Civilflyv 
ning, Aerodynamik, Meteorologi, Svæveflyv 
ning, Modelflyvning, Radio, Lufthavne o 
s. v. Den engelske og amerikanske Flyve 
litteratur bliver stadig mere righoldig, 01 
dette gælder bande Bøger og Tidsskrifte1 
Bande Fagmanden og den flyveinteressere 
do Lægma.nd maa følge med i Faglittera 
tmen, og for at kunne gøre det med størs 
mulige Udbytte, er det nye Flyglexikon e· 
meget stor Hjælp. Bogens første Halvde 
omfatter en svensk-engelsk Ordliste og sid 
ste Halvdel bringer den engelsk-svenske. 

Den udmærkede Ordbog har ogsao, Bu 
til clanske Læsere. 

»Krigen ;1939-1945«, som udgives a 
Gylile,1dalske Boghandel, Nordisk Forla~ 
foreligger nu i 3. Storhefte. Dette begynde 
med at omtale Polens Deling og Erobring 
1939. Klokken 4,40 om Morgenen den : 
September 1939 rettede Hitlers Bombeesk1 
driller overraskende Angreb paa Flyveplai 
ser og Byer i alle Dele af Polen. Kort derefte 
stormecle tyske Tropper ind over Poler 
Grænser fra Nord, Vest og Syd. Den ande 
store VerdellSkrig var begyndt. Det efte· 
følgende Kapitel omtuler den finsk-russisll 
Konflikt, Vinterkrigen 1939-40. Hæft1 
slutter med' en politisk Bedømmelse af S 
tuationen omkring 1939-40. 



ROlLS~ROYCE 

t 

Per:manente Magneter 
~LHIC:A MAGHETSTA~l 

Ha, De ,t Magnet-Problem, sea kom til os 
•• , og vor• lngeniøter giver Dem teknisk 
Service mod Han1yn til Størrelse og Form 

PEERLESS FABRIKKERNE 

Kampsax 

Vl -fremstiller Mag.ne
ter til ethvert Formaal 

LAPLANDSGADE 2 
KØIENHAVN S 
TliLEF0N CliNTRAL 1240 

Kampmann, Kierulff & Saxild A./s 

'Dædøkekølede 
MOTORER 
TIL RUTEMASKINER 

Rolls-Royce vædskekølede Motorer i 
Englands tunge_ Bombere hjalp med 
til at vinde den endelige Sejr. Luft
fartselskaberne, som i Dag etablerer 
Verdens Handelsruter, anvender Rolls
Royce Motorer til Rutemaskinerne. 

Den britiske Armada af Rutemaskiner, 
indbefattet "Tudor" og "York", der 
beflyver Europas Hovedstæder, er 
monteret med de berømte Rolls-Royce 
,,Merlin" Motorer. 

t=,or Speed & "ReLiabiLity 
ROLLS-ROYCE LIMITED 

Head Offlcå: Derby, England 
London Offlce: Condult Street 

(LOVBE8KYTTET) 

A\§P IDOIPIE 
er fremstillet I nøje Overensstemmelse med 

Porøkrlfteme I B.E.S.A. Specifikation 2 D. 101 

ENEFABRIKANTER 

KLAR DOPE 

ALUMINIUM DOPE 

RØD DOPE 
Fortyndiogsvædske samt 
Identificeringsfarver og Speclalfarver 

A/s 0. IF. A\§IP 
(Specialfabrik for Nltrocellulose-Lakker) 

PRAOS BOULBVARD 37 
KØBBNHA VN S. 
TELEFON C. 65, LOKAL IZ o• 22 

179 



Modelflyvernes 5. Landssommerlejr 
Dansk Modelflyver Unions Instruktør, Ingeniør Per Weishaupt,:fortæller om den S. Landssommerlejr 

F RA elen 8. til den 13. Juli afholdt 
DANSK MODELFLYVER UNION for 

5. Gang Sommerlejr, dem1e Gang i Tra
num, der ligger ca. 35 km V. f. Aalborg. 
Trods ret kort Varsel, fordi det havde været 
svært at skaffe Terræn, mødte 25 Model
fly\'ere fra Nordjylland, mens Sydjyderne 
syntes, '.!.'uren var for lang. Derimod havde 
13 Fynboer og 5 fra Sjælland overvundet 
Afstanden, ligesom Lejren havde 3 svenske 
Gu>ster, hvorimod man intet hørte fra de 
indbudte Nordmænd og Finner. 

Lejrchefen, Unionens Instruktør Per 
1V eishaupt, ankom om Søndagen sammen 
med sin >Adjudant«, 0hr. Jochumsen, fra 
Aabybro, der havde gjort et udmærket lo
kalt Forarbejde, og om Aftenen og Natten 
kom de første Deltagere, mens den store 
Tilstrømning fandt Sted i Løbet af Man
elagen, hvor ogsaa de store Transportkasser 
blev kØrt ud fra Brovst Station. Om Efter
midelagen blev Lejren officielt aabnet og 
om Aftenen fandt Byggekonkurrencen 
Sted. 

Nr. 1 blev Tage Hansen, Nyborg, der 
dermed vandt KLM-Pokalen, mens Poul 0hr. 
.Andersen, Aalborg, og Jens Jørgensen, 
Sreby, blev Nr. 2 og 3 og v-andt Byggesæt 
fra Modelflyvefirmaet Truedsson i Malmø 
- medbragt af de svenske Deltagere. 

Konkurrencerne i· Højstart. 
Tfrsdag Formiddag blev Terræn 'et taget 

i Øjesyn, Nord for Tranum begynde en fin 
Skrænt, der gaar 10 Vest paa til Svinkløv, 
og foran denne er der 4 km fint fladt HØj
startsterræn helt ud til Vesterhavet. Det 
blæste stækt fra NV, saå. de første Kon
kurrencer maatte lægges ud nær Havet paa 
nogle store Lyngarealer, for at Modellerne 
ikke skulde gaa ind i Plantagerne bag 
Skrænten. 

Tirsdag Etermiddag afgjordes Konkur
rencen i HØjstart for de store A 3 Svæve
modeller. Vinder blev Tago Hansen, Ny
borg, med 1 Min 32,5 Sek. i Gennemsnit 
(Præmie: Flyvetur med Sportsflyveklubben), 
fulgt af Klubkammeraten P. 0. Wagnrr 
med 0,58,5 (Byggesæt) og Egon Andersen, 
Aahyhro (Abonnement paa Nordiska Flyg
lidningen). Tage Hansen laa hermed i Spid
Hen i Kampen om bedste individuelle Lejr
præstation, hvor ogsaa Køkkentjeneste m.m. 
giver Points. Deltagerne hjalp nemlig efter 
'l'ur med Rengøring i Forsamlingshuset, hvor 
man var indkvarteret, sanit med at hjælpe 
Kogekonen med Kartoffelskrælning etc. Og 
Nyborgklubben laa ogsaa fint m.H.t. bed
ste Klubresultat. 

Nedslaaet af de ret ugunstige Resulta
ter p. Gr. af for stærk Blæst, opgav Mo
delflyverne at flyve om Aftenen, men næste 
Morgen var de friske igen - - - ogsaa 
de talrige >Invalider< fra Aftenens Fod- • 
boldkanip. Vinden var imidlertid langt 
stærkere, da man om Fm. gennemførte 1. 
Periode af Konkurrencen for mellemstore 
Svævemodeller A2. Her debuterede de sven
ske Gæster, af hvilke den 14-aarige G'Un
nar Persson lagde sig i Spidsen efter en 
imponerende Højstart, tæt fulgt af Mogens 
Erdrup fra Odense, Deres Modeller for
svandt i Plantagen 2,5 km fra Startstedet 
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efter lige over 100 Sek. Flyvning, hvilket 
giver en Ide om Vindstyrken. 

I 2. Periode om Em. placerede Nyborg
manden K. 0. Jensen sig i Spidsen med en 
5;5 Min. Termikflyvning. Vinden var taget 
en Del af og gjorde det yderligere til sidste 
Periode om Aftenen. Her udgik K. 0. Jen
sen imidlertid, saa hans Gennemsnit kun 
placerede ham paa 2. Pladsen, mens Persson 
med 2,17,0 erobrede Førstepræmien, en Fly
vetur med Sylvest Jensen Luftfoto. K. 0. 
Jensen fik sig dog ogsaa en Tur med 
Sportsflyveklubben, mens Nr. 3, Børge Jør
gensen, Kbhvn., (1,15,0) fik 1 kg Dope 
fra Asp. Nr. 4 og 5, Mogens Erdrup fra 
Odense, og B1mt Josephsen fra Skive, fik 
henholdsvis Aarsabonnement paa NFT og en 
Bogpræmie fra FLYV. 

Al Modellerne prøver Kræfter. 
Samme Aften begyndte man at flyve med 

de smaa Al Modeller i to Perioder lige til 
Kl. 22,30. 1. Periode førte Kjoll-Ake An
dersson med Persson i Hælene, m~ns Jens 
Jørgensen fra Sæby havde bedst Resultat i 
2. Periode, tæt fulgt af Persson, Torsdag 
Fm., da sidste Periode blev fløjet, var der 
svag SØ-Vind med stærk Termik. Flere Mo
deller fløj bort under Trimning i Retning 
af Havet ved SvinklØb, mens tre fik noteret 
Maksimaltid 6 Min. i Perioden. Resultatet 
blev et af de bedste, der her i Landet er 
opnaaet i A 1 : 

1. Jens JØrgenson, Sæby, 3,12,6 (Stop
ur fra Aalb. Stiftstidende). 

2. G1mnar Persson, Sverige 2,39,9 (Tegne
bog, samt Bog fra Branner). 

3. Jprgen Jacobsen, Khhvn., 2,3812 (Flyve
tur m. Sportsflyveklubben). 

4. Svend Pedersen, Silkeborg, 211817 
(Aarsabonnement paa NFT). 

5. Jørn Michaelsen, Odense, 1127,8 (Byg
gesæt fra Truedsson). 

Om Middagen afgjordes Gasmotormodel
konkurrencen, hvor Tage Hansen ikke kunde 
faa Motoren til at standse inden de 30 Sek. 
Kjell-Ake Andersson blev Nr. 1 med 1,13,9 
i Gennemsnit og vandt dermed en Flyvetur 
med Sylvest Jensen. For første Gang del
tog ingen Gummimotormodeller i Lejrens 
Konkurrencer. 

Skræntflyvningerne. 
Vinden drejede over NØ langsomt mod 

Nord og tilbage til NV, saaledes at der om 
Em. var god Skræntvind, som blev benyttet 
til at gennemføre de tre Skræntflyvnings
konkurrencer, der alle tre vandtes af Sven
skerne til Trods for, at de aldrig havde 
fløjet Skræntflyvning. Det havde Største
delen af Danskerne heller ikke, og da der 
ikke havde været Lejlighed til at prøve det, 
fik Konkurrencerne Karakter af Trimnings
flyvning - først udenfor Konkurrencen 
opnaaedes de pæne Resultater. Yderligere 
flØj man nær Tranum, hvor Skrænten kun 
har halv Højde, saa dem blev slet ikke ud
nyttet. Masser af Modeller endte i Plan
tagen bagved. Resultater: 

..4.1: G'Unnar Persson 0,48,3 (Dope fra 
Asp), .ti.age Tage Hansen, Nyborg (Bygge
sæt fra Truedsson) 014612, Lara ..4.ndersaon 
Sverige, 0,44,1 (Bog fra BranneI). 

..4. /!J: Persson 0,58,0 (Brevvægt fra Luft 
sport), Erdrup, OM-Fj ,0.,51,3 (Bog fuE 
FLYV), P. W. Franzr,n, Randers, 0,49,f 
(Byggesæt). 

..4. S: Kjell-A7,c Andors,qon 1,11,6 (Dope) 
H enning Krogh, Progress, 0,5018 (Bog fn 
FLYV), Kaj 0. Jensen, Nyborg, 0,45,0 (Bo[ 
fra Hasselbalch). 

I Forbindelse hermed blev der fløjet Cl 

lille uofficiel Skrænt-Landskamp, som mei 
mindre end 2 Sekunder blev vundet al 
Danmark, der repræsenteredes af Erdrup o~ 
Kaj Ove Jensen, der vandt DKDAS's Bron 
cebægre, mens Sven~erne fik hver en »Mo 
delflyvesport< fra Hasselbalch til Erin 
dring. 

Det kniber med Teorien. 
Dermed var Flyvekonkurrencerne afviklet 

i god Tid, men ogsaa i det gode Vejr on 
Fredagen blev der fløjet, bl. a. 6 A- og ~ 
B-Diplomer, der ogsaa gav gode Points 
Endvidere var der Teorikonkurrencen, ltvit 
daarlige Resultater forklarer de daarligerc 
Flyveresultater i de senere Aar her i Lan 
det. De nye Modelflyvere trænger stærk1 
til Instruktion. Resultatet blev: Nr. 1 Pou 
Chr. Andersen, Aalborg (Tur m. Sylvesi 
Jensen), Nr. 2 Kurt Recltnagel, Ilia..<llm 
(Bog fra Branner), Nr. 3 E. Krarup Leth 
Aarhus (Bog fra FLYV). 

Om Aftenen blev TeoriprØvens SpØrgs 
maal grundigt gennemgaaiet. Efter del 
fælles Kaffebord uddelte Lejrchefen e· 
Bjerg af Præmier. Persson fik under lar 
mende Bifald Fuglsøprisen for bedste in 
dividuelle Lejrpræstation. Næstbedst va1 
'.!.'age Hansen, Nyborg, fulgt af P. C. An 
dersen, Aalborg. Bedste Hold var en Kom 
bination • af Haslev og Randers, der vand 
100 Kr. til Rejser, udsat af Dansk Model 
flyveindustri. Næstbedst var Købenl1avner 
ne sammen med Aalborgmanden, hvori OM-] 
og Nyborg ikke kunde klare sig, da d1 
havde en Del BegJ1lldere paa deres noge 
større Hold. 

Ved Festen blev der ogsaa overrakt Mo 
gens Erdrup et Stopur, som DKDAS ha1 
givet ham som Anerkendelse af Verdens 
rekorden. 

'.!.'il Slut udbragte Lejrchefen et Leve fo1 
Modelflyvningen, og efter endnu en Nat 
Sovesalens Halm, der var dækket med Pre 
senninger fra Zonen, spredtes Deltagerm 
for alle Vinde - medbringende Præmier 
Erfaringer, Sol og Sundhed. 

Tirsdag blev der fløjet 10 officiell1 
Starter i A 31 Onsdag 39 i A 2 samt 32 i ) 
1, 3 i D og 95 i Skræntflyvningskonkur 
reucerne - ialt 194 officielle Konkurrence 
starter + sikkert lige saa mange Trim 
starter, Fejlstarter, Diplomflyvninger m. m 
6 Modeller endte deres Liv ved Total11averi 
10 blev i Plantagen, 5 gik bort i Ternill 
mod Havet og 3 ind over Land. Der va: 
5 Flyvninger over 10 Minutter. 

PW. 
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F ortjenstmærket i Guld 
med Diplom· 

Overchauffør Axel Orlandi Nielsen 
har været i DDL i tyve Aar 

* 
>verchauffør 
•xel Nielsen 
1ædre1 med 
<DAK's For
nærkel Guld 
ned Diplom. 

,,. 

DDL 's populære OverchaffØr .Axel Orlanili 
Nielsen passerede den 27. Juni tyve Aar i 
Luftfartselskabets Tjeneste. Ilan har saa
ledes gjort Udviklingen med fra de aller
første Pioneran.r i Trafikflyvningen. 

Det var ikke mange Passagerer, som 
skulde bringes til Kastrup Lufthavn den
gang. Det at have :foretaget en Luftrejse 
blev endnu betragtet som lidt af en Bedrift, 
man var faktisk Helt i sin nærmeste Om
gangskreds. 

I Dag bringer de store komfortable Bus
ser hver eneste Dag mellem 800 og 1000 
Passagerer til Lufthavnen gennem Byens 
Trafikmylder. Før Axel Nielsen kom til DDL 
havcle han adskillige Aar bag sig som Pri
vatchauffør for Etatsraad H. N. Andersen, 
Direktør Benny Dessau, Direktør Levin fra 
Landmandsbanken og Fru L ouise Hassel
balch. 

I 37 Aar har OverchauffØr .Axel Nielsen 
ikke haft et eneste Trafikuheld og paa Ju
bilæumsdagen fik han overrakt K.D.A.K. ' s 
Fortjt>nstmærke i Guld med Diplom. Det er 
det første Guldmærke, som overhovedet er 
tildelt en Omnibuschauffør. 

.Axel Nielsen er lige populær og afholdt 
blandt sine Kolleger som de mange Passa
gerer, der stadig er lige imponerede over 
den Ro og sikre Overlegenhed, hvormed 
han klarer selv cle ml'St indviklede Trafik
knuder med sin store Bus. 

NU har vi igen Lister i alle Maal. 

- Højstartsnor, over 100 m Kr. 5.00-

Trævareforretningen 
Prinsesse Maries Alle 1 . Vester 5341 y 

Flyrnlngens Forflkrlnger - Alle ForsikrInger 

A. JESSEN & CO.s Eftf. 
A11urandører 

V. Thomsen Otto Thomsen 

VESTER PORT 
C. 9189 - 9596 

Mldlertldlg Adreue: Hammerlchsgade 14 

FLYVNING 

I LJNGLIMT 

Det Dans7ce Luftfartselskab er inde i en 
imponerende U~vikling. For nylig udvalgte 
Personalechef E .Leth og FlyvechefE. Damm 
under et Ophold i England 20 nye Piloter 
hlandt over 1000 Ansøgere. Blandt de nye 
Piloter er ogsaa den 25-aarige Mc Carthy, 
som under Krigen var Privatpilot for Air 
J\farshal Sir Cunningham. 

De nye engelske Piloter har alle været 
knyttet til >transport command< og ingen 
af dem har under fire Tusinde Flyvetimer 
bag sig. 

I denne Maaned antages endnu ti Piloter, 
og det ventes, at DDL i Løbet af kort Tid · 
vil fordoble Staben af Radiotelegrafister 
og Stewardesser. 

Det s11emike SBlskab AB.il., hvis Rutema
skiner hver Dag passerer København har 
hidtil kun foretaget saakaldt teknisk Mel· 
lemlanding i Kastrup, det vil sige for at 
tanke. Fra 1. Juli kan de svenske Rutema-

skiner tage Passagerer med paa Ruterne til 
Geneve, Nizza, Brilssel, Amsterdam, Prag, 
Madrid, Lissabon og Rom. 

Dan store Prisnedsættelse, som blev ved
taget paa IATA-Konferencen i Zilrich, 
traadte Kraft fra 1. Juli. Det væsentlige i 
denne Forbindelse var Genindførelsen af 
Returrabat. 

De nye Priser medfører, at en Retur
billet til London, som hidtil har været be
talt med 750 Kr. nu kun koster 675 Kr. 

DDL-Millionær. Luftkaptajn Aage He
dall Hansen blev for nylig Luftmillionær 
paa Ruten .Aalborg-Oslo. Det var Hedall, 
der fløj den første danske Skymaster hjem 
fra Amerika i Rekordtid. 

Vic7ærs Vikmg, hvis straalende Egenska· 
her som Trafikmaskine, har været omtalt i 
FL YY, indgaar nu i et Antal af fem Ma
skiner i DDL 's Flaade. De 5 nye Maskiner 
bliver leveret i Januar 1947 og til den Tid 
disponerer DDL derefter over mere end tyve 
moderne, driftssikre Trafikmaskiner. 

Den d(JJ)tskø K .Z.III har nylig været demon
streret i England og vakt betydelig Op
mærksomhed ved sine fremragende Flyve
egenskaber. Engelske Eksperter regnede 
ligefrem med K.Z.III som en virkelig Kon
kurrent paa Verdensmarkedet. Fint Resul
tat fo r dansk Industri. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
udskriver landsomfattende Konkurrencer i Svæveflyvning i 
Forbindelse med Den danske Flyvedag d. 22. Seprbr. 1946 

D ANSK SVÆVEFLYVER UNION har 
med Henblik paa >Den danske Flyve

dag< 1946 for nylig udarbejdet Proposi
tioner for landsomfattende Svæveflyve
konkurrencer i Sommeren 1946. Disse Pro
portioner er nu udsendt til Klubberne, og 
mange Steder er man allerede gaaet i Gang 
med at træffe Forberedelser til Præstations
flyvniugcr. Der konkurreres i 3 Klasser, 
Klasse I , II og III i Tidsrummet fra Søn
dag den 14 . .Juli til Søndag den 15. Sept., 
begge Dage incl., og den Klub, der paa de 
5 bedste Flyvninger i dette Tidsrum har op· 
naaet det bedste sammenlagte Resultat, bli
ver Vinder. 

Klasse I gælder Varighedskonkurrencer, 
og den sejrende Klub erholder >Ekstra
blarlet«s Vandrepokal for det kommende 
.1\.ar. 

I Klasse II konkurreres om Højdevinding, 
og den sejrende Klub fnar tildelt >Berling· 
ske Tidende«s Vandrepokal. 

I Klasse III gælder det Distan1·eflyv
ning, og Vinderklubben faar tildelt >Poli
tiken«s Vandrepokal. 

Grunden til, at den sidste Konkurrencedag 
skal faiae en Uge før selve Flyvedagen, er 
den, at man har ønsket at kunne meddele 
det samlede Landsresultat paa selve Flyve
dagen, og de sejrende Hold . vil blive op
fordret til at foretage Opvisningsflyvninger 
paa en af de Flyvepladser, hvor der er 
Stævner denne Dag. , 

Naar det paa Trods af de store Vanske· 
ligheder, som dansk Svæveflyvning har 
har maattet kæmpe med pas. Grund af Ma
terialemangel og Mangel paa offentlig 

Støtte i Lighed med, hvad der gives i en 
Række europæiske Lande, alligevel er blevet 
besluttet at arrangere en Konkurrence, hvis 
Dimensioner nok kan forskrække mange af 
de Klubber , der kun raader over en Skole
glider, saa er det i klar Erkendelse af, at det 
er aldeles nødvendigt, at bringe dansk Svre
veflyvning ud over det Skolestadium den i 
Virkeligheden staar paa i Dag, dersom vi 
skal have nogen som helst Chance for a.t 
hævde os i internationale Konkurrencer, for 
ikke at tale om Olympiaden i London i 
1948. 

Paa den anden Side har Resultatet af vor 
Deltagelse i nordiske Mesterskabskonkur• 
rencer i Sverige, der trods alt blev bedre 
end ventet, nu gjort det klart, at Tiden er 
inde til for Alvor at faa Gang i den ud• 
videde Svæveflyvning herhjemme. Man vil 
derfor fra Unionens Side med Spænding 
imødese Sommerens Bulletiner om Varig
heds-, Højde- og Distanceflyvninger. 

FLYV'• Redaktio11 
Vesterbrogede 60. Tlf. 13.404 

Redaktør, Kaptajn John Foltmønn, 
Væmedømsvej 4 A. Tlf. F.va 1295 
E.ivind Christensen lnnsvarsh.J, 

'\7 esterbrogørlP 60. TI f. 1 S.424 
Annoncepris : 

Rubrlkønnoncer 40 Øre pr. mm 
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AERONAUTISK JUNIOR KLUB 

T ORSDAG den 8. August besøger vi 
Lufthavnen i Kastrup. Vi mødes lige 

Nord for Lufthavnens Administrationsbyg
ning Klokken 19,30 præcis. Luftfartsinspek
tør S. -L Dalbro har lovet at vise rundt 
og fortælle om de mange og store Udvidel
ser der skal foretages i den nærmeste Tid. 
De;uden bliYer der Lejlighed til at se nær
mere paa D.D.L.s nyeste Luftfartøjer, lige
som vi vil faa et Pust friL den store Ver
clcn udenom os ved at se pna den intensive 
Lufttrafik, der foi· Tiden er paa Lufthav
nen. Adgang kun mod ForeYisuing nf Mccl
l!'mskort. 

* 
Mldtjydsk Motorflyveklub 
har faaet sin første Flyvemaskine. 

M IDTJYDSK l\fotorflyYcklub i Her
ning har ikke Yillct, vente og bRrc se 

'l'iclen nn. For et Par l\faanec1cr si\l!'n be
stilte Kluhbcn en 100 HK Aust.cr gl'nncm 
Sca11aviatio11, og i Begyndelsen af Juli blev 
Luftfartøjet fløjet fm England til Kø
bcnharns LnfthaYn, hYor alle Formaliteter 
ble\' bragt i 01 lien og c1erfra blev Auster 'en 
fløjet til :i\I ic1tjyllaml, ln·or den foreløbig er 
1,levet stationeret pan Karnp ll'lyveplac1s. 
Herfra er clrt Klubbens Mening at foretage 
de første Skoleflyvninger, men saa hurtigt 
det kan lade sig gøre, vil Flyvningeme 
llliYc henlagt til en Placls en. (i km fra 
Herning, som Klubben har faaet goclkenclt 
til Skoleflyvninger m. 111. 

Det er et prisvær1ligt Initiativ, som Klub
ben hnr vist, og FLYV ønsker Miutjydsk 
Motorflyveklub IIelcl og Lykke med cle 
kommende Flyvninger. 

Luftfarfforsikringer 
overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Central u. 793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes al et
hvert Forsikringsselskab, der er tilknyt
tet Poolen, samt DD L's Billetkontorer 

I Dagmarhus og i Lufthavnen. 
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--•-DET KONGELIGE DANSKE 
AERONAUTISKE SELSKAB 
Kontor: Nørre Farlmagsgade S, Kbhvn. K. 
Tlf. : C. 7260A. Postgiro: 25680. 
Kontoret er nnbent daglig Kl. 15,30-17,SO, 
Lørdag Kl. 12- 14. 
Generalsekretæren træffes daglig Kl. 12 
- 16, Lørdng Kl. 12- 14. 
Daaak Luft • port• raad, Adr. D.K.D.A.S. 
Kassereren: Damgnardsvej 27, Klnmpenborg. 
Postgiro: 60676. 
Aeroaautl• k Junior Klub Adr.: D.K.D.A.S. 
Nr. Fnrlmagsgade S. Kbh. K. 

DANSKE J!'LYVERE 
Formentl: Knptnjn H. J. Pagh, Normnsvcj 14, 
Tlf. Valby 5673. 
DANS& MOTORFLYVER UNION 
Formand: Overnssistent A. T. H. Ohrt. 
Kont. St. Kongensg. 681 o. G., K. Tlf. Palæ 2096. 

DANSK SVÆVEJ!'LYVER UNION 
Kontor: Nørre Farlmagsgade 3, Kbhvn. K. 
Telf. C. 7260A. Kun Kl.11-13. Postgiro: 25521. 
Formand: Direktør Ejnar Dessau. 
Sekretær : Civilingeniør E. Eckerl. 
Kasserer: Revisor B. Elvnng. 

DANSK MODELFLYVER UNION 
Formand: Knud Flensted-Jensen, Kabbeleje

vej 21, Brønshøj. Telf. Bella 3762 v. 
Sekretær : Jørgen Gnmst, •Paradisganrden•, 

Avedøre pr. Glostrup. Telf. Avedøre 60. 

Sportsflyveklubben i København er klar 
til at tage flere Elever. 

SPORTSFLYVEKLUBBEN i København 
har nu foruden sine 4 K .Z.III-Maskiner 

incllqlhl 2 Stk. 3-sædedc .a)Austcr«, og er 
saaleucs klar til at tage en næ.sten ubegræn
set 'l'ilgang til Flyveunclervisningcn, saavel 
af gamle som af nye Medlemmer. 

Undcrvisnillgen omfatter 50 Timers tco• 
retisk Uddannelse og 30 Timers praktisk 
Skoling og panbegyndes paa Teoriskolen, der 
vclvilligst har faact stillet Undervisnings
lokaler til Raaclighed af Københavns Skole
væsen paa Stevnsgades Skole, Manclag, Ons· 
dag og Frellag Kl. 10- 22, og Prøvelokaler 
hos Grosserer Vilh. Nellcmam1, Vorlroffsvcj 
55- 57, idet der i FØige Luftfa.rtstilsyncts 
Bestemmelser kræves mindst 50 Timers 
'l'eoriull(lcrdsning paa en af 'l'ilsynct gocl
k!'mlt Skole. Sportsflyveklubbens Teori• 
skole og dens L1Prrrkræfter er af Luftfarts· 
tilsynet blevet gm1kenclt som Teoriskole for 
de i København konressionsberettigede Fly
veskoler. 

Den praktiske Skoling paabegynucs efter 
ca. 25 'l'imers Teoriundervisning, idet Ele• 
ven tla fimr uuleveret et rØdt Flyvekort, 
Jer g·iver .Augang til Flyveundervisningen og 
som !'r Kontrolkort under Uduannel~en. 

Efll'I' •12 Timers Teoriundervisning af
holdes en lllllstillingsprØvc, og· cle Elever, 
der bcstaar tlrnnc, indstilles til den endelige 
:.Teoretiske Certifikatprøve«, elm· foregaar 
eftrr 50 Timers Undervisning. 

I 'l'idsn1111met for de sidste 25 Timers 
Teorinnclcrvisning og Prøver (ca. 1 Maanecl) 
træner Eleven i praktisk Flyvning, saaledrs 
at han umiddelbart efter bestaaet teoretisk 
Certifikatprøve kan gaa op til Encflyvnings
prØvcn (Soloprøven) og er denne godt bc
staact skoles . videre (indenfor R Maaneder) 
indtil den endelige Certifikatprøve. 

Undervisningen foregaar paa K.Z.III-Ma
skinerne, men efter Certifikatets Opnaaelse 
kan omskoles til >Auster« 'en, hvorefter 
denne Maskintype kan paaføres Certifi
katet. 

Videre paatænkes Undervisning i Naviga 
tions·, Blindflyvnings- o'g Natflyvningskur 
SUS m. V. 

Den tcorotiske Undervisning koster fo 
alle 50 Timer ialt Kr. 60,-, den praktisk1 
Undervisning koster Kr. 60,- pr. Timo. 

Af Attester fordres: 
Lægeattest fra paagældcnues Læge pau 

su:m,kilt Skema, der udleveres paa Teori· 
skolen. 

Æclruelighedscrklæring (Skema udlov. paa 
TcOl'iskolcn). 

Erklæring til Luftfa.rtstilsynct (Skema 
pa:L T-Skolen). 

Specia1attcst fra Øjenlægen: Overlæge H. 
Jlof f, Frederiksborggade 3 (Skema hos Læ-
gen). , 

Spccialattest fra Ørelægen: Overlæge Sa
lomonsen, Gylclcnløvcsgacle 3 (Skema hos 
Lægen). 

Inc1tegning af Elever sker ved IIenven
tlelsc til Klubbens Kontor: Nørrevold 21, 
4. Sal, København K. Tlf. Palæ 7094. Kon
tOl't i den er Kl. 10- 17, Lørdag clog Kl. 10 
- 12, og desuden Torsdag Aften Kl. l!l- 20. 

Uregelmæssighed i Bladets Ekspedition 
bedes altid reklameret hos Po.~ti•æsenet. 
Hjælper dette ikke, bedes Ekspeditionen un
derrettet. 

Dansk Svæveflyver Unions 
autoriserede Journaler og Fly,ebøger 

anbefales til Anvendelse i 
Svæveflyveklubberne 

Kontrolbog for Startspil Kr. 4.75 
Fartøj-Journal . . . . . . . . . • 6.00 
flyve-Journal (i Foderal) . • 2.50 
Arbejdsbog . . . . . . . . . . . . • 0,85 

Ekspederes fra 

FL YV's FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN 

Vesterbrogade 60 . Kbh. V . . C. 13.404 

Aktieselskabet 

DANSK GALOCHE- OG GUMMIFABRIK 

Kjøbenhavn Køge 



lntava viser det nye 

De Havilland 108, det første, haleløse, reaktordrevne 
Luftfartøj, der har fløjet, er bygget for at under

søge Problemerne med Hensyn til Manøvreringen af 
Flyvemaskiner, hvis Bæreplaner er anbragt i meget 
stærk Pilform (i dette Tilfælde 430), For at komme i 
Gang med Prøverne saa hurtigt som muligt, blev de 
nye Bæreplaner paamonteret en Standard Vampire Krop, 
der var udstyret med en Goblin Turboreaktor, og som 
havde Halefinne og Sideror anbragt paa sædvanlig l\faade 
agterude. Haleplan og Højderor var erstattet af særlige 
Balanceklapper paa Yderenden af Bæreplanerne. 

I Maj Maaned blev der ialt fløjet ca. 4000 km med 
D. H. 108, og dets Manøvreegenskaber, som bl. a. blev 
prøvet under en Øvelsesluftkamp med en Mosquito, 
viste sig at være tilfredsstillende. 

Forsøgene med D. H. 108 vil blive fortsat; Luftfar
tøjet vil faa indbygget en Ghost Reaktor, som efter 
Beregningerne skulde kunne give det en Hastighed paa 
1080 km/T. De pilformede Bæreplaner vil blive bibe
holdt, fordi denne Planform bedre end andre gør det 
muligt at overvinde de Problemer, der opstaar som 
Følge af en Sammenpresning af Luften foran Luftfar
tøjet, naar Hastigheden kommer op i Nærheden af 

Lydens. 
Capt. 

fndrykktl som ltd i Opiysningsarbtjde for Flyveinlertsserede 

af 

.. 

INTAVA AVIATION PRODUCTS 
SANKT ANNÆ PLADS 13 - KØBENHAVN K. 

Reprauenterend• 
DET DANSKE PETROLEUMS AKTIESELSKAB 

09 VACUUM Oll COMPANY A/S 

-

Dunlop havde sin Ikke ubetydelige Andel I 
Sejren. Den store Virksomhed, der helt var 
omstillet til Krigsproduktion, monterede saa
ledes Dunlop's Affyringsmekanisme paa 
Maskingeværerne og Kanonerne paa alle 
britiske ,fighters•. Dunlop's Kvalitet og 
NeJogtlghed ger sig gældende paa alle Om-

raader, enten det er krævende Krigsmate
riel til ,fighters, eller Dæk til Flyvemaski

ner I fredelig Passagerfart. 
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A/s DANSK SHELL 

VICKERS ~ARMSTRONGS -' 
• t ' , 

PRT8 
Pr. Aargang Kr. 11,00 
1c>r Nummer fJO Ør" 

LIMITED • 

ALFRED RAFFEL 
Aktieselskab 

S J VTND CHRIRTF.NRB'f 
BOGTRYKKERI & FORLAG 
Veøterbrngade 60 • Khhvn. v. 
Telt. 13.404 . Postgiro 2a.112' 





Saa komfortabel som en Rutemaskint 

til Sports- eller Undsætningsftyvning 

Aerocar bar Plads til fem Passagerer, der rejser saa 
komfortabelt som i en Rutemaskine. Fire brede Døre 
gør det lige saa let at sætte sig ind i Aerocar, som 
det er at tage Plads i en moderne Bil. Paa kortere 
Rejser kan der sidde tre Passagerer paa det rummelige 
Midtersæde, saa ialt seks Passagerer medføres. 

Alle Passagersæderne er lette at tage ud, saa Maskinen 
kan bruges til Transport af Fragt eller som Ambulance. 
I dette Tilfælde lettes Indladningen i betydelig Grad 
ved Brug af de specielle "Muslingeskal-Luger" agter 
i Kabinen. Disse Luger er Standardudstyr paa samtlige 
Modeller. 

Som Ambulancemaskine kan der flyves med to Baarer 
og en Sygepasser eller med indtil fire Baarer uden 
Sygepasser. 

Den mere end blot tilstrækkelige Lydisolering, den 
effektive Luftfornyelse og Kabinegulvets parallelle 
Stilling i Forhold til Jorden baade i Luften og paa 
Jorden sikrer sammen med det styrbare Olietryksun
derstel Patienternes Befordring i den størst mulige 
Komfort og med den mindst mulige Træthed. 

Vi modtager gerne Forespørgsler fra Agenter og For
handlere. Skriv efter vor illustrerede Brochure. 

THE. PORTSMOUTH 

PORTSMOUTH AVIATION LIMITED 
TELEGRAMMER : BALMURLUX 

~.,- THE AIRPORT, PORTSMOUTH, ENGLAND liilil PORTSMOUTH, ENGLAND 

186 



~ l!b U7 w ~ 
OFFICIELT ORGAN FOR -e 

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

DANSK MODELFLYVER UNION 

~r. 9 

SPARET - MEN 
IKKE FORTJENT 

INGEN vil i Dag bestride, at db!· 
le= være 8'11,nd For,mft i at spare. 

F01· 1Jt 11alutafa.ttigt Land e1· det 
npdvendig at overveje to Gange, illt
den Ordrer placeres i Udlandet, 1n1m 
der bpr spares paa de rigtige Stooei·, 
og grnndige Overvejelse1 1naa ikke 
gaa 'Ud 01Jer EvnFn til i en give11 
Sitlnation a.t 7, unne handlq hurtigt. 

I de dans7ce Sport.~flyve7clubber be-
7clages dl't i Dag, at i t virlcelig for
delagtigt Tilb'Ud om Kpb af 160 Pi
per Cup-Maskiner ikke lod sig ak
reptere, fordi Myndighederne ikkF 
mente at 7minne stille det relativt lillF 
Val11tabPlpb til Raadighed. 

Mas7ciner,ie ble·v af dl'n amerikan
s7ce Li1evidations7commission tilbudt 
danske Kpbere til 600 Dollars. Efter 
lstandsættel.~e og lndrrgistrering i 
Overensstmmnelse ?ned L11ftfarts
myndighedernes Krav, vilde det sige, 
at hver Mas7cine 7com til at koste i 
r1ans7re Penge 6000 Kr. 

De 11dbudte Sportsmaskiner blev i 
en Haande1Jending solgt andre Ste
der bl. a. i Bverige, og de dansk(! 
Bportsflyvere maa se sig om efter 
stærkt savnet Materiel andre Steder 
- og vel na1Jnlig til andre Priser. 

Nu kan det maaske siges, at en 
Anmodning om lndkpb af 160 Sports
fly1Jemaskillwr samlet har 1Jirket alde
les over1Jældende paa de be1Jilgenqe 
Myndigheder, men der ha1Jde 1!Bl 1Jæ
r(lt dB11 Ud1Jej at 1ial1!ere eller skære 
ned. Nu er Sit11ationen den, at Klub
bern,e allige1Jel skal søge Valuta til 
Maskiner mod passende MellB?nrum 
til BelØb, der ligger fem-seks Gange 
over drn Pris, .Amerikanerne tilbØd 
at sælge til. Det er det, man kalder 
at spare paa Skilling(ln og lade Dale
ren T'l/,lle. 

FLYV. 

September 1946 19. Aargang 

Det Land som ikke flyver -
bliv.er overfløjet!! -

siger sc§weizisli 'Ffgvergeneraf, - og Bcgweiz §ar faget 
oeffe Bfogan fif sig som 'llofrgli for sin 'Ffgvevifje 

Slæbemuklnen BUcker Jungmel1ter. 

I Schweiz kan man nemlig tale om Flyve
sind. En af de smaa Ting, der viser Fo1·

staaelse af, hvad Flyvesporten i alle sine 
Afskygninger er for et Lands luftmilitære 
og lufttrafikmæssige Stilling paa det inter
nationale Marked, er en Bestemmelse om, 
at enhver, der uddanner sig til Motorflyver, 
skal kunne bugsere et Svæveplan op. 

Men for at begynde med Begyndelsen saa 
har Vagn Jespersen, mellem Brødre Jesper, 
været en Tur i Schweiz som Repræsentant 
for Dansk Svæveflyverunion og set, hørt, 
lært og fløjet en Del. 

Det er ikke uinteressant at hØre om l!'or
holdeue dernede og i det følgende skal vi 
gengive nogle af hans Indtryk fra Rejsen. 

N aar man som dansk Svæveflyver kom
mer til Sverige, virker det hjemlige jo lidt 
smaat. N aar man sa.a kommer til Schweiz, 
opdager man, at man egentlig slet ikke ved, 
hvad Svæveflyvning er for noget. Saa stort 
føler man Springet, siger Jesper. Den sven-

ske Svæveflyve-In.struktØr Birger NilBBon, 
som ogsaa i Sommer har været i Schweiz, 
lægger en lignende Begejstring for Dagen; 
saa er der jo nok noget om Snakken. 

Som fØr sagt er Betingelserne for Svæve• 
flyvning ideelle i Schweiz, og naar Myn 
dighederne og Militæret lægger Interesse af 
positiv Art for Dagen, skal Resultatet jo 
næsten blive førsteklasses. 

I og for sig er det ikke billigt at flyve 
dernede, man kan maa.ske næsten sige tvært
imod. Den mere dagligdags Flyvning faat 
ingen Statsstøtte i stadig flydende Strøm. 
Det er hovedsagelig Uddannelsen, der støt
tes samt visse Træningsflyvninger og do. 
Lejre, hvor Militæret lægger en Del af 
Materiellet til, f. Eks. Bugsermaskiner, og 
der gives Tilskud til Rejseudgifter. 

Endvidere har Staten overtaget et stort 
Sportshotel og foreløbig bevilget 10 Millio
ner Francs paa dets Indretning. Dette lio· 
tel, som ligirer i Omgivelser, der er idell& 
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I Schweiz rr man gaaet bort fra Skole
glitlerne. Dru officielle Form for Uddan• 
11else er vetl Dobbeltstyring i Tosædet. 

'l'il Bugsermaskine bruger de Biicker 
.1ungmrister, og de Pr ved at gaa over til 
:tt rrstattr l:lhrbewiren med IIamprreb, som 
givrr rt mrre behageligt Slæb. 

Der fintles jo en Del srhweiziske Svæv<'· 
plan-Konstmktioner, men man blivrr allige
Yrl li<lt forlmvsrt, rnuu- man hører, at Mos
wey III kun ma:L flyves af særlig Udvalgte 
- det skyl<lrs, at clen er godkendt til selv 
<lPn ha:m1estr Kunstflyvning og· tlerfor ikkP 
maa mishandles i almindelig Flyvning. 

SvruveflyYP!'tllldannelsrn bliver i alle l\faa
clPr forPtaget mer1 MotorflyvuingPn som 
ll'orhillPdr, :for at Yirke som en sa:L gocl For
skole som muligt I Starten, først Pinden 
frem og· Iøfte Halen - derefter langsomt 
tr1rkke r1en i Luftrn, ikkr noget mecl Kava
lPrstm-t. Eftrr samme Recept skal enhver 
Lancling værr Halrlanding. 

I Schweiz er Start ved Hjælp af Flyvemaskine det mest almindelige - men det er dyrt. 

Schweiz er imiillertid ikke sig selv nok, 
<le er interesserede i et Samarbejde med 
Norden, og dette Pr ikke tomme Fraser Det 
lille tlejlige Land, som før havde central 
Beliggenhed mellem store, indflydelsesrige 
Lantle, er nu omgivet af sØnderslaaede og 
fattige Naboer og ser op paa de nordiske 
Lantle, som, om ikke uberørt af Krigen, -
saa dog paa March frem mod en god Stil
ling, Skulder ved Skulder, i det internatio
nale Sama1·bejde. De taler ligefrem om en 
»Nordisk FAI Blok<, som de er bange for 
at. komme til at staa udenfor i cleres i Øje
hlikket ret isolerede Stilling. 

for sauvel Svæveflyvning som en Række 
1mdre Sportsgrene, skal tjene som Hoved
,æcle for saadan Sport, Militæret har mere 
rlirekte Nytte af, og det er Meningen efter
Irnauden at investere 40 Mill. Francs i det. 

Man behøver ikke at yære Medlem af 
110gen Klub for at flyve i Schweiz. En
hver, der har sin Uddannelse, kan flyve 
alle de Steder, der svwveflyves. Alle Ud
gifter er lagt over paa Flyvegebyrer; dog 
Pr cler Rabat for Mecllemmer. 

At det ikke er helt billigt, kan man se 
ud af en Flyvning Jesper foretog. Den va
rede 1¼ Time og kostede 33 Francs, sva
rende til ca. 37 d. Kr. At det, man forstaar 
ved Svæveflyvning, er dyrt, behøver man 
jo imidlertid bare at rejse til Sverige for 
at konstatere. De mange, cler herhjemme 
stadig raaber paa hvor dyrt det bliver, maa 
lære at forstaa, at clet er dyrt, om man 
vil have noget ud af det - selv med Til
skud. 

Til Gengæld faar- man noget ud af en 
Flyvning i Schweiz. Det er ikke det hjem
lige ~Termik-Lotterispil«. Man kan flyve 
Hangflyvning, og naar man er træt af det, 
kredser man i Termikken. Hangflyvning i 
Schweiz er noget andet end her og i Sve
rige. Bjergkæderne er ligefrem hele Svæve
flyvelandeveje. Der er som Regel altid CJll 

eller anden, der gaar i den Retning, man 
Ønsker, og bærer den ene Side ikke - ja, 
sua gØr den anden det sikkert. 

En Svæveflyver, Jesper talte med, havde 
ikke Sølv C, han manglede Distancen, og 
da Jesper udtrykte sin: Forundring herover, 
fortalte han, at han f. Eks. een Gang havde 
fløjet 100 km; men hvis han var landet der, 
vilde Hjemtransporten have kostet lige saa 
meget som 10 Starter - saa han flpj hjem 
i l}en! 

Ved Flyvedage var det ikke usædvanligt, 
at Deltagere fra andre Byer kom flyvende 
Solo til Stedet i derns Svæveplaner, hvilket 
jo ogsaa giver et lille Indtryk af Forhol
dene, de har at flyve under. 

Under en Flyvning i Tosædet, kom Jesper 
ind i en Termik paa 6 sek/m og gav sig 
sejrsstolt til at kurve - men næh, flyv hen, 
hvor der er 4 srk/111, sagde Læreren; dN 
ligger den mrgPt berlrr. Naar der blev sagt 
saa<lan, ja saa skulde Variometeret staa li
met fast paa <le 4; det nyttede ikke, <le t 
var lige ved. 

En anden Gang kom han ind i 1½ m 
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Stigning og gav sig til at kurve - men fik 
omgaaeude Besked om at se at komme vi
tlere frem. 1½ m Stigning var ikke noget 
at spiltle Tiden paa. 

Til en schweizisk Svæveflyveuddannelse 
hører .foruden Kunstflyvning ogsaa Flyve
maskineslæb i mere ualmindelige Situatio
ner - f. Eks. i Skyer. Inde i Skyrn skal 
man saa lære et Styrt paa ca. 130 km/T 
i Slæbet. 

Udclmmelsen i KullBtflyvning begynder 
nede paa Jorden, hvor man faar Lov til 
at sidde paa en Stol og træne alle Styre
bevægelserne. Det er fuldstændig unødven
digt, siger Schweizerne, at spilde en Masse 
Tid paa det i Luften. Det kan lige saa 
godt læres paa Jorden. 

Naar disse Øvelser er overstaaet, kommer 
man saa over i Biicker Jungmann, og gen
nemgaar hele Programmet og saa til sidst 
i »Olympia«. 

Kunstflyvningsprogrammet er rPt omfat
tende med bl. a. Rygflyvning. 

De vil foreslaa, som den bedste Løsning·, 
at clam1ke Svwveflyverr kommer derned og 
af holtler en Fly,•elejr -, med schweizisk<' 
Instruktører, c1a dPt vil knibe for enkelte at 
f Ølge med i de alminc1elige Kursus. 

Deltagere i en saadan Lejr maa dog for 
clet første kunne klare sig paa tysk eller 
fransk, for det andet have gocl Træning -, 
og mindst Certifikat mecl »Slæb«, og for 
<let tredie en velspækket Tegnebog. 

Vi maa dog sætte alt incl paa at søge det
gennemfØ1-t. 

Hart-

TIi venstre ses Kurt Ris, Generalsakretar I dan 1chwolzl1ke Aeroklub. I »Olympia«, Caolmer, en af 
Schweiz' bod•te Flyvere, og til højre »Je•por«. 



Danskeren:, 
der forsynede Tito's Partisantropper 

:Jnferuiew mea fJeaeren af 'R.0.11.s 1Confor i 1<ø5en§avn. 

'lJirelifør 1fans V. 'Coffe 

D EN direktt> Passagprf)yvniug over do 
store O<'t>auer fra Amerika til c1et eu

·opæiske Kontinent, til det fjerne ø ~ten, 
,\frika og norc1over til de skandinaviske 
Ho,-cdstæc1er er t>ft-PrhaamlP11 g'let1r11 im1 
Hom naturlige Foreteelser i den daglige 'l'il
•ærelse. 

Vi styrter ikke ud til lfostrup Lufthavn 
fo r at sr Rntrflyvercn fra New York lande, 
lige saa lidt, som nogen helt uopfor,lret ta
ger Opstilling pan Hovcdbanegaardeu hlot 
fo r at ,•ære VirlnP til J'ylla11dsckspres.qens 
Ankomst. Alligevel er der clog maaskc no
get ved Flyvning og de lange Luftrrjsrr, 
som for rn Stund kan rh-e os ud af Øje
hlikkets Mcclitation. 

Det ses ikke sjældent, at en eller anclen 
stanc1ser op ved c1et nye Luftfartscentrum i 
Dagmarhus, albuer sig gennem Trængslen 
foran Det danske Luftfartselskab og kaster 
et nysgerrigt Blik gennem Vinduet til Anw
rican Overseas Lines Booking Office. En 
amerikansk Forretningsmancl staar maaske 
netop henslængt vecl Skranken og heorc1rer 
to Pladsrr til San Francisco med sammr 
Selvfølgelighed, som clrejedr det sig om et 
Trip til Helsingør. 

A111eriaa.11. 011ersuas Line,~ med den gyldnP 
flyvemle Ørn i sit Bomærke A.O.A. er en 
meget betydningsfuld Afdeling inrleufor en 
a,f Amerikas største Luftfartskoncerner 
.+ml'rican Avrlitnes System. 

Rederi og Luftfart. 
Oprindelig etart:et af Dampskihsrrderict 

.fot t rican, Ezport Line,~ gik Selskabets stu1•p 
firemotorers Flyvehnade »Flying A<!CS« nn
rler Krigen i fast Fart over Nordatlanten 
til Foynes i Irland og knyttede de vig tige 
Trnnaportforbindelser med England og 
Kontinentet. Sommer og Vinter gik Maski
llPl'IH' planmæssigt paa deres non stop crui
srs over Atlanten indtil Efteraaret 1!)45. 
Til dette Tidspunkt havde dot været kom 
merciel Flyvning, men nn fik SPlskahrt. 
Koncession pan. Passagertrafikcn til Euro
pa, og de eleguntP og luksuøst udstyrede 
Skymastcr DC4 orobrNle L11ftlinie11w. 

Nu forlangte C.A.B. - Ci·vil ~lt>ro11a 11-
tic.~ Boa;rds - der rrpræsrntere1• U.S.A. 's 
Luftfo,rtsmyndigheder, at Luftfartens In
teresser udskiltes fm Rederiernes, og t o 
store Selskaher blev slaaet sammen 1m1ler 
Na,'11et A111rrican Airlinl',~ Sysfom, hvoraf 
som nævn t A.O.A. er en shl'rkt integ-rerrn 
cfo Del. 

Amcricau Airliues System c1ækker i Dag 
Stateme mod Vest til Los Angele11, mod 
Sycl til Mexico og har , igtige Skærings
punkter paa Flyveruterne mod Øst og Nord 
i Philadelphia, WW!hington, Chicago og De
troit. Det drejer sig om et Omrnnde med 
henved 50 Millioner MennPSker, og llYert 
3. Minut starter og lander en af Koncer
nens Maskiner paa La Gunrc1ia Ficld ved 
New York. Det fortæller lidt om, hvilken 
sikker Position Luftfarten har erobret i 
rnrc Dages Amerika. 

København erobrer sin Position. 
Da A.O.A. den 1. Februar 1!!46 kunde 

sende den første Skymaster - Flagship 
Scamlinavia - til København, Oslo og 
Storkholm, antog man i U.S.A., at det over
vejende skam1iliaviske Passagerantal maatt.e 
komme fra den svenl'ke HoveclAtad, og ilet 
\!.wide derfor synes naturligt at tildele Sve
rige cle flestr r1isponihle Pladser i Atlanter
luwsmaskinerne. 

Udviklingen viste hurtigt et noget andet 
Resultat, og efter E'Il stac1ig voksende Til
strømning til Kontoret i København har 
Selskabet 1m inclrettet Pladstildelingen i 
Ornrensstcmmrlae mrt1 c1rnne Kendsgerning. 
Alligevel er alle Maskiner fuldt optng·et 
flere Maanedor frem i Tiden. 

En Arv fra det berømte Texas-Korps. 

Lederen af A.O.A. 's Kontor i Køben
havn er Dansk-Amerikaneren Major Hans 
y_ Tofte, c1er for sine Fortjenester under 
Krigen og uforfærdede Indsats for de Al
lierodr hl. a. har fane t den ltØje amerikan
ske Orden »The Legion of Merit«. 

Major Tofte var blandt de Danske, dt>r 
straks vrd Krig·rns Begym1else valgte at 
gØre en Indsats under allieret Flag uanset 
Udviklingen hjemme. 

Han fik en Kommando i Østen, de1tog· i 
de første heftige Kampe om Burma og var 
blandt de sic1st,p britiske Tropper, der naa
rde ud af Singapore inden Japanernes Ind
tog. 

'E'ra Kampplauserne i Østen lykkedrs det 
Tofte at naa over til Amerika, ln-or han 
udnævntes til Kaptajn i »the rangers< cle 
amerikanske SpPCial Forces og Faldskærms
tropper. N1Lvnct »the rangers< er en Remi
nicens fra c1et hcrømtc ridende Politi i 
Texas , hvis Beclrifter r1annecle r1en virke
ligr Baggruml for wild west Filmenes til
juhledc Drnngrhelte Buffalo Bill, Tom Mix 
O- s. v. DP OpgaYcr Major Toftr ~idrn som 
aktiv Offi rrr i Midt1rllmvsumrnaclct, i 
:b'mnkrig, Itnlirn og· Tyskland kom ud for 
w1 r ikkP minclrP spæur1Pmlr, ,lristige og 
farefulde end <le dramatiske Scenc1·, Pli 

umetikansk UrPjchogsforfatter forstod 1Lt 
fua frpm paa Lær:rr uet. Det krævede !'ær
lige EYner at være Officer i »the rangers«. 
og hrr var Instruktøren ikke med i Bag
gnmdr n til at give Rand og Vrjledning. 

Forsyninger til Tlto's Partisaner. 

I Pn Uagshefaling nævnes Major Tofte 
specirlt i :b'orbiudelse mPd fremmgendc 
<lygtig Indsats under Kamphandlingerne i 
Mirldellmvet og Italien. Sammen mecl to 
n,uc1re amerikanskp Officerer lykkedes det 
ham at organisere Pil Forsyningslinie over 
Adriaterhaw t :tlm Italien til Tito's Parti
sanstyrker i ,Jugoslavien. Under Toftes Le
c1eli!e hleY Partisanrrne planmæssigt forsy-

Major Hans V. Toft•• 

net med Vaaben, Ammunition, Dieselolie, 
Benzin og Forbindsstoffer. 

Tyskerne gjorde alt for et faa dennP 
·dgtige Forsyningsrute standset, men uan
set Spionage, U-Baadsindsats og Flyvema
skiner og hensynsløse Bombardementer, 
lykkedes det for Tofte og hans Folk at 
bringe flere Tusinde nye Partisaner, rekru
teret blandt Jugoslavere i italienske Kon
centrationslejre, til Marskal Tito's Hoved
kvarter og bringe saarede og syge Soldater 
tilbage. Det var en Indsats, som man for
stod at vnrclPre paa højeste Stecl. 

Det er derfor næppe nogen Tilfælclighed, 
at man valgte netop denne Dansk-Ameri
kaner til c1en ansrnrsfulde Leclerpost i KØ
benha,'11, hvor han i rigt Maal har Brug 
for sit organisn toriske Ta!Pnt. 

Flyvebaade og Landmaskiner 
i Atlanttraflken. 

For at hØre lidt om Amerikanernes videre 
Planer for den skandinaviske Atlanttrafik, 
opsøger vi Direktør Toft,p i det nye Luft
fartscentrum i Dagmarhus_ 

Direktør Tofte er i sin Optræden lige 
Dele Forretningsmand, Selskabsmenneske 
og allieret Officer. Trods Travlhed naar , i 
at veks!P et Par Bemærkninger. 

- Deres Selskab begyndte i sin Tid At
lanterhuvstrafiken mec1 Flyvebande. Har 
saadanne Maskiner mistet c1eres Betydning 
i Dag i Forholclet til Landmaskinerne7 

- I væsentlig Grad ja, svarer Direktør 
Tofte. Med de driftssikre og komfortable 
Landmaskiner vi nu kan betjene os af, tr'lr 
jeg ikke Flyvebandene fnar nogen væsent
lig Betydning i Passagertrafiken over At
lanterhavet. 

I det fjerne Østen c1erimoc1 har FlyYP
haadene endnu praktisk Værdi, idet man i 
udstrakt Grad kan land paa Floder og L1L
guner, 

Stratocrulsers i Kastrup til Foraaret, 
- Hvad bliver Skymasterens Af1Øser9 
- Utvivlsomt Yil Yi tage Springet di-

rekte til de nye Boeing Stratocruisers. DP 
tager 60 Passagerer over Atlanterhavet og 
kan opnaa en Marchhastighecl af omkring 
500 km i Timen. Det skal ikke være nogen 
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Paa Tegningen se• lndflyvnlng•feltat øg Atombomben• Bane øver Blklnl•Atøllen med de død•dømta Slagskibe, Kryd•ere øg Hangar•klbe 
fordelt I Lagunen, 

D E vældige og fantastisk kostbare For
beredelser til AtombombcforaØgene 

ved Bikini hensatte en let paavirkclig Men
neskehed i den frygteligste Spænding. Fra 
Pnkelte Sider hævdedes det, at man maatto 
vente de alvorligste Kædereaktioner med 
Na.turkatastrofer i Følge. 

Saa voldsomme Ting skete heldigvis ikke, 
men da Major W. P. Swancutt fra sit >fly-

Hemmelighed, at jeg glæder mig til at vise 
Danskerne denne store Trafikmaskine i Ka
strup Lufthavn allerede til Foraaret næste 
Aar. 

- Kan Stratocruiserne ikke lande i 
Kastrup med de nuværende Startbaners 
Lrengde1 

- Jo, det kan de, men af Sikkerheds
hensyn vil vi ikke faa Tilladelse til at lan
de med Passagerer fØr Startbanerne har 
den rigtige Længde, og det vil sikkert være 
i Orden i Begyndelsen af 1947. 

- Vil Vinteren faa Indflydelse paa Ru-
1 cflyvningen over Atlanterhavetf 

- Det er der ingen Grund til at tro. Vi 
fløj baade So=er og Vinter i fast Tra
fik. Tværtimod regner jeg givet med, at vi 
til Vinter kommer op paa toogtyve Flyv
ninger om Ugen over Atlanten. Der bliver 
tre ugentlige Flyvninger alene til Skandi
navien, to paa Ruten New York-Køben
havn-Stockholm og een Flyvning New 
York-Oslo-Stockholm. Hertil ko=er 
yderligere en Fragtrute ugentlig. 

Et direkte Spørgsmaal, 
Set fra et Konkurrencesynspunkt, 

hvorleµes ser Amerikanerne paa de skandi
naviske Selskabers Atlanterhavsflyvning, 
som nu ko=er i Gangf 
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\ ende Slagskib« kastede Bomben den 1. 
Juli iagttog man kort efter en radioaktiv 
Eksplosionssøjle paa ca. 20 Kilometers Høj
de. 

Det er i denne Forbindelse interessant at 
erfare, hvor sikkert man var i Stand til at 
fjern-radiostyre Observations-Flyvemaskiner 
ind og ud gennem Aktionsfeltet. Kun en· 
kelte Maskiner gik tabt, medens Største-

SpØrgsmaalet er stillet direkte, og Di
rektør Tofte tænker sig om i Brøkdelen af 
et Sekund. 

- Der vil, siger han og man aner Diplo
maten bag Forretningsmandens Svar, na
Ln rligvis altid være en vis Konkurrence til 
Stede, men en absolut fair Konkurrence. Vi 
i A.O.A. er kun interesserede i at bevare 
clet bedste Forhold til de skandinaviske 
Selskaber, og jeg tvivler ikke et Sekuncl 
paa, at det skal lykkes os, slutter Direktør 
Tofte. w.n.h. 

Pragtfuldt Svæveplan til Salg 
Paa Grund af vor Plyveklubs daar
lige økonomiske Stilling sælges 
et fabriksbygget Overgangsplan 
ved hurtig Handel for Kr. 1.650. 
Diverse Papirer forefindes. Nær
mere Oplysninger ved Billet mrkt. 
N. F. Nr. 9 til FLYV, Vesterbro
gade 60, Kbh. V. 

tleleu med stor Præcision vendte tilbage til 
Rasen i god Behold. 

Overalt i Amerika arbejder man nu med 
.\.tornresultaterne som Baggrund for videi;i
skabelige Forsøg. Det hævdes bl. a., at man 
i det amerikanske Luftvaaben nu vil for
søge at anvende Atomenergien i propel 
drevne Aeroplaner. 

NOTER 
For at bekæmpe Malarias-mitte i Berlin 

har Amerikanerne i deres Zone indsat Fly
,·rmaskiner, hvorfra man spreder det in
scktclræbende Middel DDT ud over Myg
genes Yngleomraadcr i Ruinerne, Bombe
kratere og Søerne. 

I Pressans Tjeneste er Flyvemaskinen 
ikke noget ukendt Fænomen, men den ame
rikangke Bladkonge William Hearst har nu 
lanceret en ny Ide - det flyvende Redak
tionskontor. 

Hearst har indrettet en Privatmaskine i 
fuld Overensstemmelse med de tekniske 
Krav til en moderne Bladredaktion. Maski
nen skal bl. a. benyttes ved Inspektionsrej
ser til Koncernens forskellige Blade. 

En »Bristol-wayfarer« vakte i Begyndel
sen af Maaneden betydelig Opmærksomhed 
i Kastrup Lufthavn. Den var fløjet hertil 
af DDL's Skymasterpilot Poul Jensen og 
blev i Lufthavnen demonstreret for DDL 
af de britiske Fabrikere Direktør Mr. Ra.w
buttom og i Overværelse af en Række en
gelske og danske Sagkyndige. 



i Driftsomkostninger 
i Vcdligeholdelsa 
i Udstyr 
ØKONOMI er Alfa og Omega i "Bristol" Luftfar
tøjerne Freighter og Wayfarer ... Økonomi i Drifts
omkostninger og Økonomi i Vedligeholdelse og 
Udstyr. Disse Luftfartøjstyper bevirker, at Godsfor
sendelse ad Luftvejen ogsaa prismæssigt er konkur
rencedygtige, og Industrien kan derfor med Fordel 
anvende dem til Transport, saaledes at endnu større 
Kredse gør Brug af Lufttransporten. Prøverne er af
sluttet, Fabrikationen er i Gang og Leveringerne 
paabegyndt. 

THE BRISTOL AEROPLANE COMPANY LIMITED, ENGLAND 
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Brandmandskabet alarmeres. 

Helikopteren nærmer sig Brandstedet • .• 

. . . og lander llge i Nmrh• den. 
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#ehkop~ 
i Amerikas Hverdag 

I Ame1ika er Intrrrssen for Ifolikopf Pr
.l'lyYningen i riwlllle U,hikling. De Lo 

store .ffc>likoptPrfahriker »Bell« og »Sikor-
11ky« arbejder nu næsten uclp]ukkem1P paa 
<let te Felt og fra hele U.S .• \.. strømmer 
Forespørgsler og Ordrer ind. 

I Los Angeles er man i Fn:ml meil at 
uclhyg·ge Helikopterforhindelse til hPnvecl Pt 
luth·t HunclrPdP Byer og· DistriktPr i Om
<'gnPn nwcl tlPt Formaal af clist-ribunP Lu.ft
postPn fm CPntmlflywplacli;Pu l_Jaa kortrst 
mulige Tid. Ogs;m nmngP Ilutcller bygg·er 
uu »Koptertage« paa Byguingernr og '.llmm
Sclskabcr vil oprette HclikoptprforbiuclPlse 
Ira Ryrrne til de store LufthaYnP i StedPt 
for Busser. 

Paa mange forskellige Omraader ,·il He
likopteren i stadigt stigenclc Omf:uig· blivP 
sat incl i clen praktiske Hver<lag. Det er 
ikke uden Interesse at Prfarr, at Ameii
kanerne mrcl Hehl sætter ilelikopteren ind 
ovrrfor Phu1tagebrmule. Swrligt ucldanuede 
Hclikopter-Bmmlmwml er i Stand til at 
rPtlcle uma:Hlelig·p VrPrdicr, som udc11 en saa 
pffrktiv og- hurtig Imlsats maattc gaa tahf 
for Samfunclet. 

:t\Iaa.ske Yar <l<'t en Idr Pli Gang at ud
vitlP Lanclhrtmlha'SIIPr med pt IIelikopter
hol,l. Hvor nmu nu Pr Timer om at uaa frpm 
mPtl Rilcr acl vanskPlige Bh-Pje til en hucn
clPmlP l-faanl, vil llct være muligt straks aL 
lokalisere Rranclsteclet fra Luften og naa 
frc>m pa:i Minutter. Ogsn:L ved store I!PdP
brande rna:Ltte IIelikoptcrbranclvæsen kunue 
imlsættll" 

* 
Hosstnaende tre Billeder \'iser Helikopteren 

i Arbejde under en Plantagebrand. Paa det 
øverste Billede er Mandskabet blevet alar
meret og skynder sig om Bord, medførende 
de mest moderne kemiske Slukningsmidler. 

Paa det mellemste Billede er Helikopteren 
naaet hen owr Brandstedet, og nu kan den 
enten blive i Luften for pr. Hadiotelefon at 
vejlede det Slukniogsmandskab, som er kom
met korende, eller den kan - som vist paa 
underste Billede - lande lige i Nærheden 
af Brandstedet, hvorefter de lire ombord
værende straks kan gaa i Gang med Sluk
ningsarbejdet. 

Helikopteren medfører fire Mand, h\·oraf 
de to har Plads i Iiabinen, mens de to andre 
har en magelig Liggeplads i et »Net« paa 
Siden af Luftfartøjet. Der find es een »Ligge
plads« paa hver Side af Luftfartøjet, og disse 
to Pladser kan i givet Fald ht'nyttes til 
Transport af saarede. 

Læs i næste Nr. af FLYV om 
Helikopterens Udviklinghistorie . 



AIERICAN AIRLINES SYSTEM 

Alle Oplysninger om Billetter 
og Reservation I Rejsebureauer 
og: 

.AMERIC.AN OVERSE.AS .AIRLINES 
Dagmarhu• • 12 Ve• tre Boulevard • København V, 

TU.: Palm 5982 . 6392 

3 ugentlige direkte Flyvninger 

SKANDIN AVIEN-U. S. A. 
med "Flagship" til alle vigtige Byer 

i De Forenede Stater og Mexico, 

med Tilslutning til Flyveruterne 

paa Sydamerika. 

Rejsetid København-New York 
mindre end 24 Timer med Ame
rican Airlines effektive Service, 
som er opbygget ved mangeaarig 
Erfaring baseret paa 12000 Flyv
ninger over Atlanterhavet. 

Oplag: 

12 000 

f LY Vs stigende Oplag er en god Maalestok for den 
store Interesse, der er for Flyvningen i Danmark 
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1000 
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6000 
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7000 
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8500 

1946 
10.500 EN ANNONCE I FLYV 

er derfor sikker paa at bl lve læst af et 
vaagent og positivt indstillet Publikum. 

TAL MED OS 
om Avertering, hvad enten det gælder en 
lille Rubrikannonce eller en løbende Aver
tering for Deres Fabrikata - begge Dele 
betaler sig I FLYV. 

RING TIL CENTR. 13.404 

el ler skriv ti I 

Annonceekspeditionen 

FL YV's FORLAG 
EjVIND CHRISTENSEN 

Vesterbrogade 60 
København V. 
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"BRISTOL" WAYFARER PAA BESØG I KØBENHAVN 

B RISTOL Aeroplane Co.s Type 170 har 
i Slutningen af August besøgt Køben• 

huvn paa sin Rejse til de tre skandinavi
ske Hovedstæder. Luftfartøjet, som l1lev 
anvendt til denne Demonstrationsflyvning 
var en ændret Udgave af Typen Wayfarer, 
idet Halvdelen af Kroppen var indrettet til 
Passagerkabine og Resten til Fragtrum. 
»Type 170« leveres, som tidligere omtalt i 
FLYV, i to Udførelser: Wayfarer med 
Plads til 32 Passagerer, og Freighter bereg 
net til Befordring af 4½ Tons Gods. 

Wayfarer ligner slet ikke nogle af de un
dl'e Trafikflyvemaskiner, som i Øjeblikket 
anvendes paa de skandinaviske Luftruter; 
den er et hØjvinget Monoplan, Kroppen er 
st01· og fyldig, og den er ikke udstyret med 
indtrækkeligt Understel. Men alt det hal' 
sin særlige Grund. Wayfarer har faaet sin 
nuværende Skikkelse efter aarelange Un
dersøgelser og Overvejelser og efter de Er
faringer, der er blevet gjort i Krigsaarene. 

Wayfarer er konstrueret til Befordring 
af Passagerer og Gods over Distancer, der 
ligger mellem 150 og 800 km. Det faste 
Understel i Forbindelse med hele Luftfar
tøjets solide Konstruktion gØr det muligt 
at starte og lande paa mindre gode Flyve
pladser, ja - det kan anvende de saakaldte 
>Airstrips« (impI"Oviserede Landingsbaner 
af Metalnet) under Forhold, hvor intet an• 
det moderne Luftfartøj kunde gøre det. 
Der er god Plads i Kroppen paa Wayfarer; 
i Virkeligheden kru1 den rumme ca. 50 pCt. 

Brl•tol Wayfarer er elegant udstyret. Den har Plad• til 32 Passagerer, 

mere end andre Luftfa1 tøjer med en til
svarende Motorydelse. Desudtn er den mc• 
get økonomisk i Drift og Vedligeholdel~e 
- og anvendelig til mange forskellige For• 
maal. 

Transport af levende Kvæg 
pr. Flyvemaskine. 

Som Fragtmaskine er »Type 170« (eller 
>Freighter« i dette 'l'ilfælde) enestar~de, 

tlels paa Grund af det store Lastrum, der 
er til Raadighed i Kroppen, og dels fordi 
lnclladning og Losning af Gods kan fore• 
gaa med den største Lethed. Kroppens Næ• 
se bestaar af to store Lemme, der kan slaa!l 
paa vid Gab, saaledes at man kan udnytte 
hele Kroppens Bredde under Indladningen 
(og Losningen), og Gulvets Højde fra Jor
den svarer til Ladet paa en Lastvogn, saa
lcdes at Godset uden større Vanskeligheder 
l,:m læsses direkte fra Vogn til Luftfartøj 
og omvendt. 

J Laudbrugslande har Typen uden Tvivl 
en stor F1·emtid for sig. Den kan anvendes 
I il Pudring af Markarealer med Giftstof• 
l'er for Udrydc1else af skadelige Insekter 
- og den kan anvendes til Transport af 
lrvende Kvæg. I rle Tilfælde, hvor det f. 
Eks. drejer sig om at faa transporternt 
Udstillingskvæg til Dyrskuer, vil Bristol 
Freighter kunne gØre dette meget bedre og· 
langt hurtigere end noget anc1et Transport
midc1el - og samtidig vil c1e firbenec1e 
Passagerer unilgaa lange og besværlige 
Hejsrr mrc1 Jembaue eller Skib. 

Bristol Freighter er ogsaa veleg·net som 
rt flyvende Udstillingslokale for f. Eks. 
DamP· eller Herrekonfektion, og c1er Pr 

Plac1s nok i c1en selv til store Prøvekollek
Lioner. 

Godset kan laue• direkte fra Laotvognens Lad Ind I »Frolghter«en• La• trum, 

I Mineegne, der som Regel er beliggenile 
langt fra alfar Vej, kan Bristol Freighter 
sørge for hurtige Tilførsler af Forsyninger, 
Materiel, Proviant, og· hvis det skal være, 
kan den indrettes som et flyvende Værk• 
stedslokale. Anvendelsesmulighederne er 
,mm sagt mange, og naar man yderligere 
I ager de meget lave Driftsomkostninger (ca. 
55 Øre pr. kg pr. 1000 km). i Betragtning, 
Pr det ikke saa underligt, at Bristol Aero 
plane Co. regner med et meget stort Salg 
af sin nye Fragtflyvemaskine. 
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KVALITET 
saavel i Konstruktion som i Fabrikation kendetegner KZ Ill. 

Skoleflyvning er vel den haardeste Prøve paa et Luftfartøjs Kvalitet 

og Holdbarhed. Haarde Landinger og intensiv Drift stiller store Krav til 

Materie I let. 

Efter 1000 Timers Skoleflyvning med en KZ III paa mindre end 4 

Maaneder viste en omhyggelig Inspektion af alle vitale Dele - f. Eks. 

Understel, Styreflader o. I. - at KZ III havde bestaaet Prøven med Glans. 

Alt var som nyt. Ingen Udskiftning af Dele var nødvendig. 

Derigennem betyder Kvalitet Økonomi for Flyveklubber, for Er

hvervsflyvning og for Privatejere. 

SKANDINAVISK AERO INDUSTRI 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 K Ø B E N H AV N 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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Hans Eksempel 
vil blive husket 

Det 29. Vic::toria Kora til R.A.F. tilfaldt 
Sqn. Ldr. L. A. S. K. Sc::arf 

I ni og tyve Tilfælde er Englands højeste 
Udmærkelse - Victoria Cross - tildelt 

Flyvere i Royal Air Force for uforfærdet 
og dygtige Indsats under Krigen hedder det 
i dot engelske >Flight«. 

Dot sidste Victoria Kors til R.A.F. det 
29' tilfnldt Squadron Leader .Arthur Stew
rart King Scarf fra den 62' Squadron. 
Scarf mistede Livet i Kamp med en over
legen og talstærk japansk Jagerstyrke, men 
hans Død er samtidig et sraalende Vidnes
byrd om dot Mod og den hØje Moral, der 
besjælede disse Folk fra den anden Ver
denskrig. 

Scarf var med en forholdsvis beskeden 
Styrke stationeet i Malay med det Formanl 
at standse den hurtige japanske Fremmarch 
i December 1941 mod de engelske Stillinger. 
Den 9. December blev alle til Raadighed 
stanende J.1,fo.skincr fra R.A.F. Basen i But
terworth beordret til at deltage i et Dag
angreb mod den forreste japanske Opera
tionsbase. 

Netop som de mange Maskiner var ved at 
starte, satte en stor Styrke japanske Jagere 
og Dykbombere ind med et voldsomt Dyb
deangreb paa den engelske Flyveplads. Alle 
R.A.F. Maskinerne blev tilintetgjort med 
en eueste Undtagelse - en Blenheim Bom
ber fløjet af Sqn. Ldr. Scarf. Faa Sekunder 
inden det japanske Lynangreb var han selv 
startet fra Pladsen og lao. nu med sin Ma
skine og cirklede i Luften over de japanske 
Angribere. 

Vel vidende at en .Aktion mod Fjendens 
Base med en enkelt Maskine vel ikke vilde 
betyde stor Ødelæggelse af Maalet, tog Sqn. 
Ldr. Srarf alligevel den Besutning at gen
nemføre den beordrede .Aktion. Det vilde i 
hvert Fald betyde noget moralsk for hans 
Kammerater, som nu nede paa Pladsen og i 
Skæret fra de brændende Maskiner maatte 
være hjælpeløse Vidner til den frygtelige 
Ødelæggelse. 

Sco.rf satte Kursen mod den fjendtlige 
Base, gennemførte ene Maskine .Aktionen, 
men blev dødelig saaret i Kamp over Maalet 
med de japanske Jagere, som antog den 
enlige Blenheim-Bomber for et let Bytte. De 
regnede imidertid ikke med R.A.F. Folkenes 
Dygtighed, og de fleste af dem fik aldrig 
senere Lejlighed til at ll.llStille Betragtnin
go i den Retning. 

Trods dødeligt saaret fortsatte Scarf 
ufortrødent den ulige Kamp, dykkede og 
steg med sin tunge Maskine og hvirvlede 
sig til sidst ud af sine Forfølgeres Bn.ne. 
Tilbage til Basen var han dog ikke i Stand 
til at flyve, men han gennemførte en Nød
landing ved Alor Star, uden at hans Mand
skab fik en Skramme. 

Den saarede Flyver blev naturligvis straks 
bragt til Hospitalet, men han døde kort 
efter. I Dagsbefalingen hed det: 

- Sqn. Ldr. Scarf udviste den størs,e 
Tapperhed i den ulige Kamp med en over
legen Fjende, og hans straalende Eksempel 
pna Selvopofrelse vi blive husket til sene 
Tider. 
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Fine Flyvninger i København 
E T ualmindelig godt Termikvejr Søndag 

den 11. Aug., forblev ikke ubenyttet 
nf Klubberne i København med Omegn. 

0hr. ZØylner havde fra Værløse Flyve
plads en Babyflyvning paa ca. 2 Timer. 

Og fra Lundtofte flØj >Graf« 1 Time 
og 15 Min., og >Jesper« 58 Min., begge 
ligeledes i Baby. 

Sportsflyveklubbens to >Olympia« Planer 
el' nu lovet fra England i Sept. Maaned. 
Men Klubben har indtaget det Standpunkt. 
at ville so dem, før man tror paa noget. 

* 
NYT fra DDL 
Da PostbuØrgel8en. efter Branden, paa 

paa Lillebæltsbroen, for nylig blev besvær
liggjort et Døgn, anmodede Postvæsenet 
DDL om at tage en Del Post fra Jylland 
med til Hovedstaden. Efter Aftale tog 
Aalborg-Maskinen den vigtigste Del af 
Postsendingen med. 

Der,, )1. A11,g'U8t aabnede DDL de nytJ 
Ruter til Prag og Bruxelles. Der flyves ef
ter Planen til Bruxelles Tirsdag og Tors
dag med Afgang fra København Kl. 13,15 
og Ankomst til den belgiske Hovedstad Kl. 
16,25. Til Prag flyves Mandag og Lørdag 
mod Afgang fra. Kastrup Kl. 11,35 og An
komst til Prag Kl. 15,20. I begge Tilfælde 
returnerer Maskinerne samme Dag. 

ForaldeJ>Wedet 1 

Fra Flyve•tmvnet I Aarhu• , Aarhu-Bal>yen gaar 
Ind for L1111.dblg, I Forgrunden 11Polytteme«• BaJ>y. 

Indien havde ikke 
godkendt Danmark 

Et Forbehold mod Danmark som Med• 
underskriver af den Internationale Luft• 
fartsoverenskomst under Krigen hævet 

I FØige et Telegram. fra Waahington har 
den indiske Regering nu officielt aner

kendt Danmark som Medunderskriver af 
den internationale Luftfartsoverenskomst 
ved en Note til det amerikanske Udenrigs
ministerium. 

Denne meget betydningsfulde Luftfarts
overenskomst blev indgaaet allerede i No
vember-December 1944 i Chicago, og Mini
ster Kauffmann var Underskriver for den 
danske Regering. 

Imidlertid mente den indiske Regerings 
Repræsentant ikke paa dette Tidspunkt af 
Krigen at kunne anerkende Danmark som 
Medunderskriver uden Forbehold, idet Mi
nister Kauffmann var uden direkte Kontakt 
med Danmark. 

Forholdet er ikke siden blevet rettet offi
cielt trods Danmarks senere Berigtigelse af 
Minister Kauffmann 's Underskrift, og da 
vi spurgte Luftfartsvæsenets Direktør Knud 
Gregersen om Aarsagen udtalte han: 

Det glæder mig at høre, at den indiske 
Regering nu har trukket sin Reservation 
tilbage. Da jeg selv for kort Tid siden del
tog i Luftfartskonferencen i Montreal, 
blev jeg opmærksom paa Forholdet og 
spurgte den indiske Delegerede, Sir Fre
derick Tllymes, om Aarsagen. 

Sir Frederick Thymes beklagede at den
ne Formalitet endnu ikke var bragt i Or
den og gjorde straks telegrafisk Forestil
linger overfor sit Lands Luftfartsmyndig
heder. Jeg er derfor glad ved at høre, at 
Henvendelsen har bragt Sagen ud af Ver
den, slutter Luftfartsdirektøren. 

W,'11,,h. 

MØll.VIGS BITTERMANDEL 

En Svaveflyvor fra Aarhu• har varet aaa høJt oppe, at han kom ud for l1dannel•er. 



DEN 

Storbritannien fører paa 
de reaktordrevne Flyvemaskiners Omraade 

l!n l!skadrllle Oloster Meteor IV Jagere. Hver af dem er udstyret med 
to Rolls Royce Derwent Turboreaktorer. Verdenshastighedsrekorden 
paa 975 Kilometer I Timen blev sat med et saadant Luftfartøj. 

Sir Charles A. Parsons konstruerede den første Skibsturbine i 1884, og hans Pioner
arbejde fortsættes af de britiske Luftfartsteknikere. 

Storbritannien satte en ny Verdensrekord for Hastighed paa 975 Kilometer i Timen 
i 1945 med en af Royal Air Forces Standardjagere, der blev drevet frem af Turbo
reaktorer. 

Fra andre Lande er der allerede indløbet Bestillinger paa britiske Militærmaskiner med 
Turboreaktorer. Disse Ordrer beløber sig til adskillige Millioner Pund Sterling. 

Paa den civile Lufttrafiks Omraade kan Luftfartselskaberne og de rejsende med Tillid 
se hen til de britiske Flyvemaskinefabrikker, som fuldtud vil vide at udnytte denne 
nye Fremdrivningsmetode til de Trafikmaskiner, der nu er under Bygning. 

BRITISKE FLYVEMASKINEINDUSTRI 
MI;DDELELSE FRA THE SOCIETY OF BRITlSH AIRCRAFT ONSTRUCTORS, LONDON, ENGLAND 

197 



Sportsflyveklubben 
i fin Fremgang 

1lenveo 100 nye etever 
unoer 'llooannefse 

n_ ENNEM rle i;idste M1uu10cler har man 
U præsteret en ganske overonlentlig 
Pnrrgisk Indsats i SportsflyvrkltthhrnR 
l~l.rvcskolr. ~fecl rlPn fØl'litr KZ III-Maskine 
har mau indtil nu flØjet 700 Timer. 

Dr f!P!!lo ni' Klubhrns >gamle Fl,FO l'P(( 
lrn r i ,len 'l'id genorh vcrvet deres Ccrtifi 
lmt. ug hcm ccl cl, lille llnnclrrcle nye Elrver 
Pr i fuldt Sving mrd Undcrdsniugen. 

()pt· mr ikke ndcn berettiget Stolthed, 
at, A.s11ura1HlØr Thomsen vrd en Pressede 
moustrntiou Kastrup Lufthavn, viste 
8portsflyvrklubhens Materiel frem. I den 
rnmmeligc Hangar stod 2 KZ III 'cre og :l 

-"-nstcre, og de er pua Vingerne nrcst!'n 
lnrr rneste Dag med Klnhheus Instruktø
rer, cle fire R.N.A.F.-Flyvc1·c E. I nfelcl, 
Lrif Olsen, Prr Stig Nielsen og H . P et L•r

M'n pna clen ansvarlige Sicle af Dohbclt-
8tyringen. 

J<.:fter Demoustratioucn paa ,Torden hlcl' 
drr Lejlighed til en »PrØl'etime« i Luften. 
8nmmen med Instruktøren Leif Olsen var 
FLYV'a Medarbejder paa Yiugerne i en n.f 
,le smaa hurtige Auster. 

Sportsflyveklubben har nu syv 
Skolemaskiner. 

llfan er ikke fri for at vrorc 0 11 Smule 
1111poncrot over disse smaa Maskiners Man• 
Øuecl,l'gtighei!. Selv med Motorstop er man 

Ka• trup Lufthavn fotograferet fra Søsiden. \ 

Vor Medarbejder stiger op I en Auster• 
Skolemaskine og faar Lejlighed tll at prøve 
dens gode Flyveegenskaber, 

i 8land til fra en meget hrtyclelig· Afstand 
t'm Flyveplnclscn at naa iml ved simpel 
Ulideflugt. 

Eftrr R.A.F. MØnslrr har 8portsflyl'"
kluhhen tilrettelagt et særligt Unden·i,;• 
11 i11gssy,,lrm med 48 Lcktionrr. I Øjrblik
ket koster en Flyl'etimr 60 Kr., men clct 
oplyses, at· man enrrgisk arbejder hen mocl 
nncler clct hah-e pr. Flyvetime. 

Med Pli Miles Magistrr og Pnclnu to ;;_ 
~æclede _\nsters er Klubbens Maskinpark 
naact f1P111 til H)'"'' helt moderne Skolema
skiner. Et ganske flot Rrsultat pan cle faa 
MaaucdPr. Drt rr cla heller ikke 'raukru at 
hlive i Kastrup. Til næste Aar ha:~l,cr man 
at kunne <lispoucrc ovrr rgen Flyveplads. 
P:m Pnkrltc Dage flyyes ogsaa SoloflyY
ning fm Lundtofte. 

w.n.lt. 

Den danske Flyvedag 

DEN ila11.,lre Flyvedag 1mder Pro· 
telction af Hans kgl. HpjhPrl 

Prim .Axel skulde ogsaal i Aar gernr 
/Jlive rn straalende Manifestation a.f 
den stort' Bet1Jdning Flyvesportrm., 
forsl,elliga (h·p1ie llar for den ilanslcc 
f' ngdom. 

R1milt i Kl11bber11e lll•lo Lanrlrt 
ovar er man i ilenne 1'iil travlt be
,,kæftiget med a-t forberede de matnge 
lokalr .Arrm1geinenter. Baade Model
og Svæveflyverne l'r indstillet paa en 
·vi-rlcelig imponerende Indsats. 

I Odense, Esl1jerg, .Aalborg og Hil
lerpd sætter lllotorsportsflyvernc 
hilla11den 8tævnP og vil bl.. a. give 
Opvi1m·ing i K1111stflyvning med deres 
,rniaa., Plega11-tc• Maskiner. Man reg-
11rr ogsaa .,ilck.Prt med at faa uden· 
landsk Delta,qrlsr til Flyvedagens 
Stwvner. Drr r1· al.lrredr t.rnffet Af
/air m e1l e11gelslre Sportsflyv1Jre, og 
nrnn haa-ber, a,t det ogsaa slcal lyk
kes at faa Pnlrelte Fransklmamd og 
Brl,qiere herop. I ,qivet Tilfælde vil 
11i f aa ,1Pt nyest e 11ye at se inden.fol' 
8 portsflyv11ingc•n. 

Flyvedagens P1æb'irli11m og Komi/.r 
med Ærr.~præ11iile11tl'11, Trafikministel' 
N. El,qaa.ril, i Spirl.~rn tællrr alle 
Navn r af Betyilnin,q irirlrmfor danslc 
8110rtsfl.yvmng. JTi 11w-1111er i tilfæl
r7i,qt Uddra,q L 11f tfartsilirai·tpr Km1 l 
r: rogernrm, V foe-Luf t fa rtsdirektrjr 
r;u.~tav Tri.,t>11. Civilfngc•ni(lr P er 
lta.m11111aw11 , J>DL, 01wrl1or,qm a.~tar 
ll. P. Sprf' 11,, rn, 1''olkrtin,q.~mændenr 
R edal, trlr Olr Bj(lrn Kraft og Hol
l/l'r Larsen, Borgm,strrmr Unmar.1. 
La.r.,e11, . Larlt·u., , 1,. H(lycr-NielsPn, 
E.~/J jrr,11, Of/ ,T. JT. r,•rncr, Orlensr. 

E11r11Jirlrrr Obl'l'.~tlrijtnmrt Birlcstec7, 
ltapla,in Jolm Foltmann o,q RPdalc· 
t (l rer11r Loi.f B. JJ" 11dil, ,f(lrgP11 Saml• 
vad, P011l Jrcsfpha/. og Bprge Krust'. 
]1'/yveda ,qm111 S el~rrtwr rr G1Jnrrnl.,c
lcretror E. Fallcmar, D.Ji..D.A.S. 

FLYV. 



T he PERCIV AL PROCTOR 
giver Dem Rejse-Komfort 

forenet med lave 
Driftsomkostninger 

Vælg en Percival Proctor V, der som Militærmaskine har bevist sin uovertrufne Driftssikkerhed. 
Med sit luxuriøse Interiør og elegante Ydre, robust og let at flyve, er Proctor V en fremragende, 
let Flyvemaskine til alle Formaal. Den forener Maksimum Sikerhed og Komfort med alsidig 
Anven-delighed. Som Taxa- eller Luftrute-Brugsmaskine giver den gode Indtjeningsmuligheder, 
baade ved Passager- og Fragt-flyvning, med lave Driftsomkostninger. 

Kort Specifikation : Lavvinget, 4-sædct Cabine
Monoplan, udstyret med en Gipsy Queen Il 
Motor, der giver 208 H .K . i Starten og driver 
en " constant-speed" Propel. Flyvelængde· 
800 km med en Nyttelast paa 300 kg. Marchhas
tighed 225 km T . Ringe Benzin-forbrug, 5 km 
pr. Liter. Rigeligt Udstyr, der indbefatter 
komplet Sæt Instrumenter tll Blind• Olf Natflyv• 
nln1, Det skal være os en Glæde at aende 
Dem vor illusuerede Brochute. 

~ The P E R C I VAL 

PR OCT0 R ·y· 
ø,100 

Komplet ab Fabrik 
LEVERES OVER HELE VERDEN 

PERCIVAL AIRCRAFT LIMITED, LUTON AIRPORT, ENGLAND • AND TORONTO, CANADA 

Agent for Danmark : ERIK HOFF-HANSEN, FREDERIKSHOLMS HAVNEVEJ 14, KØBENHAVN SV. 



En dramatisk Aften 
·,/'I 

paa Nevmarket Flyveplads 

El Uddrag af C. Næsh Hendrikscns Bog 
om Spilfireflyveren M o ri an Han s c n 

H AN fik mcppe ful<lfØrt Sætningrn. 
fØr hnn:; nerstr Aurlser hlPv heknni'

ll•t. Mril en knnsemlo Lyd slog c1en tungt· 
la ~tl'<lr Bombers Understel rnocl Jonlrnl
dPn, TfalPplanrrnr røg i Vejret, slog nttrr 
nP1l m<'cl rt Jlrng, og Maskinen fo11mu1dl 
pn1t drn anden Side af Volden. 

>JPg hPnktl' det nok! c rnahtr Morian. 
Ha:t !!prang han hrn til en Bil, der holrlt 
"''' A!lministrntionshygningen, og idPt han 
1 aabtr: Sprøjte og Ambulance!< startP•lr 
han Vog n1•n og jog incl over Plarlsen i Rrt
ning nwrl det Sted, hvor Maskinen vnr for
~, undrt. IJen tolvte og sidste l\foBkinl', rll'l' 
~knlrlr lmw vwrnt af Sted, hohlt stailig paa 
Pladsr'nR anden J<Jndc, Piloten var aahen
l,art tvh·lrnaclig; saa skØrl han sinr Gas
haamltng i Buncl, den store Ma.~kine jog 
frrm og susedr over Jordvolden, netop ~om 
hpjr> ]!,lammer slog mocl Himll'n fra rlrn 
anrlPn Sidr. Et Øjeblik efter sprang i\fo• 
rian ml af Rin Bil og ]Øh op ac1 Vohlrn. 
Et lrnh-t Hunclt-edl' Mrter fremme Ina den 
1,ræmlcndc Maskine. 

Han stod et Øjrhlik uheslntsom, !c'aa 
hØrtr Jrnn en Strmme, clor sagde: 

>Pas pna, han har firr 500 lhs Jlomlwr 
mr<l og Masser af Jlrandbomher. net Jwle 
knn gaa i Luften paa et Øjchlik.c 

Han vendte sig og saa SprØjtcnB og 
Amhulam•ens Mandskaber staa tvivlraivli
gr w1l Voldens Fod. Saa tog han sin Bl'
:1l11t11ing . Han mahtr til dem: >Vent hPr 
Pt Øjeblik, smi skal jeg kikke paa det.« 
DrrmPd forsvandt han hag Volden. 

ll1tn ]Øh en Snes Metl'r. Vinden st orl 
ligr inwrl ham og c1rcv RØgr>n og Varmrn 
i11rl i hnns Ansigt. IIau tog fem Skridt til, 
Halt slog <'Il Stikflamme op omkring ham1 
vens tre Ben. Han hawlo traadt paa rn 
Bmmlbomhc. En sviende Smerte fik hu.m til 
at. springe r>t Skridt til Sidr>. Saa glemtr 
ha11 Smrrt t'n, fojedc mell Hændeme Ildrn 
,1Pk fra. BP11khrrlr111c - og inclsaa rlPt 
haahlØsP i at naa. frem ail ,lenno Vej. Hau 
ri l'Pj r1lP af. I 011 stor BttP ]Øh hat~ mlrn 
om deu brændende Maskine og naaedc om 
paa La•11idrn. Han stocl selv -fuldt oplyst. I 
<' t <.ilimt 1ma han nogle IlovPrlrr stikke up 
o,·rr Volilon. Sna fik han Øje pmi en Mand , 
dror laa nogle MotPr f1a clr>n nPdstyrtcclP 
TI0111b1•r. mm løb frem, ti, femtPn, ty"" 
1\[rtrr. 1<111L blcl' Varm<'n fur voldsom ogsaa 
fra dPnnr Side. Han maattc kasto sig 
!'ladt n<'rl paa Marken og mave sig frp111 
rlPn sirlstl' halve SnM Meter. Han nmw<lr 
:i\fanden, Maskinens Navigatør. der sagte 
jamrrmlP laa pait Ryggl'n, utle af Staml 
til at rØr<' sig. Begge ha.ns B11n var hra•k
krdr. Morian greb fat i ham, fik hn.m op 
paa Ryggrn og krph mPd ham rn Snes MP· 
ter bort. Saa rrjstc han sig, tog den saa
rcde Maurl op paa Armene og liar ham 
over Markrn som et Barn. Han vendte sig 
om et Par Gange, fremskyndede sinr 
Skridt og ble\' saa stnaondc. ·Nu var han 
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PL Par Hundrede Metrr borte. Her maa.tto 
den tilskadekomne være i Sikkerhed for 
Tiomhrrne, der hvert Øjeblik kunde eksplo• 
,lere. Jlau lagdr ham forsigtigt ned i Grrrs· 
s<'t, sag<le nogle hernligencle Ord til ham 
og )Øh saa tilhagl'. 

Ilden havde taget voldsomt fat. Høje 
l•'lammer slog op fra Benzintankene i Pin.• 
nerne. og Gang paa Gang hvislede Pksplo• 
!lcrendr Ammunition ml til allr Sider. Mo· 
rian maattc attrr nrrl paa Maven, og mens 
han kravlrdc hPn mod den brændende Ma• 

Morian Hansen I RAF•Unlform, 

Rkine, g'jordr han Rinr lagt tag·elsl'r. Krnp 
(J!'n var hrrekkrt pna Mi11trn, og Halen ,ar 
11lynget op langs Ri1lrn. Morian kundP so 
Iwar Gumwren gøre Forsøg pna at komme 
ml af s it Glasbur. Han var aahr>nhnr: 
sluppet hrldigt fra NrdstyrtningPn og kun
tlr mnaskc khu·e sig ilrlv. Sn.a. hlev Mor•n11 
optagrt af et andet Syn. I dPn lnmnclrmlc 
KahinP, hvis rur V1rg var revet op, saa.,. 
han en Mand hrvw1cw sig. Han h!Pv Øjr• 
hlikkelig klar over, at hau fØrsl og fr,;111-
mest skulde have fat i ham, og paa TrodH 
af al Fornuft rl'jRte hau sig op, styrtr.rll' 
frem, greb som i Blinde iml gennrm I11lr11 
og fik 'fag i Mandeu. Ur tumlPrlc beggo 
om paa Jorden, Morian 1·ulledc rll'n andPn 
nogle Gang<' for n.t slukkP Ilclrn i hans 
l!kind:f;oreclr Tøj, og hrgyncltr at krylw 
t ilbage mc<l den tilsk1ulekomne paa Ryggr.,. 

Han var naaet to MPter. Saa lØd der rt 
ørcsØndcrrivemle Drøn. Morian hlrv slyn
g·rt sidelæns med sin Byrde. Han var helt 
sansrlØs af Braget og Cho<'k 'et. Et Ø.ir
hlik blev hn.n liggende ude n.f Stand til al 

røre sig. Ha.n tog sig til Ørerne. Den hvis
lende, hvæsende Lyd af Flammerne, der 
slog ud fra Benzintankene, var hØrt op. 
Han ,·endte Hovedet og saa Ilden danse 
fra den ene Ende af Maskinen til den au
, len. Saa _tog han sig sammen og forsøgte 
at tale til den forbrændte Mand ved sin 
Sicle. Han blev bange for sin egen Stem 
!ne, ~er ]Ød som en underlig hul Gungren 
mdr 1 Hovedet. Han greb fat i Manden. 
fik ham atter op paa sin Ryg og fortsatte 
med ham hen til den første. 

Nu er der kun Mulighed for at redrle 
Hrar Gunneren, de Øvrige rr forlængst. 
,æk, tænkte Morian ved sig selv, da han 
att<'r Iøh tilbage. At de øvrige Bomber 
kuncle eksplodere, skænkede han ikke man
~o Tauker. Han var helt og fuldt optaget 
af det ene at redde et Menneskeliv. Kry-
1,rnde pna alle fire uanede han det sidste 
Stykke Vej frem. Saa hævede han Hovr
rlPt og sna op mod Glasburet. Han blev 
ligg<'nde et Øjeblik og stirrede. Kun de 
forYrrdm• Jprnrammer vn.r tilbage, og hag 
tlPn san. han Hnlvdclrn n.f en Mand. Han 
Yrn1lte om, krøb og !Øh hen til de to, han 
hanlP faaet reddet bort fm MaskinPli, 
llPrefter raabte han til Redningsmandska
hrt, Ambulancen kørte frem, og kort efter 
rn r den pan. Vej til Lazarettet. 

Morian krøb op ad Jordvoldeu. Han var 
ilpdsens træt. San tumlede han op i Rilen, 
llrr holdt paa den anden SirlP, kØrte over 
til AdministrationsbygningPn og gik ind i 
Kontrolrummet. Mec1 et uudgrundeligt Ud
tryk i ~\.nsigtet slettede han NummrrPt, p1m 
!len nedstyrtede Mn.skinr, vendtr sig mod 
Kontrolof-ficcren, der spØrgemlo 11ad ,•ed sit 
Skrivchorcl, og sagde: 

»Yi hrhØver ikke at vente til i MorgPti. 
Der blev kun to tilbage.«: 

* 
Morian ]agile Hrrvet .fra sig, tronuuedu 

i Bordpladen og mindedes Episoden. DPI 
var 1·p1·ende ai' dr to Drengr n.t huske ham, 
men hvad , Henegud, han havc1c jo kun 
gjort sin Pligt. Og smt tænkte han ikke 
mere pan. det. 

Men 8 Dage efter var lle1· Paradr paa 
Newmarket Flyveplads. C:hrfen læste en 
Dagsbefaling op. Eftrr denne va1· Flying 
Officer Jens Hcuniug J!'i skcr IIauscn hl"vrt 
dekoreret med St. George Medaljen. Ohcfon 
knyttedP noglr prrsonligr Bemærkninger til 
!lrnne Dekoration. Han glædcrlc sig oYer, 
at Pli Muml fm. hans Sqnadron var drn 
t prs tP i Royal Air Poren, iler fik drnnr 
l\[rdaljr. 

»ne hnr ikke f1uwt 11011 for DPrcs Iml
sats i Krig og Kampe, sagtlc han. »Det Pr 

allercdr hlrvet panskØnnet verl Distinguished 
l!,lying Cross_. Den Medalje, nr faar her, 
er en saa SJæhlen Udmærkelse. llen givrs 
kun, nn1u· man med Foragt for rget Liv 
rrdder nØtlstcclte M:Pdmennrsker nudrr sær-
1 igt farlige Forhold. Uc bærer Mcdaljc11 
med Hæder.« 

Følg med Tiden -

Abonner paa FLYV! 
Pris pr. Aargang Kr, 6.00. 

FL YV's Forlag, Vesterbrogade 60, Kbh. V. 



0,48 Kubikmeter Lastrum for hver Hestekraft . • • 
Miles Aerovan skaber nyt økonomisk Grundlag for Fragtbefordring ad Luft
vejen. Med 310 B.H.K. og et Fragtrum paa 15 Kubikmeter opnaas den 
forbavsende store Lasteevne paa 0,48 Kubikmeter pr. Hestekraft. Udregnet 
paa en anden Maade vil det sige, at en Lasteevne paa 907 kg svarer til 
godt og vel 2,9 kg pr. B.H.K. Dette meget alsidigt anvendelige Luftfartøj 
kan benyttes til Godsbefordring, Passagertrafik, som Ambulanceflyvemaskine, 
flyvende Værksted eller nUdstillingslokale" og meget andet. Til de fornævnte 
Oplysninger kan føjes saadanne Tal som: Marchhastighed 179 km/T •.. 
Flyvestrækning 640 km ... Startstrækning 183 m ... Stallinghastighed 
7 4 km/T . . . Pris 5000 .8 . . . og alt det siger kort og godt at "Miles 
Aerovan er det bedste og mest økonomiske Luft
fartøj til Befordring af Gods og Passagerer over 
kortere Strækninger." 

MILES 
MILES AIRCRAFT LTD. READING ENGLAND 
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Grunau Baby's Afløser 
Den ny svenske "Baby Falken" 

~·-.... :'li-il .. '. . . ''• i:.. _....., ,-) ~- I 

• . . 't ~,,,._ ,~. . 
. '°•."- '• ... • • 

Den 1venske »Baby-Falken«, 

K OCKUM.S Flyveindustri, som er flyt
tet fra Halmstad til dejlige Lokaler 

ved Bultofte Flyveplads i Malmø, vil nu 
tilvirke en ny Babytype - »Baby-Fnlken«, 
iler er tænkt som Grunau Baby's Afløser. 

Det er imidlertid vanskeligt at lave om 
p1m den gamle, hæderkronede Baby. Ikke 
aleno var den et Pletskud fra Starten, men 
mMge Aars Flyvning har givet den stadige 
Forbedringer, saaledes at den maa siges at 
ft tna uden nogen værdig Konkurrent den 
Dag i Dag - i sin Klasse. 

Skønt den kun er et saakaldt Overgangs
plan, er det dog ikke saa sjældent hændt, 
at nogle af dens mere >dyre« Brødre i den 
højere Klasse har maa.ttet bide i Græsset, 
medens den stille og rolig er blevet fly
vende. 

Ilvordm1 er sua Baby-Falken i Sammen
liguing9 Ja, vi kan gengive 5 af de Pnnk
f Pr, liubrikkeu har aat ind paa ved l!'or
lwdringen. 

1. ])pt sædvanlige Dæksel er erstattet at' 
et s. k. >bagt« lukket PlrxiglMdæksel med 
bedre aerodynamiske Egenskaber, forhedr<'t 
Higt: og større >utrymmec. 

!l. l!'orSØgsvi11 er lav Kobling inclfØrt. 
Denne er plaee1et, saa Føreren direkte kan 
RP, 1111.ar Koplingsringen falder. 

:1. Førerpladsen er gjort større, suuledl's 
at selv de mest velvoksne sidder bekvemt. 

4. Diffrrentialstyringrn til Balanceklap
perne er 1Pndret saaledcs at Balanceklap· 
styringen nu er ful cl t tilfrrdsstillende - og 
hmgt hedre ciul pan. den >sædvanlige« 
Haby. 

5. Fjedrenclc Ophængning af Iustrumeut
lirædtet, som pua 1>hogviirdiga Segelflyg
plan«. 
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Dette er Oplysninger af mere »behage
lighedspræget« Karakter. Den store Æn
dring er dog Kroppens Opbygning og Ud
f01·mning. 

Konstruktøren er her gaaet over til Staal
rørskonstruktion med Lærredsovertræk, og 
det paastaas, at alle de smaa og store Ska
der, der opstaar ved mere eller mindre 
haarde Landinger, specielt i Næsepartiet, 
vil blive undgaaet ved denne Kroptype. 

Det er dog ikke alene Kroppens Opbyg
ning, der er ændret. Som det vil ses paa 
Billedet er Formen ogsaa en anden. 

Næsepartiet er mere afrundet, og bagtil 
er det sekskantede Tværsnit erstattet af et 
rl10mbeformet. 

At denne Ændring har været med til at 
gµre den mere levende paa Højderoret, var 
en af de Ting, man opdagede under et 
Par Flyvninger med den, der blev inviteret 
pna ved et Besøg paa Fabrikken. 

I det hele taget var den dejlig at lmand
tcre i Luften, den har noget af de fiuero 
Planers Kvikhed i Rorene over sig - og 
nogle af deres Raffinementer. F. Eks. er 
uer Taaspidsstyring, og Pedalerne er til at 
flytte frøm og tilhagr, - i Luften som pna 
Marken. 

AfbalhL11ccri11gcu olll 'fværuksen er er
stattet af Højderurstrim, og man siddrr 
liehageligere i clen md i den gamle Baby. 

En auclen af clr smaa Raffinementer er 
fast indbygget Hjul. 

Den lave Kobling er jo en afgjort For
bedring, med ca. 300 m ·wire i kØrendP 
Autostart, opna.aede man en Højde pan 
225 Meter, uden nogen væsentlig Vind, og 
det var et dejlig roligt Optræk uden »hug
gr, -Tendenser. 

Pla11erne og Rorpartiet samt den indbyr
des Stilling og Afstand mellem disse er 
bibeholdt. Det er dog Fabrikkens Mening 
at afrunde Enderne paa Stabilisator og 
TIØjderor. 

I den Forbindelse maa man undres over, 
at ikke Siderorets lidt stive Facon er gjort 
fiksere. 

Baby-Falkens Data: 

Spændv. 13,5 m. 
Planareal 14,4 m2. 
Tomvægt 150 kg. 
Største Vægt 250 kg . 
Mindste Synkehastighed 0,80 m/sek. 
Stallingshastighed 48 km/T. 
Bedste Glidevinkel 1 :19. 

Det mest forbløffende er næsten at den 
bliver fremstillet til en Pris, der er væ
sentlig lavere end den almindelige Baby. 

Nogen Afløser af Babyen bliver den nu 
næppe - den er et Trin højere, snarere 
maa man sige, at deus Billighed vil gøre 
den til en Konkun·ent til mange af de fine
re 'l'yper - som jo nok er bedre, men sam
tidig saa meget dyrere, at for faa har Mu
lighed for at anskaffe dem. Her er et Plan, 
eom selv mindrebemidlede Klubber har 
Ra.ad til at købe, og som der uden Tvivl 
vil kunne præsteres fine Flyvninger med. 

Desværre maa vi nok nøjes med at se 
den paa Afstand, saafremt den ikke lige 
.frem kan bygges paa Licens herhjemme -
hvilket i hØj Grad vilde være Ønskeligt. 

Hart,iig. 

* 
SV..ÆV E - NYTi 
D A der savnes Nyheder fra Klubbernes 

Arbejde rundt omkring i Landet, op
fordrer FLYV 's Svæveflyvemedarbejder, 
Klubberne til at sende saadanne Oplysnin
ger, der vil være af almen Interesse. Det 
være sig Oplevelser og Hændelser af lære
rig eller morsom Art, opnaaede Præstatio
ner o. lign. 

Er der noget, Svæveflyvningen vedrøren
de, I kunde ønske oplyst, skriv da ogsaa, 
og vi skal søge det klaret. 

Alle Henvendelser ang. Svæveflyvestoffet, 
bedes rettet til: Hartvig Jensen, Gennem
løbet 3, København, Vanløse. 

Og husk, at Stof skal være fremme senest 
den 8. i Maaneden, for at komme med i 
det følgende Nr. 

* 
Flyvelederlejr i Værløse 

fra 10. til 30. September 

SOMMERENS Uddannelseslejr for Svæve 
flyveinstruktører bliver i Aar afholdt 

paa '\ ærløse Flyveplads i Dagene fra 10.
~0. Sept. 

Leder af denne U duannelse bliver den 
svenske Instruktør Birger Nilsson. 

SpØrgsmaalene ved den afsluttende Eksa
men vil hlive stillet af Statens Luftfarts
llhsyn. 

* 



STØRSTE 
SIKKERHED 
De flyver med fuld Sikkerhed Douglas 
Maskiner. D~uglas har større Erfaringer 
i Konstruktion af Trafik-Flyvemaskiner end 
samtlige ancf re Konstruktører. 

Douglas Maskiner 
stance, der svarer 
den rundt. 

har ialt fløjet en Di
til 350,000 Gange Jor-

DOUGLAS BEFORDRER 

FLERE OG FLERE 

HURTIGERE . 

LÆNGERE . 

DET DANSKE 
LUFTFARTS ELSKAB 

benytter DOUGLAS paa alle 
Internationale Ruter 

Disse øs 
L uf tf art
se Is ka b er 
stoler paa 
Douglas 
U, S. A, 1 Alaska Airlines, Alaska 
Coastal Alrlines, American Airline1, 
American Overseas Airlines, Braniff 
Airways, Capital Airllnes-PCA,Chi, 
cago and Southern Alrlines, Colonial 
Airlines. Continental Air Lines, Delta 
Airlines, Eastem Air Lines, Essalr Li, 
nos, lnland Air Line,, Mid Contlnent 
Airlines, National Alrlines, North, 
east Airlines, Northwe, t Alrlines, Pa, 
c16c Northern Airlines, Panagra, Pan 
American World Alrways, Trans 
World Airline, United Air Lines, W •• 
slem Airlines. Awrtrallen: Ansett 
Alrways, A1Utralian N~onalAirways 
Pty ., Ltd. Australian Commonwealth, 
Butler Air Transport Co., Guinea 
Airways Limlted, ~ntas Empire Alr
ways, Tasman Empire Airway1, 
Beløfen I Sabena Alrlines. Bolivia, 
Lloyd Aero Bollviano, Pan American 
Lloyd, Brasilien I Cruzeiro do Sul, 
Empresa de Transp. Aerovias, Linhas, 
Aereas Braslleiras, Navegacao Aerea 
Brasileira, Panair do Brasil, Viacao 
Aerea Sao Paulo. Brltløk Veøtln, 
dien I British West Indian Airways. 
Calcutta : Chlna Aviation Transport 
Corp. Canada: CanadianPadfic Air,, 
lines, T rans,Canada Airl!nes. C•n• 
tral, og Sydamerika: TACA Air, 
ways. Chile I Linea Aerea Nacional. 
Columbia: Aerovias Nationales de 
Columbia (AYl.mca), Amerlcan Air 
Transport, Uraba, Medellin&.Central 
Alrways. Cuba: Compania Cubana 
de Aviaclon, Compania Natl. Cubana 
de Aviaclon (P. A, A.) C:i:ecbo, 
alovaldet: uechoslovakla Alrllnes. 
Danm.ark: Danish Air Lines ( DDL). 
England: BrltiJh Overseas Alrways 
Corp. Frankrig: Air Fr.ance. Ha• 
watt: Hawalian Alrllne1. lndlu : 
Air Services af India, Alrways, Ltd., 
Deccan Alrways, Jndlan Civil Air Li, 
nes, Indlan National Alrways, TATA 
and Sans. Irland: Aer L1ngus Teo, 
ranta,Java: K.N.I.L.M. Kina: Cbina 
National A viation Corp. Llbanoa: 
Middle East Airlines, Mo.tco : Aero• 
naves de Mexico, Aerovlas Braniff, 
Bola de Nieve, Companla Mexicana 
de Aviaclon (P.A.A.). Mozambl, 
qu•: Divisao de Exploracao dos 
Transp. Aereos. Nederlandene. 
K.L.M. New Zealand: Tasman Em, 
plre Airways. Norge: Det Norske 
Luftlartselskap. Peru: Companla de 
Avlacion •Faucettc, Phlllpplnerne. 
Far Eastem Air Transport, Philip• 
pine Airline. Portugal : Aero Por
tuguesa Lds. P. E. I,: MarltlmeCen• 
tral Airways. Porto Rico : Carib, 
bean Atlantic Airlines. Schwels : 
Swlssair. Skotland: Scottish Air,, 
ways. Spanien: Iberia Compania 
Mercantil. Sverige : SILA, ABA. 
Syd Afrika : South African Air,, 
ways. Tyrkiet: Turkish Airlines. 
Venesuala : Linea Aeropostal V el)e• 
zolana. 



1'1,CJAfl:æoM 
I AARHUS 

'Croos 'Rf/iuo et ueflylilief Bfæcme 

E 'I' af tle glætlelige Tegn paa, at merr 
normale Tilstande er vetl at ventle lil

hage, er Flyvestævneme rumlt om i Ltuulf't, 
der afholcles i alt tilØrre Tal. 

At; rlrt tlog ikkr er nogen hwrkrn let PIIPt' 

H1PJ'iig taknemlig· Opgaw al anangerr et 
i<aaclanl, maatle »Aarhus Svæveflyveklub« 
Hancle veil Stævnet paa Skejby Flyvepladsen 
Søndag tlen 4. August. 

Gunnar Larsen gør klar til Start under Stævnet, Foto: Ib Hansen 
Fra venstre Kaj Hultmann, Hartvig Jen•en og I Planet Gunnar Lar•en, 

To.nkeu var at lave det helt store - mecl 
l!,lyvemaskinebugsering af Svæveplanerne, 
tler skulde deltage i HØjdevindings- og Va
righedskonkurrencerne. I god Tid havdP 
Klubben indbullt alle danske Klubber til at 
deltage og faaet en Aftale i Stand med 
Morian Hansen om selve Bugseringsflyv
ningeme. KZ-III, der skulde bugsei·e, val' 
ilog endnu ikke blevet godkendt af Luft
fartstilsynet til Slæb, og - man fristes 
næsten til at sige naturligvis - blev der 
først rettet Henvendelse om denne Goil
kendelse i sidste Øjeblik. En kraftig, ved
holdende Blæst Ugen før forhindrede visse 
Prøvers Afholdelse, saaledes at Flyvema
skineslæbet til Stævnet gik i Vasken til stor 
Skade for A,arlmsklubben - som var uden 
Skyld. 

Heldigvis svigtede de anmeldte Klubber 
ikke, og det var rart at se, at der, ilen vau
~kelige MatPrialesituation til Trods, var 
mødt Svæveflyvrre og Planer op fm for
i<kellige Dele af Landet. 

>Aviator« i Aalborg med en »Baby«, 

lii>mi Fugl fra Vordingborg mell sin RJ1011 
Bussard og Polyteknisk Flyvegruppe, Silke
borg Flyveklub og Sportsflyveklubhen i Kø
benhavn var hver mødt op med en »Baby«. 

En Fi-1 fra Malmø skulde med Johan 
Blomberg ved Pinden have givet Opvisniug 
i Kunstflyvning·; men dette Nummer maattr• 
uf den fØr nævnte Aarsag udgaa. 

Lige indtil et Par Timer fØr Stævnet 
~kulde begynde, saa Vejret duarligst muligt 
ud, men Vejrguclen forbarmede sig i sidste 
Øjeblik over Arrangørerne og blæste t1e 
t mPnde Regnskyer væk. Ganske vist blæste 
tiet lidt vel kraftigt og· vedblev mell det 
um1er hele Stævnet men det var sikkert 
i clen bedste Mening. 

Publikum svigtede ilog ikke. I Tusindtal 
9t rømmede de til og sørgede for, at Stævnet 
i alt Fald ikke kom til at give Underskutl. 
Klubben havde ogsaa gjort meget ucl a1: 
.Reklamen. Store Plakater var slaaet op 
overalt - Sporvognene kørte med Skilte, 

Cowboy optræder •om »Konen fra Landet«, der •kal have en Flyvetur, Han gennemførte Rollen til de 
mlnd•te Enkeltheder, og det var noget ganske nyt I Svæveflyvning, man fik at ae, 
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tler opfordrede ril at møde op, og Søndag 
:\lliddag blev der kastet Læssevis af Flyve
Hrdler om Stævnet ned fra Luften, ligesom 
Annoncer og Omtia.Je i ilen lokale PreRSe 
g'jorde sit. 

Da de planerede Højde- og Varigheds
flyvninger ikke lod sig gennemføre, blev de1 
i Sleclet lavet kombinerede Tids- og Mærke
landingsflyvninger. Hver Deltager skulde 
paa Forhaand opgive, hvor lang Tid han 
l' ilile være i Luften, og der blev saa givet 
Points for, hvor lang Tid han havde sagt 
galt, og hvor laagt han var fra Mærket. 

Nr. 1 blev H. Laursen, Sportsflyveklubhen. 
2 Klarskov, Aarhus Svæveflyveklub. 
:1 Gunnar Larsen, Sportsflyveklubben. 

Som et Surrogat for den Kunstflyvning 
mecl Fi-1, Folk var lovet, forsøgte Blom
berg at give lidt >Bonus~ ved at vise, hvad 
Babyen kan præstere inden for det tilladt0!' 
Rammer, under stort Bifald. Ifølge Aarhus
bladenes Referater var det jo heller ikke 
Smaating i Form af Toproll, Looping, Spin, 
Immelmantums 111. m., han fik ud af den 
Spilstart. Historien med den lille Fjer, d~r 
blev til 5 Høns, er vist specielt møntet pan 
Dagbladsjournalisterne. Hoveclaarsageu ei: 
rlog, at Folk er tilfredse, og det var de. 

Et Nummer, iler som Regel gør sig under 
Pt Stævne, er, naar en »Kone fra Omegnen~ 
vinder en Flyvetur. Her var det >Cowboy«, 
tler iført Kjole, Hovedtørklæde, Buste, Pa
raply, - Stikkelsbærben og Skistøvler ble,· 
Hat op i Skoleglicleren og vakte viltl Julwl 
under sin ureglementerede Flyvning. 

En Formationsflyvning af tre Babies var 
ugsaa ret vellykket. De førtes af Blomberg·. 
,vetlesen og en anden Gæst fra Sverig(', 
Hardelius. 

Sportsflyveklubben i København demon
strerede en Auster og en KZ-III, fløjet at' 
Infeldt og 

Afslutningen og Stævnets store Nummer 
skulde være Morian Hansens Kunstflyvning 
med rn KZ-Træner. Publikum maatte vente 
Pn halv Time over Tiden, fØr han kom -
til Gengæld blev det ogsaa en Skuffelse, 
KZ-Træneren var tilsyneladende ikke for
Hynet med Rygflyvningskarburatur. Hver 
Gang den kom over paa Ryggen i et Loop 
t>ller Roll, satte Motoren ud. 

Som Speakeren, Kaptljt. J. G. Berg, 



Svenske Modelflyveinstruktører til Uddannelse paa Ålleberg 
D EN 21. Juli paabPgyndtP,a et 10 Dages 

Kursus for 17 svenske Model-flyvPrf' 
fra hele Laudet, der skulde udtlaunes til 
Instruktører, paa den svenske 8vævPflyvP· 
skole, Alleberg. 

Leder af dette Kursus var en af vm·r 
gamle Kendingeoi:, Sigurd lsakssou, en 1tF 

de mest >framgang11rike« svenske Mflllr>l· 
fly,•ere. 

0

Paa Førstedagen af dette Kursus hav,l,• 
FLYVs Meda.rhejder ru Samtale med I saks 
•!OH, og i det følgende skal \'i g·engfrr 
nog·Ie af hans SynRpunkter om lien ~veuskP 
Modelflyvning. 

I danske Modelflyvek1·edse har vi jo altirl 
set med Æresfrygt paa vore svenske Kam
merater. Før Krigen laa de langt før 11s 
med deres Gummimotormodeller, medens vi, 
ifølge vor egen Opfattelse, var Eksperter 
paa Svævemodelomraadet. 

Da saa Gummimangelen satte ind, be· 
gyndte Svenskerne med Svævemodeller, som 
førhen havde været et næsten ukendt Be
greb for dem, og i LØbet af ganske kort 
Tid havde de distanceret os. 

Over for os selv rnaa vi indrømme, at den 
danske Modelflyvning i de sidste Aar har 
haft en væsentlig Tilbagegang, i alt Fald 
rent kvantitativt. De saakaldte >nye Teo· 
rier«, som bl. n. Isaksson har været en brav 
Forkæmper for, har haft stol'C Vanskelig
heder med at blive taget til Følge h01·hjem
me, og det er derfor interessant at høre 
ham sige nu, at de allerede er ved at bliYe 
gammeldags i Sve1·ige. 

»Pindemodellerne maa vi se at komme 
bort fra igen«, siger han, >de var gode at: 
udexperimentere de nye Teorier paa, men vi 
maa videre frem - Stilstand er Tilbage• 
gang.« 

Tro nu ikke, at Svenskerne er evig selv
tilfredse - tværtimod. > Vi har nu, bl. a. 
gennem Statstilskud og Ansættelse af In
struktør, faaet udbygget Modelflyvningen i 
Bredden«, siger Isaksson, >men vi maa nu 
tænke paa Dybden. Det er faktisk ingen 
Kunst at fna fat i nye, Vanskeligheden be· 
staa1· i at faa dem over Begynderstadiet og 
virkelig give dem >Gnisten«. Naar en Sven-

•agde: Det kunde vi have gjort lige i.na 
godt med et Svæveplan. 

Alt i alt blev der trods de væsentlige 
Afvigelser fra det oprindelige Program et 
Rtævne li(] af clet, som baade Publikum og 
Aarhusklubben kunde være tjent med. 

Aarhus holder Uddannelseslejr for 
danske Svæveflyvere. 

I clirekte Fortsættelse af Stævnet paa
hegyuclte Aarhus Svæveflyveklub en Som
merlejr paa cleu store Flyveplads ved Til'· 
strup paa Mols. 

Under Wetlesens og :.Cowboy«s Ledelse 
blev der her Lejlighed for Svæveflyvere fra 
hele Landet til at tage saavel A-, B- og 
C-Diplome111e som S-Certifikatet. Det Ini· 
tiativ, Klubben her har lagt for Dagen, er 
al Anerkendelse værd og hØr virke anspo
rende paa nnclre Klubber. 

Hart1Jig. 

Dan1k Svæveflyver Unions Grunau Baby, med 
Blomberg ved Pinden, lander paa Skejby. 

8kt'r faar Lyst til Modelflyvningen, skal hnn 
1,lot af mecl en Krone. For Mn bliver han 
!lfrrllem ug faar udleverrt et Byggesæt til 
<'n Begyndermodel. Han staar saa registrl' 
t't'l i KSAK 's MoclelflyvPl'kartotrk som t'PII 
af den titusindtals stol'!l Mudclflyvco1·gaui-
8alion. Mange af disse kommer nlrlrig hP11· 
g1•1r end til clennP Regy11de11ntHlcl og g·li,11•1 
lige san stille ud igeu, mede1111 uye af Ha111 
mr RlagM 1lukker op og holtlPr Tnllrt ,t>tl· 
lige. 

:t l>et er sin Sag, men mere alvorligt Pr 
,1Pl4' , fortsætter Isakssou, ut AC!v ,le ret 
aktive er ,•ed at blive hæmmet i deres Lyst 
til Nykonstruktiuuer af cleu stigende lndu
~t rialiseriug·, den svenske Mudrlflyvniug· er 
ude for. Der er efterhaamleu ,·okset en 
.Mæug·lle Virksomheder op, ,lrr sender Mo-
1lellPr paa Markedet, )nor alt e1· færdig · 
hP..arbejdet, lige til at samle. l>et kan væ1·P 
og er en Fordel paa een Maacle, nemlig rent 
kvantitativt, men det er samtidig eu Rem
sko for den konstruktive og tekniske Frem
gang.< 

Alt for mange forbliver hyggencle - i 
StPclet for skabende, kan man sige populært. 

Uet interessante ved Modelflyvningen er 
netop clet nyskabende. Falder det bort, vil 
Modelflyvningen hurtigt svinde ind til et 
Minimnm. Specielt Svævemodelleme vil hur
tigt blive kedelige, om ikke der stadig fin
der en Fornyelse Sted. 

Kammeratskabet og Sammenholdet, har 
ogsaa meget tilbage at ønske1 siger Isaks
sou, men tilføjer med et lunt Smil, at der 
ogsaa paa clen Front i de11 nærmeste Frem
tid kan ventes et FremstøcI, men vil dog 
ikke nærmere ind paa det te, der skal komme 
som en OveITaskelse. 

At vi skulde ind paa et langt mere in· 
font Samarbejde, svenske og danske Model
:f1lyvere imellem, var han ogsaa en stor Til
hænger af og sagde, at det var et stort 
Ønske hos mange svenske Modelflyvere at 
komme til Danmark og >tiivle«. Endviclerc 
var vi enige om, at Gummimoto1modellernes 
'rilliagevenrlen uden Tvivl vilde give Model
flyvningeu et fordelagtigt Skub fremad. 

- Lall os lmnhP, rl r Rmtrt vP111lrr tal11tiP1kt 
tilbage. 

Under Kurset rr det I sakssous Mening 
at pille en 5-(i Stykker ucl og· give dem 
en vicleregai1emle Uclclaunclsr> i MorlPlfly,·P· 
tp]mikkrn, saalr,lr>a at clp ka11 dannr Gmnrl
stammP i 1lP11 fremtidige s,•PnskP Mt1tlrl
Fly,·11ing· - Pli urlmlPrkPt IdP. 

Rpel'ialnwdcllrr mener han ogsaa. man 
skal vie størrt' lntPressc, Pnd llet hidtil har 
1·1Pret Tilfælclrt for tlrt første P1' de merl 
til at mlvi,le In'ter(•ssen for, at arbejLle mell 
noget nyt, og for rlPt andPt er tlr med I Il 
al gøre MoclPlflyvemc merP sikre piut BP 
11c1ie rrnt teknisk, ln·ilkrt ogsaa vil gn, nc 
vPc1 Ko11st111ktion nf Nornmlmmleller. 

Det var puclset at se at Par af Dcltn
gemc fm Skanne møde op mecl Flenste,l 
Jensens gamle hæderkronede >Pluto.-, sua 
helt uclen Inclvirkning er vi altsaa ikke pna 
vor forhrnvwrende Landsdel. 

Sigurd Isaksson betroede mig iØvrigt, at 
han stammede fm Danmark. Hans Tipolllr>
far nødlandeclecle i Sverige, og det lykkedes 
ham ikke at faa Flyvelejlighed tilbage! 

Fra Kiruua, som ligger oppe i clet nord
ligste Sverige, var ogsaa mødt en Deltager. 
Han fortalte, at Interessen for Modelflyl' 
ningen der var temmelig stor. De lange, 
mørke Vintermaaneder skal jo gaa mccl 
noget, og det er jo god Beskæftigelse at 
hygge Modeller. I Marts og April Maanecl 
tager Vintersporten al Friticl, men i Maj 
begynder Modelflyvningen og har ret gocle 
Betingelser. 

Termikken er gocl, og de faar Lov at be
nytte den stedlige Flyveplads. Endvidere er 
der jo gode Muligheder for Hangflyvning 
i Fjældene. 

Man faar et meget godt Billede af de 
større Afstande, der findes i Sverige, naa1· 
man hører, nt Kiruna-Mnnden og Deltagenie 
fra Malmø bor ca. 1500 km fra hinanden. 
Det gør det jo givet ret besværligt at samle 
Deltagere fra hele Landet til forskellige 
Arrangementer, men disse Suk fra S,·erige 
til Trods var tler meget, vi kunde ønske at 
lære clerovrefra. 

l l 
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A/s DANSK SHELL 

StrækØyvning i »Baby« foran Front 
D A ha.u startede fra. Alleberg for a.t 

forsøge en Strækflyvning, va.r det 
ikke de sædvanlige Cumulsskyer, der fri
stede, men en >Front«, der var ved at pas• 
sere. 

Før Babyen og Bugsermeakinen va.r klar 
til Start, begyndte de første Regndraaber 
allerede at fa.Ide - men ha.n vaklede ikke 
i Troen pa.a., a.t den var helt o.k., og i 400 
m Højde mente ha.n sig saa. sikker, a.t han 
koblede løs fra Motormaskinen. Opvinden 
var dog tvivlsom -, og ha.n bandede for 
sig selv over den Flothed at koble saa tid
lig, og saa maaske igen at skulle gaa ned 
og lande - en Chance og ca. 20 Kr. fat
tigere. 

Under disse Betragtninger var Naa.len 
pa.a. Variometeret begyndt at ga.a. frem mod 
o, som den efterhaa.nden naaede. 

Desværre viste den ikke rigtig nogen Til
bØjelighed for yderligere Fremtrængen mod 
de lokkende Cifre paa den Øverste Halvdel 
af Skalaen. 

Ja., ja - selvom O jo i .Almindelighed er 
lig med intet, er det dog for en Svæve• 
flyver noget væsentligt - nemlig ingen 
HØjdetab, og dermed Mulighed for at finde 
frem til noget bedre. 

Ganske rigtigt! - Nu begyndte den at 
nærme sig 1 Meters Stigning. Regnen trom
mede efterhaa.nden ganske godt paa Ba
byen, og Sigtbarheden var saa som saa. Det 
var egentlig en ganske pudsig Fornemmelse 
at line i Regnvejr - og Stigning, eynt06 
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han, men hvad - der kom ingen Vand neil 
til ham, saa det var je morsomt at have 
prøvet det med, 

Variometeret viste nu godt 2 sek/m Stig• 
uing, og han var efterha.a.nden næsten na.a.et 
op til Skybasen. 

Skyen, der kendetegnede Fronten, stod 
ret skarpt afgrænset, og paa. den ene Side 
skinnede Solen dejligt nedover Landskabet, 
og skraat ind under Skyen. Lidt længere 
inde under denne, regnede det stærkt. 

Han havde aldrig før prøvet Frontflyv
ning, og forbavsedes over hvor herlig en 
Form for Svæveflyvning det va.r. Fuldstæn· 
dig rolig opadstigende Luft - det fØlt06 
lige sa.a. behageligt, som at flyve en stille 
Sommeraften. Ha.n kunde kurve rundt, og 
flyve ligeud - stadig i jævn opadstigende 
Luft. 

Det var nu bare at følge Fronten, Til en 
Afveksling flØj han ind i Skyen og trænede 
Blindflyvning. Der va.r dog meget uroligt 
- saa ud igen og fortsatte paa Kursen. 

Denne var sydøstlig og ha.n var nu efter
haanden naaet frem til den sydlige Ende 
nf den store SØ Viinern. 

Fronten strakte sig ud over denne -, der 
paa. det Sted var 10-15 km bred -, og 
fortsatte paa den anden Side, saa alt var i 
Orden - Potten paa Bordet og Kammen i 
Smørret. 

I Bevidstheden om, at efter Passage a.f 
den modsatte Bred, var Sølv C-Dista.ncen 
sikret - sa.tte han fortrØBtningsfuldt Kur-

, ) 

sen ud over Vandet, nynnende paa >En rig
tig Sømand, han er aldrig bange«. 

Da han var naaet Strofen: >ga.a.r det op, 
gaar det ned, pa.a'en igen«, - og sa.mti
dig et godt Stykke ud over Vandet - maa 
Variometeret have troet, det var henvendt 
til det - for Viseren begyndte at bevæge 
sig i uheldig Retning. Naa. - det er sik
kert kun et kort Øjeblik, tænkte han - og 
fortsa.tte fremefter, 

Da. det imidlertid efterhaanden gik ned 
paa 2 m >Synk«, tænkte han, næh, nu gaa.r 
den ikke, og drejede Kassen om - men -
oh Ve, det Syn, der mødte ham da, fik 
Ansigtsfarven til at ændre sig en Smule. 

Fronten bag ham va.r nemlig drejet ud i 
en Bue parallelt med Kysten, og laa nu 
ude over Vandet. 

Sao. langt det var muligt fulgte han den 
tilbage, - stak ind igennem og na.a.ede vel
beholden Kysten. 

Chancen var >rØget« for dennegang, og 
tilbage var nu at finde en egnet Landings
plads. 

Ja - sa.aledes gik det >Graf: paa. hans 
indtil nu sidste Forsøg paa Strækflyvnin
gen til >Sølv C«. 

Saa. hvis der er nogle, der møder ham 
med Sørgebind, er det altsa.a. ikke fordi Ka
nariefuglen er død, men paa. Grund af et 
manglende SØlv·C i Knaphullet. 

Tilbage er a.t fortælle, at ha.n landede paa 
et Herresæde og fik - om ikke Prinsessen 
og det halve Kongerige, saa dog prøvet at 
blive opvartet af Grevinden med Datter og 
overnatte i Ta.arnværelset, men da han sov 
fra det gamle Tao.murs tolv dybe Slag -
fik han desværre ikke set den hvide Dame, 

Hart. 



BØGER OM 
FLYVNING 

>Krigøn 1989-1.945«, som udgiws af 
G_ylc1Pnc1ah,ko Boghandel, NordiRk J!'o1·lag, 
fo religgpr i ,! ' StorheflP. Det.te IIe.ftP har 
sin Sll'rlige Interesse, fordi det ret ind
gauende fortæller om T,rskemes Overfald 
paa Danmark og Norge. 

>1'lte Royal . lir Foret (April 194:l-Juni 
l!J43) af L. E. O. Cliarlton. 

I Pn rigt illustreret Bog, som er rnPget 
Hnmkt udstyret, for tæller Ah-Commoc1ore 
Charlton om det britiske Luft.vaabrns Ind
sats i den store Verdenskrig. Bogen, sum 
er en Del af et Y1rrk paa 5-G Bind, er 
megrt underholdenc1e skrevet. 

»Balloon to Bomber« af W. F. B·nrbr·idgt. 

En populær Fremstilling af Luftfartøjer
nes Historie lige fra de første »forhisto· 
riske« Eksperimenter til !len nylig afslut
tede Verdenskrigs hurtige Jagere og kæm
pemæssige Bombere. Bogen omhandler og• 
saa reaktortlremP Flyvemaskiner, og den 
slutter merl en O,·ersigt over de Rekordm·, 
som er sat i Aarenes Løb. 

ETERNIT 

>Ga..~ 'l'·urbines and Jet Prnpulsion for Air
craft« a,f G. Geoffrey Smith. Flight 
Puhlishing Co. Ltd., London. 24.G Sider. 
P ri:< 12 sh. (i c1. 

Efter rle seneste officiellP U c1talrlser at 
clØmme vil R. A. F. i Fremtiden kun inter· 
essore sig for reaktot·c1rPvne Jagere, og '.l'rn
tikluft.fartØjer, som rr projekteret, vil an 
voncle Reaktorer eller en Komhination af 
HPaktorer og Propeller. 

Derfor kommer UdgivelsPn af fjprcfo Ucl
gave al: »Gus Turbines ancl ,TPt Propulsion 
for Airrmft« lige tilpas , og c1er Pr ingen 
Tvivl om, at clen vil udfylde et stort Savn, 
fordi clet kun er saa liclt, der har været 
fremme i Bogform om c1ette højaktuelle 
E nuJP. Den første U clgiwe af B ogen udkom 
i lll42, og c1cn hlrv straks antagrt som 
Um1cryisningshog ver1 t ekniske JlØjslrnlr r, 
militære Skoler og mange am1rP Stec1Pr. 

Den nylig ur1komne f ,iercle U clgin-P er en 
1,etJclf'lig Urlvidrlbe af c1Pn oprinr1eligc Hog-, 
og i tlens 21 KapitlPr fortælles paa Pn lPt 
forstaaclig Maac1e om alt, hvad clPr hm· 
med RPaktorclrift og moclPrne aPr<Hlynami~k 
l!'orskning at gøre. BngPn fortæller hl. a. 
om clP g runclhrggemle Principper for Reak
tordrift, om Reaktorers Konstniktion, An
vendelse og Veclligeholclelsr; rndvic1ere om 
t1e eksistPrencle britiske, umerikanskP og 
t yske Reaktorer og Luftfartøjer, suppleret 
med Projekter til kommende T,rper. Des• 
uc1en fortæller den en hPl Mængc1P om de 
haleløve FJ_yyemaskinetyper og om de aero
rlynamiske Problr-mer, c1er opstaar, uaar 
man prøver paa at flyvP mecl Hasti ghoc1r1· 
i Nærheden uf Lydens. J)pt er kort sagt. 
PH Bog, c1er nmhandlPr ,le sic1ste 11yP Proble
mer inr1en fo r Flyvning . 

• 

TA.G OG V1EGBEKL1EDll'lll'G 

FABRIKERES AF: 

De første skandinaviske 
Amerika-Flyvninger 

Oslo-Mødet skabte fuld Enighed, 
og man er klar til at starte nu 

D ER synPs nu rnclelig at være opnaaet 
Enigherl om det skandinaviske Luft

sanmrhrjcle paa Arnerika111terne, og i LØ
lwt af rlennP Muanec1 gaar cle første Maski
ner fra Scandinavian Airlines System puu 
Vingerne. 

Eft.rr OverPnskomstPn, c1er blev opnaaPt 
paa OslomØt1C't for nogle Uger siden, skal 
i:\Plskahots BPst_yrPlse hestaa a-f seks Mecl
lPmmer, to fra hvr r af c1e tre Landes SPl• 
skaber. Til LPt1Pr af Scandinavian Air
lines System hlPY SILAS ac1minisi;rerende 
JJirPktø'r P. A. Norlin mlpPget. 

I TmfikPn over Nordatlanten startPr clr n 
nyl' intr1"RkanclinaviskP Koneern mrd fore
lØhig- syv Sk,nnastPrs. llanmark og NorgP 
afgfrPr hver to og SverigP tre MaskinPr. 

!Øvrigt er clrt eftPr sikkert Forl,rclendø 
tkl uyr Selskabs Tanke at købe fpm Pller 
sPks ·j loug-Jusmaskiner DCG mrd Plarls til et 
halvt Hunclreclr Passagerer. DCG er bet,r-
11eligt. større rml Skymasteren, og c1ens fire 
Motorer er hver paa 2800 HK mod DC4, 
hvis Motorer kun er paa 1450 HK. 

Paa Ruten over Atlanterhavet vil der 
sandsynlig.is blive Tale om et Passager
antal paa 30, iclet man tager Hensyn til 
PnssagerernPs Bekvemmelighec1 paa saa 
lang en Luftrejse. De første af do nye Gi
gantmaskiner vil antagelig kunne leveres i 
8lutningeu af næste 8ommer. 

' I I • 1t1111• • 

DANSK ETERNIT FABRIK A/s, AALBORG - SALGSKONTOR: OTTll.IAVEJ 18, KØBENHAVN VALBY. *CENTRAL 3785 
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PERCIVAL MERGANSER 

. -· 
Perclval Merganser, 

SOM nævnt andetsteds i dette Nummer 
af FLYV er Percivul Merganser en af 

de Typer, som den engelske Flyvemaskine
industri. i Øjeblikket hur under Arbejd". 
Det er et hØjvinget Monoplan, som helt 
igennem er en Letmetalkonstruktion, der, 
med Undtagelse af Rorfladerne, er beklædt 
med Letmetalplader. De Formaul, hvortil 
clet er konstrueret, er følgende: Taxaflyv
ning, Passagerbefordring paa Tilbringer
luftruter, Godsbefordring og til privat 
Rejsebrug. 

I, sin 01irindelige Skikkelse paa Kon 
atruktØrens Tegnestue var Merganser et 
lavvinget Monoplan med fast Understel; 
men efterhaanden som det forberedende 
Konstruktionsarbejde skred frem, bestemte 
man sig for at bygge Luftfartøjet i den 
Skikkelse, som det nu faar: et hØjvinget. 
Monoplan med indtrækkeligt trehjulet Un
c1erstel. Naar man har valgt en hØjving,,t 
Konstruktion, er det bl. a. fordi clenne Fly
vemaskinetype byder Passagererne en langt. 
bedre Udsigt under Luftrrjsen end et lav
vinget Luftfartøj; og dette spiller en ikke 
lille Rolle - for ikke at sige en meget 
stor Rolle - naar det drejer sig om Rund
flyvning og Taxaflyvning. 

Merganser bliver udstyret med to 295 
HK D.H. Gipsy »Queen 51< Motorer, som 
giver Luftfartøjet en Marchhastighed paa 
ca. 256 km/T. Kabinens Indretning har sær
lig Interesse, fordi den kan indrettes med 
Siddepladser til henholdsvis 5, 6 eller 8 
Passagerer (foruden Besætningen i Fører
rummet paa 2 Mand), ja - i givet Fald 
kan der skaffes Plads til 10 Passagerer, 
idet der i Stedet for Toilettet kan indbyg
ges en Sofa med 2 Siddepladser. Denne 
sidstnævnte Indretning af Kabinen er f. 
Eks. at foretrække, saafremt Luftfartøjet 
skal anvendes til Rundflyvninger. 

Saafremt Merganser skal anvendes til 
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Lufttrafik paa Tilbringerruter, hvor Pas
sagererne medfører en Del Bagage, kan der 
anbringes et Skot i den forreste Ende af 
Kabinen, saaledes at der indrettes et sær
ligt Bagagerum. I den Øvrige Del af Ka
binen er der i saa Tilfælde Plads til 6 
Passagerer. 

Percival Aircrafts Reklamechef 
i København. 

Percival Aircraft Ltd. 's Reklamechef, 
Mrs. Moore, som i Begyndelsen af August 
Maaned var paa Rejse i Danmark, Norge 
og Sverige for at besøge Firmaets skandi
naviske Repræsentanter, udtalte bl. a. til 
FLYV, at der ved Konstruktionen af Mer
ganser var taget vidtgaaende Hensyn til 
de Krav, som Passagererne med Rette kan 
stille til en moderne Trafikflyvemaskine>. 
Konstruktøren har først og fremmest tænkt 
paa Passagererne, og Luftfartøjet er byg
get op »uden om disse«. Dette har f. Eks. 
medført, at Kabinen er saa høj, at Pas
Hagererne kan gaa oprejst derinde, og der 
er rigelig Plads baade i Stole og Midter
gang. 

Mrs. Moore er forøvrigt ikke nogen heil 
almindelig Reklamechef. Hun er selv Fly
ver og har en betydelig praktisk Erfaring 
bag sig. Mrs. Moore erhvervede sit Sports
flyvercertificat i 1936, men da der under 
Krigen blev oprettet en særlig Organisa
tion i England med det Formaal for Øje 
at flyve de militære Maskiner fra Fabrik
kerne til R.A.F. 's Flyvepladser, meldte hun 
sig sammen med 36 andre kvindelige Fly
vere til dette Job. Mrs. Moore passede sin 
militære Flyvetjeneste lige til Krigens 
Slutning, og i de Aar, der var gaaet, havde 
hun faaet Lejlighed til at flyve en Mang
foldighed af Typer, omfattende baade flere
motorede Bombere og Spitfire. Naar Per
cival Aircraft 's Reklamechef derfor taler 

om Flyvemaskiner, eaa ved hun, hvad det 
drejer sig om. 

A propoe Merganser 's Anvendelighed. 
Mrs. Moore fortalte, at Per6ival Aircraft 
var ved at indrette en Merganser paa en 
særlig luksuøs Maade. Den var bestilt af en 
indisk Prins og skulde anvendes til denn88 
~~jsebrug. 

Nogle Data, 

Fuldvægt 3060 kg; Planareal 29,6 m2; 
Planbelastning 103 kg/m2; Spændvidde ca. 
14,2 m; Længde 11,8 m; Største March
hastighed 309 km/T; Økonomisk March
hastighed i 2400 m 267 km/T. 

* 
System over Konkurrencerne 

D ET er efterhaanden blevet dagligdags 
at se en gruelig Uorden ved vore 

Modelflyvekonkurrencer. Mange har gran
sket i sine inderste Hjerneceller, og man er 
1m kommet til et Konkurrencesystem, som 
synes at være det ideelle, hvorfor man hur• 
tigst muligt maa se at sætte sig ind i det. 
Her skal i Korthed bekendtgøres, hvad der 
kan hjælpe paa dette for Dansk Modelflyv· 
ning saa kedelige Fænomen. 

Man maa gøre sig klart, at den første 
Betingelse for en velgennemfØrt Konkur
rence er, at det i Forvejen er godt tilrette· 
lagt. 

Kon7mrrenceledelsen maa i god Tid fast
sætte Tidspunktet for Konkurrencens Afliol
delse og meddele Klubberne det i god Tid. 
Desuden maa D.M.U.snyeKonkurrenceanmel
delser indsendes i god Tid før Konkurren
ren i fuldstændig udfyldt Stand. Det vilde 
være udmærket, om de andre Distrikter 
indførte en Konkurrenceplan i Lighed med 
den, IV. Distrikt fornylig har fastlagt paa 
et Delegeret!llØde i Aabybro. 

Dommeren maa iklu,1 være Medlem af 
Dansk Luftsportsraad og han maa ikke 
deltage i Konkurrencen. Han maa kon
trollere, at alt gaar rigtigt til, at kun 
tilmeldte Modeller deltager; han maa kon 
trollere Stopure, Startsnor og m. a. t. Først 
naar Dommeren efter Afslutningen har kon
kontrolleret og godkendt alle Resultater, 
maa de offentliggøres. 

Flyvelederen har det værste Job; han har 
Ansvaret for Konkurrencens rette Gennem
førelse, og det er alle Deltageres og Offi
cials Pligt at efterkomme hans Ordrer. Han 
maa paa Konkurrencedagen være første 
Mand paa Flyvepladsen og straks gaa i 
Gang med Tilrettelæggelsen. 

Modelfly11eklubben, der modtager Indby
delser, skal straks underrette Medlemmerne 
om det og et Par Dage inden Tilmeldings
fristens U dlØb faa oplyst, hvem der Ønsker 
at deltage fra Klubben. Selvom ingen Øn
sker at deltage, maa han ikke undlade at 
svare den arrangerende Klub I 

Modelfly11er<YT1, i den paagældende Klub 
maa være klar over, at det er hans Ind
sats, hele Konkurrencens vellykkede Gen
nemførelse afhænger af. En Modelflyver 
maa aldrig være Tilskuer, hvis der er Brug 
for ham. Han maa møde præcis og sørge 
for, at hans Model er i fin-fin Stand. Al
mindeligvis er Trimning forbudt under 
Konkurrencer. 

Chr. Jochumsen. 



ROLLS~ROYCE 

j 

Permane_nte Magneter 
AL.MICA MAGNETSTAAl 

Ha, De et Magnot-P,oblom, saa kom til os 
• . . og voro lnganiorer giver Dom taknisk 
Service med Hensyn til Starrelso og Form 

PEERLESS FABRIKKERNE 

Kampsax 

Vi fremstiller Magne
ter til ethvert Formaal 

LAPLANDSGADE 2 
KØBENHAVNS 
TELEFON CENTRAL 12445 

Kampmann, Kierulff & Saxild A./1 

• 

'Dædøkekølede 
MOTORER 
TIL RUTEMASKINER 

Rolls-Royce vædskekølede Motorer i 
Englands tunge Bombere hjalp med 
til at vinde den endelige Sejr. Luft
fartselskaberne, som i Dag etablerer 
Verdens Handelsruter, anvender Rolls
Royce Motorer til Rutemaskinerne. 

Den britiske Armada af Rutemaskiner, 
indbefattet "Tudor" og "York", der 
beflyver Europas Hovedstæder, er 
monteret med de berømte Rolls-Royce 
,,Merlin" Motorer. 

ror cSpeed & ~eLiabiLity 
ROLLS-ROYCE LIMITED 

Head Offlce: Derby, England 

London Ofllce: Condult Street 

·~·~ ( IE IL O § IE ~·-
(LOVBEBKYTTETI 

A\§IP IDOIPIE 
er fremstillet I nøje Overensstemmelse med 

f'orskrlfteme I B.E.S.A. Specifikation 2 D. 101 

ENEFABRIKANTER 

KLAR DOPE 

ALUMINIUM DOPE 

RØD DOPE 
Fortyndingsvædske samt 
ldentiflcerfngsfarver 01 Speclalfarver 

A/s 0. IF li A\§ IP 
(Specialfabrik for Nltrocellulose-Lakker) 

PRAOS BOULBV ARD 37 
KØBBNHA VN S. 
TELEFON C. 65, LOlitAL 12 os 22 
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Engelske Privatflyvemaskiner 
og andre mindre Luftfartøjstyper 

Auster er den mest anvendte Flyvemasklnetype I de engel•ke Sportaflyveklubber, 
Den har Plads til l Personer. 

D EN engelske Flyvemaskineindustri c>r 
nu i fuld Gang med Bygningen af 

Luftfartøjer, som kan tilfreclsstille det sta
digt voksende civile Behov. For Trafikluft
fartøjemPs Vedkommende Pr der blevet lagt 
l'll Byggeplan, gældcndr til 1950/52, og ved 
et Par Lejligheder har Repræsentanter for 
l'1·esscn haft Adgang til at se Modeller og 
Flyvemaskiner i fuld l::ltØrrelse rnpræsentr
rcnde cle Typer, drr er under Bygning. !\fan 
saa hl. a. Typerne Avro TU(1ors, York, 
l,ancastrian, Viking, Uermes, Dove, Way
farer og Marathon, Hythe Flyvehnadcn 
sa.mt Modeller af den store· Bristol, den 
I 00-'l'ons Short reaktordrevne Flyvebnad og 
dPu reakton1revne Avro. 

Næsten alle c1c nuværende Luftlinere he
l rngtrs kuu som værnnde midlertidige Ty
per, der er hygget for at holde Storbritan
niens Lufttrafik i Gang, indtil Reaktor
Perioden begynder i 1948-49 og 50. Do 
mindre britiske Luftlinere er ved at vinde 
lTlllpas mange Steder, og af Typen De Ha
' 1 llm1d Duve foreligger der allerede OJdro 
I il Pt Beløb pna 2 Milioner .,:E. 

D1•n anden Del af den britiske ch-ile Fly
,·rmnskineproduktion omfatter drn priYat c 
:.l,[ands Flyvemaskinr og dr Luftfartøjer, 
rlrr lmn anvernles til Taxaflyvning og paa 
mindre Luftrnter. Paa dette Felt vil drn 
britiskr Fly\'rmaskinrindustri mølle rn mr
gPt haard Koukurrence fm de mange storr 
Fabrikker i U.S.A., men clet Pr man for 
hrrri]t paa. 

l 19H!l , ar tler ikkP ret· mangr l..nncle i 
\ ' t>l'(lt>n, som ikkP havcle sot <'Il De Havil-• 
land Moth rller en Percivnl Gull c-llcr en 
Miles Hawk. og man haaber i England, al 
'l'ypPr som l\.Iilrs l\[essPnger, GPmini, Perl'i
rnl Proctor og den lille Auster vil opnaa 
,IPn samme Berømmelse rnnclt om i Ver
cl(•n. 

dette anf Ørt Parentes ved Siden af Fir-
maets Navn. 

Airspeed (Ambassaclor 24/H!l-sædet Luft
liner). 

Consul: En civil Uclgave af den berømte 
R.A.F. Oxford Træner, tilbydes som rn 5-
sæclet Luftliner til Anvendelse paa Tilbrin
gerluftruter. Deh har en l\farchhastighrt1 paa 
2u4 km/T., og den kan flyve ra. 1430 km. 
Motorer: to 395 HK Cheetah. Indtrække
ligt Understel. Pris .E, 5.500. 

Crlslea 
Are: En fhesædet Privatflyvemaskine 

en helt ny Type, som Pr under Bygning. 
Den kun flyve en Strækning paa 640 km 
med ou Marchhastighed paa 176 km/T. Mo
l or: E cn 100 HK Monaco. 

Cierva Autogyro 
W. 9 : En tosædet Helikopter, hvor don 

hageste, lotlrotte Rotor (til Forhindring af 
Kroppens Drejningstilbøjelighed) er ersta,t-
1 et 1tf en Rcaktoranorclning. (Se Billedet i 
l!'LYV Nr. 8/194u). 

Fairey (Firefly og· Spr:11-fish, som auvelllles 
af !\farinens Luftvaahen. 

En fi l'PSll'det Helikopter af uy Konstruk
tion. Den hygges som ForsØgHtype for en 
11tørre kommrn·irl Jielikol!ter. 

Miles (l\Iarnthon Lufllinrr samt en proj<'k-
1 P1•pt, rraktonh-Pwt Postflyvemnskine. 

lll1 ,,,v<'Jl{J<'r: En firesrodet, renmotoret Pri
rntflyvemaskine. Marehhastighcd ca. '1.00 
km/T og Fly,·pst1wkning 800 km. Motor: 
cen 145 Jil( D.II. l\fajor. En Yit1ereut1\'ik
ling· af MilPs M. 28, som :r'Pltmarskal l\font 
gomory hPnyttrde i Fmnkrig. Flere ude!1· 
landsk<' On1rP. Pris: :E 2.625. 

Ge111i111i: En tomotoret Messeugertype mPd 
smmne frrmragell(1P Start- og ManØvreegen
skaher. Km1 starte paa een Motor. Knn 
medføro 4--5 PPrsonPr. l\farchhastighe•1 
'.JOS km/T; Flyvestrækuing 800 km. Moto
rer: to 100 HK Cirrus Miuor. Pris: .:C 
3.675. 

Aerovan 
En S!'Pl'[llægrt J<'rngt- rllcr Passagel'flyw-

111aski11c. Den kau mpc1fØrn ecn Ton Gotls 
mer en Strækning paa 640 km. Motorel': 
100 HK Cirrus l\'Ia.jor. Forbavsende smnn 
Dl'iftsomkostniuger. D'et er et hØjdngrt 

I tlet pftprfØlge111lc hringrr l!'L YV rn 
O,·crsigt over de forholdsvis mange lette, 
hritiske Flyvrmaskinetyper, som i Øjeblik
ket er under Bygning og i Serieprot1ukt:ion. 
Sanfremt det paagældende J!'irma ogsn~ har 
: tørre Flyvemaskinetyper under Bygning, er 

Portsmouth Aerocar er et tomotoret, højvlnget Monoplan med to Halebomme og en kort, men 
meget rummelig Krop. Den bygges I tre Udførelser, hvoraf Typerne »Major« og »Junior« kan rumme 
6 Per•oner, mens Typen »Mlnor« har Plads tll 5 Personer. Som BIiiedet viser, er Aerocar ogsaa ud-

mærket egnet til God•transport. 
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Monoplan mecl to Halehomme og en kort, 
men runmwlig Krop under B1nrplanrt. 
Kroppens G111Y har samme IIØjtle f1 a ,1 or
clen som Ln<let paa en Lastrngn. Pris : J; 
5.250. 

Percival (i\Irrgnn!!l! r Luf tliurr; amrntlrli g 
til militær Tr!Pning). 

1'-rorlor V: En tlhekte Efterkmnmrr af 
den verdensherømtr RekordindrhaYPr >Gnll . 
.Æ]lclre Typer af Proctor anw1HltPs af R.A. 
F. un<lcr rlPn andPn V<'1Cl<'nsk1ig. Den HJP 
Proeto1· er Pil firPsæ<let Priwttf}yycmaHkiur 
med stor Y cleeYJie. Den engelske FJyyrr 
Jam r.~ Molliso n har fornylig flØje t en Pro,·· 
tor V ·da Sydatlanten til Argentina. l\forrh
hastighed 250 km/T; FJyycstrækning s::2 
km. Moto1: ern 210 HK GipR) q11rP11. 
Pris: :E 3.:rnn. 

Portsmouth Aviation 
A erocar: Et tomotoret, hpjvinget Mono

plan med to Halebomme og med PlaiJq til 
2-5 Personer (afhængig af Am·PnuelsPn). 
Der :findes tre forskellige T,rper. Murrh· 
hastighed 224 km/T; RækkcYidde 1600 km 
ved pn Marchhastighed paa 220 km/T. Mo
l.urer: to 145 HK CitTUs eller D. H. Major. 
Pris: :E 4.850. 

Taylorcraft (Mililmrc Typer af Auster). 
A11ster: Den mest anvendte FlyvPmus"ki

netype i cle eng<'lske Sportsflyvekluhb('J'. 
Det er et hpjvinget Monoplan, som mimlcr 
om en >Cub«. Den er tresædet og har Pn 
Flyvestrækning paa •!SO km ved en l\farrh 
hastighed paa 160 km/T. Motor: een 100 
UK Cinus Minor. Den kan fl:,'Ye 1•1t. D km 
1ma 1 1 Benzin. Pris: :E 935. 

Moth0 Typerne kommer igen. 
I o,•e11stuaendc Fortegnelse mangler et 

Navn, nemlig De Havilland. Dette skyldes, 
at De Huvi11und har haft saa meget at be
stille med at bygge Typerne Hornet, Vam
pire, Dove og en ny reaktordrevet Luft
liner, ut. Fabrikken ikke har kunnet over
komme mere. Det er imidlertid en Kends
gerning;, at 1Moth 'en snarest muligt vil 
blive sat i Produktion igen. I Mellemtiden 
hygger De liavillanus Fab1ik i Canada den 
lille Chipmunk Træner og er samtiuig ,ecl 
nt tage fnt paa Typen Fox Moth. 

Uregelmæssighed i Bladets Ekspedition 
bedes altid reklameret hos Post1!æsenet. 
Hjælper dette ikke, bedes Ekspeditionen un
derrettet. 

FLYVEMASKINER 

FL YVEMASKINEDELE 

INSTRUMENTER 

Uddrag af Efterretninger 
for Luftfarende 

Danmark. Benyttelse af Landingspladser. 
Paa g·iven Foranleclning in<lskærpP~, at 

kun Lanuingsphulser, iler forUtl er gocl
kPnclt af 8tatrn.~ Liift fart.~til,\-yn, maa bP
llJ ttrs YPll civil Flyvning i Danmarl, . Plncl
st• 1·n1• godk1•mlPB i hvert enkPlt Tilfælde for 
rt liPstemt Tids1 mn og for he trmte Luft
fartØjstyper. 

Norge, Indhentning af Tilladelse tll 
Flyvning over Norge, 

Under lIPnvisning til E. f. L. Nr. 4/15 
Hl45 skal AnsØgningPr om Tilladrlsc til at 
oyprfly,•p norsk 'l.'erritorium samt til ut lan
ile pa:L nmske 1•i<·ile Flyveplnclser stilPs til: 
Samfrrc1.~Pl<fopa.rtl'l11entrt, L 11f tfa-rfs{ll1)<]11-
11ing1'1t, J{irl,Pgata-n 15, o.~lo, TrlPgram 
a1Jrrns1: Luftfart. ~I.'elefon: 99980 Oslo. 
(U, f. L . Nr. A Il 18 1 n J9,l6). 

Schweiz. Privatflyvning tilladt, 
E fter Mn 1. Marts 1046 er PrivutflyY

uing uclPn Indskrænkniugrr tilladt over 
Sl'hweizisk Territorium samt Landinger i 
ForbimlPlse hermed paa schweiziske civile 
l!,lyvcpladser. 

Brændstof kan faas paa Flyveplausernr 
mlrn Restriktioner. 

Fotografeiing fra Lwlten er forbudt. 
Fotografiapparater skal fØr Indflyvning 
over sclmPizisk Omraade plomberes elJPr 
phirPr!''I i Bagagerum, som ikke Pr tilgtPn
gPligP under Flyvning. 

Lnftfa1tØjPr, som ankommer til Sc11wc•i:: 
fra Utllaudet, Rknl lnll(le paa en sl'hweizisk 
Toldlufthavn. 
l!'orf Pl]1l elsø over .~cltweizi&ke To1<11uft11av11e: 

(1. Mats 1946). 
Klasse I. Geue,e-Cointriu. 

Zlirich-DUbeudorf. 
Bille-Birsfelden. 

Klns8c II. Bem-Belpmoos. 
Lnusanne-Blcchercttc. 
Altenrhein. 

Kla..'\se III. Locurno-Magadino. 
La Chaux-de-Fonds-Les Epln
tures. 

Sverige. Forbudet mod Overflyvning af 
og Landing paa svensk Territorium op• 
hævet. 

Ved BekPndtgørelse nf 15. Marts 1946 er 
Forbudet mod Overflyvning af og Landing 
pna .~-vrm.~lc Territotium ophævet. 

Med H ensyn til Flyveruter og FlyvehØj
rlr r m. v. henvises til E. f. L. Nr. 2/8 1945. 
(U. f. L. Nr. A li 9 1 a 1946). 

Sverige. Ljungbyhed, Forbudt Omraade0 

P1uL girnn Foranletlning indskærpeR, at 
Flyvning mNl andre encl de Luftfartøjer, 
Rom Rtartrr fra ellPr sknl lamle paa Lj1111 .r1-
liyltPd, er forburlt indenfor et Ommaue med 
l,_j1111_q/JyltP17 som f'rntrum og Ra<lius 10 
km. 
(U. f. L. Nr. A I :li 2 <1 1!146). 

Særlige Meddelelser, 
1''.nhver l!,lywr skal for FrPmticlen fprP 

ru personlig-' Flywjournnl, lnori indføres 
ilcu l~lyveti1l, verlkommPndr har opuanpt. 
.fournnleu skal vedlæggrs wd fremticligr 
.\ndragPnrlrr 0111 Fo111yrlse og Urlvirlelse uf 
l 'Prtifikat. 

.Journalen fans YP<l HPnvendclsc til S ta
tr 11. · L·11Jt.fa-rtsti./.~.11n, Ny Ko11_qn1 .~gar1P 1 .'i, 
1. Sal. P1•is Kr. 2,50. 

2 mm STAALPLADE 
ca. 1/, m~ søges omg. I Bytte kan 
leveres 1 eller 1,5 mm Izette 50. 

Herning Svæveflyveklub 

JIU har vi igen Lister i alle Maal. 

- Højstartsnor, over 100 m Kr. 5.00 -

Trævareforretningen 
Prinsesse Maries Alle 1 . Vester 5341 y 

Flyvningens Fortlkrlnger - Alle ForsikrInger 

A. JESSEN & CO.s Eftf. 
A11urandører 

V. ThomHn Otto ThomHn . 
VESTER PORT 

c. 9189 · 9596 

Mldlertldlg Adre11e: Hammerlchsgade I• 

FLYV'• B.edudion 
Vesterbrognde 60, Tlf. 13.404 

Redaktør, Kaptajn John Foltmann, 
Væmednmsvej 4 A, Tlf. Evn 1295 
Ejvind Christensen (ansvnrsh.), 

\r esterbrogade 60, Tlf. lS.424 
Annoncepris: 

Rubrikannoncer 40 Øre pr. mm 

PROPELLER 

LUFTFOTOGRAFIAPPARATER 

FL YVEMASKINELÆRRED 

LETMETALLER 

K. L. G. TÆNDRØR 

ILTAPPARATER 

ALFRED RAFFEL A/s - KØBENHAVN 
FARVERGADE I 5 • CENTRAL 6395 
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AERONAUTISK JUNIOR KLUB 

V ED Besøget i August paa Lufthavnen 
i Kastrup inviterede Det Danske Luft 

fartselskab 21 af vore Medlemmer 11a.'1 en 
Flyvetur i et af de stora mode111e Luftfar
t Øjer. Af de Medlemmer, der mødte ret
tidigt, kom de, der havde de laveste Med
lemsnumre, med paa en dejlig lang Tur over 
N ordøjælland. Tak DDL ! 

I September skal vi sælge Lodsedler til 
:tDen danske Flyvedag«, ikke blot 5 eller 10, 
men i Hundred- eller Tusindvis. Lodsed
lerne udleveres paa vort Kontor, Nørre Fa
l'imngsgnde 3, først i September, men husk 
at :fan noteret, at I kommer fra A. J. K , 
Salget skal finde Sted fra den 15' til og 
mecl ,Flyvedngoll4: den 22' September. Som 
Prll'mier for de af A. J . K.s Medlemmer, 
iler sælger de fleste Lodsedler, udsætter vi 
l"fter Aftale med Sportsflyveklubben et Par 
Prøveture i eu af Klubbens Skolemaskiner. 
San nu gælder det om at :faa Gang i Lod
sedlerlJe for at redde en Flyvetur. 

Selve ,Flyvedagen< mødes vi til Flyve
stævnet, men læs nærmere herom i Aviserne. 

Jlusk N a1in og Adresse. 
Ved alle Forespørgsler, der kræver Svar 

gennem vor Brevkasse eller direkte, mna 
Indsenderens Navn og Adresse altid an:fØ
res, da vi ellers ikke besvarer eller videre 
befordrer Henvendelserne. 

Husk derfor: Noon og Adresse. 

Luftf~rtforsikringer 
Af enhver Art 

overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Central 12.793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes af et
hvert Forsikringsselskab, der er tilknyt
tet Poolen, samt DO L's Billetkontorer 

I Dagmarhus og I Lufthavnen. 
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--•-DET KONGELIGE DANSKE 
AERONAUTISKE SELSKAB 
Kontor: Nørre Farimagsgnde S, Kbhvn. K. 
Tlf.: C. 7260A. Postgiro: 25680, 
Kontoret er nnbent - dngllg Kl. 15,30-17,30, 
Lørdng Kl. 12-14. 
Genernlsekretæren træffes dngllg m. 12 
-16, Lorrlng m. 12-14. 
Dansk Luftaportøraad1 Adr. D.l{.D.A.S. 
Kassereren : Damgnnrdsvej 27, Klnmpenborg. 
Postgiro : 60676. 
Aeronautisk Junior Klub Adr. : D. l{.D.A.S. 
Nr. Fnrimngsgnde S. Kbh. K. 

DANSKE FLYVERE 
r•·ormnnd · Knptnjn H. J. Pagh, Normnsvej 14, 
Tlf. Valby 5673. ---
DANS!lt MOTORFLYVER UNION 
Formand : Overnssis tenl A. T. H. Ohrl. 
l{ont. St . li:ongensg. 68• o. G., f{. 1'1f. Pnlæ 2096. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
Kontor: Nørre Fnrlmagsgnde 3, Khhvn. I{, 
Telf. C. 7260A. Kun Kl.11-13. Postgiro : 26521. 
Formnnd : Direktør Ejnar Dessau. 
Sekretær : Civilingeniør E. Eckert. 
Kasserer : Hevisor B. Elvang. 

DANSK MODELFLYVER UNION 
Formand : Johs. Thinesen, Fi11sens Alle 29, 

Odense. 
1. Instruktør Per Weishnupl. Blidnhpark 6, 

Chnrlottenlund. Tlf. Helrup 5652 u. 
Sekretær · Jørgen Gamst. •Pnraclisgnarden•, 

Glostrup. Telf. Omegnen Avedøre 60. 

Første danske Højderekord 
i Svæveflyvning 

>Cowboy« uanede en IIøjde a:f 2500 m 
og satte dermed den :første danske 
Højderekord i Svæveflyvning. 

N U er iler gaaet Hul paa Bylden, hvad 
Rekorder indenfor dansk Svævefly,·

ning ,nganr. 
Torsdag den 8. August opnaaede Harald 

Vermuth Jensen, bedre kendt under Navnet 
>Cowboy«, fra Aarhus Svæveflyveklub, en 
IlØjde af 2500 m under en Start :fra Tir
strup Flyveplads pan l\Iols, ved Klubbens 
Sommerlejr der. 

Det var en Torden:front, der frembød 
Lej)igheclen, og Unionens Baby, OY-DUX, 
der maatte holde :for. 

Udkoblingshøjden var 400 m, saa. det var 
en Højdevinding paa 2100 m. Den største 
stigning laa paa 6 sek/m, og Isdannelse paa 
Baby'en gjorde det nødvendigt at trække 
Bremserne og søge nedad igen. 

Det var ingen Tilfældighed, naar det var 
Cowboy, der blev vor :første >HØjde:flyver«. 
Jian er efterhaanden en gammel Rotte inden
for dansk Svæveflyvning og, som man siger, 
altid :frisk! 

De to Ting kombineret gØr jo en Del -
men langt :fra alt. Under Opholdet i Sve
l'ige i Sommer blev man klar over, at han 
er en af de danske Svæveflvere, der har 
gjort mest ud af Meteorologien, baade teo-
10tisk og i Praksis. 

- Det bliver ikke sidste Gang, vi hører 
Rekord-Nyt :fm clen Kant-. 

Tillykke Cowboy! 
Hart-

VESTJYDSK FL YVEKLUB 

TIL Varetagelse a:f :fælles Interesser har 
Model-, Svæve- og Motorflyverne i Es

hjerguedsatet - 3:MandsU dvalgbestaaende 
af cle 3 Klubbers Formænd. 

* 
Klubben har modtaget Tilsagn om 3 Cer• 

t ifikatJiræmier a 300,00, 110111 bliver vor An
del af sidste Aars Flyvedags Overskud. 
Ansøgning om Certi:fikatpræmier :fra Med
lemmer, der Ønsker at paabegynde Flyve
undervisningen i Aar indsendes til Klub
bens Bestyrelse. 

* 
Den 26. September 1936 stiftedes >Vest

jydsk Flyveklub«. I den Anledning arran
gerer Klubben Søndag d. 22. September, 
tier ogsaa er ,Den Danske Flyvedag«, et 
Jubilæurnsstævne i Lufthavnen, hvortil Med
lemmer vil :faa gratis Adgang. Der vil blive 
Runclflyvning og Flyveopvisning af Svæve
og Motorflyvere. 

Dansk Svæveflyver Unions 
autoriserede Journaler og Flyvebøger 

anbefales til Anvendelse i 
Svæveflyveklubberne 

Kontrolbog for Startspil Kr. 4.75 
Fartøj-Journal . . . . . . . . . • 6.00 
Flyve-Journal (! Foderal) . 2.50 
Arbejdsbog . . . . . . . . . . . . • 0,85 

Ekspederes fra 

FL YV's FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN 

Vesterbrogade 60 . Kbh. V . . C. 13.404 

Aktieselskabet 

DANSK GALOCHE- OG GUMMIFABRIK 

Kjøbenhavn Køge 
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Den amerikanske Natjager P-82 Twin Mustang. 

lntava viser det nye 

North American A viation, Ine. har bygget en ny 
Natjager til den amerikanske Hærs Luftstyrker, 

nemlig Typen P-82 Twin Mustang. Den nye Jagertype 
kan ogsaa anvendes til Rekognoscering, som Bomber 
eller som Ledsagejager. Den har en største Hastighed 
paa 760 km/T, og dens Flyvestrækning med fuldt Ud
styr er ca. 3600 km, d. v. s. at den med Lethed kan 
flyve fra Vestkysten af U. S. A. til Pearl Harbour. Den 
normale Bevæbning bestaar af seks tunge Maskingevæ
rer; men der kan - i udvendig Ophængning - med
føres 20 Raketter og to 450 kg Bomber. 

Luftfartøjet er udstyret med to 12-cyl. Allison Mo
torer, forsynet med modroterende, fløjlbare, flrebladede 
Propeller. 

For at gøre P-82 bedre egnet til Flyvning i Kulde 
og i store Højder, er Forkanten af Bæreplanet forsynet 
med en Opvarmningsanordning til Forhindring af Is
dannelser. 

Den mærkelige, fremspringende Udbygning paa Cen
tralplanets Underside er en Gondol, som rummer Jage
rens Radarudstyr. Denne er afkastelig. 

Capt. 

Indrykket som Led I Oplysningsarbejde for FlJ'flelntereuerede 

af 

I NTAVA AVIATION PRODUCTS 
SANKT ANNÆ PLADS 13 - KØBENHAVN K. 

Repres•nterende 
DET DANSKE PETROLEUMS AKTIESELSKAI 

Oll VACUUM Oll COMPANY A/S 

F. l. SMI DTH & CO. '/s VESTERGADE 33. KØBENHAVN • C. 6098 

'"•.aRt . .- ... > . . _,.,. , ~-,., . 

BØGER OM FLYVNING 
J. Foltmann, Flyvemaskiner fra alle Lande, 
Kr. 9.75, indb. Kr. 11,60. 
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 i saa
vel Bygning som Flyvning med Flyvemodeller. 

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. 

Segelflyghandboken, indb. Kr. 17 ,00. 
Wo1f Hirths bekendte Bog i svensk Udgave. Alt om Svæve
flyvningens Teori og Praksis. 

Erik Lagerqvlst, Att teckna flygplan, Kr. 4,60. 
Vejledning i Tegning af Flyvemaskiner. 

Sendes pr. Efterkrav eller mod Indsendelse af Beløbet 
Frimærker. 

~ ========= KUPON ==========I 
TIi FL YV's FORLAG, EJVIND CHRISTENSEN, Yesterbr1gad1 60, København V. 

De bedes sende mig: _-------------~--
Navn: _____________________ _ 

Adresse: 
Beløbet medfølger I Frimærker/bedes opkrævet. 
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F L~ V med Maskinerne med VI K I N G Navnet! 

PRIS 
Pr. Aargan1 Kr, 8,00 
Pr. Nummer 60 Øre 

I flyvende Fart føres Passagererne over Have og Bjerge, over Græn
ser og Toldbesværligheder. Rejs moderne, flyv, naar De skal rejse 
- og flyv med de store DDL Maskiner med VIKING Navnet. 
DDL byder Dem den største Komfort paa Rejsen og en Fartplan, 
der omfatter hyppig og regel-
mæssig Forbindelse med alle 
Hovedbyerne inden for det eu
ropæiske Rutenet. Detaillerede 
Oplysninger i Rejsebureauerne 
og DDL's Luftrejsebureau, 
Dagmarhus, Raadhuspladsen, 
Kbhvn. V. Telf. Central 8800. 

DET DANSKE LUFTFARTSELSKAB 
EJVIND CHRISTENSEN 

BOGTRYKKERI .t FORLAG 
\ ' esterbrognde 60 • Kbbvn. V. 
Telt. 11 404 Postgiro 23.824 



, 

• Nr.10 
1946 - 19. Aarg. 
PRIS 50 ØRE 
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Saa komfortabel som en Rutemaskine 

til Sports- eller Undsætningsflyvning 

Aerocar har Plads til fem Passagerer, der rejser saa 
komfortabelt som i en Rutemaskine. Fire brede Døre 

. gør det lige saa let at sætte sig ind i Aerocar, som 
det er at tage Plads i en moderne Bil. Paa kortere 
Rejser kan der sidde tre Passagerer paa det rummelige 
Midtersæde, saa ialt seks Passagerer medføres . . 

Alle Passagersæderne er lette at tage ud, saa Maskinen 
kan bruges til Transport af Fragt eller som Ambulance. 
I dette Tilfælde lettes Indlådningen i betydelig Grad 
ved Brug af de specielle "Muslingeskal-Luger" agter 
i Kabinen. Disse Luger er Standardudstyr paa samtlige 
Modeller. 

Som Ambulancemaskine kan der flyves med to Baarer 
og en Sygepasser eller med indtil fire Baarer uden 
Sygepasser. 

Den mere end blot tilstrækkelige Lydisolering, den 
effektive Luftfornyelse og Kabinegulvets parallelle 
Stilling i Forhold til Jorden baade i Luften og paa 
Jorden sikrer sammen med det styrbare Olietryksun
derstel Patienternes Befordring i den størst mulige 
Komfort og med den mindst mulige Træthed. 

Vi modtager gerne Forespørgsler fra Agenter og For
handlere. Skriv efter vor illustrerede Brochure. 

THE. PORTSMOUTH 

~røeor 

PORTSMOUTH AVIATION LIMITED 
TELEGRAMMER: BALMURLUX m 
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~gvw~ 
OFFICIELT ORGAN FOR e-

OET KONGELIGE DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB 
DANSKE FLYVERE . DANSK MOTORFLYVER UNION • OANSK SVÆVEFLYVER UNION 

DANSK MODELFLYVER UNION 

Nr. 10 

g~o~/l,lJØIM 
maa have Lufthavne 

FLYV hm· paa dette Sted flere 
Gange gjort opmærk.som paa d,· 

Va.i,slæligheder, som 1·11ægerligt maat
te ind1'ræffe for Sportsflyvnne og 
FlyveskolernC' i Kastrup Lufthavn, 
Pfterhaanden som den intPntationale 
Pa..qsagertrafilc tog til. 

En Rældce Klager fra Trafil,fly
vernr har mt med[Ørt, at L1iftfarts
myndighederne efter et Mpde mellem 
StatC111s Luftfartstilsyn, Flyveledcl· 
8811, og DDL har besl11ttet a.t opsige 
Flyveslcolerne dernde. Morian Han
.qen ha.r allerede faaet en Plads i 
Slcovlunde, lwor muligvis ogsaa Scanr 
aviation lcan være, medens Sports
flyvelcl1tbben forelrfbig faar Tilla
lfolsc til at blive i Kastr·up, nmligvi.s 
til dPn nyP B. L1tftTtavn ved B1·p11d
byvestPr er færdigbygget. 

Den nye Lufthavn ved Brøndby
vester kan imidlertid ilclce vente,q 
klar tør til Foraaret, og ,qlcer det, at 
Sportsflyvelclubbe-n tvinges til at for· 
lade Kastntp indC11~ den Tid, ,qtaa.r 
den pralctislc talt uden llfoligl1ed for 
at fortsætte det Arbejde, der nu ligi1 
er kom1net saa. fint i Gang. 

Militæret raader stadig over Lund
tofte Flyveplads. Under Indtrylc af 
den pjeblilckelige Sit1tation 111aatte 
det dog synes rimeligt, at de Sports
flyvere, .qom, indtil deres egen Luft

. havn staar færdig, iklce lcan operere 
fra Ka,qtmp, file midlertidig Tilla-
delse til at benytte L1mdtof'te. 

De respektive Myndigheder bpr 1~u 
oingaaC'nde tage Forhandlinger op 
1ned Krigsministeriet med det For-
111aal at faa en Ordning i Stand, der 
hindrer en Standsning i Arbejdet for 
danslc Sportsflyvning. 

FLYV 

Oktober 1946 19. Aargang 

Helikopterens Udvikling • 
I England 

Af 

Major Oliver Stewart. 

»The Clerva Autogiro Company«a aldate Frembrlngel•e, W-9 Helikopteren, foraynat med Reaktor I 
Halen tll Modvlrknlng af Kropp• na Dr• Jnlngamoment. 

D-ET ENGELSKE FIRMA >The Cierva 
Autogiro Company«, der nu udeluk

kende koncentrerer sig om Udviklingen af 
Helikopteren, har fornylig præsentere~ Sel
skabets sidste Model for en Kreds af mter
esserede. Luftfartøjet, der har fnaet Beteg
nelsen W 9, er forsynet med flere revolu
tionerende Nyheder i Konstruktionen. Mest 
bemærkelsesværdig er Brugen af en Reaktor 
til Modvirkning af Kroppens Drejningsmo
ment. Reaktoren har imidlertid vist at være 
fuldt tilfredsstillende til dette Brug. 

En anden Nyhed ved W 9 er, at Styre
grejerne er de samme som i et almindeligt 
Luftfartøj. Det vil altaaa sige, de bestaar 
af Styrepind, Ror og Gashaandtag. Endelig 
maa det bemærkes, at Overgangen fra l\fo
torflyvning til Glideflyvning praktisk talt 
er Øjeblikkelig. Hidtil har den Tid, For
andringer tager, været bet:m.gtet som et 
Maal for den Risiko, der var forbundet 
med at flyve den paagældende Helikopter
model. Der er nemlig en Periode fra om
kring 20 til 100 Fods Højde, hvor OvC'r
g!lngen fra Brug af Motor til Glidning kan 
foraarsage saa stort et Højdetab, at et Ha
vari muligvis kan blive Følgen. 

Ved W 9 er dette Faremoment- praktisk 
talt elimineret. 

Geniet de la Clerva. 
Navnet Cierva siger sikkert ikke de fleste 

ret meget. Saa mange Luftfartspionerer er 
blevet glemt eller undervurderet. Ved Ud
sendelsen af W 9 vil det derfor være paa 
sin Plads at mindes Don J1tan de la Cierva, 
som hans fulde Navn lød. 

De la Cierva blev fØdt i Murcia i Spanien 
den 1. September 1895. Paa Grund af et 
Uheld, som ramte en 3-motoret Bombema
skine, han selv havde givet Udkast til, gav 
han sig i Lag med Konstruktionen af et 
Luftfartøj med roterende Bæreplaner. I 
1922 havde han lØst Opgaven med en Auto
gyro, der havde 5-bladede modsat roterende 
Rotorer. Prøveflyvningen blev imidlertiu 
ingen Sukces, og fØrat i 1923, da Cierva 
havde forbedret sin Model, fandt den første 
vellykkede Autogyroflyvning Sted ved Ge
tafe nær Madrid. Paa den forbedrede Type 
havde Cierva forbundet Rotor-Bladene med 
selve Rotor-Akslen ved Hjælp af et Hæng
sel. Ved denne Leddeling mellem Blade og· 
Aki!el havde han overvundet et af de van
skeligste Problemer ved Konstruktionen af 
et roterende Bæreplan, idet Leddelingen 
foraarsager, at Smidigheden Øges, hvorved 
ogaaa hele Fartøjets Stabilitet og Balance 
bliver større. 
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En svensk-bygget Autogyro af nyere Type. Billedet er taget I Kastrup umiddelbart før 
Den danske Flyvedag 1945. 

Smaa Forbedringer med stor Betydning. 

Paa dette Tidspunkt dukker England op 
i Billedet, idet det engelske Luftfartsmini
sterium afgav Ordre paa en Autogyro til 
eksperimentielt Brug. Den blev bygget af 
A. V. Roe og var det følgende Aar Sensa
tionen ved et engelsk Flyvestævne. Det var 
imidlertid et yderst primitivt Luftfartøj. 
Rotoren blev trukket op, før Maskinen gik 
i Luften, en Metode, der nu kun bruges 
til at starte ~udenbordsc Motorer i meget 
gamle Flyvemaskinmodeller. 

I 1927 blev der bygget en Autogyro, lJe
regnet til Start og Landing paa Søen og 
i 1931 byggede Cierva en to-sædet Maskine 
med Kabine, en Gipsy III Motor og et tre
hjulet Understel. Den fik Betegnelsen C-24, 
den havde en Top-hastighed paa 180 km i 
Timen og en Marchhastighed paa 145 km. 

Det næste Fremskridt kom i 1932 og be
rørte Styrbarheden. Ved Hjælp af en hæn
g·ende Styrepind blev man i Stand til at 
bevæge Rotor-Akslen. Og i 1934 kom G. & ,T. 
Weir-Typen, udstyret med to-rylindret Mo
tor. De ovennænite smaa Fremskridt for
tjener den Opmærksomhed, vi her har vist 
dem, fordi de alle er afgørende Punkter paa 
den Udviklingslinie, der betegner ,andret 
Bæreplansflyvning. 

Udviklingen fortsætter. 

Som tidligere omtalt afgav det engel~ke 
Luftfartsministerium den Ordre, der førte 
til Bygningen af en Autogyro i England. 
Senere prøvede Ministeriet paa forskellig 
Maade at stimulere Udviklingen ved at u,l
skrive Konkurrencer for Bygning af en He
licopter; men da ingen Konkurrencedelta
gere meldte sig, faldt Sagen til Jorden, 
indtil Ministeriet fik fat paa en Tegning, 
udført af en Mr. Oscar Asboth, som havde 
bygget en Helikopter i Paris. I 1939 blev 
det meddelt officielt, at en Asboth-Model 
nu Yar under Bygning, men saa kom Krigen, 
og al yderligere Udvikling blev standset. 

Fm 1934 til 1939 havde Weir-Kompagniet 
dog ikke ligget paa den lade Side. Blandt 
andet havde Seh!kabet udtaget Patent paa 
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Brugen af Reaktorkraft til Drift af Roto
ren og paa en styrbar Anordning til <len 
vandrette Rotor, der modvirker Kroppens 
Drejningsmoment. Weir-Kompagniets Luft
fartsvirksomheder er nu overtaget af Cierva
Au togiro-Company, og den tekniske Ledelse 
af det sammensluttede Firma er efter Cier
Yas Død overdraget til Mr. C. G. Pullin. 
Saaledes er det altsaa gaaet til, at et a-f 
de Selskaber, der nu udelukkende arbejder 
med Helikopterens videre Udvikling, er 
grundlagt af Manden, der aldrig opgnv 
Tanken om den luftdrevne Rotor, det tek
niske Geni de la Cierva. 

Foruden at være en straalende Teore
tiker var Cierva ogsaa en praktisk Mand. 
Ila.ns Stræben gik stadig ud paa at give 
den jævne Maud Udbytte af eina Opfindel
ser. Hvis han ikke var blevet dræbt - ir,.
nisk nok ved en Flyveulykke med en almi:u
delig Flyvemaskine - er der ingen Tvivl 
om, at en Autogyro-Model til en overkom
melig Pris vilde have været paa Markedet, 
inden Verdenskrig Nr. 2 brØd ud. Hans 
grundlæggende Arbejde, der nu videreføres 
af C. G. Pullin, vil sikkert bære Frugter 
langt ud i Fremtiden. 

Oliver Stewart. 

* 
NY BØJDEREKORD 

Under Forsøg med VB Baketter i White 
Sand i New Mexico opnaaede de amerikan
ske Eksperter en ny Verdens-Højderekord. 
Raketten for ikke mindre end 104 Miles op 
i Luften og landede ca. 70 Miles fra det 
Sted, hvor den blev udskudt. Den efterlod 
et vældigt Hul i Jorden. 

HOBBYBOKEN 1946 
er nu udkommet I 

Et Jætteværk om Flyvningens 
Eventyr Udvikling og Historie 

Det første Værk i sin Art udsendes nu 
paa Dansk hos Westermann og redigeres 

af Kaptajn John Foltmann. 

EN' af de interessanteste og mest op• 
sigtvækkende Bøger om Flyvningen11 

Historie vil i Løbet af kort Tid foreligge 
færdig paa Dansk og udsendt af Wester 
manne Forlag. Den er bearbejdet af en 11,f 
Flyvningens kendteste Eksperter og Pione-
1·er, Kaptajn John Foltmann, hvis Redak
tion og tekniske Flyveartikler vil være 
FLYV's Læsere bekendt gennem mange Anr. 

- Den, der først cen Gang er blevet 
fanget af Flyvningens Fortryllelse, den, der 
ved en Styrepind har fØlt sig som Univer
sets H erre og saa.ledes oplevet Virkeliggø
relsen af Tusinder af Menneskers Drøm, vil 
aldrig nogen Sinde kunne bryde nd af don 
Tryllering, som dette Luftens Eventyr har 
slaaet om ham, skriver Kaptajn Foltmann 
i en Introduktion til det store Værk paa 
1200 Sider og med 300 Illustrationer. 

Kaptajn Foltmann har med Udsendelsen 
af dette Kæmpeværk i to store, smukke 
Bind givet et Bidrag til Flyvningens Histo
rie, som vil være af den største Betydning 
for Fagfolk og til virkelig Glæde for de 
mange, for hvem Flyvning hidtil har været 
et uigennemtrængeligt Omraade, en Flyve
bog for Ikke-Flyvere, siger Foltmann selv. 
Bogen afhjælper et virkeligt Savn. Vi har 
herhjemme ikke haft Adgang pi en samlet 
Oversigt over Flyvningens Historie uden nt 
ty til den besværlige Udvej at søge Oplys
ninger i udenlandske Værker og Tidsskrif
ter. Det er en Indsats, et Kæmpearbejde, 
som Foltmann her har afsluttet. Kun en 
Jernenergi, en Vilje til at gennemføre alt, 
hvad der handler om Flyvning og en sag
kyndig Forstaaelse og Viden, som paa rn 
Gang har taget Ophold i det samme Menne
ske, personificeret i Flyveren Kaptajn Folt
mann, vilde forman at føre en saadan Op· 
gave frem til et Resultat. 

Meget snart foreligger første Bind, og til 
Januar regner man med at have afsluttet 
andet og sidste Bind. Foltmnnn har til 
Opgavens LØsning formanet en Række af 
vore fineste Nnvno paa Flyvningens Om
raade til at bidrage til Værkets Tilblivelse, 
bl. a. Folk som Direktør Knud Lybye fra 
DDL Direktør Knud Gregersen fra Statens 
Luftfartstilsyn, Overlæge Helge Smith, Hæ
rens Flyvertropper, Luftkaptajn H. Kierke
gaard, DDL, og Direktør Helge Petersen 
fra Meteorologisk Institut for blot at nævne 
enkelte. 

Her findes Afsnit om Trafikflyvning, 
Militærflyvning, hele Udviklingen fra de 
første komiske Forsøg paa at hæve sig i 
Luften over Luftballoner og Luftskibe til 
de m~st moderne Trafikmaskiner og Stra
toscruisere og Sportsmaskiner. Svæveflyv
ningen har faaet sit særlige Afsnit fortalt 
bl. a. af Generalinde Harriet Førslev, me
dens Modelflyvningen er repræsenteret ved 
en Ekspert som Knud Flansted-Jensen. 

Den nye Flyvebog, som vi med spændt 
Forventning imødeser Afslutningen paa, er 
det første foreliggende Værk paa Dansk i 
sin Art, og der er ingen Tvivl om, at det 
vil blive en Haandbog, som vil være uund
værlig paa enhver Flyveinteresserets Reol, 
for Lærere og Kommunebiblioteker. 



Britisk L~ftfart under Nationaliseringen 

FLYV-Interview med Mr. Plgg, den 
engelske Luftfartsdirektør I Danmark 

MED champagneduftende Stævn og et 
Selskab af engelske Presse- og Luft

fartsfolk om Bord tog British European 
Airways første Vickers Viking Maskine i 
den regulære Trafik paa London-Køben
havn Cementen i Kastrup. 

Kun 3¼ Time forinden var den store 
>Luftcigar« blevet døbt paa Northolt ved 
London af den danske Minister Reventlow 
og Gæsterne blev nu budt velkommen ved et 
Cocktailparty i Luftfartsdirektør Greger
sens elegante og smagfuldt udstyrede Kon
ferenceværelse i Kastrup. Til Stede var bl. 
a. Direktør Knud Lybye, Trafikchef Bech 
Niolsen og Pressechef Kringelbach ern 
DDL, Viceluftfartsdirektør Teisen repræ
senterende de officielle Myndigheder, Kap
tajn John Foltmann, Direktør Oldenburgh 
fra K.L.M. og endnu en lang Række Navne 
fra dansk og udenlandsk Lurttrafik. 

Tobakstaagen ligger tæt og bølgende i Lo· 
kalet, hvis Konturer næsten viskes helt 11d, 
og det er vanskeligt at skelne de enkelte 
Tilstedeværende. Rundt i Tangen er en høj, 
slank Englænder ustandselig i Aktivitet. 
Elskværdigt og smilende præsenterer han 
st:ilfærdigt sine Landsmænd for de danske 
Kolleger. Det er Mr. A. A. Pigg, nyudnævnt 
Direktør for B.E.A. i Danmark. 

Den engelske Konge underskriver den 
nye Luftfartslov. 

Mr. Pigg har for kort Tid siden aabnet 
sit Bureau i det nye københavnske Lufttra
fikcentrum i Dagmarhus, og FLYV 's Med
arbejder benytter Anledningen til en Sam
tale. 

- Den engelske Labour-Regering har ind
draget den engelske civile Luftfart i Natio
naliseringsbestræbelserne, det er et stort 
Skridt i det traditionsprægede Storbritan· 
nient 

- Ja, det er rigtigt, siger Mr. Pigg, en· 
gelsk Luftfart er nationaliseret i Dag, men 
han tilfØjer straks. Luftfarten har dog sin 
fulde kommercielle Frihed. 

Lovforslaget om den civile Luftfart, som 
oprettede tre statskontrollerede Virksomhe
der til Drift af den britiske Luftfart Ver
den over, blev underskrevet af den engelske 
Konge den 1. August i Aar og er nu Lov. 

Den britiske Luftfarts Historie gaar iØv· 
rigt helt tilbage til 1911. I Begyndelsen 
drev flere private Selskaber forskellige Ru
ter i Europa, men i 1921 indsaa, den engel
ske Regering Nødvendigheden af at yde 
Støtte, hvis Storbritannien skulde kunne mø
de den voksende Konkurrence fra Udlandet, 
og et mindre Statstilskud blev det forelØ· 
bige Resultat. 

Men Udviklingen fortsatte med Storm
skridt. To Selskaber, Imperial Airways og 
British Airways blev ved en Regeringsfor
ordning i 1938 slaaet sammen til en offent
lig Virksomhed med Aktierne under Statens 
Kontrol. British Overseas Airways Corpora
tion hed dette saakaldte >udvalgte Instru
ment - B.C.A.C. - og det overtog sine 
Funktioner i 1940 efter Begyndelsen af den 

anden Verdenskrig. Det kom derfor aldrig 
til at virke under Fredsforhold. Under Kri
gen blev alle Resourcer stillet til Raadig
hed for Regeringen. Det blev B.O.A.C., der 
kom til at udføre Pionertjenesten over Nord
atlanten, men det medførte ~amtidig, at 
Piloter og Besætning fik Erfaring paa de 
nye Ruter. Det blev af den allerstørste Be
tydning for Fredsflyvningen. 

Smaa og hurtige Maskiner I 
europæisk Trafik. 

Efter Krigen blev det >udvalgte Instru
ment« ved et Lovforslag i Parlamentet delt 

Mr. A. A, Plgg, 
B.O,A.C.a nye Direktør I Danmark. 

i tre Selskaber med hver sin Bestyrelse. Det 
første bevarer Navnet B.O.A.C., der har 
Koncessionen paa Ruter i Imperiet og over 
Nordatlanten. Det andet Selskab er British 
South American Airways med Trafik paa 
Sydamerika og endelig det tredje British 
European Airways i den lokale og europæi
ske Trafik. Det er det Selskab, der repræ
senteres her i Danmark og i Stoekholm og 
Oslo. 

Igen undel'!ltreger Mr. Pigg, at det er den 
engelske Regerings Politik, at de tre Selska
ber skal have komplet Frihed i kommerciel 
Henseende. Formanden i B.E.A. er Sir Ha
rold Hartley, en fremragende Videnskabs
mand med lang og udstrakt Erfaring i 
Transportvæsenet. 

- Tror De paa 9e meget store Maskiner 
med Plads til 60 _ og 100 Passagerer i den 
europæiske Fremtidsluftfart! 

- Nej, afgjort ikke. Den nye engelske 
Vickers > Viking< vil være hurtigere end no
gen anden Type i Europa et Stykke Tid 
fremover og er et Led i vor Plan om at be
nytte Flyvemaskintyper af Mellemstørrelse 
med Plads til 20- 25 Passagerer. Herved 
opnaas hurtig Ekspedition i Lufthavnene og 
Hyppighed i Flyvningerne. 

»Nøglen tll Europa«. 
British European Airways har som 

Slagord og Mærke valgt en flyvende Nøgle 
- The Key to Europe -. Betyder det kon
kurrencemæssigt en Indarbejdelse paa de in
dre skandinaviske Ruterf 

- Nej, Nej. Mr. Pigg slaar forfærdet af
værgende ud med Haanden. Vi har kun det 
eneste oprigtige S1)nske at samarbejde med 
de nationale Selskaber. Hvis det viser sig 
gensidigt fordelagtigt, vil vi ogsaa operere 
i Pulje paa de nationale Luftruter. Vort 
Forhold til det danske Luftfartselskab er 
allerede etableret paa en fast og venskabelig 
Basis. 

- Hvorledes kom De selv, Mr. Pigg, ind 
i Luftfarten t 

- Jeg startede oprindelig Cook ' s Rejse
bureau i London, kom senere til Imperial 
Airways og stationeredes i Athen, i Alex
andria, Marseille og Paris. 

Danske Undergrundsfolk gav Mr. Plgg 
Lyst til at faa Stillingen i København. 

- Hvorfor valgte De netop Danmark ef
ter Krigent 

Mr. Pigg svarer uden Forbehold. - Un
der Krigen var jeg bl. a. knyttet til Ud
gangspunktet for Kurerruten Skotlaud
Stockholm. Jeg kom her i daglig Forbin
delse med mange skandinaviske Under
grundsfolk og ikke mindst adskillige Dan
ske. Samværet med Deres Landsmænd guv 
mig den Tanke, at Deres Land maat te væ
re et rart Sted at være. Derfor beslutteue 
jeg at søge deune Stilling. Jeg har aldrig 
tidligere været i Danmark. 

- Har de fortrudt det, Danskerne E'r 
vist ikke mere præcis som tidligeret 

- Nej, smiler Mr. Pigg. Baade min Kone 
og jeg befinder os virkelig godt her og hna-
ber at blive her i lang Tid. w. n. h. 

* 
Flyvedagen den 22. September. 
I de foregaaende Numre af FLYV har 

vi gjort udførlig Rede for Dagens Formaal, 
og der er forsaavidt intet nyt at meddele 
i Sagen. Kun skal det nævnes, at en Afde
ling engelske Flyvere fra. >Royal Air Club« 
- deriblandt Group Captain DO'Uglas BadN, 
som omtales andetsteds i dette Nummer -
har givet Tilsagn om at komme til Danmark 
og give Opvisninger paa Flyvedagen. De 
Byer, der kommer til at nyde godt af denne 
enestaaende Opvisning, er Hillerød, Odense, 
Esbjerg og Aalborg. 

Sportsflyveklubben i København arrange· 
rer en Udstilling af Sportsmnskiner paa 
Lundtofte Flyveplads, og der vil blive af
holdt private Konkurrencer mellem Klub
bens Medlemmer, bl. a. Orienteringsflyv
ning og Mærkelanding. 

Endelig minder vi endnu en Gang om 
Lotteriet. Der er ialt 200.000 Lodder med 
Gevinster til en Værdi af 40.000 Kronel'. 
Vi nævner blandt Gevinsterne: En Flyve
rejse København-New York for 2 Perso
ner, en Vauøhall 1946-Model, et Svæveplan 
>Polyt«, flere Herre- og Damecykler, en 
Mnsse amerikanske Cigaretter, Radiogram
mofoner og Radioapparater, Modelbyggesæt 
og ca. 200 Bøger. Gevinsterne trækkes i 
Dag, den 1. Oktober. 

De huskede vel at støtte Den danske Fly
vedag og var saaledes med til at skabe den 
Økonomiske Basis for vor fælles Sag · -
Sportsflyvningen i Danmark! Argus. 
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paa DDL's STEWARD ES S-S KO LE 

-------- 19 unge Damer ----------. 
med Mod paa Livet paa 6-Ugers Kursus 

F OR kort Tic1 sic1en aabnede >Det dan
ske Luftfartselskab« den første Stew

ardess-Skole i Selskabets Historie, og 1!) 
unge Damer udvalgt iblandt en AusØger
skare pna flere Hundrede, sidder nu hver 
Dag paa Skolebænk i Kastrup for nt opnna 
en Eksamen, der an.buer Portene m1 til Ver
tlen. 

FLYV's Medarbejder aflagde en Formid
clag et Besøg paa Skolen, der har til Huse i 
»Krudthuset« bag ved Kastrup Lufthavns 
Administrationsbygninger. 

Det første SpØrgsmaal, der melder sig, 
naar man kaster et Blik paa den omfatten
de Skoleplan, der blandt andet tæller fem 
Sprog, er om den store Udvidelse har be
tydet en Reduktion af de strenge Krav, der 
hidtil har været obligatoriske for Ansøger
ne. Tidligere var Beherskelsen af de lre Ho
vedsprog et af de første Krav, Selskabet 
stillede til en vordende Stewardesse. Har 
man oprettet Skole, fordi der ikke er til
strækkeligt mange kvalificerede unge Damrr 
at vælge imellem i Vi retter SpØrgsmaa1et 
til Skoleforstanderen, D.D.L.s Chef-Stew
ardess, Doris Jensen, der svarer: 

- Kravene er ingenlunde slækkede, selv 
om vi har maattet slaa noget af paa Sprog
kundskaberne. Efter seks Krigsnar kan man 
ikke forlange fuldendte Sprogkundskaber af 
unge Mrnnesker, der har været lukket inde. 
Det er dog ogsaa Meningen i Fremtiden at 
bibeholde Stewardess-Skolen, Konkurren<'en 
Luftfartsselskaberne imellem foraarsager, at 
Kravene til Service stadig stiger. 

8 Stewardesser afgivet til S.A.S. 

- Der er 19 Elever i den nuværende 
Klasse. Vi har lige afgivet tre fra Skolen 
og fem af de »gamle< til Seandinavian Air 
Lines System, de er alle otte rejst til Stock
holm, hvor de sknl paa Specialkursus, inden 
Aabningen af den transatlantiske Rute. Her
efter har vi 11 tilbage i flyvende Fart og 
naar Skolen er færdig i Løbet af seks Uger 
disponerer vi nltsaa over 30 nddannede 
Stewardesser. 

- Hvad underviser De i paa Skolen t 
- D.D.L.s Historie og Organisation, 

selvstændigt og koldblodigt - man kan vel 
sammenfatte Situationen i Ordene: Rejseliv 
er altid udviklende. 

- En Stewardess faar vel ikke Lejlig
hed til at se saa særlig meget til fremmede 
Byer, naar man tager de korte Ophold i 
fremmede Lufthavne i Betragtningt 

- I Almindelighed er det rigtigt nok, at 
man ikke naar at se saa meget. Men daar
ligt Vejr, Overnatning og Maskineftersyn 
er dog altsammen medvirkende til, at cm Del 
kan naas, hvis man selv vil det. 

Ingen Angst for Flyveulykker. 

Har den sidste Tids Flyveulykker in
flueret paa Stemningen blandt EleverneY 

- Slet ikke; de er alle lige saa opsatte 
paa at fortsætte som den første Dag, de 
kom her. 

- Hvordan er AldPrskravene i Øjeblik
ket 

- Man skal være fyldt 22 og ikke være 
over 28 Aar, nnar man begynder. Saa kan 

ugentlig Fridag; de Øvrige af Ugens 6 
Dage er de paa Farten, snart i London, 
snart i Paris, Stoekholm, Oslo, Prag eller 
Ziirich, en afvekslende, men krævende Til
værelse. 

19 Skønhedsdronninger. 

Men hvad siger nu Eleverne selv. Er d<' 
alle klar over cle Pligter og det Ansvar, 
der fØlger med at være Stewardess 7 

Medens jeg sidder og taler med Chef
Stcwardessen, kommer de unge Damer til • 
bage fra en Undervisningstime i Vejrtjene· 
ste i Lufthavnens Administrationsbygning. 
Man yder uvilkaarlig en tavs Kompliment 
til Udvælgelseskomiteen, den har en gotl 
Smag; ingen af disse 19 unge Damer vilde 
falde igennem som Deltagere i en Skønheds
konkurrence. 

Jeg standser en af dem, Frøken E11a 
Lester, og spørger hende, hvorfor hun vil 
være Stewardess: 

- Fordi jeg har Mod paa Livet og vil 
prøve noget nyt og udviklende, siger Frø
ken Lester. Det skal blive dejligt n.t komme 
ud at rejse, selv om jeg godt er klar ovor, 
det er anstrengende at være Stewarcless. 

- Er De klar over, at De som Regi'] 
ikke naar længere end til Lufthavnen 7 

»Mindre end en Millionær«. 

- Der vil altid dukke Chancer op for at 
se og opleve noget nyt alligevel. 

Frøken Grete Olsen har ogsaa valgt Job
bet, fordi det byder paa forøgede Mulig
heder for at komme langt omkring. Paa 
SpØrgsmaalet om, hvad hun vil gøre, naar 
hun skal trække sig tilbage som 35-aarig, 
smiler hun og siger: 

- Man bliver nok gift forinden ... 
- Med en Millionært 
- Mindre kan gØre det. 

Luftfartsmyndigheder, Sikringstjeneste, 
Toldvæsen, Politi, Trafiklære, Logbog, Ru
tekendskab, Geografi, Samaritertjeneste, 
Sprog, almindelig Service, Restnurations
tjenesle og til sidst et afsluttende Kursus 
i Praktik. 

3 af DDL'a kommende Stewardesser, Fra ven1tre Grete Olaen, Eva Lester og Grete Hare. 

»Rejseliv er udviklende«. 

- Finc1cr De, det er et udviklende Job at 
være Stewardesst 

- Absolnt. Man ser mange nye Ting, 
lærer Repræsentanter for fremmede Natio
ner at kende, faar Lejlighed til at optræde 
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_man fortsætte, til man er 35, der er Al
dersgrænsen for aktiv Stewardess-Tjeneste 
i Øjeblikket. 

Skolen afsluttes med en Eksamen, og de · 
Elever, der bestaar, faar tildelt et Diplom, 
hvorefter de overgaar til daglig Tjeneste 
i D.D.L. 

Det er ingenlunde et Driverliv at være 
Stewardess. Normalt gives der Damerne en 

En af de faa, der har fløjet fØr, er Frø
ken Grote Ham:, der er Datter af Direktør 
Hare, Zoneredningskorpset. Hun har tit og 
ofte deltaget i Redningskorpsets Ambula.nee
flyvninger og føler sig air-minded. Ogsaa 
hun har Udlængsel. Hun siger, hun ikke 
interesserer sig for at blive gift. Men hun 
bliver det nok alligevel. 

Arg'UB. 



Verdens 
mest 
økonomiske 
Flyvemaskine • • • er "Bristol" 

Freighter (Gods) eller Wayfarer (Passagerer). Konstrueret 

og bygget med den størst mulige Økonomi i Drifts

omkostningerne for Øje. Økonomi i Vedligeholdelse og 

Pasning gør, at denne Flyvemaskine skaffer billigere 

Fragtrater for Industrien og billigere Billetpriser paa 

Rejseruterne. Prøveflyvningerne er afsluttede, Fabrika

tionen er i Gang og Leveringerne paabegyndt. 

0 0 

Br i stol Type. 170 - Fr eighter (0 od s) og \'(layf arer ( Passagerer). 
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~bulu.nde r~ruq,lads indvies den 13. Oktober 

»Morian Hansen« fortæller om sine Planer for Fremtiden 

MIDT i August Maaned fik de private 
Flyveskoler »Sportsflyveklubben« 

»Scanaviation« og >Morian« Hansens Flyve'.. 
skole deres Opsigelse pr. 1. September fra 
Kastrup Lufthavn. Baggrunden for dette 
Skridt fra Luftfartsmyndighedernes Side 
var en Række Klager fra Trafikflyverne 
der fandt, at Privatflyvemaskinernes ml 
flydelse paa Risikomomentet de Timer paa 
Dagen, hvor Trafikken i Kastrup kulmine
rnr, var for stor. 

»Morian« Hansen brød Øjeblikkelig op og 
flyttede til Skovlunde, hvor han sammen 
med sine Elever gik i Gang med at ind
høste de 30 Tønder Land Hvede, der endnu 
dækkede den nye »Flyveplads«, I LØbet af 
2½ Døgn var Høsten overstaaet og fem 
Dage efter Flytningen fra Kastrup, flØj 
»Morian«s Elever i Skovlunde. 

Indvielsesfest den 13. Oktober. 

Umiddelbart inden Redaktionens Afslut
ning aflagde FLYV's Medarbejder et Be
søg paa »Skovlunde-Flyveplads<, som den 
lille 180,000 m2 Lufthavn er døbt. Foran 
den endnu ufærdige Hangar var et Hold 
Arbejdere i Færd med at sprede og jævne 
et Lag Slagger. Midt i Flokken strittede 
»Morian«s sølvgraa Manke uregerligt i Vej
ret. Jeg overtalte ham til at lægge Skovlen 
et Øjeblik, og vi gik indenfor i Kontoret. 

- Her er et frygteligt Rod endnu ind
ledte >Morian«, men vi regner med at' være 
færdig til Indvielsesfest den 13. Oktober. 
Den 19. September skal vi have Rejsegilde 
paa Hangaren. 

- Hvordan gaar det med selve Skolen 
og Elevernef 

- Jeg disponerer nu over 3 KZ-III
Luftfartøjer og har i Øjeblikket ca. 80 
Elever, hvoraf 50 vil opnnn Certifikat eller 
fornyet Certifikat inden 1. Oktober. Til 
Undervisningen har jeg engageret to Fly
vehrrere, Militærflyverne Otto Erilcsen og 
Mpllrr. Prisen paa Flyveundervisning er i 
Øjeblikket 60 Kr. i Timen. 

Undervisning I Blind• og Natflyvnlng. 

- Agter De at fortsætte Undervisningen 
hele Aaret rundt! 

- Ja, det er da Meningen. Om kort Tid 
starter vi ogsaa Undervisning i Blindflyv
ning og Natflyvning. Saa snart alle tre Ma
skiner har fanet paamonteret de nødvendige 
Instrumenter, tager vi fat, og efter 10 
Timers Undervisning indenfor hver Kate
gori kan Eleverne aflægge Prøve og fan 
paategnet Certifikatet. 

- Hvordan med Taxa-Flyvningf 
- Naar Tiden bliver til det, paatænker 

jeg at udvide Virksomheden til at omfatte 
baade Taxa-Flyvning, Luftfotografering, 
Udlejning af Maskiner og evt. Godsbefor
dring ... jeg har jo Koncession til det hele. 

- Der var Tale om, at >Scanaviation« 
skulde flytte med herud 7 

- Det er heller ikke opgivet endnu. Saa 
snart de nødvendigste Arrangementer er i 
Orden, er det min Mening at bygge flere 
Jim1garer, der kan afgive Plads til baade 
»Sranaviation« og alle de Sportsflyvere, 
der erhverver egen Maskine, f. Eks. har det 
kendte Automobilfirma Brdr. Fris-Hansen 
lige faaet en KZ III og der vil følge flere 
efter. 

Internationale Stævner. 

Den nystartede »Københavns Flyveklub«, 
der optager saavel aktive som passive Med
lemmer, skal have Klubhus i Skovlunde. Vi 
beder til Slut >Morian« Hansen fortællo 
lidt om Klubbens Øjeblikkelige Stilling: 

- I Øjeblikket har vi ca. 90 Medlemmer. 
Kontingentet er 100 Kr. aarligt og 200 Kr. 
i IndRkud. Klubbens Formaal er at fremme 
Interessen for Privatflyvningen i Danmark, 
nt varetage de almindelige praktiske Inter
esser for Medlemmerne overfor det offent
lige og at wure til Rand og Vejledning for 
Medlemmer, der agter at uddanne sig som 
Flyvere. Senere, naar vi er kommet godt i 
Gang, vil vi knytte Forbindelse med lig
nende Klubber i andre Lande og søge at ar-

rangere internationale Stævner. »Skovlunde
Flyveplads« skulde helst med Tiden faa et 
kosmopolitisk Præg, enhver Sportsflyver af 
en hvilken som helst Nation skal være vel-
kommen her. .tl.rgWJ, 

FLYVNING 

I LJNGLIMT 
I Slutningen af Maanedm foretager 

DDL 's flyvende Fæstning »Stig Viking« en 
Prøvefly,."Illllg til Nairobi i Østafrika. Det 
er den danske Konsul i Nairobi, der har 
faaet Luftfartselskabet interesseret i on 
saadan Rute. Bliver Flyvningen Sukces er 
det Tanken at fortsætte Afrika-Flyvnin
gerne. Ruten bliver lagt over Mnrsoille, 
Malta, Cairo og Khartoum med en samlet 
Flyvetid paa 34 Timer og to Overnatninger. 

14 Passagerer kan tages med, og Billet
prisen er udregnet til 3.750 Kr. pr. Passa
ger. 

Det ser ud til, at ma.n nu gør Alvor af 
de Planer, FLYV tidligere har omtalt med 
Hensyn til den vigtige Udvidelse af Flyve• 
pladsen paa Bornholm. Vi kan ikke være 
bekendt, at en af Landets vigtige inden
landske Ruter ikke kan blive rimeligt be
tjent, fordi Startbanen ved Rønne er for 
lille. 

Luftfartsdirektør Knud Gregersen har nu 
taget Initiativet til at faa Bevillingen pna 
de ea. 400.000 Kr. anerkendt, saa Arbej
det kan paabegyndes og fuldføres i Løbet 
af Vinteren. 

Prinsesse M_argrethes og Priit.~ Renes Søn, 
den unge Pnns Jacques af Bourbon-Parmn 
er blandt de mange nyansatte Trafikflyvere 
i DDL. Prinsen er hurtigt blernt meget po
pulær og afholdt i Luftlmvnon. Unclor Kri
gen gjorde han Tjeneste som Spitfire-Pilot 
i R.A.F. 

DDL gennemfprer nu fire daglige Flyve
fo1·bindelser _mellem KpbenhtLm og Jylland. 
Luftfortselskabrt vil herefter kunne befor
dre 84 Pa.9aagerer i hver Rrtning om Da
gen. Samm!!nlignes Billetpriserne paa disse 
Flyve111ter, er det værd at bemærke, at man 
nu er ved at være nede paa Prisen for en 
Lyntogsbillet paa 1. Klasse. 

Luftvaabnets Dag i Moskva. 

I Overværelse af Marskal Stalin vistes for 
kort Tid siden under en Parade paa 

Luftvanbnets Dag i Moskva russiske reak
tionsdrevne og raketdrevne Maskiner. 

Mango forskellige og nye Typer paa FlJ·· 
vemaskiner passerede Tribunen og blev for
klaret for Marskal Stalin af Luftvaabnets 
Chef, Luftmarskal Vershinin. Ogsnn dot 
nyeste nye paa Civilmaskinernes Omrande 
blev demonstreret ved Paraden i Moskva. 

Flyvelarer ErlkHn giver en Elev det før• te 
Kendskab tll Instrumenternes Brug 
Inden Luftdaaben. 



AMERICAN OVERSEAS AIRLINES 

Alle Oplysninger om Billetter og 
Reservationer i Rejsebureauerne og 
hos: 

AMERICAN OVERSEAS AIRLINES 
Dagma:rh11• • 12 Vestre Boulevard • København V. 

Tlf.: Pala 5982 • 6392 

Opbygget ved mangeaarig Erfaring 

baseret paa mere end 

12.000 FJ;,.YVNINGER 

over Allanterhavet. 

3 ugentlige Flyvninger SKANDINAVIEN 

- U.S.A. med Flagship til alle vigtige 
Byer i De forenede Stater og Mexico, 
med Tilslutning til Flyveruterne paa 
Sydamerika. Rejsetid København-New 
York mindre end 20 Timer. 

Oplag: 

12.000 

f LY V s stigende Oplag er en god Maalestok for den 
store Interesse, der er for Flyvningen i Danmark 

11.000 
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1942 
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6000 
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1946 
10.500 EN ANNONCE I FLYV 

er derfor sikker paa at blive læst af et 
vaagent og positivt Indstillet Publikum. 

TAL MED OS 
om Avertering, hvad enten det gælder en 
IUle Rubrikannonce eller en løbende Aver
tering for Deres Fabrikata - begge Dele 
betaler sig I FLYV. 

RING TIL CENTR. 13.404 

el ler skriv til 

Annonceeksped itlonen 

FL YV's FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN 

Vesterbrogade 60 
København V. 
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Flyvertroppernes Soldater 
paabegyndt Svæveflyvning 

Mandskabet skal gøres .air minded· 

SOM bekendt er der f. Eks. i Sverige, ind
ført Svæveflyvning for Markpersonollet 

i Luftvaabnet. Paa denne Maade vil man 
dels stimulere Lysten for denne Vaabenarts 
Mandskab, dels giver det disse Mennesker et 
helt andet Indblik i selve Flyvningens Ka
rakter. Ved et Luftvaaben er det af uhørt 
stor Betydning, at hele Mandskabet er :>air 
mindede:. 

Det er derfor glædeligt, at de danske 
Flyvertropper nu ogsaa har vist de:.te 
SpØrgsmaal sin IntereSBe. 

I Begyndelsen af September i Aar, er der 
som en Prøve, indledet et Samarbejde med 
Flyvertroppernes Flyveklub. 90 Flyvesolda
ter blev tilbudt at faa et Kursus i Svæve
flyvning mod selv at betale et ringe Go
byr. 60 af dem tog imod dette Tilbud, og 
Sølv C Flyveren, Ljt. GedsØ, der ellers er 
tjenestegørende paa Karup Flyveplads, blev 
kaldt til Værløse for at lede dette Kursus. 

Som sagt er det foreløbig et Forsøg, men 
Flyvetroppernes Flyveklub venter sig meget 
af det. 

Klubben har iØvrigt ogsaa Planer om 11l 

lave et Kursus for Elever (vordende Skole
lærere) fra det i:i Nærheden af Værløse Fly
veplads liggende Jonstrup Serniru1.riurn. 

Det vil i hØj Grad være i Sportens Intcr· 
esse at give disse, der senere spredes til 
Lærerpladser over hele Landet, et Indblik i 
Svæveflyvningen. - Et paaskØnnelsesvror
digt Initiativ I 

Hart-. 

lnodJ/1,tlffl1R,Sl-øisbalwuw 
BLEV EN STOR SUCCES 

De danske Resultater :bedre end de svenske 

DM for Gummimotormodeller har det 
jo været noget smaat med de 

senere Aar paa Grund af Gummimangel. 
I Aar stillede 5 >old boys« op, men de fleste 
trak sig tilbage i den haarde Blæst, som 
fejede over Roskilde Eksercerplads den 28. 
Juli. 

Per \Veishaupt blev Mester med sin gamle 
Kæmpemodel >Jumbo« med 2.42,4 og vandt 
dermed DKDAS Vandrepokal med hidtil 
bedste Resultat samt 25 Kr. udsat af Hen
ning Schrøder, der selv blev Nr. 2 med en 
lille Model med 42,0 sek. 

Modellerne blev haandstartet. Peter Chri
stiansen var Konkurrenceleder. 

Hidtil fineste Svævemodelresultater. 
DM for Svævemodeller fandt Sted i Fre

dericia den 25. August, samtidig med at 
Svenskerne afholdt deres under lignende 
Vejrforhold i Stockholm. Det er glædeligt at 
konstatere, at de danske Resultater for en 
Gangs Skyld er bedst. De 6 første havde 
bedre Tider end Mesteren sidste Aar! 

Svend Terp fra Vejle ledede paa udmær
ket Vis Konkurrencen, som talte ikke min
dre end 34 af 43 anmeldte Deltagere. I 
første Periode var der en Del Termik, saa 
ikke mindre end seks Deltagere stod lige 
med Maximaltid 6 Minutter. I anden Peri
ode fik enkelte fat i svag Termik, som der
paa helt ophørte. 

Danmark1me1teren, Kjeld Enevold Nlel•en, OM-F, 

Trods en fin Indsats maatto Aage HØBt
Aaris overlade Mestertitlen til sin unge 
Klubkammerat Kjeld Enevold Nielsen, men 
Mesterskabet blev da indenfor OM-F. Tre· 
diopladsen blev besat af en >ny« Mand, 
Henning Christiansen fra Haslev, der lige
som sine Klubkammerater flpj Rechnagels 
A 3 Type »Diogenes«. 

Interessant er det at bemærke, nt de fire 
Landsholdsdeltagere laa lige omvendt pla
ceret end ved Landskampen i Finland. ]for 
første Gang ,•ar der en Pige med ved Me· 
sterskabct, nemlig Karin Temdrup frn. OM
]', der med 2.18,5 placerede sig som Nr. 11 
foran Kapaciteter som f. Eks. Mogens Er
drup. Denne havde Vanskeligheder med sin 
Pin.notraadsline, der gav en saa voldsom 
Sta1·t, at der maatte fires kraftigt - -
og Mogens havde ikke noget at fire af, saa 
det blev til en haard Udløsning med Stall 
hele Vejen ned. - !Øvrigt var der gennem
gaaende alt for mange daarlige Højstarter, 
mange af Deltagerne manglede tydeligt nok 
Rutine. - De første otte havde over 3 Min., 
Nr.14 over 2 og Nr. 24 endnu over 1 Min. 

Resultatliste: 

Dn.nmarksmcstcr Kjeld Enevold Nielsen, 
OM-F, . .... .. .......... ..... ...... .. .. .. . 3.59,3 

2 Aage HØst-Aaris, OM-F .... .. .. . 3.45,5 

Premlerl•Jtnant Ged•ø ln•truerer en af Flyvesoldaterne, th. Kornet Helmer Nlel•en, 
C.Flyvar fra Sport• flyveklubben. 

3 Henning Christiansen, Haslev... 3.42,8 
4 Jens Arne Lauridsen, Vejle...... 3.34,4 
5 Kjeld Lopdrup, Kbhvn. . .. .. .. .. 3.21,1 
6 Børge Hansen, Hobro .. .. .. .. .. .. 3.201 7 

7 Carl Johan Petersen, OM-F...... 3.20,;} 
8 Kurt Rechna.gel, Haslev ......... 3.14,4 
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,,Han er oppe med din Søster igen ... men der sker ihke noget, 

for han har lige fa.aet nye Champion Tændrør i Motoren!" 

~HAMPION 
TÆNDRØR 

- det er Gnisten, der gør det/ 

CSHAMPION Tændr•r betyder 

betryggende Sikkerhed, 

flyvende Start, 

sc•rre Fart og bedre Økonomi 

••• ogsaa for Dem I 

F. B O LO W & CO. 
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Flyvning af • 
I 

F OR kort Tid siden blev der i London 
afholdt en Konference, hvor den briti

ske Rrgerings Videnskabsmænd redegjorde 
for den seneste Tids Fremskridt paa de 
Omrader, der omfattes af den videuskabe
Omraader, der omfattes af den videnskabe
lige Organisation Ministry Supply Scientific 
paa Imperiets Forsvar. MOS omfatter tre 
IIoveclafdolingcr, en for Aerodynamik, en 
for Atom-Energi og en for Forsvarsanlæg. 

Reaktordrevne haleløse Typer. 
Lederen af de aeronautiske UndersØgolsor, 

Sir Ben Loolcspeiser, oplyste, at Englanu 
om kort Tid vil producere Maskiner uden 
Krop, Maskiner, hvor den almindelige Træk
propel vil blive afløst af enten Trykpropel 
eller Reaktor. For at prøve disse Ideers 
praktiske Værdi har MOS bedt den kendte 
Flyvemaskinfabrik .Armstrong Whitworth 
bygge en reaktordreven Forsøgsmaskine ef
ter ovennævnte Planer. Maskinen skal for· 
synes med to Reaktorer, og den vil komme 
til at veje ca. 15.000 kg. 

Der knyttes de største Forventninger til 
denne Maskintype, og saa vidt Sir Look
speisor lod formode, vil reaktordrevne en
gelske Maskiner allerede i 1951 dagligt 
krydse Atlanten. I Mellemtiden vil raket
drevne Maskintyper blive taget i Anven
delse, for at man kan indhøste Erfaringer 
for Flyvning paa Hastigheder, der ligger 
over Lydens. Dette betyder dog ingenlunde, 
Offentligheden maa forvente, at Flyvning 
i disse Hastighedsomraader er klar til prak
tisk Udnyttelse foreløbig. Endnu er Gas
turbinens Udvikling kun paa Begyndelses
stadiet, og den Dag kommer - maaske 
inden Turbinen er fuldt udviklet - da hver
ken Kompressorer eller Turbiner faktisk 
længere er nødvendige. Dette skaber simple 
Forestillinger om Konstruktion af en Tænd
anordning uden bevægelige Dele som Kraft
enhed vod Flyvning paa Hastigheder over 
Lydens. 

Helikopteren - Hvermandseje. 
Videre redegjorde Sir Ben for Udvik

lingen af Helikopteren, som ventes at blive 
Hvermandseje engang i Fremtiden. MOS· 
Videnskabsmænd er i Øjeblikket beskæftiget 
med Overvindelsen af Problemer, der maa 
løses, før man kan betragte denne Lu.ftfar
tØjstype som fuldstændig sikker. Disse Pro
blemer knytter sig først og fremmest til 
Mangler ved Motoren. Naar Helikopteren 
kan sendes paa Markedet som et 100 pCt. 

Morgen • 
I engelsk Belysning 

En Letvægts•Helikopter paa Prøveflyvning over Ohio. Bemærk Kroppen• strømliniede Bygning. 

sikkert Luftfartøj, vil det imidlertid være 
det ideelle Befordringsmiddel for enhver; 
det vil endog være muligt at anvende det 
som Automobil, da Rotoren naturligvis bli
ver konstrueret paa en saadan Maade, at det 
kan foldes sammen langs Kroppens Sider. 

Atom-Energien i Industriens Tjeneste? 

Professor Cockcroft, der er verdensberømt 
paa Grund af sit Pionerarbejde inden for 
Undersøgelserne af Atomenergien, leder 
MOS-Atomenergiafdeling. Paa. Konferencen 
gav han Oplysning om Undersøgelser over 
radioaktive Stoffer, som vil være i Brug 
inden Aarets Udgang. Disse Stoffer, der i 
smaa Partier er ekvivalente med 1000 Gram 
Radium, vil blive stillet til Raadighed for 
lægevidenskabelige Undersøgelser. Til Atom
spaltningen raader MOS over et Atomspalt
ningsapparat med en Styrke paa 5 Millioner 
Volt, 

Om Atomkraftens praktiske Udnyttelse 
sagde Cockcroft, at Undersøgelser, der helst 
skulde medføre en rationel Udnyttelse i In
dustriens Tjeneste, allerede er paabegyndt. 

Samarbejde er i den Anledning indledet 
med ledende tekniske Industrieksperter. 

Erstatningsvarer bedre end Originalen. 
Undersøgelser vedrørende Erogen af Ra

ketter til Uskadeliggørelse af Raketter er 
allerede vidt fremskredne. Dette fastslog 
Sir Alwyn Crow, Lederen af Afdelingen for 
styrbare Raketter. Han a,fslørede endvidere, 
at England saa langt tilbage som i 1936 
begyndte at studere Raketter som Krigs
vaaben. Skønt Forsvarsarbejdet i første 
Række omfatter Undersøgelser med Henblik 
paa eventuel Krigsfare, har mange af MOS 
Opfindelser dog ogsaa fundet praktisk An
vendelse i Fredens Tid. For Eksempel blev 
der under Krigen opfundet og udviklet en 
Række nye Stoffer, som nu viser sig paa 
mange Omraader at være bedre og mere hen
sigtsmæssige end Originalen. Dette er f. Eks. 
Tilfældet med Polyvir..yl Chlorid, der bn1ges 
til Erstatning for Gummi i elektriske Kab
ler og som Erstatning for Læder til Sko
saaler. Paa begge disse Omraadcr er Kunst
stoffet den ægte Vare overlegen. 

MOS-Forsvarsorganisation under Ledelse 
af Sir John Lennars er i nærmeste Kontakt 
med andre videnskabelige Grupper over hele 
Imperiet. Saaledes er Organisationen stærkt 
interesseret i alle bakteriologiske Under
søgelser mod Henblik paa at indhøste Viden 
om, hvilke Typer Bakterier der vil være 
virkningsfulde til Brug under en fremtidig 
Krig. Ogsaa Modgift og Forholdsregler i 
anden Retning iudgaar i Eksperimenterne. 
England ved af Erfaring, at et velforberedt 
Forsvar er den bedste Forsikring mod et 
Angreb. 

* 
En amerikansk bygget reaktordrevet, haleløs Type. 
Cockpittet er horisontalt, •aa Piloten maa ligge 
ned paa Maven under Flyvningen, Max, Hastighed 
over 900 km I Timen. 



DEN 

Storbritannien fører paa 
de reaktordrevne Flyvemaskiners Omraade 

Den første reaktordrevne Plyvemasklne, der nogensinde har landet og 
starlet Igen paa et Hangarskib I Søen, var en de Havmand Vamplre, 
som blev drevet af en al de Havmand Ooblin Turboreaktor, H. M. S • 
• Ocean• den 3dle December 1945. 

Sir Charles A. Parsons konstruerede den første Skibsturbine i 1884, og hans Pioner
arbejde fortsættes af de britiske Luftfartsteknikere. 

StC>rbritannien satte en ny Verdensrekord for Hastighed paa 975 Kilometer i Timen 
i 1945 med en af Royal Air Forces Standardjagere, der blev drevet frem af Turbo
reaktorer. 

Fra andre Lande er der allerede indløbet Bestillinger paa britiske Militærmaskiner med 
Turboreaktorer. Disse Ordrer beløber sig til adskillige Millioner Pund Sterling. 

Paa den civile Lufttrafiks Omraade kan Luftfartselskaberne og de rejsende med Tillid 
se hen til de britiske Flyvemaskinefabrikker, som fuldtud vil vide at udnytte denne 
nye Fremdrivningsmetode til de Trafikmaskiner, der nu er under Bygning. 

BRITISKE FLYVEMASKINEINDUSTRI 
MEDDELELSE FRA THE SOClETY OF BRITISH AIRCRAFT CONSTRUCTORS, LONDON, ENGLAND 
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Et Tab for dansk s.portsflyvning 
Leif Olsens Navn vil være knyttet til 
Mindet om en fair Sportsmand, en straa
lende Kammerat og en dygtig Flyvelærer 

Leif Olien, 

E NDNU medens Indtrykkene fra den sid
ste alvorlige Sportsflyveulykke stod 

smertelig klar i Erindringen, den illykke, 
hvorved den danske R.A.F. Flyver og Fly
veskoleleder Jørgen Edsberg mistede Livet, 
naaede Budskabet om Tabet af en anden 
ung og initiativrig Flyvelærer til Sportsfly
verne i Kastrup. Leif Olsen var styrtet ned 
med sin Skolemaskine omtrent paa samme 
Sted og dræbt, medens hans Elev Sekond
løjtnant Niels Jørgen Mølgaard var blevet 
meget haardt kvæstet. 

Leif Olsen blev kun 24 Aar gammel, men 
havde sin Alder til Trods en trænet og ru· 
tineret Flyvers Erfaring. Ved Krigens Ud
brud opholdt han sig i London og meldte 
sig omgaaende i allieret Tjeneste. Leif Ol
sen gennemgik den krævende og haarde Sko
le paa >Little Norway« i Canada. Efter 
Kapitulationen var det kun naturligt, at 
Sportsflyveklubben sikrede slg denne dyg
tige Flyver som Lærer paa Klubbens Sports
flyveskole i Kastrup. 

Alle de, der havde været i Berøring mod 
Leif Olsen, vidste, at han var en paalidelig 
og rolig Flyvelærer, der under Elevflyvning 
aldrig tog en unødvendig Risiko. Det føltes 
derfor ogsaa saa meningsløst, at netop han 
var blevet Offer for en illykke. 

Ikke længe efter Starten fra Kastrup 
Lufthavn, saa Beboere omkring Hvidovre 
don lille KZ-Maskine styrte i Vandet ved 
Kalvebodstrand. Om Aarsagen til illykken 
har man endnu ikke faaet et sikkert Holde
punkt. Før en Afhøring af den haardt saa
rede Elev er mulig og forsvarlig, faar man 
heller ikke nøjagtig Besked. Vragstykkerne 
af Maskinen gav ikke de Sagkyndige til
strækkelig Støtte for en Teori. 

Leif Olsen naaede inden for sin for tid
lige Død at gøre en . god Indsats for dansk 
Sportsflyvning. Han dØde under Udførelsen 
af det Arbejcle, som han elskede og saa en 
Fremtid ved. Mindet om en sti·aalende Kam· 
merat, en fair Sportsmand og dygtig Flyve
lærer vil for altid blive bevaret mellem de 
danske Sportsflyvere. w. n. h. 
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Leif Olsens gode Ven fra 
Little Norway, Flyverløjtnant 
Henry Peder.qro, skriver disse 
Mindeord: 

Leif Olsen in memoriam 

ULYKKER sker og vil fortsat ske inden 
for Flyvningen, og hvor beklagelige 

de end er, man vi stedse holde os for j2)j<', 
nt de er bragt som rt Offer paa Udvik
lingens Alter. 

Det kan dog ikke nægtes, at Leif Olsrns 
Bortgang mmte dybt mellem de af os, som 
kendte ham saa godt og havde daglig Om· 
gang med ham. 

llnn var more end en god Søn af Dan· 
mark. I Udlandet, hvor Størsteclelen nf 
hans Manddoms Virke Ina, var han uhyie 
vellidt og resprkteret. Det var ikke alene 
hans Pnsonlighed, som vandt ham Venner, 
men først og fremmest hans utrættelige 
Energi og Digtighed, det være sig saavel 
inden for hans eivile Arbejue som hans 
militære Karriere. I de norslce Flyverkredse, 
hvor han fik sin Uddannelse i »Lille Norge-,: 
i Canada, var han en af de mest lovencle 
l!,lyvere, og omend det ikke lykkedes ham 
at komme med i den sidste Omgang moll 
Fjenden, skal hans Indsats dog stedse staa 
som et lysende Eksempel paa en dansk 
Mand, som var parat til at give sit Liv 
for sit Hjemland og de Idealer, han satte 
højest her i Livet. Det var ikke Eventyr
lyst, der .drev ham frem, men udelukkende 
Pligtfølelse. Hans Liv var i sig selv Even
tyr nok; alt havde Interesse, hans Medmen
nesker og de daglige smaa Ting i Livet, og 
san havde han sin store Hobby, Musikken. 
Hvor mangen en herlig Stund har man ikke 
I il bragt i hans Selskab, naar han paa Vio
linen fremtryllede de skønneste Toner, som 
.fulclstændig bortvejrede cle tunge Skygger, 
som hvilede over ens daglige Tilværels<' 
under Krigen. 

Ære være dit Minde, Leif Olsen, og Tak 
for din Indsats som Menneske saavel som 
Soldat. 

FLYV udvider 

V I har tidligere stillet en Udvidelse af 
FLYV i Udsigt og dette LØfte vil nu 

blive indfriet, idet vi fremtidig udsender 
l!'L YV med 32 Sider i Stedet for de 16-20 
Sider vi maatte nøjes med i Krigsaarene 
og Tiden derefter. 

Samtidig med denne Udvidelse forøges 
rnr Medarbejderstab, saaledes at Redaktio
nen nu bestaar af følgende: Teknisk Ny
hedsstof Kaptajn J. Foltmann. Aktuelt Ny
hedsstof Journalist W. N æsh H endriksen og 
Redal.tionsse/G1·etær 0. Th1tel1ind. Svæveflyv
ning K. Hartvig Jen;; n. Modelflyvning In
genipr P er 1V eislla,,upt. 

Med denne Medarbejderstab mener vi at 
kunne opfylde ethvert rimeligt Krav til et 
c1anMk Flyvetidsskrift, og det er vort Haab, 
ut vi skal kunne tilfredsstille alle interesse
rede Parter indenfor de tre Kategorier. 

Men det er dog ikke gjort med Medarbej
derstaben alene; det siger sig selv, at der 
ude omkring i Landet foregaar Begiven
heder eller opstaar Problc>mer, som vi ikke 
faar Kendskab til paa Redaktionen med 
mindre vi har Kontukt med Klubberne, og 
vi retter derfor en indtrængende Anmodning 
til alle Klubber om at indsende Artikler om 
aktuelle SpØrgsmaal eller Referater fra Be
givenhederne. D'erved skabes en livlig Kon
takt Landet over, og FLYV bliver det, vi 
alle arbejder hen til, nemlig Bladet, hvor 
alle Flyveinteresser mødes. 

Til Støtte for denne Nyhedstjeneste beder 
vi Klubberne om i fælles Interesse at ud
pege et Medlem, som vil paatage sig at ind
sende Stof til os, det kan naturligvis ikke 
blive til en Artikel hver Maaned fra hver 
Kluh, det tillader Pladsen dog ikke! - men 
naar der er noget af Betydning, man vil 
have frem, skal det altid være velkomment 
i FLYV, blot det fremsættes i passende 
l!, orm og uuen personlige Angreb. Vi tager 
nu som altid Afstand fra personlig Polemik. 
Referater af lokale Klubsammenkomster op· 
tages gerne i kort Form, men det er især 
Stof af Interesse for hele vor Læsekreds, 
vi efterlyser. Eedal&tionen. 

Mø;LVIGS BIT'TERMANDEL 

~ -

\,tAQ JEG 
lKKE. $AGT AT OEN 
D,ØR SKAL v~RE f 

LUKKET• 

En Sport1flyvor or blevet frataget sit Flyvercertifikat efter at have været lidt for nærgaaende overfor 
Rutomuklnorno I Lufthavnen. 



, 
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FLYVEEGENSKABER 
KZ-111 Maskinens Flyveegenskaber er anerkendt som enestaaende af 

Sagkyndige fra Norge, Sverige, Holland, Belgien, England og U. S. A. 

Den fuldendte Harmoni mellem alle Styreflader, fremragende Start

og Landingsegenskaber og fuld Kontrol selv ved lave Hastigheder 

gør, at KZ-111 er I i ge skattet af den erfarne PI lot og den nybagte 

Privatflyver. 

-0-b. ~--
--.::-:,,---
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Englands Vovehals, der styrede 
sin Jager med kunstige Ben 
Group Captajn Bader paa Besøg i Dan
mark sammen med General Doolittle 

tC.1 AMMEN mecl U. S. A.s berømteste Fly
i:'.j ver, General Doolittle, der omtales andet 
Sted i Bladet, ankom Englands forgudede 
Vovehals, Spitfirepiloten, Group Captain 
Dougla.~ Bader, der ligeledes er ansat i 
Shell Oil Company. 

Captain Bader blev knyttet til Royal Air 
Force i 1930, men i Begyndelsen af 30 'erne 
mist<•de han begge Ben ved en Flyveulykke. 
Da Krigen brpd ud tilbpd hun sin Assi
stm1ce som Jagerflyver, men fik naturligvi:J 
1 fprste Omgang Afslag. En Mand med 
kunstige Brn kan ikke blive Kampflyver. 
Han lmn ikke engang flyve med IIovedet 
neclml udrn af, falde ud af Ma.~kinen, lød 
Argumenterne. Drtte slog dog ingenlunde 
Baders Initiativ ned. Han bad om TilladPlse 
til at foretage en Demonstration af sine 
Fænligheclor, og efter en halsbrækkende 
Kunstflyvningsopvisning, hvor han i mer,3 
end et Kvarter flpj med Hovedet nedad, 
fik han sin Vilje og traadte paany ind i 
R. A. F. Jagerstyrker. 

Under Sfaget om EnglllJld blev Douglas 
Bader, der styrede sin Jagers Fodpedalr.r 
ved Hjælp af Gummiben med samme Fær• 
dighed Rom sine fysisk fejlfrie Kolleger, 
Englands Helt. Han naaede at nedskyde 23 
fjendtlige Flyvere, inden han selv blev skudt 
ned over tysk Territorium i 1942 og maatto 
springe ud med Faldskærm. I Faldet mi
stecle han sit ene kunstige Ben. Da R. A. F. 
ad Omveje erfarede om hans Skæbne, blev 
en Afdeling Flyvere sendt ind over Fange
lejren, hvor Bacler sad, og et nyt kunstigt 
Ben blev kastet ned over Lejren. Ikke saa 
snart var det kommet i de rette Hænder, for 
Captain Bader p1·Øvede paa at flygte, men 
Tyskeme opdagede det og fratog ham begge 
Ben. Først ved Invasionen blev han befriet. 
Han er en af de faa, der er dekoreret med 
Victoria-Korset. 

Drr er Chancer for, at vi herhjemme faar 
Lejlighecl til nt beundre huns FærdighedC'r 
som Pilot, idet han har givet Tilsagn om 
Dcltngrlso i drn danske Flyvedag den !l2. 
September. Medens disse Linier skrives er 
clct pna Tale, nt han sammen med en Afde
ling engelske FlyYere vil komme til Aal
borg og deltage i de planlagte Arrange-
menter. Arg11.•. 

j}assiar 
paa Faldrebet i Kastrup Lufthavn 

Rekordmaaned, trafikalt set, 
og en stadig Strøm af Berømtheder 

DAG for Dag vokser Trafiken nu i Ka
stmp Lufthavn, hvis Berettigelse som 

internationalt Trafikcentrum, ingen more 
vil finde paa at bestride, selv ikke Sven
skerne. 

Naturligvis satte Fao-Kongressen sit sær
lige Præg paa Maanedens Trafik. Svingelø
rene til dem store Vestibule formelig hvirv
lede Berømtheder ud og ind i de Dage og 
hensatte Journalister og Pressefotografer i 
en konstant Ekstase. Ingen synes mere at 
have Tid til at benytte Tog og Dampskihs
ruter og DDL 's Folk og det ørrige Luft
havnspersonale arbejder bogstavelig talt i 
Døgndrift. . 

Det blev naturligvis en Rekordmaaned 
trafikalt set. Paa en enkelt Dag hoteredes 
ikke mindre end 1276 ind- og udgaaende 
Passagerer og 200 Transitrejsende. Paa Ce
menten foran Administrationsbygningen 
kunde man om Eftermiddagen paa denno 
Rekorddag tælle ialt fem store Skymasters 
og femten stør re og mindre Trafikmaskiner. 
Det var virkelig imponerende. 

Flyvende Repræsentant for 13 Millioner 
Læsere. 

BlllJldt de mange kendte og ukendte An
sigter, der som en tæt Strøm gled igenuem 
Paskontrollen greb vi i Forbifarten en lille 
tætbygget Amerikaner med et ironisk, alvi
dende Smil. Det var Pluk-Bladet Renders 
Digest' flyvende Korrespondent Mr. Temple 
Fielding. Et af Verdens atøri:te Maaneds
hlade med et Oplag paa ca. 13 Millionrr. 

Mr. Fielding fortalte, at han havde væ
ret gennem 26 forskellige Lande med det 
Formaal at studere Turisme og Luftfart. 

- Hvilket Indtryk har De aaa faaet af 
clansk Luftfartf 

- Det ~kal jeg sige Dem, jeg er blevet 
klar over, at det ikke er Amerikanerne 
alene, der forstaar sig paa de Ting. Den 
danske Luftfartsservice staar fuldt paa 
Højde med det vi kan byde i Amerika, og 
det gælder i det hele taget Europa i Dag. 

Mr. Fielding forsvinder ud til den ven
tende Skymaster. Paa mindre end et Døgn 
er han tilbage i New York og parat til at 
indvie Amerikanerne i sine brogede og 
mangfoldige europæiske Indtryk. 

Det er ikke alene Forretningsfolk og Tu
rister, der benytter l!'lyvemaskinen. Paa 
Vej fra Stockholm til Hongkong, mellem
landede den nordiske Missionsflyvemaskine 
»Ansgar« i Kastrup med tyve Pas~agel'Cr. 
En clansk Missionærfamilie skulde med her
fra paa den 15000 km lange Flyvning. I 
llongkong skifter Passagererne til den 
amerikanske Missionsmaskine »St. Paul« og 
f lyver videre til P eiping. Det betyder ko
lossalt meget for Missionsfolkene, at de 

Group Captain Bader (th.) fotograferet foran sin 
Proctor-Muklne, 

* 
Præsident 

C, R, Smith, 
American Airline1, 

* 

nu i Løbet af en Ugestid kan blive be
fordret ud til deres afsides Arbejdsplad
ser i det fjerne Østen, hvortil det tidligere 
tog Maaneders anstrengende Rejse at nna 
frem. 

Det skal blive meget billigere at flyve. 
En af de største >Kanoner« i amerikansk 

Luftfart, Præsident for American Airli
lines, Mr. C. R. Smith, dukkede ogsaa op i 
Kastmp en Eftermiddag. Mr. Smith kom 
hertil fra London i Selskab med Koncer
nens tekniske Leder General Harris, der 
under Krigen var Stabschef for Air Trans
port Command. 

- Luftfart skal være Forretning, ud
talte Mr. t:imith og en god Forretning. Vi 
skal naa frem til at arbejde uden Stats
støtte. !Øvrigt agter vi at gaa i et 100 
pCt. Samarbejde med de skandinaviske Sel
skaber, men slipper naturligvis ikke Kon
kurrencen af Syne. Mr. Smith var ogsaa 
sikker pan., at det vilde blive meget bil
ligere at flyve. Flyvemaskinen maatte en 
Dag blive Hvermands Transportmiddel. Pri
serne over Atlanten er nede paa 1. Klasses 
Damp~ibsbillet, men vi kommer ned paa 
2. Kla.~sesprisen. Vær sikkei· paa det, til
føjede han. 

Elegant Sportsmaskine paa Visit 
i Kastrup. 

Men Kastrup Lufthavn besøges ikke alene 
af Trafikmaskiner. Ingeniør Ragnar Dahl 
fra Stockholm besøgte København sammen 
mecl sin Frue i en af de smarteste og mest 
elegante Sportsmaskiner, der endnu har rul
lPt paa Cementen i Kastrup. En amerikansk 
>Swift« i skinnende Aluminium. Den lille 
Sportsmaskine med eget Radioanlæg vakte 
betydelig Opmrnksomhed i Lufthavnen, hvor 
cle danske Sportsflyvere anerkendende stude
relle clc tekniske Finesser. 

Ingenipr Dahl fortalte os, at denne ame
rikanske Sportsmaskine kuucle købes i Sve
rigo for ca. 25.000 Kr. Paa tre Timer flØj 
han til Bromma fra Kastrup og regnede 
med at have brugt 57 Liter Benzin paa den
ne Tur. 

Jo, der sker hele Tiden noget i Kastrup. 
Personalet derude fplger med Interesse 
Haandværkernes Arbejde paa den nye An
nexbygning, som nu er ved at rejse sig ved 
Siden af Administrationsbygningen. Naar 
den inden alt for lang Tid staar færdig, 
betyder det en haardt tiltrængt Udvidelse 
af Lokaleplada. 

w. n. h. 



The PERCIV AL PROCTOR 
Ideel til Taxa&Charter Flyvning, 
Flyveklubber,Privat-Flyvning 

" The Percival Proctor V " er den ideelle Brugsmaskine til planlagte Luftruter og 

Charter-Flyvning, Passager- og let Fragt-Flyvning. Som Privat- eller Forretnings

Flyvemaskine frembyder den mange Fordele. Luxuriøst Interiør, elegant Ydre og 

komplet Udstyr. Let at flyve og økonomisk i Drift. Robust og drifts-sikker i Kon

struktion. Kort Leveringstid. 

Kort Specifikation : Lavvinget, 4-sædet Cabine
Monoplan, udstyret med en Gipsy Queen II 
Motor, der giver 208 H.K. i Starten og driver 
en " constant-speed " Propel Flyvelængde : 
800 km med en Nyttelast paa 300 kg. Marchhas
tighed 225 km/T. Ringe Benzin-forbrug, 5 km 
pr. Liter. Rigeligt Udstyr, der indbefatter 
komplet Sæt Instrumenter til Blind- og 
Natftyvnlng. Det skal være os en Glæde at 
aende Dem vor illustrerede Brochure. 

~ The P E R C I VAL 

PRO CTO R ·y· 
,3,300 

Komplet ab Fabrik 
LEVERES OVER HELE VERDEN 

PERCIVAL AIRCRAFT LIMITED, LUTON AIRPORT, ENGLAND . AND TORONTO, CANADA 

Agent for Danmark: ERIK HOFF-HANSEN, FREDERIKSHOLMS HAVNEVEJ 14, KØBENHAVN SV. Telf.: Eva 3693 (7 Linier) 



1 Den engelske Alrspaed Consul har 
Plads til en Besætning paa 2 Mand og 
5 Passagerer foruden nogen Bagage, 

... Rolls-Royce Derwent V Reaktor 
er ved at gennemgaa de afsluttende 
Prøver, Inden Anbringelsen I Verdens
rekordmaskinen Gloster Meteor. 

J Paa Stratocrulser'en, den kommen
de Konkurrent paa Luftruterne over 
Atlanterhavet, har Boeing foreløbig 
modtaget 49 Ordrer. 

Den 3.650 HK, Prat & Whh 

~l'I IFII<~ 
KAPT 



,otor (Foto: The lntava World). 
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j Den engel1ke Reaktorjager 
Gloster Meteor, hvormed Group 
Captain M. Donald1on, Squadron 
Leader W. Waterto og Flight Lleu
tenant Neville F. Duke har trænet 
til at naa op over 1000 km T. 

• • Rolls-Royce har Indrettet en 
kørende Skolestue, som efter Tur 

besøger R.A.F.1 Jagerstationer for 
at det teknl1ke Peraonel kan blive 
undervl1t I Reaktorer og deres 
Vlrkemaade. 

Consolidated Vultee's Atlanter• 
havaluftllner har Plads til 204 Pai• 
aagerer foruden ca. 7000 kg Bagage 
og Post. 



Luftfart -og Luftfartøjer 
Veo 'l(apfajn .7o§n 'Foftmann 

Lockheed Søfurn 
LockliaoiJ, har bygget en ny Trafilcflyve-

111asl.ine 11111d Typebetegnelsen Saturn. Den 
Iran rnmme 14 Passagerer for·11den Bagage 
Ol} Post. Dans Hastighed or ca. 820 km T., 
og den ar beragnet til Anvcndol.~e paa 
Strælcningar mallem 100 og 1000 ltm. Krop
zicn er inclrettec saah•das, at Passagersæ
clarnc let lcan fjernes for at give Plads til 
.,t1lrrl• elll'r mindre Godsmængder. 

Pan American's 
Trafikresultater for 1945 

Pan American '\Vorld Airway 1s Regnskab 
for 1015 udviser cm Bruttoindtægt paa li!J 
Mil!. Dollar~ i Mod ætning til 39 Mill. Dol
lars i 1041 (det sidste .Aar fØr Amerikas 
Indtræden i Krigen). Nettoindtægten var 
for de to nævnte .Aar henholrlsvis 7.5(i5.380 
Dollars og 3.361.252 Dollars. 

.Af Rruttoindtægten stammer de ca. 39 
l\Iill. Dollars fra Flyvning med Passagerer, 
mens Post og Fragt har indbragt henholds
vis 17.737.574 Dollars og 8.129.762 Dollars. 
Indtægten ved Passagerbefordring er saa
ledes langt den største i Modsætning iil 
Aai·et 1941, hvor Indtægten for Postbefor
dring ,·ar 18.211.060 Dollars og for Pas
sagrrbeforclring »kun« 15.339.408 Dollars. 

Selskabet har et Personale paa 22.000 
Mennesker. Det rander oYer en Flaade paa 
c•a. 200 Luftfartøjer, som bl. a. omfatter 

.. 

22 Constellations og 45 DC-4. De afgivne 
Ord1·er paa nyt Flyvemateriel omfatter Ty
perne Boeing Stratoeruisers, Repnblic Rain
hows samt 20 Convoir 240. 

Mofor pøø 36SO HK. 
Pratt ,J- Whitney har bragt clen hidtil 

kraftigste l1tft7cøledo Motor paa Marlredet, 
1'yzmt ll-4860 Wasp-Major paa 3650 FIK. 
Dr,n nye Motor har 28 Cylindrer, anbm.17t 
spiralfor111et i fira Rælcker, et Arrange111ent, 
so111 giver hver enlcelt Cylinder den beMt 
m11lige Køling. Frontarealet er il.-lco større 
end den 18-cyl. Double-Wa.~p's, hvis Heste-
7craftydelse er 2100 IIK. Motorens 1'omvægt 
er 1546 leg. 

Wasp-Major slcal bl. a. anvendes i Boeinl} 
371 Stratoernisar, Rep1tblic Rainbow, H1tghes 
Hereules 8-motoroae Flyvebaad, Douglas 
DC-7 (Globemaster) og den civile Ddga1Je af 
Martin Mars Flyvebaad. Endvidere slcal den 
anvendes til to af dan amerilcanslce Hærs 
Lnftstyrlcers tungeste Bombere: den 6-mo'to
iredo Consolida.ted-V11ltee B-86 og den 4-
11wtoreda Boeing B-50 . 

Rolls Royce Derwent V Reaktor 
En Reaktors fremac1clrivende Virkning va

rierer med Luftens Temperatur og Tryk og 
forøges med Hastigheden og Højden. Me
dens Standardtypen af Derwent V giver en 
Trykkraft paa 1580 kg i Starten ved 14.600 
O/min., yder Reaktorerne, der anvendes til 
Rekordflyvningen med Gloster Meteor, be
tydeligt mere paa Prøvestand, nemlig 19•)0 
kg ved 15.200 O/min. 

Lockheed Saturn, en ny amerikansk ~T.rafikflyvema•kine. med Plad• til 14 Pu•agerer. 
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Fra Stempelmotorerne er man saa vant 
til at regne med Udtrykket Ilestekraftydel
se, og derfor kan det have sin Interesse at 
faa at vide, at Denvent V ReaktDI'ens Tryk
kraft paa 1900 kg ved en Hastighed pna 
!J60 km/T svarer til ca 12.000 1IK. 

Prøverne, som Rekordflyvnings-Reaktoren 
har maattet gennemgaa paa Prøvestand, har 
vært-t meget strenge. Den maatte igennem 
ikke mindre end tres Perioder il fem Minut
ter. I hver Pe1iode blev den prøvet i to 
Minutter med en Trykkaftydelse paa 1360 
kg, i to Minutter med en Trykkraft pan. 
1580 kg og i eet Minut med en Trykkraft
ydelse paa 1900 kg. Dette svarer til Til
flyvuiug, Sving og Flyvning for fuld Speed 
over Banen for Hastighedsprøverne 60 
Gange. 

49 Stratocruisers i Ordre 
Efter at dc,t a111arikanslce Luftfartssol

sl~ab Unill'rl ..dir Lines har bestil(; syv 
Boeing MratoC1'1tisers, er de saml6da Or
clrer paa denne L1bftfartøjstype kommet op 
paa 49, hvad der i Pange svarer til 67 Mil
lioner Dollars. D. A. L. slcal anvonde Stra
tocmisrr'on paa Ruten til Hawaii, og den 
vil 7:nnne flyve Strælcninge,i San Francisco 
-Ilonol11lu paa 81/2 Time. Turen Chicago
San Francisco vil kunne gannmnfØres paa 
6¾ 1'ima og Ghicago- Ilonolul1b paa 151/2 
1'ima. Stratocmiser'en har en Marchhastig
lied zrna 540 7cm/T, og U . .A.. L. vil have 
c7en indrattot til at 7011nne medfØre 65 Pas
sagcrar. Luftfartpjet lcan dog paa lcortere 
Slrælcninger madfØre indtil 80 Passa.gamr. 

Stratoc1uisernas Motorer 1"il bliva 1tdstyret 
merl 1.<n Overladning,qanordning, som vil be
virlce an Besparelse paa indtil 14 pCt. i 
B1æn1lstofforbrnget. 

Airspeed Consul 
Den engelske Airspeed c'onsnl er velegnPt 

som Tilbringerluftfartøj paa kortere Ruter. 
Den har Plads til en Besætning paa 2 Mand 
og· 5 Passagerer. 

>Consul« har en største Hastighed paa 
,,a. 300 km/T i 1400 m, og dens Økonomiske 
Marchhastighed er 250 km/T. Dens Tom
vmgt er 2700 kg, og Fnlclvægten er c. 3800 
kg. Den har en Flyvestrækning paa ca. 1000 
km. Den er udstyret med to Armstrong 
Sic1deley Cheetah Motorer, der kan gaa 1250 
'l'imer mellem hvert Hovecleftersyn. 

Atlanterhavstrafik 
I de to første Maaneder, hvor Pau .Ame

rican Ainvays har opretholdt en Luftfor
binc1else mellem New York og London, har 
Selskabet gennemført 74 Flyvninger i hver 
Retning. P A.A har i denne Periode befor
c1ret 1,122 Passagerer til London og 2115 
Passagerer til New York. Det svarer gen
nemsnitlig til 20 Passagerer pr. Flyvning 
i østlig Retning og 29 Passagerer pr. Flyv
ning i vestlig RPtning. Desuden medførte 
P .AA i samme Periode 14.850 kg Fragt fra 
London til New York og 14.427 kg fra New 
York til London. Dette svarer til ca. 200 kg 
Gods pr . .Atlanterhavsflyvning. 

ForøidebWedet: 

Test-Pilot i U.S .. Army, Lt. Col. K. S. Wilson stiger 
ind i den nyeste amerikanske Helikopter-Type 

XR-9B. 



For at give selv 

mindre Sports1naskiner : 

Hurtigere Start 

Bedre Stigeevne, og 

Flere Kilo1neter pr. Liter 

l) HAVILLAND 
PROPELLER 

med mekanisk stilbare Blade 

Repræsentant for Danmark: C. Thielst, St. Kongensgade 118 
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Jamijarvi det finske Svæveflyveparadis 
Et Besøg paa Nordens største og 
ældste Skole for Svæveflyvning 

Fra vor udsendte Medarbejder. 

Jamijitrvi, i August. 

E N varm Augusteftermitldng . Ikkr- Pil 
Vinu rører sig. Himlr-11 r-r umHtrn 1l1Pk

kc>I a f storc>, fede Cnmulusskyer. Paa Jor-
1le11 8la:Lr c>u Klemm 25 ; nmkring tl<'ll lig
ger c> t Hulrl Svævc>flyvc>rc> ug vrntc>r, mens 
,lr kiggrr op morl Himlrn. IlPI' krPdsPr Pn 
\\'oiho, en Olympia og et Par Rahy'o r i sta
dig større Højde ligp ovenover, nwus Pn 
Krnuich og endnu noglP Baby 'Pr længe1·•• 
nclo prøver Opvindsforholdene \'ed Pn an
den Sky. Endnu nogle Planer er helt for-
8\' tmdet, inde i Skyerne og paa Distanceflyv
ning. Utnalmodigt kigger et af de unge 
MenneskPr pna Uret, jo, nu nærmer Tiden 
ttig. En Baby afbrydrr :E'lyvningen, kummer 
ned og lander. San rr drt clen næstes Tur. 
Klemm'cn trækker ham op, Pli 'l'ime stanr 
til hans Haadighed! 

- - - Det er Jiimij ii rvi, dc>n 1·enl ralu 
Snovefly\'Ciskole i Fillland. Fo11Hlrn clPn vi
clcrckomno Svæveflyvning Pr 11Pr rundt om
kring i Tr1-ræu'ot Pt P:u· A-Holrl i Han~;· 
med lhuumitovstarl smut nogle B- og C
.Holrl me<l Spilstart. Trrræn 'Pt bestaar af 
Pli no1ulig og sydlig Flyveplads, adskilt 
,Lf En ca. 50 m hØj Ani', drr g·i \'l'r Mulig
heder for Skræntf lyvning, nanr det en sjæl
den Gang blæser. Paa 'l'opprn, iler ligger 
,·n. 200 m over Harnt, findes en lur Hoveil
hygning og Pn VærkstPcls- og Kontorh,,·g 
uing formlen IIangarPr o. H ·"· I Udkantrn 
af clen nordlige P Jaus findes endnu r>n an
~rrlig R.'l·kkr Bygningrr, Hanga rer, Ymrk • 

~teder og Indkvarteringsbygninger, Bygnin
ger for Skolens Funktionærer - snmt seh·· 
følgelig Badstuer. 

t Størrelse, Alcler og Kapn.citet overgaar 
,l iimij1ini clen svenske Allehei·gskole og nær
nH'r sig de store tyske Skoler pna Wasser
kuppPl, Hornherg og Gnmau uden dog at 
have ,le Skræntflyvningsmuligheder, som 
ili:;se og Alleberg har. Men helst saa Fi11-
1H'l'llll nu Skrænten fjernet, saa dPr hlev ern 
i;tor Flyveplads mecl alle Bygninger i clrn 
11onUige Ende, som mnu bedst kan kommP 
frem til i Vinterens Sne. Dels er Skrænten 
for lille, og dels har J iimi nogle g·anske ene
stnaende Termikforholrl. En Stigehastighed 
paa 5 m/ sek fra 300 m Højde kan fore
komme hPr, mPns 2- :1 m/sPk hører til Dag
ligdagen. 

Over 10 Timer I Termik. 

Terræn 'et er en tør iledeflade midt i u,J. 
strnkte Omrnader af Skov og SØ. Den op
rinclelige Skov brrcndtP. Man ryddede Resten 
Yæk, fældede liclt mere og har saa et fiut 
Tenæn. VegetntionPn er sparsom 11aa, clrn 
i;amlede Jord: Lidt Lyng, Græstotter, Tyt
tebær og Smaabuske. Om Sommeren er ilrr 
nwget længe lyst, ved Midsommer hele Døg·
nPt. Man har startet Pn Dag og 'lauder Dn
gen efter - - paa en 2 Min. Flyvning! 
Er det daarligt Vejr om Dagen, sna so,·er 
man og flY'·er i Stedrt om Natten. 

Mens 5 Timers Prøven til Sølv•C i Sve
rige næsten udelukkendr tages i SkræntflyY
ning, er det her ikke sYært aL t:Lge clen i 
Termik. Rrkorclen e1· pna 10 Timr1· 14 l\:[i-

Finske Svæveplaner. Det første af de tre Reglstrerlng1bog1taver angiver Typen: 0 for Olympia, 
B for Baby, K for Kranlch, W for Weihe o, •· v. 
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nutter og tilhører O. Korhonon, der tilbrin
ger sin Sommerferie med at arbejde paa 
Værkstedet i et imponerende Tempo. Han 
arbejclPr saa ivrigt, at han kun faar to eller 
tre Starter hver Sommer, men alligevel giver 
det 10- 15 Timers Flyvetid. Rekordflyv
ningen med en Wei11e varede fra lO Morgen 
til godt 20 om Aftenen. 

Termikken kan være saa stærk, at baade 
Skoleglidere og Motormaskiner kan flyve i 
den. Ja, det er endcla hændt, at Klemm 'en 
mccl et Svæveplan paa Slæb har stoppet 
Motoren og kurvet nmclt i Termikken med 
g od HøjdeYin11ing . Som en Yderlighed m·m 
man dog nok betragte den llistorie, der for• 
tirller, at do engang efter Middagsmaden 
kom ud og fandt et Hul der, hvor Flagstan· 
gen havcle staaet - - - hvorimod det l'l' 

autentisk, at en Papirsæk en Dag lettecl<' 
foran en af Hangarerne for efter 20 Mi11 . 
nt være forsvundet ud af Syne louret opacl ! 

Begyndelsen. 

I 1934 havde Finlancl Besøg af en tysk 
SvæYeflyveekspedition med Professor Rheiu 
dorff, Hanna Reitscl1 og Philipp i Spidsen. 
Deres termiske Flyvninger over Helsingfors 
nikte stor Interesse fur Svæveflyvningen, 
saa man besluttede at oprette en SkolP. 
FJfter en Konkurrenre blev Jlimijiirvi valgt 
.l!'rn et Skur og en lille Hangar er den trod~ 
to haarclP Krige vokset til den nævnte Stør
relse. Det var Meningen, at Svæveflyvnin
grrne ved den planlagte Olympiade skulde 
h:we fundet Stecl her. 

Skolen er kun aaben i Juni, Juli og ~\ u· 
gust CE'eriemaanederne), men paa clenne Ti1l 
udføres ca. 10.000 Starter, ikke blot om· 
fa.ttenclo de sædvanlige >1 Minut og 17 · 
Starter, men ogsaa mange virkelige Svævr · 
flyvninger. Ved Midten af August i Aar 
havde de flØjet over 800 Timer mod 250 siu
ste Anr. 

Gratis Uddannelse, 

.Ve danske Svæveflyvere ved af bitter 
.l!:rfaring, at Svæveflyvning er en dyr Sport. 
De ofrer aarlig store Beløb. De kender Pri-
11orne paa Alleborg og ved, at de ikke en· 
gang dækker Omkostningerne. Det vil nok 
give et Ryk i clem ved at erfare, at de u11gc 
Svæveflyvere, der kommer til 14 Dages 
Kurser paa. Jlimi, faar Ucldannelsen ganskr 
gmtis. De betaler blot et hcskeclent Beløb 
ai 75 Mark = ca. 3 Krc>ner for Kost og 
r~og·i. 

Hvor kumnll'r Prngenc fra7 En kæmpe
mmssig Statsstøtte7 Nej, i Øjeblikket er 
,ler ingrn Statsstøtte, omend der tidligere 
Pr givet noget til specielle Formaal. Pengen<• 
11tnmmer hovedsagelig fm Overskud ved Ud
sLillinger og Opvisninger, fra store Gaver 
og· Lotteriindtægter, selvfølgelig med For
tttaaols" fra Staten, der ikke tager 40 pCt. 
som fra den danske Flyvedag. 

InstruklØrcrue faar ingen egentlig LØ11, 
nwn Kost og Logi og ,·a. 2 Kr. daglig i 
Lommepeng e. Og saa faar de Flyvning -
- ae har gerne 30 TimPr paa en Sommer. 
En enkelt har i Aar endrliL naaet 00. En he
hagelig Sommerbeskæftigelse, for nogle Fe· 
ric, for ancho en Afbrydelse i det daglig<' 
Arbejde, idet de siger Pladsen op, tager til 
J iimi tre Maaneder for atter at begynde et 
nyt Arbejde om Efteraaret. 



Skolingen og Typerne. 

Til Begynderskolingen anvendes Grunau 
9, som dog nu efterhaanden udrangeres, 
tyekbyggede SG 38 samt den finske Harak
ka, som efterhaanden skal standardiseres. 
Til den videregaaende Skoling anvendes 
Grunau Baby TIA og IIB, som man heller 
ikke er fuldt tilfreds med, men haaber at 
erstatte med en finsk Konstruktion. Det bør 
bemærkes, at Finnerne anvender en Bund
kobling, der sidder et Stykke længere bag· 
ude end vores Medekobling. Den fungerer 
fint og tilfredsstillende i Højstart uden paa 
nogen Maade at være farlig. At der ikke 
skelnes mellem Baby'er til begrænset og 
udvidet Flyvning, tilføjes for en Ordens 
Skyld. Det er en speciel dansk Opfindelse, 
som altid gØr Lykke, naar man beretter c,m 
rlen udenlands. 

Efter opnaaet C-Diplom omskoles til Fl,Y
vemaskinslæb, Efter en eller to Ture i Fin• 
lands eneste Kranieh kommer Eleverne alene 
i Baby og har derpaa let ved at er~bre S· 
Certifikatet, hvortil Kravene, som 1 Dan
mark har varieret, men som nogenlunde lig
ner vore nu. 

Tallet paa Cerfifikater er i Aar steget 
fra ca. 60 til ca. 100, altsaa ikke saa forfær
deligt mere end i Danmark. Vi skulde med 
lidt smidigere Kontrolregler, Bundkobling 
eller Flyvemaskinslæb snart kunne indhente 
dem, idet vi jo har Masser af C-Flyvere, 
iler mere eller mindre staar i Stampe. 

Højere Svæveflyvning. 

Hvad den højere Svæveflyvning angaar, 
har Finland imidlertid et betydeligt For· 
spring for os. Før Krigen var der ca. 8 
Sølv-C, nu en Snes. Nr. 17 og 18 blev taget, 
mens Forf. besøgte Skolen. Vi har kun 2 
Sølv·C, og intet, der for alle tre Flyvnin
gers vedkommende er erobret i Danmark. 
Finneme selv anser sig - i Sammenligning 
med l:!verige - for ikke at være naaet ret 
langt, og de viser meget beskedent deres Be
stand frem: 8 Olympia og 2 Weihe. Med 
disse og 10 Førere gennemførte de Mester
skaberne i Aar. Weihe er af den gamle 
Type med ringe V-Form og andre Forskel
le fra den senere. Finland har ogsaa nogle 
RhBnbussard. 

Fly-Slæb er en Selvfølge. Hele Dagen ar
bejder Klemm 'en. En Støvsky rejser sig ved 
hver Start, men hurtigt kommer Slæbetoget 
i Luft.en, finder noget Termik, som Svæve
planet >læsses af« i, hvorpaa Klemm 'en 
dykker ned og smider Wiren ved Startstedet 
for derefter at lande og slæbe en ny op. 
Det er morsomt at se alle Svæveflyverne paa 
Jorden automatisk strække begge A.rme ud 
til Siden, baade naar Wiren er faldet og 
naar Hjulene løsnes fra Svæveplanet, naar 
det er lettet. Det er Tegn til Piloterne i 
Luften. 

Foruden Klemm 'en har Finlands Flyg
fl.lrbund 8 gamle Smolik-Biplaner, en 15-20 
Aar gammel tjekkisk Type, der tidligere an
vendtes i Luftvaabnet til Skoling, en Tay
lor Cub, en Bilcker Jungmann og en Jung
meister. De kan flyve frit til Slæb, Opvis
ning og anden Sportsflyvning, hvorimod de 
ikke maa foretage Uddannelse efter Vaaben
stilstandsbetingelserne. 

Højden og Tiden til Sølv-O tages ret nemt 
over Jll.mijlirvi. Distancen er her som andre 
Steder den værste, ikke saa meget af termi
ske som af transportmæssige Grunde. Det 
kniber med Bilmateriel, Gummi og Benzin, 
ligesom Landings- og især Vejforholdene er 
vanskelige i det store skovdækkede Land. 

Hovedbygningerne paa Jiml)irvl. TIi venotre Spise- og Sovesale med Maskinværksted I Kælderen. I 
Midten en Hangar og bagved Admlnlotratlons- og Værkstedsbygning. Det lllle Skur til højre foran 

denne var Begyndelsen til det hele. 

Det gælder derfor om at flyve til en Flyve
plads. Mens jeg besøgte Jiimi, fløj een til 
Tarnmerfors, hvorfra Klemm 'en om Aftenen 
hentede ham hjem, og to næste Dag til Bjor
neborg, begge Distancer ca. 60 km. 

Værkstederne. 

Chef for Skolen er Ingeniør Lundin, som 
bor her hele Aaret. Selv om Skolen kun fun
gerer i 3 Maaneder, er her Folk hele Aaret 
r1mdt paa Værkstederne, der beskæftiger 
ra. 20 Mand fast. Om Sommeren reparerer 
c1e >løbende Havarier«, om Vinteren bygger 
de nye Planer. Jeg saa en Babykrop und('!' 
Reparation. Kun eet Spant var fra det ha
varerede Plan! Skolen havde ogsaa en svært 
medtaget Cub J 2 under Reparation, bl. a. 
havde de bygget nye Planer med 'l'rærib
ber i Stedet for Duralribberne. Den ejes af 
to Urmagere, der selv havde sørget for en 
Instrumentudrustning, som stiller alle andre 
Cub 'er i Skyggen. (Men det skal der nu hel
ler ikke saa meget til.) 

Hvordan med Kontrollen af Bygningen 7 
- her bygges ogsaa nye Typer som Harak
ka II og P. I. K. 5. Her er Ing. Lundin 
samt FFF's tekniske Chef, Ingeniør Tem
mes, ansvarlige overfor Myndighederne. M. 
H. t. Svæveflyvningen har Luftfartsmyndig
hederne hidtil ikke bekymret sig meget der
om, men er nu begyndt at komme ind paa 
en nøjere Kontrol. Da de ikke har meget 
Erfaring paa Omraadet, saa raadfØrer ile 
sig først med Sagkundskaben ved Fastlæg
ning af Reglerne, som derfor bliver smidige 
og praktiske, saa de skaber en rimelig Kon
trol og Sikkerhed uden at hæmme Virksom
heden. 

Hvem kommer paa Jlimljii.rvl? 
Da Uddannelsen er gratis, er Tilstrøm

ningen naturligvis enorm. De lykkelige, der 
udtages, er derfor ogsaa særligt kvalifice
rede Folk. Det er som Regel dygtige Model
flyvere, Klubfunktionærer, der har udfØrt et 
fleraarigt stort Arbejde o. s. v. Ca. 80 pCt. 
af Finlands Svæveflyvere er tidligere -
eller nuværende - Modelflyvere, og det er 
ganske almindeligt, at Instruktørerne har 
Modeller med eller bygger dem paa Jlimi, 

hvor en hel Bygning er reserveret løbende 
Kurser for Modelflyveinstruktører. 

Der var ogsaa en halv Snes Piger paa 
Holdene, baade paa Begynderkursus og helt 
op paa Instruktørkursus. I Almindelighed 
er man lige saa lidt begejstret for >Kra
ger« her som i Sverige og Danmark (Aar 
hus). Men man tager dem dog med, hvis de 
gennem lang Tid har vist sig virkelig in
teresserede, og hvis de har gjort et godt Ar
bejde i Klubber, ved Indsamlinger o. lign. 
De, iler efter yderligere et betydeligt Antal 
Byggetimer stadig er med, faar Chancen, og 
der har været mange dygtige Flyversker 
imellem - - Undtageleerne, som bekræf
ter Reglen. 

Finlands Flygforbund. 

~suomen Ilmailuliitto« er en Efterfølger 
af Finlands Luftviirnsfiirbund, der opløste 
sig efter Vaabenstilstanden. Den gamle 
Aeroklub vaagnede i Stedet op til Daad og 
optog Arbejdet under det nye Navn. 

AarsmØdet vælger Bestyrelse og Arbejds· 
udvalg, mens den daglige Drift forestaas af 
en Direktør (Generalsekretær) samt af fire 
Afdelingschefer: Ing. Temmes, der fore
staar den tekniske og flyvemæssige Side 
(Svæveflyvningen, Jll.mijiirvi, Modelfabrik
ken), Løjtnant Poppius, som er Chef for 
Ungdomsafdelingen (Modelflyvning, Organi
sation etc.), Redaktør Virkki, der redigerer 
FFF 's to Organer >Ilmailu« og >Siipi«, og 
som i det hele taget arbejder med Propa
gandaen og endelig findes der en Økonomisk 
Chef, der naar man tager i Betragtning, 
hvad der udrett.es, maa være en Økonomisk 
Troldmand. Ogsaa de andre Afdelingsche
fer synes meget Økonomisk anlagt, Poppius 
har forøvrigt ogsaa HandelshØjskoleuddan
nelse. 

Klubberne er dels et Par Enhedsklubber, 
der foruden vore tre kendte Afdelinger og
saa omfatter en Damesektion. Endvidere 
findes der mange enkeltstaaende Model- og 
Svæveflyveklubber, der er slaaet sammen i 
en central Klub, der paa en vis Ma.ade sva
rer til Modelflyveklubben >Progress« her i 
Landet. Der er for Tiden ca. 75 Model- og 
ca. 40 Svæveflyveklubber rundt om i Lan-
det. Per Weillha,upt. 
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6ENNEMPRØVET 

DOUGLAS BEFORDRER 
FLERE OG FLERE 
HURTIGERE ••• 
LÆNGERE .•• 
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- 11.000 6AN6E ! 
Douglas Flyvemaskinen 
er den mest gennem
prøvede Transportma
skine i Verden, den be
nyttes overalt af al le 
førende Luftfartsselska
ber og af de allierede 
Hære. Der er tegnet og 
bygget over 11.000 Trans
port-Flyvemaskiner paa 
Douglas Fabrikkerne. 

DET DANSKE 
LU FTFARTSELSKAB 
benytter DOUGLAS paa 
alle Internationale Ruter 

~ ·w 

.Disse es 
Luftfart
selskaber 
stoler paa 
Douglas 
U. S. A.1 Alaska Airlines, Alaska 
Coastal AirUnes, American Airllnes, 
Amcrican Overscas Airlines, Branlff 
Airways, Capital Airlines-PCA,Cbi, 
cago and Soutbem Airlines, Colonial 
Airlines, Continental Air Lines, Delta 
Airlines, Eastcrn Air Lines, Essair Li• 
nes, lnland Air lines, Mid Continent 
Airlines, National Airlines, North" 
east Airlines, Northwcst Airliaes, Pa" 
cific Northcm Airlines, Panagra, Pan 
American World Airways, Trans 
World Airline, United Air Lines,We, 
stem Airlines. AuatraUen: Ansctt 
Airways, Australian NationalAirways 
Pty., Lid. Australian Commonwealth, 
Butler Air Transport Co., Guinea 
Airways Limited, ~ntas Empire Air• 
ways, Tasman Empire Airways, 
Belgien I Sabena Airlines. Bolivia , 
Lloyd Aero Boliviano, Pan American 
Lloyd, Brasilien, Cruzeiro do Sul, 
Emprcsa de T ransp. Aerovias, Linhas" 
Aereas Brasileiras, Navegacao Aere.a 
Brasileir.a, P.an.air do Br.asil, Vi.acao 
Aerea Sao Paulo. Britisk Vestln, 
dien, British West lndian Airways. 
Calcutta : Cbina A viation T ransporl 
Corp. Canada: CanadianPacilic Air, 
lines, T ranso1Canada Airlines. Cen. 
tral, og Sydamerika: TACA Air, 
ways. Chile: Linea Aerea Nacional. 
Columbia : Aerovias N acionales de 
Columbia (ATianca), American Air 
Transport, Uraba, Medellin 6. Central 
Airways. Caba : Compania Cubana 
de Aviacion, Compania Natl. Cubana 
de Aviadon (P. A. A.) C:echo• 
elovaldet: Czecboslovakia Airlines. 
Danmark: Danisb Air Lines I DDLJ. 
England: Britisb Oveneas Airways 
Corp. Frankrig: Air France. Ha 
wall: Hawallan Airlines. Indien : 
Air Services af India, Airways, Lid., 
Deccan Alrways, lndian Civil Air Li, 
nes, lndian National Airways, T AT A 
and Sans. Irland: Aer Lingus Teo, 
ranta.Java: K.N.I.L.M. Kina: Cbina 
National Aviation Corp. Libanon: 
Middle East Airlines. Me:idco : Aero, 
naves de Mexico, Aerovias Braniff, 
Bola de Nleve, Compania Mexlcana 
de Aviacion (P.A.A.). Mo:ambl. 
que: Divisao de Exploracao dos 
Transp. Aereos. Nederlandene : 
K.L.M. New Zealand: Tasman Em, 
pire Airways. Norge: Det Norske 
Luftfartselskap. Peru: Compania de 
Aviacion •Faucell«. Phlllpplnerne, 
Far Eastem Air Transport, Philip, 
pine Airline. Portugal : Aero Par, 
tuguesa Lda. P. E. I.: MaritimeCen, 
tral Alrways, Porto Rico Carib, 
bean Atlantic Airlines. Scbwel: · 
Swissalr. Skotland· Scottish Air
ways. Spanien: lberla Compania 
Mercantil. Sverige: SILA, AHA. 
Syd Afrika : Soutb Alrlcan Air, 
ways, Tyrkiet: Turkish Airlines. 
Vene:i:nala: Linea Aeropostal Vene, 
zolana. 



Det finske Hold: Dee norske Hold: 
T. Sllmunen, L. Santala, R. Kauhanen, Lar11 Morellua og Olavl Lucenlua. I. Helret, F. Wahlqulst, P Hoff og Harald Orvln. 

Den nordiske Landskamp 
i Modelflyvning 

afholdtes Lørdag den 17. August om Afte
nen i Bjørneborg, Finland. Naar man ha-,,·de 
valgt Aftenen, skyldtes det Ønsket om at 
rmdgaa Termikkens Tilfældigheder. Det lyk
kedes, omend Aftentermikkens svage Falrl
vinde over Pladsen mindskede Tiderne i 1. 
Periode for alle. 

Efter Svenskernes overlegne Sejr i Stock
holm sidste Aar havde Finland og Dan
mark gjort sig store Anstrengelser og op
Il!l.Rede ogsaa langt bedre Resultater. Det 
finske Hold, der var helt nyt, blev udtaget 
først i Somerlejren, dernæst i en speciel 
Træningslejr for de 10 bedste. Det danske 
Hold udtoges efter Ansøgninger paa Grund
lag af nøje Granskning af tidligere Resul
tater samt efter en speciel Konkurrence. 

Sverige tøvede forbavsende længe med 
at opstille et Hold og udtog det paa mere 
tilfældig Maade; men man var dog klar 
over, at det var et meget stærkt Hold. >Ba
nanen« var den eneste, der var med sidste 
Aar. Han blev iøvrigt kun Nr. 3. Rigekon
kurrencens Vinder, Friberg fra Trelleborg, 
fløj fint, men i sidste Spurt skruede hans 
kortnæsede Model sig ned paa 41 Bek. Be
gurd Isac.son, der opholdt sig i Finland 
som Instruktør, fløj med sin nye interes
sante ,Se.out«, som han paa.staar kun synker 
0,33 m/sek. Han blev individuel Nr. 2 med 
3.08,7, mens Gunnar Persson, som vi kender 
fra Sommerlejren i Tranum, blev Nr. 1 med 
Aftenens bedste Flyvning paa 4.04,5 og 
bedste Gennemsnit paa. 3.23,9. Sveriges 
Sejr var dermed sikker. 

Den finske Mester Santala havde Wire
brud i 1. Start og fik kun 29 Sek. Bedst 
var T. Bilmunen med 2.58,0. De finske Ti
der var meget jævne, og derved fik de 
>Hævn« over Danmark med nogle faa for
tjente Sekunder. 

Ligesom Finnerne opnaaede Danskerne 
langt bedre Resultater end sidste Aar. Mo
dellerne var betydeligt ændrede - Diamond
kroppe og > V askebræt«planer dominerede. 
V-Form og Ører mindre end tidligere. Høst
Aaris, hvis Modeller er beregnet paa daar
ligt dansk Vejr, begyndte daarligt med godt 
1½ Min., men endte med 2%,. Kjeld Ene
vold Nielsen, der siden har taget Mester
titlen fra Høst, og som var eneste >over
levende« fra sidste Aars Hold, havde mistet 
sin bedste Model under en 15 m Trimstart 
om Eftermiddagen. Hans 1. Reservemodel 
(alle havde to eller tre Modeller med) var 
ikke veltrimmet, saa han fløj daarligere og 
daarligere. Denne Uregelmæssighed kostede 
os Andenpladsen. 

>Calle« fløj fint - 2.54 i Gennemsnit, 
mens Erdrup laa i Toppen med 3.04,8 i Gen
nemsnit og Nr. 3 i den individuelle Konkur
rence. Hans bedste Flyvning var paa 3.30. 
Næsten alle de danske Modeller var nye, dn 
en Masse var fløjet bort i Sommerens Løb. 
Samtlige Starter var perfekte. 

•De debuterende Nordmænd havde man 
ikke stillet saa store Forventninger til. De 
manglede bl. a. Reservemodeller. Et Uheld 
med en Model, der blev havareret af en 
Tavle, gjorde ikke Sagen bedre. Lederen 
Harald Orvin, en gammel Wakefieldrotte, 
var bedst med 1.58,6. 

Konkurrencelederen Lennart Poppius gen
nemførte Landskampen præcist og frik
tionsløst. Samtidig med, at han dirigerede 
Landskampdelta.gerne paa. Svensk gennem 

Højttaleranlægget, fortalte han paa. Finsk 
Tilskuerne, hvad der foregik. Paa en stor 
sort Tavle kunde man fØlge Slagets Gang. 
Carl Stude og Aarne Ellilii. foretog Udreg
ningerne. Spændingsmomentet formindske
des noget af den nordiske Holdregel, der 
lader den daa.rligste af de fire udgaa af 
Holdresultatet, thi man ved som Regel 
først efter sidste Start, hvem der bliver 
den >ulykkelige«. 

Efter 1. Periode havde vi endnu ikke mi
stet Haabet om en Sejr, men saa gik Sven
skerne yderligere fremad, mens ogsaa Fin
nerne, der var daa.rligere i 1. Periode end 
Danskerne, kom med, saaledes at der t rods 
stadigt forbedrede danske Resultater intet 
var at -gøre. 

Der var meget lidt at kritisere ved Arran
geJl!entet - men Lejlighed til at trimme 
ordentligt Fredag Aften havde været godt 
- det var alt for risikabelt i Lørdagens 
'l'ermik! Endvidere var Snorkontrollen ikke 
fuldendt, omend bedre end sidste Aar. Man 
maa forlanges, at alle Snore kan laases, og 
at det sker paa nøjagtigt 100 m - i hver 
Start. 

Herefter følger Resultaterne for i Aar 
samt for sidste Aar, men omregnet efter 
nuværende Holdregel. Som man ser, vilde 
Finnerne efter denne Regel ogsaa være ble
vet Nr. 2 sidste Aar, men da deres fjerde 
Mand var daa.rligere end vores, blev de den
gang kun Nr. 3. En Undersøgelse viser, a.t 
Placeringen efter den gamle Regel vilde 
blive den samme i Aar, som den blev efter 
den nye. 

Sverige 
Finland 
Danmark 
Norge 

1946 
3.01,7 
2.47,8 
2.44,0 
1.38,2 

1945 
3.10,2 
1.50,4 
1.46,9 

Det danake Hold I Carl Johan Petersen, Det sejrende avenake Hold I Gunnar Peraaon, 
Aage Høst-Aarls, Per Welahaupt, Mogens Erdrup og Kjeld Enevold Nielsen. Sigurd laac1on, Lennart Frlberg, Rune Anderuon og G. H. Derantz. 
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SHELL 
AVIATION 
SERVICE. 

_, __, 

----===-=-::--::Z-- ---:;:::::... 

Overalt i Verden, paa store og smaa Flyvepladser, har Shell statione

ret sit moderne, hurtigtarbejdende Tankningsmateriel, og hvert Sted 

er en veltrænet Shell Stab parat til at betjene baade de store Air

liners og Privatflyvere. 

Og Shell Aviation Service vil gerne være behjælpelig ogsaa i andre 

Flyve-Problemer, der kan opstaa. 

DANSK SHELL A/S - TELF. CENTRAL 9838 



I 

FYENS DISCONTO KASSE 
ODENSE 

Stiftet 1846 

DANMARKS ÆLDSTE PRIVATE BANK 

ETERNIT 
TAG OG V.lEGBEKL.lEDHIHG 

FABRIKERES .AF: 

Udfores i mange for• 
skelligo Typer og kan • , 
derfor tilpasses en• i 
''"' ~,,;""':•m;"' ~ 

f. l. SMI 0TH & CO. '/s VESTERGADE 33, KØBENHAVN • C. 6098 ,.·-~--- '... -·"' '~"' . -

DANSK ETERNIT FABRIK A/s, llALBORG - SALGSKONTOR: OTTILIAVEJ 18, KØBENHAVN VALBY. *CENTRAL 3785 
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General Doolittle: 

FAREN VED FLYVNING I 
USIGTBART VEJR FORBI 

Interview med Amerikas berømteste Flyver, den erfarne Blindflyvningsekspert, 
James H. Doolittle 

SIDST i August Maaned havde Danmark 
Besøg af Amerikas berømteste Flyver, 

,Tnpanernes Skræk, Generalløjtnant Jamøs 
ll. Doolittle. Privat er der absolut intet 
sk!'ækindjagende ved General Doolittle. Han 
er en lille, venlig, midaldrende Gentleman, 
nf Udseende og Paaklædning fjernt fra 
den moderne amerikanske Prototype. 

James H. Doolittle er født 1896 i U. S. A. 
Han blev Militærflyver i 1917 og var der
efter knyttet til det amerikanske Luftvaa
ben indtil 1930, da han gik over i ,Shell 
Oil Company«. Fra 1922 til 1928 fik Doo
little overdraget Opgaven som Test Pilot 
for Hæren, et Omraade, l1vor han paa Grund 
af sin Dygtighed og Vovemod hurtigt vandt 
Berømmelse. 

Test-PIiot Doollttle. 

I 1928 skænkede den filantropiske, luft
fal'tsinteresserede Mangemillionær Daniel 
Guggenll(li ,n rn st or Formue til Udvikling 
af Sikkerhedsforanstaltninger ved Flyvning 
under ugunstige Vejrforhold. Guggenheim 
henvendte sig i den Anledning til Hæren~ 
Ledelse og bad den stille en erfaren og tek· 
nisk kyndig Flyver til Raadighed for clisHe 
Undersøgelser. Valget faldt paa James 

Doolittle, der paa Grund af sin fleraarige 
Erfaring som Test-Pilot sad inde med sær
lige Forudsætninger for at kunne bedømme 
baade Fejl og Mangler ved ethvert Luft
fartfartøjs Konstruktion. I de kommende to 
Aar var Doolittle saa beskæftiget med Inu
flyming og praktisk Afprøvning af alle de 
Apparater, der i Dag findes i enhver mo
derne Flyvemaskine under Navnet: Blind
flyvningsinstrumenter. Ingen nulevende Pi
lot ved mere om Flyvning i usigtbart Vejr 
end Doolittle, som under alle Vejrforhold 
har gennemprøvet Instrumenterne, endnu 
inden man kendte deres Duelighed. 

Under cm Samtale om de Problemer, der 
knytter sig til Flyvning under daarlige 
Vejrforhold, udtalte General Doolittle: 

Fremtidens Blindflyvning. 
Endnu i Dag sker det tit og ofte, at 

Maskiner ikke gaar op i usigtbart Vejr som 
f. Eks. Taage o. 1., men de Instrumenter, 
der er nødvendige for at overvinde ]'are
momenterne, foreligger i Dag, og i LØbet af 
ganske faa Aar vil de givet blive monteret 
i alle Luftfartøjer, der har Behov for dem. 
Under Krigen, da jeg ledede den ottende 
amerikanske Luftgruppe, som var statione
ret i England, havde vi i denne Gruppe to 
Wing il 48 Maskiner, der startede, landede 
og udførte deres Togter i al Slags Vejr ve,J 
Dag og Nat. Mange Gange har Maskinernrs 
Besætninger ikke set et eneste Glimt af Jor
den fra det Øjeblik, Maskinerne lettede, 
indtil de atter ifølge Instrumentrrne skulde 
befinde sig med Landingshjulene paa den 
hjemlige Lufthavns Afløbsbane. 

Om Mulighederne for yderligere Udvik
ling af Blindflyvningsinstrumenterne erklæ
rede Doolittle: 

- Vore Børn vil fna Ting at se, som YI 

aldrig har drømt om. Blindflyvningen vil 
selvfølgelig udvikles, saa længe der gives 
blot det ringeste Problem tilbage, og jeg 
er af den Opfattelse, at Udviklingslinien 
ikke vil blive en jævnt stigende, men en 
stejlt stigende Kurve ... 

- Hvad er Blindflyvningens størst<' Pro
blem i DagY 

- At faa. Piloterne trænet op til a t 
stole fuldt og fast paa Instrumenterne. De 
skal fØle sig som en Del af uisse Instru
menter og skyde alle Instinkter og Fornem
melser i Baggrunden. Før Piloten er sikker 
i sin Sag, kan man ikke forlange, Passa• 
gcrPrnc skal være ilet. 

Vicepræsident Doollttle. 
Fra 1!)30 til Krigens Udbrud var Doo

little ansat i ,Shell OH Company«, og efter 

Generalløjtnant James H. Doollttle. 

Krigens Ophør er han atter vendt tilbag< 
til sit gamle Firma som Vicepræsident 
Hans Besøg her i Landet var saaledes e~ 
kort Mellemlanding paa on Rejse gennen: 
Europa og Afrika for at inspicere Firmaet! 
Tankanlæg. 

Som Indlrdning til Receptionen, der ble~ 
afholdt i Anledning af Besøget, udtaltE 
Doolittle sin Glæde over at være vendt til
bage til en fredelig Tilværelse, hvor Kam• 
pen gjaldt Dollars i Stedet for Menneske
liv. Om Bestræbelserne for at bevare der 
dyrt købte Fred udtrykte han fØlgendE 
Haab: 

Luftpoliti bevæbnet med Atombomber. 
- Der maa skabes en Verdensorganisa

tion, som i Fællesskab nedkæmper alt, de1 
,·il yppe Kiv, en Organisation, der kun h111 
eet Forman!: at bevare Freden, f. Eks. et 
Luftpoliti bevæbnet med Atombomber. Mell 
Forudsætningen for Oprettelsen af en saa• 
dan international Politiorganisation er na
turligvis Enighed mellem de forenede Na• 
tioner. 

- Det tegner vist desværre ikke ~aadan 
naar man tager de store Anstrengelser f01 
at finde nye, altødelæggende Vaaben med 
i Betrag tningerne. 

- Man behøver ikke at ville Krig, fordi 
man er forberedt paa at forsvare sig, Ame
rika Ønsker ikke at gaa ind for en Afrust• 
ningspolitik næd Pearl Harbour i frisk 
Erindring. Havde vi dengang været for• 
beredt paa Krig med Japan, vilde Katastro• 
fen aldrig være indtruffet. 

Bikiniforsøgenes Værdi. 
Vil U. S. A. finde et Forsvar mod 

Atombomben! 
- Det vil tage sin Tid, men det er ingen· 

lunde udelukket. Et Va.aben avler altid et 
Modvaaben. I Øjeblikket er dC'll eneste 
Clmnre for at bekæmpe Atombomberne at 
nedskyde de Maskiner, der er paa Vej med 
Bomberne. Allerede under Krigen naaede 
man ret langt frem med Bekæmpelsen af 
Tyskernes V 1- og V 2-Bomber. V I ble~ 
direkte bekæmpet ved Hjælp af reaktor· 
drevne Flyvemaskiner, og ved Krigens Slut
uing kunde man ved Hjælp af Radar finde 
Startstederne for V 2 og paa den Maade 
uskadeliggøre Bomberne, inden den naaede 
deres Maal. Dette peger heimod, at Forsva· 
ret mod Atombomben maa findes gennen 
Rac1ar-Systemet. 

Om de meget omtalte Atombombeforsøg 
ved Bikini udtalte General Doolittle, at r11 
Drl JI.Iisforstaaelser er kommet til Udtryk 
i den amerikanske Presse. Formanlet med 
de to første Forsøg var ikke at vise Flaa• 
dens OverflØclighed og Tilintetgørelse, me11 
at finde ud af Atombombens Rækkevidl1u 
Effektivitet og Kraft, og hvad der bn~
efter kan gøres for at bringe Hjælp til de 
bombede Omraader. Særlig OpmaaliugemE 
af de radioaktive Straalers Effektivitet 
hiL,·de efter Genr ralens Mening været yderst 
Yærdifulde. 

Atombomberne over Japan. 
-- Jeg har ved Selvsyn konstateret Atom· 

bombens Virkning ved Jiiroshima og NagR.· 
saki, fortsatte han. Mit Indtryk er, at 
Atombombens Virkninger Pr langt voldsom· 
mer<' end nogen til1ligere Bomlics Virknin• 
grr. Den enorme Varmem1vikling fremlml· 
der Brande, som intet efterlader. Efter 
Bombardementer med almindelige Bombe1 
kan man altid finde uskadte Pladser miut 
i Ødelæggelserne, men efter en AtombombQ 



er Ødelæggelsen total. Dertil kommer Ra
dioaktiviteten, som ikke maa undervurderes. 
!Det bar vist sig, at mange Japanere ved 
Hirosbima og Naga.sa.ki dØde en langsom 
og stille Død under Paavirkning af de ra
dioaktive Straaler 14 Dage, ja helt op til 
6 Uger efter Bombardementet. Det samme 
er sket med Gederne ved Bikini. Dagen efter 
opførte de sig ganske normalt, men efter 
en tre-fire Dages Forløb blev de lo.ngsom
mere i Bevægelserne og boldt opmed at æde. 
De blev svagere og svagere, og efter ca. 6 
Ugers Forløb dØde de stille, tilsyneladende 
uden Smerter. 

30 Sekunder over Toklo. 
General Doolittle var Anfører af Krigens 

første Bombetogt over Japan, den berømte 
Tokioflyvning, hvor han for tredie Gang i 
sin Flyvertilværelse maatte ty til Faldskær
men for at redde Livet. 

- To Hangarskibe, to Krydsere og e1 
Par Destroyere deltog i Aktionen, fortæller 
han. Formaalet var at modbevise Japaner
nes Pralerier, at amerikanske Flyvere aldrig 
vilde naa ind over japansk Omraade. Aktio
nen fandt Sted i April 1942. 800 miles fra 
den japanske Kyst blev vi opdaget af to 
smaa japanske Krydsere, som vi sænkede. 
Men da vi var bange for, at de forinden 
havde naaet at sende Radiomeddelelser om 
det skete, startede vi derfor Øjeblikkelig fra 
Hangarskibene med 16 2-motorede Bombe
maskiner, hver forsynet med sin 1 Ton 
Bombe. Vi var klar ovi:,r, at vi ikke kunde 
vende tilbage, men maatte søge at naa 
frem til Kina efter Aktionen. Efter de 30 
nervepirrende Sekunder over Tokio kom vi 
ind i et Uvejr, som foraarsagede, at vi ikke 

DEN TRANSATLANTISKE RUTE 
aahnedes 17. September 

Ogsaa en Rute til Aarhus er kommet 
I Gang. 

MIDT i September Maaned aabnede 
>Det danske Luftfartselskab« to 

nye Ruter. Den første blev aabnet den 16. 
September mellem Aarhus og København. 
Der flyves en Gang daglig med Start fra 
Kastrup Klokken 12 og Ankomst til Tir
strup Flyveplads Klokken 12,45. Fra Tir
strup startes igen Klokken 13 og Maskinen 
<>r saa tilbage i Kastrup Klokken 13,55. 

Prisen er for en Enkeltbillet 43 Kroner 
og for en Dobbelt-Billet 77 Kr. Naar man 
ko=er til Tirstrup er man dog ingenlunde 
i Aarhus med det sa=e, det tager omtrent 
lige saa lang 'rid at køre med Bussen ind til 
Aarhus, som Flyveturen over Kattegat va
rer, og Prisen for Busturen er 3,25 Kr. 

kunde finde frem til den Lufthavn nær 
C'hunking, vi havde planlagt at naa. Der 
var ikke andet at gøre end at springe ud 
med Faldskærm og ha.abe paa Lykken .. . 
jeg slap fra det med Livet og landede i en 
Rismark. 11 af mine Kammerater kom i 
japansk Fangenskab, tre blev Øjeblikkelig 
henrettet, een blev sultet ihjel, de reste
rende blev befriet ved Japans Kapitulation. 
Af de 80 Mand, der deltog i dette Raid, er 
61 tilbage . . . 011e ThuelWTUl. 

To Gange om Ugen til New York. 
Dagen efter, den 17. September, aabne

des den længe omtalte transatlantiske Rute 
i Samarbejde med Nordmænd og Sve~re. 
Sa=enslutningen >Scandinavian Air Lines 
System« afsendte om Morgenen den første 
Maskine fra Stockholm med officielle Re
præsentanter fra de tre Lande. Via Oslo 
naaede Maskinen Kastrup, hvorfra Starten 
foregik Klokken 13,20 Lokaltid. Ankomsten 
til New York fandt Sted den 18. September 
Klokken 17,20. 

Foreløbig flyves to Gange om Ugen paa 
Ruten. Om Mandagen flyves fra Stockholm 
via Oslo, Prestwick og Gander til New York 
og om Onsdagen ligeledes fra Stockholm 
men via København i Stedet for Oslo. Til 
Sammenslutningen har DDL afgivet to 
Skymasters, DNL to og SILA tre. Des
uden er bestilt fire, Stratocruisers til denne 
Rute. 

Det danske Mandskab, der er afgivet, er 
følgende : Luftkaptajnerne Poul J en.~en og 
Heda!! Hansen, Trafikflyver Rupert lJ.IJITl,8en , 
Telegrafisterne Jprgen Jensl'n og .t1.sger 
Petersen, Mekanikerne Jørgen Møller og 
1'horsen, samt 8 Stewardesser. Af Hensyn 
til Sikkerheden flyves med 12 Mands Besæt
ning, hvilket nedsætter Passager-Antallet til 
28. Prisen er for en Enkelt-Billet 2080 Kro
ner og 3744 Kroner for Dobbelt-Billetten. 

.t1.rg'll,8. 

Permanente Magneter 
ALHICA MAGHETSTAAL 

Hor De el Magnet-Problem, saa kom til os 
, . , og vore Ingeniører giver Dem -teknisk 
Service m..d Hensyn til Størrelse og form 

PEERLESS FABRIKKERNE 

Kampsax 

Vi fremstiller Magne
ter til ethvert Formaal 

LAPLANDSGAOE 2 
ICØUNHAVN S 
TELEFON CENTIAL 12445 

Kampmann, Kierulff & Saxild A/s 

(LOVBE8KYTTET) 

A\§IP 

ENEFABRIKANTER 

IDOIPIE 
er fremstillet I nøje Overensstemmelse med 

Forskrifterne I B.B.S.A. Specifikation 2 D. 101 

KLAR DOPE 

ALUMINIUM DOPE 

RØD DOPE 
Fortyndlngsvædske samt 

Identificeringsfarver og Speclalfarver 

A/s 0. IF.. A\§ IP 
(Specialfabrik for Nltrocellulose-Lakker) 

PRAOS BOULEVARD 37 
KØBENHAVNS. 
TELEFON C. 6J, LOKAL Il 01 22 

245 



246 

VERDENS HASTIGHEDS REl{ORD 

Gloster Meteor 
reaktordrevet med 

ROLLS·ROYCE 
DERWENT V 

TØR-ELEMENT 
VERDENS ÆLDSTE OG BEDSTE 



Uddrag af Efterretninger 
for Luftfarende 

32, Danmark. Mosede Fort. Masnedø Fort. Forbud mod 
Overflyvning. Advarsel. 

Forterne ved Mosede og paa Masnedø maa 
indtil videre ikke overflyves. Det forbudte 
Omraade omkring hvert af Forterne begræn
ses af en Cirkel med Radiue 500 m og merl 
Centrum i Fortet. 

Saafremt Luftfartøjer kommer i Nær
heden af de nævnte Omraader, vil der blive 
givet Signal for Forbud mod Ovrrflyvuing, 
d. v. s. en Serie af hvide Lyskugler affyret 
med ca. 10 Sekunders Mellemrum. 

Overtrædelse af Forbudet, efter at oven
nævnte Signal er afgivet, kan medføre Ile
skydning af Luftfartøjet. 

Mosede Fort: 55° 33' 48" N. 12° 16' 52" 
E. (ca. 25 km i 255° fra Københavns Luft
havn). 

MasnedØ Fort: 54° 59' 06" N. 11° 53' 36" 
E. (ca. 3 km i 216° fra Vordingborg). 

33. Danmark. Indskærpelse af Flyvehøjde. 
Paa dertil given Foranledning indskærpes 

det herved, at de i Ministeriet for offent
lige Arbejders Bekendtgørelse af 17. Marts 
1946 om Overflyvning af Byer, Bebyggel~ r 
m. m. indeholdte Regler nøje maa overhol
des. Overflyvning af en By eller Bebygg·elsc 
skel ske i mindst 500 m Højde og Overflyv
ning af en Menneskemængde eller Strand
bred i mindst 200 m. 

* International Fotokonkurrence 
om Flyvebilleder 

D ET verdensomspændende Firma >IN
TA V A«, der sælger Flyveprodukter 

over hele Jorden og herhjemme repræsente
res af DET DANSKE PETROLEUMS 
AKTIESELSKAB og VACUUM Oll. COM
p ANY i Fællesskab, har udskrevet en in
ternational Fotokonkurrence vedrørende 
Flyvning. 

Alle Fotografier, der indsendes til Kon
kurrencen, maa have Flyvning som Motiv -
enten Trafikflyvning, Militærflyvning eller 
Sportsflyvning. 

Densamlede Præmiesum er 1500 Dollars, 
og Konkurrencen er delt i tre Klasser, hver 
med en 1. Præmie paa 250 Dollars, en 2. 
Præmie paa 150 Dollars og en 3. Præmie 
paa 100 Dollars. 

De 3 Klasser for Deltagelse er : 
A) Sort-hvid for Amatører, 
B) Sort-hvid for baade Amatører og Pro

fessionelle og 
C) Farvefoto, ligeledes aaben for baade 

Amatører og Professionelle. 
Foruden Hovedpræmierne vil en Række 

Billeder faa >Hædrende Omtale«, og i Til
gift hertil gives et Beløb paa 10 Dollars 
til Dækning af Udgifter ved Optagelsen. 
Hvis INTAVA Ønsker at erhverve Retten 
til et saadant Billede betales yderligere 25 
Dollars. De Fotografier, der faar Hoved
præmierne, bliver Intavas Ejendom. 

Billeder til Konkurrencen skal være Inta
Ya, New York, i Hænde inden 1. November 
1946, og hver Deltager kan sende op til 6 
sort-hvide Optagelser i Klasserne A og B og 
indtil 4 Farveoptagelser. 

De nærmere Regler for Deltagelse findes 
paa specielle Anmeldelsesformularer, der 
skal benyttes ved Indsendelsen af Billeder
ne, og som fe.as ved Henvendelse til >Intava 
Aviation Produets«, Sankt Annæ Plads 13, 
København K. 

mmmmmmmmmn11mmnnmn1111un1111111111111rn11nmnmnnmmmmmm 

FLYV s Afdeling for udenlandske Bl ,de 
og Bøger er fra 1. Oktober overdraget til 
KNUD RASMUSSENS BOGHANDEL 
Vesterbrogade 60, Kbhvn. V. (den samme 
Adresse) Telefon C. 3955 - 2755. 

l!'orsendelsen af Blade til Abonnenterne 
sker som hidtil, blot modtager De dem frem
tidig fra Bogladen. 

FLYVs Forlag. 

I Tilslutning til ovenstaaende meddeler 
jeg herved, 11,t jeg har oprettet en Special
afdBling for Blade og Bpg6T om Flyvning. 
Afdelingen vil være velforsynet med aktuelle 
Nyheder indenfor Flyvningen, og jeg kan 
paa hurtigste Maade forskrive Bøger frn, 
Udlandet gennem mine direkte Forbindelser. 

Bemærk venligst nedenstaaende Fortegnel
se, den vil hver Maaned findes i FLYV og 
bringer de sidste Nyheder. Der er altid no
get for den flyveinteresserede Læser i denne 
Rubrik. 

Hans Ostellus, Ryktbara Flygplan, 
Kr. 4,50. 
3. Del af de bekendte svenske Bøger om 
Krigens Flyvemaskiner. 
W. F. Burbridge, Balloon to Bomber, 
Kr.16,20. 
Flyvemaskinens Historie i engelsk Gengi
velse fra Ballonens første Dage til NutidPns 
flyvende Bomber. Rigt illustreret. 
Charlton, The Ro.yal Air Force, 4 Bind a 
25,20 (sælges enkeltvis). 
4 pragtfulde Bind med Billeder af alle 
Flyvemaskintyper og Begivenheder fra Kri
gens Begyndelse indtil de sidste Dage. 
Trykt paa træfrit krideret Papir. 
J. Foltmann, Flyvemaskiner fra alle 
Lande, Kr. 9,75, indb. Kr. 11,50. 
Den første samlede Fremstilling af de mo• 
derne Flyvemaskiner, ca. 140 Typer med 
Billeder og Data. 
Bogen, som alle interesserede maa eje. 
K. Flensted-Jensen, Byg selv - Lær 
andre, Kr. 4,75. 
Instruktion i Modelflyvning. Illustreret Vej
lednillg i saavel Bygning som Flyvning med 
Flyvemodeller. 
Saa flyver vi. Ny Udgave. Kr. 8,50. 
Lærebog for Sports- og Privatflyvere. Red. 
af Luftfartsingeniør M. P. Eskildsen 

* 
Nedenstaaende Blade leveres I Abonne
ment eller Løssalg : 
IJ'LYG pr. Halvaar Kr. 9,00, Hefte 75 Øre. 
N ordislca FlygtidningBn, pr. Aargang Kr. 

9,00, Hefte 75 Øre. 
Populær Teknik, Halvaar Kr. 6,00, Hefte 

1,00. 
1'he Aeroplane, Kvartal Kr. 17,40, Hefte 

Kr. 1,40. 
Aeronautic, Kvartal Kr. 8,10, Hefte Kr. 2,40. 
Flight, Kvartal Kr. 18,30, Hefte Kr. 1,60. 
Vingar, Halvaar Kr. 4,80, Hefte 80 Øre. 
1'e7{7Tl,i7e for Alla, Aargang Kr. 13,80, Hefte 

50 Øre. 
Aeromodeller, Hefte Kr. 2,00. 

Knud Rasmussens Boghandel 
Afdeling for Fly1Jelitteratwr 

Vesterbrogade 60 • Kbhvn. V. 
Telf. C. 2755 • 3955 
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Den absolutte 
Varigbedsrekord slaaet 

Brønderslevmodel flyver 
I Time 27 Minutter 05 Sekunder 

D ET er en sjælden Begivenhed og noget 
af en Sensation, naar den absolutte 

Varighcdsrekord for Flyvemodeller bliver 
slaaet. Vor første blev opstillet i April 1937 
af Svend Herborg, Skern, med 8 M. 57,6 S. 
Et Aarstid senere forøgede Ole Holton, Hol
te, den til 35 M. 52,2 S., og den 16. Juni 
1940 blev den presset over Timen af Sla
gelsemanden Wedorf Hansen - til 1 Time 
16 M. 22 S. 

I de forløbne seks har vi nok haft Flyv
ninger, som kunde konstateres at have va 
ret op til ca. 2½ Time; men det har været 
umuligt for Kontrollanterne at holde den i 
Syne saa længe. Normalt bæres de af Blæ
sten ud af Syne paa 5 til 10 Minutter, i 
sjældne Tilfælde kan de ses en halv Time. 
Særligt er Nordjylland hærget af en evin
delig Blæst, som nok kan sætte en Modelfly• 
ver graa Haar i Hovedet; Sensationen er 
derfor saa meget større, naar det netop er i 
Vendsyssel, Rekorden er slaaet. 

Det var den 18. August, at Bent E. Lar
.~en, MF »Nordjyden«s fineste Modelflyver, 
,ar ude for at tage B-Diplom. Han fik først 
to Flyvninger paa 2.23, men efter den tre
die Start med 80 m Snor nægtede Modellen 
at komme ned igen! Den var nemlig kom
met ind i meget jævn og vedvarende Ter
mik, holdt sig lige over Flyvepladsen hele 
Tiden, og landede efter 1 Time 27 Minut
ter 05 Sekunder kun 500 Meter fra Start
stedet. I Virkeligheden har den ielt fløjet 
ca. 30 km i smaa Cirkler over Plailsen. 

Modellen BEL 13 minder en Del om 
DMU-Modellen »Pelikanen«, men er forstør
ret op til A 2 og ændret paa mange Detal
jer. Spændvidden er 1560 mm, Vægten 410 
Gram. Foruden absolut Rekord (M) er det 
Grupperekord for Svævemodeller (A), Klrui
screkord i A 2 - som der vel desværre nu 
er »Loft« over - og endelig Aarsrekord!! 

* 
Danmarksrekorder. 

Oscar Vang. OM-F, tog den 23. Juni 
A 2 Rekorden fra HØat-Aaris, idet l1ans 
nyeste Andemodel >Donald Duck« fløj 29 
Min. 42,8 Sek. Rekorden er desuden forelø
big Aarsrekord. Vang har hermed atter le· 
veret Bevis for, at velkonstruerede Ande
madeller nu er Normalmodellerne jævnbyr
dige. 

Vang lavede endnu en. Flyvning paa næ
sten ½ Time, idet han vilde tage C-Diplom. 
Men saa fløj Modellen imidlertid bort. Det 
var noget uforsigtigt, idet det var en Uge 
fØr Udtagelsen til Landskampen, hvor Vang 
derfor ikke kom i Betragtning! 

* 
Fra Condor i Helsingør kom den første 

Rekord for Gasmotormodeller, idet Jørgen 
Ha.nsen med sin nybyggede JH-2 flØj 
1.32,2. Motoren, en Thorning Bensen A-1 
paa 2,5 ccm, gik 28 Sek. Det var første 
Gang, at Modellen, som er paa. 26,5 Kvdm, 
yejer 600 g og har SI 63008-Profil, var 
ude. Saa vi venter snart at faa denne første 
Rekord i Gruppe D og Klasse D 1 forbed
ret. 
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Ud.drag af Efterretninger 
for Luftfarende 

32, Danmark, Mosede Fort. Masnedø Fort. Forbud mod 
Overflyvning, Advarsel. 

Forterne ved Mosede og pna MasnedØ maa 
indtil videre ikke overflyves. Det forbudte 
Omraade omkring hvert af Forterne begræn
ses af en Cirkel med Radius 500 m og mecl 
Centrum i Fortet. 

Saafremt Luftfartøjer kommer i Nær
heden af de nævnte Omraader, vil der blive 
givet Signa! for Forbud mod Overflyvning, 
d. v. s. en Serie af hvide Lyskugler affyret 
med ca. 10 Sekunders Mellemrum. 

Overtrædelse af Forbudet, efter at oven
nævnte Signal er afgivet, kan medføre De
skydning af Luftfartøjet. 

Mosede Fort: 55° 33' 4811 N. 12° 16' 5211 

E. (ca. 25 km i 255° fra Københavns Luft
havn). 

M!LSnedØ Fort: 54° 59' 0611 N. 11 ° 53' 36" 
E. (ca. 3 km i 216° fra Vordingborg). 

33. Danmark, Indskærpelse af Flyvehøjde. 
Paa dertil given Foranledning indskærpes 

ilet herved, at de i Ministeriet for offent
lige Arbejders Bekendtgørelse af 17. Marts 
1946 om Overflyvning af Byer, BebyggelsPr 
m. m. indeholdte Regler nøje maa overhol
des. Overflyvning af en By eller Bebygg·clsc 
skal ske i mindst 500 m Højde og Overflyv
ning af en Menneskemængde eller Strauil
bred i mindst 200 m. 

* International Fotokonkurrence 
om Flyvebilleder 

D ET verdensomspændende Firma >IN
TA V Ac, der sælger Flyveprodukter 

over hele Jorden og herhjemme repræsente
res af DET DANSKE PETROLEUMS 
AKTIESELSKAB og VACUUM Oll, COM
p ANY i Fællesskab, har udskrevet en in
ternational Fotokonkurrence vedrørenile 
Flyvning. 

Alle Fotografier, der indsendes til Kon
kurrencen, maa have Flyvning som Motiv -
enten Trafikflyvning, Militærflyvning eller 
Sportsflyvning. 

Densamlede Præmiesum er 1500 Dollars, 
og Konkurrencen er delt i tre Klasser, hver 
med en 1. Præmie paa 250 Dollars, en 2. 
Præmie paa 150 Dollars og en 3. Præmie 
paa 100 Dollars. 

De 3 Klasser for Deltagelse er: 
A) Sort-hvid for Amatører, , 
B) Sort-hvid for baade Amatører og Pro

fessionelle og 
C) Farvefoto, ligeledes aaben for baade 

Amatører og Professionelle. 
Foruden Hovedpræmierno vil en Række 

Billeder faa >Hædrende Omtale<, og i Til
gift hertil gives et Beløb paa 10 Dollars 
til Dækning af Udgifter ved Optagelsen. 
Hvis INTA V A Ønsker at erhverve Retten 
til et saadaut Billede betales yderligere 25 
Dollars. De Fotografier, der faar Hoved
præmierne, bliver Intavas Ejendom. 

Billeder til Konkurrencen skal være Iuta
va, New York, i Hænde inden 1. November 
1946, og hver Deltager kan sende op til 6 
sort-hvide Optagelser i- Klasserne A og B og 
indtil 4 Farveoptagelser. 

De nærmere Regler for Deltagelse findes 
paa specielle Anmeldelsesformularer, der 
skal benyttes ved Indsendelsen af Billeder
ne, og som faas ved Henvendelse til >Intava 
Aviation Produets«, Sankt Annæ Plads 13, 
København K. 
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FLYV s Afdeling for udenlandske Bl .de 
og Bøger er fra 1. Oktober overdraget til 
KNUD RASMUSSENS BOGHANDEL 
Vesterbrogade flO, Kbhvn. V. (den samme 
Adresse) Telefon C. 3955 - 2755. 

l!'orseudelsen af Blade til Abonnenterne 
sker som hidtil, blot modtager De dem frem-
1 idig fra Bogladen. 

FLYVs Forlag. 

I Tilslutning til ovenstaaende meddeler 
jeg herved, at jeg har oprettet en Special
afdeling for Blade og Bpger om Flyvning. 
Afdelingen vil være velforsynet med aktuelle 
Nyheder indenfor Flyvningen, og jeg kan 
paa hurtigste Maade forskrive Bøger fra 
Udlandet ge·nnem mine direkte Forbindelser. 

Bemærk venligst nedeustaaende Fortegnel
se, den vil hver Maaned findes i FLYV og 
bringer de sidste Nyheder. Der er altid no
get fo1· den flyveinteresserede Læser i denne 
Rubrik. 

Hans Ostellus, Ryktbara Flygplan, 
Kr. 4,50. 
3. Del af de bekendte svenske Bøger om 
Krigens Flyvemaskiner. 
W. F. Burbrldge, Balloon to Bomber, 
Kr.16,20. 
Flyvemaskinens Historie i engelsk Gengi
velse fra Ballonens første Dage til Nutid1>ns 
flyvende Bomber. Rigt illustreret. 
Charlton, The Royal Air Force, 4 Bind a 
25,20 (sælges enkeltvis). 
4 pragtfulde Bind med Billeder af alle 
Flyvemaskintyper og Begivenheiler fra Kri
gens Begyndelse indtil de sidste Dage. 
Trykt paa træfrit krideret Papir. 
J. Foltmann, Flyvemaskiner fra alle 
Lande, Kr. 9,75, indb. Kr. 11,50. 
Den første samlede Fremstilling af de mo• 
derne Flyvemaskiner, ca. 140 Typer med 
Billeder og Data. 
Bogen, som alle interesserede maa eje. 
K. Flensted-Jensen, Byg selv - Lær 
andre, Kr. 4,75. 
Instruktion i Modelflyvning. Illustreret Vej
ledni11g i saavel Bygning som Flyvning meil 
Flyvemodeller. 
Saa flyver vi. Ny Udgave. Kr. 8,50. 
Lærebog for Sports- og Privatflyvere. Red. 
af Luftfartsingeniør M. P. Eskildsen 

* 
Nedenstaaende Blade leveres i Abonne
ment eller Løssalg: 
FLYG pr. Halvaar Kr. 9,00, Hefte 75 jllre. 
Nordisl.;a Flygtidningen, pr. Aargang Kr. 

9,oo, Hefte 75 Øre. 
Populær Teknik, Halvaar Kr. 6,00, Hefte 

1,00. 
1.'he .Aeroplane, Kvartal Kr. 17,40, Hefte 

Kr. 1,40. 
.Aerona1,tic, Kvartal Kr. 8,10, Hefte Kr. 2,40. 
Flight, Kvartal Kr. 18,30, Hefte Kr. 1,60. 
Vingar, Halvaar Kr. 4,80, Hefte 80 Øre. 
1.'elm,ik fBr .Aila, Aargang Kr. 13,80, Hefte 

50 Øre. 
.Aeromodeller, Hefte Kr. 2,00. 

Knud Rasmussens Boghandel 
.Afdeling for Flyvelitterat'Uff 

Vesterbrogade 60 • Kbhvn. V. 
Telf. C. 2755 • 3955 

lllllllllllilllllliilllllillllll!lllliiiiiiilllllllliiilllillliilllillllllillllllliiiilllilllliiiilillll 

Den absolutte 
Vadghedsrekord slaaet 

Brønderslevmodel flyver 
I Time 27 Minutter 05 Sekunder 

D ET er en sjælden Begivenhed og noget 
af en Sensation, naar den absolutte 

Varighcdsrekord for Flyvemodeller bliver 
slaaet. Vor første blev opstillet i April 1937 
af Svend Herborg, Skern, med 8 M. 57,6 S. 
Et Aarstid senere forøgede Ole Holtfln, Hol
te, den til 35 M. 52,2 S., og den 16. Juni 
1940 blev den presset over Timen nf Sla
gelsemanden Wedorf Hansen - til 1 Time 
16 M. 22 S. 

I de forløbne seks har vi nok haft Flyv
ninger, som kunde konstateres at have va 
ret op til ca. 2¼ Time; men det har været 
umuligt for Kontrollanterne at holde den i 
Syne saa længe. Normalt bæres de af Blæ
sten ud af Syne paa 5 til 10 Minutter, i 
sjældne Tilfælde kan de ses en halv Time. 
Særligt er Nordjylland hærget af en evin
delig Blæst, som nok kan sætte en Modelfly
' er graa Haar i Hovedet; Sensationen er 
derfor saa meget større, naar det netop er i 
Vendsyssel, Rekorden er slaaet. 

Det var den 18. August, at Bent E. Lar
sen, MF >Nordjydenn fineste Modelflyver, 
,ar ude for at tage B-Diplom. Han fik først 
to Flyvninger paa 2.23, men efter den tre
die Start med 80 m Snor nægtede Modellen 
at komme ned igen! Den var nemlig kom• 
met ind i meget jævn og vedvarende Ter· 
mik, holdt sig lige over Flyvepladsen hele 
Tiilen, og landede efter 1 Time 27 Minut
ter 05 Sekunder kun 500 Meter fra Start
stedet. I Virkeligheden har den ialt fløjet 
ca. 30 km i smaa Cirkler over Pladsen. 

Modellen BEL 13 minder en Del om 
DMU-Modellen >Pelikanen«, men er forstør
ret op til A 2 og ændret paa mange Detal
jer. Spændvidden er 1500 mm, Vægten 410 
Gram. Foruden absolut Rekord (M) er det 
Grupperekord for Svævemoileller (A), KJn~
serekord i A 2 - som der vel desværre nu 
er >Loft« over - og endelig Aarsrekord!! 

* 
Danmarksrekorder. 

Oscar Vang. OM-F, tog den 23. Juni 
A 2 Rekorden fra Høst-Aaris, idet ha.ns 
nyeste Andemodel >Donald Duck« flØj 29 
Min. 42,8 Sek. Rekorden er desuden forelø
big Aa.rsrekord. Vang har hermed atter le· 
veret Bevis for, at velkonstruerede Ande
modeller nu er Normalmodellerne jævnbyr
dige. 

Vang laveile endnu en. Flyvning paa nll'
sten ½ Time, idet han vilde tage C-Diplom. 
Men saa flØj Modellen imidlertid bort. Det 
var noget uforsigtigt, idet det var en Uge 
før Udtagelsen til Landskampen, hvor Vang 
derfor ikke kom i Betragtning! 

* 
Fra Condor i Helsingør kom den første 

Rekord for Gasmotormodeller, idet Jprgen, 
Ha.ns1m med sin nybyggede JH-2 fløj 
1.32,2. Motoren, en Thorning Bensen A-1 
paa 2,5 ccm, gik 28 Sek. Det var første 
Gang, at Modellen, som er paa 26,5 Kvdm, 
vejer 600 g og har SI 63008-Profil, var 
ude. Se.a. vi venter snart at faa denne første 
Rekord i Gruppe D og KJasse D 1 forbed
ret. 
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Vi præsenterer 

FLYVEBOGEN 
Med PL YVEBOGEN foreligger for 

første Gang paa Dansk et fuldstændig 
udtømmende, populært Værk om alle 
Problemer i Forbindelse med Nutidens 
og Fremtidens store Samfærdselsform, 
Flyvningen, dens Historie og Teknik, 
fra dens allerførste spæde Barndom 
- i forhistorisk Tid - til dens fore
løbige Kulmination i de tekniske Vid
undere, som har set Lyset under og 
efter den anden Verdenskrig. Værkets 
Redaktør, Kaptajn John Foltmann, er 
en af vore fineste og mest all round 
hjemlige Flyvespecialister, som med j 
et omfattende populært Forfatterskab 
om Flyvning bag sig har de bedste 
Forudsætninger for at gøre FLYVE
BOGEN til det store Værk om Flyv
ning. Som Medarbejdere til Bogen har 
Kaptajn Poltmann samlet en Række 
Eksperter repræsenterende den dyg
tigste hjemlige Sagkundskab inden for 
Motorflyvning, Svæveflyvning og Mo
delflyvning saavel som Militær- og 
Trafikflyvning. 

JOHN FDLTMANN 

FLYVEBOGEN vil foreligge kom
plet i to smukt indbundne Bind, hvoraf 
første Bind leveres i November og -

WESTERMANN 
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andet Bind antagelig i Januar 1947. 
Oplaget er begrænset, vi tilraader 

derfor FLYV's Læsere straks at ind
Bestillings-Kupon 

sende Bestillingssedlen saaledes, at Til Knud Rasmussens Boghandel, 
Værkets Levering paa Porhaand er Vesterbrogade 60 . København V. 
sikret. 

Prisen bliver ca. 125 Kr. for begge 
Bind. Hvert Bind bliver paa ca. 600 
Sider, og Billedstoffet er for Største
delen nye, hidtil ikke offentliggjorte 
Fotografier. 

Leveringen kan ske paa lempelige 
Ratevilkaar. 

Knud Rasmussens Boghandel 
Vesterbrogade 60 . København V. 

Telf. C. 3955 . 2753 

Paa sædvanlige Ratebetalings-Vilkaar bestiller Underteg
nede, der er fyldt 21 Aar, herved John Foltmann: FLYVE
BOGEN I/li, ib. Pris ca. 125 Kr. Ved Modtagelsen betaler jeg 
25 Kr. Restbeløbet i maanedlige Rater å 10 Kr. Jeg er ind
forstaaet med, at Ejendomsretten først overgaar til mig, naar 
hele Beløbet er betalt. 

Navn: ____________________ _ 

Stilling:, ___________________ _ 

Adresse; ___________________ _ 



Ny Luftfartsinspektor udnævnt 
Kaptajnløjtnant Bendtsen 

blev Edsen Johansens Efterfølger 

KaptaJnløjtnant Bendtsen. 

KAPTAJN Ed,qPn Joha1rnPns Efterfølger 
som Luftfartsinspektør er nu udnævnt. 

Det blev Kaptajnløjtnant .Arthwr Sylvest 
Bendtsen, som har fungeret fra og med 
1. Juli i Aar. 

Den nye Luftfartsinspektør er f Ødt den 
3. Marts 1910 i Odense. Efter vel overstaaet 
Realeksamen kom han i Handelslære, me11 
efter at have aftj ent sin Værnepligt for
blev han i H æren, hvor han blev overflyttet 
til Flyvertroppernes Flyveskole. I 1934 blev 
han Militærflyver i Reserven og fortsatte 
til 1937, da han besluttede sig til at blive 
Officer af Linien. Aaret efter tog han Ad
gangseksamen til Officerskolen og i 1940 
Afgangseksamen fra samme Skole. Fra 1940 
til 1946 stod han saa paa Papiret som Pre
mierløjtnant ved Hærens Flyvertropper. 

Han spildte dog ingenlunde Tiden i Kri
gens Aar. Fra 1941 til 1943 tog han Ud
dannelse pna Polyteknisk Læreanstalt, fra 
1943 til 1945 opholdt han sig i Sverige, 
deraf fem Maaneder som Tekniker paa 

FLYVEMASKINER 

FL YVEMASKINEDELE 

INSTRUMENTER 

»Svenska Flygmotor A/B< og 14 Maaneder 
som Flyver ved det svenske Flyvevaaben. 

Efter Kapitulationen blev han udnævnt 
til Kaptajnløjtnant og blev Forbindelses
officer i Værløse indtil Januar i Aar, da 
han kom paa et 4 Maaneders Kursus hos 
~Royal Air Force<. 

Luftfartsinspektør Bendtsen har nu, da 
han trækker sig tilbage fra aktiv Flyvning, 
ialt 8-900 Flyvetimer, hvilket maa siges 
at være ligefrem overdaadigt, naar man 
tager i Betragtning, at han kun har været 
Flyver under normale Forhold i tre Aar. 

* 
»Air France« Ulykken 
ved Holtug den 4. September 

Hidtil største Flyveulykke 
paa dansk Grund 

E N frygtelig Ulykke ramte den 4. Sep• 
tember det franske Luftfartselskab 

~Air France<. Den ordinære Rutemaskine, 
en Douglas D. C.-3, der var paa Vej fra 
København til Paris, styrtede 20 Minutter 
efter Starten fra Kastrup ned ved Holtug 
paa Stevns. Samtlige ombordværende - 17 
Passagerer og 5 Mands Besætning - blev 
dræbt paa Stedet. 

Samstemmende Øjenvidneberetninger gaar 
ud paa, at Luftfartøjets venstre Plan kom 
i Brand i ca. 1500 Meters Højde nær Mo
toren eller i selve Motorgondolen, og i 2-
300 Meters Højde skiltes Størstedelen af 
Planet fra Maskinen og rev i Faldet Moto
ren med sig. 

Føreren, Luftkaptajn Faucher, havde for· 
inden prøvet at vende Maskinen mod Ka· 
strup, men Ulykken indtraf saa hurtigt, at 
ingen NødmanØvre kunde hjælpe. 

I Henhold til de Undersøgelser, Luft
fartstilsynet hidtil har foretaget i Luft
fartøjets Ruiner, kan det fastslaas, at Be
sætningen har opdaget Ilden, idet Ildsluk· 
uingsappara.tet er tomt og Hanen er drejet 
mod den venstre Motor. 

Luftfartsingeniør E skildsen, Statens Luft
fartstilsyn, udtaler, at det maa anses for 
tvivlsomt, om den officielle Redegørelse 
for Ulykken, der ventes først i denne Maa
ned, kan bringe en mere detailleret Rede • 
gØrelse for Aarsagen til Nedstyrtningen end 
det Brud paa Benzinledningen, som blev 
konstateret straks efter Ulykken. 

.1frgus. 

PROPELLER 

LUFTFOTOGRAFIAPPARATER 

FL YVEMASKINELÆRRED 

Sportsflyveklubben søger ••• 
ung Dame eller Herre til sit Kontor for 
Motorflyversekllonen i Kastrup Lufthavn 
fra 1. November. Ansøgning med Gage
krav bedes indsendt til Klubbens Kontor, 
Nørrevold 214, København K. 

Specialitet: FL YVEURE 

Raadhusstræde 7 - Telf. Palæ 2634 

NU har vi Igen Lister i alle Maal. 

- Højstartsnor, over 100 m Kr. 5.00 -

Trævareforretningen 
Prinsesse Maries Alle 1 . Vester 5341 y 

Fly,nlngans FoRlkrlngar • Alle ForsikrInger 

A. JESSEN & CO.s Eftf. 
A11urandører 

V. Thom•-n Otto Thom•en 

VESTERPORT 
C. 9189 - 9596 

Midlertidig Adre11e: Hammerlchsgade I• 

FLYV'• Redaktion 
Vesterbrogade 60, København V. Cenlr, 13.404 

Redaktør, Kaptajn John Foltmann, 
Værnedamsvej 4 A, Tlf. Eva 1296 

Svæveflyvnlnl( : Redeklør Hartvig Jensen, 
Gennemløbet 3 1, Yunløse 

Jllodelllyvning : Ingeniør Per Welshaupt, 
Blidah Park 6, Charlottenlund 
Ejvind Christensen (ansvarsh.), 

Vesterbrogade 60, Tlf. 19.424 
Annoncepris : 

Rubrlknnnoncer 40 Øre pr. mm 

LET.METALLER 

K. L. G. TÆNDRØR 

IL TAPPARATER 

ALFRED RAFFEL A/s - KØBENHAVN 
FARVERGADE 15 • CENTRAL 6395 
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SPORTSFLYVEKLUBBEN 

E FTER at FLYV er blevet udvidet, vil 
der i Fremtiden kunne optages Indlæg 

af mindre Omfang fra Medlemmerne, Ind
læg, som kan have Interesse for Flyvningen, 
og som kan befordre Samarbejdet og bringe 
nye Impulser frem. For n,t kunne nna ret
tidigt til Optagelse man Mecllemmemes Ind
læg fremsendc>s til Sportsflyveklubbens Kon
tor, Nørrernh1 21, IV, Kbhvn. K, senest 
d. 8. i hYer l\fnanec1 og vil derefter blive 
optaget i l\focllomsbladet »Flyv« den eftc>r
fØlgonc1o 1.: saa vidt Plads haves. 

Bestyrelsen haabcr, at Medlemmerne vil 
benytte sig af den nye Ordning og komme 
mcil flittige Inillæg, naa.r iler er nogc>t nf 
Interesse for Klubbens Medlemmer. 

Medlemsaftener. 
For Vintrrsæsonens Vedkommenrlc> har 

Bcstyrrlsen truffet Aftale med Hanc1cls- og 
Kont.orl'orc>ningon <5g lejrt Lokaler til Fore
drag og Um1erholdning følgende> Dage: 

Tirsdag cl. 22. Oktober l!J46, 
Tirsdag cl 26. No,embcr l!l46, 
Fredag cl. 13. December l!l4Ci, 
Torsdag cl. lli. J :muar 194 7, 
Torsilng d. 13. Februar l!l47, 
Tirsdag d. 25. Marts 1947, 
Torsdag d. 17. April 1947. 

Drr vil tilgaa Mecllc>mmernc nærmere 
Meddelelse om disse Forec1ragsaftner og 
Programmet for samme. 

Vcil første Forec1ragsaften, d. SB. 01.:to
ber, vil der blive forrvist en .li'arvefilm, 
>Fighting Lady«, Livet ombord paa et stort 
Hangarskib og dets Indsats i Kampen mocl 
i1c japanske Øer i Stillehavet. Filmen bliver 
ledsaget af en kort, inilledc>nde 'l'ekst af 
Kaptajn Foltmnnn, og Aftenen begym1e1· 
Kl. 19,30. 

Luftfartforsikringer 
Af enhver Art 

overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Central I.Z. 793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes af et
hvert Forsikringsselskab, der er tilknyt
tet Poolen, 111mt OD L's Billetkontorer 

I Dagmarhus og I Lufthavnen. 
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--•--DET KONGELIGE DANSKE 
AERONAUTISKE SELSKAB 
Kontor : Nørre Farimagsgade S, Kbhvn. K. 
Tlf.: C. 7260A. Postgiro: 25680. 
Kontoret er aabent daglig Kl. 15,30-17,80, 
Lørdag KJ. 12-14. 
Generalsekretæren træffes daglig Kl. 12 
-16, Lørdag Kl. 12-14. 
Danair. Luftaportaraad1 Adr. D.K.D.A.S. 
Kassereren : Damgaardsvej 27, Klampenborg. 
Postgiro: 60676. 
Aeronautlek Junior Klub Adr. : D.K.D.A.S. 
Nr. Farimagsgade S. Kbh. K. 

DANSKE FLYVERE 
Formand· Jfoptajn H. J. Pagh, Normasvej 14, 
Tlf. Valby 5678. 
DAN81' MOTORFL YVER UNION 
Formand : Overassistent A. T. H. Ohrt. 
Kont. St. Kongensg. 68" o. G., K. Tlf. Palæ 2096. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
Kontor : Nørre Farimagsgade S, Kbhvn. K. 
Telt. C. 7260 A. Kun Kl. 11·18. Postgiro : 26521. 
Formand: Direktør Ejnar Dessau. 
Sekretær: Civilingeniør E. Eckert. 
Kasserer: Revisor B. Elvang. 

DANSK MODELFLYVER UNION 
Formand : Johs. Thinesen, Finsens Alle 29, 

Odense. 
l. Instruktør Per Welshaupt, Blidahpark 6, 

Charlottenlund. Tlf. Helrup 5652 u. 
Sekretær : Jørgen Garns!, •Paradls11aarden•, 

Glostrup. Telf. Omegnen Avedøre 60. 

AALBORG FL YYEKLUB 

A ALBORG Flyveklub fejrede Mandag 
den 2. September sin otte Aars Føil

selsclng veil en vellykket Fest i Aalborg 
Lufthavn. 40 af de 130 Deltagere vandt 
veil Lodtrækning en Tur med Løjtnant C. II. 
Sandqvists RundflyYningsmaskine, Løjtnant 
Syh•est Je11sens Luftfoto-Maskiner eller Zo
nereclningskorpsets K . Z. IV Ambulnncenm
skine, der blev fløjet til Aalborg af Løjt
nant Simonsen som en Fødselsdagshilsen til 
Klubben, og mens de var pna Vingerne, fik 
de Øvrige -forevist I/S Sandqvists Flyvehku
les sidste Nyerhvervelse, en K. Z. III Skolr
maskine. 

Den egentlige Fest va1· henlagt til Luft
havnens tidligere Officersmesse, hvor For· 
manilen, Direktør Alf Scliiptts-Christensen 
lakkede Aftenens Værtinde, Fru Sandqvi~t 
samt Løjtnanterne Sandqvist, Sylvest Jeu
i•en og Simonsen og de øvrige Mec1virkende 
,•ed FestPns Tilrettelægning. Formanden 
minileiles Klubbens Stiftelse for otte Anr 
Pidcu og Leveringen for nøjagtig· syv Anr 
siden paa Krigens første Dag af Klubbc>1is 
første Maskine, en KZ. II Coupe, som kun 
nnnerle i Luften enkeltt> Gangr, førend l'y
~kerne tog den. PaiL Syvaarsdagen var det 
endelig blevet muligt for Klubbens l\foil
lemmer atter at komme i Luften, ir1et Snuil• 
qvists Flyveskole da nabnedes. Endnu en 
goil Nyhed forelna til Fødselsdagen: Til · 
~agn fra Statens Luftfartsvæsen om, at 
Klubben fnar den hidtidige Vejrtjeneste
bolig og den store Hangar ved Siilen af i 
Havnens Østside overladt for en beskeden 
Leje. Bygningen - utvivlsomt den bedste 
i hele Lufthavnen - kan inilrettes mod. 
Klub-, Bestyrelses- og Unilervisningslokaler 
Aamt Marketenderi og en Lejligheil til en 
Mekaniker. Aalborg Flyveklub har saalcdcs 
som den første Flyveklub i Danmark fnaet 
eget Klubhus og egen Hang·ar. 

Stationsleder Viggo Bache, Luftfarts
inspektør 81J(m, Aage DaZbro og Havnefor-

valter Helmer Hansen overbragte Hilsener 
og Lykønskninger fra henl1oldsvis DDL, 
DKDAS og Statens Luftfartsvæsen, og den 
Yellykkec1o Fest sluttede med nogle for
nøjelige Timers selskabeligt Samvær. 

EE. 

* 
AERONAUTISK JUNIOR KLUB 

F OREDRAGSSÆSONENS Begync1e1Ho 
bliver præget af Aktualitet: Vi har 

hedt en af Sportsflyveklubbens Flyvelærern 
fortælle liilt om de mange Flyvetimer og 
færiliguddannede Elever, som Klubben iuu· 
præsteret i Sommerens LØb. Desuden vil iler 
blive givet Oplysning om, hvorledes Klub
ben hjælper sine Meillemmer til at spare 
sammen til Flyveuc1ilannelsen. 

Enilvic1ere vil IngeniØr V. Prytz fortælle 
om den Jagt efter Verdensrekorder, som for 
'l'iden er i fuld Gang forskellige Steder pan. 
.Torden. 

Mødet holdes Tirsdag c1en 8. Oktober 
Kl. l!l,30 præ<'is som sædvanlig pna den po
lytekniske Læreanstalt, Sølvgade 83 (SØlv
tm-vet) og ventes afsluttet ca. Kl. 21,011. 
'l'ag en Kammerat med! 

Dansk Svæveflyver Unions 
autoriserede Journaler og Flyvebøger 11 

anbefales til Anvendelse I 
Svæveflyveklubberne 

Kontrolbog for Startspil Kr. 4.75 
Fartøj-Journal . . . . . . . . . • 6.00 
Flyve-Journal (I Foderal) . • 2.50 
Arbejdsbog . . . . . . . . . . . . • 0,85 

Ekspederes fra 

FL YV's FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN 

Vesterbrogade 60 . Kbh. V . . C. 13.404 

Aktieselskabet 

DANSK GALOCHE- OG GUMMIFABRIK 

Kjøbenhavn Køge 



I Flyvningens Tjeneste 

INTAVA 

• 

INTAVA AVIATION PRODUCTS 
SANKT ANNÆ PLADS 13 - KØBENHAVN K. 

Repræsenterende 

DET DANSKE PETROLEUMS AKTIESELSKAB 

og VACUUM OIL COMPANY A/S , 

" 
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D t k • K t f delse med 16 Byer i 11 Lande. e s er I as ru p . Ønsker De at rejse hurtigt og 
bekvemt, saa flyv - flyv med 

Snesevis af Gange i Døgnets Løb gives DDL's moderne VIKING Maskiner, som 
Afgangssignalet i Københavns Lufthavn.,.- byder Dem Komfort, Præcision og den 
i alle Vindrosens Retninger udgaar Ruterne mest personlige Betjening. 
i det internationale Flyvenet - mere end 
1200 Passagerer ankommer og afrejser hver 
Dag via Kastrup. De danske Farver repræ
senteres af DDL, som nu har Flyveforbin-

Billetter og alle Oplysninger faas gennem 
Rejsebureauerne og i DDL' s Luftrejsebureau, 
Dagmarhus, København V, C. 8800. 

DET DANSKE LUFTFARTSELSKAB 
PRD 

Pr . .larpn1 Er. e.• 
Pr. Jf11-w IIO llre 

EJVIND OHRIBTBNBBN 
BOGTRYKKERI & FORLAG 
Veøterbrogade 80 • Kbhvn. V. 
Telf. 18.4114. . Postgiro 2ll.~ 
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Saa komfortabel som en Rutemaskine 

til Sports- eller UndsætningsfLyvning 

Aerocar har Plads til fem Passagerer, der rejser saa 
komfortabelt som i en Rutemaskine. Fire brede Døre 
gør det lige saa let at sætte sig ind i Aerocar, som 
det er at tage Plads i en moderne Bil. Paa kortere 
Rejser kan der sidde tre Passagerer paa det rummelige 
Midtersæde, saa ialt seks Passagerer medføres. 

Alle Passagersæderne er lette at tage ud, saa Maskinen 
kan bruges til Transport af Fragt eller som Ambulance. 
I dette Tilfælde lettes Indladningen i betydelig Grad 
ved Brug af de specielle " Muslingeskal-Luger" agter 
i Kabinen. Disse Luger er Standardudstyr paa samtlige 
Modeller. 

Som Ambulancemaskine kan der flyves med to Baarer 
og en Sygepasser eller med indtil fire Baarer uden 
Sygepasser. 

Den mere end blot tilstrækkelige Lydisolering, den 
effektive Luftfornyelse og Kabinegulvets parallelle 
Stilling i Forhold til Jorden baade i Luften og paa 
Jorden sikrer sammen med det styrbare Olietryksun
derstel Patienternes Befordring i den størst mulige 
Komfort og med den mindst mulige Træthed. 

Vi modtager gerne Forespørgsler fra Agenter og For
handlere. Skriv efter vor illustrerede Brochure. 

THE. PORTSMOUTH 

PORTSMOUTH AVIATION LIMITED 
TELEGRAMMER: BALMURLUX 

•.; THE AIRPORT, PORTSMOUTH, ENGLAND l..ili.l PORTSMOUTH, ENGLAND 
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OFFICIELT ORGAN FOR e-

OET KONGELIGE DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB 
DANSKE FLYVER!!: • DANSK MOTORFLYVER UNION • DANSK SVÆVEFLYVER UNION 

DANSK MODELFLYVER UNION 

Nr. 11 

u~~og-
Sikkerhedstjenesten 

DET store Antal Flyve'Ulykker i 
den senere Tid har naturligvis 

sat sit Præg paa Di.skusåionerne llltft
fartens Sagkyndige imellem. Man er 
klar over, at selvom Trafiken i Luf
ten er mangedoblet, er Ulykkernes 
Hyppighed og Omfang for alvorlige 
til at tilbagevises uden videre. 

I adskillige Tilfælde har Taage og 
11sigtbart Vejr været Aarsagen, i visse 
Tilfælde maaske ogsaa- Piloternes 
manglende Erfaring. Selv en dygtig 
Flyver kan komme i, alvorlige Van
skeligheder paa ukendte Steder, mrn-r 
Vejrforholdene er slette. Iler gælder 
det om at kunne stptte sig til Sik
kerhedstjenesten paa Jorden og paa 
Erfaring, 

Paa flere Dampskibsruter har man 
allerede taget Radar i Anvendelse, og 
det bpr ogsaa hurtigt blive obligato
risk i L1iftfarten. Det er natwrligvi.~ 
kostbare Installationer, der skal til 
baade i Lufthavnen og i Maskinerne, 
men hvor det drejer sig om T'USinder 
af Menneskers Sikkerhed, bØr man 
ikke vige tilbage for Økonomiske 
Ofre. 

I DDL har man en Stab af gam
le, rntinerede, erJarne og dygtige 
Flyvere, og Selskabet har hidtil været 
skaanet for alvorlige Ulykker. Men 
derfor er der ingen Gund til, at Sik
kerhedstjenesten i Kastrup ikke saa 
hurtigt, som det overhovedet er mu
ligt, faar bevilget de moderne Anlæg, 
der skal gpre Flyvemaskinen lige saa 
sikker i Taage og daarligt Vejr, som 
ethvert andet Trafikmiddel. 

Det er udmærket, at vi faar en ud
videt Lufthavn, der bliver blandt de 
førende i E-uropa. Men først og 
fremmest maa Sikkerhedstjen68ten 
have alle de Midler, man overhovedet 
raader over i den moderne tekniske 
Videnskab. FLYY. 

li 

November 1946 I Q. AarQ"ang 

FL YVEDAGEN den 22. September 
Kun 4 Byer havde i Aar arrangeret Flyvestævner paa FI YVEDAGEN - nemlig 
Aalborg, Esbjerg, Hillerød og Odense. Ved København blev der lavet et privat 

Stævne for Sportsflyveklubbens Medlemmer paa I undtofte Flyveplads 

Overingeniør M. P. Eskildsen udbringer et Leve ved Sporuflyveklubbena Daab af de nye Maskiner 
paa Lundtof~. 

DET hverken kan eller skal skjules, at 
DEN DANSKE FLYVEDAG i Aar 

er blevet svigtet af Klubberne. Hvor Grun
den hertil saa skal søges, viser det en bekla
gelig Mangel paa Forstaaelse af dansk 
Flyvnings Stilling. 

Der tales om, at Staten skal hjælpe Flyv
ningen frem, - men er der virkelig nogen 
som tror, at det hele skal komme dumpende 
ned fra Himlen, og at der nogensinde op
naas Statsstøtte, hvis ikke vi selv viser Ini
tiativ og Viljef - Der maa ske en Menta
litetsændring indenfor danske Flyvesports
kredse, om vi vil naa nogen Vegne. Der kan 
være store Besværligheder at kæmpe med, 
men Kampmidleme er Initiativ, Handling 
og Fremsyn. Indser vi ikke dette klart, og 
ikke alene indser det, men tager fat, -
kommer dansk Flyvesport fortsat til at fri
ste den kummerlige Skæbne, der hidtil har 
været den til Del. 

Et af Lyspunkterne ved Flyvedagen 1946 
var: 

Flyvestævnet I Hillerød. 

Stævnet var arrangeret af Frcderikiiborg 
Amts Flyveklub, og særdeles vellykket. Pro
grammet var afvekslende, og den store Til
skuerskare, der var strømmet til, blev hele 
Tiden holdt i Aande. 

De svenske Motor- og Svæveflyvere, som 
sidste Aar havde en stor Del af Æren for 
en ret vellykket Flyvedag, var i Aar er
stattet af engelske Privatflyvere. De var 
fordelt rundt til de 4 Stævner. Hillerød 
gæstedes saaledes af Generalsekretæren i 
den engelske Aeroklub, Col. R. L. Preston, 
der sammen med deu verdensberømte Fald
skærmsfabrikant Mr. L. L. Irvin, kom fly
vende i en tomotors >Beechraft< - ført af 
Capt. A. B. Yonell. >Beechraft'en< kunde 
dog ikke lande paa den forholdsvis lille 
Plads, saa Start og Landing maatte foregaa 
i Kastrup, og de prominente Gæster maatte 
senere køre i Bil til Hillerød. 

Af andre engelske Gæster var der Group 
Capt. R. H. Homiman med en Leopard 
Moth, Mr. A. D. Duncan med Auster, Mr. 
E. T. Symmons med Miles Monarch, og Mr. 
Crouch med Auster. 
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Den engel,ke Flyver, Captain Graham, foto• 
graferet efter Uheldet I Aalborg. 

l!'m Klubbens Side deltog 3 KZ 3 'ere, 1 
G runau Baby frn Birkerød, og en Skole
glider fra Lillerød, repræsenterende Svæve
flyvningen. Moclelflyvere fra Slangerup vnr 
ogsan mødt OI>, men fik knn foretaget een 
Slnrt under Stævnet, som til Gengæld var 
ualmindelig fin. 

'l'rn Moskito 'es skuiac aabnc Stæ\'net 
med et Publikumsgys, de holdt sig imidler
tid i behørig Afstand og forsvandt efter 
en 1>Æresrunde«, - mod Syd. 

Yea paa Racl og Række at :.skriatec Pu
hlikumsfronten af, præsenteredes de ael
tagcnde Maskiner, som blev suppleret med 
nok en KZ-3 med Ing. Zeuthen ved Pinden. 

Opvisningerne fulgte saa Slag i Slag, Mu.
~kinerne visto baade enkeltvis, og i Forma
t ion, hvad de kunde præstere. 3 KZ-3 'ere, 
anført af Luftfotograf Sylvest Jensen, gen
nemførte cu fiu Formationsflyvning. 

Programmet var spækket med »Gags-!:, 
og afsluttedes med et Bombeangreb mod et 
lille Hus, specielt bygget til Formaalet, det 
er vist ogsaa sjældent at finde saa taknem
meligt et Maal - at Bomben eksploderer, 
hvor den skal, uanset den ikke rammer. 

Efter Stævnet blev der trukket Lod mel
lem det hetalende Publikum om 45 Flyve
ture. 

Daab i Lundtofte. 

SOM aet fomd var meddelt Medlemmerne, 
lmvde Sportsflyveklubbeu arrangeret 

l!'ly\'estrovne paa Lundtofte Flyveplads. I 
'L'ilslutning hertil var der arrangeret Flyve
konkmrence, der begynate allereae om Lør
\lngen. Der havde meldt sig 16 Deltagere. 
Selve Konkurrencrn fik et overordentlig vel-
1,ykkct Forløb. 

Lørdag cl. 21. Scptbr. fandt Konkunen-
1·en i Orienteringsflyvning i Terrain Sted, 
og pna selve Flyveaageu om Formidaagen 
afsluttedes med 1\IærkelundingsprØver, alt· 
Rammen under kyndig og fortræffelig Le 
llelse af vor tidligere Flyvechef, Løjtnant 
Infeld. Resultatet af Konkurrencen blev, at 
2 af Deltu.gerne stod lige i Pointsantal til 
1. Præmie, og det var TV. Grc1tlicl1 og H. 
Slcovgaard MortC11sc11. Lederen af Dommer
komitee11, Kaptajn ,Tolm Foltma1111, traf den 
\"isclige Afgørelse, at ae 2 Konkuncnter i 
Steilet for at trække Lod skulile foretage 
rn ny Mærkelandingsprøve, og clen, der kom 
11ærmest, skulde være Vinder. Det blev Hr. 
Cfrculirh, !ler saaledes blev N1·. 1. Hr. Skov-
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gu.ard Mortensen blev Nr. 2, og Hr. L. Bge 
blm· Nr. 3. 

KJ. 12 var Konkurrencen færdig, og Dcl
tagemo med Gæster samledes foran Hunga
en. Af Gæsterne skal nævnes DiTektØr Bjer
regaarcl og Fr1.w, Københavns Kommune, 
samt Repræsentanter for Præsidiet, Luft
fartsoveringeniØr Eskildsen, Oberst Ørnm 
og Direktør Ei11e1· Dessatb mecl Fn1e. 

Nu slr111de det hpjtideliga ØjrbliX: i111l· 
træffe, h1•01· Svortsflyvrl.111libf'11R J.laRl,i11cr 
sl.ulclo dpbc.~, og L1tfffortso-vrringenipr E{· 
l:-ild.~c11 Olf Frn Direlrtør Einer Drgsou. ltov<ic 
vrlvillilfst lovet at paat.ogc sig clenne Op
lf0-vc for Klubbc11. Mosl.-i1icrne var sm1tl, t. 
plal'('rrt, saolec7cs at r7e elannede rn Karru 
11clc11011t Indlfa11gr11 til Il01tlJarc11, hvor Fro-
1,:osten .q/, ulclr indta.ges, og over Mikrofonen 
hol!lt L11ftfartsovrrillgcniprr11 en smul.: Tale 
til Sz1ortsflyvcl.-l11bbcn, og Fm Dire!ctr,r 
1Jcs.~a11 forrto.fJ r1Nrftrr Doob<'n of Mosl,i-
11rrur. 

Rom man maaskP vil huske, har rler været 
n,lskrevct e11 Konkunence ont ae bedste 
Navne til vore nye Maskiner, og Bestyrelsen 
har hl1-ft et ikkr 1·i11ge Arbejde med at grn· 
11emgaa ile indkomne Navne-Fo1·slag og sor· 
tere disse til Afstemning. Der ,,ar egentlig 
ingen af Navne-Forslagene, der vandt sær· 
lig Tilslutning, hvorefter Bestyrelsen sam· 
lede sig om et af Kaptajn John Foltmann 
givet Forslu,g om l!,t vælge Navnene fra 
H. C. Andersens Eventyr. Bestyrelsen kunar 
in pleno samles om denne Ide, og Navnene 
paa de 4 første Maskiner, der blev døbt i 
Lundtofte paa. Flyl'edagen, blev derefter: 
Den grimme Ælli11g, Den sta-nilltaftige Tin-

• so/ilat, Den flyve11clc K11ffert og Kloclsl1a-ns. 
Der vil jo Yære Lejlighed til at fortsætte 

denne Linie langt fremover, og forhunbent· 
lig vil vi faa Brug for alle H. C. Ander· 
sens Eventyr efterhaanden, - saa stor 
skulile Maskin-Parken gerne blive. 

Fru Direktør Dessau havde et lille elegant 
bon mot til hver uf de 4 Maskiner, sauledcs 
at Daaben blev festlig og morsom. Efter at 
Daabshøjtideligheden var overstauet, gik 
Medlemmerne med Gæster til Bords, og der 
blev holdt forskellige Taler, og Stævnet 
paa Lundtofte sluttede paa en fornøjelig 
Maade med Opvisning af Modelflyveme og 
Svæveflyverne, 

Sammenkomsten paa Bellevue. 

Uer var ligeledes her god Deltagelse af 
Medlemmer frå Sektionen for Motor-flyvere. 

Sektionsformrmcl Otto Tlto111sc11 bØil VPl
kommen, og vi lmvile iblandt os en Kre!ls 
nf engelske F}yyern forurlen forskellige nn· 
<lre Gæster. Aftenens Clou var naturligviR 
Præmieudac\ingrn, og· cler var stor Begej
Rtring blandt Vincleme over <let Bnmkkc 
Søh-tØj, Sportsfl~...,·eklubben \uwde købt I il 
clcnne Klnhhrns første Konkurrenrefl,1•1·
ning. 

Fornilen P1·n'micrne til lle 3 Yinclero 1·111· 
iler en særlig Præmie til den bedste Ob~er
' ntør, og Dommerkomiteen havde her ucl
peg·ct III-. Max Elm Jians, n, tler uncler Ak
klnmntiou fik ovcrmkt sin P1wmie, en smuk 
Hrnnzeskaal. .\.ftenen fik cl frstligt O/!,' for
nøjeligt ForlØh og vil stao. i Sportsflyve
kluhbens Annaler som et værdigt Minile om 
cleu fØ1"S te Konkurrenceflyvning, Kluhhru 
hm lmunet etablere for sine Mealemmer. 

Aalborg. 
Aalborg Flyveklubs Fly,·estævne i .\ul

horg LufthaV11 c]en 22. September overvæ
redes kun af 4000 Mennesker, hvilket ae 
unaadige Vejrguder vist maa tage Ansvaret· 
for. I Løbet af Lørdag Eftermiddag og 
Søndag Formiddag naacclc snmtlige 15 del
tagende Maskiner frem: de engelske Pror
tors V fØrt nf Flyverhelten Douglas Bader, 
C. R. A.. Grnnt, C. Davis og D. TVard Ca111p
l>cll, aen aabne Moth Minor tilhørende TV. 
R. Scott, de tre Svenskc1·e Disponent Uno 
Ra11cl1 i en :.Reanviu«, Direktør Nils Olofs
son i en »Puss Moth« og Direktør Gosto. 
Fra,mckcl i en SAAB-91 »Safir« samt de 
dnn:ske KZ-3 'er med Direktør Viggo Kram 
me, LRS He11ry Tltei1e og Løjtnant C. II. 
Sa11rlqvist ved Pinden, Zone-Redning·skorp
sets »De Ilavilland Rapid« fØrt af Løjtnant 
Simo11M11-, Løjtnant Holger Petersens KZ
'l'rainer, Luftattache, Oberst Tomli11so11 ~ 
store DC-3 Privatmaskine og Løjtnant Sand· 
qvists >Auster«, fØ1 t af Løjtnnut Er-ile M1fl· 
ler. 

Flyvestævncts Deltagere og Publikum 
blev budt velkommen af Aalborg Flyveklubs 
Formana, DfrcktØr Alf Scliipttz-Cltristense11, 
hvorefter Stævnets P1·rosiilent og Protektor, 
Borgmester Mar. Anclersen aalmede Flyve 
stævnet med de bedste Øn~ker for Aalborg
Flvveklub. 

Saa tog man fat pan Underholdningen. 
Først gav Løjtnant Simo11scn en fin Opvi~
ning i Holger Petersens K. Z. Tmiuer, hvis 
130 HK Gipsymotor han fik til at p1·æstrre 

Den aa.bne 1>Moth Mlnor« eftar Nadatyrtnlngan, 



tlPt utrolige. Derefter startede Deltagerne 
i Stævnets store Præcisionsflyvning ovPr en 
liO km lang Trekantbane. De hlev sendt af 
Sted af Stævnets Flyveleder, Kaptajn Ho.11~ 
Hmnmelgaard., Jyske Flyverafdeling, og der 
gik kun et Kv11rt-0r, førend Stævnets hur
tigste l\faskine - den elegante »Safir« -
,•ar tilbage igen. Medens Deltagerne krnd
sede over Lufthavnen c>fter Flyvningen, 
indtraf Dagens eneste Uheld, idet den aah
ne »Moth Minor« under en DPmonstrations
flyvning med Captain · Graltam ved Pinden 
havarerede. 1.'Laskinen tabte Højden under 
et Sving i lav HØjde, men clet lykkmles 
Captain Gmham at rette den op, saadan 
at kun Understellet og Propellen blrv Øde
lagt ved den nogen ublide Lan!ling. Det saa 
farligt ud, men helcligvis skete cler intPt 
alvorligt, og cler blev ikke Brug for CBU
Kolonnens Brandsprøjter og AmbulancP, 
tler rykkede ud frit Sbitionsbyg·ningen, 
endnu inden Maskinen havde naaet Jorden. 

Captain Graham, cler har 1000 Flyvetimer 
hag sig, forsto<l ikke, hvordan Ulykken 
kunde være sket. l\Ir. Scott fotograferedP 
selv sin Imvarnredo l\Inskine og g-ik stmks 
efter paa Vingerne igen - i den danske 
Auster med Løjtnant Møller vrd Pimlen -
for at overvinde det Chock, han havde 
faaet. IngPn af cle Øvrige eng·elske Del
tagere vilde tage ham mecl paii en suadan 
Tur. 

Præcisio11sflyn1ingen hlev vundet af 
Group Captain Douglas Bader, medens 
Løjtnant MØllPr vandt en Grøftelandings
Konkurrence med Sandqvists Auster-Rund
flyvningsmaskine. Det faldt Øjensynligt 
Englænderne snrrt at fait deres ~ra.ftigP 
Proctors ned paa clen rP-tte Side af GrØftPn. 

Modelflyverne i Lundtofte paa Flyvedagen. 

De tre Mosquitomaskiners Besøg blm· 
kun en fransk Visit, og RAF-Flyvcrne 
uanede ikke at stikke den »Negerlandsby«, 
som Spejdere havde opført i Lufthavnen, 
i Brand. Derimocl uc1s1ettede Douglas Bader 
dem meget præcist mccl »Bomber« fra sin 
Proctor, og Flyvestævnet sluttede med 
Rundflyvnuing i Zonens Ambulancemaskine 
og Sandqvists Auster. Om Aftenen festedc> 
Aalborg Flyveklub paa Hotel PhØnix, hvor 

Douglas Bader fik overrakt et smukt Arm· 
baandsuhr fra Aalborg Flyveklub og Vinde
ren af Amatørklassen, Direktør Kramme, et 
Sølvcigaretetui fra Nordjysk Bank. 

Der blev vist to meget interessante, amP· 
rikanske Film, som Oberst Toinlinso1~ havde 
haft med, og ved Spisningen talte Direktør 
Alf Schiøttz-Christensen og Douglas Bader, 
som lovede at komme igen, naar Aalborg 
atter kaldte. 

AMERICAN OVERSEAS AIRLINES 
3 ugentlige Flyvninger SKANDINA \'IEN 
- U.S.A. med Flagsbip til alle vigtige 
Byer i De forenede Stater og Mexico, 
med Tilslutning til Flyveruterne paa 
Sydamerika. Rejsetid København- New 
York mindre end 20 Timer. 

Alle Oplysningrr om Billetter og 
Heservalioner i Rejsebureauerne og 
hos: 

AMERICAN OVERSEAS AIRLINES 
Dagmarhus • 12 Vestre Boulevard - København V. 

Tlf.: Palæ 5982 - 6392 
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NYT FRA HELE VERDEN 
Veo 7<apfajn :Jo§n 'Foffmann 

Verdens største Bombeluftfartøj, Consolidated XB-36. 

Verdens største Bombeflyvemaskine 

Den 8. August i Aar foretog Verdens 
største Bombeflyvemaskine sin første Flyv
ning. Luftfartøjet, Rom har Typebetegnel
sen Consolidated XB-36, er bygget til Jen 
amerikanske Hærs Luftvaaben af Consolicla
ted-Vultee Corporation i Fort Wurth, Texas. 
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Nu faas drn svenske 
HOBBYBOKEN 1946 
Modellbyl!garnas År~bok, 
der ind, holder alt om Mo
dellly, Modelsejlcre, Model
biler og ModelJernb:mer 
samt en Mængd ,· instruktive 
Tegninger og Artikler. 

Kr. 6,30 

Faas i enhver Boghandel eller ved 
Indsendelse af Beløbet til 

CARL ALLERS BOGFORLAG 
Kolportageaf dell ngon 

Mikkelbryggersgade 3 • København K. 

Den store Flyvemaskine startede uden Van
skeligheder, kredsede over Pladsen i 38 Mi
nutter, og landede i god Behold. XB-36, 
som Typen kaldes, er 49,7 m lang, Spænd
vidden er 70,1 m, og Højden til Siderorets 
øverste Kant er 14,3 m. Den er udstyret med 
seks Pratt & Whitney Motorer, som ialt 
yder 18.000 HK. Motorerne, som er indbyg
g"t i Bagkanten af Bæreplanet, driver hvor 
en trebladet Trykpropel. Luftfartøjet kan 
medføre en Bombelast paa over 30 Tons 
foruden en Besætning paa 15 Mand. Den er 
konstrueret under Tilsyn af Hærens Luft
vaabens Tekniske Tjeneste. 

Luf•fø~••t ,11 Møøne~etse~ 
II11is de Tanker, som britiske Videnslcabs

mænd nærer med Ilensyn til Udnyttelsen af 
Atomenergien i saakaldte >Rumhiftfartpj
er«, skulde gaa i, Opfyldelse, saa vil Rejser 
til Maanen i Lpbet af to til fem Dage ligge 

inden for MuUghedernea <kænse. En kendt 
Ind11strimand i Glasgow, Mr. Warnett Ken
nedy, har bygget en fem Fod stor Model 
af et saadant >BumluftfartØj«, 'Og denne 
Model, som har 11akt en 11is Interesse , Eng
land, er nu ble11et udstillet , Victoria and 
Albert Museet , London. Modellen ses paa 
hosstaaende Billede. 

En Luftllner udstyres med Reaktorer 
I England er man i Gang med en Række 

Forsøg, som gaar ud paa at anvende Reak
torer i Trafikflyvemaskiner i Stedet for de 
almindelige Stempelmotorer, og man har an
vendt den Fremgangsmaade, at erstatte to 
af Motorerne i en firemotoret Avro Lan
castrian med to Rolls-Royce Nene Reakto
rer. Forsøgene er forløbet meget tilfredsstil
lende. Avro Lancastrian er normalt udstyret 
med fire Rolls Royce Merlin Motorer, og uu 
har man som sagt erstattet de to Y dermoto
rer med to Neue Reaktorer. 

Hensigten med Forsøgene er bl. a.. at un
dersøge, om det er muligt at anvende Reak
torer i store Tramiportluftfartøjer (Avra 
Lancastrian har en Fuldvægt paa ca.. 28 
Tons), og alt tyder paa, at Reaktoren ogsaa. 
i dette Tilfælde vil blive Stempelmotoren en 
haard Konkurrent. 

400 km hurtigere end Lyden 
I 1943 anmodede Air Ministry i London 

Firmaet Miles Aircraft Ltd. om at gaa i 
Gang med at fremstille et bemandet Luft
fartøj, som skulde kunne flyve med en Ha
stighed paa ca. loUO km/T - d. v. s. 400 
km hurtigere end Lydens Hastighed - i 
12.000 "Meters Højde, som det skulde kunne 
naa op til i Løbet af halvandet Minut. I 
Februar Maaned i Aar annulle1·ede Au Mi
nistry imidlertid sin Kontrakt med Miles -· 
efter Sigende af økonomiske Grunde. 

Man har selvfølgelig længe været klar 
over, at der var sto1·e tekniske Vanskeligho
der forbundet med at bygge et Luftfa1 tøj, 
som var hurtigere end Lyden, men de virke
lige Erfaringer kunde kun opnaas gennem 
pmktiske Forsøg. Miles ForsøgsluftfartØj, 
der kaldes M. 52, ligner et Projektil med 

(Fortsa•ltcs Side 260) 

Miles M. 52, et Luftfartøj, •om •kulde kunne flyve ca. 1600 kmfT. 
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i Driftsomkostninger 
i Vedligeholdelse 
i Udstyr 
ØKONOMI er Alfa og Omega i "Bristol" Luftfar
tøjerne Freighter og Wayfarer ... Økonomi i Drifts
omkostninger og Økonomi i Vedligeholdelse og 
Udstyr. Disse Luftfartøjstyper bevirker, at Godsfor
sendelse ad Luftvejen ogsaa prismæssigt er konkur
rencedygtige, og Industrien kan derfor med Fordel 

• anvende dem til Transport, saaledes at endnu større 
Kredse gør Brug af Lufttransporten. Prøverne er af
sluttet, Fabrikationen er i Gang og Leveringerne 
paabegyndt. 

THE BRISTOL AEROPLANE COMPANY LIMlTED, ENGLAND 

100A 

Repra,aentant I Oanmarkr A, S, C, Hansen Comp, A/S, Industribygningen, København V, . 



(l'orlsnl fru Side 258) 
Yinger. Det er ca. 10 m langt, ug Hærepla
nerne har en Spændvidde pan ca. 9 m. Som 
Drivkraft skulde am•c1Jde.~ en R<?aktor -
bygget af PowPr Jets Ltrl. - som va1· L 
1\Ieter i Diameter og 7 Meter lnng, og· hvi.~ 
Ydelse svarede til 17.000 HK. :.Motoren« 
fylder saaledcs praktisk talt det meste af 
Kroppen. Bæreplanet er det tyndeste, fr: t
hæreude Plan, der nogensinde har været an· 
vendt; haadc Forkaut og Bagkant er kniv
~karpr, og det er paa Undersiden forsynet 
rned D ykbremser, som ikke er mere end 7 ,6 
Centimeter brede og 30 Centimeter lange. 
l,JY'•et·rn f'idder pmi Kabinens Gulv med 
Fødclcrue anbragt noget hØje1·e end Sædet, 
,,i; den li llo tryktætte Kabine, han sidder i, 
kan udlpsrs fra Kroppen, saafremt han 
1 \"i11grs til at forlaclc Luftfartøjet. FulL1-
"cg·1 cn af Luftfartøjet er 3.718 kg, og det 
~,·aTrr til Pn Planbelastning paa 283 kg;m2. 

Er de kosmiske Straaler farlige for 
Flyverne i stor Højde 

Dot a111 11ri/;a11.sl.:r Lu,/tvaabens L<tr.1ckorps 
,11r,7daler i en Berrt11in.'l, ot flyvende Besæt
,, i.11,1or iklce lmr nogrt at ft'YlJi< 111ccl lle11.~v,,. 
til d r. kosmiske Straalcr,y b·iologisko Virk-
11ing incllil Hpjc7er paa ca. 30.000 m. Hvo, 
dan Forholdene er i større Hrljder, ved man 
i./;/;e, og derfor mc11 cr man, at der maa tr1rf
frw særlige Bc.~kyttelsesforanstall11ingar red 
l!'l.11v11ing i Højder paa over 30.000 m, fordi 
do 7.:osmislce Straaler lrn11 vwre farli_qr for 
,nennesl, ,lige V æse11er i rlisse storr Urljd, ,-, 
lwor deres Inte11si.tct forøges. 

De Videnskabs111æ1ul, som foretag er Un
dersøgelserne af 11 c 7.:osmislæ Straaler~ Vi, 7,:-
11 i11,IJ for c7et amcr-ilcanske Liiftvaabcn, haa· 
l, rr at lcumw gpr~ nogle interesM11fe og vær
r7if117de Iagttagelser vecl Hjælp af V-i Ra
h ttor, som bliver ,udstyret 111 ecl selvregistr, • 
rrnde I11st1 mncnter, der vil hrnne '1tdlpscs 
og naa / Jorden pr. Falc7s7,:ærm. 

.................................................. 
FOREDRAG 

I AERONAUTISK SELSKAB 
Den 21. November m. 20 afholder 

Selskabet en Foredragsaften, hvor Ma
gister E. Andersen vil tale om 

ATOMENERGIEN. 
Foredraget ledsages af Film og Lys
billeder. 

,, Vi flyve r med alf'' 
Samtale med Det Danske Luftfartselskabs nye, energiske Leder af Luftfragtafdellngen 

Luderen af DDL 's Fragtafdeling i Luft· 
lia\'llen er rt helt 11yt Ansigt i Lufthavnens 
.Adminis1 rulionsbygning i Kastrup. En lille 
sydlanclsk udseende Herre med energiske 
Ansigtstræk og ah·orlig·e, mørkebrune Øjne, 
som opmmrksomt følger med i alt, hnill der 
foregaar omkring ham, er Luft-Fragt<-he f 
Bach. Bach kom til Lufthamen den 15' Juli 

Raketagregater i DC-4 
I U.S.A. har Lufttransportkonunantloens 

fjerde Trarn,portgruppe nylig aflt0ldt For
søg mecl nogle Raketaggregater, som blev 
installe1et i Cit Douglas DC--! Skymastcr fo r 
at give denne en kortero Start. Skymastc1·Pn 
1"ik fire n.f clisse Hjælperaketter monteret 
under Planerne, og Prøverne viste, at Luft
fartøjet y:i.r i Luften Pfter et 'l'illøh pim 
mindre end 200 m. Startlmngdcn for en 
fuldt lastet Skymaster er normalt ca. !!Oll 
m. Hvert af de fire Ruketaggregater -
.l A'l'O kaldes de, og dette betyder Jet a~
sis tcd take-off - udvikler ~\33 HK med 
1.-!4 kmf'I.' i 12 Selmmler, og clct betyder, at 
Bkymnsteren i Starten fanl' Hjælp a-f 13;;3 
H K i 12 Sekunder. 

01>el' ~ooo Kllome,e&' i Timen 
Gro11p Captain Donald.son, som er Ch, r 

for ll.dF High Speed Flight, ozmaaedr i B r• 
mindelsen af September 1111der Forspgc11 
paa a.t sætte ny Hastighedsrel.ord, en Gl'II · 
nemsnit fart paa 616 miles i Timen, hvitkl'f 
svarer til 991 l.111 /T. Banen blev gennemflilj· · 
f't /i-ro Gange OlJ 1111dor to a-f 1!'1.yvningerne 
r,aaedc G/C JJonaldson op vaa rn Ra.~tighecl, 
r7er svarer til .lO0i km JT. Talle11e for cle f1rr 
Flyvninger, 111aalt i milis, var henholds11i.~ 
6iS, 610, 6i .~ og 609, ltvi/7.-ct i Gcnne111snit 
giver 616 miles. 

Flyvningernr blev f oretage/. mu l- w Glo
sier Meteor. ~·aar Ge1111e111snitsltastigheden 
ikke blev større, sl.yldes det Luftens for
holr'fad.~ lave Temperatur, si-gc1 G/C Donalrl• 
son. 

ForsidebWedet: 
Svæveflyvning over Værløse nyveplads. 

og· g·ik straks i Gang med at bygge den 
kræ,·endu Organisation op, som nu ligefre111 
kan ses vokse frn Time til Time. Han ve,1 , 
hvall hau har mell at gøre, og har i en lang
Aarrække drcYct selvstmmlig Speditions- og 
SkibsmæglerviTksomhed i Ranclers efter e11 
grundig Uddannelse i 111lcnlandsko Sclska 
bcr. 

l!,LYV 's l\Icdarbc,ider tr1cffer deu enn 
giske Fragtchef metl den klippefaste 'l'rn 
paa Fremticlens Muligheder pan Lnftfmg· 
1cus Omraade nogle '.l'imer fØr ru vigtig 
Konference i Gøtehorg, h,·or Godsbefor 
1lringen i clen skall(lina\'iske Atlanterhav~ -
1 rafik skal tilrettelægges eller forberede~. 
'l'rocls fonygende Trnvlhecl indvilge1· Bach 
i at give et Par spredte Oplysninger. 

- Hvorlecles opbyggrr man en suru1a11 
Organisation 1 spørger \'i. 

- net et· et omfattelille 8pØ1 gsnmal; m1•11 
lad mig straks sige, at \'i, som det er Til 
fældet paa næsten alle nnrlre Omruutlrr, 
onclnu lider under en følelig Materialeman· 
g-el. I specielt inclrettedc Dukotamaskiner 
fragter vi ncl Luftrnjen 2500 kg Gods ad 
Gangen, men vi reg·ner mecl senere at fua 
engelske Bristol-Freighters, cler tager 4 TQus 
pr. Luftrejse. Det hele er i rivende Udvik
ling. Vi maa i Dag sige Nej til adskillig·1· 
Forespørgsler fra danske · lmpo1-t· og· Eks· 
portfirmaer, og selv om vi fra Nytaar reg 
ner med at hnve fem store, moderne O!! 
specieltbyggede Frngtmaskiuer i Gang, vil 
1•i kun dække en Tiem1edel af EfterspØrgs· 
len. 

Hvad der fragtes ad Luftvejen. 
- Er det rn god Forretning at .flyrn 

n1l'd Uotlsma.skined 
- Det vil det bli,·c. I Amerika f. Bkll ., 

hvor Indtægterne paa FmgtflyYning· i Dag 
liggrr omkring to 'l'rediedele af Passage1 · 
indtægten, 1rgncr man med i LØhet af et 
Par Aar, at Frugtindtægterne vil overs1 igc 
Passagerfly, ning·cns. 

Men det er ogsaa en fordelagtig 'l'ran :-:
portmaade for de store l<,i1 maer, tler benyt 
1er LuftvPjen i vid Udstrækning. Fragten 
er ganske vist noget clyrmc ad Luftvejen, 
men ,il Gengmld spares en Række Havnc
nfg iflrr, Lastning·s- og Lo; scudgifter, Pak · 
husleje ug Yenteti,1 . Disse Bespnrelser op
YCjer rigeligt Mermlgiftcn, og saa maa det 
ikke glemmes, ln·ad det betyder for en 1111· 
po1tØr i Dag at faa sine Varer saa hurtigt 
igennem til Fo1·hrngcrnr . 

- Hvad frugte r man ad Luftvejen i 
Dag~ 

- Prnkt isk taget alt. Seh· meget s1·01·c 
Forscnclelser gaa r vi ikke af Vejen for, idet 
Dørene i en Frugtmaskine er to Meter hrerlc 
<•g 1, 75 m høje, mcu vi transporterer c11 
Mængde 'l'ekstilvarm·, Bcklæclningsgenshui• 
de, som vi her i Lanllet hal' saa haan] L 
Brng fo r , fra Englnncl, Pelsvæ!·k, Maskin
dele o. m. n. Hummer og Laks flyves ogsaa 
væsentlig fra Sverige. Fordelen vecl Llen 
hurtig·c Befordring i hØje Luftlag er ind
lyseudc, hvor det drejer sig om letfordmr· 
,·elige Varer som Fi~k og nyslag tet F jcrkræ. 

lfling. 

En Avro Lanca1trlan udstyret med to Rolla-Royce 
Merlln Motorer og to Rolls•Royce Nene Reaktorer, 



MILES 
Aircraft Ltd. 

udstiller paa 
Luftfartsudstil
lingen i Paris 
fra 15. Novbr. 

til 1. Dechr. 

Tag en hvilken som helst af disse Marker . • • 
Miles "Messenger" kan starte eller lande paa den mindste af de Marker, som man 
ser den flyve hen over. Med en Vindstyrke paa 8 km/T er den i Luften paa den 
usædvanlig korte Distance af 55 m - med den enestaaende lave Stalling-Hastighed 
paa 48 km/T er det en let Sag at lægge an til Landing med en Fart paa 62 km /T. 
"Messinger" er ualmindelig driftsikker og økonomisk .. . forbav sende let at flyve 
og vedligeholde ... alt dette har den bevist under 3 Aars anstrengende militær Tjeneste. 
Med en Marchhastighed paa 176 km/T og en Rækkevidde paa 800 km har "Messenger" 
ganske giv•et en straalende Fremtid for sig, som 
den ideale, lette Flyvemaskine for Forretnings
manden, til Taxaflyvning og til Privatflyvning. 
Og denne Fremtid ligger slet ikke,saa langt ude! 

MILES 
MILES AIRCRAFT LTD. • READING • ENGLAND 

Reprl!l!lsentant I Danmark: SCANAVIATION A tS , Ny Østergade 7. København K •• Danmark 



Tjekkiske Sportsflyvemaskiner • 
I Kastrup Lufthavn 

Zlin 281 og Sokol demonstre
ret for danske Sportsflyvere 

I forrige Maaned landede med nogle 
Dages Mellemrum to tjekkiske Sports

:flyvemaskiner i Kastrup, hvor de blev de
monstreret for en Række danske Flyveklub
ber og Privatflyvero. 

Disse to Maskiner er de f Ørste, Tjekko
slovakiet har sat i Produktion, e:ft.er at 
Landet har genvundet Friheden, og de var 
begge pn.a en storstilet Salgstourne til alle 
l•'lyvecentre i Europa, indbefattet Engle.ud. 

I det :følgende skal de to Typer beskrives 
11ærmerc: 

Zlln 281. 
Denne Type tilvirkes pn.a de ogsna hrr

hjemme kendte »Bata<-Fabrikker i Tjekko
slovakiet, hvor der :foruden Skotøj og Cyk
lC'uæk :>bandt crntlet< ogsaa laves Flyvemn
Hkiuer. Typen ligner meget BUcker Best· 
mann, men Fabrikken har da ogsnn umlcr 
Besæl,telsen manttet fabrikere denne Type, 
og den er iØvrigt ikke den værste, man kan 
bruge som Forbillede. 

Zlin 281 er et enmotoret, le.vvinget, :?-sæ 
det Siclc-hy side-Monoplan med :fast Under
stel og styrbart Halehjul. Motoren er helt 
tjekkh1k Fabrikat: Walter Minor »Tomn-4<. 
Det er en 4-cyl, luftkølet, 105 HK. Motor 
me,l hængende Cylindre. Den udmærker sig 
vecl en usædvanlig fin Tomgang. 

Kabinen er konstrueret e.f Stan], medens 
den Øvrige Del af Kroppen samt Planer og 
Ror er Trækonstruktioner klædt med Finer. 

Kabinen er meget rummelig og giver 
glimrende Udsyn. Instrumentbrædtet omfat
ter komplette Blindflyvningsinstrumenter 
samt specielt Vinterudstyr. Hjulbremserne 
reguleres direkte med Siderorspedalerne. 

Planet har Flaps, og alle Klapper og Ror 
er sne.vel aerodynamisk som massebalance
ret. 

Med den lille, tætbyggede Test-pilot 
Scliwab ved Pinden vistes en fantastisk 
Kunstflyvning over Kastrup Lufthavn. Alle 

------~----~------------.... --~- ~-===:;:;:::::iZ:-:: 
»Bata«-Fabrlkkerne• nyeote Model, Zlln 281, 

de Narrestreger, der overhovedet kan hittes 
paa, blev udf Ørt med Zlin 281. En af do 
dristigste var, at Mr. Schwe.b i ca. 25 m 
lIØjcle lavede Halvrulning, fløj med Hove· 
det nedad et langt Stykke i lav HØjde, 
hvorpaa han steg op til 100 m lIØjde i et 
stort udvendigt Loop. Zlin 281 kunde ogsan 
hænge i Propellen og rettes forlæns op til 
vandret Flyvning. At den var 100 pCt. 
kunst:flyvningsdygtig blev 100 pCt. bevist. 

Af Data. for Zlin 281 skal her nævnes : 
Spændvidde 10 m, I:roplængde 7,8 m, Plan• 
areal 13,5 m2, Fuldvægt 680 kg, Planbelast
ning 50 kg1rn2, max. Hastighed 210 krn/t, 
March-Hastighed 190 km/t, Sti6ehastighed 
3,6 m/sek., TophØjde 5000 m, Motor 105 
HK, Benzinforbrug 25 1/t, Benzintank 120 1, 
største Flyvestrækning 1000 km. 

Sokol M.I.A. 
Sokol tilvirkes pna Mre.z Fabrikerne i 

Chocen i Tjekkoslovakiet. Sokol er en Ud 
vikling af en Type, der blev konstruere l 
f Ør Besættelsen i 1938. Den findes i to 
Udgaver - en tosædet M. l. A. og en tre 
sædet M. 1. C. 

Sokol, som betyder >Falken«, er et en
motoret, la.vvingt:'t, 2-sædet by side-Mono· 
plan med optrækkeligt Understel og styr
bart Halehjul. Motoren er den Ramme som 
i Zlin 281, og der kan installeres stilbar 
Popel og elektrisk Starter. 

Krop, Plan og Ror er Trækonstruktion 
beklædt med Finer og Lærred. 

I Kabinen bemærkes foruden fuldstæn 
digt Bliudflyvningsudstyr, at Styrepinden 
er erstattet a:f et Rat. Det optrækkelige 
Understel betjenes med et lille Haandtag 
anbragt mellem Sæderne. Understellet svin
ger bagud op i Vingen, hvilket giver co.. 
22 km/t mere Fart. Hjulbremserne betjenes 
direkte med Siderorspedalerne. 

Sokols vigtigste Data er: 
Type M. 1. A.: Spændvidde 10 m, Krop

længde 7,1 m, Planareal 12 m2, Fuldvægt 
incl. Bo.gage 700 kg, Planbelastning 59 
kg;mz, max. Hastighed 243 km/t, March
hastighed 215 km/t, Stigehastighed 4,2 
m;sek., Landingshastighed m. ]'lap 64 km•t, 
Tophøjde 5200 m, Motor 105 HK, Benzin
forbrug 25 1/t, Benzintank 120 I, største 
Flyvestrækning 1000 km. 

Type M. 1. C: Spændvidde 10 ru, Krop
længde 7,1 m, Plane.real l2 m2, Fuldvægt 
incl. Bo.gage 750 kg, Planbelastning li2 
kg;m2, max. Hastighed 240 km/t, March· 
hastighed 205 km/t, Stigehastighed 4 m/sek., 
Landingshastighed m. Flap 70 km/t, Top· 
hØjde 4800 m, Motor 105 HK, Benzinfor
brug 25 1/t, Benzintank 120 I, største Flyve· 
strækning 980 km. SWB. 

Førerkabinen I Sokol, 
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SHELL 
AVIATION 
SERVICE 

----

Overalt i Verden, paa store og smaa Flyvepladser, har Shell statione

ret sit moderne, hurtigtarbejdende Tankningsmateriel, og hvert Sted 

er en veltrænet Shell Stab parat til at betjene baade de store Air

liners og Privatflyvere. 

Og Shell Aviation Service vil gerne være behjælpelig ogsaa i andre 

Flyve~Problemer, der kan opstaa. 

A/S DANSK SHELL - TELF. CENTRAL 9838 
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Percival Proctor til Sydamerika 

I 

Den berømte engelske flyver, Jim Mollison, fotcgraferet før Starten med Perc1val Proctor 
til Sydamcrl ka. 

P ERCIVAL Aircraft Ltcl. i Bcllfo nlshi1P 
stod i December 1045 O\'Prfor at skuldP 

levere en Percil•al Proctor til Pernmnbuco i 
Bmzilien. Da det imilllcrt icl var ret besvær
ligt at sende Gods til Brnzilien, besluttecle 
Fabriken sig til nt lalle l\Iuskinen flyve der-

Telegrafmatch Aerius-Als 
Kan Aerius slaa OM-F? 

Lil. Den l'or denne Distance 1·et lille Proctor 
hl<'\' mlMt.1 r<'l med ekstra Tanke, som vist 
paa Billederne, og startede fra Luton Air
port dPn :lS. ,I nnuar og ankom til Pemum
buco den :n. Januar 10•11.i. 

hvor man endnu i Aar kunde flyve med A 
3 Modeller. Vi havde gerne set dem kan· 
centrere sig mere paa A 2 Modeller, saa 
havde vi maaske kunnet klø Svenskerne. 
l\Icn vi haaber paa næste Aar. Det vil ipv· 
rigt være meget interessant at se et OM-F
Hold møde et Aeriushold til en Styrkeprøve. 
IIvornaar lykkes detY 

>Ti::1 i.tJP i 1.939-1 .?45«, Gylllcnclals store 
Vwrk om den 2. Ycrtlcnskt-ig, forel igger i 
5. Storhefte. I clettc Hæfte redegøres for 
Udviklingen af de milittrre Begivenheder, 
clcr begyndte med 'l'yskernes Overgang af 
.\ lhe1 t-]fanalcn den 10. Maj Ul40. E ftrl' 
,len lJelgiske Hærs Kapitulation fulgte en 
af Krigens mest dramatiske Begivenheder i 
EvnkuPringcn af Dunkerque. Efter Onlrr 
fra London tiltraaclte de britiske StyrkP1 
<len 27. Maj den endelige 'l' ilbagcgang- hcl'
til, rfter at tyske Afskæringsforsog , n·r 
stmndPt ,·ed IJPslutsom Indsats af de sidste 
bril iskc RPscn·cr, og paabcgync1tc Indskih
ningc•n til England. Hcrnm fortæl!Ps i <let 
1·igt illustrcrc,le 5. Hæflr. 

S ejren.~ Vingl'r« af lvor Halstcad. Over
hat fra Engelsk vecl Otto ·wal~t ecl Povl 
Bmnners Forlag·. 104 Sider. 

Det rr en Bug om Royal Air Pore·,•, sk1e
,·ct, trykt, udgivet og solgt paa Slagmar
ken. Den fortæller om, hvorledes Englau,l 
med sine Hurricanes og Spitfires mrlclte clen 
tyske Luftflaadcs Udfordring og slog den 
- de britiske Jagerflyvere vantlt Slag,,t 
om Storbritannien. Bogen Cl meget omfat
tende. Den bei·etter om Englands Luftkrig 
pna alle Fronter - i Frankrig, Tyskland 
og Norge, over Alperne til Italien, i Af1i
ka og over de britiske Øer, Nordspcn og 
Kanalen. Den giver i det hele taget en yp
perlig Skildriug af, hvad Royal Air Fo1,·e 
har udrettet, uclen at den dog paa nogPn 
Mande til sigter nt give nogC'n teknisk Rede
gørelse for alt, hvad der er sket. 

Der er flere autentiske Skildringer, f. 
lJks. Historien om den unge Englænder, 
Nicolson, hvis Maskine er i Brand, men 
som alligevel skyder en Me 110 ned. Og rn 
nng· Amerikaner, t1er faar Ram paa et s\n
t:al tyske Bombere, inden han selv, dØdelig 
saarct, naar hjem med sin Hurricauc. 

Det " r en got1 Bog. 

A LS-KLUBBEN har ikke saa let ved at 
rejse ud, men vil clog gerne konkm·erP 

meu andre Klubber, hvilket vi bl. a. sa;i, i 
Paasken i Sønderborg. SenerP. udfordrede 
de Frederikssund til en Telegrafmatch, mc:i 
tlisse overlod Sagen til deres stærke Naboer 
i Slangerup. Efter Udsættelser p. Gr. af 
1"lyvepladsvanskelighecler blev Konkunen 
•·en afholdt om Aftenen den 22. August. Variometer-Nyhed fra Schweiz 

A 1 vandt Svrncl Niels1111, Aerius, metl 
!.l .09,7, mens Als havde 1.15,1 i Gennemsnit 
for sit Hold. I A 2 havde Poul Ras11111s8e11, 
Aerius, 2.50,3 og Poul Chr. Petersen 2.32,5, 
mens Als havde 0.20,2 i Gennemsnit. 

A 3 Klassen er en Aeriusspecialitet, og 
de opnaaede her uden Termik med 100 m 
Snor samme Resultater som Svend S7.:ou, 
OM-F, i 1040 forlmvsedc alle med paa 200 
m Snor. 

JrJrgcn Nielsen fiØj i Gennemsnit 4 llli-
11 11 tter 44,8 Sel.imder, Svend Nielsen -!.38,:! ! 
,1Ørgcn fløj sin gamle »Cosima«, men maatte 
paa sidste Flyvning indsætte en Hcsen c•
model, der opnaaede 5.00,0. Sl'Cnd fløj med 
en helt ny Model SN-10 (D1~tn 43,8 Kvdm, 
Planbelastning 15,1 g/K\'llm, Kropt,rorsnit 
L2: 273, Planprofil SI o:rnos 11 og Side
forholdstal 10,2). l\Ian mener i sæd\'anligvis 
velinformerede Kredse i Slangerup, al clenne 
Model kan trimmes til at yde endnu merr 
end cle Tider, clen opnaarde, og hvonetl 
S\'end Nielsen, der for et Aar siden tog fi1w 
Elitcprø,·er, nu ltar bestanct det efterlyste 
termikløse C-Diplom. 'l'ideme var: 4.00,9 -
5.09,S - 4.44,8. 

Aerius-Folkene holder sig desværre og·
saa mest hjemme. De savnedes paa DM, 
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Afbryderknap, der kan sætte 
Variometeret ud af Funktion 

V "\RIOMETERET - SvævefJyVemes l . 
Instrument, er ikke uden °FPjl. Det 

'l'id~punkt nmn har mest Brug for clot c>flcr 
en Spilstart, er ved Udkoblingen, hvor clct 
gælder om at faa konstateret. om der er 
'l'crmik, der h,·or man begynder :>Jagten « 
- eller man skal •søge andre Steder hen. 

Netop i det Øjeblik, er Variometeret pna 
Vej necl fra t1et store Udslag i Optrrokk"r, 
og der gam nogle af <le bedste Sekunder 
tabt, mcc1 spændt at sidde og vente paa om 
clct nu vil passere 0. 

Det her afbilclede »Instrument .;:, sættes i 
Forbindelse med Vn.riomPterct, og kan sætt-0 
det ud uf Funktion nanr det Ønskes. Under 
Optrækket, er Variometeret saaledes ikke i 
Brng, og slaas frlrst til, naar man kobler 
ud, og Yiscr omga.aclllle en evt. Stigning. 

Det kunde synes naturligt, at anbringe en 
saadan Af1Jryc1erknap paa selve Variomel!' 
ret, at den ikke findes, skyldes sikkert den 
ringe Procent af VariomtrPnc, der benyt
tes i Svæveplaner. 

Hart- . 



ALVIS 
BLACKBURN 
BRISTOL 
CUNLIFFE-OWEN 
DE HA VILLAND 
FAIREY 
HANDLEY PAGE 
HA WKER SIDDELEY 
METROPOLIT AN-VICKERS 

MILES 
NAPIER 
PERCIVAL 
ROLLS-ROYCE 
SAUNDERS-ROE 
SHORT BROTHERS 
VICKERS-ARMSTRONGS 

AIRWORK 
AUTOMOTIVE PRODUCTS 
A VIA TION DEVELOPMENTS 
AVIMO 
BRYANS AEROQUIPMENT 
CELLON 
DELANEY GALLAY 
DOWTY 
DUNLOP 
ELECTRO-HYDRAULICS 
EXACTOR CONTROLS 
ROY FEDDEN 
FLIGHT REFUELLING 
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ROTAX 
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STANDARD TELFPHONES 
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'.12 Savile Row, London, W.1, England 

Efter sine Triumfer under Krigen bygger den Britiske Flyvemaskine
industri nu Civilmaskiner til Verdens Luftruter 
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En Globe Swlft i Københavns Lufthavn 

GLOBE SWIFT 
er et lavvlnget 
Monoplan af Hel• 
metalkon1truk• 

Det har faste Slot1, Landeklapper og Indtrækkeligt Understel (10m be• 
tjenes elektrl1k/hydraulisk}, Motoren er en 85 HK Contlnental (der 
kan Indbygge• en Motor pa11 125 HK), Luftfartøjet• Data er følgen• 
de: Spændvidde 8,95 m, Længde 5,97 m, Højde 1,88 m, Sporvidde 
2,97 m, Planareal 12,24 m•, Tomvægt 425 kg, Fuldvægt 712 kg, Plan• 
bela1tnlng 54,11 kg /m ', Størate Ha1tlghed 218 km/T, Marchhastighed 
190 km/T, Landlngsha1tlghed 67 km/T, Tophøjde 4420 m, 

Globe Swlfts ln•trumentbrædt er, 10m det fremgaar af BIiiedet 
til højre, indrettet efter de samme Principper, som er grund
læggende for Automobilkørsel. 

Uddannelsen af teknisk Personel i Sverige 
U NDER Krigen, da Sve1ige var afskaa

ret fra at købe Flyvemaskiner og 
Materiel udefra, opbyggedes en større In
dustri for at forsyne Luftvaabnet dels med 
Reservedele og dels med helt nye Flyve
maskinetyper. 

Ikke alene SAAB i Linkoping og deres 
Fabrik for Flyvemotorer i Trollhiittan var 
fuldt beskæftiget, men adskillige af Sveriges 
Smaaindustrier arbejdede med Fremstilling 
af Smaadetailler, ligesom L. M. Ericsson, 
Nordiska Armaturfab1ikerna m. fl. dannede 
Datterselskaber, som blot havde til Maal at 
tilfredsstille Luftvaabnets stadigt stigende 
Krav. 

Dette krævede ikke blot en stor industriel 
Kapacitet, men ogsaa en stor Stab dygtige 
Teknikere. Svenska Aeroplan Akiebolaget i 
Liukiiping har oplyst, at hver sjette Mand 
paa Fabrikken rnr Ingeniør. Dette er nød
vendigt, naar man tænker paa det store 
Kontrolarbejde, som er nødvendigt indenfor 
Flyvemaskineindustrien, saafremt de Sikker
hedskrav, som kræves, skal opfyldes. 

Ileldigvis har Sverige en Mængde Inge
niørskoler, og ikke mindre end 7, inclusive 
Korrespondanceinstitutterne, giver Ingeniør
uddannelse med Flyvemaskineteknik som 
Hovedfag. 

Ingeniøruddannelsen kan opdeles i fire 
Kategorier: a) Tekniska Hogskolan og Chal
mer" i Gotehorg, der svarer til Polyteknisk 
Læreanstalt, b) De statslige tekniske Gym
nasier, c) De private tekniske Institutter og 
dl Korrespondanceinstitutterne. 
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Kungliga tekniska Hogskolan har gennem 
en længere Aarrække uddannet Flyvemaski
neingeniører og er i Besiddelse af saavel 
Vindtunnel som Strømningskanaler, hvor 
Eleverne foruden den rent teoretiske Under
visning udfører en Række praktiske Forsøg 
og Maalinger. 

Af tekniske Gymnasier er Norrkopings 
det eneste, som giver Specialundervisning 
i Flyvemaskineteknik. 

Tekniska Instituttet, Goteborgs tekniska 
og Stockholms tekniska Institut er Lære
anstalter i privat Eje, der gennem on 2½ 
til 3-aarig Undervisning giver deres Elever 
en god teoretisk teknisk Uddannelse under 
Statens Inspektion. 

Fælles for disse Institutter er, at der 
undervises paa saavel Dag- som Aftenkur
sus, hvorved mindrebemidlede Elever kau 
arbejde om Dagen og sanledes slippe for 
den Studiegæld, de ellers vilde paadrage 
sig. 

Dette giver desuden den Fordel, at Ele· 
verno paa denne l\Iaade kan skaffe sig en 
god, praktisk Uddannelse i deres respektive 
Fag, hvad der bliver regnet stærkt med i 
Sverige. Selv Tekniska Ilogskolan stiller clen 
praktiske Uddannelse meget højt og kan i 
visse Tilfælde tillade Elever at studere der, 
uden den ellers nødvendige Studentereksa
men, saafremt de kan attestere, a t de gen
nem praktisk Virksomhed har erhvervet det 
nødvendige Kendskab til den Linie, de vil 
følge, samt at de kan aflægge en tilfrecls
stillende Prøve i Matematik, Fysik, Kemi 
og Tegning. 

Tekniska Instituttet har eget aerodyna
misk Laboratorium, medens Stockholms 
tekniska Institut afholder sine Laboratori~
forsøg paa Hogskolan. 

Stockholms tekniska Institut er for Øje
blikket Sveriges største private Læreanstalt 
med et Elevantal paa ca. 3300. Den har 
gennem 15 Aar givet Undervisning i Flyve
maskineteknik og har saaledes mange gode 
Erfaringer at støtte sig til. Som »Fack
avdelningsforestandere« paa Flyvemaskine
teknikken staar Civilingeniør Bjorn Torn · 
blom, der er en af Konstruktørerne af den 
lille elegante BHT-Sportsmaskine, og blandt 
hans nærmeste Stab ved Udarbejdelsen af 
Beregninger og Tegninger til denne var 8 
STI-Elever af Skolens ældste Klasse. 

Korrespondanceinstitutterne HERMODS 
og NKI giver ogsaa Uddannelse i Flyve
maskineteknik, ikke alene fuld Konstruktør· 
uddannelse, men ogsaa Specialkursus for 
Svæveflyvere, Flyvemekanikere, Tegnerr 
samt en Mængde andre Fag inden for Flyv· 
ningeu, udarbejdet af Sveriges dygtigste 
Teknikere. 

Som det ses af ovenstaaende staar S,·e• 
riges tekniske Personel inden for Flyvnin
gen fuldt rustet til at modsvare de Krav, 
som den kommende Lufttrafik vil kræve, 
at Interessen for Flyvningen ogsaa er stærk 
inden for det svage Køn bevises vel deraf, 
at STI udeksaminerede Sveriges første 
kvindelige Flyvemaskineingeniør ved Insti
tuttets Foraaråeksamen. 

K. V. z. 



Faldskærme 
til Svæveflyvningen 

D ER begynder nu at komme Gang i de 
længere Flyvninger, og dermed bliver 

SpØrgsmaalet om Faldskærme aktuelt. Sao.
længe 1 Min. og 17 Flyvningerne var Nor
men, laa der ingen Problem angaaende 
Faldskærme, men Tidspunktet er nu kom
met, hvor dette SpØrgsmaal maa behandles. 

I Øjeblikket er vi paa et Overgangssta
dium -, fra korte Spilstarter, til større 
Termikflyvninger. Det kan ikke understre· 
ges kraftigt nok, at til større Flyvninger er 
Faldskærn1e uLetinget nødvendige. 

Nogle vil indvende, at Sportsflyveniaski
ner meget sjældent har Faldskærme med. 
Der er imidlertid stor Forskel paa disse to 
'ring. 

Svæveflyverens Opgave er at flyve de 
Steder, hvor der er Opvinde, og disse Om
raader er altid urolige at flyve i, og der kan 
opstaa kraftige Paavirkninger paa Planet. 
Sidst hørte man her i Sommer om en Mos· 
wey i Sverige, der fik svære Beskadigelser, 
i Luften, under en Skyflyvning. 

Begrebet Faldskærm, har en udmærket 
Definition, saalydende: 

Om Du behøver en Faldskærn, og ikke 
har den - behøver Du den aldrig mer. 

Kan det siges tydeligere - lad os ikke 
,ente til en Ulykke viser os NØdvendighe
dPn af denne Sikkerhedsforanstaltning. 

Hartr--. 

* 
Ulykkesprocenten ved 

Flyveulyk{cer uforandret 
Udtalelse af 

Chefen for det svenske Luftvaaben 

I Anledning af de mange Ulykker inden 
for det svenske Luftvaaben holdt Chefen, 
Generalløjtnant Bengt N ordenski6ld sammtJn 
med adskillige. Teknikere og Eksperter et 
Møde for Pressen, hvor han udtalte, at selv 
om Antallet af Totalhavarier med dødelig 
Udgang i Aar var betydelig større end fa. 
regaaende Ånr, viste det sig, at Ulykkes
procenten var ca. den samme pr. 100.000 
Flyvetimer som i Perioden 1941-45. Des
uden udtalte Generalen, at med de høje 
Hastigheder, som de militære Planer opere
rer med nutildags, kunde man ikke vente 
nogen pludselig Nedgang i Havariantallet. 
Selv om de nye Typer forlænget havde pas· 
seret Eksperimentstadiet, var der dog stadig 
Pt vist Faremoment til Stede, saa længe 
'l'ypen ikke var fuldt gennemprøvet, men, 
pointerede Generalen, med de Udgifter, som 
Luftvaabnet nu koster Skatteborgerne, kan 
Laudet ikke være tilfreds med i Tilfælde 
af Krig at have et Luftvaaben, som er 
alle andres underlegent ved at anvende 
umoderne langsomme Maskiner. 

Nedenstaaende Tabel viser Antallet af 
Totalhavarier for Perioden 1939-46. 
Aar Absolut Antal Totalhavarier Forulykkede 
1939 17 35,9 
1940 27 31,9 
1941 47 56,3 
1942 44 44,1 
1943 55 49,4 
1944 47 40,0 
1945 42 30,8 
1946 34 31,0 

pr. 100.000 Flyvetimer. 
K. V. z. 

Den britiske Flyvemaskineindustris 

store Udstilling 
Præsentationen af 55 forskellige Flyvemaskinetyper, 

deriblandt 22 civile Luftfartøjer lige fra tosæd~de Privatflyvemaskiner 

til 40 Tons store Luftlinere. Blændende Flyveopvisning 

D EN 12. og 13. September havde den bri
tiske Flyvemaskineindustri (Society af 

British Aircraft Constructors Ltd.) arran
geret en storstilet Udstilling og Flyveopvis
ning paa Radlett Flyvepladsen, 30 Kilome
ter Nord for London. Formaalet var at ska
be Interesse for den britiske Eksport af 
Flyvemateriel, og efter alt at dømme lykke
des dette ogsaa i hØj Grad. Over 6.000 Gæ
ster, repræsenterende Flyveinteresser i mere 
end 40 forskellige Lande, havde efterkom
met Indbydelsen, og ingen af dem fortrød 
det. Gæsterne saa ikke mindre end 55 for
skellige militære og civile Flyvemaskinety
per, og deraf var de 22 Privatflyvemaskiner 
store Luftlinere, hvis Vægt varierede fra ca. 
700 kg til ca. 40 Tons store firemotorede 
Atlanterhavsluftlinere. 

Blandt de nye militære Flyvemaskinetyper 
, ar en ensædet Reaktorjager, som med fuldt 
militær Udstyr havde en Hastighed paa ca. 
960 km/T. En lignende Hastighed havde det 
nye, haleløse, reaktordrevne Monoplan med 
pilformede Vinger, som sknlde være Forlø
beren for Fremtidens hurtige Luftfartøjer. 
En firemotorers Flyvemaskine var udstyret 
med to almindelige Stempelmotorer (der hver 
drev sin Propel) og to Reaktorer, og de bri
tiske Konstruktører var af den Mening, at 
man ad denne Vej skulde kunne naa frem til 
en tilfredsstillende Løsning med Hensyn til 
Anvendelse af Reaktorer i store Transport
flyvemaskiner. 

Da Maskinerne skulde demonstreres i 
Luften, tegnede Vejret ikke særlig godt, 
men Opvisningen tog sin Begyndelse efter 
Programmet, og da Solen hen paa Eftermid
dagen brød igennem den skydækkede Him
mel, var Successen fastslaaet. Alle de delta
gende Flyvere var ansat ved de forskellige 
Flyvemaskinefirmaer, det var dygtige, er
farne Folk, og de gav et blændende Bevis 
paa deres Kunst, hvad enten d~ flØj de nye, 
hurtige Reaktorplaner eller den noget laug
sommere Helikopter, der stille og roligt hæ
vede sig lige i Vejret. De mange sagkyn
dige Tilskuere kunde ikke være andet end 
hcgejstrede. 

Man tilstræber at eksportere for 
48 MIiiioner Pund Sterling. 

Lige som alle andre Eksportvirksomheder 
har den britiske Flyvemaskineindustri og
saa et bestemt Maal, som den stræber efter 
i Kampen for at gell!!kabe den britiske Øko
nomi. Dette Maal er at forøge den nuværen
de Eksport af Flyvemateriel med ikke min
dre end 100 pCt., idet man i de kommen
de tre Åar tilstræber at eksportere for ca. 
16 Millioner Pund Sterling om Aaret. Be
gyndelsen blev allerede gjort de to Udstil
lingsdage, hvor A. V. Roe alene fik Bestil
linger til en Værdi af 2 Millioner Pund 
Sterling. 

Direktøren for Society af British Aircraft 
Constructers, Mr. E. C. Bowyer, udtalte i 
et Interview under Stævnet, at man vnr 
overbevist om, at det tilsigtede Maal vildtJ 
blive naaet. Paa Udstillingen, hvor ca. !300 
Firmaer var repræsenteret, var der allerede 
blevet indledet en Mængde Forhandlinger 
med udenlandske Købere. 

Mr. W. R. , erdon S11iith, som er Sel~ka 
bets Præsident, sagde i sin Indledningstale, 
at der nu var gaaet otte lange Åar, siden 
Selskabet havde afholdt sin forrige Udstil
ling, og i Løbet af denne Periode var Frem
stillingen af Flyvemaskiner blevet Storbri
tanniens største Industri, og i den Tid, der 
blev arbejdet for fuld Kraft var ca. 15.000 
forskellige Virksomheder, omfattende en År• 
bejdsstyrke paa ikke mindre end 1.820.000 
Mænd og Kvinder, beskæftiget med at frem 
stille Flyvemaskiner, Motorer og Dele her
til. Storbritannien havde bygget J25.00IJ 
Flyvemaskiner, det havde fremstillet Dele 
til andre 87.000 Flyvemaskiner, og det hav• 
de repareret og afleveret ikke mindre end 
80.000 Flyvemaskiner. 

Bevarelsen af den tekniske Overlegenhed. 

Mr. W. R. Verdon Smith sagde videre: 
- Bortset fra det Ry, som vore Stempel
motorer har opnaaet, er det lykkedes os at 
naa et stort Skridt frem med Hen~yn til 
Bygningen af Reaktorer og Propel-Gastur
biner. Et udmærket Eksempel paa, a.t vi 
paa dette Omraade er de førende i Verden, 
er Verdensrekorden paa 991 km/T, der blev 
sat med en Standard RAF-Jager, udstyret 
med to Reaktorer. Vi har al mulig Gnmd 
til at tro, at den første Flyvemaskine, som 
naar op over en· Hastighed paa 1000 km/T, 
vil blive en britisk Maskine udstyret med en 
britisk Reaktor. I Mellemtiden arbejder vi 
paa at udvikle Anvendelsen af Gasturbinen 
baade med og uden Propel, saaledes at de 
fremtidige Passagerluftfartøjer kan faa 
Gavn af denne nye Kraftkilde. 

Af strategiske Grunde maatte den britiske 
FlY"•cmaskineindustri under Krigaaareue 
udelukkende koncentrere sig om Bygningen 
af militære Flyvemaskiner, mens de forenede 
Stater tog sig af Bygningen af Transport
flyvemaskiner. Storbritannien havde værst 
tilbøjelig til at misunde sine amerikanske 
Venner det Forspring, som disse havde op· 
uaaet med Hensyn til Transportflyvemaski
nernes Udvikling, men man ha.abede paa, at 
det igen vilde lykkes de britiske Flyvema
skinefirmaer at hævde sig i Konkurrenren 
paa Verdensmarkedet. 

* 
Paa omstaaende to Sider forefindes 

BIiieder, som viser et Udvalg af de 
53 Luf~artøjer paa Udstillingen. 
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1 Avro »Nineteen«. 

J Armstrong Whltworth A. W. 52 G haleløs GIidepian. 

I 

I 

11 

l MIies »Aerovan«. 

f Brlstol »Wayfarer« Trafikluftfartøj og nederst 
til venstre Vickers Armstrong »Viking« Trafik

luftfartøj. 

En Del af de mange udstioled 
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D,H, 108 Reaktorjager kon• trueret til Fortøgs
llyvnlnger omkring Lydens Hastighed, 

1 Handley Page »Hastings«, en militær Tran•-
portllyvemaskine udstyret med fire Bristol Her

cules Motorer. 

En Lancastrlan ud• tyret med 2 Merlin Motorer og 
Reaktorer, 

• 

Vickers Armatrong Reaktorjager, som endnu er p 
den hemmelige Liste. 



British European Airways (B.E.A.) 
Lidt om Udviklingen, der førte til BEA, BOAC og BSAAC 

Vickers »V1k1ng« fotograferet paa Fabrikken under _Bygning, 

Søndag den 1. September iudsutlP 
»British European Airways« en af 
de nye engelske Trafikflyvemaskiuer, 
en Vickers »Viking«, paa Ruten Lon
don- København. Baade for den bri
tiske Flyvemaskinindustri og den lll'i
tiske Lufttrafik betyder dette Ind
ledningen til den nye Epoke, som hal' 
afløst Produktionen af Krigsflyvema
skiner og de mange militære Trans
portflyvninger. I det efterfØlgencle 
bringer vi en Oversigt over den bri
Tra.fikflyvnings Udvikling. 

L O\'FORSLAGET om den civile Luft
fart, som oprettede tre statskontrolle

rede Virksomheder til Varetagelse af den 
britiske Luftfart Verden over, blev under
~krevet af den engelske Konge den 1. Au
gust i A:n og er nu Lov. 

I Begyndelsen drev flere usubsiderede 
private Selskaber forskellige Ruter i Euro• 
pa, men i 1921 indsaa den engelske Rege-
1 iog Nødvendigheden af at yde Støtte, hvis 
Storbritannien skulde kunne møde den voks
Pnde Konkurrence fra Udlandet, og et min
rlre Statstilskud blev derfor ydet de paa
gældende Selskaber. 

I 192-.l besluttede et Regering~nuvalg 
1 midlertid at slaa de eksisterende engelske 
I ,nftinrtsselskaber sammen, og bnperial 
.·ltrwa-ys blev dannPt med et betydeligt for
øget Stutstilskud. 

Imperial Airways overtog ca. 3200 km 
Flyveruter over Kanalen og rt mPget hlan
clet Udvalg af FlyYemaskiner. 

I 1935 havde rt Antal uafhængig<> Luft · 
tartsselskaber i Storbritannien, som blev 
,!revet uden Statstilskud, taget Konkurren
•·Pn op og foretog Ferieflyvninger til Kon
tinentet m. m., og tre af disse Selskaber 
hlPv slaaet sammPn og dannede British A.ir
ways Ltd. 

\'ikliug· med den allerstørste Interesse, og i 
1938 nedsattes en anden Regeringskomite 
for at undersøge Situationen, som den var 
pan dette Tidspunkt. Dette Udvalg anbefa
lede, at Imperial Ail:ways skµlde koncentre
re sig om Imperieruterne, medens British 
Airways skulde tage sig af de europæiske 
Ruter. Imidlertid besluttede Regeringen, at 
de to Selskaber skulde sla.as sammen til een 
offentlig Virksomhed eller som det hed, til 
et >udvalgt Instrument«, og Følgen blev 
British Ov6rseas Airways Aet., som opret
tede een enkelt offentlig Virksomhed med 
Aktierne under Statens Kontrol. 

British Overseas Airways Corporation, 
som denne Virksomhed blev kaldt, overtog 

sine Funktioner i April 1940 efter Udbrud
det af den anden Verdenskrig og kom der
for aldrig til at virke under Fredsforhold. 

Efter Valgene ved Krigens Slut beslut
tede den nyvalgte Regering, at den engel
ske Luftfartspolitik bedst vilde være tjent 
med at splitte det ene »udvalgte lnstru 
ment« op i tre statskontrollerede Korpora
tioner, der hver befløj Ruter til forskellige 
Dele af Verden. Et nyt Lovforslag blev der
for bragt fiem i Parlamentet, og det er 
tlctle Lovforslag som blev vedtaget 1. Au
gust i Aar, og som oprettede tre særskilte 
L(orporationer eller Selskaber hver med sin 
Bestyrelse approberet af Ministeren for den 
,·1 vilc Luftfart. 

Det f Ørste af disse tre nye Selskaber vil 
brvare Navnet B.O.A.C. og vil fortsættr 
med nt drive Ruter i det britiske Imperium 
og over Nordatlanten. Den anden bliver 
lmltlt B1 ilish S01ith .tl.merican .lirways Cor 
poration og vil drive Ruter over Sydatlan 
ten til Sydamerika. Det tredie, BritisT, 
Tt11ropca11 Airways, er det Selskab, som er 
1 cpræsentcret her i Danmark. 

BritiFh European Airways er ansrnrlig 
for alle planmæsige Ruter inden for Det 
forenede Kongerige og mellem Der For 
Pnede Kong·erige og Europa. Formandei1 
for Bestyrelsen i B.E .• \. er Sh Harold 
[laTllry, en fremragende Vidensknbsmann 
med lang Erfaring· i Transporlvæsenet saa 
,el hvad angaar <le engelske Jernbaner son1 
Udviklingen af indenlandske Luftruter 1 
Storbritannien. Næstformanden er Mr. 
Whitney Strnight, hvis Erfaring i Luft 
farten f Ør Krigen er blevet efterfulgt af 
en straalende Kirgskarriere i R.A.F., og den 
administrerende Direktør er Mr. Gerard 
d 'Erlanger, som ogsaa har Øvet en fremra 
gende Indsats i Luftfarten saavcl fØr som 
under Krigen. 

Det er B.E.A.s Maal at tilvejebringe et 
.tørste Klasses Net af Luftruter fra Lon· 
don og de større Byer paa de britiske Øer 
til hver Hovedstad i Europa. Paa de euro
pæiske Hovedruter skal der anvendes den 
nye Vickers >Viking«, som for kort Tid 
siden blev demonstreret i Kastrup. 

British European Airways har som Slag
ord valgt >The Key to Europa« sammen 
med et Mærke af en flyvende Nøgle med 
Bogsta,•erne B.E.A. 

I Løbet af disse Aar havde saavel Rege
ring som Publikum fulgt Flyvningens Ud-

B.E,A,1 nye Trafikflyvemaskine, Vickers »Viking«. som blev Indsat paa Ruten London-København 
den I. September I Aar, 
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SIKKERHED 
For Privatflyvningens fremtidige Udvikling er Sikkerheden en 

afgørende Faktor. 

KZ III betegner et væsentligt Fremskridt paa dette Punkt. 

De indbyggede faste Slots og de effektive slottede Flaps gør KZ III 

Maskinen »fool proof« uden at begrænse den frie uafhængige Brug af 

saavel Balanceklapper, Sideror som Højderor. Alle Manøvrer kan fore

tages uden Risiko for, at Maskinen uforvarende kommer i Spin. 

Selv ved fuld Stalling b:,Yares effektiv Kontrol paa alle Ror, 

og den lave Landingshastighed muliggør Flyvning fra selv meget be

grænsede Pladser med fuld Sikkerhed. 

SKANDINAVISK AERO INDUSTRI 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 K Ø B E N H AV N 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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Med Landsholdet til Finland 

Vor- udsendte Medarbejder skildrer 
Modelflyvernes vellykkede Tur til Finland 

D \. UUL', 'l'ur Yiking tle11 J.1 • • \11-
guht 0111 l\Iorgc•n<'JJ afgik fia Kastrnp 

Luftlmvn, me,HulglP 111·1 lfansk1• l\forlcll'ly
\'erhrntlshul,1 til Finlanil. For lrP af i\Iodl'l
flyverne , ar l11•t ilerr~ l1ui:t-da:th, som for 
Vcr<lc11srrk11nliml1•h:uc1·P1t 1\Logrns En/111/" 
VP1lko111mP11tl1• cnilila i'al<lt paa ha11s :ll A·u~ 
l~11il sPlHdag·. 

IJp lu ::i,11'\f•l'l.1,Pn• paa. lloldet mnn•tfp 
Hig· med fur Pn Gangs Skyld al helragtl' 
Cumulu ,;.~k.1·1•rnp I 1a oven uncler den 1:1,;, 'l ' i
me la11gP Tur, Ho111 furlph glal og hehagP 
ligt. l!,Jywmn·ssigt inl~ressant er det ikke at 
Hero Pm1~ager i 1'11 IJC :: ; men clet er ,iu en 
h11rlig og hck,•pm Rcjseform. Det havll" 
l'orml .for ,\l'n•.i~cn vulr1t het,rrlclig Ulejlig·
h1•1l og- Eks! 1 au11giftrr at fa:L l\foilclkassP1 -
111• ar Str,1; 1111•n ,le stod cla i K.S.A.K .-; 
r111 nt•n1m1· Bygning, da vi cftrr Landing l' 11 
paa l1rom111a l,lcv kp1 l 111<1 ar PaliiJa 8/w ! . . 

I~ ftcr a I rk11 sYen~kl' ;'lfoclel Fl FCi 11st 1 uk 
t1lr [ug·. Dfrant;· san1mP11 mcil · Falll ika11t 
Starl, h:n·1lc giYct Froko~t, og , i haH1e , is ! 
rlc I u skaanskc 1\Io,Jelfl,ryrrc PrrMon og 
I!'iiberg deres skpnne Hovechtad, afrejst<' 
\'i sammen med det s,·cnskc og norske 1 [ ,)d 
om Eftermiddagen med Skibet »lleimuall . 
Vi var nu clcgraclcrecle fra i'iur Fly,·<•passa 
gerer til :J. Klasses Dæk<;passag·crcr, men ,1et 
,·ar heLydeligt l.JehagelerP Cllll paa. f. Eks. 
_\al11orgclampercn, S0111 PPl'SSOn CllUIIU eri11 
,h·cc1c mcil Gru fm 1Ijc1111Pj•c11 ci't'P1 80111 
111Pilcj1e11 i 'l'rnnum. 

I Finland. 
1<'11•11ag· Morgen ~ejlc,le , 1 11111 ge1111, •11 1 

dr11 i'in!ike Skærgaarcl I il \ ho, og c•ftcr a I 
1:un• sluppet gennem den sæu,aiiligr Gw•11 
~r -J>a11irkrig, blev vi anbragt paa Pil O11111i 
hn,i, som ,lc,n rare Re,laktpr 1·i1/,/,1 1'1a Fin 

la111ls l•'l,rglii1 hurnl mpcltl' op mc,1. l~t'ter l'I. 
dr.•jlig t Maalticl kprtc vi i Bussen il!' Hi:i 
k111 I il ]3jprncborg mrtl clen finske i\fotlrl -
1 l,y,·p1• 8/ 11dr som R6,ixefprcr. 

l I Lovc,lln·:u-tcrct pan l [otrl Ol :wa blev , i 
hjl'rtel ig·t 1110,lt:1grt· af clen finslrn Mori cl ri.I'· 
\l'l'hrf, Løjtnant L, unait l'oppius. Om Af
lP11cu hlcv l\lo1lel1P1 ur npje kontrolle1el. at' 
Sludr og Wakefield'lpCl'ialisten Ll.ante Elli/11 
ligesom der Yar Prrssekonfcrence. Til 'l'rocls 
for, at Bladene rr ret smaa i Finland, 
~krev uc clog Rlo1 e .\.rtikler paa frem I nr
t1ende Pladser om ,lr11 nonliske Lanclskarnp. 

Konkurrencerne. 
Lp1 ilag rnftermiclclag bcg-ynrlte Konkur-

11•11c1•rnr p:m Fly,·epla1lsc11, der ipn igt c1 
ly!ikhygget. llrr lJIP, :f'lpjl't i A ::, hl'or 
lJc1i,c11di11w•11e knude deltage. Gu111mr 1'P1'H
~011 ,a1ult merl 4.1:l,!l. >1Bana11r11 , lnis l\lo
dcl _Ode11~c:mr111P h:wde rneclhragt c-1 te, 
13mt·ll) v11i11gP11 i O,lc11se fornylig·, flsl.i nm
gaaendc l\fo1lcllr11 , 1\'k paa clen f Ørstr Vl,YI'· 
11111g igen, l<aa. han kun blev Kr. :i. Der , ar 
krn ctig 'l'crmik og· jæ,·n Vind. Der ble\' og
~aa flpjct med Gummimotormocleller. 'l'rænc-
1 en af clet finske Lanrlshold, Olav i L11ceni11s. 
, :u1t11 clcn lille Klasse mccl et s:m fint Geu-
11Pms11it som 2.28,(j. 

l~flcr Kptlsuppen i en 11ærligg·ellllc Kan
t 111c fauclt, sch·c l,amlslrnmpen Sted, som 
omtalt a11clctstc118. DC'rpaa gik det atter mecl 
I \ussen til Otava, h\'or Damernes 1',lyvcklab 
lmnle iuviteret paa Te og· Natmac1 mecl i\[u-
ik og Optræden samt Dans. 

Spnclag s1ocl 111:111 ti,lligt op og l1cgy111ltc 
Ko11kurrcnceme i clcn lille S11l!1·enllHli-lklas
sp. D. , . ~- cle1 , a1 en Del, clcr ikke slocl 
111'11 saa tidligt op, l1H'l1 rff Prhaa111lr11 kom 

Det danske L:indshold foran nTor V1kingcc. Fra venstre: Høst-Aaris, Carl Johan Pete, ~en, Holdlederen 
Ing. Weishaupt, Kjeld Enevold Nielsen og Mogens Erdrup. 
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il1ys,en1lr ml 11.1a Fly1eplaclsc11, 11\"or 111' 
xt iaks l1IPv hils t mc1I et \'enligt >God l\Cor
gPn« a I Poppi11H i lipjttalemnlægget. Klas 
~<'n ble,· ,unclet· :Li' H. illicttinen med .l 
i\[i11. 0i,4 Sek. Gunnar Pcrsson blev kun Nr. 
18 I rorls sinr 111a11gr l\Ioclcller. llan ti ak 
r11r~t <'n op, 11ir ilde<• Vilfreds rnccl Starten, 
I rnk den nccl uden :it mllpsc og hentede c11 
ny. IJel gentog han rt Par Gnnge, men det 
hanle nok ymrct hcr1rc her metl en enkelt 
\'Pltrimrnct· 1\'.Io1lrl. Ligesom i Tranum hanle 
Pcrsson en l\Iassc• l\Ioclcller mecl. 

Ing. Dcrantz fortaltr, at han ved Per!cl 
sons Ankomst I il Stoc•kholm ha,·de spurgt, 
h\'or ni:rng·c han lmvtll'. »17.-, s,·a.i·cile den 
U-aarige l\fo!lrHl)'\'!'r 10ligt. IIvatl i al 
Venlcn - - -« U(lhrpcl Dcrant·z forba\'
set. »Ja, Ing·. ])(>rnntz nuuL 1111dskyldC', men 
tier yar saa lidt, 'l'i(l til at forberc1lc ~ig ·1t 
jeg ikke fik Tid tll at: ln,c flere<, w n/ear 
Persson! 

Flyvedag i Bjørneborg. 
Sønclog Eftermiddag var tler Flyvestævne. 

::iagen er den, 1~1- Lanuslrnmpcn paa Grull<l 
af Piismhikli11ge11 kostc,le Finnerne langt 
111ew cncl hercg1wl'. Ihau gpr de saa 9 1111 
pro\'iscrcr en glimrende Opvisning, iler Iu1 
11ilen lLt giw Penge gpr glimrende Propa 
ganda for Fl,r,·ningcn i .Almindelighed n~ 
l\[odcl l'lyvn i11gP11 i Særilelcshed, idet det 
, <'11trale Punkt· i Opvisningen n1r P1æmi1• 
uddelingen. 

L:w1lsholdcnc hlcv stillet op foran Publi 
kum og præsenteret, Erdrup maatle eudLla 
frem fomn Gclecldet· for at blirn lryldct for 

. hin Y1•nlrnsrckonl. Dcrpaa blev uddelt et 
LhLI af smukke Præmier. Det sejrende sven 
~ke Hold fik den nye »Shellpokal . , som !lrt 
.finske Shellfimm har udsat som Yandrc
pokal for Landskampene. Her Yar Finnern\' 
allsaa kommet visse dansk" Planrr i For
k1lbct ! 

8eh-e Opvisningen gav mPd rl'I enkle 1\Iitl 
IPr et· godt Incllryk ai' Fl,r, 11ingP11. Den 
111clh-cHcs rnecl en 'l'alc a.t' Hed. Yirkki, clcr 
l'J' I11Iornmlionschcf i Finlantls Flygfo1 bnm1 
11~ 1ctligercr 'l'idskli.t'lc1ne »llmailu« og 
•Siipi , som r,ies :tf PFF. Derpaa clemon

, I rcrc•des Sv1Pn•fl.n·P:.<koli11g·, lige [ra Gurn 
mil01·start; af Gru11au n til fin 'l'cr111ikflyv-
11i11g af en >"'cih!!«. I en .tOl,rrnpia blev 
clPr udi'prt Ku11stflyl'ning, saasom Haarnaa
lc~viug og en hel l\Ias~c Loopings. Nu er 
,,Olympia« her som i de fleste andre Landt· 
(undtagen Svejts) ikke g·odkellllt til Kun;;t
J'ly,uing, men de mUprte M::mØvrer regnes 
ikke for saatlan. 1\Ioto1flyv11ingen repræsen
teredes af en »Klemme og et gammelt 
8111olik, -Biplan, clcr slmhte s,-ævcplanernr 

op, samt af en blændende Gang 1igtig 
Knm,tflyvning af rn »Hiicker J'imgmcis ter«. 
'l'il Slut Yar der Fald~kmr111s11clsp1ing. Hele 
1''01 mi,lclag·en samt efter Stævnet var der 
H1111d[lyn1i11g i ru »D1agon Rapide < og en 
Bccclll'raft «, mens 'rrn fikflyvningcn rcp11r
senterCl1es af en af clet fin ske Lnftfarts
<,elslmbs .Tu 52 'rr, der stod foran den lille 
\dministrat ionshyg-ning, hrnr de fire nor
tliske Flag· ,ar hejst. 

Ila Fly,·cstævnet var forbi, sturtccle en 
Hække 1\Icsserschmitlt l\fo 109 Jl}geie Eo1 aL 
lage paa Skyt1ep,-elscr, mens en Fokker C X 
slæbte :.Sækken«, cle skulde skyde til l\fa:ils 



efter. De finske Militærmaskiner lmr clC'I 
nye finske Nntionalitetsmærkc, en hvid-hhn
hvid Kok1\rclC', som erstatter det Jiagekor~, 
s0111 var frnsk Mærke længe før Na:r.istPrnP 
aclopterede det. Enclnu saa man .Bomhenm 
skiner _i Finland, men naar Fr!'rlPn sluttes, 
man Frnneme neclrustC' til (iO Militærmailki 
ner, heraf h1gC'11 BomberC', 

Til Jamijar-vi. 
Efter Fly,·estæ,n<>t var <ler Afsk()(ls miil 

1l!Lg pua Hotellet, hvor cle lre uuenlauclsko 
Holdledere takkede for cll'n storC' Gn•1J tf,-i
hecl og det glimrencle Arrang<>menl, .'lom var 
hle,et Gæstenie til Del. 

TJerpaa gik det i Buss<>n clP go,lt sn km 
til Svæveflyveskolen ,Tiimij,irvi. 

I den mørke Aft<>n kuncle vi patt lang Af 
stand se Lysenp glimte fra d<>n hØjtliggr>11-
1l!', berømt!' Svæveflyv!'skolf'. D!'n svrn~kn 
i\foclelflynir, Ing. Sigurd I sacso11, cler h]r>y 

Nr. 2 vecl Lamlskamp!'u, har opholdt sig c•t 
Par Ug·!'r paa ,fiimi, hvor han har \'IPre>t 
Jnstrnktør wcl N Modelflyvekursus. Ua11 
havde i BjØ1 nebmg afsløret sig som Pil 

l+rovædrr uf R1u1g og umlskyhlt sig 111e>1l 
,l iimijiirvikost-en, men her bl<>v , i glædelig i 
ov<>rraskrt af et fint Aftenmaaltid med saa
danne Sjældenheder som baade Sukker og 
Smør, Var r man ellers ikke ser meget til i 
Finla.nd. Fødevaresituationen er i Yirkeiig· 
hec1en mere alvorlig, end man i Almindelig· 
hed tror. De Danskere, der klager over vm 
»l~lle« Sukkerration, skulc1e tænke paa, at 
Fmnerne kun faa.r en Sjettec1el c1eraf - -
hvis de kan faa den! Der er en meget url• 
brec1t, hal1'f)ffieiel Sortbørshandel, ,som i 
Forbindelse mec1 Inflation gØr l!'orholdmw 
meget vanskelige. Vi hørte en Historie om 
en Præst, som besluttede ikke at købe 
»sort-i:. Han blev begmvet for et Par Maa-
11eder siden - - -

l\fanc1agen gik med at bese helt> den im 
ponerenile Skole og følge Flyvningerne. En 
Manc1 fra. lwert Hold fik Pn Tur i Motor· 
mnskine, af Danskeme var det Erdrup, som 
ved Lodtrækningen blrv den heldige til Pn 
c1ejlig Tur i en Biicker Jungrnann. Svæve
flyverne paa Holdene gik og kiggede paa dl' 
mange termikflyvende Planer og Ønskede, 
at de selv sad deroppe. Iøv1igt ,ar c1et en 
glimrende Ic1e at indlægge denne Dag, hvor 
Deltagerno fra c1e forskellige Hold ha,c1e 
god Tid til at sludre sammen - del naar 
man ellers aldrig ved Konkurrrnccr. 

Tirsdag Morgen sad man i Bussen Kl. 
7,50, og Klokken 8 startec1e vi paa deu 
lange FtPrd til Abo! 

Hjem Igen. 
Nu ,ar man goc1t udhvilet, saa Turen acl 

>Vaskebræt«vejenr var ikke saa anstren
gende som ventet. Efter Opholdet i Aho gik 
clet saa mec1 Banden tilbage til Stoekholm, 
hvor c1et var helt livsfarligt at færc11's paa 
Gaderne paa Grnnd 11f Bananskrælle1·. 
Aerotransport knnc1e nok klare Problemet 
med Modelkasserne, og efter at have taget 
Afsked med de gæstfrie og hjælpsomme 
Svenskere gik Turen atter moc1 Danmark. 
net var interPssant at flyve i Mørke, ikke 
mindst ved Mellemlandingen i Malmø. Og 
saa gik det med Nattog tilbage til Odense, 
en Rejse med mange forskellige Transport
midler. En af Deltagerne blev for at ordno 
Forsendelsen af Kasserne. Denne Gaug lyk
kedes det at overbevise DDL om, at de lmm
d e være i Bussen, saa de kom med og blev 
sendt hjem - tids nok til nye Præstatiourr 
Yed Danmarksmesterskaberne. 

Per Weishaupt . 

Præmiebordet. Den store skinnende Pokal i Baggrunden er Shell Pokalen. 

f/JonsAe 7lotfioeAsperler i 'Cnfllontf 
Rebecca, Eureca og Babs sikrer Flyvningen 

tFra ,·ur l\Iec1arbejd r i London). 

V El> den Kongres i London, som Dan
mark og sylten andre Nationer n1r 

indbudt til af del engelske Luftfarlsmi
nisterium (Danmark repræsenteret af In 
genior K. Sven n i n g s c n og Haclio
beslyrer V. M o s da h I, begge Kastrup 
Lullhavn) lærte de mange Teknikere in
teressante, nye Ting paa Haclioteknikeu~ 
Omraade, som vil blive til uvurderlig Ny I
le i Fremtiden Lufllrufik. 

Selvfølgelig blev cfot be rømte Hadar, 
som har sin store Del i, at de Allierede 
vandt Krigen, fork la ret og demonstren• I. 

Princippet, som alle de nye Hadio 111-
slrumenter bygger paa, er simpelt nok, 
nemlig al Bacliobølgens Hastighed er kon
~tant (ligesom Ly·sets). !\Ian kan maale de 
uendelig smaa Tidsrum d!'r er Tale om 
og paa lnslrumcnlerne kau man •se • de1; 
Tid, det lager for en Badiohølge at kom
me fra et Sted til el andet. Man kan tra 
1·n Station udsende en Hadiohølge, de r 
rammer den Genstand, man gerne vil ha 
ve maalt Afstanden til. Bølgen hliver ka 
ste t tilbage og opfanges, In ur den blev 
a_dsendt. Den Tid, dette tager, fortæll er 
Eksperterne, hvor langt der er li! omtalte 
Genstand. 

Det er den l\Ietode, der under Krigen 
blev udnyttet paa mange forskellige Maa
der: til al bombe tyske Fabriker, maalc 
Afstanden til og Hetningen af fjendtlige 
Flyvemaskiner, og ogsaa til fra en Flyve. 
maskine at bestemme dennes Position . 
Den engelske l\Iarine benyttede Badar til 
Navigation og Lil at sigte med de ~torc 
Kanoner med. 

Tyskerne J>rugtc i nogen Udstrækning 
disse Metoder, men de naaecle aldrig san 
højt i Tekniken som de> Allierede. 

For den civile Flyvning i Fremtiden er 
det særligt paa lo OmraadPr, at Metod1•r-

111! skal bruge : Til Navigation og til sik
ker Landing. 

l\Ian kun ha,•e lo Hadios tationcr, ~om 
kan bruges til Krydsspejling op til en Af
stand af 2000 Kilometer. Nojagtigl'fe Pej
ling faar man ved at bruge tre Stationer. 
HækkeviddQn <'r da 450 Kilometer op til 
en Højde af 2000 Meler, og l\Iaalene bli. 
ver nøjagtige helt ned til en Afstand af 
et Pur Tu~inde ~lt,ter og JOO Meters Højde. 

HEBECCA, EUREKA og BABS kan og. 
sua bruges i den civile Luflfarl. Bag de 
tre mærkelige Navne gemmer sig nogh• 
vidunderlige Radio-Inslrumenter, som fik 
stor Betydning i mange besalle Lande un
der Krigen. I Norge blev Apparatern!' 
brugt til at I elle de :.illirrede Flyvere i 
deres Arbejde med at finde de Steder . 
hvor Forsyninger af Vaaben skulde ned 
kastes til Modstandsbevægelsen. 

Sys temet virker som følger: 
Naa r cu Fly\'emaskinc kommer inden

for en Afstand af 150 Kilometer, udsen
der den fra sin Station, kaldet REBECCA. 
en Hadiolmlge, som bliver opfanget af 
EUHEKA paa Jorden. EUHEKA sender 
en anden Bølge tilbage. Naar man saa 
ved, hvor EUHEKA befinder sig, kan 
man i Flyvemaskinen bestemme den nøj 
agtige Afstand og Hetning hertil. Hvis 
Flyvemaskinen vil lande, faar den fra 
Jorden Hjælp fra BABS, som udsender en 
Hadiobølge lil(esom Straalen fra en Lys
kaster, og Maskinen kan da følge Straa
lcn ned paa Landingspladsen. 

Det, som det engelske Luflfarlsmini
sterium bl. a . har haft til Hensigt ved 
at indbyde de mange Landes Eksperter er 
at faa samtlige Lande Verden over inter
esseret i at benytte den samme Slags ln
i.trumenter, hvilket vil lette. Betjeningen 
af Hndio-Systemernc i ganske betydelig 
Grad, og dermed betyd!' langt større Sik
kerhed for Flyrningen. Torkild Ravn. 

273 



,. 

DE KA.N STOLE PAA 

U. S. A.: Alaska Airlines. Alaska Coastal Airllnes . 
Amerlcan Airlines, American Overseas Airlines. 
Branitf Airways, Capital Airlines-PCA Chicago and 
Southern Airlines, Coloniål Airlines, Continental Air 
Lines, Delta Airlines, Eastern Air Lines, Essalr Lines, 
lnland Air Lines, Mid Continent Airlines, National 
Alrlines, Northeast Airlines, Northwest Airlines, 
Pacific Northern Airlines, Panagra, Pan American 
World Airways, Trans World Airline, United Air 
Lines, Western Alrlines. Australien: Ansett Airways, 
Australien National Airways Pty., Lid. Australian, 
Commonwealth, Butler Air Transport Co" Guinea 
Airways Limited, Qantas Empire Airwayø, Tasman 
Empire Airwayø. Belgien: Sabena Airlineø. Bolivia: 
Lloyd Aero Boliviano, Pan American Lloyd. Brasl• 
lien: Cruzeiro do Sul, Empreøa de Tranøp. Aerovias, 
Linhas-Aereaø Brasileiraø, Navegacao Aerea Bra
sileira, Panair do Braøil, Viacao Aerea Sao Paulo 
Britisk VestIndien: Britiøh West Indian Airwayø. 
Calcutta: China Aviation Transport Corp. Canada: 
Canadlan Paciflc Airlines, Trans-Canada Airlines 
Central- og Syd-Amerika: TACA Airways. Chile: 
Linea Aerea Nacional. Colombia: Aerovias Nacio
nales de Colombia (Avianca). American Air Trans
port, Uraba, Medelin & Central ,Airways. Cuba: 
Compania Cubana de Aviasion, Companla Nat! 
Cubana de Aviacion (P.A. A.). Czechoslovaklet: 
Czechoslovakia Airlines. Danmark: Danish Airlines 
(DDL). England: British ,Overseas Airways Corp. 
Frankrig: Air France. Hawaii: Hawaiian Airlines 
lndlen: Air Services of India. Airways, Ltd., Deccan 
Airways, lndian Civil Air Lines, lndian National 
Airways, TATA and Sons. Irland: Aer Lingus Teo
ranta. Java: K.N.I.L.M. Kina: China National Avia
tion Corp. Libanon: Middle East Airlines. Mexico: 
Aeronaves de Mexico, Aerovias Braniff, Bola de 
Nieve, Compania Mexicana de Avlacion (P.A.A.) 
Mozambique: Divisao de Exploracao dos Transp. 
Aereos. Nederlandene: K.L.M. New Zealand: Tas
man Empire Airways. Norge: Det norske Luflfarts
selskap. Peru: Compania de Aviacion "Faucetl" 
Phlllpplnerne: Far Eastern Air Transport, Philip
pine Airline. Portugal: Aero Portuguesa Lda. P. E. I.: 
Maritime Central Airways. Porto Rico: Caribbean 
Atlantic Airlines Schweiz: Swissair. Skotland: Scot
tish Airways. Spanien: lberia Compania Mercantil 
Sverige: SILA, ABA. Syd Afrika: South African Air· 
ways. Tyrkiet: Turkish Airlines Venezuela: Linea 
Aeropostal Venezolana. 

* Disse Luftfartselskaber og mange 

andre stoler paa Douglas. 
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Lu f f fa rise Is k aber* 

Over 500 Millioner Kilometer med 
Douglas - det er Verdensrekorden 
for Lufttransport. De sikrer Dem en 
hurtig og behagelig Rejse, naar 
De flyver i en Douglas. 

DOUGLAS BEFORDRER 
FLERE OG FLERE 
HURTIGERE - LÆ.NGERE 



MED DANSKE MODELFLYVERE I ENGLAND 
Begivenhedsrig Tur - men uheldige Resultater 

Jørgen Laroen med 1lne Wakelleld-Modeller, 

D ET ser ud til, at det er Modelflyverne, 
der hele Tiden gaar foran i det inter

nationale Samarbejde. Modelflyverne var 
de første, der fik Kontakt med de Øvrige 
nordiske Lande i Fjor, og nu er det igen 
Modelflyverne, som optager Konkurrencen 
med en ny Række Lande ved en internatio
nal Lejr i England i August. 

Da Unionen med ret kort Varsel modtog 
Indbydelsen til Eaton Bray, havde man ikke 
noget større Haab om virkelig at faa Del
tagere derover. Men det lykkedes! Natio
nalbanken havde intet imod, at Tage Han
sen, Nyborg (som ikke maatte komme til 
Jiimijlirvilejren i Juni), samt Jørgen M. 
Larsen, Sportsflyveklubben, rejste derover. 

Det var derefter noget af et Kunststyk
ke at fua alle Formaliteter i Orden, men af• 
ter nogle hektiske Dage var alle Brikkerne 
til Puslespillet imidlertid paa Plads; de 
nødvendige Visa kom i Orden Dagen før 
Afrejsen, og det lykkedes derefter at faa 
Billetter til Englandsbaaden. 

Efter en lidt bevæget Rejse over Nord
søen foretog de to Danskere den 15. August 
Invasion i England, fortæller J prgen Lar
st1i. 

- Efter et forfærdeligt Besvær med Mo
delkasserne tilbragte vi Natten hos nogle 
Venner i London. Næste Eftermiddag be
gav vi os til Flyvepladsen, som ligger ca. 
to Timers Jernbanekørsel fra London. Atte1· 
en Masse Besvær med Kasserne, men af 
Sted kom de da. Nærmeste Station, Leigh
ton Buzzard, naaede vi efter Mørkets Frem
brud, og saa begyndte en ny Odysse. Det 
var nemlig ikke muligt at finde et eneste 
Menneske, der vidste, hvor Flyvepladsens 
Administration havde til Huse. Omsider 
fandt vi dog en >Bobby«, og vi trak Vejret 
lettet, da vi endelig var kommet indenfor 
Døren det rette Sted og saa noget Lys igen. 

Mrs. Dickson modtog os og fortalte, at 
hendes Mand netop var paa Stationen for 

at modtage det 50 Mand store franske 
Hold. Samme Aften blev vi alle transpor
teret de O km til Flyvepladsen. Anlægget 
viste sig ikke at være færdigbygget endnu. 
Der stod kun de nøgne Mure! Selve Flyve
pladsen var omtrent paa Størrelse med 
Lundtofte, og det omliggende Terræn var 
nogenlunde, set med en Modelflyvers Øjne. 

Uheldig Dag for Danskerne. 
Søndag den 18. begyndte Anstrengelser

ne for Alvor. I Konkurrencen for Svæve
modeller deltog mange smukke og velflyven
de Modeller. Tage Hansen startede i denne 
Klasse, men paa Grund af Hvirvler kom 
hans Model i Hakflyvning og opnaaede kun 
57,5 Sek., med hvilken Tid han blev Nr. 52 
af 85 Deltagere. Hver Mand fik kun een 
Start . som Følge af de mange Deltagere. 
Den kendte Wakefieldvi11der fra 1937, 
Franskmanden Fillon, blev Nr. 1 med en 
Termikflyvning paa 9 Min. 08,5 Sek. 

Dieselmotorer paa 50 Gram I 
Franskmændene havde nogle smaa Diesel

motorer paa kun 50 Gram med. Modellerne, 
de sad i, var kun 80 cm i Spændvidde. De 
var nærmest konstrueret efter amerikanske 
Principper, lavede fine Spiralstigninger og 
svævede meget fladt. Franskmændene be
satte de 18 første Pladser af 31 i denne 
Konkurrence med Tider fra 3.37 til 1.05. 

Hverken Svævemodeller eller Wakefield
modeller virkede synderligt imponerende. 
Jørgen Larsen opnaaede under Trimflyv
ninger med sin Wakefield 1.48 efter Jord
start, men sprængte Motoren. 

Efter Reparationen var det umuligt at 
trinime Modellen til tilfredsstillende Glid
ning. Til Konkurrencen den 25. blev Jør
gen derfor kun Nr. 13 af 34 med en Tid 
paa 1.31,2. Nr. 1 blev Belgieren Clasens 
med 4.05,5. 

I Lejren var der Deltagere fra England, 

Frankrig, Belgien, Holland, Monaco, Tjek
koslovakiet, U.B.A. og Danmark som ene
ste skandinaviske Repræsentant. Alle de R 
Dages Ophold var gratis, og der blev endda 
udleveret for ca. 20 Kr. Materialer for
uden en stor Portion Motorgummi til hver 
Deltager! 

Saa vidt Jørgen Larsen, der i en senere 
Artikel vil fortælle nærmere Enkeltheder 
om Modellerne m. m. Unionen har faaet 
Brev fra England, hvori man udtrykker sin 
Glæde over det danske Besøg og haaber, at 
Deltagerne ikke var for skuffet over Resul
tatet. Uheldet var stærkt ude efter dem -
med sprængte Motorer og bortfløjne Model 
ler. 

* 
En Kranich til 8000 Kr. 

Czekos/ovakiet vil eksportere Svæveplaner 

CZEKOSLOV AKIET var som bekendt et 
af de Lande, der i Førkrigsaarene ha, -

cle en stærkt udbygget Svæveflyvning, og 
mo.n regnede med, at det vilde vare noget, 
før de fik genopbygget - 1 Forholdene to.get 
i Betragtning. 

Imidlertid viser det sig, at de er naaet be
tydelig længere i deres Genopbygning af 
Organisationen, end man havde ventet. 

Landet raader nu over 5 statsunderstøt
lede Svæveflyveskoler, hvoraf to er større 
end Alleberg. 

De 12 Svæ,•eflyvere kom derfor, ikke som 
troet, til Sverige for at lære, men mere for 
at skabe Kontakt. De var først to Uger 
paa Alleberg, hvor 9 af dem aflagde Prøver 
til Sølv C. Derefter var de paa en Rundrejse 
i Sverige, hvor de besøgte Klubber og In
dustrier. De haabede til næste Sommer 11t 
kunne indbyde et Antal Byenskere til et lig
nende Besøg i Czekoelovakiet, 

En af Deltagerne var Repræsentant for 
en Svæveplanfabrik, der haabede at kunne 
faa en Eksport af Svæveplaner i Stand. 
Han regnede med, at en Kranich f. Eks. 
kunde leveres i Sverige for 6000 Kr. I Om
regnet til danske vil det blive omkring 8000 
Kr., det lyder jo ualmindelig tillokkende, 
og vi maa haabe, det kan lykkes ogsaa for 
os at faa en saadan Import i Stand. Fra 
anden Side fortælles det, at Kvaliteten af 
de Planer de bygger dernede, er første Klas
ses, saa den lave Pris skyldes ikke sekunda 
Varer. Snarere maa man tro, det er grundet 
paa Fremstilling i store Serier. 

I Czekoslovakiet skal man have mindst C 
Diplom for at blive Motorflyver, og Militær
flyverne rekruteres udelukkende fra de ci
vile Motorflyveres Kreds. 

Det er jo selvsagt en Kæmpegevinst for 
Flyvesporten og samtidig viser det, at det 
ikke er alle Steder Flyvesporten bliver be
tragtet som noget uvæsentligt, Udøverne ':!elv 
maa om. 

Tilskuddet fra Staten fordeles af Luft
fartsmyndighederne, som selv siger, at deres 
Opgave bestaar i at hjælpe Flyvningen 
fremad, - og ikke virke bremsende. 

Nu er det ikke fordi, vi vil paa staa, at 
de danske Luftfartsmyndigheder ser det som 
sin Opgave at hæmme Flyvesport(m, men del 
vil jo have stor Betydning, om Luftfarts
myndighederne overfor Regering og Rigsdag 
tilkendegiver den Betydning en veludviklet 
Flyvesport har. 

Fra den Side vil det afgjort komme med 
større Vægt, end naar en Sportsorganisa
tion selv forsøger at fortælle om sin Betyd-
ning. Hart-. 
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MOTOREN 

CIRRUS 
Ml N O R · 

SERIE IR 100 HK 

En Udvikling af den lette Flyvemotor, der 

viste sig saa paalidelig og effektiv inden for 

H.A.F. - »CIRRUS« MINOR II yder nogle 

velkomne ekstra Hestekræfter ved en min

dre Forøgelse af Vægten, og den har de 

samme Ophængningsbeslag. Automatisk 

Indsugning af varm og kold Luf't. 

,.;;:....... === ---
HAR BEST AAET 
SIN PRØVE 

CIRRUS 
:, 

MAJOR 

SERIE li 
SERIE III 

ISO HK 
ISS HK 

• • • 

To ideellt• Kraftkilder til den moderne en

eller llcremotorede Passager- eller lette 
Transportflyvemaskine. - Serie III, der i 

det Ydre ligner de to andre Typer, har et 
højere Kompressionsforhold og benytter 
Renzin med et større Oktantal. 

VAREMÆRKE 

B L A C K B U R N A I R C R .A F T L T D. ~.~i ~ ~ ~ 
REPRÆSENfANT I DANMARK. FOK C.IKKU!> t-LYVl:MA:.K.INl:MOlOkl:R: A. B. C. HANSl:N COMP. AJS, K.01:Sl:NHAVN V. 



ETERNIT 
TAG OG VJEGBEKLÆDHIHG 

' I I • ollltlf • ," ' 

FABRIKERES AF: 

DllNSK ETERNIT FABRIK A/s, AALBORG • SALGSKONTOR: OTTILIAVEJ 18, KØBENHAVN VALBY. *CENTRAL 3785 

Pecmanente Magneteri 
ALNICA MAGNEtSTAA I! 

Ha, De et Magnel-Problem, su kom lil os 
•• , og vore Ingeniører g'rver Dem teknisk 
Service med Hensyn til Størrelse og Form 

··· 11··.-..,. 
·.· .. ' .. 

f ~ -,. l ... 

~,lfl 
Vi fremstiller Magne
ter til ethvert Formaal 

LAPLANDS GADE 2 
KØBENHAVNS 

PEERLESS FABRIKKERNE l EUFON CE~ TRAL 12445 

ICampsax 

Kampmann, Kierulff & Saxild A/s 

.,., ( E IL O § I ~-· 
(LOYBESKYTTET) 

A\§IP IDOIPIE 
er fremstillet I nøje Overensstemmelse med 

Forskrl!terne I B.E.S.A. Specifikation 2 D. 101 

ENEFABRIKANTER 

KLAR DOPE 

ALUMINIUM DOPE 

RØD DOPE 
Fortyndlngsvædske samt 

Identificeringsfarver og Speclalfarver 

(Specialfabrik for Nltroccllulose-Lakker) 

PRAOS BOULEVARD 37 
KØBBNHA VN S. 
TELEFON C. 65, LOKAL 12 og 21 
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INTERNATIONAL AERONAUTISK UDSTILLING. PARIS. NOVEMBER 1946 

STAND 45 
GRAND NEF 

ROLLS·ROYCE 
FLYVEMASKINEMOTORER 
OG ANDRE ENERGIKILDER 

FOR TRAFIK- .OG 
MILITÆRFLYVNING 

* 

ROLLS-ROYCE LTO, , DERBY , London Offlce1 Condult Street, W,1, 

ALFRED RAFFEL 
Aktieselskab 



Llvllg Konkurrencevirksomhed 
F ORUDEN de større Modelflyvekonkur

rencer, som er refereret særskilt, er der 
til DMU indberettet en hel Del Klubkon
kurrencer. 

811endborg holdt Klubmesterskab med 50 
m Startsnor. Vinderne blev: A 1 Erling 
Hansen (0.51,9), A 2 Klubformanden Helge 
Hansen (1.29,0) og A 3 Jens Haastrup 
(1.42,1). 

Odense Model-Fly11eklub har regelmæssigt 
afholdt Flyvninger og mistet en Masse Mo
deller. I Høsttiden er en Del dog atter duk
ket op, mere eller mindre medtagne af Vejr 
og Høstmaskiner, Ved den aarlige Matc}1 
mellem Danmarks og Sveriges førende Klub
ber vandt > Vingarna« over OM-F paa Beld
ringe Flyveplads med 2.14,6 i Gennemsnit 
mod 2.07,8. 

Samtidig afholdtes en aaben Konkurrence. 
I A 1 sejrede Jllrn Miehaelsen med eu 
>Calle 4« med 2.12,0. Calle selv blev kun 
Nr. 3. Derimod vandt han A 2 med 2.43,5, 
mens >Bananen« (han husker selv kun daar
ligt sit borgerlige Navn Rune .A.ndersBnn) 
med 4 Min. 10,7 Sek. vandt A 3, idet han 
fløj to Modeller bort. Nr. 2 blev Oscar 
Vang med Dagens bedste OM-F-Tid 3.16,2 
med Andemodellen >Kalle Anka«, der til 
Slut forsvandt. 

Pinsekonkurrencerne blev efter Traditio
nen stærkt hæmmet af daarligt Vejr. I 
Boskilde deltog kun 11 af 27 tilmeldte, og 
alle tre Klasser vandtes af Ikke-Sjællæn
dere: A 1 >Calle« Petersen fra OM-F med 
0.43,5, A 2 af Bornholmeren Ove Rasmus
sen (0.29,5) og A 3 af Vang, OM-F, med 
0.18,3. 

Skive udsatte til 2. Pinsedag, men da var 
Konkurrenterne rejst hjem. Bent Joseph
sen vandt A 2 med 2 Starter (1.15,4), mens 
hans Eliteflyverkollega Robert Clemmensen 
fik 2.22,5 i A 3. 

Roskilde har afholdt Klubmesterskab, 
Karl G. Petersen vandt A 1 med 1.14,8, 
mens Knud Selmose blev Klubmester ved at 
vinde A 3 med 2.08. 

Fra det hØje Nord melder Ydun, at Klub
mesterskaberne blev vundet af Chr. Jo
chumsen, som i A 1 havde 0.34, mens han 
med en haleløs fløj 0.26,7 . • 

nnmm1mnmmnmmnmnnnmmm1mnnnm111m1111n1111111111111111111111111nn 

FLYVs Afdeling for udenlandske Blade 
og Bøger er fra 1. Oktober overdraget til 
KNUD RASMUSSENS BOGHANDEL 
Vesterbrogade 60, Kbhvn. V. (den samme 
Adresse) Telefon C. 3955 - 2755. 

l!'orsendelsen af Blade til Abonnenterne 
sker som hidtil, blot modtager De dem frem
tidig fra Bogladen. 

FLYVs Forlag. 

Hans Ostelius, 
Kr. 4,50. 

Ryktbara Flygplan, 

3. Del af de bekendte svenske Bøger om 
Krigens Flyvemaskiner. 
J. Foltmann, Flyvemaskiner fra alle 
Lande, Kr. 9,75, indb. Kr. 11,50. 
Den første samlede Fremstilling af de mo
derne Flyvemaskiner, ca. 140 Typer med 
Billeder og Data. 
Bogen, som alle interesserede maa eje. 
Saa flyver vi. Ny Udgave. Kr. 8,50. 
Lærebog for Sports- og Privatflyvere. Red. 
af Luftfartsingeniør M. P. Eskildstln. 

* 
Nedenstaaende Blade leveres I Abonne
ment eller Løssalg : 
FLYG pr. Halvaar Kr. 9,00, Hefte 75 Øre. 
Nordis1,a Flygtidningen, pr. Aargang Kr. 

9,00, Hefte 75 Øre. 
Populær Teknik, Halvaar Kr. 6,00, Hefte 

1,00. 
1.'he Aeroplane, Kvartal Kr. 17,40, Hefte 

Kr. 1,40. 
Aeronautio, Kvartal Kr. 8,10, Hefte Kr. 2,40. 
Flight, Kvartal Kr. 18,30, Hefte Kr. 1,80. 
Vingar, Halvaar Kr. 4,80, Hefte 80 Øre. 
Tekni1c fllr Alla, Aargang Kr. 13,80, Hefte 

50 Øre. 
Aeromodeller, Hefte Kr. 2,00. 

Knud Rasmussens Boghandel 
Afdeling for Fly'Velitteratur 

Vesterbrogade 60 . Kbhvn. V. 
Telf. C. 2755. 3955 
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»Vlngarna« vandt S. M. Fra ven• tre »Bananen«, Sune Stark og »Pastix«. 

HOBBYBOKEN 1946 
er udkommet - Kr. 6,30 -

sendes overalt 

Knud Rasmussens Boghandel 
Af deling for Flyvelitteratur 

Vesterbrogade 60 . København V. 

Tal med os om flY~EfiOOEN! 
Redigeret af Kaptajn John Foltmann 
med forord af Prins Axel, udkommer 

i 2 Bind, sælges paa Rate 

Knud Rasmussens Boghandel 
Af deling for Flyvelitteratur 

Yesterbrogade 60 , Central 3955 , København V, 

BØGER 
DEN meget entreprenante tidligere Mo· 

delflyver Dlf Hallvig, der er Ekspert 
paa Omraadet >Start af nye Blade«, har nu 
paabegyndt det populærtekniske >Hobby
magasinet«, der i Udførelse minder om 1'a,ns 
hedengangne >Modelteknik«, som ogsaa he
handlede l!'lyvning, samt >Modellflyg Tid
ning·en« i lidt mindre Format. 

Bortset fra en ganske fiks Opsætning og 
nogle Skala- og Oversigtstegninger, af hvil
ke vi dog har set nogle tidligere andetsteds, 
er Indholdet af det lille Blad ret tyndt. En 
Artikel er næppe kommet i Gang, fØr den 
afbrydes midt i en Sætning for at fortsæt
tes i næste Nummer!! En anden omhandler 
et helt andet Emne, end Overskriften an
giver!! 

Nu faar vi se, hvor mange eller faa Num
re af disse Blade, Halvig faar udsendt, in
den han laver nogle nye. 

HOBBYBOKEN 1946 

E NDELIG udbryder alle Modelbyggerne, 
da >Hobbybogen 1946« dukkede op. 

Heri ligger dels, at Bogen kom sent -
September er for sen en Udkomsttid for en 
Bog, der beskriver 1945 's Begivenl1eder -
dels, at den var ventet med Længsel. 

1946-Udgaven, der er udkommet pan 
Lindquists Forlag, indeholder ikke helt saa 
mange Sider Modelflyvning, som sidste Aars 
Udgave gjorde, men saa meget desto gla
dere bliver de, der interesserer sig for llo
delbaade, •jernbaner og -racerbiler. 

Det teoretiske Modelflyvestof og Skala
modellerne er af noget begrænset Omfang, 
men til Gengæld er Bogen mere internatio
nalt præget, idet den foruden Modelflyv
ningen i de nordiske Lande (undtaget Nor
ge) har Artikler om Svejts, England og 
Rusland samt franske og amerikanske Mo
deller. 

S~gurd I sacson har 'en interessant Artikel 
om Stabiliteten hos Gummimotormodellerne, 
der jo nu er ved at dukke op igen, og som 
ogaaa behandles i andre Artikler, bl. a. af 
Bprje Sta iT; om Propellen. Johs. Thinesen 
har skrevet Oversigtsartiklen om dansk Mo
delflyvning 1945, mens Per W eishaupt skri
ver om Skræntf lyvning, de danske Svæve
modellers Udvikling og Motormodellernes 
Glideegenskaber. Desuden er der Tegninger 
af 5 danske Modeller. 
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Den rummeligstc mindre Luftliner, der 
nogensinde er bygget - 1,53 m• t ll 
hver Passager, naar den anvendes som 
et ottesædet Luftfartøj ; l ,•6 m1 som 
lemsædet, 
lige saa velegnet ti l Lufttrafik som 
til Taxa- eller Chartringsflyvning, pri
vat luksusudstyret ReJsellyvemasklne 
eller til Fragtflyvning, 
Den højvlngede Konstruktion giver u
hindret Udsigt nedefter fra alle Pladser. 
Alle Indvendige Skotter, Paneler etc . 
kan hurtigt fjernes og sættes op Igen . 
To Glpsy Queen 51 Motorer driver 
hver sin » Constant Speed« Propel. 
Holmotalkonstruktion med udskiftelige 
Dele. Der er taget særligt Hensyn til 
at gora alle Dele tilgængelige for at 
at lette Vedllgeholdelsrn. 

1l11t&bt 
20 °lo AF FULDVÆGTEN FOR EN 
FLYVESTRÆKNING PAA 1280 KM 
Percival Merganser kan medføre en Last paa 592 kg over en Strækning paa 1280 
km, og 830 kg - omtrent 30 D/o af Fuldvægten - over en Strækning paa 480 km. 
Kabinens Længde 5,8 ru, Bredde 1,68 m og fulde Staahøjde giver et Rumind
hold paa 16,84 m8. Gulvarealet er ialt 8,27 m2. Der er to Døre i Kroppen; 
Hoveddøren har en Aabning paa 1,52 m X 1,22 m, og den forreste Bagagedør 
er 1,19 m X 0,79 m, saaledes at Lastning og Losning kan foregaa let og uhin
dret. Det lavtliggende Gulv er en stor Fordel. Paa Grund af det trehjulede 
Understel er Gulvet vandret, naar Lullfartøjet staar paa Jorden. Der er ind
bygget Anordninger til Fastgørelse af Gods, og disse skjules fuldstændigt, 
naar Paneler, Skotter etc. sættes paa Plads og Luftfartøjet skal anvendes til 
Passagerbefordring. 

PERCIVAL 
MERGANSER 

PERCIVA L Al RC RAFT LIMITED , LUTON Al RPORT, ENGLAND AND TORONTO, CANADA 

Agent for Dmtmnrk : tmm HOFF-IIANSEN, FHEDEHIKSHOLMS HAVNEVE,J 1,l, KOBENIIAVN SV. Telf. : Evn 36!13 (7 Linier) . 
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Resultatet af Flyvelotteriet 1946 

F LYVEDAGENS Lotteri blev ikke drn 
Succes, som ArrangØreme havde haabPt. 

Resultatet blev tværtimod under al Forvent
ning. Allerede fra Starten sporedes en svig
tende Interesse for Flyvelot teriet fra mange 
Klubbers Side, iclet ialt ;, 7 Klubber ikkr 
ønskede at være med, enten vccl clirekte a1 
~rnre, at de ikke Ønskede tilsendt L odsecllei:, 
eller simpelthen a t uncllade at svare paa 
Selskabets gentag·ne ForrspØrgsler. De 37 
Klubber forcleler Rig suulecles : 10 Motor
flyveklubber, 15 Rvrevrfl.n•rkluhber og 12 
l\fodpJflyveklubher. 

ne 200.000 Lodseeller blev fordelt pan 
lien Maade, at Klubberne uden for Køben
havn efter eget Ønske fik tilsenclt 65.500 
Stk., og i Betragtning af forrige Am-s Salg, 
som var paa ca. 110.000 Lodseeller, skulclP 
man have troet, at de 65.500 Lodsedlel' 
maatte kunne sælg·es. Men saacfan gik det 
desværre ikke - ca. Halvrlelen kom Retur. 
Rom Eksempel paa Nedgangen i Salget i 
Forhold til 1945 skal nævnes følgende Re
sultater (Tallene for 1945 e1· nævnt i Paren
tes): Aarhus 1097 (4634), Frederikshavn 0 
(Ul61) Helsingør 415 (2608), Holstebro 100 
(1400J: M1u-stal 200 (1100), NykØhing F . 375 
(2160), Randers 413 (3660), RØnnP 205 
(2410) og Skive 73 (1600). 

Salget af Lodsedlerne lilev organiseret 
paa saa mange Salgssteder som muligt. For· 

,, /WI,,. ,• . 

uden det Salg, som Klubberne arrangerede, 
blev Lodsedleme bl. a. solgt fra Schous 
Uclsalg, Fona Radio 's Udsalg og fra samt
lige KioskPr i København; ialt mr det for
delt paa ca. 1000 Salgssteder. 

Det samlede Salgs resultat for 1 !l46 hlev 
følgende: 
8alg 11den for Kpbenhavn: 

Klubberne 33.832 
S,•l10us Udsalg· 9.087 

8al.r1 i Kpbl'nliavn: 
Schous Udsalg 14.068 
Arnlrt Ralg J-2.H72 

42.!ll!l 

07.040 
Talt 10!l.95!l 

* 
25 Aar i dansk Luftfartsvæsen 

D EN 1. Oktober for 25 Aar siden knyt
tedes en ])arne til det dengang eksistr

rende Luftfartskommissionen og Luftfarts
havueudvalg·et. Denne Dame fortsatte siclrn
hrn i Luftfartsraadet og sidder uu som et 
vigtigt Hjul i clet store Maskineri, der i 
nag· heuruvnes med det ministerielt klingen
clr Navn Luftfa.rtsdfrek.toratet. 

De fleste, der gennem .Aarene har fulgt 
hare en lille Snn!le med i dansk Luftfarts 
Udvikling, e1· nu ikke i Tvivl om, hvem det 
tlrejr1 sig om, det er Fuldmægtig Frk. El.~I' 
Ell'i11, Direktør Gregerseus hØjre Haanrl og 

M8LYIGS 
BITTERMANDEL 

betroede Medarbejder gennem mange Aa.r. 
Frk. Else Klein var ogsaa i en Aarrække 

samticlig knyttet til Egl. Dansk Aeronau
tisk Selskab og residerede paa Christians
borg·, man kan maaske se et Symbol deri, at 
hun rnr at finde sammen med Højesteret. 
For mange Luftfartsfolk i de vanskelige 
Pioneraar var Frk. Klein nemlig Inkarna-
1 ionen af Luftfartens Højesteret. 

Måaske har Udviklingen taget Vejret frn 
1nang·e af de gamle Luftfartsfolk, og cln 
Luftfartstilsynet midlertidig har faaet au
dre Lokaler, maa de tit savne Frk. KleinR 
muntre Passiar om Tingene. FLYV. 

Specialitet: FL YVEURE 

Raadhusstræde 7 - Telf. Palæ 2634 

JIU har vi igen Lister i alle Maal. 

- Højstartsnor, over 100 m Kr. 5.00 -

Trævareforretningen 
Prinsesse Maries All~ 1 . Vester 5341 y 

Fly,nlngens FoHlkrlnger - Alle ForsikrInger 

A. JESSEN & CO.s Eftf. 
Assurandører 

V. Thomsen Otto Thomsen 

VESTERPORT 
c. 9189 • 9596 

Midlertidig Adresse: Hammerlchsgade 14 

FLYV'• Red• lttlon 
Vesterbrogede 60, København V. Ceatr. 18.404 

Redaktør, Kaptajn John Foltmann, 
Væmedamsvej 4A, Tlf. Eva 1295 

Svæveflyvning: Redaktør Hartvig Jensen, 
Gennemløbet 8 1, Vanløse 

Modelflyvning : Ingeniør Per Welshaupt, 
Blidah Park 6, Charlottenlund 

DDL'1 Flyvende Fæstning har været paa Afrlkatur, ført af Flyvechefen Emil Damm. 

Ejvind Christensen (ansvarsb.), 
\resterbrogede 60, Tlf. 13.424 

Annoncepris: 
Rubrikannoncer 40 Øre pr. mm 

Besætningen var svart bevmbnet. 

FLYVEMASKINER 

FL YVEMASKINEDELE 

INSTRUMENTER 

PROPELLER 

LUFTFOTOGRAFIAPPARATER 

FL YVEMASKINELÆRRED 

LETMETALLER 

K. L. G. TÆNDRØR 

IL TAPPARATER 

ALFRED RAFFEL A/s· KØBENHAVN 
FARVER GADE I 5 • CENTRAL 6395 
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Vestjydsk Flyveklubs 10 Aarsdag 

DEN 26. · September fejrede Vestjydsk 
Flyveklub 10 Aar. Af praktiske Hen

syn henlagdes Festlighederne til d. 22. Sep
tember >Den Danske Flyvedag«. Klubben 
udsendte et ri'gt illustreret Blad til samtlige 
Husstande i Esbjerg og alle Motorflyveklub
ber Landet over. Et Flyvestævne af saa 
store Dimensioner, som det er muligt at 
fremtrylle i Dag, var forberedt, men desvær
re forhindrede Vejret over Halvdelen af de 
anmeldte Maskiner i at komme frem, deri
blandt von Bahr, Stockholm med Autogyro
en. Zone-Redningskorpsets K.Z. IV foretog 
Demonstrationsflyvninger, Dansk Lufttaxa 
lavede Rundflyvning, Svæveflyverne tumle
ile sig elegant i Luften med deres Planer 
og Modelflyverne viste deres Modelplaners 
fine Flyveegenskaber. Een af de engelske 
Gæster, Wing-Commander R. L. Bowes la
vede en meget smuk Opvisning i Kunstflyv
ning i sin Moth-Mi:nor og begejstrede den 
store Tilslmersknre. Hen mod Slutningen af 
Stævnet kom Klubbens Medlem, Erhvervs
flyveren Løjtnant P. Pcrch direkte fra Eng
land med sin Moth, godt træt efter den lan
ge Tur i det dnarlige Vejr i aaben Maskine, 
men ikke mere udmattet, end han kunde vise 
os noget af sin Kunstflyvning efter at have 
faaet Tankene fyldt op igen. Om Aftenen 
deltog ca. 75 af Klubbens Medlemmer og 
Gæster i en festlig Middag med efterfølgen
de Dans. 

Emblemkonkurrencen 

D EN Emblemkonkurrence, som blev ud
skrevet i Juli af Dansk Modelflyver 

Union om Forslag til nordiske Diplom-Emble
mer, er nu afgjort. Dommerkomiteen, der 
foruden Repræsentanter for DMU 's Besty
relse var suppleret med en Repræsentant for 

Luftfartforsikringer 
Af enhver Art 

overtages af 

Den nordiske PooJ 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. 
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--•--DET KONGELIGE DANSKE 
AERONAUTISKE SELSKAB 
Kontor: Nørre Farimagsgade S, Kbhvn. K. 
Tlf.: C. 7260A. Poslgiro: 2561!0. 
Kontoret Pr aabent daglig Kl. 15,30-17,30, 
Lørdag Kl. 12- 14. 
G Pllf' rn I• P k re læren træffes daglig Kl. 12 
-16, Lørdag Kl. 12- 14. 
Dansk Lufhportaraad, Adr. D.K.D.A.S. 
l{ossneren : Damgaarclsvej 27, Klampenborg. 
Postgiro : 60876, 
Aeronautisk Junior Klub Adr.: D.K.D.A.S. 
Nr. Fnrlmogsgode S. Khh. K. 

DANSKE Fl,YVERE 
Formuncl l{nplajn H J. Pngh, Normasvej 14, 
Tlf. Vulhy 5673. __ _ 

DAN~K MOTORFLYVER UNION 
Formanet O,·ernssistent A. T. H. Ohrl. 
Sekretær: Fuldma·gtig S. \Veise. 
liont. St. Kongensg. os• o. G., K. Tlf. Pulæ 2096. 

DANSK SVÆVEFLYVER UNION 
Kontor : '-ørre Furlmngsgmle 3, Khhvn. K. 
Telf. C. 7260 A. Kun Kl. 11-13 Poslgiro: 25521. 
Formand llirPklnr F.jnnr Dessnu. 
Sekretær: Civilingeniør E. Eckert. 
Kasserer: Revisor B. El vang. 

DANSK MODELFLYVER UNION 
Formnncl · Johs. Thinesen, Finsens Alle 29, 

Odense. 
l. ln•lruktør Per Weishnupt. lllirlnhpnrk 6, 

Charloltrnlund. Tlf. Helrup 5652 u. 
Sekrt-hPr .JorJ[en nnmst •Puructiq2oarrlen•, 

Glostrup. Telf. Omegnen Avedøre 60. 

DKDAS, en for Dansk Motorflyver Union 
og en for Dansk Svæveflyver Union, valgte 
et Forslag, som var indsendt af 781 Søren
sen, B-Eskadrillen, Karup. Konkurrencens 
Resultater vil nu blive tilstillet de øvrige 
nordiske Lande, der ogsaa selv fremkommer 
med Forslag. 

Unionen bringer herved saavel Deltagerne 
som Dommeme sin bedste Tak for den ud
viste Interesse. 

Nakskov Motorflyveklub 

D EN 21. September ankom Klubbens nye 
Auster-Maskine til Nakskov og blev 

forevist for en indbudt Kreds, hvoriblandt 
Repræsentanter for Byraad og Presse. 

Efter at Klubbens Formand havde budt 
vellrn=en, talte Borgmester Marius Niel
sen og takkede Flyveklubben for dens Ini
tiativ, hvorved Nakskov nu gaar ind i en 
ny Æra, og forhaabentlig faar Nakskov 
By Del i den store Lufttrafik, der vil kom
me. Som Klubbens første Gæster foretog 
Borgmester Marius Nielsen og Viceborg
mester Ilalfdan Rasm11ssen derefter en 
Rundflyvning ind over Nakskov med Klub
bens Flyver, Løjtnant Jensen, som Fører 
af Maskinen. 

Flyvedagen paa Lolland-Falster 

SELV om Københavnerpress; og Radio
avis ikke har spildt et Ord paa Omtale 

om Flyvestævne paa Lolland-Falster, kan 
vi dog oplyse, at man ogsaa i denne Lands
del fejrede Dagen ved et yderst vellykket 
Stævne paa Flyvepladsen ved Rødbyhavn. 

4-5000 Mennesker overværede Stævnet, 
der omfattede Svæveflyvning, Modelflyv
ning og Passagerflyvning med en Auster
Maskine, henholdsvis fra Sydlollands Svæve
flyveklub, Nakskov Model-Flyveklub og 
Nakskov Motorflyveklub. 

Svæveflyveklubben har arbejdet paa Høj
tryk for at faa deres Svæveplan færdigt til 
denne Dag, og det lykkedes. 

Da Læge Sarttp, ombord i >Fido«, blev 
trukket til Vejrs og lidt efter svævede oyer 
Pladsen, vakte det Begejstring, og selv om 
denne Begejst1ing steg, da de kendte Vor
dingborg-Flyvere Poul Olsen og Henry llngl 
kom i Luften med deres Rekordplan og viste 
fænomenale Præstationer, formanede dette 
dog ikke at stille >Fido«s Præstationer i 
Skyggen. Planets Popularitet var fastslaaet. 

l\fodelflyverne havde mange smukke Star• 
ter og fortjener absolut Anerkendelse for 
deres Indsats. 

Nakskov Motorflyveklubs nye Auster blev 
her indviet og havde fuldt op at gøre med 
nt bringe Passagererne paa et Trip ind over 
Rødby. 8-g. 

Aeronautisk Junior Klub 

T IRSDAG den 12. November mødes vi 
Kl. 19,30 pr., som sædvanlig paa den 

polyteknh•ke Læreanstalt, Sølvtorvet. Civil
ingeniør E. Ecl:ert, der er Sekretær i Dansk 
Svæveflyver Union, vil tale om de danske 
Svæveflyveres Aktivitet i Sommer. Derefter 
vil Ingeniør V. Pryts fortælle om de mange 
Flyveuheld og -ulykker, der er sket i Efter
raret. 

Ved Mødet i December vil der blive af
holdt en lille Konkurrenre for Skalamodel
ler. De af jer, der har saadanne i Arbejde, 
vil derfor have en Chance for at faa en 
Præmie. 

Dansk Svæveflyver Unions 
autoriserede Journaler og Flyvebøger 

anbefales til Anvendelse i 
Svæveflyveklubberne 

Kontrolbog for Startspil Kr. 4.75 
Fartøj-Journal . . . . . . . . . • 6.00 
Flyve-Journal (1 Foderal) . • 2,50 
Arbejdsbog . . . . . • . . . . . . • 0,85 

Ekspederes fra 

FL YV's FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN 

Vesterbrogade 60 . Kbh. V • • C. 13.404 

Aktieselskabet 

DANSK GALOCHE- OG GUMMIF AB RIK 

Kjøbenhavn Køge 



Stratocruiser'ens lillebror, Boeing 417. 

lntava viser det nye 

Efter at Boeing i 12 Aar udelukkende har bygget 
firemotorede Trafikluftfartøjer eller Bombere, er 

Firmaet nu fremkommet med en tomotoret Trafik
flyvemaskine til Brug paa kortere Luftruter. Boeing 
kalder den for Stratocruiseren's Lillebror. Dens Type
beteRnelse er Boeing 417, og den er udstyret med to 
Wright »Cyclone Sevens« Motorer, hver paa 800 HK. 

Boeing 417 kan anvendes enten til Transport af 
Fragt eller Befordring af Passagerer, eller til en Kom
bination af begge Dele. Hvis den udelukkende anven
des til Passagerbefordring, kan den medføre fra 20 til 
24 Passagerer. 

Ved Indretninge~ af Dørene ind til Kabinen er der 
taget særligt Hensyn til at lette Indladningen af Gods. 

Konstruktionen er saa ny, at der endnu ikke fore
ligger nærmere Data for den, men det hævdes, at den 
er hurtig og meget økonomisk i Drift. 

Capt. 

Jndryllket som Led I Oplysningsarbejde for Fl)lflelnteressered1 

af 

INTAVA AVIATION PRODUCTS 
SANKT ANNÆ PLADS 13 - KØBENHAVN K. 

Repnes•nterende 
DET DANSKE PETROLEUMS AKTIESELSKAI 

Oll VACUUM Oll COMPANY A/S 

r~ 
.. ··-·· \ 
. ·l· .. . ::,, 

··.:-,, .......... . 
_,,. ......... :::. .. . 

Dunlop havde sin Ikke ubetydelige Andel i 
Sejren. Den store Virksomhed, der helt var 
omstillet til Krigsproduktion, monterede saa-
ledes Dunlop's Affyringsmekanisme paa 
Maskingeværerne og Kanonerne paa alle 
britiske ,fighters•. Dunlop's Kvalitet og 
NøJagtlghed gør sig gælrlende pas alle Om-

raader, enten det er krævende Krigsmate
riel til ,fighters• eller Dæk til Flyvemuki

ner i fredelig Passagerfart. 
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Nu er der kun 24 Timer til 
- og Billetprisen er nedsat 

fra 2080 til 1872 Kroner! 

SCANDINAI/IAA' AINLINES 

New York! 

SYSTEM 

DET DANSKE LUFTFARTSELSKAB A S • DET NORSKE LUFTFARTSELSKAP A S 

SVENSK INTERKONTINENTAL LUFTTRAFIK A.B 

PRIS 
1'1·. Anrgo.ng Kr. 8,00 
l' r . Numm~r r,o ØrP 

I.J\ INll GIIIIISTliJSSi,:N 
IIOG'fHYKKEIU & ~•ORLAO 
\'e ster1Jroiru1le ~U · Kbhvn, V. 
' l't>lf l:J.40~ . Postgiro ~3 8~~ 

• 





PORTSMOUTH MAJOR 

letter paa 122 Meter fra Startbane eller paa 146 Meter paa tørt Græs, og har en 
Stigeevne paa ca. 335 Meter i Minuttet og kan derfor benytte baade Flyveplad~er 
og improviserede Landingspladser. 

Det trehjulede Understel med dets Ballon · Ringe, effektive Bremser og styrbare 
Forhjul, som styres fra Rattet i Kontrolrummet, gør selv den besv·ærligste Landing 
paa smaa Flyvepladser og med forkert Vindretning enkel og ligetil. 

Drejelrge Propeller forenkler Start og forøger Stigeevnen og muliggør stor 
Hastighed for et minimalt Energiforbrug. " Aerocar Major " kan paa en Motor 
opnaa en Stigeevne paa 70 Meter i Minuttet, en Sikkerhedsfaktor af stor Betydning. 

Nærmere Enkeltheder om denne første Klasses Maskine kan faas fra 

PORTSMOUTH AVIATION LIMITED 
THE AIRPORT, PORTSMOUTH, ENGLAND Telegramadresse: Balmurlux, Portsmouth, England 
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~!Zu'W~ 
. OFFICIELT ORGAN FOR ~ 

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

DANSK MODELFLYVER UNION 

Nr. 12 

SKAL DEN KENDTE 
FOKKER HUGGES OP? 

I llegyndelsen af N ov1Y1nb er Maa
ned blev D.D.L .. ~ rolilste Maskilne, 

dPn 113 .ti.ar gamle Fokker F XII 
>Kronprinsesse Ingrid« taget 1td af 
1'rafikflyvningen, og det er vel et 
Spprgsmaal, om den overhovedet 
lc01nmer paa Vingerne mere. 

Fo7c7cerB11, som leendes nf mange 
Mcnneslcer Landet over og .,aa at sige 
af alle Kpbenltavnere, blev bygget 
paa Orlogsværftet i 1935. 1 mangB 
Aar benyttedes den bl. a. til Rund· 
f111·vninger og siden 1939 har den 
.flpjet i indPnlandslr Trafilc O.<J e.fter 
Hrigen opi·etholdt Bornholmsforbin

delsen, idet den va r dt'n eneste a/ 
D.D.L.s Maskiner, der kunde landr 
paa. Flyveplad.~en ved J:pnne. 

Maskin ens L1b/tdygtighcdsbevis er 
nu 1tdlpbet, og inden et 1111t Certifi
lcat kan 11dstedes, 'Vil L11ftfa1·tsm11n
dig11edern/J i hvert Fald forlange et 
Ilovedeftersyn og Fornyelse af adskil
Uge Dele. 

Der har 'Været Tale om at lniggc 
Fokkeren op; men er der M1tlighed 
for at faa den i en saadan Flyvestand 
paany, at Myndighederne vil godken° 
de den, synes det næppe at 'Være en 
rigtig Disposition paa et Tidspunkt, 
hvor det er 11m1iligt at opnaa Valuta 
til Indkpb af Passagermaskiner til 
Tazaflyvning o. lign. Der er efter 
mange Sa-gkyndiges Mening ikke det 
ringeste i Vejen for, at Fol,kerPn kan 
tjene adskillige .ti.ar B11dn1t, og det 'Vil 
ilcke komme til at mangle paa Tilbud. 
Saa 'Vidt vides har man allerede fra 
flere Sider 'Været ude e /ter den. 

Soni Charter- og R1tndflyvningsma
sl.,-ine vil Folckeren være helt rigtig. 
Den kan tage tilstrækkelig med Pas
sagerer, og dB1i har den Fordel at 
k1m11e lande og starte fra de fleste 
Flyvepladser og Lufthavne ikke alene 
i Damnark, men ogsaa i Norge og 
Sverige. FLYV. 

December 1946 19. Aargang 

.................................................................... . . . . . . 
i Det internationale Rutenet i Dag mere 5 . . . . 
: end dobbelt saa stort som før Krigen : . . . . . . .................................................................... 

D ET internationale Flyverutenet er ble
vet forøget med 50 Procent i det for

løbne Aar og Rutenettet er i Dag mere end 
dobbelt saa stort, som vi kendte det fØr 
Krigen. Med disse Ord aabnede Generaldi
rektør William Hildred Verdensluftfartskon
gressen - IATA - i Cairo for kort Tid 
siden. 

Sir William udtalte videre: 
- I den Gcnopbygningsperiode, vi nu har 

gennemløbet, er det Luftfarten mere end no
get 11,nclet Kommunikationsmiddel, Verdens
nationerne har set hen til. Man har haft 
Tillid t.il dens Betydning, hvor det gælder 
en hurtig Genoprettelse af de naturlige Re
lationer Landene imellem, ikke mindst har 
Luftfarten skabt Mulighed for den yderst 
vigtige Udveksling af Nyheder i livsvigtige 
Vare1·. Paa Grund af Rekordpræstationerne 
i Luftfarten, vil de 500 Dage, som er gaaet 
siden Krigshandlingernes Ophør, for altid 
blive staaende som en af de mest straalen
de Perioder i den internationale Luftfarts 
Historie. 

Tilgangen af de mange nye Selskaber 
Verden over og Reorganisationen af hele det 
in.tereuropæiske Ru ten et, der blev slaaet i 
Stykker ved Krigens Indvirkninger, er 
blandt Efterkrigstidens virkelige Lyspunk
ter. I Løbet af relativ kort Tid har flere 
europæiske Luftfartselskaber saalcdes ikke 
alene været i Stand til at genoptage Flyv
ningen paa de gamle Ruter, roen har endog 
overvundet Vanskelighederne ved at oprette 
nye Forbindelser. 

Atlanterhavsflyvnlngen. 

Om Atlanterhavsflyvningen udtalte Sir 
William bl. a., at dette var et Kapitel, som 
fortjente sin egen Historie. Inden for de 
sidste halvandet Aar er otte forskellige in
ternationale Flyveforbindelser blevet etable
ret, og endnu flere Nationer er i fuld Virk
somhed med Prøveflyvninger til yderligere 
Udvidelse og Forbedring af det transatlan
tiske Rutenet. Ligeledes er den regelmæssige 
Trafik over Sydatlanten ikke alene blevet 
genoptaget, men udvidet betydeligt. 

Tallene paa Passagerer, Fragt og Luft
post er steget ganske fantastisk i det for-

løbne Aar og overstiger langt, hvad man 
turde drømme om i Starten. De enkelte 
Luftfartselskabers Luftflaader er imidlertid 
ikke vokset i nær tilsvarende Omfang. Luft
fartselskaberne har derfor været tvunget til 
at udnytte hver eneste Maskine mere end 
nogensinde, og det gælder bande med Hen
syn til Flyvetimer og Vægt. Der har dog 
paa ingen Maade været Tale om noget Mis
brug af Materiellet. 

Verdens Luftflaade ·befinder sig stadig i 
en Overgangsperiode, fortsatte Sir William. 
Endnu anvendes 12 Aar gamle tremotorede 
Transportmaskiner, 10 Aar gamle Flyvebaa
de og ombyggede Bombemaskiner, men vær 
forsikret om, at de reaktionsdrevne Passa
germaskiner ikke er langt borte. Fundamen
tet for de internationale Luftruter er Rege
ringernes Samarbejde, og paa Grundlag her
a.f er Flyvepladser, Navigationsmidler, Kon
trolsystemer og meget andet for en væsent
lig Del blevet fornyet. Mange Lufthavne 
bærer endnu Krigens Præg, men et stadig 
stigende Antal Meddelelser naar frem til os 
og viser, at Sporene trods alt er ved at blive 
udslettet, Istandsættelser og Forbedringer 
udføres til Gavn for hele den internationale 
Luftfart. Luftfartselskaber fra 35 forskel
lige Lande beflyver mere end 200 Lande, 
Kolonier, Bilande og Øer, og der er en 
skarp Konkurrence blandt Selskaberne for 
ot blive de første, der opretter Flyveruten 
- Jorden rundt. 

Det største Verdensluftfartsmøde hidtil. 

IATA-Mødet i Cairo er iØvrigt det- største, 
som nogensinde er blevet afholdt i sin Art, 
og 250 Repræsentanter fra 58 aktive og 9 
passive Medlemmer gav Kongressen sin Til-' 
slutning. IATA's faste Komiteer har af
holdt forberedende Møder, og paa Kongres· 
sen blev aflagt Rapport vedrørende Frem
skridt i Forenkling og Samarbejde med 
Hensyn til de økonomiske, lovgivende og tra
fikmæssige Spørgsmaal. Kongressen behand
lede desuden SpØrgsmaalet om Oprettelse af 
et internationalt Clearingkontor og om en ny 
letfattelig Telegram-Kode til Brug for 
Luftfarten. 

wing. 
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Gennem1kaaret Billede af Slkor• kl 5.51 Helikopteren, Forrest den flre,ædede Kabine, derpaa Motorrummet med den vandret liggende St)ernamotor og 
Brænd•tottilnkene. Bemærk den Indviklede Rotormekanisme og Forbindelsen tll Halerocoren, der modvirker Kroppen• Tendena 

tll at dreje rundt modsat Rotoren, 

'Ruleflyvning med 11.elihcpfere 
paa Hawaii-Øerne 

I meget nær Fremtid indsættes en S-51 Helikopter i regelmæssig Drift paa Hawaii, 

Øernes Præsident, Stanley C. Kennedy, fortæller FLYV følgende om Eksperimentet 

HAWAII Øernes Befolkning, som bestaar 
a.f 514.000 Mennesker, er spredt paa 

seks Hovedøer, der varierer i Størrelse fra 
186 km2 til 10.430 km2, og som strækker sig 
over en Distance paa 560- 640 km. Hovccl
parten af Territoriets Befolkning bor paa 
Øen Oalm, hvor Honolulu ligger. Men de an
dre fem Øer har imidlertid ogsaa ret stor Øko
nomisk og politisk Betydning, og der gøres 
et stort Arbejde for at skabe de bedst mu
lige Forbindelser mellem Øerne indbyrdes 
og mellem disse og Hovedstaden Honolulu. 
Der findes allerede regelmæssige Luftfor
bindelser mellem de enkelte Øer, saalede~ 
at selv det fjernest liggende Territorium 
kan naas fra Honolulu i Løbet af to Timer, 
og Helikopter-Luftforbindelserne skal der
for ogsaa kun være et Supplement til de i 
Forvejen eksisterende Luftruter. 

Det bjergrige, kløftede Terræn er 
vanskeligt fremkommeligt. 

Paa de fem af Øerne findes der kun een 
civil Lufthavn, og denne ligger mellem 100 
og 150 km fra de nærmest beboede Steder. 
Paa Grund af det meget kuperede Terrmn 
(Øerne er af vulkansk Oprindelse), der visse 
Steder hæver sig til Højder paa over 4000 
m, vil det være alt for uøkonomisk at an
lægge flere Flyvepladser, som er tilstrække
lig store til Lufttrafik inden for den enkelte 
Ø. En stor Del af Kysten bestaar af dybe 
Slugter, der strækker sig langt ind i Landet, 
og Terræn af denne Art er alt andet end 
velegnet til jordbunden Trafik. Derfor tror 
man, at Helikopteren kan løse en Mængde 
Trafikvanskeligheder, fordi den kan flyve 
tværs over Slugter og Bugter og andre na
turlige Terrænhindringer, medførende PasAa
gerer, Post og Gods, kun krævende et Mi
nimum af Start- og Landingsplads, samtidig 
med at den sparer en Masse Tid. 

¼ MIiiion Kilo Avlspost om Aaret, 

Honolulu-Aviserne afventer ivrigt Ekspe
rimentet med Helikopter-Luftforbindelsernr.. 
Hawaiian Ah-lines og Aviserne har i aarevis 
arbejdet i nær Kontakt med hinanden for at 
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fremme Luftforsendelsen af Dagblade. l!'ra 
nogle faa Kilo Aviser er man i Løbet af en 
l1alv Snes Aar naaet hen til Tusinder af 
Kilo Avispost daglig. Forrige Aar var Avis
postforsendelsen f. Eks. oppe paa ca. ¾ 
Million Kilo, hvilket svarer til over 6 l\fillio
ner 16-sidede Aviser. Man regner med, at 
denne Postmængde vil kunne forøges meget 
betydeligt, naar Helikopterne kan bringe 
Bladene ud til de fjernest liggende Steder 
den samme Dag, de udkommer i Honolulu. 

Det samme Ræsonnement gør sig gældende 
med Hensyn til Transport af Brevpost og 
Gods. 

Ca. Halvdelen af Befolkningen I Luften 
om Aaret. 

For 18 Aar siden var Befolkningen paa 
Hawaii Øerne i den Grad imod Flyvning, at 
det ikke var muligt at interessere nogen af 
Øernes egne Beboere for Aktietegning i et 
Luftfartselskab, og det var ligeledes umu
ligt at faa dem til at flyve. Men efterhaan
den ændrede Billedet sig, og i Dag er De
boerne paa Hawaii Øerne nogle af de mest 
flyveinteresserede i hele Verden. Det hjalp 
nemlig, da det gik op for dem, hvor store 
praktiske Fordele Flyvemaskinen kunde by
de dem, og det resulterede i, at de hawaiian-

. ske Luftrnter i Dag befordrer ca. lf1 Mil
lion Passagerer om Ae.ret - omtrent hver
anden af Territoriets samlede Indbyggeran
tal. Og Mængden af Luftpost og Fragt be
løber sig til Millioner af Kilo om Ae.ret. 

Mr. Kennedy tror, at Helikopteren vil 
bringe Antallet af Passagerer, Post og Gods 
endnu højere i Vejret, og at den vil blive 
en meget alvorlig Konkurrent til de jord
bundne Befordringsmidler i mange Egne af 
de forvitrede, vulkanske Øer. 

»Vi Hawaiianere er ikke bange for at 
prøve noget nyt«, siger han. »Vi er ikke 
bange for at binde an med en Helikopter
rute. Den Slags Luftfartøjer er mnnske ikke 
saa fuldendte, som de kan blive i Løbet af 
de næ!lte fire, fem Aar; men naar vi tager 
fat allerede nu, vil vi kunne indhøste en 
Mængde værdifulcle Erfaringer, som senere 
kommer os selv til gode<. 

Sikorski S-51 
Helikopteren er kostbar 

UNITED Aircraft Corporation 's Rekla· 
meehef, Mr. Norman Clements, var i 

forrige Maaned paa en kort Visit i Danmark 
for at forhandle med Koncernens danske 
Repræsentant, Ingeniør Cai Caspersen. 

United Aircraft Corp., der er en meget 
betydningsfuld Koncern inden for den arne· 
rikanske Flyvemaskineindustri, omfatter 
følgende Firmaer : Pratt & Whitney, der 
bygger de velkendte Flyvemotorer, som bl. 
a. benyttes i de skandinaviske L uftfartsel
skabers Maskiner, endvidere Hamilton Stan• 
dard Propellers, Chance Vought Aircraft 
og Sikorsky Aircraft. 

En af de Mænd indenfor den store Kon
cern, hvis Navn er bedst kendt, er Igor 
Sikorsky, Konstruktøren af den berømte 
Helikopter, og inden Mr. Norman Clements 
flØj videre til Paris, fortalte han lidt om 
Sikorskys nyeste 'l·ype. Det er et firesædet 
Luftfartøj til Trafikbrug, udstyret med en 
450 HK Pratt & Whitney Wasp Junior 
Motor. Dets Typebetegnelse er S-51, det har 
en største Hastighed paa 165 km/T og en 
Marchhastighed paa 128 km/T. Benzinfor
bruget er 106 Liter i Timen, og inklusive 
Fører og tre Passagerer kan det medføre 
en Nyttelast paa 625 kg. Prisen for S-51 
i Standard-Udførelse er 53.500 Dollars ab 
Fabrik. Firmaet pantager sig Uddannelse 
af Flyvere, og det foregaar paa Verdens 
mindste Flyveplads - Fabrikkens Gaard, 
som er ca.. 200 X 150 Meter og omgivet af 
Bygninger og et højt Plankeværk. 

Sikorsky Helikopteren kan anvendes til 
mange forskellige Formaal, og i et Land 
som Danmark - med sine mange Øer -
vil denne Luftfartøjstype sikkert kunne 
gøre god Gavn. 



- er den Svæveflyver, der faar 
Termik I et »begrænset« Plan 

E R Svæveflyvere ikke saa meget værd 
som >almindelige< Mennesker! - maa 

man spørge sig selv, hver Gang Spørgsmaa
let >begrænset« contra >udvidet« Flyvetil
ladelse for 8\'æveplaner kommer paa Tale. 

Eller er Luften over en Flyveplads min
dre risikabel at flyve i - end Luften alle 
andre Stederf 

En af de Forklaringer paa dette mærke
lige - specielle danske - Begreb, der hed
der >begrænset Flyvning«, er nemlig denne: 
Et Svæveplan, der styrter ned paa en ]'lyve· 
plads, kan kun komme til at forulempe Pi· 
loten, og andre Flyvningen vedkommende. 
Et Svæveplan, der derimod flyver ude over 
Landet, kan komme til at forvolde Skade 
paa Trediemand. 

Kort sagt, maa Konklusionen af Begre• 
bet >udvidet< og >begrænset« blive, at om 
det blot ikke kan komme til at gaa ud 
over andre, behøver Sikkerhedskoefficienten 
ikke at være saa stor! - >Kan De se det 
skæve i detc. 

Der har lydt advarende Røster mod at be
røre dette Forhold! - bl. a. under Renvie
ning til, at saafremt Begrebet >begrænset« 
faldt bort - var der en Del Svæveplaner, 
der vilde blive kasseret, og at denne mær
kelige Bestemmelse derfor var i Svævefly
vernes Interesse. 

Denne Paastand maa paa det kraftigste 
tilbagevises! - enten er et Plan flyvedyg-

Dansk Lufttaxa og Valutapuklen 
En moderne Taxamaskine staar startklar 
i England, men man mangler Bevilling 

DANSK LUFTTAXA A/S, som nu h!l-1" 
eksisteret i et Aars Tid, har lige siden 

Starten haft betydelige Vanskeligheder. 
Det var oprindelig Meningen, at man vilde 
anskaffe en halv Snes moderne Taxa-Maski
ner, men Valutabesværlighederne har hidtil 
hindret Udvidel~e, og endnu disponerer man 
kun over en enkelt Austermaskine. 

Det er naturligvis alt for lidt til overho
vedet at drive Taxa-Flyvning, hvis man vil 
konkurrere med Sverige og Norge, hvor flere 
Selskaber er i fuld Gang og lejlig_hedsvis 
ogsaa flyver paa Kastrup. 

Situationen er nu den, at en Airspeed 
>Consulc staar startklar i England til det 
danske Taxaselskab, men i første Omgang 
har Selskabet faaet Afslag paa den nødven• 
dige Valuta, og den berygtede Valutapukkel 
indebærer i sig selv ikke de lyseste Udsigt.llr 
til, at en .fornyet Henvendelse gennem Han
delsministeriet vil føre til et positivt Rcsul· 
tat foreløbig. 

tigt, eller ogsaa er det det ikke I Der gives 
ingen Mellemting, man maa kunne stole 
100 pCt. paa et Plan, man betror sit Liv! 

Udenlandske Luftfarts-Sagkyndige, der 
har faaet forelagt denne danske Bestem• 
melse, har rystet opgivende paa Hovedet. 

11art. 

Luftlandepladserne savnes ogsaa. 
Den Maskine, der er blevet indkøbt i Eng

land, men som for Øjeblikket ikke kan kom
me hertil, er en Civiludgave af Airspeed 
>Oxford«, der blev stærkt benyttet under 
Krigen. Det er en to-motorers Maskine med 
Plads til fem Passagerer foruden Radiotele
grafist og Pilot. Prisen for en saadan Ma
skine er i England 6.600 Æ svarende til 
125.000 Kr. 

En helt anden Side af Sagen er, at man, 
da Dansk Lufttaxa i sin Tid blev dannet, 
havde regnet med, at Staten vilde gennem
føre de projekterede Luftlandepladser rundt 
om i Danmark. Her synes Udviklingen imid
lertid at være gaaet helt i Staa; men som 
Forholdene er, vil man dog kunne klare en 
Del Flyvning paa de godkendte Luftha,'lle 
i Provilll!en som Tirstrup, Aalborg, Skryd
strup, Esbjerg og Beldringe paa Fyn. Som 
Motivering for en Valutabevilling til den 
nye Maskine regner Lufttaxa mod at kunne 
indtjene fremmed Valuta ved Taxaflyvning 
til Grænselufthavnene, bl. a. Malmø, Gøte
borg og Oslo. 

Naar det engang klarer op i Valutavan• 
skelighederne, og det bliver muligt at handle 
friere, er det Tanken, at Lufttaxa vil købe 
amerikanske Amfibiemaskiner, der er veleg
nede til at lande paa Indsøer og i Fjorde 
rundt om i Landet. wing. 

AMERICAN OVERSEAS AIRLINES 
Hver Tirsdag Ankomst fra New York til København Kl. 10.00. 
Hver Lørdag Afgang fra København til New York Kl. 18.55. 

Billetpris København-New York Doll. 386.00 eller 
Kr. 1872 for enkelt Tur (Doll. 696.50, Kr. 3378 
Tur-Retur). 

Tilslutning til alle vigtige Byer i USA og Mexico 
samt til Flyveruterne paa Sydamerika. 

Alle Oplysninger om Billetter og 
Reservationer I Rejsebureauerne og 
hos: 

AMERICAN OVERSEAS AIRLINES 
Dagmuhua • 12 Vestre Boulevud - København •V, 

Tlf.: Palæ 5982 - 6392 
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MED DANSK MOTOR 

Civilingeniørerne Carl Johansen og Chr. Zøylner 
- to kendte Svæveplankonstruktører - fortæller her om deres motoriserede 

Svæveplan, som forhaabentlig kommer i Luften til Foraaret 

T 
N AAR man en Tid har dyrket Svæve

flyvning og opdaget, hvor uendelig lidt 
Flyvning man i Almindelighed faar i For
hold til den Tid, man tilbringer paa Flyve
pladsen, ligger den Tanke ikke fjern at ind
bygge en lille Hjælpemotor i Svæveplanet. 

En lang Række Kombinationer af for
haandenværende Motorer, herunder ogsaa 
Motorcykle- og Bilmotorer, med forskellige 
Svæveplantyper har allerede sot Dagens Lys, 
men i de fleste Tilfælde gaar Svæveegenska
berne tabt, naar Motor og Propel monteres 
paa et Svæveplan. 

Ved vor Nykonstruktion har vi sat os 
som Maal at konstruere en Motorglider, 
der skal kunne starte for egen Motorkraft, 
have en taalelig Stigehastighed og som Svæ
veplan med standset Motor have Svæve
egenskaber paa Højde med Grunau Baby II 
uden dog at være »Fool prof« i samme 
Grad som denne. Da vi har konstrueret 
bande Motor og Glider selv, har vi haft 
Mulighed for at tilpasse disse Elementer 
nøje efter hinanden. 

Første Del af denne Opgave er nu fuld
ført, idet Motoren kunde prØvokØres for et 
Par Maaneder siden, og Glideren vil for
haabentlig snart fØlge efter. 

Hotorglidtr 
Ko,u/rt1.hM JoJ,.,,,,,n" Zt/lfllntl' 

støbt af Silumin 13. Motoren yder 18 HK 
vod 4000 O/M svarende til 1520 Propel
omdrejrunger pr. Minut. Med dette hwo 
Propelomdrejningstal opnaas en Virknings
grad paa 80 pCt. under Stigning. Iøvrigl 
har Motoren følgende Data: 

Boring 68 mm, Slaglængde 68 mm, sam
let Cylindervolumen 500 cma, Kompressions
forhold 1 :6, Udveksling i Propelgear 1 :2,63, 
Vægt komplet med Propelgear 24 kg. 

Motoren har kørt paa Prøvestand en 'riil. 
Det viste sig nødvendigt at anbringe en 
Karburator paa hvor Cylinder for at opnaa 
ilen beregnede HK, idet Tabet i det lange, 

forgrenede Indsugningsrør var for stort; 
iØvrigt er Prøverne hidtil forløbet tilfreds· 
stillende. Cylinderkonstruktionen, der er 
ganske ny, har trods grove Overbelastnin
ger ved Fuldgasprøver uden Køleluft ikke 
vist Smghedstegn. 

Motorglideren har følgende Data: 
Spændvidde 12 111, Længde 5,42 m, HØj • 

de 1,51 m, Bæreplade 12 m2, Sideforhold 
1: 12, Profil N.A.C.A. N 60, Tornvægt 150 
kg, Fuldvægt 250 kg, Glidetal (med Pro
pel paa FrilØb) 20, Synkehastighed O,!l 
m/Sec. Største Stigehastighed 2,4 m/Sec. 
ved en Flyvel1astighed paa 72 km;'r. Største 
Hn,stighed 125 km/T, Marchhastighed ca. 
100 km/T. 

Ved at indbygge Motoren i Fuselagen 
u11der Bmrcplanet mecl en skubbende Pro
pel udfor Bæreplanets Bagkant og erstatte 
Halen med 2 Haledrngere uclganende frn 
Brerephui<-t er det lykkedes at fna en gun· 
stig aerodynamisk Udformrung af Fartøjet. 
Af Motorinstallationen rnger ku1t den Del 
af Cylindrene, der er forsynet meil Køle
ribber, udenfor Fuselagen. 

Propellen blh·er forsynet med et Friløh, 
hvorved Luftmodstanden formindskes b!'ty
deligt under Svæveflyvning. Desuden kan 
Propellen benyttes som Inertistarter, 1mar 
Motoren skal sættes i Gang igen. I Fuse
lagen er indbygget et lille Ballonl1jul, saa
ledes at Glideren med en Hjælper ved Vin
gespidsen kan starte for egen Motorkraft. 
Starttilløbet er beregnet til mindre end 100 
Meter. 

* 
»Tak, Dønmørkf« 

»'l'hank you, Denmarkc, staar der over 
en Artikel i »Aeroplanc«, hvori Mr. W. W. 
Lyle, som var blanilt de engelske Flyvere, 
der besøgte Danmark i Anledning af :,Deu 
danske Flyvedage, bringer en hjertelig Tak 
for den Velkomst og store Gæstfrihed, som 
de mødte under deres Ophold her i Landet. 
Mr. Lyle sender en speciel Tak til Fyens 
Flyveklub for dens Hjælpsomhed og ml
mærkede Stævnearrangement, og han slutter 
mecl at udtrykke Haabet om, at der maa 
kunne findes en Mulighed for at invitere 
danske Privatflyvere til England. 

Bande >Aeroplane« og »Flightc har iØv• 
rigt udførligt omtalt Flyvedagen. 

Motoren er en 2-cyliudret 2 Takt Boxer
motor med Propelgear. For at nedsætte 
Vægten og for at opnaa en effektiv Køling 
er Cylindrene udført af Staal (0,45 pCt. 
med højt Manganindhold) med drejede Kø
leribber. Kanalerne er fastgjort til Cylin
drene ved elektrisk Modstandssvejsning. -
Krumtappen er opbygget, idet Elementerne 
er gjort glashaarde paa Overfladen veil 
Indsætning og presset sammen. Rullerne i 
Plejlstangs- og Hovedlejer løber direkte pan 
Sølerne. Krumtappen er afbalanceret med 
Kontravægte. Krumta.phus og Gearkasse er Den danakbyggede Motor til Motorgllderen, 
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i Driftsomkostninger 
i Vedligeholdelse 
i Ud s t y_r 
ØKONOMI er Alfa og Omega i "Brist ol" Luftfar
tøjerne Freighter og Wayfarer ... Økonomi i Drifts
omkostninger og Økonomi i Vedligeholdelse og 
Udstyr. Disse Luftfartøjstyper bevirker, at Godsfor
sendelse ad Luftvejen ogsaa prismæssigt er konkur
rencedygtige, og Industrien kan derfor med Fordel 
anvende dem til Transport, saaledes at endnu større 
Kredse gør Brug af Lufttransporten. Prøverne er af
sluttet, Fabrikationen er i Gang og Leveringerne 
paabegyndt. 

THE BRISTOL AEROPLANE COMPANY LIMITED, ENGLAND 

lOOA 

Repr-•entant I Oanmarkr A . B. c. Hansen Comp. A/S, Industribygningen, København v. 



Millionprojekterne • 
I Kastrup Lufthavn 

F OR h'l'cr encRte ny Fnrtplnn, D. n. L. 
ud~enuer, knn man alene af det stadigt 

tiltn:;:-<'11ue Omfang danne sig et Begreb om 
den rentud eventyrlige Udvikling, der 11u 
foregaar i Københavns Lufthavn i KnRtrnp, 
og det bliver ikke nogen let Opgave for Ad· 
ministration og tekniRke Sngkymlige at til
passe Lufthavnens altfor trange Rammer til 
cle Krav, som er begyndt at vise sig i Ilori
sonten, og hurtigt vil melde sig meJ uafvi
selig Styrke. 

I mere end et halvt Aar har Luftlrn.vnRud
valget mcu disse Kendsgerninger klnrt for 
Øje arbejdet intenst paa de Krumpepru
jekter, som indenfor bare fire--fem Aar 
gerne skulde gøre Kastrup til et Lufttrafik
centrum i internationalt Format. Udnyttes 
Udvidelsesmulighederne til det alleryderste, 
regner Sag)cynuige med at kunne komme op 
paa en Trafi11kapacitet af ikke mindre end 
120 Starter og Lanclinger i Timen. I>et er, 
saa vidt man kan se, dot absolutte Maksi
mum for, hmd man overhovedet teknisk og 
admini~trativt vil kunne overkomme. lleri er 
euuda ikke regnet med Fragtflyv11i11gen, som 
er et helt Kapitel for sig og er inue i en saa 
rivenue U Jvikling, at man hurtigst muligt. 
man skille ue to Ting uu fra hinanden ug 
løse Problemerne hver for sig. 

Et Projekt for Fremtiden. 

I de sidste Maaneder har Ho.vneleder Leo 
Sørensens store Kontor i den nuværenue Ad
ministrntionshygning haft Karllkter af r,n 
moderne Arkitekts Tegnestue. Paa Dorde og 
Skrivl'borue lil{ger vældige Kortskitser over 
Udvidel8esprojekterne for Lufthavnen. DØg· 
net rundt bogstavelig talt er der blm·et ud
regnet Statistiker, Planer og tegnet nyo 
Kort over Startbaner, Administrationsbyg
ninger, Hangarer, Værksteder og Vannecen
tral. Lufthavnsudvalget med Direktør Knud 
Gregersen og Havnechef Leo Sørensen i 
Spidsen og i intimt Samarbejde med Luft
havnens Arkitekt Vilhelm Lauritzen har 
holdt Møder, drøftet, godkendt og kasseret 
et Utal af Forslag. Personlig har Leo Søreu
sen med utrættelig Energi pløjet sig gennem 
et helt Dibliotek om Lufthavnsanlæg Verden 
over inkluueret de fleste af de Fremtidsper
spektiver, fanta.qifulde Ingeniører og Arki• 
trkter har udregnet. den sidste Snes Aar. 
Man kan endda ikke helt være Hikker paa, 
at han ikke af og til ogsaa har kigget lidt i 
Jules Y erue og forsøgt at fan en og anden 
Fidus der. For skal der endelig hyggei< Luft
havn, Rkal det være et Projekt til Udbytte 
for Fremtiden og ikke noget, som skal for
andres om nogle Aar igen. Det synes i Dag 
at være det Motto, Lufthavnsudvalget arbej-

. der efter. 
For at det enilelige Projekt, der vil blive 

forelagt Regeringen, ikke skal savne den 
rninuste Detaille uuen at være taget i Be
tragtning, har Direktør Knuu GregerHen hen
tet eu af Amerikas Lufthavn.;specinlister, 
Mr. Grime, hertil, for at han kan afgive et 
Re!'J)OnRum til Fornlagene. Endnu i siclHte 
Øjeblik fandt man frem til forskellige Æn
dringsforslag, men det kan vel nu betragle~ 
som givet, at man i hvert Fald i llovedli
nierne vil følge de Retningslinier for Luft
havnens Udviuelse, som nu foreligger færdig 
hos Arkitekt Lauritzen. 
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. .................................................. . . . . . . . i Problemer, der trænger sig paa i 
: i Forbindelse med lufthavnens : 
: Udvidelse : . . . . . . . . .................................................... 
Den nuværende Administrationsbygning 

tænkes anvendt til lr,denrlgstrafik. 
Herefter er det Tanken helt at opgive en 

Uuvidelse af den nuværende Administrn.
tionsbygning. Det har været nævnt, at c1en 
eventuelt kunde udnyttes som Luftfragtsta
tion, men efter de sidste Forslag er mau ut
ter gaaet bort herfra og er blevet enige om, 
at den i Stedet kan bruges til Centrum for 
clen indenrigske Passagertrafik paa K11strup. 
Foran den gamle Bygning og parallelt med 
den nuværende Rullebane inde paa selve Fly
vepladsen vil den projekterede nye Admini
strationsbygning blive opført, og efter Pla
nerue vil den blive henved fem Gange ean 
stor, 08111 den vi kender i Dag. 

Det er uden Tvivl et af de største Luft
hnvnsprojekter i Europa, som nu staar foran 
Realisation, forudsat naturligvis, at Regerin
gen gaar med til de nødvendige Millionbevil
linger. Allerede nu er man i Gang med Start
banernes Udvidelse og Ilovr.dbanen fra 
Nordvest til Sydøst vil være klar inden Ja
nuar. Flere af Startbanerne faar efter Pla
nerne en Længde paa to og en halv Kilome
ter, saa selv de største Trafikmaskiner, som 
man i Øjeblikket kender Dimensioneme paa, 
kan lande og starte i Kastrup. Med de eksi
sterende Anlæg kan vel en Stratoscruiser 
lande de111de; men det vil være betinget nf 
yde1·st gunstige Vejrforhold, og man ~il 
næppe fan Tilladelse til at lande dissr Luft
kæmper med Passagerer, inden Hovedstart
banen er fuluendt. 

Det Princip, man f Ørst og fremmest gaar 
frem efter vecl Anlægene i Kastrup, er Hen
synet til Passagertrafikens hurtige Afvik
ling. Dl't er nødvendigt med d.:in store Tra
fikkapo.citet, man meget sno.rt vil naa frem 
til, at mange Ma.~kiner kan ekspederes sam
tidigt og under Ekspeditionen være saa nær 
Administrationsbygningen som muligt. Ad 
vældige projekterede Taxiveje kører Maski
nenio derefter ud til Start eller til Hnnga
rer og Værksteder for Overnatning og tek
nisk Eftersyn. 

Mullgh d for at bygge ud I Sundet. 
Det er meget store Problemer, der skal lø

ses, og det er først indenfor det. sidste halve 
Aars Tid, at man har haft Adgang til at 
studere Lufthavnsanlæg ude i Veruen og op
naaet Kontakt med navnlig amerikanske 
Eksperter. Men selv i Amerika er Lufthavns
arkitekter og Ingeniører ikke naaet frem til 
eu<lelige og tilfredsstillende Løsni11gPr med 
Fremtiden for Øje, og selv helt moilerne An• 
ln•g i Amerika er blevet løbet over Ende af 
Udviklingen, endnu før den første Maskine 
er startet derfra. 

De danske Eksperter har derfor i allerhøje
ste Grad maattet stole paa egne Beregnin
ger og egne Erfaringer ved Udarbejdelsen 
af de krævende Projekter. For Lufthavnen i 
Kastrup gØr der sig naturligvis ogsaa en 

Række anrlre Forhold grelrlPnde, ~om ikke hclt 
knn qammrnlil{Dl'S mPrl nm•·riltnn•ke Forhnld. 

Det vil blh·e en virkl'lig Oplevelse Ilt kom
me paa en Visit i Københavns Lufthavn om 
fem Aar, hvis Bevilling<'me gaar igennem i 
Overensstemmeli<e med Planerne. Paa den u.n• 
den Side Amagerbanen har man forlængst 
rrhvervet Grundene grænsende helt uu til 
Amager Landevej. Amagerbanen vil antage
lig om et Par Aar være uedlugt, og i Stedet 
fnar man moderne Dus.~er, ucr betjener Tra
fiken mellem Byen og Kastrup. Men Mulig
hederne er langtfra udtøint hermed. Man 
har næppe opgivet Tanken om at bygge 
Startbaner ud i Øresund. Her vil kunne op
naas en Forlængelse paa. en halv Kilometer. 

Et Internationalt Luftfartcentrum maa 
ligge nær Hovedstaden. 

Det første, man nu tager fat paa, er som 
nævnt Startbanerne, og siden vil Dcvillin
gerne antagelig blive givet Etape for Etape, 
naar det endelige Projekt er drøftet og god
kendt i Regeringen. I Forbindelse med <len 
kommende Kæmpeudvidelse af Københavns 
Lufthavn høres stadig Udtryk for Misfor
nøjelse navnlig i jyske Luftfartskrese. 

Der er næppe Grund til at undervurdere 
Betydningen af de store Lufthavnsanlæg ved 
Tirstrup og Aalborg. Daade som Lufthavne 
for den stærkt tiltagende IndenrigHtrafik og 
som Nødlufthavne for de internationale Ru
ter, her tænkes ogsaa paa Atlanterhavstraii
ken, vil de fremtidig blive af den største 
Betydning. Men de Mennesker, der i Dag gØr 
sig til Talsmænd for en Udvidelse af de jy
ske Lufthavne i første Række og i Stedet for 
Kastrup, vil alene ved at se paa et Rutekort 
o,·er den nuværende Lufttrafik kunne over
bevise sig om, hvor Hovedtrafiken mecl Ud
landet ligger. Det er trods alt et Mindretal 
af udenlandske Forretningsrejsende til Dan· 
mark og det Øvrige Skandinavien, der har 
Interesse i at blive sat af i Aalborg eller 
Aarhus - disse Byers charmerende l<J~en
skaber ufortalt. Forretningsfolk benytter 
Luftvejen for at spare Tid, og clet kan ikke 
være Tanken at stille de danske Trnfikmu
skiner udenfor Konkurrencen med ue uclen
landske Selskaber for dorvecl at pleje Sær
interesser. 

I langt de fleste Tilfælde har Forretnings• 
folk nogle faa Timer til vigtige Forhandlin
ger med danske Regeringsmyndighrder og 
Forbindelser, inden de skal videre til Stodc
holm og Oslo. Det vilde sikkert virke højst 
irriterende, om de i saadanne Tilfælde blriv 
mellemlandet i Aarhus eller Aalborg, fik An 
modning om at skifte med Bagagen over til 
en anden Ma.•·kine og derefter ankom til Be• 
stemmelsesstedet med en ganske urimelig 
ForsinkelHe. 

I Tilfælde af en saadan Ordning vil Ud
lændinge foretrække at benytte andre Luft
fartselskaber, og der er ingen Grund til at 
anta.ge, at hverken Hollændere, Belgiere, 
Franskmænd, og for den Sags Skyld svenske 
og n.merikanske Selslmber, har nogen Inter
esse i nt omlægge Trafiken til Jylland og 
onuo deres Ruter i Aalborg og Aarhus. Kan 
man fan dem til det, stiller So.gen sig i et 
helt andet Lys. Derimod vil de jy~ke Luft
havne være helt uundværlige for Sikkerheds
tjeuesten og for Frugtflyvningen, som er 
inde i en rivende Udviklillg. wing. 



Eksempler paa hvordan 
Luftfartøjet kan lastes. 

PaHagerar 

5 
5 
6 
7 
8 

Fragt 

592 kg 
830 kg 

Bagage 

135 kg 
135 kg 
135 kg 
135 kg 
90 kg 

Beoatn, Flyve1trækn, 

I 1280 km 
2 960 km 
I 960 km 
I 640 km 
I •80 km 

Besmtn. Flyve1trækn. 

1280 km 
480km 

• 
Perclval Merganser er et Helmetal• 
Monoplan med et trehjulet Under
stel, og det er udstyret med to Gipsy 
Queen 5 I Motorer, der driver 2 
»Constant Speed« Propeller. 

RUMMELIGHED og BEKVEMMELIGHED 
i en mindre Luftliner . • • • • • • 
2,46 m8 Plads til hver Passager ... 2 m fra Gulv til Loft midt i Kabinen .. . 
den højvin~ede Kom,truktion giver frit Udsyn nedefter fra alle Pladser .. . 
Gulvet er vandret, naar Luftfartøjet staar paa Jorden ... det lavtliggende Gulv 
letter Lastning og Losning ... dette er nogle af de Fordele, som gør Percival 
Mergansertil det rummelig~te oi,t mest bekvemme Luftfartøj indenfor sin Klasse. 
Merganser er det ideale Luftfartøj til Taxaflyvning og kortere Luftruter. Det 
kan med meget kort Varsel inilretles til at kunne medføre fra fire til otte 
Passagerer og en varierende Vægt af Haga~e, eller hele det indvendige i 
Kabinen kan fjernes for at give Plads til Fragt. 

PERCIVAL 
MERGANSER 

PERCIVAL AIRCRAFT LIMITED, LUTON AIRPORT, ENGLAND . AND TORONTO, CANADA 

Agent for Danmark: ERIK HOFF-HANSEN, FREDERIKSHOLMS HAVNEVEJ 14, KØBENHAVN SV. Telf. : Eva 3693 (7 Linier). 
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I Slutningen af Oktober Maaned har en ny dansk Konstruk• 
tlon foretaget sine første Prøv~starter. Det er ikke blot en 
ny Udformning af gamle Ideer, men en Konstruktion, som 
forsøger at aabne nye Veje ved Svæveflyveruddannelsen, -
en tosædet Skoleglider konstrueret af Knud Høgslund og 

Traugott-Olsen. 

V I er ikke forvænt med nye Ideer og 
Initiativ indenfor dansk Svævilflyv

ning. Dobbelt glædeligt er det derfor, nanr 
man præsenteres for Svæveflyvere, der ikke 
alene har Id~er, men ogsaa fører dem ud i 
Praksis. 

Opskolingen af Svæveflyvere er et Punkt, 
der har været meget omdiskuteret. De om
stændelige Ligeudflyvninger til A-Diplomet, 
hvor Planets Tilbagetransport tager de % 
af Tiden, og den forholdsvis store Havari
procent, der er forbundet med Elevens >So
loflyvningerc:, lige fra han første Gang 
gaar i Luften, er kendte Ulemper. 

Det kan ikke være det ideelle. I Schweiz 
er man da ogsaa officielt gaaet over til 
Uddannelse i tosædede Planer, og i Sve· 
rige overvejer man at gaa samme Vej. 

Nu er det jo ikke gjort med blot at be
slutte sig til Svæveflyveuddannelse via Dob
beltstyring, om man ikke har de fornødne 
Svæveplaner, og det er her, Skoen trykker. 

Det bedst kendte tosædede Svæveplan er 
>Kranichc:, og i Sverige f. Eks. koster et 
saadant 20-25,000 Kr. Det er ikke enhver 
Klub givet at anskaffe sig et saadant; selv 
i Sverige hvor Klubberne faar Statstilskud 
ved Indkøb af Materiel, er der kun 3-4 
Klubber, der har >Kranichc:. 

Til en vis Grad, staar og falder dette Ud· 
dannelsesspØrgsmaal altsaa med at faa fat 
i et tilpas billigt tosædet Plan. 

Det er derfor med Tilfredshed, vi i det 
følgende kan præsentere et nyt tosædet Sko
leplan af dansk Konstruktion. Der kan ind· 
vendes, at naar der alligevel skal en Lærer 
med tilvejrs, er det en daa.rlig Løsning at 
lade dette foregaa i et Skoleplan, som kun 
bliver i Luften et Par Minutter; >2 G1:en 
har imidlertid den store Fordel, at den for 
det første kan bygges i Klubberne, og for 
det andet til en Pris, der ikke ligger meget 
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højere end en sædvanlig Skolegliders. Endnu 
en Fordel har den - der kræves kun et 
Spil til at starte den, medens en >Kranich« 
f. Eks. kun kan udnyttes i Flyvemaskinslæb. 
Med >2 G« kan en Klub med andre Ord 
opskole sine Begyndere i Dobbeltstyring til 
samme Pris som normalt. 

Set paa Baggrund af en lavere Havaripro
rent, vil det endda blive billigere. 

Ideens Fader - til den tosædede Skole
glider - er Ing. Knud HØgslund fra Ros
kilde. 

Allerede medens han var ansat i Flyver• 
troppernes Konstruktionstjeneste, syslede 
han med Tanken og lavede forskellige Ud
kast. 

Sommeren 1945 blev Høgslund, og Næst
formanden i Roskilde Svæveflyveklub, Trau
gott-Olsen, enige om at gennemføre Kon
struktion og Bygning af en tosædet Glider. 

Konstruktionen, der omfatter 32 Tegnin• 
ger og ca. 100 Sider Beregninger, blev fulcl
ført paa 7 Maaneder og godkendt af Luft-
fartstilsynet i Marts 1946. ' 

Bygningen af Prototypen blev umiddel
bart paabegyndt, og den vanskelige Mate
rialesituation til Trods gennemført paa goclt 
et halvt Aar - LØrdag den 19. 0kt var den 
i Luften første Gang, og medens disse Li
nier skrives, er de forskellige praktiske Prø
ver i fuld Gang. 

»2 G4"en er tiltaleudo i sin Udformning; i 
Lighed med de to andre danske Skoleglider
konstruktioner er Gitterhalen erstattet af en 
Haledrager, hvis Opbygning og Anbringelse 
dog bryder med disses Principper. Mod Kon
struktionen kan indvendes, at Planets An
bringelse paa de to Støtter maaske vil vi~t' 
sig mindre heldig ved haarde Landinger. 

Lidt Data for »2 G«: 

Spændvidde 12,5 m. 
Længde 6,7 m. 
Højde 1,8 m. 
Planareal 19,2 m2. 
Planbelast. 15,6 kg/mt. 
Tornvægt 160 kg. 
Fuldvægt m. to Personer 315 kg. 
Glicetal 1 : 13. 
Synkehast. 1,15 m;sek. 

Den svenske Instruktør Birger Nilsson, 
som var med til at lægge sidste Ha.and paa 
Værket, har absolut Tro til >2 Gc:. 

>Der er for det første en langt mindre 
Risiko ved Uddannelsen i en >2 G4", og man 
kan kaste den trælsomme A Skoling bort. 
Jeg vil tro, at en Begynder efter 20 Starte!· 
i >2 Gc: kan aflægge Prøve til. B.c: 

Vi ønsker Knud Høgslund og Traugott
Olsen Held og Lykke med >2 G«en, og haa
ber, den vil faa Betydning for dansk Svæve
flyvnings Fremtid. 

Hartvig. 
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SHELL 
AVIATION 
SERVICE 

Overalt i Verden, paa store og smaa Flyvepladser, har Shell statione

ret sit moderne, hurtigtarbejdende Tankningsmateriel, og hvert Sted 

er en veltrænet Shell Stab parat til at betjene baade de store Air

liners og Privatflyvere. 

09 Shell Aviation Service vil gerne være behjælpelig ogsaa i andre 

Flyve-Problemer, der kan opstaa. 

A/S DANSK SHELL - TELF. CENTRAL 9838 
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LESLIE IRVIN 
I DANMARK 

Ny Faldskærm demonstreret 

i lrvins private Atlantmaskine 

F OR kort Tid siden havde Kastrup Luft
havn Besøg af den verclcm,kendte Fald

skærmsekspert, Direktør Le.•lie Irvin. Ir
vin 's Fahbkærme har i en Snes Aar været 
benyttet V enlen over, og henve1l 30.000 
Mennesker rl'd,lede Livet i Irvin-Faldskær
me under Krigen. 

Mr. Irvin kom hertil i sin egen private 
to-motorers Beechcraft-Flyvemaskine med 
Plucls til en halv Snes Passagerer. liver af 
de store Pratt & ·whitney Motorer var paa 
400 IIK og sammen med sin Pilot, Mr. 
Jimmie Youell, havde Irvin faa Dage i For
vejen tilbagelagt Turen over Atlanterhavet 
via Grønland og Island paa kun 22 Timer. 
At det ikke er enhver Sportsflyver beskn.a
ret at anskaffe et saaclant Ønskeluftfar1Øj, 
forstaar man, naar Mr. Irvin fortæller, at 
Maskinen i Øjeblikket koster ca. 300.000 
danske Kr. 

I Lufthavnen demonstrerede Mr. Irvin og 
Mr. Y ouell, (den Ridste vil være kendt i KØ· 
benhavn, som han aflagcle en Visit under 
clen britiRke U<J.,.tilling før Krigen, som Pi
lot for Prinsen nf Walesl, en Nyhed paa 
Faldskærmenes Omrnnde. 

Hvert Ryglæn i l\Inskinens magelige pol
strecle Stole, var faktisk en Fald><kærm lige 
klar til at udløse. Pa.~sagererne sidcler med 
Skærmen paa i ekstraordinære Tilfælcle og 
er iØvrigt ganske ubesværet af Arrangemen
tet. Det er Mr. I rvins Haab, at Fnlclskærme 
engang skal blive obligatoriske i enhver 
Trafikmaskine paa Kontinentet. Adskillige 
amerikanske Luft-Taxaselskaber har allerede 
indført Skærmene, som her i Landet vil ko
ste omkring 1500 Kr. Stykket. 

Wing. 
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Hurtigere end Lyden 
Forsøg i U. S. A. paa at komme op paa 
en Flyvehastighed, der er større end Lydens ______________________ ./ 

I Begyndelsen af næste Aar vil der blive 
foretaget et interessant Eksperiment i 

U.S.A. En B-29 Superfortress vil starte fra 
en Flyveplads i det sydlige Kalifomien med 
en lille Flyvemaskine hængende under Ma
ven. I 10.000 Meters Højde vil Bell Air
cmft Corporation 's Chefpilot Jack Woo
lnms tago Plads i den lille Flyvemaskines 
1''11rerrum, vinke med Haanden og fortsætte 
for sig selv. Efter at have foretaget en kor
tere Glidning uden Motor, vil en 30,000 
Tf.K. &.ketmotor slynge Jack Woolams 
Flyvemaskine til Vejrs med meteorlignende 
Fart. Der er Brændstof om Bord til fire Mi
nutters Flyvning, og i denne korte Periode 
vil Instrumenternes Visning automatisk pr. 
Rnclio blive overført til en Kontrolstati•m 
paa J orclen. Formaalet med Eksperimentet 
er at nna op paa en Flyvehastighed med et 
bemandet Luftfartøj, som er større end Ly
clens Hastighed. 

Det lille Forsøgsluftfartøj har faaet Ty
pebetegnelsen XS-1 (X betyder Eksperiment• 
S = supersonic, d.v.s. over Lydens Hastig~ 
hed, og Tallet 1 betyder det første Luftfa r
tøj af delllle Type). XS-1 skal forsøge paa 
at trængo gennem den saakaldte >Lydbnr• 
riere«, d.v.s. den Hastighedszone som lig
ger mellem 1025 km/T (Lydens Ha.qtighed 
i 10.500 m) og 1216 km/T (Lydens Hastig
hed ved Jorden). 

Det gælder om at overvinde 
»Lydbarrleren«. 

Fra Vindkanalforsøg ved Flyvemaskine
konstruktørerne, at der inden for denne Zo
ne sker noget med Flyvemaskinen, som er 
ud over det sædvanlige; men i samme Øje
blik Flyvemaskinen er kommet igellllem Za· 
nen, d.v.s. at den er naaet op over Lydens 
Hastighed, saa fungerer alt paa normal 
Mande igen. For at kunne opnaa Flyvelm
stigheder, der ligger over Lydens Hastig
hed, maa man clerfor først have fundet ud 
nf, hvordan en Flyvema.•kine skal konstrue
res for a t kunne modstaa Paavirkningerne 
ved Gennemflyvningen af >Lydbarrieren«. 

XS-1 er blevet prøvet meget grundigt. 
Der har været foretaget Glidninger med den 
og lodrette Dykninger, hvorunder Hastighe
den var 640 km/T. Hvor hurtigt og hvor 
hØjt XS-1 vil gaa under næste Aars Prøver, 
ved ingen. Naar en >Raketmotor« først 'Ir 
startet, er det ikke san let at regulere den. 
Konstniktørerne af XS·l regner med, at det 
vil lykkes Jack Woolams nt naa en Høj,le 
paa ca. 24.000 m og en Hastighed paa 1600 
km/T. Hvis alt gaar godt, vil han afslutte 
hver Prøveflyvning med en lang Glidning. 
Hvis XS-1 skulde bryde sammen under Pas
sagen af >Lydbarrieren«, vil Woolams prø
ve paa at blive siddende i det tryktætte Fø
renum saa længe som muligt og derefter 
springe ud med Faldskærm - saavidt mu
ligt under en Højde af 12.000 m. 

De Erfaringer, der indhøstes under Prø-

flyvniugerno, vil blive udnyttet i Bygnin
gen af nyo Forsøgsflyvemaskiner. Man me
ner, at haleløse Flyvemaskiner vil være de 
Typer, som bedst egner sig til de meget 
storo Hastighecler. Douglas Aircraft Com
pany 's Chefingeniør E. H. Heineman er af 
den Opfattelse, at >intet er umuligt aerody
namisk set«, uden at han dog tror, at man 
»lige med det samme« kommer til at flyve 
med Hastigheder, der er større end Lydens. 
Siden 1903 er Flyvemaskinens Hastighed 
gennemsnitlig steget med 22,4 km/T om Aa
ret. En pludselig Stigning pna 160 k.m/T 
er derfor meget. For hver Kilometer, 1'1y
yemaskinen er naaet op i Hastighed, liggor 
der et stort Forarbejde. Paa Grundlag af 
de senere Aars Forsøg paa at naa op over 
Lydens Hastighed som Reaktor- og Raket
aggregaterne kan yde, skulde det være mu
ligt at naa de tilstræbte store Hastigheder 
med Flyvemaskinetyper som XS-1. 

Ingeniør Heineman selv holder paa, rit 
Fremtidens Flyvemaskiner skal være haleløse 
Konstruktioner af følgende tre Grundfor
mer: trnkantet, rhombeformet eller boome
rangformet. Den trekantede Type egner sig 
godt til de meget store Hastigheder, men 
dens Egenskaber ved lavere Flyvehastighe
der er ikke saa gode. Den rhombeformede 
er meget god i begge Tilfælde, men miudre 
god i selve Lydbarriere-Zonen. Den boome
rangformede er et Kompromis mellem de to 
andre Typer. 

Andre haleløse Flyvemaskiner I U. S. A, 

De haleløse Flyvemaskiner hvormed der 
l1ar været foretaget Forsøg i U.S.A. ligner 
enten Boomerangen eller Trekanten, og de 
vil clerfor godt kunne blive ForlØberno for 
de Flyvemaskinetyper, der skal naa op over 
Lydens Hastighed. Det er Typerne XB-35 
og XF5U-1. 

XB•35 er konstrueret af John K. North
rop paa Grundlag af 23 Aars Erfaring. Det 
er en stor Bombertype med en Spændvidde 
paa 52 m. Delllle Type er nærmest boome
rangformet. 

Den anden haleløse Type er Chance 
Vanght's XF5U-l, og denne Type har 
Form som en Trekant. Den er turbinedre• 
vet, og man regner med, at dens Fart kom
mer op paa 880 km/T. 

Undersøgels 0 r 
vedrørende Atomenergiens Anvendelse 

I Flyvemaskiner 

Den amerikanske Hærs Luftvaaben har 
indledet et Samarbejde med Manhattan En
gineering District og De Forenede Staters 
Flyvemotorindustri for at løse Problemet 
cm Anvendelsen af Atomenergien som Diiv
kraft i Flyvemaskiner. Fairchild Engine and 
Airplane Corp i New York skal lede Under
søgelserne, og Firmaet arbejder i nøje Kon
takt med mange andre Motorfirmaer. 



3 glimrende Bøger om 

FLYVE.MASKINER OG FREMTIDENS LUFTFART 
Bendt Rom: 

DER El( CHANCER I LUFTEN 

Den kendte Flyvepioner Bendt Rom 
fortæller I denne fængslende og ak
tuelle Bog om Fremtidens flyvning 
og om alle de Maader, hvorpaa der 
kan tjenes Penge I Verdensluftfarten 
I Dag og I Morgen. Og han over
driver ikke, naar han forudsiger den 
eksplosive Udvikling af Luftfarten, 
som vi i Dag kun staar ved Indled
ningen til. Bogen indeholder Realite
ter og er samtidig en Appel til dansk 
Ungdom om at blive Dus med flyv
ningen og se den som et Erhverv 
med de helt store fremtidsmuligheder. 
Gennemillustreret med Tegninger og 
glimrende fotografier. 
Kr. 12.50 kart. 

Harald Martin: 
FLYVEMASKINEN 

Denne statelige Bog er helt he111get 
den moderne I-lyvemaskine og dens 
Anvendelse I Krig og Frl'd. Den for
tæller udførligt om de moderne fly
veplaners Opbygning paa Basis af 
Krigsaarenes Erfaringer og den er 
gennemillustreret med moderne foto
grafier. - Der er Kapitler om, hvor
dan man bliver flyver, og hvad der 
kræves for at opnaa de forskellige 
flyvercertilika1er, om den vældige Or
ganisation, der er nødvendig for Nu
tidens og fremtidens absolutte Sam
færdselsmiddel Nr. I, og den redegør 
nøje for alle de nye Opfindelser, som 
s~aber Tryghed og Bekvemmelighed 
under flyvningen . Den er virkelig 
Bogen om Flyvemaskinen I 
Kr. 12.50 kart. 

Tryde og Clauson-l<aas: 
A TLANTERHAVS-FLYVNINGER, 

I Dag betragter vi det som en Selv
følgelighed, at vi kan sætte os I en 
Luksu~flyvemasklne, en • Skymaster• 
med al tænkelig raffineret Komfort, 
og tilbagelægge Turen over • Dam
men• paa mindre end et Døgn, men 
det Overmaal af Mod, Dristighed, 
Energi og Udholdenhed, det har ko
stet at naa s~a langt, tænker kun faa 
paa. Mange Pionerer har sat Livet til. 
Mange har set et helt Livs Arbejde 
og store økonomiske Ofre gaa tabt 
paa faa Sekunder. Det er alt dette, 
forudsætningen for vore Dages At
lanterhavstralik, denne interessante 
Bog fortæller om. 
Kr. 12.50 kart. 

Alle 3 Bøger i smukt Bogskabsbind: Kr. 37.50 
Stort format: 21 x 29 cm 

Bestillingskupon til 
CARIT ANDBRSBNS PORLAO 

Vesterbrogade 20, København V. 

Send Kuponen 

i Dagl · 

I) Undertegnede køber herved paa sædv. Ratebetingelser, saaledes at 
Ejendomsretten først overgaar til mig, naar sidste Rate er betalt: 
.Der er Chancer I Luften•, .Flyvemaskinen• og .Atlanterhavs
flyvninger• kartonn. til en samlet Pris Kr. 37 50, der betales med 
Kr. 7.50 ved Modt. og Restheløbet i 5 mdl Rater å Kr. 6.00. 

Udbetaling: Kr. 7.50 

Rate pr. Md. Kr. 6.00 
2) Bøgerne ønskes tilsendt pr. kontant Kr. 37 50 I Efterkrav. 

Streg over, hvad Ikke ønskes. 

Fulde Navn: ____________________ _ 

Stilling : _____________________ _ 

Postadresse: 
Ønskes leveret gennem B011handler 1 
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Dougla1 DC-6, 

DC-6 TIL DANMARI{ 
I 194 7 vll SAS's Flaade blive udvidet med 7 DC-6 - to danske, to norske og tre svenske 

D EN nye Luftliner Douglas DC-6 er en 
di rckte Efterkommer af den berømte 

Skymaster. Den var i Luften for første 
Gnng i Februar 1946 under den militære 
Dctcgnelse XC-112, og efter adskillige vel· 
lykkede Prøveflyvninger er Serieproduktio
nen af den civile Version nu i fuld Gang. 

DC-6 ligner i det udvendige Skymnstercn 
meget, men den er 2,18 m længere, 0,5 m 
højere og 4.990 kg tungere end sin FClrgæn· 
ger. Den mest bemærkelsesværdige Forskel 
mellem de to Luftfartøjer er den, at DC-6 
er udstyret med tryktæt Kabine, der tilln.
der den at flyve i en Højde paa 5,790 m. 
Hvad Præstationerne angaar, er Stigeevnen 
forbedret mrd ca. 50 pCt., og TophØjden 
forøget med ca. 1.500 m, idet DC•fi kan !ltigc 
til godt og vel 8.000 m. Den kan medføre 
otte Passagerer mere end Skymastereu, nem
lig 52. Ved et særligt Arrangement kan Ka
binen indrettes med Plads til 08 Passage
rer. Besætningen er paa 5 Mand. 

Den nye Dougln.s Luftliner er et lavvin
get :Metalmonoplan med indtrækkeligt, tre
hjulet Understel og enkelt Halefinne og 
Sidcror. PassagerRæderne er anbragt to og 
to paa hver Side af Midtergangen. Den kan 
indrettes med Køjepladser til Natfl.vvning 
og har i saa Fald Plads til 26 liggende Pas• 
sageær. Den er meget luksnØRt ucl:-1t,vret, og 
der er i saa Henseende navnlig taget Hen
syn til de kvindelige Pasimgerer. 

Trykket indvendig i Kabinen holdeR ved
lige af to af hinanden uafhængigt arbejden
de Kornpres11orer, der bliver drevet af de to 
udvendige Motorer. Flaps, Understel, det 
styrbare Næsehjul, Bremser og Vi11dm•11vi
skere betjenes hydraulisk, idet to motor
drevne Pumper vedligclwldl'r et Tryk paa 
2.100 kg pr. cm•. Som Reserve findes en 
Hanndpumpe. 

Ved 190 km/T kan det trel1,inlede Under
stel trækkes ind pna 12 Sekunder og sænkes 
pna 30 Sekunder. HovcdunderstelAhenene er 
hver forsynet med to Hjul, mens der kun er 
eet Hjul i NæRen. De fem Hjul hnr tilsnm
men en Brrøringsflnrle med Jordrn pnn 
6.800 em•. Ved en Fuldvægt paa 38.094 kg 
svarer dette til et Tryk paa 5,6 kg pr. cm• i 
Hjulenes BerØringHflader. 

Fire 350 Amp 30 Volt Generatorer leverer 
Strøm til de elektriske Anlæg gennem to 12 
Volt 88 Amp-Timers Bnttcl'ier. Foruden lta
dioen, Lys, Radar, l'ropellerne o. s. v. er 
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Gællerne paa Motorskærmene og Oliekøler
jalousierne elektrisk bet,iente. 

Der findes seks Nødudgange (tre pua hver 
Side af Kroppen), og der er sørget for et 
godt Ildslukningssystem. ' 

Der er anbragt fire BrændHtoftanke i 
Bæreplanets Midterstykke og een i hvert 
Plan. Af disse seks Tanke kan de to hver 
rumme 2.773 1, to nimmer hver 2.:150 1 og 
to rummer hver 1.903 1, ialt 14.0:i2 Lit.er 
BrændRtof. Smøreolien til Motorerne rummes 
i fire Tanke (i Motorcellerne), der hver inde· 
holder 195 Liter. 

DC-6 er udstyret med fire Pratt & Whit· 
ney 18 cyl. luftkØlede Stjernemotor1•r hver 
pna 2.100 HK ved 2.800 O;Min. i Starten. 
Propellerne er trebladede, h<'lt .fløjlhare 
Curtiss Elel'tric eller Hamilton Staudard IIy
dromatie Propeller. 

Luftfartøjets Flyvehastighed er 480 km/T 
i 7.250 m ved Anvendelse af 1.100 TIK 1,r. 
Motor og en Fuldvægt paa 37.000 kg. 'l'al
lrne med Hensyn til Brændstofmængde, s1>m 
er nævnt oven for, gwlder StandardudHtyret, 
og de svarer til en Flyvestrækning pna ca. 
4.290 km. DC-6 kan dog belastes med en 
Brændstofmængde paa 28.360 Liter og hn.r 
i sna Tilfælde en Flyvestrækning paa ca. 
S.460 km. 

Luftfartøjets Øvrige Data er: Spændvidde 
35,8 m, Lænll,'de 30,(i8 m, lIØjde 8,66 m og 
Planareal 135,35 m'. Den største Hastighed 
er 534 km/T i (i 7.260 m), og den normale 
Marchhastighed er 445 krn/ T (ved Anvendel
se af 60 pCt. Motorkraft). 

.Alle de Erfaringer, som er 'indhøstet gen
nem mange Millioners Flyvning mPd Typen 
Skymaster, er kommet DC-6 til" gode, bande 
med Hensyn til Konstruktion, teknisk Ind
retning og Kabineudstyr. Selve Metallet, der 
e1· anvendt til Luftfartøjets Konstruktion, 
er stærkere og lettere end de hidtil unvenrl· 
te Aluminiumsleg_eringer; dets tekniske Be
tcgnelsa er 758. Lydisoleringen er fØl'llte
klnsses; overalt, hvor det har miret muligt, 
er der anvendt brandsikkert Materiale; An
ordningen til Forhindring af Isdnunelset· er 
meget effektiv, bande for Planernes og Pro
pellernes Vedkommende, og Kabinen er url
styret saa praktisk og elegant, som det 
overhovedet er muligt. Det burde næsten 
være overflødigt at sige, at Førerrummet er 
rigeligt dimensioneret, og at Besætningen 
har, alle de nyeste Instrumenter og andre 
tekniske Hjælpemidler til deres Raadighed. 

Paa Flugt 
til England 
i 1943 

* 

Løjtnant Perch, 
Esbjerg. 

KASTRUP LUFTIIA VN har haft Besøg 
af den kendte Flyver LØjtnn.nt Perch 

fra Esbjerg Flyveskole. Perch har nu ilp· 
rettet sin egen Flyveskole i Esbjerg, men 
hans Oplevelsed under Krigen er ikke helt 
almindelige, og FLYV benyttede Lejlighe
den til en lille Samtale. 

- Ja, jeg har lige været i England og 
hentet min gode, gamle Tiger·Moth hjem. 
Det var den samme, som jeg fløj derover 
med i 'slutningen af Oktober 1943. 

Løjtnant Perch havde maattet demontere 
sin Maskine; det forlangte Tyskerne, og de 
havde ydermere taget Magneten ud og reg• 
nede derfor ikke med, at den var i Stn.nd 
til at flyve. Pereh 's gode Ven, Mekaniker 
Petersen fra Esbjerg, havde dog sørget for, 
at en ekstra Mngnet var til Stede, og Nat
ten til den 19' Oktober gjorde man i al 
Stilhed Todækkeren klar. For at ikke Ty
skerne skulde fatte nogen Mistankei havde 
man stillet nogle Mursten op under Krop· 
pen, saa det saa ud, som om den vat klod• 
set op. Planerne og Propellen mnatte heller 
ikke være monteret, og i Løbet af Natten 
skulde det hele ordnes. 

Fra sit Dækarbejde paa den tyske Flyve
plads - Perch var tilsluttet den berømte 
Ørum-Gruppe - havde han Adgang til a.t 
tage Benzin med sig hjem hver Aften, og i 
de tidlige Morgentimer blev Hovedtatik og 
Ekstratank fyldt op med Tyskernes egen 
Benzin. Maskinen blev iØvrigt fyldt med 
Papirer og Tegninger af Befæstningsanlæ
gene pna den jyske Vestkyst. Det var til 
Brug for de Allierede. 

Det var meget spændende Minutter, for
tæller Flyvechef Perch, da vi kørte Maski
nen ud af Træskuret. Der var til Stadiglied 
Politikontrol med, hvad vi foretog os paa 
Værkstedet, saa det var bare med at øk)'hde 
sig. 

Jeg startede fra en Markstrækning, 4g 
mine Medhjælpere maatte ud med Jern
sakse for at klippe Hegnspigtraaden i Styk
ker, men i Luften kom jeg da, og jeg 
uanede ogsaa uden Uheld over til detl engel• 
ske Kyst. 

- Hvorledes blev De modtaget derovref 
- Ja, jeg vilde jo gerne have va!fei ind 

i Royal Airforee, men det lykkedes ikke P.aa 
det Tidspunkt, og saa virkede jeg 1111U4r 
Krigen som Chauffør. 

- Hvad vil De nuf 
- Ja, jeg haaber jo at faa rigtig Gartg 

i min Flyveskole, saa det skal nok gaa, 
slutter Perch. 

wfng, 



DEN 

to li1i•10I Wa}la1er 2 Brts10I He,cules Motorer), som 
anvendes paa Ruten mellem London og Kanal Øerne. 

Luftbefordring over ~ortere Afstande 
Hastighed er ikke den eneste Fordel, som Lufttransporten byder paa, og 
det er ikke givet, at alle Luftruters Betydning udelukkende er afhængig af 
Antallet af Kilometer. 

Paa mange Ruter er Evnen til at kunne medføre Passagerer under be
kvemme Forhold og Muligheden for at kunne befordre store Godsmængder, 
af stort Volumen, over forholdsvis korte Afstande, tilstrækkelig tillokkende 
for Rejsende og Fragtkunder til at sikre en meget stor Trafik. 

Foruden at kunne levere meget hurtige Langdistance-Luftlinere, sørger 
britiske Flyvemaskinefabrikker ogsaa for at hjælpe denne vigtige Gren af 
Lufttransporten ved at bygge en Række Luftfartøjer, der er specielt konstru
eret til økonomisk Drift. 

BRITISKE FLYVEMASKINEINDUSTRI 
MEDDELELSE FRA THE SOCIETY OF BRITISH AIRCRAFT CONSTRUCTORS, LONDON, ENGLAND 
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En Ha1tlnga under Demonstratlon1flyvnlng med de to Motorer l højre Side atoppet og Propellerne fløjlet. 

Høndley Page 
Hermes Høsllngs 

Ilandlcy Page's store, nye Trafilcluftfar
tpj har to Typebetegnelser. Den civile Ver
sion lcaldes Ilermes, og det militære Trans
portl11ftfartpj 1.aldes Ilastings. Jlermes fin
de.~ i tre D dg aver: I, II og III, hvis B,Grc
plancr i alle tre 1'ilfælde har samme Spænd
vidde, nemlig 34,44 m. Derimod har Iler
mes I en 1cortere Krop (1!5 m), hvorimod 
Ilermes II og III har en Kroplængde paa 
t 9,1 m. Ilermes I har Plads til 34 Passage• 
rer, men den 1can indrettes til at rnmme 
indtil 50 Passagerer. Den er udstyret 111011 

fire 1675 HK Bristol Ilercules Motorer, og 
den har en Marchhastighed (i 6.800 m) paa 
480 1cm;T. 

Ilermcs II og Hermes III har so1n tør 
nævnt den samme Kropstørrelse, 1nen Iler
mes II er indrettet med Plads til se Passa· 
gerer, hvorimod Ilermes III har Plads til 
64 Passagerer. 

WACO ARISTOCRAFT 
Det amerikanske Flyvemaskinefirma 

W .dCO, der er kendt for sine Sports flyve
maskinetyper og Transportglideplaner (mi
der Krigen), har bygget en ny, firesædet 
Privatflyvemaskine, som hedder Waco Ari
stocraft. Det er et bpjvinget Monoplan med 
indtrælclceli,qt, trehjulet Understel, og ,!et 
har Propellen anbragt helt agterude i Kro;i
pen. Kabinen er elegant •11dstyret, og bagvrd 
denne findes et ret stort Bagagerum. II.ele 
Styringen ligger i Rattet; drejes dette til 
hpjre eller venstre, svinger og krænger 
Luftfartøjet henholdsvis til hpjre og ven
stre, og træk1,er man Rattet til sig eller 
slmbber det frem, stiger eller synker dl't 
spindsilcre Luftfartpj. 

Det er 11dstyret med en e15 IIK luftlcplet 
J?ranklin Motor. Største Ilastighed ,ied Jor
den er 1!46 lcm/T, Marchhastighed 1Jl'd Jor
den fJ16 lcm/T. Længste Flyvestræknintl 
med 300 l Benain 965 km. 

»Boeing-Famille« 1946. Fra venstre: B-17 Flylng Fortren, B-19 Superfortreu og XC 0 97 militært 
Transportluftfartøj, en Søster tll Stratocrul•eren, 

N~T FRJI 
Ved Køpf, 

Waco Arlstocraft Prlvatflyvemaaklne med Plad 

BOEING 
GENNEM 30 AAR 

For 30 Åar siden byggede William E. 
Boeing sin første Flyvemaskine; den havde 
en største Hastighed paa 120 km/T, den 
1.,mdc rumme 2 Personer, dens Flyvestræk
ning vnr 500 km, og den havde en Motor 
paa 120 HK. Firmaets Stratocruisere, der 
bygges i Dag, har en samlet Motorydelse 
paa H.000 HK, deres Hastighed ligger imel
lem 480 og 560 km/T, og deres Flyvestræk
ning er 6. 700 km. 

Her or et Par Data fra Boeing-Firmaets 
Historie: 

19fJ0. Boeing B-1 (Flyvebaad) er den før
ste Flyvemaskine, der anvendes til Postflyv
ning i U.S.Å. (Fra Seattle til Victoria i Ca
nada). 

191!7. l\Ied Typen Boeing 40-Å foretages 
de fØrsto transkontinentale Post- og Pass:i.· 
gerflyvningcr paa. Ruten Chicago-San 
Francisco; endvidere foretages de første re
gelmæssige Natflyvninger. 

Det er kun en enkelt Mand• Job at laot, 
Prlvatflyvema1klne. Hele Arbejdet beata 

mell, 



E VERDEN 
FoHmønn 

·opellen er anbragt agterude paa Kroppen. 

19118. Fra en Boeing 40-B foretages de 
første vellykkede Radiotelefonforbindelser 
fra Maskine til Jord og omvendt. 

1930. Boeing bygger sit første moderne 
Monoplan til Transportbrug; d. v. s. et lav• 
vinget, Helmetalmonoplan med indtrække
ligt Understel (Monomail). 

1931. Den første Serieproduktion af Hel• 
metal, tomotorede Bombere med indtrække• 
ligt Understel paabegyndes. 

1935. Den første firemotorede Bomber 
(et Meto.lmonoplan) Model 299, For!Øbere11 
for den berømte Flyvende Fæstning B-1'7, 
sættes i Produktion. 

1939. Den første Trafikflyvemaskine til 
Flyvning i store Højder, Boeing Stratoliner, 
bliver bygget. 

19418. Boeing B-29 Superfortress afleveres 
fra Fabrikken. Det var den Type, der blev 
Hovedvaa.benet i Krigen mod Japan. 

1944. Boeing XC-97, den første toetages 
'rransportfly\'emaskine til Højdeflyvning, 
sættes i Produktion. 

I Kroppen paa North Amerlcan's NAvlon 
Bolte. Produktionen af NAvlon er paa 

igen. 

En kanaoltkbygget DC-4 M med Rolla-Royce Mo,orer. 

BOEING 
STRATOFREIGHTER 

Boeings nye Fragtflyvemaskine, Typen 
Stratofreighter, er en Søsterflyvemaskine til 
80-sædede Boeing Stratocruiser. Strato· 
freighter'en er indrettet med to Dæk, og 
den kan medføre en største Last paa 18,600 
kg. Den Plads, der er til Raadiglied for 
Fragten,• er paa 17 4 m'. Luftfartøjets Fuld· 
vægt er 67½ Tons, og det er udstyret med 
fire Pratt & Whitney Wasp Major Motorer 
hver paa 3.500 HK. (firebladede Curtiss 
elektriek stilbare og flØjlbare Propeller). Ha
stigheden er 480- 560 km/T. 

Kroppen har fire Lastrum, hvoraf de tre 
er paa det underste Dæk. Lastningen af alle 
fire Rum kan foregaa samtidigt, da de hver 

har sin Luge. Det Øverste Dæk har en Læng
de paa 2313 m. Lastningen af det øverste 
Dæk foregaar gennem nogle store Luger 
helt agterude i Kroppen, hvor der er an· 
bragt en elektrisk Kran. 

Det er Hensigten at udstyre Stratofreigh
ter'en med et moderne Køle• og Varmean· 
læg, der automatisk kan holde en bestemt 
Temperatur vedlige i hver af de fire Last
rum. Hvis Luftfartøjet f. Eks. skal med
føre en saa forskelligartet Last som Blom
ster, Grøntsager, Levnedsmidler og levende 
Fragt, saa vil det være muligt at holde en 
1 il Formaalet passende Temperatur i hver 
enkelt Lastrum. 

Efter Fabrikkens Opgivelser skal Strato
freighter'en være saa billig i Drift, at Ud· 
gifterne pr. befordret Ton-Kilometer Fragt 
ikke beløber sig til mere end 12 Øre. 

Boeing Stratofrelghter med 4 Lattrum paa lait 174 m•, 



BOEING I DAG 
Firmaets Virksomhed i Dag omfatter 

Bygningen af Typerne Stratocruiser, Boeing 
417, YC-97 til militære Transporter, B-50 
Superfortress samt Eksperimentering med 
Bygningen af det reaktordrevne Bombeluft
fartøj XB-47 og styrede, raketdrevne Bom
ber. 

Fairey Firefly 
paa haarde Prøver 

Fairey Firefly MK IV, som er udstyret 
med en Rolls-Royce Griffen 74 Motor, har 
gennemgaaet nogle meget krævende Flyve
prøver under Forhold, hvor den udvendige 
Lufttemperatur var meget høj, og baatle 
Luftfartøjet og Motoren har bestnaet disse 
Prøver med Glans. Luftfartøjet blev via 
Malta og Cairo fløjet til Irnk, hvor PrØ· 
verne fandt Sted, idet man vilde undersøge, 
hvad Luftfartøjet kunde taalo under Flyv
ning,n· ved de meget høje TemperaturPr, 
soni forefindes i I1•ak i de varmeste Som
mermaaneder. 

Den sværeste Prø,·c var en Kørsel paa 
Jorden i 45 Minutter (med 1200 Omdrejnin
ger paa Motoren). Luftens Temperatur ved 
Jorden var under denne Prøve 40° C. Den 
vædskekølede Griffen Motor holdt hele Ti
den en Temperatur paa 125° C. Luftfartøjet 
blev ogsan. prøvet under en Flyvning paa 
Maksimum-Omdrejninger (2750); et Miunt 
oftcr Starten var Køletemperaturen nede 
paa 113 • C, og efter at være steget til 3700 
m, var den kun 101° C. 

11merlkønsk LuffHner 
med engelske Moforer 

Det kanadiske Firma Canadair Ltd. har 
bygget nogle Douglas DC-4M til Trans-Ca
nada Air Lines, og det første af disse Luft
fartøjer er blevet udstyret med fire Rolls
Royce Merlin 620 Motorer. Det har fore
taget en vellykket Prøveflyvning fra Mon
trcal til Kalifornien via Vancouver, en 
Strækning pan. 3840 km. Til denne lange 
Tur var Luftfartøjet fY.ldt op med 13.635 1 
Benzin og kom derved op paa en Fuldvægt 
paa over 33 Tons. 

Rolls-Royce Motorernes 7000 HK giver 
Luftfartøjet en største Marchhastighed paa 
520 km/T, en TophØjde pn.a 8.540 m, en 
Flyvestrækning paa 5600 km og en Laste
evne paa 5 Tons. 

Forsidebilledet: 
Klar til Baandsla.rl ved Modelflyvernes 

Sommerlejr. 

* 
NYHEDER FRA 

SVERIGE 
l:lvenskn Aeroplan Aktiebolaget i Lin

k!iping Iiar paabegyndt Serieproduktionen 
af den nye Sportsmaskine SAAJ3-91 Safir. 
Inden for den nærmeste Fremtid paatænker 
den kendte svenske Sportsflyvcr Direktør 
G!ista Frnenkcl at starte en .Flyvning Eu
ropa rundt med et Plan af denne Type. 

* 
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Fairey firefly MK IV, som anvendes af den eng-=-lsko Ftaade, er udstyret med en Rolls-Royca 
Grlffon Motor, 

Oberstløjtnant i det svenske Luftvaaben 
Stig Wennerstri:im er nylig hjemkommet :fra 
en Studierejse i Ruslnnd, hvor han bl. a. 
fik Lejlighed til at overvære Flyveopvis
ningen paa Tusjynoflyvepladseu den 18' 
August. Efter Hjemkomsten udtalte han til 
Pressen, at de russiske Piloters Uddannelse 
fuldt staar paa Højde med Vestmagternes, 
hvad en Opvisning i avancerad Flyvning 
gav tydeligt Bevis for. Med Hensyn til 
Reaktionsplaner har Russerne fremstillet 
baade Jagere og Angrebsmaskiner samt en 
J"agertype, der er forsynet dels med almin
delig propellerdreven Motor og dels med 
Raketanordning for at Øge Accelerationen. 
Stig Wennerstriim har nylig udgivet en 
Bog, som har vakt stor Opmærksomhed 
inden for svenske Flyverkredse. Bogen om
handler Luftkrigens Problemer og de nyeste 
Opfindelser saasom Atombomben, Radar, 
Raketvaaben m. m., ligesom den giver et 
Rtrategisk Fremtidsperspektiv for Smaasta
ternes Chancer under et eventuelt Stormagts• 
overfald. En Bog, som absolut er værd at 
læse for enhver flyveinteresseret og et glim-

rende Vaaben for enhver, som er imod 
»Hvad kan det nyttec-Politiken. 

* 
Svenska Flygmot'orbolaget i Trollhattan 

skal i nær Fremtid paabegynde en Produk
tion af Dieselmotorer for Volvo, ligesom 
SAAB i Linki:iping paabegynder en Bil
produktion samtidig med deres Produktion 
af SAAB-Safir og SAAB-Scania for at 
kuune beskæftige den store Stab af Tek
nikere og Arbejdere, som Krigstiden for
drnde. 

* 
Bofors Fabriken skal i Løbet af kort Tid 

paabegynde Fremstillingen af Raketvaabcn 
for det svenske Luftvaabens Regning. Et 
Prøveeksemplar forevises for første Gang 
ved de store Flyveopvisninger ved Karls
borg, hvor det viste sig meget effektivt ved 
Nedkæmpning af Markstridskræfter. 

IL V. Z. 

Helikopter-Formation, Lal Artiklen Side 290 om Hallkop,ere paa Hawaii. 



VERDENS HASTIGHEDS REl{ORD 

Gloster Meteor 
reaktordrevet med 

ROLLS·ROYCE 
DERWENT V 

Nu er første Bind af det store Værk 

f LY V E B O G E N udkommet 

Følgende Eksperter er Medarbefdere ved Bogen: 

Civilingeniør C. C. Beckmann, Luftfartsinspektør Sven Aage 
Dalbro, Civilingeniør Børge 0. Brix, Overingeniør M. P. Eskild
sen, Civilingeniør Olav Coln, Kommunelærer Knud Flensted
Jensen, Civilingeniør Steen Ethelbcrg, Fru Harriet Førslev, Ci
vilingeniør S. Jaensson, Direktør Knud Gregersen, Civilingeniør 
C. Holten Lund, Luftrartslngeniør Ejvind. Møller Hansen, Civil
ingeniør Vagn Prytz, Kaptajn H. Herschend, Luftkaptajn Holger 
Kierkegaard, Reklamechef Per Kringelbach, Afdelingschef Arne 
Krog, Direktør Knud Lybye, Overlæge Helge Smlth, Redaktør 
Kai Berg Madsen, Luftfartsinspektør V. G. Mosdal, Flyveleder 
Gerhard Nielsen, Direktør Helge Petersen, Redaktør Jørgen 
Sandvad, Redaktør Leif B. Hendil, Ingeniør Per Weishaupt, Di
rektør Max Westphall. 

FLYVEBOGEN vil foreligge komplet I to smukt indbundne 
Bind, hvoraf første Bind leveres straks og andet Bind antagelig 
i Januar 1947. 

Oplaget er begrænset, vi tilraader derfor FLYV's Læsere 
straks at indsende Bestillingssedlen saaledes, at Værkets Le
vering paa Forhaand er sikret. 

Prisen bliver 125 Kr. for begge Bind. Hvert Bind bliver 

redigeret af Kaptajn John Foltmann. 

paa ca. 600 Sider, og Billedstoffet er for Størstedelen nye, hid
til Ikke offentliggjorte Fotografier. 

Leveringen kan ske paa lempelige Ratevllkaar. 

Knud Rasmussens Boghandel 
Vesterbrogade --60 . København V. 

Telf. C. 3955 . 2755 

--- BESTILLINGS-KUPON 
Til KNUD RASMUSSENS BOGHANDEL 

Vesterbrogade 60 . København V. 

Paa sædvanlige Ratebetalings-Vilkaar bestiller Underteg
nede, der er fyldt 21 Aar, herved John Foltmann: FLYVE
BOGEN I/II, ib. Pris 125 Kr. Ved Modtagelsen betaler 
jeg 25 Kr. Restbeløbet I maanedlige Rater å 10 Kr. Jeg er 
indforstaaet med, at Ejendomsretten først overgaar til mig, 
naar hele Beløbet er betalt. 

Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

11 
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FLYV præsenterer TUE SCHWEIZER SGU 1-19 

Schweltzer SGU 1-19 kommer Ikke, oom det maaske kan lyde, fra Schweiz, 
men er et af de Overgangsplaner, der er 1tærkt anvendt af amerikanske 
Svaveflvvere. Typen fra Schweizer Alrcraft Corp. I 1:lmlra. N. Y •• er be• 
regnet dl delvla at b tlve bygget I Klubberne. Krop og Rorpartl er af Staal• 
rør og Letmetal og leverea •ammen med Beslag o. I. af Fabrikken. Planerne 

er I Trækonotruktlon og bygges af Klubben •elv. BJælkerne leveres dog far
dige komplet med Beslag monterede. l:n Del af Kroppen• Udformning, ved 
HJalp af Trælloter. foretage• llgeledeo I Klubben. - SGU 1-19 har følgende 
Dara : Længde 6,28 m, Spv. 11,17 m, Planar•al 15,35 m•, T. Vagt 145 kg, Max. 
Fart 210 km/T, Stall. Fart 45 km/T, Glldevlnkel I :17, Synkehutlgh. 0,91 m/Sek. 

Resultaterne af 
Flyvedagens Svæve
flyvekonkurrencer 

1946 

S OM bekendt har der af >Dansk Svæve
flyver Union« i Tiden fra den 14. Juli 

til den 15. September d. A. været afholdt 
landsomfattende Konkurrencer i Varigheds, 
Højde- og Distanceflyvning. Vi har da og
so.o. i Sommerens Løb faaet Meddelelse om 
mango - efter danske Forhold - udmær
kede Præstationer inden for disse tre Dis
cipliner. Vi bringer her det samlede Resul
tat af Konkurrencen. 

KLASSE I. Varighedsflyvning med Over
gangsplan: 

Nr.1. Aarhus Svæveflyveklub. 
Sammenlagt Tid paa de 5 bedste 
Flyvninger: 
15 Timer 34 Minutter. 

Nr. 2. >Aviatorc, Aalborg. 
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Sammenlagt Tid paa do 5 bedste 
Flyvninger: 
3 Timer 14 Minutter. 

Oversigtstegning af SGU 1-19. 

Bedste Enkeltpræstation i denne Klasse: 

Harald Wermuth Jensen paa Turen fra. 
Tirstntp til Silkeborg d. 21. Aug. Turen 
varede 4 Timer 27 Minutter og blov fore
taget med Unionens Plan OY-DUX. 

KLASSE Ia. Varighedsflyvning med Skole 
glicler: 

Nr. 1. Roskilde Svæveflyveklub. 
Sammenlagt Tid pa.a. de 5 bedste 
Flyvninger: 
36 Minutter 13 Sek. 

Nr. 2. POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE: 
21 Minutter 17 Sek. 

Nr. 3. Ringsted Svæveflyveklub. 
16 Min. 55 Sek. 

Bedste Enkeltpræstation: 

Poul Mortensen, Roskilde. Den 11. Aug. 
d. A. med Skoleglideren S.G. 38 OY-73. 8 
Min. 31 Sek. 

KLASSE III. Højdevindingskonkurrence: 

Nr. 1. Aarhus Svæveflyveklub. 
Sammenlagt Højdevinding pa.a. de_ 5 
bedste Flyvninger: 
8130 m. 

Nr. 2. POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE: 
3050 m. 

Bedste Enkeltpræstation: 

Harald Wermuth Jensen med en Højde
vinding pa.a. 2910 m den I. September 1946 
med Svæveplanet OY-90 (G.B.IIb), 

KLASSE III. Strækflyvningskonkurrence: 

Nr. 1. Aarhus Svæveflyveklub. 
Sammenlagt Distance: 91,1 km (2 
Flyvninger). 
Bedste Enkeltpræstation: 
Harald Wermuth Jensen den 21. Au
gust 1946. 
Startsted: Tirstrup. 
Landingssted: Silkeborg. 
Distance: 65,1 km. 
Flyvetid: 4 Timer 27 Minutter. 

Der er ikke andre Klubber, der har del
taget i denne Klasse. 



gUfflSb g"Jh. paa dansk SvæveØyvning 

Fra lnnruktørleJren I V•rløse: Birger N1luon I Sam ca le med Unionen• s~kretær, Ing. Eckert, og 
Kapt. A. H. Jørgenaen, der 1labte Svaveplaner med KZ Ill. 

Den svenske Svæveflyverinstrukt.Ør 
BIRGER NILSSON, som ledede 
Svæveflyverunionens InstruktØrlejr i 
den forgangne Sommer, fremsætter 
sit Syn paa danske Svæveflyvefor
hold. 

D ET er ofte pointeret i FLYV's Spalter, 
at dansk Svæveflyvning stagnerer. 

Der savnes Fremsyn, og vel tilrettelagte 
Planer for Fremtiden. Pessimismen er for 
fremherskende, det store Skræmmebillede 
som stadig males op, er Materiale- og 
Pengemangel. 

Derfor er det interessant at høre en Utl
lændings Syn paa dansk Svæveflyvning af 
idag, og dobbelt interessant fordi det fal
der ganske godt sammen med visse danske 
Udtalelser. 

Birger Nilsson: 
>Jeg undrer mig over, at den danske Svæ

veflyvning, som nu i to Sæsoner har kunnet 
udfolde sig frit, ikke er kommet længere 
end vi var i Sverige før Krigen. Jeg ved 
godt, der er mange Besværligheder at kæm 
pe med, men en Del Danskere har jo bl. a. 
i Sverige haft Lejlighed til at lære og faa 
Del i de Erfaringer, vi i Sverige har kæm
pet os frem til. 

Tro ikke, at den Hjælp svensk Svæveflyv
ning har modtaget, er kommet dumpende 
ned fra Himlen, som Appelsinen i Aladdins 
Turban. Hverken Staten, Firmaer eller Pri
vatpersoner, gaar rundt med en Lup, for at 
finde Steder at blive af med deres Penge. 
UdRpillot ligger naturligvis hos Svævefly
verne selv. 

Det er heller ikke nok bare at søge Støtte 
t;il Svæveflyvningen i al Almindelighed. 
Først maa ma.n udarbtijde en Plan, f. Eks. 
for to Aar, og skabe Tillid til Planen gen
nem Indsats og ikke kun ved store Ord. 
Naar dette absolut nødvendige Grundlag er 
skabt, kan man gaa igang med Gennem
førelsen af Planen, herunder at skaffe de 
nødvendige Penge. 

Det vil altid være muligt at skaffe Penge 

til en saadan veltilrettelagt Plans Gennnem
fØrelse ! I! - men det kræver som sagt en 
Indsats, Optimisme og Gaapaamod. 

Svensk Svæveflyvnings Fremtrængen, mod 
hvad der er naaet til i Dag, skyldes ikke 
at Staten og andre Instanser, kom og slog 
os kammeratligt paa Skulderen, og sagde -
nu skal vi hjælpe jer at skabe en Svæve
flyvning af Format. 

Næh - det var fremsynede Mænd inden
for vore Rækker, der gennem først at ordne 
de interne Forhold, med en Udvidelse for 
Øje saa et Grundlag var skabt, - og der
næst at henvende sig til det rette Forum, 
med et kraftfuldt og veltilrettelagt Forslag 
- svensk Svæveflyvning kan takke for sin 
Fremgang. 

Det nytter ikke meget at lave forskel
lige Arrangementer, fra Tid til anden, 
mere eller mindre tilfældigt. Det Danskerne 
efter min Opfattelse savner, er netop Pla
ner med længere Sigt, saa der er en fa3t 
Ramme om det hele, og noget at arbejde 
hen imod. 

Se efter andre, som maaske ikke helt kan 
sidestilles med danske Forhold, men hvor 
Paralleller ialtfald kan drages. Czekoslo
vakiet, kan staa som et glimrende Forbil
lede. De har lagt en fast Plan for Genop
bygningen af deres Svæveflyvning, med 
visse Terminer, - som bliver overholdt!! og 
er allerede kommet et langt Stykke frem. 

Danmark har alle Chancer for at blive 
et Svæveflyver-Eldorado. Jeg har efter In
struktørlejren været rundt i det meste af 
Danmark og maa sige, at alle Betingelser 
for Svæveflyvning er tilRtede. Danmark er 
faktisk en stor Flyveplads, der findes knap 
en Plet, hvor et Svæveplan ikke kan lande. 
Hvad Skræntflyvning angaar, har I LØn
strup som er glimrende egnet til saavel Cer
tifikatprøver, som 5 Timers Prøyen til 
Sølv C. 

En dansk Svæveflyver som har faaet sit 
S Certifikat, kan umiddelbart >sparkes« 
bort fra Pladsen paa Strækflyvning - han 
skal nok finde et Sted at komme ned!! 

I man bort fra de evindelige Spilstarter, 
med et Par mere eller mindre tilfældige 
Kurver, og saa ned og lande - som llr 
dansk Svæveflyvning af idag. Det er Ud
dannelse, men har intet tilfælles med Svæve
flyvning. 

InstruktØrspØrgsmaalet er ogsaa vigtigt 
for Danmark, her skal tages fat med en fast 
Haand. - Efter >C«, faar Svæveflyverne 
Lov til at tumle sig efter eget Forgodt
befindende, uden nogen Instruktion - og 
kommer derfor ikke videre! 

Instruktørerne er en Side af Sagen, der 
helt anderledets skal tages fat paa. Man 
skaber ikke saadanne i en to Ugers Lejr. I 
Sverige stilles store Krav til Folk som sknl 
være Instruktører, de skal for det første 
have en solid Uddannelse bag sig. Kommer 
saa paa almindeligt Kursus, af en vis Va
righed, paa Alleberg - om de skønnes eg
nede - derefter paa Instruktørkursus, og 
skal saa ud i Klubberne og fungere som 
Glideflyve-Instruktører. Forløber det til· 
fredsstillende, kommer de efter en bestemt 
Praktisering igen paa InsetruktØrkursus, og 
kan træde i Funktion som Svæveflyve-In
struktører«. 

Disse Udtalelser blev egentlig ikke frem
sat med Publicering for Øje, - men ved 
en tilfældig Samtale om Forholdene. Da 
vi imidlertid ansaa. dem for værende af stor 
Værdi, fik vi Birger Nilssons Velsignelse 
til at resumere dem i FLYV. Herved har 
man opnaaet en usminket Meningstilkende
givelse, fri for alle Høflighede-Omsvøb. Saa 
om nogen føler sig stødt over den frimodige 
Tone, - er kun Medarbejderen at laste 
herfor! Hart. 

* 
Stamgruppens Eksklusion 

ophævet 
SØNDAG den 20. Okt. afholdt Svæveflyve

unionen ekstraordinær Repræsentant
skabsmøde i København. 

Eneste Punkt paa Dagsordenen var evt. 
Ophævelse af >Stamgruppen«s Eksklusion, 
som var vedtaget paa Unionens R.M. i Oden
se den 28. Maj 1945. 

Mødet var besluttet inden Sagen, Fabr. 
Hoff-Ilanam havde anlagt mod Unionon, 
kom til Behandling i Østre Landsret. Her 
indgik Unionen som bekendt Forlig og er• 
kendte dermed, at Eksklusionen af Il.off· 
Han.sen ikke var juridisk holdbar, da den 
ikke havde eta.aet som Punkt paa Dagsorde
nen, og Grundlaget for Eksklusionen blev 
saaledes ikke berørt. 

Unionsformanden, Dir. Dessau, indledede 
Mødet og bad de fremmødte Repræsentanter 
lægge en god Vilje for Dagen. 

Hele denne Sag, sagde Herr Dessau, hav
de hvilet som et Tryk paa dansk Svæveflyv
ning, og Tiden var inde til en positiv Stil
lingstagen. 

Kotvig, der som forhandlingsberettiget 
repræsenterede >Stamgruppen<, udtalte, at 
saafremt Ekskl. blev ophævet, kunde han 
paa sin Klubs Vegne garantere for den Ro 
inden for Svæveflyvningen, der var til· 
trængt. 

Efter Debat om Sagen blev det med 24 
St. for, 5 St. mod, og 1 blank vedtaget at 
ophæve Eksklusionen fra 20. Okt. 1946 at 
regne. Paa Baggrund af den Tid Ekskl. har 
været i Kraft, enedes man ligeledes om at 
lade Konventionalboden bortfalde. 

Hart-

305 



Interessante engelske 
Model-Profiler 

I England blev der sidste Ae.r startet et 
Forsøgsselskab for Modelflyvning, The 

Low Speed Aerodynamics Research Associa
tion, hvis Ledere for en stor Del er Viden
~kabsmænd ved den engelske Forsøgsanstalt 
i Fu.rnborough. 

En af de interessante Rapporter, der er 
udsendt, fortæller om nye Profiler, som 
Englænderne har udviklet :for smaa Model
ler, og som vi hermed bringer med deres 
Procentværdier og andre Data. 

Som bekendt fandt vi under Krigen ud 
af, at ved smaa Reynoldstal, som vi har dem 
paa mindre Modeller, var Strømningen om 
Planet ofte underkritisk (laminar). Vi 
stræbte derfor efter at gøre Strømningen 
overkritisk {turbulent) eller efter at benytte 
Profiler med ann. lnvt kritisk Re-Tal, at 
Strømningen altid var overkritisk ved de be
nyttede Modeller. 

Englænderne er af den Opfattelse, at det 
er vanskeligt e.t fan. Strømningen turbulent. 
De har derfor stræbt efter at konstruere 
Profiler, som giver bedre Resultater ved un
derkritisk Strømning end de hidtil anvendte 
Profiler fra rigtige Fly, der jo altid flyver 
i overkritisk Tilstand. 

Det viste LDC-2 er roe.alt ved Re = 38.00:J, 
hvilket svarer til en Model med ca. 10 
g/Kvdm Planbelastning og 110 mm Korde 
eller 20 g/Kvdm og ca. 75 mm Korde. Nogle 
smaa. Forsøgsmodeller opnaaede Synkehn
stigheder pe.a ca 0,35 m/sek og Glidete.l pae. 
over 10 mod ellers ca 0,5-0,6 mJsek og Gli
detal pae. 5 til 7. 

Vindke.nalme.alingen sammenlignes i 
»Aeromodeller«, der nylig har bragt Rappor
ten, med RAF 32, som LDC-2 naturligvis 
ved dette lave Re-Tal er meget betydeligt 
overlegen. Sideforholdet for Forsøgsplanet 
er imidlertid ikke opgivet, hvorfor vi ikke 
gengiver Kurverne her. Det vilde imidlertid 
være interessant ogsaa at se f. Eks. SI 3251)6 
me.alt under de samme Forhold. Hvis LDC· 
2 blot er lige saa god som SI 32506, vil det 
absolut være fordelagtigt at anvende paa 
Grund af den større Tykkelse. 

Hvis danske Modelflyvere fe.ar Lyst til 
at forsøge dette nye Profil, bør det nltsua 
i første Omgang være paa en lille Model 
med Re-Tal. omkring 40.000. Bedste Resultat 
skulde opnnas ved ret stor Indfaldsvinkel. 
Den nedadgae.ende Luftstrøm bag dette Pro
fil er ret koncentreret og kan nedsætte Hn
leplanets Virkningsgrad betydeligt, hvorfor 
Haleplanet bør anbringes relativt højt, saa 
det ikke forstyrres. Endvidere gøres op
mærksom pe.a, e.t Ribbernes Overside man 
bygges meget npjagtigt, hvorfor det er klogt 
at sætte Ribberne tæt. 

Det engelske Ministerium for Flyvema
skineproduktion he.r udtaget Patent paa 
Profilerne pae. Opfindernes Regning, se.ale
cles at man ikke uden videre me.e. udnytte 
dem forretningsmæssigt. Opfinderne er N. 
K. Walker og R. H. W. Annenberg. 

Om LDC-3M oplyses blot, e.t det er r,t 
nyere Profil beregnet for Gasmotormodeller. 

FLYV modtager gerne Beretninger om 
opne.e.ede Resultater med de nye Profiler. 
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LDC-2 

LDC-lM. 

Procentværdier for de nye Profiler 
LDC-2 LDC-lM 

%Ira 
Forkant Overside Underside Overside Underside 

0 0,00 % o,oo % 0,00 % o,oo % 
2,5 2,20 +2,00 2,70 +1,70 
5 3,00 +2,45 3,55 +1,90 

10 4,75 +2,65 4,90 +1,80 
15 5,50 +2,70 6,00 +1,70 
20 6,35 +2,60 6,95 +1,60 
25 7,10 +2,35 7,75 +1,50 
30 7,65 ...;-1,90 8,65 +1,40 
35 8,25 +1,50 9,30 ...;-1,30 
40 8,75 +1,20 10,00 ...;-1,20 
45 9,17 +0,80 10,60 ...;-1,10 
50 9,45 +0,45 11,05 ...;-1,00 
55 9,50 +0,05 11,40 +0,90 
60 9,45 0,20 11,45 +0,80 
65 9,00 0,35 11,25 +0,70 
70 8,50 0,55 10,85 +0,60 
75 7,50 1,00 10,10 +0,50 
80 6,40 1,10 9,05 +0,40 
85 5,00 1,05 7,45 +0,30 
90 3,50 0,90 5,40 +0,20 
95 1,80 0,50 2,95 +0,10 

100 o,oo 0,00 o,oo o,oo 
Næseradius .. ....... 1 % 1 % 
Største Hvælvning 4,75 % 5 % 
liggende fra For-

kant: · ............... 65 % 65% 
Største Tykkelse ... 10 % 12 % 
liggende fra For• 

kant: . .... ..... .. .. . 45 % 55 % 
Betegnelse efter 

NACA-System ... 56510 56512 

* 
VERDENSREKORDER 
F A I meddeler, at tre russiske Re-

" ca ca korder fra 1939 er blevet 
anerkendt, nemlig Distance for Gummimotor· 
modeller 1090 m, Hastighed efter Jordstart 
60,88 km/ T og Højde for Gasmotormodeller 
med 1052 m. 

Det er noget ejendommeligt, at F.A.I. 
først fremkommer med dem nu. Distance
rekorden maa være en Haa,ndstnrtsrekord, 
idet der ingen sne.dan figurerede i sidst of
fentliggjorte fuldkomne Liste. Den tilsva
rende danske Rekord er 19250 m! Hastig
hedsrekorden slnar en fransk fra. 1938, mens 
HØjJerekorden er mindre end en senere 
fransk pae. 1830 m. 

Flyvedagens 
Modelflyvekonkurrencer 

~ OM sidste Aar hjemsøgtes Flyvede.gens 
0, Modelflyvekonkurrencer af daarligt 
Vejr. De var henlagt til Søndagen fØr Fly
vedagen, men da stormede det saa stærkt, 
at man udsatte til selve Dagen. Nogle en· 
kelte Klubher havde dog trodset Stormen. 
Selve Flyvedagen var det i hvert Fald Vest 
for Storebælt ogsaa dae.rligt Vejr. Som 
Følge af Udsættelsen nedlagde OM-F Pro
test som dog efter Behandling i Luftsports· 
rnadet ikke blev taget til Følge. Her er Re
sultaterne: 
Holdkonkurrence A 1: 

OM-F Hold I . ... ........... .. ....... ... 0.56,0 
Sportsflyveklubben ........ .. ... .... .... 0.4814 

Individuel Klasse A 1: 
Arne Ilu.nsen, O1\-i-F .... ... ........... 1.12,3 
Flensted-Jensen, Sportsflyvekl . .... 1.11,3 
Peter Rasmussen, OM-F ..... ....... 1.1018 

Holdkonkurrence A 2: 
Sportsflyveklubben ....... . .. . .. .... . .. . 1.44,9 
Aerius, Slangerup ............. .. ..... .. 1.24,0 
OM-F ......... ..... .. ........... .. .......... 1.12,9 

Individuel Klasse A 2: 
>Calle« Petersen, OM-F .. .. .... .. .. 2.08,0 
Flensted-Jensen, Sportsflyvekl. ... 1.52,8 
P. Chr. Petersen, Aerius . .......... . 1.50,6 

Holdkonkurrence A 3: 
Ika ros, Haslev ........................... 2.12,8 
Odder ........ .. ....... . ......... . .. . .. .. . .. 1.08,2 

Individuel KlnRRe A 3: 
Kurt Rechnagel, Haslev .. .. .. .. . . .. 2.43,0 
Henning Christinnsen, Haslev . .... . 1.57,2 
Valther Nielsen, Haslev .. ....... . ... . 1.57,2 
Medens Vinderne i A 3 og A 2 er gamle 

Kendinge, er A I-Vinderen en af OM-F's 
nyere E'ulk. Han tog A-Diplom i Maj. Det 
vnr en fin Præstation at vinde under sae. 
ugunstige Forhold. Hans Model var en 
Calle 8. - Unionens Ledelse er allerede 
travlt i Gang med at finde en bedre Form 
for Konkurrencerne næste A.e.r. 

* 
Malmø slog København 

CPORTSFLYVEKLUBBEN havde den 28. 
C, -29. September inviteret Modelflyvere 
fra Aeroklubben i Malmø til Danmark. Der 
kom ikke mindre end 28, som blev indkve.r 
teret paa Vandrehjemmet TroldehØj. I stille 
overskyet Vejr afholdtes om Søndagen en 
Konkurrence mod 14 københavnske Model
flyvere. Trods lave vande Skyer forekom 
flere Termikflyvninger! Malmø vandt som 
ventet e.lle 4 Klasser, men der forekom flere 
pæne københavnske Flyvninger, og alle Dan
skerne fik da ogsaa Præmier, som Gæsterno 
havde medbragt i Form af Chokolade, Kaf
fe og andre rare Ting, mens Svenskerne 
drog hjem med flotte Ilroncefade. Konkur
renceorganisationen, som det fØr he.r knebet 
lidt med i København, fungerede ·denne 
Gang godt, 

Resultater: 
A 1 A. lUkonsson, Malmø .. .. .. .. . . . . 3.32,0 

Terje Larsson, Malmø ... .. ....... 2.52,0 
Poul B. Nielsen, Kbhvn. .. .. .. .. . 2.49,6 

A 2 Terje Larsson, Me.lmØ . .. .. .. .. .. . 3.56,6 
Nils Le.rsson, Malmø ............... 3.30,9 
Gunnar Persson, MalmØ .. .. . .. ..... 3.21,6 
Oluf Møller, Kbhvn .......... . ..... 3.57,3 

A 3 Bengt Lunden, Malmø ............ 4.08,0 
Inge Winquist, Me.lmØ .. .. .. . .. .. . 3.24,0 

D Arne Nilsson, Me.lmØ . .... .. .. . .. . .. 1.11,7 
A. HA.konsson, Malmø ...... .. .... 1.06,7 
Henning Jllnsson, Kbhvn. . .. . . . .. . 0.22,2 



Hvordan tager jeg A-Diplom? 
E FTER dt nye nordiske Regler er der 

som bekendt indført Modelflyvediplo
mer, A, B og C, ligesom Svæveflyverne har 
dem men med den Forskel, at Modelflyver
nes C i Sværhedsgrad nærmere svarer til et 
Svæve:flyver-Sølv-C. Derimod er A-Diplomet 
absolut en ren Begynderprøve, som enhvPr 
ny Modelflyver kan og bør bestaa med sin 
allerførste Model. 

Alligevel er det kun et :forbavsende og 
beklageligt lille Antal Modelflyvere, der i 
det :forløbne halve Aar har sikret sig A-Di
plomet, nemlig kun ca. 85, :fordelt paa 23 
Klubber af de 46, vi har. Det vil i Prak
sis sige, at i Halvdelen af Klubberne har 
ingen passeret det allersimpleste Begynder
stadium. 

Hvordan en Klub overhovedet kan eksi
stere endsige optage nye Medlemmer og op
lære dem, naar de gamle endnu ikke engaag 
selv har bestaaet A-PrØven, er en Gaade -
- og maaske en Forklaring paa flere Klub
bers Undergang i den sidste Tid. 

Saa snart vi kan begynde at udvide Mo
delflyvningen igen, vil der ved mange Kon
kurrencer blive :forlangt, at man indehaver 
A, B eller C-Diplom for at deltage. Allerede 
ved næste Aars Konkurrencer vil dette sik
kert være Tilfældet. Men før vi kan begynde 
at hverve mange nye Medlemmer, maa vi 
have et Grundlag. Derfor maa alle de nu
værende Medlemmer have et A-Diplom. 

Selv om de er gamle Medlemmer, bØr de 
ikke genere sig, men gaa ud. og klare denne 
simple Prøve. Der er slet mtet at genere 
sig for, tværtimod: Det maa være en ube
hagelig Følelse ikke at have bestaaet Prø
ven. 

De allerfleste vil jo tage den med en 
Svævemodel og enhver anstændig Begynder
model kan flyve de :forlangte 60 Sekunder 
- ogsaa med mindre end 100 m Snor -
hvis den er ordentlig bygget og flyves :for
nuftigt. Selv en saa simpel Model som en 
>Esac kan gøre det. 

Altsaa: Tag en Model frem, eller byg en 
ny. Vent til det bliver egnet Vej,r, og gaa 
saa ud paa en egnet Plads med Modellen, 
et Stopur og to Kontrollanter. Trim Model
len, til den er i Orden, og flyv saa de 3 
Gange 1 Minut. Det er hele Opskriften, saa
re simpel at udføre - - bare man gør det! 

Endnu bedre end at en enkelt Mand 
gør det, er at Klubbens Medlemmer slaar 
sig sammen og beslutter, at samtlige 
Medlemmer skal bestaa Prøven. Og for at 
det ikke skal :forblive en Hemmelighed, der 
hurtig glemmes: Send en U d:fordring til 
nærmeste konkurrerende Klub: >Inden 2 
Maaneder vil vi alle have A-Diplom. Kan I 
ogsaa klare deU Lad os se, hvem der kom
mer fØrst!c 

Arrangerer Klubben senere et Begynder
kursus, husk da, at dette ikke er afsluttet, 
før alle er ført frem til et A-Diplom og har 
prøvet at deltage i en Konkurrence. Hvis 
man kigger den sidste Diplomliste i >DMU 
meddeler I c igennem, vil man bemærke, at 
der pludselig paa to Dage kom 10 A-Diplo
mer i Odense. Det var saadan et Begynder
kursus, som de første Dage, de var ude at 
flyve med den nye Model (naturligvis paa 
en egnet Plads, i ordentligt Vejr og under 
kyndig Instruktion) uden Vanskeligheder be
stod Prøven. Der blev kun brugt 50-70 m 
Snor, og mange havde endda meget fine Ti-
der. · 

H,;illoe Modeller skal man anvende7 Ja, 
det nemmeste er en Esa eller lignende. Af 
de, der har taget A med en A 1 Model, har 
13 brugt egne Konstruktioner, 8 Calle 8, 4 
Grimponimus, 3 KSAK Tigern II og 2 Calle 
6 samt 6 diverse Typer. 

Forhaabentlig vil denne lille Opfordring 
og Vejledning sætte ny Fart i Diplomtag
ningen. E:fteraar og Vinter er ingen Und
skyldning. Gør dig parat, saa du ved før
ste Lejlighed kan tage Diplomet. _ Er du i 
Tvivl om noget, saa skriv til Unionens In
struktør om Raad. 

De udenlandske Modeller i Eaton Bray 
Anden Del af Jørgen Larsens Beretning 

SOM lovet i sidste Nr. af FLYV ven
der jeg saa tilbage til at omtale de 

udenlandske Modeller, som jeg fik Lejlighed 
til at tage i Øjesyn under mit Ophold i 
England. Først vil jeg :fortælle om de :fran
ske Dieselmotorer, som var en Oplevelse for 
sig. Den interessanteste maa siges at være 
en lille Motor paa ca. 0,9 cma og med en 
Vægt paa 50 Gram. Modellerne til disse Mo
torer var 70-80 cm i Spændvidde, og Kon
struktionerne bestod alle uden Undtagelse 
af Balsa. Desuden havde Franskmændene 
Motorer i tre forskellige Størrelser :foruden 
ovennævnte Lilliput. De fleste af Modeller
ne var meget vel:flyvende, og under Stigning 
lna de saa godt som alle i en ret skarp 
Kurve i en Vinkel paa 45- 50°. De :fleste af 
de Konstruktioner, som saas, havde Planet 
paa en Baldakin helt fremme over Motoren, 
men der saas dog ogsaa en enkelt lavvinget 
Model som trods Loven og Profeterne flØj 
ganske udmærket. 

Svævemodellerne: Ja, paa dette Omraade 
tror jeg ikke, vi har noget at lære; de Mo-

deller, de udenlandske Kammerater mødte 
med i England, var næsten alle konstrueret 
efter den saakaldte >gamle Recept<. Der var 
en enkelt fransk Model, som var meget vel
:flyvende, den var ca. 3 Meter i Spv. De 

· Øvrige maa alle siges at være il la Strolch. 
Af Profiler saa man kun de gængse Typer 
som Ei:f:fel-GØttingen-R.A.F. og i enkelte 
Tilfælde Grant af en eller anden Form. Saa 
hvis det en anden Gang bliver muligt at 
sende et større Hold til England, vil jeg tro, 
vi skulde have en meget stor Chance for at 
hjemføre en Sejr, i hvert Fald med Svæve
modeller. Om vi kan komme til at gøre os 
gældende med Dieselmotormodeller afhænger 
i hØj Grad af hvilken Indsats vore Motor
fabrikanter er i Stand til at yde. Vi maa 
fØrst og :fremmest have Vægten sat betyde
ligt ned og Ydelsen lidt i Vejret. Naar det 
er naatt, saa tror jeg godt, vi kan være med 
i Vognen, men heller ikke et Øjeblik før. 

Wakefieldmodellerne. Som Rosinen i Pøl
seenden vil jeg omtale mit >Hjertebarn« 
Wakefieldmodellerne. Der var ca. 35 Del•n-

Wakefleldvlnderen fra 1937, Franskmanden 
Fillon, var en af de dyg tlg1<e af 

Deltagørne I England . ..... 

gere i denne Klasse, og i den Uge, som for
løb fra vi ankom til Flyvepladsen og til 
Konkurrencen for Gummimotormodeller skul
de afholdes, saas mange fine Trim:flyvnin
ger. Til Tider kneb det en Del at :faa den 
rigtige Stigning frem, men gennemgaaende 
fløj de rigtig pænt. Undertegnede prøvefløj 
om Fredagen før Stævnet om Søndagen, og 
det saa ud til at gaa straalende; den fØrs1 e 
Flyvning var paa 1 Min. 48 Sek., og sna 
troede jeg naturligvis, at jeg kunde give 
Motoren ~ Par Omdrejninger til, men om 
Forladelse, nu havde den holdt siden 1940, 
og nu vilde den ikke mere. 

Resultatet blev, at der pludselig manglede 
ca. 15 cm af Kroppen bagnde. Saa stod 
man jo der med Haaret ned ad Nakken, men 
der var ikke andet at gøre end at reparere. 
Jeg havde >Kassen< :flyveklar igen om Lør
dagen; men det viste sig saa, at den var 
blevet en Del tungere, og det var ikke mu
ligt for mig at trimme den tilfredsstillende. 
Som Følge deraf blev jeg desværre kun Nr. 
]3 af 35 Deltagere. Det kunde have været 
værre, men h_elt godt var det jo il,ke. Næste 
Gang maa vi se at faa nogle flere med og 
med Gummimotormodeller.Der er ingen Tvivl 
om, at vi kan :faa en fin Placering, hvis der 
blot bliver sendtl0 Mand af Sted næsreGang. 
Vi maa i hvert Fald aldrig mere sende 2 
Mand ud med kun 3 Æ i Lommen hver. Det 
:forslaar hverken helt eller halvt. Tage Han
sen og jeg havde fire Dage i London efter 
Stævnets Slutning, og hvis ikke jeg havde 
haft nogle Venner der, saa kunde vi lige saa 
godt have lagt os til at dØ, for vi kunde 
alligevel ikke have klaret os for de 3 Æ, vi 
havde med os herfra. Men lad det være os 
en Lære, at en sadan Tur skal planlægges 
paa en helt anden Maade til næste Aar. Og 
saa maa vi haabe, at Hr. Bramsnæs stiller 
sig noget mere velvillig med Hensyn til 
Rejsepenge, ellers maa jeg paa det kraftig
ste :fraraade, at nogen begiver sig til >Sten
kulsøen<. 

Bramsnæs er uskyldig. 
Til J Ørgen Larsens sidste Bemærkninger 

maa i Retfærdighedens Navn tilføjes, at 
Nationalbankdirektøren, der ellers er en ud
mærket Skydeskive, her for en Gangs Skyld 
er sagesløs. Unionen søgte kun 3 Æ til hvP.r, 
idet der ikke var beregnet noget 4 Dages 
Ophold, ligesom man ansaa Chancerne for 
overhovedet nt faa noget bevilget .for at 
være større, naar man var saa beskeden som 
mulig. Men derfor har man naturligvis al· 
ligevel lært et og andet til næste Gang, hvor 
vi ogsaa haaber at blive indbudt med et lidt 
længere Varsel. P. W. 
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Jyllandsslaget. 

D EN traditionelle store Konkurrence for 
de jyske Klubber, som >Agnton« i 

Aarhus i Aar afholdt, var ikke bcgunsti· 
get af godt Vejr. Jens Jespersen, Nykø
bing Mors, vandt Gasmotormodelklassen mecl 
19,5 Sek. Jørgen Friis, Aarhus, vandt A 1 
med 1.03,3 (Modellen fløj bort i første Stn1t 
med 3.10), mens Egon Madsen fra Nykø
bing M. vandt A 2 med 2.21,6, fulgt af 
Henning Petersen, Fredericia, med 2.12, 7, 
mens Ing. D. Linnet, Odde1·, vandt den sto
re Klasso med 1.24,8. Der deltog 19 Mand 
med 22 Modeller fra 7 Klubber. 

Andre jydske Konkurrencer 
Den 20. Oktober afl1oldt det nordjyske Di

strikt en decentraliseret Distriktskonlmrren
ce. Jens Jprgensen, Sæby, vandt bande A 1 
med 1.51,0 og A 2 med 2.09,1 trods daarligt 
Vejr med Blæst og Dis. 

Samme Dag holdt >Star« paa Mors en 
Konkurrence mod Skive og Aarhus. Martin 
Drejer, Nykøbing, vandt A 1 med 1.38,6 og 
Robert Clem111ense11, Skive, A 3 med 2.31. 
Særligt pæne var Resultaterne i A 2, den 
nordiske Konkurrenceklasse for Svævemodel
ler. Her vandt Jprgen Lillelund, Nykøbing, 
med 2 min 50 sek, mens hans Klubformand 
Egon Kadsen havde 2.33 og Robert Cll'm
mensen, Skive, 2.24. En Holdkonkurrence 
med 5 Modeller vandt >Star« med 1.44,1 
med Skive paa Andenpladsen med 1.03,3. 

Klubmesterskab i OM-F. 
OM-Fs Klubmesterskaber den 20. Okt. 

vandtes i A 1 af Arne Hansen med 1.07,6. 
Calle maatte igen se sig slaaet af en ny 
Mand med en >Calle S«. Han havde selv 
1.05,4. 

A 2 vandtes af Verdensrekord.indehaveren 
Erdrup med 2.47,8, fulgt af Calle med 
2.34,4 og Karin Terndrup med 1.59,9. Be· 
mærk, at Resultaterne i Skive samme · Dag 
er lidt bedre. 

Efter et af Klubbens bedste Aar hidtil 
afgik næsten hele den gamle Bestyrelse rnrcl 
Aage Høst-.d.aris i Spidsen. Det var meget 
vanskeligt at opstille en ny, da kun faa har 
Tid for Studier, Militærtjeneste etc. Tre 
Medlemmer af den nye Bestyrelse kan af 
samme Grunde ikke fungere hele næste Pe
riode. Disse Vanskeligheder er meget almin
delige over hele Landet og til stor Gene for 
Modelflyvningens Udvikling. Ny Formand 
blev den nye Danmarksmester, Kjeld Ene-
11old N,elsen. 

BENZIN-MOTOR 
Kratmo 10 . Fabriksny 

Sælges billigt 

Søren Holmgaard, Videbæk, Jylland 
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Dygtig Odense-Pige 

Karin Terndrup med KT-2, 

Den dygtigste af Landets faa kvindelige 
Modelflyvern er Karin Terndrnp, OM-F. 
Hun er imidlertid ogsaa dygtigere end de 
fleste mandlige, idet hun den 30. Sept. be· 
stod den højeste Modelflyverprøve, C-Diplo· 
mct, som kun tre andre nye Folk har taget 
i Aar - foruden 3 gamle Eliteflyvere. Hun 
tog A-Diplom den 22. Juni og B den 15. 
August og er dermed et lysende Eksempel 
paa, hvor hurtigt en Modelflyver bør og kan 
tage disse Prøver. 

Karin har imidlertid ogsaa bygget flere 
Modeller end de fleste andre, idet hun er 
ansat paa Levin Jensens Modelflyvefabrik. 
Med Levin og Erdrnp som Lærere og Tid
tagere har hun naturligvis ogsaa været gun
stigt stillet. Karin, der er forlovet med Le
vin, er iØvrigt ogsaa Svæveflyver. 

C-Diplomater 
Det nye nordiske C-Diplom, der kræves for 

at deltage i internationale Konkurrencer, 
har vist sig betydeligt vanskeligere end de 
gamle Eliteprøver. Det er hidtil kun erobret 
af 8 Danskere: Bprge Hansen Hobro; 
Svend Nielsen, Slangerup; Jens jprgensen, 
Sæby; Mogens Erdrnp, Odense; Bent 
Schmidt, Haslev; Kari,n T erndrnp, OdenAe; 
Kurt Bechriagel, Haslev; og Henni,ng Chri
stian.sen, Haslev. Vore Muligheder i inter
nationale Konkurrencer er imidlertid kun 
forøget med 5, da 3 i Forvejen var beretti
get dertil som gamle Eliteflyvere. 

Modelflyvernes C-Diplom maa ikke for
veksles med Svæveflyvernes. En C-Modelfly· 
ver svarer nærmere til en Sølv-C-Svævefly
ver. 

Modelflyvernes 1947-Program 
Det foreløbige Program for ModelflYl'er

begivenhedcrne næste Aar ser saalecles ud: 
Distriktskonkurrencer den 16. Febr., 3. 

April, 26. Maj og 19. Okt. Danmarksmester
skab for indendørs Modeller den 20. April i 

Aarhus, for Gummimotor- og Gasmotormo
deller den 6. Juli paa Fyn, for Svævemodel
ler paa Sjælland den 14. Sept. Sommerlej
ren skal være fra 4. til 9. August. Nor,lisk 
Landskamp haaber man at fan i Midten el
ler Slutningen af August (Unionen har 10 
Aars Jubilæum den 29. Aug.), og endelig er 
der Flyvedagen, hvis Tidspunkt endnu er 
ukendt. Konkurrencerne i Forbindel~e mnd 
Flyvedagen vil dog antagelig blive udstrakt 
over flere Sommermaaneder. 

Danmarksrekord 

D ER er i den sidste Tid indløbet flere 
Rekordansøgninger for Dista.ncen i A2. 

Saaledes var der flere i OM-F omkring en 
halv Snes Kilometer, en fra Nykpbing Mors 
paa 141/2 km, men Rekorden tilfaldt OM-Fs 
Formand, Aage lIØst-.Aaris, hvis Model fløj 
15,2 km. Det var allerede i Maj, at Mo
dellen blev meldt som >savnet« Aammrn med 
ndAkillige andre. Oscar Vangs >Fedtmule« 
dukkedo som tidligere meddelt op pn.n. An
holt. Ilpsts blev sammen med flere nndro 
fundet, da Høsttiden var inde, og Kol'llet 
kom af Markerne. Flyvningen er ikke Aars· 
rekord, da den foretoges i Maj. Det er der
imod Jørgen Lillelunds paa 14½ km den 1. 
September. 

Nordisk Modelflyvekonkurrence 

][ Forbindelse med Landskampen i Finland 
afholdtes den 19. August paa Jiimi

jlirvi en Konference mellem Ingeniør Dc
rantz, Sverige, Politifuldmægtig Orvin, 
Norge, Løjtnant Poppius, Finland, og lnge
niØr Weishaupt, Danmark. 

Konferencen behandlede de Forslag, der 
sammen med de nordiske Regler er indsendt 
til F Al 's Modelflyvekommission. 

Forskellige andre Punkter blev diskuteret, 
deriblandt et forenklet finsk Forslag til 
Indregistrering af Modellerne, idet Sverige 
og Norge ikke var tilfreds med det oprinde
lige Forslag. 

Nye FAI-Regler 
Pna den fornylig afholdte F.A.1.-Konfe

renco i London var der desværre ikke Tid til 
nt fn.n. Modelflyvereglerne saa gennem~ri
bende ændret, som man gerne vilde, men 
visse Ændringer hist og her vil dog sikkert 
snart blive fastsat. Bl. a. er der Tale om at 
regne Planarealet som Summen af Hoved
og Ilaleplanareal, ligesom Kroptværsnittet 
fremtidig skal bestemmes i Forhold til Plan
arealet. Paa flere Punkter blev de nordiske 
Regler indført. Der var stor Interesse for 
disse, men ikke Tid til at gaa helt ind paa 
en Diskussion om dem. Nye internationale 
Rekordklasser er oprettet for indendørs Mo
deller, Specialmotor-Modeller og for Heli
koptere, Mølleplaner o. lign, Norden var re
præsenteret af den svenske Modelflyvechef, 
Ing. Derantø. Resultaterne og det videre Ar
bejde drøftes for Tiden mellem de nordiske 
Lande. 



-- -
MOTOREN 
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CIRRUS 
MINOR 

SERIE li 100 HK 

En Udvikling af den lette Flyvemotor, der 

viste sig saa paalidelig og effektiv inden for 

R.A.F. - »CIRRUS« MINOR II yder nogle 

velkomne ekstra Hestekræfter ved en min

dre Forøgelse af Vægten, og den har de 

samme Ophængningsbeslag. Automatisk 

Indsugning af varm og kold Luft. 

HAR BEST AAET 
SIN PRØVE ... 

CIRRUS 
MAJOR 

SERIE li 
SERIE III 

150 HK 
155 HK 

To ideelle Kraftkilder til den moderne en
eller tleremotorede Passager- eller lette 
Transportflyvemaskine. - Serie III, der i 
det Ydre ligner de to andre Typer, har et 
højere Kompressionsforhold og benytter 
Benzin med ~t større Oktantal. 

VAREMÆRKE 

' 

B L A C K B U R N A I R C R A F T L T D. ~.~i ~ ~ ~ 
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FLYVEEGENSKABER 
KZ-111 Maskinens Flyveegenskaber er anerkendt som enestaaende af 

Sagkyndige fra Norge, Sverige, Holland, Belgien, England og U. S. A. 

Den fuldendte Harmoni mellem alle Styreflader, fremragende Start

og . Landingsegenskaber og fuld Kontrol selv ved lave Hastigheder 

gør, at KZ-111 er lige skattet af den erfarne Pilot og den nybagte 

Privatflyver. 

--0'-b. ~ - -
--.::: ._,_.. 

SKANDINAVISK AERO INDUSTRI 
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Novemberkonkurrencer 
I raat, diset Novembervejr afholdtes Mo

delflyvekonkurrencer i Sønderjylland og 
No1·c1Bjælland. Hammelev Modelflyveklub 
havde samlet 20 Konkurrenter, idet der 
mødte Gæster fra Tønder, Vejle, Vojens og 
Als. Resultaterne var pæne: A 1 vandtes af 
H . Ohlsen, Als, med 1.49,3, mens den ener
giske Vejlemand J. A. LauriclBen vandt A 2 
med 2.30,7, og Eigil Jensen fm Als med 
1.58 vandt den største Klasse. 

I Frederiksswi<l afholdtes den første Kon
kurrence om >Nissepokalen«, der er udsat af 
Eigil Nissen for en aarlig Efteraarskon
kurrence mellem sjællandske Klubber. Der 
var mødt 23 Deltagere fra 5 Klubber. Unio
nens Sekretwr Jørgen Gamst vandt A 1 med 
1.42, mens Københavnerklubben ellers glim
rede med sin Fraværelse. Poul Petersen fra 
Aerius vandt A 2 med 2.34,S, mens Kurt 
Rechnagel i Spidsen for et stærkt HasleY
Hold vandt A 3 med 3.08,1. 

* 
Konstruktions-

konkurrencerne afgjort 

DANSK Modelflyver Union udskrev i Ja
nuar 5 Konstruktionskonkurrencer med 

det Formaal a.t fremskaffe friske Modeller 
til Udgivelse som Byggeplaner. Til trods 
for, at der var god Tid til Raadighed, var 
Interessen meget lille med Undtagelse af i 
Klasse A 2, hvor der var en halv Snes Kon
kurrenter. Der indkom ingen Forslag til 
Gasmotormodeller eller Andemodeller. 

Klasse A 1 vandtes af Niels Sejstrup, 
'l'Ørning Kro, Hammelev, A 2 af Verdensre
kordindehaveren Mogens Erdrup, Odense, og 
Klassen for haleløse Modeller af Kurt Rech
nngel, Haslev. Vi bringer her Oversigtsteg
ninger af de to siclBtnævnte Modeller, som 
antagelig vil blive udgivet. Modelflyverne 
maa dog have lidt Taalmodighed endnu, da. 
Unionen - belært af tidligere Erfaringer 
- først vil lade Modellerne bygge og flyve 
af mindre erfarne Modelflyvere end Kon
struktørerne. Foruden disse to Modeller har 
man Haab om ogsaa at kunne udgive en 
fremragende Andemodel. 

,· 

MODELFLYVEBOG 
Stark & SunclBtrom: >Modelflyve Haand

bogen« (Winds Bogtrykkeri, Haderslev). 
De to kendte svenske Modelflyveres popu

lære Begynderbog i Modelflyvning forelig
ger nu i dansk Udgave, hvis Oversættelse er 
korrigeret og bearbejdet af Johs. Thinesen. 

Indholdet er udmærket og letforstaaeligt, 
i Forhold til Originaludgaven endda for
Øget med de nordiske Modelflyveregler, som 
hidtil ikke har været gengivet samlet paa 
dansk. U clBtyret staar clerimod ikke paa 
HØjde med den svenske Udgaves. 

'Ny'b.edl 

Modelflyvehaandbogen. 
af B. Stark og L. SundstrtJm. 

Rigt illustreret med Afsnit om bl. a. 
Svæve- og Motormodeller og de nor
diske Regler. 

Pris kun l(r. 3.85. 
Bestilles ved Indbetaling paa Post

konto 58866, (ved Efterkrav + Kr. 0.80) 
eller send Beløbet i Frimærker til 

Aero-Forlaget, Flnsens All6 29, Odense 

Uregelmæssighed i Bladets Ekspedition 
bedes altid reklameret hos Postu,uenet. 
Iljælpcr dette ikke, bedes Ekspeditionen un
derrettet. 
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1 Mogens Erdrupo 
Model I Klan• A 2. 
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Kurt Rechnagelo 
• tora, halelø•e 
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Forslag til Julegaver! 
J. B, Prlestley: Flyvemasklnefabrlken, 
Kr. 14,i5. 
En pragtfuld Roman om Livet og Arbejdet 
paa en engelsk Flyvemaskinefabrik. 

Tryde og Clausen-Kaas: Atlanterhavs
Flyvnlnger, Kr. 8,75, ib. J{r. 12,50. 
En spændende og enestaaende Beretning om 
Menneskenes Sejr over Elementerne. Illu
streret med mange interessante Billeder. 

J. Foltmann, Flyvemaskiner fra alle 
Lande, Kr. 9,75, indb. Kr. 11,50. 
Den første samlede Fremstilling af de mo• 
derne Flyvemaskiner, ca. 140 Typer med 
Billeder og Data. 
Bog1Jn, som alle mteresserede maa eje. 

Saa flyver vi. Ny Udgave. Kr. 8,50. 
Lærebog for Sports- og Privatflyvere. Red. 
af Luftfartsingeniør M. P . Eskildsen. 

Hobbyboken 1946, !fr. li.30, 
kærkommen Gave for unge og gamle Drenge. 

* 
Tegn Abonnement paa udenlandske Tids• 
skrifter fra den nye Aargangs Begyndelse. 

Hurtig og sikker Levering. 

FLYG pr. Halvaar Kr. 9,00, Hefte 75 Øre. 
Nordisl,a Flygt.dnmgen, pr. Aargang Kr. 

9,00, Hefte 75 Øre. 
Populær Teknik, Halvaar Kr. 6,00, Hefte 

1,00. 
1.'he .A.eroplane, Kvartal Kr. 17,40, Hefte 

Kr. 1,40. 
.A.eronautia, Kvartal Kr. 8,10, Hefte Kr. 2,40. 
Flight, Kvartal Kr. 18,30, Hefte Kr. 1,60. 
Vmgar, Halvaar Kr. 4,80, Hefte 80 Øre. 
Tehn,i,k for Alla, Aargang Kr. 13,80, Hefte 

50 Øre. 
.A.eromodeller, Hefte Kr. 2,00. 

Knud Rasmussens Boghandel 
.A.fdeUtn,g for Fly11elitterat'/W 

Vesterbrogade 60 . Kbhvn. V, 
'l'elf. C. 2755 • 3955 

11111111111m11111mmn11mm111mum111111111mmmmnmmmnmmmnnmnmm 

En velkommen Gave 
til alle Modelbyggere er 

I FLYY's GAYEMAPPE I 
Pris Kr. 2,00. 

Den Indeholder 10 Tegninger til Skala
modeller af moderne flyvemaskinetyper 
og Modelsvæveplaner I vor sædvanlige, 

korrekte Udførelse. 

Beløbet kan Indsendes i Frimærker, 
ellers paa Efterkrav. 

FL YV's FORLAG 
Vesterbrogade 60 . København V. 
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Danske Flyvere og 

indbydes til 

Subskription paa det 

internordiske 

Tidsskrift 

Til KNUD RASMUSSENS BOGHANDEL 
Vesterbrogade 60 • København V. 

Undertegnede bestiller herved Abonnement paa 
Nordiska Flygtldningen for 1947, Pris Kr. 9.00 portofrit 
tilsendt. Beløbet medfølger/bedes opkrævet. 
Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

Til NORDISKA FL YGTIDNINGEN, Malmø 
Gratis Prøvenummer bedes tilsendt. 

Navn: 

Stilling: 

Adresse: 

Flyveinteresserede 

De kan abonnere paa dette store Flyvetidsskrift 
i hele 1947 for Kr. 9.00 portofrit tilsendt. 

Desuden faar De ved omgaaende Bestilling af 
Nordiska Flygtidningen, som en lille 

EkstråoGave,' 
det store Julenummer fra 1945 gratis. 

Blandt de nye Abonnenter uddeles desuden en 
Frirejse til Amerika samt et Antal Stipendier til 
gratis Uddannelse i Svæve- og Motorflyvning. 

VICKERS ,__ARMSTRONGS · 
· LIMIHD 

ALFRED RAFFEL 
Aktieselskab 
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Vidt b e re i st Luftfartsskribent 
Redaktøren af Flyvertroppernes In

struktionsblad • Propellen• søger vel
lønnet Stilling som Luftfartsskribent, 
enten free lance eller paa fast Base. 
Perfekt i Engelsk og Tysk. Kan paa
tage sig alt journalistisk Arbf'jde in
denfor Flyvningen Bill. mrkt 588 modt. 
Weber & Sørensen, Reklamebureau, 
Aarhus. 

Nu faas den s vens k e 
HOBBYBOKEN 1946 
Modellbyf?garnas Arsbok, 
der indeholder alt om Mo
delily, Modelsejlere, Model
biler og Modeljernbaner 
samt en Mængde instruktive 
Tegninger og Artikler. 

Kr. 6,30 

Paas i enhver Boghandel eller ved 
Indsendelse af Beløbet til 

CARL ALLERS BOGFORLAG 
Kolportageafdelingen 

Mikkelbryggersgade 3 • København K. 

FLYVEMASKINER 

FL YVEMASKINEDELE 

INSTRUMENTER 

Kampmann, Kierulff & Saxild A/a 

SAS-BESØG 
i Aalborg Lufthavn 

Stratocrulserne, der sættes Ind I 
Atlant-Traflken, kan kun lande 

i Kastrup, Aalborg og Sola 

EN skandinaviRk Kommission af Luft
fartssagkyndige aflagde for kort Tid 

siden Besøg paa Aalborg Flyveplads for at 
foretage visse Undersøgelser i Forbindelse 
med Atlanterhavstrafiken, som antagelig til 
næste Aar vil blive fløjet med Stratocrui
sere. 

Fra dansk Side deltog bl. a. Overingeniør 
Svend Hansen fra D. D. L., medens Kommis
sionens Formand under Opholdet i Danmark 
er IngeniØr K. H. Larsson fra Scandinavian 
Airlines System. Naar man interesserer sig 
saa stærkt for Aalborg Lufthavn og de Pla
ner, der foreligger til en Udvidelse her, 
skyldes det, at de store Stratokryd.qere, der 
kan tage indtil 106 Passagerer, ikke er i 
Stand til at lande og starte andre Steder i 
Skandinavien end i Kastrup, paa Bola ved 
Stavanger og i Aalborg. 

D<>t oplystes under Kommissionens Besøg 
i Aalborg Lufthavn, at man netop var ved 
at indsætte en 4 Kilometer lang Indflyv
ningsrække af Lys til Orientering for Pilo· 
terne foruden forskellige Indflyvningsfyr. 
Der er ingen Tvivl om, at Aalborg her faar 
en betydelig Chance for at komme med i det 
internationale Luftfartsamarbejde. 

* 
Nakskov Motorflyveklub 

paabegyndte Flyveundervisningen SØnda.g d. 
17. November d. A. 

PROPELLER 

LUFTFOTOGRAFIAPPARATER 

FL YVEMASKINELÆRRED 

Specialitet: FL YVEURE 

Raadhusstræde 7 - Telf. Palæ 2634 

NU har vi igen Lister I alle Maal. 

- Højstartsnor, over 100 m Kr. 5.00 -

Trævareforretningen 
Prinsesse Maries All~ 1 . Vester 5341 y 

Fly,nlngens Forclkrlnger - Alle ForsikrInger 

A. JESSEN & CO.s Eftf. 
A11unndører 

V. Thom11n Otto Thom1en 

VESTERPORT 
C. 9189 - 9596 

Mldlertldlg Adre11e: Hammerlchsgade 1-4 

FLYV'• Redaktio11 
Vesterbrogede 60, København V. Centr. 18.404 

Red11kter, Kaptajn John 1-'oltmnnn, 
Vll"mPrlnmsvrj 4 A. Tlf. F.va 12115 

Svæveflyvning: Rerlnkter Hartvig Jensen, 
Gl'nnemløbet s•, Vanløse 

Modelflvvnlng: Ingeniør Per Welshaupt, 
B!idah Park 6, Charlottenlund 
Ejvind Christensen (ansvarsh.), 

\'esterbrogede 60, Tlf. 18,424 
Annoncepris: 

Rubrikannoncer 40 Øre pr. mm 

LETMETALLER 

K. L. G. TÆNDRØR 

ILTAPPARATER 

ALFRED RAFFEL A/s - KØBENHAVN 
FARVERGADE 15 • CENTRAL 6395 
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AERONAUTISK SELSKAB 

M ANDAG den 16. December Kl. 20,00 
indbyder Det kongelige Danske Aero

nautiske Selskab sine Medlemmer til en 
interessant Aften i Nationalmuseets Fore
dragssal. Der vil bl. a. blive demonstreret 
fly,·ende Modeller og holdt Foredrag og 
vist Film om Svæ\'eflyvning og Sportsfly\'• 
ning. 

SPORTSFL YVEKLUBBEN 

TIL næste Møde i Handels- og Kontorist
foreningen Fredag den 13. Drcemher 

Kl. 19,30 vil der blive forevist Film om 
»Mosquitoc og >Yampirec, drr er slillc>t til 
Raadighed af de Havilland Fabrikkernes 
herværende Repræsentant, Dir. C. Thielst. 

Filmen ledsages .af en Orientering af 
Kaptajn John Foltmunn. 

* F ØLGENDE Medlemmer af Sportsflyvc-
kluhhen har faaet tildelt Certifikat-Sti

pendie n Kr. 500,00: 
Kornet Helmer Nielsen, N. A. E. Brandt, 

Kommunelærer 0. Nielsen, Gunnar Larsen, 
Bent Rosenberg, Kornet V . K. E. Thorsen, 
Bogholder Ib J 'oost Michael sen, II. E. Jen
sen, Løjtnant Carl Olsen, Kjell Bundgaard, 
Niels Knudsen, Ing. Sven Wiel Bang, Kemi
graf A. Fischer Rasmussen, Politibetjent 
Ivar Christensen, M. Jespersen, Fængselsbe
tjent Børge W. Klok, Vagn C. Olsen, Bent 
Michelsen, stud. jur. Flemming Rasmussen, 
Peter Juliussen, Ing. Per '\Veishaupt, Poul 
Erik '\Vesterberg, stud. tcch. Folmer Han
sen, Erling Jacobsen, Havehrugskantlidat 
E . V. Buh! Jensen, LRS E. Kromann Thom
sen. 

Betingelsen for Udbetaling af Certifikut
Stipendiet er, at ovennævnte Medlemmer in
den 1. Juni 1947 har opnaact Certifikat. 

Luftfartforsikringer 
Af enhver Art 

overtages af 

Den nordiske Pool for 
Luftfartforsikring 

Central U.793 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes af et
hvert Forsikringsselskab, der er tilknyt
tet Poolen, samt DDL's Bllletkontorer 

I Dagmarhus og I Lufthavnen. 
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--•-DET KONGELIGE DANSKE'\ 
AERONAUTISKE SELSKAB 
Kontor: Nørre Farimagsgade S, Kbbvn. K. 
Tlf.: C. 7260A. Poatgiro: 25680. 
Kontoret er aabenl fra Kl. 12-17. Lørdag 
Kl. 12- 14. 
Generalsekretæren træffes i Kontortiden. 
Daa • k Lufteport• raad, Adr. D.K.D.A.S. 
Nr. Fnrimngsgade 3, Kbh. K. 
Aeronautlak Junior Klub Adr. : D.K.D.A.S. 
Nr. Farlmagsgade S. Kbh. K. 

DANSKE FLYVERE 
Formand: Kaptajn H. J. Pagh, Normasvej 14, 
Tlf. Valby 567S. __ _ 

DANSlt MOTOR.FLYVER UNION 
Formand: Overassistent A. T.H. Ohrt. 
Sekretær: Fuldmægtig S. Wcise. 
Kont. St. Kongensg. 681 o. G., K. Tlf. Palæ 2096. 

DAN81t SVÆVEFLYVER UNION 
Kontor: Nørre Farimagagade S, Kbhvn. K. 
Telf. C. 7260A. Kun Kl. ll·lS. Postgiro: 26521. 
Formand: Direktør Ejnar Dessau, 
Sekretær: Civilingeniør E . Eckert. 
Kasserer : Revi•or B. Elvong. 

DANSK MODELFLYVER UNION 
Formand: Johs. Thinesen, Flnsens Alle 29, 

Odense. 
l. Instruktør Per Welshaupt, Blidnhpark 6, 

Charlottenlund. Tlf. Helrup 5652 u. 
Sekretær: Jørgen Garns!, ,Parndlsgaarden•, 

Glostrup. Telf. Omegnen Avedøre 60. 

DEN lille Brochure »Har De Lyst til nt 
lære at flyvef«, som Sportsflyvekluh• 

hen har ladet udarbejde med det Forman.I at 
skaffo nye Medlemmer, kan erholdes ved 
Henvendelse til Sportsflyveklubbens Kontor, 
Nørrevold 21, IV, Telf. Palæ 9405 (bemærk 
det nye Telefonnummer). 

Bestyrelsen haaber, at Medlemmerne ·ved 
IIjælp af denne lille Brochure vil gøre et 
Stykke Arbejde for at tilføre Sportsflyve
klubben nye Medlemmer, saavel aktive som 
passive. Med denne lille Brochure i Haan
den skuld.e hvert Medlem,. kunne skaffe 
mindst et nyt Medlem til Sportsflyveklub-
ben. M.M. 

SVÆVEFLYVEBOG 
»Svæveflyvning«. Af Jciran Forsslund. 
Overs. Kapt. J. Foltmann. Det danske 

Forlag. 157 Sider. 
Med >S.væveflyvning« er »Segla p!t Vin

gar« blevet dansk. 
Det er en glimrende Skildring af Svæve

flyvningen, lige fra de første »Hope, og 
til den rigtige Svæveflyvning. Læseren fØI• 
ger selv med i Uddannelsen. 

Bogen er ikke i den Forstand skrevet for 
Svæveflyvere, men for Mennesker, der lige
som Forfatteren en skøn Sommerdag ser et 
elegant Svæveplan glide lyd.løst fra Sky til 
Sky - betages og fnn.r Lyst til selv at 
være med i Legen. 

»Svæveflyvning« giver saadanne Menne
sker et virkeligt »Kig bag Kulisserne«, saa 
de ikke melder sig ind i en Klub og tror, 
de bare nogle Timer Søndag Eftermiddag 
tager ud paa Flyvepladsen, sætter sig op 
i et Svæveplan - og flyver. 

Besværet, der er uløseligt knyttet til Svæ
veflyvningen, er nemlig grundigt pointeret, 
men paa en Mnade, saa det ikke virker af
skrækkende. 

Agter De at blive Svæveflyver, kan der 
ikke gives noget bedre Indblik i Sporten 
end gennem >Svæveflyvning< - og Bogen 
burde være fast Inventar i enhver Ung• 
domshybel. Hart-

AERONAUTISK JUNIOR KLUB 

V ORT Møde i December bliver noget ud 
over det sædvanlige, idet Kaptajn Folt• 

mann dels Yil holde Foredrag, dels vil vise 
en Film omhandlende Flyvning over de Eg
ne, som D.D.L . nu gentagne Gange hur flØjPt 
over paa deres »Charter Flightsc til Afri
ka. Og naar Kaptajn Foltmann fortæller, 
er det nok værd at være Tilhører. 

Men desuden har Kaptajn Foltmann lo
Yet at nrre Dommer i den lille Konkurrenre 
om den bedste Skalamodel, som Yi omtalte 
forrige Maaned. De af jer, som har Skala
modeller hjemme, hør derfor tage dem med, 
sna vi kan fna en rask lille Konkurrence. 
Præmierne vil som sædvanlig være nye BØ· 
ger om Flyvning, og Kapt. Foltmann vil 
geme give Præmietagerne sin Autograf i 
Bøgerne. 

Møclet holdes som sædvanligt paa den po
lytekniske Læreunstnlt, SpJyton•et, Tirsdag 
den 10. December Kl. 19,30 præcis. 

FLYVERDRAGT 
Ny original amerikansk Flyverdragt 

(Læder) bestaaende af HJælm, forede 
Støvler, forede Bukser og Jakke sælges. 

H. Rothaus Larsen. 
Skibsværftet, Nykøbing Mors. 

Dansk Svæveflyver Unions 
autoriserede Journaler og Flyvebøger 

anbefales til Anvenpelse i 
Svæveflyveklubberne 

Kontrolbog for Startspil Kr. 4.75 
Fartøj-Journal . . . . . . . . . • 6.00 
Flyve-Journal (I Foderal) • 2.50 
Arbejdsbog . . . . . . . . . . . . • 0,85 

Ekspederes fra 

FL YV's FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN 

Vesterbrogade 60 • Kbh. V • • C. 13.404 

Aktieselskabet 

DANSK GALOCHE- OG GUMMIFABRIK 

l(jebenbavn Køge 



Første Billede af .Thunderjet• i Luften. 

lntava viser det nye 

Den amerikanske Hærs Luftstyrke har for nylig af
holdt nogle Hastighedsprøver med den nye Reak

torjager, Republic XP-84 Thunderjet, og ved denne 
Lejlighed blev der sat ny officiel amerikansk Hastig
hedsrekord paa 983 km/T. I Overensstemmelse med 
FAI's Regler foretoges Flyvningerne over en Bane paa 
tre Kilometer, som blev gennemfløjet fire Gange, (to i 
hver Retning), hvorefter Gennemsnitshastigheden blev 
regnet ud. Under en af disse Flyvninger opnaaedes en 
Hastighed, der svarer til 994 km/T. Den officielle Ver
densrekord, som blev sat med en engelsk Gloster Me
teor den 8. September, er paa 991 km/T. 

Den amerikanske Thunderjet er en midtvinget Type, 
udstyret med et indtrækkeligt, trehjulet Understel. Den 
mest iøjnefaldende Forskel paa Thunderjet og andre 
Reaktorjagere som Bell P-59 og Lockheed P-80 er An
bringelsen af Luftindsugningen helt ude i Næsen i Ste
det for paa Siderne af Kroppen. 

Den normale Flyvestrækning for Thunderjet er ca. 
1600 km, og Tophøjden er godt og vel 12.000 m. 
Dimensionerne er følgende: Spændvidde 11,10 m og 
Længde 11,35 m. 

Capt. 

Indrykket som led I Oplysningsarbejde for FlJlf]einteressered, 

af 

INTAVA AVIATION PRODUCTS 
SANKT ANNÆ PLADS 13 - KØBENHAVN K. 

Rep,...enterende 
DET DANSKE PETROLEUMS AKTIESELSKAB 

og VACUUM OIL COMPANY A/S 

,,,, ( IE IL O S I ~~ 
(L0VBEBKYTTET) 

A\§IP IDOIPIE 
er fremstillet I nøje Overensstemmelse med 

Por1krlfteme I B.E.S.A. Specifikation 2 D. 101 

ENl!FABRIKANTl!R 

KLAR DOPE 

ALUMINIUM DOPE 

RØD DOPE 
Fortyndlngavædske samt 

Identificeringsfarver og Speclalfarver 

A/s 0. IF. A\§ IP 
(Specialfabrik for Nltrocellulose-Lakker) 

PRAOS BOULBVARD 37 
KØBBNHA VN S. 
TELEFON C, 65, LOLU. 12 aa 22 

315 



l'RTB 

Vor Fragtaf deling og Pakkeekspedition i 

København har f aaet ny Adresse og nyt Tele

! on Nummer. Maa vi bede Dem have Ulejlighed 

med at notere: NY KONBENSOADE 15, BYEN 6115 

DET DANSKE LUFTFARTSELSKAB 

Pr. AllrllBRI{ Kr, 6.00 
Pr. Numwer 60 Øre 

i; J V I N Il C li R I S T E N !\ E N 
ROGTRYKKERI & FORLAG 
Veeterbro~ade 60 • Kbh,·n. V. 
Tel1. 13.404 • Poøtf!lro 23.824 
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