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Boeing 727: et alsidigt fly, der tjener penge 
på de korte distancer 

Den smarte nye Boeing 727, der nu sættes i produktion, er 
en alsidig airliner, der er bestemt til øko110111isk fordelagtigt 
at flyve på ruter mellem 2 50 og 2800 km. 
727's lave operationsomkostninger vil sætte den i stand til at 
skaffe overskud på korte distancer, selv med beskeden be
lægning. Og dog V\l dens rummelige kabine (70 førsteklas
ses eller 113 turistklasse-passagerer) resultere i en plads
kilometer økonomi på stærkt benyttede ruter, der kan sam
menlignes med de største jetlineres. 
727 vil blive en hårdfør jetmaskine, der kan tåle hyppige 
landinger og starter. En kapacitet på 7000 gallons brænd-

stof plus stor tilladt landingsvægt, vil sætte 727 i stand til 
at foretage hyppige landinger over en lang distance uden ny 
påfyldning. Dette i forbindelse med andre træ~ som f. eks. 
indvendig passagertrappe vil nedsætte betjeningstiden under 
ophold. 
727's, hurtige start, store stigeevne og en fart på næsten 1000 
km i timen, vil give en blok-hastighed, der aldrig tidligere 
er -opnået af kortdistance-maskiner. 
117 Boeing 727'ere er allerede bestilt af American Airlines, 
Eastern Air Lines, Lufthansa og United Air Lines til leve
ring fra slutningen af 1963. 

BUEINC.7,27 
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KONGELIG DANSK AEROKLUB og DANSKE FLYVERE 
Nordens ældste og førende tidsskrift for flyvning 

Nr. 1 

Det nye år 
SÅ gik der igen et år, og vi tager 

fat på et nyt. Man gør status op 
for 1961 og prøver at løfte lidt af 
sløret for 1962. 

For trafikflyvningen var det for
løbne år en lidt blandet fornøjelse. 
Det kneb med at fylde de mange nye 
jetfly, og betydelige underskud var 
resultatet. Man regner med, at det er 
øt overgangsfænomen, og at det nye 
år vil vise en begyndende bedring. 

Charterflyvningen udviklede sig 
fortsat - det er blevet en hverdags
sag for almindelige mennesker at 
flyve på ferie. Den hårde konkurren
ce mellem firmaerne er en fordel for 
kunderne, men kan give mange pro
blemer for selskaberne. 

Dansk militær flyvning kan nu 
fejre sit halvtredsårs-jubilæum. Fly
vevåbnet synes at have haft et roligt 
arbejdsår. Hovedinteressen i årets 
sidste del var rettet mod vedtagelsen 
af den nye enhedskommando, som 
generalløjtnant Tage Andersen blev 
udnævnt til chef for. 

For såvel den erhvervsmæssige 
flyvning som for den private er op
rettelsen af nye flyvepladser og ud
videlsen af bestående et vigtigt pro
blem, som der var god udvikling i -
en udvikling der synes at ville fort
sætte. 

Omend der ikke blev tilført slflt 
så mangø nye fly som i de foregående 
dr, synes den private o,e, forretnings
mæssige flyvning fortsat at udvikle 
sig. Erkendelsen af nødvendigheden 
af mere slagkraftig organisation på 
både nationalt og internationalt ni
veau breder sig. 

Svæveflyvningen gdr fortsat støt og 
sikkert frem herhjemme - både i 
medlemstal og materiel. Luftrums
problemerne står stadig i forgrunden, 
og FAI vil nu tage dem op med 
ICAO for at fd fastslået svæveflyv
ningens ligeberettigelse og nødven
digheden af at respektere de særlige 
operative forhold. 

Modelflyvningens problemer gæl
der mere egnede pladser til at flyve 
med såvel linestyrede som fritflyven
de modeller. FLTV er fra dette num
mer blevet medlemsblad også for 
disse KDA-medlemmer og vil bestræ
be sig for igen i 1962 at betjene alle 
interessegrupper så godt, som forhol
dene gør det muligt. 

Januar 1962 35. årgang 

Har fartplanerne fulgt med tiden? 
Hvad hjælper de korte flyvetider, når de ikke 

kan udnyttes til bunds? 

INDSÆTTELSEN af jetfly på en meget 
stor del af også de europæiske ruter de 

sidste år har atter bragt flyvetiden et stykke 
nedad. Man flyver til Paris og London på 
mindre end to timer, til Frankfurt og Am
sterdam på 1 ½, til Ziirich på knap to timer, 
til Milano på 2¼ time o. s. v. Ja, selve 
tiden i luften er ofte en hel del mindre end 
fartplanernes rejsetider. 

På den anden side er rejsetiden fra by
midte til bymidte ikke så lidt længere, ja, 
transporttiden på jorden på rejsens to ende
punkter er tilsammen ofte længere end fly
vetiden, så det vil nok være en betydelig 
mere taknemmelig opgave at prøve at ned
sætte denne del af rejsetiden fremfor at 
bygge endnu hurtigere fly, der kræver end
nu større flyvepladser, som må ligge endnu 
længere fra bycentrerne. 

Men det var et sidespring. Hvad vi ville 
frem til, er dette: 

Når nu rejsetiden er nedsat til få timer, 
kan den travle og energiske forretnings
mand, der står tidligt op om morgenen, vel 
nå til Paris, London, Amsterdam, Ziirich, 
eller hvor han nu skal hen, deltage i en hel 
dags møder eller forretninger for derpå at 
flyve hjem om aftenen, indtagende luftfart
selskabets højt berømmede middagsanret
ning og være i sit hjem til aftenteen? 

Det kan han, hvis han skal til Ålborg, 
Århus, Oslo, Stockholm eller Hamburg, men 
det behøver han ikke jetfly med 800 km/t 
til, for det kan han klare med en Metro
politan. 

Men han er ikke i stand til det til Euro
pas storbyer, fordi fartplanerne er lagt såle-

des, at afgangen fra København finder sted 
et godt stykke oppe ad formiddagen, mens 
tilbagerejserne foregår om eftermiddagen, 
ofte med afgang tidligt på eftermiddagen. 

I enkelte tilfælde kan han klare et kort 
møde, hvis den han skal tale med, møder op 
i den pågældende lufthavn, og i nogle til
fælde kan han klare det med en enkelt over
natning. Men i mange tilfælde må han 
bruge mere end to døgn for at deltage i et 
møde på 3-6 timer i en af disse byer og 
have udgifter til to overnatninger. 

Måske kan han lide dette ophold, men 
så har han nok heller ikke så travlt, som 
han giver det udseende af. Måske kan luft
fartselskabernes salgsafdelinger bevise, at 
fartplanerne er lagt efter rejsevanerne og 
ikke med hovedvægten på udnyttelsen af 
flyet, hvad meget ellers kan tyde på. Og 
de er i så fald meget velkomne til at belyse 
problemet i vore spalter. 

Men der findes vitterligt mange forret
ningsfolk, der klager over, at fartplanerne 
ofte ikke passer dem, hvorfor de anskaffer 
eller overvejer at anskaffe eget fly. 

De skal imidlertid med de mest anvendte 
stempelmotordrevne fly stå meget tidligt op 
for at nå programmet igennem på en dag 
- og det er måske grunden til, at en række 
små og store flyvemaskinefabrikker i ni 
lande har jetdrevne direktørfly med samme 
rejsefart som jettrafikflyene under bygning. 
Trods priser på 2- 10 millioner kroner reg
ner fabrikkerne med et sådant marked, at 
der allerede nu er en meget skarp konkur
rence for at få en bid af det. 

Caravelle og lignende typer har bragt Europas storbyer al nær hinanden, at man burde kunne nl frem 
og tilbage pl ,amme dag. 

8 



LOCKHEED STARFIGHTER 
Den amerikanske jager, der ogsd bygges i fællesskab i Europa til brug i mange af NATO-landene 

SELVOM rygterne har svirret tæt, er der 
i skrivende stund ikke fremkommet no

gen officiel meddelelse om, at det danske 
flyvevåben skulle udrustes med Lockheed 
F-104G Super Starfighter. Da den nye for
svarsordning blev vedtaget, var det en for
udsætning, at flyvevåbnet også i fremtiden 
ville få sine fly på våbenhjælpsbasis. Det 
bliver altså amerikanerne, der kommer til at 
spytte i bøssen, og så kan man vist gå ud 
fra som temmelig givet, at de vælger Star
fighter og ikke den franske Mirage III. 
Hertil kommer, at de fleste NATO-lande 
allerede har besluttet sig for Starfighter, og 
standardisering af militærudrustning er jo 
noget man lægger megen vægt på, ikke 
mindst fra dansk side. 

Den allerførste Starfighter fløj for første 
gang for godt syv år siden, den 7. februar 
1954, men det varede over to år, før der 
blev offentliggjort billeder af typen, der 
hurtigt fik tilnavnet >det bemandede mis
sil«. De to XF-104 og de femten YF-104 
havde alle Wright J65 (amerikansk-bygget 
Armstrong-Siddeley Sapphire), men produk
tionsversionerne har den stærkere General 
Electric J79. Starfighter er konstrueret og 
bygget af Lockheed California Division i 
Burbank udenfor Los Angeles, og leveran
cerne til USAF begyndte i januar 1958. 
Den første version var den ensædede inter
ceptor F-104A til Air Defence Command; 
den er allerede udgået af · 1. linie og over
ført til Air National Guard, ligesom mange 
F-104A er ombygget til fjernstyrede dro
ner ( QF-104). En tosædet udvikling, F-
104B, fløj for første gang den 7. februar 
1957; den er fuldt operationel, men har 
mindre brændstoftanke for at skaffe plads til 
det andet pilotsæde. Den ensædede F-104C 
og den tosædede F-104D er beregnet til 
Tactical Air Command og anvendes pri
mært som jagerbombere. De har >blæste 
flaps«, d. v. s. at der tappes luft fra jet
motorens kompressor og ledes ned over 
dem. lait blev der leverede 295 Starfighters 
til USAF, og selv om Lockheed projekte
rede adskillige forbedrede versioner, lykke
des det ikke at få det amerikanske flyve
våben interesseret. 

Mere held havde man på exportmarkedet, 
og i februar 1959 meddeltes det fra Bonn, 
at Luftwaffes taktiske enheder skulle ud
rustes med en ny version af F-104, den 
såkaldte F-104G Super Starfighter. I de
cember samme år fulgte Holland og Belgien 
Tysklands eksempel, men forinden havde 
den canadiske regering meddelt i juli, at de 
canadiske flyverstyrker i Europa skulle ny
udrustes med canadisk-byggede Starfighters, 
og i november besluttede også Japan sig for 
F-104. Det sidste medlem af :.Starfighter
klubben« er Italien, ligesom Formosa--Kina 
har fået overdraget et antal tidligere ameri
kanske F -104. 

G-versionen væsentligt forbedret 
F-104G ( G for Germany) er en ensædet 

altvejrsjagerbomber. I det ydre er den næ
sten identisk med de tidligere versioner, 
men det er i virkeligheden et helt omkon
strueret fly. Således er strukturen blevet for
stærket af hensyn til, at F-104G som tak
tisk fly hovedsagelig skal operere i lav 
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Den fprste Starfighter til Belgien starter, 

højde, halefinnen er gjort større, der er ind
førte >manøvre-flaps«, der er nyt elektronisk 
udstyr, andet sigte og mange andre ændrin
ger. Motoren er en General Electric J79-
11 A på 7165 kg st.t. med efterbrænder, der 
giver flyet en maximalhastighed på 2335 
km/t (Mach 2,2). Spændvidden er kun 
6,68 m, længden 16,69 m og højden 4,11 m. 
Norma! startvægt er 9480 kg, men den 
maximale startvægt er så høj som 12.250 
kg. Øvrige data er ikke frigivet, men som 
bekendt har Starfighter været indehaver af 
den absolutte højderekord på 31.513 m. 
Den faste bevæbning består af en 22 mm 
Vulcan maskinkanon med en skudkadence 
på 6000 pr. minut, men i stedet for denne 
kanon med tilhørende ammunitionsbehol
dere kan der installeres en ekstratank på 
454 1. Det giver et samlet tankindhold på 
3855 I, men desuden kan der medføres to 
tiptanke a. 635 I og to pylontanke a. 735 1. 
I stedet for de udvendige tanke kan der 
f. eks. medføres fire Sidewindermissiler eller 
en bombe- eller missillast på indtil 1800 kg. 

Den første F-104G var på vingerne i 
september 1960, men den havde ikke serie
versionens omfattende radarudstyr. I øje
blikket arbejder Lockheed på et effektuere 
en ordre fra Tyskland på 96 F-104G og 54 
tosædede TF-104G. De første Starfighters, 
der blev leveret til Luftwaffe, var 30 
F-104F, der svarer til F-104D, men har 
samme udstyr som F-104G. 

Bygge-samarbejdet i Europa 
Hovedparten af de tyske Starfighters skal 

imidlertid bygges i Europa, og praktisk 
taget hele den tyske flyindustri er implice
ret i dette program, der også omfatter fa
brikker i Holland, Belgien og Italien. Moto
rerne bygges af BMW, FN og Alfa-Romeo, 
mens selve flyproduktionen er delt mellem 
tre grupper. Indenfor sydgruppen laver 
Heinkel vinger, finne og haleplan, Dornier 
midterkrop, Siebel bagkrop, luftindtag og 
næse. Messerschmitt laver forkroppen og 
samler og prøveflyver flyene. Den gamle 
Messerschmitt-flyveplads i Augsburg er alt 
for lille til F-104G, så man har bygget en 
særlig montagefabrik på den nærliggende 
Luftwaffe-base Manching. Sydgruppen skal 
levere 210 Starfighters til Luftwaffe. og den 
første, der var samlet af amerikanske dele, 
blev prøvefløjet den 10. august 1961. Man 
har nu bygget en snes Starfighters, og leve
rancerne til Luftwaffe blev påbegyndt den 
16. oktober, 

Nordgruppen skal fremstille 350 fly, nem
lig 255 til Tyskland og 95 til Holland, der 
desuden har bestilt 20 TF-104G hos Lock
heed. Focke-Wulf laver luftindtag og diver
se komponenter til midterkroppen, der 
fremstilles af Weser, mens forkroppen frem
stilles af Hamburger Flugzeugbau (tidl. 
Blohm & Voss). Disse to kropssektioner 
samles af Aviolanda i Holland, der tilføjer 
visse dele af eget fabrikat samt installerer 
systemer m. v., således at kroppen er næsten 
færdig, når den bliver leveret til Fokker. 
Bagkrop, vinger og haleparti fremstilles af 
Fokker, der også samler og prøveflyver 
samtlige fly. Regnet efter arbejdstimer er 
den procentvise fordeling mellem de fem 
firmaer således: Focke-Wulf 9 %, Weser 
18 %, Hamburger 23 %, Aviolanda 17 % 
og Fokker 33 %. Det elektronLke udstyr i 
Starfighter er så omfattende, at Fokker har 
måttet bygge en ny afdeling på 4750 m2 

gulvareal, til dels i form af et 9-etagers høj
hus, for at få plads til de nødvendige kali
brerings- og kontrolafdelinger. Nordgrup
pens første F-104G foretog sin jomfruflyv
ning den 11. november i fjor. 

Den såkaldte Vestgruppe består af de bel
giske fabrikker Avions Fairey og Sabca 
samt den italienske Fiat. De to belgiske fa
brikker, der begge ligger på Gosselies flyve
pladsen ved Charleroi, skal i fællesskab 
samle 164 fly af dele fra sydgruppens fabrik
ker, nemlig 89 til Belgien og 75 til Tysk
land. Fiat, der har Macchi som vigtigste 
underleverandør, skal bygge 225 Starfigh
ters, 125 til Italien, 50 til Tyskland, 25 til 
Holland og 25 til Belgien. 30 af flyene skal 
monteres i Belgien. 

Denne ordning synes meget indviklet og 
må givetvis medføre store transport- og ad
ministrationsproblemer. Lettere er det ikke 
blevet af, at ordrerne flere gange er ændret. 
F. eks. var Belgien ved at bakke ud af pro
grammet på grund af den økonomiske krise, 
der ramte landet efter tabet af Congo. 

De canadiske og japanske udgaver 
Bortset fra radarudstyret er de canadiske 

Starfighters (CF-104) identiske med de 
europæiske. RCAF skal have leveret 200, 
men derudover er der tale om, at Canadair 
skal bygge yderligere 300 til fattige lande 
som Grækenland, Tyrkiet og muligvis Dan• 
mark. Produktionen af flyene til RCAF el' 
i fuld sving, og den første blev prøvefløjet 
i juli i fjor. Canadair leverer endvidere 



Boeing 727 • jetliner til kortere roter 
Enkeltheder om Boeings tremotorede fly, der supplerer de større 

typer til de lange distancer 

DEN ny 727 jet-liner, der nu er i produk
tion i Boeing Company's Transport 

Division til brug på ruter mellem 250 og 
2.700 km, er i alle enkeltheder nøje kon
strueret med hensyn til sin sa::rlige opgave 
og rummer ved siden af lighedspunkter med 
Boeing 707-720-serierne mange helt ny 
systemer og udformninger. 

727'erens tre Pratt & Whitney JT8D-1 
turbofan motorer er indkapslede, de to hver 

· på sin side af skroget, den tredie helt ude i 
halen. Indtaget til denne sidste er anbragt 
over fly-kroppen og under halefinnen. 

Motorernes reverserings- og bremseanord
ning afviger fra tidligere modeller såvel i 
konstruktion som i virkemåde. Under flyv
ning er de tilda::kkede med lemme, som flug
ter med motorkappen. Lemmene er meka
nisk forbundet med systemets bremsebakker 
af form som muslingskaller, som under op
bremsning lukker sig bag hver motor for at 
vende dennes udstødning modsat flyveret
ning. Reverseringsanordningen på højre og 
venstre motor leder udstødningen over og 
under vedkommende motor, medens den for 
midtermotorens vedkommende leder den ud 
til siderne. 

727'erens T-hale med haleplanet på top
pen af finnen er også va::sentlig forskellig 
fra sine Boeing-forga::ngere. Yderligere har 
727 dobbelt rorsektioner, der opererer med 
hver sit servo-system. 

For første gang byder også et Boeing jet
fly på indbyggede passagertrapper. De be- · 
står af et sa::t trappetrin, der sa::nkes ned 
fra halen. Efter ønske kan flyet også forsynes 
med en teleskoptrappe indbygget under den 
forreste indgangsdør. Disse trapper er af 
stor betydning for hurtig afvikling af tra
fikken i lufthavnene. 

De højt udviklede aerodynamiske op-

komponenter til såvel Lockheed som til 
licensfabrikkerne i Europa og Japan. 

Den japanske version, F-104Jr er baseret 
på F-104C, men har sta::rkere motor, og 
bygges på licens af Mitsubishi. lait skal der 
bygges 180 F-104J samt 20 tosa::dede 
F-104DJ; af disse leverer Lockheed tre F-
104J og en F-104DJ samt komponenter til 
yderligere 25. Leverancerne til det japan
ske flyvevåben begynder en gang i løbet af 
forå··et. 

Selvom USAF ikke har bestilt F-104G, 
er typen dog i produktion hos Lockheed. 
Således leverer man 14 til Belgien, hvoraf 
dog kun en bliver samlet og prøvefløjet i 
USA. De øvrige monteres i Belgien, men 
om de er medregnet i de 89, som SABCA 
og Avions Fairey skal levere til det belgiske 
flyvevåben, er ikke klart. Desuden bygger 
Lockheed 14 tosa::dede CF-104D til Canada ø 

og 39 F-104G til >andre NATO-lande< 
(Norge?). Endelig er man storleverandør af 
komponenter, og de første fly fra såvel 
nord- som sydgruppen var samlet af ameri
kanske dele. 

Der er ingen tvivl om, at det mest an
vendte kampfly i Europa i de na::ste ti år 
bliver Super Starfighter, og mon vi ikke 
også får dem at se med rød-hvide kokarder 
og splitflag på sideroret? H.K. 

driftsanordninger, bestående af forkant
slots og flaps med tredobbelte slots, vil give 
727 en evne" til manøvrering på korte start
baner, der overstiger, hvad nogen anden jet
liner i dag kan prastere. Med fuld passa
gerlast og en va::gt på ca. 65.000 kg kan 727 
starte på 1400- 1500 meter. 

727'erens rorsystemer er helt igennem ser
vo-styrede. De inderste krangeror bruges 
ved høje hastigheder, og virker sammen 
med de yderste ror ved lave hastigheder. De 
yderste luftbremser på vingerne anvendes 
hver for sig under drej eller sammen ved 
nedstigning. De inderste bremser kommer 
kun til anvendelse som luftbremser efter 
landing. 

Den lettere 727 behøver kun to hjul på 

Boeing 707 - gennem•klret model, 
1, Ve)r•radar. 
2, Indtrækkeligt nm•eh)ul (dobbelthJul med brem• 

sar.) 
3. Forreate Indgangsdør, 
4, lndtrmkkellg teleakoptrappe. 
6, Garderobe. 
6. Midter•ektlon af vinge med gumml•brmndltof• 

tanke, 
7, Krueger-flap. 
8. Indtrækkeligt landing11tel med dobbelthjul, 
9, Forkant•slata. 

10, Klap tll plvlrknlng af krmngeror. 
11. Yderste krængeror for lav flyvehaetlghed. 
12. Lultbremaer og spoilers tll krængning. 
13. Inderste krængeror for hØJ llyvehastlghed, 
14, Luftbremser for manøvrering pl Jorden. 
16, Pratt & Whitney JT8D•1 turbolan-motor (6360 

kg reaktionskraft). 
18, Reverseringsanordning med dmknlng•lem, 
17. Lultlndtagskanal for midler-motor. 
18, Midter-motor. 
19, Dobbelte eldøror med separat••ervoatyrlng for 

hver sektion. 
20, Bevægeligt haleplan, 

hvert landingsstel sammenlignet med fire på 
de større jet'er. Na::se-stellet er det samme 
som for de større typer med undtagelse af, 
at 727'eren har na::sehjulsbremse. 

Andre 727 nyheder er et midtskibs pan
try, halesla::ber, der kan trakkes ind, og luft
konditionering fra loftet til supplering af 
sideva::gssystemet identisk med andre Boeing 
jet-lineres. !øvrigt har 727 alle de va::sent
lige større installationer, som allerede har 
stået deres prøve i 707 og 720. 

Til dato har Boeing ordrer på 117 af de 
ny 727'ere: 12 fra Lufthansa, 40 til hver fra 
United Airlines og Eastern Air Lines samt 
25 fra American Airlines. De første leve
ringer er fastsat til begyndelsen af 1963. 

* 

21, HØ)deror. 
22. Klap tll plvlrknlng af hØJderor, 
23. Bagerste indgangsdør for pasaagerer (Abner 

indadtlf). 
24. Luftindtag ror mldter-motor. 
25, Turlatklasse; 1ek1 emder pA række, 
26. Tredelte, ølottede flaps med hØJ opdrift. 
27. Midtskibs dobbelt-pantry, 
28, Første klasse, fire sæder pl række. 
29. Toilet, et forude, to agter. 
30, Agterste Indbyggede pa11agertrappe. 
31, Vinduer med tre lag tran1parent aorylpla1t10. 
32, 1Fall-salac delvis skal•kropkonatruktlon. 
33. Førerrum. 
34, Radningslllder. 
36, Vingeforkant og motor-luftindtag afleee med 

varm luft tappet fra motorerne. 
36. lndtrækkellg haleslæber, 
37, Hurtlgudtøm:,ing af brændatol. 
38. LuftlordellngHyatem fra loft. Vmgay•tem Ikke 

viet. 



F AI-planerne for en international 
,,General Aviation'' organisation 

Behovet og de praktiske muligheder undersøges nu 

SOM nævnt i lederen i vort september
nummer har der rejst sig stærke røster 

for at starte en international eller euro
pæisk organisation til effektiv varetagelse af 
den private og forretningsmæssige flyvnings 
interesser, og på initiativ af den hollandske 
aeroklub blev der i september afholdt et 
ekstraordinært møde i FAl's komite for 
privatflyvning og luftturisme ( CIAL T A) 
til drøftelse af denne sag. 

Sådant et forslag er ingenlunde nyt. FAI's 
generaldirektør, H. R. Gillman, havde alle
rede for en halv snes år siden efter en stu
dierejse i USA fremsat forslag herom, men 
de var blevet afvist af aeroklubberne. 

Nu synes tiden imidlertid med den vok
sende interesse for >General Aviation« især 
i Europa og på baggrund af den beslag
læggelse af en uforholdsmæssig stor del af 
luftrummet, som luftfartselskaberne og den 
militære flyvning har foretaget, at være be
hov for en slagkraftig organisation til at 
varetage denne store tredie part af luftrums
brugernes problemer. 

CIALTA vedtog da også enstemmigt at 
indstille til F AI-kongressen i Monaco den 
følgende måned, at man tog fat på en 
realitetsbehandling af spørgsmålet, og som 
nævnt i sidste nummer godkendte kongres
sen dette og nedsatte en hurtigt arbejdende 
underkomite, hvis opgave blev at undersøge 
behovet og de praktiske muligheder for at 
gennemføre planen. 

Nu består FAI jo af aeroklubber fra lan
de over hele verden, lande med højst for
skelligartet udviklet flyvning, og mange af 
disse lande har praktisk taget ingen privat 
og forretningsmæssig flyvning, mens man 
f. eks. i USA i forvejen har udmærkede 
organisationer til at udføre det påtænkte 
arbejde. 
Derfor kan en sådan organisation ikke 
finansieres gennem en forhøjelse af de al
mindelige kontingenter for alle lande, men 
må betales direkte af de personer, der har 
behovet, og det er først og fremmest i de 
vesteuropæiske lande. 

En undersøgelse I fuld gang 
Underkomiteen er gået frisk til sagen, og 

allerede midt i november udsendte FAI på 
dens initiativ en »meget hastende og vig
tig« meddelelse til de forskellige landes 
aeroklubber, hvori man beder dem orien
tere de interesserede i de pågældende lande 
om planerne og nøjagtigt undersøge, hvor 
stor tilslutning de kan forvente at få. 

Vi kunne ikke nå at bringe denne orien
tering i decembernummeret, men som be
kendt har KDA allerede i sit spørgeskema 
til A-certifikatindehaverne berørt problemet, 
og som andetstedt omtalt har et betydeligt 
antal pril.atflyvere vist positiv interesse for 
en sådan organisation, hvilket vi allerede 
har meddelt FAI. 

Vi har kun spurgt privatflyverne, men 
General Aviation er et videre begreb (hvem 
finder en dækkende dansk betegnelse?) og 
FAI medtager i sin skrivelse erhvervsflyv
ning, flyveskoler, luftfartøjsejere, fabrikan-
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ter af fly, motorer og tilbehør samt disses 
repræsentanter, service-firmaer, flyveplads
ejere og også svæveflyverne. 

Alle disse og endnu flere grupper har in
teresse i nationale og internationale love og 
bestemmelser, der fastsættes af nationale 
myndigheder og af internationale, såsom 
ICAO og denne organisations forskellige 
komiteer. 

Trafikflyverne, luftfartselskaberne, stater
ne og andre har deres internationale sam
menslutninger og er repræsenterede ved 
disse organisationers møder, men det er 
General Aviation ikke, og det er denne 
situation, som nu må bringes i orden, siger 
FAJ. 

Hidtil har FAI gjort, hvad man har kun
net, med de begrænsede midler, der har 
stået til rådighed, men det er ikke nok nu 
(FAI's personale er ikke større end KDA's), 
og derfor søger man at skabe en speciel 
organisation i F AI til formålet. 

Underkomiteen kan ikke komme videre 
med sit arbejde, for man ved, på hvilke 
kendsgerninger man kan bygge det hele op. 
Det er ikke nok at kende antallet af piloter 
og fly i de enkelte lande - man må vide, 
hvor mange af disse, der vil være med. 

Hvordan man tænker sig organisationen 
skal fungere 

Man tænker sig en organisation, der både 
er national og international. På det natio
nale niveau skal hver aeroklub indrette sig, 
som det anses for mest praktisk og gennem
førligt. 

Internationalt skal hver national sektion 
samarbejde med et internationalt center un
der FAI. Til at lede dette center vil man 
ansætte en fuldt kvalificeret person i hel
dags job. Han skal sortere under en inter
national bestyrelse med repræsentanter fra 
alle deltagende lande. 

De penge, der skal til for at finansiere 
centret, må komme fra de nationale sek
tioner. 

De nationale sektioners opgaver skal være 
følgende: 

a) Først og fremmest skal de holde øje 
med den nationale luftfartslovgivning for at 
forhindre indførelsen af unødvendigt restrik
tive love og bestemmelser med virkning for 
General Aviation, og man skal sende med
delelse til det internationale centrum om 
alle sager, der kræver international aktion. 

b) Dernæst skal man søge at afskaffe de 
eksisterende unødvendigt restriktive love og 
bestemmelser. 

Udover disse to hovedopgaver skal man 
efter evne og behov udføre medlemsservice 
såsom: 

c) Hjælpe piloter og luftfartøjsejere med 
at forberede flyverejser. 

d) Sørge for lettelser og bedre faciliteter 
på landets flyvepladser. 

e) Levere kort. 
f) Fortolke og forklare bestemmelser. 
g) Hjælpe piloter, der har certifikatvan

skeligheder. 
h) Arrangere særlige forsikringsbetin-

gelser. 
i) Give juridisk assistance i luftfarts

spørgsmål. 
j) Tage sig af alle klager, som medlem

merne indsender. 
Det internationale cønter vil på inter

nationalt niveau dække ovenstående op
gaver, især de to første, og det skal tage sig 
af international repræsentation overfor or
ganisationer som ICAO o. lign. Herudover 
skal det koordinere de nationale sektioners 
arbejde og sørge for ensartede medlemskort, 
blanketter, dokumenter o. s. v. 

Man regner ikke med, at man med et 
slag kan opfylde alle disse missioner, men 
det er de mål, man stræber efter, og som 
man vil nå, efterhånden som organisationen 
udvikler sig. Alt vil imidlertid afhænge af 
størrelsen af den støtte, som enkeltpersoner, 
firmaer, selskaber o. s. v. vil give, når de til
slutter sig som medlemmer. 

F Al ønsker svar på spørgsmålet om den 
mulige tilslutning midt i januar, og vi beder 
derfor medlemmer, der efter disse nøjere 
oplysninger har noget at føje til, hvad de 
angav i spørgeskemaet, om at lade høre fra 
sig i løbet af en halv snes dage. 

KDA's hovedbestyrelse har allerede for 
mere end et år siden overvejet muligheden 
af at oprette en sådan organisation på na
tional basis, ansætte en erfaren pilot til at 
tage sig af arbejdet o. s. v. Bestyrelsen så 
meget positivt på ideen, men et hurtigt 
regnestykke viste, at med det foreslåede kon
tingent på ca. 100 kr. årligt og det mulige 
antal medlemmer kunne man ikke komme 
ret langt. 

Når man ser på organisationens opgaver, 
ser man hurtigt, at det er opgaver, som 
KDA og dets råd og generalsekretariat alle
rede søger at varetage på nationalt plan, og 
det vil man fortsat gøre og søge at udbygge 
arbejdet, efterhånden som medlemstilslut
ningen gør det muligt. 

Hvad vil det koste 't 
Adskillige medlemmer satte spørgsmåls

tegn eller angav, at deres tilslutning afhang 
af, hvad det ville koste dem at va:re med. 
Det er helt naturligt. F AI giver i den nu
værende udsendelse ikke noget tal, for kon
tingentet vil naturligvis rette sig efter til
slutningen. 

I en af de første skitser opererede man 
med tal på 50-100 kr. årligt. 

FAl's generaldirektør oplyste, da en re
præsentant for KDA fornylig drøftede pla
nen med ham i Paris, at han beregnede, at 
det internationale center i første omgang 
vil koste ca. 200.000 kr. årligt. 

Ved et kontingent på 100 kr. årligt kræ
ves der altså 2.000 medlemmer og ved 
50 kr. årligt ca. 4.000 medlemer. Vi kender 
ikke det nøjagtige tal på piloter her i Vest
europa, men mon ikke det skulle være 
muligt at nå op på denne nødvendige stør
relsesorden, hvis andre landes piloter og 
øvrige interessenter viser lige så stor inter
esse som de danske? 

Tiden vil vise det. 



... 

North American Sabreliner. 

Nye Sabrellner-ordrer 
Den 1. december modtog North American 

en ordre på 65 Sabreliners. De ti skal leve
res til US Navy under betegnelsen T3J-l, 
de øvrige til US Air Force, der tidligere har 
bestilt 94 T -39. Leverancerne begynder i 
januar 1961, og der er allerede leveret over 
30. Produktionen er for tiden fem om måne
den. 

Standardversionen T-39A anvendes dels 
til træning, dels til transport af højtstående 
officerer. T-39B, hvoraf der er leveret seks, 
har samme radar som F-105 Thunderchief 
og er i tjeneste på Nellies Air Force Base 
i N evada ved Tnctical Air Commnnds jager
bomberskole. 

Konstruktionen og udviklingen af Sabre-
liner er helt igennem finnncieret af North 

· American uden statsstøtte. Prototypen, der 
fløj første gang Hi. september 1958, havde 
to General Electric J85, men de er i ~erie
versionen erstattet med to Pratt & Whitney 
J60 å 1860 kg st.t. Der er to mands besæt
ning og pinds til indtil otte passagerer. Stør
ste marchhastighed er lidt over 800 km/t, 
flyvestrækningen mere end 2800 km og nor
mal flyvehøjde ca. 12.000 m. Fuldt lastet 

vejer en Sabreliner 8055 kg, tom 4200 kg. 
Spændvidden andrager 13,53 m, længden 
13,38 m og højden 4,88 m. 

En civil version er under udvikling og 
forventes at få luftdygtighedsbevis i løbet 
af nogle måneder. Prisen foreligger der ikke 
noget om, men de hjemlige forhandlere af 
forretningsfly behøver næppe frygte for 
nogen større konkurrence fra Sabreliners 
side. 

North American havde i det afsluttede 
regnskabsår en rekordomsætning på 1.262 
mill. dollars, men langt under halvdl!len 
skyldes flyprogrammer. De to flyafdelinger i 
Los Angeles og Ohio tegnede sig for hen
holdsvis 30 og 11 % af salget. Den første 
har bl. a. bygget X-15 og seriefremstiller nu 
T-39 Sabt-eliner, ligesom man er begyndt at 
samle den første prototype til XB-70 Val
kyrie, mens Columbus-afdelingen bygger 
A3J Vigilante til den amerikanske flåde. 
Størst salg havde Autonetics Division 
(33 %), der fremstiller elektronisk udstyr til 
missiler og fly. Resultaterne for de øvrige 
afdelinger var Rocketdyne (raketmotorer til 
missiler) 14 %, Space and Information 
Systems 8 % og Atomics International 
(atomreaktorer) 4 o/o. 

Sud-Avlatlon Alouette III, der leveres til øflvæmet I lflbøt af året, 

Hvad koster det at 
bygge en .Jodel? 

Svenskerne har nu indhentet vort for
spring mht. antallet færdige hjemmebyggede 
Jodelfly, idet 5 er færdige, tre er lige ved, 
mens yderligere G ventes færdige i løbet af 
det nye år. 

Svenskerne betegner den 65 hk udgave 
som J odel D 112, den 85 hk som J odel 
D 126 og den 90 hk som Jodel D 119. l\Ian 
angiver rejsehastigheden pil. marchomdrej
ninger til hhv. 145, 175 og 190 km/t. 

KSAK har nu fået nogle konkrete oplys
ninger om arbejdstid og udgifter ved hjem
mebygningen af disse fly, og ifølge KSAK
Nytt, afriger de i betydelig grad fra hinan
den alt efter udrustningen, hvad følgende 
eksempel viser. Venstre spalte er for et fly 
med 65 hk nulstillet motor, højre et fly med 
ny 90 hk motor, ekstratank, ekstra instru
menter og radio : 

65 hk 90 hk 
Tegninger . . . . . . . . . . . . . . 50 50 
Licens . . . . . . . . . . . . . . . . 300 300 
Byggekursus . . . . . . . . . . . . 345 300 
Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 
Værktøj og beddinger . . . . 150 200 
Træ . • • • . . . . . . . . . . . . . . . 1.709 2.350 
Metalbeslag, skruer . . . . . . 3.000 3.200 
Materialeprøver . . . . . . . . 80 QO 
Lim, dope, fnr,·e, lak . . . . . . 365 425 
Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . 1.224 725 
Motor . • . . . . . . . . . . . . . . . 2.850 7.500 
Propel . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 1.000 
Instrumenter . . . . . . . . . . . . 200 1.500 
Kontrol . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Besigtigelse . . . . . . . . . . . . 130 · 300 
Inlt svenske kroner . . . . . . . . 10.80320.000 
Arbejdstimer . . . . . . . . . . . . 1.950 1.450 

Har nogen af vore danske hjemmebyggere 
tilsvarende oversigter for Jodel og Turbu
lent, kunne det være interessant for mange 
at se dem. 

Søværnet får 
helikoptere 

Efter at Hærens Flyvertropper og Luft
marinen efter krigen blev sluttet sammen til 
vort nuværende enhedsflyvevåben, har der 
påny været en vis udspaltning. Først fik 
hæren sine artillerifly, og nu skal søværnet 
have helikoptere. Der sker dog stadig en 
passende koordination, idet flyvevåbnet 
varetager vedligeholdelsestjenesten, men he
likopterne skal flyves af søværnets personel, 
der har været til uddannelse i udlandet. 

Helikopterne skal anvendes på de nye 
fiskeriinspektionsskib\), der specielt indrettes 
med en platform til dette formål. Den type, 
man har valgt, er den franske Sud-Aviation 
Alouette III, der blev demonstreret her i 
landet i sommer, og som vi omtalte i august
nummeret. 

Det er iøvrigt flyvevåbnet, der har afgivet 
ordren, og den er placeret hos Saab, der 
repræsenterer de franske helikoptere her i 
landet, men luftfartøjerne bygges i Frankrig 
og leveres i det nye år. Det er den første 
ordre, Saab har fået på Alouette III, hvor-. 
imod man tidligere har solgt 23 Alouette II, 
som er blevet licensbygget på Saabs helikop
terafdeling i Norrkoping, og som i Sverige 
anvendes både af hær, flåde og flyvevåben. 

Udnævnelser 
Ifolge "Kundgørelse for Forsvaret" af 23. 

november er der udnævnt 37 nye kaptajn
løjtnanter i flyvevllbnet. Pladsen tillader os 
ikke at bringe alle disse navne, hvorfor vi 
må henvise til den pågældende kundgørelse. 
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VIL DU EN TUR TIL u.s.A..? 
Flyverløjtnant Palle Krag, der tidligere selv har 

været på udvekslingsrejse, og som var civil leder for det danske 
hold ifjor, fortæller her om oplevelser på turen 

LØRDAG den 22 .juli 1961 fløj det dan
ske hold, der skulle til USA, i to sven

ske C-47 fly, til Rhein-Main, Tyskland. 
Holdet bestod af kaptajn F. von Linstow, 
flyverløjtnant Palle Krag, Bo Werner Lar
sen, Henrik Wiehe, Ove Hillersborg Larsen, 
Tom Kristensen og Finn An-dersen, og for
målet med rejsen var KDA's deltagelse i 
den 14. internationale kadetudveksling med 
Civil Air Patrol, hvor Danmarks farver for 
11. gang var repræsenteret. Ved ankom
sten til Rhein Main blev vi indkvarteret 
sammen med 19 andre nationer, og om afte
nen var vi gæster ved en banket, som sta
tionschefen holdt for os. 

Efter en skovtl}r til Riidesheim, hvor vi 
smagte den berømte moselvin, startede vi i 
løftet stemning ved ni-tiden søndag aften 
mod vort fjerne mål - Amerika! Vi lande
de midt om natten for at tanke på Azorer
ne, men fik ikke set ret meget af øerne, og 
ti timer senere landede vi på McQuire Air 
Force Base, 70 miles nord for New York. 

Hvor morgenkaffen kostede 70 kr. 
I busser blev vi kørt til hotel W aldorf 

Astoria, et hotel i en prisklasse, hvor man 
ikke skal bestille morgenmad på sengen, som 
et par af vore kadetter forsøgte. Regningen, 
som de selv skulle betale, lød på 70 kroner 
- så allerede den første dag måtte de betale 
dyre lærepenge. Dagen gik med besøg i FN
bygningen. De tre nordiske lande har ud
smykket hver sit rum, og det var med en vis 
stolthed, vi så lidt dansk arkitektur i inter
national atmosfære. Om eftermiddagen så vi 
det store show i Radio Music Hall, hvor 
50 flotte og lige høje piger underholdt . .Af
tenen sluttede med besøg på Broadway og 

Empire State Building, hvor den storslåede 
udsigt over New York rigtig kom til sin ret, 
med alle neonreklamerne og de tusinder af 
lys, der kendetegner storbyen. 

Onsdag formiddag sejlede vi rundt om 
Manhattan, Frihedsgudinden og Long Is
land, og spiste derpå frokost på det store 
hotel Plaza, hvor alle kadetterne fik nøg
len til international forståelse overrakt af 
chefen for Civil Air Patrol, tidligere an
svarshavende for den >røde telefon« i Stra
tegic Air Command, Brigadier General 
McElroy. Om aftenen var der stort bal, 
hvor 150 unge piger i festligt skrud var in
viteret til dansen, og jeg tror, alle havde en 
dejlig aften. 

Til Connecticut 
Fredag blev det danske hold i privatvogne 

kørt til Connecticut, der skulle være vor 
værtstat i 10 dage. Solskin og dejligt vejr 
gjorde turen til en oplevelse, og da vi ved 
middagstid ankom til Hartford, blev vi 
modtaget af guvernøren, som fortalte os lidt 
om staten. Eftermiddagen tilbragte vi med 
minigolf og badning i swimmingpool, og om 
aftenen var vi på besøg hos en dansk familie, 
hvor vi sang danske sange og spiste kyllin
ger pa ægte amerikansk maner, såkaldt 
:.barbecue«. 

Lørdag besøg pa Pratt & Whitney motor
fabrikkerne, hvor vi så fabrikationen af jet
motorer til DC 8 og vores velkendte F-100 
fly. I løbet af eftermiddagen fik vi forevist 
et stort forsikringsselskab, og om aftenen 
kørte vi til Springfield Mass., hvor vi spiste 
middag på en gammel kro i engelsk stil. 

Søndag kørte vi til New Haven, hvor vi 
blev indkvarteret i en stor villa på Yale 

Tom Nyglrd Krl1ten•en atlger ud af en lækker Plper Comanohe under opholdet I Conneotiout, 
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Universitetet, og i løbet af eftermiddagen 
besøgte vi et elektricitetsværk og et avis
trykkeri. Amerikanerne var i det hele taget 
ivrige efter at vise os, hvorledes de levede, 
og hvad deres industri formåede. 

Søndag var fri efter programmet, dog 
med det forbehold, at vi skulle deltage i en 
formiddagsgudstjeneste, og at vi enkeltvis 
var hos en amerikansk familie resten af 
dagen. Mandag besøgte vi borgmesteren i 
New Haven, og derefter kørte vi til Pine 
Beach, hvor vi var gæster hos en dommer 
fra New Haven. Vores vært var meget gæst
fri og stillede både sit sommerhus og ikke 
færre end tre både, bl. a. en sejlbåd, til 
vores disposition. Det var lidt af en oplevel
se at sætte sejl på en båd og krydse ud igen
nem en' havn fyldt med andre både og un
dersøiske skær, men vi var mange kaptajner 
ombord, så det lykkedes os til sidst at kom
me ud på åbent vand. Da vi skulle ind 
igen, måtte vi dog lide den tort at blive 
slæbt efter en motorbåd, da vi, som de dår
lige sømænd vi var, selvfølgelig sejlede ind 
i et læområde. 

Ude at køre tog 
Næste dag kørte vi med tog til New Lon

don, og på turen derned havde vore unge 
lejlighed til at køre toget. Vi hilste på borg
mesteren, spiste frokost i byens Rotary Club, 
hvor kaptajn Linstow matte lægge for med 
en tale om Danmark i en stiv halv time. Da 
frokosten var forbi, kørte vi til Mystic Sea
port, hvor det gamle danske skoleskib Georg 
Stage ligger forankret. Skibet bruges til ka
dettræning, og da vi gik ombord, blev vi 
modtaget med bådsmandspiber og æres
garde, medens Dannebrog vajede fra top
pen. Efter en rundgang på skibet havde vi 
lejlighed til at kigge på de andre gamle 
skibe, der ligger i museet. 

Derefter besøgte vi en ubådsbase, hvor vi 
fik forevist en ubåd fra stævn til agter. 
Senere besøgte vi en afdeling af Civil Air 
Patrol, hvor vi blev varmt modtaget af unge 
piger og drenge. 

Hos en SAC-eskadrille og Slkorsky 
Tirsdag var der arrangeret besøg på W est

over Air Base, der er hjemsted for en SAC
eskadrille. Besøget var meget interessant, 
idet vi, i modsætning til den praksis, ameri
kanerne altid har ført, at hvad der står SAC 
på ikke må vises frem, ikke alene fik lov til 
at se KC-135 jettankeren, men også de store 
B-52-bombemaskiner, og vi fik endda lov til 
at komme op i cockpittet og se, hvorledes 
det var indrettet. Derudover så vi F-102 all
weather-j agere, og fik lejlighed til at flyve 
jetsimulator. Torsdag besøgte vi Sikorsky
helikopterfabrikken, hvor vi sa fabrikationen 
af de forskellige helikoptermodeller. Des
værre gik den forventede tur i helikopter i 
vasken, da vejret var under minimum. Om 
aftenen var på privatbesøg, hvor en af vore 
unge var så uheldig under badning at ram
me bunden af swimmingpoolen med sine to 
fortænder, de blev dernede. Fredag fik vi 
forevist Yale Universitetet, grundlagt så 
langt tilbage som ar 1701, og bygget i gam
mel engelsk stil. Universitetet er beregnet 
til 8000 elever, og alene biblioteket rummer 
4 millioner bøger. Senere aflagde vi besøg 
på Winchester våbenfabrik, kendt fra den 
tid, da indianerne ikke frivilligt gav deres 
jord fra sig til den hvide mand. Lørdag for
middag var der arrangeret flyvning med 
bl. a. Cessna L-19 Birddog og en Piper 
Comanche, der forøvrigt er et ualmindeligt 
tiltalende fly, som det ville være rart at se i 
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det danske luftfartøjsregister. Søndag var 
fridag, men vi havde fået en invitation fra 
en dansk-amerikaner til at besøge ham i 
hans sommerhus, der lå ved en lille sø, hvor 
vi tilbragt en dejlig dag med vandski- og 
speedbådssejlads i kønne omgivelser. Næste 
dag besøg på en legetøjsfabrik, og aftenen 
var vores afskedsaften, og den tilbragte vi 
hos en tidligere officer, højt dekoreret for 
sin indsats som chef for en destroyer under 
anden verdenskrig. 

Til Washington 
Efter et hurtigt morgenmåltid kørte vi 

til New York, hvorfra vi med en DC-6 fløj 
til Washington, hvor vi blev indkvarteret 
på hotel Manger Annapolis. Onsdag for
middag lød programmet på besøg i Det 
Hvide Hus, og efter en gennemgang af præ
sidentpalæet blev vi filmet til fjernsynet. 
Efter frokost kørte vi til Pentagon, hvor vi 
overværede et interessant foredrag om rum
alderen, ledsaget af film og lysbilleder, der 
gav os et levende indtryk af den amerikan
ske rumforskning og deres fremtidige raket
program. Torsdag var der arrangeret tur til 
Capitol og Lincoln Memorial, og senere var 
vi til frokost på Mayflower hotel som Pan 
American Airway's gæster. Om aftenen var 
der middag på Balling Air Force Base, hvor 
et amerikansk USAF strygeorkester spillede, 

og derefter var der bal. Fredag var hel fri
dag, men vi syntes ikke, vi kunne besøge 
Washington uden at se det kendte flyve
museum, Smithsonian Institute, hvor Lind
bergs gamle :.Spirit of St. Louis«, brødrene 
Wrights første flyvemaskiner, og det første 
forsøgsfly, Bell X-1, der gennembrød lyd
muren, er udstillet. Eftermiddagen var · af
sat til besøg på den danske ambassade, og 
om aftenen var vi gæster hos den danske 
luftattache i Washington, oberstløjtnant 
Wickmann. Lørdag ved ni-tiden om morge
nen startede vi fra Andrews Air Force Base 
over Gander, Prestwick til Rhein-Main, 
hvor vi landede søndag formiddag. Søndag 
aften var vi til banket, hvor vi havde lej
lighed til at hilse på de amerikanske kadet
ter, der havde været på besøg i Danmark, 
og efter samtalen at dømme, havde de 
mindst lige så god en tur i Danmark, som 
vi i USA, og det er netop ideen i hele dette 
internationale udvekslingsprogram, at de 
forskellige landes unge skal have lejlighed 
til at se, hvorledes man lever i et andet land 
eller verdensdel, således at vi opnår den 
internationale forståelse, som ligger til bag
grund for hele denne udveksling. Mandag 
startede vi fra Rhein-Main, og ved 12-tiden 
landede vi i Kastrup, endestation for vor 
drømmerejse og mange dejlige minder 
rigere. Palle Krag. 

Nu er det pø tide at tænke på ansøgninger til 
sommerens ture til Canada, Tyrkiet og l!SA 

J"a, nu er chancen der igen for de unge, 
der har gjort et godt stykke arbejde inden
for deres klub til gavn og glæde for flyvnin
gen. KDA vil i lighed med tidligere år kun
ne invitere nogle unge, flyveinteresserede 
klubmedlemmer til USA, Canada og til et 
land her i Europa, denne gang Tyrkiet. Til 
gengæld skal KDA så være vært for et til
svarende antal udenlandske unge flyve
entusiaster fru henholdsvis Civil Air Patrol 
i USA, Air Cadet League of Canada og en 
tilsvarende organisation fra et af de euro
pæiske NATO-lande. 

Hele rejsen foretages pr. fly og opholdet 
i det fremmede land kommer til at vare ca. 
3 uger. Der vil blive afrejse fra Køben
havn omkring den 20. juli med hjemkomst 
midt i august. 

Opholdet og selve rejsen er som sagt gra
tis. Men der skal bruges nogle penge, fordi 
der kræves en ensartet påklædning (som 
imidlertid kan bruges sidenhen, da den er 
fuldkommen civil. Den består af en mørke
blå blazer og lysegrå benklæder samt nogle 
skjorter), desuden må rejsedeltagerne have 
lidt lommepenge med, og endelig kan der 
blive tale om eventuelt visum m. m. Det vil 
sige, der må regnes med en udgift på om
kring 600 kr. 

Hvem kan komme med? 
Hvis du er mellem 17 og 19 år og har 

gjort en indsats for flyvningen, f. eks. in
denfor din klub, hvis du virkelig har den 
helt rigtige interesse. for alt, hvad der kan 
gavne flyvningen, og hvis du kan klare dig i 
en samtale på engelsk - dette er meget nød
vendigt - og hvis du mener at kunne klare 
udgifterne, så skal du snarest muligt skrive 
en ansøgning til KDA. 

Denne ansøgning skal være håndskrevet, 
og den skal være KDA i hænde inden den 
1. marts. Ansøgningen skal indeholde føl
gende: 

1. Navn, fødselsdato og -sted, adresse og 
eventuelt telefon nr. 

2. Oplysning om medlemsskab og virksom-
hed i klubben (evt. andre flyveklubber). 

3. Oplysning om dine engelske kundskaber. 
4. Anbefaling fra din klubs bestyrelse. 
5. Fotografi (svarkuvert må vedlægges, hvis 

du vil have det retur). 
6. Udtalelse om, at du er villig til på egen 

bekostning at deltage i en udtagelsesprø
ve en søndag på KDA's kontor i Køben
havn. 

7. Udtalelse om, ut du er villig til at afhol
de de udgifter, der er nævnt. 

Hvad spørgeskemaerne 
viste• 2 

Vi fortsætter her gennemgangen af sva
rene på spørgsmålene til privatflyverne. 

Spørgsnull 12: .,Har De: a) radiotelefo
nistbevis, b) VHF-telefonistbevis, c) intet 
telefonistbevis?" 

37 % har radiotelefonistbevis, 12 % 
VHF-bevis, mens 51 % intet har. Til sidst
nævnte rettedes 

spørgsnttll 13: .,Påtænker De da i over
skuelig fremtid at erhverve det?" hvortil 
67 % af disse svarer ja, 29 % nej og 4 % 
sætter spørgsmålstegn. 

Spørgsmål 14: .,Påtænker De ut erhverve 
instrumentbevis?" blev af 32 % besvaret 
med ja, af 58 % med nej, mens 10 % satte 
spørgsmålstegn eller lignende. 

Spørgsmål 15: .,Er De interesseret i at 
opnå tilladelse til nat-VFR-flyvning?" bliver 
af 56 % besvaret med ja og af 41 % med 
nej, mens 3 % er tvivlende. 

Spørgsmål 16: .,Har De tilladelse til at 
slæbe svævefly?" Her siger 10 % ja, 90 % 
nej. 

Spørgsmtll 1'1: ,,Påtænker De i overskue
lig fremtid at erhverve højere certifikater 
(erhvervsflyvning)?" besvares af 14 % med 
ja, 82 % med nej, 4 % ved ikke. 

Medlemsforhold 
Spørgsmtll 18's besvarelser viser, at 65 % 

er medlemmer af lokale motorflyveklubber, 
43 % personlige medlemmer af KDA, 16 % 
medlem af svæve- eller modelflyveklubber, 
mens knap 10 % ikke er tilknyttet KDA -
det er bl. a. en del militære flyvere med 
civilt certifikat. 14,5 % er medlem af For
eningen Danske Flyvere, og ganske fA. af 
udenlandske organisationer. Lundmotorfly
veklubben er tydeligt nok ikke tilstrække
ligt kendt endnu, for flere angav at være 
medlem af denne, end den selv har tilmeldt 
af medlemmer! 

Spørgsmtll 19 spurgte de, der ikke havde 
tilknytning til KDA om, hvorfor de ikke 
står som medlem af en lokal motorflyve
klub eller af Landsmotorflyveklubben. Til 
det første svarer de fortrinsvis, at der enten 
ingen er, at den ikke foretager sig noget, 
eller ut de ikke er blevet opfordret. Mht. 
Landsmotorflyveklubben er svaret ofte 
ukendskab - trods omtale i FLYV og di
rekte henvendelser (men den kommer igen). 

Spørgsn1tll 20: .,Er De stort set tilfreds 
med den service og den interessevaretagelse, 
KDA og motorflyverlldet de sidste par år 
har ydet." 

Her svarer 70 % ja, 13 % nej og 17 % 
ved ikke. 

,.Hvis nej, hvilke punkter ønskes da for
bedret?" lød fortsættelsen, og her indkom 
både fru ja- og nej-folk et væld af kommen
tarer, som endnu ikke har kunnet bearbej
des, men som motorflyverådet vil studere 
nøje. Der er mange gode og positive forslag, 
enkelte negative kommentarer og adskillige 
modstridende ønsker, men som helhed giver 
svarene god rettesnor for rådets fortsatte 
arbejde. Nogle af kommentarerne vil blive 
besvaret direkte. 

Spørgsmål 21: ,.Ønsker De (og er De vil
lig til at betale for) en væsentlig udvidet 
service og interessevaretagelse, eventuelt 
gennem en fælles europæisk organisation til 
dette formål?" gav 58 % ja, 35 % nej og 
7 % ved ikke. 

Spørgs,nål 22 var mere propagundaagtigt 
end egentligt sagligt: .,l\'.Iener De, at vi 
bedst kan få mynaighederne til at lytte til 
vore krav ved: u) at stå spredt i og uden 
for fælles organisationer, b) ut stå samlet 
alle i en organisation?" 

Knap 2 % satte kryds ved a, ved en fejl
tagelse eller måske i irritation, nogle næg
tede at svare pli dette "suggestive spørgs
mål", som man mente "var under bælte
stedet", men 95 % satte pænt kryds ved b. 

Nogle dog med bemærkuinger som "hu!", 
"naturligvis" eller "Oh, whut a smart guy 
you are." 

Spørgsmiilet var nærmest tænkt som en 
forberedelse til en henvendelse til de enkelte 
udenforstiiende medlemmer, og svarene 
viser, at vi kan forvente en positiv mod
tagelse af henvendelsen. 

Spørgsmål 23: .,Er De interesseret i at 
deltage i udenlandske rallies" gav 62 % ju, 
38 % nej. 

Spørgsn1ål 24: ,.Er De interesseret i flere 
og evt. moderniserede flyvekonkurrencer?" 
gav 60 % ja, 36 % nej, 4 % ved ikke. 

Spørgsmål 25: .,Er De interesseret i at 
medvirke i et kommende samarbejde med 
civilforsvar og flyverhjemmeværn, når de 
direkte udgifter hertil bliver godtgjort?" 
gav 83 % ja, 15 % nej, 2 % ved ikke. 

Spørgsmål 26: .,Fører De Deres Shell
flyvekort 11. jour?" gav 74 % ja, 25 % nej, 
1 % spørgsmålstegn. 

Der var en, der til slut skrev : .,Og så var 
det et godt og velskrevet brev, der fulgte 
med - det må da give resultat." 

Det synes vi, det har gjort. Vi takker for 
den store tilslutning og skul gøre, hvad 
vi kan, for at resultaterne kommer med
lemmerne til gode. 
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fl1IB6ER 
Om glasfiber 

Lewis & ,vnrring: Glassfibre for A.ma.
te1irs. Model Aeronnutical Press, 122 sider, 
rigt illustreret. Pris 7 /6 sb. 

De sidste par ll.r hnr vi set en del model
fly, der var helt eller delvis bygget af gins
fiber. l\Iodellernes ejermænd er formelig ble
vet bestormet med spørsmll.l om, hvordan 
man arbejder med dette stof, så der er ingen 
tvivl om, at nærværende bog vil opfylde et 
savn pli. dette område. 

Bogen fortæller, hvnd glasfiber er, hvor
dan mnn arbejder med det, hvilket værktøj, 
der er nødvendigt, ligesom den viser, hvor
ledes mnn fremstilll'r forme og skabeloner. 
Sluttelig giver den nogle eksempler pli. ting, 
man med fordel knn fremstille pli. denne 
måde, bl. n. kroppen til en hastigbeds
model. 

Men det er iøvrigt ikke alene modelfly
vere, der kan hnve fornøjelse af bogen. Og
så svæveflyvere og motorflyvere, der ama
tørbygger, kan have udbytte af at læse den. 

Oml. 

Slaget om Storbritannien 

Derek Wood & Derek Dempster: Tke 
Narrow 11Ia1·gin. Hutchinson & Co., 1961. 
536 s., ill. 36,75 kr. 

Der kan næppe være tvivl om, at Slnget 
om Storbritannien vnr det mest betydnings
fulde slag under den nnden verdenskrig. 
Det knn heller ikke betvivles, nt "The Nar
row Margin" er den hidtil bedste og mest 
omfattende bog om de skæbnesvangre dage 
i 1940. Selve slaget er behandlet i dagbogs
form med udførlige oplysninger om de tyske 
bombeangreb og de engelske modforholds
regler. Under den 15. nugust læser mnn så
ledes, nt 50 Ju 88 frn Ålborg bombarderede 
flyvebnsen Driffield i Yorkshire, men nt 
seks af dem blev skudt ned. 

Indledende kapitler behandler bl. n. den 
engelske kontrol- og vnrslingstjeneste, luft
meldetjenesten, begge siders efterretningstje
neste og meget nndet. Efter engelsk skik er 
der en række interessante tillæg, omhand
lende bl. n. de anvendte flytyper, deltagen
de enheder, engelske og tyske tnb, jn, der 
er endog en liste over deltagende engelske 
piloter. 

Dette digre værk, der forsynet med mange 
illustrationer og kort, fortjener vid udbre
delse. 

En prøveflyver fortæller 

Eric Brown : Wings on my Sleeve. Ar
thur Barker Ltd., 1961. 191 s., ill. 22,05 kr. 

De militære prøveflyvere Utr ikke nær sil 
megen presseomtale som industriens, men 
derfor er deres nrbejde ikke mindre inter
essant eller farligt; efter at hnve læst denne 
bog vil man snarest sige tværtimod. 

Nuværende kommandør Eric "Winklc" 
Brown har fløjet flere typer end de fleste, 
bl. n. 52 forskellige tyske, lige fra kæmpe
flyvebåden BV 222 til Heinkel He 162 
Volksjiiger. Han var den første, der lan
dede med et jetfly pli. et hangarskib, han 
har lavet spindforsøg med Halifax, lært sig 
selv at flyve helikopter o.s. v. Det er en 
usædvanlig interessant bog, der giver mange 
interessante oplysninger om de forskellige 
typers flyveegenskaber. 

Bogen omhandler ogsli Browns tid som 
jagerpilot, da han fløj Wildcnts frn det før
ste engelske eskortehangarskib, samt hans 
senere karriere som eskadrillechef og ope
rationsofficer i Fleet Air Arm. 
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Amerikansk marineflyvnings historie 

United States Naval A.viation 1910-60. 
U.S. Government Printing Office 1960. 239 
s., ill. 10,75 kr. 

Denne bog er udsendt i anledning af den 
amerikanske flådes flyvevæsens JO års jubi
læum og giver ikko nogen sammenhængende 
historisk skildring, men er udformet som eu 
kronologi, hvor de forskellige begivenheder 
står opført i datoorden. Det bevirker, at bo
gen nærmest mil regnes som en hlindbog, 
selvom den er fo rsynet med register. Prisen 
mll. opfattes som værende symbolsk, for vi 
hnr sjældent set en bog med sll. mange op
lysninger og så interessante billeder. Af spe
ciel interesse for typesamlere er oversigterne 
over kampfly og helikoptere, der rummer 
mnnge hidtil ikke-offentliggjor te oplysninger 
om første flyvninger, produktionstol o. 1. 

Luftwaffes barndom 

H. J. Nowarra: 50 Jahre Deutsche Lttft
waffe Band I (1910-15). Eget foring, 
1961. 212 s., ill. 45,00 kr. 

Dette bind er kun for specialister, men 
hvis de efterfølgende bind bliver lige sll. 
gode, er vi overbevist om, nt bindene om 
Luftwnffe 1933- 1945 vil blive revet bort. 
Bogen bestll.r næsten udelukkende af bille
der med meget lidt tekst, der oven i købet 
er blide på engelsk og tysk, så sproget skulle 
ikke lægge hindringer i vejen. 

Ny formand for Vestjysk Flyveklub 

Pli. generalforsamlingen den 4. december 
trnk klubbens mnngell.rige formand, J. Øster
grlrd Vejvad, sig tilbnge og blev udnævnt til 
æresmedlem. Til ny formand valgtes fabri
kant Anker Pallesen og som kasserer fln
skegnsforhnndler II arry Kristensen, og des
uden nyvalgtes direktar Sv. Hulthin Jensen 
til bestyrelsen. 

Salg af fondsmaterlellet godkendt 
Ved den skriftlige afstemning blandt svæ

flyveklubberne indkom der 41 stemmer for 
og 6 stemmer imod godkendelse af snig nf de 
resterende fondsfly. Der var inlt 62 mulige 
stemmer. Af 31 klubber og flyvestationer af
gav de 22 deres stemme. 

Der var indkommet en del bud pli den hn
vnrerede OY-EUX, som fondsbestyrelsen 
ved redaktionens slutning var ved at gen
nemgå for at afgøre, om den skulle sælges 
nu eller formentes nt kunne indbringe mere 
ved salg efter genopbygning. 

"Flyv til Beldringe 
- og lej en vogn for videre transport•. 
Ny Volvo PV 544 udlejes. 

Sylvest Jensens Luftfart 
Odense afdeling 
Odense Lufthavn pr. Beldringe. 
Telf. Lunue 151. 

K Z VII 
ønskes købt eller lejet. Tilbud med 
pris og gangtid bedes sendt til Billet 
mrk. 11, 1-LYV's forlag, Vesterbro
gade 60, Kbhvn. V. 

Diskretion loves. 

KVIK DAME 

Den kendte amerikanske flyvenike, Miss Jacqueline Cochran, der var den forrige præa:dent for FAI, og som 
er formand for den amerikanske aeroklub, har ifjor sat en lang række rekorder for kvinder og vil dermed 
være Indehaver af flere FAl-rekorder end nogen anden pilot. Alle rekorder er sat I en North Amerlran T,38 

og ventes snart anerkendt. Jacqueline har fløjet siden 1932, 



FLYVEPLADS-NYT 
Sønderborg flyveplads udvides 

Sønderborg flyveplads har ligesom mange 
af vore andre midlertidige offentlige lan
dingspladser mA.l pA. ca. 400X500 m, og der
for er den i underkanten for nogle af de 
moderne typer af forretningsfly. Samtidig er 
pladsen sA. stærkt trafikeret, at Sønderborg 
byrA.d har besluttet at udvide pladsen be
tydeligt. 

Den vil fA. en øst-vestlig hovedbane af 
græs pA. 45X880 meter omgivet af en sikker
hedszone pA. ialt 300X1000 m. Herudover bli
ver der en NV-SØ-bane pA. 30X420 m med 
sikkerhedszone pA. 150X450 m. Den nye 
hovedbane opnås ved at udvide pladsen i 
vestlig retning tværs over den nord-eyd
gA.ende bivej i pladsens nuværende vestlige 
begrænsning, der nu mA. sløjfes. 

Anlægsudgifterne er anslA.et til 137.000 
kr. plus et erstatningsbeløb til ca. 8000 kr. 
til diverse servitutpA.læg. Man havde ogsA. 
beregnet, hvad fast belægning_pA. banen ville 
koste, og det blev til 810.000 kr., hvilket 
byrA.det ikke mente at kunne gA. ind for pA. 
nuværende tidspunkt. 

Bliver andre af vore amA pladser 
større? 

Sønderborgs smukke eksempel kan mA.ske 
animere til en tiltrængt modernisering af 
andre af vore smA. flyvepladser rundt om i 
landet. 

Her trænger Århus Privatflyveplads, Kir
stinesminde, sig i første række pA., fordi 
denne er endnu mere utilstrækkelig. 

Århus synes ogsA. positivt indstillet for 
tanken om enten at udvide flyvepladsen eller 
at indrette en ny og mere tidssvarende læn
gere fra byen. Imidlertid er beliggenheden sA. 
fortræffelig, at det i høj grad mA. ønskes, at 
man vælger at udvide den bestA.ende plads. 

Fornylig har der ogsA. været en ny om
gang avisomtale om mulig udvidelse af 
Skovlunde, om hvilken plads der vel er ble
vet skrevet flere dA.rligt informerede artik
ler end om nogen anden plads. For denne 
plads' vedkommende har der i adskillige A.r 
været arbejdet pA. udvidelsesplaner, som der 
er begrundet hA.b om, at man snart kan fA. 
ført ud i livet. Det er ogsA. tiltrængt. 

Arlanda og Bromma 

KSAK har protesteret over en bestem
melse om, at Arlanda fra nytår skal over
tage Bromma's rolle som toldflyveplads ogsA. 
for private fly og anført, at det er urime
ligt set fra privat- og forretningsflyvningens 
synspunkt at skulle flyve den ekstra vej til 
Arlanda, når man kommer sydfra, for at 
blive fortoldet, inden man flyver tilbage til 
Bromma, hvorfor man anmoder om at fA. 
bibeholdt Bromma som toldflyveplade, selv 
om der ikke behøver være permament told
vagt. Samtidig pA.peger man det uheldige i, 
at man derved animerer til en sammenblan
ding af den tunge og den lette trafik. 

Fra motorflyverådets 
arbejdsmark 

MotorflyverA.det har i nogen tid forberedt 
udsendelsen af en propngandabrocbure for 
oprettelse af landingsbaner tæt ved byerne, 
men arbejdet gik i stA., fordi der ikke fandtes 
faste regler for disse pladsers indretning. 
Man har overfor luftfartsdirektoratet pA.
peget nødvendigheden nf en mere fast politik 
pA. dette omrA.de, og slldanne regler ventes 
1;m bekendtgjort i en BL. 

Model af udvldel•eme I Spnderborg. I bllledet1 hØJre halvdel 111 den gamle plads, og man aer, hvordan 
dlln nye bane hovedaagellg føre• ud mod valt, men ogll en •mule mod øat. Bygnlngeme pl plad11n 1kal 

-,. fo,øge• med den 1ton1 bygning nedent I bllledet. 

Samtidig har rA.det pA. baggrund af hen
yendelser fra medlemmer taget spørgsmA.let 
om dyrkning af korn pA. sikkerhedszonerne 
ln.ngs banerne op til behandling. Flere plad
ser et' oprettet ud fra den forudsætning, at 
her mA. dyrkes korn, og det er en økonomisk 
betingelse for flere af disse pladsers eksi
stens. PA. grund af et par havarier trak 
direktoratet imidlertid i sommer denne til
ladelse tilbage med virkning fra 1. novem
ber. Direktoratet oplyser, at man havde 
troet, korn var ret uskadeligt, men nu mener 
at have erfaret, at dette ikke er tilfældet. 
Man anfører ogsll, at 11.ndre lande kræver 
væsentligt bredere frie baner end de 30 
meter, man her i landet var kommet ned pA.. 
PA. den anden side er de nu krævede 150 
meter mA.skc for rigeligt, men det vil nu 
blive overvejet i forbindelse med de nye 
regler. 

RA.det har også påpeget det ulogiske, der 
ligger i, at man pA. grund af tilstrækkeligt 
dagslys tillader VFR-flyvning i ½ til ¾ 

Et svævefly's økonomi 
I et af motorflyvernes spørgeskemaer 

skrev en privntfly1•er og bad om at få reali
stiske oplysninger om, hvad det koster at 
holde fly, i stedet for "fabrikkernes over
optimistiske kalkulationer". Den bedste 
mA.de at fA den slags frem er, hvis nogen 
kan fremlægge nøjagtige regnskaber over fly, 
som de har ejet og afskaffet. 

Ved svæveflyverådets klubledE!rkursus, 
hvor den slags emner også drøftes, fik man 
forelagt et slldnnt eksempel for et svævefly, 
endda et særdeles veludnyttet fly, idet for
manden for Flyveklubben Aviator, Mogens 
Buck Petersen, havde udarbejdet følgende 
omkostningsanalyse for klubbens Bergfalke, 
OY-AXP, der blev solgt i forA.ret: 
Købspris oktober 1954 en. . . . . 15.000 kr. 
Salgspris marts 1961 . . . . . . . . . . 8.000 kr. 
Effektiv afskrivning pA. 61h år 7.000 kr. 
Ansvars- og brandforsikring . . . . 1.100 kr. 
Luftdygtighedsbevis . • • . . . . . . . 400 kr. 
Reparation og vedligeholdelse 1.500 kr. 
Samlede omkostninger i 6½ A.r 10.000 kr. 

I denne periode har flyet udført 5.931 
flyvninger og 828 timer, d.s.v. udnyttelsen 
har gennemsnitslig været 915 flyvninger og 
127 timer pr. år, hvilket er særdeles fint. 

Fordelt pA. flyvninger og timer giver det 
en omkostning pA. ca. 1,70 kr. pr. flyvning 
eller ca. 12,00 kr. pr. flyvetime. 

time efter solnedgang, men alligevel på visse 
lufthavne tænder landingslysene uden at 
være anmodet derom, og sA. kræver den fore
skrevne betaling herfor (30 kr.). På pladser 
uden belysning risikerer man ikke denne 
noget kostbare service. En anden ting, der 
i de større havne gør brugen af den forlæn
gede VFR-tilladelse næsten illusorisk, er, at 
der skal betales overarbejdsge~r til havne
personalet (60 kr.), sA. d~ er en noget kost
bar fornøjelse at udnytte denne lempelse. 

Endelig har rA.det påpeget manglende 
toldfaciliteter på en del af de offentlige 
pladser, især Kirstinesminde. Det er et 
skridt fremad, at Herning er blevet told
flyveplads, men det er ikke tidssvarende, at 
svenske flyvere f. eks. ikke kan flyve til 
Læsø eller Anholt uden først at skulle til 
andre pladser for at indklarere. 

Det fortælles endog, at toldvæsenet har 
bortvist en svensk flyver fra Anholt med 
den begrundelse, at flyvepladsen der ikke er 
toldflyveplade ! 

Der er ikke taget hensyn til forrentning 
af det investerede beløb. Denne ville med 
5 % gennemsnitlig rente blive til ca. 6.000 
kr., der forudsættes dækket gennem kontin
gentindtægter, indskud og omskolingsgeby
rer. 

De direkte indtægter pr. flyvning var de 
første 5¼ Ar 3,00 kr. Hvis man herfra 
trækker en. 1,00 kr. fra til spilstarten, bliver 
der 2,00 kr. tilbage til svæveflyet eller et 
overskud på 2,00 + 1,70 lig 30 øre pr. start. 
Det bliver til 1.800 kr. på 6½ Ar, men hvis 
prisen havde været den nuværende på 4 kr. 
pr. start, ville der have været et samlet 
overskud pil ca. 7.700 kr. 

Der er ikke tvivl om, at Bergfalken har 
været et særdeles økonomisk fly, dels pil 
grund af god udnyttelse, dels fordi det blev 
solgt pA. et tidspunkt, hvor det stadig havde 
en fornuftig markedspris, og sidst men ikke 
mindst, fordi det kun har fået nogle små
knubs ved hA.rde landinger og ingen egent
lige havarier. Et gennemsnitsfly ville pA. det 
antal starter have haft 4-5 havarier. 

Vi fører ikke statistik over havariernes 
økonomiske følger, men det gør englænder
ne, der har ca. samme havaripromille som 
vi, og de beregner en havariomkostning på 
ca. 1,50 kr. pr. flyvning, hvilket ville give 
ca. 9.000 kr. for dette fly. 
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VM i Argentina i 1963 
over udviklingen i Danmark og forslag til, 
hvad F AI kan gøre, var der umiddelbart før 
mødet kommet et meget vægtigt bidrag fra 
British Gliding Association, og flere blev af
leveret eller bebudet. 

FAI tager svæveflyvernes luftrumsproblemer 
op til behandling 

Det engelske bidrag ser ud til at blive et 
godt grundlag at arbejde på, .fordi BGA 
direkte har drøftet problemet med luftrum
mets andre brugere og fået anerkendt svæ
veflyvningens principielle ligeberettigelse 
samt nødvendigheden af hensyntagen til 
svæveflyvningens særlige operative betin
gelser. 

S VÆVEFLYVNINGEN er blevet et of
fer for sin egen succes«, sagde præ

sidenten for FAI's svæveflyvekomite, svejt
seren Adolf >Pirat« Gehriger, ved FAI
kongressen i Monaco i oktober. Han op
lyste, at det er blevet så kostbart at arran
gere VM, at meget få lande er i stand til 
det, og det var foreløbig udsat fra 1962 til 
1963. 

Sidst i november holdt FAI's svæveflyve
komite et ekstraordinært møde i Paris for 
at diskutere stedet for VM i 1963. Der 
forelå to tilbud: fra Argentina og fra USA, 
så det var straks klart, at der nu endelig 
ville komme et F AI-verdensmesterskab uden 
for Europa. 

Det amerikanske tilbud led af den svag
hed, at man ikke kunne få at vide, hvor 
VM i så fald blev afholdt - der var tale om 
det traditionelle Elmira i staten New York, 
der gav flyveforhold som mange steder i 
Europa og antagelig vanskeligheder mht. 
skyflyvningstilladelse. Og den anden mu
lighed var den dyrere, men unægtelig nok 
så interessante i Bishop i Californien, det 
berømte bølgeflyvningscenter, der dog om 
sommeren mere byder på ekstraordinær 
stærk og høj termik samt skræntvind, bjerge 
og ørkener. 

Men amerikanerne ville først kunne give 
endelig besked to måneder efter at have 
fået overdraget arrangementet, da det af
hang af de økonomiske vilkår de to steder. 

Den argentinske svæveflyveorganisation 
FAVAV, der netop var blevet tilsluttet FAI, 
ønskede efter Hossingers sejr i den åbne 
klasse i 1960 traditionen om at overdrage 
arrangementet til vinderlandet fortsat, og 
de gik hårdt ind for at overvinde modviljen 
mod den store afstand for de fleste landes 
vedkommende: 

De tilbød det afholdt på en ny militær 

Va.sama - nyt finsk svævefly 
Til DM i sommer havde finnerne bebu• 

det, at de ville komme og vise os deres 
nyeste svævefly, ligesom de året før havde 
demonstreret Kajava, men i sidste øjeblik 
gik turen i vasken. 

Det var PIK-16 Vasama, som er den 
uhyre produktive finske polytekniske flyve• 
gruppes nyeste produkt. Det er et svævefly 
i standardklassen. Prototypen, der havde 
v-hale, satte ved de finske mesterskaber 
finsk rekord på 300 km trekantbane med 
86,6 km/ t og blev ligeledes med Jalkanen 
som pilot placeret på 4. pladsen. 

Den nye udgave, PIK-16b, har et kon
ventionelt haleparti med pilformet finne, 
som tidens mode byder dl)t. 

Vingearealet er 11,7 m2, spændvidde 15,0 
m, længde 6,6 m. Der anvendes et 14 % 
tykt laminarprofil. Tornvægten er 185 kg, 
fuldvægt 295 kg. Den størst tilladte hastig
hed er 250 km/t i rolig luft, 170 km/t i 
urolig. Bedste glidetal angives til 34 ved 
85 km/t, mindste synkehastighed er 0,6 
m/sek ved 75 km/t, stallingshastigheden er 
62 km/t. Ved 145 km/t er glidetallet endnu 
20 og synkehastigheden lige under 2 m/sek. 

Flyet er meget stærkt med en brudbelast
ningsfaktor på + 10,5 og + 6,0. 

Det er konstrueret af Tuomo Tervo, Jor
ma Jalkanen og Kurt Hedatrom. 
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flyvebase J unin, ca. 180 km vest for Buenos 
Aires, i februar 1963, hvor det er sommer 
på de kanter. Her er mulighed for at flyve 
i alle retninger, ingen luftveje til at hindre 
skyflyvning, ingen bjerge, men stærk termik 
(8 m/sek) med skybasis 2000 til 3000 m. 
Der kan flyves i alle rctning~r, er gode lan
dingsmuligheder, så hjemtransport baseres 
på flyslæb. 

Man behøver altså ikke at medbringe 
transportvogne og heller ikke hjælpere. Hele 
arrangementet er gratis, og Argentina tilbød 
30-50 % rejsetilskud for pilot og svævefly 
og kan også udlåne et antal Ka-6 mod beta
ling af forsikringen. 

Det er det argentinske flyvevåben, der i 
anledning af sit 50 års jubilæum har givet 
tilsagn om en masse hjælp - og hvis de til 
den tid havde overtaget nogle tidligere civile 
DC-6B, var der mulighed for at hente euro
pæere i dem. 

Mod dette tilbud kunne >de fattige kapi
talister i USA«, som Gehriger betegnede 
dem, ikke hamle op, og ved skriftlig afstem
ning fik Argentina 14 og USA 3 stemmer. 

Svæveflyvernes ligeret til luftrummet 
Komiteen har tidligere haft det syns

punkt, at luftrumsproblemer måtte klares 
lokalt i de forskellige lande, men efter en 
dansk henstilling tog man problemerne op 
til diskussion på det sidste møde i april og 
anså det her for så vigtigt, at det var eneste 
andet punkt på dagsordenen på november
mødet, for at man havde tid til at be
handle det. 

På grund af en for sen frist for indsen
delse af indlæg var der ikke på forhånd 
kommet mange bidrag, men foruden et ind
læg fra svæveflyverådet med en oversigt 

Philip Wills foreslog, at man sendte essen
sen heraf til ICAO og stiller krav om aner
kendelse af disse principper og om at enhver 
regel, der berører svæveflyvningen, af ICAO 
må diskuteres med FAI og på nationalt plan 
af myndighederne med de lokale aeroklub
ber . . . i god tid før der træffes afgørelser 
om sådanne regler eller luftrumsrestrik
tioner. 

Man vedtog at gå frem efter disse ret
ningslinier. Der vil altså nu ske noget på 
F AI/ICAO-plan, og det er rart at se, at der 
nu er fuld forståelse for centraliseret og ko
ordineret arbejde på disse yderst vigtige 
problemer. 

Gebriger genvalgt med akklamation 
Komiteen vedtog direkte til F AI og via 

aeroklubberne at protestere mod en ny F AI
regel om, at de faglige komiteer ligesom 
FAI selv kun kan have samme præsident i 
to år. Gehriger, der har været en dygtig 
leder af den internationale komite siden 
krigen, var eneste emne til posten og blev 
- efter nye F AI-regler - ved omhyggelig 
skriftlig afstemning enstemmigt genvalgt til 
alles forbavselse. 

Til vicepræsidenter genvalgtes Wills og 
polakken Bojanowski samt nyvalgtes den 
tyske VM-leder, Seff Kunz. Franskmanden 
Eyraud blev nyvalgt til sekretær. 

Komiteens næste møde blev fastsat til 
22.-23. juni, hvor man bl. a. skal drøfte evt. 
ændringer i rekord- og diplomregler. For
slag hertil skal være F AI i hænde inden ud
gangen af januar, så hvis noget medlem har 
forslag af betydning, bedes de meddelt svæ
veflyverådet omgående. 
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SAS POKALEN TIL 

CHRISTIAN LUND 
Formanden for Birkerød Flyveklub, auto

mekaniker Christian Lund, fik ved KDA's 
andespil overrakt den pokal, som SAS gav 
KDA ved 50 års-jubilæet - en pokal, der 
er reserveret særligt dygtige klubledere. 

Lund har været en drivende kraft i Bir
kerød Flyveklub, der som bekendt er en af 
vore største og førende svæveflyveklubber 
med medlemmer fra hele hovedstadsomrAdet 
og Nordsjælland. 

Han har været med fra klubbens start i 
l!H3 og har i bestyrelsesarbejdet været en 
bl!.de ansporende og stabiliserende kraft i 
klublivet. Lund hører ikke til dem, der sør
ger for selv at fl!. fløjet mest muligt -
tværtimod - han tager først og fremmest 
tørnen pi!. jorden, ikke bare ved bestyrelses
møder, men pi!. værkstedet (især med det 
rullende materiel, som han naturligvis har 
særlige forudsætninger for at tage sig af). 

Med en flåde pi!. to tosædede og fire en
sædede svævefly - og endnu et til snarlig 
levering er Birkerød Flyveklub godt rustet 
til den nye sæson. 

Birkerød 

Nl!.r opmærksomheden blev særligt henledt 
pi!. 0hr. Lund som årets kandidat til SAS
pokalen, skyldes det ikke mindst det dej
lige klubhus, som især pi!. hans initiativ og 
arbejdsindsats er rejst ved siden af Sand
holm eksercerplads, hvorfra klubben flyver. 

Sandholm er med sit skovomkransede og 
bakkerige terræn ingen ideel flyveplads, men 
den er anvendelig, og si!. er den smuk og 
idyllisk, si!. man har lettere ved at fl!. fami
lien derud end til en flad og blæsende "rig
tig" flyveplads. 

Alligevel savnede man et samlingssted, og 
en vinterdag for et par l!.r siden meddelte 
Lund pludselig de forbavsede medlemmer, at 
klubben havde budt pi!. og for en yderst be
skeden sum erhvervet et dejligt stråtækt 
træsommerhus pi!. et eksproprieret areal ved 
Høvelte, og at man samtidig havde forplig
tet sig til at fjerne det og jævne grunden. 

I bidende kulde blev det frigjort fra grun
den - men hvordan fl!. det flyttet til Sand
holm, hvor man havde købt en ny grund lige 
op til flyvepladsen, uden at skille det ad? 
Det var et stort problem, selv for improvi-

Chr. Lund som medlemmerne kender ham: I ar• 
bejdatpJat ved klubhuaet. 

Flyveklubs 
klubhus 

sationsdygtige svæveflyvere, men til sidst 
lykkedes det - ad diplomatisk vej. 

Hele sidste l!.r sled klubbens medlemmer 
ved siden af flyvningen med at grave kæl
der - for man ville have værksted - og 
med at flytte og udvide og rette huset op, 
og der blev fortsat il!.r med bedre kloake
ring, indre indretning, vejarbejde o.s. v. i 
tusinder af arbejdstimer, indtil indvielsen 
kunne ske i sommer - men der bliver nok 
at gøre også i fremtiden. 

Nu er der et dejligt 5X10 m værksted i 
kælderen, hvor flyene overhales i vinter og 
et stort opholdslokale, kontor, køkken og 
badeværelse ovenpA, hvor medlemmerne ogsl!. 
kan samles i den flyveløse vintertid. 

- Klubhuset er en nyttig ting til sit 
egentlige formål. Men det er samtidig en ny 
og fortrinlig måde at skaffe penge til at 
købe nye svævefly for. Det er at overskue, 
hvad grund og hus har kostet, men takket 
været medlemmerne egen arbejdsindsats har 
det nu en flere gange så stor værdi, som 
naturligvis ikke skal realiseres ved salg, 
men bruges til at 11!.ne penge pi!.. 

Det hyggelige klubhus, hvoraf 
delen nærm11t er en ny tilbyg. 
nlng. Fra huset og tarraHen ar 
der fri udsigt over flyveplad• 
11n. Hul8t har Ikke flet offl• 
clelt navn - man har foraallat 
,VIiia Lunde, ,Chrlatlansmlndac 

og ,Hungarenc. 

Tværs over USA i svævefly 
Den amerikanske svæveflyver Robert 

Fischer forsøgte i sommer, om han kunne 
sil!. tiden for den 50-1!.rige første motorflyv
ning fra kyst til kyst med et svævefly. Men 
sommervejret har ogsl!. været dårligt i Ame
rika, si!. Fischer brugte 59 dage til den 
godt 4500 km lange distance, mens motor
flyet i 1911 brugte 49 dage. 

Fischer startede i sin Schweizer 1-23 fra 
Seattle, \Vashington, den 30. juni og nåede 
Zahn's Airport pi!. Long Island, New York, 
den 27. august. 

Civil Air Patrol hjalp ham med en Piper 
Super Cub, der fulgte med og startede ham 
efter hver landing - altid udløst lidt 'bag
ude i forhold til landingsstedet. Han fløj pi!. 
29 af de 59 dage. Den korteste distance var 
pl!. 37 km, den længste pi!. 556 km. Samlet 
flyvetid var 109 timer 45 minutter. Der blev 
foretaget 16 landinger pi!. flyvepladser, 15 
pi!. marker, hvorfra han dog kunne flyslæbes 
igen de 10 gange, sl!. transportvognen, der 
også fulgte med efter en station-wagon med 
hele familien i, kom kun i brug fem gange 
- og si!. til hele den lange tur hjem igen. 
Det var en ordentlig ferie! 

Sl!.danne "vandringsflyvninger" blev end
og dyrket pi!. konkurrencebasis i Tyskland 
før krigen og er ogsl!. gentaget i Frankrig 
efter denne, og det er egentlig en god ide, 
ikke bare til konkurrencer, men ogsl!. til 
almindelig ferieflyvning, nl!.r man er til
strækkelig mobil. 

Faldskærm efterlyses 
Det er nogle gange under DM, hvor et 

stort antal faldskærme var samlet, sket, at 
et par er blevet forbyttet, men de er altid 
dukket op igen senere. Det håbede man 
ogsl!. ville ske ved afleveringen af flyvevåb
nets faldskærme, der var udlånt til svæve
klubberne ifjor, men vi mangler stadig en 
rygskærm med løbenummer 47. Vi beder der
for alle klubber og medlemmer, der ligger 
med faldskærme, om at undersøge, om de pi!. 
en eller anden ml!.de skulle have fl!.et denne 
skærm med blandt deres skærme og i si!. 
fald - eller hvis man iøvrigt kan oplyse 
noget - omgl!.ende at sætte sig i forbindelse 
med KDA. 

To højderekorder anerkendt 

KDA har anerkendt de to danske natio
nale rekorder, som Leif Corydon .Andersen 
fra Flyveklubben Horsens slog under en 
flyvning fra St. Auban i Frankrig den 17. 
juli, med hhv. 6.700 m højdevinding og 7.500 
m absolut højde. Leif Andersen berettede 
selv om sine oplevelser i vort oktobernum
mer. Rekorderne sll!.r Age Dyhr Thomsens pi!. 
hhv. 5.580 m og 5.980 m, der imidlertid bi
beholdes som lokale danmarksrekorder. 

Moaerniseret klublederkurs1111 

Svæveflyverådet havde stadig fuldt hus 
og flere pi!. ekspectancelisten til sit l!.rlige 
klublederkursus, der blev afholdt i KDA's 
lokaler i weekend'en 2.-3. december. 

Mødet blev ledet af Mogens Henriksen, 
der ligesom Weish11,11,pt har været med til 
samtlige otte afholdte K-kursus, og de 
øvrige lærere var K. V. Pedersen, B. Chri
stiansen, Ole Brandt, Verner Jensen og 
Ra,rnms Kristensen. 

Da kendskabet til det mere elementære 
stof om bestyrelsens arbejdsfordeling og ar
bejdsform samt regnskabsteknik synes at 
være betydeligt mere udbredt end for 6 l!.r 
siden, lægger man nu hovedvægten pl!. klub
politik - opdelt i medlemspolitik, materiel
politik og økonomisk politik, som det altid 
er sundt at fl!. diskuteret, og deltagerne gav 
da ogal!. udtryk for, at de vendte hjem til 
deres klubber med fornyet inspiration. 
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Velkommen 
til 

Modelflgverne 
FLYV I stedet for .Modelflyvenyt• 

MED dette nummer byder vi 
samtlige medlemmer af de til

sluttede mo-delflyveklubber velkom
men blandt FLTV's faste abonnen
ter. Mens alle andre slags KDA
medlemmer hidtil har fået FLTV, 
har man ikke kunnet levere det · til 
modelflyverne, fordi deres kontingent 
ikke har kunnet bære det. I stedet 
har man i 18 år sendt hver model
flyver et særligt meddelelsesblad 
»Modelflyvenyt fra KDA« fra 6 til 
3 gange årligt, men prisen på dette 
er også steget så stærkt, at model
flyveradet har haft hele problemet 
oppe til fornyet overvejelse. 

Man har altid anset det for idealet, 
at samtlige KDA-medlemmer fik 
KDA's medlemsblad ind ad døren 
hver måned. Den lille kontingentfor
øgelse, som modelflyveklubberne net
op har præsteret ved indbetalingen 
af kontingentet for 1962, kan natur
ligvis ikke bære et FLTV-abonne
ment - den er kun at betragte som 
et yderst beskedent bidrag til dæk
ning af de udgiftsstigninger, der har 
fundet sted de senere år, og som des
værre stadig fortsætter. 

Modelflyverådet har imidlertid 
fået den opfattelse, at man godt kan 
få modelflyverne til at betale lidt 
mere, hvis bare de direkte kan se, at 
de får noget for pengene - de har i 
hvert fald penge til at købe motorer 
og radiosæt og til at køre i bil til 
konkurrencerne for. 

I stedet for at hutle sig igennem 
endnu et år med et minimalt antal 
numre af »Modelflyvenyt« har rådet 
besluttet at springe ud i det og gøre 
et forsøg, foreløbigt for første halv
år 1962, med at levere FLTV til 
samtlige tilmeldte modelflyvere. Rå
det finansierer forsøget med det be
løb, »M odelflyvenyt« ville have kostet 
samt herudover et belob fra model
flyvefondet, og vil så på repræsen
tantskabsmødet fremsætte forslag om 
at gøre ordningen permament. 

Inden da har modelflyverne tre 
numre af FLTV at studere og tid til 
at overveje ideen. Den gennemsnit
lige modelflyvestofmængde i FLTV 
har kunnet øges med omkring en side 
på grund af det forøgede oplag, og 
denne plads tages altså ikke fra de 
andre læsergrupper. Mængden i de 
enkelte numre vil variere efter det 
aktuelle behov og det samlede antal 
tekstsider. Ath. disse og FLTV's 
karakter af et alment tidsskrift vil vi 
bringe mindst muligt meddelelses- og 
rent foreningsstof og mest muligt tek
nisk og instruktivt stof. 

Hertil behøver vi modelflyvernes 
egen medvirken i form af egnet stof 
og ønsker og ideer til sådant stof. 
Lad os høre fra jer! 

INITIATll'POKAL 
til MODELFLYVERE 

l 
De to nye fine pokaler. 

Tidsskriftet "Hobby Bladet" har foræret 
KDA to flotte pokaler. Den ene er en pokal 
til flerkannlklnssen ved DM, og den vil 
hjælpe os af med de vanskeligheder, der er 
forbundet med kun at have en pokal til to 
klasser, der er ret \'anskelige at sammen
ligne. I fremtiden bruges Arne Bendixen
pokalen udelukkende til enkanalfly. 

Den anden har fdet navnet "Initiativ
pokalen", og den sknl hvert år ved repræ
sentantskabsmødet uddeles til en modelfly
ver, der i det forløbne kalenderår har udvist 
særligt anerkendelsesværdigt initintiv på et 
eller andet af modelflyvningens mange om
råder. Der kan være tale om tekniske for
bedringer, en særlig ny og fremragende mo
delkonstruktion, gennemførelsen af nye kon
kurrencetyper, ideer i klubarbejdet o.s.v. 

l\Iodelflyverådet afgør, hvem der skal hnve 
den, men ethvert medlem kan indstille den 
modelflyver, han særligt mener fortjener 
den. Det skal med nærmere begrundelse være 
KDA i hænde senest 1. februar. 

En årsrekord til 
Årsrekorderne for 1961 syntes at være 

blevet fastlagt meget tidligt på året, og efter 
den 16. april blev der stille på området. 
l\Ien rekorderne afhænger heldigvis ikke alle 
af termik, og den 11. november lykkedes det 
Svend Nielsen, 222, Guldgåsen i Vording
borg, at sætte hnstighedsrekorden op, til 
175 km/t. 

Hermed så årsrckorderne ved redaktio
nens slutning adledes ud : 

Svævemodeller, tid, Leif Mortensen, Avia
tors Modelflyvere, 31 min 00 sek. 

Fritflyvende, distance, Jens P. Østergdrd, 
l\Iidtjydsk Modelflyl'cklub, 13 km. 

Gummimotormodeller, tid, Frank Dahlin, 
The Sky Devils, Randers, 7 min 21 sek. 

Gasmotormodeller, tid, Hans S. Sørensen, 
Djursland, 3 min 30 sek. 

Indendørs gummimotormodeller, William 
So11a, Gentofte, 1 min 40 sek. 

Nye modelflyveklubber 
Med virkning fra årsskiftet er følgende 

modelflyveklubber blevet tilsluttet KDA: 
Klub 137 Flyveklubben Flight, Tage Ru

gård, Broagergnde 1, st. th. København V, 
der ikke udelukkende er en modelflyveklub, 
men også dyrker almen flyveinteresse. 

Klub 138 Oomet, H. & J. Gesehwendtner, 
Wibrnndtsvej 47, København S. 

Klub 139 Vista·ir, Ole Norsker, Højdevej 
21, Virum (specielt for elever på Virum 
Statsskole). 

Klub 539 The A.irbird, Skive, Frits Niel• 
sen, ,,Nørkjær" pr. Rønbjerg, der med 16 
medlemmer er den 11tørste af de fire nye 
klubber. 

Skal vi have en halv 
gummimotormodelklasse? 
Den nye gasmotormodelklasse ,,½D", ser 

ud til at falde i modelflyvernes smag. Der 
har været afholdt et par konkurrencer i 
klassen, og deltagelsen har været god, og 
der er da heller ingen tvivl om, at disse små 
nemme modeller vil betyde en hel del for 
tilgangen til den "rigtige" D-klasse. 

Spørgsmålet melder sig nu, om vi skal 
have en tilsvarende klasse for gummimotor
modeller. I Frankrig har man i adskillige 
år haft en sådan klasse efter "Le Coupe 
d'Hiver"-specifikationen, der er således: 
max. 10 g motorvægt, min. 70 g modelvægt 
(uden motor), min. 20 kvadrntcentimeters 
kroptværsnit. l\Iodellcrne skal jordstarte, og 
maximumstidcn er 2 min. Klassen er ovcr
mdde populær i Frankrig, bl. 11. pd gnmd nf 
de enkle regler, og ved de franske mester
skaber var der ikke mindre end 138 del
tagere i denne klasse. Klassen breder sig 
i11vrigt og er foreløbig antaget af Finland, 
Tjekkoslovakiet og Italien, mens Belgien, 
Spanien og England overvejer at indføre 
den ; ja, der er endog indgået et forslag til 
efterårets FA.I møde om at anvende disse 
modeller til VM i stedet for Wakefieldmo
dellerne. 

Man vil sikkert betvivle, at modeller efter 
ovennævnte regler skulle kunne flyve videre 
fremragende. Men erfaringerne viser, at ti
der på mellem 1½ og 2 minutter er almin
delige. Le Coupe d'Hiver-modellerne er ad
ledes velegnede til mindre flyvepladser, des
uden er så små modeller ret billige at bygge, 
hvorfor de skulle være egnede for junior
medlemmer, hvad der måske på lidt længere 
sigt vil vise sig at være gavnligt for tilgan
gen til W nkefieldklassen. Den trænger i 
hvert fald til det. 

Foreløbig har vi overtalt en af vore for
henværende Wakefield-eksperter til at bygge 
en af disse ½C-modeller, og hvis alt går vel, 
vil vi inden længe vende tilbage til emnet 
med en nærmere beskrivelse af denne model. 

Oml. 

Nye c-dlplomlndehavere 

Noget af det gamle stof fra "Modelflyve
nyt", som vi må undvære i FLYV, bliver 
den komplette diplomliste, som der ikke er 
plads til. Derimod vil vi fortsat søge at 
bringe listen over dem, der får c-diplom, 
bl. a. fordi det jo har en vis interesse med 
henblik på deltagelse i ekspertklasserne. 
Siden listen i sidste "Modelflyvenyt" har 
følgende fdet e-diplom: 

A 265 Torben Christensen . . . . 538 11.11. 
F 20 Chr. Karmark Andersen 208 29.10. 
F 30 Poul Schiødt . . . . . . . . . . 537 5.11. 

!øvrigt har der været god gang i diplom
tagningen her i efteråret, og vi kommer op 
på et større samlet diplomtal end sidste år, 
men det skulle vi også gerne, da det jo var 
et bundrekordår. 

Medlemstallet stiger 

Hvad man regnede med, viste sig rigtigt: 
den lille kontingentforhøjelse for 1962 be
tød ikke medlemsnedgang for modelflyve
klubberne. Tværtimod ser det ud til, at vi 
kommer til at starte det nye år med et stør
re medlemstal end det, hvormed vi gik ind i 
1961. 

Sidste nyt: 
Norsk Aero Klubb meddeler, at den nor

diske modelflyvelandskamp vil finde sted 
den 11. maJts. 



STORT RADIOUDSTYR I LILLE FORMAT 
FLYV prøver OMV's nye 8-Kønalanlæg 

Dele af OMU-anlægget - bemærk de meget 1ml 
dlme119ioner. Fra oven •es enkanalmodtageren, be• 
athnde af unlversalmodtageren Oomblton med pl'l• 
•at 400 Hz Schalter, derunder flerkanalmodtageren 

og nederst relædelen. 

I efterårets løb har vi deltaget i mange 
samtaler og diskussioner med radio

styringsfolkene. Og ved hver eneste lejlig
hed er samtalen før eller senere drejet i en 
bestemt retning: OMU's nye 8-kanalanlæg, 
som alle er enige om, er noget af det mest 
tiltalende, man endnu har set, men som 
ingen alligevel vidste rigtig noget om. 

Det kom derfor meget tilpas, at Bod
holdts Hobby Shop bad os om at kigge lidt 
nærmere på et eksemplar af anlægget og 
helst også pmve det i luften. 

Der er i og for sig ikke meget at sige om 
anlægget rent teknisk, da det er udformet 
nøjagtig, således som vi ønsker os det, helt 
indstøbt i plastic og derfor umuligt at lukke 
op uden brug af dåseåbner. Men udseendet, 
størrelsen og ikke mindst fabrikantens op
lysninger røber dog en del ting: Modtageren 
består af elementer, som kan sammensættes 
efter behov. Man starter med grundmod
tageren, der er forsynet med 3 transistorer 
og som leveres efter ønske til 2 7, 12 eller 
40,69 MHz, hvoraf kun den første er aktuel 
her i landet. Til denne kan man koble en 
såkaldt >Schalter« og har således en en
kanal modtager, der måler 29x34X52 mm, 
og som vejer 60 g. 

Har man brug for otte kanaler, anskaffer 
man sig i stedet for schalteren en >Multi«, 
der indeholder et tungerelæ af ny konstruk
tion, og som ligeledes kobles direkte til 
grundmodtageren uden lodninger eller led-

. ninger. Herfra kan man så trække ledninger 
direkte til transistorforstærkede rormaskiner, 
eller man kan - hvis man foretrækker al
mindelige ronnaskiner - indskyde en eller 
to relæsatser, hver med 4 relæer. Alle dele 
kræver en driftsspænding på 6 v. Der er 
kun en trimningsmulighed, nemlig på grund
modtageren, og den trimmes uden brug af 
instrumenter. 

Afprøvet I en Viking 
Til brug ved flyveprøverne monterede vi 

anlægget i en Viking, således at vi benyt
tede to kanaler til siderorsstyringen. Det er 
en lidt mærkelig fornemmelse, at demontere 
Vikingens en-kanal anlæg og montere det 
nye 8-kanal og derefter opdage, at modellen 
er blevet lettere. Vi havde intet besvær med 
justeringen. "vi trimmede alle otte kanaler, 
selv om vi altså kun skulle bruge de to, og 
vi fløj et par gange med fuldt overlæg lidt 
lovligt langt væk fra senderen for at prøve 
rækkevidden, men modellen var på intet 
tidspunkt uden kontrol. 

Hele installationen med de otte kanaler 
- via to relæsatser - vejer 200 g, hvortil 
altså kommer rormaskiner samt stmmfor
syning. Og der er ikke tvivl om, at man ved 
at benytte dette anlæg kan bygge væsentlig 
mindre flerkanalmodeller end dem, man i 
øjeblikket anvender. Hvad der jo kan være 
nok så praktisk. Oml. 

Svensk modelflyveblad 
De svenske modelflyvere har filet et med

lemsblad "Modellflygnyt frlln Sveriges Mo
dellflygfiirbund". Premierenummeret er net
op udkommet og indeholder foruden en del 
resultatlister fra li.rets svenske konkurrencer 
referater fra VM og NM i linestyring samt 
et par oversigtstegninger og en teoriartikel. 
Det er meningen, at bladet, der er duplike
ret, skal udkomme seks gange llrligt. Dan
ske modelflyvere, som er interesseret, kan 
abonnere pil bladet. Prisen er sv. kr. 10,00 
pr. årgang. Henvendelse til Lars .Andersson, 
Tycho Brahegatnn 35, Limhamn, Sverige 
(postgirokonto 518165). 

Nyt fra FAl's 
Modelflyve

komite 
Linestyret VM i Rusland. 

Ingen større regelændrfnøer 

I KKE mindre end 33 delegerede fra 19 
lande deltog i efterårets møde i model

flyvekomiteen i Paris. Ifølge de før mødet 
udsendte forslag til ændringer i reglerne 
var der grund til at vente det værste. Men 
vi kan berolige modelflyverne med, at man 
trods alt vedtog ikke at ændre på model
specifikationerne før tidligst i 1964. Men så 
er der til gengæld også lagt op til en livlig 
debat. 

Men vi fik nogle småændringer i konkur
rencereglerne. Svævemodellernes højstart
snor skal nu kun trækprøves med et træk 
på 2 kg mod tidligere 5 kg. Man under
stregede, at selve snoren godt må kastes i 
modsætning til spil eller vinsel, som ikke 
må. Problemet med modelkontrollen ved 
VM løstes på den måde, at hver model skal 
forsynes med et certifikat, der udstedes af 
den hjemlige aeroklub. Certifikatet inde
holder oplysninger om arealet af plan og 
haleplan. Denne løsning vil ganske givet 
spare såvel arrangører som deltagere for en 
del tid, idet man altså ganske enkelt kan 
nøjes med en vægtkontrol på startstedet. 

For de linestyrede hastighedsmodeller blev 
det vedtaget, at deltageren skal skylle sin 
tank ud med en af de >officielle« brænd
stofblandinger før optankning til en konkur
renceflyvning for at forhindre, at man glem
mer et par dråber nitrat eller lign. i tanken. 
Og så blev det understreget, at der kun må 
benyttes en af de to foreskrevne brændstof
blandinger, og at diselbrændstof ikke må 
anvendes. 

Kunstflyvningsmodellerne får lidt ændre
de K-tal, og man lover skitser over AMA
manøvrerne. Ved holdkapflyvninger benyt
tes - ved VM - tre sving-dommere, der over 
højttaler giver en advarsel, hvis der svinges 
og diskvalificerer, hvis man fortsætter med 
at svinge. 

Radiostyringspiloterne skal forsøgsvis ud
føre tre flyvninger hver ved det kommende 
VM, hvoraf de to bedste tæller. Og også 
her lovede man skitser over manøvrerne, 
ligesom der skulle komme en håndbog for 
radiostyringsdomme i såvel engelsk som tysk 
og fransk udgave. 

Der bliver to VM i 1962. Rusland arran
gerer linestyret VM i Kiev den 2.- 6. sept., 
og England VM i radiostyring i august eller 
september i samarbejde med USA. Og det 
blev også allerede nu bestemt, at der i 1963 
flyves fritflyvende i Østrig i august/septem
ber, og at næste linestyringsmesterskab bliver 
i Ungarn i 1964. Oml. 

Modelflyveprogrammet for det nye år 
Året modelflyveprogram er fremgllet nf 

kalenderen, vi bragte i sidste og gentnger i 
dette nummer. Den væsentligste nyhed er, 
at vår- og høst-konkurrencerne nu opdeles i 
tre forskellige afdelinger for hhv. fritflyven
de, linestyrede og radiostyrede modeller, 
hvorimod DM bevares som et samlet fler
dageastævne i st. bededagsferien. Sommer
lejren udvides til at vare et par dage mere. 
Stederne for disse to sidste begivenheder er 
endnu ikke fastlagt. 
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PIPER CUB 
(65 hk eller 90 hk} ønskes kjøpt. 

Continental 65 hk motor, nyoverhalt, 
kompiett og garantert tllsaigs for 
D.kr. 5100,-. 

Sandefjord Flyklubb, 
v/Erik Wegger, Rbtad, Norge. 

Spatz OY-AXU 
årg. 19 54 m. ny førerskærm og 
instrumenter sælges omgående 
for hø Jes te bud. 

Telefon Kongerslev 24· 

KZ VII SÆLGES 

KVALITETS FLY 
FRA OMNIPOL, PRAHA 

2 motoret Super AERO 145 
2 « MORAVA 
1 « META SOKOL 
1 stk. META SOK OL, 4 sædet, 
total flyvetid 137 timer, kan 
leveres omgående ti I fordelag
tig pris. 

HAMMERS LUFTFART 
Vesterbrogade 54. Tlf, Eva 4687 

København V. 

Luftfartforsikringer 
af enhver art 

overtages af 

Dansk Pool 
for Luftfartforsikring 

Mlacrva 1841 

Ulykkesforslkrlng~pollcer udstedes af el• 
hvert forsikringsselskab, der er tilknyt
tet poolen, samt af SAS's billetkontorer. 

god stand. Pris 21.900 kr. Alle 
oplysninger fås fra 

PRISEN PÅ FLYV 
vil som tidligere meddelt stige 

fra 1962. Abonnementet vil koste 

kr. 15,00 pr. Ar og enkelte numre 

kr. 1,25. 

Flyvningens ForsikrInger - Alle ForsikrInger 

A. JESSEN & CO.s Eftf. 
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TURKU FL YVEKLUB 
c/o kapt. RISTO SAVOLA, 

KAPYTIE 2B 53. 
TURKU, FINLAND 

Assurandører 
N. Thomsen Otto Thomsen 

VESTER PORT 

Minerva 1112 

[ CHA~PION] 

Champion tændrør på lager til alle gængse Continental og Lycoming motorer. 

Generalagent for Aircraft-tændrør i Danmark 

SCANAVIATION 
KØBENHAVNS LUFTHAVN. DRAGØR 

TELEFON DR 910• 

REDNINGSVESTE 
R.F.D. Type 50 C Mk. 2 med kulsyreflaske, fløjte og lys, godkendt af Luftfartsdirektoratet. 

Vægt lncl. taske 570 gr. 

Leveres fra lager. 

ALFRED RAFFEL A/s - KØBENHAVN V 
VODROFFSVEJ 46 • LUNA 2343 



NYT UDE OG HJEMME 

1962-udgaven af Cessna 182 med agtervinduer I kabinen, 

Mere om de nye Cessna-modeller 

I fortsættelse af omtalen i sidste nummer 
kan oplyses, at Cessna 182 og Skylane i år 
undergår væsentlige ændringer, specielt i 
form af en ny krop med højere, bredere og 
længere kabine, hvor udsynet er blevet væ
sentligt forbedret med vinduer bag i 
kabinen. Flaps'ene er elektrisk betjent. Et 
nyt brændstofsystem giver en rækkevidde på 
1120 km ved 250 km/t eller 1400 km ved 
195 km/t. l\Ied ekstratanke kRn rækkevidden 
endda øges til hhv. 1490 og 1950 km. 

Den forholdsvis nye Cessna 185 Sky
wagon med halehjul har også fået enkelte 
ændringer og er i stand til at løfte 109,5 % 
af sin tornvægt. Den kan indrettes med op 
til 6 sæder og kan medtage 6 voksne samt 
122 kg ekstra vægt, og det kan den gøre 
over en distance på over 1600 km. 

Blandt det meget ekstraudstyr, Cessna til
byder, er en elektronisk automatisk pilot 
kaldet Nav-O-Matic, der arbejder omkring 
højaksen og kan installeres på alle flyve
maskinetyperne for 995 dollars, altså under 
7000 kr. Den vejer kun 4,3 ~. 

Albert Falderbaum omkommet 

Den tyske kunstflyvningsmester i 1938, 
1939 og 1960, Albert Falderbaum, omkom 
ved en flyveulykke den 29. september, 48 
år gammel. Ulykken skete under prøveflyv
ninger i spind med den nye Siebel 222. Fal
derbaum søgte at redde sig med faldskærm, 
men det mislykkedes. Han var kendt fra 
mange flyveopvisninger ornr hele Europa og 
var lige dygtig til at flyve kunstflyvning 
med motor- og svævefly. 

Do-28 på det amerikanske marked 

Dornier har solgt sin første tomotorede 
Do-28 til USA og regner med at kunne sæl
ge flere derovre. Det første fly blev af købe
ren, tysk-amerikaneren llans Bauer sammen 
med den danske pilot Asnmsse11 fløjet over 
Atlanterhavet via Grønland. 

Pas på l Tonrs 

F AI beder os indskærpe, at flyvepladsen 
i Tours i Frankrig er en militær flyveplads, 
der kun kan bruges af civile fly med 24 
timers varsel. Ankommer man uden, kan 
man ikke forvente told og vil blive sendt 
til nærmeste toldflyvepinds. 

De nye fly 

Esbjerg Aero Service har filet sin Binder 
Smaragd registreret OY-EAF, og denne re
gistrering bærer iøvrigt det smukke runde 
nummer : 500. 

OY-FAA er en Taylor Cub J 3, der påny 
er indg!l.et i det danske register, tilhørende 
Johan V. Krogh i Lyngby. 

Sportsfiyveklubben solgt sin Cessna 150 

I ovensstemmelse med medlemmernes øn
ske på sidste generalforsamling og for at 
bringe en del gæld ud af verden har Sports
flyveklubben solgt sin Cessnn 150 OY-AEG 
til Sverige. Fra februar agter klubben at gå 
over til en radikal omlægning med standar
disering og rationalisering af flyvevirksom
heden. Det er tanken at standardisere på 
Piper Colt. 

Så De notitsen 
om Glasfiberbeklædnlng af Fly i nr. 121 

Beklædningen hedder )) RÅ Z O R B Å C K « 
og forhandles af 

DELTA TRADING CO. Herlevgårdsvej 2 Herlev 

TYPENYT 
Sagitta, det hollandske standardklasse

svævefly, flyver nu i første produktions
eksemplar, som i december skulle til det 
franske bølgeflyvningscen ter i Issoire. Gli
detnllet er målt til 37, hvilket er noget 
mere end det beregnede på 34, men man tror 
i Holland i dette tilfælde mere på beregnin
gerne - det er næsten umuligt at foretage 
pålidelige målinger af svævefly med nu
tidens præstationer. 

Rep11blic F-105D Thunderchief, som vi 
omtalte nærmere i sidste nummer, bygges 
nu i en yderligere serie efter en ordre på 
46,0 millioner dollars. Over 60 af flyene er 
nu færget til Europa. En F-105D fløj for
nylig non-stop over en distance på 2440 km 
i ganske lav højde i l'SA - ofte under 
blindflyrning i kun 150 til 300 m højde, 
hvor radar ikke kan "se" den, men hvor 
dens egen radar kan "se" terrænet. En del 
af flyvningen i denne højde var i bjerg
terræn. 

PotC2 840-prototypen flyver atter efter at 
have været "jordbunden" et stykke tid som 
følge af et forsøg på mavelanding! ,.Det 
var ikke, fordi noget svigtede, men fordi 
piloten havde glemt at sætte understellet 
ud", siger meddelelsen rent ud. Et kvarter 
efter uheldet fik man den hævet ved hjælp 
af luftpuder og fik understellet ud. Selve 
flyet var repareret på ni doge, men på 
grund af motoroverhaling fløj den først 35 
dage senere. 

SIPA Antilope er et nyt fire-sædet for
retnings- og forbindelsesfly, som ventes i 
1 uf ten hen på foråret. Det er helt af metal 
og udstyret med Turbomecn Astnzou tur
binemotor. Rejsefarten bliver 269 knob (500 
km/ti og flyet er resultatet af et snmnrbej
de mellem SIPA og Proener i Milano. 

0. 160 T1·ansall, det fransk-tyske trans
portfly, begynder nu at tage form, og før
ste prototype ventes i luften i september i 
Frankrig, fulgt af to andre i Tyskland nogle 
måneder senere. Det er Nord- \\'eser, Ham
burger og Blume, der i fællesskab konstru
erer og bygger flyet. 

Breg11et 941-prototypen har vist sig fuldt 
ud at klare de garanterede startpræstatio
ner. Ved 16 tons startvægt lettede den efter 
05 m og passerede de 15 m højde efter 210 
m, og da målingen skete under langt fra 
ideelle betingelser, venter man at komme 
ned under de 200 m. Produktionsudgaven 
får stærkere motorer og endnu bedre præ
stationer. 

Morane-Saulnier Rallye er nu leveret til 
Australien, New Zealand, Canada, Argen
tina, Svejts, Holland og England. 

Short Skyvan-prototypen skrider godt 
fremnd i Belfast. Krop og vinger er bygget, 
og de to Continentnl-motorer ved at blive 
installeret. Typen vil senere blive bygget 
også med to Turbomeca Astnzou turbinemo
torer. 
lla1oker P. 1121 flyver nu i to prototyper, 
og forsøgene med både lodret og vandret 
flyvning fortsætter, men man frygter, at fir
maet mister sit forspring, h\"is der ikke pla
ceres ordrer til en forsugsserie. 
Lockheecl LAS.-1.-60 er bygget i 15 eksempla
rer i l\Iexico, men ingen er solgt, h,·orimod 
der tilsynelndende er rift om den italienske 
produktion, hvoraf Fnlck som bekendt har 
et eksemplar her i Danmark. 

Beech Model 28 Mu.~kcteer er en ny en
motors privntfly,·emnskinetype, som var i 
luften første gang i oktober, og hvormed 
Beech venter at kunne gøre et indhug i det 
billigere marked. Den skal koste 12.000 dol
lars. Beech arbejder også på et forretnings
fly med turbinemotor. 

Oonvai1· 990 har filet et foreløbigt luft
dygtighedsbe\is, således at købernes træ
ningsprogram knn udvides fra jorden til 
luften - det gælder også SAS og Swissnir. 
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-*-.KONGELIG DANSK AEROKLUB 
(DET KGL. DANSKE AERDNAUTISKE SELSKAB) 

Østerbrogade 40, København 0, 
Tel~on,,r: ØBro 29 og (mg. model- og 
svæveflyvninp) 0Bro 2¼9. 
Postkonto: 256.80. 
Telegramadr.sse, A~rodub, 
Kontor og bibliotek er åben mandag til fredag 
fra kl. 9-16. 
Formand: Landsretssagfører B. Moltke-Leth, 

MOTORFLYVEBADE'l' 
Formand: ingeniør Ame W. Kragels. 

SV ÆVEFL YVEBADET 
Formand: Ingeniør K.ij V. Pedersm. 

lllODELFLYVEBADET 
Formand: Bankass. Ole Meyer Larsen. 

DANSKE FLYVERE 
Formand: Generalmajor H. Pagh. 
Generalsekretær: Direktør August Jensen, 
Dansk Pool for Luftfartforsikring, 
Amaliegade 10, Kbh. K. - Tlf. Mlnerva 1841. 

KDA's mødeaften den 
11. januar 

Torsdag den 11. januar kl. 1945 af
holder KDA mødeaften i Borgernes Hus, 
Rosenborggade 1. 

Den herværende britiske luftattache, 
Wing Commander Brian Lord, der har 
været en tur i Thule lfjor sammen med 
generalløjtnant Ramberg, vil causere 
om 
»Greenland in the Ramberj? Manner« 
og vise en række meget smukk~ farve
lysbilleder fra turen. 

Derefter viser vi den nye Fam
borough-film fra. opvisningen i 1961. 

Der er adgang for aeroklubbens med
lemmer af alle kategorier med led
sagere. 

Tlssander-diplom til Gunnar Hansen 
Efter indstilling fra Kongelig Dansk 

.A.eroklub har Federation Aeronautique In
ternationale (FAIJ vedtaget, at Tissandier
diplomet for 1900 for Danmarks vedkom
mende tildeles redaktør Gunnar Hansen. 
Diplomet er blevet tildelt med følgende mo
tivering: 

"Som sportsredaktør ved Danmarks Radio 
har Gunnar Hansen gennem en lnng årræk
ke udført et intensivt og pll.skønnelsesvær
digt arbejde for at fremme forståelsen af og 
interessen for flyvningen i Danmark, og 
gennem dette arbejde har han ydet Konge
lig Dansk .A.eroklub og dens 100 tilsluttede 
klubber en meget værdifuld støtte." 

Andespil og pokaluddeling 
Der var som sædvanligt god stemning 

ved KDA's undespil den 7. december, hvor 
Ellehammerpokalen for mærkelanding blev 
overrakt flyvepladsleder P. Sylvester-Niel
sen af KD.A.'s generalsekretær, der også 
overrakte automekaniker 0hr. Lund SAS
pokalen under stort bifald, inden man gik 
igang med andespillet med de mange fine 
gevinster, 

Nye personlige medlemmers 
Laboratorieass. Ib Kvhl Jenae,i. 
Cand. pharm. Ole Kjær. 
Bertel Bang. 
Ejvin Mariiu Burkal. 

18 

Runde fødselsdage: 
Undermester G. V. Andersen, Provstevej 

2A, NV, 50 a'!.r den 0. januar. 
Direktør Cai Oa.~pcrsen, Maglekildevej 5, 

V, 75 år den 21. jnnunr. 
Fru Magda Westcrberg, Fuglebo 13, F, 

60 Ar den 31. januar. 

Kontingentet for 1962 
Vi erindrer de personlige medlemmer om, 

at kontingentet for 1002 nu er forfalden til 
betaling, og vi beder medlemmerne snarest 
benytte det tilsendte indbetalingskort. Kon
tingentet er 40 kr. for seniormedlemmer og 
20 kr. for juniormedlemmer. 

Skattefri gaver til KDA 
Vi takker de medlemmer, der har givet 

KDA gaver, som i henhold til de bestem
melser vi bragte i sidste nummer, mi'!. fra
drages de pågældendes indkomst, når selv
nngi velsen nu skul skrives - og de pågæl
dende vil sikkert til det tidspunkt selv glæde 
sig over deres gavmildhed. 

Kontor og bibliotek lukker om lørdagen 
Igennem de senere a'!.r er KDA's general

sekretnriat gradvis gået over til at holde fri 
om lørdagen ligesom si'!. mange andre virk
somheder, men man har dog opretholdt en 
vagtordning, bl. a. fordi man sknlle tro, den 
stadig mere almindelige lørdagsfrihed ville 
medføre øget be~og i biblioteket denne dag. 

Dette har imidlertid ikke vist sig nt være 
tilfældet, og fremtidig er kontor og bibliotek 
lukket lørdag. 

Rally i Odense I maj 
Fyens Flyveklub, der har ført en noget 

passiv tilværelse de senere a'!.r, og som er 
den ældste af vore flyveklubber, bliver 35 
a'!.r i det kommende a'!.r og har besluttet nt 
fejre dette ved et rnlly omkring søndag den 
13. mnj i snmarbejcle med rundskuedagen i 
Odense umiddelbart forinden. 

11/1 
lfl/1 
24/1 

5/2 
14/2 
27/2 

7/3 
26/3 
27/3 

KALENDER 
Mødeaften i KD.A.. 
Mødeaften i Danske Flyvere. 
Årsmnde og Gr,mlands-euuseri 
DIF'B fly,·etekniske sektion. 
Mødeaften i KDA. 
l\Iøde i DIF's flyvetekn. sektion. 
Generalforsamling i Danske Fly
vere. 
Mødeaften i KDA. 
Kegleaften i Danske Flyvere. 
"Kommunikation ved hjælp af 
satelitter" i DIF's flyvetekn. sek-
tion. 

Svæveflyvning 
1/3 Flyvedagskonkurreneerne begyn

18/3 

14-23/4 
9-20/7 
31/10 
1-2/12 

der. 
Repræsentantskabsmøde 
(Kalundborg). 
Instruktorkursus. 
Fly1'ellkolr og træningslejr. 
Flyvedugskonkurrencerne slutter. 
Klublederkursus (København). 

Modelflyvning 
1/1 Årsrekorda'!.ret begynder. 

11/2 Flyvedagskonkurrencerne 
( deeen tr.). 

4/3 Repræsentantskabsmøde (Odense). 
18/3 VArkonkurrencer f. fritflyvende. 
1/4 VArkonkurrencer f. linestyrede. 

15/4 Va'!.rkonkurrencer f. radiostyrede. 
20/4 Windypokalen (København). 
18-20/5 DM for alle kategorier. 
30/6-8/7 Sommerlejr. 
26/8 Hostkonkurrencer f. linestyrede. 
0/9 Høstkonkurrencer f. fritflyvende. 

23/9 Høstkonkurrencer f. radiostyrede. 
30/9 Danalimkonkurrencen (Odense). 
7/10 Moseslaget (København). 
4/11 Jyllan<l!!slag (Århus). 

81/12 Årsrekorda'!.ret slutter. 

Nye bøger I KDA's bibliotek 
FLYV 1060. 
Vi flyver 1059-1061. 
Aero M odellcr 1060. 
Model Aircraft 1958 og 1959. 
Shcll .Aviation News 1960 . 
Air Picto,·ial 1900. 
Flight 1960. 
Der Flicger 1960. 
Flug Revne 1060. 
Flugwclt 1960. 
Aei·o Revne 1960. 
lntei·avia 1960. 
Flying 1960. 
Soaring 1953--56. 

Nyt fra svæveflyveklubberne 
København skulle ved dette nummers 

fremkomst have modtaget sin Fokn, OY
DCX. 

Odense afsluttede som første klub i vin
tersæsonen sit s-teoriknrsus den 12. dee., 
hvor også nogle løsgængere rundt om i lan
det var til teoriprøver - den første efter 
Svæveflyvehåndbogens fremkomst. 

Skryd.~trups vandrepokal for svæveflyv
ning for årets bedste sportslige præstation 
eller særlige arbejdsindsats er for 1961 ble
vet overrakt Arne Lindahl. 

S-teorikursus i København 
Polyteknisk Flyvegruppe afholder i fe

bruar-marts sit årlige svæveflyve-teorikur
sus, der også er åbent for medlemmer af 
andre klubber. Tilmelding foretages skrift
ligt til PFG, Øster Voldgade 10, Køben
havn K. 

»Flyvende platforme« i Ingeniør
foreningen 

Ved mødet i Dansk Ingeniørforenings fly
vetekniske Sektion den 24. november 1961, 
hl'ortil KDA's medlemmer havde adgang, 
talte l\Ir. F. G. O1·oss, fra Normnnn Britton 
Ltd., på engelsk om "The Crushion Crnft" 
- den flyvende platform. Han delte fore
droget i 4 afsnit: 1) teorien for disHe luft
pudeapparater, 2) problemer i forbindelse 
med bygning af apparaterne, 3) økonomiske 
betragtninger og 4) deres brng i trafikken. 
Han regnede med en drifttid på 1500 timer/ 
A.r og at et forsøgsapparat vil kræve 4000 
passagerer pr. dag; dette mente han even
tuelt kunne findes i forbindelse med en 
transport over Østersøen. Foredragsholderen 
sluttede med at vise en film af nogle for
søgsflyvninger, der er foretaget med de to 
af Sannders-Roe på øen Wight ved England 
byggede fartøjer. Desuden demonstrerede 
han pi'!. meget overbevisende måde en model 
af et luftpudefartøj pA. ca. 130X00 cm for
synet med en benzinmotor på ca. 0,75 hk. 
Udførligt referat vil blive trykt i "Inge-
niøren". V.P. 

-lrl1lf\r-
REDAKTION 
Kongelig Dansk Aeroklub, Østerbrogade 40, 
København 0. - TIi. ØBro 29 og 249. 
An,varsh. redaktør: Kaptaln John Foltmmn, 
Vzmedamsvel 4 A, !(bh. V. - TIi. EVa lffl. 
Rtdaktionssekretær: Ing. Per Welshaupt, 
Redaktionen af et nummer slutter den 10. l fo= 
g1ende mlntd. 
Eltertrvk kun tilladt med ldldeanglvelse. 
EKSPEDITION 
Ejvind Christensen, Vesterbrogade 60, Kbh. V, 
Tlf. Central 13.404. - Postkonto 238.24. 
Abonnementspris: 15 kr. årlig. 
Rubrikannoncer: 1,20 ore pr. mm. 
Sidste indleveringsdato for annoncer: den 10. 
Alle henvendelser ani:, adressezndringer rettes til 
ekspeditionen, 
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Enkeltheder om den nye Boeing 7 2 7 til kortere ruter. 
Her er nævnt de karakteristiske enkeltheder, som vil 
bidrage til at gøre den alsidige Boeing 727 til en ene
stående jetliner indenfor sit område. 
American Airlines, Eastern Air Lines, Lufthansa og 
United Air Lines har allerede bestilt 117 Boeing 727, 
hvis levering skal påbegyndes i slutningen af 1963. 

1. Vejr-radar 
2. Indtrækkeligt næsehjul (dobbelthjul med bremser) 
3. Forreste indgangsdør for passagerer 
4. Trappe for passagerer (skydes ind under gulvet) 
5. Garderobe 
6. Midtersektion af vinge med gummi-brændstoftanke 
7. Krueger-flap 
8. Indklappeligt landingsstel (med dobbelthjul, som fældes 

indefter) 
9. Forkant-slats 

10. Klap til påvirkning af krængningsror 
11. Y derstt: krængningsror for lav flyvehastighed 
12. Luftbremser og spoilers til krængningsror 
13. Inderste krængningsror for stor flyvehastighed 
14. Luftbremser for manøvrering på jorden 
15. Pratt & Whitney JT8D turbofan-motor 

(650 kg reaktionskraft) 

16. Reserveringsanordning med dækningslem 
17. Luftindtagskanal for midter-motor 
18. Midter-motor 
19. Dobbelte sideror med hver sin servo-styring 
20. Bevægeligt haleplan 
21. Højderor 
22. Klap til påvirkning af højderor 
23. Bageste indgangsdør for passagerer (åbner indadtil) 
24. Luftindtag for midter-motor 
25. Turistklasse (seks sæder i hver række) 
26. Tredelte slottede flaps med stor opdrift 
27. Dobbelt midtskibs-pantry 
28. Første klasse (fire sæder i hver række) 
29. Toilet (eet forude, to agterude) 
30. Agterste indbyggede passagertrappe 
31. Vinduer med tre lag acrylplastic (50 cm mellemrum) 
32. »Brud-sikker« delvis skalkonstruktion af krop, 

beklædt med en aluminiumslegering. 
33. Førerrum 
34. Opbevaring af redningsflåder 
35. Vingeforkant og motor-luftindtag afises med 

varm luft tappet fra motorerne 
36. Indt:rækkelig haleslæber 
37. Hurtigtømning af brændstof 
38. Luftfordelingssystem fra loft (Vægsystem ikke vist) 
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IFR og VFR 

IFR -FLTVNING, dvs. flyvning 
efter instrumentflyveregler

ne, er en nodvendighed for flyvning 
dag ud og dag ind under alle vejr
forhold, og en væsentlig del af trafik
flyvningen foregår efter disse regler. 
Også meget militær flyvning finder 
sted efter samme system, og der er 
stigende interesse for den i f lyvnin
gen med lette rejse/ly, fordi man kun 
da er i stand til at flyve i nogen
lunde uafhængighed af vejrets luner. 

IFR-flyvningen kan derfor også 
forventes at tage til i de kommende 
år, men man må ikke af den grund 
lade sig forlede til at tro, at IFR
flyvning er patentløsningen på alle 
trafikproblemer i luften. Både i 
Danmark og andre eu,ropæiske lande 
stilles der fra visse sider krav om 
>fuld kontrol« og om >Permanent 
IFRc, men fra anden sagkyndig side 
anses denne udvikling for fejlagtig, 
og derfra har man udlagt permanent 
IFR som >Permanent isolation fra 
realiteterne«. 

Det er i den forbindelse ikke uin
teressant at studere den amerikanske 
Project Beacon rapport, der nok 
forudser omtrent en fordobling af 
IFR-trafikken i terminalområderne til 
197 5 r med størst stigning for Gene
ral Aviation), men som oplyser, at 
IFR- trafikken, der nu udgør 10 % 
af operationerne, i 1975 kun vil være 
steget til 14 %, mens VFR-trafikken 
(trafik efter sigtflyvereglerne) selv 
til den tid vil udgøre de 86 %, altså 
være langt overvejende. 

En vis adskillelse af trafiktyperne i 
de travleste områder forudses, men 
man vil sætte VFR-trafikken i stand 
til at bruge IFR-trafikkens faciliteter 
gennem en slags kontrolleret VFR
flyvning, som vel allerede kendes un
der navnet >Speciel VFR-flyvning«. 

På langt sigt forudser man både i 
USA og England en lettelse i hele 
flyvekontrollen gennem nye tekniske 
hjælpemidler, der vil give en ander
ledes effektiv udnyttelse af tiå og 
rum og større bevægelsesfrihed end 
det nuværende uokonomiske >sten
aldersystem«, som det er kaldt i Eng
land. 

Februar 1962 35. årgang 

FLYVNING 
MED MENNESKEKRAFT 

Alvorlige engelske forsøg igøng 

I NOVEMBER måned begyndte prøve• 
flyvningerne med to engelske luftfartøjs

typer, der som kraftkilde hver har - et 
menneske. Dermed har englænderne gen
optaget et arbejde, som mange opfindere 
og forskere igennem lange tider har beskæf
tiget sig med, men som de fleste vel i dette 
flyvningens århundrede antog var skrinlagt. 

I trediverne blev der især arbejdet med 
problemet i Tyskland og Italien, hvor hen
holdsvis Haessler-Villinger-flyet, og Bossi
Bonomi-flyet fløj i forsøg på at vinde ud
satte præmier. Sidstnævnte skal f. eks. have 
udført flyvninger på over en kilometers og 
over et minuts længde. Det kan nærmest 
beskrives som et meget let svævefly på 1 7 m 
spændvidde og forsynet med to langsomt
gående, modsatroterende propeller, et på 
hver vinge. Tornvægten angives til 97 kg. 

I 1956 blev der interesse for problemet 
i England, da Mr. Beverley S. Shenstone 
holdt et foredrag om de hidtidige forsøg 
og de fremtidige muligheder. Shenstone vil 
her i landet være bekendt fra sit foredrag 
i KDA sidste vinter om et diametralt mod
sat emne: trafikfly med overlydsfart, så han 
er en alsidig mand. 

Interessen blev til realiteter, da det højt 
ansete Royal Aeronautical Society gik ind 
for tanken om at tage problemet op og 
nedsatte en >Man Powered Aircraft Groupc, 
hvor videnskabsmænd og teknikere tog fat 
på at studere mulighederne. Mens mange 
tidligere forsøg er udført af fantaster eller 
folk uden nødvendige tekniske forudsæt
ninger, mente man, at skulle opgaven kunne 
løses, måtte man have de bedste hjerner 
med til det. 

For at stimulere tanken udsatte Mr. H. 
Kremer en præmie på 5.000 pund sterling 
eller knap 100.000 kr. til den første flyv
ning med et sådant fly, i form af et ottetal 
omkring to vendepunkter med en afstand 
på en halv mile ( ca. 800 m) . Flyet skal 
være i ti fods højde (3 m) ved begyndelsen 
og enden af banen, og flyvningen skal være 
under fuld Royal Aero Club kontrol. 

Da der yderligere viste sig et behov for 
en hjælp til at bygge nogle af de udarbej
dede projekter, startede Royal Aeronautical 
Society et fond til dette formål, hvor man 
støtter de mest lovende projekter, og hertil 
gav mr. Kremer yderligere ca. 50.000 kr. 

De to euper-letvægts-fly 
Det første fly, der kom i luften, kaldtes 

>Sumpacc og er skabt af en gruppe viden• 
skabsmænd, teknikere og studerende ved 
Southampton universitetet. , 

Det prøveflyves på det britiske svæve
flyvecenter Lasharn af dette chefinstruktør 
Derek Piggott. Flyet har en spændvidde på 
ca. 24 mi modsætning til Haessler-Villinger
flyet på godt 13 m og Bossi-Bonomi's >Pe
daliantec på godt 17 m. Man lægger altså 
an på et meget stort sidehold for opnåelse 
af størst mulig effektivitet, men det stiller 
til gengæld forøgede krav til yderste let
vægtskonstruktion. Alligevel vejer det i tom
vægt kun ca. 55 kg! 

Over kabinen og vingen er der en slags 
finne, bag hvilken den store langsomt rote
rende propel er anbragt. Den er 2.4 m i 
diameter og bygget af et letmetalrør med 
letmetalribber og balsa-fyldeklodser. 

Piloten træder i pedaler, der driver både 
et indbygget cykelhjul i bunden af kroppen, 
og hvormed fortøjet sætter sig i gang, samt 
propellen, der overtager hele fremdriften, 
når flyet letter. 

Der er foretaget en række flyvninger med 
flyet, ikke bare i vindstille, men også i vind 
op til ca. 8 knob. Der er opnået højder op 
til knap to meter og mindre retningsændrin
ger. Piggott er 39 år gammel, men klarer 
det anstrengende job udmærket. Shenstone 
har dog i et foredrag engang om pilot-pro
blemet udtalt, at det nok er lettere at ud
danne en trænet cykelrytter til at flyve, end 
det bliver at udvikle en svæveflyver til at 
blive en trænet cykelrytter. Idealet er åben
bort en cykelrytter, der også er svæveflyver. 

Det andet fly, der var afbildet på forsiden 
af vort januarnummer, er bygget af The 
Hatfield Man-Powered Aircraft Club, be
stående af folk fra de Havilland-fabrikker
ne, og flyet kaldes >Puffin«. Det er også 
omkring 24 m i spændvidde og vejer kun 
ca. 50 kg. De første prøveflyvninger blev 
foretaget af en de Havilland testpilot, Jim
my Phillips. 

PrQpellen på dette fly er anbragt i halen 
og drives fra cykelhjulet gennem en noget 
nær genial let konstruktion, der består af 
et balsarør. 

Også dette fly har udført en række prø
ver med op til fire flyvninger af samme 
pilot i løbet af en formiddag, så han har da 
ikke været helt ødelagt af anstrengelserne. 
Der er opnået distancer op til en kvart mile 
(ca. 400 m) og højder på knap to metter. 

Så længe der flyves i så lav højde, må 
fartøjerne antages at flyve på en art >luft
pude< mellem vingen og jorden, hvilket 
givetvis letter sagen noget. 

Udviklingen af begge typer fortsætter nu 
efter planen. 
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FREMTIDENS FLYVELEDELSE 
Det amerikanske »Projeet Beaeon« kigger fretn i tiden 

SELV om forholdene i USA er anderledes 
end i Europa og specielt end de er i 

et lille land som Danmark, så har de ameri
kanske forhold stor interesse for flyvningens 
videre udvikling også på denne side af At
lanten, fordi mange »amerikanske forhold« 
efterhånden finder vej til os. Og når så 
amerikanerne tager et overblik over flyve
ledelsens problemer og fremtidsudsigter, 
kan der være god grund til at holde et 
vågent øje med tendenserne derovre. 

Det er Kennedy-styret, der i foråret også 
på flyvningens område prøvede at lægge 
program for fremtiden, og to udvalg har 
studeret hvert sit område. »Project Hori
zon« skulle sætte mål for den amerikanske 
flyvnings udvikling indtil 1970, mens »Pro
ject Beacon« specielt skulle tage sig af 
flyveledelsesproblemer. 

Grundlaget er prognoser over trafikkens 
vækst. Man regner med, at den kontrolle
rede trafik i USA vil tredobles mellem 1960 
og 1975. 

Her er en prognose over det forventede 
antal operationer i terminalområder i den 
kommende periode, udtrykt i millioner: 

1960 1965 1970 1975 
VFR-operationer 
General Aviat. 36.4 48.7 56.3 63.0 
Lufttrafik 4.0 4.3 4.4 4.2 
Militærflyvn. 23.5 19.5 17.7 15.7 
Ialt VFR 63.9 72.5 78.4 82.9 

IFR-operationer 
General Aviat. 0.6 1.0 1.5 2.2 
Lufttrafik 4.0 5.5 7.5 9.9 
Militærflyvn. 2.3 2.0 1.8 1.7 
lalt IFR ...... 6.9 8.5 10.8 13.8 

Alle operationer 
General Aviat. 37.0 49.7 57.8 65.2 
Lufttrafik 8.0 9.8 11.9 14.1 
Militærflyvn. 25.7 21.5 19.5 17.4 
Total ........ 70.7 81.0 89.2 96.7 

Antallet helikopteroperationer regner man 
vil stige fra 6.7 millioner i 1960 over 9.1 
i 1965 og 13.9 i 1970 til 15.2 i 1975. 

Disse tal er værd at studere nærmere. 
Ser man på alle operationer, regnes der 
med en nogenlunde ensartet stigning for 
den civile trafik på 76 % for både general 
aviation og for lufttrafikken, hvorimod den 
militære flyvning regnes med at gå nedad 
med ialt 32 % indtil 1975. 

I 1960 udgør den militære trafik godt 
36 % af operationerne, lufttrafikken godt 
11 % og General Aviation knap 53 % 

I 1975 er forholdet: 18 % militær, luft
trafik knap 15 % og general aviation godt 
67 %. 

VFR-trafikken fortsat dominerende 
I 1960 udgør IFR-operationeme kun knap 

10 % af det totale antal. I de kommende 
15 år ventes en stigning i dette antal, men 
kun til godt 14 %. VFR-trafikken ventes 
stadig at være langt overvejende. 

Man ser, at de militære IFR-operationer 
aftager i takt med trafikken, mens lufttra
fikkens VFR-operationer stort set er kon
stante og hele stigningen altså lagt på IFR
flyvningen. 
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General Aviations antal af IFR-operatio
ner vil blive mere end tredoblet, men selv 
i 1975 kun udgøre 3 ¼ % af denne gruppes 
operationer i terminalområderne. 

Rapporten oplyser, at 14 lufthavne alle
rede er overbelastede eller tæt derved, men 
at 48 vil være det i 1970, med mindre de 
udbygges eller suppleres med nye havne. 
Derimod er luftvejssystemet ikke overbela
stet i øjeblikket, men det er ikke effektivt, 
og de tættest befærdede ruter vil blive over
belastet om nogle år. Den manglende ef
fektivitet skyldes de store separationsafstan
de, som det nuværende system med pilot
rapporter og beregninger på grundlag af 
disse nødvendiggør. 

Vanskelighederne er som sagt større i 
områderne omkring de travleste lufthavne, 
og både her og på meget befærdede ruter 
er sammenblandingen af VFR- og IFR
trafik et problem. 

Man vil derfor i første omgang søge at 
forbedre det nuværende system ved de mest 
travle steder at adskille trafikken både 
efter VFR/IFR og efter præstationer. I de 
travle terminalområder foreslås det krævet, 
at alle fly skal kontakte flyveledelsen, og 
man har umiddelbart efter jul indført den 
normalbestemmelse, at alle fly, som benytter 
lufthavne med statsgodkendte kontroltårne, 
skal benytte radio. 

Man vil også fortsætte bestræbelserne på 
forbedrede radarsystemer, anvendelse af 
moderne regnehjælpemidler, automatisering 
af flyveplaner etc., ligesom man vil søge at 
gøre flyene tydeligere at se (formentlig 
både med øjet og på radar). 

Fremtidens system 
På lidt længere sigt - det vil sige ca. 5 

år frem i tiden - arbejder man på et væ
sentligt forbedret flyveledelsessystem. . 

Dette system skal baseres på, at oplysnin
ger om luftfartøjernes position uafhængigt 
af pilotens oplysninger til stadighed skal 
være tilgængelige på jorden. 

På særlig travle steder skal kontrolleret 
og ukontrolleret trafik adskilles, og der skal 
sættes hastighedsgrænse for VFR-trafik -
ja på visse travle luftveje skal der hastig
hedsbegrænsning for al trafik under 8.000 
fod. 

Al trafik over 24.000 fod i bjergrige om
råder og over 14.500 fod i resten af landet 
skal være under positiv kontrol. På visse 
travle luftveje skal dette gælde helt ned til 
8.000 fod. 

For at sætte piloter uden instrument
bevis i stand til under VFR-forhold at an
vende disse områder med positiv kontrol 
skal der oprettes en ny slags trafik, der kan 
kaldes trafik efter Controlled Visual Rules 
(CVR). Under disse regler vil piloten flyve 
i kontrolsystemet og modtage adskillelses
tjeneste, men vil navigere med reference til 
jorden. 

Alle luftfartøjer over 12.500 Ibs. (5.700 
kg) fuldvægt vil man kræve forsynet med 
højde-rapporterende transponders, der ar
bejder både i terminalområder og på luft
vejene. Man regner med, at sådanne ayste-

mer med kortere rækkevidde (kun til brug 
i terminalområder) efterhånden vil kunne 
fås for 500 dollars ( 3500 kr.) og måske så 
kan kræves i alle fly, der flyver i særligt 
travle terminalområder. 

Til at fore kontrol med flyenes position 
vil man anvende såvel det militære som det 
civile radarnet. 

Stærkt trafikerede terminalområder skal 
have trafikken adskilt efter luftfartøjernes 
præstationer, og der skal være særlige »ram
per« til hurtig til- og fraflyvning. 

Der skal indrettes korridorer for VFR
fly uden særligt udstyr, som anvender ikke 
kontrollerede lufthavne eller skal krydse 
terminalområdet. 

Endvidere skal der indrettes særlige ruter 
for helikoptere. 

Man regner med, at det nye system på 
drastisk vis kan reducere arbejdsbelastnin
gen for såvel flyveleder som pilot m. h. t. 
rapportering af position. Elektronhjerner 
skal også overtage hele den rutinemæssige 
del af flyveledernes arbejde. 

VOR-systemet skulle - suppleret med 
DME - være tilstrækkeligt i en årrække, 
men på tæt befærdede ruter vil det blive 
nødvendigt med mere præcise hjælpemidler, 
ligesom der er brug for særlige navigations
faciliteter for helikoptere. 

Man regner ikke med i den nærmeste 
fremtid at nå frem til noget specielt system 
til automatisk at hindre eller advare mod 
kollisioner. 

105.000 General Aviation fly i 1970 
Den amerikanske Project Ilorizon rap

port regner med, at de nnvrurende 76.000 
aktive fly i general aviation gruppen vil 
stige til 105.000 i 1970, og at de vil flyve 
18,5 mil!. timer eller 65 % nf det totale 
timetal i USA i 1970. 

l'l'Iens forretningsflyvningen i 1960 udgjor
de 43 % af flyvetimerne og privatflyvningen 
25 %, regner man med en forskydning til 
henholdsvis 38 % og 33 % i 1970, hvor sko
leflyvningen regnes til 11 %, De resterende 
18 % af flyvetimerne vil som hidtil blive 
fløjet af luftfnrtselsk11berne. 

l\Iens flermotors fly vil overtage en større 
nndel af rejsefly,•uingerue, ventes den stor
ste forøgelse i antal nt ske for små stem
Ilelmotorede fly, som stadig vil være mest 
11lmindelige, med mindre der skulle ske 
uventede udviklinger inden for jetmotor
drevne lodretstartende fly. 

Privatflyvere med blA.t segl 
Et vist elementært kendskab til instru

mentflyvning kræves III! i USA, når man 
tngrr privatflyvercertifikat. l\Icn hvad med 
de ::100.000 um·ærende piloter, der ikke har 
fået denne sikkerhedsmæssigt betydnings
fulde uddannelse'/ 

l\fon kræver ikke, at de skul gennemgå 
den, men animerer dem til at gøre det fri
villigt, og belønner dem så med et "blåt 
segl", som luftfartsmyndighederne sætter på 
certifikatet. 

AOP A går også stærkt ind for tanken og 
h11r i fortsættelse af sit 180° simplifice
rede kursus nu startet et "360 ° kursus", der 
dækker pensum'et. 



Billigere 
Beeeherøft 

AF de >tre store< fabrikker, der beskæf 
tiger sig med privat- og forretningsfly 

i USA, har Beech Aircraft Corporation de 
senere år koncentreret sig om den dyrere 
ende, hvor man stadig i 1962-programmet 
har fire typer: Super GIB, Queen Air, 
Twin-Bonanza og Baron, hvoraf den sidste 
er den nyeste, der er blevet en stor succes 
og allerede nu kommer i forbedret udgave. 

Desuden har Beech nu tre enmotors ty
per: Bonanza'en er >still going strong« -
der er siden 1946 bygget næsten 7.000 af 
den. Også den får små forbedringer. End
videre fortsætter man med den lidt enklere 
Debonair, og så kommer der til efteråret en 
helt ny type, Model 23 Musketeer. 

Med Musketeer søger Beech åbenbart at 
komme med på det billigere marked, hvor 
det meget store salg foregår og stadig ven
tes at foregå. Musketeer skal koste omkring 
12.000 dollars (knap 84.000 kr.) 

Det er en firesædet, lavvinget helmetal
type, der i modsætning til de øvrige Beech
typer har fast understel, og den er forsynet 
med en 160 hk motor. Den minder slående 
om Piper Cherokee, så papiret er tålmodigt, 
når Beech i sin reklame taler om >a com
pletely new concept in business plane ma
keting«. 

Beech oplyser, at fra 1956 til og med 
1960 blev der af amerikanske fabrikker 
solgt 11.200 enmotors firesædede fly, og 
i femårsperioden 1962 til 1966 regner man 
med at sælge 13.500, hvoraf Beech håber 
at kunne sælge en trediedel eller mere. 

Musketeer var i luften første gang den 
23. oktober og rejser med op til 222 km/t, 
mens rækkevidden maximalt er 1580 km. 
Fuldvægten bliver 1040 kg. 

Mens man skulle tro, det ville være prak
tisk at anvende dele fra andre Beech-typer, 
har man kun gjort det for tre små deles 
vedkommende. Ellers er det et helt nyt fly. 
Vingen har laminarprofil og er opbygget 
på en enkelt bjælke med tommetykke rib
ber i honeycomb-konstruktion, hvortil be
klædningen er limet, således at overfladen 
bliver meget fin og effektiv. 

- Beech regner iøvrigt med, at den aktive 
amerikanske general aviation flåde vokser 
fra de nuværende 66.000 fly til 97.400 fly 
f 1970 eller med 47 %. Den største procent
vise forøgelse ven tes at ske i klassen for 
tomotors forretningsfly, der skulle øges fra 
5000 til 11.500 - m~d 130 %. Den næst
største stigning ventes at ske for de fire
sædede enmotors typer, nemlig med 88 % 
fra de nuværende 32.000 til 60.000. Der
imod ventes antallet af tosædede fly at gå 
ned fra 13.000 til 11.600. 

Første Airedale og Ballye til Danmark 
To nye typer privatfly vil dukke op i det 

danske luftfartøjsregister her i begyndelsen 
af året. Den ene er den længe ventede Moru
ne Saulnier Rallye, hvoraf Scandinavinn Air 
Trnding Co. skulle have fået et eksemplar 
hjem ved dette nummers fremkomst. 

Den anden er den første Beagle-type, en 
Beagle-Auster A· 109 Airedale, som Scnn-
nviation har solgt til fotograf P. Kastrnp 
Jensen i Alborg, der vil anvende den i ste
det for den gamle tyrkiske THK-5. Dette 
fly skulle komme til landet i løbet af denne 
måned. 

Beechcraft Model 23 Musketeer er ret konventionel at udseende, me:, meget moderne for eksempel 
vingens opbygning. 

1961-modeller af Cessna 210 og 310 
Som det fremgll.r af forsidebilledet har 

1062-udgaven af Cessna 210 fil.et agter
vinduer, og kabinen oplyses at være blevet 
bil.de højere, bredere og længere, idet hele 
kroppen skal være ny. 

Brændstoftankene er gjort større, så den 
største rækkevidde er kommet op pil. 1950 
km, som med ekstratanke kan øges til 
2460 km. 

Der er foretaget en del ændringer af in
strumentbrættet, som også er lavere, hvilket 
i forbindelse med lidt større sædehøjde giver 
bedre udsyn over næsen. Trim og brænd
stofhaner er flyttet fra gulvet frem på et 
panel i midten under instrumentbrættet. 

Fuldvægten er 1360 kg mod 1315 og den 
disponible last er øget med 41 kg. 

- Ogsll. den tomotors Cessna 310, der nu 
hedder 310G, har fået let forøget vægt og 
nyttelast, let forbedrede præstationer, men 
prisen er sat lidt ned. Den største ydre for
skel er, at tiptankene ikke sidder for enden 
af tippen, men skråt op fra denne, hvilket 
skulle forbedre stabiliteten. 

- I sidste regnskabsår, der sluttede 30. 
september, solgte Cessna for 87.6 mill. dol
lars mod godt 103 millioner det foregående 
regnskabsår. Nedgangen falder på mindre 
salg af civile og militære fly, men der blev 
dog solgt for 46.9 mil!. af civile fly, det 
næsthøjeste tal i fabrikens historie. Der blev 
solgt 3027 fly, heraf 817 til eksport - mere 
end noget tidligere ltr. Med en bedring i den 
økonomiske situation venter man stigning i 
det civile salg i ll.r, hvorimod de militære 
udsigter ikke er så lyse. 

» Vejskilte« for fly 
I USA er der til hjælp for flyveres orien

tering mange steder malet bynavne og ret
ning og afstand til nærmeste lufthavn på 
tage og lignende, således at de kan læses 
fra fly i stor højde. 

Det er de amerikanske luftfartsmyndig
heder, der sørger for denne service, som ikke 
anses for gammeldags, men opretholdes og 
udvides. l\Ian animerer også lokale myndig
heder og organisationer til at male "air 
markers". 

Bogstaverne skal være 3 m høje og helst 
malet kromgule med sort kant. Alene i sta
ten Pennsylvania er der over 1000 air mar
kers, Florida sætter 375 op om året, Ohio 
100 om året, og ialt regner man med, at der 
er omkring 10.000 i USA. Der er masser 
af eksempler pft, hvordan .vildfarne flyvere 
- bil.de civile og militære - har reddet sig 
og deres fly i en vanskelig situation takket 
være disse vejvisere. 

Flyvepladser og fly 
i Danmark og 
andre lande 

I en artikel i >Ingeniørens Ugeblad« for 
16. december giver civilingeniørerne 

Rallis og Rydal et udmærket overblik over 
privatflyvningen i Danmark. 

Heri findes en sammenligning mellem 
antallet privatfly pr. 10.000 indbyggere og 
antal landingspladser pr. 1000 km2 i for
skellige lande, som vi ikke har set før og 
derfor skal gengive her: 

Danmark ............... . 
Sverige ................. . 
Schweiz ........•....... 
England ............... . 
Frankrig ............... . 
USA ................••.. 

fly pladser 
0.3 0.4 
0.5 
0.9 1.4 
0.3 0.8 
0.8 0.8 
4.0 1.0 

På begge områder ligger Danmark altså 
relativt lavt, mens især naturligvis USA 
ligger højt, og Schweiz også gør det på 
flyvepladsområdet. 

Forfatterne påpeger, at man ikke uden 
videre kan dragesammenligninger mellem 
to lande, og de mener, at udviklingen i pri
vatflyvningen u1dels er afhængig af, i hvor 
hoj grad befolkningens behov for f. eks. 
biler er tilfredsstillet. 

De mener, at 1945-betænkningens tal på 
40 landingspladser i Danmark svarer meget 
godt til flyvepladstætheden i USA, og hvis 
man så regnede med samme antal fly pr. 
plads som i USA skulle vi i Danmark have 
400 privatfly, men de mener ikke, at dette 
tal nås, før biltallet i Dailmark svarer til 
det amerikanske, nemlig 2 ½ indbygger pr. 
bil, hvilket efter vejdirektoratets prognose 
kan forventes omkring 1980. 

Det ville forøvrigt være interessant en
gang at se, hvordan luftfartsdirektoratets 
prognose for udviklingen af den private 
flyvning og øvrige flyvning fremover ser ud. 

Der har været fremsat mange gætterier 
i de senere år. Nogle har optimistisk talt 
om, at vi snart burde have 1000 fly, men 
overgås dog af et tal på 2700 fly i Danmark, 
der i Norge har været baggrund for en dis
kussion angående mangel på flyvepladser 
der. 
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Jetgiganterne betyder større komfort, større rejseha
stighed, bedre service. I alle store lufthavne verde 
over betjener Air BP luftfarten med kvali"tetsprodu.kt 

- en verdensindustri Deres tjeneste! 
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Super-Caravelle bliver 
en realitet 

Prototype 
ventes i 

luften i 

1965 

<".-~•~-... -... -... -.. -... -... -.. -... -.. -~.-.. -.. -ØL-==;;;™~l.!... ~GilJi'-. ?""" 

Mens det amerikanske Project Horizon 
understreger nødvendigheden uf, at USA uf 
prestigemæssige grunde mil. bygge et over
lydstrafikfly, og man der stiler mod en fart 
af l\Iach 3, sA. har Frankrig nu besluttet at 
gøre Super-Caravelle projektet til virkelig
hed. 

Den 22. november godkendte den franske 
regering, at Sud Aviation og Dnssnult gllr i 
gang med arbejdet, og de fører forhandlinger 
med British Aircrnft Corporntion for ogsll 
at fil englænderne med pil det omfattende 
arbejde. 

Super- Caravelle, der skal kunne flyve 
med Mach 2.2, vil fil en startvægt pil. 90 
tons og kunne bære 100 passagerer pil di
stancer op til 4400 km. Prototypen skulle 
komme i luften i 1965, og typen skal kunne 
sættes i rutedrift i 1968. Takket være den 
franske stuts støtte regner man med at kun-

ne sælge den for "kun" 35 mill. nye francs 
eller en. 49 mill. danske kroner. 

Som det fremgil.r af oversigtstegningen, 
fil.r flyet en deltavinge, der rummer brænd
stoffet, mens de fire motorer er anbragt par
vis under vingen. Hovedmaterialet vil som 
pil hidtidige typer blive letmetal, dog skal 
styrefinderne luves af stål og motorgondo
lerne i nogen grad af titanium. Understel
let trækkes ind i gulvet pil kroppen. Denne 
bliver meget spids fortil og bagtil og er 
relativ tynd, sil der på første klasse kun bli
,•er 3 og pil turistklasse 4 pnssngerer på 
hver række. 

Flyet skal anvende eksisterende luft
havne, overlydshastighed skul først opnlls i 
over 12 km højde og rejseflyvning finde sted 
i over 15 km. Der skul bygges og sælges 80 
fly, før udgifterne er dækket, men man 
hllber at sælge 250 inlt. 

Supersoniske trafikfly 
ren luksus 

siger SABENA's præsident og foreslår højere 
r,uretpriser de første år 

SABENA-præsidenten, W. Deswarte, sag
de nogle borgerlige ord ved IATA-mødet i 
efteråret om trafikflyvningens nuværende 
situation samt om udsigterne til overlyds
trafikfly. 

"Mange af os har i llr med høj hnstighed 
og store omkostninger fløjet tusinder af 
tomme sæder frem og tilbage over Atlanten. 
Fra et verdensøkonomisk synspunkt er den 
ødsle og sørgelige tilstand ikke spor bedre 
end at brænde lffede og kaffe for næsen af 
billioner uf sultende mennesker. 

Det var let at forudse, at 19fil ville 
blive et katastrofalt llr for vor industri, 
men vi foretog os intet for at hindre det, 
og mange af os mnder med store tab, som 
er gjort værre af problemet med ikke solgte 
og ikke amortiserede Super Constellations 
og DC-7C'er og mange andre udmærkede og 
relativt nye turbine- eller stempelmotor
drevne fly. 

Og med udsigt til overlydsfly mllske sil 
tidligt som i 1967, er vi i stand til at forud
se en lignende katastrofe af endnu større 
omfang. 

Det er muligt, at fabrikkerne endnu en
gang vil anmode os om at placere ordrer 
fem llr forud, d. v. s. om et llr eller to. Og 
vi ved af erfaring, at hvis bare et selskab 
foretager en bestilling, kan intet senere for
søg pil at justere billetpriserne redde os fra 

følgerne af vor dllrsknb." 
Deswarte fortsatte med at sige, at det 

at krydse Atlanten pil to timer i stedet for 
otte ikke er et vitalt krav, men en ren og 
skær luksus. lian foreslog, at man enedes 
om at sætte overlydspriserne 50 ·% højere 
end de nuværende førsteklassespriser og 
derpll årligt nedsætte dem med 10 %-

Pil den milde ville overlydsflyene i begyn
delsen supplere underlydsjetflyene. Selska
berne ville nøjes med at anskaffe dem lidt 
efter lidt, uden at de gik ud over den nor
male afskrivning af de nuværende fly, og 
financieringen af de nye kunne strække sig 
over længere tid. 

Efter fem års forløb kunne overlydsflyene 
overtage førsteklussestrafikken, og man 
,ille pil den milde slippe for den dyre to
klasse indretning. 

Billetprisen vilJe repræsentere det, man 
solgte, nemlig fart - og ikke slldanne intet
sigende faktorer som plads eller k,•aliteten 
af maden, hvilket ikke kan være afgørende 
pil en rejse af kun 8 timers varighed. l\Inn 
,;Ile derved komme pil linie med andre tra
fikmidler. Fabrikanterne ville skaffe sig 
et sikkert marked over en længere llrrække, 
og luftfartselskaberne ville kunne arbejde 
pil en sund basis. 

SIi.vidt monsieur Deswarte. Men vil for
nuften sejre denne gang? 

SAS-underskud 120 millioner 
EFTER et møde i SAS-styrelsen den 19. 

december blev der offentliggjort en ræk
ke detaljer om regnskabsåret 1960-61, der 
sluttede den 30. september, og som udviser 
et underskud på 89.6 mill. sv. kr. eller ca. 
120 mill. d. kr. 

Indtægterne excl salg af flyvemateriel 
beløb sig til 694.7 mill. kr. mod 642.8 det 
foregående år. Omkostningerne udgør 689.8 
mill. (mod 614.7), således at der før af
skrivninger er et overskud på 4.9 mill. kr. 
Efter ordinære afskrivninger på 95.6 mill. 
(mod 70.4) er driftsunderskuddet 90.8 mill. 
(mod 42.3). 

Efter bl. a. yderligere afskrivning på 
DC-7C'er og en indtægt på 17.4 mill. ved 
salg af flyvemateriel fremkommer det ende
lige underskud på 89.6 mill. sv. kr. 

I meddelelsen anføres, at 520 mill. af 
bruttoindtægterne var i ikke-skandinavisk 
valuta. 

Underskuddet er bl. a. forårsaget af den 
utilfredsstillende trafikudvikling på de in
terkontinentale ruter, specielt på Nordatlan
ten, og af de stadig høje omkostninger ved 
omstillingen til jetdrift. 

SAS, som siden 1950 har haft uændret 
indskudskapital, tilførtes sommeren 1961 
ny kapital fra moderselskaberne på 210 
mill. sv. kr., og disse indskudskapital op
gøres i driftsberetningen til 283.5 mill. kr., 
efter at foregående års underskud på 84 
mill. sv. kr. er debiteret dem. 

Det forventes, at også regnskabsåret 
1961/62 vil resultere i et betydeligt, omend 
reduceret underskud. Yderligere nedskæring 
af alle omkostninger og øget rationalisering 
af driften er nødvendig. I det forløbne år 
er personalet reduceret fra 14.635 til 13.806 
og ved årsskiftet ca. 12.900. 

Rationaliseringen sigter mod øget udnyt
telse af flyparken og en nedsættelse af re
servedelslageret, muliggjort af jetflyenes 
gode driftsresultater og høje regularitet. 

Mere forretningsmæssig drift og stærkere 
kontrol med udgifterne, bl. a. ved etable
ring af selvstændige divisioner eller datter
foretagender indgår også i programmet. 

Den administrerende direktør Kurt Nico
lin udtaler i forbindelse med beretningens 
offentliggørelse, at overkapaciteten i ver
densluftfarten må antages at formindskes i 
de næste år. Under forudsætning af en ri
melig økonomisk udvikling i verden og af 
fortsatte, kraftige anstrengelser overalt i 
SAS, var han optimistisk nok til at tro, at 
SAS trin for trin kunne eliminere driftstabet. 

SAS afbestilte Coronadoerne 
Lige pil slutningen af det gamle llr lyk

kedes det for SAS-styrelsen at fil annulleret 
købet af de to Conrnir 990 Coronado, som 
man forlængst skulle have halit leveret, men 
som pil. grund af tekniske mangler har væ
ret forsinket op imod et års tid. Det bety
der dog ikke, nt SAS ikke skal anvende 
typen, som 1111 har fået sit luftdygtigheds
be,;s, for den tidligere plan om at leje to 
nf Swissair's 7 af denne type stllr ved magt. 
Swissair har som bekendt midlertidigt an
vendt den tidligere Convair 8801\I-version, 
mens man ventede pil Coronadoen. 

Ved ordningen sparer SAS en investering 
pil 87 mil!. danske kroner, hvad man jo nok 
kan trænge til i den nuværende anstrengte 
situation. 

SAS venter at modtage de to lejede Co
ronados henholds,;s i februar og marts. De 
skal udføre to ugentlige dobbeltture pil den 
sydgllende rute til Japan og frigør herved 
DC-8 til andre formru.. 
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ICAO giver guldmedalje til F AI 
Til minde om Edward Warner, der var 

præsident for ICAO's råd fra 1945 til 1957, 
uddele_r ICAO hvert andet år en guld
medalJe ·for fremragende bidrag til udvik
lingen af international civilflyvning. 

Den blev fu1-stc gang uddelt i 1U50, hvor 
den blev tildelt afdøde dr. Albert Plcsman, 
KLM's grundlægger. I 1001 er den blevet 
tildelt acroklubbernes internationale sam
menslutning, Federation Aeronautique In
ternationale. 

FAI-rekorderne 
En McDonncll F411-1F Phantom 2 har i 

august sat hastighedsrekord over 3 km bane 
på 1452 km/t. 

En russisk M.10 (Beriev G.M.) har i sam
me måned sat hastighedsrekorden for sufly 
op ,til 012 km/t. 

l\Iiss Jacquelitte Ooc1u-an har fliet aner
kendt fem rekorder for kvinder med anven
delse af en Northrop 'l'-38: Hun fløj :nuu 
km i distance på lukket bane, 2401 km i 
lige linie, la58 km/t i hastighed på 1525 
km bane, 1005 km/t på 500 km lukket bane 
og 1028 km/t på 1000 km lukket bane. 

Rusland har erobret tre rekorder for ra
diostyrede modeller: 35 km på lukket bane, 
91 km i lige linie og 2250 m i højde. 

De nye fly 
Transair har anskaffet en Cessna 172B, 

OY-AFl', og afskaffet en tilsvarende, UY
AFU. 

Af registret er de tre Noorduyn Norsc
man, OY-A.BN, ACA og ADK blevet slettet. 

Luftfartøjsregistret 
Luftfartsdirektoratet har i år indledt en 

ny praksis med hensyn til offentliggørelse 
af luftfartøjsregistret. I stedet for med års 
mellemrum at offentliggøre et registe1-, som 
det har vist sig meget vanskeligt at u jour
føre på grundlag af de månedlige oplysnin
ger om til- og afgange i "l\led<lelelser fra 
luftfartsdirektoratet", vil man fra og mc<l 
januar 10U2 udgive et "Uddrag af luftfar
tøjsregister" med oplysning om alle cfril t 
indregistrerede danske motor- og svævefly. 

Ændringer vil ikke som hidtil komme hver 
måned i "l\Ieddelelscr", men hvert kvartal 
blive sendt direkte til abonnenter på "Ud
drag af luftfartujsregister", der for 10 kr. 
pr. år kan tegnes hos Luftfartsdirektoratet, 
Gl. Kongevej 00, Kbh. V. (Postkonto 1020). 

Mens det vil være et fremskridt at få en 
ny oversigt hvert år, er det en tilbagegang, 
at ændringer kun offentliggøres kvartals
vis, samt at mon nu skal betale for disse. I 
Sverige, hvis register er langt mere omfat
tende, betaler man kun 3 kr.får og får ret
telserne hver måned. 

Nye luftdygtighedsbeviser og flyve
håndbøger 

I stedet for det efterhånden noget for
ældede gamle luftdygtighedsbevis for motor
fly er luftfartsdirektoratet nu gået over til 
at anvende en ny type efter ICAO-forbillcdc. 

Selve beviset indeholder kun påtegninger 
om gyldigheden, men til det knyttes i et 
løsbladsystem en flyvehåndbog med alle de 
forskrifter - specielt begrænsninger -
som af direktoratet er fastsat for pågælden
de fly. Denne håndbog kan revideres ved, at 
direktoratet fremsender nye ændrede blade, 
i hvilket tilfælde de gamle skal returneres 
som kvittering. 

De gamle beviser vil ved førstkommende 
fornyelse uden ekstra udgift blive erstattet 
med den ny type. 
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Man kan godt komme til 
Odense uden radio 

Vi hørte for nylig, at en sjællandsk pri
vatflyver, der tidligere ofte fløj en tur til 
Odense lufthavn, var blevet yderst fortviv
let over den række notam, han havde mod
taget angående oprettelse af først kontrol
zone, siden trafikzone ved Odense, med for
skellige regler på forskellige tidspunkter uf 
dogen og ugen, tidspunkter, der så hurtigt 
efter pludseligt alle blev forskubbet en time. 

Han konkluderede til slut, at bon ikke 
kunne finde ud af det, og nt det nok ikke 
kunne lude sig gøre for en almindelig fly
ver uden radio at komme til Odense. Hvorpå 
hun indstillede sine bcsug. Havnen gik glip 
nf landingsafgifter, res tauranten uf en kun
de til sundngsmiddugen. 

Ved at suge vejledning, f.eks. i ucroklub, 
ben, havde han nu kunnet fil. nt vide, at 
dette ikke ,•ur nødvendigt, og det fremgår 
fakti!1k af den noget forvirrede strøm af 
meddelelser, som luftfartsdirektoratet har 
udsendt. l\Ien det er ikke mærkeligt, at en 
menig pilot ikke kun o,·crse det. 

Først kom der den 21.0. et notam om, ut 
der ville blive oprettet terminalområde og 
kontrolzone med kon troltlirn, indflyvnings
kontroltjeneste og hele molevitten. Den 
20.10. annulerede man simpelthen dette no
tam og udsendte et nyt om, at der blev op
rettet kontrolleret luftrum og en trafikzone. 
Intet om kontroltllrn og indflyvningskon
troltjeneste. Ingen forklaring pli ændringen. 

Hvad er en trafikzone? 
Ordet "trafikzone" (forkortet ATZ) var 

helt nyt i flyveledelsens terminologi. Det 
fandtes ikke i AIP'ens forkortelser. Det 
findes stadig ikke i lufttrafikreglernes defi
nitioner. 

Det findes imidlertid i nogle ICA.0-bc
stemmclser, hvoraf det fremgår, nt der kun 
oprettes en trafikzone om en lufthavn for 
at beskytte lufthu vnstrufikken. 

Den aktuelle 11.rsng vnr et ønske om at fil 
beskyttet Fulck's rutefly 1mrler dål'lige vejr
forhold, hvorfor den kun er i virksomhed pil 
visse tidspunkter om hverdagen, og der kræ
,·es inden for disse tidspunkter kun anmel
delse over radio, nlir sigtbarheden er under 
5 km. 

Er vejret så dårligt, må man enten bruge 
radio eller vælge siu ankomst uden for disse 
tider. Under alle undre forhold kan man 
frit flyve so11i hidtil. Der er ingen kontrol
tjeneste, men mon sikrer sig ved disse for
holdsregler at kunne oplyse trafikflyet ( eller 
undre fly) om anden trafik i området, når 
,•ejret er dårligt. 

Et nyt notam den 5.12. ændrer samtlige 
tidspunkter en time, sil. man får mistanke 
om, at der er sket m1 forveksling mellem 
lokaltid og Gl\IT. 

- Det skul for en ordens skyld tilføjes, 
ut mon ifjor hrnrlwn i dette tilfælde eller 
ved oprettelse uf andre tildcls generende re
striktioner for VFR-trafikken på forhl\nd 
hor orienteret KO.\. 'l',•ærtimod ligger ter
minalområdet i et uf de fil. tilbageværende 
frie områder, som luftfartsdirektoratet få 
måneder forinden lnwde forcslliet KDA ut 
lægge til grund for et forslog om skyflyv
ningsområder for s vævefly! 

Før Deres Shell-kort ajour (6) 
Il oveclkortet: Ret den i nr. 11 anførte 

kontrolzone omkring Odense lufthavn til en 
trafikzone. 

Radiokortet: Ret kendingssignal for Ål
borg NDB fru OZJ til YT. 

Ret navn for Als NDB til Alsie NDB. 
Ret kendingssignal for Arnager NDB fru 

OZO til AG. 
Ret navn og kendingssignal for København 
NDB OXS til Kastrup NDB KS. 

Ret navne for l\Iun og Rødbyhavn VOR 
NDB til hhv. Mona og Robby. 

Luftfartsloven sat i kraft 
Lov nr. 252 af 10. juni 1960 om luftfart, 

der først skulle sættes i kraft efter nærmere 
bekendtgørelse, e1· blevet sut i kraft fru nyt
år med undtagelse af kapitel 9 om befor
dring med luftfartøj. Pli dette område gælder 
den gamle lov af 1937 indtil videre. 

Certifikaterne i 1961 
Der blev ifjor udstedt 67 nye A,,-certifika

ter, hvilket er lidt mindre end de BO i 1960. 
Derimod blev der opnået ny rekord med 

88 nye S-ccrtifikuter. 
Pli erhvervsflyvningens område blev der 

udstedt 33 B-, 6 C og O D-certifikater. 
Pli debetsiden må det anføres, at der blev 

deponeret 35 A-, 36 S-, 24 B-, 2 C- og 3 
D-certifikuter. 

Ved li.rets udgang vor der 412 gyldige A
ccrtifikatcr, det lwjestc tal siden 1930. 371 
svæveflyvere hor gyldigt certifikat, og der er 
ialt 319 trufikflyvereertifikuter, fordelt med 
170 B, 17 C og 132 D. 

l\:Iun kan dog ikke uden videre lægge tal
lene summen og konkludere, ut vi hor 1102 
civile flyvere, for adskillige bur både A- og 
S-ccrtifikat, eller et A. ved siden af et B-, 
C- eller D-ccrtifikat, men lud os sige, at vi 
er godt et tusind stykker i det hele. 

Ritmester Zeilau død 
Ritmester K. 0. Zeilau døde i begyndel

sen uf januar, knap 70 år gammel. Som .en 
udpræget soldat hele sit liv gjorde ritmeste
ren sin indsats ikke blot i hæren, men f.eks. 
også ved Rude Kors-arbejde i forbindelse 
med de to verdenskrige. Berøring med flyv
ningen fik hun som kommandant på Vandel 
i tiåret 194U-56. 

Egentlig skulle mon mil.ske ikke hove for
ventet fori,tåclse for den private flyvnings 
behoy hos en militærperson uden for flyve
våbnet, men Zcilau viste i sine år på Van
del meget stor imødekommenhed over for 
både motor-, s,·ævc- og modelflyvere. lian 
kunne godt lide lidt liv på den clle1·s sil. øde 
kæmpeflyvepinds, som hnn passede med en 
minimal "garnison" på et par mnnd. 

Eun forlangte orden og overholdelse af 
sine sikkerhedsforskrifter, men har gentagne 
gonge givet udtryk for tilfredshed med den 
måde, mon i model- og svæveflyvelejrene op
trådte pli. Der var naturligvis amåufvigel
ser, som mlitte udglattes - det kunne godt 
tage en leder en hel nat over diverse drinks 
ved ritmesterens bekendte isskab. Og sit var 
der den gong, hun idømte Århus Svæveflyve
klub to dages stortforbud - og det øsede 
ned begge doge, så ni flyvning alligevel var 
indstillet, hvad hun selv morede sig meget 
over. 

Der kan fortælles mange historier om en 
særpræget personlighed som ritmester Zei
lau, og de bli\'er næppe dllrligcrc med tiden. 
For selv om hun er dud, og "ritmestcrglir
den" c1· revet ned, så stå "Ritmester Zei
lnu's pluntuge" dog nn pli målebordbladene, 
og i danske flyverkredse vil man endnu i 
mange lir tale om "dengang vi fluj hos rit
mesteren pli Vandel". 

Flyvevåbnet 
Ka1itnjn 0. Krantp er udnævnt til oberst

løjtnant og ansat til rådighed fo1· FSN 
Værløse. 

Oberstløjtnant E. B. Meincke fratræder 
sin s tilling ved træningskommundoen for fra 
1/4 ut forrette tjeneste som marine- og fly
verattache ved ambassaden i London og 
som forsvarsattache ved umbnssuden i Hang. 

Hun afløser oberstløjtnant J. B. Daniel
sen, der fru 1/ 4 ansættes til rådighed for 
flyvermaterielkommandoen, mens oberst
løjtnant E. K. Birkhede fratræder flyve
materielkommandoen og ansættes til rådig
hed for træningskommandoen. 



»Ll6E PA« - MED BENDIX· DFA-72. TRAFIKFLYETS 
UDSTYR OVERFØRT TIL DET MINDRE LUFTFARTØJ 

RINGE VÆGT - INGEN BOWDENTRÆK - LILLE 
STRØMFORBRUG - TRANSISTORER - FASTHOLDER 
STATIONEN - NEMT AT INSTALLERE - FASTSID
DENDE ANTENNE. Det nye, lille og lette Bendix® DFA-72 
udstyr er konstrueret for de mindre luftfartøjer, omend det er 
i samme udførelse som i de større fly. Selv under kraftige atmo
sfæriske forstyrrelser sikrer det uovertruffen kvalitets modtagelse 
af radiofyr, radiofonistationer og andre navigationshjælpemidler 
I lavfrekvensområdet. 

Med en vægt på under 13 pund imødekommer den nye Bendix 
DFA-72 luftfartsselskabernes krav. Den er primært konstrueret til 
brug i forretnlngsfly, men er lige anvendelig i mindre helikoptere, 
mindre og mellemstore to-motores og større een-motores fly, lette 
jet træningsfly og jetjagere. Udstyret omfatter fire enheder: 

CNA-72A AOF TUNING UNIT indeholder hele modtagedelen 
med afstemningskredse og kan indstalleres i et kontrolpanel eller 
på instrumentbrædtet. Direkte afstemnings- og omskiftermulig
heder gør brug af bowdentræk overflødigt. Brug af transi
storer er gennemført for relæer og goniometermotor. 

DFA-72A UNIT er udført i ministørrelse ( 4 -ATR) og Indeholder 
alle kontrolenheder for lavfrekvens og goniometermotor. Monte
ringen er udført således, at det er unødvendigt at træffe særlige 
forholdsregler mod stød og rystelser. Enheden kan anbringes på 
et bekvemt sted - der er udelukkende anvendt transistorer. 

LPA-72A FIXED LOOP ANTENNA er en udvendig monteret 
ferritstav. Den er anbragt i et hus af fiberglas, der er af en sådan 
form, at den ydre luftmodstand er yderst ringe. Antennevirknin
gen er god under alle vejrforhold - der er ingen bevægelige dele 
- intet vedligehold. 

GMA-72 er goniometeret. Man kan vælge mellem to typer af
hængig af hvilken skalaaflæsning man foretrækker. Det er inde
holdt i et 3¼" instrumenthus og kan monteres på instrument
brædtet. Goniometeret omsætter antennesignalet til en retnings
angivelse, der synkront kan du ble res ved hjælp af ekstra udstyr. 

Ønsker de yderligere oplysninger, skriv da til: 

Bendix International Division, 205 E. 52nd Street, New York 17, 

Bendix International Division ,:æno'f/ 
cnRl'ORAJIOtl 
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Zell am See ved sommertid: en tosædet Musger Mg-19 af østrigsk konstruktion bringes til startstedet. 

BJERGFLYVNING I ZELL AM SEE 
Biograf manden anbefaler at tage sydpå 

MANGE gange har håbet om guld C
højden strejfet mine tanker, når en 

cu-nimbus har sendt sine tårne tilvejrs i 
horisonten eller mast sine skymassiver ind 
over flyvepladsen; men altid har der været 
en eller anden hindring i form af manglen
de startmuligheder, fly eller måske mang
lende lyst til at give sig i kast med kræfter 
man vel kender, men ikke har megen mulig
hed for at træne i, ialtfald ikke på Sjælland, 
hvor trafiktætheden og det rådende skyflyv
ningsforbud nok kan gøre een betænkelig 
ved at løbe en risiko for at få næsen i 
klemme i lovmaskineriet. 

Hvordan skal man da opnå den efter
tragtede højde på regulær vis? 

Ihukommende Feddersens flotte præsta
tion ved VM i Frankrig og efter læsning om 
Wills' bølgeflyvning i New Zealand samt 
ikke mindst ved en samtale med den tyske 
VM-mester Huth ved DM på Vandel i 
sommer, begyndte tankerne at tage form, 
og en aften, hvor jeg havde været ude at 
skyde et par ænder på træk, stod det plud
selig klart for mig, >du skal sydpå«, samme 
vej som trækfuglene, for det er nu, der er 
>Føhn« i Alperne! 

Det v11r den 1. november. En hurtig op
ringning til Bent Nielsen, inspektøren fra 
Havdrup, »vil du med til Zell, vi kører på 
fredag«, et bekræftende »ja«, og starten var 
besluttet. 
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Men >ak« : taget blæste af huset og lag
de sig på vognen, så den blev ubrugelig; vi 
var lige ved at opgive turen, men en gam
mel svæveflyver med hjertet på rette sted 
lånte os sin Kaptajn, og tirsdag den 7. no
vember dampede vi sydpå. 

Ved Heidelberg drejede vi ind til G. 
Friebe og kiggede på hans instrumenter -
videre til Sehempp-Hirth i Teck for at se 
Austria Standard i produktion. Vi blev 
imidlertid slemt skuffet, for der var ikke 
så meget som en pind færdig, kun en enlig 
krop til Ka 8 og en masse klapper og flaps 
til Do 27 lå på hylderne, så vi fortsatte, 
og efter 2 dages og 1100 km kørsel nåede vi 
onsdag aften til Innsbruck. 

Innsbmck dyr 
Vi var så heldige - forstå det hvem der 

kan - at køre lige ind på flyvepladsen, der 
iøvrigt havde været lukket et par dage på 
grund af tåge, og derfor lå øde og mørke
lagt hen. Hotellet havde åbent, og vi ikke 
alene fik værelser men dumpede lige ind i 
en :>bayerische Abend« med blodpølse -
messingsuppe og forskellige slags flydende 
vædsker i rigelig mængde; det blev indtaget 
i selskab med flere af den lokale flyveklubs 
medlemmer, i håb om ved en heltemodig 
indsats at erobre et fly til låns de kommen
de dage. Det lykkedes os imidlertid ikke. 
Man havde de foregående dage haft højde-

vindinger o'%r 5000 m i Føhn, men da vi 
tillige blev klar over, at man selv med eget 
plan medbragt, skulle betale 100 DM for 
at komme ind på pladsen, flyttede vi vore 
teltpæle til Zell am See, så hurtigt vi kunne 
ne kravle over de sne- og isglatte bjergpas. 

I Zell ligger den østrigske flyveskole med 
en forholdsvis lille plads, men med meget 
fine hangar- og indkvarteringsforhold. Sko
len var lukket allerede den 15. oktober, men 
pladsen blev holdt åben af hensyn til bølge
flyvningen, og vor appetit blev skærpet, da 
vi hørte, at en pilot få dage forud havde 
været i 11.000 m og 3 andre over 10.000 m 
højde. 

Selvom det var udenfor kursustiden stille
de skolelederen Hans Resch en L-Spatz til 
vor rådighed, udstyret med ilt, faldskærm 
o.s.v.; forinden måtte vi dog demonstrere 
vore færdigheder i pladsrunder med en mise
rabel gammel Specht; desuden manglede jeg 
østrigsk S-tilladelse, den skulle først ind
hentes i Wien, og det ville vare mindst 8 
dage, men Resch var en mand af den rette 
slags, han tog risikoen på sin egen kappe og 
lod mig flyve trods manglende papirer. 

Lordag var alle formaliteter i orden, og 
samtidig begyndte det at strømme ind på 
pladsen med svæveflyvere fra hele Sydtysk
land, det var jo weekend, og det var rygte
des, at Fohnen efter ca. 3 ugers pause var 
vendt tilbage. 

Der var ca. 30 private og klubejede pla
ner på pladsen. Mest Ka 6, Ka 8 og L
Spatz, ja, endog en Hiitter 17 med flaps. 
Flere af piloterne nåede over 6000 m i løbet 
af eftermiddagen, og vore øjne og øre stod 
stive for at indhøste erfaring og lærdom. 

Dagen før, om fredagen, var jeg blevet 
slæbt op mod Kitzsteinhorn oppe over Kap
run-dalen, hvor Østrigs største elværk lig
ger ved en kæmpedæmning. Slæbet varede 
20 min. til 2000 m, og jeg fik ganske svag 
stig til 2700 m under en tilsyneladende ret 
god rotor. Men ingen af os, der blev læsset 
af i dette område, fik rigtig kontakt; en 
enestående oplevelse var det dog at glide 
ind over de sneklædte alpetoppe i en frem
medartet og imponerende natur. 

Søndag med store højder 
Søndagen blev den helt store oplevelse for 

os, Føhnen var meget kraftig og kørte rundt 
i dalen, så vindposerne med blot 200 m 
mellemrum stod udspændt til hver sin side. 
Det viste sig hurtigt, at man for at få kon
takt med rotoren skulle slæbes helt op i 
2700 m højde gennem dalen ved Enzinger
boden og over på sydsiden af Kitzsteinhorn 
( 3300 m høj), hvor man blev sluppet los 
efter et slæb, der under rotoren gav op til 
15 m stig og synk. En enkelt pilot måtte 
vende om efter at have sprængt nylonslæbe
tovet (brudstyrke ca. 1200 kg). Han var 
simpelthen blevet smidt ind under slæbe
maskinen og tvunget over i et begyndende 
spind. 

Alle, der selv havde medbragt fly, og som 
ønskede det, blev slæbt op til dette plateau, 
og den der mestrede tekniken, fik mellem 
6000 og 6500 m højde denne dag. De 
øvrige blev sat af på hangen ved Schmit
tenhohe. En enkelt af disse stak bagfra ind 
under en rotor, der lå over Hoher Tenn 
(3368 m høj} og nåede op i 6500 m, en 
højdevinding på ca. 6300. Han var imid
lertid så ubetænksom ikke at sikre sin Spatz 
ordentligt efter landingen, så den kraftige 
Føhn kastede den bagover og havarerede 
den ene vinge og halepartiet. 



Dette havari i forbindelse med en dra
matisk udelanding af en anden Spatz, fik 
Resch til at give kontraordre. Jeg stod ellers 
med det ene ben i kassen klar til afgang, så 
jeg ærgrede mig godt, men måtte give ham 
ret i, at ingen af os fladlandsflyvere havde 
erfaring nok, når selv de lokalkendte måtte 
kæmpe så hårdt. Men en fantastisk oplevel
se var det hen under aften at se det ene 
svæveplan efter det andet dukke op - højt 
oppe i den klare bjergluft og i elegante 
kurver dykke ned mod pladsen, inden aften
skyerne gjorde landing umulig. Ligeledes 
når piloterne kravlede ud, blå, forfrosne og 
rystende af kulde, bankende deres hænder og 
fødder for at få varme, at høre deres latter 
og se deres stolthed over udførte præsta
tioner og oplevelser, som vi sletteboere ikke 
fatter, før vi selv har prøvet det. 

Selv i bølgen 
Om mandagen fik jeg et lille begreb om 

det. Kun et par enkelte piloter fra Wies
baden var blevet tilbage med en Ka 6 og 
Ka 8, den ene tog vistnok for 10 gang sine 
6300 m hjem. Endelig var forholdene som 
de skulle være, Spatzen var fri, Super 
Cub'en klar, Føhnen god, ikke for kraftig, 
og lige over pladsen stod en fantastisk flere 
etager høj Moazagottl. Den var så flot, at 
selv Resch, der forøvrigt er flere gange 
østrigsk mester, trak sin Austria Standard 
ud for at lege med. 

Jeg blev læsset af på en fjeldskråning i 
800 m lige øst for Zell og prøvede for før
ste gang rigtig skræntflyvning. Skråningen 
endte i en dyb tragt, og opvindsområdet var 
stærkt begrænset og meget turbulent. En 
enkelt gang, hvor jeg prøvede en fuldkreds, 
kom jeg for langt bagud og mistede 400 m 
i løbet af et øjeblik, men trods alt gik det 
opad til omtrent 3000 m, ca. 700 m over 
fjeldkammen. På dette tidspunkt fik jeg sel
skab af Austriaen og Ka 6, vi fløj sam
men i ca. 20 min. men uden højdevinding, 
og snart begyndte rotoren, hvis underside 
lå ca. 1000 m højere oppe, at falde sam
men, og dermed forsvandt min sidste mu
lighed for denne gang at nå guld-højden, og 
efter 2 timers flyvning stod jeg på pladsen 
igen, efter Reschs udsagn skulle rotoren blot 
have holdt 1 time mere, så var min mange
årige drøm gået i opfyldelse. 

En ting havde vi dog under alt dette bidt 
mærke i. Slæbepiloterne tog overhovedet 
ikke hensyn til de regler, der står i vores nye 
flyvebog, om anflyvning af en rotor, de fløj 
ligepå og bagfra op under rotoren med kurs 
lige mod bjergkammen, der tilsyneladende 
ragede højt op i rotoren, men i virkelig
heden er der et mellemrum mellem kam og 
rotor på ca. 5- 600 m, i dette mellemrum 
holder man efter udkobling kurs mod det 
sted på kammen, hvor skyen >schnauser«, 
(smider totte,r op over kanten af bjerget) 
der er opvinden kraftigst, og man styrer 
uden at kurve, med fast kurs på et valgt 
punkt forude med ca. 150 km på klokken. 
Turbulensen er meget stærk, op til 15- 20 
m stig og synk, så man skal være spændt 
godt fast og holde hovedet klart. Efter stig
ning til midt ud for rotoren bliver opvinds
feltet større, og turbulensen forsvinder, man 
skal dog stadig passe på ikke at komme 
for langt bagud, og man skal se godt efter, 
at skydækket ikke pludselig begynder at 
dække for dalene. 

Erfaringerne vi indhøstede på denne tur 
var rigeligt ulejligheden værd. Vi lærte 
bjergflyvningens fantastiske væsen at kende, 
dens skønhed og dens spænding, der langt 

overgår noget af det, vi kan opnå her i 
Danmark. Det er nok værd at ofre en efter
årsferie på. Tag af sted i begyndelsen af 
oktober, eller når sneen er smeltet på syd
skråningerne af Alperne i april eller maj. 

Tag selv svæveplanet med, med det rig
tige udstyr, og træf jeres forberedelser i god 
tid, så er en enestående oplevelse sikker. 

Ejvind Nielsen. 

Svæveflyvepræstationer i Frankrig 
Der var gode bølgeflyvningsbetingelser i 

Sydfrankrig i december, og den 11. slog 
Denise Tro1iillard og Suzanne Suchet to in• 
ternationule rekorder for kvinder, idet de 
med en "\Vassmer Bijuve fra Issoire op· 
nåede en højdevinding pli 7.350 m og en 
absolut højde pil 8.630 m. Flyvningen varedl' 
4 timer. 

Den 14. nll.ede Serge Ca.zilhac fra St. 
Aubun med en Breguet 001 en absolut høj
de pli 11.100 m, hvilket er ny fransk rekord. 

Cowboy i de amerikanske mesterskaber 
At Cowboy blev nr. 22 uf 36 i de ameri• 

kanske svæveflyvemesterskaber ifjor skyld
tes i første række, at hun brændte sig grun
digt ved at blive nr. sidst el\ god dag ved at 
flyve 62 km, mens vinderen fløj 535. Cow
boy• kunne ikke nå omstart i tide, da hjæl
perne var kørt for langt. Næste dug pli fri 
distance fløj hun 377 km (nr. 1 450). 
!øvrigt var Kunsus ikke det store sus. A. 
J. Smith rehabiliterede Lo-150 ved at vinde 
samlet med 4564 p. (5 gyldige dage), fulgt 
uf Bill Ivans pll. Skylark 3D med 4345 og 
R. T. Alleman,n pil Ku-6 med 4294. 

Ny bog 
,,50 moderne Segelflugze1ige". Luftfubrt

Verlug "\Valter Zuerl, Miincben, 2. udgave 
1961. 112 sider, ill. Pris 3 DM. 

Anden udgave af denne lille bog i lomme• 
format bringer et fotografi og kortfattede 
data for 50 svævefly-typer, heraf to tredie
dele nye i forhold til første udgave. Bagi 
findes i tabelform data for en. 75 andre 
typer. 

N ordpolsriiterne reduceret. Pll. grund af 
overkapaciteten i vintermilnederne er SAS, 
Air France og Japan Air Lines enedes om 
at nedskære antallet af polarflyvninger 
mellem Europa og Jåpun til en dobbelttur 
om ugen for hvert selskab. Et fjerde selskab 
med polarrute bar reduceret sin kapacitet 
ved at beflyve den med DC-7C. 

DC-B'erne bos SAS er blevet ændret, sil.
ledes at kabinerne nu tager 28 førsteklas• 
ses og 02 økonomiklasse-passagerer i stedet 
for henholdsvis 18 og 112. Behovet for sæ
der pil 1. klasse bur især pil ruten til Det 
fjerne Østen vist sig større, sil man kun nu 
tage 10 flere her, men 10 færre inlt. -
Nogle tekniske modifikationer i det hydrau
liske system er samtidig udført. 

112 mill. passagerer og 116 milliarder pas• 
sagerkilometer befordrede de 00 I CAO-med
lemslundes selskaber i 1061. Det er en stig
ning pll. 6 %, men bortset fra 1058 den 
mindste stigning i 15 lir. Fragt og luftpost 
steg hhv. 12 og 23 %· Det gennemsnitlige 
antal passagerer steg fra 35 til 38 pr. flyv
ning, mens gennemsnitsfarten voksede fra 
360 til 375 km/t. 

Rønne lufthavn har fil.et en ny lufthavns
bygning pil 310 m2 med 146 i den gamle. 
Ekspeditionshnllen er dobbelt sll. stor som 
den gamle, og der er restaurant til 60 
gæster. 

KLJlI havde ogsll. et vanskeligt ll.r i 1961. 
Kapaciteten var 19 % større, men ton
km-salget kun 9 % mere, nemlig 309.8 mill. 
ton-km. Derved gik belægningsprocenten for 
passagerer ned fra 59.5 til 55.6 %. Det sam• 
lede passngertal var en. 1.308.000 eller 3 % 
mere end i 1960. Fragt og post steg hhv. 14 
og 4 %. KLM har nu 76 fly, hvoraf 11 
DC-8, 11 Lockheed Electra II, 0 Vickers 
Viscount samt DC-7C, DC-6 og Convair 340. 

Indem·igsruterne viste stigende tendens i 
december, hvor S.A.S havde 63.1 % belægning 
pil Ålborg (mod 50.9 et år før), 74.5 % pll. 
Tirstrup (60.7) og 58.1 % pil Rønne mod 
05,1, idet kapaciteten her er øget med en 
ekstra morgenforbindelse tre gange om ugen. 

Esbjerg synes nu at kunne se frem til en 
flyverute til København. Ved redaktionens 
slutning pligik forhandlinger mellem repræ· 
sentanter for Esbjerg magistrat, SAS, og 
Falck om oprettelse af en rute, og planerne 
herom hænger snævert sammen med de ud• 
videlsespln.ner for lufthavnen, som trafik
ministeren ventes at ville forelægge finans• 
udvalget, således at arbejdet kan komme 
igung i sommer. 

• * • 

Københavns lufthavn i 1961 
Ankomne passagerer ......... . 
Afgåede passagerer ........... . 

517.389 
514.494 

1.031.883 
Transitpass. 2 X 404.061 . . . . . . . 809.922 
Andre passagerer . . . . . . . . . . . . . 170.471 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.012~76 

Stigning i forhold til 1960 6,8 % ialt, 
4,5 % i lufttransport. 

Starter og landinger ialt 70.892 ( +7,2%), 
59.016 ( + 7,0%) i lufttrafik. 

Luftgods 36.394 t i lufttrafik ( + 19,3%), 
37.406 t ( + 16,6%) inlt. 

Som følge af den nedsættelse i tempoet i 
• trafikflyvningens stigning, der generelt 

gjorde sig gældende i 1961, er stigningerne 
over hele linien væsentlig mindre end fra 
1950-60, hvor der var særligt kraftige stig
ninger (ca. 20 % i passngertnllet). 

Det var chartertrafikkens stigning, der 
var med til at bringe ekspeditionstallet for 
første gang over de to millioner (som den 
nye lufthavnsbygning er beregnet til) . .,An
dre passagerer" er steget med ca. 50.000, 
hvilket svarer til ca. 42 %. 

Lehrmelster blev !fjor meget populær I Danmark, 

bl. a. pA grund af sin rummelighed, men er dog 

Ikke firesædet, 



Jtfere om 

HASTIGHEDS-
MODELLERNE 

I en artikel i november 1961 spurgte 
vi, hvorfor vore hjemlige resultater i 
hastighedsklassen var så ringe, som de 
nu engang er. Kjeld Frimand Jensen 
fra >Windy« giver her gode råd, som 
bør kunne hjælpe med til at forbedre 

standarden: 

TEGNINGEN viser min nyeste model, og 
alle de vigtigste mål fremgår af tegnin

gen. Planets areal er på 360 kvadratcenti
meter og det har et halvsymmetrisk profil, 
hvis tykkelse afhænger af modellens vægt. 
For en vægt på 375 g skal det være 7 mm 
ved roden og højst 3 mm ved tippen, men 
ved tungere modeller kan man med fordel 
gå helt op til 10 eller endda 15 mm tyk
kelse ved planroden. Haleplanets areal er 
148 kvadratcentimeter, og det har v-forrn 
for at beskytte i landingen. Det er meget 
vigtigt, at såvel plan som haleplan monteres 
med O graders indstillingsvinkel, og at tyng
depunktet ligger nøjagtigt som på skitsen. 

Motor. Denne model er konstrueret til en 
KB-15R, men kan med få ændringer benyt
tes til andre som f. eks. Super Tigre og 
O.S. Max 15. Motoren er monteret med 1-
1 ½ grads indad træk, og som propel kan 
anbefales en 6 X 8, 6 X 9 eller 5 ½ X 10. Mo
toren bør anbringes i en såkaldt >speed
pan«, som nedsætter vibrationerne og for
øger afkølingen og derved forbedrer præ
stationerne en anelse. Man kan også for
bedre kølingen ved at gøre lidt ud af tårnet, 
som bør have indsugningsåbningen forskub
bet mod indersiden af flyvecirklen og ud
blæsningen mod ydersiden, samtidig med at 
man gør gennemstrømningskanalen så jævn 
og glat som muligt. 

Styretojet. Styringen er noget af det mest 
vigtige. Er den ikke i orden, er modellen 
faktisk kaput. Men det er vel unødvendigt 
at sige, at der overhovedet ingen modstand 
må være mod linernes bevægelse. Men er 
man i stand til at lave modellen med en 
virkelig pæn overflade, og kan man yder
ligere >pille« lidt ved motoren, så vil jeg 
regne med, at den kan opnå en hastighed 
på ca. 170 km/tim på FAI-standard brænd
stof. 

God fornøjelse! 
Kjeld Frimand Jensen. 

I tilslutning til ovennævnte kan vi fortæl
le, at bl. a. Rossi i Italien fn;mstiller en 
speed-pan, specielt beregnet til Super-Tig
ren. Og ydermere medfølger en spinner, 
som giver en smuk og meget strømliniet 
udformning af denne svære del af en hastig
hedsmodel. Man skal dog være opmærksom 
på, at huller til montering af motor, tank 
m. v. ikke er boret, men kun opmærket i 
pannen, så med mindre man har forudsæt
ninger for at lave nøjagtigt borearbejde, 
har man ikke megen fornøjelse af den iøv
rigt nydeligt udførte pan. 
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Målskitae af Frimand1 
F 1, 

Så skal der 
flyves igen 

Flyvedagskonkurrencerne 11. februar 
Årets første større konkurrence, vore vin

terkonkurrencer om de fornemme fly,•edngs
pokaler, finder sted søndng den 11. februnr 
over hele lnndet. 

Enhver, der flyver i de pågældende klas
ser, kan være med, for konkurrencerne fly
ves loknlt, hvorefter rcsultnterne indsendes 
til KDA, der sil udregner de endelige vin
dere. 

Der flyves med svævemodeller for hhv. 
begyndere og viderekomne, , "led gummimotor
modeller, gasmotormodeller, mens linesty
ringsfolkene kun flyver i s:lasse F 1 -
hastighed. Kunstflyvning kan ligesom flyv
ning med radiostyrede modeller ikke komme 
pil tale i en decentraliseret konkurrence, 
hvor man ikke kun anvende summe dom
mere. l\Ien mnn kunne egentlig godt over
veje nt toge holdkupflyvning med - og der 
er naturligvis intet i vejen for at holde 
loknle konkurrencer i kunstflyvning og med 
rndiostyrede modeller. 

Konkurrencen gennemføres unnset vejret 
- vi håber pli smukt, stille solskinsvejr 
med let frost, ikke? - og resultater, der 
ikke er KDA i hænde mandag den 12. kl. 
1300, tæller ikke med i landskonkurrencen. 

Hvis du ikke allerede har hørt fra klub
ben om klokkeslet og sted for konkurrencen, 
sil hen vendt dig straks til flyvelederen. 

• 
A 2 og holdkapflyvnlng i Jugoslavien 

IillA har filet indbydelse til den årlige 
konkurrence om Varteks-poknlen i A 2, 
kombineret med en holdkupflyvniugskonkur
rence, der finder sted i Vnrnzdin den 25. til 
28. juli. Gebyr 70 kr. 

l\Iodelflyvere i de to klnsser, der kunne 
tænke sig at henlægge sommerferien til 
Jugoslavien, bedes omgående henvende sig 
til IillA, da vi skul give foreløbig besked 
inden midten uf denne måned. 

• 
Arsrekorderne 

Traditionen tro blev de første llrsrekorder 
opstillet nytllrsdng - nf Niels Hem pil 
Djursland i tre kategorier, og flere er alle
rede forbedret, sil man ved redaktionens 
slutning var oppe pil 128 sek. for svæve
modeller, 73 sek. for gasmotormodeller, 1650 
m i distnnce og 143 km/t i hastighed. 

Linestyrede modelfly 
R. G. Monlton: Oontrol Line Manual, 

l\Iodel Aeronautical Press, 208 sider, ill. 
Pris 15 sh. 

l\Ion der findes nogen, der har et bedre 
kendskab til linestyring i alle dens ufsl,yg
ninger end Ron l\Ioulton? Det gør der næp
pe, for hun indførte de linestyrede modeller 
i England, inspireret nf Jim ,valker i be
gyndelsen nf fyrrerne, og hnn har siden fulgt 
dem pli nærmeste hold og deltaget i et utal 
nf konkurrencer. 

I denne bog behnndler hnn olie former for 
)incstyring, og hnn gør det meget grundigt, 
idet hnn for hve1· enkelt klasse tnger sit 
udspring i de først kendte modeller og ful
ger udviklingen op til vore doge. Sil sam
tidig med, nt mnn her hor en nyttig hånd
bog, så hor mon desuden en "linestyret 
historiebog". Oml. 

• • 
Modelflyvning Valbyparken 

'1.'illndelsen til nt fly,·e med linestyrede 
flyvemodeller i Vnlbypnrken, iler er det ene
ste sted i Kobenhn \'11, der er til rddighed for 
denne sport, er blevet forlænget for 10U2 
pil de sæclmnlige betingelser, hvilket bl. n. 
vil sige, nt der skol foretnges nfs11æning 
\'ed skiltning eller godkendte transportable 
hegn, og nt mnn skal sørge for, at publikum 
respekterer denne afspærring, når der fly
ves. 

l\[nn har søgt at fil tilladelsen udvidet til 
også nt gælde fjernstyrede modeller, men 
dette bur magistraten ikke set sig i stund 
til ut imødekomme. 

• • 

Gælder det 
MODELFLY og 
FJERNSTYRING 

har vi et stort udvalg i 

BYGGESÆT, TEGNINGER, MOTORER 

og alt tilbehør. 

Vort kæmpe hobby-katalog sendes 

mod kr. 1,50. 

Midtjysk Hobby 
St. Mikkelsgade 12 
tlf. 3572, Vi borg 

Pouordrer ekspederes omgående 



ZIRKONIA • · Sveriges topmodel • I klasse A2 

FRA det svenske >Modellflygnytt< har vi 
lånt denne tegning til Bosse Modeers 

S:inta, som det jo hedder derovre. Bosse 
er uden tvivl årets bedste A-2 mand - skri
ver bladet - , og han har med denne model 
vundet alle de konkurrencer, han har del
taget i, bl. a. det svenske mesterskab. Den 
eneste undtagelse er VM, hvor han, ligesom 
vore egne deltagere, blev slået ud af varmen 
- og et snorbrud. 

Modellen er absolut ikk11 nog11t for be
gynd11r11. Skulle en begynder trods alt have 
held til at få bygget modellen fejlfrit, så 
ville der være alle chancer for, at han ikke 
kunne flyve den. Men i hænderne på en 
ekspert er den et ypperligt redskab. 

Plan: Forkant lO X 10 balsa, bagkant 4X 
25 balsa. Hovedbjælken er en 4 X 8 fyrre
træsliste, der på de midterste 450 mm er 
fordoblet. Torsionsnæsen er af 1 mm balsa, 
ligesom midtersektionen og de to ribbemel
lemrum på hver sin side af >knækket< er 
beklædt med 1 mm balsa. Ribberne er af 
2 mm balsa og sidder med 50 mm mellem
rum. 

Planb11fæstig11ls11: Midterplanet er bygget 
i et helt stykke og fæstnes til kroppen ved 
hjælp af en >nøglehulsfatning<, som den 
Thomann bruger. Yderplanerne monteres 
på midterplanet ved hjælp af et stykke 2 mm 
pianotråd, som går 30 mm ind i hver sek
tion. Pianotråden går ind i et rør, der er 
fastgjort til hovedbjælken. 2 stifter på hver 
side af pianotråden holder tipperne på rette 
plads. 

Overalgtstegning over den svenske mesters A2-model Zlrkonla, 

Krop: Forkroppen er lavet af en klods 
lindetræ, hvori er nedfældet en Graupner
timer, som først træder i funktion, når mo
dellen udløses. Bagkroppen består af et ko
nisk rør af 1,5 mm balsa. 

Haleplan: Forkanten er en 3 X 3 og en 
2X4 balsaliste limet sammen. Bagkant 2 X 
15 balsa og hovedbjælken 1,5 X 5 balsa. 
I de syv midterste ribbesektioner er der ind
lagt stykker af 1,5X5 mm balsa under 
hovedbjælken. Ribberne er af 1 mm balsa 
med en afstand af 20 mm, og midtersektio
nen er beklædt. 

,,THE WHITE CLOIJD'' 
- universal radiostgringsmodel 

Whlte Cloud er en radioatyring,model, der kan anvendes til sivel enkanalstyrlng som styring med op 
til 8 kanaler, 

Radiostyringsmodeller konstruerer man 
ikke selv. Sil.vel begyndere som eksperter 
flyver med modeller, som er bygget efter 
anerkendte tegninger - ja, i de fleste til
fælde endog ved hjælp af et byggesæt. Det 

hænger vel i nogen grad sammen med, at 
præstationerne med disse modeller ikke alene 
beror pil. modellens egenskaber, men i nok 
sil. høj grad pil. pilotens. Og sil. er det jo også 
store og kostbare modeller at eksperimentere 

Trim:. Tyngdepunktet ligger på 57 %. 
Modellen kurver til højre, og hver omgang 
varer 30- 35 sek. Den inderste plantip har 
en anelse mindre indstillingsvinkel end den 
yderste, så med mindre man er yderst om
hyggelig, har man alle muligheder for at 
lave nogle nydelige spiraldyk. 

Oml. 

med. 
Silver Star l\Iodels har vist os et bygge

sæt til Veeo's \Vhite Cloud, der er konstru
eret sil. den kan benyttes til sil.vel 1, 2, 4, 6 
og 8 kanaler. l\Ian kan således starte med 
siderorsstyring og så efterhånden udbygge 
med motorkontrol, højderor og eventuelt 
krængeror. Radiorummet er rummeligt, så 
der er god plads til installationerne, som 
også er nemt tilgængelige. Modellen er be• 
regnet til en motorstørrelse på 3,5 eem, og 
spændvidden er 142 cm. Byggesættet Inde
holder udstansede balsn- og krydsfinerdele. 
l\Ien bnlsndelene er fine, ville vi nu nok 
foretrække at luve nye krydsfinersspanter, 
hvad der iøvrigt heller ikke er noget større 
arbejde. Videre findes i sættet færdigtbuk
ket understel, beslag m.v. Alt i alt må det 
siges at være en moderne og robust model, 
som mau uden betænkning kan byde dl' 
hårdeste manøvrer. oml. 

Repræsentantskabsmøde l Odense 
Det årlige repræsentantskabsmøde afhol

des søndag den 4. marts i Odense, og for
uden de officielle repræsentanter er også 
andre modelflyvere velkomne. Ved redak
tionens slutning var programmet endnu ikke 
lugt i enkeltheder, men det var tanken om at 
følge sidste 11.rs ekspertforedrag om radiosty
ring op med et andet fagligt emne, så der 
bliver mere at høre end de rent organisnto• 
riske problemer, som iøvrigt forberedende er 
blevet diskuteret på distriktsmøder i januar 
sil.vel som vest for Storebælt. 
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En annonce 
vedrørende køb, salg eller stillinger 
indenfor flyvningen giver altid 
resultat i FLYV. 

Billet mrk.-annoncer ekspederes 
uden ekstra gebyr. 

• • • 

INDBINDING AF FLYV 
10,50 kr. pr. bind. 

2 årgange kan indb indes i eet bind for samme pris. 
Ved indsendelsen bedes anført. om bladet ønskes 
Indbundet med eller uden omslag. 
Indbindingen er det såkaldte strlpblnd, der består 
af faste papsider med solid limning I ryggen og 
påtrykt rygtltel. 

FLYVs FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN 

VESTERBROGADE 60 - KØBENHAVN V. 

ltfBBGER 
,,Der Flieger Kalender 1962". Luftfahrt

Verlag Walter Zuerl, l\Iiinchen. 23.5 X 31 
cm. Pris 5.80 Dl\f. 

Årets Flieger-kalender bringer et blad for 
hver to uger med et stort fotografi trykt pli 
smukt papir. 

John R. Hoyt: ,,Safcty after Solo", Pau 
American Navigation Service, 1959. 304 s. 
52 ill. 4. 75 dollars. 

l\Ied undertitlen "Ilow to fly 10.000 
hours" har Hoyt i denne bog søgt at udbyg
ge sil.vel solopilotens som den mere erfarne 
pilots viden pli en række omrlider, sliledes 
at de kan nå helskindet gennem de farlige 
tidspunkter i en flyvers karriere - der tales 
her bl. a. om et sted mellem 500 og 1000 
flyvetimer og endnu et tidspunkt over 2500 
timer. 

Det er således en bog om flyvesikkerhed, 
skrevet af en erfaren flyver, instruktør og 
FAA-inspektør. Han glir dels ind pli kon
krete ting som torden, tlige og isdannelser, 

RAZORBACK 
Glasfiberbeklædning til fly 
godkendt af luftfartsdirektoratet 

SE DET PA OY-AFL. . 

DELTA TRADING CO. Herlevgårdsvej 2 Herlev 

nødlandinger, natflyvning, oxygenmangel 
osv., men i særlig grad lægger han vægt på 
at man udnytter ethvert minut af sin flyve~ 
tid, hele tiden selv flyver luftfartøjet i ste
det for at lade sig flyve af det. Og han be
skæftiget· sig en del med den mentnle bag
grund, ogsli for aflæggelse af flyveprøver, 
som der åbenbart må. findes en del skræk 
for. 

"Safety after Solo" er en bog, som enhver 
flyver og enhver instruktør vil have vældig 
godt af at læse. 

,,Civil Air Regulations and Flight Stan
danfa for Pilots". Aero Pnblishers Ine., Los 
Angeles. 1961. 162 sider. 4.50 dollars. 

Vi har tidligere omtalt "Flight Facts 
for Pilots", der er en moderne amerikansk 
lærebog for privatflyvere, og foreliggende 
bog er et supplerende værk i samme format 
og udstyr, der specielt beskæftiger sig med 
det vigtige fag love og regler. Selv om disse 
i USA på mange punkter afviger fra dan
ske, kan de, og især den måde de serveres 
og forklares pli, tildels i form af konstruk• 
tive råd og vejledninger fra de amerikan
ske luftfartsmyndigheder, godt have inter
esse herhjemme. 1961-udgaven er den 23. 
udgave af en bog, der hidtil er solgt i 
over 1 million eksemplarer. 

PRISEN PÅ FLYV 

vil som tidligere meddelt stige 

fra 1962. Abonnementet vil koste 

kr. 15,00 pr . .ir og enkelte numre 

kr. 1,25. 

I 

.. 

CALTEX AVIAJION. 
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FlyveD1essen 
• I 

Skovlunde 
God interesse for arrangementet 

I I 

I 

Skitse af meueomrldet pl Skovlunde, 

D EN internationale flyvemesse fra 1. 
til 11. juni 1962 vil vende op og ned 

på de daglige forhold på Skovlunde flyve
plads. Sportsflyveklubben, der står bag ar
rangementet, har sat alle sejl til, og arkitek
terne M. og P. Pedersen har udarbejdet en 
plan, der fuldtud vil inddrage arealet ved 
hangarerne i arrangementet. 

Som det fremgår af skitsen vil selve ud
stillingen blive koncentreret i de to hangarer 
og på pladsen mellem hangarerne, der be
bygges med forskellige stande samt restau
rant, vandbassiner til afprøvning af red
ningsmateriel, et arbejdende fly-værksted, 
små huse til kontorer for udstillernes re
præsentanter o.m.a. Omkring hangarerne 
parkeres de mange privat- og erhvervsfly, 
og fra klubhuset, som omdannes til restau
rant, vil publikum få rig lejlighed til at 
følge den livlige flyvning, man venter i an
ledning af messen. 

Der er samlet et fornemt præsidium bag 
messen med Hans kongelige Højhed Prins 

Ikke Farnborough l 196S 
Mens Farnborough-udstillingen og opvis

ningen finder planmæssigt sted i ugen 3.-9. 
september i Ar, er det nu besluttet af SBAC, 
at der intet arrangement finder sted i Fnrn
borough i 1963. Der hnr længe været talt 
om det praktiske i at gå over til at holde 
dette stævne hvert andet Ar, alternerende 
med Paris-udstillingen, men der er ikke 
taget nogen beslutning i sA henseende, kun 
for 1963. 

Derimod søger italienerne at "komme ind 

Axel i spidsen som protektor. I præsidet er 
repræsentanter for de fire nordiske aero
klubber, borgmestrene i København, Balle
rup og Herlev, den danske turistchef, tre 
generaler fra flyvevåbnet samt flere andre 
af flyvningens fremtrædende mænd. 

Der bliver i høj grad tale om en salgs
udstilling, og en del af tiden vil messen være 
reserveret fagfolkene - købere og sælgere 
samt andre fagligt interesserede. Men Sports 
flyveklubbens arbejdsudvalg, der består af 
Ejvind Dyrberg, Frank Midtgård og Leif 
Quortrup, har desuden lagt stor vægt på det 
propagandamæssige og oplysende arbejde i 
forbindelse med messen, der endvidere vil 
byde på forskellige opvisninger. 

På nuværende tidspunkt forhandles der 
med flyf abriker over hele verden, og det er 
svært at sige, hvor mange udstillere, der 
kan blive tale om. Men fabrikanterne af 
både fly og flyudstyr har dog allerede vist 
stor interesse for messen, der vil kalde på 
interessen fra hele Skandinavien. 

på markedet", idet man i de Ar, hvor der 
ikke er Paris-udstilling, vil holde en inter
national udstilling i Turin. Den finder i Ar 
sted fra 24. maj rt:il 3. juni. 

Forinden har Hannover-messen og dennes 
særlige flyveudstilling og opvisning fundet 
sted fra 29. april til 8. maj, sA når dertil 
kommer de særlige arrangementer for den 
lette flyvning fra 30. maj til 10. juni i Can
nes og samtidig fra 1. til 11. juni i Skov
lunde, er der altså mange muligheder for at 
kunne følge med i udviklingen, 

Udvlkling i Frederikshavn 

Frederikshavn Flyveklub, der blev startet 
for knapt et Ar siden på initiativ af civil
ingeniør Preben 0. Wistisen, som nu er for
mand for klubben, udvikler sig støt og sik
kert. 

Efter de første begyndelsesvanskeligheder 
kom klubben godt igang ifjor og købte i for
sommeren en ældre 2-sædet Cub. Denne har 
man nu byttet med en 4-sædet Piper Tri
Pacer, 0Y-DCL, som tidligere har tilhørt 
grev Lerche-Lerchenborg. Maskinen har gået 
ca. 500 timer og er udstyret med radio, kun
stig horisont m. m., således at klubben nu 
får det moderne rejsefly, man hele tiden har 
tænkt sig. 

Der er i vinterens løb gennemført et 
teorikursus med 10 elever, og desuden har 
4 af medlemmerne taget privat undervisning 
hos flyveleder Rahbek. 

Man regner med, at en del af disse med
lemmer vil påbegynde skoling til A-certifi
kat, når teoriprøven er overstået. Der er 
endnu kun en certifikatindehaver, medens 
to andre er nået frem til eneflyvningsbevis. 

Klubben er derfor meget interesaeret i, 
Rahbek tiltræder anden stilling den 1/3, og 
det ser ud til, at Perch ikke længere vil drive 
flyvevirksomhed i Frederikshavn. 

Kluubben er derfor meget interesseret i, 
at der kommer en erhvervsflyver til Frede
rikshavn, således at der fortsat er en flyve
lærer på pladsen. Man har dog en aftale 
med Jørgen Jensen.s flyveskole i Ålborg, som 
vil påtage sig undervisningen, hvis dette ikke 
skulle være tilfældet. 

Klubben agter at starte en svæveflyve
gruppe i år, idet der er 3 medlemmer med 
S-certifikat, bl. a. Torkild Balslev, der er 
instruktør, og de yngre medlemmer agter 
at blive skolet til C i Ar enten hos Avintor 
eller på Vandel. 

Klubben vil derefter købe et ensædet svæ
vefly, men tænker foreløbig ikke på noget 
2-sædet fly. 

Pladsen er nu udlagt med 3 græsbaner, 
der af kommunen vil blive planeret m. v. i 
de kommende Ar. 

Hedall har 25 års jubilæum 

Luftkapta]n Age Hedall-Hanaen kom efter 6 lr 
aom milltærflyver til DDL døn 1, februar 1937 og 
kan derfor nu fejre 25 lra Jubilæum som trafik• 
flyver, Efter at have været chefpilot en tid I 

THAI er han nu chefpilot I Scanalr, 
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FREDERIKSHAVN FLYVEPLADS 
Da de nuværende kontrakter på flyvepladsen udløber 
1 /4-62, søger Frederikshavn byråds udvalg for byens 
jorder herved forbindelse med erhvervsflyvere, der 
måtte være interesseret i at drive virksomhed på plad
sen og være flyveleder. 
Frederikshavn Flyveplads består af 3 græsbaner, hvoraf 
den længste ved en omlægning vil blive ca. 700 m. I for
bindelse med flyvepladsen er der en bygning, hvori der 
er indrettet lej lighed for flyvepladslederen samt kontor 
og venterum. Desuden findes en hangar. 

Der er en aktiv flyveklub med ca. 20 medlemmer, hvoraf 
10 går til teorikursus og forventes snart at ville påbe
gynde skoling til A- certifikat. Klubben har netop an
skaffet en moderne 4-sædet maskine og forventes yder
ligere at ville anskaffe et svæveplan i år. Klubben er 
interesseret i, at der fortsat er en flyvelærer på pladsen, 
og evt. i yderligere samarbejde med en erhvervsflyver. 

Nærmere oplysninger og betingelser vil kunne fås ved 
henvendelse til: 

Stadsingeniøren, Skolegade 8, Frederikshavn 
tlf. (084) 2 12 00 

Luftfartøjsregistret ved årsskiftet 17/12: D-IDUM, Twin Bonunzu, F. 

JOURNALER 

Luftfartøjs- og rejsejournal ... kr. 17.50 

Den civile danske luftflåde gik ikke så 
stærkt frem ifjor som i 1060. Nettofrem
gangen var kun 7 fly mod 27. Der blev til
ført 27 fly (mod 44) og fraført 20 (mod 17), 
således at vi nu har 175 civile motorfly. 
Heraf tilhører de 15 DDL og de 160 den 
øvrige flyvning. 

Krupp. 18/12: C-47, 0-48361, USAF, og 
Ileron, Pil-ILA fru Philips. 19/12 ankom 
SE-CPN, en Baron fru SAAB (ex-D
IBIZ). 20/12 HB-LBL, Cessna 310F, 
Schulte & Dieckhoff i Westfulen. 21/12: D
IBIF, Dornier 28, Fu. Rosenthai Porzellun 
AG. 22/ 12: C-130, 70466, USAF fru 322nd 
Air Division og Pun Americun DC-7CF, 
N733PA. 

Motorjournal ............ ... kr. 10.00 

Propeljournal ............... kr. 10 00 

Svæveplansjournal .....•..... kr. 14.00 

Flyvebog (for svæveflyvere) .. kr. 3.00 

Fds hos 
Kongelig Dansk Aeroklub og 

FLYV's Forlag 

Vesterbrogade 60 . København V. 

Flyvnlngens ForsikrInger - Alle ForsikrInger 

A. JESSEN & CO.s Eftf. 
Assurandører 

N. Thomsen Otto Thomsen 

VESTERPORT 

Minerva 1112 

Luftfartforsikringer 
af enhver art 

overtages af 

Dansk Pool 
for LuftfarHorsikring 

.Mlnerva 1841 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes af et
hvert forsikringsselskab, der er tilknyt
tet poolen, samt af SAS's billetkontorer. 
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Vi har 14 fly med 4 motorer, 31 med 2 
og 131 med 1 motor. 

Der er 31 KZ III, 15 KZ VII, 8 A.nster 
A.utocrat, 7 hver af KZ IIT og Cessna 172, 
6 hver af Convair 440, Piper Cub og Piper 
PA.-18 Super Cub, 5 Piper Apache, 4 hver 
af Argonaut, Caruvelle, Emeraude og Druine 
D 31, 3 hver af DC-7C, DC-6, Proctor, Tri
pacer, Jodel D 112, Cessna 175 og Turbu
lent D. 

Der er to hver af DC-8, Heron, Dove, Con
sul, Aero Communder, KZ IV, Ambassadeur, 
Taifun, Meta-Skol, Do 27, Mooney M 20 og 
Tipsy Nipper. 

Og der er en hver uf THK-5A, Oxford, 
Rapide, Do 28, Lockheed 12, C-45, Super 
Aero, l\Ionospar samt uf KZ IIC, KZ X, 
KZ Ellehammer, Pi per Colt, P A. 25 og P A 
20, Auster D6/180, Jodel D 120, Cessna 
150 og 180, Småragd, Stinson, Lusu 60, 
A.H-1, Swift samt Bell 47. 

Firmumæssigt er der 58 KZ-fly, 23 Piper, 
12 Cessnu, 9 Auster og 8 Douglas-fly. 

Kastrup-gæster i december 
På grund af tåge i Arlanda blev C-124, 

21008, USAF-MATS omdirigeret til Ka
strup 2/12. DC-3, LN-LMR (ex-EP-A.BC 
i Irunuir og SE-BWF i Linjeflyg) startede 
på leveringsflyvning til en norsk skibsreder 
Riise, efter ut have fået et eftersyn hos 
SA.RCO. 3/12 ankom C-47, 0-348255, USAF 
som orlovsfly. 4/12 D-IKUB, Baron, Loewe 
og Jaegers. 5/12 D-IATA., Dornier 28 fra 
Deutsche Nah-Luftverkehr og G-AMLL, 
Bristol 170, Dun-Air. 

7 /12 ankom Solberg Cessnu Flyg fru l\Iul
mø med deres Cessna 210, SE-CNR, og en 
C-130, 50018, USA.F, mellemlandede på en 
rute til ,vurszawu. 10/12 kom BEA. med en 
Vungnard, G-A.PEil; D-IFTW, Twin Bo
nanza, Grunev & Sohn Hamburg; HB
A.l\IM, Learstur, l\Iinnesotu Mining & l\Iann
fucturing Corp. 11/12: G-A.RJB, Dove, J. C. 
Bumford ; flyet vur flødefarvet med fluoro
scerende orange stribe langs kroppens vin
duer samt hele halepartiet. 
13/12 : XL 030, Pembroke, RAF, og som 
charter ankom Finnuir DC-3, OH-LCK. 
SE-CYA, Cessnu 182, Erikssons l\Iaskin
uffiir i Arboga. 

15/12 landede VC-47, 0-50943, USAF fru 
den amerikanske ambassade i Briissel. 16/12 
!undecle VC-118, 0-60505, USAF, og Carl 
l\Ieyers Piaggio 166, HB-LAY kom for at 
hente en patient. 

23/ 12: SE-Cl\IU, l\Iooney, Otto Bullin 
AB. Hiilsingborg, 25/12 ankom en ballet fra 
Frankrig med DC-6, F-BGOC fru 1.'AI. 
28/ 12 OY-AFP, Cessnu 172B, Trunsair 
Flyveskole (ex-SE-CXG). 29/12 nødlandede 
enDC-3, PH-SCC fru Fuirways Rotterdam 
(ex-LN-IAS Fred. Olsen) på grund af fejl i 

det elektriske system. 30/12 ankom Super 
Constellution L-1049H, N'6915C fra Flying 
Tiger Line som fragter. 

TIL SALG: 
2 Piper L-4 65 hk. 

ATZ: Luftfartøj overhalet 1959. 
1000 motortimer inden hoved
eftersyn. Lear YHF. 

ATH: 400 motortimer inden 
næste hovedeftersyn, vingetanke. 
Murphy VHF. 3 Continental 65 
hk motorer, o-stillet (0 timer 
efter hovedeftersyn). 1 Conti
nental 75 hk motor med star
ter; 0 timer efter hovedeftersyn 

2 VHF Air - 0 - Ear Model 
TR-102. 

SAS Flygklubb, 
Bromma 10, Sverige 

Gr. Baby 11 B til salg 
med indregistreret transportvogn og selv
kørende spil med ny wire, et sæt telefo
ner, en barograf og en »hund«. 

Sælges samlet. 

Nykøbing Sjæll. Flyveklub 
v/ Knud Andersen 

Algade 45, Nykøbing Sjælland. 



TRIDENT I LUFTEN 

Den tremotorede de Havmand Trldent i luften pl sin fprste flyvvning den 9. Januar, Den har allerede 
BEA'a karakteristiske bemaling, 

Verdens første jetfly af "anden genera
tion", de Havilland Trident, hvis første flyv
ning var ventet omkring nytll.r, mll.tte p.gr.a. 
sne og slud vente til den 9. januar, hvor den 
all. foretog en flyvning pll. 1 time 21 minut
ter, førte af Jolm Ounningham og Peter 
B1igge med fire observatører ombord. Flyve
vægten pll. den første tur var omkring 45 
tons. Selv om de Havilland nu er i gang 
med at bygge denne type, fortsættes pro
duktionen af Comet 4 dog stadig, og man er 
i stand til 11,t byde pll. hurtig levering. 

Over 100 Saab 105 til Flygvapnet 
Den svenske regering har godkendt, at 

flyvevll.bnet bestiller en prototype af Saabs 
nye jettræner, Saab 105. Hvis det viser sig 
at have de ventede egenskaber, vil det blive 
standardtype i Flygvapnet, som dog for at 
sortere eleverne vil give disse et begrænset 
antal <timer pll. Saab Safir først. 

Saab 105 er et højvinget tomotors hel
metalfly med trykkabine, udstyret med to 
700 kg Turbomeca Aubisque turbofanmoto
rer. Det forsynes med katapultsæder. 

Data: Spændvidde 9.2 m, længde 10.5 m, 
højde 2.7 m. Tornvægt 2020 kg, normal 
startvægt (skoleflyvning) 3000 kg, maximal 
startvægt 3700 kg. J\faximumfart 800 km/t, 
rejsefart i 8000 m 640 km/t, rækkevidde i 

samme højde 2500 km. 
Prototypen ventes i luften i forsommeren 

1963, og flyet kan være i tjeneste i 1965 i 
serieudføreisen. Man regner med, at der skal 
bruges over 100. 

217 motor- og 409 svævefly i Østrig 
Midt i 1961 havde Østrig 217 motorfly, 

fordelt med 179 enmotors, 16 flermotors, 17 
statsejede fly og 5 prøvefly ( 4 af den to
motors SGP M-222, der ventes i serie i ll.r, 
og 1 JOB-15). Blandt fabrikkerne ligger 
Piper og Cessna i spidsen med hhv. 44 og 
40 fly, mens der er 23 Jodel-typer. 

Over 500 svævefly er registreret siden de 
blev tilladt i 1949, og der er stadig 409 af 
disse i registret. Heraf er 38 af østrigsk 
konstruktion : 24 J\:Iusger Mg-19, 7 Mg-23, 
5 Standard Austria og to andre. 

Grunau Baby er som her den alminde
ligste type med 106, hvorpll. følger 79 af 
Spatz-typerne. Der er endnu 32 SG-38, 29 
J\Iii-13, 13 Doppelraab, 9 Ka-8 og 5 Ka 6. 

Af polske typer er der 11 af Mucha-typer
ne og 5 Bocian. 

De østrigske svævefly bliver godt udnyt
tet: Der er i 1961 udstedt over 100 sølv
diplomer, sll. man ialt er oppe over nr. 565 
(vi har nll.et nr. 157), og over 19 guld
diplomer (ialt 47), mens der er erobret 62 
diamanter af østrigske svæveflyvere. 

Saab 105 i den mllltære træ
ninngsudgave. Typen planlæg
ges ogsl som forretnings- og 
transportfly til 5 personer. 

TYPENYT 
Champion Lancer er en højvinget type 

med to motorer, to sæder i tandem og fast 
næsehjulunderstel. Den er tænkt som en 
overgangstype til flermotors fly og skal være 
meget økonomisk i drift. 

rolaircraft rolaire er et andet ameri
kansk privat- og forretningsfly, ogsll. højvin
get med fast næsehjulunderstel, men kun 
med en motor (135 hk Lycoming) og plads 
til 4 personer. Der er lagt vægt pli. at kunne 
se 360° rundt. ~Ian stiler efter at produ
cere en om dagen. 

Piper Oomanchø udvikles i en version med 
400 hk motor samt i en tomotors udgave. 
Den førstnævnte ventes i luften om nogle 
mllneder, mens den anden har fløjet nogen 
tid og ventes i produktion om 11/2 år. 

Pipcr Papoose, der bliver lavvinget og 
tosædet og for en del bygges i kunststof, 
skulle snart være flyveklar. 

Silver SiJJt/1 er en ny forretningsudgave 
baseret på Douglas B-26 bombeflyet fra 
overskudslagre. Kroppen er dog helt ny. 

Hiller Ten 99 er en ny sekssædet helikop
ter, der har fløjet et halvt årstid i hemme
lighed. Den drives uf en P & W PT6 tur
binemotor. 

Potez-Heinkel OM 191 kom ikke i luften 
i december, men ventedes ved redaktionens 
slutning i luften i januar. 

Potez 4E motoren pli 105 hk har nu været 
600 timer i luften, og den første serie på 100 
motorer er ved n,t være klar, hvorpll endnu 
100 bygges. Den har 4 cylindre, og en 6-
cylindret motor pll. 155 hk ventes snart pli 
prøvebi;enken. Det ser ud til, at Frankrig for 
alvor vil skabe konkurrence til de ameri
kanske lette stempelmotorer. 

Morane-Saulnier 885 Super-Rallye fik sit 
luftdygtighedsbevis den 4. december, mens 
Rallye-Club foruden fransk også har fået 
amerikansk luftdygtighedsbevis. Over 30 
havde været i luften ved juletid, og man sø
ger nu at levere de første eksemplarer til all. 
mange lande som muligt. Der produceres nu 
en om dagen. 

Potez OM 170 Magister har passeret 
100.000 flyvetimer i det franske flyvevåben, 
der har 52 af denne jettræner. Der er fore
taget 162.000 flyvninger med et mll.nedligt 
gennemsnit af 50 timer pr. fly. I gennem
snit har 45 af de 52 været flyveklare hele 
tiden, og reparation og vedligeholdelse har 
beløbet sig til 8 t. 36 min. pr. flyvetime, 
hvilket er usædvanligt lavt for et tomotors 
jetfly. 

Dassanlt Mirage III er nu i operativ tje
neste hos den berømte "storke-eskadrille", 
som var kendt allerede under den første 
verdenskrig. Dassault har iøvrigt indgået en 
samarbejdsaftale med Boeing om militære 
fly, i første omgang den lodret startende 
l\Iirage III-V, som indsættes i NATO-kon
kurrencen af en sll. formidabel koalition som 
Dassault, Sud Aviation, Boeing og BAC. 

Snd A.riation A.louette III fik sit franske 
luftdygtighedsbevis den 15. december. Den 
er nu bestilt af Frankrig og 7 andre lande, 
hvoriblandt som bekendt Danmark. 

I'otez 880 er et projekt til et militært 
kortstartfly, udviklet af 840. Den skal kun
ne bruge sandede eller mudrede pladser pl'l 
mindre end 300 m længde. 

Oonrair Ooronado, som SAS har afbestilt 
men skal låne af Swissair, har i december 
fået det meget længe ventede luftdygtig
hedsbevis. 

SAAO-2S Learjet er navnet på det svej
sisk amerikanske jet-forretningsfly, som 
under konstruktionen har undergået visse 
ændringer, bl. n. er haleplanet kommet fra 
toppen på finnen og ned til roden af denne. 

l'espa-Jet er det nye navn på Douglas
Piaggio PD-808 jetflyet i samme kategori. 
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-*-KONGELIG DANSK AEROKLUB 
(DET KGL DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB) 

Østerbrogad~ 40, København Ø. 
Telqontt: ØBro 29 og (ang. model- 01 
svæveflyvninr) ØBro 24.9. 
Postkonto: 256,80. 
Te/egramadr.sse, A~roclub. 
Kontor og bibliotek er åben mandag til fredag 
fra kl. 9--16. 
Formand: Landsretssagfører B. Moltke-Leth. 

MOTOBFLYVEBAJ>BT 
Formand: lngen1er Arne W. Krageb. 

SV ÆVEFLYVEBADET 
Formand: Ingeniør luj V. Pedenen. 

MODELFLYVEBADET 
Formand: Bankass. Ole Meyer Larsen. 

DANSKE FLYVERE 
Formand: Generalmajor H. Pagh. 
Generalsekretær: Direktør August Jensen. 
Dansk Pool for Luftfartforsikrinit, 
Østergade 24, tlf. Mlnerva 1841. 

Mødeaften 
mandag d. 5. ds. 

KDA's mødeaften mandag den 5. fe
bruar kl. 19,45 i Borgernes Hus byder 
på. et afvekslende program: 

Der vises de to film »90° South« fra 
sydpolsområ.det og »High Encounter« 
om et Vulcan-togt med tankning l luf
ten. 

Og desuden bliver der tre små. cause
rier. Luftkaptajn Asmussen fortæller 
om færgeflyvning af små. fly over At
lanten, civilingeniør Jørgen Florant vil 
forklare forskellen mellem de forskellige 
typer af moderne jetmotorer, og model
flyveren Bo Werner Larsen vil fortælle 
oplevelser i USA under udvekslingsrej
sen ifjor. 

Der er altså. noget for enhver smag, 
og der er som sædvanlig adgang for 
KDA-medlemmer af alle kategorier med 
ladsagere, 

Grønland på. Ramberg-maner 
Ved KDA's mødeaften den 11. januar for

talte den britiske luftattache, Wing Com
mander Brian Lord, om en flyvetur på 
20.000 km sammen med generalløjtnant K. 
Ramberg i juli til og rundt over Grønland. 
Det meste af turen foregik i en Douglas 
C-54 fra flyvevåbnets transporteskadrille, 
hvis besætning luftattacheen roste meget 
for flyvningen. Også Catalina blev brugt 
lokalt deroppe. 

Foredraget blev ledsaget af et stort antal 
meget smukke farvefotos, som ,ving Com
mander Lord havde taget på turen. 

Anden del af aftenen var Farnborough-fil
men 1961, en dejlig farvefilm med fine luft
optagelser bl. a. af formationskunstflyvnin
gen. 

Nye personlige medlemmer: 
Værktøjsmager Poul Fl. Re,ineberg Ander

sen. 
Autoforhandler Thorkild Sørensen. 

Runde fødselsdage: 
Dr. F. Brulm-Petersen, Svanevej 4, Ny

købing Sj., 50 år den 11. februar. 
Civilingeniør Erik Carstensen, l\foglekil-
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devej 5, V, 60 år den 15. februar. 
Direktør Adam B. Bendix, Helleruplund 

alle 7, Hellerup, 60 år den 16. februar. 
Slagtermester Henry H a,isen, Baggesens 

Alle 137, Esbjerg, 50 år den 22. februar. 

Nye bøger i KDA's bibliotek: 
Jane's all the World's Aircraft 1961-62. 
A. H. Birch & A. E. Bramson : Flight 

Briefing for Pilots, Vol 1. 
William Green. Fighters. 
S. O. l\Iadsen : Radiotelefoni for flyvere. 
P. H. Nielsen, P. Trans og P. "\Veishaupt: 

Svæveflyvehdndbogen. 

Underret KDA om stævner o. lign. 
i god tid 

Flere af vore privatflyvere har udtrykt 
beklagelse over, at de ikke havde mulighed 
for at deltage i et par af sidste års flyve
stævner og flyvepladsindvielser, fordi de 
ikke havde fået underretning om disse be
givenheder. 

Vi skal derfor henstille til arrangører af 
sådanne begivenheder, at de underretter KDA 
i så god tid, at vi gennem FLYV kan nå 
at give meddelelse til de enkelte medlemmer, 
idet man ikke altid kan påregne, at med
delelser sendt til klubberne når frem til de 
enkelte medlemmer hurtigt nok. 

FLYV's redaktion slutter den 10. i må
neden, men små presserende meddelelser 
kan som regel nå at komme med, hvis vi 
har dem omkring den 15. 

KALENDER 
5/2 Mødeaften i KDA. 

27/2 Generalforsamling i Danske Fly-

7/3 
26/3 
27/3 

vere. 
Mødeaften i KDA. 
Kegleaften i Danske Flyvere. 
"Kommunikation ved hjælp af 
satelitter" i DIF's flyvetekn. sek-
tion. 

24/4-8/5 Hannover-Messe. 
24/5-3/6 Flyveudstilling i Turin. 
30/5-10/6 Light Aviution Show i Cannes. 

1/6-11/6 Int. Flyvemesse i Skovlunde. 
12-14/5 Rally i Odense. 

Motorflyvning 
8/4 Repræsentantskabsmøde. 

11/6 ISLY--stævne, Ypenburg (Hol-
land). 

17/6 Flyvedagskonkurrencer 

17-19/6 
22-24/6 
23-24/6 
4-6/7 

(Ringsted). 
Int. rally i Porto (Portugal). 
Vestkystrally (Sverige). 
Rally i Savoie (Frankrig). 
Int. rally i Baden-Baden (Tyskl.). 

Svæveflyvning 
1/3 Flyvedagskonkurrencerne begyn

18/3 

14-23/4 
9-29/7 
31/10 
1-2/12 

der. 
Repræsentantskabsmøde 
(Kalundborg). 
Instruktørkursus. 
Flyveskole og træningslejr. 
Flyvedagskonkurrencerne slutter. 
Klublederkursus (København). 

Modelflyvning 
11/2 Flyvedagskonkurrencerne 

(decentr.). 
4/3 Repræsentantskabsmøde (Odense). 

18/3 Vårkonkurrencer f. fritflyvende. 
1/4 Vårkonkurrencer f. linestyrede. 

15/4 Vårkonkurrencer f. radiostyrede. 
29/4 Windypokalen (København). 
18-20/5 DM for alle kategorier. 
31/5 Skræntflyvningskonk. (Thisted). 
30/6-8/7 Sommerlejr. 
26/8 Høstkonkurrencer f. linestyrede. 
9/9 Høstkonkurrencer f. fritflyvende. 

23/9 Høstkonkurrencer f. radiostyrede. 
30/9 Danalimkonkurrencen (Odense). 
7/10 Moseslaget (København). 
4/11 Jyllandsslag (Århus). 

31/12 .A.rørakordlret slutter. 

Nyt fra svæveflyveklubberne 
Aviator passerede 2. juledag start nr. 

3600 i 1961 og har dermed betydeligt over
gået de budgetterede 3.000, men stiler efter 
4.000 i år. Der er bestilt en Rhonsegler til 
levering i oktober. Buch Petersen har til
trådt en stilling i København, hvorpå Ib 
Braes fungerer som formand indtil general
forsamlingen i marts. P. V. Frnnzen har 
købt svæveflyvefondets Ka-8b. - Aviator 
har nu hele 87 medlemmer. 

Kolding kan i februar fejre 25 års fød
selsdag og er stadig på jagt efter en flyve
plads i nærheden af byen. S-teori-kursus 
startede midt i januar. 

Birkerød har fået meddelelse om, at et af 
dens gamle medlemmer fra fyrrerne, Kai 
Gertsen, den 29/7 ifjor fik amerikansk guld
diplom nr. 106. Han har i nogen tid haft 
en Laister-Kauffmann sammen med en ame
rikaner, men har nu bestilt en Ka-6 til 
levering i foråret 

Københami fik ikke sin Foka i december, 
men den bebudes nu sidst i februar, så den 
skulle være klar til sæsonens begyndelse. 
Klubben fløj 2298 flyvninger og 361 timer 
samt 1118 km i 1961 i sammenligning med 
1060-tallene: 812 flyvninger, 164 timer og 
540 km. Der er nu 59 medlemmer, så klub
ben igen hører til vore største. 

Polytekniske Flyvegruppes s-teorikursus 
begynder 6. februar. 

Vestjysk Svæveflyveklub ser med nogen 
bekymring de kommende udvidelsesarbejder 
på havnen i mode, bl.a. har man fået besked 
på at nedrive den hangar, man netop ifjor 
var blevet færdig med, og under disse for
hold er anskaffelsesplanerne blevet udskudt, 
indtil der skaffes mere klarhed over de frem
tidige flyvemuligheder. 

Århus har en ændring i den privatejede 
del af flåden, idet Kurt Petersen har købt 
Spatz'en AXU af P. V. Franzen og solgt 
nogle af sine andre fly til andre medlemmer. 
Fra USA meddeler Cowboy, at der nu er to 
danske Lo-150 derovre, idet hans bror Svend 
har købt den Lo, Cowboy fløj ved DM 1959. 

Prisliste 
Følgende ting leveres portofrit tilsendt 

mod forudbetaling på kostkonto 256.80 eller 
i check: 
K.DA's jakkemærke . . . . . . • . . • • . kr. 5,00 
KDA's jakkemærke i guldbroderi kr. 55,00 
K.DA's store emblem . . . . . . . . . . kr. 12,50 
KDA's lille emblem • . . . . . . . . . . . kr. 6,00 
Ekstra sølv- og guldemblemer . . kr. 10,00 
Ekstra B- og C-emblemer . . . . . . . • kr. 6,00 
C-mærke i plastik . . . . . . . . . . . . • . kr. 1,50 
Emblem for komb. a-diplom . . . . kr. 5,00 
Emblem for komb. b-diplom . . . . kr. 6,00 
Kunstflyvningsblanketter kr. 0,06 
Radiostyringsblanketter . . . . . . . . kr. 0,10 
5 adressesedler . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 0,10 
Startkort, hvide eller grønne . . . . kr. 0,06 
"FLIP" Enroute-Low Altitude 

Europe . . . . . . . . . . . . . . pr. år kr.145,00 

Ir11~-
BEDAKTION 
Kongelig Dansk Aeroklub, Østerbroaade 40, 
København ø. - ru. ØBro 29 o,r 20. 
Ansvarsh. redaktør: Kaptajn John Foltmann, 
Væmedamsvej fA, Kbh. V. - ru. EVa 129S. 
Redaktionssekretær: Ing. Per Webbaupt. 
Reelaktionen af et nummer slutter den 10. I fore
g1ende mlned. 
Eftertryk kun tilladt med kildeanglftlse. 
EKSPEDITION 
Ejvind Christensen, Vesterbrogade 60, Kbh. V, 
Tlf. Central 13.404,. - Postkonto 238.24:. 
Abonnementspris: IS kr. årlig. 
Rubrikannoncer: 1,20 øre pr. mm. 
Sidste indleveringsdato for annoncer: den IO. 
Alle henvendelser ang. adresseændringer rettes til 
ekspeditionen, 



JORDEN RUNDT 

Det er ikke nær så usandsynligt, som det lyder. 

11906 nåede man op på 41,3 km/t. .. i 1960 

På 2,090 km/t •.• og nu planlægger man jetli· 

n fghed ers, der kan flyve 3,5 gange lydens has 1 • 

H 'kken ver dag gøres fremskridt inden for tekm 

rned g større nye fly og nye motorer med nye 0 

krav n b • 1 et intimt 1 rændstoffer og smøremidler. 
sarn b . . er [SSO 

ar 8Jde mellem teknik og forskning 
tned t'l . til ,nor· 1 1 dag at skabe olieprodukterne 

&endagens jetfly. 

PÅ8TIMER· 

AVIATION PRODUCTS 
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over 

AIRLINES 
have chosen 

GAS TURBINES 

AERO ENGINES MOTOR CARS · DIESEL AND PETROL ENGINES · ROCKET MOTORS · NUCLEAR PROPULSION 

Repræsentant for flyvemaskinemotorer: Civilingeniør Mogens Harttung Jens Kofodsgade 1, København K 

EJV I ND CHRISTENSEN , KØIENHAYH V. 
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Pl nøglepunkter pl luftfart• 
selskabernes verdensruter 

stlr tekniske rldglvere til 

disposition med bistand I 

alle spørgsmll vedrørende 

smøring og brændstof til 

flyvemaskiner. Dette er en 

del af den service, som ydes 

af verdens mest erfarne 

brændstof-leverandør. 

Shell Aviation Service 

• • 

I 

' 



Officielt organ for 
KONGELIG DANSK AEROKLUB og DANSKE FLYVERE 

Nordens ældste og førende tidsskrift for flyvning 

Nr. 3 

»Sportsflyvning« og 
»sportsflyvere« 

N år dette nummer udkommer, har 
Sports/lyveklubben droftet æn

dring af sit navn, og et heraf uaf
hængigt læserindlæg i dette nummer 
slår ligeledes til lyd for at få af livet 
disse gammeldags udtryk, der af ra
dio, presse og offentlighed stadig an
vendes, ofte i de mærkeligste forbin
delser. 

Lige så lidt som man nutildags be
tegner en bilejer - hvad enten han 
bruger bilen i sin forretning eller til 
sondagskorsel - som sportsbilist, lige 
så ringe grund er der til at kalde en 
mand, der ejer eller bruger en let 
flyvemaskine, for sportsflyver eller 
hans fly for et sportsfly. 

Sporten i flyvning findes måske i 
sin stærkeste form i faldskærmsspring, 
der dyrkes i en lang række lande, 
men er ukendt som sådan herhjemme. 
Endvidere i betydelig grad i svæve
flyvning, modelflyvning og ballon
sport. 

Men har man forst en motor i næ
sen ( eller for den sags skyld i halen, 
for at være moderne), så er der så 
godt som aldrig tale om sport, men 
derimod om t r a n s p o r t, der uag
tet de sidste fem bogstaver ikke har 
noget med sport at gore. 

Derfor har vi i mange år her i bla
det brugt betegnelsen >Privat/lyver«, 
som også lu/ tf artsmyndighederne an• 
vender, privatfly og privatflyvning. 
Dette forekommer nogle af dem, der 
bruger flyet i forretningsojemed, at 
være for snævert for dem, og deraf 
ordet forretnings/ ly og f orretningsf ly
ver, der måske ikke er konne, men 
betegner hvad .det er. 

Man kan selvfølgelig bruge ordet 
»civilflyver«, men det vil i mange til
fælde være for omfattende. 

Det er svært at finde den rette ter
minologi, og vi er meget modtagelig 
for gode forslag, men behovet vil an
tagelig mindskes noget, hvis det lyk
kedes os at få aflivet betegnelserne 
»sportsflyver«, »sportsflyvning« og 
»sportsfly«, der ikke længere er tids
svarende. 

Marts 1962 35. årgang 

Flying Enterprise 
Vort første charterselskab har opbygget egen 

værkstedsorganisation 

I al stilhed har vort første charterselskab 
Flying Enterprise i løbet af det sidste års

tid opbygget en selvstændig eftersyns- og 
vedligeholdelsestjeneste i den store hangar 
i den sydlige del af Københavns lufthavn, 
hvor man har til huse, og hvor der også er 
indrettet en del kontorer. 

Hermed er der sket en gennemgribende 
udvikling i selskabets status, og man er ved 
at nå de mål, man oprindelig satte sig. 

Oprindelig virkede Flying Enterprise 
nærmest som et slags mæglerfirma for et af 
de britiske charterselskaber, men begyndte 
efterhånden en mere selvstændig virksom
hed, idet man købte flyvevirksomhed og 
eftersynstjeneste hos det engelske selskab, 
indtil man selv kunne få uddannet danske 
besætninger og få opbygget en egen ved
ligeholdelsestjeneste. 

For et år siden fandt man, at tiden var 
kommet til at tage fat på sidstnævnte, og 
under ledelse af den tidligere SAS-ingeniør 
Tage Holstein Petersen begyndte dette 
ingenlunde lette arbejde. Dengang var der 
5-6 autoriserede flyvemekanikere til den 
daglige vedligeholdelse. Idag er der 100 
personer i den tekniske afdeling, heraf 69 
mekanikere og andre timelønnede og 31 
funktionærer. 

I oktober tog man fat på det første større 
eftersyn, der nu er fuldført med godt resul
tat, og ved vort besøg i begyndelsen af sid
ste måned var fly nr. 2 kommet i dok. Man 
tilstræber at få fuld selvstændig værksteds
godkendelse ligesom f.eks. SAS, og luft
fartsdirektoratet betragter disse første efter
syn som en slag prøver, der skal føre til 
denne godkendelse. 

Mens dat tprste fly er kommet udenfor oven pl eftersynet, er dan andon Canadalr Four tll 
behandt1n1 01 ombygnln, I da nye vmrk1tedar, 
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Ligesom mange andre luftfartselskaber 
anvender man et progressivt eftersynssystem. 
Hver vinter skal hvert fly gennemgå et 
grundigt eftersyn, ved hvilken lejlighed man 
samtidig giver en bestemt gruppe af kom
ponenter eller systemer det store hoved
eftersyn, som på denne måde udføres med 
ca. 25 % årligt. 

Fire Argonaut'er i drift 
Flying Enterprise anvender som bekendt 

den canadiske Canadair Four type, der blev 
skabt sidst i fyrrerne på basis af Douglas 
DC-4 og DC-6 og forsynet med engelske 
Rolls-Royce Merlin-motorer. Den blev først 
godkendt i 1948 og leveret til det cana
diske flyvevåben som C-54GM og til TCA 
som DC-4M-2 og derefter i en forbedret 
version C-4 eller Canadair Four leveret til 
CPA og til det engelske BOAC, der hæftede 
Argonaut-navnet på dem. 

Da BOAC hørte op med at anvende dem, 
gik de over til engelske charterselskaber, og 
Flying Enterprise har nu fire af disse fly. 

Den mærkelige blanding af DC-4 og 
DC-6 skyldes særlige canadiske krav til stør
relsen. Stort set kan man sige, at der er 
anvendt krop, centralplan, understel og 
luftkonditioneringssystem fra DC-6, mens 
f.eks. halen, flaps og afisningssystem er fra 
DC-4. 

Rolls-Royce garanti og service 
Ligesom visse engelske efterkrigstyper an

vendte de prøvede Rolls-Royce motorer, bru
ger Argonaut'en Merlin 724/lC motoren. 
Vædskekølede stempelmotorer er jo ellers 
ret sjældne nutildags i civil luftfart, men 
disse Rolls-Royce-motorer er i en klasse for 
sig. 

De har nominelt 1400 timers gangtid, og 
Flying Enterprise har i gennemsnit opnået 
93 % af dette tal, hvilket er meget tilfreds
stillende. Overhalingsarbejdet udføres af en 
Rolls-Royce-virksomhed i Glasgow, og man 
har samme berømte garanti og service som 
på en Rolls-Royce-bil. Er der noget i vejen, 
siger man bare til, og straks sender Rolls
Royce en specialist til assitance. 

Motoraggregatet er nemt at udskifte -
Flying Enterprise har til tider gjort det på 
under en time. 

Det er et meget grundigt eftersyn, flyene 
har fået i vinter. Den første, OY-AFC 
»John Foltmann« (som dronning Elisabeth 
ofte har benyttet i sin tid, bl. a. på den tur, 
hvor hun rejste ud som prinsesse og hjem 
som dronning), er der anvendt ca. 11.000 
arbejdstimer på. 

Det er mere end det normale, dels fordi 
arbejdet endnu ikke er blevet rutine, men 
især fordi man har gjort mere ud af det, 
end der er forlangt. Det er ingen hemme
lighed, at der har været visse tekniske van
skeligheder, og man har konstateret, at de 
engelske luftfartsmyndigheder ikke har væ
ret så krævende, som de danske er det. De 
var kort sagt ikke i så fin stand, som Fly
ing Enterprise ønskede det, og derfor bliver 
de gået igennem i alle enkeltheder og bragt 
op i førsteklasses stand nu. 

Ved den egne vedligeholdelsestjeneste vil 
man således ikke alene opnå uafhængighed 
og derved sikre sig den fornødne regulari
tet, men også på andre områder kunne sæl
ge sine kunder en på alle måder første
klasses vare. 

Indvendig ombygning udføres 
Flyene vil også blive ændret indeni. Det 

er ikke gjort ved den første, men man var 
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igang dermed på den anden. Toiletterne 
bliver flyttet ud bag i kroppen, og nogle 
rum, der ikke er brug for fortil, bliver ind
draget i kabinen, som herefter kan tage 78 
passagerer. Disse kommer til at sidde på nye 
bekvemme og iøvrigt lettere sæder. Desuden 
kommer der helt nyt indtræk, pantry'er 
bliver ændret, og flyene bliver som helhed 
mere tiltalende indeni. 

Flying Enterprise' 
administrerende 

direktør, 
HANS LINDE. 

Chartertrafikken er ikke alene meget sæ
sonbetonet, men også koncentreret omkring 
weekend'erne, så det er ikke muligt at op
nå samme udnyttelse af hvert fly som et 
luftfartselskab - især på langruter - kan 
nå op på. Man regner 1800 timer årligt 
for godt og fløj ifjor 7600 timer med fire 
fly - topmåneden blev der præsteret 1100 
flyvetimer. 

I 1960, hvor man fik de første tre fly, 
blev der fløjet med 45.229 passagerer, men 
ved udgangen af 1961 var man nået op på 
ialt at have befordret 158.600 passagerer på 
2434 flyvninger og 11.600 flyvetimer. 

Sundfart i større stil 
Flying Enterprise' administrerende direk

tør, Hans Linde, siger til FLYV, at char
terflyvning er noget i retning af sundfar
ten. Folk rejser sydpå for solens og den bil
lige spiritus' skyld. Selv om man efterhån
den har fløjet til 96 byer, så går hovedruten 
for alle andre charterselskabers vedkommen
de til Mallorca og lignende steder i Syd
europa og middelhavsområdet, og det vil de 
også gøre i år, hvor der trods konkurrencen 
fra Scanair ( der benytter SAS-materiel) 
stadig er fuldt op at gøre for de private 
charterselskaber, fordi markedet stadig vok
ser. Folk er blevet vant til at flyve, og de 
er ikke mere bange for at flyve. 

Selv om mange flyver samme sted hen 
næste ferie, er der dog hos andre en ten
dens til at søge nye steder hen, og der er 
f.eks. oget interesse for Grækenland. 

80 % af selskabets flyvninger udgår fra 
Kastrup. At skulle flyve fra provinslufthav
nene eller bare Malmi:i fordyrer det hele i 
en grad, som udenforstående ikke aner. 

Der flyves primært for danske og sven
ske rejsebureauer, men lejlighedsvis også for 
kunder i andre lande, f.eks. engelske og 
tyske kunder, og ind imellem de almindelige 
ruter har man haft flyvninger til så vidt 
forskellige steder som Canada, Grønland, 
Sydafrika og Moskva. 

De enkelte flyvninger for udenlandske 
kunder kan der opnås tilladelser til, men 
ellers støder man som i den regelmæssige 
luftfart på de sædvanlige protektionistiske 
tendenser. 

Ønsker en gensidig liberal politik 
Om fællesmarkedsplanerne vil få nogen 

indflydelse i luftfarten, synes endnu at være 
ukendt, men direktør Linde oplyser, at man 
i Flying Enterprise i princippet er libera-

lister, men det må være på gensidig basis. 
Man finder, at lidt skærpet teknisk kon

trol med udenlandske selskabers charterfly 
i danske lufthavne til tider kunne være øn
skelig, og når et land foreskriver, at nye 
selskaber det forste år kun må befordre 
fragt, skulle de ikke kunne befordre passa
gerer fra andre lande som f.eks. Danmark. 

- Mens Flying Enterprise startede med 
stærk tilknytning til et af de efterhånden 
talrige engelske charterselskaber, der er buk
ket under i den hårde konkurrence derovre, 
nærmer man sig nu stærkt det mål at have 
gjort Flying Enterprise til et rent dansk 
selskab. Der er kun to udlændinge tilbage i 
hangarpersonalet, men der er endnu 5 en
gelske piloter tilbage. Desuden er der 20 
danske piloter, hvoraf de 5 er kaptajner og 
en 6. snart ventes at blive det. 

At være kaptajn i et charterselskab stiller 
visse krav udover dem, der kræves i et rute
luftfartsselskab. Ligesom en skibskaptajn 
skal charterflyets kaptajn i større grad for
uden sine rent tekniske opgaver kunne vare
tage kommercielle opgaver og repræsentere 
sit firma, når man kommer til nye og 
ukendte lufthavne og i særlige situationer. 

Selskabets driftsleder og chefpilot er 
englænderen A. J. Burridge, en gammel 
RAF- og BOAC-kaptajn, der fulgte Argo
nautcrne over i chartertrafikken og har 
stor erfaring på typen. 

I den tekniske afdeling bistås Tage Hol
stein af civilingeniør Chr. Morup som leder 
af ingeniorafdelingen og af værkstedsleder 
Ib Toxholm . 

Salgsafdelingen ledes af Finn G. Nielsen. 
PW 

illalmørnten fra København, der nogle år 
har været trafikeret af det svenske Linje
flyg, er fra 1. februar befløjet af SAS og 
Transair Sweden. 

Scanair har chartret DC-S'er af SAS til 
flyvninger ,til Mallorca, som herved kan ud
fores på 2 t 40 min. 

Javan Aii- Lines låner 71 overtallige be
sætningsmedlemmer fra SAS, der fra 7 til 
13 måneder skal flyve DC-4, DC-6B og DC-
7O i Japan og til Okinnwn. 

SAS's DG-7G'er vil i et antal af 7 blive 
beskæftiget med 2 i Norge (Oslo-Bodø og 
Bergen-London), 2 i Scnnair, 1 i fragt
trafik (2-3 gange ugentlig til USA), mens 
to skal være reserve i hele SAS-trafikken. 

,'~AS-flyene skal som led i udnyttelsen om
bygges til 130 passagerer i DC-8, 94 i DC-
7-C, 80 i Caravelle og 52 i Metropolitnu, 
mens Coronudoerne får pinds til 24 på før
ste og 75 pli økonomiklassen. 

SAS-stcwardesser til Kobenhavn: 22 ny
uddannede norske og 19 svenske stewardes
ser udstationeres fra begyndelsen af april 
i København for at spare transporter mel
lem Oslo, Stockholm og København. 

Eftersyn nr 100 pli SAS-flfldens Metro
polituns e1· for nylig gennemført i Norge. 
Der flyves maximalt 2500 flyvetimer mel
lem disse store eftersyn, som kræver 3500 
arbejdstimer fordelt pli 12 dage. Eftersyne
ne udfores hovedsagelig om vinteren. 

Jndenrigsniterne vil i sommer blive udvi
det med 20.600 pladser, svarende til 15 %
Der bliver 4 daglige forbindelser pli Tir
strup, 3-4 på Ålborg og indtil 5 p'å Rønne. 



NYE LUFTPUDEFARTØ8ER 
Udviklingen går videre i England og begynder også i Sverige 

Den engelske Britten Norman CC-2 
Cushioncraft prototype er efter de første 
vellykkede forsøg blevet købt nf det engel
ske luftministerium til forsøgsopgaver. 

CC-2 er tisædet og forsynet med en Rolls
Royce V8 bilmotor. Den l10r vist sig meget 
stabil og svarer godt pl't styregrejerne. \' ed 
anvendelse over vand bevirker den et rela
tivt lille skumsprojt. 

Den vil i England koste mindre end 
400.000 kr. 00-2 er 8,2 m lang, 5,2 m bred 
og har en normal fuldvægt pi!. 2500 kg. Den 
holder sig svævende imellem 30 og 60 cm 
højde alt efter belastningen, har en største 
hastighed pi!. 50 knob (02 km/t) og en 
rækkevidde p1l 800 km. 

Også Sverige er med 
Saab i Sverige er ogs1l igang med et for

søgsfortøj af l\IEF.A.-typen, som den kaldes 
i Sverige (forsoksfnrkost enligt markeffekt
princip). Saab 401 er bestilt nf den sven
ske marine i samarbejde med flyvev1lbnet og 
forsvarets forskningsanstalt. Brltten Norman CC-2 Cushloooraft udmærker sig ved at spi,!Jte meget lldt, nlr den bruges over vand. 

Den bygges pi!. Saabs helikopterafdeling 
i Norrki:iping og skulle være klar til næste 
nyt1lr. Konstruktionsarbejdet foregllr for
trinsvis i Stockholm. 

Fartøjet sknl først og fremmest anvendes 
for at nfprøve stabiliteten over lund og vand, 
manøvreegenskaber, søduelighed, sprøjtepro
blemer over vand, sigtproblemer i sne, isdan
nelsesproblemer m. m. 

Saab 401 bliver udrustet med en 180 hk 
Lyeoming motor (samme som i Saab Safir 
91D). Den er baseret pi!. en del tidligere 
Saab-projekter og er udformet, så den kan 
siges at repræsentere en familie af storre 
fartøjsprojekter til maritime form1ll. Stør
relsen er et kompromis mellem forskellige 
ønsker. 

... 

flAMDfllYNINGS
l'OIIT All 

FIADIANOE MEDAO 
AV l'LASTlAMINAT 

f10N111UTOR AV 
SÅKERHEnGLAS 

Fl.muov AV UTTMETAU 
l'USnAMINATOCH HOGv.laDIG 
l'I. YWooo (l'A UNODSIDAN L YfT. 
OCH STAIIUSOINGSSPALTER 

Den er normalt indrettet med en kabine 
til to personer, men kan eYentuelt tage to 
til eller en sygeb1lre. 

Luftindtaget ligger i taget bag kabinen, 
hvorved søduelighed og nedisningsproblemer 
for den indre behandling af !uf.ten mind
skes. Motoren er anbragt bagi. 

Skroget er bygget i en blundet konstruk
tion uf saltvandsbestandigt letmetal, pin
stikstoffer og krydsfiner. De nærmere de
taljer fremgllr iøvrigt uf tegningen. 

Saub 401 bliver 6,96 m lang, 3,10 m bred, 
2,05 m høj. Den får en tornvægt på ca. 1100 
kg og en største startvægt på ca. 1350 kg. 
Tophastigheden bliver ca. 50 knob. 

STYRHYTT OCH KAIIN 
MED 1'1.ATS FO• 2-4 
l'USONEI SAAB 401 

Dm nærmere lndretnlnø af dan kommende aV11118kø SAAB 401 fremglr af ovenstlende tegning. 

F AI-rekorderne 
Jacqueline Oochran har fået anerkendt en 

højderekord på 16.841 m med en T-38, samt 
klasserekorder pll. 17.001 m og 1262 km/t 
over 100 km lukket bane. 

Det russiske Beriev l\I-10 søfly med to jet
motorer har sat en række højderekorder med 
og uden last på 14.002 m og hastighedsre
korder pll. lukket bane på 1000 km pll. 875 
km/t samt endnu nogle klasserekorder. 

Russernes l\fi-G helikopter har sat hastig
hedsrekord med 320 km/t. 

Den kvindelige absolutte højderekord for 
flersædede svævefly er slll.et tre gange: først 
nf en tjekkisk Blanik med 7748 m, så af. en 
polsk Boeian med 8084 m, og endelig nf den 
franske Bijave med 8571 m. 

Højdevindingsrekorden, der af Blanik'cn 
var sat op til 6033 m, blev af de franske 
damer sat op til 7256 m. 

Blandt de meget sjældne officielle rekor
der i trafikflyvning kan nævnes, at Ameri
can Airlines med en Boeing 707-123 den 25. 
oktober fløj San Francisco-New York pil 
4 t 20 min. eller 928 km/t. 

Distancerekorden endelig slået 
Det ser ud til, at den meget sejglivedc 

distancerekord for flyvning i lige linie, der 
er pi!. 18.081 km, og som blev sat i 1946 
med en Lockheed Neptune, der fløj fru 
Australien til Ohio, endelig er blevet af
livet. 

En Boeing B-52H fløj nemlig den 11. 
januar frn Okinawa til Spanien, dvs. en di
stance pli lige over 20.000 km eller jorden 
halvvejs rundt ved ækvator. Turen varede 
22 t 10 min. og skal have resulteret i hastig
heds- og distancerekorder. 

Der er ,tidligere fløjet længere flyvninger 
uden mellemlanding, men det har været med 
tankning i luften, og det "gælder ikke". 

Luftfartøjsregistret 
OY-DSY, KZ III, tilh. Mads Clausen, er 

slettet. - OY-AEG, Sportsflyveklubbens 
Ocssna 150, er slettet. - OY-RPO, en Cess
na 172A, er overgået til Br. Friis-Hansen. 
- OY-DEB, KZ III har fil.et Axel E. Sti
gll.rd, Nyk. M., som medejer. - OY-DXI, 
Grunau Baby, er overtaget af J. V. Høyer 
Hansen og Verner JØrgenzren, Nyk. F. 
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Flyvepladsernes trafik 
i 1961 

Trafikken på. offentlige lufthavne i Danmark i 1961 
Starter og land. I Antal passagerer 

Lufthavn Lufttrafik Ialt Lokale Transit Andre lait 

Gods 

tons 
_K_ø_b-en_h_n_v_n- .-. -.. --59.916 79.802 1.031.88_3 __ 809.922 170.471 2.012.276 37.406 
Ålborg . . . . . . . . 2.254 20.558 62.000 5.538 2.020 69.558 426 
Århus . . . . . . . . 2.350 3.136 73.804 402 1.804 76.010 702 
Ronne . . . . . . . . 1.440 3.828 51.407 0 1.805 53.302 337 
Odense . . . . . . . . 1.122 15.647 4.405 0 7.866 12.331 376 

.::E=s:::..:bJ,c.:.e:.::rg,,__I_a.:...l.:...t.- .-.-.--6- 7- .~08=~--1!~:~:~ 1.223.55~ 815.802 180.028 2.228.449 30.536 
0 4.972 4.072 109 

Stigningen i passagertallene for de seks 
lufthavne er henholdsvis 6.8, -+ 1.7, 0.2, 0.0, 

Trafikken på. de midlertidige offentlige 
landingspladser i 1961 

Skorl1111de bar haft 1506 starter og lan
dinger til og fm indlandet og 151 til og fra 
udlandet, hvortil kommer 3603 lokale ope
rationer - på grund af forbudet mod skole
flyvning en væsentlig nedgang. 

Kfrsti11esmind-0 ved Århus har ialt haft 
12.168 starter og landinger, heraf 1348 med 
fly, som ikke er hjemmehørende på pladsen. 
9 elever hnr erhvervet A-eertifiknt, 1 B samt 
instruktørbe\·is, og 4 elever bar påbegyndt 
skoling. 

Heming bar hnft 4008 starter og landin
ger ,totalt, b\·oraf efter pladsens godkendelse 
som toldluftharn 18 starter med 72 passa
gerer i udlandstrafik. Det store antnl star
ter og landinger med svævefly er ikke med
regnet. I efteråret 1060 - foråret 1061 blev 
der skolet 22 elernr til A, og man går nu 
igang med et nyt bold elever omkring 1. 
marts - 12 hnr foreløbig meldt sig. Der 
bliYer igen SYæveflyvelejr i hele juli. 

li olstebro melder 177 starter og landin
ger til og fra indlandet og ca 2-!2 passagerer, 
hvortil kommer svæ\·eflyvning og nogen 
flyvning fra Vandel og Karup. 

Fred-erikslravn hnr hnft 427 stnrter og 
landinger til og frn indlandet med 430 pns
sagerer, hvortil kommer 17 me? 50 _passa
gerer til udlandet og 8!J0 operntioner 1 lokal 
flyvning. 

Læso melder 204 landinger og 202 pnssa
gerer samt 6 stnrter og lnndinger i trnfik 
med Sverige. 

Læsø flyveplads udvides 

En ud\'idelse af Læsø fly\·eplnds vil 1111 
bliYe foretaget, idet et allerede erhvervet om
råde \"il blh·e tilfojet, og tre græsbaner pA 
hver 700 meters længde vil bliYe anlagt. 
En af Hjørring Amts Vej\·æsens ingeniører, 
der selv er pilot, har udarbejdet planerne, 
der er sendt til godkende! e i lnftfartsdirek
toratet. Flyvepladslederen fru Grauens ejen
dom tænkes erln·ervet og indlagt under plad
sen, og i planerne indgår endvidere nfrnærk
ning for natlanding, sandsynligvis med fak
ler. Brngen af det sidste vil især blive ak
tuel ved eventuel n.mbulaneeflyl'ning. 

l\Inn håber at have pladsen færdig til 
sommer, men hvis dette ikke kan nås, vil 
arbejdet bli\'C delt, så pladsen kan beflyves 
hele tiden. Flyvepladsen ejes af Læsø kom
mune, og der vil gennem Hjørring Amt blive 
søgt tilskud til udvidelserne. 

11.4 og 41.6 i forhold til 1960. Den samlede 
stigning er 6.2 %. Luftgods er steget 14.5 % 
og starter og landinger 16.3 %-

iEro bnr haft 34 starter og lnndinger med 
en 68 passagerer til og fra indlnndet og en 
enkelt forbindelse med udlandet. Pladsen vil 
gerne have mere trnfik, og vi finder også, 
nt initiativet med oprettelse af nye pladser 
fortjener støtte, så læg en week-endtur til 
den idylliske ø inden længe! 

Anholt har siden 27. juni haft 213 opera
tioner til og fra indlandet, 3 til og fra ud
landet og 6 loknle flyvninger - hvortil kom
mer 6 starter og landinger på den gamle 
nudbane. 

Thistecl har haft 67 første-gang-landi'iiger 
frn indlandet, 4 fra udlandet og 35 opera
tioner i lokal fly\•ning foruden skole- og 
rundflyvning. Der er hangar til 6 mindre 
fly. Foreløbig er der stationeret 1, men ven
tes yderligere 1 it 2 i sommer. 

• • 

Flyvepladser på. Fanø og Manø 
Efter hvad vi erfarer, arbcjdcs der i øje

blikket med planer om at etablere perma
nente flyvepladser på vesterbavsøerne Fanø 
og Manø. Især på Fanø kan man ofte be
nytte stranden, men muligheden herfor af
hænger af tidevandsforholdene, og sognerå
dene på Fanø synes positivt stemt for at 
anlægge en regulær plads inde på øen. 

For l\Ianø, der til tider er afskåret fra 
omverdenen med nndre trafikmidler, synes 
det også oplagt, nt øen må have en flyve
pinds. 

Vejskilte for fly - og andre forhold 
Frn Grosserer K11rt Holdt har vi 

modtaget følgende indlæg, der berører 
samme problem som forslaget til æn
dring af Sportsflyveklubbens nnvn, 
men som iovrigt var skrevet, før dette 
forslag blev udsendt. 

I bladet FLYV nr. 2 gives interessante 
oplysninger om, at man i U.S.A. mange ste
der bar malet bynavne og lign. oplysninger 
på tnge etc. 

Det er en af de ideer, som mange af os 
sikkert har hnft, ikke mindst når vi orien
teringsmæssigt er kommet lidt på afveje. Da 
havde det været en fordel, om man havde 
haft samme system her i Danmark, således 
nt man kunne skelne nogle af de små byer 
fra hinanden. Alle flyvere vil sikkert være 
meget glade, om klubberne ville gå videre 
til rette vedkommende med denne gode ide. 

Et menneske med et certifikat til at føre 
et luftfartøj tår mnnge "titler" hæftet på 
sig; nogle af de nlmindeligste er: privntfly
ver, militærflyver, trafikflyver, erhvervsfly
ver, sprøjteflyver, nmbulanceflyver, flyve• 
fotograf, forretningsflyver og sportsflyver. 

Mon ikke mange vil være enige med mig 
i, nt det vil være bedre at få bragt en ende 
på disse begrebsforvirringer? 

Det har ikke ubetydelig praktisk betyd
ning, at flyvning og fly\·erc normalt er godt 
pressestof, og desværre ofte i knapt så hel
dige eller mindre flnttercnde situationer. 

Kunne KDA, eller hvor det rette forum 
måtte være, ikke få indført en stnndardi
sering af betegnelserne. Jeg opfatter hoved
grupperne som værende militærflyvere og 
eh·ilf!Y\"ere. Betegnelserne forklarer sig selv. 
Skulle det ikke dække, knn man eventuelt 
yderligere tilføje begrebet erhvervsflyver til 
at dække de mange mennesker, der ernærer 
sig udelukkende ved flyvning. 

Udtrykket sportsflyver finder jeg af man
ge grunde uheldigt, ikke mindst fordi grup
pen nf mennesker, der flyver af rent sports
mæssige grunde, efterhånden er så beskeden, 
at man ved at se på de offentliggjorte stnti
stikker må indrømme, at det samlede antal 
fly,·etimer for denne gruppe er uden større 
betydning. Jeg vil understrege, at jeg her
med ikke siger, at sportsflyvning, d.v.s. hvor 
den foregår for den rene sports skyld, ikke 
hnr nogen betydning, tværtimod, dn det me
get ofte er begyndelsen til flyvning i større 
stil; men den gruppe, der flyver af sports
mæssige grunde, hnr sikkert heller ikke no
get imod at blive betegnet f.eks. som civil
flyvere. 

Det må være flyvernes egne organisatio
ner og klubber, som tager sig af disse sager, 
så lad os få dette spørgsmål sat under de
bat, således at vi også her knn finde en tids
svnrende løsning, som i det lnnge løb vil 
gnvne civilflyvningen. 

K1trt Holdt, 
civilflyver. 

• • • Torkild Balslev er mester for dette Idylliske billede fra flyvepladsen på Læsp, som nu skal udvldea . 
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PRIVATFLYVENYT 
ILSY-stævnet 2. pinsedag 

I år holder den hollandske aeroklub igen 
sit ILSY-stævne (Internationalt Lulitfarts 
Show Ypenburg), og det sker anden pinse
dag den 11. juni med fuld støtte fra de hol
landske civile og militære myndigheder og 
med prins Bernhard som ærespræsident. Ti 
lande ventes at deltage. 

Lørdag og søndag den 8. og 9. juni er 
der en udstilling af fly og andet luftfarts
materiel, inden flyvestævnet finder sted om 
mandagen. 

Man venter som tidligere, at privatflyvere 
fra hele Europa vil overvære dette li.rets 
største vesteuropæiske flyvestævne. 

Billetpriserne varierer fra 2.50 Gylden 
for ståpladser op til 12.50 Gylden. 

Det anbefales privatflyvere at benytte 
Rotterdam lufthavn, idet Ypenburg ligger 
ved hovedvejen fra Rotterdam til Haag. 

Det svenske Vestkystrally 
Nu begynder der så småt at komme op

lysninger om li.rets rally'er. Således er der 
kommet officiel indbydelse til det svenske 
vestkystrally, hvis præsident er den kendte 
gamle rallyflyver Gosta Fraenckel. 

Man skal ankomme til Halmstad fredag 
den 22. juni og fejre midsommeraftenen her, 
hvorefter det lørdag går videre til Varberg i 
form af en lille konkurrence. Søndag flyves 
der til Giiteborg, hvor afslutningsmiddagen 
finder sted. 

Gebyret er 250 sv. kr., der dækker ophol
det fra fredag eftermiddag til mandag mor
gen, transport, landingsafgifter, men ikke 
drikkevarer hverken til fly eller personer. 

Tilmeldingsblanketter fås gennem motor
flyveklubberne eller direkte fra KDA og 
skal være KDA i hænde sammen med ge
byret d. kr. 340, som også inkluderer et 
sportslicens, senest torsdag den 12. april. 

Sportsflyveklubben 
Klubbens bestyrelse supplerede sig 1 Ja

nuar med fire medlemmer og er igang med 
at danne en messe-komite til at varetage de 
mange arrangementer omkring flyvemessen. 
Hver anden onsdag er der klubaften med 
foredrag og lignende i Skovlunde. Desuden 
har der været bankospil, og vi skal næste 
gang omtale generalforsamlingen, der har 
fundet sted den 21/2. Colt'erne ventes leve 
ret rettidigt. 

Motorflyvemes repræsentantskabsmøde 
Motorflyveklubbernes årlige repræsentant

skabsmøde finder sted søndag den 8. april, 
og det bliver antagelig i Filskov i Jylland 
denne gang. 

Man følger således succes'en fra sidste år 
op og håber på samme store deltagelse som 
i Ringsted. Omend der mbke ikke bliver et 
sA omfattende program som på kongressen 
i Ringsted, er det dog tanken at samles 
allerede lørdag, således at der bliver god tid 
til såvel sagligt som kammeratligt samvær. 

Før Deres Shell-kort ajour (7) 
Hovedkortet: Indtegn fareområde mellem 

følgende punkter: 5518N 1151E - 5514N 
1157E - 5503N 1141E - 5512N 1120E. 
Det strækker sig fra jorden til 6.000 ft 
l\IER (ca. 1800 m.o.h.) og er aktivt man
dag- fredag fra solopgang til solnedgang 
med kunstflyvning under VMC. Oplysning 
om evt. kunstflyvning kan fås hos Briefing, 
Kastrup. Avnø's kontrolzone hører ikke 
med til fareområdet. (Området ligger i vink
len mellem luftvejene Rl og A9 og går ind 
i den yderste del af Københavns TMA). 

Lufthavne og offentlige landingspladser: 
Københavns lufthavn: ret frekvens for Ka
strup Approach fra 119.1 til 118.2 Mc/s 
(effektivt fra 15/3). Tilføj: Kastrup Radar 
APP 119.1 mc/s. 

Den amerikanske Thorp Sky• 
akooter er tosædet og helt af 
metal, Den fla i byggesæt 
enten som T •211 med 90 hk 
Contlnental eller som T-111 
med 75 hk Lycomlng motorer. 

Fyens Flyveklubs jubilæomsrally 
Som tidligere omtalt fejrer Fyens Flyve

klub i Ar sit 35 års jubilæum og afholder 
i den anledning et internationalt rally fra 
12. til 14. maj i samarbejde med Odense 
bys rundskuedag og under protektion af 
KDA. 

Af den udsendte indbydelse fremgår det, 
at der er ankomstkonkurrence til Beldringe 
med tilknyttet mærkelanding. lørdag den 12. 
maj mellem kl 1000 og 1700 GMT, og om 
aftenen er der middag pil Sortebro Kro. 

Søndag den 13. er der bustur til omegnens 
seværdigheder, demonstrationsflyvning over 
Odense, frokost og om eftermiddagen en fly
veopvisning, 

Der sluttes med en officiel banket søndag 
aften og er afrejse mandag formiddag. 

Deltagergebyret er 165 kr pro persona, og 
tilmelding skal pil en blanket, der kan rekvi
reres hos klubben eller i KDA, være ind
sendt inden mandag den 9. april til Fyens 
Flyveklubs sekretariat, G.-V. Binderkrantz, 
Munkerisvej 30, Odense, hvorefter de nær
mere regler m.m. vil blive fremsendt. 

Vestjysk Flyveklub 
Klubben afholder sin ordinære generalfor

samling mandag den 5. marts kl 20. 
Som bekendt havde klubben i september 

bestået i 25 llr, men af forskellige grunde 
kunne man ikke dengang fejre jubilæet. 

Nu indhenter man det forsømte ved en 
festlighed i lufthavnen lørdag den 24. marts. 
Ved samme lejlighed vil vinderne af klub
bens to konkurrencer modtage deres præmier 
og vandrepokaler. 

Flyvningens ABO - en hjælp l teori
undervisningen 

Motorflyvernes lærebog "Sil flyver vi" 
blev i efteråret solgt helt ud, og selv om 
denne bog, der stammer fra 1941 og sidst 
blev optrykt i 1949, efterhllnden var en del 
forældet, efterlader den dog et savn. Det 
er nemlig ikke let at forberede sig til teori
prøven til A-certifikat uden bøger, selv ikke 
pil kursus med dygtige lærere. 

Det vil tage nogen tid, inden en ny og 
moderne bog kan være udarbejdet og trykt, 
og motorflyverne bliver derfor nødt til -
ligesom svæveflyverne har mMtet det i en 
llrrække, indtil Svæveflyvehllndbogen blev 
færdig - at klare sig som de bedst kan. 

Det gør man bl. a. ved antikvariske eksem
plarer af "Sil flyver vi", som f. eks, Sports
flyveklubbens teoriskole har købt en del til
bage af fra gamle elever, og som man gerne 
køber flere af. Send bogen til overlærer \Vil
liam Nielsen, Borthigsgade 4, Kbh. Ø., sA 
kommer der 8 kr. med posten. Man kan og
sil bruge udenlandske bøger (hvoraf vi har 
anmeldt flere i den sidste tid), og endelig 
kan nogle skoler byde pil de moderne ame
rikanske billedbllnd- og pladekursus, der mA-

ske i en vis grad vil kunne erstatte selve 
kursusvirksomheden i fremtiden. 

Endnu en lille hjælp kan skaffes i form 
af "Flyvningens ABC", som der endnu eksi
sterer et oplag af. Det er et undervisnings
materiale, som den dav. motorflyyerunion i 
1944 udgav pil Carit Andersens Forlag. 

"Flyvningens ABC" bestllr af en lille bog 
på kun 89 sider med materiellære, meteoro
logi og navigation i en meget kortfattet og 
overskuelig ABC-form. Til bogen hører 14 
farvelagte plancher i formatet 34 X 44 cm 
med et stort antal illustrationer. 

Amerikansk teoriundervisning 
l Danmark 

I vort jubilæumsnummer ifjor omtalte vi 
det amerikanske Sanderson Ground Course, 
som i stigende grad vinder indpas i ameri
kansk teoriundervisning af privatflyvere. 
Det bestllr af billedbllnd med små 1500 far
vebilleder, som man viser med samtidig af
spilning af forklarende plader. 

Motorflyverlldet har i nogen tid forsøgt 
at rejse penge til at få et sæt hjem, men 
selv om man havde tilsagn om nogle, lykke
des det ikke nt skaffe de nødvendige ca 5000 
kr til et sæt og til den nødvendige frem
viser. 

Nu har imidlertid Transair's nye flyve
skole taget et sæt hjem, som vi har haft lej
lighed til at lllne og gennemgll. Det bestb 
af 6 dele, der normalt beny.ttes i følg;ende 
rækkefølge: Pre-Flight Facts (materiellære 
og aerodynamik), Flight Computer (baseret 
pil Jeppesen Model CSG), Navigation, Radio 
Navigation, Meteorology og F.A.A. Regula
tions (love og bestemmelser). 

Hertil hører ialt 16 plader med en samlet 
spilletid pil 8 t. 

Selv om det amerikanske pensum er en
kelt og koncentreret, kan man naturligvis 
ikke lære det pA disse 8 timer. Fremgangs
mllden er først at køre det automatisk, der
næst at vise billederne med supplerende for
klaring (og formentlig overhøring) ved hjælp 
af en lærer og desuden at lade eleven læse 
teksten i de tilhørende 6 hefter, der for ca 
halvdelen er fyldt med billeder fra samlin
gen. ,,Bogen" undglls altsll heller ikke, men 
forenkles, og læreren heller ikke, men han 
aflastes. 

Sil længe computer-brug og radionaviga
tion ikke indgår i det danske pensum til A
certifikat, og sil længe amerikanske og euro
pæiske meteorologikoder er forskellige, er 
det begrænset, i hvor stort omfang kurset 
kan erstatte den hidtidige teoriundervisning 
herhjemme - sproget vil ogsA være en hin
dring for mange, omend billederne kan an
vendes med en dansk lærer. 

Systemet har imidlertid bestået sin prøve 
i USA, og kun direkte forsøg kan vise, hvor 
megen gavn det kun gøre herhjemme. Det er 
et prisværdigt initiativ at tage et sæt hjem, 
og det skal være interessant at høre, hvilke 
erfaringer Transair gør. 
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MORAVA L200 

præsentere 

Luft'3rto1et for den som ikke vil 

være bundet af luftruternes fart

planer 

Luftfartejet for den som vil flyve, 

når det passer og lande, hvor 

det p;isser 

Luftfartejet til behagelige og sikre 

reiser over hele verden. 

Nem at manovrere, flyvefart 280 km t, 

stigehejde 6.600 m, rækkev 'dde 1 700 

km, brændstofforbrug 27 I pr. 100 km . 

2 Walter motorer M 337 med kom

pressor og direkte brændstofi ndsprojt• 

ning. Tankene anbragt på vingen. 

Plads til: 

pilot 

4 passagerer med bagage 

0 M N IP OL - 11, Washingtonova, PRAHA 1, Tjekkoslo·,akiet. 

Genera rcpr:ru?ntant for Sk:rnd 1nav en 
HAMMERS LUFTFART. VcHcrbrogaac 54. Kobcnt:;i.vn V. 

Den nye 
organisation 

af SAS 
SAS' administrerende direktør Curt Nicolin meddelte den 12. 

februar: 

SAS' styrelse har besluttet, at følgende organisation skal gælde 
for konsortiets hovedkontor samt for dets regioner og divisioner i 
Skandinavien. Organisationsplanen er baseret på følgende principi
elle tankegang: 

Organisationen skal være udformet således, at den fremmer en 
forretningsmæssig og effektiv ledelse af virksomheden baseret på en 
god omkostningskontrol. Det har i denne forbindelse været anset for 
nødvendigt i form af datterselskaber og divisioner at skabe et antal 
resulta teen tre (profit centres) . 

Hensigten er, at hovedkontoret skal udføre dels den naturlige 
opgave som policydannende og sammenholdende organ for hele 
koncernen, dels forestå selve flyvevirksomheden og på markedsbe
tingelser købe de varer og tjenesteydelser, som er nødvendige for 
denne virksomhed, såvel fra udenforstående som fra foretagendets 
egne divisioner og datterselskaber. 

De skandinaviske regioner organiseres som selvstændige divisio
ner under den administrerende direktør. Cheferne for disse regioner 
skal således have ansvaret for resultat og likviditet inden for respek
tive virksomhedsområder. Regionalcheferne skal desuden være fore
tagendets ambassadører i de respektive hjemlande. 

Hovedafdelingerne organiseres i: 

1) En marketingsafdeling med vice-administrerende direktør A. 
Wickberg som chef, og herunder sorterer en salgsafdeling, en trafik
afdeling, en passagerserviceafdeling og en Public Relationsafdeling 
samt kontorer uden for Skandinavien og Nordamerika (hvor datter
selskabet SAS Ine. varetager virksomheden). 

2) Finansafdelingen, hvis chefstilling er ledig og indtil videre 
beklædes af den adm. direktør. Herunder sorterer afdelinger for 
økonomi, omkostning_skontrol, personale, juridisk afdeling og ind
købsafdeling. 

3) Teknisk afdeling med vice-administrerende direktør 0. Carl
stein som chef. Herunder ingeniør-, produktions-, kvalitetskontrol
og linieinspektionsafdelinger. 

4) Driftsafdeling med vice-administrerende direktør K. Hagrup 
som chef. Herunder flyveafdeling, driftsplanlægning, stationsafde
ling og kommunikationsafdeling. 

Udover hovedafdelingscheferne assisteres den adm. direktør i 
hovedkontoret af følgende tre stabsfunktioner: Luftfartspolitisk af
deling med direktør P. Bech-Nielsen som chef, den adm. direktørs 
assistent, direktør P. 0. Eden og revisionsafdelingen med 0. Lund
quist som chef. 

De skandinaviske regioner og divisioner består af region Danmark 
med direktør V. 1- Rasmussen som chef og direktør Peter Petersen 
som souschef, region Norge med direktør Johan Nerdrum som chef 
og region Sverige, hvis chefstilling er ledig og indtil videre beklæ
des af M. Gripenbrand. Linta-værkstederne ved Bromma organi
seres som en fra region Sverige fritstående enhed, division Linta, 
med direktør ']an Danielsen som chef fra 1. april. 



Eorocontrol prøver videreudviklet 

DECCA-SYSTEM 
Lovende udsigter for navigation og flyveledelse 

0 mend Decca-navigationssystemet efter
hånden foruden i skibe anvendes i 

mange fly, har det ikke vundet internatio
nal anerkendelse som standardiseret luft
fartssystem, for en stor del utvivlsomt af 
handelspolitiske grunde. 

Men efterhånden som trafikken stiger, og 
den tekniske udvikling går videre, bliver 
der mere og mere behov for et system, hvor
efter man ikke blot kan flyve fra punkt til 
punkt langs luftveje, men kan navigere præ
cist over langt større omrader. 

De nyeste krav i den retning er udstedt 
af Eurocontrol, som er en organisation, der 
er oprettet af Benelux-landene, Frankrig, 
Vesttyskland og Storbritannien med det for
mål at tilvejebringe en samlet flyvekontrol
tjeneste for de nævnte landes øvre luftrum 
( over flyveniveau 200 eller ca 6 km højde). 

Til dette formål søger man et nyt naviga
tionssystem, til hvilket man i en specifika
tion bl.a. har opstillet følgende krav: 

Omradedækning anvendelig for et hvilket 
som helst rutesystem. 

Mulighed for let at kunne ændre syste
met. 

Bedst mulige forhold mellem stor dæk
ning og udgifterne hertil. 

Lodret dækning fra jorden til 80.000 fod 
og anvendelighed i alle typer luftfar
tøjer fra helikoptere til jetfly. 

Stor nøjagtighed især i terminalområder. 
Billedpræsentation i førerkabinen. 
Hjælpemidlet skulle altså ikke blot være 

anvendeligt i det øvre luftrum, men også 
i det nedre, som de højere opererende fly 
skal op og ned igennem, og hvor også an
dre fly skulle kunne bruge det. 

Det blev klart fastslået, at VORJDME
standardsystemet ikke ville kunne opfylde 
specifikationen. 

HARCO-forslaget 
Baseret på Decca's hyperbelsystem har et 

europæisk konsortium, bestående af Decca, 
Telefunken og det franske CSF forelagt 
Eurocontrol et fælles forslag, kaldet HAR
CO (Hyperbolic ARea COverage System), 
som Eurocontrol nu i 1962 vil afprøve). 

Dete system blev i februar demonstreret 
i Danmark af Decca Navigator Aktieselskab, 
idet det var installeret i en Vickers Valetta. 

Som bekendt blev Decca oprindelig an
vendt i form af viserinstrumenter (deco
metre), men for godt en halv snes år siden 
kom dertil flight-log'en, hvor piloten foran 
sig har et kort med en viser, der tegner den 
rute, han gennemflyver. 

Da man i disse kort går ud fra systemets 
krumme hyperbellinier og retter disse ud, 
bliver det anvendte kort forvrænget i sam
menligning med de normale geografiske kort, 
hvilket kan være en ulempe. 

Den nye udvikling, der kaldes Omnitrac, 
består i anvendelse af en letvægt-computor 
eller elektronregnemaskine, der omsætter hy-

pernelnettet til geografiske koordinater, så
ledes at der kan anvendes uforvrængede 
kort. 

En yderligere forbedring er, at mens man 
hidtil i flight-log'en selv har skullet skifte 
kort og indstille pennen ved overgangen til 
et nyt kort, så kan man nu på forhånd have 
installeret flere kort og skifte til det ønskede 
ved et trykknapsystem, hvorpå pennen auto
matisk indstiller sig i den korrekte stilling 
på det nye kort. 

Demonatrattonalnstallattonen I Deccaa' Vallant viser 
den aelvlndatlllellge flight-log og nedenunder lnatru• 
møntet, der viser pejling og af•tand til Ønskede 

punkter, 

Det var ganske forbløffende at se dette 
i funktion under en kort flyvning rundt 
mellem nogle af de almindelige fyr på Sjæl
land. Det er givetvis en overordentlig en
kel og lettilgængelig navigationsform. 

I tilgift til det uforvrængede kort giver 
det anvendte koordinatsystem i Omnitrac 
afstand og pejling til et hvilketsomhelst øn
sket punkt inden for systemets dækning. 
Man kan skifte rundt mellem sådanne punk-

KDA 

ter og omgående få pejlingen i grader og 
afstanden i sømil på instmmentet. 

Decca-systemets grundlæggende nøjagtig
hed taber intet ved disse nye tilføjelser. 
Man kan overholde kravet om en nøjagtig
hed på ¼ sømil om dagen og 1 ½ om nat
ten, og det er interessant at høre, at hvor 
et VOR-system bruges med kursnøjagtighed 
på 4 grader til hver side, taler Decca-folke
ne om en nøjagtighed på 0, 1 grad. 

Fremtidig udvikling og muligheder 
for flyveledelsen 

Omnitrac I prototypen har indtil nu fun
geret ca 1400 timer. Man er nu igang med 
Omnitrac II, der kan kombineres med 
Dopplersystem, som f.eks. automatisk kan 
overtage og videreføre arbejdet, hvis der 
sker en fejl i Decca-systemet. Der kan også 
blive tale om direkte tilkobling af auto
piloten fra computeren eller flight-log'en. 

Der er imidlertid en yderligere udvik
lingsmulighed i HARCO i form af en data
forbindelse mellem flyet i luften og flyve
kontrollen på jorden, således at der auto
matisk kan overføres meddelelser om luft
fartøjets position, højde og identitet, mens 
der omvendt kunne tænkes sendt instruk
tioner fra jorden til flyet. 

Disse oplysninger fra flyene - eventuelt 
kun dem i et bestemt højdeomrade - vil 
kunne indfores i den fremtidige flyveledel
ses computere og give flyvelederen et stadig 
ajourført billede af situationen. 

Man kan således se, at Harco-systemet 
ser meget lovende ud. Hvis Eurocontrol's 
forsøg falder heldige ud, og systemet kan 
vinde indpas i et så stort omrade ( et om
råde der højst sandsynligt efterhånden vil 
omfatte flere lande), har det chancer for 
at vinde yderligere indpas. 

Man har mærket sig, at den amerikanske 
Project Beacon rapport nok mener, at VOR/ 
DME vil være tilstrækkeligt i mange år, 
men at et specielt system vil være nødven
digt i visse terminalområder aht helikopter
trafikken, ligesom et mere præcist system 
måske også bliver nodvendigt på nogle få 
ruter med meget tæt trafik. 

I disse amerikanske indrømmelser ser man 
også nyt håb for Decca-systemet og dets vi
dere udviklinger. 

søger 
til assistance på kontoret yngre mandlig sekretær med kendskab til 
og interesse for den private flyvning i dens forskellige former. Må 
være fortrolig med organisations- og kontorarbejde samt være villig 
til i et vist omfang også at deltage i møder og arrangementer uden
for normal kontortid. Løn efter aftale. Tiltrædelse snarest mulig. 

Skrift( lg henvendelse ti I KDA, Østerbrogade 40, København Ø. 
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Utraditionelle synspunkter om flyveledelsen 
En tale af Philip Wills ved the Guild of Air Traffic Controllers 

årlige middag (fra »Sailplane and Gliding«). 

J eg må tilstå, at jeg blev meget forbavset, 
da netop jeg blev inviteret til at kom

me her i aften og holde tale, og jeg ved 
ikke, hvem af os der er mest modig. Men 
man har forsikret mig, at jeg kan sige, hvad 
jeg har lyst til, og at jeg ikke behøver at 
være iført min skudsikre vest, så lad mig 
komme igang. Vanskeligheden er, at mid
dagstaler efter traditionen skal være mor
somme, og Air Traffic Control er et emne, 
som jeg finder det særdeles vanskeligt at 
sige noget morsomt om. 

De kender utvivlsomt min stilling i denne 
komplicerede sag, idet jeg kæmper for svæ
veflyvernes del af luftrummet. Men De ken
der måske ikke min historie, så jeg vil be
gynde med at kede Dem lidt med noget af 
den. 

Da ATA færgede 400.000 fly 
Under krigen var jeg næstkommanderende 

for Air Transport Auxiliary, og på fire år 
færgede vi over 400.000 luftfartøjer af alle 
former og størrelser under alle vejrforhold 
og uden radio eller navigationshjælpemidler 
af nogen art - og uden kollisioner. 

På et vist tidspunkt kunne vi som alle 
andre i London-området nat efter nat høre 
1000 fly alene over London, idet den ene 
halvdel søgte at finde den anden halvdel 
for at skyde den ned, mens nogle alvorsfulde 
fyre på jorden i flæng pumpede 30.000 gra
nater pr nat midt op imellem dem. Ingen 
kollisioner, hverken med fly eller granater. 
Da var vort luftrum i sandhed »overfyldt«. 
Nutildags benytter vi dette forbandet ond
artede ord, hvis vi har mere end fire fly i 
hele korridoren mellem London og Man
chester. 

Da Viscount'en blev til 
Efter AT A fulgte jeg min chef, Gerard 

d'Erlanger, til det nystiftede BEA, der i en 
kort tid bestod af ham og mig og vore to 
sekretærer, der kiggede op over toppen af 
en dynge på 30.000 uåbnede breve i to væ
relser på Berkeley Square. 

Ved et af de første møder, som jeg deltog 
i hos ministeriet for f!yproduktion, fik jeg 
forelagt de vigtigste træk af Viscount'en og 
blev spurgt, om BEA ville have den. På det 
tidspunkt var vi ikke besværet med sådan 
noget som en bestyrelse, så jeg gav ordre til 
at køre los. I de følgende to år har jeg en 
levende erindring om en tomands-afdeling i 
ministeriet, som var ansvarlig for - skal vi 
sige - ildslukningsudstyret i det nye fly. De 
to var nogle pragtfulde fyre i næsten alle 
henseender, men det blev klart, at for dem 
var Viscount'en bare et fartøj, der var kon
strueret til at medføre det nyeste i brand
forebyggelse og slukningsudstyr. 

Når vi påpegede, at hvis vi skulle med
føre alt det, de krævede, så ville der ikke 
blive plads til passagerer, var de yderst uin
teresserede. Måske kunne de ikke se skoven 
for bare træer. 

Jeg har fortalt denne historie, fordi jeg 
i de senere år har trasket gennem ministeri
elle korridorer fra ATC-mode til ATC-møde 
og fået den mistanke, at disse to fyre har 
fundet hvile i Deres departement. Gang på 
gang har jeg set to rygge forsvinde om et 
hjørne, og de lignede dem. 

Hvis det er rigtigt, så triumferer de den-
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ne gang, eftersom det radioudstyr, der er 
nødvendigt for enhver, som ønsker at flyve 
frit rundt på vor lille ø idag, koster mere 
end selve det lette fly, og iøvrigt kan man 
ikke købe det. Derfor er der bogstaveligt 
talt ingen privatfly i landet. 

Hvis opgaven blev den modsatte ... 
Jeg må tilstå, at jeg har ondt af Dem, 

og jeg håber, De har ondt af os. De må 
bære ansvaret for at hindre luftkollisioner, 
men - måske med undtagelse af Londons 
kontrolzone - har de kun stenalderudstyr, 
og derfor har det kun været muligt for Dem 
at g'ore det ved at lave restriktioner, der har 
gjort luftrummet så tomt, at hvis deres op
gaver blev vendt om, og De skulle sørge for 
at fremkalde kollisioner, så ville~ det almin
deligste udbrud fra kontroltårnene blive: 
»Sørens også, igen en forbier!« 

Sor De sikkert har hørt til hudløshed, er 
London lufthavn for nylig gået ned fra at 
være nr 41 i rækken af verdens travleste 
lufthavne efter Little Rock, Arkansas, til 
at være nr 83 efter Charleston, Carolina. 
Den trafik, der betjenes i hele Englands 
lufthavne, er mindre end den trafik, Chi
cago har, og der er restriktionerne langt 
mindre strenge end de, der er pålagt os ved 
London, og gudhjælpemig endnu mindre 
end dem, der anvendes i dette luftens Sa
hara, Manchester kontrolzone. 

Forkerte indtryk a.f risikoen 
Desværre giver det anvendte udstyr et helt 

forkert indtryk af risikoen. I radioen hører 
De og piloterne et sammensurium af stem
mer, der lyder absolut rædselsvækkende, ind
til en eller anden kigger ud af vinduet og 
ikke kan se et eneste fly fra horisont til 
horisont. 

På Deres skærme ser De to blips, stærkt 
overdrevne i målestoksforhold, der tilsyne
ladende er ved at kollidere, men i realiteten 
kommer de to fly ikke indenfor miles om
kreds af hinanden. 

Mens Deres radio og radarskærme virke
lig er overfyldte, forbliver selve himmelen 
så uhyre og så tom som altid. Så vær rar 
ikke at komme til at tro på Deres helt ab
surd utilstrækkelige instrumenter, så De ser 
bort fra den hårde kendsgerning - det ene
ste, det kommer an på - at vi i de sidste 
16 år siden krigen kun har haft to kolli
sioner med trafikfly indblandet. Og det til 
trods for, at vi har haft fly under forskel
lige og ikke koordinerede flyveledelser til at 
flyve næsten på kryds og tværs gennem hin
andens systemer. Det er svært at forestille 
sig, at selv det højst udviklede system kun
ne have klaret dette bedre. 

Hvad De har manglet i udstyr, har vore 
fælles herrer prøvet at veje op med restrik
tioner for brugen af luftrummet, og se, hvad 
vi er gået glip af! I USA ser vi over 100.000 
små fly flyve glade rundt. Frankrig er fyldt 
med flyvepladser for små fly, mens vi her 
har omkring 500 fly alt ialt, hvoraf de fle
ste er komplet forældede. 

En bevægelse, hvor vi var pionerer sidst 
i tyverne, er gået fuldstændigt tabt til an
dre nationer, og industrien, piloterne og 
entusiasterne er forsvundet med dem. 

Nå, jeg skal ikke overdrive. Vi indrøm-

mer, at i Londons kontrolzone er der nogle 
mærkbare dryp af trafik, hvor svævefly ikke 
horer hjemme. Og selv om vi indtil for 1 ½ 
år siden fløj rundt deri efter VFR-regler i 
fuldkommen sikkerhed, har vi villigt accep
teret vor udelukkelse derfra. Men vi tror 
ikke et øjeblik, at det samme er tilfældet 
nogetsomhelst andet sted i luftrummet over 
England med den patetiske trafiktæthed vi 
har i øjeblikket. 

Vi må have moderne udstyr og frihed 
I årevis har man sagt os, at vi ikke kun

ne få de nødvendige faciliteter for lette fly, 
før disse fly var der i tilstrækkeligt antal til 
at vise, at det var nødvendigt. Det er præ
cis det samme som at sige, at man ikke kan 
få veje, for man har de biler, der skal bru
ge dem. Hvis vi skal gøre os gældende i den 
anden halvdel af det tyvende århundredes 
flyvning, så må vi installere moderne ATC
udstyr, og indtil vi gør det, må vi have fuld 
frihed til at flyve, så længe kendsgerninger
ne viser, at vi ikke er til fare for andre. 

Wllls' lov 
Der findes en løjerlig naturlov, der kaldes 

Wills' lov. Den udsiger, at strengheden hos 
flyveledelsen varierer omvendt proportionalt 
med trafiktætheden. På en flyveplads på en 
af vore små øer står flyvelederen om tirs
dagen, for den ugentlige maskine ankom
mer, tidligt op, sluger sin morgenmad, farer 
ud på flyvepladsen og giver alle mågerne 
startforbud to timer før flyets forventede 
ankomst. På New Zealand, hvor der kun 
er en luftvej og en håndfuld fly, er sky
flyvning · uden radio forbudt på kryds og 
tværs af begge øer. Restriktionsområdet 
rundt om Salisbury i Rhodesia er enormt, 
og det samme gælder Manchester kontrol
zone, som oven· i købet har permanent IFR. 
London har mindst 20 gange større trafik, 
men en mindre zone end Manchester. 

Når man kommer til travle steder som 
Little Rock, kan man ankomme uden mel
ding forud og lande efter grønt lys fra 
tårnet! 

Naturligvis kunne der forekomme en kol
lision mellem et svævefly og en luftliner, 
ligesåvel som mellem et meteor og en luft
liner, men det er en kendsgerning, at der 
aldrig er forekommet en nogetsteds i verden. 

Når trafikken går ned under en vis tæt
hed, synes det næsten helt sikkert, at kon
trol må øge kollisionsrisikoen, fordi risikoen 
for en menneskelig fejl er større end til
fældet, og her kommer vi til en af proble
mets kærner: Vil folk foretrække to ulyk
ker, som de bagefter kan beskylde nogen for 
at være årsag til, eller vil man foretrække 
en, som man kun kan bebrejde Gud? 

Men hvis billedet med hensyn til den lette 
motorflyvning er morke med kun et svagt 
lys forude for enden af en lang tunnel, er 
det lige omvendt med svæveflyvningen. For
di vi er en samling fanatiske entusiaster, 
men med selvdisciplin og en stærk ansvars
følelse, har vi kæmpet los de sidste 15 år 
og været i stand til at opretholde en sådan 
frihed, at vi er blevet den førende svæve
flyvenation i verden. 

Dette var en oversigt over vor situation. 
Jeg har grund til at tro, at mange af Dem 
vil være enig med mig i meget af det. For 
mange af Dem er jo selv svæveflyvefanati
kere. Vi ønsker fortsat at stå på egne ben 
og være overladt til os selv, så vi kan fort
sætte med at være et af de felter inden for 
flyvningen, hvor Storbritannien er førende 
i verden. 
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Bøger for tgpeken,fere 
og privatflyvere 

Royal Air Force på en anden måde 
P. G. Hering: Oustoms and T1·aditions of 

the Royal .Air Force. Gale and Polden Ltd. 
1961. 243 s., rigt ill. 16,50 kr. indb. 

Man skal ikke nf titlen tro, nt denne bog 
kun handler om militære ceremonier; der er 
f.eks. kapitler om uniformer, gradstegn, me
daljer, faner og orkestre, ja, selv dyrema
skotter bliver behandlet. Det er en sjov bog, 
som sikkert vil Yære af interesse for Royal 
Air Force's mange venner i Danmark. l\Iå
ske den også kunne inspirere flyvevåbnet til 
et og andet, f. eks. til at spørgsmålet om de 
populære, men uofficielle eskadrillemærker 
omsider fandt en tilfredsstillende løsning. 

Uundværlig typebog 
,y_miam Green: The Obsm·l!er's Book of 

Airc1·aft, 1962 Edition. Frederick Warne & 
Co. Ltd., 1962. 288 s., 278 ill. Pris 6,00 kr. 
Tilsendt fra Knud Rasmussens boghandel, 
Vesterbrognde 60, V. 

Blandt blaserte typekendere er der en 
tendens til at rynke på næsen af The Ob
server's Book of Aircrnft, men derfor er 
det alligevel en af de bedste typebøger, der 
findes, og på visse områder overgår den 
endog den næsten 20 gange dyrere Jane's 
F. eks. angiver den i stort omfang anslåede 
data for de nye militærfly. 1962-udgaven er 
forbavsende up-to-date og rummer af ny
heder bl. a. de russiske fly, der tørste gang 
blev vist ved Tushino-opvisuingen i juli for
rige år. 

Amerikanske jagere 
United States .A.r111y and Air Fo1·ces Figh

ters 1916- 1961. Hnrleyford Publientions 
Ltd., 1961. 256 s., ill. 52,50 kr. Tilsendt fra 
Knud Rasmussens boghandel, Vesterbro
gade 60, V. 

Harleyford's nyeste publikation omhand
ler et så populært emne som amerikanske 
jagere, der næppe nogensinde er blevet så 
detailleret behandlet i en enkelt bog. Som 

de fleste bøger fra samme forlag er den 
propfuld af data, serienumre o. 1., ligesom 
den naturligtvis er rigt illustreret med over 
300 fotografier og 70 treplnnstegninger, alle 
i skala 1 :72. Klichefabrikanten fortjener ros 
for de smukt reproducerede billeder, og også 
treplansteguingerne fremtræder meget 
smukt, men de er desværre ikke altid helt 
korrekte. 

Jager-leksikon 
,Yilliam Green :War Planes of the Second 

World War. Fighters Vol. Ir. l\faeDonald 
& Co. Ltd., 1961. 208 s., rigt ill. 10,75 kr. 

På et års tid har den myreflittige Wil
liam Green udol'er sine øvrige gøremål 
kunnet udsende fire bind om jagere fra den 
anden verdenskrig, og når man ved, hvor 
stopfyldte huns bøger er med facts, så fat
ter man ikke, at han har kunnet overkomme 
bure disse fire bøger. Det sidste bind om
handler amerikanske og jugoslaviske jagere, 
og i 11\'ert fald for de sidstes vedkommende 
er det lykkPdes Green at fremskaffe en mas
se ikke tidligere kendte enkeltheder. Som de 
foregående bind er også dette fuldt af tre
planstegninger og fotografer, og der er 
egentlig kun en ting at anke over, nemlig 
det akavede format, der imidlertid skyldes 
økonomiske grunde. 

Omni-flyvning 
Zweng og Dobm : Flying the Omnirange. 

Pun Åmericnn Navigation Service, 1960. 
153 sider, ill. Pris 4 dollars. 

Femte udgave af denne bog om brugen nf 
VOR-radionavigations-systemet beskriver 
det som noget så enkelt, at man undrer sig 
over, nt der kan blive en hel bog om det. 
Foruden at forklare, hvordan det er indret
tet og fungerer, beskriver bogen den prak
tiske flyvning med VOR. Herudover beskri
ves en række amerikanske firmaers mod• 
tagere, og der bliver yderligere pinds ,til ka
pitler om Dl\fE, VORTAC samt de i nmeri-

kanske lærebøger sædvanlige spørgsmål og 
svar, hvormed man kan afprøve sit udbytte 
af læsningen. 

For Instruktører 
Zweng: The 7 Gro und Instructor Rat

ings. Pan Åmericnn Navigation Service, 
1961. 228 sider. Pris 5 dollars. 

For nt blive teorilærer i USA skal man 
først aflægge prøve. Der er op til 7 fag, 
nemlig fly, motorer, meteorologi, nnvlgntion, 
radionavigation, linktræner og love og be
stemmelser. Bogen forbereder hertil gennem 
et generelt afsnit om undervisning i almin
delighed samt gennem et stort antal prøve
spørgsmål i de enkelte fag, som iøvrigt må 
studeres i andre bøger. Opgaverne er næsten 
alle i den amerikanske form med fire svar, 
der skal vælges imellem, og det kan måske 
more andre end lærere at kontrollere, om 
de stadig har den nødvendige viden. 

Samvittighed forbudt 
,.Samvittighed forb1idt" af Claude Eather

ly og Giinther A.-ndm·s, på dansk ved Jørgen 
Elbek. Gyldendals Uglebøger, 150 sider, 
pris kr. 9,75. 

Den amerikanske flyver Claude Eatberly, 
f. 1920, blev krigsflyver og havde 1045 rang 
af major. Han blev hjemsendt i 1947. Hav
de herefter skiftende beskæftigelse som bl.a. 
kontorist og oliearbejder, afbrudt af hyppige 
hospitalsophold for mentale lidelser. 

Det var Claude Eatherly, som førte ma
skinen, der nedk11Stede atombomben m·er 
Hiroshima august 1945, og udførelsen af 
denne opgave, efterkommelsen af ordren til 
en soldat i krig, nagede senere hans sam
vittighed i en sådan grad, nt ban tilbragte 
en tid på en klinik for sindslidende. Under 
indlæggelsen har han korresponderet med 
den i "rien boende tyske filosofiske forfatter 
Gunthers Ånders, og det er deres opsigts
vækkende brevveksling, der offentliggøres i 
,.Samvittighed forbudt". 

Amerikansk lærebog for privatflyvere 
Private Pilot Rating St11dy Kit. Fowler

Aero Publications, Burbank, Californin. 
Pris 10 dollars. 

Blandt amerikansk lærebogsmateriale for 
flyvere findes også Fowler-Åero's hefter i 
format 22 X 29 cm, der enkeltvis koster en 
dollar, men leveres samlet i et plasticløs
bladsbind til forskellige certifikater og be
viser til en noget mindre samlet pris. Sam
lingen til privatflyvere omfatter 14 hefter, 
hvoraf 6 i navigation og radio samt tre i 
meteorologi. 

Omend systemet kan være lidt ubåndter
ligt, er det i hvert fald elastisk og nemt nt 
holde it jour med udviklingen. Den illustre
rede fremstilling er overskuelig og letfatte
lig, og i det hele taget er det amerikanske 
pensum lagt stærkt an på det, man har brug 
for i praksis. 

Tilsvarende sæt findes for instrument
bevis og trafikflyvercertifikat, ligesom man 
kan købe de komplette samlinger nf de en
kelte fog. 

Fowler udgiver endelig en lomme-logbog 
til brug under uddannelsen, hvori der er 
samlet mange praktiske oplysninger til brug 
under denne. · 

• • • 
Slkorsky's produktion 
Sikorsky havde pr. 31. dec. forrige Ar frem
stillet inlt 3657 belikopterr siden 1042, der 
ialt havde fløjet 3.230.000 timer. Heraf teg
ner S-555 sig for godt halvdelen, nemlig en. 
1.475.000 timer. 

Den første produktionsmodel var R-4, der 
blev bygget i 130 eksemplarer, der opnåede 
en samlet flyvetid på 50.100 timer. Af S-55, 
der ikke længere er i produktion, blev der 
bygget 1281, men den mest solgte type er 
S-58, hvoraf der hidtil er bygget 1427. Den 
fremstilles stadig. Den nyeste type i serie

• Efter at have været I uafbrudt produktion I 16 lr er den sidste Lockheed Neptune nu blevet leveret til produktion er S-61, der først og fremmest 
118 Navy, I forgrunden 111 dena afløser, Lookheed P3V-1 Orlon. leveres til U.S. Navy som HSS-2. 
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HAVARIERNE IFJOR 
Billedet domineres øf starthavarier og havarier tned de tosædede 

SELV om havaristatistikken for 1961 end
nu ikke foreligger, giver et kig gennem 

havarirapporterne for året dog et lærerigt 
indtryk af situationen. 

Svæveflyverådet har modtaget rapporter 
over 16 havarier mod 13 i 1960, der blev 
betragtet som et særligt stygt år. Det be
høver ikke at betyde, at havaripromillen er 
steget, for antallet flyvninger er sikkert 
steget en del også. 

Der er imidlertid en del forskel i hoved
trækkene for de to første år i tredserne. 
Mens indflyvnings- og landingshavarier i 
halvtredserne udgjorde ca. 60 % af havari
erne, var de i 1960 helt oppe på 77 %. 

I særlig grad florerede gale landingsdis
positioner, især under termikflyvning eller 
forsøg herpå, hvor man for sent erkendte at 
være kommet for langt bort fra det ønskede 
landingssted. 

Derfor blev der også i særlig grad gjort 
opmærksom på disse havarier før 1961-sæso
nens begyndelse - og denne type havarier 
udeblev glædeligvis helt. 

Der var dog stadig 9 landingshavarier 
ifjor eller 56 %, lige under ~normalen«. 
Men de var gennemgående af en anden art. 
Fire blev lavet af elever, enten med gal 
indflyvning, med hård sætning eller med 
forkert kurs, der endte med kollision med 
wirehenter og personer. Et var under om
skoling på en type, der afveg væsentligt fra 
det hidtil benyttede tosædede fly. Instruk
tørerne må have opmærksomheden henledt 
på disse havarier, som vi jo også kendte i 
EK-tiden, men som må kunne blive færre 
med bedre uddannelse i DK. 

To var hårde landinger i tosædede fly 
med instruktører ombord - greb de for sent 
ind? 

I et tilfælde forsøgte en instruktor i en
sædet fly at ændre retning i afløbet for at 
komme hen til startsted og rev meden af 
m.m. 

Endelig var der to udelandinger under 
DM, et i en kornmark i et område, hvor 
der var mange andre muligheder, hvis man 
havde valgt landingssted tidligt nok, et ved 
en ~falden-igennem«-landing i læ af høje 
træer i hård vind. 

Uventet stigning i starthavarier 
Mens de øvrige havarier i halvtredserne 

fordelte sig med 20 % på starthavarier, 

17 % på trafikhavarier og svigtende mark
organisation og 3 % på havarier i luften, 
så var der ifjor ingen af de sidstnævnte, 
men hele 7 eller 44 % starthavarier. 

To af disse var i Lehrmeister med instruk
tør ombord. Såvel disse to som to hårde 
landinger med instruktører ombord burde 
kunne være undgået. 

To var af de traditionelle havarier med 
kombineret fejl af for lidt træk i wiren i 
svag vind eller sidevind, plus for hurtig 
slipning fra tipholderens side og forkert 
reaktion og for sen udløsning fra elevens 
side, så tippen tager græsset. God start
disciplin må stadig indskærpes, og husk at 
holde tippen i samme side som udløseren 
er anbragt. 

Et var den traditionelle fejl med at glem
me at udløse wiren efter wirebrud, så den 
fik fat i noget (kan næsten 100 % undgås 
med automatisk udloser). 

Og to skete i flyslæb - den ene på en 
smal bane, hvor tippen greb fat i højt korn 
(der også var meget nær ved at forårsage 
et landingshavari i samme klub). Det andet 
skete på den måde, at piloten troede han 
var kommet så højt op, at der var fare for 
at han trak motorflyets hale op, hvorfor han 
udkoblede af hensynsfuldhed i så lav højde 
foran hindringer, at han måtte søge tilbage 
mod pladsen, hvilket meget hyppigt og også 
her medfører havari. Tippen greb fat i led
ninger, og flyet blev stærkt beskadiget i 
nogle træer. 

Foruden at huske de mange havarier efter 
termikflyvning i lav højde i 1960 må vi 
huske de alt for mange starthavarier i 1961. 

Havarierne fordeler sig med 10 på de en
sædede og 6 på de tosædede fly. 

Eller de fordeler sig med 7 med instruk
tører som fartøjschefer, 3 med s-piloter og 
6 med elever. 

Vi slap heldigvis med nogle småknubs 
for besætningsmedlemmernes vedkommende, 
hvorimod en tilskuer på en flyveplads blev 
ramt i hovedet og fik hjernerystelse m. m. 

- Ovenstående gennemgang bør bruges 
som supplement ved s-teoriundervisningen i 
havariforebyggelse på grundlag af kapitlet 
herom i svæveflyvehåndbogen. 

Svæveflyvernes repræsentantskabsmøde 
Svæveflyveklubbernes 11.rligc repræsentant

skabsmøde finder stcil søndag den 18. marts 

kl. 0900 pli. Jernbanehotellet i Kalundborg. 
Såvel officielle repræsentanter og observa
tører som almindelige svæveflyvemedlemmer 
har adgang. 

Det er tanken også at lave et eller andet 
arrangement lørdag aften, men herom får 
klubberne direkte meddelelse. 

Nyt fra svæveflyveklubberne 
.Als har byttet sin Kranich OY-BHX med 

en tysk klub og i stedet fået endnu en Baby, 
OY-BXX. Klubben havde et tilfredsstillende 
år ifjor med 1375 starter og 141 timer. 

.A-i>iator kom med årets første c-diplom og 
har fløjet regelmæssigt i vinter. 1961-tallene 
blev : 3623 flyvninger, 675 timer, 63 distan
ceflyvninger med ialt 5034 km. 

Bil-Tccrods nye pokaler blev for varighed 
og bedste trekant uddelt til Kranich-parret 
Ole Nielsen og Jørgen Hansen, mens Harry 
Nielsen fik den for længst målflyvning fra 
Sandholm, og Jørn Hyldgård PZL-poknlcn 
for flyvning mellem Sandholm og Ringsted. 
1061 var flyvemæssigt klubbens bedste år 
med 2558 flyvninger, 395 timer, 22 distan
cer med 1103 km. 

Bornholms Flyveklub og B. 1959 har beg
ge fløjet i vinter. 

Kolding markerede sit 25-års jubilæum 
med at udstille sin Ka-8 i et udstillinglokale 
i byen, hvor ca 3000 besz det. Om formidda
gen den 11. februar var der reception i sam
me lokale. 

Mi<ltjydsk, fik ifjor fløjet 1493 flyrninger, 
532 timer, 5G distancer og 522G km. 

N 01·dvcstsjælland hjemførte sidst i ja
nuar en så godt som ny Ka-8, købt af en 
munk i Sydtyskland. Munken har guld med 
tre diamanter og flyet havde kun 4 starter 
og 25 timer i logbogen. Biogrnfmamlcn an
befaler foruden Zell am See nu ogsll. Pricn 
am Chicmsce som et godt sted at tage på 
svævcflyl'eferie. 

Polyteknisk er sammen med NV-Sjælland 
i gang med opførelse af en stor hangar i 
Kalundborg. 

Sillccbora har fløjet i vinter og er til
fredse med Lehrmeister'en, som spillet kan 
få lige så højt op som en Baby. 

Arlrns havde allerede i januar en termik
flyvning pi\. 40 min. med deres l\Iucha 100. 

Mere om Vasama 
Efter omtalen af d~t finske svævefly Va

sama i nr. 1 har vi modtaget flere fore
spørgsler, hvorfor ,·i her bringer et foto
grafi af den oprindelige udgave, der i mod
sætning til produktionsudgaven har v-hale. 

Finlands Flygfiirbund oplyser, at frem
stillingen nu er kommet igang pil. værkste
derne på Jiimijiirvi, og man regner med at 
have fire fly klar til sommer. Man håber 
derpå at kunne få en rigtig seriefremstilling 
igang og regner foreløbig med en pris på ca. 
3070 dollars eller ca. 21.000 kr. 

Her ses den elegante prototype til den finske Vasama. V-halen bliver i produktionsudgaven erstattet af et konventionelt haleparti. 
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Rekorduddannelse af svæveflyvere 
ifjor 

Der knn siges meget om vejret sidste som
mer, men weekendvejret vnr ikke værre, end 
nt der blev uddannet flere svæveflyvere end 
nogensinde før. Ikke nlene blev der udstedt 
88 nye S-certifiknter, det hidtil højeste tnl 
på et år, men ogslt nntnllet af svæveflyvere, 
der pil. vej til S'et passerede C-diplomsta
diet, var rekordhøjt med 114 mod 66 i 1960 
og 00 i hidtil største llr 1050. Af de 114 C
diplomer er de 104 udstedt til civile klubber 
og 10 til flyvevllbnet. 

Vejret gjorde imidlertid igen sin indfly
delse gældende pil. sølvdiplomerne, af hvi~k~ 
der som i 1060 blev udstedt 15, mens v1 1 
1950 var oppe på 27. Inlt blev der godkendt 
62 betingelser mod 68 i 1960 og 95 i 1059. 

l\Ien 4 nye gulddiplomer mod 1 i 1960 og 
ingen i 1050 er et pænt resultat - ialt god
kendte KD.A. 11 guldbetingelser (mod 5) og 
tre diamantbetingelser. 

l\Ied et pnr hundrede svæveflyvere på 
teorikursus i øjeblikket skulle 1962 ikke 
alene kunne blive endnu et nyt rekordår på 
S-certifikaternes vedkommende, men hvis 
vejret bliver medgørligt, må der være opspa
ret et godt behov for færdiggørelse af sølv
diplomer. 
Flyvedngskonkurrencerne begynder nu ! 

• 
Indbydelse til tysk konkurrence 

Luftsport-Club "Eifelflug" har indbudt 
danske svæveflyvere til nt deltage i en in
ternational konkurrence for nye konkurren
cesvæveflyvere. Den finder sted fra 5. til 20. 
maj (normalt årets bedste svæveflyvemåned) 
på flyvepladsen Dahlemer-Binz og er reser
veret svæveflyvere (med flyslæb og mindst 
30 flyvetimer), der ikke før har deltaget i en 
svæveflyvekonkurrence. 

Der konkurreres i de sædvanlige discipli
ner efter Vl\I-regler med standard- og åben 
klasse. Og der kan flyves både il~dividuelt 
eller som hold med to eller flere piloter pr. 
fly. Der sknl betales et tilmeldingsgebyr 
på 50 DM og kan leveres indkvartering og 
bespisning for en. 10 Dl\I pr. dng. 

Nærmere oplysninger flls gennem KDA. 
Det synes nt være en lejlighed, som det ab
solut knn betale sig at udnytte. 

• 
Engelsk svæveflyvecenter 

Efter mnnge år med en måneds opsigelse, 
hvor mnn ikke turde investere beløb på fly
vepladsen hnr de engelske svæveflyvere nu 
sikkerhed' for at kunne benytte Lnshnm i 21 
år foreløbig, så nu sknl hangaren tætnes, 
der skal bygges klubhus og kontorer, ordnes 
instnllntioner etc., så Lnshnm knn blive et 
National and Commonwenlth Gliding Centre. 

Hertil sknl bruges ca 800.000 kr, og fore
løbig hnr medlemmerne selv skaffet de 
340.000 kr, mens man håber at få resten 
gennem en offentlig indsamling. 

• 

Schreder og Cowboy slået 
Siden Dick, Schreder og Harald, Werinttth 

Jensen i 1958 gennemforte verdens længste 
race i svævefly over en ud-og-hjem-bane på 
625 km, men ikke fik det anerkendt som re
kord af tekniske grunde, er rekorden gang 
på gang sat opnd mod denne præstation. 

Nu medeles det fra New Zealand, nt S. II. 
Georgeson den 4. januar i en Skylnrk 3F 
hnr gennemført en flyvning på en 640 km 
ud-og-hjem. 

Uregelmæuigheder I bladets ekspedition bedes altid 
reklameret hos po•tvæaenet, - Hjælper dette Ikke 
bedes ekspeditionen underrettet. 

Flyvehistorisk sektion af KDA '! 
En lille kreds af medlemmer af KDA 

sysler fo1· tiden med plnner om nt oprette 
en flyvehistorisk sektion uf ,neroklubben, 
eventuelt i form af en tilsluttet forening. I 
den anledning indbyder de til et orienteren
de møde i aeroklubbens bibliotek fredug den 
0. marts kl. 1030, hvor der vil blfre gjort 
nærmere rede for planerne. 

Sektionen sknl snmle medlemmer med in
teresse i flyrningens historie ældre flytyper 
o. I., og mnn har bl1111dt andet til hensigt 
at afholde møder med foredrag om histori
ske emner, forevisning af gnmle flyvefilm 
m. v., ligesom man eventuelt vil udsende et 
lille bind med stof specielt for historisk in
teresserede læsere. Det er også tnnken at 
virke for oprettelsen nf et flyvemuseum, og 
mnn vil i fnrste række arbejde for en ind
samling nf historiske effekter og billeder til 
et sådunt, før det bliver for sent. 

Alle historiske interesserede er hjerteligt 
velkomne til det orienterende møde, også 
sel\'om de ikke er medlemmer nf neroklub
ben eller en tilsluttet forening. 

Fjernkending 
I et nf de sidste numre af FLYV blev vi, 

klub nr. 137, nnnoneeret tilmeldt som mo
delflyveklub. 

Bng "nr. 137" gemmer sig "Flyveklubben 
Flight" med 10 aktive og korresponderende 
medlemmer. Vi beskæftiger os mest "pas
sivt" med "rigtig flyvning", om vi må sige 
så; d. v.s. fly kending. 

Folk, der er prh-utflyvere, modelflyvere 
eller svæveflyvere - eller knlde1· sig det -
kan organisere sig i klubber og tilslutte sig 
KDA. l\IEN - der er sknm stadig mange 
flyveinteresserede tilbage. 

De, der hver ledig stund hjuler ud i luft
havnen, føler sig tiltrukket af livet der og 
følger det med levende interesse, de, der sæt• 
ter sig på hvide bænke ved vore militære 
flyvepladser, de, der læser i læssevis af bo
ger om fly for nt ,-ære inde i nlle detniller 
- og som ikke er organiseret på nogen 
måde - det er dem, vi sknl hnve fnt i. 

Vi vil i henhold til KDA's love gerne have 
oprettet et flykendingsrepræsentuntsknb; der
til skal der bruges klubber og enkeltpersoner 
med flykending (nær- og fjernkending) som 
hobby. Vi ved, ut der allerede eksisterer 
nogle flykendingsklubber, vi kender A.O.C. 
i Virum, Flying i Huderslev - sidstnævnte 
klub er endnu ikke medlem af KDA; men vi 
vil gerne have fat i flere: Klubber og en
keltpersoner: Skriv til os - det er mæng
den, der gør det, vi må i fællesskab finde 
ud uf, hvordan det grundlæggende arbejde 
med udsendelse af opgaver, fotos, tY11eblncle 
og andet undervisningsmnterinle sknl gri
bes 1111. 

Vor adresse er: 
FLYVBKUBBEN FLIGIJ'r 
TAGE RUGAARD 
BROAGERGADE 1 
KBH. V. 

- send venligst et par ord om, hvad I synes 
om vor ide - helst så hurtigt som muligt, 
så skal I nok få nærmere nt vide om vore 
planer. -tr-

Venlig hilsen 
Tage Rugaurd 

Flyveklubben FLIGIIT 

u,ffilly,; 
Udnævnelser 

Kaptajnløjtnanterne af reserven IIans
J01·gen Bisp, Holger Meyer og Jens He1·luf 
Nielsen er udnævnt til kaptajner i flyve
våbnet. 

Flyverløjtnnnt af specialgruppen Åge H. 
Jllatkiese1• er udnævnt til kaptajnløjtnant 
nf speeinlgruppen. 

Fast jetstationering i Værløse 
For at flyverkommandoens officerer ikke 

skal være nødsaget til at foretage daglange 
rejser til J yllnnd for nt holde deres flyve
færdighed pil. jetfly ved lige, vil der nu blive 
stationeret et pnr T-33 i Værløse. Forhll
bentlig vil denne stationering ikke forårsage 
så megen politisk og anden blæst som den 
påtænkte statione1ing af en eskadrille Thun
derjets i Y ærløse for et par år siden. 

To Pembrokes solgt til Flygvapnet 
Som bekendt blev Flyvevåbnets seks Pem

brokes tnget ud nf drift i december 1960 for 
at begrænse antallet af typer, og et pnr 
måneder senere blev 697 overdraget til 
Luftfortsdirektoratet som OY-AVA. Kort 
for jul blev 602 og 6.96 solgt til det svenske 
flyvevåben, men de sidste tre står stadig i 
Yærløse og venter på en køber. Forhåbent
lig bliver det ikke en produkthandler. 

Stariighters til Danmark'! 
Ifølge forlydender i dagspressen skul der 

leveres tysk-byggede Stnrfighters til Dan
mark som våbenhjælp (en del af licensbe
talingen erlægges i færdige fly), men offi
<'ielt foreligger der stadig ikke noget kon
kret. Det er dog !ungt fru sikkert, at vi får 
flyene som ren foræring; der vil muligvis 
blive tnle om et "cost-shnring" program som 
ved sm·ærnets nyudrnstning. Det skulle giYe 
Dnnmnrk en vis indflydelse på vnlg nf fly
type, og udtnlelserne uf chefen for flyver
stuben, generulmnjor E. C. T. Jensen, tolkes 
derhen, nt flyvevåbnet er nok så interesseret 
i den franske J\Iirnge III som i Starfighter. 

Specialnummer om flyvevåbnet 
næste gang 

I anledning nf nt dnnsk militærflyvning 
nu hnr eksisteret i 50 år, udgiver vi næste 
nummer nf FLYV som et specialnummer om 
den militære flyvnings udvikling i Danmark 
fra den første begyndelse i 1911-12 til idag. 
En række rigt illustrerede artikler nf med
arbejdere i og uden for flyvevåbnet vil give 
et indtryk af dette begiYenheds rige halve år
hundrede. 

Vore abonnenter får naturligvis special
nummere automatisk ind nd døren, men vi 
gør løsnnmmerkøbere og andre, der evt. vil 
sikre sig et eksemplar af dette nummer op
mærksom på, at oplaget er begrænset, såle
des det er bedst at bestille det på forhånd 
hos bladhandleren eller direkte fra FLYV's 
foring. Prisen er den sædrnnlige, kr. l,2fi. 

FORLANG RAZORBACK 
Glasfiberbeklædning til Deres fly 
Anvendes af 8 amerikanske airlines og 
det amerikanske luftvåben. 
Godkendt af luftfartsdirektoratet 

SE DET PA OY-AFL. 
DELTA TRADING CO. Herlevgårdsvej 2 Herlev 
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Fritflyvende 
gasJDotorJDodeller 

D ET er svært at flyve gasmotormodeller. 
Måske er det den vanskeligste klasse, 

vi har, og især er det svært at komme or
dentligt i gang med disse modeller. En for
udsætning for at få noget ud af det er, at 
man kender aerodynamikkens grundregler 
til bunds, at man har en hel del øvelse i 
at bygge modeller, samt at man har noget 
motorkendskab. 

Alt dette læres naturligvis ikke ved at 
læse en artikel i FLYV, men det kan måske 
give et skub i den rigtige retning. For der 
er nemlig vældig interesse for gasmotormo
dellerne for tiden; ved flere konkurrencer 
i 1961 var det denne klasse, som havde flest 
deltagere. I hvert fald ved konkurrencens 
begyndelse! 

Konstruktion 
Lad det med det samme være sagt, at 

de første par gasmotormodeller bør man 
ikke selv konstruere, men bygge efter aner
kendte tegninger. Men iøvrigt er den gæng
se opfattelse af en model til en 2,5 ccm 
motor, at den har et totalareal på omkring 
40 dm2 fordelt med 30 på planet og 10 på 
haleplanet. Sideforholdene er henholdsvis 8 
og 4, og afstanden mellem plan og hale
plan ca. 4 gange haleplanets korde. V ægten 
skal så ifølge reglerne være mindst 800 gr. 

Vi har fået en af vore dygtigste gas-folk 
til at lave hosstående målskitse af en gen
nemprøvet model. Skitsen siger mere end 
mange ord, men det skal dog tilføjes, at 
denne model flyver med en Oliver Tiger 
Mk. III eller en Eta 15 med en propel på 
8X4". Profil: Pimenoff. 

Opbygning 
Vi har forholdsvis megen vægt til dispo

sition, og den bør udnyttes til at opnå en 
stiv og vridningsstabil konstruktion sam
tidig med, at vi koncentrerer vægten så nær 
tyngdepunktet som muligt. Planet er sæd
vanligvis forsynet med flere hovedbjælker 
og torsionsnæse. Haleplanet er opbygget 
efter samme mønster, men her skal passes 
mere på vægten. Kroppen opbygges som 
kassekrop, netop så stor, at den kan skjule 
såvel tank som timersystemer. Hvadenten 
motoren monteres på bjælker eller direkte 
på forreste spant, må fastgørelsen være 
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Målskltee af en typisk model I 
kla11e D 1. 

yderst solid og med mulighed for justering 
af trækretningen. Såvel plan- som haleplans
befæstigelse må være absolut sikre, så ingen· 
af delene har mulighed for at forskubbe sig. 
For at skåne motor og propel i landingen 
kan man anbringe et kort stift understels
ben helt fremme ved motoren. Modellen be
klædes med svært papir eller silke og over
fladebehandles på forsvarlig måde. 

Trbnning 
Nu er man desværre ikke sikker på at 

blive hverken danmarks- eller verdens
mester, fordi man har en tip-top model 
med verdens bedste motor i. Det vanskelig
ste er tilbage, nemlig at trimme modellen 
så man får det bedst mulige ud af den, o~ 
her overlader vi ordet til Niels Chr. Chri
s!ensen fra Gentofte modelflyveklub, der 
siger: 

>Jeg trimmer mine modeller til at have et 
tæt, lodret højre-hånds spiralstig, rullende 
langsomt omkring kroppen, efterfulgt af et 
åbent højre glid. Jeg bruger en relativ lang
som motor - Oliver Tiger Mk III eller Eta 
15 - drivende en 8 X 4 propel. Trækret
ning 0-0. En så stor propel giver en hel del 
vrid omkring modellens længdeakse. Dette, 
i forening med +3 graders w~h-in i højre 
planhalvdel, er årsagen til denne trimning. 
Bruger man en af de nye meget hurtige 
gløderørsmotorer med en 7 X 3 ½ propel, 
bør man hellere lade modellen stige i et 
mere normalt 60 graders højre-hånds stig. 
Stiget bør altid foregå til højre, da den gy
roskopiske effekt fra den roterende propel 
har tendens til at løfte næsen op i en højre 
kurve og ned i en venstre kurve. Hvor tæt 
kurven skal være, bestemmes af propellens 

Niels Chr. Christensen 
gør sin D 1 klar under 
en konkurence. Han op
nhde bedst resultat ved 
fiyvedagakonkurrenceme 
i sidste mAned, men 
ovarvurderede postvmae• 
nets ekspeditionstempo 

s~igning. ~en kan åbnes ved at gøre stig
ningen mmdre og lukkes ved at gøre den 
større. Vinkle_n modellen stiger i, kan gøres 
større eller mmdre ved at ændre haleplanets 
indstillingsvinkel. Glidet trimmes så ved at 
flytte tyngdepunktet. Husk at tage hensyn 
til, at modellen vil lukke sin højre kurve 
når haleplanets vinkel gøres mindre og åbn~ 
den, når den gøres større. 

Skråtstillet haleplan er en meget effektiv 
og sædvanligvis ikke særlig kritisk måde til 
at få modellen til at kurve på, efter at mo
toren er stoppet. Det kræver imidlertid, at 
modellen opfylder visse krav m.h.t. til tyng
depunktet, der må ligge i den bagerste 
halvdel af plankorden. Jo nærmere bagkan
ten, jo bedre. I så fald vil jo nemlig hale
planet bære en ej.el af modellens samlede 
vægt. Men ved øget hastighed vil halepla
net bære forholdsvis mindre, og den drejen
de effekt fra haleplanet bliver derfor lige
ledes mindre. Derfor er dette et sikkert trim: 
Jo_ mere hastigheden øges, jo mere åben 
bliver kurven - i modsætning til effekten 
fra en kurveklap. Det kan være nødvendigt 
at forsyne modellen med en automatisk 
kurveklap, der slår ud et halvt sekund, før 
motoren stopper, hvis man ikke kan undgå 
stall i overgangen fra motorflyvning til gli
deflyvning. Denne løsning bør dog efter min 
mening såvidt muligt undgås, da kurveklap
pen er meget kritisk, og den må i hvert fald 
aldrig slå ud til samme side, som modellen 
kurver i stiget.« 

MM. 

Modelflyvernes repræsentantskabsmøde 
Modelflyveklubbernes årlige repræsen

tantskabsmøde finder sted søndag den 4. 
~arts kl. 1100 pli. Den ny Forsamlingsbyg
mng, Asylgade 0, Odense. Foruden de offi
cielle repræsentanter har også andre model
flyvemedlemmer adgang i det omfang plad-
sen tillader det. ' 

For at animere til stor deltagelse ligesom 
ifjor, bliver der inden mødet arrangeret 
ekspertforedrag om svævemodeller af Arne 
og Børge Hansen. 

Hvilke forslng, der vil komme til drøftel
se på selYe mødet, kunne ved redaktionens 
slutning endnu ikke siges, men det er i 
hvert fald klart, at modelflyverll.det vil stille 
forslag om, at man fortsætter med FLYV 
som medlemsblad, hvilket vil kræve en kon
tingentforhøjelse. 

Medlemmerne bør give deres mening her
om til kende over for deres repræsentanter, 
sll.ledes nt de er instrueret om, hvordan man 
ser pli. denne tanke. 

Pli. mødet uddeles som sædvanligt en ræk
ke pokaler, og der vil være spænding om, 
hYem der bliver den første indehaver af ini
tiativpokalen. 
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En hård oJDgang 
flyvedagskonkurrencer 

Mange havarier. - Kun få gennemførte 

Efter en længere årrække, hvor det må
ske har været koldt og ubehageligt, men i 
hvert fald helt pænt flyvevejr, så blev det 
både ubehageligt vejr at opholde sig i samt 
næsten umuligt flyvevejr til årets første 
større konkurrence, flyvedagskonkurrencerne, 
søndag den 11. februar. 

Nok skinnede solen nogle steder, og ter
mometret viste adskillige plusgrader, men 
en bagsideblæst på 25 knob i Odense og 
16 m/sek i Karup foruden skypumpen i 
Holstebro gjorde det til det hårdeste vejr, 
de fleste af de få heltemodige deltagere end
nu havde prøvet. Mange foretrak at blive 
hjemme. 

Bedst klarede hastighedsmodellerne sig. 
Poul Schiodt i Randers vandt med 165 km/t 
(ny årsrekord), fulgt af Leif 0. Mortensen 
og Karl Mollerup, Ålborg, med hhv. 138 og 
118 km/t. 

Kun enkelte fløj med gummi- og gas
motormodeller, men der indkom ikke brug
bare resultater, så de to pokaler får et 
hvileår. 

Mens Næstveds to deltagere i nordisk 
landskamp sparede deres modeller til denne 
vigtige opgave, gik Soren Bertelsen hen og 
vandt med 286 sek. (4 starter) KDA's van
drepokal for ekspertklassen i A2 . Thorkild 

Distriktsmøder 
Som et mellemspil mellem distriktsleder

modet i efteråret og repræsentantskabsmu
det den 4. marts har der været afholdt mø
der af modelflyveklubberne rundt om i lan
det. 

Den 16. december mødtes 3. distrikt i 
Odense og gennemgik resultaterne for di
striktsledermødet samt fastsatte flyvepro
grammet for det nye år. l\Ian enedes om i 
større grad at afholde fælles flyvning i Bel
dringe, ligesom der blev planlagt instruk
tørkursus og klubbesøg af distriktslederen. 

Den 21. januar deltog 15 klubber fra 1. 
og 2. distrikt i et lignende møde i Næstved. 
Her blev konkurrencerne fordelt på forskel
lige arrangører, man talte om gebyrer og 
præmier, propaganda, brændstofregler, ½D
klasse og organisation. I stedet for Poul 
RcM11111ssen, der flyttede fra 1. distrikt, blev 
Kjeld Frima11d, Jensen udpeget til distrikts
leder. 

25 mand fra 10 klubber deltog endelig 
den 28. jnnunr i et jysk distriktsmode i Vi
borg. Også her blev konkurrencerne fordelt, 
og tekniske og orgnnisntoriske enkeltheder 
lagt fast. Oprykningen fru begynder- til 
ekspertklnssen blev ikke uddebatteret, men 
blev ligesom flere emner på Sjælland hen
sat til nærmere behandling. l\Iedlemstilgnng, 
kontingentforhøjelse, instruktørkursus og 
danmurksrekorder vnr nndre punkter pi\ 
dagsordenen. 

Efter disse forberedende moder skulle der 
være lagt op til et frugtbart repr:csen tant
skabsmøde. 

Den nordiske landskamp 
Søndag den 11. marts finder den årlige 

nord_~e__!~1skull:!p for fritflyvende modeller 

Rasmussen, Gislev, havde 218 og Peder Due
holm 217 - han var en af de få, der klarede 
alle fem flyvninger. 

I begynderklassen løb en Vejlemand igen 
af med sejren: Peer Riber Larsen med 99 
sek. Nr 2 havde kun 23 sek. 

Der blev ikke anmeldt holdresultater, 
men 3 Næstved-folk fik skrabet ialt 412 sek 
sammen. 

I godt vejr havde sikkert langt over 100 
deltagere - ifølge rapporterne fra 10 klub
ber deltog 30. 

Imidlertid kom der nogle efternølere næ
ste dag, så vi kom op på 14 klubber og 42 
deltagere. 

Blandt dem var klub 116, hvor Erik Nien
stædt med gummimotormodel havde opnået 
237 og Niels Chr. Christensen med gas
motormodel fik 113 sek. Begge disse præ
stationer havde berettiget til en pokal, hvis 
de var kommet rettidigt ind. 

Lad os slutte med følgende kommentar 
fra :.Draken<, Det Kgl. Opfostringshus' 
modelflyveklub i Hellebæk: 

>Jens' maskine blev ødelagt i 1. periode. 
Ivans maskine klappede vingerne sammen 
i 2. periode. Ole fik sit haleplan knækket 
af vinden, inden han nåede startstedet. Men 
vi er alle stadig i godt humor.« 

sted på soen Svelle, ca 25 km øst for Oslo. 
Deltagerne bor på sveller, idet de indkvar
teres i en sovevogn ! 

l\Iens en del meldte sig i første omgang, 
kom der senere en del afbud, sil kun i .A2 
måtte modelflyverådet luve udtagelse. Man 
udtog Børge Hansen, der imidlertid efter in
spektion uf sit materiel måtte sende afbud,. 
sil holdet kom til at bestå af Poul Laurid,. 
sen, Erik Berg og G-. So1n111erlade. 

I C3 deltager Erik Nienstædt og Niels 
0hr. Christensen. 

I Dl flyver Niels ogsll foruden Finn Mor
tensen. 

• • 
Flere diplomer i 1961 

Af modelflyverådets llrsberetning for 1961 
vil det fremgå, at året kunne opvise flere 
danmnrksrekorder, årsrekorder, konkurrencer 
og diplomer end 1060. 

Der blev således udstedt ialt 225 diplomer 
mod 162 i 1960, og det er det højeste tul i 
mange år. Fremgangen koncentrerer sig om 
linestyringsdiplomerne og de kombinerede 
diplomer. Undersøger man, hvordan frem
gangen fordeler sig rent geografisk, viser det 
sig, nt tallene for de tre distrikter på øerne 
stort set er uændrede, og at det er jyderne, 
som hnr sknbt fremgangen. 

4. distrikt har således taget 49 dipomer 
mod 10 året forud, 5. distrikt 54 mod 37 og 
6. distrikt 52 mod 15. 

Klubmæssigt forer klub 612 i Esbjerg med 
30 diplomer (pudsigt nok har svæveflyve
klubben derovre også ligget i toppen på 
diplomområdet ifjor), mens 537 i Runders 
har 25 og 430 i Thisted ligeledes 25. 

HVOR MÅ VI FLYVE? 
Et indlæg fra læge H. HarpØth 
Det sidste nr. af bladet indeholdt en med

delelse om, at de radiostyrede modelfly ikke 
længere måtte flyve i Valby-purken. 

Dette gjorde selvsagt nogen ravage i vor 
lejr, fordi man netop her havde fundet et 
sted, der egnede sig til denne glimrende 
hobby, og som desuden var centralt belig
gende. 

Har man ret betænkt fra myndighedernes 
side, hvad dette betyder for mange? 

En myndighed i demokrati skulle jo netop 
fryde sig over, at voksne og unge i alle sam
fundsklasser slutter sig summen og morer 
sig på en god og sund måde i stedet for at 
sidde på værtshus eller hengive sig til værre 
sysler. 

En hel lang vinter bygger vi - vi mødes 
for at udveksle tanker og erfaringer. Og gen
nem det hele går den røde tråd, at vi glæder 
os til forllret, hvor vi kan flyve igen. Vi 
længes efter den tid. l\Iun får en masse dej
lige indtryk og i tilgift en bunke frisk luft. 

Og hvad nu??"! 
l\Iun ind prøve at finde et egnet sted for 

os. Landet kan dog ikke være bekendt ikke 
at være i stand til at sende repræsentanter 
til de internationale flyvestævner, som der 
findes mange af. 

Det er så let i dette land "at forbyde", 
men det nt finde en anden udvej, synes ikke 
at interessere i særlig grad. 

l\Ion ikke Aero-klubben nu skulle gll i 
gång med at hjælpe os ! Lud os håbe det! 

Hvad med den gamle Avedøre flyveplads? 
Kunne man lllne den nogle timer daglig, sA 
var stedet jo udmærket? 

Med venlig hilsen. 
Harald H arpøth. 

Nye regler for flyvende skalamodeller 
I en årrække bar vi kørt på nogle midler

tidige regler for flyvende skalamodeller til 
brug ved DM og andre konkurrencer. De bar 
begrænset deltagelsen til fritflyvende model
ler, og man må vel sige, at selv om der her 
været præsenteret enkelte fine modeller, så 
har deltagelsen ikke stået mål med den for
nemme Ellehammer-pokal, der er vandre
præmie i klassen. 

For nt drage andre grupper ind på om
rådet har modelflyverådet nu udarbejdet 
nogle nye midlertidige regler, der er udsendt 
til klubberne og iøvrigt kun rekvireres hos 
KDA. 

Efter disse kan man deltage med såvel 
fritflyvende som linestyrede og radiostyrede 
skalamodeller, men kun med en i hver kon
kurrence. Der er opstillet pointsskalaer, der 
skulle gøre det muligt at kombinere disse 
forskellige slags modeller i samme konkur
rence. 

For skulnlighed og bygning anvendes sam
me pointsskala, men ved flyvningen har de 
styrede modeller mulighed for points for sær
lige effekter og for landing, hvorfor deres 
start- og flyvepoints til gengæld er lavere. 

Fil fut i reglerne i klubben eller hos KD.A, 
og lad os se mange flere fine sk11l11modeller 
til DM! 

Firmapilot 
Privatflyver under videre uddannelse til 

navigatør, B + I, søger stilling som firma

pilot. Stort kendskab til radio, teknik 

og foto. Billet mrk. 12 modt. FLYV, 

Vesterbrogade 60, København V. 
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JOURNALER 

Luftfartøjs- og rejsejournal. .. kr. 17.50 

Motorjournal ............... kr. 10.00 

Propeljournal. .............. kr. 10 00 

Svæveplansjournal ........... kr. 14.00 

Flyvebog (for svæveflyvere) .. kr. 3.75 

Fds hos 

Konge'ig Dansk Aeroklub og 
FLYV's Forlag 

Vesterbrogade 60 . København V. 

• 0 * 

KZ 11 T sælges 
tilladt for kunstflyvning ca. 500 timer 

før eftersyn. LEAR radio, 6 kanaler, 2 flyve

dragter, 2 faldskærme. 

S AS- Flyveklub 
Københavns Lufthavn. 

Kastrup 

Baby 2 b til salg 
Vestjysks velholdte Baby er til salg. 
Flyet sælges med instrumenter og 
har gyldigt luftdygtighedsbevis. 

Henvendelse: 
AAGAARD MØBLER, VARDE 

TLF. VARDE 573. 

• * • 

Følgende brugte svævefly 
til salg, alle flyveklare: 

Czapla bis 10 

Super Futar 

Libelle Standard 

jaskolka 8 bis 

Nærmere oplysninger på adresse: 

K. K. LEHTOVAARA OY 
Håmeenlinna, 

Finland. 

Flyvnlngens ForsikrInger - Alle ForsikrInger 

A. JESSEN & CO.s Eftf. 
Assurandører 

N. Thomsen Otto Thomsen 

VESTERPORT 

Minerva 1112 

Luftfarfforsikringer 
af enhver art 

overtages af 

Dansk Pool 
for Luftfartforsikring 

Mlnerva 1841 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes af et
hvert forsikringsselskab, der er tilknyt
tet poolen, samt af SAS's billetkontorer. 

[CHAMPION] .·~ 
CKAMPID 

~~;..""; 
1!fl!li.l~ilt 
l!Hd!fllll!!!!!IIW' 
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Champion tændrør på lager til alle gængse Continental og Lycomlng motorer. 

Generalagent for Aircraft-tændrør i Danmark 

SCANAVIATION 
KØBENHAVNSLUFTHAVN . DRAGØR 

TELEFON DR 910• 

FLYVEMASKINER 

REDNINGSUDSTYR 

INSTRUMENTER 

G. Q. FALDSKÆRME 

LUFTFOTOGRAFIAPPARATER 

FL YVEMASKINELÆRRED 

HELIKOPTERE 

K. L.G. TÆNDRØR 

ILTAPPARATER 

ALFRED RAFFEL A/s - KØBENHAVN V 
VODROFFSVEJ _46 • LUNA 2343 

Westland Helikopter 

• 

~ 
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Lockheed's første helikopter 
Ved første øjekast ser Lockheed's nye heli

kopter ret konventionel ud, men den har et 
helt andet rotorsystem end det normalt an
vendte. Bladene sidder nemlig fast forankret 
til rotorhovedet, der igen er i fast forbindel
se med drivakselen og motoren. Under rota
tionen kan bladene derfor ikke ændre ind
faldsvinkel. Dette system anvendtes også på 
de første helikoptertyper, men blev senere 
forladt igen af tekniske årsager. Lockheed 
hævder, at den "stive" rotor giver større sta
bilitet og at deres helikopter kan flyves 
,,uden hænder", selv om den ikke er forsy
net med autopilot. Den skal også være så 
nem at flyve, at folk uden tidligere helikop
tererfaring har kunnet flyve den nye type 
efter kun en halv times instruktion på jor
den. 

Helikopteren er udviklet af Lockheeds af
deling i Californien og har fløjet siden no
vember 1959, men først nu har fabrikken 
frigivet oplysninger om den. Den har en 
Lycoming motor og vejer ca. 900 kg. Rotor
diameteren 1111druger 9,75 m, men derudover 
foreligger der ikke d11t11. 

Det nye luftfartøjsregister 
Som tidligere meddelt vil luftfartsdirek

toratet fremtidigt udsende et komplet regi
ster over danske fly hvert år, og i januar 
udkom den første udgave, der desværre ikke 
er helt så god som ventet. I de tidligere re
gistre var flyene opført efter luftdygtigheds
bevisernes løbenummer, men man er nu gået 
over til at opstille efter registreringsbeviser
nes løbenummer. Det mest praktiske ville 
formodentlig være at ordne flyene alfabe
tisk efter kendingsbogstaverne, som man 

-normalt gør det i udlandet. Så kunne man 
også lmve sparet det alfabetiske register. 

Typebetegnelserne er ikke altid helt i 
overensstemmelse med de almindeligt an
vendte, ligesom man uden skade kunne have 
været lidt mere konsekvent. F. eks. burde 
der have været anført typenavn ved alle 
Piper-fly. Den helt store forvirring hersker 
i rubrikken "fabrikationsnummer", hvor der 
for godt halvdelen af flyene er anført serie
betegnelse, marknummer ell. lign. I øvrigt 
har mllll af en eller anden grund udeladt 
denne rubrik i llfdelingen for svævefly ; til 
gengæld har man i visse tilfælde medtaget 
fabrikationsnummeret i typebetegnelsen. En
delig havde det måske været nyttigt med en 
rubrik, der llllgav luftdygtighedsbevisets 
gyldighedstid. 

Den i forrige nummer opgivne pris på 
3 sv. kr. for den tilsvarende svenske publi
kation er nu blevet forhøjet til 5 kr., men 
man får alligevel mere for pengene end her 
i llllldet, idet der er mere end dobbelt sil 
mange civile fly i Sverige, og desuden ud
sender svenskerne rettelsesblade hver må
ned. I Norge udkommer der en samlet for
tegnelse to gange årligt og rettelsesblade 
efter behov, hvilket i praksis vil sige hver 
anden mflned. Finnerne udgiver en komplet 
fortegnelse over motorfly hvert kvartal; den 
er delt i to dele, den ene alfabetisk efter 
kendingsbogstaver, mens den anden er op
delt efter ejere. Fortegnelsen over svævefly 
udkommer kun to gange årligt og omfatter 
kun "ejerafsnittet". Såvel i Norge som i 
Finland sendes fortegnelse gratis og porto
frit til interesserede. 

Man kan heller ikke undlade en sammen
ligning med "Officiel fortegnelse over dan
ske skibe". Den koster 15 kr., men til gen
gæld får mllll en trykt bog pil over 300 sider, 
der udover den egentlige skibsfortegnelse 
(med ,tekniske enkeltheder) også rummer 
flfldelister m. v. 

Kastrup-gæster i januar 
1/1 ankom F-BDRJ, en DC-4 fra TAI; 

2/1 LN-BWl\I, Cessn11 180, Norsk Essen
asfalt Co.; 4/1 0-130, 50017, USAF fra 
322nd Air Division, SE-CBL, Apache, AB 
Volvo fra Goteborg - VC-47D, 0-77204, 
USAF havde to lokalflyvninger 5/1, og en 
0-181, 42814, USAF var en VIP-transport. 

~ • • ' • ' ' 
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Lockheed'ø nye helikopter. 

SE-CKN, Apache, Nyge-Aero; 6/1 0-47, 
0-349560, USAF ; 7 / 1 startede Comanche, 
N 7766 P, ført af den unge svensker Olle 
Ringstrand på en leveringsflyvning fra USA, 
og som han selv fløj alene over Atlanter
havet og nu videre på sin sidste del af ru
ten til Dir. Ilnlstriim i Stockholm. 

9/1 C-47A, 0-100611 og 0-130, 60507, 
USAF. SAAB landede med deres flotte Ba
ron, SE-C'Pl\I (ex-D-IBAR), hvidmalet med 
lyseblå, sort og lysegrøn stribe langs krop
pen samt flouroscerende orange næse, vinge
tipper og stribe pil halefinnen; 10/1 R6D-
1Z, 128423, USN11vy og 0-130, 50026, 
USAF fra 322nd Air Division; 12/ 1 N 
6918 C, Super Constellntion L-1049 Il fra 
Flying Tiger Line, llllkom som fragter for 
at hente to trykkerimaskiner, og DC-3, LN
LMR landede, men nu i Trunsair-Sweden 
bemaling; 13/ 1 0-47, KN 645, RAF var 
en VIP-transport; 14/1 0-47, 0-51116, 
USAF. 

15/1 SE-CLW, Apache, Bolinder-1\Innk
tell, Eskilstun11, D-ILSI, Queen Air, fra det 
tyske firma Tr11vel11ir. KN 645 kom igen 
10/1 og havde lokalflyninger fra Kastrup 
i tre dage, bl.a. til Fornebn. Air France an
kom pil ruten som normalt med Caravelle, 
men det var med en af deres sidste nye, 
F-BJTE, som har bygget nr. 111, og BEA 
brugte på ruten i stedet for Cometen V11n
gu11rd, G-APEI. N930B, Qucen Air fra At
lantic Aviation. 17/ 1 brugte BEA på ruten 
deres egen udlånte Comet 4B, G-APZl\I -i 
Olympic Airways farver. SE-CKW, Apache, 
Forlagshuset Norden, l\folmo. 18/1 G
AGOB, York, Skyways. 

· 22/1 G-A.INL Bristol 170, Dan-Air. 24/1 
OH-VKB, DC-3, Kar-Air og som natfrugter 
ankom D-BORA, en Viking i Lufthausa 
bemaling, men lånt fra Flugdient. 25/1 VC-
47 A, 0-48005, USAF. 26/1 I-DIME, DC-
6B, Societ11 Aerea l\Iediterranea. På lern
ringsflyvning fra Fred. Olsen til Indian Air
lines mellemlandede Viscount 779, VT-DOH 
(ex-LN-FOI). 27/ 1 kom KLl\I på ruten som 
normalt med Electra, men det var PH-LLD 
malet i KLl\I's farver på den ene side og i 
Persian Air Service farver på den anden 
side af kroppen. 28/ 1 mellemlandede en 0-
47, D0-6, fra det finske luftvåben og en 
Beagle Terrier, G-ARNO, endnu tilhørende 
fabrikken, overnattede i en hangar i Ka
strup Syd. 29/1 VC-54G, 0-50480, USAF 
og atter en leveringsflyvning Viscount 779, 
VT-DOI (ex-LN-FOK). 

30/1 D-IGUS, Twin Bon11nz11, Battenfeld 
l\Iaschinenfabrik. 31/1 landede en Helio 
Courier med hjul- og skiunderstel, SE-COA 
fra S.A.AB. VC-47D, 0-349362, USAF. 

TYP ENVT 
Beagle-Wallis WA. 116-autogyroen skal 

leveres i tre prø,·eeksemplarer til den briti
ske hær i maj. Ilæren vil 11:fiprøve dem i 500 
flyvetimer. 

Oessna- T-37 jettræneren kan nu også for
synes med bevæbning i form af mnskinge
,·ærer, raketter og øvelsesbomber. 

1ll<:Donnell RF-110 er Ynlgt som taktisk 
rekognosceringsjager af det amerikanske fly
vevåben frem for en lignende udgave af F-
105 Thunderchief. RF-110 er en ny udgave 
af F-!H Phantom II, der for nylig har fløjet 
med 2580 km/t. 

Si.ko1·sky S-65 er en trafikhelikopter til 
!'i0--60 1mssagerer, som videreudvikles af 
S-64 krnnhelikopteren. S-65 skulle kunne 
være i brug i 1965. 

North .-lmerican X-15 måtte i januar ud
fore en nødlanding 300 km fra sin base, du 
motoren ikke ville tænde - det er første 
gang det er sket, og landingen foregik glat 
på en anden udtørret sø. Der findes invrigt 
nu tre fly uf typen. 

Jlawker P .1127's ene eksemplar blev øde
lagt i december. Piloten Bill Bedford havde 
håbet at kunne få den ned, men måtte lade 
sig skyde ud i meget lav højde. Årsagen er 
fastslået og ikke af principiel betydning for 
typen. 

Max Jlolste S11.per-Bro11.ssard har i første 
produktionseksemplar, der er bygget hos 
Nord, været i luften første gang den 29. 
januar. Produktionen vil hurtigt nå op på 
4 fly pr. måned. Fra i sommer skal typen 
bruges på Air Inter's indenrigsruter i Frank
rig. 

Piia.tus Turbo-Porter har fået fransk ty
pegodkendelsesbevis med brug af Astazou
motoren. 

llforane-Sa-ulnier llallye var pr første fe
bruar bygget i 50 eksemplarer og leveret til 
10 lande. Der produceres nu en pr arbejds
dag. 

Wassmer WA 22 Super-J(JIVelot har nu af
sluttet sine flyveprøver. Dette 15 m svæve
fly vil erstatte Javelot i produktion. Der 
bygges også en \ V 11ssmer \YA 23 med sam
me krop, men 18 m vinge, hvilket skulle øge 
glidetallet fra 30 til 36. 

SIP A. 251 Antilope med 560 hr Turbo
mec11 Astazou II turbinemotor er ved at 
være færdigbygget og ventes i luften her i 
foråret. 

Wassmer har til dato bygget 450 Jodel 
(D 112 og D 120), 12 Bebe Jodel, 30 Super 
IV og af svævefly 70 Jnvelot, 3 Bijave, 
50 AV 3(l og 40 152A. Produktionen er nu 
pr måned 2,5 Super IV, 5 Jodel, 1,5 .Tavelot 
og 4 ,BijaYes. 

Vickers Va1i_q11ard produktionen vil nu 
blive indstillet efter le,·ering af 20 til BEA 
og 23 til Trans-Canada Airlines. Det for
lyder, at Vickers har tabt 250 mill. kr. på 
denne typr. 

Coronado-Nyt 
Swissair fik sin første Conmir 990 Coro

nado den Hl. januar - fløjet non-stop fru 
New York til Ziirich på 6 t 44 min (970 
km/t). To til blev le\'eret i januar, mens de 
sidste to leveres i august. 

Det oplyses, at General Dynamics har for
pligtet sig til at betale Swissair 1½ million 
dollars pr fly, hvis præstationerne efter mo
difikation ikke svarer til de garanterede. 

Skoleflyrningen med typen begyndte på 
Arlanda sidst i januar, og i februar og 
marts indsætter Swissair typen på Syd
amerika og det fjerne og mellemste østen. 

De to, som SAS skal leje, ventedes lm•eret 
15. februar og 31. marts for efter en uges 
øvelsesflyvning i Californien at blive fløjet 
til Europa til udrustning i Ziirich, hvor 
vedligeholdelsen som bekendt også skal fore
gå, og til skoleflyvning i Arlanda før ind
sættelsen i SAS's sommertrafik. 
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-*-.KONGELIG DANSK AEROKLUB 
(DET KBL. DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB) 

Østerbrogade 40, København Ø, 
Telqoner: ØBro 29 og (ang. model- og 
svæveflyvninl!') ØBro 2¼9. 
Postkonto: 256.80. 
Telegramadresse, AEroclub, 
Kontor og bibliotek er åben mandag til fredag 
fra kl. 9-16. 
Formand: Landsretssagfører B. Moltke-Leth. 

MOTORFLYVERADBT 
Formand: Ingeniør Arne W. Kragels. 

SVÆVEFLYVERA.DET 
Formand: Ingeniør K.aj V. Pedersen. 

MODELFLYVERADET 
Formand: Bankass. Ole Meyer Larsen. 

DANSKE FLYVERE 
Formand: Generalmajor H. Pagh. 
Generalsekretær: Direktør August Jensen. 
Dansk Pool for Luftfartforsikrin11, 
Østergade 24, tlf. Mlnerva 1841. 

Flyvevåben-aften i 
KDA den 7. ds. 

Vintersæsonens sidste mødeaften fin
der sted torsdag den 7. marts kl. 1945 
i Borgernes Hus, Rosenborggade 1, Kø
benhavn. 

Kaptajn A. H. Dolleris fra trænings
kommandoen vil først fortælle lidt om 
»Flyvevåbnet idag« og viser derpå den 
nye farvefllm »Et spørgsmål om tillid«, 
der handler om pilot- og konstabelud
dannelsen. 

Derpå demonstrerer og gennemgår 
kaptajnen en jetpilots udstyr med fald
skærm, gummibåd, svømmevest o.s.v., 
og sluttelig vises en farvefilm fra den 
sidste våbendemonstration i Jægerspris. 

Der vil også blive lejlighed til at stille 
spørgsmål. 

Der er adgang for medlemmer af 
KDA af alle kategorier, og man er vel
komn-ilen til at tage en ledsager med. 

Generalsekretariatet 
På et i Kongelig Dansk Aeroklub afholdt 

mode har hovedbestyrelsen vedtaget ikke i 
ojeblikket at antage en ny generalsekretær 
i stedet for kaptajn 'John Foltmann, der -
som bekendt - på grund af alder har ønsket 
at fratræde pr. 1. april 1962, idet hoved
bestyrelsen først ønsker at overveje behovet 
for en eventuel ændring af KDA's organisa
tion. 

Hovedbestyrelsen har på samme møde 
vedtaget at anmode ingeniør Per W eishaupt 
om fra 1. april 1962 og indtil videre at 
varetage de funktioner, som kaptajn Folt
mann hidtil som generalsekretær har vare
taget. 

Mødeaftenen i febmar 
Det vnr en alsidig aften, KDA. bød pli 

den 5. februar. Først fortalte luftkaptajn 
Asmussen en række interessante ting om 
sine flyvninger til og pli Grønland samt 
videre over Atlanterhavet til USA. 

Dernæst viste vi den engelske film "High 
Encounter", som fortæller om en RAF-træ-
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ningstur med en Vickers Valiant fru Eng
land til Kapstaden med tankning i luften 
over Afrika. Vi følger flyY11ingen fra brie
fingen til landingen, og ikke mindst kon
takten med Valiant,tankeren var realistisk 
og spændende, fordi det i første omgang 
kneb med at få fut i tragten pli slangen. 

Civilingeniør Jorgen Florant gav derpå 
en masse oplysninger om de forskellige typer 
af jetmotorer og disses udvikling og kom 
ind på de forskellige betegnelser, der anven
des i England og USA. pli samme motor
typer. 

1/3 

7/3 
26/3 
27/3 

KALENDER 
Sidste frist for ansøgning om ud
veksling. 
Mødeaften i KDA.. 
Kegleaften i Danske Flyvere. 
"Kommunikation ved hjælp af 
satelitter" i DIF's flyvetekn. sek-
tion. 

24/4-8/5 Hannover-1\Iesse. 
24/5-3/6 Flyveudstilling i Turin. 
30/5-10/6 Light A.viation Show i Cannes. 

1/6-11/6 Int. Flyvemesse i Skovlunde. 
11/6 ILSY-stævue, Ypenburg (Iloll.). 

Motorflyvning 
8/4 Repræsentantskabsmøde. 

12-14/5 Rally i Odense. 
10-21/5 Internationalt rally, Tarbes (Fr.) 
24/5 Int. rally i 'l'urin (It.) 
26-27/5 Int. rally i Diepe (Fr.) 
26-27/5 Int. weekend i Konstanz (Ty.). 
2-3/6 Int. rally i La Banle (Fr.) 
9-10/6 Coupe Chullenge Madame Jaf

10/6 

11/6 

17/6 

16-17/6 
23-24/G 
17-19/6 
22-24/6 
23-24/6 
4-6/7 
30/6-1/7 

30/6-1/7 

13-15/7 
20-22/7 
21-22/7 
Sept. 
7-13/10 

feux-Tissot (Fr.) 
Tour A.crien de Lombardie, 
Milano. 
ISLY--stævne, Ypenburg (Hol
land). 
Flyvedagskonkurrencer 
(Ringsted). 
Int. rall.Y.i Aosta (It.). 
Int. rally i Vichy (Fr.). 
Int. rally i Porto (Portugal). 
Vestkystrally (Sverige). 
Rally i Savoie (Frankrig). 
Int. rally i Baden-Baden (Tysk!.). 
Int. rally pli Sicilen, Palermo 
(It.). 
Int. rally Basse-Normandie, Flers 
(Fr.). 
Int. rally i Pascarn (It.). 
l\Iercator-rally, Duisburg (Ty.). 
Dolomiter-rally, Tren to (It.). 
Rally i Østrig. 
Int. rally i Genes (It.). 

Svæveflyvning 
1/3 Flyvedagskonkurrencerne begyn

18/3 
der. 
Repræsentantskabsmøde 
(Kalundborg). 

14-23/4 Instruktorknrsus. 
5-20/5 Int. konk. i Dahlemer/Binz 

9-29/7 
31/10 
1-2/12 

(Ty.). 
Flyveskole og træningslejr. 
Flyvedagskonkurrencerne slutter. 
Klublederkursus (København). 

Modelflyvning 
4/3 Repræsentantskabsmøde (Odense). 

18/3 V1irkonkurrencer f. fritflyvende. 
1/4 V1irkonkurrencer f. linestyrede. 

15/4 V1irkonkurrencer f. radiostyrede. 
20/4 "\Yindypokalen (København). 
18-20/5 Dl\I for alle kategorier. 
31/5 Skræntflyvningskonk. (Thisted). 

3/6 Aviators jubilumstævne, Ålborg. 
.Juli Sommerlejr. 
26/8 Høstkonkurreneer f. linestyrede. 
9/9 Høstkonkurrencer f. fritflyvende. 

23/9 Høstkonkurrencer f. radiostyrede. 
30/9 Danalimkonkurrencen (Odense). 

7/10 Moseslaget (København). 
4/11 Jyllandsslag (Århus). 

31/12 Årsrekordåret slutter. 

For at erindre om, at det den 1. marts 
er sidste frist for ansøgninger til dette lirs 
udveksling af unge flyveinteresserede, beret
tede Bo lVerner Larsen fra Gentofte Model
flyveklub episoder fru oplevelserne i A.meri
lm sidste sommer. 

Og til slut kom "Rendezvous 90° South". 
en film fru det videnskabelige arbejde pli 
sydpolarlandct i det geofysiske år. Nok er 
det en hård tørn at være på en s1idan eks
pedition, men hvilken himmelvid forskel pli 
de vilkår, de første pionerer havde dernede 
for slet ikke så mange lir siden, og pli de nu
værende, hvor der opretholdes forbindelse 
hjem med de kæmpemæssige Lockheed C-130 
Hercules transportfly. Det var imponerende 
at se dem starte og lande på isen på deres 
solide skiunderstel. 

Nye personlige medlemmer: 
Fritz Neumann. 

Runde fødselsdage: 
l\Iaterielkontrollør R. Jørgensen, Ulrik 

Birchsalle 10, S. 60 lir den 14. marts. 
Direktør Wm. E. Berntsen, Frederikssund 

.Temstøberi, 50 lir den 25. marts. 
Kaptajn John Foltmann, Værnedams,·ej 

4 A., V. 70 lir den 26. marts. 
Afdelingsingeniør cand. polyt. Leif Prvtz, 

Ahlmanns alle 26, Hellerup, 65 år den 31. 
marts. 

Nye bøger i KDA's Bibliotek: 
·william Green: The Observer's book of 

AIRGR,lFT. 
"\Villiam Green: War Planes of the Seco11d 

World War, Vol 4. 
Edward J. Farley: U.S.~lnny Air Force 

Fi_qhte,· Planes. 
50 Moderne Sports- und Reiseflugze11ge. 

Vær rar at indbetale Deres kontingent 
Mange af de personlige medlemmer har 

forlængst betalt deres kontingent for 1962, 
men vi mangler endnu nogle stykker, og 
KDA. anmoder dem indtrængende om at ind
betale det nu. 

Vore udgifter, f. eks. til FLYV, er steget, 
og l'i skulle derfor geme være sikre pli, at 
De fortsætter som medlem, og det bliver vi 
ved modtagelse af kontingentet. 

Husk ansøgninger til udvekslings
rejserne 

Ved dette nummers udkomst udløber fri
sten for ansøgninger om at komme med pli 
KDA.'s udvekslingsrejser for unge flyve
interesserede til USA, Canada og Tyrkiet i 
sommer. Ilar du ikke indsendt din ansug
ning, må det gøres nii. De nærmere bestem
melser står i januar-nummeret. Blandt an
Rogerne udvælges et antal, der sknl til ud
tagelsesprøve i KDA sønclag <len 11. marts. 
h,·orefter spændingen hurtigt kan udløses. 

REDAKTlON 
Kongelig Dansk Aeroklub, Østerbrogade 40. 
København Ø. - Tif. ØBro 29 og 249. 
Ansvarsh. redaktør: Kaptajn John Foltmann, 
Væmedamsvej -i A, Kbh. V. - ru. EVa 129S. 
Redaktionssekretær: log. Per Welshaupt. 
Redaktionen af et nummer slutter den 10. I fore
gående måned. 
Eftertryk kun tilladt med kildeangivelse. 
EKSPEDITION 
Ejvind Christensen, Vesterbrogade 60, Kbh. V, 
Tlf. Central 13.404. - Postkonto 238.24. 
Abonnementspris: 15 kr. årlig. 
Rubrikannoncer: 1,20 ore pr. mm. 
Sidste indleveringsdato for annoncer: den 10. 
Alle henvendelser ang. adresseændringer rettes til 
ekspeditionen. 
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HVIS 
LEONARDO DA VINCI 

HAVDE 
LEVET 

I DAG~ 
ville han have nikket genkendende til den moderne helikopter. Allerede i begyndelsen af 1500-tal let eksperimenterede han 
med en maskine, der skulle give menneskene vinger. Selvfølgelig - kan man næsten sige - lykkedes hans eksperimenter 
ikke. Først da eksplosionsmotoren var konstrueret kom der skred i udviklingen. Fra første færd har ESSO været med til al 
hæve . flyvemaskinerne fra jorden. I de store laboratorier verden over arbejder videnskabsmændene intenst på at udvikle 
det brændstof, der skal bruges i motorerne til de flyvemaskiner, som skal sætte nye rekorder og bringe flyvningen endnu 
videre frem og op. 

AVIATION PRODUCJS 
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' DART • PROP-JET 
UP TO 

3,600 HOURS,. 

ROLLS-ROYCE AVON 
TURBO JET 

hold world record overhaul lives 
UP TO 

3,200 HOURS 
( times between overhauls) 

for prop-j~t, turbo jet and by-pass CONWAY 
jet engines in airline service. 

BY-PASS JET 
UP TO 

2,200 HOURS 

AERO ENGINES , MOTOR CARS , DIESEL AND PETROL ENGINES • ROCKET MOTORS • NUCLEAR PROPULSION 

Repræsentant for flyvemaskinemotorer: Civilingeniør Mogens Harttung Jens Ko/odsgade 1, København K 

EJVIND CHII ISTENSEN , KØIENHAYH V. 
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MI RAGE 111 · C. MACH 2,2 
, , , 

GENERALE AERONAUTIQUE MARCEL DASSAULT 

FRANCE 

Generalrepræsentant 

JØRGEN SCHIØTT 
Aktieselskab 



720B 

Boeing turbine-linere for 
Boeing familien af turbine-drevne rutemaskiner er bygget til 
med økonomisk fordel at betjene enhver rute fra nonstop trans
oceane linier på 8700 km til korte helikopter-hop. 

Medlemmerne af Boeing-familien er, som vist herover, fra øverst 
til nederst ~ Middel- til langdistance 707-120B, den nye kort
distance 727, 707-320B Interkontinental, middeldistance maski
nerne 720 og 720B og Boeing-Vertol 107 h'!likopteren. B-model
lerne er drevet af turbofan motorer. 

Luftfartsselskaber, der beflyver forskellige ruter, kan fra en en
kelt kilde anskaffe turbineudstyr, der imødekommer kravene 

707-120B 

720 

enhver rute fra 5 til 8700 km 
om speciel ydeevne og passager/last kapacitet til disse ruter. 
Fordelene, der er noget enestående for Boeing familien af jet
linere, er mange, deriblandt en betydelig besparelse gennem 
muligheden for udskiftning af komponenter og systemer med 
deraf følgende inventar- og reservedels-økonomi og nedsatte 
trænings- og vedligeholdelsesomkostninger. 

Men endnu vigtigere er det, at Boeing jetlinerne har demon
streret en enestående pålidelighed og passager-tække ved mere 
end 775.000.000 kilometers kommerciel flyvning. Disse er nogle 
af grundene til, at flere luftfartsselskaber har bestilt - og gen
bestilt - flere jetlinere end fra nogen anden flyvemaskinfabrik. 

BOEING 
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.. . . . i 
\: \ -- .. . - . , ... .. 

var med fra starten 
Ved halvtredsårs-jubilæet ønsker ESSO 

Det Danske Flyvevåben hjerteligt til lykke og 

mindes med stolthed, at også hærens 

allerførste B & S Monoplan fløj på D.D. P.A. 

benzin - som det dengang hed - da det 

lettede fra Kløvermarken. 

DAN S K E S S O A/s 

.' 

-
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17 luftfartsselskaber 
har besluttet at yde passagererne på deres 
ruter maximum komfort og fart. Til dette 
formål har de anskaffet ))Caravellen«, det ide
elle luftfartøj til korte og mellemlange ruter. 

SU D-AVIATION 
37, Boulevard de Montmorency, Paris 16e - Tel: BAG. 84-00 
SUD-AVIATION CORP., 500 Fifth Av., New York 36, N.Y., U.S.A. 

CARAVELLE - lndreg. varemærke 
SUD-AVIATION 
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PÅLIDELIGE DÆK 
TIL VORE DAGES 
JET-MASKINER 

~~ A 
' ,, 

DER ER FLERE, DER STARTER OG LANDER PÅ GOODYEAR 
DÆK, HJUL OG BREMSER, END PÅ NOGET ANDET MÆRKE 



Offlclelt organ for 

KONGELIG DANSK AEROKLUB og DANSKE FLYVERE 
Nordens ældste og førende tidsskrift for flyvning 

Nr. 4 April 1962 35. lirgang 

FORORD 
Af chefen for flyvevåhnet, generalløjtnant K. Rømherg 

DET er i år 50 år siden, flyvningen til 
~ militære formål blev taget op inden 

for dansk forsvar. Efter at nogle få frivillige 
officerer fra henholdsvis Hæren og Marinen 
havde været afgivet til uddannelse ved en 
civil flyveskole, fik i 1912 Marinen og Hæ
ren med kort mellemrum hver sit første fly 
til rådighed som ejendom. Herefter påbe
gyndtes samme år under forsvaret selv flyve
uddannelse og fortsat træning af militære 
flyvere. Det var en første beskeden og med 
vore øjne ejendommelig flyvevirksomhed, 
som, omend famlende og primitiv, dog var 
indledningen til den militære flyvning igen
nem de følgende 50 år indtil nu. 

Fra den tid for et halvt hundrede år siden 
er der registreret adskillige datoer, som hver 
for sig ud fra forskellig betragtning kan be
tegnes som dagen for den militære flyvnings 
begyndelse herhjemme. Uanset hvilken dato 
man vil hæfte sig ved, står det i hvert fald 
fast, at 1962 er 50-året for den egentlige 
militære flyvnings første begyndelse i Dan
mark. 

Det fortjener at nævnes, at mænd om
kring det daværende "Danske Aeronautiske 
Selskab" og ikke mindst en udbredt in
teresse og støtte fra civil side i høj grad vir
kede ansporende i starten. Måtte dansk flyv
ning altid finde en lignende interesse og 
støtte i vort folk. 

Selv om den militære flyvnings første år 
er ved at fortone sig i en sløret historisk 
fortid - trods det korte åremål det drejer 
sig om - er dog den tids vilkår for flyvnin
gens udøvere tilstrækkelig velkendte til at 
forundre senere flyvergenerationer. Skrøbe
lige "apparater", svage og teknisk ufuld
komne motorer, næsten total mangel på 
kendskab til aerodynamiske love og udtalt 
afhængighed af vejr og vind kendetegnede 
de første år. 

Som de første militære flyvere måtte sav
ne den sikre viden om flyvningens hele væ
sen, som vi nu har, kunne de heller ikke 

have nogen sikker forudviden om den fak
tiske senere udvikling af flyvningen, der i 
dag for os er en simpel historisk kendsger
ning. 

Der er derfor al god grund til ved dette 
50-år for dansk flyvning at yde en hyldest 
til disse pionerer, der forenede fremsyn og 
en fast tro på flyvningens store fremtidsmu
ligheder med det særlige mandsmod, der 
skulle til for personligt at give sig i kast med 
alt det ukendte og usikre ved flyvningen 
dengang, som de så mange gange fik bevis 
for skete med livet som indsats. 

Andetsteds i dette specialnummer af 
FLYV er der givet en fremstilling af den 
videre udvikling af dansk militærflyvning og 
fremdraget begivenheder, bedrifter og navne 
på personer fra disse år, som med anledning 
af de nu forløbne 50 år fortjener at nævnes. 

På dette sted vil jeg derfor hellere lade 
tankeri gå til alle de mange, som gennem 
årene, hver på sin måde, i kraft af deres 
virke i kortere eller længere tid har ydet 
deres større eller mindre bidrag til at bringe 
vor militær flyvning frem. Alle har de med
virket i den fortsatte udvikling af militær
flyvningen gennem årene og bidraget til den 
stadig øgede sum af erfaringer og inspira
tioner, som vort Flyvevåben støtter sig på 
den dag i dag. 

Dansk militærflyvning har ved siden af sit 
egentlige formål indirekte haft betydning på 

anden måde, nemlig som en væsentlig, må
ske afgørende forudsætning for dansk civil
luftfarts parallelle udvikling. Fra mil,itær 
side har man i hvert fald i personel hen
seende vist god vilje til efter evne at yde sit 
bidrag med flyvende og teknisk personel til 
civilluftfarten og med glæde fulgt de resul
tater, der er opnået på civilflyvningens om
råde. 

Det kan vist med gJd ret vurderes, at 
dansk flyvning, militær såvel som civil, har 
erhvervet et omdømme udadtil som "second 
to none", et resultat som har sit første ud
spring for et halvt hundredår siden, og som 
alle danske har grund til at føle en vis stolt
hed over. 

Hele denne udvikling indtil i dag har kun 
været mulig, fordi alle senere flyvergenera
tioner har haft den samme ånd og indstil
ling som de første danske flyvepionerer. 
Danske flyvere har gennem årene haft drif
ten til at tage stadig mere krævende og bog
stavelig mere "vidtflyvende" opgaver op 
samt i udtalt grad besiddet typiske danske 
karaktertræk- og anlæg som egnet forud
sætning for en førsteklasses flyvestandard: 
samvittighedsfuldhed, målbevidsthed, rolig 
omtanke og pålidelighed. Mange bedrifter 
og landvindinger for dansk flyvning igen
nem årene under såvel hjemlige som fjerne 
himmelstrøg, under både arktiske og tropi
ske forhold, vidner herom. 

Det har i alle disse år ikke manglet på 
dristighed og virketrang. Som i den første 
pionertid har indsatsen i dansk flyvning 
gennem alle de senere 50 år måttet kræve 
sin pris i menneskeliv, - lykkeligvis i afta
gende grad efterhånden som vi i stigende 
grad mestrede flyvningens problemer og sær
lige krav. Lad os i dette 50-år for dansk 
militærflyvning særlig mindes de flyvere og 
besætningsmedlemmer, der faldt på vejen 
under dansk flyvnings fremgang til, hvor vi 
står i dag. 

K. Ramberg, 
Chef for Flyvevåbnet. 
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Den Dlilitære flyvnings organisation 
indtil 1940 

Dø hær og marine havde særskilte flyverstyrker 

Forsvarslovene af 1909 kunne af gode 
grunde ikke indeholde noget om orga

nisation af militære flyverstyrker, for på 
det tidspunkt var der kun få, der regnede 
flyvningen for andet end en modepræget 
sportsgrille. Organisationen bag den mili
tære flyvning var derfor temmelig løs i den 
første halve snes år, og det er overhovedet 
vanskeligt at fastslå, hvornår dansk militær
flyvning egentlig tog sin begyndelse. 

Marineflyvningen 
Marinens Flyvevæsen regnede den 14. de

cember 1911 som sin stiftelsesdag, idet ma
rineministeriet da beordrede nogle søoffice
rer til at indtræde som elever på en privat 

PremlerlpJt
nant 
J, B. Uulng, 
hærens fØrate 
flyver og fØnte 
leder af flyve-
1kolen. 

flyveskole. Hærens Flyvertropper regnede 
derimod med 2. juli 1912, idet krigsmini
steriet den dag bemyndigede generalstaben 
til med tak at modtage det såkaldte B & S 
monoplan som gave fra daværende kaptajn 
T. Grut. Havde Hærens Flyvertropper an
vendt samme ræsonnement som marinen, 
kunne man have ført sin historie tilbage til 
november 1911, da premierløjtnant Joh. B. 
Ussing blev beordret til at indtræde som 
elev på ovennævnte flyveskole. Imidlertid 
fik marinen sit første fly før hæren, idet 
:,Glenten< var blevet taget i regnskab ved 
orlogsværftets bådeværft den 25. marts 
1912, mens hæren først overtog B & S mo
noplanet den 25. juli s. å. 

Kaptajn 
H. C, Ullldtz, 
spvæmeta f Pr
ste flyver og 
tllaynafprende 
med uddan
nelsen. 

Undervisningen af marinens første flyve
elever var administrativt underlagt chefen 
for :,Den flydende Defension<, og som til
synsførende udpegedes premierløjtnant H. C. 
Ullidtz, medstifter af Kongelig Dansk Aero
klub. Allerede den 10. oktober 1912 over
gik flymingen ved marinen til chefen for 
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flådens stab. Denne ordning varede til 20. 
april 1915, da marineflyvningen henlagdes 
under ubådsvæsenet, idet chefen for ubåds
stationen også udnævntes til chef for den 
nyoprettede flyvebådsstation. I forbindelse 
med et chefskifte skete der den 13. dec. 
1917 en mindre ændring, idet der nu op
rettedes en :,Undervands- og Flyvebaads
deling«. Ingen af cheferne for de her nævn
te organer var flyvere, og den daglige le
delse af flyvningen var betroet forskellige 
unge søofficerer. Efter Ullidtz blev premier
løjtnant A. Hoeck den 14. april 1914 udpe
get som leder af marineflyvningen, men 
han omkom ved en flyveulykke allerede den 
27. juli 1915, og i hans sted udnævntes pre
mierløjtnant W. Laub (senere havnedirektør 
i København), der igen afløstes af premier
løjtnant Asger Grandjean den 22. marts 
1918. 

I henhold til søværnsloven af 7. august 
1922 blev :,Søværnets Flyvevæsen« officielt 
oprettet den 15. september 1923. Daværen
de kaptajn, senere kommandør Asger Grand
jean var selvskreven til at overtage posten 
som chef, en post han beklædte indtil 1941, 
da han afløstes af kommandør Poul Scheibel. 
Efter at der var indført landbasede jagere 
i 1926, fandt man det hensigtsmæssigt at 
inddele flyene i taktiske enheder, og der 
blev da formeret 1. Luftflotille med recog
nosceringsfly og 2. Luftflotille med jagere. 
Denne organisation ændredes ikke ved de 
senere forsvarslove. 

Kommandør 
Asger Grand
lean, leder af 
•pvæmets 
llyvevæaen fra 
1918 tll 1941, 

Udviklingen l hæren 

Den skrivelse af 2. juli 1912, hvori krigs
ministeriet bemyndigede generalstaben til 
at modtage B & S monoplanet, indeholdt 
også retningslinier for den fremtidige flyv
ning ved hæren. Premierløjtnant Ussing 
skulle fortsætte sin uddannelse til >aero
planflyver<, og efter nærmere bestemmc;lse 
kunne også enkelte andre officerer uddan
nes i denne tjeneste. Den derved oprettede 
>Hærens Flyveskole< (navnet forekom iøv
rigt ikke i skrivelsen) var dog til at begynde 
med af yderst beskedent omfang, idet den 
kun bestod af Ussing som leder og den ci
vile værkfører Peter Nielsen, der var lærer 
og mekaniker. Den blev organisatorisk hen
lagt under generalstabens fæstningssektion, 
hvis chef, kaptajn 0. Holm-Jørgensen, til
lige blev kommandør for Hærens Flyveskole. 
Ussing fortsatte dog som daglig leder, ind-

til han trådte uden for nummer, hvorefter 
han den 8. november 1916 afløstes af pre
mierløjtnant J. Hammelev. Hans virke blev 
kun kort, idet han omkom ved en flyve
ulykke den 22. juni 1917, hvorefter den le
gendariske »Cowboy<, premierløjtnant M. 
H. Kofoed-Jensen, blev øvelsesleder. 

Obent 
J, P. Kooh, 
leder af hærens 
flyvning fra 
1917 tll 1928. 

I 1913 havde man syslet med planer om 
at oprette et >lufttjenestekompagni« ved 
ingeniørregimentet, men de blev desværre 
ikke til noget. En organisatorisk ændring 
fandt først sted i 1917, da daværende kap
tajn 7. P. Koch den 18. oktober modtog ud
nævnelse til :,Leder af Hærens Flyvertjene
ste og Chef for Hærens Flyveskole«. En lov
fæstet ordning af militærflyvningen fik man 
imidlertid ikke før ved hærloven af 1922, i 
henhold til hvilken :,Flyverkorpset< blev op
rettet den 1. februar 1923. Korpset, hvis 
første chef blev senere oberst Koch, var 
iøvrigt af yderst beskedent omfang, idet bud
gettet kun tillod opretholdelsen af ganske 
få fly, svarende til godt en eskadrille. Af 
afdelinger under korpset fandtes kun Flyve
skolen, der oprettedes 16. oktober 1923. 
Den 1. april 1924 blev tøjhusets flyvema
skineværksted på Kløvermarken overfort til 
Flyverkorpset under navnet Flyverkorpsets 
Værksteder. Efter oberst Kochs død den 13. 
januar 1928 fungerede kaptajn H. 0. Han
sen som kommandør over Flyverkorpset ind
til den 1. maj 1931, da oberstløjtnant C. 
Førslev blev udnævnt til chef. 

Til trods for at hærloven af 1932 med
førte en kraftig reduktion af hærens enhe
der, betød den også en kraftig udvidelse af 
Flyverkorpset, der skiftede navn til >Hæ
rens Flyvertropper<. De skulle bestå af to 
flyverafdelinger med ialt fem eskadriller, en 
teknisk tjeneste, en flyveskole (med meka
nikerskole) og værksteder, ligesom ballon
parken nu blev henlagt under flyvertrop
perne. Loven trådte i kraft den 1. novem
ber 1932, men på grund af mangelen på 
materiel måtte man foreløbig nøjes med at 
oprette Sjællandske Flyverafdeling med tre 
eskadriller, 1\Y"oraf 1. Esk. blev jagereska
drille, 2. og 3. Esk. recognosceringseskadril
ler. Hertil kom den 1. august 1935 5. Esk., 
også en recognosceringseskadrille. 



OenerallØJtnant 
C. Fprslev, ohef 
for hærens 
flyvertropper 
fra 1931 og for 
flyvevåbnet fra 
1950 tit 1955. 

Ha-:rloven af 1937 havde efter sigende det 
formål at gøre ha-:ren mere tidssvarende, 
men ikke desto mindre var flyvertropperne 
den eneste af ha-:rens enheder, der fik sit 
budget nedsat! Flyvertropperne måtte re
duceres til fire dva-:rgeskadriller, og 4. Esk. 
blev derfor aldrig til andet end en forsta-:rk
ningseskadrille, der kun eksisterede på pa
piret. Den allerede i 1932-ordningen plan
lagte Jy.ke Flyverafdeling blev omsider for
meret 1. oktober 1937; under den henlagdes 
2. og 5. Esk. I forbindelse med udskiftning 
af 2. Eskadrilles materiel blev den omdan
net til jagereskadrille i efteråret 1939. 

Både Ha-:rens Flyvertropper og Søva-:rnets 
Flyveva-:sen indtog en yderst reserveret hold
ning overfor spørgsmålet om et enhedsflyve
våben. De var begge opbygget som hja-:lpe
våben for de respektive va-:rn, og da mid
lerne ikke tillod opretholdelse af bomber
styrker eller jagerstyrker til egentligt luft
forsvar af dansk territorium, ville der på 
det grundlag na-:ppe va-:re vundet meget ved 
en sammenslutning. Dermed va-:re ikke sagt, 
at samarbejdet mellem de to flyvevåben 
ikke kunne have va-:ret noget større, f. eks. 
på det uddannelsesma-:ssige og tekniske om-
råde. H. K. 

Galt med motorerne 
Det var galt med motorerne ved slutninsen 

af den første verdenskrig. Mauricens Renault 
motor var forholdsvis robust og driftssikker, 
hvilket bl. a . fremgår af havariprotokollerne. 
Deri står f. eks., at Renault motor nr. 2 
på godt og vel eet år, fra 26. maj 1917 til 
23. juli 1918, havde gået 207 timer 53 mi
nutter, og i denne periode havde flyvningen 
måttet afbrydes i 13 tilfa-:lde, fordi der hav
de va-:ret noget i vejen med motoren. D.v.s. 
den gennemsnitlig havde va-:ret i drift 16 ti
mer mellem hvert eftersyn. 

Helt• anderledes var det med de roterende 
motorer: 80 hk Gnome, 80-100 hk Thulin-le 
Rhone og 100 hk Gnome. De anvendtes i 
typerne Henry Fannan, S1idertelje, N & W 
samt Vickers. De var helt umulige. De svig
tede for et godt ord. Havariprotokollerne 
siger eksempelvis herom: 

Thulin/le Rhone motor nr. 18 var i tids
rummet fra 11/6 1917 til 27 /5 1918 i drift 
i tilsammen 4 timer 45 minutter. I denne 
periode måtte flyvningen ~rydes 6 gange 
på grund af motorvanskeligheder, og hver 
gang måtte motoren til hovedeftersyn på 
Tøjhusva-:rkstederne. D.v.s. at den gik gen• 
nemsnitlig 4 7 minutter mellem hvert hoved
eftersyn. 

Thulin/le Rhone motor nr. 29 var fra den 
15. juni 1917 til den 3. april 1918 i drift 
i 12 timer 40 minutter. I denne periode 
måtte flyvningen afbrydes 15 gange på 
grund af motorvanskeligheder, og motoren 
måtte 4 gange tages ud og sendes på va-:rk
sted. 
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En lntereuant og Ikke fitr offentllggJort 1tatl1tlk over antallet flyvetimer gennem Arene for hæren og 
apvæmet Indtil 9. april 1940, 

I forhold til de to førna-:vnte var motor 
nummer 30 stolt kørende, fordi den nåede 
helt op på gennemsnitlig driftstid af 1 time 
36 minutter mellem hvert ufrivilligt motor
stop (svarende til en flyvestra-:kning på ca. 
150 km). 

Hvis motorerne ikke havde va-:ret bedre 
idag, og såfremt antallet af ufrivillige mo
torstop var lige så hyppige som i 1917/18, 
ville det svare til, at maskinerne på luft
ruten København- Paris måtte nødlande 3-4 
gange på turen til Paris og 3-4 gange på 
turen hjem fra Paris hver dag hele året 
rundt. 

De mange ufrivilige motorstop gik selv
følgelig ud over både materiel og personel, 
og efter en periode med sa-:rlig mange al
vorlige havarier nedsatte forsvarsministeriet 
den 30. juni 1918 et udvalg, som bl. a . fik 
til opgave at undersøge materiellets beskaf
fenhed. Udvalgets formand var professor H. 
I. Hannover, direktør for polyteknisk la-:rean-

stalt i København. Indenfor udvalget blev 
der nedsat et sna-:vrere arbejdsudvalg, som 
bestod af professorerne H. I. Hannover og 
E. Thaulow samt ingeniør, cand. polyt. 
E. Falck, der imidlertid var usagkyndige på 
flyvningens område, hvilket også kom til at 
pra-:ge dets arbejde. 

Det første resultat af udvalgets arbejde, 
som flyverne fik at ma-:rke, var et totalfor
bud mod al flyvning. Ha-:rens Flyveskole 
havde pr. 31. marts 1919 30 flyvemaskiner. 
Senere blev der givet tilladelse til flyvning 
med 4 Mauricer, 1 Caudron og 1 Morane 
Saulnier. 

Det, der var i vejen, var simpelt hen den 
omsta-:ndighed, at motorerne var dårlige, og 
det skyldtes, at de var købt under krigen, 
hvor det var umuligt at fremskaffe første
klasses motorer. 

Et andet resultat af udvalgets arbejde 
var, at de fleste af ha-:rens flyvere blev sendt 
til uddannelse i Frankrig og Italien. 
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SØVÆRNETS FLY FRA 1911 TIL 1940 
Mørinen brugte såvel flyvebåde som pontonfly og løndflyvemøskiner 

Af Høns Kofoed 

Indtil den tyske besættelse satte en forelø
big stopper for dansk militærflyvning, 

havde der ved Søværnets Flyvevæsen og 
Hærens Flyvertropper været anvendt mere 
end 50 forskellige flytyper. Den begrænsede 
plads, der her er til rådighed, nødvendiggør 
derfor en ret summarisk gennemgang af ma
terielanskaffelserne, ligesom tekniske data 
m. v. må søges andetsteds. Da de to flyve
våben foretog selvstændige materielanskaf
felser, vil det være naturligt at behandle 
dem hver for sig. 

Grunden til at marinen behandles først, 
er den simple, at marinen fik sit forste fly 
et par måneder før hæren. Det var en dansk
bygget Henri Farman kopi, der blev skæn
ket til marinen af generalkonsul V. Ludvig
sen, en af medstifterne af Det kgl. danske 
aeronautiske Selskab (nu Kongelig Dansk 
Aeroklub). Det var naturligvis en gestus, 
der fortjener al mulig honnør, men det må 
dog konstateres, at flyet var uden militær 
værdi og kun egnet til øvelsesbrug. Også de 
første operative fly fik man foræret; det 
var to Donnet-Leveque flyvebåde, >Maagen« 
og >Ternen«, der blev købt i Frankrig for 
im~amlede midler. De anvendtes både til 
skoling og til recognoscering, men var ikke 
helt tilfredsstillende hvorfor >Ternen« i 
1914 gennemgik en gennemgribende ombyg
ning på Orlogsværftet under ledelse af nu
værende direktør for Helsingør Skibsværft, 
dr. techn. H. P. Christensen. Den fik helt 
nye vinger med større areal og andet profil, 
ligesom også sideflyderne blev omkon
strueret. 

Mågen 16, en 0. V. flyvebåd med 100 hk Curtløs motor fra december 1916. Orlogsværfteta serie af dan•k• 
byggede flyvebåde dannede hovedstammen i marinens materiel under den fprste verdenskrig, 

Typerne under den første verdenskrig 

Ved 1. verdenskrigs udbrud havde ma
rinen kun de to nævnte flyvebåde, hvoraf 
den ene oven i kobet havarerede senere på 
året. Takket være de erfaringer, man havde 
indvundet ved ombygningen af >Ternen«, 
vovede orlogsværftet sig imidlertid i lag 
med bygning af flyvebåde af egen konstruk
tion, og allerede 2. juledag 1914 kunne den 
første foretage sin jomfruflyvning. Denne 
type, der senere benævntes F. B. II, havde 

samme vinger som anvendt ved ombygnin
gen af >Ternen«, men helt ny skrogform 
med besætningen anbragt i tandem. lait 
blev der bygget otte af denne type, der an
vendtes både til recognoscering og skoling. 

F.B. II var forsynet med en 80 hk motor, 
men i den lidt større F.B. III gik man op 
til 100 hk. Der blev bygget 10 af denne 
type, der hovedsagelig anvendtes til recog
noscering, idet den i modsætning til F.B. II 
var bevæbnet, nemlig med et 8 mm »rekyl
gevær«, som man sagde dengang, og to eller 
fire 9 kg bomber. Bomberne var anbragt i 
lodret stilling i såkaldte bomberør i flyve
bådens skrog. 

Forsøg med at montere en 150 hk og se
nere en 200 hk motor i de ret spinkle O.V. 
flyvebåde faldt ikke særlig heldigt ud på 
grund af rystelser fra motoren, og ingen af 
de tre F.B. IV fik derfor nogen lang levetid. 

Under krigen blev adskillige tyske og en
gelske fly interneret i Danmark, deriblandt 
et pontonfly af typen Friedrichshafen F.F. 

Der rykkes ud til flyvning med Donnet-Leveque-flyvebåden fra 1913, Den havde en 80 hk roterende 
Gnome-motor, 
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29. For at kunne sammenligne orlogsværf
tets flyvebådskonstruktioner med et moderne 
udenlandsk fly, der tjente samme formål, 
byggede orlogsværftet en kopi af denne 
F.F. 29. Sammenligningen faldt, hvad præ
stationer angår, absolut ud til fordel for 
O.V.-flyvebådene, idet det tyske fly trods en 
stærkere motor ( 120 hk) havde lidt mindre 
hastighed og væsentlig ringere stigeegenska
ber. Derimod var pontonflyet mere sødygtigt 
end de små flyvebåde, hvad der bevirkede, 
at orlogsværftet gik over til bygning af pon
tonfly til recognoscering. De fire H.B. I blev 
dog efter et par års tjeneste forsynet med 
dobbeltstyring og anvendt som skolefly. 

Efter krigen 
Som recognosceringsfly blev de afløst af 

de tyske Friedrichshafen F.F. 49 og Hansa
Brandenburg W. 29. Af den første type 
blev der købt fem i Tyskland i 1919 for 
penge, der var stillet til rådighed af mini
steriet for offentlige arbejder. De· blev nem
lig benyttet til en luftpostrute mellem Kø
benhavn og Stege i sommeren 1919, og efter 
at dette forsøg var forbi, forblev de i mari
nens besiddelse. >Frcderikshavnernec an
vendtes mest til fiskeriinspektion, målslæb
ning o. I., mens man til den operative flyv
ning anvendte Hansa-Brandenburg W. 29 
(dansk betegnelse H.M. I), der var hur
tigere. Den første H.M. I blev købt i juli 
1919 af en tysk kaptajnløjtnant, der for
mentlig havde hugget den i Tyskland, og 
med den som model blev der bygget 15 på 
orlogsværftet. 

Orlogsværftets sidste produkt af egen 
konstruktion var F.B. V, en tosædet flyve
båd specielt konstrueret til skolebrug. De 
tre flyvebåde blev imidlertid kun brugt 
lidt, idet marinen i 1921 vendte tilbage til 
gnmdlæggende flyveruddannelse på landfly. 

Landfly til skoling og jagere 
Til dette formål blev der fra de engelske 

overskudslagre anskaffet seks Avro 504K. 



I 1925 købte man et eksemplar af den for
bedrede Avro 504N (stærkere motor, nyt 
understel), hvorefter orlogsværftet byggede 
tre fly af denne type og ombyggede to Avro 
504K til N-standard. 

Med anskaffelse af Hawker Dankok jage
ren i 1926 gik et længe næret ønske i op
fyldelse, nemlig ønsket om at kunne sikre 
flådens ankerpladser mod luftangreb. Der 
blev leveret tre fra Hawker og bygget 12 på 
orlogsværftet. Motoren i Dankok var den 
14-cylindrede dobbeltrækkede luftkølede 
stjernemotor Armstrong Siddeley Jaguar, 
der i en lang årrække var standardmotor i 
Marinens Flyvevæsen. Reservedelsproblemet 
blev yderligere simplificeret ved, at den mo
tor, der anvendtes i skoleflyene Avro 504N 
og Tutor, nemlig Armstrong-Siddeley Lynx, 
i virkeligheden var en halv Jaguar. 

En H,M.I. eller Han•a-Brandenburg W. 29 fra 1918. Orlogsværftet byggede en aerle af denne type, 

Selv om recognosceringsflyene kunne med
føre bomber, var bombelasten af en så ringe 
størrelse, at den nærmest må betragtes som 

Napier Lion, som Southampton normalt var 
forsynet med, men da Jaguar motoren ikke 
var så kraftig som Lion, måtte Nanok have 
tre Jaguar'er. Det lykkedes alligevel ikke at 
tilfredsstille de meget strenge kontraktkrav, 
specielt hvad angår tophøjde og stigeevne, 

Hawker-Dankok-Jageren, aom man begyndte at an1kaffe I 192&, og 10m blev anvendt til midt I trediverne, 
Den 1e• her I 1934 foran en telthangar, 10m supplerede den fa•te hangar pl 

Luftmarlneatatlon Rlng• ted, 

illusorisk. I 1926 bestilte marinen derfor et 
torpedo- og bombefly i England, Super
marine Nanok, der var en udvikling af den 
bekendte tomotorede flyvebåd Southampton. 
Marinen ønskede imidlertid at anvende 
Jaguar motorer og ikke de vædskekølede 

hvorfor modtagelse blev nægtet. Medvirken
de til at marinen ønskede at blive løst fra 
kontrakten var vel også erkendelsen af, at 
et enmotoret fly ville være mere manøvre
dygtigt end den ret store Nanok, ligesom 
man for de samme penge kunne få flere 

enmotorede torpedofly. Det varede dog ad
skillige år, før der blev anskaffet torpedofly. 

Afløsningen af de aldrende H .M. I var 
nemlig særdeles påtrængende, og efter no
gen betænkelighed blev Heinkel H .E. 8 
(H.M. II) antaget i 1928. Betænkelighe
derne var udelukkende af politisk art, for 
det så jo lidt besynderligt ud, at Danmark 
købte militærfly i et land, der ifølge Ver
saillestraktaten ikke selv måtte anvende 
militærfly. Retfærdigvis må det dog ind
rømmes, at der hverken i England eller -
Frankrig fandtes typer, der egnede sig for 
danske forhold, og endelig blev udenrigs
ministeriet beordret til - i tilfælde af en
gelsk protest - at søge at berolige englæn
derne med, at flyene var forsynet med 
Jaguar-motorer. De seks første H.M. II 
blev leveret fra Heinkel, mens de øvrige 16 
blev bygget på orlogsværftet. 

Fælles materiel for første gang 

Den eneste gang hæren og søværnet fo. 
retog flyanskaffelser i fællesskab var i 1928, 
da hæren købte otte de Havilland Gipsy
Moth, hvoraf de to var til marinen. Yder
ligere tre blev leveret til marinen i 1931, 
men i modsætning til hæren var marinen 
ikke helt tilfreds med Moth'en, som man 
blandt andet fandt var for nem at flyve, 
så det var nødvendigt med en særlig over
gangstræner. Det undgik man ved at an
vende Avro Tutor, et ret tungt skolefly, der 
gik i tjeneste i 1932 og anvendtes lige til 
1940. Af de seks Tutors blev de tre leveret 
fra England, de øvrige bygget på orlogs
værftet. 

Tre H,M.11 eller Helnkel H,E, 8 I formation, Denne type, der ogal blev brugt pl ekspeditioner I Grønland, blev an1kaffet I 1928 og var endnu I drift I 1940, De 

kunne Ikke blot operere fra vand, men mød •ærlige 1klnner under pontonerne ogsl fra 11, 
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Efter skuffelsen med Nanok varede det 
nogle år, før marinen igen vovede at an
skaffe torpedofly, og først i 1933 blev der 
leveret to Hawker Dantorp, hvormed der 
i de følgende år blev foretaget en lang 
række forsøg med torpedokast. Forsøgene 
gav ganske gode resultater, men det stram
me budget tillod ikke anskaffelsen af yder
ligere torpedofly. Det er dog ret usandsyn
ligt, at man ville have anskaffet flere Dan
torp, der, når det kommer til stykket, kun 
var en moderniseret udgave af Horsley, der 
stammede fra 1925, ligesom den oprindelige 
landtype ikke var helt velegnet som søfly. 

Til afløsning af den veltjente Dankok 
valgte man et andet Hawker-produkt, nem
lig Nimrod, hvoraf Hawker leverede to i 
januar 1934, mens der blev bygget ti på 
orlogsværftet. Nimrod stod ved anskaffelsen 
fuldt ud på højde med hvad andre lande 
havde i tjeneste, men udviklingen skred 
hurtigt fremad, og den 9. april 1940, da 
Nimrod stadig var flådens nyeste flytype, 
var den håbløst forældet. 

H .M. II gjorde også god fyldest ved luft
fotografering i Grønland for Geodætisk In
stitut, men dens rækkevidde var jo lovlig 
lille til de store afstande, og med henblik 
på en udforskning af det nordligste Grøn
land blev der i 1938 købt en Dornier Wal 
fra Lufthansa, der havde anvendt den som 
postfly på ruten til Sydamerika. Med basis 
på Svalbard blev der i forsommeren 1938 
foretaget nogle flyvninger til Pearyland, men 
på grund af krigen nåede man aldrig at få 
udnyttet Wal'en rigtig. 

Bremseklodserne væk I En Hawker Nimrod gør klar til start pA Avnø sidst I trediverne. 
Den var endnu i tørste linie her i landet i 1940, 

Krigen stopper de sidste planer 
I slutningen af 30'erne blev man klar 

over, at fordelene ved søfly, der f. eks. kunne 
operere fra fjorde o. I., ikke kunne opveje, 

at de var for langsomme, og man besluttede 
derfor at gå over til landfly til recognosce
ring og bombekast. Der blev købt licens på 
den engelske Fairey P.4/34 (en forløber for 
Firefly), men ingen af flyene nåede at blive 
færdige, før tyskerne besatte Danmark den 
9. april 1940. 

Helt at sige farvel til søfly havde man 
nu ikke tænkt sig, og få dage før besæt
telsen bestilte man fire Heinkel He 114, 
men kontrakten måtte naturligvis annulle
res på grund af de indtrufne omstændig
heder. Man havde også planer om at købe 

jagere til erstatning for de forældede »Nim
rødder« ; det eneste land, der var leverings
dygtigt, var Italien, og den 9. april 1940 
var en kontrakt om kob af 12 Macchi M.C. 
200 klar til underskrift. 

Den sidste type ,der blev leveret til Sø
værnets Flyvevæsen, var KZ II Sport. De 
fire fly blev først leveret efter besættelsen 
og blev derfor aldrig taget i brug. De var 
ikke tænkt anvendt som elementærtrænere; 
dertil anså man typen for let at flyve, men 
til øvelser i formationsflyvning, målflyvning 
for jagere m. v. 

HÆRENS FLY FRA 1912 TIL 1940 
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Af Hans Kofoed 

Fotoreoognoscerlngen her I landet tog sin begyndelse I denne Henri Farman, som var det ene 
af hærens to fly ved verdenakrigena udbrud. 

Ligesom tilfældet var med marinens første 
fly, så var også hærens første fly en 

foræring. Det danskkonstruerede Berg & 
Storm monoplan havde været benyttet ved 
uddannelsen af de første militære flyvere 
på en privat flyveskole, og i foråret 1912 
tilbød skolens ejer, daværende kaptajn 
T. Grut, at skænke det til hæren. Tilbudet 
blev naturligvis modtaget med tak, men 
det kan ikke nytte at skjule, at B & S mo
noplanet var uden større værdi både som 
egentligt militærfly og som uddannelsesfly, 
først og fremmest fordi den svage motor 
kun med største besvær kunne !ofte det op
rindelig ensædede, men nu tosædede fly. 
Året efter fik hæren imidlertid to udmær
kede fly fra Frankrig, en Maurice Farman 
til skoling og en Henri Farman til recog
noscering, og da B & S'en var blevet de
monteret i foråret 1914, havde hæren kun 
disse to fly ved verdenskrigens udbrud. 

Krigsårene betød et vældigt opsving for 
den militære flyvning. Pengemidlerne flød 
lidt rigeligere end før, men desværre var 
det nu næsten umuligt at fremskaffe flyve
materiel, og anskaffelserne kom unægtelig 
til at bære præg af, at man måtte tage, 
hvad man kunne få. Flyvevirksomheden 
hæmmedes også meget af vanskelighederne 
ved at skaffe blot nogenlunde driftssikre 
motorer. 



Af fly blev der anskaffet et Caudron bi
plan, efterladt af den franske flyver Chante
loup, og i Sverige fik man fat i en Bleriot, 
tre Henri Farman, to Morane-Saulnier og 
nogle S1idertålje S.W. 17, men bortset fra 
Henri Farman'erne var dette materiel kun 
egnet til øvelsesbrug. Forsøg med egne kon
struktioner (D.K. I og D.K. II) gav et 
yderst pauvert resultat, men i 1916 lykke
des det at erhverve licens på det engelske 
recognosceringsfly Vickers F.B. 5 Gun-Bus. 
Da disse 12 fly omsider blev færdige, var 
typen imidlertid allerede forældet. Værre 
var det, at de motorer, man havde til dem, 
var udslidte, så man fik kun ringe glæde af 
dem. Man forsøgte sig derefter med en 
dansk konstruktion, den såkaldte H-maskine, 
der var konstrueret på orlogsværftet, men 
igen forhindrede manglen på ordentlige mo
torer i forbindelse med nogle >børnesygdom
me«, at der blev fløjet ret meget med de 
syv H-maskiner. 

Det var den gode gamle Maurice, der 
måtte trække læsset, og udover det oprinde
lige fly byggedes tre til. Nogen licensafgift 
blev der vist aldrig erlagt; man kopierede 
bare. Den store københavnske maskinfabrik 
Nielsen & Winther, der havde oprettet en 
>aeroplanafdeling«, leverede i 191 7 seks 
ensædede jagere til hæren. De var tydeligvis 
inspireret af den franske Nieuport, men be
væbningen voldte en del bryderi. Da man 
ikke havde nogen synkroniseringsanordning, 
så man kunne skyde igennem propelkred-

Vickers F.B. 5 Gun-Bus, der blev bygget af hæren i 1916-17. Motoren var en 100 hk roterende Mono1oupape. 

uden krigsmæssig værdi. Den militære flyv
ning sygnede nu hen, og de få tilbagevæ
rende flyvere var henvist til at få deres 
meste flyvetræning hos Dansk Luftrederi i 
Lundtofte. 

I 1921 blev der uddannet nogle trafik
flyvere på hærens flyveskole for ministeriet 
for offentlige arbejderes regning, til hvilket 
formål ministeriet købte fire franske Breguet 
XIV. Disse tidligere recognosceringsfly blev 

- - ---x:-----------

efter uddannelsens ophør anvendt af hæren, 
bl. a. til luftfotografering, men forblev mi
nisteriets ejendom. 

Fokker'ne tages i brug 
Først i 1923 fik Flyverkorpset moderne 

materiel, nemlig otte Potez XV recognosce
ringsfly og to Fokker C I, der var beregnet 
til overgangsfly, men i en nødssituation 
kunne anvendes til recognoscering. Potez' -
erne viste sig desværre at have ret uheldige 
flyveegenskaber og udgik efter få års forløb. 

En B reguet X I V, der efter brug til uddannelse af trafikflyvere blev anvendt af hæren, 
bl. a. til fotografering. 

Det er en almindelig, men ikke helt rig
tig antagelse, at Fokker C V blev antaget 
som afløser for Potez'en. De første fem blev 
imidlertid anskaffet som fjernrecognosce
ringsfly, men man blev hurtigt klar over, at 
C V var et langt bedre fly end Potez XV, 
hvorfor man i 1926 erhvervede byggelicens. 
I de nærmest følgende år blev der bygget 
13 C V på Flyverkorpsets værksteder, af 
hvilke de første syv havde hollandsk-frem
stillede kroppe. Af standardiseringsgrunde 
var C V oprindelig forsynet med samme mo
tor som Potez XV, nemlig en 450 hk Lor
raine vandkølet rækkemotor, men sidst i 
20'erne ønskede man at gå over til en anden 
motortype. Ministeriet så helst, at man valg
te samme motortype som Søværnets Flyve
væsen, nemlig den 14-cylindrede Armstrong
Siddeley Jaguar, mens Flyverkorpset selv 

sen, anbragte man et 8 mm maskingevær 
på overplanet, så det skød oven over propel
kredsen. Dette m1:,dførte imidlertid, at pilo
ten måtte stå op for at kunne betjene sit 
våben, så i en luftkamp ville N & W jage
ren næppe have været meget bevendt. Det 
lykkedes senere at konstruere en synkroni
seringsanordning, men den blev så vidt vides 
kun prøvet på en enkelt jager. 

Flyveforbudene i 1919 
Som følge af en del flyveulykker blev der 

i foråret 1919 nedlagt forbud mod anven
delsen af visse lidet driftssikre motorer, 
hvorefter hærens flyveskole kun rådede over 
seks skole- og øvelsesfly, idet alle operative 
typer ramtes af forbudet. Noget forsøg på 
at skaffe nye motorer eller nye fly fra ud
landet blev ikke gjort, til trods for at der 
nu var nok af godt materiel at få til en 
billig penge fra de tidligere krigsførende 
magter. Dog blev der købt tre L VG B III 
i 1920 og året efter et par Avro 504K, men 
det drejede sig i begge tilfælde om skolefly. 

Fokker CV i forskellige udgaver dannede grundstammen i hærens fly fra 1926, hvor Botved flpJ til Tokio, 

og op til 1940. Der findes mange billeder af denne type, men ovenstlende er en sjældenhed: 

forspg1ud1tyret med Jaguar-motor. 
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Efter ikke at have haft Jagere fra 1919 til 1931, havde man fire Bristol Bulldog li (tv.) til 1935, hvor 
en eskadrille Gloster Gauntlet (th.) blev taget i brug, 

foretrak den 9-cylindrede Bristol Jupiter, 
bl. a. af vedligeholdelsesgrunde. Der blev 
foretaget sammenlignende prøver i august 
1929 mellem to splinternye C V, forsynet 
med henholdsvis en Jaguar og en Jupiter, og 
den sidstnævnte motortype viste sig langt 
overlegen. Jupiter-versionen havde en maxi
malhastighed i 100 m højde på 224,1 km/t 
mod Jaguar-versionens 215,5 km/t, men 
forskellen var langt mere markeret ved stige
prøverne, hvor Jupiter-versionen brugte 30,2 
min. til at nå 5000 m mod 53,0 min. for 
Jaguar-versionens vedkommende. Tophøjden 
for de to versioner var henholdsvis 6400 
m og 5225 m, ligesom Jupiter-motoren var 
langt mere økonomisk med et benzinforbrug 
på 78,5 I/time mod 102,25 I/time. Der 
blev derfor bestilt et antal Jupiter-motorer, 
dels til de under bygning værende C V, 
dels til de allerede eksisterende. 

I 1924 havde Flyverkorpset ønsket at 
købe endnu tre Fokker C I, men fabrikken 
var ophørt med at bygge denne type og 
foreslog i stedet, at Flyverkorpset selv byg
gede dem. De blev færdige året efter og 
fremviste forskellige ændringer i forhold til 
de originale, bl. a. var benzintanken flyttet 
op i overplanet. 

0-masklnen 
Fra Fokker C I udvikledes den berømte 

O-maskine, der ifølge konstruktøren, afdøde 
generalløjtnant Førslevs bidrag til Dansk 
Flyvnings Historie, »nærmest havde C I'ens 
Størrelsesforhold og Motorkraft, men C 
V'ens Konstruktionsformer«. Den første 
O-maskine blev færdig i 1926, og ialt byg-

gedes der 15 tosædede og 8 ensædede, for
synet med henholdsvis en 220 hk BMW og 
en 160 hk Mercedes. De anvendtes som 
overgangstrænere lige til 1940, selvom de 
efterhånden var begyndt at blive trykket af 
alderen. I Flyveskolens rapport for 1936/37 
hedder det således, at de kun var egnede 
til ligeudflyvning, men i deres unge dage 
var der ikke noget at udsætte på flyveegen
skaberne. 

De gamle LVG B III og Avro 504 blev 
først afløst som skolefly i 1929, da man 
gik over til de Havilland Gipsy-Moth. Man 
havde ganske vist købt to Fokker S III i 
1924, men var ikke helt tilfreds med denne 
type, selvom den blev betegnet som velfly
vende. Der blev i første omgang anskaffet 
6 Moths, og i 1930 købte man yderligere 
to, der adskilte sig fra de første ved at have · 
krop af svejste stålrør. 

Den nye hærordning i 1932 betød som 
bekendt en voldsom udvidelse af den mili
tære flyvning, og der blev derfor købt fem 
Tiger Moths til flyveskolen i 1933. Det viste 
sig hurtigt uheldigt med to forskellige typer 
til den grundlæggende flyveruddannelse, og 
i 1934 blev de resterende Gipsy-Moths solgt 
og erstattet med syv nye Tiger-Moths. Sam
tidig blev der anskaffet to tomotorede de 
Havilland Dragon Moths, fortrinsvis til ob
servatøruddannelse, og til samme formål 
købte man i 1937 to Dragonfly fra samme 
fabrik. 

Ved oprettelsen af Hærens Flyvertrop
per blev de eksisterende Fokker C V tildelt 
2. Eskadrille, og en forbedret version, bl. a. 
med nyt understel og stærkere motor, blev 

General Fprslev's >0-potterc blev i en- og tosædet udgave anvendt af hæren fra 1926 til 1940, ., 

sat i produktion ved Flyvertroppernes værk
steder. Et prøveeksemplar blev leveret fra 
Holland i 1933, og det følgende år kunne 
værkstederne levere de første 11 til 3. Esk., 
hvorefter man byggede 12 til 5. Esk. 

Efter at N & W jagerne var taget ud af 
tjeneste i 1919, var hæren uden jagere indtil 
1931, da der blev købt fire Briste! Bulldog 
II i England. Samtidig erhvervede man 
byggelicens på en forbedret udgave, Bulldog 
III, men ifølge licenskontrakten havde fly
verkorpset ret til at få det erlagte beløb 
tilbagebetalt, hvis Bulldog III ikke blev 
antaget af Royal Air Force. Det blev ikke 
tilfældet, hvorefter flyvertropperne ophæ
vede kontrakten og i stedet købte licens på 
Gloster Gauntlet. Et prøveeksemplar blev 
leveret fra fabrikken, og de øvrige 17 blev 
bygget af flyvetroppernes værksteder. 
Gauntlet gik i tjeneste ved 2. Esk. i 1936. 

Første rotorfly 

Ved hærordningen af 1932 blev ballon
parken henlagt under flyvertropperne. For 
at finde en afløser for de sårbare balloner 
blev der i 1936 indledt forsøg med anven
delse af autogyrper til artilleriobservation, 
men forsøgene gav til resultat, at autogyroen 
endnu ikke havde nået en sådan udviklings
grad, at den kunne bruges, og i 1940 blev 
de to Cierva C. 30 solgt til Sverige. 

I 1939 blev 2. Esk. omdannet til jager
eskadrille og udrustet med Fokker D I, 
hvoraf man året i forvejen havde købt to i 
Holland. Yderligere 10 blev bygget på li
cens. Til afløser for de efterhånden foræl
dede C V valgte man et andet Fokker
produkt, nemlig den tomoterede G I, hvis 
byggemåde egnede sig bedre for danske for
hold end konkurrenterne Junkers Ju 87B, 
Blackburn Skua og Fairey P.4/34. Også 
rent operative grunde talte naturligvis for 
G I, der kunne anvendes både som recog
noscerings- og som bombefly. Man fik kun 
bevilling til 12, der skulle tildeles 3. Esk., 
men da 5. Esk. også trængte til nyudrust
ning, og arbejdet med de første 12 ikke 
forventedes afsluttet før i august 1941, ind
stillede flyvertropperne i november 1939 til 
krigsministeriet, at der blev bygget yder
ligere 12 hos Skandinavisk Aero Industri 
og købt andre 12 hos Fokker til 4. Esk., der 
af generalkommandoen var foreslået oprettet 
som recognosceringseskadrille for overkom
mandoen. Trods den herskende krigssituation 
blev forslaget - man fristes til a t sige natur
ligvis - totalt forkastet. Ingen af de under 
bygning værende G I nåede at blive færdige 
før besættelsen. 

Da Danmark blev besat af tyskerne den 
9. april 1940, havde vi sammenlagt kun 12 
nogenlunde moderne krigsfly; det øvrige 
materiel må betegnes som mere eller min
dre forældet. Ansvaret herfor må påhvile de 
bevilgende myndigheder, der i årevis og selv 
under den tilspidsede internationale situation 
efter Hitlers magtovertagelse i Tyskland 
undlod at sørge for tilstrækkelige bevillinger 
til forsvaret, specielt flyverstyrkerne. Måske 
kunne man dog have udnyttet de små mid
ler lidt bedre ved en fælles flyveruddannelse 
og en koordination af materielanskaffelserne. 
Det synes f. eks. lidt besynderligt, at man 
i 1939 ikke kunne blive enige om en fælles 
recognoscerings- og bombetype i stedet for 
at gå i gang med bygning af både Fokker 
G I og Fairey P.4/34 . 



Skolefly 
før 

nu 

Fra Avro 504K og N gik man I 1928 over tll 

Moth-typeme, fpret Clpay Moth, hvoraf enkelte 

I olvll endnu er brugt her I landet efter anden 

verdenakrlg, og I 1933 gik hæren over til de 

Havmand Tiger Moth, der ses til hpJre, hvor• 

Imod 1,iværnet fra 1932-40 brugte Avro Tutor, 

Pl denne side vl1er vi fire af de mange typer, som hær, SØ· 
værn og flyvevlben har anvendt til den grundlæggende ud

dannelse gennem et halvt lrhundrede, 

Herover ses I luften den gamle Maurice Farman - den 1tam

mer fra den tid, da man brugte »kPremetodenc, hvor eleven 

fjlret kjlrte pA Jorden med flyet, senere hoppede og fip) ligeud, 

Indtil han virkelig kom I luften og lærte ai dreJe. 

Efter f prate verdenskrig gik man over til den to•ædede •ko• 

llngametode, der stadig bruges, Hæren brugte typer som LYQ 

B 111 (ilde 77), og bAde hær og epvæm anvendte den kluel1ke 

Avro &04K (til venetre), 

Efter krigen begyndte man at •køle med KZ 

li T, som I 1950 blev euppleret og efterhånden 

aflP1t af de Havmand Chipmunk, hvorpl flyve

våbnets elever den dag ldag flr deres elemen• 

tære uddannel1e I Danmark og Canada, 

Endnu anvender vi Ikke Jetdrevne typer til de 

f Prete flyvetimer, men ude I verden glr ten

denaen mere og mere I den retning, sl mon 

Ikke Chlpmunk'en, afl!IBer har Jetmotor? 
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BALLONPARKEN 1889 TIL 1940 
l' ed siden øf de flyvemaskiner, hær og marine anvendte, brugte man 

også balloner og forsøgte sig til slut med autogyroer 

D en første militære ballonopstigning i 
Danmark fandt sted i 1887, da den 

franske ballonskipper ]ulhes, der optrådte i 
Tivoli, stillede sin ballon ti rådighed for den 
danske ingeniørkaptajn I. C. Rambusch. To 
år senere købte krigsministeriet en ballon 
med tilbehør samt en vogn til transport af 
kabelspillet for en samlet sum af27.195 RM, 
og d. 1. oktober 1889 fyldtes den første dan
ske militærballon. Den blev stillet til rådig
hed for ingeniørregimentet. Det var en kug
leballon - og den type viste sig praktisk 
talt at være uanvendelig som observations
ballon. 

Drageballonen var langt bedre egnet til 
formålet, men der fattedes penge til en så
dan anskaffelse. Takket være en kreds af 
interesserede medlemmer af det daværende 
Aeronautiske Selskab lykkedes det imidler
tid at løse problemet. Der nedsattes en ko
mite med premierløjtnant greve Fr. Moltke 
som formand og overingeniør Carl Holter
mann som næstformand, suppleret med an
dre fremtrædende medlemmer af selskabet, 
bl. a . generalmajor Niewenhuis, generaikon • 
sul Chr. Heckser og kammerherre, baron 
Plessen. 

Komiteens første møde holdtes på hotel 
>Phønix« den 11. marts 1912; der skulle 
skaffes et beløb på ca. 30.000 kr. I maj 
samme år bestiltes ballonmateriellet hos fir
maet Riedinger i Augsburg; den 12. juli 
afleveredes den første drageballon til krigs
ministeriet, som havde besluttet, at mate
riellet skulle stilles til rådighed for fæst
ningsregimentet. I den anledning var da
værende undermaskiningeniør E. Hartmann 
sendt ned til fabrikken for at sætte sig ind 
i betjeningen af ballonen og ballonmateri
eilet. 

Det færdige materiel sendtes til Egbylej
ren på Vestenceinten, hvor ballonparken i 
nogle år skulle have standkvarter. 

Drageballonen Indføres 
Den første opstigning med drageballon 

fandt sted den 11. juli 1912. Ballonen fik 
navnet >København I«. Da der var penge 
tilovers af de indsamlede midler, indkøbtes 
endnu et ballonhylster, som fik navnet »Kø
benhavn II«. Det var alt det materiel, som 
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En R-ballon klar til opstigning fra ballonparken I 1927. 

ballonparken rådede over ved verdenskri
gens udbrud i august 1914. 

De nærmest følgende år afholdtes øvelser 
med materiellet på Vest- og Nordfronten, 
og der opførtes hangarer - eller måske sna
rere ballonskure - ved Hvidovre og Væde
gård. I 191 7 byggedes en ny hangar på 
skydebanerne på Amager, og her havde bal
lonparken sin faste station, til den i 1937 
gik sin opløsning i møde. 

Efter at kaptajn (nu generalmajor) P. L . 
Ramm i 1916 havde overtaget kommandoen 
over parken, blev der anskaffet mere og 
nyere materiel, og i 1922 blev 3 befalings
mænd sendt til uddannelse ved de franske 
ballontropper, dels ved 1. ballonregiment i 
St. Cyr, dels på ballonskolen i Cosne, og de 
synspunkter og metoder, som de udsendte 
befalingsmænd erfarede under deres ophold 
i Frankrig, kom i en årrække til at præge 
uddannelsen ved parken. Til denne rent mi
litære uddannelsen var knyttet en række 

Første danske rotorfly ilden 
Ellehammers dage var 
ballonparkens Clerva Auto
glro'er, som man forsøgsvis 
anvendte fra 1936 til 1940. 

friballonopstigninger ved en civil ballon
klub, således at ballonparken efter denne 
udkommandos afslutning foruden chefen rå
dede over 3 fuldtuddannede ballonførere. 
Den ene af dem, nuværende kaptajn S chen
strøm, repræsenterede i 1929 Kongelig 
Dansk Aeroklub ved det internationale Gor
don-Bennett ballonløb i St. Louis, hvor han 
på en meget smuk måde placerede de dan
ske farver. 

Ballonparken kommer til 
artilleriskydeskolen 

Hærloven af 1922 ændrede i nogen grad 
ballonparkens stilling i administrativ hen
seende. Parken vedblev ganske vist at være 
en mobiliseringsformation, men dens mate
riel henlagdes fra Hæren tekniske Korps til 
Artilleriskydeskolen, således at kommando
vejen nu gik over generalinspektoren for 
artilleriet. 1922-hærloven medførte dog ikke, 
at parken fik fast personale (med undtagelse 
af ingeniør Hartmann, som fortsat på Hæ
rens tekniske Korps vegne førte tilsyn med 
materiellet). Det nødvendige personale blev 
udkommanderet, hver gang der skulle være 
øvelse. 

Parkens øvelser og arbejdsmetoder fik fra 
1923 som før nævnt et særpræget fransk 
tilsnit; bl. a. fordi Versaillestraktatens be
stemmelser forbød Tyskland at fremstille 
visse arter af krigsmateriel. Derfor foretoges 
materielindkøb hos det franske firma Zodiac 
ved Paris. Det drejede sig i første række 
om nye ballonspil med tilhørende tendere, re
servemateriel, instrumenter og tovværk m. m. 

I løbet af 1928 og de følgende år anskaf
fedes ballonhylstre fra Zodiac. Det var den 
såkaldte Z.B.D .-type (ballon dilatable). 
Z-ballonen var en udmærket stabil ballon, 
og antallet af luftsyge i denne type var me
get begrænset, selv i hårdt vejr. 



Ballonparken lægges under 

Hærens Flyvertropper 

Hærloven af 1932 betød en afgørende 
vending i parkens tilværelse, fordi denne nu 
blev nævnt som en >rigtig« afdeling. Den 
blev henlagt under Hærens Flyvertropper 
som en linieformation med faste befalings
mandsrammer. Der blev sat befalingsmænd 
i nummer ved parken, og i årene fra 1932 
til parkens ophør uddannede den sine egne 
rekrutter (en styrke på 55 mand årligt), 
og der oprettedes et 7 måneders kursus for 
ballonførere, ballonobservatører og ballon
mestre. Som chef for ballonparken ansattes 
kaptajnløjtnant (senere oberst) T. A. Poul
sen. 

Uddannelsen ved ballonparken foregik 
dels i København og dels på skydepladsen 
ved Oksbøl, hvor parken siden 1932 havde 
sin faste lejr i Vrøgum plantage. 

Den nye hærlov forbedrede ligeledes i 
betydelig grad mulighederne for anskaffelse 
af moderne ballonmateriel, både af balloner 
og ballonspil. 

I 1934 anskaffedes der en ballon af K
typen på 1.400 m3 med tilhørende motor
gondol. Dennes stigeevne er bedre end Z
typernes, idet den er mere end 2.000 m imod 
Z-ballonens ca. 1.000 rn (med reglementeret 
udstyr og 2 observatører}. K-ballonen er 
desuden forsynet med >glidende rig«, således 
at nedhalingshastigheden væsentlig forøges. 

Motorgondolen tjener kun til at flytte 
ballonen fra et sted til et andet, særlig når 
strækningen er lang, eller der er særlig man
ge lufthindringer, som f. eks. stærkstrøms
ledninger e. 1. Gondolen ombyttes med ob
servationskurv, såsnart ballonen atter skal 
tilvejrs med sit kabel. Motorgondolen kræ
vede mindst 3 mands besætning: en fører, 
der ofte tillige er siderorgænger, en højde
rorgænger og en motorpasser. En af parkens 
officerer havde været til uddannelse i 
Schweiz for at erhverve det nødvendige cer
tifikat. I Schweiz benyttede man nemlig 
udelukkende motorballoner af K-typen. 

• * • 

Forsøg med autogyro 

I 1936 fik ballonparken rådighed over to 
autogyroer (på dansk kaldet mølleplan), 
idet hensigten er at undersøge, om disse luft
fartøj er helt eller delvis kan afløse obser
vationsballonerne - eller udgøre et væsentlig 
supplement til disse, hvis fordele i denne 
forbindelse er evnen til konstant og langva
rig observation mod bestemte terrængen
stande, samt den direkte telefonforbindelse 
mellem ballonobservatør og de myndigheder, 
der i det pågældende øjeblik bruger bal
lonen. 

Man var imidlertid ikke tilfreds med de 
opnåede resultater med autogyroerne, og i 
1940 blev de to autogyroer solgt til Sverige. 

Erfaringerne fra andre lande, navnlig un
der den anden verdenskrig, viste også, at 
den lette, ortodokse flyvemaskine var langt 
at foretrække for autogyroen til observation 
for artilleriet. 

Ved hærloven af 193 7 blev ballonparken 
sat i skygge, for til slut at ophøre at eksiste
re. Udviklingen indenfor flyvningen havde 
aflivet den. 

GLIMT FRA DE GAMLE DAGE 
Dø hæren måtte bruge civile fly øf mangel på egnede militære 

L. V .G. B. 111 I Dansk Luft Rederi'• bemaling blev i civil udgave brugt til uddannelse af hærens flyvere. 
Hæren byggede aenere flere eksemplarer af typen. 

Den, der skriver disse linier, mødte til tje
neste ved Hærens Flyveskole i oktober 

1916 sammen med ti andre elever. Vinteren 
var jo ikke allerbedst egnet til den praktiske 
flyveruddannelse, men - som det senere viste 
sig - havde denne årstid visse fordele. Der 
var ingen varmeuro, som kunne genere flyv
ningen midt på dagen. 

Efterhånden som det blev varmt i vejret, 
måtte al øvelsesflyvning nemlig høre op 
midt på dagen, og i sommermånederne var 
al flyvetræning henlagt til de tidligste mor
gentimer og de sene aftentimer. Man be
gyndte ved 5-tiden om morgenen og fløj til 
klokken ni; startede igen ved 6-tiden om 
eftermiddagen og sluttede ved 9-tiden om 
aftenen. Dagen igennem var der ingen træ
ningsflyvning for eleverne, fordi det var for 
varmt. Ikke sådan at forstå at man ville 
skåne eleven, fordi han muligvis kunne blive 
svedt, - nej, det var simpelt hen af den 
grund, at solen forårsagede så megen var
meuro i luften, at maskinerne med det me
get ringe overskud af motorkraft alt for let 
blev en kastebolt for den urolige luft. 

Der var f. eks. dengang meget strenge 
pålæg om at være forsigtig, når der blev 
fløjet i lav højde langs med strandkanten 
( ved Kløvermarksfælleden). Eleven måtte 
under ingen omstændigheder flyve således, 
at den ene halvdel af maskinen ragede ud 
over vandet og den anden ind over land, for 
så kunne de modsatgående luftstrømninger 
let bringe flyvemaskinen til at kæntre. Ja 
- det var dengang. 

Privat indkøb af nyt flyvemateriel. 
I den for Hærens Flyveskole så bedrøve

lige periode i 1919 var der imidlertid et 
lyspunkt, og det var det ret store antal 
splinternye flyvemaskiner, som direktør Hen
rik Tholstrup købte i Tyskland og importe
rede til Danmark, hvor flyveskolens chef, 
daværende oberstløjtnant 7. P. Koch skaf
fede dem hangarplads ude på Kløvermarks
flyvepladsen. De var på en enkelt undtagelse 
nær alle af samme type, L.V.G.B. III ud
styret med en 120 hk vandkølet Mercedes 
motor. Undtagelse var 2 ensædede Fokker 
D.VII jagere. 

L.V.G.'erne var skolemaskiner, og som 
sådanne korn de i anvendelse, da Tholstrup 

kom i forbindelse med nogle af vore unge 
militærflyvere (løjtnanterne John Foltmann, 
E. Sætter-Lassen, Axel Rasmussen og L. 
Bjarkov), som af krigsministeriet havde lejet 
flyvepladsen ved Lundtofte, og det resulte
rede i et frugtbart samarbejde, som bl. a. 
endte med, at Hærens Flyveskole selv tog 
fat på at bygge L.V.G.-skolemaskiner til 
uddannelsesbrug. 

For at få overladt Lundtofte-flyvepladsen 
havde konsortiet ( eller Dansk Luft Rederi, 
som det hed) måttet forpligte sig til at 
stille sit flyvemateriel til rådighed for mili
tærflyvernes træning og til brug under mili
tære øvelser mod til gengæld at få godtgjort 
benzin, olie og eventuelle reparationer. 

Med civile flyvemaskiner til 
efterårsmanøvrer. 

Lundtofteflyvernes aftale med krigsmini
steriet medførte en i dansk militærhistorie 
ejendommelig situation. I 1920 fattedes Hæ
rens Flyveskole stadig materiel, og året igen
nem måtte selskabets maskiner holde for til 
træning af de militære flyvere, som i 
L.V.G.'erne havde en >moderne« flyvema
skine med motoren anbragt i næsen. 

Samme år fandt en begivenhed sted på 
flyvepladsen ved Kløvermarksvej. Forsvars
ministeren skulle inspicere hærens flyvema
teriel, og til dette formål samledes alt, hvad 
flyveskolen kunne råde over. Det var en 
broget samling. Rækken af opstillede flyve
maskiner bestod af Dansk Luftrederi's 2 
L.V.G.'ere, 2 Rumpler, 1 Fokker D VII og 
1 maskine af hæn:ns egen, nemlig den gam
le Maurice. Lundtofteselskabets maskiner 
var malet i skrigende farver, hvidt og grønt, 
og hvad har forsvarsministeren mon ikke 
tænkt, idet han passerede fronten af de 
opstillede >krigsflyvemaskiner«? Den, der 
var mindst egnet til krigsmæssige formål, 
var hærens egen. 

Lundtofteselskabet kom i adskillige år til 
at præge virksornhedeft ved Hærens Flyve
skole, idet denne købte nogle L.V.G.'er og 
en Fokker D VII af selskabet, og senere 
byggede flyveskolen på egne værksteder et 
par L.V.G.'er, der tjente som skolemaskine 
ved uddannelsen af de militære flyvere, ind
til man gik over til Moth-rnaskinerne. 
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Vore militære flyvepladser 
gennem 50 0 ør 

Af Hans Kofoed 

Et sjældent luftfotografi af Klpvermarken, der giver et udmærket indtryk af bygningernes placering. 
Det er fra et stævne omkring 1919, Pladsen blev brugt til 2, verdenskrig. 

Den private flyveskole, hvorpå de første 
danske militærflyvere blev uddannet i 

vinteren 1911-12, havde hjemme på Klø
vermarken, eller Christianshavns Fælled, som 
det officielle navn var. Efter skolens ophør 
fortsatte såvel marinen som hæren deres 
flyvevirksomhed på Kløvermarken, og i 1913 
blev marinens hangar flyttet ned til stranden 
af hensyn til de to flyvebåde, man havde 
anskaffet. Marinen flyttede den 20. april 
1915 til den nuværende Margretheholm, 
hvor der på opfyldt terræn var blevet anlagt 
en flyvebådsstation. Bygningerne på Kløver
marken tilhørte et privat selskab, hos hvilket 
Hærens Flyveskole boede til leje, men i 
1915 fik man sin egen hangar med de an
seelige dimensioner 12X30 m. Efter at ma
rinen havde forladt Kløvermarken, blev han
garen flyttet tilbage til pladsens vestlige del, 
hvor den endnu står. Over porten kan man 
stadig læse indskriften »Marinens Flyvevæ
sen«! I december 1915 blev samtlige byg
ninger på Kløvermaken overtaget af hæren, 
hvorefter der blev bygget en del bygninger, 
bl. a. seks hangarer, af hensyn til den ud
videde virksomhed. Hangarerne, der oveni
købet betegnedes dobbelthangarer, fordi de 
kunne rumme to af datidens maskiner, målte 
kun 17X 17 m. Under krigen blev der des
uden opført hangarer af lignende størrelse 
på eksercerpladserne ved Avedøre ( 3), Ring
sted ( 1), Odense ( 1) og Viborg ( 1) samt 
på den nyanlagte flyveplads ved Lundtofte 
(2). Bortset fra Viborg var der kun tale 
om kortvarig stationering af fly på de 
nævnte steder; Avedøre-hangarerne anvend
tes hovedsagelig til opmagasinering af Vi
ckers-maskinerne. 

træhangarer af forskellig størrelse samt lige 
efter krigen en efter datidens forhold meget 
stor jernbetonhangar, der var i brug som 
Catalina-værksted til midt i 50'erne. I no
vember 1916 blev en flyvebådsstation i 
Slipshavn ved Nyborg taget i brug, men den 
blev nedlagt kort efter krigens ophør. 

Da marinen i 1921 genoptog uddannelsen 
af piloter på landfly, benyttede man de 

første par år Avedøre pladsen, men i 1923 
flyttede skolen til Kastrup, hvor der blev 
opført en lille træhangar på sydsiden. Ved 
ekspropriationen af jord til Kastrup havde 
det været en forudsætning, at den nye luft
havn også skulle give plads til den militære 
flyvning, men det blev foreløbig forpurret, 
og Flyverkorpset måtte indtil videre nøjes 
med den alt andet end ideelle flyveplads på 
Kløvermarken. I 1926 fik marinen brugsret 
til hærens flyveplads ved Ringsted, hvortil 
flyveskolen blev overflyttet, og også jager
flotillen fik basis her. 

Hærens flyveruddannelse blev for den før
ste dels vedkommende henlagt til Lundtofte 
i 1926, og efter en flyveulykke fik Flyver
korpset i foråret 1928 tilladelse til at be
nytte Kastrup, hvor man overtog en hangar, 
der havde været anvendt af den tyske fabrik 
Rohrbach's danske filial. Et forslag fra Fly
verkorpset om at opføre de nødvendige ba
rakker i Kastrup blev afslået af krigsmini
steriet, men der blev opført et par midler
tidige hangarer til det efterhånden voksende 
antal fly. 

I 1931 holdt marinens flyveskole igen 
flyttedag, nemlig til Avnø, hvor der var op
ført en lille hangar og tre små barakker. Ef
ter at der var opført endnu en hangar og en 
kasernebygning, flyttede også jagerflotillen 
i 1937 til Avnø. 

Forlægningen af Flyverkorpsets virksom
hed til Kastrup var kun en midlertidig løs
ning, og i begyndelsen af 30'erne blev der 
anlagt en flyveplads ved Værløse, der blev 
taget i brug i sommeren 1934 af flyveskolen. 
Den første hangar blev færdig året efter, 
hvorefter samtlige flyvertroppernes enheder 
med undtagelse af stab, værksteder og bal
lonparken blev flyttet til Værløse. Hærens 
Flyvertropper havde omsider fået tilfreds
stillende pladsforhold, selvom der ikke var 
udelt tilfredshed med indkvarteringen i den 
gamle Værloselejr, der var bygget i 1912 
og kun beregnet til anvendelse i sommer
halvåret. For at skaffe bedre plads til værk
stedernes administration blev staben forlagt 
til Værløse fra 1. marts 1940; det var også 
meningen at flytte værkstederne derud, men 
de nye bygninger hertil blev først færdige 
efter besættelsen. 

Også »Flyvebådsstationen« blev stærkt 
udvidet under krigen, og der opførtes syv 

Lige i nærheden af Klpvermarken Il Luftmarinestation Kpbenhavn, der var hovedsædet 
for spvæmets flyvevæsen indtil 1941, 



Danske flyvere i udlandet 
Den første gang, danske militærfly var på 

togt til udlandet, var i juli 1920, da to 
F. F. 49 aflagde besøg i Texel i Holland og 
i Felixstowe i England. Det var indledningen 
til en lang række udenlandstogter for mari
nens flyvere, af hvilke det længste gik til 
Barcelona i 1929 i forbindelse med den der
værende verdensudstilling. 

Det med at vise flaget i udlandet er jo en 
maritim tradition, og hærens flyvere havde 
kun lejlighed til få udenlandsflyvninger, 
bortset fra afhentning af flyvemateriel o. l. 
Til gengæld var det flyvere fra hæren, der 
foretog den længste flyvning med militærfly. 
Det var kaptajn A. P. Botved og daværende 
løjtnant H. Herschend, der ledsaget af me
kanikerne 0. Olsen og V. Petersen startede 
fra Kløvermarken den 16. marts 1920 for 
at flyve til Tokio. Herschends Fokker C V 
ml'ltte opgive på grund af havari i Thai
land, men Botved og Olsen fortsatte til 
Tokio, der blev nl'let den 31. maj. Hjemturen 
blev påbegyndt den 15. juni, og allerede den 
23. var de tilbage i København efter en be
undringsværdig flyvning tværs over Sibirien. 
Det var åbenbart lettere at få tilladelse til 
at flyve over Sovjetunionen dengang end 
nu! 

Danske flyvere deltog også i internatio
nale flyvekonkurrencer og opnl'lede ofte 
smukke placeringer. Her skal blot nævnes, 
at nuværende generalmajor El'ik Ra.rnmssen 
som fører nf en Dankok vandt Nordisk Fly
verpokal i 1931, og at et hold Fokker CV 
under ledelse af nuværende oberst 0. 0. Lar
sen besatte 1. pladsen i formationsflyvnings
konkurrencen ved det store flyvestævne i 
Ziirieh i juli 1932. 

Da Sovjetunionen overfaldt Finland i 
1939, var der en del danske flyvere, der 
fandt, det var deres pligt at komme vort 
broderfolk til hjælp i kampen for Nordens 
frihed. Det kostede fire af dem livet, nem
lig løjtnanterne Frits Rasmussen, K. Kallli
berg, Erhard Krag-J11el-Vind-Frijs og C. iJI. 
Heiner Kristensen. 

Øvelser i skydning og bombekast foregik 
for flyvertroppernes vedkommende hoved
sagelig i Oksbøl, hvor der i 1938-39 blev 
anlagt en flyveplads. Tidligere havde man 
været henvist til at benytte flyvepladsen ved 
Tønder, der var blevet anlagt under ver
denskrigen af den tyske marine. Som et led 
i neutralitetsvagten var 2. Esk. i sept.-okt. 
1939 forlagt til Oksbøl. 

Under besættelsen benyttedes de danske 
flyvepladser og luftmarinestationer af Luft
waffe, der lod foretage forskellige udvidel
ses- og bygningsarbejder, dog af ret beske
dent omfang. Derimod anlagde man en 
række store flyvepladser, hovedsagelig i Jyl
land, hvoraf Karup straks efter befrielsen 
blev taget i brug af Hærens Flyvertropper 
og Marinens Flyvevæsen i forening. Efter
hånden som flyvevåbnets vækst nødvendig
gjorde etablering af flere flyvestationer, blev 
nogle af de tidligere Luftwaffe-baser taget i 
brug. Den første af de nye flyvestationer 
blev oprettet i 1952 på den civile lufthavn 
ved Alborg, og året efter blev Flyvestation 
Skrydstrup taget i brug. Endvidere er Van
del og Tirstrup blevet udbygget, omend der 
ikke i øjeblikket er permanent stationering 
på disse pladser. På kreditsiden må det til 
gengæld noteres, at Luftmarinestation Kø
benhavn midt i 50'erne overgik til Søværnet 
under navnet Margretheholm, og den histo
riske flyveplads på Kløvermarken har man 
også sagt farvel til. Det skete allerede i 
1945, da den blev omdannet til flygtninge
lejr. Men endnu står der en del af de gamle 
bygninger og minder om, at her stod Flyve
våbnets vugge. 

Dønske tnilitære flyvere 
over Grønland 

En Helnkel HM Il pA »Hvidbjprnenc fpr transport til Crpnlalld. I 1952 fAr •pværnet 
Igen luftfartp)er pA 1klbe, nemlig helikoptere. 

Da en Heinkel H.E. 8 (H.M. II) den 10. 
juli 1932 lettede fra Arsukfjorden ved 

Ivigtut, gik en gammel drøm omsider i op
fyldelse for Marinens Flyvevæsen: For før
ste gang gik et dansk fly på vingerne i 
Grønland. Flyet var tilknyttet den 7. Thule
ekspedition under ledelse af Knud Rasmus
sen, og samtidig var der to andre H.M. II 
med en ekspedition til Nordøstgrønland un
der ledelse af Lauge Koch. 

De efterfølgende år til og med 1938 var 
der hvert år H.M. Il'ere i aktivitet i Grøn
land. Deres opgaver var dels isrecognoscering 
og >Opdagelsesflyvninger«, dels luftfotogra
feringer, der udførtes i samarbejde med per
sonnel fra Geodætisk Institut og Hærens 
Flyvertropper. I de syv år blev der foto
graferet ca. 300.000 km2, et areal omtrent 
så stort som Storbritannien med Irland. I 
denne forbindelse må det også nævnes, at 
man i 1937-38 fotograferede ca. 100.000 
km2 i Island. 

De udmærkede H.M. Il'ere havde ikke 
tilstrækkelig rækkevidde til at dække den 
allernordligste del af Grønland, Pearyland, 
og der blev derfor købt en Dornier Wal i 
1~38. Med basis på Svalbard blev der fore
taget et par flyvninger over Pearyland, der 
udover en række fotografier af tidligere kun 
overfladisk kendt land tillige gav til resul
tat, at >Fata Morgana øerne« mellem 
Svalbard og Grønland ikke eksisterede, 

Det var dog ikke alene marinen, der hav
de fly på Grønland. I 1938 blev Tiger 
Moth S-15 udlånt af Hærens Flyvertropper 
til en ekspedition til Nordøstgrønland. Den 
anvendtes hovedsagelig til isrecognoscering 
og var forsynet med pontoner, iøvrigt det 
eneste tilfælde, hvor et af hærens fly har 
opereret fra det våde element. 

Efter krigen s~tte man alt ind på hur
tigst muligt at få genoptaget flyvningerne 
på Grønland, til hvilket formål der i 1947 
blev købt seks Catalinaer og året efter en 
B-17G Flyvende Fæstning. Fæstningen an
vendtes næsten udelukkende til luftfotogra
fering, Catalinaerne også til transportopga
ver. F. eks. blev der i sommeren 1948 op
rettet en luftbro mellem Zackenberg og 
Brøndlunds fjord i Pearyland. Over en af. 
stand på ca. 1000 km blev der transporteret 
ca. 50 t forsyninger til Pearyland, hvor der 
blev oprettet en videnskabelig station. Alt 
måtte flyves til stationen, også overvintrings
huset. Den følgende sommer blev der fløjet 
nye forsyninger til Pearyland-stationen, li
gesom en del af personellet blev udskiftet, 
og endelig blev ekspeditionens deltagere til
lige med det videnskabelige udstyr m. v. 
afhentet pr. Catalina i sommeren 1949. 

Selv om man anvender luftfotografering 
ved kortlægning, kan man ikke helt undgå 
opmålinger på jorden, idet det ved trian
gulation er nødvendigt at bestemme visse 
punkters nøjagtige beliggenhed. Men også 
på dette område har flyvningen betydet en 
stor lettelse for geodæterne, idet man nu 
bruger helikoptere til at transportere op
målingsholdene fra sted til sted. I somme
ren 1953 tog man to Bell 47D i anvendelse 
på Østgrønland, og takket være dem kunne 
man på halvanden måned nå et arbejde, 
der ellers ville have varet fem-seks år. 

Kortlægningsarbejderne er så godt som 
afsluttet nu, men alligevel har flyvevåbnet 
nok op at gøre i Grønland. Der er nu per
manent stationering af fly på Narssarsuak i 
det sydlige Grønland til rednings- og trans
portopgaver, ligesom man flyver med to 
Agusta-Bell 47J for >Grønlands geologiske 
undenøgelaerc. 
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Den anden verdenskrig (1): 

9. A P R I L 19 4 0 
Den 8. april blev der med Fokker CV-fly 

foretaget rekognoscering i Østersøen og 
langs den dansk-tyske grænse. De tyske 
skibsbevægelser nordover op imod Storebælt 
blev obseiveret, hvorimod der ikke kom mel
ding med væsentlige oplysninger om forhol
dene ved landegrænsen. Ved mørkets frem
brud ophørte rekognosceringen, men tidligt 
om morgenen den 9. april startede atter en 
maskine på samme opgave; den var ved 
grænsen ved daggry og mødte her de første 
eskadriller tyske jagere og bombemaskiner, 
som imidlertid ikke foretog sig noget overfor 
den danske maskine. Maskinen vendte til
bage til Værløse, efter at angrebet her havde 
fundet sted, og den fik omgående ordre til 
at afgå til en mobiliseringsflyveplads i Syd
sjælland. 

Af 
oberst Vagn Holm 

Generalkommandoen meldte kl. 0450, at 
tyske styrker var gået over grænsen ved 
Kruså, samt at Middelfart og Nyborg var 
blevet besat. Ordren fra generalkomman
doen om rekognoscering langs landegrænsen 
blev samtidig annulleret, men luftfartøjet 
var som omtalt allerede startet. 

En af de brændte Fokker CVe i Værlpse den 9. april . 

Meldingen om de tyske tropper blev kl. 
0455 bekræftet af generalstabens efterret
ningssektion. Efter et forgæves forsøg fra 
hærens flyvertropper på at komme i forbin
delse med chefen for generalkommandoen, 
blev lejren alarmeret kl. 0505, og 6 minutter 
senere fik de flyvende echeloner ordre til at 
afgå til mobiliseringsflyvepladsen. Kl. 0525 
tilgik telefonisk ordre fra generalkomman
doen om, at eskadrillerne skulle forlægges 
til mobiliseringsflyvepladserne. Samtidig 
blev det meddelt, at Kastellet var besat, og 
at generalkommandoen ville søge et forsvar 
af Sjælland organiseret. 

Flyvemateriellet skydes i brand 
af tyskerne 

På flyvepladsen stod eskadrillernes mate
riel kl. 0545 trukket ud af hangarerne, klar 
til start til mobiliseringsflyvepladserne. På 
pladsen var luftværnsgeværerne gjort klar. 
På dette tidspunkt blev pladsen angrebet af 
9 tyske jagere. Angrebet, der fortsatte med 
ophold og varierende styrke til kl. 0630, 
udførtes af luftfartøjer af typen Messer
schmitt 110. Der kastedes ingen bomber, 
men der blev skudt med brandammunition. 

Til trods for meget stærk beskydning fra 
de danske luftværnsgeværer lykkedes det ret 
hurtigt for den angribende styrke at skyde 
det på pladsen opstillede materiel i brand. 
Et af vore rekognosceringsfly startede umid
delbart før angrebet tog sin begyndelse, men 

Den anden verdenskrig (2): 

I ALLIERET TJENESTE 
Af kaptajn Berner Petersen 

Og flygeme, de tapre, få 
som går til angrep i det blå 
fra klippene ved Dover, 
De vet at det er Danmarks jord, 
sit eget barn, sin unge bror, 
de alltid våker over. 

Nordahl Grieg. 

Beretningen om danske flyveres indsats i 
allieret tjeneste i den anden verdens

krig kan naturligvis ikke fyldestgørende dæk
kes med den plads, der ved denne lejlig
hed, hvor man i anledning af dansk mili
tærflyvnings 50 års jubilæum, i dette blads 
spalter, ønsker at bringe en summering af 
begivenhederne i de forløbne år. 

Ej heller kan denne korte beretning stå 
som udtryk for dansk militærflyvnings ind
sats i denne periode, da beretningen hoved
sagelig baserer sig på enkeltpersoners indsats 
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og tjeneste inden for fremmede nationers 
flyvevåben. Den kendsgerning, at nogle af 
disse enkeltpersoner havde deres rod i de da
værende danske flyvekorps, forandrer ikke 
dette billede. 

De mænd (og kvinder), som repræsente
rede Danmark, havde i de allerfleste til
fælde ikke nogen som helst militær bag
grund eller særlige forudsætninger for den 
gerning, de gik ind til, men meldte sig til 
tjeneste fra de mærkeligste afkroge af ver
den. 

Adskillige af disse frivillige flygtede fra 
Danmark efter besættelsen, og næsten uden 
undtagelse står beretningen om hver enkelt 
af disse undvigelser som rene eventyr om 
opfindsomhed, mod, strabadser og ukuelig 
vilje til at nå deres mål - at kæmpe for 
Danmarks frihed - at medvirke til at aftvæt
te den skamplet, som den 9. april havde 

blev straks nedskudt. 
Ved nedstyrtningen omkom løjtnant Godt

fredsen og sekondløjtnant Brodersen. lait 
blev 11 maskiner ødelagt, og 14 blev beska
diget. Herefter gav chefen for hærens fly
vertropper ordre til at forsvare lej ren og 
flyvepladsen med alt til rådighed værende 
personel. 

Kl. 0540 meldtes fra krigsministeriet, at 
tyskerne havde overskredet grænsen i Jyl
land, og at landgang havde fundet sted på 
Fyn, Sjælland og i Kobenhavn. 

Krigsministeriet gav kl. 0700 ordre til, 
at ingen flyvemaskine måtte starte fra flyve
pladsen i Værlose, og ved en kontrolopring
ning på denne ordre tilfojede krigsministe
riet yderligere, at der ingen modstand måtte 
ydes mod de tyske tropper. 

sat på deres lands ære. Ufatteligt at disse 
beretninger endnu ikke har fænget nogen 
forfatter eller historiker til at samle og be
vare dem for eftertiden! 

Dansk frivillig indsats i allieret tjeneste 
begrænsede sig ikke blot til den aktive flyv
ning, men gjorde sig også gældende på de 
rent administrative og tekniske områder, en 
indsats, som langtfra må glemmes eller for
ties ved denne lejlighed. 

I den aktive flyvnings tjeneste var Dan
mark repræsenteret inden for jager-, bombe
og transportflyvning, såvelsom instruktør-, 
færge- og maritim-flyvning, og de danske 
faiver var ligeledes repræsenteret på de 
mest kendte krigsskuepladser, samt ved tje
neste i næsten alle verdensdele. 

Der er vel næppe nogen, som vil driste sig 
til at hævde, at det beskedne danske islæt 
i de allieredes kæmpeorganisationer skulle 
have haft nogen indflydelse på krigens ud
fald, men man kan fremhæve, at flere dan
ske frivillige opnåede betydelige poster, og 
at det lykkedes en enkelt at få sit navn ind
skrevet i både den engelske og den norske 
luftmilitære krigshistorie. 

Det er selvfølgeligt, at den enkeltes ind
sats ikke kan vurderes, hverken set fra et 



J. H. Glelatrup og 
J, B. Thalbitzer på 
itBkagan I ndc. 

lemmer 66, hvortil kom det store antal, som 
gjorde tjeneste på anden måde. Selve dette 
beskedne tal forekommer dog· ikke så be
skedent, når det sammenlignes m~d størrel
sen af det daværende Søværnets Flyvevæsen 
og Hærens Flyvertropper. 

Af disse frivillige gav de 26 deres liv for 
Danmark i det fremmede. 

Som et godt udtryk for omfanget af dansk 
frivilligt, flyvende personels vidtspredte tje
neste, og ved denne lejlighed, i ærbødigt 
minde om dem, der gav deres liv for Dan
mark i flyvningens tjeneste, bringes listen 
over de faldne med angivelse af stedet, 
hvor de faldt. 

Som det vil stå læseren klart, har det 
ikke været hensigten med denne artikel at 
fremhæve nogen personer eller navne ud 
over de, der gav det største - deres liv. 

Ved denne lejlighed bør dog nævnes, at 
normalt hører man intet til kvindens ind
sats, som dog givet i enhver krig er meget 
stor ved de afsavn og de ofre, som bringes 
på så mange områder· på hjemmefronten. 

Som en tribut til de mange kvinder, som 
anså det for deres pligt også at yde noget 
aktivt ved tjeneste i de militære rækker 
skal undtagelsen til anonymiteten her være 
en kvinde og en dansk kvinde, hvis indsats 
var udover det normale. Vera Strodl, den 
typiske danske pige, lyshåret og frejdig, 
gjorde ved sin tjeneste som pilot i Air 
Transport Auxiliary et umiskendeligt ind
tryk, hvor hun så end færdedes. 

Den 10, april 1942 blav tre Bpltflre•Jagere med danske flag pAmalet overgivet tll RAF af danskere, der 
havde Indsamlet 38,0DD pund sterling, De blev flpJet af danske frlvillige I Royal Air Force. 

Hendes job bestod i at færge fly fra fa. 
brikerne ud til de kæmpende enheder, som 
erstatning for tabtgåede eller ødelagte fly. 
Hun mestrede at flyve såvel eenmotorede 
jagerfly som 4 motorede bombefly, og mær
keligt forekom det, når man overværede an
komsten af f. eks. en Spitfire til en krigs
hærget flyvebase, at se denne lyse, smukke 
pige stige ud efter en perfekt landing. 

allieret eller dansk nationalt synspunkt, men 
der er vel næppe tvivl om, at den enkelte 
ikke kunne undgå at virke som en slags 
ambassadør for Danmark, hvor han så end 
befandt sig. 

Det danske flag og Danmarks navn i 

rødt og hvidt på skuldren af den blå uni
form gjorde sit til at påvirke de mennesker, 
som de kom i berøring med, efterladende 
indtrykket af at Danmark trods alt var med. 

På et givet tidspunkt af krigen udgjorde 
antallet af aktive flyvende besætningsmed-
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Den ønden verdenskrig (3): 

Forberedelserne i Sveriie 

Efter begivenhederne den 30. august 1943 
flygtede en hel del danske flyvere ad 

forskellige illegale ru ter til Sverige. De fle
ste meldte sig straks til allieret krigstjeneste, 
men det blev hurtigt klart, at der næppe var 
nogen pilot, der kunne forvente at komme 
videre fra Sverige. :> Vi har de piloter, vi 
behøver til at afvikle krigen,« lød- svaret. 
Når der alligevel var et par piloter, der kom 
videre til England, skyldtes det deres ud
dannelse som marineofficerer med erfaring 
i minestrygning. 

De danske piloter i Sverige måtte herefter 
indstille sig på at blive, indtil krigens afslut
ning nærmede sig. Nogle fik civil ansættelse, 
medens de fleste meldte sig til den danske 
brigade og blev placeret i såkaldte politi
lejre, hvoraf den første blev etableret i 
Sofielund, den 4. dec. 1943. 

Den danske brigade udviklede sig hurtigt 
til en omfattende enhed med en kampkraft 
af betydning. 

Spørgsmålet om flyverstøtte til brigadens 
kampstyrker meldte sig da snart, og briga
dens ledelse opnåede hos de svenske myn
digheder tilladelse til, at 10 danske piloter 
måtte følge uddannelsen ved de svenske flyg
flottiljer. 

Det lykkedes hurtigt brigadestaben i 
Stockholm at få samlet 10 piloter dels fra 
brigadeforlægningerne og dels efter »ind
kaldelse« af dem, der havde civilt arbejde. 

I marts 1944 stillede disse 10 officerer, 
fordelt på 6 svenske flyvebaser. Man ønske
de ikke, at dette fremmedelement skulle 
vække unødig opsigt. Derfor foregik tjene
sten i civil påklædning. Antallet af piloter 
udvidedes senere til 15. Der blev ikke fra 
starten tale om at optage selve flyvetræ
ningen. Man fløj som observatør eller over
talligt besætningsmedlem. Ved en flyvning i 
Midtsverige styrtede et svensk bombefly 
ned. Flyverløjtnant 'Jørgen Lauritsen, som 
fulgte med som besætningsmedlem, omkom. 

Det lykkedes først i efteråret 1944 at få 
den officielle godkendelse af en plan for 
krigsmæssig flyveruddannelse. Nu fik også 
danske teknikere tilladelse til en uddannelse 
ved Flygvapnet, og piloter og teknikere sam
ledes til en central uddannelse med jager
bombefly og jagerfly. Denne uddannelse 
sluttede f. eks. i efteråret 1944 for det ene 
holds vedkommende med en øvelse mellem 
svenske kampvogne, ført af danske panser
officerer, og svenske dykbombefly af typen 
Northrop B 5, ført af danske piloter. Dette 
foregik i det skovrige terrain i Midtsverige 
mellem Skovde og Karlsborg og markerede 
indtil da højdepunktet i uddannelsen. 

Der forberedes oprettelse af en 
dykbombeeskadrille i Sverige. 

Der viste sig hurtigt et behov for at flyve 
et mere moderne fly, som kunne indgå i 
den styrke, som brigaden i sidste instans 
skulle kunne disponere over ved overførelsen 
til Danmark. De svenske myndigheder god
kendte da en plan, hvorefter omskoling kun-
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Af oberst l'øgn Holm 

Den danske eskadrille SAAB B 17 parat til start hjemad - men ordren kom aldrig, og vi modtog heller 
Ikke det svenske tilbud om at overtage eskadrillen for en symbolsk pris I 1945. 

ne begynde til dykbombeflyet B 17, en 
svensk SAAB konstruktion udrustet med 
enten en Piaggio eller en Twin Wasp mo
tor. Flyet, der var moderne, vakte straks 
de danske piloters begejstring, en begej
string som holdt sig lige til det sidste. 

I det tidlige forår 1945 var planerne 
færdige for den logistiske støtte til den en
hed - en dykbombeeskadrille på 15 fly -
som skulle samles, når timen nærmede sig. 
Uddannelsen på B 17 var endnu opdelt på 
3 flottiljer og foregik stadig i svensk indre
gistrede fly. 

I april blev den udenrigske situation 
imidlertid en sådan, at de svenske myndig
heder gav tilladelse til samling af styrken, 
og de danske piloter og teknikere mødte da 
i Såteniis, en flyvebase, som lå i Midtsverige 
syd for Viinern. 

Efter en intensiv træning i formations
flyvning, dykbombning og skydning havde 
den danske eskadrille n!iet en fin standard, 
som høstede svensk anerkendelse. Ikke 
mindst viste vore teknikere sig opgaven vok
sen og gav hermed et værdifuldt bidrag til 
grundlag for det gode samarbejde mellem 
det svenske og det danske personel. Der 
blev slidt og slæbt, alle vidste, at timen 
nu snart måtte komme, hvor der kunne 
blive brug for eskadrillen. 

Skuffelsen den 5. maj 
Den 4. maj lød budskabet om tyskernes 

overgivelse, og hele styrken gik igang med 
pakning og klargøring til indsats, herunder 
»omregistrering« af flyenes svenske nationa
litetsmærker til danske. Alle havde ventet, 
at der ville blive brug for eskadrillen om 
morgenen den 5. maj, hvad enten tyskerne 
adlød ordren om kapitulation eller ej. Ved 
daggry den 5. maj stod hele styrken klar 
til start. Men ingen ordre kom. Eskadrillen 
ønskede en ordre om start, men der måtte 
en formel svensk godkendelse hertil. Store 
svenske flystyrker var klar til at eskortere 
eskadrillen til den danske grænse. 

De svenske myndigheder var yderst for-

stående, og da man ikke kunne få en ordre 
gennem brigadestaben, forsøgte man hos det 
svenske forsvarsdepartement, som var villig 
til at give starttilladelse, hvis den i Dan
mark sammentrådte regering ønskede eska
drillens deltagelse i brigadens indrykning. 

Den danske gesandt fik kontakt med et 
dansk ministerium, som da man havde større 
problemer at løse, ikke kunne gøre noget 
ved denne sag. Senere forlød det, at tyske 
skibe på Københavns red ikke helt var un
der kontrol, så man vidste ikke, hvordan 
deres luftværnsskyts ville reagere, hvis eska
drillen viste sig over København. Hver gang 
en henvendelse nåede frem, kom der kun 
henholdende svar, men ingen ordre om 
hjemflyvning. 

Den almindelige flyvetræning blev gen
optaget, men hvor var gejsten og virkely
sten? Den var forduftet i takt med opbyg
ningen af den befrielsesglæde i Danmark, 
hvorom man hørte i radio og gennem tele
fonsamtaler med dem derhjemme. 

Det er måske forståeligt, at de kompe
tente danske myndigheder kunne handle 
som de gjorde, men eet er i hvert fald sik
kert: de har ikke været >airmindede«, da de 
traf afgørelsen om, at eskadrillen ikke skulle 
deltage i brigadens indrykning. 

I • de 7 dage der gik, ind til der kom ordre 
øm hjemrejse pr. tog ( ! ) , blev alt gjort 
klar til at formulere det svenske tilbud om 
salg til Danmark af eskadrillen med jord
udstyr, bomber, ammunition, reservedele 
o. m. m. Prisen var symbolsk, vist nok en 
million svenske kroner. Svaret blev >Nej 
tak«. Måske den mest skæbnesvangre fejl
tagelse i dansk militærflyvnings genopbyg
ning i den 5-årsperiode, der fulgte fra 5. 
maj 1945. 

Det skal til slut nævnes, at der blev knyt
tet mange bånd mellem svensk og dansk 
militær flyvning i den periode, der her er 
beskrevet. Danskerne lærte at respektere den 
dygtighed og kvalitet, man mødte i Flyg
vapnet, og at værdsætte de venskaber, der 
blev sluttet mellem det danske og det sven
ske flyvevåbenspersonel. 

) 

( 
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Overgangsperioden 1945-50: 

FLYVEVÅBNETS TILBLIVELSE 
Efter kapitulationen stod de danske flyver

styrker af hæren og af søværnet i den 
situation, at de var uden materiel af nogen 
art. Der bød sig en chance for straks at 
komme i gang med flyvetræningen gennem 
indkøb i Sverige af det materiel, som den 
danske eskadrille var udrustet med, 15 stk. 
dykbombeluftfartøjer af typen SAAB B 17. 
Chancen blev imidlertid ikke udnyttet, og 
man stod da på helt bar bund, hvad flyve
materiel angik. Denne disposition forsinkede 
på afgørende vis opbygningen af den mili
tære flyvning i Danmark. 

For de allerfleste myndigheder stod det 
allerede efter kapitulationen klart, at flyver
styrkerne ville få en helt ny rolle i det frem
tidige forsvar af Danmark med opgaver, der 
kun kunne løses af et enhedsflyvevåben, og 
man begyndte at træffe foranstaltninger, som 
skulle muliggøre en sammenslagning af de 
to militære flyvevæsener i landet, nemlig 
Hærens Flyvertropper og Søværnets Flyve
væsen~ 

Den 31/7 1945 oprettede krigsministeriet 
og marineministeriet et fælles kontor for 
luftmilitære sager, og oberstløjtnant i det 

Af olJerst Vagn Holm 
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Symbolik billede af hangarport I Værlpee kort efter befrleleen, 

væsen, således at udnyttelse af personel og 
materiel kunne finde sted i fællesskab. End
videre skulle udvalget fremsætte forslag til 
en fremtidig organisation af et flyvevåben. 

25 danske militær- og marineflyvere 
på. kurser i England 

I perioden oktober 1!145- maj 1946 om
skoledes på kurser i England hos Royal Air 
Force 25 danske militær- og marineflyvere 
til jagerfly (Spitfire), samtidig med at for
handlinger foregik mellem Danmark og Eng
land om køb af materiel til etablering af de 
første uddannelsesenheder. 

Der blev i England indkøbt luftfartøjer af 
typerne Harvard, Spitfire, Oxford, Sea Otter 
og Proctor. Til brug ved den elementære 
uddannelse i flyvning blev der hos firmaet 
Skandinavisk Aero Industri A/S afgivet be
stilling på et antal luftfartøjer af typen 
KZ II T, en dansk konstruktion, der var på 
højde med det, der benyttedes i udlandet. 

Den 29/ 4 1946 var man nået så vidt, at 
den første flyveskole efter kapitulationen 
kunne påbegyndes, og uddannelsen blev 
iværksat med et antal elever af hæren og 
søværnet, som alle var faste officerer. Her
efter fulgte i stigende tempo hold efter hold, 
indtil over 100 piloter var uddannet ved 
begyndelsen af 1950. 

En af de fprste typer, vi fik efter krigen, var Alrspeed Oxford, der gjorde tJeneete I flyvevlbnet lndtll 1955, 

I november 1947 bestemte forsvarsmini
steriet, at det luftmilitære udvalgs opgaver 
nu var løst i en sådan udstrækning, at man 
kunne skride til en ophævelse af udvalget, 

norske flyvevåben K . Birksted, der før kri
gen var uddannet som marineflyver i sø
værnets flyvevæsen, ansattes som chef for 
kontoret og fik til assistance tilkommande
ret nogle flyverofficerer fra såvel hæren som 
søværnet. 

Allerede 1/12 1945 indførtes en ny ord
ning ved oprettelsen af >Det luftmilitære 
udvalg<. Det luftmilitære udvalg fik til huse 
på luftmarinestationen København, og en 
række flyvere og teknikere fra hæren og 
søværnet blev tilkommanderet. 

Det luftmilitære udvalgs opgave var at 
frelilllætte forslag til materielanskaffelser 
samt til tilrettelæggelse af uddannelsen ved 
Hærens Flyvertropper og Søværnets Flyve-

Conaolldated PBY-5A Catalina kprer op pl luft• 
marlne1tat1on Kpbenhavn, mens den endnu var i 

brug eldst I fyrrerne. 



Fra 1946 til 1959 blev North Amerioan Harvard an
vendt til træning af forskelllg art. 

hvilket skete 4/ 11. Udvalgets medlemmer 
skulle dog fortsætte som medlemmer af for
svarskommissionen som flyvesagkyndige. 

For yderligere at forberede overgangen til 
et enhedsflyvevåben oprettedes 4/ 11 1947 
en fælles ledelse for visse dele af den mili
tære flyvevirksomhed benævnt , Hærens og 
Søværnets Flyverledelse<, 

Under flyverledelsen hørte hærens og sø
værnets flyveskole samt hærens og søværnets 
flyvetekniske tjeneste. 

I hærens og søværnets flyvetekniske tje
neste indgik endvidere flyvertroppernes tek
niske tjeneste og søværnets tekniske tjeneste. 

Der var således skabt et fællesskab for så 
vidt angår uddannelse af flyvende og tek
nisk personel samt for administrationen af 
det til rådighed værende materiel. Uden for 
flyverledelsen fandtes dog stadig de under 
generalkommandoen hørende 2 flyverafde
linger med ialt 5 eskadriller og de under 
søværnskommandoen hørende 3 luftflotiller 
og enkelte specialgrupper. 

På flyveskolen blev de nyerhvervede Har
vard fly taget i brug, medens Spitfires, Ox
fords og øvrige fly fordeltes på de nævnte 
eskadriller og luftflotiller. 

Af yderligere materielanskaffelser end de 
allerede omtalte skal nævnes købet af et 
antal Catalina luftfartøjer og en enkelt B 17 
,Flying Fortress<, alle til løsning af de op
gaver, som måtte vise sig på Grønland. 

De militære ministerier sluttedede i maj 
måned 1949 kontrakt med et engelsk firma 
om køb af 20 stk. Gloster Meteor Mk. IV. 
Efter modtagelsen af disse luftfartøjer i 
1949- 50 blev det muligt at opsætte den 
første moderne danske jagereskadrille. 

Flyverledelsen skulle sortere direkte under Supermarine Bea Otter amfibiet var blandt de fjlrste fly, vi fik efter krigen. Den blev anvendt til ud• 
krigsministeriet og marineministeriet. dannelse, eftersøgning og lignende opgaver, 

FLYVEVÅBNET 1950-62 
Elleve og et halvt år er flyvevåbnet nu, det 

føles som en hel menneskealder - og et 
fuldst<'jndigt generationsskifte har da også 
fundet sted, siden eskadrille 725 afleverede 
de sidste fire Spitfire IX den 16. okt. 1951 
- jetalderens start - til vi i dag har 8 
kampklare, moderne jeteskadriller, effektivt 
understøttet af en transporteskadrille og en 
redningseskadrille, effektivt støttet og kon
trolleret af en omfattende kontrol- og vars
lingstjeneste hjulpet af Flyverhjemmevær
net, og ikke mindst effektivt ledet af en 
veludbygget kommandoorganisation. Hvor
til så kommer den uundværlige, omend ikke 
så glamourøse og derfor tit oversete hjælpe
tjeneste af enhver art på jorden. 

At give en historisk oversigt over flyve
våbnets liv vil ikke være muligt med knap 
2000 ord til rådighed. Men de vigtigste 
kendsgerninger og begivenheder suppleret 
med træk fra udviklingen på forskellige om
råder af flyvevåbnets dagligliv vil nok give 
et bedre indtryk af den indsats, der er nød
vendig for at skabe et moderne luftforsvar. 

Flyvevåbnet bliver et selvstændigt 
væm 

1. okt. 1950 oprettedes Flyvevåbnet som 
et selvstændigt værn på lige fod med de to 
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øf oberst Knud .Jørgensen 
>gamle< værn, hæren og flåden. Chefen 
blev generalløjtnant C. Forslev, som gennem 
Flyverkommandoen {først i Værløse, senere 
Vedbæk) udøvede sin kommando over Ve
stre og Østre Flyvebasiskommando samt Fly
vematerieltjenesten. Alle de operative enhe-

der, d.v.s. flyvestationer, eskadriller, kon
trol- og varslingsanlæg var under fuld kom
mando af basiskommandoerne. Flyparken 
bestod af 180 luftfartøjer, hvoraf 24 var 
jetfly. Kampstyrken var på 54 dagjagere. 
Som følge af den store våbenhjælp fra USA 

Forts.tttrs sid, 87. 

Gloster Meteor var flyvevl'lbnets fjlrste Jettype, ,om vi efterhånden anvendte I en række versioner - her 
Hl en Meteor a. 
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Beechcraft 
MUSKETEER 

BEECHCRAFT MUSKETEER MODEL 23 4-sædet helmetal lavvinget 
Motor: 4 cyl. 160 HK. Spændvidde: 10,8 m - Længde: 7,9 m -
Højde: 2,3 m. Kabinelængde: 3,4 m - Kabinebredde: 1,15 m. Rejse
fart: 222 km /t - Tophøjde: 5080 m. Rækkevidde: 1450 km - Start
længde: 47 m. Radio: VHF Nav/Com inkluderet. 
PRIS: ca. kr. 83.000 ab fabrik. 

BEECHCRAFT BARON MODEL A 55 5-sædet helmetal lavvinget. 
Motorer: 2 stk. 6 cyl. 260 HK Continental med direkte benzinind
sprøjtning. Rejsefart: 354 km /t i 3440 m ved 65 % motoreffekt. Top• 
højde: 6560 m - rækkevidde 2000 km Startlængde: 298 m landings• 
længde 315 m. · 

~ Autopiloter: TACTAIR & SPERRY 

~ RADIO DARE Ine. & ARC 

~ RADAR RCA 

Ring eller skriv efter nærmere oplysninger - forlang 

demonstration. 

En nykonstruktion fra en verdenskendt Jabrik. 
Leveres ab. oktober 1962. 

-
Siai Marehetti '' "'J;:!iviera 11 

MODEL FNl 333 4 sædet helmetal højvinget amfibieplan - Motor 
1 stk. 6 cyl. 260 HK Continental - Rejsefart 285 km/t -Tophøjde 
5640 m - Rækkevidde 1400 km - Nyttelast 510 kg - Startlængde 
290 m på land, 475 m på vand - Landingslængde 200 m på land, 190 m 
på vand. 

MORANE-SAULNIER »SUPER-RALL YE M. S. 885 3-sædet hel
metal lavvinget - Motor 145 HK Continentai - Rejsefart 210 km/t -
Startlængde 120 m - Landingslængde 90 m - Pris ca. kr. 54.391,00 
ab fabrik. 

HELICOPTER 

tl 
MODEL B-2 

ran y 
2-sædet. Motor: 4-cyl. 180 HK Lycoming. Nyttelast: 380 kg 
- Rejsefart 160 km rt. Stigehastighed: 520 m/min. - Tophøjde 
3700 m. Rækkevidde: 480 km. 
PRIS: ca. kr. 146,375,00 ab fabrik. 

Generalagent for Danmark: 

SCANDINAVIAN AIR TRADING COMPANY L TD. 
HANGAR A . KØBENHAVNS LUFTHAVN, KASTRUP . TLF. 50 9494 

85 



86 

På flyvepladser I seks 
verdensdele betjenes flyve
maskiner fra verdens førende 
luftfartselskaber af erfarent 
SHELL-mandskab, 
udstyret med det allernyeste 
og bedste materiel. 

SHELL AVIATION 
SERVICE 



Generalløjtnant 
Tage Andersen, 
der var chef 
fra 1955 til 1959, 

og det fælles NATO-byggeprogram udbyg
gedes Flyvevåbnet i de følgende år meget 
hurtigt teknisk og materielt, så hurtigt at 
personeluddannelsen vanskeligt kunne følge 
trop. Dette afspejlede sig bl. a. ved en pe
riode med høj havarirate, som bl. a. førte 
til overvejelser af organisatorisk og kom
mandomæssig art. For at udnytte den bedst 
muligt sagkundskab tilkaldtes i 1954 Air 
Chief Marshal Sir Hugh Saunders, RAF, 
(tidligere flyveinspektør for NATO), der bi
stod ved Flyvevåbnets reorganisation indtil 
1956 

Den egentlige ændring af Flyvevåbnets 
struktur fandt sted i foråret 1955, hvor de 
to basiskommandoer blev nedlagt. Herefter 
var der under Flyverkommandoen tre kom
mandoer, nemlig Flyvertaktisk Kommando, 
Træningskommandoen og Flyvematerieltje
nesten, (som skiftede navn ved forsvarsloven 
1960 til Flyvematerielkommandoen). Sam
tidig koncentreredes det operative ansvar 
for Flyvevåbnets kampuddannelse og bered
skab til Flyvertaktisk Kommando, som be
friedes for administration og logistik, idet 
de underlagte enheder (flyvestationer, kon
trol- og varslingstjeneste) på disse områder 
refererer direkte til Flyverkommandoen og 
Flyvematerielkommandoen. Samtidig ændre
des flyvestationernes organisation efter RAF, 
mønster, i alt væsentligt. Den nye organi
sation medførte blandt mange andre frem
skridt den fordel, at chefen for Flyvertaktisk 

·- -· ... 

Kommando også blev den allierede flyver
chef for Danmark. Dette betyder ganske en
kelt, at der ikke sker nogen ændring - ud 
over navnet chef FTK til COMT AFDEN -
ved overgang fra fredstids- til krigstidskom
mandoorganisation, med andre ord Flyve
våbnet er klar til indsats med sekunds var
sel. 

idet en eskadrille skal nedlægges, samtidig 
med at de øvrige eskadrillers flypark redu
ceres. Styrken er derefter fremover ialt 112 
kampfly fordelt på 3 jagerbombereskadriller, 
3 altvejsjagereskadriller samt 1 recognosce
ringsjagereskadrille. Hertil kommer så, iflg. 
forsvarsministerens afgørelse i efteråret 1961, 
NIKE-luftforsvarsraketbataillonen, der er 

I 1951 fik vi vore første Republlc F-84 Thunderjets, der I en ilrrække har udgjort rygraden I flyvevlbnet, 
men aom nu er ved at udgl af tjenesten. 

Forsvarsordningen 1960 reducerede 
slagkraften 

1. nov. 1955 overtog generalløjtnant Tage 
Andersen chefsposten indtil 1. juli 1959, da 
han som den første skandinav udnævntes til 
allieret chef for Nordregionens flyverstyrker 
med hovedkvarter i Kolsås, Norge. Chef for 
Flyvevåbnet er siden da generalløjtnant 
Kurt Ramberg. 

Forsvarsordningen i 1960 medførte ikke 
organisationsændringer i Flyvevåbnet ud 
over lovfæstning af de allerede i 1955 ad
ministrativt gennemførte ændringer, men til 
gengæld en kraftig reduktion af slagkraften, 

opstille t omkring København. 
I dag er den samlede flypark ca. 260 

luftfartøjer, hvoraf ca. 180 er jetfly - en 
anselig forøgelse siden 1950, ikke mindst i 
kampkraft. Ikke alene er antal kampfly øget 
til knap det tredobbelte, men kvalitetsfor
øgelsen m. h. t. såvel personel, materiel som 
støttefunktioner er mange gange større, så
ledes at vi i dag - også sammenlignet med 
vore NATO-partnere - har et, omend ikke 
stort, så effektivt og beredt Flyvevåben, hvis 
indsats i påkommende tilfælde ikke er helt 
uvæsentlig. Som et >kuriøst< eksempel kan 
f. eks. tages den sprængstofmængde, som 
kan afleveres af alle kampfly fuldt opladte. 
Denne samlede samtidige mængde er ca. 
50.000 kg, svarende til mere end 5000 stk. 
155 mm brisantgranater, eller ca. 1000 bred
sider fra en let krydser. Og dette er ikke 
atom-ammunition. 

Våbenhjælpen kommer til undsætning 
Tænker man tilbage i tiden og betragter 

de mange forskellige tjenesteområder inden 
for flyvningen, vil det snart springe i øj
nene, at specielt inden for overvågningen 
af og kontrollen med flyvningen er der fore
gået en eksplosiv udvikling. I 1950 fløj vi 
bl. a. fra Karup med typiske dagjagere, som 
ud over charmerende kvalifikationer som fin 
stigeevne, korte start- og landingsstræk og 
en formidabel manøvreevne, besad en uover
vindelig trang til landing efter ca. 35 min. 
forløb. Dette, kombineret med en ikke alt 
for velfunderet vejrtjeneste, en manuel pej
ler med stor fejlvi'sning (af og til 180°), 
samt en endnu forholdsvis velcamoufleret 
flyveplads, fremkaldte jævnlig »hairy« si
tuationer - som f. eks. en dag med lielt 
uvarslet tåge, hvor 7- 8 Meteorfly landede 
samtidig på alle tre baner, i alle retninger 
samt på græsset uden uheld. 

Slkorsky 8-55 har siden 1957 gjort god gavn til rednlngsbrug og andre opgaver. 

Med våbenhjælpen, suppleret 
tionale anskaffelser og en stadig 
bygget kommunikationstjeneste 

med na
mere ud
ændredes 
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billedet hurtigt. Vi fik automatiske pejlere, 
der kom GCA, de fleste fly havde radio
kompas (senere også DME eller TACAN), 
en dygtig personelstamme opbyggedes, et 
nært samarbejde med den civile flyvekon
troltjeneste knyttedes, vejrtjenesten udbyg
gedes kraftigt. Og i dag står Flyvevåbnet 
med et særdeles velspillende instrument in
den for disse tjenestefelter - uden at dette 
betyder stilstand, tværtimod. Nye hjælpe
midler er under anskaffelse, bl. a . Visual 
Glide Path lndicator, nye veje studeres med 
henblik på automatisering af tjenesten og et 
endnu intimere samarbejde med den civile 
kontrol, og ikke mindst med kontrol- og 
varslingstjenesten, som er i gang med en 
ikke mindre gennemgribende modernisering. 

Kontrol- og va.rslingstjenesten 
En af Flyvevåbnets meget vigtige opgaver 

er overvågningen af luftrummet over og om
kring Danmark; en opgave som skal løses 
også i fred og døgnet rundt. Oprindelig var 
vort eneste middel det gamle hæderkronede 
luftmeldekorps, som imidlertid ikke er til 
permanent tjeneste, og hvis aktfonsradius er 
begrænset af synsvidden. Jævnsides med 
Flyvevåbnets øvrige udbygning etableredes 
da et kontrol- og varslingssystem baseret på 
radarovervågning fra et antal radarstationer, 
hvis observationer samles i en sektoropera
tionscentral, hvor et samlet billede af luft
situationen over Danmark tegnes. Dette be
tyder ikke, at Luftmeldekorpsets indsats er 
ophørt - radaren har stadig begrænsninger 
i lav højde, hvor det menneskelige øjes ob
servationer må supplere luftbilledet. Korp
set, der nu hører under Flyverhjemmevær
net, er da også nu så stort og, gennem mo
dernisering af udstyr og procedurer, så ef
fektivt som aldrig før - samtidi'g med at det 
har fået pålagt nye opgaver i forbindelse 
med atomvarsling - og dertil er blevet for
øget med Flyvestationskorpset, der deltager 
i basernes forsvar, samt Kvindeligt Flyve
korps, hvis medlemmer gør tjeneste i kon
trol- og varslingstjenesten, signaltjeneste 
m. V, 

Kontrol- og varslingstjenesten opbyggedes 
stort set efter de fra 2. verdenskrig kendte 
principper og var i øvrigt den første i 
NATO, der kom i 24-timers tjeneste. 

Ud over sin varslingsopgave og kontrol 
af luftforsvarsfly og raketter i fred og en 
eventuel krig, samt den daglige træning 
heri, har etableringen af denne tjeneste na
turligvis givet et værdifuldt supplement til 
den almindelige trafik- og sikkerhedskontrol 
af flyvningen. Det billede, denne tjeneste 
tegner af luftsituationen i et 13.250.000 km3 
rum, udnyttes fuldt ud af det militære (til 
tider også det civile) lufttrafikcenter, lige
som der er nøje fastlagte procedurer for 
overlevering af kontrol med fly fra den ene 
til den anden tjeneste, således at der sikres 
fly i luften den bedst mulige service. 

Im1dlertid er som bekendt flyenes hastig
heder og også antal flyvninger steget enormt, 
således at manuelt betjente systemer har 
vanskeligt ved at yde en kvalitativt rimelig 
indsats. Kontrol- og varslingstjenesten kan 
da også inden for de nærmeste år se frem 
til indførelse af stærkt forbedret materiel og 
en stadig større automatisering af datatransa 
mission og kontrol. 

N ATO-flamarbejdet 
NATO - den organisation og den ånd, 

disse bogstaver står for, danner den væsent-
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North Amerioan F-86D Sabre brugea ldag aom altveJnJager I tre af flyvevlbneta 11kadrlller. 

ligste baggrund for, at det i det hele taget 
har været muligt at skabe det Flyvevåben, 
vi har i dag. Gennem denne organisation 
fik vi ikke alene hovedparten af den tekni
ske baggrund, fly, flyvepladser, radar o.s.v., 
men også en meget stor del af uddannelsen 
af al slags personel. Imidlertid er det et 
spørgsmål, om ikke det største udbytte stam
mer fra de muligheder, vi har haft til at få 
del i alle andre NATO-flyvevåbens erfarin
ger. Det er vel almindelig kendt, at netop 
NATO's flyverstyrker i dag kan samarbejde 
uanset nation og størrelse - faktisk et for
bløffende resultat på godt 10 år, men det 
skyldes vel nok dels den hurtigere forflyttel
sesevne, dels det tvingende behov for koor
dinering i luftrummet, som ikke har synlige 
landegrænser. 

Dette samarbejde og denne erfaringsud
veksling foregår bl. a. ved deltagelse i kur
sus, ved udveksling af enkeltpersoner eller 
hele eskadriller, ved tjeneste i allierede stabe 
- og ikke mindst ved de mange små og store 
NATO-øvelser. Allerede i 1951 deltog Flyve
våbnet med Meteorjagere i en øvelse i 
Tyskland, en beskeden (af størrelse) eska
drille i den ret uvante rolle som jagerbom
bere - det var en stor og sjælden begiven
hed. I dag løber der året rundt en lang 
række ~permanente< øvelser, ligesom der 
mindst en gang om året er en meget stor 
øvelse med samtlige NATO-flyvevåben som 
deltagere. Eskadriller skyder i Nordafrika, 
eskadriller konkurrerer i Norge, Holland, 
Frankrig. NIKE-bataillonen skyder i El 
Paso, Texas. For blot at nævne en del af 
samarbej dsfelterne. 

Godt materiel, veluddannet personel, et 
godt erfaringsniveau - alle disse faktorer 
skaber imidlertid ikke i sig selv et effektivt 
flyvevåben. Der må en høj moral til, i fred 
som i krig, d.v.s. en nøje viden om, hvad 
opgaven er, og hvorfor den skal løses, kom
bineret med en ubetinget vilje og lyst til at 
udføre den. Selv mener vi, at denne moral 
er til stede, og at den vel egentlig er op
stået ubevidst som en følge af dels de hårde 
betingelser, personellet har haft i en så hur
tig opbygningstid, dels det for et flyvevåben 
ubønhørlige krav om gensidig tillid blandt 
alle tjenestefelter. Et :,biprodukt< - af væ
sentlig betydning også for moralen - har 
været udviklingen af traditioner. Trods det 
korte åremål - specielt sammenlignet med 
de andre værns århundred-gamle historie -
er det lykkedes at skabe mange smukke tra
ditioner, specielt m. h. t. våbenmærker for 

enhederne. Det hidtidige højdepunkt var, 
da Kongen skænkede flyvestationerne deres 
faner. 

Det er egentlig imod Flyvevåbnets natur 
at se sig tilbage, der er opgaver nok i dag 
og fremover, der trænger sig på. Gør man 
det alligevel ved et jubilæum som nu, er 
det, som om vi startede i en fjern fortid -
og så er det kun godt 11 år siden. Alligevel 
har resultatet af disse års arbejde givet os 
et Flyvevåben, som vi føler kan løse sine 
opgaver. 

- som partner i NATO krigsforebyggende 
styrke, og om påkrævet i forsvaret af 
Vestens frihed, 

- som vogter af dansk luftrum, 
- som forsvarer - ved offensiv eller de-
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Flyvetimer efter krigen. Det er meget lntereaaant 
at sammenligne denne 1tatlatlk med den pl • Ide 
69, hvor maxlmum var Ga, 14,000 timer I 1939, 
Tlmeme under den punkterede linie fra 1952 er pl 

Jetfly, resten pA atempelmotorfly, 



SAAB PRÆSENTERER 
SINE NYESTE FREMSKRIDT 

PI ØVElSESSKYDNIN&ENS OM IDE 
Svenske Aeroplan Aktiebolaget er med sin BT13 træfin
dikator, som nu anvendes i mere end 20 lande, blevet pioner 
når det drejer sig om hjælpemidler for øvelsesskydning. 

SAAB BT13 træfindikator: 
• Skytten får omgående registreret sine 

træffere. Sigtningen kan således korrige
res mellem hvert angreb. 

• Målet skal ikke udskiftes mellem angre
bene, hvilket medfører en væsentlig 
tidsbesparelse. 

• BT13 benyttes til følgende øvelsesskyd
ninger: "Air to air", "Air to ground" og 
"Ground to air". 

• Systemet kan anvendes ved skydning med 
ammunition fra 8 mm og opad. 

SAAB kan nu præsentere tre vigtige nykonstruktioner 
indenfor dette område: 

"Ground to air" skydning: 
En AZ-6 dobbelt-zone forsats for BT-13 træfindikator, 
der muliggør registrering i 2 zoner samtidig. 

"Air to ground" og "Ground to air". 
SAAB BT14 træfindikator er en let og handy nykonstruk
tion med stor nøjagtighed. Den er specielt beregnet anvendt 
ved skydning med to eller flere våben samtidig. 

"Ground to ground" - skydning. 
SAAB BTl 7 er en type træfindikator der arbejder som 
automatisk røgmarkor, og gør øvelserne, specielt for anti
tank skytter, mere realistiske og effektive. 

Yderligere oplysninger om ovennævnte udstyr kan fåes 
ved henvendelse til Svenska Aeroplan Aktiebolag, Salgs
afdelinien, Linkøpini, Sverige. 

- ·-::-:::ø==w 

SVENSKA AEROPLAN 
AKTIEBOLAGET 
(Saab Aircraft Compagny) 
Linkøping, Sverige. 
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- en verdensindustri Deres tjeneste! 
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KAPTAIN FOLTMANN 
TRÆKKER SIG TILBAGE 

Af formanden for Kongelig Dansk Aeroklub, 
landsretssagfører Børge Moltke-Leth 

Fra 1. april d . å. har kaptajn John Folt
mann besluttet at trække sig tilbage fra 

sit mangeårige virke som generalsekretær i 
Kongelig Dansk Aeroklub. 

Kaptajn Foltmann har motiveret sin be
slutning med et af hans læge dikteret hen
syn til helbred og alder, og bestyrelsen har 
naturligvis - omend med den dybeste be
klagelse - kun kunne tage kaptajn Folt
mann's beslutning til efterretning. 

Kaptajn Foltmann's interesse for flyvnin
gens sag går mere end en menneskealder 
tilbage og har i al den tid været af en 
styrke, som kun vanskeligt - for ikke at sige 
umuligt - finder sin parallel. 

Fra kaptajn Foltmann's tid som militær
flyver allerede i 1916 og senere som kaptajn 
i flyvertroppeme har han haft berøring med 
og afgørende indflydelse på det meste af det, 
som har haft med ikke alene den danske, 
men også den nordiske flyvesags interesser 
at gøre. En levende illustration af den her
for fortjente anerkendelse finder man -
foruden i en række andre æresbevisninger - Nynte billede af kaptajn Foltmann. 

Første del af aeroklubbens årsberetning 
for 1961 

Generelt 
Medlemmer: I 1961 har der været en til

gang på 78 personlige medlemmer og en af
gang på 123 (78 udmeldt, 5 døde, 40 slet
tet p. gr. a. restance), således at der har 
været en nettoafgang på 45 medlemmer. 
Der var 3 tilgange og 4 afgange af firma
medlemmer. Medlemstallene pr. 31/12-1961 
var herefter: 

5 æresmedlemmer 
22 livsvarige medlemmer 
49 firmamedlemmer 

831 personlige medlemmer 

907 ialt (mod 954 i 1960) . 

Organisationsmedlemmerne fordeler sig: 

Motorflyvekl.: 
Svæveflyvekl.: 
Modelflyvekl.: 
Statsaut. d. 
Flyvetekn. : 

lait 

21 kl. 916 medl. ( 17- 854) 
28 kl. 830 medl. ( 25- 693) 
49 kl. 541 medl. ( 50-505) 

1. kl. 34 medl. ( 1- 34) 

99 kl. 2321 medl. (93- 2086) 
Det totale medlemstal er altså 3228 mod 

3040 eller en fremgang på 188. 

Møder og foredrag. Der har i årets løb 
været afholdt 6 mødeaftener med foredrag, 
films etc. i København og 1 f Ålborg. 

Udvekslingen med USA, Canada og Eng
land. For 11. gang deltog KDA i den inter
nationale udveksling af unge flyveinteresse
rede og havde besøg af to engelske, to ca
nadiske og fem amerikanske kadetter, mens 
et tilsvarende antal danske besøgte de på
gældende lande. Militær leder for det dan
ske hold i USA, der besøgte staten Connec
ticut, var kaptajn F. W. von Linstow, civil 
hjælper Palle Krag. 

Flyvelotteriet. Af det bevilgede lotteri på 
200.000 lodsedler a 1 kr. blev der solgt 
154.677 lodsedler. 

Tipsmidler. Fra tipstjenestens overskud 
fik KDA for 1961 tildelt 8.000 kr .. , der er 
fordelt med 5.000 kr. til udvekslingen, 1.500 
kr. til arbejde for modelflyvningen, 750 kr. 
for svæveflyvningen og 750 kr. for motor
flyvningen. 

Boligfonden er i 1961 vokset med 2.054,63 
kr. og udgør pr. 31/12-1961 kr. 13.158,66. 

KDA's legat for forulykkede skandinavi
ske flyveres trængende efterladte tilfaldt 
Sverige med to portioner a 400 kr. 

Tissandier-diplomet blev af FAI for 1961 

i kaptajn Foltmann's æresmedlemsskaber af 
organisationer som Danske Flyvere, Kung
liga Svenska Aeroklubben, Norsk Aero 
Klubb og Kongelig Dansk Aeroklub. 

Ingen er naturligvis uerstattelig, men det 
ligger mig som formand for Aeroklubben 
stærkt på sinde overfor vore medlemmer at 
påpege det savn, som kaptajn Foltmann's 
manglende deltagelse i vort daglige arbejde 
vil efterlade. Med aldrig svigtende interesse 
og styrke har kaptajn Foltmann været med 
til at løfte og løse Aeroklubbens små som 
store problemer, været drivkraften i Aero
klubbens arbejde og præget Aeroklubbens 
stilling - indadtil som udadtil. 

Til Kongelig Dansk Aeroklub's bedste øn
sker til kaptajn Foltmann i anledning af 
hans 70-årsdag den 26. marts d. å. føjer 
Aeroklubben sin varmeste tak for hans store 
indsats gennem de mange år og håbet om, 
at kaptajn Foltmann - ikke alene som redak
tør af :.Flyv< - men også på anden måde 
fortsat vil yde vor fælles sag sin fortræffelige 
hjælp. 

B. M oltke-Leth. 

tildelt redaktør Gunnar Hansen. 
Biblioteket blev udvidet med 54 bind, og 

udlånet var som det foregående år ca. 600 
bind, hvoraf en stor del tilsendtes medlem
mer ude i landet. 

Motorflyvningen 
Der blev i 1961 udstedt 67 nye A-certifi

kater mod 80 i 1960, men deponeret 35 cer
tifikater. Antallet gyldige certifikater ved 
årets udgang var 412 (mod 359) - det stør
ste tal siden 1950. 

For at vække interesse om repræsentant
skabsmødet og de organisatoriske proble
mer blev mødet for første gang i mange år 
afholdt uden for København, nemlig i for
bindelse med den såkaldte motorflyvekon
gres i Ring~ted, hvor der blev holdt en ræk
ke saglige foredrag og diskussioner. 

Årets flyvedagskonkurrencer blev afholdt 
den 10.- 11. juni på Århus privatflyveplads, 
arrangeret af Århus Flyveklub. Der var 1 7 
deltagere (mod 10 i 1960). 

Det var Danmarks tur til at være vært 
ved den nordiske motorflyvekonkurrence, 
der med hjælp fra flyvevåbnet blev gennem
ført den 25.-26. august på flyvestation 
Avnø. 

Der synes efter nogle ret små år at være 
stigende interesse for de rallyer, der holdes 
rundt om i Europa. I 1961 tilmeldtes danske 
privatflyvere i 4 rallyer med ialt 47 fly og 
100 personer (mod 8 rallyer med 12 fly og 
19 personer i 1960). Størst interesse var der 
for Liibeck-rallyet den 25.- 26. august. 
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Indfø{elsen af privat- og forretningsfly 
fandt e(ter et par store år fortsat sted, men 
i noget afdæmpet tempo. Bortset fra SAS
flådens 15 dansk-registrerede fly er der ved 
årsskiftet 160 ( mod 149) fly til privat og 
erhvervsmæssig anvendelse i Danmark. 

I den i 1958 påbegyndte hjemmebygning 
af fly har KDA nu ialt formidlet licens og 
tegninger til 8 Druine Turbulent og 11 
Jodel D. 112. I 1961 blev 1 Turbulent og 
2 Jodel færdige, så der ialt flyver hhv. 4 
og 3 af disse typer. 

Der blev solgt et betydeligt antal flyve
kort i KDA's motorflyveservice, mest ICAO
kort i 1 :500.000. Endvidere har vi formid
let abonnement på de amerikanske Flight 
Information Publications. · 

Der blev i 1961 udstedt 26 toldcarnets 
til motorfly mod 34 i 1960. 

Efter .µtale med luftfartsdirektoratet har 
KDA ladet fremstille nye, bekvemme jour
naler for fly, motor og propeller, og der er 
solgt en del af disse. 

Lærebogen i radiotelefoni udkom i 2. 
udgave som >Radiotelefoni for Flyvere« på 
KDA's eget forlag. Salget går pænt, og der 
er også interesse for bogen i Sverige. 

Motorflyverådet har foretaget en række 
henvendelser og haft forhandlinger med 
luftfartsdirektoratet og andre myndigheder, 
bl. a . om forholdene i Kastrup Syd og om 
betjeningen af private fly i Kastrup, om 
havnenes lukketider og gebyr for tænding 
af lys i den til VFR-flyvning tilladte perio
de efter solnedgang, om at få flere told
lufthavne, om regler for de midlertidige of
fentlige landingspladser, om afgifterne på 
disse pladser m. m. 

Svæveflyvningen 
For den danske svæveflyvning var 1961 

et år med en ny stor fremgang. Antallet af 
flyvninger gik godt 42 '% frem fra 20.560 

til 29.278. Flyvetiden steg godt 45 ·% fra 
3.111 til 4.681 timer. Og antallet distance
flyvninger steg fra 117 til 271 med ialt 
20.742 km mod 11.719. 

Der blev udstedt 115 c-diplomer (mod 
66 i 1960) og 88 S-certifikater (mod 67). 
Antal sølvdiplomer var 15 ligesom foregåen
de år, men desuden var der 4 gulddiplo
mer. 

Havaripromillen gik ned fra 0.68 til 0.55, 
og svæveflyverådet arbejder for yderligere 
højnelse af flyvesikkerheden. 

Foruden af et par brugte fly var der en 
tilgang af 10 nye svævefly. Heraf var de 6 
tosædede. Adskillige ensædede er i ordre til 
1962 og 1963. 

Danmarksmesterskaberne på Vandel var 
langt større end noget tidligere år og med 
29 deltagende svævefly blandt de største i 
Europa. Dårligt vejr hæmmede dog flyvnin
gerne en del. Det samme var tilfældet i den 
efterfølgende svæveflyveskole og trænings
lejr på Vandel. 

Behovet for den centrale skole er sunket 
noget, ·efter at klubberne er blevet forsynet 
med moderne materiel, og man har derfor 
besluttet at overdrage skolen og det årlige 
instruktørkursus til de store klubber på skift 
og til at afhænde Dansk Svæveflyvefonds 
materiel. 

Herved lettes KDA og dets forskellige or
ganer for administrationen af dette mate
riel og disse skoler, og man håber derigen
nem at kunne koncentrere sig mere om at 
finde og indrette det ønskede svæveflyve
center i Jylland. Endnu er det ikke lykke
des at finde det egnede areal. 

Mangelen på en propagandafilm for svæ
veflyvning er foreløbig blevet afhjulpet ved, 
at KDA har købt en kopi af en af Flyve
klubben Aviator optaget film >Flyvende 
Sommer<. Det var dog ønskeligt at få frem
stillet en tonefilm, som i større grad kunne 

tale for sig selv. 
Et projekt, man gennem flere år har ar

bejdet på, blev gennemført ifjor, nemlig ud
givelsen af >Svæveflyvehåndbogen<. KDA 
udgav den på eget forlag og finansierede 
den hovedsagelig ved forsalg til klubberne. 
Den er nu solgt i over 1000 eksemplarer og 
eksporteres i et vist omfang til de øvrige 
skandinaviske lande. 

Modelflyvningen 
Antallet af udstedte diplomer, der i nogle 

år var gået tilbage, steg fra 152 i 1960 til 
225 i 1961, og antallet af rapporterede kon
kurrencer fra 39 til 56. 

Blandt de hjemlige konkurrencer er der 
særlig grund til at omtale danmarksmester
skabet, der for første gang blev afholdt 
som et samlet arrangement i St. bededags
ferien i Esbjerg lufthavn. Tanken hermed 
var at få tid til at udveksle erfaringer og 
til kammeratligt samvær, og takket være 
strålende vejr blev arrangementet en stor 
succes. 

Også sommerlejren på Vandel havde stor 
tilslutning, selv om det denne gang lå uden 
for den store ferieperiode i juli. 

På det internationale felt deltog vi med 
et fuldt hold ved verdensmesterskaberne i 
Leutkirch i Tyskland. Ved den nordiske 
landskamp for fritflyvende modeller i Ljung
byhed i Sverige fik vi en individuel første
plads, men blev samlet placeret efter Fin
land og Sverige. For første gang var der i 
Stockholm arrangeret nordisk landskamp 
også for linestyrede modeller, hvor vi imid
lertid kun kunne deltage med 3 mand. 

Om det instruktionsmæssige område kan 
oplyses, at der i årets løb blev afholdt fore
drag og demonstration af eksperter på hhv. 
radiostyrings- og linestyringsområdet ved 
særlige arrangementer til fremme af den tek
niske udvikling. 

OAlT.EX AVIAJ:IQN 



·+-CO~ Thimble-Drome 
knagende stærke, flyveklare plastikmodeller med 
fantastiske flyveegenskaber. 
KONSTRUERET OG PRØVEFLØJET AF ROY COX. 

Gløderørsmotorer 
for 
konkurrence 
og sport/hobby 
legende let start 

1962 sensation: 
fantastisk real istlsk 
Stuka Ju 87d 
61 cm spænd. 
Motorer 
Cox Special 2,5 
Medalllon serien 
levering maj. 

Vinder af verdensmester
skabet i Vesttyskland 1961 

ved Fritz Schneeberger 
fra det 

svejtsiske 
hold 

Uovertrufne standardmotorer: 
TEE DEE 
2,5 ccm. 
Kr. 125,00 Comanche 

Super Cub flyveklar incl. håndtag og line Kr. 88,00 

Babe Bee 0,82 ccm Kr. 39,85 
Pee Wee 0,33 ccm Kr. 39,85 
Sportsman 2,5 ccm Kr. 79,85 

do. byggesæt (uden Babe Bee motor) Kr. 35,00 
War Hawk (Flying Tiger) flyveklar, Kr. 108,00 

Stort katalog og prisliste hos forhandlere 
eller mod kr. 0,30 I frimærker til: 

K. WITTROCK 
Peter Bangsvej 77, København F. 

Danske startinstruktioner. 

Cox originale brændstof, 
glødeclips og påfylder 
gør det endnu lettere. 

[CHAMPION] 

Champion tændrør på lager 

til alle gængse Continental og Lycoming motorer. 

Generalagent for Aircraft-tændrør i Danmark 

SCANAVIATION 
KØBENHAVNS LUFTHAVN . DRAGØR 

TELEFON DR 910• 

TEE DEE 0.163 ccm 
Verdens mindste motor 
anvendes m. eller u. tank 



KDA leverer tegning til 
Kaj Hansens DM-vinder 

Tegning af Kai Hantell9 DM-vinder 1961 - arbefdttegnlngan er betydeligt mare detaljeret. 

Når vi ved forskellige lejligheder har drøf
tet det evigt aktuelle spørgsmål om, 

hvad vi kunne gøre for at bedre den flyve
mæssige standard, så har vi altid kunnet 
konstatere, at noget af det, der er mest be
hov for, er ekspertinstruktion, litteratur samt 
tegninger til virkelig gode modeller. Derfor 
forsøger modelflyverådet nu at fremskaffe 
tegninger til nogle af de bedste danske kon
struktioner, og som den første i rækken har 
vi valgt Kaj Hansens DM-vinder fra sidste 
år. Foruden DM har modellen vundet så 
at sige alt, hvad den har deltaget i. En 
undtagelse er den Nordiske Modelflyvelands
kamp. Her blev den nemlig >kun« nr. 2 ! 

Modellen vil vel iøvrigt være velkendt 
for de fleste, men for en ordens skyld skal 
vi fortælle, at den er beregnet for en >35« 
motor - Kaj bruger en OS - og at dens 
spændvidde er på hele 157 cm. Det skulle 
vel være overflødigt at bemærke, at en mo
del i denne størrelse ikke egner sig for be
gyndere, som anbefales at bygge en model til 
en 2,5 ccm motor - men nu er det altså 
sagt endnu en gang. 

Om konstruktionen fortæller Kaj Hansen 
selv: 

>Modellen er forsynet med differential
flaps, hvis virkemåde, som vi jo sikkert alle 
ved, består i, at den inderste flap har større 
udslag end yderste flap. Derved sker der 
en svag krængning af modellen : ud fra fly
vecirklen praktisk taget hver gang flyveret
ningen ændres. At dette giver stramme liner 
og en fin kontrol med modellen, siger sig 
selv. (For læsere, der ikke kender dette sy
stem og ophavsmanden til det, må oplyses, 
at det er den amerikanske stuntmester Bob 
Palmer, der bærer ansvaret for selve prin
cippet) . 

For perfekt motorgang, uden anvendelse 
af andet end 75 '% methylalkohol og 25 % 
amerikansk olie, sørger tryktankene. Tryk
tanksystemet er iøvrigt beskrevet på lystryk-

ket fra K.D.A. Jeg må her påpege, at an
vendelse af totanksystem er et levn fra den 
tid, da jeg fløj uden tryk på tankene, og at 
jeg i dag er tilbøjelig til at tro, at man med 
tryk kan klare sig med en ganske normal 
tank af ikke for store dimensioner gg forsy
net med en skvulpplade. Fordelene og ulem
perne ved anvendelse af to samarbejdende 
tanke, vil jeg komme ind på ved en anden 
lejlighed. 

Modellen har trepunktlanding gennem to 
vingemonterede hovedhjul og et fjedrende 
næsehjul. 

Planet kan, af transporthensyn, skilles fra 
kroppen ved hjælp af skruer. Systemet er 
ikke medtaget på tegningen, men påtænkes 
beskrevet i en kommende kortartikel i 
FLYV. 

Fordelen ved denne størrelse i en kunst
flyvningsmodel - dersom den altså ikke 
bygges alt for tung - er, at man kan flyve 
langsommere, uden at flyvningen bliver uro
lig, og at det bliver nemmere at opnå den 
eftertragtede, lave planbelastning, men det 
skal samtidig påpeges, at modellen, og i 
særlig grad planet, skal være fuldstændig 
korrekt færdigbygget, idet modellen er næ
sten umulig at flyve, dersom der er den 
mindste skævhed i planet - specielt ude i 
planspidserne. I så tilfælde må man trimme 
med de to små stykker faste flaps i hver 
vingespids, indtil modellen ligger fuldstæn
dig ens i både ret- og rygflyvning.« 

Hosstående tegning er en gengivelse af 
arbejdstegningen, men for overskuelighedens 
.skyld er detaljer og tekst udeladt. For teg
ningen er nemlig virkelig detaljeret med 
skitser af tanksystem, understel, differential
flaps m. v. Lystryk leveres mod indsendelse 
af kr. 8,00 portofrit til KDA medlemmer. 
Er man iJcke medlem, koster den med ekspe
ditionsgebyr kr. 10,00. 

Som man måske vil vide, findes denne 
model i to udgaver. Den, som her er vist, 

Nye kræfter i 
modelflyverådet 

Paul Ra1111Hissen, Kalundborg, Kjeld Fri
mand Jensen, København, og Finn Morte11,
se,~, Næstved, blev indvalgt i moaelflyverA
det ved repræsentantskabsmødet i Odense 
den 4. marts i stedet for Børge Hansen, Jens 
Jørgensen og Egon Briks Madsen, som ikke 
ønskede genvalg. Aæel Mortensen og Leif 
Mortensen blev suppleanter. 

Valget skete hen mod slutningen af et 
langvarigt møde, der efter Anie Hansens 
A2-foredrag varede fra kl. 11 til over 18. 
Peder Dueholm var dirigent. Under beret
ningsaflæggelsen uddelte Ole Meyer Larsen 
(der selv fik prinsessepokalen, som vil blive 
inddraget i 1965) en række pokaler, her
iblandt for første gang Hobby Bladets ini
tiativpokal til Kjeld Frimand for hans ind
sats med at samle de københavnske lincsty
ringsflyvere. 

Rlldets forslag om at fortsætte med FLYV 
som medlemsblad og for 1963 at forøge kon
tingentet til 12 kr. for junior- og 18 kr. 
for seniormedlemmer for dels at dække 
FLYV, dels noget af det kroniske under
skud, blev efter en lang debat vedtaget med 
27 stemmer for og ingen imod. Samtidig 
vedtog man at gå over til halvårlig beta
ling. 

En række forslag til regelændringer blev 
grundigt diskuteret. De der straks gennem
føres, meddeles snarest. Rådet skal ud
arbejde nærmere regler for en ny danmarks
rekord i holdkapflyvning, mens nye klasser 
i denne gruppe skal prøves af ,vindy. Der 
var ikke enighed om nødvendigheden af at 
kræve jordstart i hastighed, så det blev 
overladt linestyringskongresseu i Ålborg at 
søge at nå et resultat. Denne skal også ud
forme nærmere regler for hastigbedsrekor
der, der (med 17 stemmer mod 13) vedtoges 
kun at kunne sættes ved konkurrencer i 
fremtiden. Kongressen tilstræbes afholdt den 
8. april i Alborg. 

Finneme vandt nordisk landskamp 
Resultatet af den nordiske landskamp for 

fritflyvende modeller, som blev afholdt den 
11. marts på Svelle i Norge i strålende vin
tervejr blev : Finland 6947 sek., Sverige 
6474 sek., Norge 6318 og Danmark 2055 
sek. Finland vandt A2 og C3, Svrrige Dl. 
Danmark lå sikkert i bunden i alle tre klas
ser. 

Individuelt blev resultatet, at R. IIasse
rød (N) vandt A2 med 889, Pentti Aalto 
(F) C3 med 874 og Birge,- Bulukin (N) 
785. 

Rcftlrat og undskyldninger for nederinget 
i næste nummer. 

Windy-polælen 1962 
Konkurrence om ,vindy-pokalen afholdes 

i Valbypnrken søndag den 29. april. Tid
ligere succes'er forventes overgået i år, da 
interessen er så stor som aldrig før for net
op dette stævne. 11:[an bar også inviteret 
svenske linestyringsfolk og venter skarp kon
kurrence. Der flyves efter FAI-regler. 

Tilmelding sker skriftligt til Windy'e 
flyveleder: D. Nordahl Jacobsen, Bregnerød
gade 11, 2., Kbh. N., inden 24. ds. For sen 
tilmelding medfører strafgebyr på 2 kr. 

og en noget mindre, som er mere velegnet, 
når vejret er hårdt. Den mindre model 
kommer inden længe i handelen som bygge
sæt fra et af vore efterhånden mange mo
delflyvefirmaer. Så er man mere interesseret 
i denne udgave, bliver der altså også lej
lighed til at få den, hvis man væbner sig 
med lidt tålmodighed. 
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Landsmotorflyveklubben lægger ud 
Som bekendt blev der sidste år på motor

flyverådets initiativ startet en ny, klub, 
Landsmotorflyveklubben, fortrinsvis bereg
net for de fartøjsejere og piloter, der ikke 
var medlem af eller ønskede at være medlem 
af en lokal klub. 

Selvfølgelig bygges en sådan klub ikke op 
fra dag til dag, men tilslutningen har vist, 
at den har stor interesse for certifikatinde
haverne. 

Som klubbens leder har rådet udpeget 
journalist Knud Petersen, der har deltaget 
en del i europæiske rally'er og derigennem 
skaffet sig at vide, hvad der kræves af flyve
kunnen for at kunne boltre sig i andre lande 
i privatfly. 

En vigtig ting er at kunne flyve efter 
radiofyr og VOR-fyr. Nogle medlemmer af 
klubben har derfor i samarbejde med luft
fartskontrollør B. O. Madsen fremstillet et 
bånd, der indeholder morsealfabetet. Man be
gynder med dette i langsomt og derpå sti
gende tempo og ender med typiske fyr-identi
fikationssignaler i normalt tempo. 

Ved at lytte til det daglig nogle minutter 
bliver man efterhånden fuldt fortrolig med 
morsetegnene. Båndet spiller 24 min. på en
hver alm. båndoptager og kan købes af klub
bens medlemmer for 30 kr. og for andre 
klubbers medlemmer for 40 kr. ved henven
delse til KDA. 

Klubben har også truffet aftale om link
træning på fordelagtige · vilkår med et af 
luftfartselqkaberne, og man er ved at opbyg
ge et kursus i praktisk radionavigation, hvor 
man vil komme til at flyve under marginale 
vejrforhold sammen med erfarne instruktø
rer. 

Enhver certifikatindehaver kan blive med
lem af klubben, hvis adresse er den samme 
som KDA's. Kontingentet for i år er 50 kr. 

Arne Kragels 
Formand for motorflyverådet. 

Sportsflyveklubbens generalforsamling 
Sportsflyveklubben kom ikke til at ændre 

navn i denne omgang. Forslaget om også a,t 
anvende navnene "Privatflyverskolen" og 
.,Privatflyveklubben" blev nedstemt og æn
dringsforslag' ikke sat under afstemning. 

MOTORFLYVERNE MØDES 
I FILSKOV 7-8 APRIL 

RepræsentantskøfJsmØde, foredrag og 
hyggeligt samvær 

Hvis vejret tlllader det, 
bliver der stort rykind 
pl FIiskov kro'a flyve
plads I weekend'en 7 .-8. 
april, hvor motorflyve
klubbeme holder repræ
aentantlkabsfflllde, og 
hvor der ljlrdag er ln
terenante foredrag og 
kammeratligt samvær. 

Regnskabsåret blev ændret en måned, men 
øvrige lovændringsforslag forkastet eller 
bortfaldt p. gr. a. for få stemmer. 

Af formanden, varemægler l!J. D11rbergs 
beretning fremgik, at klubben har 313 med
lemmer og fløj godt 1600 timer ifjor, men 
heraf kun 708 t på klubbens 3 egne fly, der 
nu er udskiftet med 3 Piper Colt, som ven
tes at flyve ialt 1800 t pr. år til en time
pris af 80 kr. Skoleflyvningen skal foregå 
på Morian Hansens plads ved Tune. 

Kassereren, advokat Q'Vortrup aflagde 
regnskabet, der balancerede med 110.788 kr. 
og udviste et underskud på 4111 kr. Han 
redegjorde for den foretagne sanering af 
økonomien og gav interessante oplysninger 
om en foretagen analyse af flyveomkostnin
gerne. Rabatkortordningen vil blive erstattet 
med en kvantumrabatordning, hvorefter ens 
16. flyvetime på et år bliver gratis, hvilket 
skulle animere til større udnyttelse og mere 
træning. Man påtænker at indføre et konto
system og at finansiere skoleflyvningskon
trakter. 

Kontingentet vedtoges uændret. Til besty
relsen nyvalgtes tandlæge Bang, øvrige valg 
var genvalg. 

Vestjydsk Flyveklubs generalforsamling 
Ved Vestjydsk Flyveklubs generalforsam

ling den 5. marts oplyste formanden, fabri
kant A. Pallesen, at der ifjor blev uddannet 
13 nye piloter, og at 12 nu var ved at tage 
certifikat. Klubben har solgt sin KZ 3 og 
benytter Esbjerg Aero Service's fine flåde. 

Man har startet en serie klubaftener med 
film og foredrag. Den 24. marts fejrede man 
25 års jubilæet med en sammenkomst. 

I samarbejde med EAS er der startet et 
radiokursus til såvel VHF- som telefonist
bevis. Kursus er fuldttegnet, men vil blive 
efterfulgt af et til. 

Mens Willy Østergdrd Vejvad og Johs. 
Nørgdrd blev genvalgt, trak Børen Nørgdrd 
sig tilbage og blev erstattet af grosserer 
Ib Christensen. 

Man diskuterede endvidere lufthavnens fo. 
restående udbygning, samt kontingentfor
højelsen til KDA og vedtog at sende KDA 
en protest herimod. 

Motorflyveklubbernes årlige repræsentant
skabsmøde vil att!!r i år blive henlagt til 
provinsen, denne gang til Jylland, hvor man 
mødes i Filskov kro. Selve mødet finder sted 
om søndagen, men motorflyverådet venter 
stort rykind allerede lørdag, hvor der som 
ifjor både arrangeres faglige foredrag og 
kammeratligt samvær - med hovedvægten 
på det sidste. 

Der indledes lørdag kl. 16,30 med et fore
drag af en af vore nye IFR-flyvere, direktør 
Bent Btig Møller, der vil fortælle om de 
praktiske fordele ved IFR-flyvning og om 
nødvendigheden af at holde sig i form. 

Efter middagen vil kl. 20,00 grosserer 
0hr. Fahrner fortælle om en flyverejse i et 
moderne privatfly fi·a Nordamerika til Syd
amerika, ligesom han vil give gode rll.d for 
dem, der vil pA. rallyflyvning i sommer. 

Vi gør udtrykkelig opmærksom på, at der 
såvel om lørdagen som til repræsentant
skabsmødet kl. 10,30 om søndagen er ad
gang ikke blot for de officielle repræsentan
ter, men for alle interesserede medlemmer. 

Den hyggelige Filskov kro kan klare om
trent lige all. mange overnattende deltagere, 
som der var i Ringsted ifjor, og der er plads 
til flere i Grindsted få km derfra. 

Altså: flyv - eller kør - til Filskov 
den 7. og 8. april. Det er hyggeligt at træffe 
gamle bekendte - og at lære endnu flere 
at kende! 

Protest mod kontingentforhøjelsen 
Vi, medlemmer af Vestjydsk Flyveklub, 

protesterer herved på det kraftigste mod den 
kontingentforhøjelse, der har fundet sted til 
KDA, idet vi ikke kan se, hvilke øgede ud
gifter der godtgør en sil.dan forhøjelse, især 
for passive medlemmer, der intet koster 
KDA udover, at disse fll.r tilsendt bladet 
FLYV. 

Om kontingentforhøjelsen er berettiget for 
aktive medlemmer, er vi ikke i stand til at 
se. Der er i alle tilfælde ikke i de sidste 
åringer ydet nogen som helst støtte til Vest
jydsk Flyveklub. Tidligere da vi betalte kr. 
7,50 i kontingent, fik vi bl. a. tilskud til 
teorikur11us ! 

Vi er overbeviste om, at flere flyveklubber 
i provinsen vil mene som vi, og beder på 
det kraftigste disse klubbers repræsentanter 
slutte op om vor protest ved at møde op til 
delegeretmødet i motorflyverådet nu den 8. 
april d. A.. og stemme for at få gennemført, 
at kontingentet pliver nedsat i hvert fald 
for passive medlemmers· vedkommende. 

En opretholdelse af disse høje kontingen
ter vil kun bevirke, at vi fA.r færre medlem
mer. 

På medlemmernes vegne 
Anker Pallesen, formand. 

Kommentar fra motorflyverådets 
formand 

Ovenstående protest mod kontingentfor
højelsen kommer noget sent. Forslaget blev 
for over et år siden lovformeligt meddelt 
alle klubber og medlemmer, nøje begrundet 
og diskuteret og derpå enstemmigt vedtaget 
af klubbernes valgte repræsentanter i Ring
sted. 

Efter den ligeledes vedtagne overenskomst
ændring behandles kontingentet imidlertid 
nu hvert år pA. repræsentantskabsmødet, og 
vi kan kun tilslutte os klubbens opfordring 
til ikke alene klubrepræsentanter, men alle 
medlemmer, om at møde op i Filskov den 
7.-8. april. 

forts.ttt,s sid, 99 

97 



AXEL 

JYDSK ILT- & ACETYLENFABRIK A/4 
HORSENS . Telefon (066) 2 48 11 

LUCAS leverer elektriske anlæg og gastur
bineudstyr til størsteparten af den britiske 
fly-industri. LUCAS erfaring i udvikling og 
produktion af disse anlæg er grundlaget 
for den kvalitet og præcision der kendeteg
ner alle LUCAS produkter. 

De verdens
berømte LU
CAS batterier 
fremstilles til 
ethvert for
mål. F.eks fly
batteri i type 
J 0102, 12 volt 
40 amp/timer. 
Vægt 24 kg. 

ELEKTRISKE ANLÆG OG BRÆNDSTOFUDSTYR TIL JETTURBINER 

KETNER VORDINGBORGGADE 6-8 - KØBENHAVN ø 

I f'irt$10nt I 
er den bærende kraft 

ved start og landing .. . 

Et halvt århundrede er gået, siden det danske flyvevåben første gang gik på vingerne - vi 
hilser jubilaren og ønsker fortsat god vind •.. 
Firestone sørger for den solide jordforbindelse - og skaber størst sikkerhed ved start og lan
ding. Der er Firestone dæk til ethvert fly - militært, civilt og sports! 



Protesten skyldes sikkert manglende kend
skab til forholdene, fordi Vestjydsk Flyve
klub ikke lod sig repræsentere ved den vig
tige kongres ifjor. Vi opfordrer derfor til at 
møde op i Filskov og gennem konstruktivt 
arbejde være med til at løse danske privat
flyveres mange fælles problemer. 

A. Kragcls. 

Meget at se på Ha.nnovermessen 
Sidst i denne måned og først i maj er der 

industrimesse i Hnnnover, og i forbindelse 
med denne afholdes fra 29. april til 8. maj i 
lufthavnen Hnnnover-Lnngenhngen en luft
fartsudstilling, der synes at byde pil mange 
interessante ting, ikke blot fra Tyskland, 
men også fra andre lande. Udstillingsarealet 
bliver dobbelt sil stort som sidste gang. 

Hnwker Siddeley Avintion viser en række 
engelske typer, deriblandt muligvis den før
ste offentlige forevisning af den lodretstar
tende Hnwker P. 1127. Endvidere kommer 
Avro 748, Blnekburn Buccanecr, Hnwkcr 
llunter træner, Follnnd Gnat og Armstrong 
Whitworth Argosy. 

Dornier viser Do-27 og Do-28, som ogHll 
besørger trafik mellem messen og luftfurts
udstillingcn, og endvidere vises de licens
byggede Lockheed F 10-!G Starfight1•r og 
Fint G Ol. 

Østrig viser den tredie prototype af forret
ningsflyet SGP-1\1222. 

lait vrntcs op mod 100 luftfurtojN nt del
tage i udstillingen. 

ILSY aflyst 
ILSY-udstillingen og opvisningen, dl'r 

skulle have fundet sted i pinsen pli Ypen
burg-flyvepladsen i Holland, er blevet aflyst 
på grund af modstand fra dl' omkringlig
gende byer og en deraf folgcnde pressedis
kussion. 

Turin-udstillingen aflyst 
Den plnulngte fly,·uudetilling i Turin fra 

24. maj til 3. juni er bl'evct aflyst pli grund 
nf manglende tilslutning. 

Luftfartøjsregistret 
Nyregistreringcr: OY-FAB, Piper J3C/ 50 

ub, B -P-Flyveklubben v. direktør Bohn
stcdt-Pctersen, Fredensborg. - OY-AFM, 
Piper PA-22/ 108 Colt, Søren Elsnnb, Ris
skov. 

Ejerskifter: OY-D L, Pit11•r PA-22/160 
Tripacer, solgt af 'ommerta8 til JJ'rederiks
hnvn Flyvegruppe. 

Slettet: OY-ACK, tnie THK-5A, tilhø
rende P. Kastrup Jensen, Ålborg, samt OY
GUX, type K-7 Rhiinndler, tillmrende Dunsk 
Svæ,·cflyvefond. 

Kastrup = nr. 158 i USA 
Efter en amerikansk sammenligning m1•l

lem trafikken pil enropæii;ke og umerikunske 
lufthavne ligger Købenlmvns lufthavn med 
hensyn til antal starter og Jundinger lige 
under nr. 158 i rækken af amerikanske luft
havne, nemlig Mncou i Georgia. 

Canadiske tal 
Der blev udstedt 3314 A-cc1·tifiknter og 

344 trafikflyvercertifikater i Canada ifjor. 
Yed årets udgang var der 14.507 A-certifi
knter i kraft. 

Af 5885 registrerede civile fly mr 3708 
privatejede, 1070 kommercielle. Der kom 598 
nye fly i registret sidste lir. 

Stigerekorder 
Northrop T-38 Talon jettræneren skal 

have s111.et Lockheed F-10-!'s rekorder for tid 
til 3, 6, D og 12 km højde med hhv. 35.ll, 
51.4, 64.7 og 95.7 sek. som de nye præsta
tioner. Det skete den 19. februar, men to 
dage efter steg en McDonnell F4H-1 på 
48.7 sek. til 6 km og pil 34.5 sek. til 3 km 
højde. Rekorderne er endnu ikke anerkendt. 

ill'BB6ER 
Charles & Allan Zwcng: Radio and In

strmnent Flying. Pnn Americnn Navigation 
Service, 1960. 335 sider, ill. Pris 5 dollars. 

17. udgave af denne klassiske bog, som er 
solgt i over 80.000 eksemplarer siden 1040, 
vil utvivlsomt kunne give alle, der vil videre
uddanne sig, specielt pil instrumcntflyvnings
omrlldet, megen værdifuld viden. Den omfat
ter elementær og vidcregllcnde instrument
flyvning, radionavigationshjælpemidler og 
landingshjælpemidler, navigation, meteorolo
gi osv., sumt forberedelse til skriftlig prøve 
med eksempler pil spørgsmlll. Det må dog 
,•ed brugen tages i betrugtning, at der er en 
del afvigelser mellem amerikunske og euro• 
11æiske regler og koder. 

Lursson & Lundin: Jlandbok i flyg11i11g. 
Bonniers, Stockholm, l!llll. 404 sider, over 
'.!fiO ill. 62 sv. kr. 

Efter ut svenskerne i nogen tid som vi 
har manglet en lærebog for primtflyrnre, 
har de nu udsendt 2. udgave af denne bog 
fra 1056. Det er en bog i traditionel lære
bogsstil, der begynder med begyndelsen og 
systematisk arbejder sig gennem fag som 
aerodynamik, materiellære, na,-igntion, me
teorologi, sø- og vinterflyvning, organisa
tion etc. 

Den er nydelig trykt på godt papir og 
med pæne, men lidt kedelige tegninger, og 
kan med sit solide indhold udmærket bruges 
ved danske teorikursus, selv om den mllske 
vil skræmme nogle ,·cd sit lidt ingeniør
mæssige og teoretiske præg. 

Ved at se det nydelige Colt-foto på om
slaget håber man at se bogen moderniserPt 
mere i retning af privatflyvning, men trods 
nye klicheer er der ikkP afbildet modeme 
privatfly, hvorimod man har fået DC-8 med! 

»50 moderne Sport- und 
Relseflugzeuge.« 
Lnftfnhrt-Verlng ,valter Zuerl, Miinchcn, 
2. udgave 1961. 126 sider, ill. Pris 3,50 DM. 

\oden udgave uf denne lille bog i lomme
format bringer et fotogrufi samt vigtigste 
dntn for 50 moderne privat- og forretnings
fly samt i tabelform data for en. 75 ældre 
tytier. De 50 er opdelt i rækkefølge efter 
antal sæder, og man har bestræbt sig for 
hovedsagelig kun nt medtage typer, der er 
i handelen. 

Bog om danske militærfly på. trapperne. 
Vi har ikke i dette nummer kunnet bringe 

billeder af sumtlige flytyper, der ur anvendt 
i hær, søværn og flyvevll.ben gennem de 50 
11.r, men det vil man få i en lille bog af 
Hans Kofoed, der udkommer i denne mll.ned 
på FLYV's Forlag. 

Bogen bringer et billede samt en kort om
tale med de ,•igtigste data for hvert fly, 
fortæller hvornll.r vi fik typen, og hvorlænge 
vi havde den samt - med undtagelse nf 
nogle af de endnu operative typer - hvor 
mange vi havde af dem. Nummereringen 
omtales også. Det er blevet til en. 00 typer 
- foruden svæ,·eflycne, dPr ogsll. er tuget 
med. 

Bogen er uundværlig for enhver, der inter
esserer sig for vor militære flyvning eller for 
flytyper. 

Bestil den allerede idug hos Deres bog
hundler. 

Kastrup-gæster i februar 
1/2 overtog Trnnsnir Malmøruten fra 

København, og en af Linjeflyg's DC-3, SE
BSN, er nu malet i Transnir's farver med 

påskrift over kabinedøren : Chnrtered by 
SAS. Eln anden Trnnsnir-gæst vur DC-6B, 
SE-BDG (ex-CF-CZV) og en Cntnlinn, 
L-862 fra det danske flyvevll.ben. 3/2 ankom 
SAAB med en Alouette III, SE-HDC. -
4/2 : SE-CYP, Cessnn 210, Clues Lundqvist 
fra Lund og SE-CYI, Cessnn 172 C, Pnrfum 
Lombard AB fra Malmø samt OY-AFH, 
en Super Rnllye, tilhørende Scnndinn,-inn 
Air 1.'rading Co. - 5/2 havde SE-BSN 
motorvanskeligheder, og Trnnsnir indsatte 
derfor en DC-6, OO-SDE (ex-Snbenn) på 
l\Inlmøruten, men den blev dog senere pli 
dugen afløst af en Curtiss Commando, SE
CFH. - 6/2: SE-CPN, Baron, SAAH. 
(SE-CPl\I i FLYV nr. 3 var fra Svensk 
Flygtjiinst AB. og ikke SAAB). Air France 
ankom pli ruten med en "ny" Cnrnvelle, 
F-BKGZ( ex-F-BJTC). DO-6, C-47, Fin
nish Air Force (ex-OH-LCI). D-EHED, 
KZ-VII, Palle Thomsen fra Bremen (ex
OY-AAV). 

8/2: C-llSA, 33234, USAF, North Anw
riPu Air Defence Commund, var en VIP
trnnsport. - 0/2: G-AROK, Uessnu 310F, 
British Executive Air Service. I stedet for 
Curnvclle, nnkom Swissair pil ruten med en 
DU-8, JIB-IDC. - 10/2: SE-BDII, DC-6B, 
Trausair (ex-CF-CZF). n-AOZZ, Argosy, 
BEJA-fragter. - 11/2: F-BELZ, Boeing :107 
Strntoliner fra Airnautic var ogi;ll en frug
ter. BEA brugte pl'l ruten en Olympic Air
wnys Comet 4B, SX-DAK, pllmalet BEA 
ved kabinedørene. SE-Cl\IS, Super Rnllyc, 
SAAB. - 12/2 demonstrerede eu Viking, 
G-APKR fra Dercn, det nyr nuvigationssy
stem HARCO. SE-CEK, Apache, fru 'l'rnvel
air Scandinuvin AB. - 13/2: SE-CPR, 
Cessnn 210, Lnurins Bil AB. frn Ronneby 
(ex-OY-AF.Yr). OY-EAF, Smuragd, E sbjerg 
Aero Service. C-121A, 0-80614, USAF. 

14/2 lundede en Convnir 3-!0, PH-C1:n 
fra KLl\I, for at hente en skibsbesætning, 
der skulle til Amsterdam. - 15/ 2 brugtr 
BEA pil ruten i stedet for Comct en Vnn
gunrd, U-APEL. C-47, 0 -48!)14, T SAI~, 
7581 Air Base Squudron. C-130, 5000H, 
USAF, 322nd Air Division. - Hl/ 2: Jl
INGA, Mornne-Snulnicr .Puds fra Butten
f1•ld l\Iuschinenfabrik; mun mil sige, at den
ne fabrik er med på nodernu, nll.r det dreji,r 
sig om forretuingsfly ! Swissuir benyttede 
p!'l ruten igen en DC-8, HB-IDB. VC-47, 
0-!50043, TT SAF. - 17/2: SE-BDI, DC-HH, 
'L'runsnir (ex-CF-CZR) og Kar-Air fondrde 
med deres svensk registrerede DC-HB, SE
BDX (ex-OY-Kl\IU). - 10/ 2: PII-UES, 
Bcech 18, Hollands Nationale Fly\'eskolc. 
Lufthnnsn har overtaget 2 Convnir 4-!0 fr11 
det tyske Condor, og den ene, D-ACAT 
(ex-D-ABAB), ankom pli ruten 20/ 2. 

21/2: OY-AFI, Cessnn 172C, A/ S Com
mrrtllB. D-ECYH, Klemm 107C, Akn-Flil'g 
fra Stuttgnrt. PH,RLV, Safir, Hollands 
Nationale Flyveskole. SE-CMU, l\Iooncy, 
Otto Bnllin AB. {rn Hiilsiugborg. VC-47 A, 
0-15992, TJSAF, 7101st Wiesbudeu. C-5411, 
0-17204, USAF. - 22/2: PH-UDT, atter 
en Beeeh 18 fru Hollunds Nationale Flyrn
skole. 

Det første Coronudo-besøg blev 23/ 2, dn 
Swissnir i stedet for Cnrnvelle brugte en 
Convair !)00, HB-ICD, pl'l ruten. SE-CYW, 
Cessnn 172B, l\Inlmii Aeroklubb. LN-IKD, 
Baron, Bjommfly (ex-SE-CPl\I). - 24/2: 
C-54E, 0-40040, USAF, 322nd Air Di\·ision. 
- 25/2: G-APRN, Argosy, BEA-nntfrngt!'r. 
LX-IOC, DC-4, Iutcroceun. - 2(i/2: LN
lKA, Cessnn 172B, Bjiirumfly (ex-OY
AFU) ; efter at den er kommet til Norge, 
hur den fået flouroscerende orange pli viuge
halefinne- og haleplantipper. G-ARn,Y, Aero 
Commnnder, "'ood of Colchrster Ltd. Den 
anden "nye" Lufthnnsn Con\". 4-10, D-ACEK 
(ex-D-ADIL) ankom pil ruten 28/2; begge 
Convnir er for øvrigt f9rsynet med radnr
næse. D-IBIJJ', Dornier 28, Fn. Rosenthul 
Porzellnu AG. og den sidste nye SAS Cn
rnvelle, SE-DAF, er nu indsat pil rutenet
tet; den hedder Sven Viking og har bygge
nr. 112. 
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En annonce 
vedrørende køb, salg eller stillinger 
indenfor flyvningen giver altid 
resultat i FLY V. 

Billet mrk.-annoncer ekspederes 
uden ekstra gebyr. 

KZ III til salg 
Fin stand, hovedoverhalet (Ikke motor) 
for 1 ½ år siden. Med metalpropel, ra
dioinstallation, kursgyro, kunstig hori
sont og godkendt slæbeanordning. Billet 
mærket -41 modtager FLYV, Vesterbro
gade 60, København V. 

Århus Flyveklub 
sælger for højeste bud den flyveklubben 
tilhørende Plper Cub J 3, netop synet 
og godkendt. 

Alle oplysninger fås ved henv. til 

Salgschef Robert Quist, 
Telf. 061 - 3 38 33 . Privat 061 - 680 -40 

K Z III 
udlejes for kortere eller 
længere tid. 

STØRUP 
Telf. Vester 378 

Bliv medejer af 

TIPSY-NIPPER 
1) køb aktiepost på kr. 1.000,-
2) flyv min. 10 timer p. a. a 35 kr. 

alt incl. 
P.S. Aktieposter belånes til 5 % p.a. 

T. Østrem 
Nørre Voldgade 9, PA. 6130 

DFS Olympia 
Helt flyveklar, med Instrumenter. I me
get fin stand, sælges omgående. 
Henvendelse til 

Ostra Sormlands Flygklubb 
Box 42, Sodertalje 

Sverige 

KZ III 
sælges billigt. 

Telefonisk henvendelse: 

Telefon Vester 3840 

Søges: 
-'I-sædet fly, gerne ældre type. Egnet 
for lettere godstransport. 

Min. 300 timer til H. E. 

T. Østrem, 
Nørre Voldgade 9 

PA. 6130 

FORLANG RAZOR BACK 

100 

Glasfiberbeklædning til Deres fly 
Anvendes af 8 amerikanske alrllnes og 
det amerikanske luftvåben. 
Godkendt af luftfartsdirektoratet 

SE DET PA OY-AFL. 
DELTA TRADING CO. Herlevgårdsvej 2 Herlev 

HANS KOFOED 

DANSKE MILITÆRFLY 
gennem 50 år 

Flyvevåbnets flytyper fra starten i 
1912 indtil nutidens overlydsjagere 

76 sider med mange illustrationer. Pris kr. 11,00 

Kan bestilles I boghandelen eller fra 

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

INDBINDING AF FLYV 
10,50 kr, pr, bind. 

2 irgange kan indbindes i eet bind for samme pris. 
Ved indsendelsen bedes anført, om bladet ønskes 
Indbundet med eller uden omslag. 
Indbindingen er det såkaldte strlpblnd, der består 
af faste papsider med solid limning I ryggen og 
påtrykt rygtltel. 

FLYVs FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN 

VESTERBROGADE 60 • KØBENHAVN V. 

Stilling som pilot søges 
Dansk pilot, der vender hjem fra Canada, 
søger stilling som pilot eller copilot ved 
solidt firma. Har canadisk trafikflyver
cert. af 1. kl., gyldig til et- og flermo
tors land- og søfly til 12.500 Ibs., In
struktørbevis og radiocertifikat. Endvidere 
USA-trafikflyvercert. af 3. kl. til en- og 
flermotors landfly. Flyvetld 3576 timer, 
hvoraf 3275 som førstepilot. Har som 
førstepilot fløjet KZ 3, KZ 7, Auster, 
Miles Magister, Biicker 181, Aeronca, 
Piper J3, PA 12, PA 18, PA 22, Cessna 140, 
170, 172, 180, Stinson 108, Norseman 
(1800 timer alene på Cessna 180 og 
Norseman), Dragon Rapide, Piper Apache, 
Beechcraft 18 samt Anson V (200 t). 
Som copilot på Beechcraft 18 samt ca. 
200 t på DC 3. Bedste anbefalinger kan 
forelægges. Vil svare på alle evt. tilbud. 
BIiiet mrk. -42 modt. FLYV, Vesterbro
gade 60, Kbh. V. 

Flyvnlngens ForsikrInger - Alle ForsikrInger 

A. JESSEN & CO.s Eftf. 
Assurandører 

N. Thomsen Otto Thomsen 

VESTERPORT 

Minerva 1112 

Luftfartforsikringer 
af enhver art 

overtages af 

Dansk Pool 
for Luftfartforsikring 

Mlncrva 1841 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes af et
hvert forsikringsselskab, der er tilknyt
tet poolen, samt af SAS's billetkontorer. 

Uregelmaeulgheder I bladets ekspedition bedes altid 
reklameret hos po1tva•-net, - Hjaelper dette Ikke 
bedes ekspeditionen underrettet. 



Svæveflyvningens 
fremgang 

stærke 

Imponerende tal 

Som det fremgår af den årsberetning for 
1961, som svæveflyverådet aflagde ved re
præsentantskabsmødet i Kalundborg den 18. 
marts, blev året - trods ret dårligt sommer
vejr - et af de fremgangsrigeste for dansk 
svæveflyvning. 

Medlemstallet fortsætter med at stige og 
var i andet halvår 830, hvortil kommer svæ
veflyverne i flyvevåbnet. 

Antallet flyvedage steg fra 42 til 54 i 
gennemsnit hos klubberne. 

Antallet flyvninger steg godt 42 % eller 
med knap 9000 til 29.278. Lægger man fly
vevåbnets til, bliver det 36.963 - eller om
sat til flyveledelsens sprog til 73.926 "ope
rationer" (starter + landinger), hvilket sva
rer til 92 % af Kastrups trafik ifjor, der 
var 79.892, men modsat svæveflyvningen 
fordelt over alle årets dage. 

Flyvetiden målt i antal frie svæveflyve
.timer gik endnu mere frem, nemlig 45 % til 
4.681 timer. 

Antallet distanceflyvninger steg fra 117 
til 271 og kilometertallet fra 11.719 til 
20.742 km. Det er dog ikke bare derfor, men 
også på grund af mangel på tid, at KDA 
ikke har kunnet udarbejde det sædvanlige 
kort over dietanceflyvningerne. 

Havaripromillen sank fra 0,68 i 1960 til 
0,55 i 1961. 

Værdien af de 95 civile svævefly er op
gjort til 594.800 kr., hvortil kommer hjælpe
materiel, hangarer og klubhuse til 361.100 
kroner. 

• • • 
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Disse kurver giver en god lllustretlon til det store 
opsving, svæveflyvningen ved energisk arbejde fre 
medlemmemes, klubbernes og svæveflyverådets afdø 

har flet I de sidste !Ir, 

KAPTAJN FOLTMANN HYLDET 
VED REPRÆSENTANTSKABS• 

MØDET 
MENS årers første større termikflyvnin

flyvninger blev udført i det smukke, 
men kølige vejr søndag den 18. 3., drøfte
de godt et halvt hundrede repræsentanter 
for svæveflyveklubberne de fælles problemer 
på Jernbanehotellet i Kalundborg. 

En omfattende årsberetning blev aflagt 
af formanden for svæveflyverådet, Kaj V. 
Pedersen, assisteret af Børge Christiansen, 
Mogens Henriksen og Per Weishaupt. Kun 
spørgsmålet om snarlig fremskaffelse af en 
af rådet anbefalet, typegodkendt transport
vogn gav anledning til lidt diskussion. !øv
rigt blev beretning og regnskaber godkendt. 

Hverken fra råd eller klubber var der 
fremsat forslag til behandling. Kontingentet 
blev vedtaget uændret, og til næste års mø
dested valgtes Århus. 

Mogens Henriksen og Carsten Thomasen 
ønskede at trække sig tilbage fra rådet, 
hvad man med beklagelse tog til efterret
ning. I stedet rykker Niels Sejstrup og 
Harry Thorsted op i rådet, og til de to le
dige pladser i fondsbestyrelsen blev Ib Braes, 

Aviator, og Ejvind Nielsen, Kalundborg, 
valgt, mens de øvrige valg var genvalg. 

For første gang overværede aeroklubbens 
generalsekretær - efter særlig anmodning 
- svæveflyve-repræsentantskabsmødet. Man 
ville gerne sige pænt farvel og tak, og kap
tajn Foltmann blev spontant hyldet såvel 
ved sin ankomst, som da Kaj Pedersen hæd
rede ham ved at tildele ham Gotapokalen 
for 1961. For en gangs skyld var det kap
tajn Foltmann, der var modtager i stedet 
for overrækker af en pokal. 

Pokalerne for årets bedste individuelle 
præstationer tilfadt Leif Corydon Andersen 
(højdevinding 6700 m), Vagn P. 'Jensen 
(målflyvning 315 km trekant), Harald W. 
'Jensen (fri distance 377 km) og Ole Did
riksen (trekantflyvning, 60 km/t). 

- Lørdag aften havde der været stor til
slutning til en kombineret films- og auk
tionsaften på Grand Hotel. Med >biograf
manden« som auktionarius kom der snart 
gang i budene, og resterne af fondsmate
riellet indbragte 1767.15 kr. til yderligere 

400 og 500 km trekanter i Sydafrika 

Ved de sydafrikanske svæveflyvemester
skaber i januar deltog en række udenland
ske svæveflyvere, og som ifjor blev der præ
steret en række imponerende flyvninger, der 
beviser Sydafrikas fremragende svæveflyve
muligheder. 

Den tyske mester Rolf Spiihnig vandt kon
kurrencen. Han fløj en Zugvogel, mens hans 
landsmand Ha,ns Bottcher på Standard 
Austria blev nr. 2 af de 17 deltagere. De ni 
gyldige konkurrencedage omfattede følgende 
opgaver: 100, 200, 300, 400 og 500 km tre
kant, en ikke gennemført samt en gennem
ført 600 km ud-og-hjem (5 kom hjem!), 
345 km race til mål, 252 km ud-og-hjem .• 

Konkurrencen fandt sted i Kimberley, der 
ligger i et højland på 1000 til 1200 m, mens 
skybasis tildels nåede 5500 m op og termik
ken 8-10 m/sek hele vejen op ! 

Bottcher, der ialt fløj 50 timer og 3500 
km på 9 dage, satte ny tysk rekord på 100 
km trekant og håber, at FAI snart indfører 
500 km trekanten og anerkender hans flyv
ning som rekord (520 km på 5 t 51 m). 

Spiihnig satte nye tyske rekorder over 
200, 300 og evt. 400 km trekant samt ud-og
hjem-distance. Bedste sydafrikaner var Pat 
Beattie, der fløj med 102 km/t over en 400 
km trekant. Hans 18 m BJ-2 var stævnets 
sensation. Den har Fowler flaps, der øger 
vingearealet med 20 % og muliggør langsom 
flyvning ved 54 km/t med 0.7 m/sek synk. 

Prins Aæel afgik fra DDL's bestyrelse ved 
generalforsamlingen den 8. marts efter 21 
års medlemsskab. I hans sted indvalgtes 
hans søn, grev Flemming af Rosenborg. 

Direktør Viggo J. Rasmussen har opsagt 
sin stilling som direktør i SAS, region Dan
mark, og forlader selskabet til juni efter 
30 år i DDL/SAS for at tiltræde en direk
tørstilling i De Forenede Bryggerier. 

IATA-selskabe1"11e har nu 2950 propelfly 
og 600 jetfly, men sidstnævnte klarer 40 % 
af passager-kilometerne. 

Ooronado'ens fire motorer sluger 56 tons 
luft i minuttet, når de går for fuld kraft. 
SAS tager Coronado i brug 1. maj. 

N ordpolsritten fyldte 5 år den 24. februar. 
SAS har befløjet ruten 1200 gange og befor
dret 35.000 passagerer og over 2000 tons 
fragt på Tokio-ruten i disse år. Indbefattet 
polarruten til Los Angeles, hvor der siden 
november 1954 er transporteret 156.000 pas
sagerer og 3000 tons fragt og gods, har SAS 
udført over 19.000 arktiske flyvninger og 
har dermed indhøstet flere erfaringer end 
noget andet selskab. 

Overbooking og udeblivelse er to luftfarts
problemer, som man søger at løse i USA 
ved at p!Hægge selskaberne en bøde for at 
sælge billetter til flere pladser, end der er 
( der tales om halvdelen af billetprisen inden 
for visse grænser), mens passagerer, der be
stiller plads men udebliver, skal betale et 
lignende beløb. 

forstærkning af de midler, der nu står til 
rådighed til indkøb af jord til det svæve
flyvecenter, det nu er rådets vigtigste op
gave - med hjælp især fra medlemmer i 
Jylland - at prøve at få fremskaffet. 
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-*-KONGELIG DANSK AEROKLUB 
(DET KBL. DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB) 

Østerbrogade 40, København 0. 
Telqoner: ØBro 29 og (ang. model- 01 
svæveflyvning) ØBro 249. 
Postkonto: 256.80. 
Telegramadro3se1 A~roclub. 
Kontor og bibllot<k er åben mandag til fredag 
fra kl. 9-16. 
Formand: Landsretssagfører B. Moltke-Leth. 

MOTOBFLYVEBADBT 
Formand: Ingeniør Arne W. ,Kragels. 

SVÆVEFLYVEBADET 
Formand: Ingenier K.aJ V. Pedenen. 

MODELFLYVEBADET 
Formand: Bankass. Ole Meyer Larsen. 

DANSKE FLYVERE 
Formand: Generalmajor H. Pagh. 
Generalsekretær: Direktor August Jensen. 
Dansk Pool for Luftfartforsikrinit, 
Østergade 24-, tlf. Mlnerva 184-1. 

AEROKLUBBENS ORDINÆRE 
GENERALFORSAMLING 

Herved indkaldes til aeroklubbens or
dinære generalforsamling, der afholdes 
torsdag den 26, april 1962 kl. 19,45 i 
Borgernes Hus, Rosenborggade 1, Kø
benhavn, med følgende dagsorden: 
1. Aflæggelse af årsberetning. 
2. Fremlæggelse af regnskab til 

decharge. 
S. Fastsættelse af kontingent for det 

følgende regnskabsår, jfr. lovenes 
§ 6c. 

4. Behandling af forslag. 
5. Valg af medlemmer til hovedbesty

relsen. 
6. Valg af revisorer. 

Regnskabet henligger til gennemsyn 
på aeroklubbens kontor fra og med den 
12. april. Ved henvendelse til aeroklub
ben vil medlemmerne kunne få regnska
bet tilsendt. 

God ny film om flyvevåbnet 
Ved KD.A.'s mødenften den 7. mnrts for

tnlte knptnjn A.. H. Dolleris om flyvevåbnet 
og især om uddnnnelserne, hvorefter hnn vi 
ste den helt nye fnrvefilm "Et spørgsmål 
om tillid", der på en udmærket måde for• 
tæller om snmspillet mellem de mnnge for
skellige led i flyvevåbnet, på jorden og i 
luften. Det er en dejlig film, som også viser 
flyvevåbnets nyeste typer, og som vi nbsolut 
knn nnbefnle til fore,-isning i klubberne. 

Knptnjn Dolleris kuldte derpå en nf de 
nnge tilhørere op og iklædte hnm en kom
plet flyvermundering, hvorefter mnn så fnld
skærmen blh-e udlost, svømmevest og gummi
båd pustet op, og endelig sluttede nftenen 
og sæsonen med forevisning nf filmen fra 
sidste våbendemonstrntion i Jægerspris. 

Nye personlige medlemmer: 
Repræsentnnt Niels Lyklce. 
Snlgsnssistent Carl Maegaard. 
Ingeniør Sven C11ristensen. 

Runde fødselsdage: 
Ingeniør Lidann Sorensen, Schlegels alle 

0, V, 70 år den 4. april. 
Fubriknnt Eril;, Jensen, Allegnde 8 B, F, 

60 år den 5. npril. 
Undermester Svend Christiansen, Engel

holmvej 35, Brønshøj, 50 dr den 10. npril. 
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KD.A søger 
Yngre mandlig sekretær med kendskab til privat flyvning samt 

organisations- og kontorarbejde 

Løn efter aftale. Tiltrædelse snarest muligt. 

Skriftlig henvendelse til K DA, Østerbrogade 40, København 0. 

KALENDER 
26/4 Generalforsamling i KDA. 
29/4-8/5 Udstilling ved Hunnover-messen. 
30/5-10/6 Light Avintion Show i Cannes. 
1/6-11/6 Int. Flyvemesse i Skovlunde. 
3-9/9 Fnrnborongh-mlstilling. 

Motorflyvning 

7-8/4 Repræsentnntskabsmøde m. m. 

12-14/5 
19-21/5 
24/5 
2G-27/5 
26-27/5 
27/5 
2-3/6 
2-3/6 

9-10/6 

10/6 

16-17 /6 
16-17/6 
17/6 

17-19/6 
22-24/6 
23-24/6 
23-24/6 
30/6-1/7 

30/6-1/7 

4-8/7 
13-15/7 
20-22/7 
21-22/7 
17-29/7 
20-21/7 

18/ 8 

(Filskov). 
Rnlly i Odense. 
Internationalt rally, Turbcs (Fr.) 
Int. rnlly i '.!.'urin (It.) 
Int. rally i Diepe (Fr.) 
Int. weekend i Konstnnz (Ty.). 
Int. rally i Quiberon (Fr.). 
Int. rnlly i Lu Baule (Fr.) 
Int. rally i Frcjus St. Rnphnel. 
Coupe Chnllenge Mndame J'af
feux-Tissot (Fr.) 
Tour Acrien de Lombnrdie, 
Milnno. 
Int. rnlly i Anjou (Fr.). 
Int. rally i Aosta (It.). 
Flyvedngskonkurrencer 
(Ringsted). 
Int. rally i Porto (Portugnl). 
Vestkystrnlly (Sverige). 
Rally i Savoie (Frankrig). 
Int. rally i Vichy (Fr.). 
Int. rally på Sieilen, Pnlermo 
(It.). 
Int. rnlly Bnsse-Normnndie, Flers 
(Fr.). 
Int. rnlly i Bnden-Baden (Tysk!). 
Int. rnlly i Pnscnrn (It.). 
Mercator-rally, Duisburg (Ty.). 
Dolomiter-rally, Trento (It.). 
VM i kunstflyvning (Bndnpest). 
Int. forretnings- og tnristfly-kon
kurrenee i Oxford (Eng!.). 
Kunstflyvningskonk., Coventry 
(Eng!.). 

Sept. Rnlly i Østrig. 
7-13/ 10 Int. rnlly i Genes (It.). 

Svæveflyvning 

14-23/4 Instrnktorknrsus (Knlundborg). 
5-20/5 Int. konk. i Dnhlemer/Binz 

(Ty.). 
21/7-4/8 Svæveflyveskole og <træningslejr. 
31/10 Flyvedugskonkurrencerne slutter. 
1-2/12 Klublederkursus (København). 

Modelflyvning 

1/4 Vårkonkurrencer f. linestyrede. 
15/4 Vårkonkurrencer f. radiostyrede. 
29/ 4 Windypokalen (København). 
18-20/5 DM for nllc kntegorier. 
31/5 Skræntflyvningskonk. (Thisted). 

3/6 Avintors jubilumstævne, Ålborg. 
9-17 /7 Sommerlejr. 

26/8 Høstkonkurrencer f. linestyrede. 
1-7/9 VM i linestyring (Kiev, USSR). 
9/9 Høstkonkurrencer f. fritflyvende. 

19-24/9 VM indendors (Cardington, 

23/9 
30/9 

7/10 
4/11 

31/12 

Eng!.). 
Høstkonkurrencer f. radiostyrede. 
Dnnnlimkonkurrencen (Odense). 
Moseslaget (København). 
J'yllandsslng (Århus). 
Årsrekordåret slutter. 

Arets danske udvekslingshold 
PI'!. grunding nf indsendte ansøgninger og 

en mundtlig prøve er følgende udtaget til 
KDA's udvckslingsrejser i sommer: 

'l'il USA: Poul M. Jørge11se11, modelflkl. 
Lansen, Lollnnd, Cai·l Gerstrøm, modelflkl. 
Djurslnnd, Thorkild S. Jensen, Flyveklubben 
Aviutor, Birger Lind, Bornholms Flyveklub, 
og Finn Gra.vese11, Silkeborg Flyvcklnb. Den 
militære leder af holdet bliver knptnjn 
E. K1·u11b-Ilansen og civil hjælper Ole 
Brandt, Birkerød Flyveklub. 

Til Canada: Jørgen R. Kristensen, l\Iidt
jydsk Flyveklub, og Louis T11omsen, Vejle 
Svæveflyveklub. 

Til Tyrkiet: Henning Milckelse11, Gentofte 
l\Iodelflyveklub, og Erik No1·dl1olt, Vestjysk 
Svæveflyveklub. 

Generalforsamling i Danske Flyvere 
Den ordinære generalforsamling i "Dan

ske Flyvere" afholdtes den 27. februnr 1962 
under ledelse nf lrs. Børge Moltke-Leth. 

Under beretningen om foreningens virke 
i det forlubne år, oplyste formanden, gene
rulmnjor ll. J. Pagh, at foreningen nu tnlte 
inlt 543 medlemmer ( dernf 2 æres-medlem
mer, 510 ordinære medlemmer og 31 ekstra
ordinære medlemmer), nf disse bor ca. hnlv
delen (265) i Kobenhavn. 

Formnnden meddelte, nt foreningen har 
til hensigt nt sknbe et jubilæumsfond for nt 
fremskaffe de nødvendige pengemidler til en 
værdig nfholdelse uf 50-års jubilæet i 1967. 

Under aflægning nf regnskabet meddelte 
kassereren Rud. Olsen, nt Danske Flyvere's 
fond nu var vokset til kr. 158.038,70. I årets 
løb var der udbetalt 13 legnter på inlt 8.000 
kr. For regnsknbet blev der enstemmigt givet 
dechnrge. Kontingentet for 1962 fnstsnttes 
til 21 kr. V nlgene til bestyrelse snmt revi
sorer vnr nlle genvalg. 

Bestyrelsen består herefter nf : genernl
mnjor H. J. Pagh, formand, direktør Aug. 
Jensen, genernlsekretær, tobakshnudler Rud. 
Olsen, knsserer, snmt knptnjn B. Amled, 
luftfartsinspektør L. M. S. Jacobsen, oberst 
K. Jørgensen, knptnjnerne EJ. L. F. Simon
sen og G. M. Wcgener, snmt direktør Max 
Westphall. 

Revisorerne er: statsnutoriseret revisor 
Iver H. Iversen og luftfartsinspektor Arl'irl 
Hansen. 
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er med Ira starten 
al JET-alderen 

Trykluft er sikker, effektiv og rationel 

Derfor gør trykluft sig gældende 

på større og større områder inden for erhvervslivet. 

På mindre end et minut er alle DC-8'erens fire 
jet-motorer startet med Atlas Copco AIR 
PARTNER. Piloten trykker på en knap, og 
50 m8 komprimeret luft presses med enorm 
kraft frem ti] startturbinerne. I et nu er de 
fire motorer på hver ca. 25.0dO hk oppe pt. 
det nødvendige omdrejningstal. 
Ikke alene er starten med trykluft hurtig og 
sikker, men det sædvanlige, tunge startud
styr i flyet undgås til fordel for en større 
passager-kapacitet. 
Trykluft anvendes endvidere tiJ luftkonditio
nering i flyet, når det står paa flyvepladsen 
Atlas Copco kompressorer og trykluftværk
tøj er produktionsfremmende på alle områder 
inden for industri- og entreprenørvirksomhed. 

Prøvensvej 33, København Vanløse, telf. (Ol) 70 5511 
Arhus afdeling: Helsingforsgade 23, telf. ( 061) 6 23 44 

Ring eller skriv efter prospekter og nærmere oplysninger om trykluftens anvendelse inden for Deres interesseområde .... · 



Værs'go ... her er Deres fly 
SAS bringer hele verden nærmere Danmark, og i det fremmede er SAS, som et af verdens 
førende luftfartsselskaber, med til at skabe respekt om Skandinavien - og dermed om Dan
mark. SAS rutenet dækker i dag 5 kontinenter med det mest moderne materiel og en orga
nisation, som foruden sit egentlige formål: Overalt at sikre perfekt befordring af SAS
passagerer og fragt, røgter en vigtig mission som bindeled mellem hjemlandet og danske 
forretningsmæssige og kulturelle interesser i udlandet. Uanset hvor De skal hen, vil SAS 
service følge Dem - ikke alene i luften, men også på landjorden. SAS er altid indenfor 
rækkevidde - ikke mindst når De er på fremmed jord . 

. . . . . flyvning i et bedre plan ... 

SCAll'Dlll'AVIAII' AIRLlll'ES SYSTEM 

EJVIND CHIUSTEHSEff, K.IENHAVN V • 

. . --'16 t."/fl 
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Pl nøglepunkter pl luftfart

selskabernes verdensruter 

stlr tekniske rldglvere til 

disposition med bistand I 

alle spørgsmll vedrørende 

smøring og brændstof til 

flyvemaskiner. Dette er en 

del af den service, som ydes 

af verdens mest erfarne 

brændstof-leverandør, 

Shell Aviation Service 



BENDIX CDC INDIKATOR Tit 
POSITIONSANGIVELSE OG AN
FLYVNING ER AF 8 NATIONER 
UDVALGT TIL BRUG I NATO-JETS 
Bendix CDC PH I er et integrerende navigations
hjælpemiddel, der på grund af erfaringsmæssigt godt
gjort effektivitet og pålidelighed af 8 nationer er 
udvalgt til brug I NATO-jets - omfattende typerne 
F-104 og G-91 i følgende landes luftvåben: 
Den franske marine, Italien, Tyrkiet, Tyskland, Bel
gien, Grækenland, Holland og Kanada. 

® 
Belgien 

Tyrkiet Grækenland 

E) 
franske marine 

·e 
ltallen 

~ ,,., 
Tyskland 

Kanada 

En vigtig fordel ved dette automatiske bestiknavi
gationssystem er, at det fritager piloten for at be
handle flyveinformationer eller at foretage kalkula
tioner i hovedet, fordi Bendix CDB PHI automatisk 
modtager, behandler og fortolker oplysninger fra 
Doppler, data- og inertinavigationsudstyr. Systemet 
opererer endvidere i tilknytning til TACAN, AOF 
og datakæder. Skriv til os under adresse: 205 E. 
42nd St., New York 17, N. Y. U. S. A. - Telegram
adresss: »Bendixint«, N. Y. 

SYSTEMETS FORDEL UNDER 
FLYVNING I STORE HØJDER 

1. Øjeblikkellg angivelse af kurs og afstand til et hvilket 
som helst af flere forud valgte punkter. 

2. Kontinuerlig indikation af pejling til bue. alternative 
bue eller mål. 

3. Efter ønske mulighed for at skifte til andre lorud valgte 
destinationer uden at miste allerede indsamlede naviga
toriske data. 

4. Piloten fritages for at foretage kortallzsnlnger og kal
kulationer. 

s. Det er en selvstzndlg enhed og-uafhzngig af jordplace
rede anlzg. 

6. Gennemført anvendelse af transistorer gør enheden let 
og pllldelig. 

7. Uplvlrkelig af Interferens og andre forstyrrelser. 

Fremstlllet af Computlng Device• of Canada, Ltd, 
En afdeling af The Bendix Corporatlon. 

Bendix International Division ,:ænø!/ 
C O H I' 0 H li I I IJ U 
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Skalamodtl af dm nyt Boeing 727 kort-til-mtlltmdiJtanct jttlintr 

Boeing 727' s test program vil koste 210.000.000 kr. 
Me<l anvendelse af 865.000 mand/timer vil test programmet for: den 
nye Boeing blandt andet indbefatte fremstillingen af to komplette 
kabiner, udelukkende til struktur-prøver. Den første kabine vil blive 
prøvet til den er ødelagt for at bevise dens strukturelle soliditet og 
for at bestemme den yderste grænse for dens styrke. Den anden vil 
komme til at gennemgå 16 måneders belastningsprøver, svarende til 
de gentagne flyvninger, -manøvrer, lufttryk og landingsbelastninger, 
som en 727 vil møde gennem omkring 20 års tjeneste som rute
maskine. 

727' detailler - fra cockpittet til maskinens overflade og deri indbe
fattet de hydrauliske systemer - vil undergå komplette prøver og 
vurderinger på modeller i fuld størrelse. 

I mellemtiden er 4.500 timer i vindtunnelen og 250 flyvetimer med 
en 707 prototype ændret til en 727 allerede blevet gennemført. 
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Yderligere er komponenter og systemer i 727, der allerede anvendes 
i 707 og 720, blevet "gennemprøvet" i mere end en million flyve
timer, som disse to typer har ba,g, sig på ruter over hele verden. 

Boeing 727 vil give luftfartsselskaberne enestående fordele m. h. t. 
konstruktion, gennemprøvning og fremstilling fra verdens mest er
farne fabrikant af jetlinere. Indtil nu er 127 Boeing 727'ere - Ame
rikas første kort-til-mellemdistance jetliner - blevet bestilt af Ameri
can Airlines, Eastern Air Lines, Lufthansa, Trans World Airlines 
og United Air Lines. Leveringerne vil begynde i slutningen af 1963 . 

IIUEINC 727 



Officielt organ for 

KONGELIG DANSK AEROKLUB og DANSKE FLYVERE 
Nordens ældste og førende tidsskrift for flyvning 

Nr. 5 

Rølly•tid 

FORARSMANEDERNE er den sto
re tid for rally-/ lyvninger i Eu

ropa. Et rally er som bekendt et tu
ristmæssigt præget stævne for f [yvere 
- med eller uden sportslig præg i 
form af storre eller mindre konkur
rencer til at sammenligne deltagernes 
dygtighed som piloter. 

Der var engang i de store år lige 
efter krigen, da grænserne blev lukket 
op og den danske privatflyvning 
blomstrede op, at danske privatfly
vere i stort tal drog ud og deltog i 
disse rallyer, og hvor dø danske KZ
fly var et fast og velkendt indslag. 

Efter nogle år, hvor rally-interes
sen har været stærkt neddæmpet, 
synes der nu atter stigende interesse. 
Det er ikke mindst vore mange nye 
piloter, der vil ud og se sig om og 
prove deres vinger. Gennem denne 
turisme pr. eget eller lejet fly vinder 
de nye erfaringer - bilde ved flyve
turen og gennem samtaler med flyver
kammerater fra mange lande. 

Nye bekendtskaber stiftes, og de 
mere erfarne opfrisker gamle minder 
med flyvere, de tidligere har mødt. 

Hertil kommer den mere ferie- og 
turistprægede del af arrangementerne. 
Man ser nye og interessante egne og 
får forevist deres seværdighe,der. 

Igennem årene har der også været 
afholdt flere :rallyer i Danmark, hvor 
man gerne vil gøre gengæld for den 
gæstfrihed, der er modt rundt om i 
Europa. 

I denne måned er det uor ældste 
flyveklub, Fyens Flyveklub, der for 
et par år siden arrangere,de et mindre 
rally specielt for amatørbyggere, som 
denne gang indbyder alle interesserede 
privatflyvere til at besøge Odense. 

Som andetsteds omtalt tyder tilmel
dingen på, at det bliver et interessant 
og hyggeligt rally, og mange danske 
privatflyvere vil forhåbentlig slutte 
sig til de fynske for at underholde 
vore udenlandske gæster. 

Maj 1962 35. årgang 

Med 1?11~ i 
BOLKOW 207 

Tysk firesædet rejseflø 

MENS den tyske svæveflyveindustri hur
tigt kom igang igen efter krigen og nu 

byder på en lang række fremragende og bil
lige produkter, har det været betydeligt van
skeligere at genrejse en tysk produktion af 
moderne privat- og rejsefly. Med al ære og 
respekt for "tante Do" , der er en speciel 
type af militær herkomst, og for nogle to
sædede typer bygget i mindre serie, så har 
det egentlige rejsefly manglet. Blume 502 
kom ikke i produktion, men det gamle 
Klemm-firma's først tosædede, dernæst tre
sædede Kl 107B og 1070 blev sat i pro
duktion af det nye firma Bolkow-Entwick
lungen KG, som vi nærmere omtalte i nr. 9 
ifjor. 

Kl 107 blev bygget i 150 eksemplarer. 
Der viste sig et behov for en firesædet ud
gave, 107 D, der imidlertid kom til at inde
holde si mange ændringer, at den blev døbt 
om til Bolkow F 207. 

Den betegnes som et moderne rejsefly i 
klasse med førkrigstidens Messerschmitt 
Taifun, men er dog dels forsynet med en 
mindre motor end denne, dels bygget i træ 
og udstyret med fast understel. 

At dette understel er med halehjul, kan 
si nok undre lidt idag, men denne lidt euro
pæiske konservatisme går som bekendt også. 
igen f. eks. i meget populære franske typer. 

Trækonstruktionen er vel også. nedarvet 
fra Klemm, men kan ikke siges at være for
ældet. Med moderne limarter og konserve
ringsmidler er træ fuldt si vejrmodstands
dygtigt som letmetal, der har vist sig at 
mitte beskyttes i vort klima, og træ er ofte 
lettere og billigere at reparere end metal. 
!øvrigt bruger Bolkow også i betydeligt om
fang kunststoffer på 207. 

Bolkow repræsenteres i Danmark og Hol
land af Deutscher Aeroexpress i Hamburg, 
der har nogle større eftersynsværksteder i 
Fuhlsbiittel. Oprindeligt aftalte vi allerede i 
efteråret en demonstration med ingeniør 
]. Hertrampf, men vort vinterklima hindrede 
de"t gang på gang. Nu i foråret meddelte 
man os imidlertid, at man havde udrustet 
demonstrationsflyet så godt, at de kunne 
komme, nårsomhelst vi fandt vejret godt 
nok til demonstrationen, der si fandt sted 
mellem nogle enkelte snebyger en solskins
dag midt i marts. 

Velindrettet kabine. 
Indstigning i kabinen foregår i begge sider 

via en smal gangbelægning på vingeroden 
gennem to store sidelemme. Bolkow har 
gjort meget ud af kabineindretningen, så 
den byder på moderne autokomfort. Den 

Billkow 207 er en moderne videreudvikling af de klu1i1ke tyllke Klemm-fiyvemaskiner, 
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har brede, bekvemme sæder og kan leveres 
i flere farvekombinationer. 

Styrepinden er bøjet i en bue fremover, 
så den ikke generer benene, og iøvrigt er 
den forsynet med et "spadegreb". Der er 
tåbremser i venstre side. Mellem sæderne 
er anbragt et mindre hjul til trim (hale
planet er stilbart) og et større til flaps'ene 
(en på undersiden af hver vinge) samt indi
katorer til begge. 

På instrumentbrættets nederste kant er an
bragt en række kontakter og håndtag etc., 
deriblandt i midten gashåndtag og propel
betjeningshåndtag. Motoren er den kendte 
4-cylindrede 180 hk Lycoming 0-360Al, pro
pellen en Hartzell HC-92, constant-speed. 

I standardudgaven er der fartmåler, fin
grov højdemåler, variometer, kompas, stall
advarer med positionslys, dobbeltstyring og 
meget andet. 

Gyroinstrumenter, radio, landings- og 
antikollisionslys, slæbeanordning, tiptanke 
etc. er ekstraudstyr. 

Som nævnt har Deutscher Aeroexpress ud
styret D-EHUQ særdeles righoldigt. Der er 
blandt flyveinstrumenterne i venstre side 
Sperry gyrohorisont, kursgyro samt drej
ningsviser. Radioudstyret i midten omfatter 
Collins 17L8Ag 90-kanal-sender og 51 X 3 
190-kanal-modtager, som man var særdeles 
godt tilfreds med, Collins Omni og Lear 
ADF 12E. 

En sviptur til Kalundborg. 
Firmaets pilot var forhindret den pågæl

dende dag, så man havde lånt en tidligere 
medarbejder, dipl.-ing. Heinz Radlauer, der 
nu leder Lufthansas flyveværft i Fuhlsbiit
tel, men han skulle hjem igen samme dag, 
og en mellemlanding i Kastrup havde taget 
mere tid end ventet, hvorfor tiden var knap. 

Vi besluttede at tage op og lave et par 
landinger på Kalundborg i den til rådighed 
stående time. Med to personer bagi, hr. 
Radlauer i venstre og mig i højre side samt 
så godt som fulde tanke (de rummer 2 X 95 
liter) har vi været ret tæt ved fuld last. 
Tornvægten på 715 kg er måske en smule 
høj, men til gengæld er flyet kunstflyvnings
dygtigt. Med fulde tanke og fire normal
personer bliver der inden for de 1200 kg 
fuldvægt plads til 36 kg bagage i rummet 
bag bagsæderne i standardudgaven, men 
næppe meget i EHUQ med alt dens ekstra
udstyr. 

Da der ikke var tid til instruktion, star
tede hr. Radlauer i en fart foran en snebyges 
nedhængende gardin over Ballerup, hvorpå 
jeg satte kursen vestpå med 0.9 ata lade
tryk og propellen på 2200 omdrejninger, 
stigende ved ca. 80 knob, mens jeg orien
terede mig i flyet. 

Fremover har man under stigning et no
genlunde og under vandret flyvning et ud
mærket udsyn. De store buede sidevinduer 
giver udmærket udsyn til siden og skråt 
bagud og skråt opad. 

Det ret smalle loft hindrer udsyn lige op, 
bagud samt i en vis grad under sving til 
modsat side af den, man sidder i. 

Støjniveau'et er moderat, varme og ven
tilation udmærket. 

I vandret flyvning viser fartmåleren ved 
denne økonomiske indstilling af motoren ca. 
110 knob, altså lige over 200 km/t, og stør
ste rejsehastighed angives til 235 km/t. 
Største rækkevidde ved økonomisk hastighed 
er 1250 km. 

Længde- og tværstabiliteten virkede nær
mest som neutral (kunstflyvningsegnet!), ret
ningsstabiliteten var p. gr. a. en lille venstre
tendens vanskeligere at fastslå. 
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Trods sin størrelse og vægt er Bolkow 207 
overordentlig manøvredygtig, og den har en 
herlig rorharmoni. 

Med flaps inde staller den meget godmo
digt med en del aerodynamik varsling for
uden lys og hyl fra stallindikatoren. Jeg 
mærkede ingen tendens til at tabe en vinge. 

Der var ikke tid til at prøve kunstflyvning, 
hvad der formentlig ville kræve "aflæsning" 
af passagererne bagi, men den skal være god 
til at spinde og går let ud igen. 

Start- og landingsegenslmber. 
Jeg er ikke før kommet flyvende til Ka

lundborg flyveplads, og selv om jeg nøje 
kendte dens beliggenhed, fandt jeg den først 
da vi var lige ved den. Vi ankom i god 
højde og rundede den et par gange for at 
kigge på tilstand og hindringer, hvorpå jeg 
anfløj den med 80 knob og 15° flaps, som 
på finalen blev øget til 35°. Farten var lidt 
rigelig i udfladningen, så den "flød" lidt, 
før den satte sig på den af forårssolen let 
fedtede jordbane. 

Med brug af bremserne kørte Radlauer 
den tilbage, hvorpå jeg prøvede en start. 
Normalt kan man lade den flyve sig selv 
af i trepunktsposition, men den bløde over• 
flade gjorde det tilrådeligt at løfte hale
hjulet fri hurtigt. Stallindikatoren skriger 
"nej-nej-nej-nej", hvis man vil løfte flyet 
fra for tidligt, men er man først i luften, 

Repræsentantskabs• 
mødet i Filskov 

UDOVER de punkter, der kort var omtalt 
i vort resume af KDA's årsberetning i 

nr. 4, var formanden for motorflyverådet, in
geniør Arne Kragels, i den beretning han af
lagde ved repræsentantskabsmødet i Filskov, 
inde på en række andre emner. 

Således omtalte han, at man havde for
beredt en propagandaindsats for oprettelse 
af små flyvepladser, men ikke turdet sætte 
den i sving, fordi der savnes klare regler fra 
luftfartsmyndighederne for sådanne pladser. 
Et udkast til sådanne efter en forhandling 
f november var forlængst bebudet, men end
nu ikke modtaget. 

Formanden beklagede, at KDA ikke var 
hørt angående de luftsrumsændringer, der 
var foregået i det sidste år. Han gik stærkt 
imod forlydender om, at Kastrup skulle luk
kes for VFR-trafik og henviste til den store 
VFR-trafik på langt mere trafikerede ame
rikanske lufthavne. 

Det blev oplyst, at man var i gang med 
forhandlinger om at få de resterende seks 
midlertidige offentlige lufthavne her i landet 
godkendt som toldflyvepladser. 

Et arbejdsudvalg med repræsentanter for 
direktoratet og KDA er gået igang med et 
forslag til modernisering af reglerne for op
nåelse og opretholdelse af A-certifikat og 
instrumentbevis, og man søgte ved samme 
lejlighed at skaffe sig flere udenlandske er
faringer vedrørende nat-VFR-flyvning, der 
er et mere kompliceret problem, end de 
fleste forestiller sig. 

Debatten efter beretningen var betydeligt 
længere og livligere end ifjor; den drejede 
sig bl. a. om manglen på en lærebog for 
privatflyvere, og det blev herunder oplyst, 
at der var gjort et betydeligt forarbejde, 
men at udarbejdelsen måtte tage hensyn til 
de forventede ændrede regler for såvel teori
som den praktiske undervisning. Man har 
et begrundet håb om at få fremskaffet et 
beløb til at sætte arbejdet igang med. 

accelererer det hurtigt. 
Efter endnu en landing og en start fløj 

vi hjem til Skovlunde, hvor jeg kom lidt 
højt ind. Med sin afrundede krop skulle 
flyet ikke kunne sideglides, især ikke med 
flap ude, men jeg fik trods alt den ekstra 
højde af på den måde og fik den ned uden 
vanskeligheder. 

Afløbet angives til 280 m (starten til 
300), og da flap'en kan slås mere ud, end 
jeg gjorde, kan man godt lande stejlere og 
kortere, som Radlauer bagefter viste. Den 
sætter sig ved ca. 45 knob ( 85 km/t.) og 
kan - da hovedhjulene sidder ret langt 
fremme - godt bremse en del uden risiko 
for at gå på næsen. !øvrigt går der et solidt 
stålrør op mellem forsæderne til loftet til 
beskyttelse ved kapotering. 

Flyets evne til at klare sig med kort plads 
var overbevisende, men ufrivilligt blevet de
monstreret ved ankomsten, der foregik i let 
medvind på en ret kort bane. Vi havde 
bestemt regnet med, at piloten ville gå 
rundt igen, men det gjorde han ikke! 

Helhedsindtrykket af Bolkow 207 er, at 
det er et godt all-round rejsefly med gode 
præstationer og behagelige egenskaber. -
Standardudgaven koster 54.500 DM eller ca. 
95.000 kr., men med det i et sådant fly nød
vendige radioudstyr og yderligere instrumen
ter kommer man naturligvis hurtigt op på 
et sekscifret tal. PW. 

Et andet hovedpunkt var kravene til flyve
pladser, der i det forløbne år var undergået 
pludselige og generende ændringer mht. 
korndyrkelse i sikkerhedszonerne. 

Forslag om kontingentnedsættelse førte 
til forhøjelse 

Som omtalt i sidste nummer havde Vest
jydsk Flyveklub stillet forslag om påny at 
nedsætte det ifjor forhøjede kontingent for 
klubbernes mere passive medlemmer, som 
man gerne ville holde på. Varde Sports
flyveklub støttede forslaget om at gå fra 20 
ned til 15 kr., men repræsentanter for andre 
klubber anså dette for et tilbageskridt og pa
viste, at de ikke havde haft frafald. 

Forslagsstillerne betonede, at de absolut 
ikke ville nedsætte den samlede kontingent
ydelse, og de foreslog et kontingent på 50 kr. 
for certifikatindehavere og 15 kr. for øvrige 
medlemmer for 1963. Efterhanden blev der 
fremsat en række andre alternativer. 

En afstemning viste 15 stemmer for at 
bibeholde 20 kr. for øvrige medlemmer mod 
4 stemmer for nedsættelse til 15. 

Mht. certifikatindehaverne spredtes stem
merne på forskellige forslag. 8 stemte for 
forhøjelse til 50 kr., 7 for bibeholdelse af 
25 kr., 2 for 40 kr., mens 2 afholdt sig fra 
at stemme. 

Dr. Briiel Indvalgt i rådet 
Efter tur afgik erhvervsflyver Svend Fjeld

sted Hansen, Arhus, og direktør Erik Hoff
meyer fra radet. Sidstnævnte blev genvalgt, 
mens civilingeniør, dr. techn. Per V. Briiel, 
Sportsflyveklubben, blev nyvalgt. Fjeldsted 
blev nyvalgt til suppleant og fabrikant G. 
Fjor,d Christensen, Fyens Flyveklub, gen
valgt. (Suppleanterne har siden ifjor del
taget i rådsmøderne på linie med rådsmed
lemmerne). 

Under eventuelt vedtog man at sende den 
afgaende generalsekretær, kaptajn John 
Foltmann en blomsterhilsen, og efter at for
skellige andre emner kort var behandlet, 
kunne dirigenten, fabrikant Jørgen Høyer 
hæve mødet. 



Gcnvair Gcrcnadc 
Udviklingen af det nye trafikfly, som SAS nu tager 

Af Hans Kofoed 
brug 

DEN 3. maj kan SAS omsider indsætte 
Convair Coronado, verdens p.t. hurtig

ste trafikfly, på den sydlige Tokio-rute via 
Ziirich, Rom, Teheran, Karachi og Manila. 
Ruten vil blive befløjet to gange ugentligt 
med yderligere mellemlanding i enten Frank
furt eller Diisseldorf og Calcutta. Som et 
led i rutetræningen har de to Coronadoer 
dog siden 1. påskedag været indsat på ru
terne til Frankfurt, Milano og Rom, hvor de 
midlertidigt har afløst Caraveller. 

Fra 600 til 880. 
Da Convair i begyndelsen af 1956 be

gyndte at offentliggøre oplysninger om sit 
projekt til et firemotoret jettrafikfly, kaldte 
man det for model 22 Skylark. Denne be
tegnelse ændredes næsten omgående til Sky
lark 600, kort efter til Golden Arrow og 
derefter - stadig i 1956 - til Convair 880, 
en betegnelse, man har holdt fast ved, sådan 
da. I juni 1956 meddelte fabrikken, at man 
havde fået ordrer på ialt 40 (30 til TWA 
og 10 til Delta), og den første ville fore
tage sin jomfrurejse den 30. januar 1959. 
Det kom til at passe næsten på dato, for 
den første flyvning fandt sted tre dage 
tidligere end beregnet, nemlig den 27. ja
nuar 1959. Knapt halvandet år senere, den 
15. maj 1960, gik den i tjeneste på Delta 
Airlines rutenet. De første fly skulle ellers 
have været leveret til Trans W orld Airlines, 
men dette selskab var kommet i finansielle 
vanskeligheder, og nogle af flyene stod i 
flere måneder og ventede på, at TW A kun
ne opfylde sine kontraktlige forpligtelser. 
Det lykkedes omsider, omend ordren måtte 
reduceres til 20 fly. Seks af de fly, der var 
bestemt for TW A, blev i stedet udlejet til 
Northeast Airlines for en periode på syv år. 

Convair 880, der har en besætning på 
fem mand, kan medføre indtil 110 passa
gerer. Den anvendte motortype er General 
Electric CJ-805-3 på 5080 kg st. t., Det er 
en civil udgave af J79, der bl. a. anvendes 
i Starfighter og Hustler. 

880-M. 
Convair 880-M (M for modified) er be

regnet til anvendelse fra forholdsvis små 
lufthavne, hvorfor den bl. a. har fået slats. 
Desuden har den lidt stærkere motorer (CJ-
805-3B a 5285 kg st. st.) samt større finne 
med servoassisteret sideror. Prototypen var 
den oprindelige Convair 880 i ombygget 
form og fløj første gang den 3. oktober 
1960. Convair 880-M blev konstrueret til 
Capital Airlines, men denne ordre, der iøv
rigt vakte megen forbavselse på grund af 
Capitals vaklende økonomi, måtte senere 
annulleres. Der er kun blevet solgt 10, nem
lig 5 til Japan Air Lines, 2 til VIASA 
(Venezuela) samt 1 til henholdsvis Civil 
Air Transport (Formosa), Alaska Airlines 
og F AA, der i dette tilfælde står for det 
amerikanske luftfartsdirektorat Federal Avi
ation Agency og ikke Fleet Air Arm. End
videre lejede Swissair to, mens man ventede 
på sine Coronado'er. 

990. 
Selvom Coronado er en direkte udvikling 

af Convair 880 og 880 M, har den alligevel 
fået en ny betegnelse, Convair 990. Oprinde
lig betegnedes den Convair 600, efter fabrik
kens udsagn fordi den var 600 miles klassen. 

American Airlines, der havde bestilt 25, 
frygtede imidlertid, at publikum derved ville 
få indtryk af, at det var en ældre udgave af 
Convair 880, hvorfor Convair skyndsomst 
ændrede betegnelsen! Skal man være strengt 
korrekt, er det kun den internationale ud
gave af Convafr 990, der bærer typenavnet 
Coronado. Af denne version har Swissair 
anskaffet syv, hvoraf SAS har lejet de to, 
foreløbig for fire år. SAS havde også bestilt 
to selv, men denne ordre er blevet annul
leret. Endvidere har det brasilianske REAL 
bestilt tre. 

Convair 990 adskiller sig fra 880-M ved 
at have en 3,07 m længere krop og servo
styret s1deror. Den mest bemærkelsesværdige 
forandring er dog sket med vingerne, der 
har fået støre korde og er blevet forsynet 
med fire >aerodynamiske antichok legemer« 
på bagkanten. De ligner nærmest omvendte 
kanoer og er også af omtrent samme stør
relse. Deres formål er at nedsætte chokbøl
gernes styrke ved høje subsoniske hastig
heder; desuden anvendes de som brændstof
tanke. Motorerne er såkaldte turbofans af 
typen General Electric CJ-805-23B, der yder 
7250 kg st. t. 

Den første Convair 990 fløj første gang 
den 24. januar 1961. Det viste sig hurtigt 
nødvendigt at foretage en lang række rnodi
kationer: således blev der installeret forkant
flaps mellem krop og indermotor for at for
bedre højderorets effektivitet, ligesom yder
motorerne af vibrationsgrunde måtte rykkes 
71 cm tilbage. Men vanskeligheder er som 
bekendt til for at overvindes, og i januar i 
år kunne man omsider påbegynde leverin
gerne til de utålmodige kunder. 

Swissair satte Coronado i drift den 7. fe
bruar i år, og den 18. marts debuterede den 
hos American Ai'rlines. Hos SAS skulle den 
som nævnt indsættes i tjeneste den 30. april. 

De to SAS Coronadoer vil udelukkende 
blive anvendt på den sydlige rute til Tokio; 
de er indrettet med plads til 24 passagerer 
på 1. klasse i den forreste kabine og 75 på 
tunstklasse i den agterste. Af juridiske grun
de er de indregistreret i Sverige. SE-DA Y 
>Adils Viking« blev leveret til Ziirich den 
4. marts og kom til Arlanda til pilottræning 
den 13. marts. Den anden Coronado er 
SE DAZ >Ring Viking«. Flyene flyves af 
SAS-besætninger, men større eftersyn m. v. 
foregår hos Swissair i Ziirich. 

At betegnelsen verdens hurtigste trafik
fly ikke er det rene pral, beviste en Coro
nado den 8. maj i' fjor, da den under en 
prøveflyvning nåede op på Mach 0,97 ( 1086 
km/t.) i 6850 m højde. Den >normale« 
rnaximalhastighed er ellers 1030 krn,/t, 
marchhastigheden 855 km/t (Mach 0.82) 
Med fulde flaps staller Coronado ved 215 
km/t. Startstrækningen andrager 2780 m, 
landingsstrækningen 2780 m. Uden reserver 
er flyvestrækningen 7600 km, ved normale 
reserver 5900 km. 

Øvrige data: Spændvidde 36,6, længde 
42,4 m, højde 12,1 m, vingeareal 209 m2• 

Tornvægt (incl. besætning) 56.500 kg, max. 
startvægt 111.670 kg, max. landingsvægt 
91.620 kg. Max betalende last 16.300 kg, 
normal betalende last 12.700 kg. Tankind
hold 59.385 1 (47.500 kg). Brændstofforbrug 
7000 I/time. 

Arlanda. blev taget i brug for alvor som 
St.ockholms internationale lufthavn den 1. 
april, hvor alle internationale ruter på 
Stockholm blev flyttet ud til denne 43 km 
fra Stockholm liggende plads. 

KLJlJ har bestilt sin 13. Douglas DC-8, 
der vil blive leveret i juni. 

Schiphol lufthavn havde over 1½ million 
passagerer i 1961 - og godt 1,6 millioner 
besøgende, nf hvilke 80.000 besøgte det na
tionale luftfartsmuseum. 

TW A. har bestilt 10 Boeing 727 til leve
ring fra april 1964, men har nedsat Boeing 
707-120 ordren fra 20 til 18 og lejer fem 
Boeing 707-320 i stedet for at købe 6. Fri
sten for ordren på 20 Caraveller er blevet 
forlænget til maj, men efter 727-ordren er 
chancen for dens gennemførelse betydeligt 
formindsket. 

Tyskland har med meget kort varsel hæ
vet sine landingsafgifter med 35 % fra 1. 
april, hvilket har foranlediget IATA til at 
protestere. Man hævder, det vil koste den 
internationale lufltfart mellem 3 og 3½ mil
lion dollars om året for at befordre trafik 
på Tyskland, og selskaberne har ikke fore
løbig mulighed for at lægge denne udgift 
på billetpriserne. 

Nord,.Norge nærmere. Fra 1. april har 
natruten til Nord-Norge København som ud
gangspunkt, meddeler SAS. Den går via 
Oslo, Trondheim, Bodø til Bardufoss og 
retur. Den 12. maj er det iøvrigt ti Ar siden 
det første SAS-fly satte hjulene pi!. Bodri 
flyveplads. SAS regner med, at 20 % af 
passagererne pi!. ruten er turister. 

Luftkaptajn Henning Pedersen i SAS har 
for nylig fejret 25-Ars jubilæum, idet han 
kom til DDL i 1937 som mekanikerlærling. 
Han blev uddannet til pilot i RAF under 
krigen, og har været luftkaptajn siden 1947. 

SA.S-fldden omfatter i sommer 7 D0-8, 
14 Caravelle, 2 Coronado, 10 D0-7O og 
20 Metropolitan. 

NY SAS-CHEF 
Beck-Nielsen overtager ledelsen af 

Region Danmark 

Den 5. april blev spændingen om, hvem 
der skulle efterfølge den midlertidige leder 
af SAS, direktør Curt Nicolin, udløst. Som 
det vil være bekendt fra dagspressen, bliver 
den 55-årige direktør Karl Nilsson, der har 
fungeret i Nicoline stilling i det svenske 
ASEA-selskab, mens denne var hos SAS. 
Nilsson har ikke tidligere beskæftiget sig 
med luftfart, men har beklædt en række 
ledende stillinger i svenske industriforeta
gender. 

Samtidig blev der givet meddelelse om, 
hvem der skal efterfølge direktør Viggo Rcu
mussen som chef for region Danmark. Det 
bliver den 53-årige direktør Poul Beck
Nielsen, der hidtil har været chef for den 
luftfartpolitiske afdeling. Beck-Nielsen er 
vokset op i luftfarten, idet han begyndte som 
trafikassistent i DDL i trediverne. Han var 
medlem af KDA's bestyrelse fra 1947--51. 

Endelig er souschefen i region Danmark, 
den 43-årige direktør Peter Petersmi blevet 
udnævnt til direktør Viggo Rasmussens ef
terfølger som direktør for SAS Invest A/S, 
der bl. a. omfatter Royal Hotel. Direktør 
Peter Petersen begyndte i DDL i 1948 og 
blev regnskabschef i SAS i 190. Han har 
været medlem af aeroklubbens bestyrelse si
den 1952. 
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Den internationale flyves: 
messe i Skovlunde 

Nll.r dette nummer udkommer, gll.r forbe
redelserne til Skovlunde-messen den 1.- 11. 
juni ind i sin sidste og afgørende mil.ned. 
Præcis hvor mange og hvilke fly, der vil 
hiver udstillet, var endu u ved redaktionens 
slutning ikke helt klart. Piper deltager med 
adskillige fly, og end,·idere udstilles Cess
na, Auster/Beagle, Beechcrnft, Dornier og 
Morane-Snulnier. Der kommet· en J odel 
D 110 og en Jodel Ambnssndeur; Mnlmo 
Flygindustri kommer med, og Bolkow Junior 
og 207 vil ogsll. blive nt se foruden en Sud 
Avintion A.louette III helikopter og en Smn
rngd - nit nævnt i tilfældig rækkefølge. 
Sil. det tegner dn til op mod en snes fly nf 
den kategori, som messen drejer sig om. 

l\Ien herudover bliver der deltagelse nf 
flyvevll.bnet, der kommer med en specinl-ud
stilling som generalprøve pil., hvnd mnn se
nere pil. sommeren vil vise i forbindelse med 
50-ll.rs jubilæet. 

Tøjhusmuseet har udlll.nt Ellehammers 
1006- og 1009 modeller, hvortil kommer de 
gnmle motorer og modeller. 

Der bliver en pæn repræsentation nf fly
udstyr og materiel, og mnn søger at fil. fnt 
i en række særlige publikums-attraktioner, 
som f. eks. et besøg af Jol,,11, Glenn, der -
hvis det knn gennemføres - unægtelig vil 
blive et kup. 

Og endelig vil Sportsflyveklubben selv i 
forbindelse med messen forstærke sin kam
pagne for privntflyming i almindelighed. 
Talrige henvendelser tyder pil., nt der bliver 
besøg nf privntflyvere fra bil.de Sknndinu,·ien 
og undre Innde for at se messen. 

Flyvemessen i Skovlunde betragtes nf nr
rnngørerne som et pionerarbejde. Det gælder 
først og fremmest om at fil. skabt et godt 
grundlag, sil.ledes nt messen i de kommende 
lir kan blive en tilbagevendende begivenhed 
til gnvn for fnbriknnternes salgsarbejde og 
for arbejdet med at popularisere den private 
flyvning. 
Næste nummer af FLYV vil naturligvis orsll. 
blive præget nf flyvemessen. 
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almindelige Indflyvningslys. 

STOR DAG FOR 
SPORTSFLYVEKLUBBEN 
Vejret var ikke slet sil. hyggeligt lørdag 

den 24. marts, dn S(Jortsflyveklubben over
tog sine tre Piper Colt, som da man den 
22. september 1940 døbte fire KZ III'ere 
i Lundtofte; men til gengæld hnr man i 
Skovlunde et hyggeligt klubhus at højtide
ligholde dngen i, mens Colt'erne OY-EAT, 
EAU og EAV stod u<le i snebygerne. 

Klubbens formand, \'nremægler E. Dyr
berg, udtalte, nt mnn nu definitivt havde 
tnget afsked med III"erne, og nt mnn efter 
nøje afprøvning hnvde bestemt sig for Piper 
Colt som en moderne afløser til dem. Nu 
dn mnn hnvde truffet nftale om nt benytte 
Tune, kun fem minutter fru Skovlunde, til 
lnndingsøvelser, vnr mnn godt rustet til 
under Kurt Nielsen.q og Bent Michelsens 
ledelse nt skole en. 30 elever op om Il.ret. 

De tre Plper 
Colt ved afleve
ringen I Skov
lunde - den ene 
et rent skolefly, 
de to andre godt 
udstyret med ra• 
dlo og instru
menter til rejse-

brug. 

FOR nylig tog man i Turin lufthavn et 
af de såkaldte EFAS-landings-lyssyste

mer i brug, som efterhånden er installeret 
i over 300 lufthavne over hele kloden. 

EF AS betyder Electronic Flash Approach 
System og er konstrueret af Sylvania Electric 
Produets i USA. 

Det erstatter ikke andre systemer, men 
supplerer dem på forskellig måde. Det består 
af 24 til 28, anbragt langs centerlinien af 
det normale lyssystems tværgående lysræk
ker, og det virker i form af meget korte 
( 1/3000 sekund) blink af meget stor inten
sitet (30 millioner lysstyrkeenheder), som to 
gange i sekundet udefra ligesom løber og 
peger ind imod tærsklen af banen i brug. 

Den stærke intensitet trænger godt igen
nem dis og tåge, men blænder ikke, fordi 
blinkene er så korte. 

EF AS letter derved den stadig vanskelige 
overgang fra IFR-flyvning til VFR-landing, 
og i lufthavne tæt opad storbyer, hvor byens 
mange gadelys og lysreklamer kan virke for
virrende, henleder bevægelsen i det stærke 
lys opmærksomheden på det sted, man skal 
ned. Man er klar over, at her er det, og 
den ca. 900 meter lange blinklinie er god 
at rette sig ind efter. 

Firmaet leverer iøvrigt også et ganske en
kelt system bestående af to referencelys på 
hver side af banetærsklen. Ved deres stærke 
blink henleder de ligeledes opmærksomheden 
på, hvor man skal ned, og de kan ses meget 
langt væk. De siges at være godt egnede 
for mindre lufthavne. 

Kaptajn G. M. Wege,wr fru ICI .A.vintion 
lykønskede klubben til nyerhvervelsen og 
overrakte tre mapper med flyenes papirer, 
hvorefter hnn udbragte et leve for Sports
flyveklubben. 

- Adskillige uf medlemmerne er iøvrigt 
forlængst omskolet til typen pil. en privat 
maskine, der hnr stil.et til rll.dighed, og bil.de 
de og instruktørerne er glade for den. 

Klubben fortsætter iøvrigt sine demonstra
tioner af nye typer og har sil.ledes hnft cu 
l\Iorane-Suulnier Super Rullye derncle. 

I weekend'en 31/3- 1/4 hnvde klubben 
besøg nf et lille halvt hundrede svenske pri
vatflyvere fra Gøteborg og nndre vestkyst
klubber. • 

Lørdag den 14. april fandt den ll.rlige 
eertifikntfest sted, og den 5.-6. maj starter 
klubben en serie weekend-flyvninger for sine 
medlemmer med en tur til Filskov. Sil. mnn 
mil. sige, at der foregll.r noget, som måske og
sil. kun inspirere nogle uf de undre klubber. 



Cessna 185 Skywagon demonstreret 
En alsidig »arbejdshest« 

Mød halehJulsundøratøl og en anden udførelse af finne og sldøror har Skywagon et afvigende udseende 
fra dø fleste øvrige af Cøssna's 1962-modøller, 

D ER stod hele syv Cessna-fly i Transair's 
hangar i Københavns lufthavn lørdag 

den 31. marts, d.a Commertas havde ind
budt til præsentation af to af 1962-model
lerne. Foruden de mere almindelige typer 
tronede i midten en Cessna 180 på amfibie
pontoner, det eneste »sødygtige« fly i det 
civile danske luftfartøjsregister for tiden. 

Men søgelyset var nu rettet mod de to 
1962-modeller, en Cessna 172 Skyhawk, 
OY-AFV, og en Cessna 185 Skywagon, 0Y
AFK, begge forsynet med et »solgt«-skilt. 

Skyhawk afviger kun med enkelte ændrin
ger fra foregående års model. Hjulskærmene 
f. eks. er blevet spidse, og så kan man få 
flyet i sekssædet udførelse som på AFV, 
idet der i bagegerummet er anbragt et 
sæde til to børn. 

Skywagon blev for første gang vist i Dan
mark. Den er en ekstrapolation af 180-
familien og ligesom denne forsynet med ha
lehjul. Mens 180 har en 230 hit motor, har 
Skywagon samme 260 hk Continental 10-
470-F med direkte brændstofindsprøjtning 
som anvendes i 210 og 310. Begge typer har 
samme vinge med ca. 11 m spændvidde som 
både 172 familien og 180, og kroplængden 
er også den samme for 180 og 185, nemlig 
7,8 m. 

Men ikke desto mindre har man i 185-
kabinen fået plads til 6 voksne personer. 
I standardudgaven er der kun et pilotsæde, 
og man kan så selv vælge, om man vil bruge 
flyet til fragt eller have sæder i kabinen. 

Man skal huske at besætte pilotsæderne 
først for ikke at klemme midtersædepassa
gerernes knæ, når man sætter sig ind, men 
har man først kørt pilotsæderne frem i nor
mal stilling, er der tilstrækkelig plads. 

Førersædets og instrumentbrættets indret
ning er af samme standard som de øvrige 
Cessna-typer, så man føler sig straks hjem
me her. Uvant er det dog at køre med 
halen nede og ikke helt så godt udsyn lige 
frem som ellers. Ligeledes er det uvant, når 
man kigger bagud, at se hele 2 X 2 passa
gerer - der er ligefrem langt bagud til de 
bagerste. 

Kort start og landing. 
Vejret var blæsende, så Transair-piloten 

P. Mortensen i førersædet rigtigt kunne få 
start- og landingsegenskaber til at tage sig 
ud. Nok har vingen med ca. 90 kg/m2 næ
sten 50 % større planbelastning end på 
Cessna 172, men den større motor giver en 
væsentlig lavere hestekraftbelastning på ca. 
5,6 mod 7,0 kg/hk, hvorfor startstrækningen 
kan holdes nede på det for et så stort og 
tungt fly særdeles pæne af 290 m og til 
15 m højde på 460 m - eller ikke meget 
mere end for en 172. 

Den lander fra 15 m på 385 m og har et 
bemærkelsesværdigt kort afløb af 143 meter 
- så halehjulsunderstellet hindrer ikke ef
fektiv benyttelse af hjulbremserne. 

Med over 20 knob i næsen bliver distan
cerne naturligvis væsentlig mindre. Man 
havde præsteret at passere enden af start
banen i 4000 fod, men på vor tur blev vi 
anmodet om at dreje af midt inde over 
lufthavnen og fortsatte nordpå op langs 
kysten. 

Trods det turbulente vejr behøvede man 
ikke parere noget videre, den lå bemærkel
sesværdigt støt i luften med sin større plan
belastning og masse (fuldvægt 1452 kg). 
!øvrigt afviger flyveegenskaber ikke væsent
ligt fra de andre enmotor~de Cess!l~•typer. 
Udsynet er også det samme, og støJmveauet 
behageligt lavt (hvorimod den effek!ive 
radiohøjttaler råbte næsten generende høJt!) 

Efter med tilladelse at være fløjet i med
vind i lav højde hen over pladsen med ca. 
180 mph på fartmåleren landede vi meget 
kort, efter at en DC-8 havde fjernet sig i 
en røgsky foran os. 

Stor disponibel last 

Skywagon betegnes som en »luftens sta
tionwagonc, og det største salgsargument er 
nok den meget store disponible last. Med 
standardudstyr er tornvægten 689 kg, og 
normaltankene rummer 1 77 kg, således at 
der efter fradrag af pilotens vægt er ca. 
500 kg disponibel til gods eller passagerer 
(plus disses sæder). Dette svarer også til 
ialt 6 personer med en pæn portion bagage. 

Man kan da rejse på 75 % ydelse med 
268 ktn/t i 7.000 fod og uden reserver have 
en rækkevidde på 1175 km, eller økonomisk 
med 214 km/t i 10.000 fod på 1520 km. 

Med ekstratanke og reduceret nyttelast 
kan den optimale distance nå op på næsten 
2000 km. 

Standardudgaven koster med korrosions
behandling ab København 152.200 kr. 

Landet rundt i Skywagon. 

Siden ovenstående blev skrevet, har vi 
haft lejlighed til at stifte grundigere be
kendtskab med typen, idet vi deltog i en 
hurtig tur rundt i landet, hvor flyet blev 
demonstreret forskellige steder. Turen giver 
et godt indtryk af flyets anvendelighed. 

Efter 1 ½ times arbejde på kontoret kørte 
vi til Kastrup og startede sammen med gros
serer Chr. Fahrner og salgschef K. B. Lar
sen kl. 1100. Der var en ret kraftig vestlig 
vind og flere lave skyer end ':"ent7t, så_ vi 
afveg fra den direkte rute og gik via SeJrø
Grenå til Frederikshavn, hvor vi landede 
kl. 1210. 

Efter en god time her, hvor flyet blev 
demonstreret for medlemmer af Frederiks
havn Flyveklub, fortsatte K. B. Larsen alene 
i den trofaste Taylor Cub, OY-AFW, på 
en leveringsflyvning til Holstebro i strid 
modvind. Det var en kold omgang, der tog 
næsten 1 time 40 min., mens vi andre varmt 
og bekvemt fløj til Holstebro på den halve 
tid med ankomst 1405. 

Mens vi spiste frokost i byen, afleverede 
salgschefen Cub'en til den lille gruppe 
svæveflyvere i Nordvestjysk Flyveklub, der 
har købt den, og fik endda skolet en af 
dem om på flyet, inden vi startede derfra. 

Fra passagersæderne og højre sæde var 
jeg nu avanceret til venstre førersæde . og 
fløj den til Esbjerg, hvor vi landede en lille 
halv time senere. 

Mens det var hundekoldt og blæsende i 
Vendsyssel noget behageligere og termik
fyldt i Holstebro, bød Esbjerg på stille sol
skinsvejr, og Skywagon'en foret«;>g en række 
demonstrationsture, hvor man ligefrem syn
tes, den brugte lang startstrækning, da den 
med fuld last og på en blød græsbane med 
en ny pilot formentlig var oppe på sine 
normale ca. 300 m. 

Efter nogle forretningssamtaler og kaffe 
i den hyggelige lufthavnsrestaurant startede 
vi ca. 1745 og skulle lige kunne nå Kastrup 
til solnedgang 65 minutter senere. Vi klat
rede et stykke til vejrs for at udnytte den 
vind der endnu var deroppe, men måtte , . I 
senere ned igen, da veJret var . avt ove~ 
Sjælland men til trods for, at VI her fløJ 
noget af' en omvej, var vi dog hjemme kl. 
1850 i Kastrup. 

Vi sparede på motoren hele tiden og fløj 
altså ikke så hurtigt, som den kan. Med 
vore omveje har jeg groft målt ruten til 
820 km, og vor flyvetid med sta~t- og _lan
dingsrunder etc. til 3 timer 35 mm. ,hVIlket 
giver en »blokfart«« på 232 km/t. Når man 
kan klare nogle af vore længste indenlandske 
strækninger på godt en time, har man sjæl
dent brug for mere. Den otte timers tur gav 
ca. 1 time i Frederikshavn, 1 ½ i Holstebro 
og lidt mere i Esbjerg til forretningsbrug. 
Jo, den flyvende forretningsmand kan få 
noget ud af sin dag på denne måde. 

PW. 
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HVOR langt er 1000 kilometer? Ja, det 
er f. eks. fra København til Umeå 

langt oppe i Sverige, 50 km længere end 
London, næsten til Paris, Bern eller Buda
pest. Så i betragtning af, at ingen dansker 
endnu har landet længere end 491 km fra 
sit udgangspunkt, er det måske lidt præten
tiøst at angive det runde tal herfra. Men 
det giver perspektiv. 

Et stigende antal udenlandske svævefly
vere med alle tre diamanter går trætte rundt 
og venter på nye opgaver. Måske får de 
en fjerde diamant, men trods alle målflyv
ninger, højder og hastigheder på lukket ba
ne, har den store, frie distance stadig sin 
tillokkelse. 

Det er nu snart 11 år siden Dick Johnson 
med sin RJ-5 den 5. august 1951 satte ver
densrekorden op til 861 km ved sin flyv
ning fra Odessa i Texas til Salina i Kansas. 
Faktisk er afstanden ca. 875 km, men rekor
den blev reduceret, da han udløste i over 
500 m. Flyvningen varede 8 timer 41 min. 
Der var medvind på 30-40 km/t og gen
nemsnitsfarten blev dermed ca. 100 km/t. 

Langs den ikke helt retlinede rute havde 
han tilbagelagt 924 km. 

Med en mere lige kurs, en smule længere 
flyvetid, lidt mere medvind eller lidt hur
tigere flyvning skulle de 1000 km i termik 
være indenfor mulighedernes grænse. 

Johnson er nok en dygtig pilot, men man
ge konkurrencer har vist, at der er masser 
andre, der er lige så dygtige. 

RJ-5 er i topform et fly, der er vel egnet 
til at løbe langt og hurtigt under stærke 
termikforhold, men andre er lige så gode. 

1000 km klubben. 
Det er vist Cowboy, der - selv om han 

endnu mangler sin højdediamant - har star
tet tanken om en »1000 km klub« for trætte, 
trediamantede svæveflyvere i USA, og der 
er ved at blive konkurrence om, hvem der 
bliver den første derovre. Hans klubs lille 
blad »Chicago Glider Council Newsletter« 
oplyser, at der i januar var et uformelt møde 
mellem aspiranter til klubben, deriblandt 
Dick Schreder og den amerikanske mester 
Jim Smith. 

En der systematisk har forsøgt at slå 
Johnson, er John Ryan, manden der nåede 
den tredie diamant godt et år efter, at han 
begyndte at svæveflyve. Han har anskaffet 
sig en af Len Niemi's Sisu-svævefly. Det er 
kun 15 m i spændvidde, men ikke i stan
dardklassen, da det både har flaps og op
trækkeligt hjul. Glidetallet er målt til over 
41 ved ca. 100 km/t. 
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1000 KM I SVÆVEFLY? 
Svæveflyvere rundt om i verden ruster sig 

for øt slå verdensrekorden på 861 km og bringe den op 
på et firecifret tøl 

Prototypen til Sisu I, som er en 
af de typer, der har chancen 
for at klare de 1000 kllometer. 

Johnson prøvefløj dens prototype og skrev, 
at det ikke ville være svært at flyve 600 
miles (965 km) med den. Den 16. maj ifjor 
fløj Ryan ca. 730 km fra Arizona til New 
Mexico, startede 1030, ankom kl. 1800 med 
12.000 fods højde, men landede for at for
korte hjemteransporten, da han ikke mente 
at kunne nå sit mål. Medvinden havde væ
ret 15-18 knob. Midt på dagen havde han 
fløjet 330 km i løbet af to timer, hvoraf 
120 km under ligeudflyvning med næsten 
200 km/t og et højdetab på kun 600 m ! 
Termikken nåede op til over 5200 m. Med 
de resterende 12.000 fod havde han vel kun
net glide 150-175 km længere - men ikke 
nok. 

I juni fløj han en tur på godt 500 km; 
han havde været længere, men forholdene 
var middelmådige, så han vendte hjem igen, 
og i juli blev han godt 500 km ude stand
set af et fugtigt terræn og vendte om. Langs 
ruten fløj han godt 720 km. Han blev nr: 
8 i mesterskaberne i Kansas, hvor han vandt 
distancedagen med 535 km, så træning det 
har han! 

Brug af skrænter eller bølger 'l 
Mens det utvivlsomt er muligt i de store 

fastlande at nå de 1000 km på en dags 
ren termikflyvning, har man også diskuteret 
den mulighed, at man flyver målflyvning til 
en god skrænt, "overnatter" på den og fort
sætter den næste dag. 

Brug af bølger skulle også give mulig
heder. Kuttners klassiske 600 km stratosfære
flyvning på 4 timer fra Bishop i 1952 viser 
det klart, og andre har overvejet og prøvet 
at begynde tidligt om morgenen i bølgerne 
og arbejde sig østpå for siden at fortsætte 
i termik. 

En mulighed i Europa er den rute, som 
især Nietlispach har været pioner af, og ad 
hvilken han i 1955 fløj 536 km fra Schweiz 
via bølgerne i de franske alper til Beziers 
i »hjørnet« af Middelhavet mellem Frankrig 
og Spanien. Det tog ganske vist lOJ/2 time, 
men på grundlag af de erfaringer, han og 
mange andre senere har indvundet på denne 
rute, har det schweiziske Aero-Revue i nr. 
8/1961 offentliggjort nogle interessante stu
dier om mulighederne. 

Disse følges i nr. 2 i år op i en lang ar
tikel af den sydfranske svæveflyver Jean
Pierre Weiss, der med mange luftfotos af 
bolgeskyerne og et kort beskriver de for
skellige ruter, man kan folge. Han mener, 
at den kombinerede termik- og skræntflyv
ning fra Schweiz til bolgeområdet i Frank
rig er den sværeste del af flyvningen. 

Efter planerne er det meningen at over
natte i bølgerne NW for Beziers. Det op
lyses, at bølgesituationerne udmærket kan 

forekomme også midt på sommeren, hvor 
nætterne er kortest, og iøvrigt bør man vælge 
en månelys nat, hvor bjergene og lenticu
laris-skyerne er let synlige. For at det ikke 
skal blive for koldt, og for at spare på oxy
genen, bør man holde sig i ca. 4000 m. 

Når det så dages, stiger man til størst 
mulig højde, ca. 8000 m, og fortsætter over 
Pyrenæerne og vestpå i bølgerne syd for 
dem forbi Andorra. Alt efter vindretningen 
vælger man et passende udgangspunkt, tager 
atter størst mulig højde her, måske op imod 
10.000 m, og kan så ved 8-9-tiden om mor
genen starte en ren glideflyvning sydpå mod 
Valencia. Med en medvind i højden på 80 
km/t har man let en rækkevidde på 50 og 
kan glide 4-500 km på nogle få timer og 
ankomme til Valencia mindre end 24 timer 
efter starten fra Bern. 

Weiss tror så meget på muligheden, at 
han opgiver sit telefonnummer og beder om 
et praj, så han med radioen i en Cessna på 
jorden kan tage kontakt med schweiziske 
svæveflyvere under overnatningen og hjælpe 
dem med oplysninger. 

Han mener, at man for så vidt godt kan 
fortsætte ned over Spanien mod Marokko, 
men det bør ske i opvarmede, tosædede 
svævefly med liggepladser! 

Det bliver spændende at se, hvem der 
kommer først, amerikanerne eller schweiz
erne - eller om det bliver russerne, der også 
har land nok at flyve over. 

Vore svævefly's udnyttelse 
Som det fremgik af svæveflyverådets års

beretning ved repræsentantskabsmødet, steg 
udnyttelsen af vore svævefly frn 1060 til 
1061 samtidig med, at deres antal øgedes 
fra 82 rtil 95 (31 tosædede og 64 ensædede). 
I gennemsnit udførte de 300 flyvninger (mod 
247) og 48 timer (mod 38). 

De tosædede udnyttes bedst med 488 flyv
ninger (451) og 59 timer (48), mens de en
sædede kun laver 205 flyvninger (140) og 40 
timer (34). 

Kun tre tosædede kom op på de ønskede 
1000 flyvninger (Aviators Lehrmeister med 
1289, Vestjysks do. med 1153 og Birkerøds 
Rhiinlerehe med 1009. Timetallene var hhv. 
161, 148, og 93, men også Midtjydsks Lehr
meister med 147 timer (740 flyvninger) og 
Vejles Bergfalke med 110 timer (556) flyv
ninger er tilfredsstillende udnyttet og uko
nomiske i brug. 

Vor uudryddelige Baby-gruppe, der nær
mest er stigende i antal, udførte i snit kun 
237 flyvninger, men Vestjysk, Odense og 
Birkerød lå dog tæt ved 800, og Odense pi\. 
107 timer med deres ! 

Den voksende gruppe af ensædede egent
lige svævefly, der først og fremmest bør 
udføre mindst 100 timer årligt, lavede i snit 
kun 61 timer - og 182 flyvninger. Aviators 
første Ka-8 udførte 1226 flyvninger, 231 ti
mer, 21 distanceflyvninger og 1005 km. Fon
dets EUX var nr. 2 i timer (138), tæt fulgt 
af Københavns (133) og Dyhrs Jaskolka 
med 127 timer på kun 54 starter eller 2 t 
20 min. pr. flyvning! Kun Havdrups ,veihe 
kan ellers opvise flere timer end flyvninger 
(30 på 31). Størst distance har l\Iidtjysk 
Olympia FUX med 1549 km. 

Og nu er vi i fuld gang med at gøre tal
lene bedre i år - vi har sagtens kapacitet 
til dobbelt så megen flyvning med vor nu
værende flåde. 



SOLOFLYVNING PA DEN TO-SÆBEDE 
NEDSÆTTER DAV ARI-RISIKOEN 

Den svenske svæveflyvning går ligesom 
de fleste andre lande fremad - stadig lunt 
støttet af et statstilskud, der ifjor androg 
366.000 sv. kr. eller næsten en halv million 
danske kroner, hvoraf 118.000 kr. gik som 
direkte uddannelsesbidrag (240 kr. for et 
C). Der blev udstedt 481 C-diplomer mod 
444 året forud, 240 S (203), men kun 18 
sølv (19) og 1 guld (3). For C og S er det 
de hidtil største tal. 

Også time- og starttallene var rekord
høje: 34.451 flyvninger (mod 32.743) og 
11.650 timer (10.516). l\Iens antallet ikke 
ligger langt under vore 29.278, ligger time
tallet væsentligt over vore 4681. Svenskerne 
får godt 20 min. i gennemsnit pr. flyvning 
mod vore knap 10, hvilket skyldes, at næ
sten al start sker i flyslæb. 

Desværre er der ingen oplysninger om di
stancekilometer. 

Man har en vis mangel på kvalificerede 
emner til instruktører og byggeledere (kra
vene er langt højere end i Danmark) og må 
nu til at lave forberedende I-kursus. 

Antallet af fly er gået ned med 6 til 186, 
fordelt med 80 tosædede og 106 ensædede. 
Halvdelen af flyene er moderne. Bl. 11. med 
60.000 kr. starttilskud blev der tilført end
nu 11 Bergfalke, 3 Ka 6 og 1 Ka 8 foruden 
- 1 l\fotor-Spatz. Der afgik 4 Kranich, 
5 Weihe, 12 Baby og 1 L-Spatz. (60 % solgt 
til udlandet). De ældre fly udnyttes meget 
dårligt, mens Bergfalke-fln.den, der udgør 
40 % af flyene, klarer 70 % af flyvetimerne 
og 78 % af antallet flyvninger. I gennem
snit udfører de 380 flyvninger ( danske to-

Nyt fra svæveklubberne 
.4.ls har på sin generalforsamling valgt 

A. J. Schack til formand. 
A:viator tog afsked med den bortflyttede 

Buch Petersen på sin generalforsamling, hvor 
Verner Pedersen blev valgt ,til ny formand. 
l\Ian venter en Ka-6 i oktober og har bestilt 
en til til 1964. Peter Grønbæk-pokalen til
faldt Ib Braes, termikpokalen Lindemann 
Bøgh og kragepokalen Rosa l\folgård. 

Birkerød havde efter vinterens overhalings
arbejder glædet sig til at indlede med en lejr 
i første april-uge, men vejrguderne strittede 
imod alt hvad de kunne, og især føret på 
pladsen hindrede et større antal starter. 
Den nye Ka-8 skulle efter planen nu være 
ankommet. 

Fyens Aerosport har nu fået transport
vogn og venter betydelig større aktivitet med 
Lehrmeister'en i år. 

Havdrrtp har som eneste danske klub ta
get imod indbydelsen til den tyske konkur
rence i Dahlemer-Binz i denne måned, hvor 
et hold deltager med Ka-8'en. 

Falster har med kommunal bistand fået 
en værkstedsbygning, som man har sat i 
stand og taget i brug. Klubben har nu tre 
fly og søger at skaffe si gflere medlemmer. 

Ho1bælt var klar til nt starte sæsonen 
sidst i marts og skal i år have gjort sin 
hangar færdig og have indrettet kontor i den. 

Ifobenhavn begyndte skolingen på Roskilde 
den 18/3. Fokaen blev afsendt fra Polen 
sidst i marts og Danmarks fineste svævefly 
blev taget i brug den 14. april. 

Nordvestsjælland er ved at skifte navn til 
Kalundborg Flyveklub. l\Ian har summen 
med PFG arbejdet energisk såvel på hangar 
som på indretning af et stort klubhus med 
overnatningsmuligheder m. m. Omend ikke 
helt færdigt skulle begge dele nu være taget 
i brug under I-kursus. 

sædede 489), men 110 timer årlig ( danske 
50). Med denne udnyttelse beregner man 

udgiften pr. flyvning til 6 sv. kr., hvortil 
kommer ca. 10 kr. for flyslæbet. 

Til et C bruges i gennemsnit 30 flyvnin
ger - det koster altså 480 sv. kr., hvoraf 
der kan gives tilskud til det halve. 

Der var 17 havarier eller en havaripro
mille på knap 0,5 mod vor 0,55 - altså in
gen væsentlig forskel. I betragtning af det 
meget store antal uddannede elever er det 
bemærkelsesværdigt, at der kun var et elev
havari (dårligt udført landing). Dette til
skrives den omstændighed, at flertallet af 
klubberne nu lader eleverne udføre deres 
soloflyvninger under uddannelsen ptl samme 
Berg/alke, so11b de blev uddannet ptl! En 
medvirkende årsag må formentlig være de 
særdeles kvalificerede og veluddannede in
struktører, man råder over. 

De 16 havarier af S-piloter fordeler sig 
med 9 p.gr.a . fejlbedømmelse ved landing,. 
4 dårlige landinger under medvirken af vejr
forholdene, 1 dårligt udført start og to hava
rier af andre årsager. Man påpeger, at ter
mikflyvninger for ofte er afbrudt for sent, 
hvilket har gjort landingen vanskeligere med 
havari som følge - jo, tak, dem kender 
vi også fra 1060 ! 

Havarierne har kost t 5 sv. kr. pr. flyve
time og ca. 1,80 sv. kr. pr. flyvning 

Med standardiseringen på Bergfalke har 
svenskerne som tidligere omtalt gennemført 
en gensidig forsikringsordning med en års
præmie på 450 sv. kr. og en selvrisiko på 
300 kr. Det har løbet pænt rundt, og man 
overvejer nu at udvide ordningen til de nyere 
ensædede fly. 

PF(f arbejder på ændring af vingeprofilet 
på den private Ka-6 og på længere sigt ar
bejder der med Polyt 4, hvoraf nu kun dele 
af kroppen stammer fra den gamle Fi-1. 

V ejle har ført nogle orienterende forhand
linger med Horsens og Kolding om nærmere 
samarbejde eller sammenslutning. Klubben 
overvejer iøvrigt stærkt at anskaffe et mo
torfly og lægge hovedvægten på start i fly
slæb, 

Vestjysk indledte sæsonen den 17/3·og har 
haft regionalradioen med i luften. Klubben 
har anskaffet en brugt tysk Baby III. 

Arkus tegnede sig for årets første havari, 
et starthavari, hvor "Låvise·' og 2G'en blev 
lettere beskadiget, men dog hurtigt er blevet 
repareret. 

Svævethy er en ny klub, som Egon Briks 
Madsen og andre interesserede har startet i 
Thisted. Klubben har købt Nykøbing Sj.s 
Baby, spil og andet materiel og arbejder des
uden på at få en Lehrmeister allerede i 
sommer. 

Værløse startede distanceflyvningssæsonen 
18/3, hvor Lindhardt fløj målflyvning til 
Avnø. 

l'fkrydstrup indledte flyvedagskonkurren
cerne med en varighed på 3 t 41 min. den 
24., fulgt af en distance til Odense den 
31. marts. 

Kaptajn Foltmanns 
70-årsdag 

På kaptajn John Fo1tmanns 70-års fødsels
dag strømmede det ind med gaver, blomster 
og telegrammer fra nær og fjern. Blandt 
gratulanterne var deputationer fra SAS's 
direktion, KDA.'s bestyrelse samt flyvevåb
nets chef, generalløjtnant K. Raniberg. 

Fra Norge kom general Georg Bull, der er 
formand for Norsk Aero Klubb's råd, og han 
overrakte kaptajn Foltmann som første ikke
nordmand Norsk Aero Klubbs guldmedalje. 

Fra Sverige kom direktør Arnulff Olsson, 
Goteborg, der ved samme lejlighed genså den 
Gotapokal, der som bekendt iår blev tildelt 
kaptajn Foltmann, og som han er giveren af. 

Kapt:njn Foltmann bringer iøvrigt herved 
en foreløbig tak til de mange, der tænkte 
på ham på dagen og en særlig tak til en 
række anonyme givere af en gave, som han 
ikke pi\ anden måde kan takke for. 

Odense indsendte sit første varigbedsre
sultat til flyvedagskonkurrencerne den 18/3. Den nonke general Georg Bull overrækker kaptajn Foltmann Norsk Aero Klubb1 guldmedalJø. 
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Over 30 fly til Fyns flyveklubs 
jubilæumsrally 

Det ,tegner til at blive et velbesøgt rally 
i Odense den 12.-14. maj. Ved fristens ud
løb vnr der tilmeldt 30 fly med en. 75 per
soner. Størst deltagelse kommer frn Tysk
land med 15 fly, mens der er 6 franske, 
3 engelske, 2 svenske og 1 hollandsk snmt 
3 danske. Det er dog sandsynligt, at der 
kommer nogle efternølere. 

Der bliver mnnge interessante typer nf 
primtfly nt se på, som f. eks. Cessnn 170, 
172, 175 og 320 Skyknight, Piper Tripncer, 
Comnnehe og Apache, Jodels i forskellige 
udgaver, Emernude og Smnrngd, ,vassmer ,v A 40, Proener F15A Piechio, 1\Iornne
Snulnier Super Rallye og ældre typer som 
Biicker 181, Klemm 35 og Miles Messenger. 

Søndag eftermiddag bliver der opvisning 
af nogle uf de deltagende fly, en række dan
ske hjemmebyggede fly, kunstflyvning af 
Dyhr Thomsen i både svæve- og motorfly 
snmt faldskærmsudspring nf tre medlemmer 
uf den svenske fuldskmrmsklub. 

Arrangørerne er lidt skuffede over den 
ringe tilmelding af dnnBke privatflyvere, som 
imidlertid endnu knn få udgang til at deltage 
i frokost og festbunket om søndagen ved 
henvendelse til G.-V. Binderkruntz, l\Iunke
risvej 30, Odense senc.~t torsdag den 10. maj. 
Herved opnås samtidig udgang til lufthav
nens arrangement. l\lnn sknl iøvrigt ankom
me til Beldringe senest kl. 1100 lokal tid. 

• • • 

FORLANG R A Z O R B A C K 
Glasfiberbeklædning til Deres fly 
Anvendes af 8 amerikanske alrlines og 
det amerikanske luftvåben. 
Godkendt af luftfartsdirektoratet 

SE DET PA OY-AFL. 
DELTA TRADING CO. Herlevgårdsvej 2 Herlev 

HANS KOFOED 

DANSKE MILITÆRFLY 
gennem SO år 

Flyvevåbnets flytyper fra starten 
1912 indtil nutidens overlydsjagere 

76 sider med mange illustrationer. Pris kr. 11,00 

Kan besti Iles i boghandelen eller fra 

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

ALLE TIDERS MODELKATALOG 
Det verdensberømte tyske Draupner-ka
talog med 150 sider rigt Illustreret med 
instruktive artikler for modelfly og -skibe, 
diesel- og gløderørsmotorer, radiofjern
styring, skibsfittings etc. etc. Med and re 
ord et katalog med alle de oplysninger 
enhver modelbygger må have, og hele 
herligheden koster 5 kr. portofrit mod 
forudbetaling. 

Alle er velkomne I 

MODEL & HOBBY 
Åbenrå 23. København K. 

STEDET, HVOR MODELBYGGERE MØ
DES OG UDVEKSLER ERFARINGER. 

!P.fif/1 B 6 ER Ill .. 
Huns Kofoed: Danske Militærfly genne1n 

50 d1·. FLYV's Forlag 1962. 74 sider, 00 fo
tografier. Format 15,5 X 24 em. Pris 11,00 
kr. 

Få duge efter udkomsten uf FLYV's sær
nummer om flyvevåbnet forelå som et na
turligt supplement hertil Huns Kofoeds bog, 
der - bortset fru korte rids uf vor militære 
flyvnings historie - koncentrerer sig om de 
næsten 100 flytyper, som marinen, hæren og 
flvevåbnet har anvendt gennem et halvt 
århundrede. Gennemgangen er delt op i disse 
tre naturlige grupper, og om hver type er 
der en kortfattet tekst med de vigtigste 
data samt et fotografi. 

Bortset fro de senere tY1>er i flyvevåbnet 
er der nøjagtige oplysninger om antal, type
bogstaver og type11111nre, der ikke bnre vil 
være en fryd for vore typekendere, men også 
er værdifulde som eksakte oplysninger om 
vore militære fly. 

Forfatteren har haft udgang til studier i 
flyvevåbnets ældre arkiver og hor fundet 
mange interessante enkeltheder frem. 

Kun ganske få typer hor der ikke kunnet 
skuffes fotografier uf, men blondt de øvrige 
er der udvalgt en række fremragende bille
der, hvoraf en hel del ikke hor været offent
liggjort før. De er trykt på pænt papir. 

Bogen må blive en best-seller, ikke alene 
blondt flyvevåbnets personel og vore type
interesserede, men blandt alle med interesse 
for dansk flyvning. P. W .. 

BBC har lige udsendt 
Besti 11 i ngskupon 

til Britlsh Broadcasting Corporation 
Gråbrødretorv 14, København K. 
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» The Language of Aviation« 
af W. S. Barry med forord af Marshall of R. A. F. 

Lord Douglas of Klrtleslde 

Kurset består af en grundbog indeholdende alt om flyvning med en teknisk 
ordbog på 24 sider samt tre store Long-playlng plader, hvorpå bogens dialoger 
er indtalt. Grundbogen er indb., 197 sider tekst, 37 ill. + plancher. 

Pr. kursus (3 LP-plader + bog) kr. 128,-. Bøger separat a kr. 16,50 

Benyt bestillingskupon! Bemærk 3 dages returret! 

Brltlsh Broadcasting Corporatlon - Grlbrødretorv 14, København, K. 

evt. gen. bogh.------------
De bedes sende mig: W. S. Barry's 
THE LANGUAGE OF AVIATION 

___ kursus: 3 LP-plader + bog kr. 128,

--- ekstra bøger 11. kr. 16,50 
N.B. returret i tre dage! 

Navn-----------------
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Adresse ----------------

By ----------------
Bolobet fremsendes I check / pr. postanvisning. 



KONKURRENCE-FORBEREDELSER 
Foran det store DM i Esbjerg giver BØRGE HANSEN gode råd 

om de vigtige forberedelser 

DE senere års ret dårlige danske resulta
ter i internationale konkurrencer -

med undtagelse af et par enkelte lyspunkter 
ved de nordiske mesterskaber - skyldes uden 
tvivl, at vi ikke møder tilstrækkeligt for
beredt til konkurrencerne, og man har 
spurgt mig, hvad vi kan gøre ved det. 

Jeg mener, at det for det første gælder 
om at skærpe den almindelige interesse for 
deltagelse i større konkurrencer, og det 
kunne vi gore ved at skaffe større midler til 
rådighed til brug for tilskud til rejser. Man
ge har sikkert lyst til at deltage og vil gøre 
et forarbejde, men de har ikke råd. I Sve
rige har man sogt at afhjælpe dette ved at 
kræve, at enhver, der ønsker at deltage i 
de hjemlige konkurrencer, må løse et li
cens, der koster sv. kr. 10,- , men dette kan 
næppe gennemfores herhjemme, idet inter
essen for konkurrencer i det hele taget ikke 
er overvældende. Med vor noget anstrengte 
okonomi selv efter de sidst bebudede kontin
gentforhøjelser må vi se i øjnene, at der i 
årene fremover næppe kan gives større til
skud, end hvad startgebyret koster. 

Da det jo alligevel kun er de færreste, 
der er brug for til de internationale konkur
rencer, er det langt vigtigere for den en
kelte modelflyver at koncentrere sig om del
tagelse i de hjemlige konkurrencer og her 
først og fremmest om DM, som det er 
overkommeligt for enhver at deltage i. 

Valg af model 
Det er min erfaring, at det gælder om at 

arbejde på langt sigt for at komme til et 
godt resultat. Vælg en god og gennemprø
vet konstruktion at bygge på i stedet for at 
spilde tiden med alligevel mere eller mindre 
vellignende selvkonstruktioner. Ved de sid
ste års VM har jeg set mange modeller, der 
ikke var selvkonstruktioner. Det at kunne 
konstruere en god model er sjældent parret 
med de samme egenskaber, der skal til for 
at bygge og især at flyve modellen. Hoved
parten af Danmarks modelflyvere har næppe 
mere end en flyveklar model, og det er for 
lidt. Det gælder om at få bygget mindst 2 
og helst 3 modeller, før man kan sige, at 
man er rustet til at deltage i en konkurren
ce. Når man har et lille lager, er der god 
tid til at koncentrere sig om en ny model. 
Det værste, man kan gøre, er at sjaske en 
model sammen lige før en konkurrence. 

Selvom man ikke bygger nøjagtigt denne 
samme model i flere eksemplarer, er det me
get vigtigt at kunne udveksle de enkelte 
dele mellem modellerne. På denne måde 
kan man have en model bestående af gamle 
dele klar, hvis man ikke vil ofre sine bedste 
modeller i en konkurrence med blæsevejr. 

Valg af materialer og bygning 
Når grunden er lagt med en god kon

struktion, gælder det om at vælge de rigtige 
materialer; offer lidt ekstra tid på dette, af
puds og undersøgt alle lister for evt. fejl, 
lav små styrkeprøver ved at knække en 
stump liste af. Skær et profil ud af det bal
safiner, som du vil bruge (uden hakkene) 
og prøv, hvor elastisk det er; »eksploderer« 
det i en stovsky, kan du godt lade det gå i 
brokkassen. Med de rigtige materialer kan 
man både bygge let og stærkt. Det er vig-

Til konkurrenceforberedelser hprer og1l en til om
stændighederne passende pAklædning, Her aes fin
nen Tllhkllpllll under den nordiske landskamp I 

Norge, Bemærk modellens u-formede prer, 

tigt med en god planbedding. Uden en så
dan når man næppe et godt resultat. 

Der findes et utal af lime i handelen. 
Til de små limflader vælges en hård lim. 
Skal den pågældende limflade afpudses, må 
der anvendes en lidt blødere lim, da der 
ellers ryger for meget balsatræ med. Til 
større flader og krydsfiner bruges koldlim 
eller harpikslim. Til beklædning bruges tyk 
dope til listerne og en A-lim til ribber. Til
rettelæg arbejdet, så plan og haleplan kan 
ligge længst muligt på beddingen mellem 
hver gang dope. Efter sidste gang dopning 
må delene gerne blive liggende en måneds
tid på beddingen for rigtig at kunne sætte 
sig. Når man tager plan og haleplan af, vil 
de uvægerligt slå sig lidt, hvad der ikke 
gør noget, bare de ikke vrider sig. Da mo
dellen ustandseligt er udsat for temperatur
svingninger, kan det ikke undgås, at delene 
stadig arbejder, hvilket aftager noget med 
modellens alder, fordi beklædningen efter
hånden bliver noget stivere. En model, der 
er ¼-1 år gammel, er derfor lettere at holde 
i trim. Det er vigtigt at lære sin model at 
kende, så man får det rette trim under alle 
vejrforhold. En konkurrence kan jo starte 
om morgenen med stille vejr og dug og -
efterhånden som konkurrencen skrider frem 
- gå over i solskin og blæst. Solvarmen får 
modellen til at slå sig, og det kan være nød
vendigt at korrigere med trimklappen efter 
hver flyvning for at få den rette kurvning. 

Diverse hjælpemidler 
Det er jo ikke bare modellen, der bety

der noget for et godt resultat i en konkur
rence, det er også meget vigtigt at have et 
par gode spil, som man er helt dus med. 
Efter den sidste regelændring med træk
prøve på 2 kg vil jeg anbefale 0,45 mm 
nylonline, der kun vil strække sig ca. 2 m. 

Et mindre havari kan næppe undgås i løbet 
af 5 starter, så det er klogt at pakke en 
cigaræske med diverse reparationsmaterialer 
og værktøj til brug for disse uundgåelige 
srnårepara tioner. 

Termikbremse 
Vil du spare lidt på bentøjet og alligevel 

have en max., må du kende dine lunters 
nøjagtige brændetid. Imprægner dem altid 
i en let opløsning af salpeter for at gøre 
dem mere sikre. Det bedste er selvfølgelig 
at installere en af de ret dyre urværkstirnere, 
som man først behøver at sætte i funktion, 
når udløsning finder sted. Det er jo en stor 
fordel at kunne have modellen hængende 
som en drage, til en termikboble viser sig. 
Dette kan selvfølgelig kun lade sig prak
tisere i nogen vind, da de fleste hurtigt bli
ver trætte, hvis man skal bevæge sig for 
meget; men det er en glimrende øvelse til 
at træne i starter, og det giver god kondi
tion. Man kan lade termikbremsen udløse 
med det samme, så man undgår besværet 
med at hente modellen langt væk. 

Trimning 
En god konstruktion gør det ikke alene. 

Man har indtrykket af, at der er få, der gør 
noget rigtigt for at forbedre flyveegenska
berne. Det er jo ikke nok, at modellen star
ter pænt og flyver stabilt, man må presse 
citronen og hale de ekstra sekunder ud af 
modellen, uden at den dog af den grund 
bliver ustabil. Jeg plejer at trimme meget 
groft i håndstart og flyver herefter nogle 
srnåstarter med 15- 20 m line og foretager 
små korrektioner af kurveklap og halepla
nets indstillingsvinkel, indtil modellen ligger 
roligt og stabilt i en kurve med ca. 20- 25 
rn i diameter. Tyngdepunktet har jeg - af 
hensyn til fordelen ved at komme så nær 
rninirnurnsvægten som muligt - placeret 
hjemme på det i tegningen angivne sted. 
Ved en selvkonstruktion må man dog ikke 
undlade at eksperimentere med tyngdepunk
tets placering, da det kan have stor betyd
ning for stabiliteten. 

Nogle modeller er vanskelige at få til at 
kurve, og dette kan afhjælpes f.eks. i tilfæl
de af højrekurve ved at give den yderste del 
af venstre planhalvdel 2-3 mm mere nega
tiv indfaldsvinkel. I starten korrigeres dette 
ved at give kurveror til venstre, modellen 
bliver på denne måde også lettere at udløse, 
idet den i tophøjde, når trækket slækkes, 
vil have tendens til at gå ind i en højre
kurve. 

At det har stor betydning, at modellen 
med det samme går ind i en kurve, har 
forsøg vist. På en model, der er trimmet 
til bedste synkehastighed i ligeud flyvning, 
vil man kunne forøge indstillingsvinklen 
med ¼- 1 ¼ mm under haleplanets bag
kant alt efter kurverts diameter, uden at det 
går ud over længdestabiliteten, enhver kan 
forstå, hvad dette betyder for flyveegenska
berne. Vi håber senere at kunne belyse dette 
nærmere i en artikel af mere teoretisk art. 

Det ovenfor anførte tager særligt sigte på 
svævernodelier men mange ting gælder også 
for andre fritflyvende og linestyrede mo-
deller. B.H. 
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NORDISK MES_T~RSKAB FOR 
FRITFLYVENDE MODELLER 

En rigtig vinterkonkurrence 

DET var iår Norges tur til at arrangere 
Nordisk Mesterskab, og som ventet blev 

det en vinterkonkurrence, idet man i Norge 
ikke råder over så mange flyvepladser, som 
vi kender dem; man må istedet flyve fra is
lagte søer og fjorde. 

Den holdudtagelse, der for Danmarks ved
kommende gik forud for afrejsen, vil sikkert 
være de fleste bekendt, og jeg skal blot op
friske, at vi havde fuldt hold i A2, medens 
vi manglede en mand i såvel C3 som D 1. 

Da NM jo er en holdhonknrrence, kunne 
man altså allerede inden afrejsen anse det 
for givet, at vi ville blive nr. 4 og dermed 
sidste nation, da det efterhånden er en selv
følge, at alle de øvrige nationer møder med 
fulde hold i alle klasser. 

Tilbage havde vi så at håbe på et eller 
flere gode individuelle resultater. 

Byen Lillestriim, som skulle være centrum 
for dette års mesterskab, viste sig at være 
en hyggelig by på ca. 10.000 indbyggere. 
Og deltagerne, som ankom om lørdagen, fik 
med det samme et godt indtryk af den nor
ske vinter, idet det sneede efter den helt 
store målestok. 

Lørdag eftermiddag var der lejlighed til 
at stifte bekendtskab med flyvepladsen, der 
viste sig at være en meget stor islagt flade, 
med et snetæppe på 30 cm. Hvor stor den 
egentlig var, kunne man ikke afgøre, for det 
sneede så tæt, at sigtbarheden til tider var 
nede på ca. 50 m. 

e. Bulukin med sin vindende >DJangoc lykpnskes 
efter sejren af C. Sommerlade. 

Det var jo ikke ligefrem de bedste betin
gelser at trimme under, men der blev dog 
fløjet en del, og for os danske så det slet 

ikke så helt galt ud. 
Indkvarteringen var klaret på en original 

måde, idet deltagerne sov i sovevogne, som 
var oprangeret på Lillestram station. 

Der var blandt deltagerne og især blandt 
arrangørerne stor spænding om, hvorledes 
søndagsvejret ville blive. Meterologerne kun
ne oplyse, at der var mulighed for, at det 
ville holde op med at sne, men de turde 
ikke love det. Der var således ikke nogen 
grund til spænding om det problem, for søn
dagen oprandt med alle tiders vejr; ingen 
vind og en helt skyfri himmel. 

Efter hurtigt at have indtaget morgen
maden blev vi kørt til flyvepladsen og på 
vejen derud og på selve pladsen, var der 
rig mulighed for at beundre den herlige nor
ske natur, der til tider næsten kunne tage 
vejret fra en dansker, som for nogle timer 
siden kom fra det triste danske vintervejr. 

Det var imidlertid blevet meget koldt, og 
i skyggen kunne måles ned til 18 graders 
frost. 

Klasse A2. 
Det var vel nok den klasse, hvor vi havde 

de største muligheder, dels fordi vi havde 
fuldt hold, og dels fordi vi havde Lauridsens 
sejr fra sidste år i bevidstheden. Lauridsen 
havde dog ikke særlig tiltro til, at sejren 
ville gentage sig, især ikke som vejret artede 
sig. 

Årsagen var, at det stille vejr stillede me
get store krav til modellernes trim, idet man 
ikke kunne regne med termik-tilslutning. 
Og da vort urolige vejr op til konkurrencen 
ikke havde givet mulighed for at fintrimme 
vore modeller, kunne vi ikke regne med at 
have modellerne i det bedst mulige trim. 

I den første periode var der ingen, der 
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komfortabel flyvekraft 
- det er økonomisk rigtigt at vælge Cessna. 
Flyver Def. eks. en 4-personers Cessna vil prisen 
være så lav som 50 øre/km. Af økonomisk be
tydning er også den omfattende Cessna-servlce, 
der bl. a. betyder, at der alene her I Danmark 
er for over 100.000 kr. fly-reservedele til De
res disposition - -

TIL OMGÅENDE LEVERING 
AB KASTRUP KØBENHAVN 

1962 Cessna Skyhawk, meget ekstra 
udstyr, 1962 Cessna Skylane med pano
rama bagrude. Meget ekstra udstyr inkl. 
fuld IFR udrustning, etc. - BRUGTE 
FLY: 1959 Cessna 175, total flyvetld: 
650 timer, fuld IFR-instrumentpanel. 

1961 Cessna 172, total flyvetld: 450 
timer, fine instrumenter, slæbeanord
ning til banner og svævefly. Cessna 
180 Amfibie-fly, total flyvetid: 340 ti
mer. Fuld IFR-instrumentpanel, EDO
pontoner med hydraulisk understel. 

effektiv service .... •••••••••••• ~ 
Cessna 

fløj max., men Torsten Strang og Ronny 
H assrød manglede kun 11 sek., og da Hass
rød derefter fløj max. hver gang, var han 
urørlig med 889 sek. 

Bedste dansker var Poul Lauridsen med 
591 sek., hvilket var nok til en 9. plads; 
derefter kom Sommerlade med 590 sek. og 
først som nr. 11 Knut Anderson, som Lau
ridsen sloges så voldsomt med sidste år. 
Erik Berg sluttede resultatlisten. 

Klasse es. 
Her havde vi kun Nienstædt, idet Niels 

Chr. Christensen ret hurtigt måtte holde op 
som følge af propelbrud. 

Det skulle også her vise sig, at vore mo
deller ikke var i bedste trim, medens fin
nernes hårfint trimmede modeller var gode 
for max. uden termik. 

Det blev da også finnerne, der vandt, 
nemlig Pentti Aalto med 874 sek. medens 
Reino Hyuårinen, ligeledes Finland, blev nr. 
2 med 870 sek. Erik Nienstædt blev nr. 8 
med 654 sek. 

Klasse Dl. 
Det var vel nok den klasse, hvor det 

kolde vejr havde størst indflydelse, og en
hver, der har prøvet at starte en motor 
i 18 graders kulde, ved, hvordan det føles. 

Det viste sig også ret hurtigt, at vi ikke 
var de eneste, der havde kuldebesvær. Den 
kolde luft kølede nemlig motorerne for me
get, og de blev uhyre vanskelige at starte 
og få til at gå rent. 

Her kunne vi dog lære af Nordmændene, 
der kendte problemet. Man bandt simpelt
hen papir- og tøjstrimler om krumtaphus 
og cylinder for på den måde at holde tem
peraturen oppe. 

Efter første periode havde kun Birger 

Ring eller skriv efter brochurer• prislister- kalkuler, eller aftal en demonstr~tlon. 

Afs COMMERTAS FREDERIKSBERG ALL~ 6 . KØBENHAVN V. Hl 1616 

Tag fordelen af den prestige navnet CeYsna står for! 

Bulukin max., medens Sandy Pimenoff og 
Åke Løfuander fulgte lige efter, og denne 
stilling holdt sig i store træk hele konkur
rencen igennem, selv om Rolf Hagel på et 
tidspunkt var oppe og lege med. 

Niels Chr. Christensen og undertegnede 
fik os som sædvanlig en grundig omgang 
klø, hvilket dog for det meste må tilskrives 
motorvanskeligheder, idet f. eks. Niels Chr. 
måtte flyve med sin ringeste model, da mo
toren i den bedste ikke lod sig starte som 
følge af kulden. 

Vinder blev Birger Bulukin med 785 sek., 
medens Sandy Pimenoff blev nr. 2 med 775 
sek. Bedste dansker blev Finn Mortensen 
på 10. pladsen. 

Holdkonkurrencen blev som sædvanlig 
vundet af Finland med 6947 sek. På 2. 
pladsen kom Sverige med 6474 sek. og som 
nr. 3 Norge med 6318 sek. Til sidst Dan
mark med 2955 sek. 

Og hvad flyver de så med. - Ja, den vin
dende A2er var en finsk konstruktion som 
er os godt bekendt: »Sans Egal«. Åaltos 
C3er var af egen konstruktion og var føvrigt 
meget enkel. Bulukins D 1 var ligeledes af 
egen konstruktion »Django« (som FLYV 
forøvrigt har sikret sig tegningen til) . Som 
motor anvendte Bulukin en helt ny »Super 
Tigre G 20V glow«. 

Skal der til slut siges et par ord om arran
gementet, må det blive, at det var godt helt 
igennem, og især kunne vi glæde os over en 
meget fin bespisning. 

Finn Mortensen. 

Ål'Srekordeme 
Svævemodeller 21 min 56 sek, distance 

23 km, gummimotormodeller 1 min 20 sek, 
gasmotormodeller 310 sek, hastighed 165 
km/t. 

Ændringer l modelflyve-bestemmelserne 
F-4-2, prmkt f. 
et træk på 2 kg (i stedet for 5 kg) . 
F-4-4, punkt 1. 
Brændstof : Brændstof udleveres af arran
gørerne. Der kan vælges mellem to blandin
ger, hvis sammensætning er slHedcs : 

I : 80 % metylalkohol og 20 % ameri
kansk olie. 

II : 75 % metylalkohol og 25 % ameri
kansk olie. 

Før hver konkurrenceflyvning må deltage
ren skylle brændstoftanken ud med brænd
stof af ovennævnte blanding. 
Jt'-4-5, p1mkt 6 og 7. 

Points'ene ændres til: 1. loop: K = l 
2. loop: K = 2 
3. loop: K= 3 
4. loop: K= 4 
5. loop: K = 5 

Sammenlagt kan herved maximalt opn!ls 
1310 points. 

Midlertidigt tillæg til M-1-5 punkt p. 
lf.?D, gasmotormodeller, hvis motor(er) har 

et totalt slagvolumen p(l højst 0,8 ccm. Plan
belastning fri. 

Midlertidigt tillæg til F-4·4, 
Uanset de i dette kapitel nævnte bestem

melser gælder indtil videre følgende regel: 
Hver deltager har ret til to gyldige ind

ledende flyvninger, der udføres i henhold til 
,.plan over standardmanøvrer". 

Deltagere, der p(l disse to flyvninger snn1-
menlagt opnår mindst 1600 points, udfører 
en tredie flyvning efter Al\IA-programmet, 
der er udsendt til klubben. 

Det endelige resultat udgøres af den bed
ste af de indledende flyvninger plus den 
tredie flyvning. 

Deltagere, der ikke opnftr mindst 1600 
points pil de to første flyvninger, flyver 
fogen tredie flyvning. 

( Mm mod,lf/yvning n,ntt sidt). 
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Husk tilmelding til DM i Esbjerg 
Klubberne har i sidste måned modtaget 

detaljeret indbydelse til det store danmarks
mesterskab i Esbjerg lufthavn fra 18.-20. 
maj (St. bededagsferien), og tilmeldingerne 
skul være KDA i hænde senest mandag den 
7. maj. Der flyves i 12 klasser for frit
flyvende, linestyrede og radiostyrede model
ler. Startgebyret er 5 kr. (dog 7 kr. incl. 
brændstof for deltagere i Fl). For hver på
begyndt gruppe på 5 deltagere skal klubber
ne tilmelde en kvalificeret tidtager eller dom
mer. Desuden skal der bruges 4 konkurrence
ledere. Forsinket tilmelding bedes undgået, 
men koster i givet fold 5 kr. ekstra. 

Selve konkurrencen foregår hele lørdagen, 
hvor der er selskabeligt samvær om aftenen, 
samt søndag, hvor der sluttes med præmie
uddeling kl. 1430. Man sørger selv for ind
kvartering og bespisning - man kan kam
pere på pladsen og spise i den udvidede re
staurant. 

Vårkonkurrenceme 
Der YUr forholdsvis pænt vejr .til vår

konkurrencerne i Haslev, som havde 34 del
tagere. Børge Hansen vandt A2 med 730, 
Bjarke N-i-Olsen (224) A-beg. med 523, II. 0. 
Nielsen (225) D 1 med 683, Thomas Hansen 
(134) C3 med 568 og Fl. D. Kristensen 
(116) 11.JD med 397. 

Jyderne mødtes i Herning, hYor Jørgen 
Larsen (538) vandt A2 med 885, mens hans 
klubkammerat Sten Simonsen vandt begyn
derklassen med 627. Klubben vandt også 
holdkonkurrencen. C3 blev vundet af Preben 
Nørholm (532) med 510. 

Der var en kraftig blæst til linestyrings
folkenes vårkonkurrence, der på Sjælland 
fandt sted i Valbyparken med 14 deltagere. 

Kjeld, Frimand, Jensen vandt Fl med 138 
km/t, Prebe,~ Jensen (208) G med 811 points 
Albert Svendsen (130) G-beg. med 438 points 
og Leo 1Ia11pt Jørgensen (130) II med 6 min. 
36 sek. 

INDBINDING AF FLYV 
10,50 kr. pr. bind. 

2 irgange kan indbindes i eet bind for samme pris. 
Ved indsendelsen bedes anført, om bladet anskes 
Indbundet med eller uden omslag. 
Indbindingen er det dkaldte strlpblnd, der besdr 
af faJte papsider med solid limn ing I ryggen og 
pltrykt rygtltel. 

FL YVs FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN 

VESTERBROGADE 60 • KØBENHAVN V. 

Flyv billigt, ca. 12-15 kr./time 
Turbulent OY-ADI ønskes solgt. Flyet' 
der er meget velholdt, er velflyvende og 
virkelig ydedygtigt. Motorgangtid 142 ti
mer. Forhandlingspris 11.000 kr. 

Hans Axel, Vordingborg 51. 

3-4 sædet AUSTER Autocrat Fly 
sælges evt. byttes med nyere fly, evt. 
Amphibie. Motor Cirrus Minor li kun 
kørt 50 timer efter 800 timers hoved
eftersyn. Maskinen har kun fløjet ca. 3000 
timer. Anvendt til rundflyvning i Kastrup. 
Lear VHF m. Omni + LB og MB mod
tager. Metalpropel, Reservetank, Gene
rator 12 V. Sælges gerne kontant eller 
rate, evt. leje for længere periode. 

Dansk Luftfart Service 
BredagerveJ 2, Kastrup. 

50 12 87 - 50 12 91. 

Flyvningens ForsikrInger - Alle ForsikrInger 

A. JESSEN & CO.s Eftf. 
Assurandører 

N. Thomsen Otto Thomsen 

VESTERPORT 

Mlnerva 1112 

• • • 

Lufffartforsikringer 
af enhver art 

overtages af 

Dansk Pool 
for Luftfartforsikring 

.Mlnerva 1841 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes af et
hvert forsikringsselskab, der er tilknyt
tet poolen, samt af SAS's billetkontorer. 

[CHAMPION] 

Champion tær:idrør på lager til alle gængse Contlnental og Lycoming motorer. 

Generalagent for Aircraft-tændrør i Danmark 

SCANAVIATION 
KØBENHAVNS LUFTHAVN DRAGØR 

TELEFON DR 910• 

REDNINGSVESTE 
R.F.D. Type 50 C Mk. 2 med kulsyreflaske, fløjte og lys, godkendt af Luftfartsdirektoratet. 

Vægt lncl. taske 570 gr. 

Leveres fra lager. 

ALF~ED RAFFEL A/s - KØBENHAVN V 
VODROFFSVEJ 46 • LUNA 2343 
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NYT UDE 
OG 

HJEMME 

Hughes 269A er en lille tosædet 
helikopter, 10m kan ventes pA 
demonstratlonstur i Danmark 

efter Hannover-udstilllngen. 

Kastrup-gæster i marts 

Det østtyske selskab Interfl11.g hal'de i be
gyndelsen nf marts en del flyvninger til 
København i anledning af Leipzigermesscn; 
der blev flojet med IL-14, DM-SAI, SAK og 
SAL. 1}3 0-4"1, 0-15138, USAF, "1001 st 
Wiesbaden. 'l/3 D-IBAL, Oessna 310 F, 
SchA1Ue & Dickhotf (e:z:-HB-LBL). VO-54G, 
0-50586, USAF, 322ml. Air Division. -
3/3 G-AOGZ, DO-3, Derby A.inoays var en 
fragter. - 4/ 3 G-AlllPZ, DO-3, British 
United Airways. - 5/3 SE-BZN, Messer
schAnitt 108, Sven Forssen fra Trelleborg. 
PH-RLW og 8/3 PH-RLY og RLZ var tre 
Safir'er fra Hollands Nationale Flyveskole, 
der mellemlandede pil en leveringsflyvning 
fra SAAB. 6/3 PH-UDS, Beech 18 også fra 
flyveskolen. SE-BUU, Lode.~tar Swedair. 
OY-FAB, Piper O11-b fra B.-P.- Flyrekfobben 
i Fredensborg. - 7/3 D-IDUK, Twin Bo-
1i.anza tilhørende L1ifthansa .. - 8/3 ankom 
S1oissair med Oonvair 990, HB-IOB, i stedet 
for Oaravelle. LN-SUP, DO-4, Braathen. 
0-130, "10460, USAF, 822nd Air Division. -
9/3 0-4"1, 0-48186, USAF. SAS gav hangar
plads til en 0-130, som der var motorskift 
pi!.. 0-180 B, 80152, USAF, Tactical Air 
Oonvmand, ankom med en reservemotor til 
"10460. - 10/3 0-4"1, 0-2928"1"1, USLLF, "10"1, 
0-4"1 fra Etiopian Air Foree. - 11/3 OY
F AZ, Apache, E. Møller A/S Kbh. ( eæ-SE
OlfJK). Air France ankom med deres sidste 
nye Oaravelle, F-BJTF, som har bygge-nr. 
113. OOOP-9155"1, IL-14, Aeroflot-chartei·. 
HB-IML, Oonvair 440, Swissair-charter. -
13fa ankom BEA pil ruten med en Viscomit, 
G-AOYK, i stedet for Oomet. N -605, O-54D, 
R. Danish A.F. og G-AOFZ, DO-8, Derby 
Airways. 

14/3 ankom Pa,,i .tbnerican pil ruten med 
en DO-8, N 805PA, i stedet for Boeing "10"1. 
OY-.AFK, Oessna 185 Skywagon tilhørende 
Transair. PH-ILO, Heron fra Philips. -
16/3 ankom Sabena pi!. ruten med en DO-6B, 
OO-OTN, i stedet for Oaravelle. D-lfJHUQ, 
Bolkow 201, De11tscher Aero-Ea:press fra 
Ha11ib11rg. 0 -130, 50018, USAF . ....... 19/3 an
kom Swissair med deres sidste nye Oa,,·avelle, 
HB-IOS, som har bygge-nr. 121, SE-OKY, 
S1iper O1ib fra Uppsala Flygklubb. 'l0/3 I'II
FST, Dove fra Ooop. Vei·eniging rlicg 
Syndicaat. OY-EAT, EAU og EA. l' er tre 
Piper Oolt'er, som Scanaviat·ion har samlet 
for Sportsflyveklubben i Skovlunde .. 
21/3 G-APRM, Argosy, BEA-natfrngter 24, 
Bretagne, French Air Force, ankom for at 
hente Frankrigs ambassadør i København. 
4X-AGD, Britannia 818, FJL-AL-cha1·ter. 
23/a D-INLH, Twin Bona11..za, Do11tsche Nah
verkehr. 'l4/a G-ARHO, en Piper Oaribbean, 
blev solgt som OY-AOW. SE-OTP, Oessna 
150 fra Malmo Aerokl11bb. 'l5/3 G-ARHI, 
Ooinanche fra Bristol Ohannel ltlying Gro11p. 
'l6/aK-682, 0-4"1 fra det danske luftvåben. 
27 /a 15928, Oanadair 00-106 (OL-44-6), 

RO.AF, Air 1.'·ransport Oonimand, var det 
første OL-44 besøg. 
28/ 3 D-EFID, KZ-III llannoverscher Flug
betrieb (c.c-OY-DYZ). VH-EA.G, L-1049 G-, 
Qantas-charter. SE-OTW, Oess·na 150, 
Malmo Aero (ea:-OY-AEE) . WV "140, Pe111-
broke, llAF. - 'lO/a ankom LOT på ruten 
med en Oonvair 240, fJP-LPA., i stedet for 
IL-14. SE-OKT, Oonianche, Nyge Aero fra 
Nykoping. SE-OTN, Oessna 112A, Loods
krona Flygklubb. 3-0l,3 G-AMSU, DO-3, Doo
Air, ankom med skibsbesætningen fra "Kir
sten Sko,i". D-IDNL, Twin Bonan.za, Air 
Lloyd. 31/ 3 LN-ORM, A11gusta-Bell 204 B, 
Helikopter Service A/S fra Oslo. - (0-4"1, 
0-48914 i Flyv nr. 4, skulle være 0-48918). 

• • * 

Luftfartøjsregistret 
Nyregistreringer: OY-AFH, Morane-Saul

nier MS-885, Scandinavian Air Trading Co. 
- OY-FAZ, Piper PA-23 Apache, Emilius 
Møller A/S. - OY-EAT, EAU, EAV, Piper 
PA-22-108 Colt, Sportsflyveklubben. - OY
AFK, Cessna 185A, Skywagon, Transair. 

Nye ejere: OY-EAA, Turbulent D, L. Ben
dixen og V. Gjerlang, Kbh. - OY-DAI, 
Piper PA-23 Apache, Sylvest Jensen Luft
foto. - OY-ABP, Tipsy Nipper, Bent Port 
Simonsen, København. - OY-AFW, Piper 
Cub, Stener Hansen, Struer, m. fl. 

U dstlllingen i Cannes 
Ved redaktionens slutning blev det oplyst, 

at der til udstillingen i Cannes var tilmeldt 
over 60 fly fra 33 firmaer i 7 forskellige 
lande. Udstillingen omfatter ogsll en afdeling 
for salg af brugte fly. Den slutter den 11. 
juni med en stor opvisning på Cannes-
1\Iondelieu. 

Rallynyt 
Flere danske "stamgæster" er tilmeldt 

Channel Islands International Air Rally pil 
Jersey den 11.-13. ds. 

!øvrigt har KDA modtaget nærmere oplys
ninger fra Aero-Club de la Bigorre om det 
religiøst prægede rally ved Tarbes Lalouhere 
i ru1ledning af den "flyvende pilgrimsfærd 
til Lourdes." Den finder sted den 19.-21. 
maj. Rallyet fll.r dog også. et flyvemæssigt 
præg gennem besøg pi!. l\forane-Saulniers fa
brik for produktion af Rnllye-privatflyet. 

Der foreligger desuden enkeltheder om den 
2. internationale stjerneflyvning til Baden
Baden den 4.- 6. juli og det 2. internatio
nale rally i Baden-Baden fra 6.-8. juli, der 

arrangeres af den tyske aeroklub. Nærmere 
kan fll.s gennem KDA, og tilmeldinger må 
foreligge her senest 21. maj. 

TYPENYT I 
Hawkcr P. 1121 er nu bestilt i en prøve

ordre pil en halv snes stykker af de engelske, 
l'csttyske og amerikanske flyvevll.ben i fæl
lesskab. Foruden de to prototyper har det 
engelske flyvevåben ladet fire bygge. 

S11d Aviation lader i april og maj foretage 
en demonstrationstur af Caravelle i det nære 
og fjerne Østen, hvorunder man vil besøge 
21 byer og 14 lande. Den 20. Caravelle til 
United Air ines er nu leveret og ordren 
dermed fuldført. 

Potez 840 i 2. prototypeudgave skulle 
være kommet i luften og klar til at deltage 
i Hannover-udstillingen. Kabinen er indret
tet i overensstemmelse med amerikanske 
krav. 

I A 85 Gt1arani er en argentinsk tisædet 
militær forbindelsestype med to Turbomeca 
Bastnn motorer. Den foretog sin første prø
veflyvning den 6. februar. 

Potez-Heinkel 191 foretog sin første prø
veflyvning den 19. marts. Det er som be
kendt en fælles fransk-tysk udvikling af CM 
170 Magister til brug for træning, forbindel
sesflyl'ning og forretningsflyvning. Typen 
forventes demonstreret i Haunover. 

Hcinkel He 211 er et projekt til en jet
drevet DC-3efterfølger med pinds til 22-24 
passagerer. Den skal forsynes med to Gene
ral Electric CF-700 turbofnu-motorer i ha
len. 

Hughes Model 269.A helikopteren vil for 
første gang blive vist i Europa pil Hanno
verudstillingen. Det er en tosædet type 
med rotordiameter pi!. 7½ meter og længde 
pi!. 6,6 m, og den koster 22.500 dollars. Der 
produceres i øjeblikket en om dagen, hvilket 
vil stige til to pr. dag sidst pil året. Efter 
Hannover-udstillingen kommer den på de
monstrationstur bl. a. til Danmark. 

Rolls-Royce-111otorer er nu solgt i 1200 
jet- og turbinemotor-trafikfly, hvilket vil 
sige i mere end hall'delen af disse fly i den 
vestlige verden. Dart-motoren, der nu gll.r op 
til 3700 timer mellem hovedeftersynene, er 
solgt til 787 fly af 7 typer, Tyne til 60 fly 
af 2 typer, Avon til 203 fly af to typer, 
Conway til 110 fly af fire typer og Spey til 
40 fly af to typer. 

Fokkcr-Friendship skal nu leveres til l\fn
laynn Airways i et antal af fem. Ordren er 
særlig bemærkelsesl'ærdig, fordi BOAC, der 
har en væsentlig aktiepost i selskabet, har 
valgt Avro 748 til sine associerede selskaber, 
bl. a. Aden Airways. Med denne ordre er 
der inlt bestilt 214 Friendships, hvoraf de 
173 er leveret. Den nyeste Friendship-ope
rator er Sudan Airways, der fik tre leveret 
i januar. 

Westland (Fairey) Rotodyne vil nu blive 
opgivet, efter at den engelske regering har 
besluttet sig til ikke at yde økonomisk støtte 
til dens videreudvikling. 

Næppe North American filial i Køben
havn 

Som det sikkert vil erindres, var der i 
efteråret meget snak om, at North Ameri
cans radarafdeling, Autonetics, ville anlægge 
en fabrik i København. North American har 
imidlertid nu besluttet sig til at oprette en 
filial i Torino, hvis opgave bliver vedlige
holdelse af Nasarr-radaranlæg fra Star
fighters. Dette betyder formentlig, at North 
American har opgivet at bygge en fabrik 
i København. 

Brom.ma kan stadig bruges 
Som meddelt i nr. 1 havde KSAK prote

steret over planerne om, at Brommn ikke 
længere skulle være toldflyveplads, når Ar
landa for alvor blev taget i brug den 1. april. 

Den svenske luftfartsstyrelse har i konse
kvens af denne protest besluttet, nt privat
flyvningen fortsat kan anvende Bromma som 
toldflyveplads. 
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.KONGELIG DANSK AEROKLUB 

(DET KGL DANSKE AERDNAUTISKE SELSKAB) 

Østerbrogade 40, København 0. 
Telqollff: ØBro 29 og (ang. model- og 
svæveflyvninr) ØBro 249. 
Postkonto: 256.80. 
Telegramadr.sæ1 Afroclub. 
Kontor og bibliotek er Iben mandag til fredag 
fra kl. 9--16. 
Formand: Landsretssagfører B. Moltke-Leth. 

MOTOBFLYVEBADBT 
Formand: Ingeniør Arne W. Kragels. 

SV .ÆVEFLYVEBADET 
Formand: Ingeniør Kaj V. Pedenen. 

MODELFLYVEBADET 
Formand: Bankass. Ole Meyer Larsen. 

DANSKE FLYVERE 
Formand: Generalmajor H. Pagh. 
Generalsekretær: Direktør August Jensen, 
Dansk Pool for Luftfartforsikring, 
Østergade 24, tlf. Mlnerva 1841. 

Aeroklubbens generalforsamling 
Da Aeroklubbens generalforsamling den 

26. april har fundet sted efter nt bladet er 
trykt, kommer referatet først i næste num
mer. 

To interessante foredrag i Filskov 
Motorflyvernes weekend den 7.- 8. april 

var ikke begunstiget nf vejrguderne, som 
det var tilfældet i Ringsted ifjor, og såvel 
nlternntivhnvne som gode store marker måtte 
tages ibrug til sikkerhedslandinger lørdag 
eftermiddag. 

Eftermiddagens foredrag blev nf samme 
grund udsat til efter kroens udmærkede mid
dag, hvor alle startende vist efterhånden 
var nået frem. Når man erindrer, at ,•ore 
jyske medlemmer ofte beder om flere arran
gementer i Jylland, kan det dog undre, at 
ikke flere af disse tog til Filskov, som dog 
kunne nås pr. bil. De gik glip nf to meget 
interessante foredrag. 

Direktør Bent Stig Møller fortalte om den 
omfattende uddannelse til instrumentbevis, 
som han som anden danske privatflyver 
havde erhvervet. Teorien havde været en 
lang og hård tørn, men han håbede, nt de 
nuværende forhandlinger om en revision nf 
reglerne ville føre til, nt stoffet blev mere 
praktisk anlagt. De 30 timers praktiske ud
dannelse var derimod ikke et minut for 
meget og blev overskredet. De fordeler sig 
med 6 timers grundlæggende instrumentflyv
ning, 10 timer ADF, 6 timer VOR og ILS, 
4 timer navigation og 4 timers nntflyvning. 
Linktræning var en stor hjælp, han havde 
selv fået 60 timer. Udgifterne til teoriunder
visning, link samt instruktør anslog han til 
en. 2000 kr., hvortil kom flyvetimerne på 
eget fly. Den udmærkede redegørelse gav 
sikkert mange nf tilhørerne en bedre ide om 
uddannelsen, end de før havde haft. 

Grosserer 0hr. Fahrner berettede om en 
flyvetur i november-december 1960 fra ,vi
chitn, Knnsas, over Mellemamerika ned over 
Andesbjergene og den brasilianske jungle 
til Sno Paulo. Turen var foretaget i en 
Cessnn 310, men var ofte foregået i så stor 
højde, nt man ikke havde større sikkerhed 
end i et enmotors fly. 

Det var unægtelig en tur, som er ud over, 
hvad de fleste kan opleve i Europa. Man 
havde således fløjet over 1000 km over den 
hajfyldte mexicanske havbugt, hvor piloten 
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fløj reservetankene sll tomme først, at moto
rerne efter tnr satte ud. Senere fløj de VFR 
i en bælgmørk tropisk nat til en lufthavn, 
der viste sig at være lukket, men dog blev 
vækket, inden brændstoffet slap op. 

Over Andesbjergene var de oppe i 17.000 
fod og kunne tydeligt mærke iltmangel, dn 
de fjernede maskerne ved landingen i Ln 
Paz i Bolivia, som ligger i 13.300 fod. Flyv
ningen over bjergtoppene foregik ofte ganske 
lavt, hvad den ledsagende film tydeligt gav 
indtryk af. Den sidste del foregik over til
dels ukortlngte jungleområder, hvor man un
der en landing fik ut vide, nt det ikke så 
meget var de vilde dyr, som de vilde menne
sker på disse egne, der var farlige i en 
nødssituation! 

Foredrag og film blev lønnet med velfor
tjent bifald. 

KALENDER 
29/4-8/5 Udstilling ved Hnnnover-messen. 
20/5 Flyvestævne i Malmo (Sv.). 
30/5-10/6 Light Aviution Show i Cannes. 
1/6-11/6 Int. Flyvemesse i Skovlunde. 
3-9/9 Farnborough-udstilling. 

Motorflyvning 

12-14/5 Rally i Odense. 
19-21/5 Internntionnlt rally, Tarbes (Fr.) 
26-27/5 Int. rally i Diepe (Fr.) 
26-27/5 Int. weekend i Konstnnz (Ty.). 
27/5 Int. rally i Quiberon (Fr.). 
2-3/6 Int. rally i La Baule (Fr.) 
3/6 Tour Aericn de Lombardie, 
2-4/6 Int. rally i Frejus St.Rnphnel. 

9-10/6 Coupe Chnllenge Madame Jnf-

16-17/6 
16-17/6 
17/6 

17-19/6 
22-24/6 
23-24/6 
23-24/fl 
30/6-1/7 

feux-Tissot (Fr.) 
Milano. 
Int. rally i Anjou (Fr.). 
Int. rally i Aosta (It.). 
Flyvedagskonkurrencer 
(Ringsted). 
Int. rally i Porto (Portugal). 
Vestkystrally (Sverige). 
Rally i Snvoie (Frankrig). 
Int. rally i Vichy (Fr.). 
Int. rally pll Sieilen, Pnlermo 
(It.). 

30/6-1/7 Int. rally Bnsse-Normnndie, Flers 

4-8/7 
13-15/7 
20-22/7 
21-22/7 
17-29/7 
20-21/7 

18/8 

(Fr.). 
Int. rally i Bnden-Bnden (Tysk!). 
Int. rally i Pascarn (It.). 
Mercntor-rully, Duisburg 1Ty.). 
Dolomiter-rnlly, Trento (It.). 
VM i kunstflyvning (Budapest). 
Int. forretnings- og turistfly-kon
kurrence i Oxford (Engl.). 
Kunstflyvningskonk., Coventry 
(Eng!.). 

6-9 Rally i Østrig. 
7-13/10 Int. rally i Genes (It.). 

Svæveflyvning 

5-20/5 Int. konk. i Dnhlemer/Binz 
(Ty.). 

21/7-4/8 Svæveflyveskole og træningslejr. 
31/10 Flyvedagskonkurrencerne slutter. 
1-2/12 Klublederkursus (København). 

Modelflyvning 

18-20/5 DM for alle kategorier. 
31/5 Skræntflyvningskonk. (Thisted). 

3/6 Aviators jubilumstævne, Ålborg. 
9-17/7 Sommerlejr. 

26/8 Høstkonkurrencer f. linestyrede. 
1-7/9 VM i linestyring (Kiev, USSR). 
9/9 Høstkonkurrencer f. fritflyvende. 

19-24/9 VM indendørs ( Cardington, 

23/9 
30/9 

7/10 
4/11 

31/12 

Engl.). 
Høstkonkurrencer f. radiostyrede. 
Danalimkonkurrencen (Odense). 
Moseslaget (København). 
Jyllandsslng (Århus). 
ÅrsrekordAret slutter. 

Nye personlige medlemmer: 
Filmfotograf Frank Paulsen. 
Civiling., kaptajn Otto Petersen, 
stud. art. Steen Burild. 
stud. scient. pol. Birger Olr.ristcnsen. 

Runde fødselsdage: 
Grosserer 0. B. Jensen, Angnde 26, Silke

borg, 60 år den 11. maj. 
Ingeniør Hel'luf V. T. Christensen, Råd

mandsløkken 15, Sønderborg, 50 år den 
26. maj. 

Flyveleder J. E. l'oss Schlichtkntll, Vest
birk Alle 48, Kastrup, 50 år den 31. maj. 

Nye bøger i biblioteket 
KSAK: Årsrapport over den statsunder

stoddn segelflygverksnmheten 1/1 1061-
31/12 1961. 

FAl's planer om en international Oeneral 
A viation organisation skrider fremad 

FAI's privatflyvnings- og turistkomite 
vedtog på sit møde i marts at skifte navn 
til "International Committee for Gene1·al 
Avintion". 

l\Ian behandlede de indkomne syar på 
forespørgslerne om de fremsatte planer (se 
FLYV nr. 1 side 6) og fik dem suppleret 
med oplysninger fra en stor del af de i mø
det deltagende lande, hvoraf mange gav til
sagn om økonomiske bidrag til nt fll pla
nerne ført ud i livet. Ilollnnd kunne endda 
meddele, at man havde en erfaren og vel
havende privatflyver og flyejer, der gratis 
ville påtage sig at sætte organisationen 
ignng og arbejde hermed i et halvt llr. 

En del detailspørgsmål blev overgivet til 
et underudvalg med repræsentanter fra Bel
gien, Holland, USA, Frankrig og Colombia. 
Dette udvalg skal nøjere formulere planerne, 
beregne omkostningerne osv. 

Toldcarnet'ets afskaffelse 
Foruden Danmark har nn ogsll Finland, 

Norge, Sverige, Schweiz, Vesttyskland, Hol
land og Irland sløjfet carnetkrnvet og Eng
land forsøger pi!. det. 

Det kræves stadig i lande som Østrig, 
Belgien, Italien og Spanien. I Frankrig 
kan man undvære det i op til 7 dnge, forud
sat at flyet forbliver i en toldluftbavn. 

Nyt liv i Alborg Flyveklub 
Nu skal det være slut med, nt Ålborg er 

et tomrum eller "underudviklet område" for 
privatmotorflyvning. En kreds af privat- og 
erhvervsflyvere i Ålborg og omegn har agi
teret for fornyet tilslutning til den næsten 
hensovede Ålborg Flyveklub, der engang var 
en nf landets forende, og man regnede med 
omkring 1. maj nt være kommet si!. vidt, at 
planerne om en generalforsamling kunne fø
res ud i livet den 2. maj. 

I første omgang er det ikke tanken nt 
anskaffe eget fly, men man regner med at 
kunne træffe en gunstig aftale om skoling 
og udlejning hos en lokal erhvervsflyyer. 

-~!1~-
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JORDEN RUNDT 

Det er ikke nær så usandsynligt, som det lyder. 

11906 nåede man op på 41,3 km/t ••·i 1968 

på 2,090 km/t ••• og nu planlægger man jetli· 

ners, der kan flyve 3, 5 gange lydens haSlighed. 

H "kken ver dag gøres fremskridt inden for tekni 

llled g stirre nye fly og nye motorer med nye 0 

krav t'I I et intimt 1 brændstoffer og smøremidler. 
sarn b • • er ESSO ar 9Jde mellem teknik og forskning 
llled l'I • til mor· 1 1 dag at skabe olieprodukterne 

lendagens jetfly. 

PÅ STIMER 

AVIATIOH PRODUCTS 
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Værs'go ... her er Deres fly 
SAS bringer hele verden nærmere Danmark, og i .det fremmede er SAS som et af verdens 
førende luftfartsselskaber, med til at skabe respekt om Skandinavien - og dermed om Dan
mark. SAS rutenet dækker i dag 5 kontinenter med det mest moderne materiel og en orga
nisation, som foruden sit egentlige formål: Overalt at sikre perfekt befordring af SAS
passagerer og fragt, røgter en vigtig mission som bindeled mellem hjemlandet og danske 
forretningsmæssige og kulturelle interesser i udlandet. Uanset hvor De skal hen, vil SAS 
service følge Dem - ikke alene i luften, men også på landjorden. SAS er altid indenfor 
rækkevidde - ikke mindst når De er på fremmed jord . 

. . . . . flyvning i et bedre plan ... 

SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM 

EJVIND CHRISTENSEN , KIIIENHAYN Y. 
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På flyvepladser i seks 
verdensdele betjenes flyve
maskiner fra verdens førende 
luftfartselskaber af erfarent 
SHELL-mandskab, 
udstyret med det allernyeste 
og bedste materiel. 

SHELL AVIATION 
SERVICE 



Vi udstiller 
•• 

BOLKOW 207 

•• 
BO LKOW junior 

~ 
Første internationale Flyvemesse i Skovlunde 

fra 1. til 11. juni 1962 

på stand nr. 16-17-18 . telf. nr. 91 16 00 

DEUTSCHER AEROEXPRESS GmbH 
Flyvemaskineværksted og flyve-service 

HAMBURG LUFTHAVN TELF.: 5910 01 . TELEX: 0212061 

•• 
Generalrepræsentant for Danmark for 

BOLKOW APPARATEBAU GmbH 
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Ml RAGE III - C. MACH 2,2 
,. ,. ,. 

GENERALE AERONAUTIQUE MARCEL DASSAUL T 

FRANCE 

Generalrepærsentant 

JØRGEN SCHIØTT 
Aktieselskab 



Officielt organ for 

KONGELIG DANSK AEROKLUB og DANSKE FLYVERE 
Nordens ældste og førende tidsskrift for flyvning 

Nr. 6 

.Med Øy til 
udstilling 

D EN sidste tid har været prægøt af 
udstillinger. Ikkø bare luft/ arts

udstillinger som i England og Hann
over og i dønne måned i Skovlunde 
og Cannes, men også industrimesser 
som f. eks. i sidste måned den egent
lige Hannover-messø. 

Sådanne udstillingør og andrø ar
rangementer har stor interesse for 
luft/ arten, fordi forretningsfolk i sted
se stigende grad flyver dertil. 0 g det 
gør de ikke blot med luf tf artsselska
bern11 og i betydelig grad med char
tørselskaberne, men også i taxafly og 
egne fly. 

Ved Shackløtons udstilling i Sywell 
i England var der om lørdagen 193 
fly på bøsog, og selv om de kom og 
gik, var der på et enkølt tidspunkt 
forsamlet 262 luftfartøjer på pladsen, 
nemlig 173 gæster og 89 på udstillin
gen. 

I Hannover har der til tider været 
lignønde antal. Ialt menes ca. 350 
private fly at have været dørnede. 

Der var mange danske imellem, og 
ikkø mindst fra Jylland var der taxa
I ly, der næsten var på daglig visit 
med besøgende til Hannover-messen. 

Da vi selv var d11rnedt1 døn sidstø 
søndag i ikke særligt godt vejr, holdt 
dør godt et halvt hundrede private fly 
af ydørst varierende størrelsø, typør og 
nationalitøtør på græs-annexet til 
Hannovør lufthavn. Og d11r var livlig 
trafik, må man sige. Trafikfly kom og 
gik, demonstrations/ly på udstillingøn 
startede og landede, og på græsflyve
pladsen fløj både de private fly og 
den stadig11 pendultrafik mød et im
ponerendø antal Do-27 mellem luft
havnen og selve messeterrænet. 

Denne tanke med en lille parallel
banø til en lufthavns store baner er 
iøvrigt ved at vinde større udbredølsø, 
efterhånden som trafikken stiger. Døn 
kendes i USA og øfterhåndøn også 
hør i Europa. Det kan værø en ud
mærket måde at øgø en lufthavns ka
pacitet på. Og det bevirker, at de 
storø ikke behøver at vente på de 
små eller omvendt, men at begg11 par
ter samtidig kan trafiklire en lufthavn. 

Juni 1962 35. årgang 

Den internationale flyvemesse 
i Skovlunde 

Mange interessante lette flytyper at se på udstillingen 

BLANDT junis begivenheder på flyvnin
gens omrade i Danmark er den interna

tionale flyvemesse i Skovlunde den første og 
længst varende, idet den slår portene op 
fredag den 1. juni og varer til og med 11. 
juni (2. pinsedag). Senere følger så flyve
våbnets jubilæumsopvisning den 17. juni 
og motorflyvernes flyvedagskonkurrencer i 
Ringsted, der aht. opvisningen har måttet 
udsættes til 23.-24. juni. 

Sportsflyveklubben holdt som bekendt sin 
første messe under beskedne former i 1959, 
kombineret med et flyvestævne, og nu har 
man altså ønsket at forsøge sig med en rigtig 
flyveudstilling af længere varighed. 

Selv om man naturligvis ikke kan vente, 
at en helt ny messe i et lille land og på 
samme eller omtrent samme tid som tilsva
rende udstillinger i udlandet skal nå op på 
disses format i første omgang, så ser det dog 
af deltagerlisten - som den forelå ved red
aktions slutning - ud til, at man har fået 
samlet et ganske repræsentativt udvalg af 
moderne lette fly sammen. 

De >tre store« amerikanske fabrikker del
tager naturligvis. Beech viser den tomotors 
Baron, Cessna den nye udgave af Skylane 
og Piper både en Colt, den lavvingede Che
rokeø og enten en Comanche eller den to
motors Aztec. 

Det andet store land på de lette flys om
rade er Frankrig, der repræsenteres af en 
]odel D. 119, en Jodel Ambassadeur, en 
Morane-Saulnier Super-Rally11 og af Sud 
Aviation Alouett11 III helikopteren. 

Fra Tyskland kommer en Binder Smaragd, 
Bolkow. 207 og Heli-Trrainer samt fra Dor
nier enten en Do-27 eller Do-28. 

Endelig regner man med,. at England mø
der med Beagle-Auster Airedale, Italien 
med Falco FBL og Sverige med MFI Junior. 

Der kan dog endnu være sket enkelte æn
dringer i denne liste, og der er også mulig
hed for interessante tilføjelser i sidste øje
blik. 

Det kan jo også tænkes, at parkeringsplad
sen i Skovlunde ligesom den i Hannover 
kommer til at rumme interessante supple
menter til den officielle udstilling. 

Sportsflyveklubben har i hvert fald ud
sendt indbydelser til alle flyveklubber i Eu
ropa om at aflægge besøg og foraiutalter 
den 10. juni (pinsedag) et selskabeligt sam
vær i form af en banket med flyverbal på 
Nimb. 

Vi ønsker Sportsflyveklubben al mulig 
held og lykke med arrangementerne og hå
ber i næste nummer at kunne berette om, 
hvilken succes udstillingen blev. 

Flyvevåbnets jubilæumsopvisning 
sønd~g den 17. juni 

Ved redaktionens slutning forelå der endnu 
ikke nærmere enkeltheder om de opvisninger, 
flyvevåbnet foranstalter søndag den 17. juni 
for at markere dansk militær flyvnings 50-
års-jubilæum, idet disse først offentliggøres 
en halv snes dage forinden. Vi må derfor 
nøjes med at henvise til dagspressen. 

Mens den oprindelige tanke var at lade 
tilskuerne med kongeparret i spidsen se op
visningen fra Eremitagen i Dyrehaven ved 
København, havde denne plan måttet opgives, 
og man regnede nu med at holde stævnet 
enten i Høvelte-Sjælsmark-området eller i 

Værløse. 
Foruden stor deltagelse af det danske fly

vevåben var det tanken at få andre NATO
landes flyvevåben med, bl. a. i form af nogle 
af de berømte kunstflyvningshold, som man 
har inviteret. 

Det bliver dog ikke bare på Sjælland, der 
bliver noget at se. Det er også planen at 
holde åbent hus på de forskellige flyvesta
tioner og at foretage opvisninger der, idet 
nogle af de udenlandske gæster baseres på 
stationerne. 

Or så håber vi natur~s på fint vejr! 
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LUFTFARTSUDSTILLINGEN I 
HANNOVER 

Udstillingen, der hører til de førende i Europa, 
var mest præget af civile fly 

DEUTSCHE Luftfahrtschau 1962 var 
officielt Hannover-messens flyveafde

ling, og udstillingen, der omfattede omkring 
100 fly, har nu nået sådanne dimensioner, 
at den må nævnes på linie med Farnbo
rough og Salon de I' Aeronautique i Paris. 
Der var udstillet faktisk alle i produktion 
værende lette fly samt ikke så få trafik- og 
militærfly, men i modsætning til den engel
ske og den franske udstilling var der kun 
et ret lille opvisningsprogram. Til gengæld 
svirrede det hele dagen med lette fly og 
helikoptere på demonstrationsture, og det 
var ikke usædvanligt med >Stream-landing« 
af fly. Hertil kommer de mange fly af for
skellig størrelse med messegæster, så der 
skete hele tiden noget i luften. 

Udstillingen afholdtes i Hannovers luft
havn Langenhagen, en tidligere Luftwaffe
base lidt nord for byen. Der er egentlig to 
flyvepladser, for der er indrettet en særlig 
flyveplads til småfly umiddelbart nord for 
selve lufthavnen. Denne flyveplads blev fær
dig umiddelbart far messen og er normalt 
hjemsted for den lokale flyveklub, der har 
ladet opføre klubhus og hangar. Man fik 
omkring 350 privatfly på besøg i den tid, 
messen var åben, så alene denne del af 
flyveudstillingen kunne få tænderne til at 
løbe i vand på typekendere. 

Den indendørsudstilling rummedes i to 
haller. Den omfattede motorer, tilbehør, mo
deller o. s. v ., og virkede på grund af det 
ofte temmelig dårlige vejr ekstra tiltræk
kende på publikum. Blandt de udstillende 
firmaer var Rolls-Royce, der nu har tre 
Continental-motortyper i produktion, nemlig 
C-90, 0-200 og 0-300. Den første motor 
bliver færdig til efteråret, og det er me
ningen, at Rolls-Royce skal levere motorer 
til f. eks. Jodel, Emeraude, Junior, Rallye 
og Beagle, måske også til Cessna, hvis den 
planlagte produktion af 172 hos Rheims 
Aviation (tidl. Max Holste) bliver til noget. 

Med så mange fly på udstillingen er det 
umuligt at bringe en udførlig omtale af dem 
alle, hvoraf mange iovrigt er velkendte her
hjemme. Værtslandet Tyskland var natur
ligvis talrigt repræsenteret, og selv om den 
tyske flyveindustri hovedsagelig er beskæf
tiget med licensbygning af Fiat G 91 og 
Starfighter, så var det glædeligt at se de 
mange beviser på tysk aktivitet også på kon
struktionsområdet. 

Tyske typer 
Det dynamiske firma Bolkow udstillede 

bl. a. den i majnummeret omtalte Bolkow 
207, hvoraf der indtil nu er bygget omkring 
50. Den kan nu leveres med tiptanke som 
ekstraudstyr. Produktionen omfatter 8 om 
måneden, mens man af den svenskkonstruere
de Junior bygger ti om måneden, foreløbig. 

1. Potez-Helnkel CM 191, 
2. Umbaugh Flymobll U 18 autogyro. 
3. Billkow Junior. 
4. Beagle Terrier 2 og andre typer. 
&. Aeromacchl•Lockheød 60 til 1pi,!Jtnlne. 
&. Helnkel Greif 1 a. 

Efter den interesse, typen vakte, bliver det 
sikkert nødvendigt at øge produktionshastig
heden. Den tyske version har lidt bredere 
krop og vil blive leveret med strømlinje
kåber omkring hjulene. Leverancerne vil 
blive påbegyndt i juli-august. Bolkow ar
bejder som bekendt også med helikoptere 
og viste modeller af forskellige projekter, 
der var forsynet med den såkaldte Der
schmidt-rotor, der muliggør flyvehastighe
der op til 400 km/t. En prototype med to 
Turbomeca-motorer er under bygning og 
forventes at flyve endnu i år. 

Dornier fortsætter med produktionen af 
Do 27 til såvel civile som militære købere, 
f. eks. det portugisiske flyvevå ben. Af Do 28 
har man bygget 35 og hele produktionen for 
i år er allerede solgt. På nær et fly til 
Bundesverteidigungsministerium er de alle 
solgt til civile købere. Typen er kunstflyve
dygtig, hvad nærværende intetanende med
arbejder måtte erfare i fuld udstrækning på 
en 30 minutters demonstrationstur. Man 
havde på fornemmelsen, at man det meste 
af tiden kiggede ud gennem taget, og jeg 
åndede lettet op, da vi igen var nede på 
jorden. 

Focke-Wulf er stærkt engageret i VTOL
studier og viste en model af Fw 260, et 
projekteret lodretstartende trafikfly i Cara
velle-klassen. Det havde 12 løftemotorer i 
gondoler på vingerne og fire fremdrivnings
motorer i pods under vingerne. Om det 
bliver bygget, afhænger af om den tyske 
stat vil yde den nødvendige finansielle støtte. 

HFB 320, der er under bygning ved Ham
burger Flugzeugbau, er et tomotoret let 
transportfly med plads til ind til I 2 passage
rer og forsynet med to Pratt & Whitney 
JT-12 jetmotorer. Det er særlig bemærkel
sesværdigt ved at have omvendt pilformede 
vinger. Prototypen skulle blive færdigt til 
næste efterår. 

Jetdrevet Heinkel-svævefly 
H einkel viste dels den fra Magister udvik

lede CM191, dels svæveplanet Greif la, der 
egentlig er bygget og konstrueret som fritids
arbejde af nogle af personalet. Det er et en
sædet svævefly i standardklassen og bygget 
helt af metal og plastic. En udvikling, Greif 
lb, er forsynet med en diminutiv BMW jet
motor på kun 20 kg st. t. 

En mere konventionel >motorsegler« er 
Piitzer MS-60, der er forsynet med en 28 hk 
ILO motor i kroppen. Den trækker to skub
bepropeller, anbragt på vingens bagkant. 
Propelbladene er hængslede således omkring 
navet, at de normalt er foldede bagud; men 
når motoren kobles til, vil centrifugalkraften 
tvinge bladene ud i normal propelbladsstil
ling. MS-60 fløj første gang 6. nov. 1961 
og er med fraslået motor i omtrent samme 
klasse som Ka 7 Rhonadler. En anden ikke
udstillet motorsejler fra samme fabrik er 
Bussard, der har propellen anbragt i halen. 
Piitzer bygger også det tosædede privatfly 
Elster B, der koster 32.000 DM (ca. 56.000 
kr.). Typen anvendes bl. a. af Luftwaffes 
sportsflyvegrupper. 

De øvrige tyske fabrikker var mere tilbage-



holdende med oplysninger om deres egne 
konstruktioner. Det vides dog, at Messer
schmitt arbejder med konstruktion af lodret
startende jagere. Det samme gør vistnok også 
SJAT, der synes at have skrinlagt det loven
de SIAT 222 privatfly. W eser er stærkt en
gageret i Transall-konstruktionen og arbej
der desuden med montering af to Weser
Sikorsky WS-64 helikopterkraner til Luft
waffe. Delene leveres fra USA, og den første 
prøveflyvning er beregnet til at skulle finde 
sted i april næste år. 

Andre europæiske lande 
Udstillingen var imidlertid ikke rent tysk, 

men havde større eller mindre deltagelse fra 
de fleste vestlige flyproducerende lande. 
Østrigerne viste den firesædede Simmering
Graz-Pauker M 222, vel nok det smukkeste 
tomotorede fly, der produceres idag. Der er 
foreløbig bygget tre prototyper, men den går 
nu i produktion med leverancer fra maj 
næste år. Prisen i standardudgave bliver ca. 
245.000 kr. 

Af den schweiziske Pilatus Porter er der 
indtil nu bygget 35. Den findes med såvel 
340 hk Lycoming GSO-480 som med 530 
hk Turbomeca Astazou til en pris af hen
holdsvis 275.000 og 385.000 kr. Et eksem
plar af hver version er blevet leveret til det 
schweiziske flyvevåben. 

Frankrig havde ikke større nyheder at 
fremvise. Størst interesse vakte den fire
motorede Potez P. 840, der normalt kan 
medføre 16 passagerer, men ved anvendelse 
af skråtstillede sæder kan kapaciteten øges 
til 24. Man regner dog især med et betyde
ligt salg til USA af executive-versionen til 
10 passagerer. Den første seriemaskine bliver 
klar i september næste år, men derudover 
skal den bygges af en ny fabrik i Irland 
( første fly færdigt i foråret 1964) . Begge 
fabrikker får en kapacitet på 4 fly pr. må
ned. Prisen anslås til 450.000 dollars ( ca. 
3.150.000 kr.). 

Af de italienske typer kan nævnes SIA] 
Riviera (født Nardi 355), et lille firesædet 
amfibium, der omsider skulle være i serie
produktion nu. Macchi viste et større antal 
Aermacchi-Lockheed 60 i forskellige varian
ter, bl. a. med ski og som landbrugsfly. 
Man har også udviklet en militær version 
med stor fragtdør og ekstra vinduer i pilo
tens indgangsdør for bedre udsyn nedad. 
Den kan medføre 2 bårer og 3 siddende pas
sagerer. 

Den engelske deltagelse var ikke så stor 
som ventet, og den lovede sensation, Hawker 
P. 1127, udeblev. Hawker-Siddeley gruppen 
var iøvrigt tilrigt repræsenteret med typer 
som Hunter Trainer, Argosy, Gnat, Buc
caneer, Dove Mk.8 og Avro 748. Handley
Page udstillede den Herald, hvormed prins 
Philip har >gjort< Syd-Amerika. Den var 
stadig udstyret som VIP-maskine og havde 
ekstratanke under vingerne. Tankene er 
standard Nato-droptanke, der er forlænget 
46 cm og forsynet med et andet pumpe
system, ligesom de ikke længere er kastbare. 
Flyet har meget lavt støjniveau og er usæd
vanligt rummeligt. Selv meget høje personer 
kan stå ubesværet i kabinen. Det var natur
ligvis en slem skuffelse for Handley-Page, 
at man ikke fik ordren på den militære ver
sion, men efter en vanskelig start synes der 
nu at komme gang i salget, og man har 
solgt omkring 25. 

Beagle viste Terrier 2, der har fået slot
tede flaps og større sideror, hvorved flyve
egenskaberne er blevet endnu bedre. Flyet 

Instrumentbræt I Billkow 207, som vi omtalte nærmere I sidste nummer. Der er Installeret Collins VHF-radio 
og omnl samt Lear ADF. 

er fantastisk stabilt, men samtidig fuldt 
kunstflyvedygtigt, og takket være det lange 
udstødningsrør er støjniveauet i kabinen me
get lavt. Man lægger ikke skjul på, at Ter
rier'ne er ombyggede Auster Mk. 6, hvorfor 
der næppe kan fremstilles mere end ca. 100 
af dem. Takket være den billige pris ( ca. 
42.000 kr.) er efterspørgslen efter typen me
get stor, og den kan derfor ikke leveres de 
første fire måneder. Airedale er nu i serie
produktion med en leveringstid på 5- 6 uger, 
ligesom man også stadig bygger Auster Mk. 
9 til den engelske hær. Af de nye typer for
ven tes det, at Gemini-afløseren Beagle 218 
vil blive forevist på Farnborough. 

Stor USA-deltagelse 
Udstillingens største overraskelse var 

utvivlsomt den amerikanske autogyro Um
baugh, der nu er i serieproduktion. Den ko
ster 9.995 $ (ca. 70.000 kr.) og denne for
holdsvis lave pris er muliggjort ved at flyet 
er konstrueret til seriefabrikation efter auto
mobilmønster. Den er fantastisk manøvre
dygtig og siges at være særdeles nem at flyve. 
I USA kan den flyves på almindeligt privat
flyvercertifikat med typepåtegning, og re
præsentanten oplyste, at omskolingen kun 
krævede 4-5 timer. Mon de hjemlige luft
fartsmyndigheder vil indtage samme hold
ning? De tyske gør det i hvert fald. 

De tre store producenter af lettere fly, 
Beech, Cessna og Piper, viste omtrent alle 
de typer, de havde i produktion. Af over
raskelser kan nævnes ikke færre end to 
Cessna 320 Skyknight, ligesom også Beech 
Queenair er bukket under for moden med 
tilbagestrøgen finne og sideror. Man så også 
Navion-udviklingen Rangemaster samt den 
lille Brantley B-2 helikopter, der viste en helt 
utrolig manøvredygtighed, næsten lidt for 
meget af det gode lige over hovedet på pub
likum. Af andre helikoptere må nævnes 
Hughes 269 i ikke mindre end tre eksem
plarer, hvoraf et svensk registreret tilhørte 
SAAB, der repræsenterer typen i Skandina
vien. Man har netop leveret to til den sven
ske hær til udprøvning. 

Et af de fly, der var genstand for størst 
interesse, var Lockheed JetStar, omend in
teressen for de flestes vedkommende nok har 
været temmelig akademisk. Et fly i den pris
klasse er der jo ikke mange i Europa, der 
har mulighed for at anskaffe. Man har 
imidlertid allerede solgt 43, hovedsagelig til 
amerikanske firmaer; af europæiske kunder 
er der kun et par stykker, hvoriblandt 
Krupp-koncernen. 

Fokker-nyhed lanceret i Hannover 
At Hannover-udstillingen er noget man 

regner med, kan bl. a. ses af, at Fokker be
nyttede udstillingen til offentliggørelse af 
oplysninger om projektet F. 28, der er en 
jetdreven kortdistancetrafikfly med plads til 
maximalt 60 passagerer. De to by-pass moto
rer er anbragt i Caravelle-facon på bagkrop
pen. Særlig bemærkelsesværdig er den ikke
pilformede vinge. Fokker har allerede ind
ledt forhandlinger med Hawker-Siddeley, 
Sud og Hamburger om et samarbejde ved 
udvikling og produktion af F. 28, hvis første
flyvning efter de nuværende planer anslås 
at finde sted i begyndelsen af 1965 med 
levering til luftfartsselskaberne omkring års
skiftet 1966-67. 

Takket være det righoldige udvalg af fly 
kom der gæster til udstillingen fra hele 
verden, og også mange danske flyveinteres
serede tog en tur til Hannover. Det største 
samlede kontingent kom dog vistnok fra 
England, hvor typekenderorganisationen Air
Britain havde chartret to DC-3'er og en 
Ambassader til at tage 120 af sine medlem
mer på en endagstur til udstillingen; Men 
hvor var det synd, at de enthusiastiske unge 
menneskers besøg skulle ske på en dag med 
øsende regnvejr! 

HK 

Flyvedagskonkurrencerne i 
Ringsted til St. Hans 

Husk tilmelding senest fredag d. 8. juni 
l\Iotorflyvernes flyvedagskonkurrencer har 

nf hensyn til flyvevåbnets jubilæumsopvis
ning måttet udsættes en uge og finder sted 
i weekend'en 23.- 24. juni, d. v. s. til St. 
Iluns. Motorflyverådet har som bekendt 
overdraget arrangementet til Midtsjællunds 
l\Iotorflyveklub i Ringsted, som er i fuld gang 
med forberedelserne. 

Propositionerne er udsendt til klubberne 
og kun iøvrigt rekvireres hos KDA. Det er 
tanken at afholde et pur uf landingskonkur
rencerne lørdag, mens søndag helliges orien
teringskonkurrencen. Under denne bliver der 
en mellemlanding, og både den og den afslut
tende landing indgår også i landingskonkur
rencen. 

Der ventes stor tilslutning i Ar, og tilmel
ding må ske inden fredag den 8. juni til 
KDA og ledsages nf gebyr kr. 25,00 i check 
eller på postkonto 256.80. Gebyret indbefat
ter deltagelse i St. Ila11s-fest. Ledsagere kan 
deltage heri for 15 kr., det samme gælder 
medlemmer, der ikke måtte ønske nt deltage 
i konkurrencen, men nok i festen. 

Værelsebestilling i Ringsted, hvor en del 
værelser er reserveret, bedes afgivet direkte 
til: i\Iidtsjællunds l\Iotorflyveklub, Henriks
hus pr. Fjenneslev. Gør det i god tid, inden 
der bliver udsolgt. 

Der har været stigende interesse for disse 
konkurrencer de sidste år - Ind os møde op 
i endnu større antal denne gang. 
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1000 ti111. AH!al 11.ejhcnjunhfur fer 
Sl'ensh privafflyvning 

F~d flygpla1t 
An~/ 
A-certij 

Som USA og Sverige har været forud for os med bilerne, 
er det tilfældet med privatflyene, og det 

kan derfor være klogt at studere udviklingen for svensk privatflyvning 

DET må erkendes, at privatflyvningen i 
Sverige har fået en betydelig større ud

bredelse end i Danmark. Ikke alene p. gr. 
af landets størrelse og indbyggertal - af
standen fra riksgriinsen i Nord til Trelleborg 
er ca. som afstanden København-Rom, fla
dearealet er over 10 gange Danmarks, ind
byggertallet ca. 7!/2 mod Danmarks 4!/2 mil., 
men også af andre årsager har man på 
den anden side af sundet fået et forspring. 

Fra KSA K-Nytt har vi IAnt kur

veme tll hpJre, der bedre end 

mange ord fortæller om de sldete 

Ars fremgang, Får vi den ,amme 

udvikling I Danmark? 
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Ser vi så langt tilbage som før krigen 
1939-45, så har vi den storslåede gave på 
100.000 kr. fra den nu afdøde industrikonge, 
Axel Wenner-Gren (Electrolux, Alwegbanen 
m. m. ), til svensk privatflyvning, formidlet 
af flyveklubbernes samlingsorgan Kungf. 
Svenska Aeroklubben, som herved tidlig kom 
i en solid central position. Denne hjælp blev 
anvendt til certifikat-præmier på 300 kr. til 
hver ny certifikatindehaver og 50 kr. til 
dennes klub samt 100 kr. i tilfælde af certi
fikatfornyelse. Det virkede som en stimule
rende indsprøjtning for flyveklubberne og 
havde naturligvis en gunstig indflydelse på 
deres økonomi. I 1938 skænkede Wenner
Gren yderligere 50.000 kr. ligesom grosserer 
Costa Ah/en (Tempo) skænkede samme be
løb under forudsætning af, at KSAK selv 
skaffede 100.000 kr. ad anden vej. Formå
let var, at 100 privatflyvere skulle få uddan
nelsen gratis. KSAK satte en indsamling i 
gang, hvorefter hver den, der skænkede 1500 
kr., som uddannelsen beregnedes at koste, 
som >flygf arbrorq: selv kunne vælge hvem, 
der skulle nyde godt af uddannelsen. 102 
lykkelige unge mennesker fik således et cer
tifikat. 

l?5l :iJ !;4- 55 Jb 57 :;B 59 &O 61 

I 1938 blev en betænkning fremlagt for 
trafikministeriet gående ud på, at der af 
statlige midler skulle ydes certifikatpræmier 
a 700 kr. samt 50-60% statsstøtte til ind
køb af egnede klubfly, udvalgt af KSAK. 
Skandinavisk Aeroindustri havde vel håbet 
på, at man havde valgt KZ II Sport, da 
man i 1939 forærede KSAK et sådant fly 
til disposition for >trængende« klubber. Det 
blev imidlertid Klemm 35 B, der blev det 
foretrukne standardfly. Da krigen brød ud, 
var der næsten 90 fly i det svenske luftfarts
register - mod 38 privatfly i det danske re
gister på samme tid. Af støtte havde dansk 
privatflyvning da >bare« modtaget 10.000 
kr. til 50 certifikatpræmier a 200 kr. af 
Berlingske Tidende. 

Krigen og efterkrigstiden 
Medens dansk privatflyvning lå helt stille 

under hele besættelsestiden, så var man i 
Sverige i stand til under krigen at holde en 
del certifikater vedlige ved målflyvning o.l. 
for militæret. 

Da man skulle sætte igang igen efter kri
gen, stod vi i Danmark på bar bund, me
dens man i Sverige nogenlunde havde en 
intakt bestand af privatfly som ved krigens 
begyndelse. 

Efterkrigsårene op til 1948-49 var ligesom 
overalt i den vestlige verden præget af en 
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overoptimistisk vurdering af privatflyvnin
gen. Medens vi i Danmark koncentrerede os 
om den 2-sædede KZ III til ca. 19.000 kr. 
og Auster Autocrat til 24.000 kr. i indkøb 
til uddannelse af de flyvelystne privatflyve
aspiranter, så havde svenskerne et større re
gister at spille på. Takket være landets neu
tralitet og større velstand i det hele taget 
kunne man tillade sig den luksus at ofre 
knaldhårde dollars på indkøb af datidens 
mest moderne USA-privatfly som Ercoupe, 
Globe Swift, Cessna 140, Luscombe Silvaire, 
Stinson Voyager og Republic Seabee. Men 
hvad der dog tyngede mest i vægtskålen, 
var, at den svenske - legendariske - flyve
pioner Albin Ahrenberg af amerikanerne 
købte ca. 60 Piper L-4 Grasshoppers fra 
krigsoverskudslagrene, gjorde dem klar og 
solgte dem for 5.850 kr./stk., indregistrerede 
og flyveklare, til de svenske privatflyvere, 
som her fik et billigt og velegnet fly til 
uddannelse og træning. - Vi i Danmark 
forsøgte at gøre det samme, men myndig
hederne nægtede importbevilling, så kun et 
par surplus-Cub'er smuttede ind ad >bag
døren«. I over 15 år har Cub'en været stan
dardflyet til skoleflyvning i de svenske fly
veklubber, som faktisk står i taknemmelig
hedsgæld til Ahrenberg. Derimod havde 
man ikke så stor sukces med at bygge sven
ske privatfly : Før krigen byggedes 6 GV 38 
af Gotaverken i licens fra Rearwin; de fly
ver endnu, men har ikke større betydning. 
Det lille lækre 1-sædede BHT-1 Beauty 
nåede ikke længere end til prototype-stadiet, 
konjunkturerne for 1-sædede træfly er ikke 
gode i Sverige. SAAB byggede Safir i 1945. 
Kvaliteten var næsten for god, idet Safir 
altid har været og stadig er for dyr som 
privatfly, men derimod velegnet som militært 
elementærtfly, i hvilken egenskab det har 
lykkedes fuldt ud. 

Ahrenbergs pessimisme gøres til skamme 
Den universelle konjunkturnedgang for 

privatflyvningen aftegner sig tydeligt i kur
ven for gyldige privatflyvercertifikater: I 

1949 begyndte faldet fra underkanten af 
1000, for at i 1953 at nå et mm1mum på 
godt 500, altså knap og nap en halvering. 
Ved en rundbordskonference om krisen i 
svensk privatflyvning bedømte en autoritet 
som Ahrenberg situationen så mørkt, >at 
man lige så godt kunne begrave svensk pri
vatflyvning med et foreskrevet antal skovl
fulde fed muldjord!« 

I 1957 ændredes billedet omtrent som 
fra nat til dag : Kurven over gyldige A
certifikat steg pludseligt stejlt til over 1200 
og passerede i samme stejle stigning pr. 
31/12 1961 2530, idet det år blev et rekord
år med 664 udstedte A-certifikater. 

Ser man på totalantallet privatfly (ind. 
klub- og forretningsfly) viser årene før 1955, 
hvor et minimum på under 250 blev nået, 
en næsten uafbrudt nedgang. I 1956 be
gyndte en svag stigning, der i 1959 blev 
mere markant og 300 blev passeret. Kungl. 
Luftfartsstyrelsen har gjort en prognose, 
hvorefter antallet civilt indregistrede fly i 
1962 ville være 500 og 700 i 1965. Det har 
vist sig at være for pessimistisk, idet der 
1/1-62 var indreg. 517 fly! Iflg. driftsstati
stikken for 196 I præsteredes der i det år 
191.031 motorflyvetimer i civil flyvning, 
heraf falder de 38.274 på den private og 
18.949 på skoleflyvningen. 

Hvad skyldes fremgangen 'l 
Man spørger sig, hvad skyldes den enorme 

fremgang inden for den svenske private flyv
ning? Er det landets store udstrækning? 
Eller store velstand? Eller hvilke andre fak
torer gør sig gældende? 

FLYV retter spørgsmålet til civilekonom 
Bo Nilsson, der som direktørassistent i Linje
flyg og medlem af KSAKs motorflygkomitte 
bedre end nogen anden i Sverige kan be
svare disse spørgsmål. 

Fremgangen skyldes flere samvirkende fak
torer, siger Bo Nilsson. For det første de 
forbedrede konjunkturer, privatflyvningen er 
jo som bekendt meget følsom over for kon-
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junkturerne. Men, betoner han, hovedårsa
gen er, at privatflyvningen nu mere og mere 
træder i nyttens tjeneste, der er nu blevet en 
mening med at flyve. Det er ikke nok at 
lære at flyve, for siden at flyve formålsløst 
rundt omkring den hjemlige flyveplads, i så 
fald vil interessen hurtigt gå tabt. Bo Nils
son henviser her til, at flere og flere forret
ningsfolk og andre, der i deres erhverv er 
i stand til at bruge privatflyet til deres 
rejser, nu gør det. De gamle åbne Klemm 
35, de tro, men ukomfortable, langsom
me Cub, o.s.v. har fået en supplering af 
moderne, amerikanske lukkede fly med en 
rimelig komfort, selvstarter, god radioudrust
ning, rejsefart omkring de 200 km/t og god 
rækkevidde, typer som Piper Tripacer og 
Cessna 1 72 og de endnu mere forretnings-
betonede fly som Apache, m. 2-mot. sikker
hed, m. fl. De mange nye flyvepladser, der 
især er kommet til i Nordsverige, de mange 
militære flyvepladser, som er blevet åbnet 
for LINs virksomhed, de forbedrede radio
hjælpemidler som VOR, der nu skyder op 
som paddehatte, alle disse faktorer har bi
draget til at sætte en eksplosionsagtig udvik
ling i gang; det har medført en rivende til
strømning til flyveskolerne, som nu har fået 
gode tider. Man flyver nu længere og læn
gere med mere og mere bagage. 

Men også de privatflyvere, som ikke har 
muligheder for at udnytte det private fly til 
længere, kostbare rejser, har nu fået et for
mål for sin flyvning, nemlig indenfor hjælpe
flyvningen. 

Hjælpeflyvningen 
Her er først og fremmest skovbrandsbe

vogtningen. Den startede i Gavle, hvor for
manden for flyveklubben og brandchefen var 
een og samme person. Skovbrandsbevogtnin
gen var hidtil foregået efter finsk mønster 
i den tørreste sommertid juni- august fra 
trætårne, ca. 300 ialt. Brandchefen i Gavle 
fik i 1955 gennemført, at man forsøgsvis 
foretog skovbrandbevogtningen i hans di
strikt fra luften i klubbens fly. Resultatet 
blev meget gunstigt : Man opnåede en mere 
effektiv bevogtning fra luften end fra de 
gamle tårne, fra flyet kunne en brand hur
tigere opdages, lokaliseres og omfanget be
dømmes. Med påfølgende tidligere mulighed 
for slukningsindsats. Forsøget indbød altså 
til efterfølgelse. 

Efter endnu en sommers erfaringer i ud
videt omfang indledte KSAK forhandlinger 
med de respektive myndigheder om en faste
re form for den flyvende skovbrandsbevogt
ning. Tidspunktet var ualmindeligt gunstigt, 
da mange af de eksisterende tårne skulle 
erstattes med nye. Efter udredninger med 
mere blev der i maj 1960 truffet officiel 
beslutning om, at de forskellige :.Iansstyrel
ser< (lan svarer til amt) kunne anordne 
skovbrandsbevogtning enten fra tårn eller 
fra fly fra KSAK-flyveklubber. Altså en 
officiel anerkendelse af den flyvende skov
brandsbevogtning. I 1961 udførtes af flyve
klubberne i de store skovdistrikter skov
brandsbevogtning over et område på 160.000 
km2, altså godt ½ af Sveriges areal. Klub
berne modtager herfor en godtgørelse, der 
svarer til omkostningerne til organisation, 
administration og kostprisen for de ydede 
flyvetimer. Følgende typer har været an
vendt: Auster V, Cessna 140, Champion 95, 
Klem~ 35 og Super Cub 95 til 50 kr.It, 
Colt til 55 kr.It, Super Cub 150 og Pacer 
til 60 kr.It., Tripacer og Caribbean til 65 
og Cessna 172 til 70 kr.It. For fly med 
radio betales ekstra 3 kr.It. Besætningen, to 

mand, får ingen betaling, men til gengæld 
mulighed for gratis flyvetimer, så i nogle 
klubber har man ligefrem stået i kø for at 
deltage i disse flyvninger. Man skal imid
lertid mindst have 100 flyvetimer, radio
telefonistcertifikat samt god kortlæsnings- og 
orienteringsevner for at kvalificere sig til 
skovbrandsbevogtningen. Endvidere skal man 
i begyndelsen følge med som andenpilot for 
at bevise sin duelighed. 

Hjælpeflyvevirksomheden, der udelukken
de udøves af flyveklubber under KSAK og 
godkendte hertil af luftfartsstyrelsen, om
fatter også: 

Deltagelse i redningstjeneste ( eftersøg
ning) 
Deltagelse i civilforsvarsøvelser. 
Trafikinspektion fra luften 
Målflyvning for forsvaret 
Kontrol af radiohjælpemidler. 

Det frivillige flyvekorps FFK 
Efter lange og trange forhandlinger med 

myndigheder opnåede,KSAK, at der 2. juni 
I 961 meddeltes forskrifter for oprettelse af 
et frivilligt flyvekorps i' civilforsvarets tjene
ste. :.Frivilliga Flygkåren FFK« skal træde 
i tjeneste i tilfælde af krig eller ved militær
manøvrer i fredstid. Ledelsen består af 
KSAKs generalsekretær og en korpschef, 
hvortil KSAKs motorflyvechef er valgt. 
KSAK fik ifjor 52.000 kr. i støtte til denne 
virksomhed. KSAK har i samråd med de 
enkelte amter udpeget en :.lansflygchef«, der 
leder amtets flyveafdeling. I hver afdeling 
indgår en eller flere flyvegrupper, organi
seret omkring en allerede eksisterende flyve
klub. Gruppen omfatter 22 personer og 6 
fly + 2 reservefly. Man vil sætte ind på, 
at alle gruppens medlemmer er flyveuddan
net. Bl. a . er der 6 piloter af 1. grad med 
mindst 150 flyvetimer, RIT-certifikat samt 
gennemgået FFK-kursus. Endvidere 6 hjæl
pepiloter af 2. grad, der er hjælpemekani
kere og har mindst 50 flyvetimer. 

Colt valgtes som standardfly 
Mange klubber rådede kun over Cub, 

som er for langsom og har for kort flyvetid 
og rækkevidde for at kunne anvendes til 
opgaverne inden for hjælpeflyvningen. 
KSAK satte derfor ind på i samarbejde med 
klubberne at vælge og i fællesskab at købe 
et nyt standardfly til de nye klubopgaver 
som skovbrandsbevogtning m. m. Man fandt 
frem til MS Rallye, Cessna 150 og Piper 
Colt. Ved en udtagelseskonkurrence sidste 
sommer bestemte man sig for Colt, som 
koster 37.600 sv. kr., hvoraf klubberne kan 
låne 70 %, altså godt 26.000 ved leveran
døren, NYGE Aeros foranstaltning. Omkring 
nytår fik NYGE Aero 40 Colt indført og 
indregistreret. I begyndelsen af maj var de 
fleste af disse afhændet. 

Skoleflyvning i klubberne 
Af 31 godkendte flyveskoler drives de 19 

af flyveklubber. Det er bemærkelsesværdigt 
i sammenligning med udviklingen i Dan
mark, hvor der faktisk kun er en klub til-

Som den gamle Plper 
Crashopper har været 
standardfly I svenske 
klubber, bliver Plper 
Colt det nu. Over 40 fin
de• allerede, 

bage, som har egen flyveskole, Sportsflyve
klubben. Grunden hertil kan man bl. a, søge 
i de omstændigheder, som allerede er om
talt. De svenske klubber har haft betydelig 
mere gunstige odds end de danske. De er 
veletablerede med i mange tilfælde helt af
skrevne fly, som derfor er meget billige at 
flyve i. Man har haft stor fordel af den 
påbegyndte hjælpeflyvning til at give med
lemmerne gunstige flyvemuligheder. Man 
har mulighed for en stor årlig udnyttelse, 
hvilket naturligvis igen har betydning for 
økonomien og levekraften o. s. v., o. s. v. 

Man sæter meget ind på sikkerheden. 
KSAKs generalsekretær, generalmajor Nils 
Siiderberg, der selv er gammel flyveinstruk
tør, har gjort meget for fremme af flyve
sikkerheden. Han har været initiativtageren 
til en vigtig post inden for flyveklubberne, 
nemlig motorflyvechefen. Denne behøver 
ikke selv at være instruktør, selv om man 
naturligvis kunne ønske det; men han står 
overfor KSAK som en delegeret, der skal 
have opsyn med, at der flyves efter de 
gældende bestemmelser, og at der skabes en 
sund indstilling og et godt flyveromdømme. 
Særlig skal motorflyvechefen se efter de nye 
certifikatindehavere, som nogle gange kom
mer ud for uimodståelig fristelser, når de 
slippes løs på egen hånd, fristelser til over
trædelse af gældende bestemmelser o. I. 
Han skal med andre ord tage sig af flyver
disciplinen, et meget vigtigt område altså. 
Der stilles store krav til motorflyvechefens 
omdømme og autoritet. 

En broget flypark 
Allerede før krigen havde der været stor 

interesse for amatørbyggede fly. Dengang 
rasede :.himmelloppe-epidemien«, bygningen 
af Mignets Pou-de-Ciel. Efter krigen voksede 
atter byggeinteressen, og KSAK satte i 
samarbejde med de svenske luftfartsmyndig
heder et forberedende arbejde igang. Man 
fandt frem til, at den 2-sædede Jodel D. 112 
var egnet. Originaltegningerne blev gennem
gået og ændret, byggekurser blev sat igang. 
Af 16 igangsatte Jodel-byggerier var de 7 i 
april 1962 nået så langt, at de havde været 
i luften. En Jodel D 112 med en 65 hk 
motor kan af en amatør bygges på ca. 1950 
timer til ialt ca. 10.803 kr. i direkte udgifter, 
men bortset fra eget arbejde. Yderligere 8 
forventes at blive færdige i løbet af inde
værende år. 

Denne artikel skal afsluttes med et kik 
i det svenske luftfartøjsregister pr. 1/1 1962. 
517 fly af ca. 90 forskellige typer var ind
registrerede, heri indbefattet ABAs, LINs 
og Transairs trafikfly. Forskellige Cub-ver
sioner dominerer med ialt 61 stk., fulgt af 
46 PA-22 Tripacer/Caribbean, 36 Super
Cub-versioner, 32 Auster V, 24 Cessna 172 
(A og B), 19 Tiger Moth, 13 Seabee, 12 
FW Stieglitz og 11 Cessna 180, Malmii Flyg
industris fly, Junior og Vipan, søger man 
derimod forgæves efter. Men for disse såvel 
som for svensk privatflyvning har man al 
grund til at mene: At fremtiden tegner sig 
lys og lovende. 

Johs. Thinesen . 



TIL RALLY MED RALLYE 
Med FLYV i Morane-Saulnier MS 885 Super-Rallye 

der udviser mange forbedringer i forhold til prototypen 

DET indtryk vi fik i september 1960 ved 
en demonstration af prototypen MS 

880 Rallye (FLYV nr. 10/1960) var, at 
man her havde et fly i en klasse for sig, 
og kombineret med forbavsende lave priser 
opnåede typen over 500 bestillinger, før den 
kunne leveres. Nu viste den sig imidlertid 
at have børnesygdomme som de fleste andre 
fly, og det kneb også med at få produktio
nen i sving, så flyet blev næsten et år for
sinket, men var i april leveret i de første 100 
eksemplarer og fortsætter nu i stigende tem
po 

Den danske repræsentant, Scandinavian 
Air Trading Co. Ltd., fik eksemplar nr. 11 
(OY-AFH) hjem her i foråret, og efter at 
den var registreret og blevet malet, har den 
været udstillet i Herning i påsken og siden 
demonstreret især i Jylland, hvor firmaet 
havde fået Age Dyhr Thomsen til at påtage 
sig opgaven. 

Vi havde lejlighed til at stifte bekendt
skab med produktionsflyet i forbindelse med 
Fyens Flyveklubs jubilæumsrally, som vi 
meget passende fløj til i Super-Rallye. Det 
foregik i regn og meget lave skyer, men 
næste dag supplerede vi med en række star
ter og landinger i fint vejr. 

Bestillingerne på Rallye fordeler sig jævnt 
mellem den 100 hk klubudgave og den med 
145 hk Continental udstyrede Super-Rallye, 
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mens næsten ingen nøjes med de 90 hk, 
prototypen havde. Som bebudet i sin tid er 
der foretaget en lang række ændringer ved 
produktionsudgaven. Udseendet er blevet 
lidt fiksere, selv om flyet mere er funktiona
listisk end en skønhedsåbenbaring, kabinen 
er blevet større og rummeligere og en række 
andre detaljer er lavet om. 

Plads, men ikke vægt til fire 

Når man ser den rummelige kabine, hvor 
der selv på bagsædet kan sidde to (ikke alt 
for høje) voksne, venter man, at det er et 
4-personers-fly, hvilket vel også var tanken 
med superudgaven. Men fuldvægten er be
grænset til 820 kg imod de tidligere opgivne 
1000, så i realiteten har man kun et fly til 
3 personer (eller 2 voksne og 2 børn), og 
fylder man de store 170 liters vingetanke 
helt op for maximal rækkevidde ( 1100 km 
uden reserver), kan man kun være to nor
malpersoner og ca. 30 kg bagage. 

Bagsædet er vægtbegrænset til 100 kg, 
men man kan altså flyve 3 personer og lidt 
håndbagage, hvis man begrænser benzin
beholdningen til et par timers forbrug. 

Ser man bort fra disse ulemper, som ty
pen i hvert fald i øjeblikket er behæftet med 
(der er ikke tvivl om, at motoren godt kan 
slæbe noget mere), er det imidlertid stadig 
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Fprersædet i Super-Rallye, der også kan leveres med 
ratstyring, hvis man pnsker det. - Flyet I hel figur 

ses pr, forsiden. 

et særdeles tiltalende fly i mange retninger. 
Indstigningen via planroden (ja, man må 

endda træde på flap'en) er over den lave 
kropside nem og sæderne bekvemme. Con
tinentalmotoren med McCauley metalpropel 
med fast stigning startes uden primer ved, 
at man sætter hjælpebrændstofpumpen til, 
giver nogle pump med gashåndtaget og der
på trækker i starteren. 

Der er et ganske godt varme- og ventila
tionssystem, dog med den mangel, at der 
ikke blæses luft op under frontruden, som i 

Alle oplysninger om 
erhvervs- og 

uddannelsesmuligheder 
i flyvevåbnet, 

pilotuddannelsen og 
flyverkonstabel

uddannelsen 

fås hos 
TRÆNI NGSKOMMAN DOEN 

FLYVESTATION VÆRLØSE 

TELEFON 

97 20 00 
lokal 410 og 428 

eller hos 

FORSVARETS 
OPLYSNINGSKONTOR 
St.Kongensgade 45 

København K. 

Telefon: 
Palæ 9615 
lokal 20 og 28 

l 



CESSNA 

komfort-- fart~ 
. 

prestige ---

- det er økonomisk rigtigt at vælge Cessna. 
Flyver Def. eks. en 4-personers Cessna vil prisen 
være så lav som 50 øre/km. Af økonomisk be
tydning er også den omfattende Cessna-service, 
der bl. a. betyder, at der alene. her I Danmark 
er for over 100.000 kr. fly-reservedele til De
res disposition - -

TIL OMGÅENDE LEVERING AB KASTRUP KØBENHAVN 
NYE FLY: 1962 Cessna Skyhawk, fint BRUGTE FLY: 
radioudstyr, etc. 1962 Cessna Skyhawk, 1961 Cessna 172, total flyvetid: 475 
6-sædet (4 voksne+ 2 børn), 1962 Cessna timer, fine instrumenter, slæbeanord-
Skylane med panorama bagrude. Meget ning til banner og svævefly. Cessna 
ekstra udstyr Inkl. fuld I FR.-udrilstnlng, 180 Amflble-fly, total flyvetld: 345 ti-
etc. 0962 Cessna 310 G, 6-sædet, fuld mer. Fuld IFR.-lnstrumentpanel, EDO-
IFR.-udrustning, auto-pilot, di-lclng pro- pontoner med: hydraulisk understel. 
peller og vinger etc. 

effektiv service ..... . •••••••••• ~a 

F" 

regnvejret hurtigt duggede til. Og at køre 
med førerskærmen lidt på klem er ikke sær
ligt rart i regnvejr! Får man duggen fjer
net, er udsynet fremragende, kun lige bagud 
kan man ikke se. Støjniveauet er en smule 
højere, end man kunne ønske - metalkon
struktionen giver en god sangbund. 

Let at køre og starte 

Omend Rallye ikke har styrbart næsehjul 
er den dog let at køre på jorden ved hjælp 
af hjulbremserne. Understellet er usædvan
ligt godt affjedret, så selv hurtig kørsel på 
ujævne græspladser slet ikke er ubehagelig. 

I starten er der intet besvær med at holde 
kursen. Flyet skal på ret bestemt måde løftes 
fra med højderoret, f. eks. ved 80 km/t, 
hvorpå det meget hurtigt accelererer til ca, 
100. Det foregår normalt med slots'ene ude 
og fowlerflaps'ene i 1. hak. Startlængden 
angives til 120 m, men det kræver nok et 
nøjere kendskab at komme på dette mini
mum. Der var dog selv med fuldt læs på 
intet besvær med at komme op fra Skov
lunde, og i Odense fortaber en kort start
længde sig i havnens store dimensioner. 

Flyet stiger imidlertid bedre ved lidt høje
re fart med slots'ene inde, men for at få dem 
ind, må man trykke over i vandret flyvning 
og accelerere til næsten 150 km/t. Så klap
per de ind, og man går igen i stigestilling. 
Forinden har man taget flaps ind. Denne 
startteknik må tage sig lidt ejendommeligt ud 
fra jorden. 

Der er noget støt og solidt over Rallye. 
Dog efter min smag lidt for stor soliditet 
over styregrejerne, der selv på jorden går 

Ring eller skriv efter brochurer• prislister• kalkuler, eller aftal en demonstration. 
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tungt, antagelig på grund af friktion. Det er 
måske meget udpræget på et nyt fly, men 
gjorde det f. eks. umuligt at afprøve tvær
stabiliteten, for gav man pinden et skub til 
siden, bibeholdt krængerorene lidt af udsla
get. 

Til gengæld kunne man lægge den ind i 
et sving, trimme den og slippe den, hvorpå 
den fortsatte selv rundt i svinget. Trimhju
let i venstre side er iøvrigt meget følsomt. 

Den store v-form gør dog flyet yderst 
tværstabilt, og man behøver slet ikke sidde 
og bruge kræfter på krængeroret, for flyet 
retter selv op. !øvrigt kan man som f. eks. 
på Auster med fordel korrigere for en lav 
vinge med sideroret, hvorved man ikke kom
mer ud af kurs. 

Fantastiske stallingsegenskaber 
Stallingsegenskaberne er stadig fremragen

de. Trækker man under glidning næsen op, 
kommer slots'ene hoppende ud ved ca. 120, 
og man kan herefter trække pinden i ma
ven, mens farten synker ned til ca. 80. Men 
næsen højt i sky synker Rallye støt nedad 
uden egentlig at stalle i almindelig forstand. 
Der er en lille tendens til at næsen vil til 
højre. Der er fuld krængerorsvirkning selv i 
denne flyvetilstand. 

Men flaps og motor føler man sig efter
hånden liggende på sædets ryglæn. Med 
fulde flaps optræder efterhånden nogle ry
stelser i halen, men sådan en stilling behøver 
ma~ heller aldrig at bringe sig i. 

For at gå ind til landing, tager man farten 
af, til sJotsene kommer ud og tager derpå • 
flaps ud. Det kræver nogen håndkraft at få 
det centralt anbragte håndtag op, og det er 

en smule i vejen for albuen under indflyv
ningen, der finder sted ved 100 km/t under 
en ret stejl glidevinkel. 

Kommer man for kort, skal der en del 
motorkraft til for at trænge fremad, men 
man kan roligt komme højt ind. Produk
tionsudgaven er modsat prototypen ikke sær
lig god til at sideglide, men det er også 
totalt unødvendigt. 

Landingen er latterlig let. Ganske vist skal 
flyet flades ud - ret bestemt - men resten 
klarer det selv, og ved god brug af brem
serne er afløbet usandsynligt kort. Landin
gen foregår ved 70-75 km/t. Mens fuldvæg
ten er 820 kg, er den iøvrigt - som på et 
trafikfly - lidt lavere for landing, kun 780 
kg. Starter man med fuldvægt, må man med 
andre ord flyve en god timestid, før man 
må lande, for modsat trafikflyet kan man 
ikke smide benzin over bord. 

Største tilladt dykhastighed er 250 km/t, 
i urolig luft 200 km/t. Rejsefarten opgives 
i ca. 2000 m ved 75 % motorkraft til 210 
km/t - i praksis rejser man økonomisk på 
lidt under 200. 

Super-Rallye koster fra fabrikken 54.334 
kr. og leveres med pitotvarmer, registreret 
og malet i København for 58.865 kr. med 
standardudstyr uden radio. AFH havde en 
fransk Airstal 20-2 VHF. Når dette num
mer udkommer, skulle endnu en, nr. 133 
OY-AFY, være kommet hertil, og netop i 
d~n nuværende situation, hvor Super-Rallyes 
fuldvægt ikke er så stor, forekommer Rallye
Club, der koster 42.573 kr. og har samme 
gode flyveegenskaber og næsten lige så gode 
præstationer, også at kunne have betydelig 
i:1 teresse. 

PW 
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DA NORDENVINDEN KOM 
En lang række rekorder blev slået under 

den fine vejrsituation sidst i april. - Mange diamant-, guld- og 
sølvpræstationer 

MED det sene tidspunkt for påsken iår, 
der faldt sammen med de datoer, der 

i 1959 og 1960 gav den klassiske nord--situ
ation, var vi mange der var klar til at ud
nytte den i påsken. Men påskevejret skuf
fede totalt. 

Allerede dagen efter klarede det op og 
blev bedre, og fredag den 27. april var de, 
der opmærksomt fulgte vejrsituationen, klar 
over, at nu var den ved at være der med et 
højtryk med kerne ved Skotland og et lav
tryk ved Estland. Og allerede fredag var 
vejret så godt i Jylland, at Midtjydsk lagde 
ud og sendte fly sydpå. Da der så natten til 
lørdag passerede en lille koldfront ned gen
nem mellemrummet mellem hoj- og lavtryk
ket, var situationen oplagt med en brølende 
og iskold nordenvind lige netop til en week
end. Det kunne ikke være bedre, og selvom 
der stadig var klubber, der ikke var beredt, 
må man dog vist sige, at situationen blev 
godt udnyttet over hele landet. I en vis grad 
var dette også tilfældet de følgende hverdage. 

Midtjydsk har travlt og sætter 
rekorder for flersædede 

Åge Dyhr Thomsen startede fredag i sin 
Jaskolka, og fløj 434 km ned til Peine mel
lem Braunschweig og Hannover. Samme dag 
fløj Svend Åge Sorensen (>indianer« ) også 
sydpå. 

Lørdag fløj Erik Pedersen i Mucha'en 200 
km ned sydvest for Slesvig. Hjemtransporten 
gik så hurtigt, at Villy Christensen på sin 
tredie omskolingsflyvning i Muchaen star
tede ved 14-tiden og nåede 238 km. 

Indianer var først nået hjem i de tidlige 
morgentimer om søndagen, men besluttede 
sammen med Peter Andersen at tage fat 
igen i håb om at slå rekorderne for flersæ
dede svævefly i såvel distance som målflyv
ning. De angav Liineburg som deres 340 km 
fjerne mål (de gamle rekorder var 294 og 
296 km), passerede og fotograferede det og 
landede ved Unterliiss i meget dårligt 
vejr efter en flyvning på ca. 387 km, heraf 
i lige linie fra start til landing 379 km. Hvis 
dokumentationerne er i orden, skulle det 
kunne give to lokale og to nationale rekor
der. Der er dog nogle problemer med mål
flyvningen, idet F AI ikke hidtil har villet 
anerkende disse uden landing på målet. Det 
er en sag, KDA har indbragt til diskussion 
på FAI's svæveflyvekomites møde den 22 . ds. 

Efter tilbagekomsten til Herning startede 
Peter Andersen igen, denne gang i Muchaen, 
der for tredie gang i træk gik på stræk. Han 
nåede 193. 

De nærmeste konkurrenter, flyvestation 
Karup, var klar lørdag, men er desværre 
begrænsede til indenrigs flyvning - mon ikke 
tiden snart er moden til at hæve det gamle 
forbud, i hvert fald for flyvninger i NATO
området? De udnyttede dog mulighederne 
på bedste måde, ved at Svend Ravn i K7 og 
P. J. Ma,dsen i Olympia fløj en privat ha
stighedskonkurrence til Skrydstrup, som 
Ravn vandt med 94 mod Madsens 73 km/t. 

Med 116 km/t Alborg-Vandel 
I den stærke blæst var det givetvis et vejr 

til at røre ved hastighedsrekorderne i lige 
linie. Vagn P. Jensen (V AP) på FNS Al-
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borg bestemte sig for 100 km rekorden ved 
at vælge Vandel, knap 160 km borte, som 
mål. Det var en tur, hvor man virkelig 
kunne se Rhonsegler'en spadsere, og V AP 
landede i Vandel efter 1 t 21 m, hvilket gi
ver ca. 116 km/t, mens Jens Ove Pedersens 
gamle rekorder var på 99.5. Desværre kom 
flyet ikke tidsnok hjem til at kunne bruges 
søndag. 

Til CeIJe med Libelle 
Niels Sejstrup var klar over, at landet var 

for lille til ham, så han gik over til >fjen
den««, Aviator, som han også er medlem af, 
og hvis fly ikke kender til grænser som andet 
end noget, der skal passeres. For Sejstrup 
var det naturligvis 500 km diamanten med 
hvad dertil kunne følge af rekorder, der var 
det lokkende mål. Han startede kl. 1104 og 
landede 1815 ca. 14 km SØ for Celle, hvil
ket syntes at være lige over 500 kin, men så 
tæt ved, at der måtte være stor spænding 
for diamantens skyld. Sådanne distancer ud
regnes som storcirkelbue. Det giver som re
gel lidt kortere distancer, end når man 
måler på kort, hvad adskillige med ubehag 
har bemærket. 

Om turen fortæller Sejstrup: 
>Lørdag morgen den 28. april oprandt 

med eminent strækvejr: Nordlig vind, 25 
knob, en dybblå himmel smukt dekoreret 
med lovende udseende cu, heroppe nordpå 
en enkelt ottendedel tjavser, længere sydpå 
øgende til 4/8. smuktvejrs-cu. så jeg beslut
tede mig for et 500 km-forsøg, og udskrev 
Biickeburg WSW for Hannover som mål. 

Efter en hurtig klargøring af spil og 4 
svævefly var vi henad 11 tiden klar til start, 
men måtte vente på en GCA-landing i et 
kvarters tid. Endelig kl. godt elleve blev det 
min tur til start. Naturligvis gik spillet her
under istå, så jeg kun opnåede ca. 180 m 
højde, men heldigvis lå der en 2 m boble 
parat til afgang, og hurtigt var jeg på vej 
sydover. Det stod hurtigt klart, at det virke
lig var >alle tiders« vejr til stræk-flyvning. 
Uden det mindste besvær nåedes grænsen på 
knap 2 timer. Det var svæveflyvning på luk
susklasse. 

Syd for grænsen så vejret imidlertid ikke 
slet så godt ud. Der var næsten helt lukket 
af nogle gevaldige kombinerede regn- og 
snebyger, så jeg måtte lægge mig i hvilestil
ling en times tid. Derefter klarede det lang
somt op igen fra østkysten ind mod midten 
af landet, og næste etape gik til Schleswig, 
hvor jeg atter måtte vente i en halv times 
tid på opklaring forude på kursen. Skybasen, 
der over det sydlige Jylland havde hævet 
sig til 2000 m, begyndte atter at falde, men 
næste etape, som forte til Hamburg, forløb 
også uden besvær. 

Her nede over marsken var der kun et par 
enkelte forrevne cu med ringe stig under, 
men en tysk K .8 viste vej til en smule løft, 
og i mellemtiden havde der dannet sig en 
ret god sky nede over Liineburg, hvorfor jeg 
hurtigt forlod det dårlige område. Nu var 
det imidlertid som om opklaringen gik istå 
nede mod sydvest, og efter dagens sidste 
boble over U elzen til 1900 m gik det ud på 
sidste glid i retning mod sydvest, da jeg 
under ingen omstændigheder ønskede at 

stifte nærmere bekendtskab med det nær
liggende jerntæppe. Efter at have gledet 
mellem 50 og 60 km, indhentede jeg det 
dårlige vejr, og selvom der endnu var 700-
800 m højde tilbage, besluttede jeg at lande 
fremfor at fortsætte ind i en lav skybase, 
regn og dårligt sigt. 

Landingen fandt sted i den sydlige ud
kant af en lille landsby, Langlingen, og ved 
hjælp af de sædvanlige tililende blev flyet 
skilt ad og anbragt i den tætved boende 
landbetjents baghave, og jeg selv blev an
bragt i samme betjents lænestol til et måltid 
mad og derefter den lange ventetid til om 
morgenen, da transportholdet ankom. 

Da jeg kun medførte et kort i målestok 
1 : 1000000 hvorpå den øverste halvdel af 
Jylland manglede, kunne jeg ikke på stedet 
afgøre, om de 500 km var hjemme eller ej , 
men efter hjemkomsten (ved midnatstid 
søndag aften) udmåftes distancen til 504 km 
og man trak ligesom vejret lidt mere befriet. 

Sej. 

Men Aviator har jo flere fly . Imidlertid 
var der vrøvl med spillet, så kostbare timer 
gik tabt. Formanden, Verner Pedersen, kom 
først af sted kl. 1232 i en Ka-8, men fik dog 
guld-distancen ved at nå ca. 315 km ned til 
Dorpling uden dog at nå klubbens faste 308 
km-mål Jevenstedt. Og P. V. Franzen i sin 
genopstandne Ka-8 OY-EUX kom først af 
sted 1423 og stoppede i Skrydstrup efter 
212 km. 

Sølv, guld, diamant & rekord 
Hjemhentningsorganisationen er af stor 

betydning på sådanne dage, men klappede 
så godt, at også søndagen kunne bruges. 
Svend Westergård i Rhonsegleren ville til 
Hannover og nåede grænsen på 2 ½ time, 
men kunne så se, at der var en masse af 
regn længere sydpå, hvorfor han afbrød og 
returnerede til Skrydstrup. Da man her ikke 
ville tro, at skybasis lå i 2600 m, indbød han 
>Dragos« til selv at prøve i segler'en. Han 
gjorde det og blev overbevist. 

Henning Kjærgård Hansen afgik kl. 1051 
i Ka-8 med Jevenstedt som mål og landede 
der kl. 1513, hvilken flyvning indbragte ham 
sølvhøjden, en guld-distance, en diamant
betingelse samt en rekord over 300 km lige 
bane, hvorved vi endelig fik aflivet K. A . 
Rasmussens gamle præstation på 51 km/t 
fra 1950. Hennings hastighed var ca. 72 
km/t. Den bliver antagelig også lokal rekord 
over 200 km. Desuden fløj Jorgen Næsgård 
253 km i Ka-8 til Kruså, mens Jacob Soren
sen fløj 118 km i EUX til Herning. 

Mandag morgen hjalp Sejstrup med nogle 
af sine kammerater fra flyvestationen tre 
Aviatorfolk af sted, idet de fik en chance 
med et slæbefly. Aldrig er tre fly blevet 
samlet og klargjort så hurtigt - under Sej
strups sagkyndige kommando gik det som 
på transportbånd. 

Ib Braes ville med den nu svagere vind 
prøve ud-og-hjem rekorden ved en flyvning 
Vandel-retur. Han nåede også Vandel og et 
godt stykke hjem, men i Hobro-området slap 
det op. Han blev der et par timer, men det 
blev ikke bedre nordpå, og han måtte lande 
efter 269 km ialt ved Hvilsom. 

( 
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P. V . Franzen afgik i Aviators ene Ka-8, 
da hans egen ikke var kommet hjem fra 
Herning, og han gennemførte Jevenstedt
ruten denne gang, hvilket gav ham 5-timers
prøven til sølv, samt guld- og diamantbetin
gelse. 

Og 'Jørgen Molgård kom 100 km ned til 
Ry pr. Ka-8 og fik sin sølvdistance. 

Hermed havde Aviator over 2100 points 
på sine 5 bedste flyvninger efter på tre dage 
at have præsteret over 2500 km. 

Også sjællænderne rullede sig ud 
På Sjælland var der også gode betingel

ser og blev udført en del pæne flyvninger, 
omend ingen slap bort fra Sjælland og øerne 
syd derfor. Jyllandsturen var i manges tan
ker, men vinden ikke dertil, og selv om man 
snuste ved Femern-ruten, var forholdene 
ikke ideelle hertil. Den stærke N-vind med
førte fare for at drive ind i østzonen, men 
iøvrigt var termikken ved Rødby dårlig. 

Birkerød kom for sent igang lørdag og fik 
ikke bid. 

Men søndag kom alle 7 fly i luften. 4 gik 
på stræk og spredte sig ud over de sydlige 
øer: Mucha'en med Harry Nielsen nåede 
denne gang knap Rødbyhavn; hvorimod 
Sven Loger i L-Spatz nåede målet Marielyst 
( 135 km), hvor ]ens Hansen gjorde ham 
selskab med Rhonbussarden, mens ]ohn 
Eriksen henlagde sin sølvdistance til Stege 
(110 km). Den dagen før indfløjne Ka-8 
fløj 4 t 10 lokalt under forsøg på 5-timers, 
mens Kranich'en også bidrog såvel til varig
hed som med Rhonlerchen til en lille fjern
synsudsendelse. 

Københavns Svæveflyveklubs flåde på den 
nærliggende Møllemosegård var p. gr. a . 
mangel på slæbefly ikke i luften lørdag, men 
afgik søndag. Formanden Borup landede dog 
Lehrmeister'en på klubbens skoleflyveplads 
ved Roskilde, Thorsted fløj Foka'en til Stevns 
(60 km), blev slæbt op derfra, koblede ved 
Havdrup og forsøgte at nå hjem mod vin
den, men måtte opgive ved Ballerup. 
Ka-8'en fik en tvivlsom sølvdistance til Køge. 

Onsdag søgte klubben revanche: Borup 
fløj 3 timer i Foka'en i forgæves forsøg på 
at tage mod Jylland, men vejret var ikke til 
det. Han landede nær Ringsted, mens M o
gens Dam skrabede sig 120 km på uangiven 
brudt bane sammen under en 6 t Lehrmei
stertur. Alice Grum-Schwensen nåede på sit 
første stræk målet på Lolland og fik sølv
distancen samt dansk rekord i målflyvning 
for kvinder. 

692 KM SYDPÅ I USA 
Cowboy sætter ny dansk rekord i fri 

distance under angreb på 'Verdensrekorden. 
En flyvning til på 600 km 

SAMMEN med de mange meldinger om 
sidste april-weekends danske flyvninger 

indløb et tykt brev fra Harald W ermuth 
]ensen med et sammenklæbet kort så stort, 
at gulvet måtte tages i brug for at studere 
hans flyvning, der var foretaget palmesøn
dag og gik fra hans flyveplads ved Chicago 
i Illinois ned langs grænsen mellem Illinois 
og Indiana, over Kentucky til Hohenwalde i 
Tennessee, knap 700 kilometer. 

At vor 1000--km-artikel i sidste nummer 
var aktuel, viser Cowboy's ledsagende brev, 
skrevet >Ovre i Staterne, påskemorgen«: 

>Som jeg har truet med i flere år, er jeg 
nu gået igang med at træne til den her 1000 
km flyvning, jeg har gået og snakket om. 
Min ide har været, at det kunne Jade sig 
gøre mellem 1. april og 1. juni. Den 10. 
april havde vi på ny sne på jorden, men 
det forsvandt igen i løbet af dagen, og den 
14. var jeg i luften for første gang i år, ca. 
2½ time. 

Den næste morgen havde vi en 30 km/t 

I Havdrup søgte Paul G. ]orgensen at 
træne til Dahlemer-Binz ved en 100 km tre
kant på >herregårdsbanen<. Man skulle ikke 
tro, det var vejr hertil i blæsten, men på 
knap 4 t nåede han det dog næsten - der 
manglede kun 6 km. Fint gjort i en Ka-8. 
Desuden var der nogle kortere stræk og 
nogle varigheder - mandag en forgæves 
femtimer på 4.40. 

Ringsted lavede en sølvdistance lørdag og 
søndag. 

Fra Kålundborg fløj Ejvind Nielsen med 
en elev til Stege i Lehrmeister. Frank Svend
strup og 'Jørgen Nissen fløj i Polyt III 
til Gedser (130 km), hvortil også Dan 
Bennike kom frem i Baby, mens M. Birke
holm med en anden Baby nåede Nykøbing 
Falster. Hjemme i København stod Rhon
segler-holdet og pudsede på deres modifi
cerede planforkant! 

Skybasis nede over Sjælland havde denne 
dag været op til ca. 1800 meter. 

vind fra nord med termik kl. 8 om morge
nen. Selvfølgelig var der nogle nævenyttige 
medlemmer, som havde bestemt, at det lige 
var dagen ttil at male slæbemaskinen, og 
den stod der og gloede uden propel. Heldig
vis kom der en anden maskine, og jeg kom 
af sted kl. 10. 

Første 400 km dårlige ... 
De første 400 km var dårlige med sky

basen i 1200- 1500 m og ikke over 2 m/sek 
stig, men sent på eftermiddagen nede over 
Kentucky kom jeg op at hænge over nogle 
skygader, hvor jeg kunne flyve 130 km/t 
air-speed - det bliver ca. 160 km/t ground
speed - på kurs. Kl. 1730 kom jeg ind over 
den forste by, jeg havde set i tre kvarter, 
og da terrænet så meget uvenligt ud frem
over, bestemte jeg mig til at gå ned der, 
trods det at jeg stadig havde 1200 m og 
lidt stig. 

Jeg tror ikke, jeg kunne have klaret 150 
km mere, som jeg skulle for at have nået 
verdensrekorden; men jeg tror, den havde 
været sikker, hvis jeg kunne have startet 
kl. 8. Selv de 1000 km, for så havde jeg 
nået det gode vejr sydpå to timer før. Sik
ken en gang lir. 

Om torsdagen den 19. april prøvede jeg 
igen, men vejret var meget dårligere, og jeg 
nåede kun lige 600 km til Sandy Hook i 
East Kentucky, det er lidt sydvest for Hun
tington i West Virginia. 

Skandale, det ikke er gjort før 
Det lyder af et par lange flyvninger, og 

det er det også, hvis man lever under de 
geografiske og politiske forhold, som man 
gør i Europa. Men her er det nærmest en 
skandale, at det ikke er gjort for længe 
siden. Mine to flyvninger var ikke særligt 
fremragende udført. Det var mere et spørgs
mål om at bestemme sig til at tage afsted, 
når vejret så nogenlunde ud, og en eller 
anden dag vil det lykkes. 

Bvæveflyverldeta formand, Kaj V. Pedersen, hJælper Kpbenhavna Svæveflyveklubs formand, Gustav Borup, 
der er ved at lægge sig ind i Foka'en fpr den fprste flyvning med dette Nordens fineste svævefly. 

Selvfølgelig er der mange ting, som spil
ler ind, ud over bare det at flyve. For jeg 
foler, at masser af svæveflyvere kan gøre det. 
Men da vi jo alle mere eller mindre skal 
arbejde for føden og afdrag på hus og bil, 
kan vi jo ikke bare blæse det hele et stykke 
og flyve, indtil vi ender på fattiggården. 
Yderligere skal man også være så heldig at 
bo et sted, hvor de geografiske forhold er 
til stede og have slæbemaskine og pilot til 
rådighed, og så passe sin daglige dont, me
dens man venter på, at vejret skal komme. 

Og så skal man jo også hentes hjem igen, 
og det kan jeg ikke lide at tænke på til en 
krone literen, det lyder bedre med 30 cent 
pr. gallon. 

Og så er det altså også meget nemmere, 
når ens kone kikker ud af vinduet om mor
genen og siger: >Ka' du så se at komme af
sted.c Og det varer jo to dage, inden hun 
ser mig igen, ja på sidste ttur tog jeg nu 
airlinen hjem fra Cincinnati, mens bror 
Svend kørte resten af vejen alene. 

Jeg regner med, at det er en ny danmarks
rekord, men lad os nu lige se, om vi ikke 
kan lave den bedre. Jeg kunne godt lide, at 
Danmark skulle have en verdensrekord. Den 
første flyvning har amerikanerne regnet ud 
ttil 700 km, men jeg får den nærmere til 
695, men det spiller jo nu ingen rolle.« 

137 



Doldkapflyvnings
JDodeller 

Leif 0. Mortensen, Aviator i Aalborg, 
som ved netop at have vundet Win
dy-konkurrencen har bevist at være 
en af vore bedste holdkapflyvning,s
folk, giver her gode råd: 

HOLDKAPFL YVNINGSMODELLERNE 
er efterhånden ved at vinde frem her

hjemme, men vi mangler dog en del i at 
være på siden af de fleste andre lande. Her
på kan der sikkert først rådes bod, når end
nu flere begynder at flyve holdkapflyvning. 
Og vel at mærke for alvor - og ikke som en 
slags tidsfordriv mellem andre linestyrings
fonner. Men det må også være muligt at 
skabe interesse for dette, da det jo er en 
meget spændende og krævende sport. Sam
tidig trækker holdkapflyvninger jo tilskue
re, så man herigennem kan skabe større in
teresse for modelflyvning i almindelighed. 

For at sætte folk igang med at bygge en 
holdkapflyvningsmodel, har jeg lavet hos
stående skitse, så man ud fra den kan se, 
hvad man modelmæssigt bør tilstræbe. 

Vi skal se på, hvilken motor man skal 
vælge. Jeg bruger selv en Enya 15D mark 
I, men Oliver Tiger og Rivers Silver Streak 
er nok de bedst egnede. I det hele taget 
kommer det mere an på, hvordan man be
handler sin motor, for det viser sig, at de 
fleste nye 2,5 cm motorer er så kraftige, at 
det kan lade sig gøre at bruge dem. Som 
propel kan anbefales en Power Prop 7 X 8" 
eller 7 X 9", dog skal man ikke lade sig stille 
tilfreds med dem, som de er, men prøve at 
forbedre på dem. 

Brændstoffet er det meget svært at sige 
noget om, men hvis man begynder med en 
blanding på 50 % petroleum, 25 % æther, 
21-23 % olie og 2-4 % nitrat eller nitrit, så 
kan man efterhånden finde frem til den 
blanding, der passer bedst for ens motor. 
Vejret har jo også meget stor betydning for 
brændstoffets sammensætning. 

Den, der har tænkt sig at gå ind for hold
kapflyvning, vil jeg foreslå at anskaffe en 
magnesium pan, som har den fordel, at det . 
er nemmere at få motoren til at gå jævnt, 
og samtidig køler en sådan pan. Herhjemme 
er en pan, lavet af Kjell Rosenlund, i han
delen. Det kræver et stort arbejde at lave 
den til, men det kan betale sig. Man må 
tilstræbe, at pan'en ikke kommer til at veje 
mere end 65 g. Rosenlunds egen vejer 51 g. 
Tankens form og placering er vigtig. Den 
skal indrettes således, at den tømmes fuld
stændig, og det uden at motoren kører 
ujævnt. Overkanten af tanken må ikke ligge 
højere end hullet i karburatoren. Til under
stellet kan med fordel bruges dural, og hjul
diameteren skal være 40- 50 mm. 

Opbygning 

Til opbygning af kroppen er 3 mm balsa 
tilstrækkeligt. En ting man skal huske på, 
er, at kroppen skal have et tværsnit ved ka
binen på mindst 39 kvadratcentimeter. Pla
net kan man lave massivt, men det har da 
den skavank, at det revner fra kroppen, da 
det ikke er elastisk nok, så en opbygning af 
2 mm balsa vil nok være at foretrække. 
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Målskitsa af holdkap• 
flyvningsmodel. 

Haleplan og finne skal laves af hård 3 
mm balsa. 

For at gøre modellen solid, skal den be
klædes med japanpapir eller silke. 

Styretøjet skal der gøres noget ud af. Der 
må overhovedet ingen modstand være mod 
linernes bevægelse. Til trekant og horn vil 
jeg tilråde at bruge det lille Veco sæt. 

Modellens vægt må under ingen omstæn-

Llnestyringskongressen l Alborg 
Den 8. april blev der i Ålborg afholdt et 

møde mellem vore linestyringsfolk, for at 
man i ro og mag kunne diskutere nogle af 
linestyringens problemer, deriblandt de re
gelspørgsmål, som repræsentantskabsmødet 
havde videregivet til nærmere behandling. 
Mødet havde dog ikke samlet så stort til
slutning, som man kunne håbe. Der var 22 
deltagere, hvoraf kun en fra øerne. 

Kaj R. Hansen gav gode råd om kunst
flyvning, bl. a. oplæring af begyndere, på 
hvilket punkt Ego,i Briks Madsen supple
rede ham med den ide, at man ved hjælp af 
et paprør, der efterhllnden forkortes, skal 
begrænse begynderens rorudslag, idet pap
røret anbringes på hans arm. 

Ole Bisgdrd Christensen tog sig af hold
kapflyvningen, suppleret af Kjeld Frimand 
Jensen - de to eksperter var ikke enige på 
alle punkter, men det er jo et gammelt ord, 
at de lærde er uenige. 

Frimand tog sig iøvrigt af hastighedsmo
dellerne og fremviste en model, der vakte en 
vis opmærksomhed. 

Under eventuelt blev der fremsat ønske om 
undervisning af dommerne i kunstflyvning 
før DM, ligesom man gerne ville flyve uoffi
cielt i luftkamp. Rekordreglerne blev ændret 
som omtalt andetsteds. 

Der var mange guldkorn på mødet, som 
fandt sted i en saglig og venskabelig ånd -
og de, der blev hjemme, gik glip af meget 
godt. 

Svensk deltagelse i nordsjællandsk 
stævne 

Den 15. april holdt Termik i Hillerød 
sammen med Gentofte og Hurricane i Holte 
en konkurrence på Rødbjerggårds marker 
i Freerslev, hvor der var stor svensk del
tagelse. Der ankom inlt 50 modelflyvere, 
hvoraf 30 fra Skåne, men det hårde vejr 
nedskar deltagerantallet til 26, hvoraf 17 
svenskere. De danske deltagere ønskede ty
deligvis at spare deres modeller til DM. 

Mange modeller fløj bort i kombinationen 
af blæst og termik, men de blev alle fundet 
igen. At svenskerne dominerede, ses klart af 
resultaterne: 

A2-bcg.: Asbjorn Korno 398, Leif Persson 
313. 

A-2-eksp.: Bertil Persson 489, Knut An
derson 424. 

digheder komme over 525 g. Holder man 
vægten nede og sørger for en ordentlig over
flade på modellen, skulle den let kunne kla
re 34- 35 omgange på en tank. Den maksi
male hastighhed vil ligge omkring 160 km/ 
tim, men af hensyn til brændstoføkonomien 
må man nok hellere indstille sig på at flyve 
120- 140 km/tim med færre mellemlandin
ger. 

08: Tomas Johansson 690, Jo Åkeson 
630. 

D 1 : H. Myrhagen 535, Thomas Koster 
(Hillerød)) 364. 

D: Fl. D. Kristensen 53 sek ( eneste del
tager). 

Windy pokalkonkurrencen 
blev afholdt den 29. april på Valby Fælled 
i et koldt og blæsende vejr, som hindrede de 
helt store resultater. Windy havde i år ind
budt svenskerne til at deltage, men kun en 
mand fulgte opfordringen til at komme. Det 
var vor gamle ven Rolf H agcl, som deltog i 
hastighedsklassen, hvor han fik noteret tre 
fejlstarter ! Dette skal dog ikke tages som 
udtryk for, nt vi er svenskerne overlegne på 
linestyringens område, for linestyringsinter
essen pil. den anden side sundet er hoved
sageligt koneentreret omkring Stockholm, 
hvorimod der så at sige ikke flyves linesty
ring i Skåne. 

AMA-reglerne havde premiere i kunstflyv
ning, hvor tre mand opnåede over 1600 
points i de to indledende runder. Det var 
Kaj Ha11,scn, Haderslev, Leif 0. Mortensen, 
Alborg, og Preben Jensen, Næstved, der pla
cerede sig i nævnte rækkefølge med hen
holdsvis 2252, 1053 og 1941 points efter fi
naleflyvningen. 

Ilastighed vandtes af Jerry Andersen, Ål
borg, med 148,7 km/tim foran Kjeld Fri
mand fra værtsklubben med 137,4 km/tim. 
Der anvendtes standard-brændstof. 

Leif 0. Mortensen og Wemer Siggdrd, 
\Vin~, nåede igennem til finalen i holdkap
flyvning. Førstnævnte vandt med 7 min. 
24,2 sek. mod Siggll.rds 8,24,5. 

Arrangementet blev på udmærket måde 
forestået af den nye distriktsleder for 1. di
strikt Dennis Nordal Jacobsen. 

Ændringer i Modelflyve
bestemmelseme 

Oml. 

Foruden de ændringer, der er offentlig
gjort i FLYV nr. 5, træder følgende regler 
straks i kraft: 
I M-1-2 ændres rekordtabellen, således at der 

i gruppe H kan sættes rekord under "ti" 
(varighed) med startmetode "j" (jord
start). 

I F-5-1 indføres nyt punkt j: 
j. Rekord i gmppe H: Der kan opstil-

I 
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Bulukin har i mange år været fast mand 
på det norske landshold med gasmotormo
deller, og sit første store resultat opnåede 
han, da han i 1960 var med i den berømte 
omflyvning ved VM'et i Cranfield. Ved denne 
lejlighed fløj han først 5 max'er og derefter 
i omflyvningen 2 mnx'er + 147 sek., hvilket 
gav ham en placering som nr. 9. 

Modellen han dengang benyttede var Djan
go", og med den samme model - med små 
ændringer - vandt han i marts måned i år 
den nordiske landskamp. 

I sidste nummer af FLYV bragte vi et 
billede af modellen, og denne gang bringer vi 
tegningen, som er udarbejdet således, at pro
filerne fremtræder i fuld størrelse. 

Helhedsindtrykket af modellen er, at ho-

les tidsrekorder i gruppe H, forudsat de 
i F-4-15 og F-4-16 givne regler overhol
des. Rekorder kan kun opstilles i forbin
delse med deltagelse i en officiel konkur
rence, og kun såfremt det pågældende løb 
gennemføres af samtlige tre hold. Ved en 
officiel konkurrence forstås en konkur
rence, der er optaget i KDA's modelflyve
kalender. 

Samtidig ændres det gamle punkt j til 
punkt k. 
Desuden tilføjes i punkt h (hastigheds
rekord) : 

,,. . . ligesom rekorder i gruppe F kun 
kan opstilles i forbindelse med deltagelse 
i officielle konkurrencer. Ved en officiel 
konkurrence forstås en konkurrence, der 
er optaget i KDA's modelflyvekalender." 

I M-1-5 punkt p (midlertidigt tillæg) ændres 
0.8 ccm til 0.85 ccm. 

vedvægten er lagt på at skabe en model med 
en så lille luftmodstand som muligt. Dette 
er først og fremmest opnået ved delvis ind
kapsling af motoren, ved brug af spinner 
samt en meget lav pylon. 

Planet er opbygget som en meget stiv kon
struktion. De viste afkrydsninger er af 2X3 
mm balsalister og torsionsnæsen af 2 mm 
balsa. Forkanten er af fyr, de øvrige lister 
af balsa. Planet er delbart, og samlingen er 
udført på en noget utradionel måde, idet 
tungerne består af et bundt ikke sammen
limede 0,8 krydsfinerlasker gennem pylonen 
og ind i kanaler i begge planhalvdele. Disse 
tunger er meget elastiske i længderetningen, 
mens de er meget stive overfor påvirkninger 
i lodret retning. 

Kroppen er bygget som kassekrop over 4 
stk. 6X6 balsalister. Siderne er af 2 mm 
balsa og top og bund af 3 mm balsa. Pylo
nens kerne er af 2,5 mm krydsfiner med 
5 mm balsa på hver side, som igen er be
klædt med 2 mm finer. 

Haleplanet er opbygget normalt med fast
bygget finne. Alle lister er balsa. Haleplan 
og finne er beklædt med papir og planet 
med silke. 

Motor. Bulukin anvender tre forskellige 
motorer i sine modeller, nemlig Super Tigre 
G.20, David Andersson og Oliver Tiger. Mo
toren er monteret med stående cylinder på 
lOXlO mm egetræsbjælker belagt med 2 mm 
aluminium. Propelbeskytteren er af 2 mm 
pianotråd og syet fast til forreste spant, som 
ligeledes af af aluminium. Tanken er en 30 " 
ccm tryktank for gløderørsmotoren, mens den 
er en almindelig 20 ccm tank ved dieselmo
torerne. Propellen er 7X4" til gløderør og 
8 X 4" til diesel. 

0 
C) 
'I() 

Vægtfordeling. Plan 225 g, haleplan og 
finne 30 g, krop med motor og timer 505 g, 
hvilket giver en totalvæg på 760 g. 

Trim. Modellen stiger i en ret flad højre
spiral, ligesom glidningen foregår til højre. 
Dette trim opnås ved wash in i højre inder
plan og ved hjælp af en kurveklap i under
finnen. 

MM. 

SIDSTE NYT: 
De nye danmarksmestre kåret i Esbjerg 

DM i Esbjerg blev ikke begunstiget af 
samme fine vejr som ifjor, men blev dog gen
nemført med følgende resultater, som vi skal 
kommentere nærmere i næste nummer: 
A 2: Finn Frederiksen (105) . 636 sek. 
C 3: Kjeld Kongsberg (105) .. 802 sek. 
D 1 : Finn Mortensen (208) . . 643 sek. 
F 1: Jerry Andersen (403) .. 144 km/t 
G: Kaj R. Hansen (623) . .4895 p. 
H : Per Hasling/Frimand 

K 1: 
K 3: 
Skala: 
Hold: 
A2-beg.: 
G-beg.: 
½D: 

(130) ............ 6 m 7.4 s. 
Poul Miinsberg (227) .. 450 p. 
Jan Hackhe (133) .... 1319 p. 
Ib Weiste (1331 ..... , 1~ 
Kbhvn.s Modelflyvekl ... 2130 p. 
Jens Kampmann (532) .. 411 sek. 
Alb. Svensson (130) .... 3172 p. 
Sten Agner (105) ...... 549 sek. 
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SE DEN PA FLYVEMESSEN .. ... 

SMARAGD 
CP 3 01 S 

~ 

ET SIKKERT VALG FOR EN FLYVEKLUB 

~ 
DÆKKER ETHVERT BEHOV 

~ 
ENESTÅENDE KOMBINATION AF REJSE

SKOLE- SLÆBE- OG KUNSTFL Y 

~ 
ELEGANTE LINIER. SMUKKE FARVER 

SMARAGD CP 301 S 

ESBJERG AERO SERVICE 
ESBJERG LUFTHAVN TLF. 051-25552 

K D A's genera I fors a m I in g 
I ;lutningen af sin årsberetning på aero

klubbens generalforsamling torsdag den 
26. april udto.lte formanden, lrs. Børge 
Moltlcc-Lcth en varm tak til den afgående 
genernlsekretær, kapta jn John Foltman11, 
som blev stærkt hyldet o.f forsamlingen. Kap
tajn Foltmann måtte på talerstolen og tak
ke for bifaldet. Han udtalte, at hun i sine 
god t. 12 år som generalsekretær havde søgt 
ut få KDA til ut rnkse sig stor og stærk i 
befolkningens og myndighedernes bevidsthed. 
.,Der er stadig noget, der hedder flyvesugen," 
sagde han, ,.og vi må til stadighed arbejde 
på ut gøre Danmark til en luftfurende na
tion ved at stå skulder ved skulder om den
ne opgave." 

Formanden havde på forskellige punkter 
suppleret den del uf årsberetningen, der 
var offentliggjort i FLYV's aprilnummer. 
Om benyttelsen uf luftrnmmet udtalte hun, 
ut der i det forløbne år var indført forskel
lige yderligere ændringer i ,·ort luftrums 
inddeling ved oprettelse af nye luftveje, tra
fikzoner og fnreområder. l\Iens luftfartsmyn
dighederne på undre vigtige områder synes 
at leve op til trafikministerens tilsagn i fol
ketinget om at tage de implicerede parter 
med på råd i sager af interesse, er der til
syneladende stadig en vis modvilje til stede, 
når det gælder lnftrumsproblemer, der må
ske er de allervigtigste. 

KDA's lovudvalg har beskæftiget sig en 
del med dette problem og håber - om for
nødent gennem ministeriet - ut nå frem til 
en ordning, hvorefter vore synspunkter kom
mer med ind i billedet på et tilstrækkelig 
tidligt tidspunkt. 

Ligeledes kritiserede han tendensen - til at 
indføre urimelige forbud mod flyvning i de 
lokale politivedtægter. Han håbede, at det 
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gennem FA.I nu ville lykkes at få luftrums-
11roblemcrne behandlet effektivt også på in
ternationalt plan, bl. u. gennem FA.I's nye 
Bureau for Genernl Aviation. l\'.Ien en sådan 
organisation koster penge og vil ikke gøre 
vore ukonomiske problemer mindre. 

Sluttelig oplyste hnn, at hovedbestyrelsen 
ved generalsekretærens afgang havde haft 
en drøftelse uf IIDA's organisation, og ut 
der var nedsat et 1111\-ng til at overveje even
tuele ændringer i denne, hvorom der i be
kræftende fuld ville bli\"C fremsat forslug på 
næste års generalforsamling. Af summe 
grund havde man ikke straks ville besætte 
genero.lsekretærpostcn, men anmodet inge
niør P. W eisha11vt om som kontorchef at 
overtage kaptajn Foltmanns funktioner ind
til videre. 

Debat 0111 beretningen 
Varemægler E. Dy1·berg var utilfreds med 

motorflyverådets arbejdsresultater og mente, 
ut det havde koncentreret sig om forkerte 
opgaver. Han 1111\'clP snvnct en indsats fru 
rådets side, du. landingsøvelser blev forbudt 
i Skovlunde, og et initiativ i tide for en ny 
lærebog, ligesom h1111 mente rådet burde 
hjælpe klubberne med nt anskaffe nyt ma
teriel og ut organisere fælles assurance af 
flyene. 

l\Iotorflyver6.dets formand, ingeniør .Arne 
li:1·agels fandt, ut denne kritik burde være 
rejst ved motorflyvernes repræsentantskabs
mHde i Filskov. IInn oplyste, at rådets pro
gram bl. 11. baserede sig på de indkomne svar 
på de til certifikntindehaverne udsendte 
spørgeskemaer, der havde vist meget stor 
interesse for ting som nutVFRflyvning og 
instrumentflyvning, som hr. Dyrberg ikke 
mente var vigtige. Skovlunde havde været 
overordentligt intensivt behandlet i hoved-

bestyrelsen, men det var en sug, der henhørte 
under Skovlunde-konsortiet, og iuvrigt havde 
man ikke modtnget nogen henvendelse fra 
Sportsflyveklubben om assistance. IInn bad 
medlemmerne komme til rådet med deres øn
sker. 

Lrs. l\foltke-Lcth fandt også, nt Filskov 
havde været det rette forum, og hnn udtalte, 
ut motorflyverne ligesom model- og svævefly
verne selv måtte finde ud uf, hvilke opgaver 
der skulle løses og i givet fuld komme til 
hovedbestyrelsen med dem. !øvrigt ville man 
se på disse forhold i omorgunisutionsudvul
get. 

Efter at beretningen var godkendt, gav 
kassereren, civilingeniør Leif Prytz en over
sigt over årsregnskabet. 

Advokat Q1mrtntJl håbede, ut organisnti
onsændringerne medførte, nt organisationen 
ville blive billigere. Hun fandt det forkert, 
at motorflyverepræsentantskabet i Filskov 
havde vedtaget en yderligere forhøjelse o.f 
motorflyvernes kontingenter og henstillede 
til hovedbestyrelsen at følge Sportsflyvcklub
bens protest herimod og a1111111lerc forhøjelsen. 

Formanden udtalte, ut hovedbestyrelsen 
ikke ha,·de opfordret til denne forhøjelse, 
men taget den til efterretning som en ved
tagelse på repræsentantskabsmødet. Klub
bens protest, der først var indløbet summe 
dug, ville bliYe drøftet på næste møde. 

Efter endnu nogle bemærkninger blev regn
skabet godkendt og bestyrelsen meddelt de
charge. 

Kontingentet fastsattes uændret til 20 kr. 
for personlige juniormedemmer og 40 kr. for 
personlige seniormedlemmer for 1003. Der 
var ikke indkommet forslug til behandling. 
Til hovedbestyrelsen gen valgtes lrs. l\fol tke
Leth, direktør Einar Dessait og direktør Pe
ter Petersen, ligesom re1•isorerne, kontorchef 
Sv . .Abel Hansen og statsautoriseret revisor 
J~er II. Irersen blev genvagt. l\Ied et leve 
for aeroklubben kunne dirigenten, lrs. S. A.. 
l'istisen derpå hæve generalforsamlingen. 
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J. Foltmann og J. Florant: Flyvning. 
Stig Vendelkærs Forlag 196L 128 s., 26 ill. 
Pris 12,50 kr. lmt., 15,50 indb. 

I de seneste danske bøger om flyvning i 
almindelighed har der kun været lidt eller 
intet om flyvningens historie. Det er der til 
gengæld i den nyeste af slagsen, uden at det 
derfor er blevet en ren historisk skildring. 

I en sil lille bog kan man naturligvis ikke 
fil alt med, men det er lykkedes forfatterne 
at U en utrolig bunke facts og enkeltheder 
med pil de 128 sider. Det forhindrer dog 
ikke, at bogen enkelte steder gt'!.r lidt for 
hurtigt frem, for andre steder at fordybe 
sig i ret uvæsentlige detailler. 

Trods de mange oplysninger er det be
stemt ikke nogen tør og kedelig bog; tvært
imod er det en af de ret sjældne kombina
tioner af saglighed og letlæselighed, og selv
om forlaget betegner den som en ungdoms
bog, knn den uden skade læses ogsil af de 
ældre aldersklasser. H. K. 

Air Tooring Golde 
A.ir Touring Guide Europe 1962, redigeret 
af Robert Pooley. 186 sider, kr. 13,50 porto
frit tilsendt fra KDA. (Ikke-medlemmer kr. 
15.00). 

Efter nogle ilrs pause har Royal .A.ero 
Club i England genoptaget udsendelsen af 
sin lille, populære Air Touring Guide for 
Europa. Bogen giver først og fremmest i 
meget enkel og koncentreret form de vig
tigste opysninger om flyvepladser i Europa. 
Hertil kommer for hvert land lidt om det 
kontrollerede luftrum, som man dog aht. de 
ustandselige rettelser har undladt at gll. nær
mere ind pil ( det samme gælder frekvenser, 
der ikke er medtaget), samt lidt om takster, 
toldlufthavne etc. 

l\Iens en sil.dan bog naturligvis ikke er-

statter de store Route Manuals etc., giver 
den især privatflyveren en god hjælp i form 
af flyvepladsopysninger, og da' den er billig 
og ikke fylder meget, bør den høre med til 
flyets udstyr pil flyverejser rundt om i Eu
ropa. 

Cross-Coontry Flying 
Martin Caidin : Oross-Oountry Flying. 

Dutton, New York 1061. 153 sider, ill. Pris 
4.95 dollars. 

Forfatteren, der har en lang række flyve
bøger bag sig, foretog i sommeren 1960 med 
en fotograf en 88.000 km flyvning gennem 
48 af de forenede stater med det formill at 
samle billeder og stof til en bog om USA. 
Nærværende bog er et biprodukt, som dels 
beretter flyvemæssige indtryk fra den lange 
tur, men især er at betragte som en meget 
underholdende vejledning for privatflyvere, 
der vil ud at flyve mere end lokal flyvning. 
Caidin er privatflyver uden instrumentbevis. 
Han har samlet sig erfaring, er indstillet pil 
moderne og tidssvarende udnyttelse af sit fly 
(Debonair) og dets omfattende udstyr, og 
med meget sund fornuft lader han en masse 
gode og fornuftige råd gll. videre ,til læserne, 
der - selv om de flyver i Europa - vil 
kunne lære en masse af det. ,,. 

W. S. Barry. The La11g1iagc of A.viation. 
Chatto & Windus, London 1962. 197 sider, 
ilL pris kr. 16,50. - Tilsendt fra H. Hirsch
sprungs forlag. 

Bogen er et led i BBC's udsendelsesrække 
"English by Radio", og sammen med den 
kan man købe tre grammofonplader og der
igennem høre eksempler fra bogen. 

Emnerne er fortrinsvis hentet fra trafik
flyvningens verden og giver ikke alene op
lysning om fly, motorer og radio og naviga
tionshjælpemidler, men også om trafikflyve
problemer, billetbestilling, hvad der siges i 
lufthavnene og ombord i kabinen, samt i 
cockpittet under start, flyvning og landing. 

Det er en slags kombineret air education 
og sprogundervisning i luftfartens termi
nologi, som det i høj grad mil være i luft-

fartsselskabernes interesse at se meget ud
bredt, fordi den kun kan øge passagerernes 
forståelse og tillid. 

Pladerne giver bl. a. eksempler pi'!. cock
pit-drill i Viscount og Comet samt pil radio
korrespondance. Hele sættet koster 128 kr. 

Vil USA gå over til metersystemet 
I december-nummeret bragte vi et indlæg 

fra grosserer 0hr. Fahrner, hvori der blev 
slået til lyd for total indførelse af engelske 
mt'!.l indenfor flyvningen. Vi opfordrede læ
serne til at fremkomme med deres mening om 
spørgsmil.let, men det er der ilbenbart ingen, 
der har følt trang til - endnu. Imidlertid 
har direktøren for Lockheed ~fissile & Space 
Company udtalt, at efter hans mening burde 
USA snarest indføre t;le metriske system ! Han 
var godt klar over, at der ville være mange 
overgangsvanskeligheder, men forandringen 
var bydende nødvendig af nationale sikker
hedsgrunde, sil.vel militære som økonomiske. 
,,I øjeblikket fremstiller USA vll.bensystemer, 
hvortil der ikke kan fremskaffes selv de 
enkleste reservedele i de lande, hvori de skal 
anvendes. Fortsat brug af det engelske mt'!.le
system vil medføre tab af exportordrer, idet 
dette system er en lammende salgshindring 
for de amerikanske firmaer, der handler på 
verdensmarkedet". 

Indien og Japan en nu gået over til det 
metriske system, hvorefter USA, England 
og de fleste Commonwealthlande er de ene
ste, der holder fast ved et system, der er 
baseret på "tre smil bygkorn". Selv England, 
der ønsker at slutte sig til det europæiske 
fællesmarked, hvor metersystemet er ene
rildende, har erklæret sig indforstået med at 
gll. over til metersystemet, men kun hvis 
USA ogsll. gør det. Mr. Jones sluttede: 
"Principielt er afstanden en meter ikke spor 
bedre end en yard. Yarden er endda baseret 
pil afstanden mellem en af kong Henry's 
fingre og den kongelige næsetip. Men den 
store fordel ved meteren er, at den bygger 
pi'!. 10-tal-systemet som alle andre enheder 
i det metriske system". 



MORAVA L200 

præsentere 
Luftfarto1et for den som il-ke vil 

være bunde t af luftruternes fart

planer 

Luftfartøjet for den som vil fl yv e , 

når det passer og lande, hvor 

det p3.sser 

Luftfartøjet t il behagel ige og sikre 

reiser over hele ve rden. 

Nem at manovrere, flyvefart 280 km ,t, 

stigeho1de 6.600 m, rækkevidde 1 700 

km, brændstofforbrug 27 I pr. 100 km. 

2 Walter motorer M 337 med kom

pressor og direkte brændstofindsprojt

ning. Tankene anbr:igt på v1ngen. 

Pl,1ds til: 

piict 

4 passagerer med b,gage 

OMN IPOL. 11, Washingtonova, PRAHA 1, Tjekkoslo·,ak ,et. 
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Eneforhandling af 

PIPER 
FLYVEMASKINER 

FLY-RADIO 

Cl~"'F<>ESEI 

~"•~-r•<>ftl 
Dl"• ES•<>ftl 
Den gamle Benzingård, 
Kastrup Lufthavn . Tlf. 50 93 45 
Flyvepladsen Sønderborg, 
Tlf. 2 2177 

HANS KOFOED 

DANSKE MILITÆRFLY 
gennem SO år 

Flyvevåbnets flytyper fra starten i 

1912 indtil nutidens overlydsjagere 

76 sider med mange illustrationer. Pris kr. 11,00 
Kan bestilles i boghandelen eller fra 

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

JODEL 
AMBASSADE UR 

kommer også til Flyvemessen på Skovlunde 

SCAN-FLY A/4 
PIiestræde 48 • København K 

BYen 3503 

r 

... 
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FYENS FL YVEKLUBS JUBILÆUMSRALL Y 
Selv om vejret hindrede en del i at komme frem, blev det dog et hyggeligt 

rally med et udmærket flyvestævne 

D ANMARKS ældste flyveklub, Fyens Fly
veklub, fylder i år 35 år og har mani

festeret dette ved et internationalt rally og 
et flyvestævne i weekend'en 12.- 14. maj, 
idet arrangementet blev foretaget af klubben 
i forbindelse med den lokale rundskuedag. 
Såvel rally som flyvestævne blev en succes, 
omend desværre ikke i økonomisk henseende. 
Men klubben slap ikke for de nervepirrende 
usikkerhedsmomenter, vi så ofte oplever. 

Det var selvfølgelig først og fremmest vejr
guderne, der selv i den skønne maj måned 
kan finde på at sætte det hele på spil. Da 
FLYV lidt før kl. 12 om lørdagen landede 
på Beldringe, blev vi parkeret som nr. 1, og 
efter det lave vejr, vi havde haft fra Skov
lunde, frygtede vi det værste. Flere afbud 
var da også allerede modtaget, men snart 
efter begyndte gæsterne trods vejret at ind
find sig. Af 3 7 fly nåede dog kun 21 frem 
(2 af 7 franske, de 2 tilmeldte engelske, 
8 af 14 tyske, 2 af 3 svenske og 7 af 10 
danske, mens et enligt hollandsk ikke kom) . 

Det blev til et rigt udvalg af typer fra en 
gammel åben Klemm 35 og en tysk (svensk
bygget) Biicker Bestmann og til moderne 
typer med en tysk Cessna 320 Skyknight som 
flagskib. Jodel var repræsenteret med en 
tyskbygget D llA, en danskbygget D 112, 
et par Ambassadeur og en Mousquetaire fra 
England. Der var Wassmer Wa 40 Super IV, 
Cessna 170B, 172B og 175A, Klemm 107C 
og Bolkow 207, Piper Tripacer, Morane
Saulnier Super-Rallye, Smaragd, KZ IIT 
og KZ III. Om søndagen, hvor der på et 
vist tidspunkt var over 50 fly i Beldringe, 
blev typeudvalget endnu større. 

Nogle kom pr. bil, deriblandt flere danske 
samt Hugo Erickson, der med sin kone kørte 
1300 km fra Østersund for at va::re i Odense 
et døgn . 

Sonny Hellberg fra Svenska Fallakllrmsldubben gpr 
klar til alt andet udspring fra Falok'1 Aeromaoohl• 

Lookheed &O, 

Thyregod vandt ankomstkonkurrencen 
1 Der var arrangeret en lille ankomstkon

kurrence til af konkurrenceledelsen opgivne 
tidspunkter fra kl. 1100 til 17 50, og forbav
sende mange kom frem tæt på tiden og 
landede derefter til mærke. Harald Thyregod 
fra Ølgod var tilsagt som nr. sidst, og åben
bart efter det gamle ord >-- de sidste skulle 
blive de første « gik han hen og vandt i sin 
gode gamle KZ IIT med kun 18 strafpoints, 
tæt fulgt af Lothar Zobel i Jodel D 1 lA fra 
Liibeck med 20 points og af franskmanden 
Michel J'ernaux i WA 40 med 32. 

Ved ankomsten fik man en fin frokost
pakke og en øl, inden turen i klubmedlem
mernes biler gik til Odenses bedste hoteller. 
Lørdag aften blev tilbragt i den hyggelige 
Sortebro Kro i den gamle landsby, og stem
ningen blev hurtig tårnhøj. En af klubbens 
stiftere, tandlæge Kjær, der var blandt vore 
privatflyve-pionerer i tyverne, var hæders
gæst. 

Søndag morgen var regnen heldigvis op
hørt og loftet havde hævet sig en del. Mens 
de udenlandske gæster så Odenses seværdig
heder og tulipanparken i Langesø, blev der 
gjort klar til flyvestævnet i Beldringe. Vej
ret blev stadig bedre, så godt at frokostpak
ken kunne nydes i fri luft i læ af en hangar, 
og om eftermiddagen var der både sol, til
strækkeligt højt til loftet og tilpas svag vind 
til, at faldskærmsudspringene kunne gennem
føres. 

Desværre kom bedringen for sent til at få 
publikum frem i tide. 4 300 gik gennem tæl
leapparaterne, men endnu flere sad enten 
fast i trafikkaos'et på vejene eller fandt fri
pladser i omegnen. 

• 

Flyvestævnet 

Opvisningen varede to timer og blev på 
udmærket måde ledet af flyveleder 7. 0. 
Jensen. Efter at Finn Skjoldborg fra Esbjerg 
Aero Service var startet i Smaragd'en med 
Åge Dyhr Thomsen i Jaskolka'en på slæb, 
var der præsentationsflyvning af selvbyggede 
fly - malermester Børge Jensen fra Rungsted 
i Jodel D.112, fulgt af tre søde odenseanske 
Druine Turbulent'er i muntre farver: AML 
ført af Robert Rasmussen, AMC af H. Nis
sen og AMJ af C. E. Zacho. 

Så startede Harald Thyregod, mens Dyhr 
Thomsen begyndte sit velkendte kunstflyv
ningsprogram i Jaskolka'en, som han iøvrigt 
har solgt til Sverige og snart skulle aflevere. 
Også drejet under rygflyvning fik vi med. 

Efter at to af Falcks Flyvetjenestes fly, 
Aero Commander'en ført af 0. Christensen 
og Aeromacchi-Lockheed 60 ført af Blæsild 
var startet med hver sin faldskærmsspringer, 
var det Thyregods tur til at lave kunstflyv
ning med motoren spruttende af og til som 
følge af rygflyvning. 

Så sprang lederen af Svenska Fallskiirms
klubben, Sonny Hellberg, med en 35 fods 
canadisk faldskærm og Ove Elvin med en 

28 fods Irvin, hvor en bane var fjernet for 
at øge styreevnen. Den ene landede i mål
området, den anden lige uden for begræns
ningen. 

Mens Dyhr denne gang i Smaragden ( der 
er kunstflyvningsgodkendt i modsætning til 
hans egen Emeraude) steg mod sin højde, 
demonstrerede piloterne K. Kjær, F. K. An
dersen og H. K. Brams med vand og pudder 
landbrugsflyvning i Malmosfly's tre Piper 
Cub, og så gik Dyhr i spind i Smaragden 
og fortsatte med et kunstflyvningsprogram, 
der endte med fingeret motorstop og mærke
landing med standset propel. 

Flyvevåbnet medvirkede både med sin 
teltudstilling og med fem Chipmunk fra 
Avnø, der under ledelse af flyverløjtnant B. 
M. Petersen gav et fint formationsflyvnings
program, afsluttet med kunstflyvning ved 
formationsføreren. Kaptajn Dolleris var 
speaker under dette nummer, mens ingeniør 
P. Weishaupt ellers varetog dette job. 

Og som afslutning sprang de to svenske 
sportsspringere påny efter at have ompakket 
deres skærme. Hellberg landede efter for
sinket udløsning flot foran publikum, mens 
Elven efter et langt fald fra 1500 m udløste 
og var ved at drive ind over publikum, 
hvorfor han styrede modsat vej og landede 
på den anden side af dem. Vi håber senere 
at kunne komme tilbage til den svenske 
faldskærmsklub, der nu har over 200 med
lemmer - det er måske også på tide, at vi 
Danmark tager fat på faldskærmssport som 
det sidste af de 4 nordiske lande. 

• 
Rallyets festlige afslutning 

Næsten 100 mennesker deltog i festban
ketten søndag aften i restaurant Skoven. 
Her blev præmierne uddelt, og Fyens Flyve
klubs formand, ingeniør A. Korsgård bragte 
en tak til såvel gæster som de talrige med
virkende. I sin tak for flyvevåbnets med
virken udtalte han, at det nu var på tide, 
at flyvevåbnet også kom med jetfly til op
visninger, som man gør i alle andre lande. 
> Vi betaler jo også skat på Fyn, og vi sy
nes vi har en vis ret til at se, hvad vi får for 
vore penge.« 

Blandt de øvrige talere var bl. a. forman
den for den tyske aeroklubs motorflyveråd, 
Wilhelm Sachsenberg, der påpegede betyd
ningen af et snævrere internationalt sam
arbejde for at fastslå General Aviations ret
tigheder i luftrummet, og som iøvrigt håbede 
på stor deltagelse ved rallyet i Baden-Baden 
i juli (ved hurtig tilmelding kan det lige 
nås endnu!). 

Og mandag morgen fløj man hver til sit, 
forsynet med en kurv med gode fynske kuli
nariske produkter. 

Jo, det var et rally, der tjener Fyens Flyve
klub til al ære, ikke mindst den fire mands 
festkomite, der trak hovedparten af læsset, 
nemlig Binderkrantz, Fjord Chrirtensen, 
Holst oir Zacho. 
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INDBINDING AF FLYV 
10,50 kr. pr. bind. 

l irgange kan indbindes i eet bind far samme pris. 
Ved indsendelsen bades anført, om bladet ønskes 
Indbundet med eller uden omslag. 
Indbindingen er det sikaldte strlpblnd. der består 
af faste papsider med solid limning I ryggen og 
pltrykt rygtltel. 

FLYVs FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN 

VESTERBROGADE 60 - KØBENHAVN V. 

KZ-111 KØBES 
Kontant tilbud med alle op
lysninger til billet mrk. 61 
modt.FLYV, Vesterbrogade 60, 

Kø ben havn V. 

Stabil ung mand 
20 år, med A-certlflkat (68 timer, KZ III, 
KZ VII, Piper Colt), søger job I forbln• 
delse med flyvning og/eller beslægtet 
virksomhed. 
Prima referencer. Billet mrk. 62 modt. 
FLYV, Vesterbrogade 60, København V. 

JODEL D 112 
2•personers fly sælges. 

Svend Christensen, Skive. 
Tlf. 1090. 

FORLANG R A Z O R B A C K 
Glasfiberbeklædning til Deres fly 
Anvendes af 8 amerikanske alrlines og 
det amerikanske luftvåben. 
Godkendt af luftfartsdirektoratet 

SE DET PA OY-AFL. 
DELTA TRADING CO. Herlevgårdsvej 2 Herlev 

Flyvnlngens ForsikrInger - Alle ForsikrInger 

A. JESSEN & CO.s Eftf. 
Assurandører 

N. Thomsen Otto Thomsen 

VESTERPORT 

Mlnerva 1112 

• • • 

Lufflartforsikringer 
af enhver art 

overtages af 

Dansk Pool 
for Lufflartforsikring 

.Mlnerva 1841 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes af et
hvert forsikringsselskab, der er tilknyt
tet poolen, samt af SAS's billetkontorer. 

[CHAMPION] 

M 

14-4 

Champion tændrør på lager 

til alle gængse Continental og Lycoming motorer. 

Se vor stand på 

Den Internationale Flyvemesse 

i Skovlunde 

Generalagent for Aircraft-tændrør i Danmark 

SCANAVIATION 
KØBENHAVNSLUFTHAVN. DRAGØR 

TELEFON DR 910• 

l 



.NYT UDE OG . =l•i~•~• 8 
Kastrup-gæster I april 

1/4 LN-BNR, Super Rallye, C. Bødtker 
fra Oslo. - 2/4 OH-VKN, Convair 440, 
Kar-Air. - 4/4 C-130, 70462, USAF, 32'..! 
nd Air Division. - 5/4 VC-47D, 0-49338, 
USAF. - 6/4 VC-47D, 0-51125, USAF. 
D-GABA, Apache, Battenfeld Maschinen
fabrik. - 7 /4 D-IDIM, Queen Air, F. 
Krupp. D-ENOC, Bonanza, Fa. Struever 
fra Hamburg. Swissair ankom på ruten med 
deres sidste nye Caravelle, HB-ICT (bygge
nr. 122). SE-CYI, Cessna 1720, Parfum 
Lombard fra Malmo. 

8/4 OH-VKB, DC-3, Kar-Air. C-54E, 0-
49040, USAF, 322nd. Air Division. - 4/4 
ankom Finnair på ruten med deres sidste 
nye Caravelle, OH-LED (bygge-nr. 116). 
SE-CAY, Tri-Pacer fra Hallands Aero. XF 
799, Pembroke, RAF. G-AGJV, DC-3, Der
by Airways. - 10/4 N 4442 P, Apache, Isis 
Aviation. SE-CNP, Cessna 182B, Hiilsing
borgs Litografiska AB. N 936 B, Queen Air, 
Atlantic Aviation. - 11/4 brugte BEA en 
Vanguard, G-APEM, på ruten i stedet for 
Comet C-121A, 0-80615, USAF. C-47, 
K-681 fra det danske luftvåben og en R 5 
D-3, 50875, USNavy. - 12/4 N 49529, 
DC-4 fra Icelandair, men endnu i de tid
ligere Northwest Airlines farver; flyet an
kom for at få et eftersyn hos SAS. SE-CNR, 
Cessna 210, Solberg Flyg AB fra Malmii. 
82062, Beaver, USArmy. - 13/4 og i de 
kommende ti dage havde United Arab Air
lines næsten daglige flyvninger til Kastrup 
med FN-soldatter, og de blev fløjet med sel
skabets to sidste nye Comet 4 C'er, SU
AMV og AMW. OY-AFV, Cessna 172 C, 
Grum-Schwensen. 1-VILL, Cessna 140, G. 
Orgallo. C-117, 0-52548 og C-54 D, 0-72618, 
USAF. - 14/4 D-ILSO, Queen Air, Tero
son Werke. 1-DIMP, DC-6B, Societa Aerea 
Mediterranea-charter. 

16/4 G-ANPH, Dove, Atlantis Air. -
17/4 BEA-Vanguard, G-APEJ, i stedet for 
Comet. - 18/4 blev SAS-Coronadoen SE
DAY, ,,Adils Viking", indsat på Rom-ruten. 
OY-EAW, Apache, Isis (101) A.viation (ex
N-4442 P). G-ALCU, Dove, Woods of Col
chester. OY-ACW, Piper Caribbean, Ejvind 
Dyrberg (ex-G-ARHO). C-130, 50016 og 
C-47, 0-348255, USAF. - 19/4 OH-CSO, 
Cessna 170 B, A. og E. Vainikainen fra Hel
sinki. - 20/4 G-AGHJ, DC-3, Autair. SE
CER, Tri-Pacer, R. Lindholm fra Solna. 
21/4 SE-CEL, Tri-Pacer fra SAS-flygklub
ben i Stockholm. 

BEA benyttede igen en Vanguard, G
APEU, på ruten 22/4. - G.AMME, Ge
mini, R. Sandever. Japan Air Lines ankom 
på ruten som normalt med DC-8, men det 
var med deres sidste nye, en Turbofan 
DC-8, .TA-8007. C-130, 70454, USAF, 322nd 
Air Division. - 23/4 fik Nordair deres 
fjerde DC-6, OY-AOD, ,,Nordbaggen" (ex
N 90719). G-ARRP, Piper Cherokee, Dis
patch Motor Co., blev det første besøg af en 
Cherokee. SE-DAZ, ,,Ring Viking", Convnir 
1)90, påmalet langs kroppen : Thai Airways 
International in co-operation with Scnndi
navian Airlines System og med THAI på 
halen. - 24/4 HB-IBA, DC-6B, Swissnir. 
S-885, Sikorsky S-55 fra det danske luft
våben og XK 670, Comet 2, RAF, var en 
VIP-transport som blev modtaget af et 
dansk militærorkester. - 25/4 landede Phi
lips fra Holland med deres sidste nye forret
ningsfly, en Fokker F-27 Friendship, PH
LIP, med undervingstanke. VC-47D, 
0-77204, USAF. KN 645, C-47, RAF, var 
en VIP-transport. - 26/4 G-ALDG, Her
mes, Silver City. - 27/4 C-47, 0-51116, 
USAF. LN-BNL, Colt, Norrønafly fra Oslo. 
HB-AMM, Learstar fra firmaet 3M. C-47 D, 
0-50940, USAF og en fantastisk flot blank
poleret C-!18 A, 33298, USAF Logistics 

Command, var en VIP-transport. - 28/4 
OH-JOB, Jodel Ambnssndeur, Flying Club 
Cosmos fra Helsinki. N 46 K, Fnirchild 
F-27, Koppers Company Ine. 

29/4 SE-CTI, Cessna 172 A fra orebro 
Flygklubb. SE-CCK, Convnir 340, Linjeflyg 
(ex-PP-YRC), ankom for at blive ombygget 
fra 340 til 440 af SAS. G-ANEG, DC-3, 
Executive Air Transport. Coronadoen SE
DAY havde skeflyvning; den er nu malet 
lige modsat af DAZ, med SAS på halen og 
SAS in co-operation with Thai langs krop
pen. 30/4 LN-TSA, Cessna 310, Thor Sol
berg Aviation A/S. 

Alonette klar til levering 
De danske søofficerer, der skal flyve Sø

værnets Alouette III helikoptere, er nu rejst 
til Sud Aviation for typeomskoling og 
hjemflyvning af helikopterne. Den første for
ventes at ankomme i nærmeste fremtid. 

Tnborgfondet giver bidrag til VM 
I anledning af 89-årsdngen for stiftelsen af 

Tuborg Bryggerier, den 13. maj, fandt Tu
borgfondets årlige uddeling sted. Fondets be
styrelse har siden uddelingen ifjor bevilget 
en samlet sum af 845.950 kr. til anvendelse i 
overensstemmelse med fondets fundatsmæs
sige opgaver, som er at virke for samfunds
gavnlige formål, særlig til atøtte for dansk 
erhvervsliv. Siden 1932 har fondet ialt be
vilget over 9 mill. kr. 

Blandt bevillingerne var 3.000 kr. til KDA, 
svæveflyverådet, som støt te til klubbens del
tagelse i verdensmesterskaberne i svæveflyv
ning i Argentina i februar 1963. 

Lindbergh-prlsen til Niels Sejstrup 
Pressens Luftfartsmedarbejdere har til

delt Niels Sejstrup Lindbergh-prisen for 
1962. Den er på 2.500 kr. og er givet Sej
strup for hans mangeårige indsats på svæve
flyvesportens område samt med henblik på 
hans deltagelse i VM i Argentina næste år. 

Luftfartspokalen til Hedall 
Pressens Luftfartsmedarbejdere og Konge

lig Dansk Aeroklub har tildelt luftkaptajn 
Age Hedall Hansen, der for nylig fejrede 25 
års jubilæum som trafikflyver, Luftfartspo
kalen for 1961. Den er tidligere tildelt afdøde 

statsminister H. C. Hansen, fabrikant Mads 
Clausen og havnechef Leo Sørensen. 

Rallynyt 
Som meddelt i KDA's rallymeddelelse ur. 

2 til motorflyveklubberne er der indkommet 
nærmere oplysninger om forskellige rallyer. 
For nogle af disse er tilmeldingsfristen siden 
udløbet, men det skulle endnu være muligt 
med en forsinket tilmelding til det store 
rally, den tyske aeroklub afholder i Bnden
Baden 6.--8. juli. 

Og der er endnu et par uger, inden fristen 
slutter for Mercator-Rally Antwerpen-Duis
burg, et fælles belgisk-tysk foretagende den 
20.- 21. juli. Rallyet afholdes i anledning af 
450-årsdagen for kartografen Gerhard Mer
cators fødsel og Flugvereiu Niederrhein 
Duisburgs 50-års-jubilæum. Man skal an
komme til Antwerpen om eftermiddagen den 
20., hvor man modtages af Royal Antwerp
Avintion-Club, og søndag foretages en navi
gationstur over Ruhrområdet til Duisburg. 
Mandag går det atter hjemad. 

Flyveulykken i Grønland 
Lordag den 12. maj forulykkede en af 

Eastern Provincial A.irways Catalina-fly ved 
landing ved Godthåb, hvorved 15 passagerer 
omkom, mens 3 passagerer og den 3 mands 
besætning blev reddet. Årsagen til ulykken 
var ved redaktionens slutning ikke endelig 
klarlagt, men det ser ud til, at luftfartøjets 
bund på en eller anden måde er blevet revet 
op under landingen på vandet. 

Willie Wnlff død 
En af lufttrafikkens pionerer, billedhug

geren Willie Wulff, døde den 15. april, 81 
år gammel. Det var Wulff, der i 1918 tog 
initiativ til at starte Det Dnnska Luftfarts
selskab, som han var administrerrnde direk
tør for indtil 1927, og han vnr ligeledes med
stifter af IATA i Hang i 1918. Ved KDA's 
50-års-jubilæum fik han overrakt KDA.'s 
gyldne plakette. 

Peter Petersen forlader SAS 
Direktør Peter Petersen, der netop var ud

nævnt til direktør for SAS Invest, har op
sagt sin stilling i SAS for at overtage en 
stilling som direktør i kulbranchen. 

MIR.AGE SOM BOMBER OG JAGER 

Mlrage IV bomberen, der er udviklet af Mlrage III Jageren, ligner denne så meget, at man ofte Ikke bliver 
klar over for1kallen I atprrel1e, der lmldlertld klart fremgår af dette fotografi. 
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-*-KONGELIG DANSK AEROKLUB 
(DET KGL. DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB) 

Østerbrogade 40, Kebenham 0. 
Telefoner: ØBro 29 og {ang. model- og 
svæveflyvning) ØBro U9. 
Postkonto: 256.80. 
Telegrarnadr_, AEroclub. 
Kontor og bibliotek er åben mandag til fredag 
fra kl. 9--16. 
Formand: Landsretssagfører B. Moltke-Leth. 

MOTOBFLYVEBADBT 
Formand: Ingeniør Arne W. Kragels. 

SV .ÆVEFL YVEBADET 
Formand: Ingeniør Kaj V, Pcdenen. 

MODELFLYVEBADET 
Formand: Bankass, Ole_ Meyer Larsen. 

DANSKE FLYVERE 
Formand: Generalmajor H. Pagh. 
Generalsekretær: Direktør August Jensen. 
Dansk Pool for Luftfartforsikring, 
Østergade 24, tlf. Mlnerva 1841. 

Nye medarbejdere i generalsekretariatet 
I stedet for fru A. Weiss, der hnr ønsket 

nt trække sig tilbnge, hnr KDA pil. sit kontor 
ansnt fru A. Steen Christensen. 

Endvidere er frn 15. maj nnsnt hr. Johan
nes 17 estergaard, der efterhll.nden skulle kun
ne nflnste ingeniør Weishnupt pil. forskellige 
faglige omrll.der. Vestergll.rd linr tidligere 
været beskæftiget med flyvekontroltjeneste i 
flyvevåbnet og kommer fra SAS' trnfiknfde
ling. Hnn hnr A-certifiknt. 

Nye personlige medlemmer: 
Pilot Hans Erik Clii-istensen. 
Direktør Go,ltfred Christiansen. 
Kromnnd Chr. Østergaard. 

Runde fødselsdage: 
Slagtermester Sigvald Larsen, Bnnevænget 

3, Knstrup, 50 lir den 13. juni. 
Biogrnfejer Ejvind Nielsen, Ny Kino, Ka

lundborg, 50 lir den 23. juni. 
Ekspedient Hugo IIolm, Strnndbygnde 67, 

Esbjerg, 60 lir den 27. juni. 
Direktør Svend Ila111111icr, Københavns 

Lufthavn, 50 lir den 28. juni. 

Nye bøger i biblioteket: 
Air Touring Guide Europe 1062. 
Der Bmidesverband der Deutschen Luft- und 

Ra1imfalwtind1istrie. 
Handboek van de Koninklijke Nederlandse 

Vereniging voor L1tcht-vaart 1962. 
A. H. Birch & A. E. Brnmson : Flight 

Briefing for Pilots. 
Bruce Robertson: United States Army and 

Air Force Fighters 1916-1961. 

Hvem kan indkvartere en 
udenlandsk kadet 'l 

I næste måned løber udvekslingen af unge 
flyveinteresserede med USA, Canadn og den
ne gnng Tyrkiet pli.ny nf stnbelen. Et hold 
heldige unge KDA-medlemmer rejser pli. en 
eventyrlig ferie ud i ,·erden, og vi sknl ,til 
gengæld vise vore gæster Dnnmnrk og dnnsk 
gæstfrihed. 

Flere klubber ude i landet har givet til
sagn om at \'ære ,•ærter, men det kniber med 
værter under opholdet i hovedstndsomrll.det. 
Det drejer sig om dngene 10.- 23. juli samt 
2.- 9. august. 

Vil De i et eller helst begge af disse tids
rum være vært for en ung flyvekadet fra de 
pli.gældende lunde, bedes De snarest henvende 
Dem til IillA. 
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Billigere svæveflyveskole I år 
Efter at svæveflyvefondet har afhændet 

sit materiel, overdrages li.rets svæveflyve
skole pil. Vandel i ll.r til Vejle Svæveflyve
klub. Den finder sted fru 22. juli til 5. au
gust og gælder som hidtil blide begyndere og 
viderekomne. Der flyves med Bergfalke, Ba
by og Muchu Standard, og Erik Toft, Børge 
Christia,isen m. fl. vil instruere. Da klubben 
gennem skolen regner med yderligere at kun
ne forbedre udnyttelsen af sit materiel, har 
man kunnet nedsætte priserne i forhold til 
de foregående lir, sil.ledes som det fremgår af 
skoleprogrammet, der i begyndelsen af maj 
blev udsendt til klubberne og iøvrigt kan 
rekvireres fra KDA. 

Ligesom de foregående lir er der ogsll. lej
lighed for klubberne til at deltage i skolen 
med egne fly, dog kun for højere svæveflyv
ning. Flyvevåbnet hnr atter stillet sil.vel fly
vepinds som sturtmntcriel ,til rådighed. 

Som lejrchef hnr svæveflyverll.det udpeget 
selveste dunmnrksmestcren Niels Sejstr-1ip til 
at fungere. 

KALENDER 
3/6 Norske flyvevll.bens 50-ll.rs-stævne. 
3/6 Flyvestævne i Kulmur (Sverige). 

30/5-10/6 Light Avintion Show i Cannes. 
1/6-11/6 Int. Flyvemesse i Skovlunde. 

17/0 Flyvevåbnets 50-ll.rs jubilæum. 
17/6 Flyvestævne i ,Tønkøping. 
0/7 Flyvestævne i Ljungbyhed. 
2/9 Flygvapnets 50-ll.rs-stævne 

( Malmsliitt). 
3-9/9 Furnborough-udstilling. 

Motorflyvning 
30/5-11/6 Div. konkurrencer (Cannes). 
2-3/6 Int. rally i La Baule (Fr.) 
3/6 Tour Aerien de Lombnrdie, 
2-4/6 Int. rally i Frejus St.Ruphnel. 

0-10/6 Coupe Chnllenge Mndume Juf

0-11/6 
16-17/6 
16-17/6 
17-10/6 
22-24/6 
23-24/6 
23-24/6 
23-24/6 
30/6-1/7 

30/6-1/7 

4-8/7 
JS-15/7 
20-22/7 
21-22/7 
17-29/7 
20-21/7 

18/8 

feux-Tissot (Fr.) 
Privatflyvekongres (Liege, Belg.) 

Int. rally i .A.njou (Fr.). 
Int. rally i Aosta (It.). 
Int. rally i Porto (Portugal). 
Vestkystrally (Sverige). 
Rally i Snvoie (Frankrig). 
lnt. rally i Vichy (Fr.). 
Flyvedugskonk. (Ringsted). 

Int. rally pil. Sieilen, Pulermo 
(It.). 
Int. rally Bnsse-Normnndie, Flers 
(Fr.). 
lnt. rally i Baden-Baden (Tyskl). 
Int. rally i Puscura (It.). 
Mercutor-rally, Duisburg (Ty.). 
Dolomiter-rnlly, Trento (It.). 
VM i kunstflyvning (Budapest). 
lnt. forretnings- og turistfly-kon
kurrence i Oxford (Eng).). 
Kunstflyvningskonk., Coventry 
(Eng!.). 

6-9 Rally i Østrig. 
22-23/9 Oktoberfest-rally (Miinchen). 

Svæveflyvning 
21/7-4/8 Svæveflyveskole og træningslejr. 
31/10 Flyvedagskonkurrencerne slutter. 
1-2/12 Klublederkursus (København). 

Modelflyvning 
3/6 Aviators jubilumstævne, Alborg. 
9-17 /7 Sommerlejr. 
4--- 5/8 NM i linestyring (Helsinki). 

14---20/ 8 VM i radiostyring (Kenley, Eng-

26/8 
1-7/9 
0/9 

19-24/9 

23/9 
30/9 

7/10 
4/11 

31/12 

land). 
Høstkonkurrencer f. linestyrede. 
VM i linestyring (Kiev, USSR). 
Høstkonkurrencer f. fritflyvende. 
VM indendørs (Cardington, 
Engl.). 
Høstkonkurrencer f. radiostyrede. 
Danalimkonkurrencen (Odense). 
Moseslaget (København). 
Jyllandsslag (Århus). 
Årsrekordll.ret slutter. 

Også flyveklub på Samsø 
Det ser nu også ud til, at Samsø fll.r en 

flyveklub. Ved et møde sidst i april, hvor 
repræsentanter for Kalundborg Flyveklub 
assisterede, viste der sig betydelig interesse 
for at komme igang og for at fll. planerne om 
en flyveplads virkeliggjort. 

Alborg Flyveklub atter igang. 
Som bebudet i sidste nummer kom Ålborg 

Flyveklub pli. generulforsnmlingen den 2. mnj 
ud af sin mnngell.rige tornerosesøvn. Der 
meldte sig ca. 40 medlemmer og blev dannet 
en ny bestyrelse med flyvemekaniker E. B1tld
skov Hansen som formnnd, direktør Jørgen 
Holm som næstformand, prokurist Arvid 
Ilorn som kasserer, flyverløjtnant Vagn Jen
sen som sekretær samt nf repræsentant II. 
II. Bak Rasmussen, redaktionssekretær Erik 
Ra11del og skibsfører Sl!e11d Kristensen. Der 
var betydelig interesse for at anskaffe et fly 
i klubben, og fotohandler Jørgen Jensen, der 
allerede hnr nogle nf de nye medlemmer som 
elever, ville give undervisning pli. fordel
agtige vilkår. 

Den gamle bestyrelse vnr repræsenteret af 
landsretssagfører K. Ørum-Jensen og civil
ingeniør A. Brix-Pedersen, der aflngde re
kordkorte beretninger om virksomheden og 
regnsknbet i de forløbne 11 dvalell.r. Ørum 
Jensen oplyste, at klubben kun var opret
holdt pil. knptnjn Foltmanns rll.d og spådom 
om, at der en dng ville komme nye kræfter 
til og genoplive klubben. Denne dag var nu 
kommet. 

Pli. mødet blev der iøvrigt vist film og fly
veudstyr ved flyverløjtnant D. E. Johanne
sen, mens ingeniør Per lV eishaupt fra KDA 
gav en orientering om KDA og om privat
flyvningens udvikling efter krigen. 

• 
Stillingen i flyvedagskonkurrenceme 

Ved redaktionens slutning var stillingen: 
Varighed 
1. Birkerød .............. 15 t 03 m (6) 
2. Værløse .............. 12 t 11 ru (7) 
3. Silkeborg .............. 11 t 19 m (4) 

Distance 
1. Aviator ..... . 
2. Midtjydsk ... . 
3. Birkerød .•.... 
4. København ... . 
5. Karup ....... . 

Indiv-idtæl distance 

1720 km - 2116 p (5) 
1442 km - 1625 p (5) 

528 km - 595 p (4) 
466 km - 571 p (5) 
330 km - 509 p (3) 

1. P. V. Franzen .... 526 km - 683 p (2) 
2. N. Sejstrup ........ 504 km - 504 p (1) 
3. H. Kjærgård Hansen 318 km - 477 p (1) 
4. A. Dyhr Thomsen .. 434 km - 434 p (1) 
5. Ib Brues . .. . . .. . . . 269 km - 349 p (1) 
Hastighed 
1. FSN Ålborg ......... . 
2. Karup •............... 
3. Aviator ............. . 

229 points (2) 
184 points (2) 

87 point.s (1) 
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HVIS 
LEONARDO DA VINCI 

HAVDE 
LEVET 

I DAG-
ville han have nikket genkendende til den moderne helikopter. Allerede i begyndelsen af 1500-tallet eksperimenterede han 
med en maskine, der skulle give menneskene vinger. Selvfølgelig - kan man næsten sige - lykkedes hans eksperimenter 
ikke. Først da eksplosionsmotoren var konstrueret kom der skred i udviklingen. Fra første færd har ESSO været med til at 
hæve . flyvemaskinerne fra jorden. I de store laboratorier verden over arbejder videnskabsmændene intenst på at udvikle 
det brændstofj der skal bruges i motorerne til de flyvemaskiner, som skal sætte nye rekorder og bringe flyvningen endnu 
videre frem og op, 

AVIATION PRODUCTS 
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Boeing turbine-linere for 
Boeing familien af turbine-drevne rutemaskiner er bygget til 
med økonomisk fordel at betjene enhver rute fra nonstop trans
oceane linier på 8700 km til korte helikopter-hop. 

Medlemmerne af Boeing-familien er, som vist herover, fra 
øverst til nederst: Midde!- til langdistance 707-120B, den nye 
kortdistance 727, 707-320B Interkontinental, middeldistance 
maskinerne 720 og 720B og Boeing-Vertol 107 helikopteren. 
727 og alle B-modellerne er drevet af turbofan motorer. 

Luftfartsselskaber, der beflyver forskellige ruter, kan fra en en
kelt kilde anskaffe turbineudstyr, der imødekommer kravene 

707-120B 

720 

enhver rute fra 5 til 8700 km 
om speciel ydeevne og passager/last kapacitet til disse ruter. 
Fordelene, der er noget enestående for Boeing familien af jet
linere, er mange, deriblandt en betydelig besparelse gennem 
muligheden for udskiftning af komponenter og systemer med 
deraf følgende inventar- og reservedels-økonomi og nedsatte 
trænings- og vedligeholdelsesomkostninger. 

Men endnu vigtigere er det, at Boeing jetlinerne har demon
streret en enestående pålidelighed og passager-tække ved mere 
end 775.000.000 kilometers kommerciel flyvning. Disse er nogle 
af grundene til, at flere luftfartsselskaber har bestilt - og gen
bestilt - flere jetlinere end fra nogen anden flyvemaskinfabrik. 

IIOEINC 
EJVIND CHRISTENSEN, KØBENHAVN Y. 
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PÅLIDELIGE DÆK 
TIL VORE DAGES 
JET-MASKINER 

DER ER FLERE, DER STARTER OG LANDER PÅ GOODYEAR 
DÆK, HJUL OG BREMSER, END PÅ NOGET ANDET MÆRKE 
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KONGELIG DANSK AEROKLUB og DANSKE FLYVERE 
Nordens ældste og førende tidsskrift for flyvning 

Nr. 7 

Efter Messen 

OM København vil komme til at 
at gå ind i rækken af faste flyve

udstillinger sammen med Farnbo
rough, Paris, Hannover og andre, vil 
først tiden vise. Der er imidlertid 
gjort en lovende begyndelse med en 
udstilling, der var større end den 
første i Hannover, og belært af erfa
ringen har Sportsflyveklubbøn alle
rede nu offentliggjort, at næste messe 
vil finde sted i juni 1964. 

Mange fabrikker og andre udstil
lingsemner havde nemlig fået for kort 
varsel og kunne ikke indpasse Skov
lunde i deres øvrige program. Andre 
var vel skeptiske og ville se, hvordan 
det gik. 

Det var der for så vidt god grund 
til, som det var et yderst dristigt 
eksperiment at starte en udstilling 
af det format med standleje større 
end Hannovers og på højde med Le 
Bourgets. 

Man havde håbet at få de faste 
udgifter dækket gennem standløje, så 
tilskuerentreen var overskud, men det 
lykkedes ikke i denne omgang. Sports
flyveklubben løb imidlertid ingen ri
siko, da man havde allieret sig med 
et professionelt udstillingskontor, der 
påtog sig risikoen til gøngæld for 
klubmedlømmernes arbejdsindsats. 

Facit er vel øndnu ikke gjort op, 
men alt tyder på, at udstillingen ba
lancerer økonomisk, så ingen lider tab. 

Der ligger et stort arbejde fra 
klubmedlemmernes side bag messen, 
men resultatet må siges at være godt. 
Medlemstallet er bragt op på ·de ca. 
400, man indtil kontingentforhøjel
sen for nogle år siden lå på, flyvesko
len har en enorm tilstrømning af nye 
elever, og mange hundrede var på 
rundflyvning. 

Presseomtalen i månederne før og 
under selve messen var så stor og po
sitiv, at det vil gavne hele privat
flyvningen på langt sigt, og selv om 
forhandlerne kun solgte et enkelt fly 
under udstillingen, vil de kommende 
måneder antagelig vise, at flere kon
trakter modnes og realiseres. 

Juli 1962 35. årgang 

SKOVLUNDE-MESSEN 
LYKKEDES 

Over 20.000 mennesker besøgte den internationale flyvemesse, 
der bød på meget interessant for fagfolk og lægmænd. 

DA Sportsflyveklubben om eftermiddagen 
på Kristi himmelfartsdag samlede pres

sen for at præsentere den Internationale 
Flyvemesse på Skovlunde, var vejret ikke 
lovende, og ved åbningen fredag den 1. juni 
var det isnende koldt og blæsende, men 
med tegn til det bedre. Lørdag var god og 
søndag endnu bedre, og det blev udstillin
gens store publikumsdag med op mod en 
halv snes tusinde besøgende. 

Det var klubbens æresmedlem, kaptajn 
John Foltmann, der ved at sende et stort 
bundt balloner til vejrs åbnede udstillingen, 
efter at formanden, varemægler E. Dyrbørg, 
havde budt gæsterne velkommen. Mens de 
fleste fly havde manglet ved presseforevis
ningen, var de nu kommet til stede næsten 
allesammen. Resten fulgte snart, men der 
skete dog af og til ændringer som senere 
omtalt. 

Det lykkedes ikke at gennemføre så man
ge publikumsnumre som påtænkt, men flyve
våbnet viste dog sin Chipmunk-opvisning 
den første søndag og en helikopter-opvisning 
pinsedag. Kvindeligt Flyvekorps' tromme
orkester spillede adskillige gange, og der 
var daglige forestillinger i udstillingens bio
graf af flyvefilms. 

Mange af de udstillede fly blev hyppigt 
demonstreret, ikke mindst helikopterne, og 
der blev udført 586 rundflyvninger med 
over 1500 passagerer. Flyvepladsleder P. 
Sylvester-Nielsen noterede 2162 operationer 
på messens 10 dage, heraf 168 til andre 
flyvepladser, og der blev på 298 tankninger 
leveret 18.447 liter benzin. 

Ialt regner man med, at der var over 
20.000 betalende gæster, og ikke uvæsentligt 
for klubben var det, at der blev tegnet ca. 
65 nye medlemmer, hvoraf mange vil lære 
at flyve så snart som muligt. 

Over 100 medlemmer og gæster deltog i 
festbanketten på Nimb pinsedags aften, der 
på hyggelig vis markerede, at messens af
slutning nærmede sig. 

Så messe-komiteen bestående af de herrer 
Dyrberg, Holskov, Klinge (som fik ideen), 
Langkilde Larsen, Midtgård og Qvortrup, 
såvel som de mange andre af klubbens med
lemmer, der arbejdede energisk for at gøre 
eksperimentet til en succes, har al mulig 
grund til at være tilfreds. 

De udstillede fly 

A/S Commertas, der repræsenterede ver
dens førende fabrik på privatflyenes område, 
Cessna Aircraft Company, begrænsede sig 
til af de 13 modeller i jubilæumsflåden at 
vise den Cøssna Skylane, OY-AEU, som 
man kort forinden havde præsenteret i Ka
strup. 

Skylane er luksusudgaven eller skal vi 
sige prestige,udgaven af Cessna 182, og sal
get af disse dyrere typer slår i år salget af 
den ellers populæreste l 72'er i USA. 

Den væsentligste forskel fra tidligere års 
modeller er en ændret krop med 10 cm bre
dere kabine og bagrude. Man har elimineret 
midterkanalen og gjort gulvet mellem for
sæderne helt fladt, idet trim og benzinhane 
er flyttet frem på en konsol i midten under 
instrumentbrættet, mens flaps'ene er elek
trisk betjent. 

Motoren er en 230 hk Continental, fuld
vægten 1270 kg, største rækkevidde 1945 
km og største rejsehastighed 260 km/t. Pri
sen ab Kastrup er 146.600 'kr. i standard-
udgaven. · 

AEU, der er udført i hvidt med blå staf
fering, var et godt eksempel på den grun
digt gennemarbejdede amerikanske privat
og forretningsflyvemaskine. 

- Samtidig med Skylane havde Com
mertas iøvrigt i Kastrup præsenteret Cessna 
175 Skylark med 175 hk Continental-motor. 
Den er registreret OY - AEL og solgt til læge 
Leudesdorff, der skifter sin gamle Cessna 
17 5 ud med dette nye fly. Det har fuldt 
IFR-udstyr og Nav-o-matic autopilot. 

I løbet af juni regnede Commertas iøvrigt 
med at få den tomotorede Cessna 310G i 
sekssædet udførelse hjem til brug som taxa
fly i Transair. 

Skylane stod ikke permanent på standen 
i Skovlunde, men var til tider erstattet af 
en 1960-udgave af Cessna 210, SE-CPR 
(tidl. OY-AET), der er kommet tilbage fra 
Sverige. 

Danfoss Aviation Division, der nu har 
overtaget repræsentationen i Danmark for 
den anden store amerikanske fabrik, Piper, 
udstillede to af denne fabriks letteste og 

151 



populæreste typer, nemlig Pjper Colt, OY
ACS, og Piper Cherokee, SE,CUM. 

Af sine tidligere repræs\\ntationer har 
Danfoss kun beholdt Aerma\:chi Lockheed 
60, som man også repræsenterer i Norge og 
Finland, hvor markedet for en sådan type 
formentlig er større end i Danmark. 

I august ventes et eksemplar af Pipers 
største type, Aztec B, til Danmark, idet fa. 
brikken Lego System A/S i Billund lader 
sine egne piloter flyve dette nye fly hjem, 
samtidig med at fabrikkens nye flyveplads 
tages i brug. Hidtil har man rådet over en 
Apache sammen med Sønderjyllands Flyve
selskab, der nu overtager den helt og dispo
nerer over tre af denne type, som bliver 
mere og mere populær i Danmark. 

Deutscher Aeroexpress GmbH, Hamburg, 
udstillede den firesædede Bolkow 207 i to 
eksemplarer, nemlig den særdeles veludsty
rede D-EHUQ samt D-EBKY i smuk hvid/ 
rød udførelse, og desuden den interessante 
Bolkow Helitræner. 

Bolkow 207 er bekendt fra vor flyverap
port i majnummeret. Der er bygget op mod 
100 af dem. En lille tur med begge fly sam
let til Møllemosegård og landing på halv
delen af dens korte tværbane i ret svag vind 
gav endnu et indtryk af typens anvendelig
hed på små pladser. Desværre havde ingen 
af flyene slæbeanordning, for så havde vi 
også kunnet prøve dens egenskaber i den 
henseende, der skal være særdeles udmær
kede. 

Bolkow BO 102 Heli-Trainer har vi om
talt i september i fjor. Foruden at være et 
udmærket trækplaster på en udstilling er det 
utvivlsomt en nyttig og økonomisk trænings
maskine, som det var ganske morsomt at 
prøve. BO 102 er i og for sig en rigtig heli
kopter, men tøjret i et stativ, hvor man 
kan begrænse dens mulighed for at bevæge 
sig på forskellige måder. Den drives af en 
36 hk Ilo motor, der startes med en knap 
på det enkle instrumentbræt. Gashåndtaget 
sidder på helikoptervis på det håndtag, hvor
med man med venstre hånd betjener roto
rens kollektive stigning. Rotoren kobles ef
terhånden automatisk ind, og omdrejnings
viserens to visere ( for motor og rotor) sam
les under et. 

Når man når tallet 10, har man den for
nødne flyvehastighed, og når motoren iøv
rigt er varmet op, kan man :.flyve<. 

Man kan i begyndelsen koncentrere sig 
udelukkende om at koordinere omdrejnings
tallet ( der skal holdes konstant) og stignin
gen af rotoren. Så kan man frigøre højde
bevægelsen og starte, svæve og lande, og 
man kan få sidebevægelsen med. 

Jeg blev præsenteret for alt dette på en 
gang, men fandt det ikke overvældende 
svært at klare, omend man må koncentrere 
sig godt og i hvert fald for venstrehåndens 
vedkommende tænke over sine bevægelser. 
Instruktøren sidder imens på et sæde uden
for kabinen og kan give gode råd eller gribe 
ind, bl. a . med en bremsepedal, hvis man 
kommer helt ud i en karusseltur. 

1. Ceaana Skylane. 
2. Beeohoraft Baron. 
3. Morane-Saulnler &uper-Rallye. 
4, Binder Smaragd, 
&. Hughes 269A, 
&. Brantly 8·2, 

Ved at fjerne to understøtningsklodser 
får man nu også brug for styrepinden i høj
rehånden og kan krænge eller - ved at 
dreje 90° - øve sig i at holde næsen i rigtig 
højde på horisonten. Nu bliver der væsent
ligt mere at holde rede på, og efter fjernelse 
af endnu et par klodser, hvad jeg ikke prø
vede, skal man bruge styrepinden i alle ret
ninger. Man kan endog øve landing i auto
rotation, hvad der skal være det sværeste af 
det hele. 

I løbet af en halv snes timer kan man 
lære ikke-piloter så meget, at de i det store 
og hele kan flyve en almindelig helikopter 
uden større besvær og skoles videre på 
denne. 

Helitræneren koster 146.200 kr. og i drift 
ca. 136 kr. i timen, hvilket hævdes at være 
en femtedel af skoling på en normal heli
kopter. Dette afhænger naturligvis af typen, 
men det er da væsentligt billigere end for 
selv de to forholdsvis billige helikoptere, der 
også var udstillet. Foreløbig anvendes træ
neren i syv lande, og når vi engang skal til 
selv at uddanne helikopter-piloter, må det 
også kunne blive aktuelt for os. 

Esbjerg Aero Service udstilling sin Bin
der Smaragd CP 301S, OY-EAF, som vi 
omtalte i december-nummeret. Det smukke 
og velformede fly bærer sit navn med vær
dighed. 

Hidtil er der ikke solgt nogle af typen i 
Danmark, hvorimod EAS har solgt fire 
til svenske kunder, hvor man iøvrigt også 
har afsat firmaets Cessna 1 72, OY-EAE, 
der er skiftet ud med en sortgul 1962-Sky
hawk, OY-AEU, samt en tidligere Cessna 
og to Turbulent'er. 

Foruden EAF havde man også til tider 
sin anden Smaragd, OY-EAG, der er lyse
grøn, på standen. Det er en 1962-udgave 
af typen, for hvilken prisen er 47.900 kr. 

ISIS Aviation, der tidligere hed ICI 
Aviation, men for ikke at forveksles med 
den store engelske !Cl-koncern har måttet 
modificere sit navn, virker som bekendt som 
repræsentant for Saab i Sverige, der atter 
igen repræsenterer en hel del forskellige 
firmaer i Sverige eller hele Skandinavien. 
F. eks. repræsenterer Saab Morane-Saulnier 
i Sverige. 

Specielt har Saab interesseret sig for for
skellige helikoptertyper og havde bebudet at 
udstille den franske Sud-Aviation Alouette 
III - samme type som den danske marine 
får fem af - men viste en amerikansk heli
kopter, der næsten passede bedre ind i mes
sens billede, nemlig den lille Hughes 269A, 
SE-HDO. 

Til en pris af 115.000 sv. kr. eller ca. 
154.000 danske kroner har man her gjort 
et helikopterfremstød i hvad der i sammen
ligning med andre lettere typer absolut må 
betegnes som en billig prisklasse. 

Hughes 269A bygges af Hughes Tool Co. 
i Californien og drives af den populære Ly
coming-motor på 180 hk. Den er tosædet 
med en bekvem kabine med fremragende 
udsyn. Saabs helikopterafdeling i Norrko
ping vil bruge sit eget eksemplar til uddan
nelsesformål og har desuden solgt to til af
prøvning af den svenske hær. Selv om typen 
er forholdsvis ny, har de vitale dele en leve
tid omkring 1000 timer. 

AB Malmo Flygindustri har - til trods 
for, at det er vor nærmeste flyvemaskine
fabrik - først nu fået tid til at vise sin 
MFI-9 Junior i Danmark, og deres stand 
var iøvrigt side om side med Deutscher 

( 



' 
Aeroexpress, idet flyet jo bygges som Bol
kow Junior i Tyskland. Mens man dernede 
har sat en storserie pl 250 igang, regner 
man i Malmo med at have leveret sin første 
serie på ti til svenske kunder hen på som
meren, og først herefter får man formentlig 
tid til at interessere sig mere for det danske 
og øvrige skandinaviske marked. 

Vi har i april ifjor nærmere omtalt typen 
og givet indtryk af en lille demonstrations
tur med den af konstruktøren Bjiirn An
dreasson byggede prototype BA-7 med 75 
hk Continental-motor. 

Produktionsudgaven, der har 100 hk mo
tor, udviser som planlagt en lang række for
bedringer, som en kort prøvetur i SE-CPG, 
der er det andet produktionseksemplar, gav 
et godt indtryk af. Desværre var flyet så 
nyt, at dets papirer ikke muliggjorde, at vi 
kunne prøve den fra venstre sæde og der
med i start og landing, sl en nærmere om
tale må vente, til vi kan U den grundigere 
gennemprøvet. 

På Hannovermessen udstillede Bolkow en 
hel stribe af typen, men ramtes under vort 
besøg dernede af en mærkelig ulykke, idet 
flyet umiddelbart efter starten styrtede side
læns ned lige foran tilskuerrækken, hvorved 
piloten kom alvorligt til skade og passage
ren blev dræbt. Hvis en sådan ulykke for et 
lidt usædvanligt fly ikke helt tydeligt opkla
res, kan den få en meget uheldig indflydelse 
på typens renomme. Da mange danske over
værede ulykken eller har hørt om den, skal 
vi hermed oplyse, at lrsagen er helt klar
lagt: 

Junior'en startede i let sidevind pl en 
rullebane i læ af hovedstartbanen, pl hvil
ken kort forinden et stort trafikfly var star
tet. Det menes helt klarlagt, at det lille fly 
kom ind i de farlige randhvirvler, som det 
store fly efterlod sig og blev kastet rundt 
af disse i for ringe højde til, at flyet kunne 
rettes op. Betydeligt større fly har været i 
tilsvarende farlige situationer, og der er 
derfor påny grund til at gøre alle piloter og 
ikke mindst flyveledere opmærksom på disse 
usynlige hvirvlers fare. 

Scandinavian Air Trading Co. Ltd. var 
med hele fire, meget forskellige typer mes
sens største udstiller. Man viste den engelske 
firesædede Beagle Airedale G-ARXB, den 
tomotorede Beechcraft Baron A-55, LN
IKB, med plads til 5 personer, den franske 
Morane-Saulnier Super-Rallye OY-AFH og 
som en overraskelse den lille amerikanske 
Brantly B-2 helikopter, D-HADO. 

Beagle Airedale i Beagles bronce/hvide 
farver var en type, vi længe havde set frem 
til at stifte bekendtskab med. Det var det 
første af de fly, vi havde lejlighed til at 
prøve under messen, og vi skal i en særskilt 
artikel bringe vore indtryk. 

Beechcraft Baron med to 260 hk Conti
nental-motorer og en pris pl 406.755 kr. ab 
fabrik hørte jo til den >dyre« ende på mes
sen, men mange firmaer f. eks. i Tyskland 
anskaffer forretningsfly i denne klasse, og 
der er jo også danske firmaer, der kan have 
behov herfor. 

Desværre var >baronen« kuJl i Skovlunde 
de første dage, og vi fik derfor ikke lejlig
hed til at lære den nærmere at kende. Til 
gengæld var der mod messens slutning en 
enmotors Beechraft Debonair pl besøg. 

Brantly B-2 er en let tosædet helikopter i 
samme størrelsesklasse som Hughes 269A og 
udstyret med samme 180 hk Lycoming mo
tor. Den koster ab fabrik 20.000 dollars 
eller knap 140.000 kr. Den mørkeblå/hvide 
D-HADO var samme eksemplar, der kunne 

ses på Hannover-messen og tilhører Travelair 
i Bremen, der også er tysk Beechcraft-repræ
sentant. 

Brantly B-2 er meget lille og kompakt 
med mindst muligt kroptværsnit - så lille i 
virkeligheden, at der til hver af de to per
soner er en lille kuppel over hovedet. 

Morane-Saulnier Super Rallye var repræ
senteret af den mørkerøde OY-AFH, som vi 
gav en udførlig prøverapport over i sidste 
nummer. Typen, der koster 54.334 kr. ab 
fabrik, har ganske naturligt vakt betydelig 
interesse i Danmark som i de mange andre 
lande, hvortil den er solgt. 

Sean-Fly A/S var den eneste ]odel-udstil
ler, idet den bebudede D.119 udeblev, hvil
ket for sl vidt var beklageligt, som de to
sædede Jodel-typer vel i øjeblikket er de 
billigste pl det europæiske marked. Men 
også den tresædede Jodel 1050 Ambassa
deur, der koster 47.500 kr. leveret i Dan
mark, er jo en af de billigste i sin klasse. 
Den var først repræsenteret af den rød/ 
hvide OY-AFH, senere af OY- ACJ. 

På udstillingsområdet stod endelig klub
formandens Piper Caribbean, OY- ACW, 
sammen med et lille camping-arrangement, 
men camping pr. fly er der ikke alt for 
mange typer, hvis bagagerum plads- og 
vægtmæssigt giver mulighed for, i hvert fald 
ikke hvis sæderne er besat. 

Hangarudstillingen 
Dermed nærmer vi os hangar-udstillingen, 

men kan dog lige nævne Dansk Esso, der 
havde opbygget en pæn stand med et Elle
hammer-præget teltarrangement, hvori der 
i tekst og billeder blev givet oplysning om 
brændstoffer og olie, tankning af fly o.s.v. 
En hydrant-dispenser med 2500 liters kapa
citet til brug for jettrafikfly var også ud
stillet. 

De normale beboere af Skovlundes store 
hangar var allerede et stykke tid før udstil
lingen flyttet ud på pladsen og fik sig der
for nogle uger i fri luft, mens udstillingen 
blev bygget op og afholdt. Dog havde man 
ikke standset mekaniker Sv. Thomsens 
værksted, men ganske praktisk indlagt det 
i udstillingen som en >arbejdende stande:, 
hvor publikum kunne se flyvemekanikernes 
omsorgsfulde arbejde med flyene. 

Umiddelbart ved siden af var vore ama
tørbyggernes >grand ,old mane Hans Axels 
Druine Turbulent, OY-ADI, udstillet som 
et eksempel på vor ret omfangsrige selv
byggervirksomhed af fly. ADI er fikset op 
med maling (rød/hvid) og har fået en luk
ket førerskærm, så den er blevet mere kom
fortabel at flyve. 

Og endelig havde udstillingen endnu et 
fly, Ellehammers 1906-model, som Tøjhus
museet velvilligst havde udlånt. Den blev 
som bekendt genopbygget ved et samarbejde 
mellem Dansk Esso og KDA til 50-års jubi
læet i 1956, men i mangel af et dansk flyve
museum er den normalt ikke tilgængelig, så 
det er godt, der af og til er lejlighed til at 
se dette mindeværdige fly igen. 

1. Domler Do-28, 
2. Plper Colt og Jodel Amba11adeur. 
3. Plper Cherokee. 
4. Malmil Junior. 
5, B61kow 207, 
8. Billkow Hell-Tralnor. 



Flyvevdbnet havde langs hele hangarens 
bageste væg, der delvis var dækket af fald
skærme, opbygget en nydelig stand, som vi
ste uddannelsesmulighederne i flyvevåbnet. 
Ti af de atten konstabeltjenestefelter var de
monstreret af ]egernstore dukker i uniform, 
der arbejdede på de pågældende felter. Et 
Republic F-84 cockpit vakte så stor inter
esse, at man måtte dække det til med gen
nemsigtig plastik, da der ·blev pillet for 
meget ved de forskellige dele. Blandt red
ningsudstyret var der udstillet et Martin
Baker Mk DS5-katapultsæde. 

Overfor flyvevåbnets stand var der i den 
ene ende en fælles stand fra flyverhjemme
værnet og lu/ tmeldekorpset med observa
tionstårn, plottebord, modeller og forskellige 
apparater. Der blev uddelt godt tned bro
churer med propaganda for at gå ind i de 
pågældende organisationer og kvindeligt 
flyvekorps. 

Civilforsvaret havde en stand med oply
sende materiale om civil beskyttelse mod 
atomvåben, og en lille tryksag om >civilfor
svaret og flyvningen« viste, at man stadig 
arbejder med planer om et samarbejde med 
privatflyverne. Det hedder heri, at >det er 
styrelsens håb, at det nødvendige antal ma
skiner på frivillig basis vil blive stillet til 
civilforsvarets rådighed under mobilisering 
og øvelse mod en vis økonomisk kompensa
tion til de respektive ejere. Som observatø
rer i flyvemaskinerne kan tænkes anvendt 
en ten piloterne eller civilforsvarets egne 
folk. Organisatorisk vil civilforsvarets flyve
tjeneste formentlig blive opbygget i tilknyt
ning til CF-regionerne.« 

Sylvest Jensen's Luftfoto A/S viste på sin 
stand prøver på kolorerede og sort/hvide luft-

W orld .d.irways Ine., der er et af de stør
ste chnrterselsknber i USA, hnr købt to nye 
Boeing 707-3200 jetfly og reserveret endnu 
et. Selsknbet udfører fortrinsvis militære 
trnnsporter for l\IATS, men ogsll. civile 
chnrterflyvninger fra Californien til Hawnii. 

Icelandair 25 år. Det islandske luftfnrt
selskab Icelandair fejrede den 3. juni sit 25 
års jubilæum. l\fnn begyndte i 1937 med et 
Waco YKS søfly til 4 passagerer og bruger 
idag bl. n. Vickers Viscouut, hvormed der 
f. eks. er 20 ugentlige forbindelser mellem 
Københnvn og Reykjavik. Selskabet virker 
også på Grønland som led i isrekognosce
ringstjenesten. 

Den 15. maj åbnede S.A.S en fragtrute 
over Nordatlanten. Den beflyves med en 
DC-70 uden passngerstole, men det forly
der, at man frn Japnn Air Lines vil an
sknffe en DC-7F i bytte for en DC-70. 

SAS's anden Coronado, SE-DAZ "Ring 
Viking", ankom til Ziirich den 12. april; 
den er nu blevet fremlejet til Thni Airwnys 
International som HS-TGE, men beflyver 
fortsat den sydlige Tokio-rute sammen med 
SE-DAY. 
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fotos med et pragtfuldt billede af Frederiks
borg som centrum. Et billede af firmaets 
nye flagskib, en Pipcr Apache Autoflite, 
OY-DAI, henledte opmærksomheden på 
lufttaxavirksomheden. 

Danfoss Aviation Division viste på sin 
stand billeder af Piper-typeme og udstillede 
King radiomateriel - heraf et arbejdende 
sæt anbragt i et foto i fuld størrelse af et 
instrumentbræt. Der skal være solgt en hel 
del King-materiel her i landet i det sidste 
årstid. 

Mens vi er ved radio, må også nævnes 
Avia Radio's stand, hvor der var forskellige 
eksempler på Collins, King, Motorola, Narco 
og Storno-radiomateriel, såvel kommunika
tions- som navigationsudstyr. 

Fra Stomo vistes et Stomophone-V-anlæg, 
der betegnes som et transistoriseret luft
båret UHF/FM radiotelefonianlæg til brug 
på de nye frekvenser 450-470 Mhz til pri
vat brug, hvis man selv vil have kontakt 
med sine fly. 

Scanaviation AJS og Scandinavian Air 
Trading Company A/S viste på sin stand 
billeder fra Scanaviations virksomhed i Kø
benhavns lufthavn, hvor der er ca. 70 be
skæftigede, hovedsagelig med vedligeholdel
se af fly og motorer. Der var udstillet to 
Lycoming-motorer, en GO-480-BIA6 til en 
Domier Do-2 7, forsynet med Hartzell HC 
82x20-ID-propel, samt en 0- 320 til Piper 
PA-18, begge overhalet på virksomheden. 
Endvidere kunne der naturligvis fås oplys
ninger om de mange udenlandske fabrikker, 
som Scandinavian Air Trading efterhånden 
repræsenterer. 

AJS Commertas viste på sin stand bl. a. 
Jeppesen håndbøger og computere og Scott 

oxygen udstyr. Foruden at man kunne få 
oplysning om Cessna-flyene, blev der givet 
oplysning om TRANSair's flyveskole i Ka
strup, der udelukkende tager sigte på rejse
og forretningsflyvning, og som præciserede, 
at man ikke konkurrerer med sportsflyve
klubber, men kun supplerer. 

Sportsflyveklubben selv havde en stor 
stand med et kort, hvor flyvepladser i Dan
mark, Norge, Sverige og Nordtyskland var 
angivet, ligesom der var en oversigt over 
flyvetider til forskellige byer. Medlemmer af 
klubben gav interesserede oplysning om 
klubben og dens flyveskole og tegnede et be
tydeligt antal nye medlemmer. Klubben for
anstaltede også rundflyvning sammen med 
Morian Hansen og Danfly, og selv om man
ge fly var sat ind, var der på de store dage 
kø af rundflyve-interesserede. Klubben hav
de også en friluftsstand i teltet ved Carib
bean'en. 

Firmaet P. B. Schmidt viste eksempler på 
sit fotografiske special-udstyr til teknisk brug 
af forskellig art, herunder til luftfotografe
ring. Bl. a . vistes K-24-luftkameraet, der 
takket være, at det stammer fra amerikan
ske overskudslagre, kan leveres for kun 850 
kroner. 

Delta Trading Co ., der foruden farver og 
lak især handler med den amerikanske Ra
zorback-beklædning, som vi tidligere har 
omtalt, udstillede en hel KZ VII-vinge be
klædt med dette stof. 

* AJS Ranchas viste Heuer-stopure af for-
skellig art og Den Samarbejdende Frimærke
t orening en samling luftpostfrimærker og 
førsteflyvningskuverter. 

STADIG FLERE BOEING-JETFLY 

Blandt stadig nye venloner af Boeing 707 sea her den fpnte 707•131 B af de 18, der leveres til TW A, som 
allerede har 37 Boeing Jetfly og yderligere 1kal have fem 707-331B og ti 727. - 131B er udviklet af 120, 

men Indbefatter mange forbedringer og brug af turbofan-motorer, 

Ifølge Stntstidende for 28. mnj 1962 
(tinglæste skøder) hnr Nordairs nyeste 
DC-6, OY-AOE, kostet 343,715,66 dollnrs. 

Ifølge Berlingske Tidende hnr Nordnir til 
levering i 1964 købt to Boeing 707 af Arne-

ric1m Airlines for inlt 30 mill. kr. Til dcu 
tid vil man afhænde 3 nf de 5 DC-G'er. 

SAS indsatte fra begyndelsen nf juni 
Caravelle pli Oslo-turene, efter at der i 
Fomebu vnr åbnet en 2200 m øst-vest-bnne 
til formålet. 



FIN DANSK PLACERING VED 
DAHLEMER•BINZ-KONKURRENC:EN 
Høvdrup-holdet nr. I i holdkonkurrencen og nr. 2 sømlet 

Havdrup-holdet I Dahlemer-Blnz. Fra venstre Morten Von, Alf Olsen, Paul G, Jjlrgenaen, Poul Olsen 
og Finn Hansen. 

GENNEM K.D.A. havde vi i begyndelsen 
af året erfaret, at Luftsport-Club >Eifel

flug« i Tyskland i maj måned ville afholde 
en international konkurrence for piloter, som 
ikke før havde fløjet i officielle konkurren
cer. 

I Havdrup Svæveflyveklub var vi 4 mand, 
der gerne ville være med i klubbens K-8., 
og da der både var en individuel klasse og 
en >mandskabsklasse« med flere piloter på 
samme plan, besluttede vi at deltage i 
mandskabsklassen, såfremt klubben gav os 
lov til at låne K-8'eren. Det lykkedes, så 
den 3. maj startede vi mod Dahlemer-Binz, 
70 km sydvest for Koln. 

Imidlertid var hele turen ved at gå i va
sken, for da vi kom til grænsen, ville man 
ikke give svæveplanet adgang til Tyskland, 
uden vi stillede en garanti for, at svævepla
net kom ud igen. Carnet'et, der var fore
skrevet af h. t. muligheden for at flyve ind 
i Belgien og Frankrig under konkurrencen, 
duede ikke, for det var ophævet i Tyskland. 
Vi gik så i tre timer og forsøgte alle mulig
heder hos speditorer m. m., men det hjalp 
ikke, først da den pertentlige tyske tolder 
gik til frokost, stemplede en af hans kolleger 
det ugyldige carnet, og vi kom ind ! 

Det mest besynderlige var, at havde vi 
fløjet den over, havde det hele været i or
den. 

Dejlig flyveplads 

Næste dag ankom vi til Dahlemer-Binz, 
der ligger på et plateau i 567 m's højde i 
Eifel-området, og vi blev noget forbavset, 
for her fandt vi en god flyveplads med en 
splinterny bygning med soveplads til ca. 50 
mand ( sengene var med springmadrasser), 
hangar med svæveplaner og slæbemaskiner, 
2 Tiger-Moth og en Dornier Do 27, udlånt 
af flyvevåbnet, garage for nedspændte pla-

ner, værksted med masser af værktøj, og 
endelig som prikken over i'et: en udmærket 
restaurant med en god bar! Alt betalt af 
staten - det hele havde kostet ca. 3 mil!. 
mark. 

Til konkurrencen var der anmeldt 15 
svæveplaner, halvdelen i mandskabsklassen, 
heraf var der et hold fra Østrig samt holdet 
fra Danmark, mens alle øvrige hold var fra 
Tyskland. 

Af de 15 svæveplaner var der 6 K-6., 3 
K-8., 2 Spatz, 1 Bergfalke, 1 Rhonadler, 
1 Rhonbussard og en nykonstruktion Del
fin V, som ikke var meget værd. 

Danskerne tager føringen, men ... 
Første konkurrencedag blev mandag den 

7 /5. Vinden var sydvestlig, 30-40 km/t, og 
med god temik. Man udskrev fri distance; 
første start gik kl. 12,00. Vores pilot den 
dag, Morten Voss, startede ca. kl. 12,30 og 
kom godt afsted. Efter nogle timer begyndte 
landingsmeldingerne at komme: 3 piloter 
kom over 200 km, og omkring 5 piloter kom 
over 100 km. Morten Voss nåede 264 km 
og fik max point den dag. 

Næste dag regnede det, så først den 9/5 
fløj vi igen; vinden var igen sydvestlig, 
termikken svag; man udskrev returflyvning 
til flyvepladsen Hangelar ved Bonn, 130 
km frem og tilbage. 4 piloter landede på 
vendepunktet, mens to nåede ca. 10 km 
hjemad. De øvrige piloter fik ingen point, 
deriblandt undertegnede, som på trods af 
3 omstarter ikke kom bort fra pladsen, så i 
den samlede placering, hvor begge klasser 
fløj sammen, røg vi ned på 3. pladsen. 

Den 10/5 var det ikke særlig godt flyve
vejr. Vinden var vestlig med kraftige regn
byger, så man udskrev målflyvning til Kob
lenz, ca. 75 km mod vest. To piloter nåede 
målet, og tre andre piloter fik point, mens 

de øvrige piloter ingen point fik, deriblandt 
vores pilot Poul Olsen, som med 41 km 
ikke nåede over de pointgivende 50 km. Så 
vi røg ned på 5. pladsen; de 4 første pladser 
havde tyskerne besat. 

Den 11/5 var det igen brugeligt flyvevejr 
med svag termik og svag vind samt kraftige 
regnbyger. Man udskrev en 56 km trekant; 
halvdelen af piloterne nåede 1. vendepunkt, 
een pilot nåede 2 vendepunkter og ca. 10 
km hjemad - det var Finn D. Hansen, re
sten af piloterne fik ingen point. Finn fik 
max point den dag, men desværre kunne 
det ikke ændre vores 5. plads. 

Derefter havde vi regnvejr i 4½ dag, så 
først den 16/5 fløj vi igen, der var jævn 
vind med svag termik, så man udskrev 
igen en målflyvning til Elsass, ca. 70 km. 
Halvdelen af piloterne fik point den dag, 
men ingen af piloterne nåede målet. Morten 
Voss fløj 16 km, så vi fik atter 0 point, 
men blev på 5. pladsen. 

Dansk guld-distance bragte os i top igen 

Torsdag den 17 /5 var vejret godt, vind 
fra sydvest 30 km/t og jævn god termik. 
Der blev udskrevet fri distance. Vejrmeldin
gen sagde god for en 300 km målflyvning, 
så optimisterne opgav Burg Feurstein som 

, mål (320 km), også undertegnede, som fløj 
igen. Desværre nåede ingen det opgivne 
mål. Ca. 4 piloter nåede over 200 km, resten 
nåede derunder. Undertegnede fløj som ene
ste mand nordpå, da vejret efter starten så 
dårligt ud sydpå, og nåede til Goslar - 327 
km. Det hjalp på placeringen, vi røg op på 
2. pladsen. 

Da to piloter havde fået mindre skader 
på deres plan, og vi ikke nåede tilbage til 
næste dag p. g. a. en ødelagt vandpumpe, 
aflyste man den sidste konkurrencedag, hvor 
det ellers var herligt flyvevejr. En af pilo
terne fløj 305 km målflyvning. 

I den individuelle klasse vandt tyskeren 
Schultz, der fløj L-Spatz, nr. 2 blev tyskeren 
Schliewa, der fløj K-6. 

Holdet fra Havdrup blev nr. 1 i mand
skabsklassen, mens et hold fra den arran
gerende klub Eifelflug blev nr. 2 med en 
K-6. 

Vi 5 danskere ( den 5. mand var vores 
fortræffelige hjælper Alf Olsen) havde på 
Dahlemer-Binz 14 dejlige dage, på trods af 
det dårlige vejr, blandt andet fordi vi over
alt, hvor vi traf svæveflyvere, mødte et kam
meratskab og en hjælpsomhed, som var ene
stående, og vi kan kun på det kraftigste an
befale andre klubber at sende et hold der
ned til næste år, hvor konkurrencen vil 
blive gentaget. 

Desuden skal det nævnes, at man hele 
sommeren igennem til en rimelig pris kan 
låne K-6 eller K-8 af den lokale klub Eifel
flug, og man er altid velkommen med eget 
plan og kan mod betaling få indkvartering 
og alle de flyslæb man ønsker. 

Paul G. Jørgensen. 

De nordiske svæveflyvemesterskaber 

Når dette nummer udkommer, er de nor
diske svæveflyvemesterskaber i Finland 
slut, og den første nordiske svæveflyveme
ster kåret. Danmark var repræsenteret af 
Ib Braes på Aviators Rhonsegler. En over
gang regnede vi med at få fuldt ~old der(!P, 
idet også Dyh1· Thoinse1~ havde tilmeldt sig, 
men desværre lykkedes det ham ikke at få 
Lo-150'en klar i tide, så Braes blev ene om 
at vise flaget. Mere i næste nummer. 
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_ Norsk flyvnings SO-års-jubilæum 
Det store flyvestævne på Gardermoen indbragte over 100.000 kr. til Norsk Aero Klubb's arbejde. 

De to Saab J-35 Draken, der vakte a1 stor opmærkaomhed ved derea opvlanlnger I Norge ·og Danmark, var dog ikke forsynet med ml11ller 
aom pl dette billede af J-35F-veralonen, 

I mønsteiværdigt samarbejde fejrede det 
norske flyvevåben og Norsk Aero Klubb 

50-året for norsk flyvning ved et imponeren
de flyvestævne på Gardermoen ved Oslo og 
en ligeså imponerende flyveparade over Råd
huspladsen i selve Oslo by. Hele det store 
arrangement, der klappede til de mindste 
enkeltheder, blev en vældig propaganda for 
hele flyvningen og dens enorme betydning 
både blandt unge og ældre - ikke mindst 
takket være et strålende forårsvejr. 

Men vejret alene gjorde det ikke. Forud 
for dagen havde der i mange måneder været 
arbejdet intenst og eksemplarisk mellem re
præsentanter for flyvevåbnet og aeroklubben 
for at skabe den helt store succes, og dette 
lykkedes også fuldt ud. Flyvestævnet på 
Gardermoen og flyveparaden over Oslo blev 
det helt store, både hvad præcisiqn og flyve
teknisk gennemførelse angår. Det kunne sim
pelthen ikke gøres bedre. 

Og bag det hele lå fra de samarbejdende 
arrangørers side det ideelle formål at skaffe 
nye midler til videreførelse af arbejdet på 
at skabe forståelse og interesse for flyvnin
gen i hele Norge, og dette lykkedes fuldt ud. 
En enorm menneskemængde strømmede til 
Gardermoen, der ligger et halvt hundrede 
kilometer fra Oslo. Og alle kom pr. motor
køretøj. Og de kom i titusindvis. 

Da regnskabet blev gjort op, viste det sig, 
at henved 60.000 mennesker havde passeret 
tælleapparaterne og betalt en gennemsnits
entre på tre kroner. Hvor store udgifterne 
har været, kan ikke med sikkerhed siges på 
nuværende tidspunkt, men arrangørerne 
skød på, at der ville blive et nettooverskud 
til den norske aeroklub på mindst 100.000 
kroner. Og alle disse mange rare penge skal 
bruges til at fremme motorflyvningen, svæve
flyvningen og modelflyvningen blandt den 
norske ungdom. 

ne norske flyvere, afsløring af mindesmær
ker, åbning af en flyveudstilling - og så 
fulgte det store flyvestævne over Garder
moen. Foruden Norges egne flyvemaskiner 
var der deltagelse fra Canada, England, 
Sverige og USA. lait deltog 141 maskiner i 
opvisningen, der fik et forløb, som til tider 
helt tog pusten fra publikum. Der var ele
gante formationsflyvninger, præcisionsspring 
af amerikanske faldskærmsjægere, individuel 
kunstflyvning og fremragende luftakrobatik 
i fuldendte formationer. Og alt klappede 
præcist. 

Det begyndte med overflyvning af en for
mation på 24 F-86F fra det norske luftfor
svar, efterfulgt af amerikanske faldskærms
udspring, svæveplaner i slæb med efterføl
gende kunstflyvning, overflyvning af 12 
svenske Safirer, demonstration af forskellige 
lette privatflyvemaskiner, en formation T-33, 
Bell-47 og H-19 USAF helikoptere, fire ca
nadiske CF-100 og otte F-86F, den svenske 
altvejrsjager Lansen, den amerikanske ma
rines Skyhawk og Phantom - og så buldrede 
den britiske jetbomber Vulcan henover plad
sen. Der blev demonstreret benzinpåfyldning 
i luften, de amerikanske F-100, F-101, 
F-102 F-104 og F-105, britiske Lightnings i 
perfekt formation under forskellige manøv
rer, benzinpåfyldning i luften fra en ameri
kansk KB-50 til to F-101 og en B-66, hvor
efter de norske ~Flying Jokers« (et hold 
på 7 mand fra eskadrille 332) viste, hvordan 
det er muligt at manøvrere en gruppe på 7 
maskiner, som om det var et luftfartøj. Det 
var imponerende. 

Men hvad med opvisningens svenske islæt? 
Ja - da de to svensk-konstruerede jagere af 
Draken-typen først var kommet i luften, var 
det dem, der tog hele billedet. De viste en 
så fantastisk manøvredygtighed, at man 
havde svært ved at fatte, at den slags var 

FlyveopvisnJngen på. Ga.rdermoen. • muligt. Og de to ung~ flyvere, der fø~te 
dem, viste en sådan sikkerhed og dygtig
hed, at publikum uden undtagelse måtte 
overgive sig på nåde og unåde. Hvis man 

Jubilæumsfestlighederne indledtes med 
kransenedlægning ved monumentet for fald-
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før krigen havde sagt, at et uokkelignende 
bræt« som Draken kunne komme i luften 
og manøvrere let og elegant, ville de fleste 
sikkert have rystet på hovedet. Men her var 
syn for sagen. Alle de kendte forestillinger, 
man ellers har om de krav, der stilles til en 
flyvemaskines udseende, forsvandt som dug 
for solen . Her så man noget, som kun få 
havde vovet at tro på. 

Flyveparaden over Oslo. 

Jubilæumsdagens store punktum blev fly
veparaden over Rådhuspladsen midt i Oslo. 
Her gentoges ikke blot størstedelen af op
visningen fra Gardermoen, men i nærvæ
relse af den norske konge fandt en forbi
defilering sted. Formanden for jubilæums
kommitteen, generalmajor Georg Bull, Norsk 
Aero Klubb, takkede den norske konge for 
dennes nærværelse, og han bragte ligeledes 
en tak til Oslo by og de mange, der havde 
hjulpet med til at skabe den festlige ramme 
om norsk flyvnings 50-års jubilæum. Og 
derefter begynd te forbidefileringen af for
skellige militære enheder, ikke blot fra 
Norge, men også fra andre lande og der
iblandt Danmark, hvis flyvevåben var re
præsenteret ved et kontingent på tyve mand 
fra sergentskolen som med dannebrog i spid
sen aflagde honnør for kong Olav. Det så 
flot ud. 

Blandt de forbidefilerende var et større 
kontingent fra det engelske Royal Air Force, 
som havde eget orkester, og den sidste del 
af paraden afsluttedes af SAS-orkestret. 

Så drønede formationerne fra Garder
moen henover Rådhuspladsen og forsvandt 
indover Oslo by, fulgt til dørs af de syv 
~Flying Jokers«. Jo - det så godt ud, og det 
var en værdig afslutning på en såre vel
lykket jubilæumsdag, der tjener det norske 
flyvevåben og Norsk Aero Klubb til stor 
ære. 1- F. 
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FLYVEPARADEN VED SJÆLSØ 
Det første militære flyvestævne I mange år i Danmark markerede på festlig vis 

SO-året for dansk militær flyvning. 

BEGUNSTIGET af strålende solskinsvejr 
kunne flyvevåbnet søndag den 17. juni 

gennemføre sin flyveparade over det skønne 
landskab ved Sjælsø i Nordsjælland i over
værelse af kongeparret, tronfølgeren og for
mentlig godt et halvt hundrede tusinde til
skuere på de officielle pladser ved Høvelte
gård og Sandholmslejren foruden utallige 
andre i omegnen. 

Man havde med vilje brugt ordet flyve
parade i stedet for flyvestævne, men selv om 
dele af programmet havde mest paradepræg, 
indeholdt det dog også opvisningsnumre, 
som ethvert flyvestævne af format kan være 
bekendt. Og befolkningen, af hvilken jo 
kun et fåtal har kunnet overvære flyvevåb
nets våbendemonstrationer de senere år, fik 
efter mange års bandlysning af dansk mili
tær kunstflyvning endelig et indtryk af vore 
flyveres dygtighed. Skete dette ikke så di
rekte militært som ved våbendemonstratio
nerne, så var det dog på en i alle andre 
lande hævdvunden form for public relations. 

Efter at en Republic RF-84F Thunder
flash havde fotograferet tilskuerområdet, 
fulgte en parade af propel- og rotordrevne 
fly: de Havilland Chipmunk, Piper L-lBC, 
Sikorsky S-55, Sud Aviation Alouette III, 
Consolidated Catalina, Douglas C-47 Da
kota og C-54 Skymaster. Forbiflyvningen 
skete så langt uden for i hvert fald det nord
lige tilskuerområde, at det kneb med at få 
indtryk især af de mindre fly, men den nye 
lyd af Aloutte'n lod sig høre. Det er nok 
godt, den fortrinsvis skal anvendes til søs. 

In~eniør H. Borreby udløste derpå sin 
Schleicher Ka-8 fra KZ-VII slæbeflyet og 
lavede kunstflyvning, mest loops og stalled 
turns, hvorpå han landede ved siden af 
Birkerød Flyveklubs hangar. 

Instruktørerne fra Avnø, der i de opvis
ningsmæssigt >magre år« næsten har været 
ene om at vise flyvevåbnets ansigt udadtil, 
viste med oberstløjtnant A. H. Jørgensen 
selv som fører deres nydelige formations
program i kamp med områdets termik og 
turbulens. De indledte med det spind i 
række, man også sidst så i Skovlunde, og 
tre af dem loopede sluttelig i formation. 

Jet-parade og Dunter-kunstflyvning 

Paraden fortsatte med flyvevåbnets to
sædede jetfly: Lockheed T-33A Silver Star, 
Hawker Hunter T 53, North American 
F-lO0F og Armstrong-Whitworth Meteor 
TT20, fulgt af de ensædede: Gloster Meteor 
F.8, Hawker Hunter F.51, Republic RF-84-F 
Thunderflash, North American F-86D Sabre 
og F-100D Super Sabre. 

Eskadrille 724 fra Skrydstrup havde un
der ledelse af flyverløjtnant T . P. Havmøller 
med meget kort varsel trænet et femmands
hold op til et kunstflyvningsprogram, der 
i international stil blev markeret med røg i 
udstødningen. Indledt med et flot loop fort
sattes med en række andre manøvrer, bl. a. 
samlede rulninger, og afsluttedes med en 
slags nedadrettet viftet af individuelt rul
lende fly. 

US Air Force benyttede sine tre minutter 
til som første udenlandske hilsen at demon
strere fem typer i enkelt forbiflyvning: 
Douglas B-66 Destroyer, North American 
F-100D, McDonnell F-101 Voodoo, Con
vair F-102 Delta Dagger og Lockheed F-104 
Starfighter. Synd, at det var så kort - man 
så kun flyene fra siden og fik intet indtryk 
af de stærkt varierende vingeformer. Kun 
vor egen kommende jager, F-104, knurrede 
i et ekstra sving ind over og viste sine di
minutive vinger på den lange krop. 

Royal Canadian Air Force præsenterede 
en forbiflyvning af et Canadair CL-28 Argus 
antiubådsfly med radomer under næsen og 
i den spidse hale samt en Il-formet forma
tion af 4 Avro CF-100 og 7 Sabre 6. Efter 
at vort eget flyvevåben havde vist fire F-86D 
og fire F-100D, var det Royal Air Force's 
tur: Fire Gloster Javelin blev fulgt af den 
store og ligeledes deltavingede Avro Vulcan. 
Når man har set den optræde på Farnbo
rough, tænkte man lidt skuffet >Skal den 
også bare flyve forbi ?c og blev glædeligt 
overrasket, da, de fire Olympus-motorer 
tordnende bar den op i en stejl stigning, til 
den kun var en lille plet i den blå himmel. 

Jet Provost og svensk succes 

Fem Hunting Jet 'Provost ført af instruk
tører fra Royal Air Force Central Flying 
School gav en eminent gang formations
kunstflyvning understreget af hvid røg og 
sluttede effektfuldt med et dyk, hvorfra de 
spredte sig vandret ud i fem forskellige ret
ninger. 

To Saab J-35 Draken fra Flygvapnet fløj 
forbi efterfulgt af fire Sabre 6 fra Luft
waffe og så kom stævnets clou: kunstflyve
opvisningen af to J-35. Selv om man fra 
Gardermoen og fra træningen over Sjælsø 
havde hørt begejstrede rygter om dette 
program, blev man ingenlunde skuffet. 

Understreget af dagens mest larmende 
motorer blev de to store særprægede jagere 
ført igennem et sjældent velkomponeret pro
gram med en blændende virtuositet. Deres 
manøvredygtighed blev vist snart i tæt for
mation, snart ·afvekslende en for en. Der 
skete noget hele tiden, og der skete noget 
nyt hele tiden. Fantastisk hurtige rulninger 
først til den ene og så til den anden side 
af det ene fly efterfulgtes af rygflyvning af 
det andet, og til slut mødtes de fra hver sin 
side og fortsatte lodret opad, til de var ude 
af syne. 

Det var synd for de efterfølgende pro
grampunkter, at svenskerne ikke var ind
lagt til slut før den sidste formation, for de 
norske luftstridskræfters forbiflyvning af fire 
F-86F, fire RF-84F og to Grumman SA-16 
Albatross virkede som et antiklimaks i sam
menligning, og det svenske indtryk havde 
endnu ikke fortaget sig, da seks F-86D 
Sabre fra flyvestation Alborg udførte en sær
deles smuk gang formationskunstflyvning 
med fine formationsskift - først alle seks, til 
sidst kun de fire. Og den afsluttende hur
tige forbiflyvning af en enkelt F-100D efter 
passagen af den fine 50-formation af tyve 

Den afsluttende SO-formation og de fem RAF Jet• 
Provosts under kunstflyvningen. 

Super Sabres blev kun et punktum og ikke 
et udråbstegn for en fin og her i landet alt 
for sjælden opvisning, der beviste, at det 
flyvevåben, som aeroklubbens forudseende 
medlemmer lagde grunden til for 50 år si
den, har vokset sig stort og stærkt. 

Der var forøvrigt en tankestreg bagefter 
i form af start af den Catalina, der under 
opvisningen havde ligget på Sjælsø og af de 
helikoptere, der hjalp politiet med at afvikle 
hjemtrafikken på imponerende hurtig vis -
man havde været forberedt på endnu flere, 
og der havde været god plads hertil på om
rådet, som egner sig udmærket til en sådan 
opvisning med gratis entre. 

Den eneste mangel er, at det ikke er en 
flyveplads, hvor man også kan se starter og 
landinger, men det kunne man til gengæld 
i Alborg, Karup og Skrydstrup, hvor der 
samtidig var udstillinger og opvisninger. 

Jubilæet markeredes iøvrigt om lørdagen 
ved en reception i flyverkommandoen i Ved
bæk og en middag hos forsvarsministeren på 
Christiansborg for særligt indbudte gæster 
om aftenen, medens der søndag formiddag 
var kransenedlægning på flyvermonumentet. 

PW. 
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DANMARKSMESTERSKABERNE I ESBJERG 
Fine præstationer trods ugunstlgt vejr - Pokalen for gummimodeller endelig vundet til ejendom. 

LIGE som sidste år afviklede modelfly
verne deres danmarksmesterskaber i Es

bjerg lufthavn. Og ligesom sidste år foregik 
det i store bededagsferien. Men - vejret 
var ikke ligesom sidste år. Denne gang hav
de man en strid vestenvind med tilhørende 
regnbyger, og det satte naturligvis sit præg 
på stævnet. Ikke alt klappede helt, som det 
skulle, og resultaterne var naturligvis ikke 
de absolut bedste - men samtlige konkur
rencer blev gennemført, og arrangementet 
rettidigt afsluttet, og det er i sig selv noget 
af en bedrift under disse forhold. 

Fredag var ankomstdag, og inden aften 
var en imponerende teltlejr rejst i lufthav
nen, hvor den ganske overskyggede en lokal 
campingudstilling. Om aftenen var der møde 
i konkurrenceledelsen, hvor de sidste detal
jer blev klaret, og endelig var der instruk
tion af kunstflyvningsdommere under ledelse 
af Hans L. D. Christensen, Ålborg. 

Lørdag afvikledes hovedparten af konkur
rencerne, inden deltagerne om aftenen sam
ledes til et hyggeligt kaffebord i KFUM i 
Esbjerg, hvor der vistes et par film udlånt 
af BP. Det var »Luftens Erobring« og en 
turistfilm »Guisseppina« fra Italien. Søn
dag blev de resterende konkurrenceperioder 
planmæssigt afviklet, og først på eftermid
dagen fik de nye danmarksmestre overrakt 
deres pokaler af fru Tove Weishaupt. 

De fritflyvende modeller 

Allerede ved firetiden var de første frit
flyvningsfolk ude på pladsen for at udnytte 
de rolige morgentimer til trimflyvninger, 
men da konkurrencerne begyndte kl. 8, var 
vinden på fuld styrke, så det var ikke uden 
bekymring, at deltagerne imødeså dagens 
tre perioder - navnlig ikke de deltagere, der 
fløj i mere end een klasse. 

A-2 expertklassen havde ikke mindre end 
26 deltagere, så der var lagt op til den helt 
store dyst. Første periode tyndede dog noget 
ud i rækkerne, og hele 9 fejlstarter blev no
teret. Kun een fik max., nemlig Erik Berg. 
I anden periode fik Berg kun 60 sek. og 
måtte dele førstepladsen med Sommerlade, 
som også havde 240 sek. ialt. Tredie periode 

bød på bedre vejr, og der var voldsom akti
vitet, da perioden begyndte. Hans Hansen 
fik max. og overtog foringen foran Som
merlade og Berg. Efter fjerde periode søn
dag morgen i endnu kraftigere blæst førte 
Hans Hansen stadig, mens Finn Frederik
sen havde arbejdet sig frem til andenplad
sen foran Sommerlade. Sidste periode blev 
en skuffelse for mange deltagere, da vejret 
skiftede fra minut til minut, så valget af 
starttidspunkt var meget afgørende. Finn 
Frederiksen, Københavns Modelflyveklub, 
fik max. og blev dermed danmarksmester 
med 636 sek. Hans Hansen fik nedvind og 
sluttede på andenpladsen med 557 sek., 
mens Jorgen Larsen, Ry, ved hjælp af en 
max. besatte trediepladsen med 541 sek. 
Også længere nede i rækken blev der kæm
pet bravt, men vej re t tog hårdt på model
lerne. Mange skader kunne dog være und
gået, hvis deltagerne havde været i bedre 
træning, ligesom en del starter mislykkedes, 
fordi startspillene i mange tilfælde ikke var 
indrettet til at kunne udløse snoren fra 
spolen, således at man kunne klare en kritisk 
situation uden at blive diskvalificeret. 

A-2 begynderklassen havde 24 deltagere 
tilmeldt, men kun 9 fik noteret tider i før
ste periode, og det er trist at konstatere, når 
man tænker på den skæbne, der er overgået 
de fleste af de modeller, der ikke fik noteret 
resultater. Manglende færdighed i højstart 
var den væsentligste årsag til havarier, og 
det peger jo på et omrade, hvor klubinstruk
tørerne kan sætte ind. Vinder blev Jens 
Kampmann fra Midtjydsk Modelflyveklub 
med 41 sek., og med dette efter forholdene 
pæne resultat rykker han op i expertklassen. 
På andenpladsen kom Kaj H. Nielsen fra 
samme klub med 333 sek., og som nr. 3 kom 
Hans Rasmussen, Thisted, med 261 sek. 

Det er jo en kendt sag, at propel-model
lerne klarer sig bedre end snor-modellerne 
i så hårdt vejr. Og det var også tilfældet i 
år bortset fra, at de spinkle Wakefieldmo
deller er stærkt udsatte under tilbagetrans
porten efter flyvningerne. Kjeld Kongsberg 
havde chancen for at vinde Wakefieldpoka
len til ejendom, og han udnyttede den fuldt 
ud ved at lægge sig i spidsen efter første 

Jan Hackhes Stormer, der blev fønste vinder af Hobby Bladets nye pokal I K 3, 
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periode og beholde sin føring gennem hele 
konkurrencen, for at slutte med det meget 
fine resultat 802 sek. Poul Rasmussen var 
lige så sikker på andenpladsen med 770 
sek., og trediepladsen var ligeledes på sam
me hænder hele vejen igennem, nemlig Erik 
Nienstædts. Han fik ialt 618 sek. 

Klassen for gasmotormodeller er tydelig
vis i fremgang i øjeblikket, og interessen 
var stor med 16 tilmeldte deltagere. Selv 
om de fem ikke fik noteret resultater, var 
bredden dog klart bedre end de foregående 
år. Gennem de forste perioder skiftede stil
lingen noget, indtil Finn Mortensen efter 
tredie periode lagde sig i spidsen, for at 
blive der resten af tiden. Der var dog kun 
6 sek. forskel mellem nr. 1 og nr. 3 på dette 
tidspunkt, så spændingen var stor. Slutre
sultatet blev, at Finn Mortensen vandt med 
643 sek., Sten Agner, der sluttede med en 
max., tog sig af andenpladsen med 633 sek. 
og Hans Schiøtt Sørensen blev nr. 3 med 
556 sek. 

Klasse ½-D havde premiere ved DM. 
Der gik nogle regelændringer forud for kon
kurrencen, ic\et motorstørrelsen blev sat op 
fra 0,8 til 0,85 ccm. Dette benyttede Sten 
Agner, Københavns Modelflyveklub, sig af, 
idet han vandt med en motor på 0,82 ccm. 
Han var suveræn i denne klasse og havde 
med sine 549 sek. et solidt forspring foran 
en af klassens ophavsmænd Frank Dahlin, 
der opnåede 282 sek. samt Per Riber Larsen 
med 158 sek. 

Holdkonkurrencen for fritflyvende blev 
vundet af Københavns Modelflyveklub med 
2.130 sek. 

AMA-programmet havde premiere 
i linestyret kunstflyvning 

Mens begynderklassen fortsat flyver efter 
de ordinære F AI-regler i alle tre runder, så 
flyver experterne nu kun to flyvninger efter 
dette program. Deltagere, der herved opnår 
mere end 4800 points, skal så flyve en tredie 
finaleflyvning efter det amerikanske AMA
program. Da resultaterne blev gjort op efter 
lørdagens maraton-kunstflyvning, viste det 
sig, at kun een, Kaj Hansen, Haderslev, 
havde kvalificeret sig til denne finaleflyv
ning. De indledende runder startede lardag 
ved nitiden med en lille times forsinkelse. 
Da •programmet yderligere i løbet af dagen 
blev sinket af først avismaskinen fra Kø
benhavn og senere en af flyvevåbnets heli
koptere, der skulle have tanket op netop i 
linestyringscirklen, blev det næsten mørkt, 
før samtlige deltagere havde fløjet to starter. 
Der var 17 deltagere i expertklassen, hvoraf 
kun de to ikke fløj. Resultaterne var bedre, 
end pointtallene giver udtryk for, idet dom
merne dømte lavt i år. Det skyldtes sikkert 
instruktionen dagen i forvejen, hvor man 
blev advaret mod for høje points. At de 
måtte sidde i adskillige timer i regn, kulde 
og blæst, har sikkert ikke stemt dem mil
dere. Kaj Hansen fløj som nævnt i ensom 
majestæt sin finaleflyvning og fik ialt 4.895 
points. De øvrige deltagere blev placeret 
efter de indledende flyvninger med Egon 
Briks Madsen som nr. 2 med 4.423 og Poul 
Fjor.d Nielsen med 4.310 points. En enkelt 
sjællænder - Preben Jensen - vovede at 
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blande sig i dette ellers rent jydske topop
gør. Han blev nr. 4 med 4.090 points. 

Begynderklassen blev vundet af den fra 
Sverige indvandrede Albert Suensson, Win
dy, med 3.172 points foran Carl Mollerup, 
Ålborg, med 2.908 points og Kurt Laurid
sen, Esbjerg, med 2.005 points. Begynder
klassen gennemførtes af 13 af de 16 tilmeld
te deltagere. 

Hastighedsklassen tegnede ikke særligt lo
vende, da såvel første som anden periode 
forløb, uden at nogen deltager havde opnået 
resultat. I tredie og sidste periode lysnede 
det dog lidt, idet Jerry Andersen fra Ålborg 
fløj 144.0 km/t og hermed vandt mester
skabet. Der blev fløjet med standard brænd
stof efter de seneste F AI-regler, og denne 
ordning fungerede udmærket. 

Holdkapflyvning havde 15 tilmeldte del
tagere, men en del udgik inden konkurren
cens begyndelse, så det var tilstrækkeligt 
med tre indledende heats i to omgange. 
Jens Jørgensen, Per Hasling og Leif 0. Mor
tensen kvalificerede sig til finalen søndag 
middag, hvor Per Hasling med Kjeld Fri
mand som pilot vandt i tiden 6.07,4 sek. 
foran parret Jens Jørgensen/Egon Briks 
Madsen med 7.36,9 sek. Leif 0. Mortensens 
model, der blev fløjet af Ole Bisgård, rul
lede under en af de sidste omgange ind i 
cirklen, hvorfor han måtte udgå. 

Reglerne havde undergået en enkelt -
men væsentlig - ændring siden sidste år, og 
dette i forening med deltagernes bedre for
ståelse for at overholde bestemmelserne med
førte, at klassen denne gang blev afviklet 
uden mislyde af nogen art. Det kan altså 
lade sig gøre. 

Trængsel med radiostyrede modeller 

Der var på forhånd tilmeldt 6 radiosty
rede modeller, men efterhånden dukkede en 
del uanmeldte op, så der efterhånden var 15 
deltagere. Dette satte naturligvis sit præg 
på arrangementet, der ikke var beregnet på 
denne belastning. Man gennemførte i år de
ponering af samtlige sendere et par timer 
før periodernes begyndelse og i betragtning 
af, at ordningen blev gennemført for første 
gang, fungerede den godt. 

Ingen opnåede mere end een pointsbe
dømt flyvning, da ingen flerkanalmodeller 
var i luften under første periode, mens til 

gengæld enkeltstyringsmodellerne holdt sig 
ved jorden under anden periode søndag 
formiddag, hvor vindstyrken var ganske an
seelig. Poul Milnsberg, Nyk. F., vandt klasse 
Kl med en Viking med telepilot radioanlæg 
med 450 points foran Ole Meyer Larsen, 
der med sin Vagabond ligeledes med tele
pilot fik 448 points. Der skulle egentlig have 
været omflyvning med så lille pointsforskel, 
men ingen af de to piloter var særligt inter
esseret i det. Otto Hi/ler fra Tønder blev 
nr. 3 med 310 points med en lavvinget selv
konstruktion med Metz udstyr. Klasse K-3 
vandtes af Jan Hackhe, Københavns Fjern
styringsklub, med 1.319 points. Det hidtil 
bedste DM-resultat. Han fløj med en Stor
mer, som vi en anden gang vender tilbage 
til, udstyret med hjemmebygget radioanlæg. 
Carl Mollerup, Ålborg, fløj med en modifi
ceret Vagabond med OMU anlæg, men op
nåede ingen points. 

Ringe interesse for skalamodeller 

I skalamodelklassen, hvor der kæmpes om 
vor flotteste pokal, Ellehammer-pokalen, er 
interessen ikke særlig stor, selv ikke efter 
at reglerne er ændret, så der også kan del
tages med line- og radiostyrede skalamodel
ler. Ib Weiste, København, der tidligere har 
vifr!det, vaiicltmed 139 points foran Poul 
Milnsberg med 86 points. 

Modelflyverne er havneleder S. P. Jørgen
sen tak skyldig for hans indsats for at be
rede tætklippede startbaner til de linesty
rede og radiostyrede modeller samt for hans 
gæstfrihed overfor de op mod 200 deltagere 
i arrangementet. Ligeledes var Esbjerg Aero 
Service behjælpelig ved at stille sit teori
lokale til rådighed som stævnekontor. 

M.M. 

Fundet i Esbjerg lufthavn 

Under Dl\I i modelflyvning blev der på 
lufthavnen fundet en "enøjet" kikkert, som 
ejermanden mod passende bevismateriale kan 
få udleveret bos KDA.. 

Jubllæumsstævne i Alborg 

Den 4. juni afholdt "Aviator"s modelfly
vere i Ålborg sit 25-års jubilæum. I lighed 
med det danske flyvevåben kendtes datoen 
ikke, men var valgt af praktiske grunde og 
med hensyntagen til modelflyvekalenderen. 

Linestyringsstævnet begyndte kl. 0900 
med velkomst af formanden. Der var mødt 
21 deltagere. For een gangs skyld var vejr
guderne i godt humør, og de kendte "hvirv
ler" fra Alborg var helt væk. Stævnet afvik
ledes i et hurtigt tempo hele dagen, og start
tiderne overholdtes helt. Man fløj dog speed 
i en anden eirkel under kunstflyvningen, og 
der var en spændende dyst om første- og 
andenpladsen, idet der kun var 0,6 km/t 
forskel. I holdkapflyvning var der mange 
spændende beat og en særlig spændende fi
nale, som man fik brudstykker af i TV om 
mandagen. I finalen opnåedes den laveste 
officielle tid herhjemme : 5 min. 41,4 sek. I 
kunstflyvning opnåede Kaj R. Hansen de 
1600 points, der gav adgang til A..l\I.A.-pro
grammet. 

Stævnet forløb uden særlige materielle 
tab og afsluttedes med et hyggeligt kaffe
bord i Ålborg Zoo med uddeling af mange 
fine præmier, blandt andet 4 motorer, som 
udgjorde førstepræmierne i hver af de del
tagende klasser. Resultatet blev følgende : 

G eks.: 
1. Kaj R. Hansen, 623 . . . . . . 1860 points 
2. Leif 0. Mortensen, 403. . . . 1554 poinst 
3. Niels Linnet, 403 . . . . . . . . 1496 points 

G j1in.: 
1. Kaj H. Hansen, 623 ..... . 
2. Jens H viid, 403 ......... . 

Hast: 
1. Jerry Andersen, 403 ..... . 
2. Ole Christiansen, 422 ..... . 
3. Kjeld Frimand, 130 ..... . 

H oldkapflyv-ning: 

1206 points 
448 points 

156,5 km/t 
155,9 km/t 
140,0 km/t 

1. Werner Siggård- Eilif Madsen, 130 
5 min. 41,4 sek. 

2. Per Hasling- Kjeld Frimand, 130 
5 min. 52,7 sek. 

3. H. L. D. Christensen- Leif Mortensen, 403 
8 min. 29 sek. 

Skræntkonkurrencen i Thisted 

Modelflyveklubben Zepbyr i Thisted af
holdt den 31. maj en skræntflyvningskon
kurrence, der også havde deltagelse fra 
Alborg og Midtjydsk, så der var ialt 19 del
tagere med 29 modeller. Konkurrencen blev 
afviklet på to forskellige skrænter, idet vind
retningen var skiftende, og der blev opnået 
højder på det dobbelte af skræntens højde. 
Deltagerne var så glade for den morsomme 
konkurrenceform, at man bar besluttet at 
arrangere endnu en konkurrence til efter
året. 

Per Bertelsen (430) vandt klassen for 
balsnglidere med 174 sek., Ole Gerstrø1n 
A2 med 578, Gottfried Soinmerlade de kom
passtyrede med 421 og Finn Sørensen (532) 
K2 (radiostyrede) med 272 sek. 

Over 50 modelflyvere i sommerlejr 

l\Iandag den 0. juli samles godt et halvt 
hundrede modelflyvere til den årlige som
merlejr, som KDA ved velvilje fra flyve
våbnets side påny holder på flyvestation 
Vandel. Mens lejren i mange år har varet 
6 dage, er den efter ønske fru deltagerne 
ifjor udstrakt til 8 dage, idet den slutter 
tirsdag den 17. juli. På den måde skulle der 
blive bedre tid til de mange konkurrencer, 
der står på programmet. Som de sidste par 
år ledes lejren af medlem af modelflyverå
det, politibetjent Poul Ra-s1111t.Ssen, Kalund
borg. 
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Flyvedagskonkurrencerne 
Bent Skovgdrd og Niels Sejstrup stdr lige. 

Mnj 1962 er gllet over i historien som en 
nf de koldeste og vildeste nf arten, og svæve
flyvemæssigt var den heller ikke, hvad den 
plejer. Det fine vejr sidst i april ebbede ud 
lørdag den 5. mnj, hvor der blev foretaget en 
del mindre distancer pil Sjælland, mens Sej
strup gennemførte en 178 km ud-og-hjem 
flyvning til Hornslet og overtog føringen i 
den individuelle distnnceklnsse. Bent Skov
gdrd Sørensen prøvede allerede fredag en 300 
km trekant, der blev til en unngiven Her
ning-retur, mens hnn lørdag pil endnu et for
søg fik passeret bilde Holstebro og Brabrand 
sø, men mlltte bide i græsset i Vandel efter 
268 km og 8 t. 40 min. kamp, hvilket bragte 
hnm op på 3. pladsen individuelt. 

Så vnr der stille bortset fra en flyvning 
17/5 nf G. Borup fra Møllemose 120 km op 
i Sverige i Ka-8, mens Ole Didriksen Store 
bededag fløj målflyvning til Læsø ! 

Selv den traditionelle fine Kr. himmel
fartsdag den 31. maj svigtede totalt, men 
juni er begyndt bedre: 

Guld-diplom til Bent Skovgård 

Fredng d. 1. juni startede Bent Skovgård 
Sørensen påny i Lehrmeister'en. Han opgav 
de smukke trekant-tanker og udskrev flyve
pladsen Arloh ved Celle som mlll. Det er 
332 km, som han tilbagelagde på 6 t. 05 
min., inden han landede med fuldført guld
diplom nr. 12 - li.rets første - samt en 
diamant og en distance og hastighed i flyve
konkurrencen, hvor han nu overtog føringen 
individuelt. Bent har inlt 5515 km distance
flyvning bng sig, før guldet var helt i land. 

Lørdag sendte Aviator endnu engang sin 
flok sydpå. De fleste gnv kun points indivi
duelt eller talte som sølv-betingelser. Ib 
Braes forsøgte Flensburg-retur, men måtte 
lande kort efter - iøvrigt lige ved siden nf 
flyveklubben Ais's flyveplads! Det bragte 
klubbens resultat en smule i vejret med 394 
points for 260 km. Didriksen forsøgte Pad
borg-retur i Libellen og kom 237 km til Byl
derup Bov, mens Franzen endnu engang be
søgte Skrydstrup. 

Samme dag fløj Villy OTwistensen fra Her
ning i Mucha'en 338 km mlllflyvning til 
Liineburg. Det er 6 km over Dyhr Thomsens 
lokale rekord for mlllflyvning, men ikke nok 
til nt slå den med de krævede 10 km. Men 
det gav en guld-distance med en diamant. 

Søndagen vnr bedst på Sjælland, hvor der 
foruden nogle distancer blev lavet en varig
hed på 8 t. 58 min. i Ringsted af Oarl 
Kristiansen fra 0947 til 1845, mens Borreby 
Værløse fløj 9 timer 06 min., hvilket vist er 
ny dansk toppræstation i termik. Ilan lnn: 
dede ikke, fordi termikken slap op, men fordi 
de øvrige fly nu var sat i hangar. Samtidig 
landede Aksel Feddersen i Sandholm med 
den bemærkning, at nu gad hnn ikke mere ! 
Man kunne nå op til 2200--2300 m i om
rådet i tørtermikken. Feddersen kom med 
den modificerede Rhonsegler fra Kalundborg. 

l\landng måtte Sejstrup lande på 3. ben 
af 200 km trekanten via Randers-Skive. Di
driksen forsøgte den Grundlovsdag i modsat 
retning, men nåede kun forbi Skive. Der
imod fløj Karup denne dag konkurrence på 
en 100 km trekant, som tre gennemførte, 
hvorefter klubben fører i hastighed. Hur
tigst vnr Jørgen Friis med 53,3 km/t pil K-7. 

Stillingen pr. 15. juni vnr følgende : 

Varighed 

1. Birkerød ........... 80 t. 27 m. (10) 
2. Silkeborg . . . . . . . . . . 10 t. 58 m. ( 9) 
3. Kolding ............ 19 t. 89 m. ( 5) 
4. Skrydstrup . . . . . . • . 15 t. 22 m. ( 5) 
5. Værløse ........... 14 t. 52 m. ( 7) 
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6. Karup ............ . 
7. Ringsted . . ........ . 
8. Hnvdrup .......... . 
9. København ........ . 

10. Vestjysk . . ........ . 

Distance 

10 t. 55 m. 
10 t. 24 m. 
7t.53m. 
7 t. 42 m. 
6 t. 29 m. 

( 4) 
( 2) 
( 3) 
( 4) 
( 5) 

1. Avintor ........ . 
2. Midtjydsk ...... . 
3. FSN Ålborg ... . 
4. Karup ......... . 
5. Vestjysk ....... . 
fi København ..... . 
7. Polyteknisk .... . 
8. Birkerød ....... . 
9. Værløse ....... . 

10. Silkeborg ...... . 

1665 km - 2195 p. (5) 
1597 km -1936 p. (5) 

600 km - 1065 p. ( 4) 
550 km - 982 p. (5) 
600 km - 862 p. (2) 
572 km - 737 p. (5) 
544 km - 612 p. (5) 
528 km - 595 p. (4) 
821 km - 405 p. (4) 
362 km - 408 p. (5) 

Individuel distance 
1. Bent S. Sørensen .. 755 km - 1095 p. (3) 

·2. Niels Sejstrup .... 851 km -1094 p. (3) 
3. P. V. Frnrizen .... 728 km - 986 p. (3) 
4. Ib Brnes ........ 641 km - 911 p. (3) 
5. Villy Christensen" 576km- 745p. (2) 
6. Ole Didriksen .... 501 km - 709 p. (3) 
7. H. Kjærgllrd llnnsen 524 km - 683 p. (3) 
8. Åge Dyhr Thomsen 434 km - 434 p. (1) 
9. Svend Ravn ...... 223 km- 387 p. (2) 

10. Verner Petersen .. 315 km - 815 p. (1) 

Hastighed 
1. Karup .............. . 
2. Aviator ............. . 
3. FSN Ålborg ......... . 

399 points 
319 points 
304 points 

(5) 
(4) 
(3) 
(2) 
(1) 

4. Værløse ............. . 
5. Birkerød . . .......... . 

75 points 
66 points 

Bedste klub er hermed: 
1. Karup .................. . 
2. Birkerød ................ . 
3. Aviator ................. . 

Værløse ................. . 
5. Silkeborg ............... . 

FSN Ålborg ............. . 
7. l\Iidtjydsk ...............• 

11 points 
14 points 
16 points 
16 points 
20 points 
20 points 
27 points 

Med de ændringer, der kno være sket i 
anden halvdel af juni er dette således ud
gangspositionen for sommerlejrene, hvor der 
for mange nf klubbeme er meget nt gøre, dn 
de endnu ikke er nået op pil de tilladte antal 
resultater eller hnr mulighed for at forbedre 
nogle af disse. Selv om vi ikke hnr DM i 11.r, 
skulle der gerne præsteres en masse, om 
vejrguderne vil ... 

Sølvdiplomer 
Ved redaktionens slutning vnr der god

kendt 16 sølv-diplomer i år, hvilket er mere 
end de 15 i 1961 og 1060, så hvis sommeren 
bliver god, skulle vi med de mange andre be
tingelser, der er godkendt, have en chance 
for nt nå de 27 i 195!), De 16 godkendte er : 

158 Bent Hagel, Værlnse; 159 Sven Loger, 
Birkerød; 160 II enning Kjærgdrd II ansen, 
Aviator; 161 Svend-,Ige Jørge,i Andersen, 
Vestjysk; 162 P. V. Fmnzen, Aviator; 163 
Jørge,i Møllgdrd J@sen, Avintor; 164 Johs. 
Brandt Jørgense,i, Ringsted; 165 Harry R. 
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Hanse,i, Karup; 166 Dan Be,mike, PFG; 
167 Pede,· Anderse,i, l\Iidtjydsk; 168 Jørgen 
Nesgdrd, Aviator; 169 Georg Styrbro, Avia
tor; 170 Oarl Henry Kristiansen, Ringsted; 
171 Harry Thorsted, København; 172 H@
ning Yde, Viborg ; 178 Orla Gravesen, Silke
borg. 

Nyt fra svæveflyveklubberne 
Als hnr gjort fint public relations arbejde 

ved udsendelse af en nydelig brochure og 
deltagelse i en udstilling. Flyvningen gllr 
fint med 2000 starter i 11.r som mål. 

Aviator har foruden nt gøre sig bemærket 
ved en enorm masse fine flyvninger også 
brugt den 17. juni til nt skaffe sig penge 
ved pølsesalg etc. under flyvevåbnets opvis
ning. 

Birkerøds Ka-8, OY-EBX, er sl'l populær, 
nt den på et pnr måneder har fløjet lige så 
meget som l\Iuchn'en på et år. Klubbens 
medlemmer forsøger nu strækflyvninger ved 
enhver lejlighed, og klubben bygger i sam
arbejde med Københavns Svæveflyveklub tre 
Schleichervogne til hjemhentning - foruden 
nt man forsyner det gamle Stamgruppespil 
med ny kraftig motor. 

B. 1959 satte fornylig klubrekord på 56 
min. i Delfinen, så der er altså også termik 
på Bornholm ! Den blev snart snt op til 2 t. 
82 min. nf Ove Rasmussen. 

Falster flyver pil Avnø og satte langfredag 
klubrekord med 73 flyvninger på en dng. 

Frederikshavn får nu antagelig igen en 
svæveflyveklub, idet flyveklubben efter et 
propngandnforedrag nf Ib Brnes den 30. mnj 
regner med at komme ignng. Medlemmerne 
skal i første omgang uddannes hos Aviator, 
og mnn regner med at købe en brugt Baby 
til selv nt flyve med. 

Jlolbæk rapporterer stor medlemsfrem
gung og har købt et klubhus, 5 X 5 m i to 
etager for 1200 kr. samt fl'let en lille grund 
op ad eksercerpladsen stillet til rl'ldighed 
til det. 

København har haft travlt med at nedrive 
en træbygning i Allerød og omdanne den til 
hangar i Roskilde. På l\Iøllemosegård har 
man fået et dejlfgt klublokale med køkken
krog til disposition. Foruden indenlandske 
flyvninger er mnn ogsll begyndt nt køre til 
Sverige (Borlls) og starte der. 

Jllidtjydslc knn se tilbage pil mange fine 
flyvninger i forllret, og klubben hnr nu købt 
P. V. Frnnzens Ka-8, OY-EUX, som dermed 
atter er stationeret pl'l Skinderholm. Dyhr 
'l'homsen hnr solgt sin Jnskollm til Sverige 
og i stedet købt en Lo-150 B. 

Nordvestjysk holdt sin årlige propngnndn
opvisning den 27. mnj med deltagelse frn 
Karup og nf Dyhr Thomsen. Der mr fint 
besøg. 

Nordvestsjællands udbygning nf flyveplad
sens faciliteter skrider planmæssigt frem, og 
mnn venter stor sommerferieaktivitet. 

PFG udviser større strækflyvningsaktivi
tet end i mange år og venter til sommerfe
rien yderligere sin Ka-8. Rhonsegleren med 
modificeret forkant er atter i drift. 

Ringsted rapporterer også stigende aktivi
tet og medlemstal. 

Silkeborg hnr megen glæde af muligheden 
for flyslæb med Stinson'en, når vejret ikke 
giver højde nok i spilstart. 

s,,ærethy kom igang med Baby'en den 6. 
maj og skulle nu være ved nt få sin Lehr
meister, men er stødt på en ny vanskelighed, 
da flyvepladsen er blevet solgt. 

l ' cjle og de øvrige Vandel-klubber hnr 
ikke måttet bruge pladsen en månedstid, 
men er nu ved at gøre klar til flyveskole 
og klublejre. 

Vestjysk fik atter efter nogle registre
ringsvanskeligheder sin brugte Baby III, 
OY-XAT, i drift midt i maj. At der er brug 
for den ses nf, at den anden Baby allerede 
da havde udført 400 flyvninger i år. 

Arhtts håber i år nt genoplive sin indsats 
i den højere svæveflyvning, ikke mindst un
der sommerlejr i Herning i hele juli. 

Alborg Svæveflyveklub er en "papirklub" 
nf militære svæveflyvere med Sejstrup som 
formand, der ligesom i Karup og Skrydstrup 
samt Værløse hellere vil tilsluttes KDA pA. 
en måde, hvor de er helt på linie med de ci
vile klubber. 



Med FLYV i 

BEAGLE AIREDALE 
Englands come-back pd privatflyvningens omrdde. 

HVORFOR har den ikke næsehjul, rat, 
bedre trim- og flapbetjening, bedre lyd

isolering og mere komfort? Sådanne spørgs
mål stillede man sig selv og Ranald Por
teous, da han for små to år siden demonstre
rede Auster D6/180, der omend en ny type 
med amerikansk motor var og blev en kon
servativ Auster. 

Da den nye Beagle-Auster organisation i 
april 1961 fik sit første produkt, Airedale, 
i luften, kunne man straks af beskrivelserne 
se, at nu havde den nye og energiske le
delse med Peter Mas11fi11ld i spidsen sørget 
for at give Auster-typerne den ansigtsløft
ning, der gør dem konkurrencedygtige i det 
moderne marked for privatfly. Alligevel må 
Airedale betragtes som en overgang til de 
typer, der senere vil fremkomme. Typen er 
i produktion og leveres nu efter de forsin
kelser, der synes uundgåelige for alle nye 
typer. Man regner med at bygge 60 i 1962. 

>Nej, jeg vil ikke med, prøv den hellere 
alene,< sagde Porteous efter Skovlunde
messens åbning, >så kan De bedre selv 
dømme, hvor nem og sikker den er.< Han 
måtte da have tillid til sit fly! 

>Men tænk lige på, at dette eksemplar 
har næsten fulde ekstratanke og lige så me
get ekstraudstyr som vægten af 1 ¼ person, 
når De flyver den,< tilføjede han. 

Airedale har ligesom Tri-Pacer dør i højre 
side til forsæderne og i venstre til bagsæ
derne - foruden dør til bagagerummet i 
venstre side. Loftlyset tændes, når døren åb
nes, og den 90 cm brede kabine er særdeles 
komfortabelt og godt udstyret. Som helhed 
virker kabinen langt mere amerikansk end 
Auster-agtig. Der er ratstyring, flaphåndtag 
og trimhjul er anbragt mellem sæderne, og 
der er gjort meget ud af instrumentbrættet. 
Det har flyveinstrumenter i T-anordning lige 
foran venstre sæde, motorinstrumenter i en 
lodret linie over en konsol med gas-, propel
og blandingshåndtag, mens hovedafbryder, 
kontakter og starter sidder i midten af lof
tet. Under brændstofvisere m. m. øverst i 
højre side er der plads til radio- og navi
gationsudstyr. 

Denne plads var i G-ARXB, der er 
Beagle's udstyrsdemonstrationsfly, udnyttet 
til et enormt opbud af Smiths/Motorola ud
styr med VHF, VOR, ILS, marker-modta
ger og ADF - ialt for ca. 70.000 kr. på 
dette fly, der koster ca. 106.000 kr. Det 
giver naturligvis fuld IFR-mulighed, men 
går til gengæld ud over nyttelasten. 

Ved bedømmelse af prisen må man tage i 
betragtning, at standardudstyret omfatter 
mange ting, som andre fabrikker regner 
som ekstraudstyr. Bl. a. omfatter det fuldt 
blindflyvningsudstyr, dobbeltstyring, con
stant-speed-propel, navigations- og landings
lys samt roterende antikollisionslys og hjul
skærme. 

Standardudgaven har en tornvægt på 826 
kg, hvilket med fuldvægt 1247 kg giver 421 
disponible kg. Med de normale 136 liter 
benzin samt olie bliver der 319 kg tilovers 
til 4 personer og en smule bagage. Række
vidden er da maximalt 900 km, men øges 
med ekstratankene til godt 1500 km ved en 
økonomisk rejsehastighed på 211 km/ti 2130 
m højde. 

Beagle Alredale pl meuen I Skovlunde, Som man •er er der gjort betydeligt mere ud af udeeendet 
end pl de111 forfædre, 

Indtryk af prøveflyvningen 
Den 180 hk Lycoming 0-360-Al driver 

en McCauley constant-speed propel, og 
straks man har startet den, mærker man på 
den bløde gang, at der er gjort meget ud 
af lydisoleringen - også ved det store ud
stødsrør. Med det styrbare næsehjul plus 
hydrauliske skivebremser er kørslen ikke 
alene usædvanlig nem og præcis, men viser 
sig også ualmindelig blød og behagelig, selv 
om affjedringen af hovedhjulene også her 
er gummistropper. 

Udsynet lige fremover er med næsehjul
understellet blevet bedre end på D.6/180, 
hvorimod indklædningen af rørene i taget 
har taget lidt af udsynet op og bagud, som 
dog stadig er bedre end på mange typer. I 
luften generes man lidt af at have plan
roden i øjenhøjde, men kan 1,mder sving 
stadig benytte sig af at kigge ud gennem 
taget. 

I mangel af en erfaren ledsager på typen 
er det rart med en checkliste ( til såvel start 
som landing) fast anbragt i flyet sammen 
med de vigtigste flyvedata, og med flap i 
startstilling giver jeg herefter fuld gas. 

Airedale udmærker sig ikke ved super
kort start og landing, men går dog på Skov
lundes korteste led og en frisk vind uden 
vanskelighed i luften. Starten angives på 
fast bane til 570 m til 15 m højde og lan
dingen derfra til 430 m. Stigehastigheden 
ved jorden er 650 feet/min (3,3 m/sek), 
tjenestetophøjden 3660 m. 

Krængerorsstyringen har ikke været sær
lig behagelig på Auster-typeme, omend den 
var forbedret på D.6, men på Airedale vir
ker rorene som helhed meget harmoniske og 
behagelige og krængerorsstyringen stadig 
meget virksom. Benzinlasten i vingerne gi
ver flyet en vis støthed, og som helhed skal 
det være stabilt og behageligt at flyve også 
på længere ture i uroligt vejr. 

Brug af flaps giver kun små trimændrin
ger, og trimhjulet er meget effektivt. 

Uden flaps og motor staller den ved fuld
vægt ved 46 knob fartmålervisning med 
kun ringe aerodynamisk advarsel, men 
stall-indikatoren siger til i god tid. Både 
uden og med flaps kommer stallet imidler
tid ret udpræget, når man trækker rattet 
yderligere i maven. Med fulde flaps sker 
det først ved en fartmålervisning af 3 7 knob 
ved fuldvægt, og endnu lavere i lettere til
stand. 

Sideglidning syntes den ikke særlig inter
esseret i - siderorsvirkningen synes for lille 
hertil - men da de nye slottede flaps er 
meget effektive, er det heller ikke nødven
digt. 

Efter at have vænnet mig til den i løbet 
af en lille halv times flyvning gjorde jeg 
mig ved hjælp af checklisten for landing 
klar hertil og bragte den med lidt motor og 
fulde flaps ind ved 55-60 og satte de 
175.000 kr., man havde betroet mig, ned 
på græsset uden vanskeligheder af nogen 
art. I min anden landing hønsede den en 
smule, men utvivlsomt kun fordi jeg fladede 
lidt for højt ud og ganske uden de gamle 
Auster-tendenser til en fortsat række hop. 
Brug af hjulbremserne var nødvendig for 
at standse inden begrænsningen på den 
korte bane, men de er der jo for det samme, 
og med lidt yderligere kendskab til flyet 
kan man utvivlsomt lande kortere, end jeg 
gjorde. 

Kørslen tilbage og parkering ind mellem 
de øvrige udstillede fly viste påny dens fine 
egenskaber på jorden, og Porteous så ikke 
spor forbavset ud over, at flyet stadig var 
helt. På hans spørgsmål kunne jeg med fuld 
overbevisning svare, at det var den fineste 
Auster, jeg nogensinde havde fløjet. Med 
Airedale er den engelske flyveindustri langt 
om længe blevet konkurrencedygtig på den 
private og forretningsmæssige flyvnings om
råde, og man kan med interesse imødese de 
næste typer, der kommer fra Beagle-stalden 
- eller kenhelen, må det vel være. PW 

161 



162 

KZ li t til salg 

Henvendelse: 
Herning Flyveplads 

telf. 1402 eller telf, 3477 

KZ-111 sælges 
ved henvendelse til 

DAN FLY 

Lerchenborg, Kalundborg. 
Telefon 86. 

Auster Autocrat J S 
250 timer til hovedeftersyn, 

nymalet. Kr. 15.000 

KZ III 
Kr. 21.000 

SÆLG ES 

SCANAVIATION A/s 
Hangar 104 

Københavns Lufthavn 
Dragør 

Telefon Dr. 910 

KZ III SÆLGES 
Velholdt, komplet Instrumentering plus ekstrainstrumenter og ud

styr, f. eks. gyrokompas, kst. horisont, metalpropel, stænkeskærme 

m.m. Lav pris. KZ lll'en er stadig Danmarks letteste fly at flyve. 

Henvendelse: flyvetekniker Sv. Aa. Thomsen 
Skovlunde flyveplads . Telefon 94 47 19 

BENSEN HELIKOPTERBÅD 
SÆLGES 

15 fods bld med styrbar helikopterrotor, 

konstrueret af Igor Bensen, U.S.A., bug

seres af enhver speedbåd med mere end 

SO hk, flyver ved ca. 20 knob, styrbar 

såvel I højderetning som i drej til begge 

sider, nyt rotorleje til 2 personers be

lastning, stabiliserlngspontoner, speedo

meter, ekstra sæt rotorblade. Fartøjet 

er godkendt af luftfartsdirektoratet. Pris 

kr. 3.500.00 Instruktion medfølger. 

Bent Stig Møller, 

Vimmelskaftet 38, . C 1555 

eller 

Københavns Yacht- & Motorbådsværft, 

Stubbeløbgade 7, Ø . Ry 906, 

hvor fartøjet kan beses. 

CALTEX AVIATION 
' 



Nyt fra Flyveklubben Flight 

Fllght'a formand I færd med at lave bAnd• 
reportage I Haderslev. 

Vi takker alle, der har skrevet til os, og 
selv om det har været lidt skrant med sva
rene, kan vi love, at der er nyt på vej. Vi 
vil også gerne høre fra ENDNU flere. 

Siden FLIGHT blev medlem af KDA, 
har vi haft adskillige besøg fra Fjernken
dingsskolen og har lært en masse om fly og 
flykending, men det er ikke blevet ved den 
tørre teori. 

Fra den 18. til den 23. april var fem af 
klubbens medlemmer på tur ,til venskabsklub
ben FLYING i Haderslev, og vi besøgte 
både Sønderborg flyveplads og flyvestatio
nerne Skrydstrup og Vandel - på sidst
nævnte fik vi hver mindst en svæveflyve
start, og turen betegnes som en stor succes. 

Imidlertid tillod vi os ikke at hvile på 
laurbærrene, men gik straks i gang med ut 
planlægge en tur til Odense itil flyvestævnet 
der den 13. maj. Selv om dagen både be
gyndte og sluttede med regnvejr, var vi hel
dige at få nogle timer med solskin, netop 
da der var brug for dem. Vi kørte hjem 
ud på aftenen med et godt indtryk af et 
fint arrangeret og veltilrettelagt stævne. 

Ugen efter, søndag den 20., tog hele 
FLIGHT afsted med TSA til l\Ialmii for at 
kigge på flyvestævnet der. De mange tusin
der mennesker, der var mødt op, blev san
delig ikke snydt. Der var alt: Radiostyrede 
modeller, svævefly, privatfly af alle typer og 
sidst, men ikke mindst : FLYGVAPNET 
var med med typerne Draken, Hunter, 
Vumpire og Safir. Lunsen var på et kort 
besøg, idet 4 stk. af typen gav en forrygende 
opvisning over Bulltofta. 

Vi ville gerne have været med til stævnet 
på Gurdermoen ved Oslo, men det kunne 
desværre ikke lade sig gøre, så vi måtte 
vente på, ut RDAF lavede noget lige så godt 
den 17. juni. I mellemtiden kunne vi så 
tage til Skovlunde til flyvemessen. 

3 uf medlemmerne har på privat initiativ 
arrangeret en tur til Sønderjylland/Nord
tyskland i juli måned, i særdeleshed for at 
besøge Aufkliirungsgeschwuder AG52 på 
J ngel efter speciel indbydelse, og der plan
lægges ture til diverse "Åbent-hus"-dnge og 
til Kastrup lufthavns sydlige del. 

Samtidig sørger vi for at bevare alle ar
rangementerne for eftertiden, idet vi foto
graferer på livet løs, og på Haderslev-turen 
blev der oven i købet lavet en bl'mdrepor
tnge og et herligt album med minder fra tu
ren. 

Kom så ikke igen og sig, at der ikke fore
går noget i Flyveklubben FligM. 

Før Deres Sbell-kort ajour (8) 
L1ifthavne og offentlige landingspladser: 

Esbjerg lufthavn: 'l'ilføj restaurant, olie 
120 og ret tlf. til (051)26588. 

Rønne lufthavn: Tilføj VOR RN 112.0 
mc/s. 
Bemærk: 
Århus privatflyveplade, Kirstinesminde. 

Udvidelse mod øst af den nordlige del af 
pladsen, hvilket giver en. 100 m yderligere 
til rådighed for start og landing øst/vest. 
Landing dog kun tilladt indenfor de hvide 
fliser. 
JI ovedkortet: 

Indtegn Rønne VOR 5504N l-!-16E. 
lladiokortet: 

Indtegn oplysninger for 

VOR 

RØNNE 

112.0 RN 

Intet carnet i England, men ... 
Som bebudet har man nu afskaffet kravet 

om toldenruet i England, men ikke så nemt 
og elegant som i Norge, Vesttyskland, 
Schweiz, Holland og Irland, der tidligere 
har afskaffet det. 

I England skal der udfyldes en "Customs 
Tcmporary Importation Permit for n Pri
vate Aircraft", hvoraf toldvæsenet i import
havnen beholder den ene, og man selv med
fører og ved udrejse afleverer den anden. 
Samtidig udleveres nogle ret komplicerede 
bestemmelser, som det anbefales at studere 
grundigt. Ifølge disse har toldvæsenet i givet 
fald stadig ret til at forlange garanti i form 
af caruet, depositum cl. lign., og der er en 
masse indskrænkninger i brugen af flyene 
under opholdet i England, idet de ikke må 
overlades andre på nogen måde, private fly 
ikke bruges mod vederlag eller til demonstra
tion med salg for øje, og erhvervsmæssige 
fly desuden ikke til erhvervsmæssig trans
port inden for England. 

MIi.ske lyder det værre, end det er tænkt, 
og englnndsfnrcnde bedes derfor ved hjem
komsten underrette KDA om, hvordan ord
ningen virker i praksis. 

Det skulle nødig gå, som da et svævefly, 
som endda til ~ndet formål havde cnrnet, 
ikke kunne indføres i Vesttyskland uden de
positum, ,,fordi man havde sløjfet enrnet• 
kravet". 

Thisted flyveplads solgt 
Thisted Flyveklub har fået den meget ube

hagelige overraskelse, at den flyveplads, 
man i de sidste år har nedlagt så meget ar
bejde og kapital i, og hvor der er rejst han
gar, pludselig er blevet solgt så at sige un
der fødderne på klubben. Gårdejeren har 
nemlig solgt gården til Thy's samvirkende 
Kvægavlsforeninger, der vil indrette af
komsprøvestntion på arealerne, og som me
ner af opretholdelsen af en flyveplads vil 
give for megen uro. Også for den nystiftede 
svæveflyveklub, der netop nu regnede med 
at komme ignng for alvor, er det en kede
lig situation, men det må håbes, at byen 
snart får indrettet en ny plade et andet 
sted. 

Flyveplads ved Næstved 
I nogen tid har flyveinteresserede i Næst

ved søgt at få oprettet en flyveplads ved 
kommunens hjælp, men foreløbig er det ikke 
blevet til noget, så automobilhandler Per 
Nielsen, der sammen med direktør Walther 
Nielsen (formand for Midtsjællande Motor
flyveklub) har anskaffet en Cessnn 172, har 
derfor resolut købt en gård, Fjordgården i 
Stensbækholm, hvor han har indrettet en 
foreløbig 25 X 400 m bane og bygger hangar. 

Do mier-pokalen 
Firmaet Jørgen Høyer, der repræsenterer 

Dornicr i Danmark, har udsat en vandre
pokal for danske privatflyvere. Konkurren
cen går ud på at vinde flest points på en 
flyvning Danmark rundt pil en dag, hvor
under det gælder om at lande på flest mu
lige flyvepladser. 

Konkurrencen løber hvert år i månederne 
juni, juli og august. Af de nærmere regler, 
der kan rekvireres fra KDA, fremgår, at de 
små flyvepladser og hver ny ø giver særligt 
mange points. Flyvninger skal på forhånd 
anmeldes til KDA, der udleverer de fornødne 
kontrolblanketter. 
Jørgen Huyer foretog selv et forsøg pinse

dag, hvor han med sin Do-27 nåede ikke 
mindre end 22 flyvepladser. 

F AI-rekorderne 
Titovs rumfart den 6.-7. august ifjor 

er anerkendt af FAI med en varighed af 25 
t. 1l min., og en samlet distance af 703.14H 
km (17 gange jorden rundt). 

USA har fået anerkendt en hastighedsre
kord i lige linie på 2.585 km/t, sat med Pn 
McDonnell F4H-1F i november, mens Rus
land i oktober udførte en anerkendt flyvning 
for hastighed på 100 km lukket bane med 
2.401 km/t. 

l\foDonnell F4H-1F er også anvendt til c11 
af de nye højderekorder, hvor man skal gen
nemflyve en vis bane i rekordhøjden, der 
blev på 20.252 m. De ellers gældende højde
rekorder er sat ved at omsætte en stor ha
stighed til højde ved en kraftig stigning. 

Helikopter-hastighedsrekorden over 3 km 
er af en Sikorsky HSS-2 sat op til 320 km/t, 
på lukket bane itil 294 km/t. 

Et mssiek konvertiplan af typen Knmm• 
Vintokryl har sat hastighedsrekord med 356 
km/t. 

.A.meriknnerinden Constance W olf foretog 
i november fra Texas til Oklnhomn en bal
lonfærd, der indbragte hende og USA ( der 
for tiden søger at erobre rekorder pil alle 
felter) hele 15 rekorder i forskellige klasser 
med varighed på 40 timer 13 min., højde 11å 
4.144 m og distance på 585 km. 

Blandt en række luftruterekorder kan 
nævnes, at American Airlines bar fløjet San 
Francisco-New York på 3 t. 06 min. 23 s. 
eller 1059 km/t med en Boeing 707. 

Stort I-kursus 
Svæveflyverådets instrukturkursus, der af

holdtes i påsken på Kalundborg flyveplads 
under ledelse af Ejvind, N·ielsen og med 
Jørgen Lauritzen, P. H. Nielsen, M. B11ch 
Petersen og W eish0;11pt som lærere, var med 
19 deltagere det hidtil største - faktisk for 
stort efter det hidtidige undcrvisningssy
stem, hvorfor man overvejer en holdopde
ling til næste llr. 

Vejrforholdene var ikke de bedste, så det 
ønskede antal instruktionsstarter blPv ikke 
fuldtud opnået. Men både PFG's Polyt III 
og Nordvestsjællands Lehrmcistcr var i bmg 
foruden en Baby fra PFG. 

Efter gennemgang af teoriprøvens besva
relser og de praktiske resultater har svæve
flyverådet indstillet, ut 18 af de 19 udnæv
nes til instruktører, og desuden var en elev 
fra ifjor til praktisk omprøve og bestod lige
ledes, så de hungrende klubber har nu f!l.et 
et nyt stort kuld instruktører i virksomhed. 

Svæveflyveskolen på Vandel 
Så er det sommerferietid, og den 18. juli 

starter klublejrene og den 22. svæveflyve
skolen på Vandel - som tidligere omtalt 
arrangeret for svæveflyverådet af Vejle Svæ
veflyveklub. Niels Sejstrup bliver lejrchef 
de første ti dage, Mogens B11ch Petersen 
den sidste uge. For så vidt som der endnu 
skulle være ledige pladser på skolen, kan 
tilmelding til denne stadig ske direkte. til 
Vejle Svæveflyveklub, Erik Toft, Bnesevæn
get, Erritsø by pr. Fredericia. 
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GirBB6ER 
The Aeroplane Directory of Britlsh 
A vfation 1962 

Temple Press Ltd., 548 s., pris 38,90 kr. 
Tilsendt fra Knud Rasmussens boghandel. 

Denne bog er primært en handelskalender 
over den engelske flyveindustri, men den 
dækker tillige luftfartsselskaber, flyveklub
ber, offentlige myndigheder, den militære 
flyvning m. v. i såvel England som Com
monwealth. Den afsluttes med en art blå 
bog med over 1000 biografier af ledende per
soner indenfor flyvningen. En nyttig hånd
bog for alle, der i kraft af deres arbejde 
( eller hobby) beskæftiger sig med en eller 
anden form for engelsk flyvning. 

Ray Wagner: A.merican Oombat Planes. 
Hnnover House, New York, 1960. 447 s., 
ill. Pris indb. 74,50 kr. 

Denne bog er uden tvivl den mest omfat
tende bog om amerikanske militærfly, der 
endnu er udkommet, og det skønt den ikke 

medtager recognoscerings-, transport- og 
træningsfly. I modsætning til de tilsvarende 
engelske bøger er bogen ikke opdelt i "type
biografier", men hver kategori fly (f. eks. 
jagere) behandles sammenhængende, hvad 
der giver et bedre billede af udviklingen. 
Bogen er overdådigt illustreret med billeder 
af praktisk taget alle versioner, men bekla
geligvis uden treplnnstegninger. Den engel
ske udgave, der er en. 20 kr. billigere, mA 
desværre ikke sælges uden for Common
wenlth-landene, men bogen er absolut den 
høje pris værd, alene pli grund af de mange 
sjældne billeder, specielt i Nnvy-afsnittet. 

INDBINDING AF FLYV 
10,50 kr. pr. bind. 

2 årgange kan indbindes I cet bind for samme pris, 
Ved indsendelsen bedes anført, om bladet ønskes 
Indbundet med eller uden omslag. 
Indbindingen er det slkaldto strlpblnd, der består 
af laste papsider med solid limning I ryggen og 
pitrykt rygtltel. • 

FLYVs FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN 

VESTERBROGADE 60 - KØBENHAVN V. 

DANFL Y bruger RAZORBACK 
FL YING ENTERPRISE bruger RAZORBACK 

HAR DE FORLANGT RAZORBACK 
GLASFIBERBEKLÆDNING til Deres FLY? 
Godkendt af Luftfartsdirektoratet. 

DELTA TRADING CO. Herlevgårdsvej 2 - Herlev. 

HANS KOFOED 

DANSKE MILITÆRFLY
gennem SO år 

Flyvevåbnets flytyper fra starten 
1912 indtil nutidens overlydsjagere 

76 sider med mange Illustrationer. Pris kr. 11,00 

Kan bestilles I boghandelen eller fra 

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

Flyvningens ForsikrInger - Alle ForsikrInger 

A. JESSEN & CO.s Eftf. 
Assurandører 

N. Thomsen Otto Thomsen 

VESTERPORT 

Mlnerva 1112 

Lufffartforsikringer 
af enhver art 

overtages af 

Dansk Pool 
for Luftfartforsikring 

M.lnerva 1841 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes af et
hvert forsikringsselskab, der er tilknyt
tet poolen, samt af SAS's billetkontorer. 

KZ li T 
lukket, vel holdt, motorgangtid: 
125 t. efter hovedeftersyn - sæl
ges billigt ved hurtig handel. Kan 
beses efter aftale p~ enhver plads 
i Danmark. 

P. Bertouch-Lehn, Lungholm, Rødby. 
Tlf. Hyldtofte 52°53. 

Uregelmæssigheder I bladets ekspedition bodes altid 

reklameret hos po1tva1enet. - Hjælper dette Ikke 

bedes ekspeditionen underrettet. 

FLYVEMASKINER 

REDNINGSUDSTYR 

INSTRUMENTER 

G. Q. FALDSKÆRME 

LUFTFOTOGRAFIAPPARATER 

FL YVEMASKINELÆRRED 

HELIKOPTERE 

K. L.G. TÆNDRØR 

IL TAPPARATER 

ALFRED RAFFEL A/s - KØBENHAVN V 
VODROFFSVEJ 46 • 35 23 43 

Westland Helikopter 

164 



Kastrup-gæster i maj 
BEA benyttede Vanguard G-APEB, PER, 

PEK, PEG, PEL, PET og PES på ruten i 
stedet for Comet, henholdsvis 4., 7., 9., 14., 
15., 16. og 26/5. 

1/5 SE-CXK, Cessna 175B, Carl Eng
strom fra Eslov. LN-IKA, Cessna 172B, 
Bjørumfly. - 2/5 G-AMWV, DC-3, Silver 
City. 4X-AGD, Britannia 313, EL-AL-char
ter. - 3/5 D-ELBE, Tri-Pacer, G. Scheel 
fra Hamburg. OE-IFA, Constellation L-049 
fra det østrigske Aero-Transport ankom og 
har nu flyvninger hver week-end; resten af 
ugens dage står den parkeret i Kastrup. 
C-47, 0-15133 og C-130, 60549, USAF. 
4/ 5 D-ALEC, L-1049G, Lufthansa. OY
AFZ, Dornier 27, A/S Nordisk Mineselskab 
(ex-D-EKOC). 61-QF, Noratlas, French 
Air Force. - 5/5 G-AJFT, Viking, EROS. 
OH-GSD. Cessna 195B, Finnish Air Service. 
- 6/5 131635, R7V-1 (Super Constella
tion), USNavy. OH-CSM, Cessna 180, Sini
tuote & Einto fra Tikkurila. - 7 /5 G
AMSX, DC-3, Derby Airways. 136755, 
Grumman Trader, USNavy fra hangarski
bet "USS Wasp". SE-CUT, Colt; Nyge
Aero. 

8/5 VC-47D, 0-48186, USAF og en Anson 
med radarnæse, G-ALIH fra Ekco Electro
nics, landede. - 9 /5 ankom Swissair på 
ruten med deres sidste nye Caravelle, HB
ICU (bygge-nr. 123). G-ANNO, Heron fra 
Vickers-Armstrongs Aircraft. - 10/5 G
ARUJ, Piaggio 166 fra United Breweries 
Ltd. - 11/5 ankom Pan American på ruten 
med en DC-8, N810P A, i stedet for Boeing 
707 og KLM med en L-1049G, PH-LKB, 
i stedet for Electra. G-AJHZ, DC-3 fra 
Tyne Tees Air Charter Ltd. WL 665, Vi
ckers Varsity, RAF, Blind Landing Experi
mentnl Unit. C-47, 0-93066, USAF. - 12/5 
OE-AMW, Jodel DR. 105, E. Greiner fra 
Schwanenstadt. 46-19, C-119, Italian Air 
Force (ex-USAF 52-6015) . - 14/5 N 748 
PA, DC-70, PAA. 

15/5 D-ILSE, Queen Air, Firma Diehl 
fra Nii.rnberg. D-GARA, Apache, Haribo 
Lakritzen. OY-AEU, Cessna 182P, Transnir. 
XJ 347, Devon, Royni Navy. - 16/5 LN
SUO, Fokker F-27, Braathen. - 17 /5 Olym
pic Airways Comet 4B, SX-DAL, mellem
landede på BEAs natrute til Stockholm og 
SX-DAK ankom på BEAs ordinære rute. 
C-47, 0-348310, USAF, MAAG France. -
18/5 OH-DCA, DC-6A, Finle.ntic, ankom 
for at få et eftersyn hos SARCO. G-APBC, 
DC-3, Derby Airways. - 19/5 G-ANAN, 
Dove, Morton Air Service. XR 441, Heron, 
Royal Navy. G-ARII, Queen Air, The Bri
tish Oxygen Co. - 20/5 fik Nordair deres 
femte DC-6, OY-AOE, ,,Nordpilen" (ex-N 
90716) . OK-LDA, TU-104A, CSA. D-EGIX, 
Klemm 107B fra Fliegergruppe Leutkirch. 
HS-TGE, Convair 990, THAI ( ex-SE
DAZ). - 21/ 5 C-117B, 0-52548, t,JSAF. 
SE-CPY, Cessna 172, R. Johansson fra 
Viillingby (ex-OY-AER). 

22/5 C-130B, 10953, USAF, Tactical Air 
Command. D-IATA, D0-28, Air Lloyd fra 
Hamburg. OY-AEV, Cessna 1720, Transnir. 
SE-CMO, Cessna 175A, C. Drangel fra Jiirn
forsen. - 24/ 5 C-130, 50017 og C-47, 0-
15996, USAF. C-54, 49148, French Air For
ce (ex-USAF 44-9148) . D-EBGU, Jodel 
DR. 1050, Niederhessischer Verein fiir Luft
fahrt og Air France ankom med en ny Ca
ravelle, F-BJTG (bygge-nr. 115). - 25/5 
N 753 PA, DC-70, PAA. SP-LAD, Li-2, 
Lot, ankom som fragter. C-47, 0-48251, 
USAF. LN-BND, Colt, Norrønafly. F
BJQY, Jodel 140B, Blot-Lefevre fra Le 
I;Iavre. - 26/5 N 9755 F, Beaver, Milden
hall Aero Club. SE-CDO, Tri-Pacer, D. 
Gyllenberg fra Skarn. - 27 /5 00-CPW, 
Cessna 182B, Monsieur Ganshof Van Der 

Meerch. F-BJNV, Jodel DR. 1050, Ste Cre
mer. - 28/5 PH-MAA, DC-3, Martin Air 
Charter. 

29/5 SE-CTD, Comanche, Svenska AB 
Oltronix. XX716, Comet 2, RAF og 128433, 
R6D-1Z, USNavy, ankom som VIP-trans
porter med henholdsvis den britiske forsvars
chef, admiral Lord Lonis Mountbatten og 
NATO's øverstbefalende for Atlanterhavs
området, admiral Robert Lee Dennison. -
31/5 D-GIGI, Apache fra Bavaria Flug
Gesellschaft og en Beagle Airedale, G
ARXB, endnu ejet af fabrikken, ankom for 
briefing og fløj derefter til flyvemesse i 
Skovlunde. 

Luftfartøjsregistret 
N-vregistreringer: OY-AEP, Cessna 180D, 

Commertas. - AFV, Cessna 1720, S. Grum
Schwensen. - ACW, Piper PA-22-150, 
Dyrberg Aero. - AFJ, Piper PA-18A-150, 
Danfly. - AFZ, Dornier Do-27Q5, Nor
disk Mineselskab - EAG, Smaragd OP 
301S, Esbjerg .Aero Service. - AEL, Cessna 
1750, B. E. Leudesdorff. - AEV, Cessna 
1720, Commertas. - AEU, Cessna 182E, 
Transair. - DKO, KZ III, Tage Størup. -
AMl\I, Jodel D. 112, Rudolf Frederiksen. -
EAW, Piper Apache PA-23-160, ISIS Avi
ation. - EAM, Piper PA-18A-150, Danfly. 

Nye ejere: DEE, KZ III, Danfly. -
DKU, KZ III, Jens Ledgård Steffensen, 
Thisted. - DUB, KZ III, P. Kastrup Jen
sen, Ålborg. - DHY, KZ III, K. P. Munk + 4, Kalundborg. - ACO, KZ VII, Vagn 
Åge Jensen, Åbenrå. 

Registemyt 
Af hensyn til de læsere, der foretrækker 

at ordne deres civilregister på den gammel
dags facon, d.v.s. efter luftdygtighedsbevisets 
nummer, kan det oplyses, at beviserne nr. 
501- 18 vedrører følgende fly i dtin nævnte 
rækkefølge : 

OY-APF, AFM, AFH, FAZ, EAT, EAU, 
EAV,AFK,AEP,AFV,ACS,ACW,AOD, 
EA W, EAG, AOE, AFZ og AFJ. 

Handley Page død 
Den engelske flyveindustris grand old 

man, Sir Frederick Handle11 Page, døde den 
20. april i en alder af 77 år. Han var ud
dannet som elektroingeniør, men blev hur
tigt "flyvetosset" og grundlagde sin egen 
flyvemaskinefabrik i 1909. Ved sin død var 
han stadig administrerende direktør. 

Handley Page fabrikken har navnlig byg
get bombefly, af hvilke de bedst kendte var 
0/400 fra den 1. og Hampden og Halifax 
fra den 2. verdenskrig. Efter krigen har fa
brikken bygget transportflyene Hastings, 
Hermes og Hernld samt bombeflyet Victor. 
Handley-Pages vigtigste bidrag til flyvetek
nikken er dog slats'ene, som første gang 
blev an,•endt i 1921. 

Handley Page var en særpræget person
lighed, der ikke var bange for at sige sin 
mening og ofte fulgte sine egne veje. Han 
lagde nok så megen vægt på billig lufttrans
port som på de store hastigheder, og i de 
senere år har firmaet udført et stort arbej
de med grænselagskontrol. Hnndley Page 
ønskede ikke at være med i de store finans
grupper indenfor den engelske flyveindustri, 
i hvert fald ikke på deres betingelser; denne 
holdning kostede ham utvivlsomt ordren på 
militærversionen af Herald. 

Flyvevåbnet • 

TYPENYT 
Mennlle D.63 er et nyt fransk tosædet 

privatfly, der den 23. marts udførte sin 
første flyvning. Den er baseret på et pro
jekt af afdøde Roger Druine og udstyret med 
105 hk Potez motor og helt igennem fransk 
udstyr. Den er lavvinget med næsehjul. 

GAJJI Dassault Mystere XX er en udvik
ling af Communaute og forsynet med to 
SNECMA JT 12 jetmotorer på bagkroppen. 
Den får plads til 2 mands besætning og 8 
passagerer. Rejsehastigheden bliver Mach 
0.88, fuldvægten en. 8 tons. 

Scintex Super-l!Jnier11,tide OP.1310 08 ud
førte sin første flyvni'ng den 20. april. Den 
har 100 hk Continental 0.200 og vil som 
CP.1315 03 blive forsynet med 105 hk Po
tez 4 E.20 motor. Ved en vægt af 660 kg er 
den i modsætning til den ,tidligere Emeraude 
godkendt til kunstflyvning. Fuldvægten er 
700 kg. 

Movnet M 360 Jupiter er et nyt fransk 
forretningsfly under bygning på Matra-mo
torfabrikken i tre eksemplarer. Det får 
plads til 4--5 passagerer og udstyres med 
to Lycoming motorer på 180 hk, anbragt i 
tandem. Det tredie fly får dog to 260 hk 
motorer. 

Sikorsk11 HSS-2 skal leveres til den japan
ske flåde i et antal af 11, hvoraf den første 
bygges i USA og leveres i august 1963. De 
to næste leveres delvis monteret, mens de 
sidste bygges i Japan af Mitsubishi, dog un
der anvendelse af visse amerikanske dele. 

Rep11.blic Lark, en Alouette med AiRe
search gasturbine, er under udprøvning af 
U.S. l\Iarine Corps. 

Hunting Jet Provost T. Mk. 52 er en be
væbnet udgave af T. Mk. 4. Den er bestilt 
af det sudanesiske flyvevåben. 

Douglas 2086 er et projekteret mellem
distancetrafikfly til 56-74 passagerer og for
synet med to P & W JTFlOA-6, monteret 
på bagkroppen. Marchhastigheden bliver ca. 
850 km/t. Projektet vil kun blive bragt til 
udførelse, hvis man får ordrer på mindst 
125. 

Rotorcraft Grasshopper er en engelsk he
likopter med modroterende rotorer og forsy
net med to Walter Mikron. Den er kon
strueret af J. S. Shapiro, tidligere cheftek
niker hos Cierva. 

AUBter forsvinder 
Beagle-gruppen har gennemgået en om

organisation, hvorved datterselskaberne 
Beagle-Auster og Beagle-Miles er gået op 
i Beagle Aircraft Ltd., ligesom alle pro
dukter fremtidig forhandles under fabriks
navnet Beagle. Man har opgivet planerne 
om at overtage den tidligere de Havillnnd 
fabrik i Christchurch og vil i stedet bygge en 
ny fabrik i Shoreham, hvor konstruktions
afdelingen allerede er beliggende. 

· Ved kongelig anordning af 4. juni er gra- ' 
den kaptajnløjtnant afskaffet og graden 
major genindført. Samtlige tjenstgørende ' 
kaptajner er derefter udnævnt til majorer, 
mens kaptajnløjtnanterne er blevet kaptaj
ner. 

En annonce 
vedrørende køb, salg eller stillinger 
indenfor flyvningen giver altid 
resultat i FLY V. Kaptajn H. G. P. Jensen er pr. 1/5 ud

nævnt til oberstløjtnant i flyvevåbnet. 
De to første Alouetter kom til Værløse 

den 8. juni ; der skal ialt leveres fem til 
anvendelse fra marines nye fiskeriinspek
tionsskibe. 

Billet mrk.-annoncer ekspederes 
uden ekstra gebyr. 
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-*-KONGELIG DANSK AEROKLUB 
(DET K8L. DANSKE AERDNAUTISKE SELSKAB) 

Dag Hammerskjolds Alle 40, Kobenhavn Ø. 
Telefoner: ØBro 29 og (ang. model- og 
svæveflyvning) ØBro 2{9, 
Postkonto: 256.80. 
Telegramadr.sse, Airoclub. 
Kontor og bibliotek er åben mandag til fredag 
fra kl. 9-16. 
Formand: Landsretssagforer B. Moltke-Leth. 

MUTOBFLYVEBADBT 
Formand: Ingenier Arne W. Kragels. 

SV ÆVEFLYVEBADET 
Formand: Ingenier lu) V, Pedenen. 

MODELFLYVEBADET 
Formand: ·eankass, Ole Meyer Larsen. 

DANSKE FLYVERE 
Formand: Generalmajor H. Pagh. 
Generalsekretær: Direktør August Jensen. 
Dansk Pool for Luftfartforsikring, 
Østergade 24, tlf. Mlnerva 1841. 

Udvekslingsrejserne til Amerika 
og Asien 

Onsdag den 18. ds. rejser en række hel
dige KDA-medlemmer ud på en eventyrlig 
sommerferietur. Under ledelse af major Erik 
Krmn-IIansen fra flyvevåbnet og Ole Brandt 
fra Birkerød Flyveklub rejser Po11l .llI. 
Jørgensen, Carl Gerstrøm, Thorkild Steen 
Jensen, Birger Lind og Fin11 Gra.vesen via 
Frankfurt og New York til staten North 
Carolina i USA, hvorfra de vender hjem den 
10. august. 

Jørgen Rhode Kristensen og Louis Thom
sen skol tværs igennem Canada til Van
couver og IEeiming Mikkelsen og Erik Nord
holt skal på vor første udveksling med til 
Asien, idet de begge skal besøge Tyrkiet. 
Rejserne foregår ved forskellige flyvevåbens 
transporteskadriller. 

Til gengæld for disse enestående sommer
ferierejser, som KDA nu har sendt over 100 
af sine medlemmer ud på, får vi et tilsva
rende antal gæster fra de pågældende lande, 
som med stud. polyt. Fritz Krag som led
sager ved flyvevåbnets hjælp transporteres 
rundt i Danmark, bl. 11. til FSN Avnø og 
til Rønne, Silkeborg og E sbjerg, hvor de 
respektive klubber er værter. I to perioder 
er kadetterne i hovedstaden, og KDA op
fordrer atter indtrængende medlemmer her 
til at hjælpe med indkvartering af de unge 
i dugene 19.- 23. juli og 2.- 9. august. Der 
skulle dog nok trods sommerferietiden være 
!) af vore ca. 1000 hovedstadsmedlemmers 
gæstfrie hjem, der vil være værter for vore 
gæster. Vær rar omgående at henvende Dem 
til IillA. 

Ikke flere fødselsdagshilsner 
Igennem en årrække har KDA til fortrins

vis sine personlige medlemmer sendt et lyk
ønskningskort på disije medlemmers fødsels
dag (for så vidt denne var oplyst overfor 
KDA) og samtidig vedlagt et indbetalings
kort til KDA's boligfond. l\Iange har været 
glade over denne hilsen, mens andre syntes 
mindre godt om den, og da man nu stod 
over for at skulle trykke nye kort, hor ho
vedbestyrelsen toget denne praksis op til 
overvejelse. 

Resultatet er blevet, at omend der i tidens 
løb er indkommet et helt pænt beløb, så står 
nettoudbyttet ikke i rimeligt forhold til de 
udgifter og den arbejdsindsats, denne sa~ 
kræver. l\fan vil hellere anvende arbejds-
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kraften til mere "produktive" formål og har 
derfor besluttet at indstille disse hilsner. 

Derfor har man naturligvis ikke lukket 
for tilgangen af midler til boligfondet, som 
man f. eks. vil gøre opmærksom på i for
bindelse med kontingentopkrævningerne og 
med muligheder for fradragsberettigede ga
ver til KDA. 

Tyrkisk udmærkelse 
Aeroklubbens tidligere generalsekretær, 

kaptajn John Folt111a11n har den 8. juni af 
den herværende tyrkiske ambassadør fået 
overrakt den tyrkiske aeroklubs sølvmedalje 
og er samtidig blevet udnævnt til æresmed
lem af den tyrkiske oeroklub, som på denne 
måde har villet hædre ,John Foltmann for 
huns indsats for udviklingen af den inter
nationale civile flyvning. 

Runde fødselsdage: 
Lærer J. Langl,;jær, Frederiksberggode 15, 

Silkeborg, 65 år den 3. juli. 
Direktør Einar Dessau, Baunegårdsvej 50, 

Gentofte, 70 år den 17. juli. 
Autoforhandler Thor.~ten Pedei·sen, Fre

deriksgade 23, Skive, 50 år den 18. juli. 
Direktør E. Norby Nielsen, Esperance 

nlle 6A, Charlottenlund, 65 år den 20. juli. 

Alborg Flyveklub i sving 
Den genoplivede Ålborg Flyveklub regner 

med at have ca. 05 medlemmer, og indenfor 
medlemsskaren er der anskaffet en brugt 
KZ VII, der blev toget i brug midt i juni, 
mens en halv snes medlemmer er på flyve
skole hos Jørgen Jensen og regner med at 
få certifikatet i år. Nyt teorikursus startes 
27. august. 

Klubben anvender klubhuset i lufthavnen 
summen med Aviator og var med i arrange
mentet for at skaffe penge ved pølsesalg 
o. I. under flyvevåbnets dog den 17. juni. 

KALENDER 
2/9 Flygvapnets 50-års-stævne 

(Malmsliitt). 
3-9/9 Farnborough-udstilling. 
9/9 Flyvestævne i Ljungbyhed. 

Motorflyvning 
30/6-1/7 Int. rally på Sicilen, Palermo 

30/6-1/7 

4-8/7 
13-15/7 
20-22/7 
21-22/7 
17-29/7 
20-21/7 

18/8 

(It.). 
Int. rally Bnsse-Normandie, Flers 
(Fr.). 
Int. rally i Boden-Baden (Tyskl). 
Int. rally i Pnseara (It.). 
Mercator-rally, Duisburg (Ty.). 
Dolomiter-rnlly, Trento (It.). 
VM i kunstflyvning (Budapest). 
Int. forretnings- og turistfly-kon
kurrence i Oxford (Eng).). 
Kunstflyvningskonk., Coventry 
(Engl.). 

0-9/ 9 Rally i Østrig. 
22-23/9 Oktoberfest-rally (Miinehen). 

Svæveflyvning 
21/7-4/8 Svæveflyveskole og træningslejr. 
31/10 Flyvedugskonkurrencerne slutter. 
1-2/12 Klublederkursus (København). 

Modelflyvning 
9-17 /7 Sommerlejr. 
4-- 5/8 NM i linestyring (Helsinki). 

14--20/8 VM i radiostyring (Kenley, Eng-

26/8 
1-7/9 
!l/!l 

19-24/9 

23/9 
30/9 
7/10 
4/11 

31/12 

land). 
Høstkonkurrencer f. linestyrede. 
VM i linestyring (Kiev, USSR). 
Høstkonkurrencer f. fritflyvende. 
VM indendørs (Cardington, 
Eng!.). 
Høstkonkurrencer f. radiostyrede. 
Danalimkonkurrencen (Odense). 
Moseslaget (København). 
Jyllandsslag (Århus). 
Arsrekordåret slutter. 

Nye bøger i biblioteket: 

Aero Revue 1961 
Interavia 1901 
Air Facts 1961 
Flying 1961 
Flug-Revue 1961 
Der Flieger 1961 
Flugwelt 1961 
Deutscher Aero Glub 1958- 59 
De1itscher Aero Glub 1960- 01 
.llodel Aircra.ft 1961 
Shell Aviation New.~ 1061 
Aero Modeller 1901 
Air Pictorial 1961 
Sailplane and Gliding 1060- Gl 
Flight 1961 

• 
Vestjydsk Flyveklubs 25-års-fest 

Eftet· nogle udsættelser fejrede Vestjydsk 
Flyveklub sit 25-års jubilæum i september i 
fjor ved en nydelig fest i lufthnvnsrestnu
ranten lørdag den 19. maj. Formouden, fa. 
brikant Anker Pallesen overrakte ved denne 
lejlighed klubbens nyudnævnte æresmedlem, 
autoforhandler J. Østerg1kd Vejvad, hans 
udnævnelse i form af en sølvplade indlagt i 
moseeg, ligesom en række præmier og po
kaler blev uddelt. Ingeniør P. Weishaupt 
bragte en hilsen fra aeroklubben og udtalte, 
at Vestjydsk Flyveklub i privatflyvningens 
vanskeligste år havde været en af de klub
ber, der havde opretholdt størst aktivitet. 

Direktør Dessau fylder 70 

Dirøktpr Einar Dessau, dør har været medlem af 
K DA fra det fjlrstø Ar og gennem en lang Ar række 

været næstformand, fylder døn 17 Juli 70 Ar. 
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BENDIX DOPPLER 
.fA.f 

SCANDINAVIAN AIRLINES _SYSTEMS SWISSAIR JAPAN AIR LINES 

A·NVENDES NU 

UNITED --CIVIL AIR TRANSPORT. FDRMDSA UNITED AIRLINES . EL AL ISRAEL AIRLINES 

AF LUFTFARTSSELSKA
BER I HELE VERDEN 

GERMAN AIR FORCE, NATO GREEK AIR FORCE, NATO TURKISH AIR FORCE, NATO 

SAMT I NATO 
De nyeste typer af civile og militære jetfly, der be
flyver de mest krævende luftruter i verden, er idag 
afhængig af Bendix® Doppler Radars pålidelighed og 
nøjagtighed. Samtidig med at dette Doppler-system 
nedsætter flyvetid og brændselsforbrug er de drifts
og ved I lgeholdelsesmæsslge problemer reduceret ti I 
et minimum i forhold til andre systemer. 

Fordelene er mange: Kontinuerlig aflæsning af fart 

over jorden samt afdrift og distance at gennemflyve. 
Kursinformationer. Automatisk funktionskontrol. Gen
nemført anvendelse af halvledere (dog ikke for så vidt 
angår Klystron og spændingsregulering). Ringe vægt. 
Dobbeltudstyr med en antenne. Skriv ldag og få nær
mere oplysninger. Bendix International Division, 205 
East 42nd Street, New York 17, U.S.A. 
Telegramadresse: »Bendixlnt«, New York. 

Dette Bendix Dobbler-system vejer kun ca. 43 kg 1. Indtrækker 2. Sender/modtager. 
3. Kontrolenhed 4. Indikator 5. Antenne 6. Omsætter 7. Funktionsvælger for omsætter. 

Bendix International Division ,:ænø!/ 
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JORDEN RUNDT 

Det er ikke nær så usandsynligt, som det lyder. 

11 · 1960 906 nåede man op på 41, 3 km/t. • · 1 

På 2-090 km/t ... og nu planlægger man jetll· 

· hed ners, der kan flyve 3, 5 gange lydens hastig · 

H 'kken ver dag gøres fremskridt inden for tekni 

llled og større nye fly og nye motorer med nye 

krav t'l · 1 et intim! 1 brændstoffer og smøremidler. 
sa111 b · . er fSSO ar eJde mellem teknik og forskning 

tned til i dag at skabe olieprodukterne til ,nor· 

&endagens jetfly. 

PÅ STIMER 

AVIATIOH PRODUCTS 

EJVIND CHRISTENSEN.KØØCNHAVN V 





Den nyligt annoncerede Boeing 707-320C cargo-jet bety
der et vigtigt gennembrud for luftfragten. For første 
gang kan luftfragt transporteres i større mængder med 
jetfart. Afsenderne vil kunne nyde fordelene ved leve
ring "næste morgen" tværs over et kon-tinent eller et ver
denshav. 

Det nyeste medlem af Boeing jet-familien, 320C, er en 
udvikling af 707-320B turbofan Intercontinental. Den har 
bevaret alle de vigtigste systemer og komponenter, hvilket 
giver den højeste Økonomi m.h.t. standardiserede reserve
dele, udstyr i lufthavnene og træning af besætningerne. 

320C er allerede købt af to selskaber - Pan American og 
World Airways. Den har en lasteevne på mere end 45 
tons og en aktionsradius på 5600 km. Det øverste dæk 

IIIIEING 

kan let ændres til udelukkende passagerkabine, udeluk
kende lastrum eller en kombination af begge dele. March
hastigheden med fuld last er 925 km i timen. 

Den fremragende 707-320C er bygget med henblik på de 
lavest mulige fragtomkostninger og den højeste drifts
sikkerhed. Den vil starte et nyt kapitel i den_ verdens
omspændende luftfragts historie, når den bliver sat i 
regelmæssig drift til næste år hos Pan American World 
Airways og Wocld Airways. 

-------------~- ~-~~----~- - -
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Nordisk konkurrence
samarbejde 

I GENNEM en årrække har man fra 
tid til anden drøftet mulighederne 

for at få arrangeret et nordisk mester
skab i svæveflyvning, som vi længe 
har haft det for modelfl,,vning og for 
motorflyvning. 

Forst i år, du Finlands Flygforbund 
tog et direkte initiativ til at kombi
nere en beskeden nordisk konkurrence 
med to deltagende fly fra hvert land 
med en finsk konkurrence, blev det 
til virkelighed. 

Selv om kun Finland og Sverige 
deltog fuldt ud, mens Danmark be
grænsede rig til et hold og Norge til 
en observator, var det dog et skridt 
fremad. Det var afgjort en succes, 
som deltagerne hver i deres egne lande 
vil søge at bygge videre på, så et 
nordisk svæveflyvemesterskab bliver 
en fast tradition. 

Arrangementet var forholdsvis en
kelt og billigt, og det må det også 
være, for rejseudgifterne med bil og 
transportvogne er store og derved en 
tydelig hindring. 

For modelflyvernes vedkommende 
fik vi if jor efter et initiativ fra dansk 
side suppleret mesterskaberne for frit
/lyvende mo,deller med et for line
styrede. Selv om denne konkurrence 
foregik ved Stockholm, kunne Dan
mark kun deltage med et lille hold, 
og når konkurencen i denne måned 
gentages i Helsingfors, bliver det af 
okonomiske grunde desværre helt 
uden dansk deltagelse. 

Derimod regner vi med som sæd
vanligt at kunne deltage i den nordi
ske motorflyvekonkurrence i Sverige 
sidst i denne måned. 

Man ser imidlertid, at hvor ønsk
værdigt et videre internordisk kon
kurrence-samarbejde fra alle rider er
kendes at være, så støder det stadig 
i praksis på betydelige vanskeligheder. 

August 1962 35. årgang 

KDA tilbyder billig 
link-træning 

Hold Deres træning vedlige, lær noget mere og vær med til at 
højne flyvesikkerheden. 

FRA begyndelsen af denne måned kan 
KDA tilbyde sine medlemmer af alle 

kategorier linktræning til usædvanligt billige 
priser. 

Takket være velvilje fra flyvevåbnet har 
KDA f!i.et stillet en Link C 8 til disposition, 
og ved velvilje fra Forsikringsselskabet Co
dan A/S har man fået den stillet op på et 
så centralt sted som i Codanhus, hvor man
ge luftfartsfolk i forvejen har deres gang. 

Når KDA har modtaget så megen velvilje 
i denne sag fra flyvevåbnet og Codan, er 
det formentlig også af den grund, at man 
ligesom KDA er interesseret i på alle må
der at søge at øge flyvesikkerheden og hæve 
standarden. 

Men er linktræning da ikke bare noget, 
som IFR-flyvere er interesseret i? Kan en 
almindelig privatflyver, der kun flyver et 
begrænset antal timer om året i godt vejr 
have nogensomhelst interesse af link? 

Kursus for enhver smag og pengepung 

Ja, det kan han. Enhver flyver kan have 
udbytte af en omgang link, tilpasset hans 
stadium og erfaring. Som eksempler er der 
derfor skitseret forskellige kursusplaner, men 
det understreges, at undervisningen tilrette
lægges individuelt efter aftale mellem hvert 
medlem og instruktøren. 

Til instruktørjobbet har motorflyverådet 
iøvrigt engageret den erfarne linkinstruktør 
Ernst Schnoor, der har påtaget sig det i sin 
fritid, hvilket passer godt sammen med, at 
de fleste af vore medlemmer vil bruge deres 
fritid til formålet. Det udelukker iøvrigt ikke 
undervisning i dagtimerne. 

Men lad os se på mulighederne: 
A-certifikat, VFR uden radio: Er man ny 

eller ældre privatflyver, der bare flyver VFR 
uden radio, bør man for sin egen sikkerheds 
skyld gennemgå et elementært kursus i in
strumentflyvning, som det forøvrigt nu kræ
ves i A-certifikatundervisningen i USA. Her
ved lærer man, hvor hjælpeløs man vil være, 
hvis man indlader sig på flyvning under for 

dårlige vejrforhold, og man får et elemen
tært grundlag, som man kan redde sig på, 
hvis man uforvarende skulle komme ind i så
dant vejr. 

Det strækker sig over 5 timer og koster 
180 kr. 

A-certifikat, VFR med radio: Indeholder 
foruden foranstående kursuspensum træning 
i radiotelefoniprocedurer under realistiske 
forhold. Hertil kommer øvelse i den naviga
tionshjælp, man kan få, hvis .man bare er 
udstyret med tovejs radio. Det er dels flyv
ning efter pejlinger fra en lufthavn (QDM
QDR-metoden}, dels flyvning med radar
hjælp (GCA-procedurer}. Begge dele kan 
være til stor hjælp i en snæver vending, og 
vi 1:iar mulighederne for at udnytte dem. 
Hvorfor ikke lære dem, så man kan udføre 
dem kvikt og elegant uden at blive en uri
melig byrde for flyveledelsen? Dette kursus 
skønnes at vare 10 timer og koste 350 kr. 

Radionavigation og IFR. Et fuldt kursus 
til IFR-brug ansættes til 20 timer og 700 
kr. og omfatter foruden forrige kursuspen
sum brug af radiokompas, ILS og GCA
PAR. En del af det kan imidlertid også have 
interesse for andre, f. eks. et specialkursus i 
brug af radiokompas, der kan arrangeres ef
ter aftale. 

Og hvad med lidt VOR, siger De? Ja, det 
er det eneste, denne link endnu mangler, 
men som vi ved, der især efterhånden bliver 
behov for. Installationen koster nogle tusin
de kroner, men selv til de anførte billige 
priser, skulle der kunne blive et overskud, 
som vil blive hensat til en sådan forbedring. 

Timer udover det skønnede antal koster 
35 kr., mens enkelttimer (under 5 timer} 
koster 40 kr. Enkelttimer kan være aktuelle, 
hvis man f. eks. skal til en bestemt lufthavn 
og lære dens indflyvningsprocedurer at 
kende. 

Bestilling af tid på link'en foregår direkte 
til instruktør E. Schnoor på telefon DRagør 
12 26 (bedst 18-20) eller via KDA, hvor 
man også forud køber billetter, som afleveres 
til instruktøren efter hver time. 

171 



Med FLYV hos 

MARCEL DASSAUL T 
I den første af en serie artikler om den franske flyveindustri skriver Hans Kofoed om en af de førende franske fabrikker. 

FRANKRIGS største privatejede flyfabrik 
er Generale Aeronautiqe Marcel Das

sault, der har 6000 ansatte, hvoraf 1000 in
geniører m.v. Siden 1947 har man bygget 
omkring 1600 fly, alle jagere på nær 350 to
motorede transportfly. Dassault byggede fly 
allerede før krigen, men da under navnet 
Marcel Bloch. Efter et ophold i koncentra
tionslejren Buchenwalde følte han imidlertid 
ingen trang til at beholde sit tyskklingende 
navn. Den gamle Dassaultfabrik blev iøvrigt 
nationaliseret i 1936, men allerede samme år 
oprettede Dassault en ny fabrik, der indtil 
1946 hovedsagelig beskæftigede sig med pro
pelfabrikation. 

FLYVs medarbejder havde for kort tid 
siden lejlighed til at besoge Dassaults fabrik 
i Merignac, der Jigger i en skovkant umid
delbart op til lufthavnen i Bordeaux. Den 
første del af denne meget smukke fabrik blev 
taget i brug i 1950, men den er blevet udvi
det gentagne gange siden. For tiden er man 
ved at opføre en stor bygning til produktion 
af Mirage IV. Merignac-fabrikken er en ren 
samlefabrik, idet delene leveres fra andre fa
brikker, såvel indenfor som udenfor Dassault
koncernen. Ved mit besøg var der to samle
linjer i den store montagehal, en for Mirage 
og en for Etendard. Af de to typer fremstil
les henholdsvis IO og 5 pr. måned, men da 
man byggede Mystere, var man oppe på 35-
40 fly om måneden, i begge tilfælde uden 
skifteholdsarbejde. 

/tfirøge III-versionerne 
Mirage III er en deltavinget jager (se bil

lede i juni-nummeret), forsynet med en 
SNECMA Atar jetmotor samt en SEPR ra
ketmotor. Raketmotoren anvendes først og 
fremmest til at forøge stigeevnen i store 
højder, men kan naturligvis også anvendes 
som starthjælp. Det skulle normalt ikke være 
nødvendigt, idet Mirage kun behøver ca. 
900 m for at nå en højde på 15 m. Det er 
der vist ikke nogen amerikansk jager, der 
kan gøre den efter! Takket være lavtryks
hjulene kan den operere fra feltflyvepladser, 
og da den er meget manøvredygtig og bety
delig billigere end andre jagere i Mach 2 
klassen, så er det egentlig forbavsende, at 
den ikke har vundet endnu større udbredel
se. Men politiske hensyn vejer desværre tun
gere end de saglige. Fuldt udstyret koster en 
Mirage III godt 900.000 $. Til sammenlig
ning kan oplyses, at ifølge New York Times 
har russerne tilbudt MiG-21 til Indien for 
735.000 $ pr. stk. Bladet oplyser, at en til
svarende amerik. jager koster 1.685.000 $. 

Den version, der nu seriefremstilles, er in
terceptoren Mirage IIIC, hvoraf der hidtil 
er bygget ca. 95, men man går nu over til 
Mirage IIICJ, der har anden elektronisk 
udrustning. Den normale bevæbning består 
af tre luft-til-luft-missiler, men den kan også 
bevæbnes med to 30 mm maskinkanoner. I 
montagehallen var der iøvrigt en konverte
ringslinje, hvor Mirage IIIC blev ombygget 
til IIICJ. Mirage IIIC skal foruden til 
Frankrig også leveres til Israel, Sydafrika, 
Australien og Schweiz. De to sidstnævnte 
lande har erhvervet byggelicens, og mens 

172 

Standard IVM er en hangar11klbsbaseret Jager, der bygges tll den franske flåde. 

Schweiz kun får et enkelt fly fra Dassault, 
bliver de 15 første australske i større eller 
mindre grad bygget af franske dele, og først 
nr. 16 bliver rent australsk. 

De schweiziske Mirages får Hughes radar 
i stedet for CSF Cyrano, idet de skal be
væbnes med Falcon missiler. 

Mens Mirage IIIC er udstyret med en 
Atar 9C på 4200 kg st. t. (6400 kg med ef
terbrænder), har den tosædede træner Mi
rage IIIB en Atar 9B på 4200/6000 kg st. t. 
Træneren har ikke radar, idet dette ikke 
kræves af det franske flyvevåben, men den 
kan medføre samme bevæbning som de ope
rative versioner, bortset fra luft-til-luft-mis
siler. Mirage IIIB er ikke alene beregnet til 
typeomskoling, men også som almindelig 
overgangstræner, således at flyveeleverne 
kan gå fra f. eks. Fouga Magister til Mirage 
IIIB. Man kalder den for T-33's afløser og 
har foreløbig fået en ordre på 30 til det 
franske flyvevåben. De bygges på samme 
produktionslinje som de øvrige Mirage'er, og 
den første er netop blevet færdig. 

Kroppene til Mirage kommer fra Das
saults fabrik i Argenteuil ved Paris, vingerne 
fra Nord Aviation i Meaulte, finnen fra Das
saults fabrik i selve Bordeaux. Visse dele til 
kroppen bygges af Breguet, mens Morane
Saulnier fremstiller droptanke. Til færgebrug 
kan Mirage forsynes med to kæmpetanke, 
hver på 1700 l; de normale droptanke rum
mer kun 625 I. Produktionslinjen har 9 >sta
tioner« i montagehallen og 5 i hangaren ved 
siden af. De sidste anvendes til kontrol af de 
forskellige systemer o. I. Det varer ca. 10 
måneder at bygge en Mirage. Krop og vinge 
tager hver 7 måneder, monteringen 2 måne
der og flyveprøverne 1 måned. Medregnet 
produktion af motorer, elektronik o. s. v. reg
ner man med, at ca. 35.000 mennesker er 
beskæftiget med bygning af Mirages ! 

Senere på året vil produktionen af Mirage 
IIIC ophøre til fordel for jagerbomberen 
Mirage IIIE, der har længere krop, Doppler 
og andre ændringer. Man skal også bygge 
recognosceringsversionen Mirage IIIR, der 
har kameranæse. De vil måske til sin tid bli
ve efterfulgt af Mirage IIIV. Denne version, 
der er med i NATO-konkurrencen om en 
lodretstartende jagerbomber, har foruden 
den normale Atar motor et antal Rolls-Royce 
løftemotorer. For at prøve dette princip i 
praksis har man ombygget en af Mirage pro
totyperne til en slags prototype for Mirage 
IIIV. Af uforklarlige årsager har den fået 
navneforandring til Balzac. Den har for
mentlig fløjet, når disse linjer læses. Hvis 
Dassault vinder konkurrencen, vil den første 
rigtige Mirage IIIV kunne være i luften i 
slutningen af 1963, og typen kan være i eska
drilletjeneste i 1966. 

/tfirøge ll'-bo111beren 
Den tredje prototype af jetbomberen Mi

rage IV fløj første gang den 1. juni. Proto
typerne har to Atar 9C, men produktions
versionen vil blive udstyret med Atar 9K pli 
4800/6800 kg st. t. Denne motortype vil for
mentlig også blive anvendt i de senere Mi
rage III. Det er også muligt, at man vil an
vende SNECMA T. F. 106 i Mirage IV. Det 
er en turbofan motor, udviklet fra Pratt & 
Whitney JFTIO. Det franske flyvevåben skal 
have 50 Mirage IV, og også Australien er 
meget interesseret i denne type (som afløser 
for Canberra). 

Den anden type, der er i produktion i 
Merignac, er Etandard IVM, en hangar
skibsbaseret jager til den franske flåde. Af 
denne version skal der bygges 85 og af re
cognosceringsversionen Etendard IVP 15. 
Bevæbningen består af to 30 mm kanoner og 



op til 1360 kg bomber og missiler. Motoren 
er en SNECMA Atar 8 på 4400 kg st. t.; 
denne motortype har ikke efterbrænder. 
Etendard IVM har Aida-radar, der er kon
strueret af Dassault. Hele radarinstallationen 
i næsen kan udskiftes på et øjeblik, idet næ
sen kun er fastgjort med fire bolte. Udover 
prototyperne er der bygget en halv snes 
Etendards, og den første eskadrille er ved 
at blive formeret. 

Spirøle III 
Dassault har en konstruktionsafdeling med 

tilhørende prototypefabrik i St. Cloud, en 
forstad til Paris. Flyveprøverne med de her 
fremstillede prototyper og udviklingsfly fore
går i Melun Villaroche lidt syd for Paris, 
hvor også Nord, Sud og SNECMA har deres 
prøveflyvningsatdelinger. Dassault har også 
en konstruktionsafdeling i Merignac. Denne 
afdeling er ansvarlig for Spirale III, et tak
tisk transportfly med STOL-egenskaber. 
Denne type er udviklet i snævert samarbejde 
med Sud Aviation, som bygger de to proto
typer, der foreløbig er bestilt af den franske 
stat. Spirale III er udviklet fra Spirale I 
( ex Cornmunaute), men er højvinget og har 
en meget rummeligere krop med rampe bag
til til ornbordtagning af køretøjer. Motorer
ne er to Turbomeca Turrno propelturbiner, 
hver på 1500 HK. De korte start- og lan
dingsstrækninger opnås dels ved propelvin
dens indvirken på de meget store flaps, dels 
ved at grænselaget fastholdes ved at blæse 
luft, tappet fra kompressorerne, ned over 
vingerne. Ved landingen blæses der desuden 
luft ned over flapsene for at forøge deres 
virkning. Den venstre motor leverer luft til 
den højre vinge og omvendt; dette tilsyne
ladende bagvendte arrangement skyldes, at 
man derved kan kompensere for tabet af 
propelvindens virkning i tilfælde af motor
stop. Efterfølgende data må tages med et 
vist forbehold, da de er beregnede. Under 
tropiske forhold (temperatur 40" C, højde 
1000 m over havet) kan flyet operere fra 
feltflyvepladser ,kun 300 ro lange, af hvilke 
rullestrækningen kun udgør de 200 rn. Ved 
en fuldvægt på 9900 kg ka_n det transpor
tere en betalende last på 1500 kg 1500 km 
med en marchhastighed på 450 km/t. 

Da vinge og motorer tillader langt større 
fuldvægt under mindre krævende forhold, 
er kroppen konstrueret til en betalende last 
på 3500 kg, ligesom den indvendige brænd
stofmængde muliggør en flyvestrækning på 
3500 km. 

Mustere XX 
Mystere XX, der ikke har mere at gøre 

med jageren Mystere end Sabreliner med 
F-86 Sabre, er også konstrueret i Merignac, 
igen i samarbejde med Sud Aviation. Det er 
et jetdrevet forretningsfly med plads til 2 pi
loter og 8 passagerer. De to motorer, Pratt 
& Whitney JT12A-8 a 1500 kg st. t., er an
bragt på bagkroppen a Ja Caravelle og giver 
flyet en marchhastighed på 825 km/t (Mach 
0,775) i 12.200 m højde. Med en maxirnal 
startvægt på 9100 kg er flyvestrækningen 
2500 km. Det bliver interessant at se, hvor
dan Mystere XX klarer sig i konkurrencen 
med typer som Sabreliner, SAAC-23 og 
D. H. 1{!5. Dassault regner selv med, at det 
væsentligste marked for typen ligger i USA; 
dog håber man også at kunne sælge nogle til 
regeringerne i Europa til VIP-transport, lige
som man har projekteret forskellige militære 
versioner til f. eks. radartræning. Prototypen, 
der bygges for Dassaults egen regning og ri-
siko, vil flyve om et års tid. H. K. 

Til hØJ re ses en model 
af Mystore XX, der 

bliver Daasault's 
indsats i don hlrde 

konkurrence om 
)eldrevne forretning1fly. 

Verdens største stykke luftfragt 
For nylig beskadigede en Canadair CL-44 

sit haleplan "ed kollision med en forhindring 
under landing pli. den lille stillehavsø Wake. 
Et nyt haleplan blev fløjet fra l\fon treal til 
San Francisco i en CL-44 fra Seaboard 
World Airlines og derfra til Wnke med en 
anden CL-44, tilhørende Slick Airwnys, en 
sammenlagt strækning på over 11.000 km. 
Haleplanet til CL-44 er bygget i eet stykke 
og mll.ler 16,46 X 2,44 m ; det er det største 
stykke fragtgods, der endnu er blevet befor
dret med et kommercielt fragtfly. CL-44 er 
det eneste civile fly, der kan medføre gods 
af sll. store dimensioner, men da fragtrum
met er 25,6 m langt og 3,5 m bredt, kan der 
godt medføres endnu mere pladskrævende 
gods. 

Flying Tiger Line har med sine CL-44 
fløjet en snes Loekheed F -104G Starfighters 
fra USA til Europa og Japan. Hver CL-44 
kan medføre to Starfighters. 

Canadair har iøvrigt netop modtaget nye 
ordrer på CL-44, nemlig to til Seaboard 

Til venstre 
det kort-startende 
transportfly Spirale 111 
med to 150D hk 
Turmo turbinemotorer. 

World Airlines og to til Slick Airwnys. 
I forvejen havde de to selskaber henholdsvis 
fem og to CL-44. En CL-44 koster ca. 4,5 
mill. dollars (31,5 mill. kr.). 

Pan Amerlcan's årsregnskab)or 1961 
Pan Americnn "'orld Airwnys har ud

sendt regnskab og beretning for 1961, hvoraf 
bl. a. fremgår, at der transporteredes inlt 
3.795.000 p11ssagerer med selskabets maskiner 
i 1961 - en stigning pli. 9 % over 1960, 
mens mængden nf fragtgods over Atlanter
havet og Stillehavet steg henholdsvis 24 % 
og 25 % sammenlignet med det foregående 
ft.r. Passagerbelægningen sank fra 65 til 
50%. 

Selskabet beskæftigede i 1961 en. 22.886 
funktionærer, og det havde en netto-indtægt 
- uden subsidier - pft. $ 8.927.000 (kr. 
62.489.000) efter at have betalt $ 5.152.000 
(kr. 36.064.000) i selskabsskat og$ 5.311.000 
(kr. 37.177.000) i udbytte til sine aktionæ
rer. 

Reservehaleplanet indladea I en anden Canadair CL-44, hvia fragtrum er let tilgængeligt takket være 
det hængslede halepartl. 
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Nye navne vandt flyvedagskonkurrencerne 
Per Nielsen på Cessna Skyhawk og Per V. Bruel på Piper Tripacer løb af med sejren. 

D E årlige flyvedagskonkurrenser var af 
motorflyverådet i år henlagt til et nyt 

sted, nemlig Ringsted, og også deltagerlisten 
udviste fornyelse såvel i navne som i fly
typer. 

Efter at konkurrencerne i 5 af de sidste 
seks år har fundet sted i Jylland, havde man 
imødekommet et sjællandsk ønske om atter 
at få dem øst for Storebælt, især fordi der 
her er kommet mange nye certifikatinde
havere de sidste år. Desværre bragte flytnin
gen ingen stigning i de sjællandske piloters 
deltagelse, og jyderne - bortset fra vetera
nerne Laursen og Thyregod - holdt sig 
hjemme. Resultatet var efter stigningen de 
sidste år påny et fald i deltagertallet. 

Det synes desværre, som om de fleste lidt 
mere erfarne flyvere er bange for at blamere 
sig - flere har sagt det direkte - mens de 
nye lider af helt uberettigede mindreværds
komplekser. Sagen er imedlertid den, at en
hver ny certifikatindehaver takket være sin 
træning især i landinger, har en fin chance 
for at blive godt placeret og i hvert fald kan 
få et par morsomme dages flyvning, som 
man også kan lære af. 

Det blev da i år også en 1961-flyver, der 
vandt såvel i landinger som den samlede 
konkurrence, nemlig automobilhandler Per 
Nielsen fra den arrangerende klub, Midt
sjællands Motorflyveklub, mens orienterings
konkurrencen blev vundet af en IFR-flyver, 
nemlig det nye motorflyverådsmedlem, civil
ingeniør, dr. Per V. Brilel. Begge deltog for 
første gang som iøvrigt over halvdelen af 
deltagerne. 

Næsehjulflyene sætter sig igennem 
Vi beklagede ifjor, at reglerne ved den 

nordiske konkurrence begunstiger brugen af 
gammeldags fly, og det har også været op
fattelsen de senere år, at de nye fly med 
næsehjul havde dårlige chancer. Mærkelig 
nok har importørerne af de mange nye fly, 
vi har fået de sidste år, ikke sogt at modbe
vise disse tanker, og det er også mærkeligt, 
at repræsentanterne i det hele taget - med 
en enkelt undtagelse - ikke har benyttet 
disse årlige konkurrencer til ved deltagelse 
at demonstrere deres fly's praktiske anven
delighed i sammenligning med hinanden og 
de gamle fly. 

Mens vi vist hidtil kun har set et enkelt 
næsehjul, fløj i år fem af de ni deltagere 
hermed, idet to fløj Cessna Skyhawk, to Pi
per Tripacer, en Piper Colt, mens tre fløj 
KZ-IIT og en KZ III. Næsehjulene vandt 
de to første pladser i hver konkurrence, så 
fremtidig bør ingen holde sig tilbage af >næ
sehjulskomplekser«. 

Noget andet er, om reglernes krav om 
>trepunktslanding« og om, at >flyet skal 
være udfløjet« virkelig skete fyldest, men det 
er også svært at bedømme, og spørgsmålet 
er, om det har praktisk betydning. Men evt. 
næsehjulsdeltagere i den nordiske konkurren
ce bør nok have opmærksomhedens henvendt 
på kravet under træningen. 

LøndingsprØverne 
Konkurrencen fandt også for første gang 

sted på baner, hvilket til tider medførte si
devind til at gøre dem sværere - og mere 
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Per Nielsen (th:) og Nlela Kristensen (tv.) foran 
Skyhawk'en, hvori de erobrede første og anden• 
pladserne blde i landlng og i den samlede kon-

kurrence. 

realistiske. Lørdag eftermiddag blev der ind
ledt med, at hver af deltagerne udførte først 
en simuleret nødlanding over en imaginær 
grøft og derpå en stilren skolelanding - sidst
nævnte viste iøvrigt, at det er forskelligt, 
hvad man l~rer heraf på flyveskolerne, så 
den ønskede stil bør måske præciseres. 

Landingerne blev afviklet i hurtigt tem
po med let sidevind ind over landevejen, 
hvor der kræves 5 m højde. Per Nielsen i 
sin og Walther Nielsens netop anskaffede 
Cessna Skyhawk satte den præcist 10 og 15 
m efter markeringslinien og førte, men var 
tæt trængt af Niels Kristensen i samme fly 
med hhv. 30 og 18 m. Laursen lå som nr. 3, 
mens alle øvrige i en af landingerne og en 
endda i begge fik de maximale 50 points for 
enten at røre jorden for >grøften« eller at 
lande mere end de tilladte 50 m før mærket 
i skolelandingen. 

Om søndagen blev de to landinger i orien
teringsflyvningen udfort som motorlandinger. 
Den ene var i Kalundborg, hvor de to Midt
sjællands-medlemmer i hvert fald ikke havde 
fordelen af lokalkendskabet. Mens Per Niel
sen igen klarede sig fint begge steder med 
hhv. 33 og 24 m, fik Niels Kristensen rørt 
jorden før mærket i Kalundborg og fik 50 
points, hvilket kostede ham sejren. Men til 
gengæld satte han hovedhjulene bogstaveligt 
talt på grøftekanten ( den rigtige!) i den 
sidste landing og reddede andenpladsen. Ci
vilingeniør Per Krog, der i sin KZ-IIT hav
de lavet en alt for kort skolelanding, landede 
ellers fint og blev nr. 3, fulgt af Laursen og 
Thyregod. 

På hjemmeværnsflyvning 
Mens man hidtil har fulgt de nordiske 

reglers orienteringsflyvning med alle dens po
sitioner, distancer, kurser, misvisning osv., 

lagde man ifjor an på en mere praktisk ral
lypræget flyvning, hvor det bl. a. kom an på 
at udfylde flyveplan korrekt. Det gjorde det 
også iår, men uden strafpoints, hvilket var 
et savn for dommerne, for der var atter 
mange dårlige. Nok er blanketten alt andet 
end praktisk til VFR-flyvning, men alligevel. 

!øvrigt havde konkurrencelederen, grosse
rer ]. Sadolin ]orgensen, ladet sig inspirere 
af planerne om flyvning for hjemmeværn og 
civilforsvar, og iført sin løjtnantsuniform 
gav han søndag morgen en mundtlig opgave 
(også en fornyelse af praktisk art) til sine 
piloter i »sjællandske eskaclrille«, der skulle 
ud og eftersøge nogle >orange« sabotører 
ved Jyderup og foretage observationer ved 
Munkholmbroen og Frederikssundbroen. Om 
begge dele skulle der afgives meldinger med 
skitser, først på Kalundborg flyveplads, hvor 
den lokale flyveklub hjalp med arrangemen
tet, og til slut i Ringsted. Også meldingerne 
ble_v bedømt, ligesom piloternes egne flyveti
der skulle overholdes. 

Flyvningen skete under en frontpassage 
med tilpas snusket vejr med nogen regn ind 
imellem, men dog ingenlunde særlig lavt 
eller tæt vejr. De sidste deltagere fik op
klaring, men stærkere vind, som det kneb at 
kompensere for. 

Uheldigvis forsvandt sabotørerne ved Jy
derup for tidligt fra deres poster, så man 
måtte opgive at lade overholdelse af de højst 
tilladte 3 eftersøgningsminutter tælle i kon
kurrencen, hvorimod alle kunne aflevere 
skitser af området. Men posterne i Frede
rikssund, hvor der var udlagt en hvid flage 
på det nordøstre tårn på broen, og ved 
Munkholmbroen holdt dog ud og kunne rap
porteres. 

Et par af deltagerne havde svært ved at 
finde Kaltred-flyvepladsen, der stadig ikke 
er helt nem at få øje på trods sin karakteri
stiske beliggenhed, og det kostede dyre 
points. Ingen meldinger var dårlige, men en 
del kun >nogenlunde«, og en enkelt havde 
ikke hørt ordentlig efter ved briefingen og 
fik strafpoints for ekstra drej over en af 
broerne. 

Resultatet blev, at dr. Briicl i Tripacer 
vandt orienteringen med kun 15 strafpoints, 
fulgt af Per Nielsen med 30 og H. H. Laur
sen med 35. 

I den samlede konkurrence vandt herefter 
Per Nielsen med 57 points, fulgt af Niels 
Kristensen med 11 1, Per Krog med 115, 
Briicl med 136 og Laursen med 139 points. 

Når pokalerne til sin tid uddeles, får Briiel 
Skandinavisk Aero lndustri's pokal, mens 
Per Nielsen ikke alene får de to andre van
drepokaler - Ellehammerpokalen for landing 
og Dansk Pool's for den samlede konkur
rence, men også til ejendom Ringsted by's 
ærespræmie. 

Konkurrencens dommere var direktør Erik 
Hoffmeyer, direktør Walther Nielsen og in
geniør Per Weishaupt. 

Midtsjællands Motorflyveklub og dens 
medlemmer havde ære af arrangementet og 
også af den hyggelige Skt. Hans-fest lørdag 
aften, hvor motorflyverådets formand, inge
niør Arne Kragels og H. H. Laursen takkede 
klubben, og hvor alle iøvrigt undrede sig 
over, at ikke flere var med. 



Med FLYV i 

PIPER CHEROKEE 
DA Piper for et par år siden tog den gen

nem mange år producerede Tripacer 
ud af produktionen (men dog fortsat brugte 
en del af værktøjerne til Colt), havde man 
en efterfølger klar: PA-28 Cherokee. Den 
havde fløjet første gang i januar 1960, og 
første produktionseksemplar fløj i februar 
1961. Siden er der bygget over 500 i Pipers 
nye Vero Beach fabrik i Florida. 

Mens flyet i det ydre er helt forskelligt 
fra den højvingede Tripacer ved at være 
lavvinget, er det forsynet med samme mo
torer som Tripacer og Caribbean i sidste 
omgang, nemlig 150 eller 160 hk Lycoming 
0-320 med fast Sensenich-propel. 

Piper har gjort meget ud af at gøre typen 
så enkel at fabrikere som muligt, og den 
indeholder således kun ca. 1200 dele mod 
de 1600 i Tripacer. Modsat denne type er 
Cherokee et helmetalfly med enkelte plastic
dele. Kroppen ligner, som det vil ses, meget 
den hurtigere Comanche, men vingen er 
anderledes - en typisk Piper-vinge med kon
stant korde og ret tykt profil, der nok er et 
laminarprofil, men et yderst >godmodigt« 
sådant. 

Det meget bredsporede hovedunderstel 
sidder i så god afstand fra næsehjulet (af 
samme størrelse som hovedhjulene), at flyet 
er yderst støt på jorden. 

FLYV havde lejlighed til at prøve Che
rokee under en af Skovlunde-messens sidste 
dage sammen med Danfoss Aviation Divi
sions salgschef 0. S. B. Hansen, kort efter 
at den første Cherokee i Danmark var afsat 
til automobilfirmaet Autoropa. Flyet tilhørte 
Nyge-Aero i Nykoping, den svenske Piper
repræsentant, som Danfoss samarbejder med. 

Indstigning i Cherokee foregår fra plan
roden (man må godt træde på flap'en) i 
højre side gennem en stor dør. Det er nem
mere end i mange biler. Kabinen til 4 per
soner er rummeligere end de fleste, og der 
er et stort bagagerum til 45 kg bag bagsæ
det med lem i højre side. Forsæderne kan 
stilles frem og tilbage. 

2 :re 4 forskellige versioner 
Foruden at leveres med to forskellige mo

torer findes Cherokee i fire modeller efter 
udstyret, Standard, Custom, Super Custom 
og Autoflite, med priser (i Danmark) va
rierende fra 88.880 for Standard med 150 
hk til 113.000 for Autoflite med 160 hk. 
SE-CUM var en Super Custom med 160 hk. 

Mens Standard er spartansk udstyret, har 
Super Custom et godt udstyr med flyve
instrumenter, ind. gyrohorisont og kurs-

gyro, i venstre side, motorinstrumenter i 
højre og radio i midten. Her er der nor
malt en Narco Superhomer VHF/VOR (i 
SE-CUM en Narco Mk. V) samt et Piper 
Autonav forenklet radiokompas. Autoflite 
har udover dette udstyr Pipers autopilot. 

Tankvælgeren sidder på væggen i venstre 
side på klassisk Piper-vis og kan stilles på 
hver af de i vingeforkanterne indbyggede 
tanke, der iovrigt let kan tages ud for efter
syn. De rummer maximalt 189 liter tilsam
men, hvorved fuldvægten på 1000 kg giver 
plads til tre voksne og 70 kg bagage. Fyldt 
op til en let kontrollerbar lavere stand rum
mer de 136 liter, hvorved man kan være 4 
voksne og 40 kg bagage. 

Rækkevidden ved 75 % ydelse i 7000 fod 
er 4 timer eller 850 km i sidstnævnte til
stand, økonomisk dog 5 timer og 915 km. 
med fulde tanke hhv. 5½ time og 1165 km 
og 7 timer og 1285 km. 

Rejsehastigheden ved jorden er 197 km/t, 
ved 75 % i 7000 fod 212 km/t, økonomisk 
185 km/t. 

Flyveindtryk 

Lycoming-motoren startede uden tøven 
efter nogle pump med primeren og med den 
hjælpebrændstofpumpe sat til, der bruges 
ved start og landing. Efter at have varmet 
lidt op kørte vi fra udstillingsterrænet ud 
på flyvepladsen. Med det styrbare næsehjul 
og ikke-individuel bremsevirkning på ho
vedhjulene ved hjælp af håndtaget under 
instrumentbrættet var den yderst let at styre. 
Affjedringen er blød og behagelig, og jeg 
kan godt forestille mig, at flyet selv i stærk 
vind er under kontrol. 

Efter at have prøvet motoren af, gjorde 
jeg klar til start med vejledning såvel fra 
salgschefen som fra den checkliste, der er 
trykt forneden i midten på instrument
brættet. 

På fast bane bruges der ikke flap til start, 
men på græs bruger man normalt den første 
position ( 10° ) af de tre mulige. Håndtaget 
sidder i midten på gulvet. Det drejelige 
trimhåndtag sidder i loftet, og desuden er 
der nær gulvet fortil et siderorstrim. Det 
skal iøvrigt her bemærkes, at Cherokee lige
som Comanche ikke har fast haleplan, men 
fuldt bevægelig >stabilator« med anti
serve-klap, der også er trimklap. 

Med trekvartfulde tanke og 2 voksne og 
et barn ombord var vi et godt stykke fra 
fuldvægten, og en frisk vind bevirkede des
uden, at starten fra Skovlundes korte bane 
31 intet problem var. Vi steg ved 85 mph 

Plper PA-28 Chørokea er enkel og pæn llnleme, behagelig at flyve og møget let at lande, 

( 13 7 km/t), hvilket giver bedste stigeevne 
på 700 fod pr. minut (3½ m/sek). 

I denne stilling ligger næsen ret højt og 
tager lidt af udsynet lige frem, men det 
er det eneste, der er at kritisere på dette 
punkt, måske lige bortset fra, at manglen 
på loftsvinduer umuliggør udsyn lige bagud. 
Såvel på jorden som i luften har Cherokee 
ellers et ganske udmærket udsyn - en af de 
mange og betydeligste forbedringer fra Tri
pacer. Varmesystemet var der ikke grund 
til at prøve, men ventilationssystemet vir
kede tilfredsstillende. 

Flyveegenskaberne er meget behagelige, 
og man føler sig straks dus med flyet i den 
henseende. Cherokee er stabil, men samtidig 
let håndterlig, og sving udføres så godt som 
uden hjælp fra sideroret. Da Kim omme på 
bagsædet ikke var særlig glad for at stalle, 
satte vi ham af efter den første landing i 
Tune, og jeg prøvede efter nogle pladsrun
der senere stallings-egenskaberne under solo
flyvning. 

Det er lykkedes at få meget fine egenska
ber frem i denne henseende, hvilket er be
mærkelsesværdigt for et laminarprofil. Der 
er kun optisk stallindikator (rødt lys), men 
iøvrigt lidt aerodyna,misk varsling. Uden 
flap tændes lyset ved ca. 70 mph, og den 
stallede blidt ved ca. 62 (ved fuld last ved 
65 mph fartmålervisning). Med fuld flap 
og fuldvægt staller Cherokee ved 56 mph 
(90 km/t). Med den forholdsvis langt frem
me placering af tyngdepunktet kunne jeg 
trods alt i visse situationer have rattet helt 
ude uden at få et tydeligt stall, og med 
noget motor på lå jeg omtrent helt på ryg
lænet uden at stalle. Ethvert gennemført 
stall var uden tendens til at tabe vinge eller 
dreje og uden stort højdetab. Cherokee er 
ikke tilladt til kunstflyvning eller spind. 

Meget nem at lande 
Ved landing er det rart, at man kan tage 

flaps ud ved så høj en fart som 115 mph, 
der svarer til den økonomiske rejsefart, hvor
efter man trimmer ind til 85 ( 13 7 km/t) -
hvis man ellers kan finde ud af, hvad side 
trimhåndtaget skal drejes til; nå det er 
sikkert kun en vanskelighed for en >type
flakker« som mig. 

Med flaps fuldt ude ( 40°) er glidevink
len tilstrækkelig stejl, og på de fleste lan
dinger måtte jeg hjælpe den ind med mo
toren. Udfladningen er intetsomhelst pro
blem, og flyet lander faktisk sig selv, men 
først efter at det har >flydt« et stykke på 
luftpuden mellem jord og vinge. Så snart 
det har taget jorden, er afløbet kort. Det 
angives i specifikationerne til 168 m, start
strækningen til 236 m - der er ingen angi
velser til og fra 15 m højde. 

Efter et par forsøg med vejledning fra 
0 . S. B. Hansen lavede jeg et par runder 
solo, og til slut med alle 3 ombord på Skov
lunde, hvor vi også fint klarede os med den 
til rådighed stående plads. Jeg vil iøvrigt 
tro, at man i hvert fald i forholdsvis rolig 
luft med lidt nærmere kendskab til typen 
kan holde en noget lavere indflyvningsfart 
og derved opnå mindre >flydning« før den 
sætter sig. 

Alt tyder på, at Piper med sin Cherokee 
har fået en god efterfølger til den meget po
pulære Tripacer - og at en anden af de 
store amerikanske fabrikker senere er frem
kommet med et fly helt i samme klasse, ty
der på stor enighed om behovet for et så
dant praktisk og enkelt fly, som i hvert fald 
i USA anses for at være i den billige klasse 
af firesædede fly. PW 



Ringsted sløjfer landingsafgifter 
Midtsjællands l\fotorflyveklub har beslut

tet at sløjfe landingsafgifter for benyttelse 
af Ringsted flyveplads. Man ser gerne, at så 
mange flyvere som muligt benytter pladsen 
som middel til at aflægge Ringsted et privat 
eller forretningsmæssigt besøg. Den betragtes 
med andre ord som en service for folk, der 
besøger Ringsted ad luftvejen, noget som 
motorflyverådet længe har gjort sig til tals
mand for. 

Klubben ser dog gerne, at man ,til gengæld 
for den gratis landing benytter sig af mulig
heden for at tanke benzin og derved tilfører 
klubben en indtægt. 

Man anser ikke besværet for sll.vel piloter 
som flyvepladsens ledelse ved at føre regn
skab med og indkræve landingsafgifter for 
at stil i et rimeligt forhold til den indtægt, 
man fll.r ad denne vej. 

Dornier-pokalen 
Som bebudet udsendte KDA for en mll.neds 

tid siden bestemmelserne for den nye Dor
nier-pokal, som Jørgen Høyer har udsat som 
vandrepokal for at stimulere interessen for 
flyvning især pil landets stadigt stigende 
antal små pladser. 

Som nævnt i sidste nummer havde han 
først selv i sin Do-27 brugt pinsedag til at 
afprøve reglerne. Han startede kl. 03,20 fra 
Kastrup lidt før pinsesolen begyndte at dan
se og fløj via sin egen "Søsum international 
Airport", Allerød, Hesselø, Kalundborg, 
Odense, Holstebro, Thisted, Alborg, Frede
rikshavn, Læsø, Anholt, Tirstrup, Kirstines
minde, Herning, Filskov, Varde, Esbjerg, 
Sønderborg, Ærø, Ringsted, Tune, Skovlun
de og Rønne tilbage til Kastrup med an
komst 19,55. 

Han medbragte de fornødne dokumentatio
ner fra alle pladser med undtagelse af Var
de, hvis omegn var aldeles mennesketom, og 
fik efter reglerne herfor 245 flyvepladspoints 
og 220 "ø-points", ialt 465. Han blev sinket 
af dårligt vejr pll. nogle strækninger, sll. ved 
fuld udnyttelse af et døgns VFR-flyvetid i 
juni, juli og august og en omhyggeligt lagt 
rute kan der opnås endnu mere. 

Hans samlede flyvetid inden for de 16 t 
35 min., som turen varede, var 11 t. 56 min. 

Det sætter vel nok konkurrencen uden for 
rækkevidde for de fleste titimers-flyvere, 
men dels kan man være to om flyvningen og 
dels er det faktisk en ikke så tosset måde at 
rable de nødvendige fornyelsestimer af på i 
en fart, som man skulle tro. For det giver 
både navigationstræning og landingstræning 
i massevis! 

Pokalen uddeles første gang i efteråret 
sammen med flyvedagspokalerne. Den skal 
vindes tre år i træk eller fire inlt for at blive 
ejendom. 

General Aviation i Tyskland 
Den tyske aeroklub har startet en særlig 

organisation til varetagelse af interesserne 
for General Aviation eller - som det hedder 
i Tyskland - Allgemeine Luftfahrt. 

På en pressekonference i forbindelse med 
Hannover-udstillingen præsenterede aero
klubbens præsident, Harald, Quandt, denne 
,,Interessenvertretung Allgemeine Luftfahrt" 
og fastslog, at denne tredie store gruppe af 
luftrummets brugere ved siden af militær- og 
trafikflyvningen havde et større omfang end 
trafikflyvningen. 

Mens Lufthansa i 1960 fløj 97.000 timer 
med 30 fly, fløj de ca. et tusind andre civile 
motorfly i Tyskland 112.572 timer. Mens der 
kun er ti trafiklufthavne i Tyskland, er der 
godt 150 landingspladser til andre fly. Mens 
samtlie:e luftfartsselskaber i de ti lufthavne 
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udførte 182.225 landinger, registrerede den 
!11mi~dclige luftfart 353.441 landinger -
ikke mdbefattet et langt større antal landin
ger med svævefly. 

For 1961 nll.ede man op pll. over en halv 
million landinger, og mens Tyskland i 1960 
havde G.SOO privatflyvere med gyldigt certifi
kat, steg det i 1961 til 7.700. 

Den almindelige luf.tfart i Tyskland om
fatter ca. 1100 enmotors fly og over 100 to
motors under 5700 kg fuldvægt. Af disse ejes 
300 af klubber, 400 af privatpersoner, 300 af 
firmaer til forretningsbrug og 200 af er
hver\'Sflyveforctagcnder. 

General A viation fly i Norden 
Nll.r der ses bort fra <len svensk-registre

rede del (!f SAS-fH'tden, var der pr. 1. fe
bruar registreret 520 civile fly i Sverige 
hvoraf 50 tomotorede, 0 firemotorede og 23 
helikoptere. De er fordelt pll. ikke færre end 
147 typer, versioner medregnet, men de 
svenske luftfartsmyndigheder er tilsynela
dende mere versionsglade Pnd de fleste type
fanatikere. 

Regnet efter fabrikker er der flest fra 
Piper, nemlig 171 eller næsten en tredjedel! 
Cessna er repræsenteret med 61, og derefter 
kommer Auster (36) og de Havilland (30). 
Den hjemlige industri er kun sparsomt re
præsenteret med ialt O fly (1 MFI Junior, 
2 Saab-17, 1 Saab-18 og 5 Safirer). Af 
danske fly er der 1 KZ II Kupe, 1 KZ II 
Sport og 4 KZ III. 

Den almindeligste type er fortsat Piper L-4 
Cub med 58 eksemplarer; ogsll. nummer to 
og tre er Piper produkter, nemlig Tri-Pacer/ 
Caribbean (40) og Super Cub (37). De vig
tigste andre typer er Cessna 172 (22). Tiger 
Moth (19), Bell 47 (10), Colt (15), Firefly 
(15), Autocrat (14), Auster 5 (13), Seabee 
(13), Klemm Kl 35 (12), Stieglitz (12) og 
Cessna 180 (11). 

Af sjældne typer kan nævnes autogyroen 
Cierva C. 30, Miles Falcon, Helio Courier 
og Tipsy B ; i registeret finder man end
videre to typer, der næppe findes med civile 
rcgistreringsbogstaver andetsteds, nemlig 
Meteor T. 7 (2) og Vcnom N. F. 51 (4). 
De anvendes til henholdsvis m11.Islæbning og 
dronekontrol af Svensk Flygtjiinst, der pll. 
kontraktbasis udfører den slags for Flyg
vapnet. 

Pli. samme tidspunkt var der 186 svævefly 
i Sverige, skoleglidere ikke medregnet. De 
er fordelt på kun 18 typer, og den rigest 
repræsenterede type er - takket være stats
tilskudene - Bergfalke, der findes i et efter 
danske forhold astronomisk tal på 70. De 
øvrige typer er Baby (41), Babyfalk (17), 
Weihe (11), Olympia (10), Kranich (9), 
Zugvogel IV, L-Spatz og Rhonsegler (hver 
5) K 8 (4), l\Iucha Standard og Moswey III 
(hver 2) samt endelig en af hver af typerne 
Hiitter H 17, Mii 13D, Rhonbussard, Slings
by 21B, Fauvel AV-36 og PIK-5. 

Norge og Finland 
I Norge var der pr. 1. februar indregi

streret 169 motorfly, også her fraregnet 
SAS-maskiner. Her er Piper og Ccssna mere 
jævnbyrdige med henholdsvis 33 og 24 fly, 
men af Piper'ne er de 21 L-4 Cubs fra den 
anden verdenskrigs amerikanske overskuds
lagre. Den mest anvendte type er Fairchild 
Cornell med 22. Af svævefly var der 56, 
men heraf var de 16 skolcglidere, hvoraf kun 
tre havde gyldigt luftdygtighedsbevis. Af de 
egentlige svævefly var Grunau Baby den 
almindeligste type med 15, efterfulgt af 
Bergfalke (8) og L-Spatz (5). Desuden var 
der 3 Olympia samt en af hver af Hiitter 
H. 17, Specht, Zugvogel IV, Lo-100, L-13, 
K-8, SZD-12, Schweizer SGU 1-19 og SGU 
2-22. 

Opgørelsen over de finske motorfly er fo 
retaget pr. 15. januar, da der var indregi
streret 130 fly af 59 typer. Heraf var der 
15 tomotorede, 1 firemotorct og 4 helikop
tere. I Finland fører Cessna klart med 18 
fly mod 9 til Piper; den almindeligste type 
er iøvrigt Stieglitz (11), efterfulgt af DC-3 

(10), Convair 340 og 440 (9) samt Fairchild 
Argus (9). For svæveplanernes vedkommen
de er opgørelsen foretaget pr. 20. februar. 
Der er ialt indregistreret 152 svæveplaner, 
hvoraf de 17 er skoleglidcre, og af disse 
havde kun to gyldigt luftdygtighedsbevis. 
Ca. en tredje del af svæveflyene er af in
denlandsk herkomst, nemlig 26 PIK-5, 16 
Harakka, 13 PIK-3C Kajava, 5 "alminde
lige" PIK-5 samt 1 PIK-12, 1 PIK-16 og 1 
Sisilisko. Desuden var der 15 Rhonlcrche, 
12 Grunau-Baby, 10 Rhonsegler, 0 Berg
falke samt 46 andre, fordelt pll. 18 typer. 

FAI-rekordeme 
FAI har nu anerkendt den distancerekord 

i lige linie uden mellemlanding eller tank
ning i luften, som en amerikansk Boeing B -
52H satte i januar ved at flyve fra Okin11wa 
til Madrid med 20.108 km. På summe tur 
satte den rekord over en masse deldistnnccr 
med hastigheder fra 529 km/ t for Tokio
Madrid-strækningen til 972 km/ t for Fort 
\Yorth-"r ashington-strækningen. 

En Convair B -58A Hustler har sat rekor
der pll. strækningerne Los Angeles-New York 
og omvendt med hhv. 1954 og 1741 km/t -
den første flyvning varede 2 t Ol min. tværs 
over USA! 

Flyvevåbnet 
Den 1. juli blev Nike-batterierne omkring 

København overført også administrativt fra 
Sjællandske Luftværnsregiment til Flyvevll.b
net, der hele tiden har haft den operative 
kommando. Hermed skulle den årelange strid 
mellem hær og flyvevll.bcn om missilbatterier
ne forhåbentlig være bragt til ende. 

Beechcraft-produktionstal 
Beech, der i år fylder 30, har offentlig

gjort følgende oversigt over disse års pro
duktion: 
Model 17 . . . . . . . . . . . . 1933-1948 781 
Model 18 . . . . . . . . . . . . 1937-1957 6328 
Super 18 . . . . . . . . . . . . 1954 f. f. 605 
AT-10 . . . . . . . . . . . . . . 1941-1943 1771* 
Bonanza . . . . . . . . . . . . 1947 f. f. 6950 
Mentor . . . . . . . . . . . . 1950--1950 1094 
Twin Bonanza . . . . . . 1952 f. f.' 943 
Travelair . . . . . . . . . . 1958 f. f. 497 
Queenair . . . . . . . . . . . . 1059 f. f. 105 
Debonair . . . . . . . . . . . . 1960 f. f. 492 
Baron . . . . . . . . . . . . . . 1061 f. f. 280 

* Desuden blev 600 bygget af Globe Air
craft. 

Piper-produktionstal 
Piper offentliggjorde i Cannes følgende 

produktionstal for de nu fabrikerede model
ler samt Tripaccr : 

7.832 Super Cubs, 7.630 Tri-Pncers, 1.263 
Colts, 702 Pawnees og 76 Supcr-Pawnccs, 
3.264 Comanches, 2.043 Apaches, 616 Aztecs 
og 628 Chcrokees. 

TYPENYT 
Sci,itea: Rubis 250, der foretog sin første 

flyvning flyvning den 3. juni, er udviklet af 
Rubis 180, og forsynet med 250 hk Lycoming
motor, hvorved den bliver det første franske 
lette fly med stempelmotor i 300 km/t-klas
sen. 

Jodel D 150, der var udstillet i Cannes, er 
en tosædet langdistance-rejseudgave af Am
bassadeur, som kan flyve op til 9 t og 1800 
km pil sine 180 liter. Kabinen er gjort noget 
bredere for at give rimelig komfort til så 
lange ture. 

Omnipol L200D er nyeste l\forava-version 
med trebladede constant-speed-propeller (hy
drauliske) i stedet for de tidligere anvendte 
tobladede elektriske. 

( 
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Første nordiske svæveflyve
mesterskaber 

Ib Braes, der blev nr. 2 efter finnen Horma,fortæller om den sp,endende dyst. 

Kort over den del af Finland, hvor konkurrenceme fandt sted. De fem gældende flyvninger er Indtegnet. 

TIL Kamp, Vikinger. 
Svæveflyvningen i Norden træder ind i 

en ny periode med de første nordiske mester
skabskampe i svæveflyvning på Vesivehmaa 
flyveplads. En længere næret drøm går i op
fyldelse, nye perspektiver åbner sig for alle 
tilhængere af vor elskede sport. 

Begrebet Norden er betegnende for den 
samhørighed, som råder imellem os nordiske 
folk, for samarbejde og broderskab - også 
på flyvningens område. 

Vi hilser eder alle, nordiske svæveflyve
brødre, velkomne til Vesivehmaa. Måtte 
medfødt vikingesind inspirere til hård og 
retfærdig kamp - måtte vejrguderne være 
os nådige.« 

Med omtrent disse ord blev vi fredag 
d. 15/6 1962 kl. 1000 budt velkomne af 
prof. Wegelius ved den meget højtidelige 
åbningsceremoni af det nordiske mesterskab 
i svæveflyvning. - Det blev indledningen til 
10 pragtfulde dage for hele holdet, der for
uden mig selv som pilot på vor >gamle« 
Rhiinsegler bestod af Jacob Sorensen, Avi
ator, Su. Åge Sorensen (Janer ), Herning 
Svæveflyveklub, og min kone, der for første, 
men absolut ikke sidste, gang deltog i et 
sådant svæveflyvearrangement. 

Det blev en stor oplevelse, både kamme
ratligt og flyvemæssigt, det blev spændende 
- næsten mere spændende, end holdet kunne 
holde til - og endelig blev turen turistmæs
sigt set en stor succes, idet man som svæve
flyver jo ikke kan undgå gentagne gange at 
komme i kontakt med den ualmindelige ven
lige finske befolkning - opleve deres skønne 
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land både fra luften og landevejen. Men lad 
os begynde ved begyndelsen. 

Afgang fra Ålborg d. I l/6 kl. 0930 i dej
ligt vejr og grundet cumulusseme i den rette 
svæveflyvestemning. Vi havde en fin over
fart fra Frederikshavn til Giiteborg, hvor
efter turen op gennem Sverige begyndte -
vi var jo noget betænkelige ved venstre
kørslen, men takket være Janer som chauf
før gik det fint. (Janer fortalte iøvrigt, at 
svenskerne agter at gå over til højrekørsel -
de vil forsøge med busser og lastvogne først). 
- Vi overnattede i Falkaping efter først at 
have inspiceret Ålleberg, hvor alt åndede 
fred, idet skolen endnu ikke var begyndt; 
vi blev dog vist rundt og så bl.a. deres ma
teriel, der jo var meget Scheibe-præget. De
res Motorspatz samlede en del opmærksom
hed. Forøvrigt havde de lige fået Scheibes 
nyeste produkt, den tiltalende SF-26 Stan
dard. 

12/6. Videre op gennem Sverige mod 
Stockholm, hvor vi med nod og næppe nåe
de båden M/S »Bora«, idet vi i næsten 1 
time blev låst fast i Stockholms kolossale 
trafik. 

I aftensolens skær oplevede vi den impo
nerende udsejling gennem skærgården. På 
hele overfarten, der tog 13 timer, er der kun 
et par timer, hvor man ikke kan se land. 

Flyvende ankomst til Vesivehmaa 

13/6. Vi var tidligt oppe for at se Finland 
og Åbo dukke op - mere blidt end den for
revne svenske kyst. - Vejret var pragtfuldt. 

Vi tog det som et godt varsel, da vi så den 
første finske cumulus springe over Åbo kl. 7 
om morgenen. - Vi kom hurtigt i land og så 
gik turen op gennem Finland, hvor vi om
hyggeligt noterede os de landingspladser, vi 
fandt! Humøret steg efterhånden til helt 
explosive grader, da vi ved 9- 10 tiden op
levede en svæveflyvehimmel, som ingen af 
os nogensinde havde set mage til. Cu over
alt - hele horisonten rundt - base ca. 1500-
2000 m, top 2-3 km, sigt 50- 75 km! - Da 
vi så lidt senere opdagede 4 svæveplaner i 
luften, blev det for meget for os. Vi fandt 
ret hurtigt den nærliggende plads Parola 
ved byen Håmeenlinna, hvor vi blev mod
taget med åbne arme. - Fik tilbud om et 
slæb, hvorefter jeg startede med Viscvehmaa 
som mål, en distance på 75 km. 

Efter det første chock vedr. de tusind 
søers land ( en tilsnigelse, ti tusind passer 
bedre) havde lagt sig - det varede ikke læn
ge, idet termikken var meget konstant, 3-4 
m, - vinkede jeg afgang til holdet fra sky
base ( 1900 m), gik op i den nærliggende 
sky, idet jeg befandt mig i et af svæveflyver
nes store ouelsesområder. Jeg kom ud i 2700 
m, hvorefter jeg forøvrigt kunne se mit mål
område ca 50 km væk. Kl. var 1600, og en 
lille halv time efter var jeg over Vesivehmaa 
i 1500 m. Jeg landede ved byen, idet jeg 
ikke kunne få øje på flyvepladsen, der lig
ger NØ for byen inde i skoven, medens jeg 
havde fået den indtegnet på mit auto-kort 
SW for byen. 

Folk var meget venlige og imødekommen
de, men vi kunne ikke udveksle cet fornuf
tigt ord; kun meget få finner forstår svensk. 
- Ved hjælp af tegn og underlige gerninger 
kom jeg på stop over til flyvepladsen. Idet 
jeg kravlede over hegnet i den ene ende af 
pladsen, ankom holdet ad »hoveddøren« i 
den anden ende. 

Vi blev budt velkommen, meget hjerteligt, 
af vore finske kammerater med NM-chefen, 
ing. Kurt Hedstrom i spidsen. - Vi fik an
vist kvarter i »det nordiske hus«, en af 3 
særdeles idyllisk beliggende barakker, der 
sammen med »badstue« m.v. udgjorde lejren 
midt inde i skoven, men ganske tæt ved fly
vepladsen. Her var også kantinen, ligesom 
omgivelserne senere dannede rammen om ad
skillige natlige bålfester - natlige er måske 
så meget sagt, for på intet tidspunkt blev det 
mørkt, vi kunne færdes i skoven hele natten 
- det var betagende. 

14/6. Dagen gik med at indrette os på 
flyvepladsen, hvor vi ved hjælp af et stort 
telt oprettede >danskerlejren«, der tjente som 
depot og center for os under flyvningerne. -
Janer og Jacob nåede dog også at komme 
med på en særdeles begivenhedsrig speed
bådstur, som de aldrig vil glemme. - Vi fik 
lejlighed til at beundre Finlands nyeste pro
dukt, den dejlige Vasama, et tilsyneladende 
gedigent og solidt konstrueret svæveplan, der 
på visse områder polarmæssigt set overgår 
Standard Austriaens (tiltænkte) polar. Va
sama'en er dog endnu ikke frigivet til pro
duktion, idet den først skulle gennemprøves 
ved VM, hvor 3 prototyper deltog, - det er 
sukkertøj. -

Dramatisk start på konkurrencerne 

15/6. Åbningsceremonien kl. 1000, brie
fing kl. 1030, 2 X 100 m trekant. Der var 5 
slæbemaskiner. - Første start kl. 1000; -
det var Mathias Wiitanen i Vasama. - Kl. 
ca 1115 brød hans V asama sammen i /uf ten 
under passage af mållinien med ca. 220- 250 
km i timen; der kom flutter i sideroret, 



hvorved halen brækkede af; herved gik svæ
veplanet op i et hårdt loop, hvorved den ene 
vinge brækkede af, samtidig med at Wiita
nen blev slynget ud - han landede dog fint 
med sin faldskærm på en mark. - Jeg lå på 
dette tidspunkt i 700 m, kun 4-500 m fra 
ham og var naturligvis lidt chokeret, indtil 
jeg så, at det hele forløb godt og Wiitanen 
pakkede sin faldskærm sammen på marken. 
Herefter passerede jeg startlinien i 1000 m, 
men med noget mindre hastighed end Wiita
nen ! ! ! - De øvrige Vasamaer fik senere lov 
at starte, men med max. hastighed på 170 
km/timen. Wiitanen fik forøvrigt en Kajava 
at flyve i næste dag. 

Vejret var ikke godt. En varmfront nær
mede sig, og allerede på det andet ben var 
der 8/8 cirrus. Men det gik med vanskelig
hed, og jeg kom 1 gang rundt og ca. 20 km 
ud ad 1 ben på 2. omgang. Der var ingen, 
der den gang fik vendt 1. vendepunkt i an
den omgang. - Det gav en 4. plads med 884 
points. 

16/6. Returflyvning: Numela 2Xl18 km. 
- Forecast'en var god, men allerede på vej 
mod Numela begyndte et nyt cirrusoptræk at 
genere. Men jeg fik da vendt - der var en 
ret kraftig sidevind at slås med - det gik lidt 
langsomt, og kl. 1815 måtte jeg give op 
efter at have fløjet 206 km. - Det gav en 
3. plads, hvorefter jeg rykkede op på en 
2. plads totalt. 

17/6. Regnvejr om fonniddagen - ingen 
flyvning - vi besøgte et luftfartsmuseum, 
der lå i en af hangarerne på flyvepladsen. 
Der var en masse gamle typer helt tilbage 
i tiden før 1. verdenskrig, man undrede sig 
over, at de havde kunnet flyve. - Om efter
middagen var vi sammen med Wiitanen og 
hans hold på en ekskursion til den nærlig
gende storby, Heinola, hvor vi bl. a. var 
ude at fiske på een af søerne. Om aftenen 
tog vi i stiveste puds til Lathi, en meget 
moderne by med 60- 70.000 indbyggere. Den 
ligger ca. 25 km syd for Vesivehmaa. Vi var 
målløse over de store og fine forretninger, 
der fandtes her, for slet ikke at tale om de 
smarte finske piger. 

18/6. Returflyvning til Parola 2X75 km. 
Jeg var på hjemmebane. Vinden var stærk 
mod Parola, ca. 25 knob, men det var meget 
vanskeligt at komme fra pladsen. - Jeg 
nåede Parola i 400 m kl. 1730, vendte, og 
landede ca. 10 km derfra, det gav en 4. 
plads, hvorved jeg rykkede ned på 3. pladsen. 

19}6. 100 km Trekant. - Vi er efterhån
den gået over til at stille urene efter cirrus
optrækket - kl. 1400. - Det var vanskeligt 
at komme rundt, og jeg landede næsten 
ved 2. vendepunkt, - det var næstlængste 
distance, men dagen blev strøget, da der 
ikke var to, der løste opgaven, eller fløj 
100 km. - Det var ærgerligt, da ingen af 
finnerne var kommet fra pladsen! 

Slutspurt giver dansk andenplads 

20/6. Hvor bliver det fine vejr af, som 
Finland bød os velkommen med? Briefing: 
100 km trekant. - Forecast'en: nyt cirrus
optræk i vente. Jeg fik lige vendt 1. vende
punkt med en modvind på 50 km/timen, 
kom derefter i vanskeligheder, hvorefter jeg 
i' løbet af kort tid igen var blæst tilbage i 
nærheden af flyvepladsen. - Men det gav en 
3. plads - dog blev denne dag, ligesom den 
foregående, strøget. 

21 /6. Regnvejr - byger. - Hyggedag i det 
>nordiske hus«. 

22/6. Opklaring, ret stærk vind 300°. 
Briefing 107 km brudt hastighedsbane. 

Vesivehmaa-Orimattila-Utti. Vi var 5 af 
samtlige 30 deltagere, der kom igennem -
jeg var mange gange i vanskeligheder, men 
der var en venlig fe, der hver gang hev mig 
op - sidste gang 10 km fra Utti i 125 
-150 m's højde. 

Det gav stadigvæk en 3. plads totalt. Om 
aftenen fejrede vi St. Hans. 

23/6. Sidste konkurrencedag. Regnvejr om 
formiddagen. Opklaring til middag. Derefter 
briefing: 60 km trekant-hastighedsbane. -
Jeg blev nr. 3 med 60.7 km/t, medens Horma 
blev nr. 1 med 63.0 km/t. 

Det gav mig en 2. plads som total place
ring - der var jubel i danskelejren. 

Totalstilling i NM: 
1. ]uhani Horma, Finland .... 4067 points 
2. Ib Braes, Danmark ........ 3457 > 
3. Mathias Wiitanen, Finland 3289 > 
4. Sture Rodling, Sverige .... 3150 > 
5. Lars Frederiksson, Sverige .. 2516 > 
6. Gote Olsson, Sverige . . . . . . 2311 > 

Om aftenen var der afslutningsfest på 
bedste > Vandelsk« maner. 

24-/6. Alle tiders vejr. Officiel afslutnings
højtidelighed på pladsen kl. 1400 med præ
mieuddeling og nedtagning af de nordiske 
flag. På dette tidspunkt havde vi startetJacob 
i Rhonsegleren, han fløj næsten 7 timer og 
fik derved sidste betingelse til sit sølv-C. 

Senere på eftenniddagen prøvede vi at 
flyve Kajava ( Pik 3 C), som størstedelen 
af finnerne fløj i. - Den var meget behage
lig - minder i præstation og flyveegenskaber 
om Rhonsegleren, denne er dog li'dt hur
tigere på klapperne. Da jeg var landet, til
bød Hedstrøm mig, at jeg skulle prøve at få 
min diamanthøjde i en cu-nimbus, der kom 
ind i nærheden af pladsen, og læg mærke 
til følgende: NB: Vesivehmaa ligger r krydset 
af 2 luftveje. - Hedstrøm ringede til flyve
ledelsen i Helsingfors og fik med det samme 
frigivet en kvadrant omkring flyvepladsen 
med 15 km radius i et tidsrum af 1 ¼ time. 
- Desværre var det for sent, jeg fik startet, 
så det lykkedes ikke. - Men det væsentlige 
er, at det er i et sådant land - med en så
dan smidig indstilling, at fremskridtene sker, 
- både på den ene og den anden måde. 

25/6. Afrejse fra Vesivehmaa. Vi fulgtes 
med svenskerne, som vi iøvrigt fik knyttet 
nogle herlige kontakter med. Vi kørte over 
Helsingfors til Abo - her var vejene fine. 
Turen hjem var ligesom udrejsen meget 
skøn. - På vejen gennem Sverige besøgte vi 
Eskilstuna Flyveklub og Ørebro Flyveplads, 
der begge er herlige fristeder, hvor svæve
flyvning rigtig kan trives. 

26/6. Ankomst til Danmark i dejligt som
mervejr. 

Til slut vil jeg og mit hold sige tak til alle 
kendte og ukendte svæveflyvekammerater i 
Finland, der var med til at give os en så 
~trålende oplevelse, og især tak til Kurt 
Hedstrøm for dejligt samvær og din gode 
måde at lede dette første NM på. Lad mig 
udtrykke ønsket om, at tanken om NM i 
svæveflyvning må vise sig levedygtig og 
håbe på en endnu større nordisk tilslutning 
næste gang. - Konkurrencen var spændende, 
men at konstatere den nordiske samhørighed 
var en oplevelse. Ib Braes. 

Flyvedagskonkurrencerne 
Indtil midten af juni kunne man ikke i 

større grad spore sommerlejrenes indflydelse 
pA. konkurrencerne ; men der var dog ind
kommet en hel del resultater, især fra 1. og 
7. juli, med en række ændringer i stillingen 
som følge. Niels Bejstrup fik 1/7 et klart 
forspring individuelt ved næsten at gennem
føre en 300 km trekant - han manglede 
kun 12 km - og Ole Did1·ikscn havde et par 
dage før gjort næsten det samme, hvorved 
han kom op pA. 3. pladsen. En 100 km tre
kant af Ib Braes 1/7 bragte ,hintor op på 
førstepladserne i hustighed og som bedste 
klub. 

Stillingen pr. 16.7. var følgende: 

Varighed 

1. Birkerød . ......... 3U t. 06 m. (10) 

2. Silkeborg .......... 30 t. 14 m. (10) 
3. Kolding .......... 22 t. 15 m. (7) 
4. Værløse . ........... 19 t. 54 m. (10) 
5. Karup . .. .. .. .. . 18 t. 07 Ill • (5) 
6. Odense ............ 17 t. 24 m. (6) 
7. Aviator ............ 15 t. 33 m. (5) 
8. Skrydstrup ........ 15 t. 22 m. (5) 
9. København ......... 11 t. 06 m. (5) 

10. Ringsted ... .. .. .. . 10 t . 24 m. (2) 

Hastighed 

1. Aviator ................ 408,5 11. (5) 
2. Karup ................. 399,5 p. (5) 
3. FSN Ålborg .............. 304 p. (3) 
4. Værløse .................. 75 p. (2) 
5. Birkerød .. . .. .. . .. .. .. .. 66 p. (1) 

Distance 

1. Aviator ........ 1665 km 2195 p. (5) 
2. Midtjysk ....... 1597 km 1936 p. (5) 
3. FSN Alborg. . . . . . 886 km 1622 p. ( 4) 
4. Karup .......... 537 km 1015 p. (5) 
5. Vestjysk ......... 600 km 862 p. (2) 
6. København ....... 602 km 764 p. (5) 
7. Birkerød ......... 584 km 703 p. (5) 
8. PFG ............ 544 km 612 p. (5) 
9. Silkeborg ........ 411 km 554 p. (5) 

10. Værløse .......... 321 km 405 p. (4) 

Individuel distance 

1. Sejstrup ........ 977 km 1371 p. (3) 
2. Bent S. Sørensen 755 km 1095 p. (3) 
3. Didriksen 670 km 1009 p. (3) 
4. P. V. Franzen .... 728 km 086 p. (3) 
5. Ib Braes ........ 649 km 983 p. (3) 
6. V. Christensen .. 576 km 745 p. (2) 
7. KjærgA.rd Hansen 524 km 683 p. (3) 
8. V. Petersen ...... 383 km 451 p. (2) 
9. Dyhr Thomsen .. 434 km 434 p. (1) 

10. Svend Ravn ...... 223 km 387 p. (2) 

Bedste klub 

1. Aviator ................... . 
2. Karup .................... . 
3. Birkerød .................. . 
4. Værløse ................... . 
5. FSN Ålborg ............... . 

9 points 
11 
13 
18 
20 
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Byg en CONOVERY, en model i klasse I/2 D 

.. ~. ~ ~ 

CONOVERY Mk. 1 blev konstrueret i ef
teråret 1961. Fordringerne, jeg stillede, 

var: en model, som med kun 10 sek. motor
tid kunne komme højt op og glide godt. Til 
dette brug valgte jeg Conovers >Lucky Lin
dy« profil. Det er som bekendt med flad un
derside, meget skarp forkant og med turbu
lenslister, og det virker aldeles fortræffeligt. 
Selv i meget hårdt blæsevejr, som vi havde 

=-_,I< 

det til DM i Esbjerg, var modellen meget 
stabil. 

Med et samlet planareal på 21,95 dm2, 

valgte jeg et haleplan på 25 1%. Det lyder 
måske af for lidt, men ikke desto mindre fly
ver modellen godt med det. Stall er meget 
hurtigt rettet op, selv hvis modellen hænger 
lodret, når motoren stopper. 

Fjernstyringsanlæg 
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Graupner - Grundig, et moderne afstemningsfrit 

anlæg til fly, både m.m. fra 2-8 kanaler. 

Godkendt af Post- og Telegrafvæsenet. 

Varioton - modtager 
Byggeklodssystem, De behøver kun at 
stikke så mange 2 kanals enheder sammen 
med HF enheden som De ønsker kanaler. 
Tilslutning til rormaskiner samt akku 
foregår ligeledes her med færdige stik. 

H. F. enhed...... Kr. 96.00 plus 
pr. 2 kanals enhed Kr. 98.50 OMS 

Variophon-sender 

4 kanals .... . . Kr. 445.00 plus 
8 Kr. 530.00 OMS 

4 kanals tilsats for udvidelse af 

4 kanal senderen til 8 kanaler, 

Kr. 137.00, ingen lodning, alt 

foregår ved færdigmonterede stik. 

Rormaskiner, akku, fly m. m. finder De i Oraupners store katalog, 120 sider + tillæg. Sendes portofrit mod forudbetaling pd Giro 121933. Kr. 5.00. 

Sitafon Modelteknik, Box IO • Ringsted 

KROPPEN er bygget som kassekrop. Top 
og bund er af 3 mm balsa. Siderne er af 1,5 
mm balsa. De 2 forreste spanter er af 3 mm 
krydsfiner. Finnen er af 3 mm balsa. Balda
kinen består af en kerne på 2 mm krydsfiner 
beklædt med 3 mm balsa på hver side . 

Før beklædningen gives 1- 2 gange dope. 
Beklædning er tyndt japan-papir. Der dopes 
indtil 5 gange med brændstofbestandig dope. 

MOTOR. Jeg anvender 2 forskellige mo
torer. Holland Hornet 0,49 med timertank 
(timertanken bruges kun som tank). Propel 
6X3 T.D. 

Desuden bruger jeg Cox T.D. 0,49 med 
tryktank. Propel 6X 3 T.D. 

Begge versioner er forsynede med både 
brændstof-timer og termik-timer. 

Det skal bemærkes, at brændstof-timeren 
i T.D. versionen er en ½ A Tick-off Tatone 
timer, som sidder monteret i bunden af 
kroppen lige under tanken. 

Hvis T.D. 0,49 benyttes, monteres denne 
på 2 stk. 7X7 mm hårdttræsbjælker, som er 
limet fast imellem de 2 forreste spanter. 
Tanken er monteret ovenpå bjælkerne lige 
bag det første spant. Der er ligeledes et lille 
understel af 1,5 mm pianotråd for at beskyt
te timeren. 

PLANET er opbygget >semi-geodetisk« 
med en hovedliste, som går helt igennem 
profilet. Dette giver et meget stærkt og stift 
plan. Forkanten er en 5X10 mm hård balsa
liste. Hovedlisten er en 3X 16 mm mellem
hård balsaliste, som skæres ud af en balsa
plade. Hovedlisten skal samles helt færdig, 
før der bygges videre på planet. Bagkanten 
er en 5X20 mm hård balsaliste. 

3 mm profiler ved knæk og tipper, alle an
dre profiler er 1,5 mm balsa. 

Turbulenslisterne er 3 X 3 mm hård balsa. 
Beklædning er tyndt japan-papir. Der do

pes indtil 5 gange med brændstofbestandig 
dope. 

HALEPLANET er opbygget på samme 
måde som planet. Forkanten er en 5X5 mm 
hård balsaliste. Hovedlisten er 2X9 mm bal
sa. Bagkant er 3 X 15 mm balsa. Profilerne er 
1,5 mm balsa. Beklædning er tyndt japan
papir. Der dopes indtil 3 gange med brænd
stofbestandig dope. 

Den samlede vægt med 2 timere er ca. 
260- 265 gr. Til næste år kommer der en 
planbelastning på 12 gr. pr. dm2, så skal der 
fyldes nogle få gr. ballast i modellen. 

Som brændstofbestandig dope kan jeg an
. befale Graupner's >Spannfix Immun<. Det 

skal bare have lov til at hærde ordentligt. 
TRIM. Modellen stiger meget hurtigt og 

stejlt ( ca. 80°) i højrespiral ( 1-2 omgange 
på 10 sek.). Glidet er ligeledes til hojre. 
Dette opnås ved at >tilte< (hælde) halepla
net. 

Hvis Holland Hornet 0,49 benyttes, er det 
muligt, at modellen ikke vil stige i højrespi
ral, men fortsætte lige op. Dette afhjælpes 
ved at montere 1- 2 spændskiver på den ven
stre af motorskruerne. Det giver så meget 
højretræk, at modellen nok skal komme 
rundt til højre. 

Hvis Cox T.D. 0,49 benyttes, er det mu
ligt at modellen, inden den når tophøjde, 
trækker for meget til højre og vil fortsætte i 
et spiraldyk. Dette afhjælpes ved at give mo
oren venstre-træk. Man kan file lidt af mo
torbjælkerne på indersiden og samtidig gøre 
hullerne til skruerne lidt >ovale«, således at 
motoren kan >dreje< imellem motorbjæl
kerne. 

Dette var lidt om Conovery Mk. 11, og 
lad os så se nogle flere ½ D'ere til konkur-
rencerne. Steen Agner. 



PÅ BØLGELÆNGDE 
Forbedret udgave af Metz Baby. 

1 

Meoatron-modtager og rormaskine Indbygget i en model - prøv døn selv i KDA-modelløn Mambo. 

Er der mon ret mange, der har tænkt på, 
at den lille KDA-model l\IAMBO, som oprin
delig er konstrueret som en sportsmodel, vil 
egne sig fortrinligt til radiostyring med de 
ultralette en-kanalanlæg? Med sine 90 cm 
spændvidde har den en helt rigtig størrelse, 
og kroppen er tilpas rummelig til at inde
holde sA.vel modtager som rormnskine og bat
terier. Og sA. ligner den jo en "rigtig" flyve
maskine. 

Et af de mindste en-kanalanlæg - Metz 
Baby - er iøvrigt nu kommet i en ny ua
gave. Senderen er ændret lidt og bl. a. forsy
net med krystal for at opfylde de seneste 
krav fra Post- og telegrafvæsenet, som da 
også har givet den typegodkendelse. Også 
modtageren er ændret lidt, idet den er gjort 
mindre følsom overfor gnister fra elektromo
torer. Ændringen gavner navnlig ved benyt
telse i biler og bA.de med elektrisk drivkraft. 
Den væsentligste forbedring ligger imidlertid 

i den tilhørende rormnskine 190/ 18, der af
løser den ældre en-kanalsrormaskine. 190/18 
er mindre, lettere (58 g) og bedre at arbejde 
med. 

Metz kommer også med et 10 kanals-anlæg 
uden relæer, men med transistorforstærkede 
rormaskiner. Beskrivelsen af anlægget ser 
særdeles lovende ud, og sA. snart de første 
anlæg kommer her til landet, hvilket ventes 
at ville ske i august mllned, skal vi komme 
lidt nærmere ind pA. dette store anlæg. 

For radiostyringsfolkene, der jo ikke hav
de det store udbytte af DM, vil det have in
teresse at vide, at der den 2. september ar
rangeres et SYDSJÆLLANDS CUP spe
cielt for radiostyrede modeller. Det bliver i 
Næstved, hvor man regner med at skaffe en 
ideel flyveplads. Samtlige danske radiosty
ringsfolk samt et par svenske klubber bliver 
indbudt. MM 

Succes-sommerlejr på Vandel 
80 modelflyvere fra hele landet, ja - end

og 7 fra Norge, mødtes den 9. juli på flyve
station Vandel, for under de bedst tænkelige 
forliold at holde sommerferie sammen med 
deres modeller. 

Der var naturligvis stor interesse for, 
hvordan vejret ville blive, og i modsætning 
til sidste Ar blev vejret så godt, som man 
kunne ønske det. For de deltagere, som var 
med for første gang, var der rig lejlighed til 
at iagttage den berømte Vandel-termik, som 
til tider bragede sA. næsten alt kunne flyve. 

Dette herlige vejr gav sig naturligvis ud
slag i en mængde diplomer, lejrrekorder og 
en enkelt danmarksrekord. Men det bevirke
de også, at langt de fleste havde deres mo
deller i behold gennem hele lejrperioden. 

På sommerlejren sker der en masse. Man 
begynder kl. 8.00 og flyver konkurrencer da
gen igennem, hvis vejret tillader det, indtil 
kl. 21.00. 

Foruden de sædvanlige konkurrencer har 
man pA. sommerlejren en del specielle ting, 
som der er tradition for, lige fra Maraton
konkurrencen pA. 60 min. til pølsegilde og 
buksevand for urolige elementer. Det ene 

med det andet gør lejren til en oplevelse for 
samtlige deltagere, og det er da også nor
malt, at de samme folk kommer igen Ar 
efter Ar. 

Medens disse linier skrives, har lejren sta
dig et par dage tilbage, hvorfor resultaterne 
ikke kan bringes endeligt. 

En del klasser er dog afsluttet, og følgen
de blev vindere : 

Al 
A2 beg. 
A2 ekp. 
C3 
¼D 
Dl 
Fl 
G beg. 
G eks. 
H 
Chuck 
Glidere 

Ole Sivertsen, klub 131 558 sek. 
Per Grwn,n,et, klub 131 687 " 
Ole Jen,sen,, Norge 804 " 
Erik Nien,stædt, kl. 116 819 " 
Steen, .Agn-er, klub 105 475 " 
Finn Mortensen, kl. 208 636 " 
Jerry .Andersen,, kl. 403 145 kmft 
K. H. Hansen, klub 623 1257 p. 
Jørgen, Kibsgdrd, kl. 508 1422 " 
Søren Torp, klub 508 6.46 min. 

KjeldKongsberg, kl. 105 399 sek. 

De øvrige resultater vil blive bragt i næste 
nummer. 

F.M. 

MATERIALENYT: 
Det bliver nemmere og nemmere. Der er 

snart ikke grænser for, hvad man kan fA. af 
færdiglavede løsdele og af højt forarbejdede 
byggesæt. Til gengæld kræves der jo ogsA. 
mere af en model i dag for at opnå topresul
tater, sA. det er vel kun rimeligt, at model
flyveren forlanger at blive fri for det værste 
af det grovere arbejde, så han i højere grad 
kan hellige sig detaljer og overfladebehand
ling, som jo er det, der sætter prikken over 
i'et. 

Vi har nylig gennemset nogle udenlandske 
byggesæt af fin kvalitet: Top Flite's ORION, 
der er en radiostyret model beregnet for 8--
10 kanaler med en spændvidde på 170 em 
og forsynet med en 35 eller 45 motor. Den 
er konstrueret af Ed Kasmirski, der i 1960 
erobrede Vl\I-titlen med prototypen. Bygge
sættet er fremstillet af gode materialer, de 
fleste bnlsadele er stanset nd, resten er savet 
i kontur, og klodserne er formgivet såvel 
udvendigt som indvendigt. Der er i virkelig
heden kun tilbage at lime delene forsvarligt 
sammen og så pudse af og beklæde. Men det 
er nu heller ikke noget let arbejde pA. en 
radiomodel i denne størrelse. Graupnen, 
PIAGGIO er en lille skalamodel af det ele
gante italienske privatfly. Spændvidden er 
kun 112 cm, og da den er beregnet til en 
2,5 ccm motor, mA. den have en ganske an
seelig flyvefart. Sættet mA. vel nærmest kal
des et materialesæt, idet de fleste dele er 
trykt pA. balsa og krydsfiner - klar til ud
skæring. Der er dog også en del færdiglavede 
ting, bl. a. nogle plasticdele, som f. eks. en 
meget stor kabinehætte. Den er beregnet til 
styring af sideror samt motorkontrol. 

Veco THUNDERBIRD er snart en gam
mel kending, men den er aktuel, fordi bygge
sættet nu kan købes her i landet. Det er en 
stor linestyret kunstflyvningsmodel til en 
35 motor. Byggesættet er i det store og hele 
fint, men nogle enkelte krydsfinersspanter, 
som er stanset ud, kunne være bedre. Mer
cury CRUSA.DER er en model i samme 
k1nsse, men er noget større. Den er konstrue
ret af Bill Morley, som vi kender fra den 
veltjente Thunderbolt. I de første byggesæt 
var der en del unøjagtigheder, som imidler
tid nu er rettet, sA. det skulle være en for
nøjelse at bygge denne 140 cm's model, som 
mA. have alle muligheder for at gøre sig gæl
dende i en hvilken som helst konkurrence, 
især i roligt vejr. 

Vi er blevet præsenteret for nogle løsdele, 
som skulle gøre tilværelsen lettere for den 
travle modelflyver. Silver Star Models har 
vist os et udvalg af Wecos produkter, som 
f.eks. ballonhjul, der fås fra 7/8 til 1¼" 
diameter, strømliniede hjul specielt til hold
kapflyvningsmodeller og halv-pneumatiske 
hjul til radiostyringsmodeller og store 
kunstflyvningsmodeller. Desuden trekanter 
med beslag og kontrol-horn til sA.vel højderor 
som flaps. For hastighedspiloter vil det have 
interesse at vide, at Grish racing-propeller 
er på lager. 

Og mens vi er ved propellerne, kan vi 
ikke lade være med at nævne, at de bekendte 
svenske Semo-propeller, hvoraf nogle er spe
cielt konstrueret af Rolf Hagel, bliver frem
stillet i - Danmark. 

Midtjydsk Hobby har Graupners Magnet
stab til de kompasstyrede svævemodeller samt 
nogle meget fine Aero-ballonhjul. En fiks 
nyhed er Eggenweilers linestyringshllndtag, 
som er både spole og håndtag i eet - en 
nem og billig løsning. 

Vi havde hørt rygter om nogle fjedrende 
hjulstel til større linestyrings- og radiosty
ringsmodeller og var meget spændt på at se 
dem. Vi har nu fået præsenteret nogle af 
typen "Krick", som fås bA.de som enkelt- og 
som tvillingehjul. De er godt nok fjedrende 
i lodret stigning, men da de boltes til model
len, har de ikke mulighed for bevægelser i 
vandret plan, hvorfor de med ret stor sikker
hed må siges at ville blive slået af, første 
gang modellen lander med blot nogenlunde 
hnstighed. M. 
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DANFL Y bruger RAZORBACK 
FL YING ENTERPRISE bruger RAZORBACK 

HAR DE FORLANGT RAZORBACK 
GLASFIBERBEKLÆDNING til Deres FLY? 
Godkendt af Luftfartsdirektoratet. 

DELTA TRADING CO. Herlevgårdsvej 2 - Herlev. 

HANS KOFOED 

DANSKE MILITÆRFLY 
gennem SO år 

Flyvevåbnets flytyper fra starten 
1912 indtil nutidens overlydsjagere 

76 sider med mange Illustrationer. Pris kr. 11,75 

Kan bestilles I boghandelen eller fra 

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

OY-DVI 
K Z 3, en af Danmarks mest 
velholdte er til salg. 

Skive Flyveklub 
Telefon Skive 82 

Hangarplads 
til 1 eller 2 maskiner tilbydes 

på Møllemosegaard, Allerød. 

Oplysnl nger Al le rød 50. 

Uregelmæssigheder i bladets ekspedition 

bedes altid reklameret hos postvæsenet. 

Hjælper dette ikke bedes ekspeditionen 

underrettet. 

CALTEX AVIATION 



e VEDLIGEHOLDELSE 

e REPARATION 

Flying Enterprlse har i Københavns lufthavn opbygget sin 
egen omfattende tekniske organisation, der er godkendt 
af såvel de danske luftfartsmynd igheder som de engelske 
ROLLS ROYCE fabriker. Over 100 erfarne og særligt µd
dannede medarbejdere i denne tekniske afdeling er til 
disposition for vedllge'ioldelse og reparation af alle fly -
også af Deres. 

e SERVICE 

- også af DERES fly 

Kom ud og besøg os og lad os tale om det. 
>,LYING 
ENTERPRISE 

Fra motortlyverådets 
arbejdsmark 

M OTORFLYVERADET har i nogen tid 
på grund af klager fra medlem

mer beskæftiget sig med to forhold på stats
lufthavnene, specielt i Rønne, hvor det er 
særlig grelt. 

Som bekendt er det i den lyse årstid til
ladt at udstrække VFR-flyvning ½ hhv. ¼ 
time efter solnedgang, men medens denne 
fornuftige bestemmelse kan udnyttes fuldtud 
på enhver privat flyveplads uden betjening 
og faciliteter, støder den på en række byro
kratiske vanskeligheder på de bedst indret
tede pladser. 

Tilladelsen er givet, fordi det er lyst nok 
til flyvning, men ikke desto mindre er med
lemmer kommet ud for, at flyveledelsen 
uden anmodning og efter eget skøn, der er 
i modstrid med de udøvende piloters, har 
tændt landingslysene og derpå krævet 30 kr. 
i gebyr herfor. D et risikerer man ganske 
vist kun, hvor der er fast instaUation og ikke, 
hvor der først skal køres flagermuslygter ud! 

Motorflyverådet har i en henvendelse til 
luftfartsdirektoratet protest~ret herover og 
hævdet, at gebyr kun bør opkræves, hvis 
lysene er tændt efter anmodning. 

Yderligere opkræves der et gebyr på 60 
kr. i Rønne, fordi havnen har været >luk
ket<, og der er tale om overarbejde for per
sonalet. Motorflyverådet finder, at den givne 
tilladelse på denne måde bliver urimelig dyr 
og derved illusorisk. Yderligere anfører man, 
at de stadigt skiftende åbnings- og lukke-

Hangar 117 • Københavns Lufthavn, Dragør • Telefon Dragør 1700. 

tider i Rønne er upraktiske og et irritations
moment. 

Efter at have drøftet disse og andre pro
blemer med luftfartsdirektoratet på et møde 
den 30. november ifjor, har man nu mod
taget et brev fra direktoratet af 16. maj . 
Heri hedder det: 

>Lukketider. For Odense og Alborgs luft
havnes vedkommende tillader havnenes luk
ketider aUerede idag, at afviklingen af den 
omhandlede flyvning indenfor det til VFR
flyvning tillad te tidsrum kan ske uden er
læggelse af særligt åbningsgebyr. 

På Rønne lufthavn tillader lukketiden i 
perioden ca. 1. juni- 1. august ikke, at den 
tilladte VFR-flyvning efter solnedgang ud
nyttes i fuld udstrækning uden erlæggelse af 
særligt åbningsgebyr, men selv i perioden 
20. juni- 27 . juni, hvor den seneste solned
gang indtræffer, kan den omhandlede til
ladelse til VFR-flyvning udnyttes uden er
læggelse af særligt åbningsgebyr i mindre 
omfang. 

På Esbjerg lufthavn er VFR-flyvning 
efter solnedgang udelukket uden erlæggelse 
af særligt åbningsgebyr. 

Tænding af landingslys. Af undersøgelsen 
fremgår, at havnene kun ganske undtagelses
vis finder det påkrævet at tænde landings
lys for den omhandlede flyvning. 

Da den foretagne undersøgelse således 
viser, at den omhandlede flyvning under de 
gældende bestemmelser kan finde sted i 
vidt omfang uden særlig udgift til åbning 
af lufthavne og landingslys, har man ikke 
ment at kunne imødekomme klubbens øn
sker. 

(sign.) Hans Jensen.< 

Såvidt luftfnrtsdirektorutet. Vi sknl sam
tidig til orientering gengi\'e Notam-Dan
mark nr. 61- 62 uf 2. maj l!l62: 

Bønne lufthavn. Tjenestetider. 
Fra den 9. juni til den 30. september 1962 

er tjenestetiderne for Rønne lufthavn som 
følger: 

I tidsrummet 9. junl-6. september 
0300-2200 Gl\IT mandag, fredag, lurdng. 
0300- 1800 GMT tirsdag, onsdag, torsdag. 
0500--2200 GMT søndag. 

I tidsrummet 7. september-SO. sept. inkl. 
0300- 1800 GMT mandag, tirsdag, onsdag, 

torsdag. 
0300--2200 Gl\IT fredag, lordag. 
0500--2200 Gl\IT søndag. 
Se .A.IP DANl\IARK, side AGA 2- 8. 

Rønne lufthavn. Ydelse af flyvekontrol
tjeneste 

Fly\'ekontroltjenestc ,·il blh e ydet pli 
Rønne lufthavn som følger: 

I tidsrummet 2. junl-12. august 1962: 
0600- 1730 GMT daglig, samt 
2000--2230 Gl\IT mandog, fredag, lordag, 

søndng. 

I tidsrummet IS. august-SO. sept. 62: 
0600--1030 og 1500-1800 Gl\lT duglig 

samt 
2000-2230 GJHT mandag, fredag, lørdng, 

søndag. 

Se AIP DANl\IARK, side RAC 2-11. 
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Cessna Skyhawk 172 C - 1962 demonstrationsmodel Luftfartforsikringer 
Registreret i maj måned. Total tid ca. 100 timer. Hellakeret og corroslonsbehandlet. 
KING KY 95 E Radio (360 kanaler), ADF-T-12 Radiokompas. 6 sæder (4 voksne + 
2 børn). Forlang demonstration. 

af enhver art 
overtages af 

Dansk Pool 
ESBJERG AERO SERVICE 

for Luftfartforsikring Lufthavnen Esbjerg • Tlf.: 051 - 25 552 

Mlnerva 1841 

To sensationer fra Scheibe Flugzeugbau 
S. F.-26 "STANDARD" 
15 m svæveplan I standardklassen, 
udviklet af "Zugvogel IV", 
laminarprofil, højderorstrim, 
bremsbart hjul, robust staalrørskrop 
med polyesternæse. 
Glidetal: 32 v. 85 km. tim. 
Min. synk: 0,65 m/sek. v. 70 km/tlm. 
Den fløjne polar viser 2 m synk sek. 
ved 149 km/tlm. 
Leveringstid 5-6 mdr. 
Rohbaupris: 8550 DM frit leveret. 

"ZUGVOGEL III B" 
17 m svæveplan I den aabne klasse. 
Laminarprofil, højderorstrim. 
Langstrakt kablnehaube, krophøjde 
kun 90 cm. Bremsbart hjul. 
Polyester forkrop. 
Glidetal: 38 v 90 km /tlm. 
Min synk: 0,60 v. 70 km/tlm. 
Polaren viser 2 m synk v. 156 km. t. 
Leveringstid 5-6 mdr. 

Rohbaupris: 12.350 DM frit leveret. 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes af et
hvert forsikringsselskab, der er tilknyt
tet poolen, samt af SAS's bllletkontorer. 

Flyvnlngens ForsikrInger - Alle ForsikrInger 

A. JESSEN & CO.s Eftf. 
Assurandører 

N. Thomsen Otto Thomsen 
Nærmere ved 

P. V. FRANZEN - KONGERSLEV VESTERPORT 
• telt. 24 (kalde nr. 081 12711) Mlnerva 1112 

Eneforhandler i Danmark for Scheibe Flugzeugbau, Vesttyskland 

I I I 

De 1'il klare Dem en hel del bedre 
med et polsk fabrikat 

PZL-IOI GAWRON fly for landbrugs- og skovarbejde 
med 220 HK stjernemotor. Karakteristisk ved sin lette 
serviclng, korte start- og Jandlngsløb og forsynet med 
tre typer landbrugsudstyr: 

e til sprøjtning af vandige opløsninger 

e til sprøjtning af olleopløsnlnger 

e til pudring 

Kemikaliebeholderens kapacitet: 550 kg . 

PZL·I028 FLY, en sikker, behagelig og økonomisk 
maskine til personflyvning. Sports- og passagermaskine, 
let to-personers, med 90 HK Contlnental motor -
brændstofforbrug 11.5 _j /100 km. 

:~,!,?.:::~ .. ~!,, (F,,..lgn fod• Eo,o,p,iso) W•=•- P,..my,kowa, 26 Polon ~ ··~ 
P.O. Box 365 . Telegramadresse: MOTOIM-WARSZAWA -

• I 



Ny chef for flyvevåbnet 

Til 1. oktober skifter flyvevåbnet chef, idet 
generalløjtnant K. Ramberg fra denne dato 
er udnævnt til general og ansat som for
svarschef. Han efterfølges af generalmajor 
H. J. Pagb, der samtidig udnævnes til gene
ralløjtnant. Generalmajor Erik Rasmussen, 
der bar været chef for forsvarsstaben, bliver 
chef for flyvetaktisk kommando. 

Af andre udnævnelser og forflyttelser i 
flyvevåbnet kan nævnes, at oberst P. Zigler, 
der har været stabschef ved FTK, fra 15.8. 
ansættes til rådighed for forsvarsstaben. 
Oberst J. Brodersen efterfølger ham samtidig 
som stabschef, og som chef for FSN Alborg 
er ban fra 1.7. blevet afløst af oberstløjtnant 
J. H orskjær. 

Københavns lufthavn i 1. halvår 

Ankomne passagerer . . . . . . . . . . . . 246.692 
Afgåede passagerer . . . . . . . . . . . . . . 239.855 

486.547 
Trnnsitpass. 2X208.222 . . . . . . . . . . 416.444 
Andre passagerer . . . . . . . . . . . . . . . . 109.168 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.012.159 
Stigning i forhold til første halvår 1961 

er 10,3 ·% ialt, 5,8 % i lufttransport. 
Starter og landinger ialt 38.160 ( +4,1 % ) , 

28.866 i 1 ufttrafik ( + 1,8 % ) . 
Luftgods 17.377 tialt (+19,6 %), 16.781 t 

i lufttrafik (+21,9 %), 

Cessna SlOG demonstreret 

A/S Commertas demonstrerede den 28. juni 
det første dansk-registrerede eksemplar af 
typen Cessna 310, OY-TRA. Vi har ifjor i 
august-nummeret givet vore flyveindtryk af 
dette moderne forretningsfly i versionen 
310 F, men det nye fly er af 1962-modellen, 
der hedder 310 G, og som på forskellige de
taljer afviger fra de tidligere modeller -
først og fremmest ved at have 6 sæder i 
stedet for 5. Vi håber i et senere nummer 
at kunne give nogle indtryk af den nye mo
del. 

Luftfartøjsregistret 
Nvregistreringer: OY-ACS, Piper Colt, 

Danfoss. - AOD, Douglas DC-6, Nordnir. 
- AIO, Piper Pa-18A, Agro-Kemi. - ACU, 
Piper Colt, Carl Lund-Thomsen, Kbh. 

Nye ejere: DME, KZ III, N. P. Brandt, 
Hillerød. - AEV, Cessna 1720, Esbjerg 
Aero Service. - ADW, Cessna 172, Næst
ved Fly. 

Slettet: AER, Cessna 172. - AED, 
Cessna 175. - EAE, Cessna 172 B. -
AIM, Piper PA-lSA. - DPE, Auster V. -
AFK, Cessna 185A. -

Efter OMS tillæg et 
er prisen på 

Flyvejournalerne følgende: 
Rejse- og Luftfartøj Journal Kr. 18.75 
Propel Journal ........... Kr.10.75 
Motor Journal........... Kr. 10.75 
Flyvebog for Svæveflyvere Kr. 4.25 

FL yys FORLAG 
Ejvind Christensen. 

Vesterbrogade 60 - København V 

Kastrup-gæster i juni 

Goteborg Aeroklubb ankom 1/6 med deres 
Oessna 115, SE-OLX. 0-540, 0-50481 og 
0-121A, 0-80615. - 2/6 landede Dornier 
Werke'sD0-28, D-IBYD, som kom fra flyve
messen i Skovlunde. VP 968, Dellon og 
XL 640, Britannia, RAF. - 4/6 D-EBKY, 
Bolkow 201 og SE-OPG, MFI-Junior, også 
fra flyvemessen. Oonvafr OT-29A, 0-91910. 
- 5/6 G-ARMK, Oessna 810F, Westem 
Airways. OH-VKO, D0-8, Kar-Air. SE
OYK, Oessna 1120 fra Malmo Aeroklubb. 
0-45, BA-88, French Air Force. 0-54E, 
0-49051 og 0-41, 0 -48918. - 6/6 F-BHBJ, 
L-10490, Air France. D-EKEQ, Fairclllild 
Arg11-S, Stahldrahtwerke Halm d: Oo. 0-180, 
10458 og 0-121A, 0-80614, - 7/6 ankom 
en DG-10, SE-OOH (eæ-IIB-IBP). D-EJPU, 
Beech Debonair tilhørende Travelair. 0-180, 
,50015 og 60528. 

8/6 D-ILSI, Queen Air, også fra Travel
air. BEA Vanguard, G-APEN i stedet for 
001net. G-ALAX, Rapide, G. Tullach. 
G-AMUP, L-049, Tra,ns E1wopean Airways. 
- 9/6 SE-OUM, Gherokee, Nyge-Aero, an
kom fra Skovlunde. LN-SUW, F -21, Braa
then. D-EBOX, Oessna 150, Wolf Fischer. 
YR-IMO, IL-18, Tar01n - ekstraflyvning. 
9141, R5D-4Z, US Ooast Guard. V0-41D, 
0 -48186 og 0 -180, 50005. - 10/6 G-.ALES, 
Proctor, K. Neely fra L1Jndon. SE-OXH, 
Oessna 112B, Alf Olsson fra Griisgiirde. 
141020, Oonvair R4Y-1 , US Navy. -
11/6 OF-OZO, Britannia 814, Oanadian 
Pacifio fra Edmonton med dansk amerika
nere. JA-6805, DG-1F, Japan Air Lines, 
ankom for at få et eftersyn og derefter over-

tages af SAS. - 12/6 1-DIMU, D0-6B, 
SAM. OY-TRA, Oessna, 810G, T1·ansair samt 
en French Air Force M.S. 160 Paris. -
13/6 G-ARXI, Oomanche, Mr. Fitzpatriok. 
SE-OYF, Oessna 112 0, S1Jlberg Flyg. -

14/6 D-IBER, D0-28 fra Firma Bertels
nwmi Verlag. SE-OLY, Oessna 150, K. Sahl
ma,i fra Bords. F-BKAS, W . .A. 40 Super 
IV fra Lille Rottbaiæ To,wgoing. - 15/6 
Dove,G-AHGD, Rapide, L. Riddell. PH
VLO, Dove, Martin Air Charter. - 16/6 fik 
Sterling sin første DG-6 B, OY-EAN (e:r:
IIB-IBEJ. SE-EOO, Aztec B fra Nyge-Aero. 
D-EIOH, Meta-S1Jkol, Dr. med. Wissfeld fra 
Frankfurt. 05381, Queen Air L-28F, US
Ar,ny. - 11/6 G-AGRW, Viking, A1ttair. 
PH-MAE, D0-4, Martin Air Charter. -
22/6 Jodel DR. 1050, F-BKIA og 0-540, 
18/6 D-IBIB, Acrn 01Jmmander, Aæel Sprin
ger æ Sohn fra Hamburg. N69110 og 69190, 
L-1049 II'er fra Flying Tiger Line. 19/6 EG
ADV, Stinson, Real Aer1J-Ol1tb fra Madrid 
og V0-54G, 0-50586. - 20/6 ankom Air 
France med en ny Oaravelle" F-BJTI. W.A. 
40 S1tpør IV, F-IJKOD og Tri-Pacer, HB
OOR ankom som rally-fly. - 21/6 landede 
Ge,nini G-AKEM, Mooney PII-IIRO, Oessna 
110 D-EMIL, Bonanza D-EIOP, Tri-Pacer 
D-EFOT, Oessna 112B D-EIIAM og Meta
Sok1Jl OE-DAM, alle pli. vej til vestkyst
rallyet i Sverige. 

22/6 Jodel DR. 1050, F-BKIA og 0-54G, 
0-50620. 23}6 OF-OZZ, D0-6A, Wardair, an
kom med flere dansk-amerikanere.D-EOTO, 
Mooney fra .Aero Glub A1igsburg. - 24J6 
0 -54E, 0-49040, Malev IL-18, HA-MOO og 
Balair D0-4, HB-ILO. - 25/6 F-BJJD, 
Jodel DR. 1050 fra Aer1J Ohtb Dtt Puy. 
G-AREP, D0-6B, Trans Arabia Airways, 
ankom for at få et eftersyn bos SAS. 
G-AKKR, en Miles 14A Hawk Trainer, 
landede, men kunne ikke selv køre ind pi!. 
grund af den kraftige blæst, og brandtjene
sten måtte derfor ud og hjælpe flyet ind med 
en mund ved hver vingespids. G-ARBI, 
Oessna 8100 fra Elstl'ee Flying G[ub. -
26/6 ankom atter en Oanadian Pacifio Bri
tamllia, GF-OZB. D-IGAS, Qtteen Air til
hørende Travelail'. 1-DIMD, D0-6B, SAM. 
- 27/6 D-INLE, Piaggio 166 fra Deutsche 
Nahluft·verkehr. 0-131A, 25188 og 0-41, 
0-51125. 
29/6 HB-IEK, Ambassador, Globe .Air. OY
TRB, Oessna Skyhawk, Transair. XK 418, 
.A11ster A.O.P.9, .Arni,y Air Oorps og 64281, 
Sikorsky H-84A, US .Army. 30}6 blev Ster
lings DG-6B pli.malet Transair Sweden. 
64296, atter en H-84.A, US .Arniy. 

[CHAMPION] 

Champion tændrør på lager til alle gængse Contlnental og Lycomlng motorer. 

Generalagent for Aircraft-tændrør i Danmark 

SCANAVIATION 
KØBENHAVNS LUFTHAVN DRAGØR 

TELEFON DR 910• 
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*-.KONGELIG DANSK AEROKLUB 
(DET KGL DANSKE AERDNAUTISKE SELSKAB) 

Dag Hammarskjolds Alle 40, Kobenhavn Ø. 
Telefoner: ØBro 29 og (ang. model- og 
svæveflyvning) ØBro 249. 
Postkonto: 256.80. 
Telegram.,dresse: A~roclub. 
Kontor og bibliotek er åben mandag til fredag 
fra kl. 9-16. 
Formand : Landsretssagforer B. Moltke-Leth . 

MOTORFLYVERADET 
Formand: lngenior Arne W. Kragels. 

SV ÆVEFL YVERADET 
Formand : lngenior Kaj V. Pedersen. 

l\lODELFLYVERADET 
Formand : Bankass. Ole Meyer Larsen. 

DANSKE FLYVERE 
Formand : Generalmajor H . Pagh 
Generalsekretær: Direktør August Jensen . 
Dansk Pool for Luftfartforsikring, 
Østergade 24, tlf. Mlnerva 1841. 

Nye personlige medlemmer: 

Hans C:hristia11sc11. 

Runde fødselsdage: 

Oberst T. A. Po11lscn, Frederiksberg
alle 53, V, 1:15 år den 17. august. 

Ingeniør Poul B. Pollner, \Vittenberggnde 
43, S, 75 år den 27. august. 

Civilingeniør C. l'. S111ith-lla11sc11, Råd
huspladsen 3, Århus, 05 år den 28. august. 

Direktør Clw. Thielst , Svnnrvænget 3, Ø, 
85 år den 31. august. 

Nordisk Motorflyvekonkurrence 

I weekenden 25.-20. august mødes de 
bedste flyvere fra de fire nordiske lande til 
den årlige nordiske motorflyvekonkurrence, 
de1· i år afholdes i Sverige - Htedet v11r 
i henhold til bestemmelserne endnu ikke 
offentliggjort ved redaktionens slutning. 
Ligesom det svenske hold først udtages ved 
de årlige svenske konkurrencer ugen for
inden, vil det danske hold også først blive 
valgt i sidste øjeblik, idet motorflyverådet 
har udtaget O af deltagerne fra flyvedngs
konkurreucerne og Inder disse gennemgå en 
særlig træning på flyvestation Avnø, hvor 
man bar gode erfaringer at trække på frn 
arrangementet nf den nordiske konkurrence 
ifjor, og hvor mun velvilligst har lo,·et nt 
hjælpe med træningen. 

Nordisk Rendez-vous i Frederikshavn 
11.-12. ds. 

Frederikshllvn Flyveklub har slået sig 
s11mmen med Spo1•tsflyveklubben om et 
stævne, som man kalder Nordisk Rendez
vous for fly,·ere i Frederikshavn i weekenden 
11. til 12. august. 

Lørdag er der ankomst- og landingskon
kurrencer og om aftenen festmiddag på Hoff
mnns Ilotel med præmieuddeling og dans. 
Søndag formiddag flyver man til Læsø og 
bader. 

Prisen for deltagelse er 70 kroner for 
middag ( uden drikkemrer), ovemntuing, 
morgenmud sumt smørrebrødspakke søndag. 
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Stævne i Thisted 25-26, august 

Thisted Flyveklub meddeler, ut Thisted 
flyveplads stadig er fuld intakt og i drift, 
foreløbig til efterliret. I wcekend'en 25.-2G. 
nugust afholder kl11bb1•n et flyvestævne pli 
flyver,lndsen. Man reg111•r med deltagelse fra 
flyvevåbnet, ISIS Aviution, Commertus, 
Dnnfoss, Esbjerg Aero Service m. m., og der 
bliver svæve- og modelfly,·ning, rundflyvning 
og faldskærmsudspring. Programmet tilsen
des klubberne direkte. 

KlubbPn håber ut sr mange privatflyvere 
som gæster ved denne lejlighed, hvor man 
lørdag aften n rrnngerPr en lille festlighed 
til rimelige priser. 

Radiofoniprøver i Vestjydsk Flyveklub 

Vestjydsk Flyveklnb har afsluttet sit før
ste kursus til rudiotelefonicertiknt, og seks 
af klubbens medlemmer - heriblandt kursus
lederen selv, salgschef Finn Skjoldborr1 -
bestod prøven. 

Rallyet i Miinchen i september 

Flieger Club l\Iiinchen hnr bedt os henlede 
opmærksomheden pi\ flin "3. internationale 
Oktoberfest Sternflng l\Iiinchen 1962", der 
uanset navnet nfhol<l1•s <len 22.-23. septem
ber. Rallyet holdes i forbindelse med de store 
folkefester i byen og er et rent turistrally 
uden nogen form for konkurrencer. 

Cannes-tal 

Under Cauues-uclstillingeu landede ikke 
mindre end 1040 fly repræsenterende 15 for
skellige lande på lufthn vnen, hvilket betød 
3550 operationer. Pinsedag befandt der sig 
på et vist tidspunkt 220 fly pli pladsen, in
clusive de udstillede. 51 udstillere fra 10 lun
de viste et halvt hmulrede lette fly. 

KALENDER 
2/9 Flygvnpuets 50-års-stævne 

(l\Iulmsliitt). 
3-0/9 Farnborough-udstilling. 
0/0 Flyvestævne i Ljungbyhed. 

Motorflyvning 
11-12/8 Heudez ,·ouH i Frederikshavn. 
18/8 Kunstflyvningskonk., Coventry 

(Engl.). 
25-26/8 Stævne i 'L'histed. 

25-26/8 Nordisk l\Iotorflyvekonkurrence. 
6-0/9 Rally i Østrig. 

22-23/9 Oktoberfest-rally (Mlinehen). 

Svæveflyvning 
21/7-4/8 Svæveflyveskole og træningslejr. 
31/10 Flyvedngskonkurrencerne slutter. 
1-2/12 Klublederkursus (København). 

Modelflyvning 
4-- 5/8 NM i linestyring (Helsinki). 

14--20/8 VM i radiostyring (Kenley, Eng-

2/l/8 
1-7/0 
2/ 0 

land). 
Hnstkonkurrencer f. linestyrede. 
VM i linestyring (Kiev, USSR). 
Sydsjællands Cup - Radiostyring 
(Næstved) . 

!)/!) Høstkonkurrencer f. fritflyvende. 
10-24/9 VM indendørs (Cardington, 

23/0 

23/0 
30/0 
7/10 
4/11 

11-12/10 
Hl/12 

Engl.). 
Sydsjællands Cup - Fritflyvende 
(Enslev). 
Høstkonkurrencer f. radiostyrede. 
Dannlimkonkurrencen (Odense). 
Moseslnget (København). 
Jyllandsslng (Århus). 
Uhu~trovne i Hillerød. 
Ål'!!rPkortlftrct slutter. 

Siebenwurst & Stock: De,· in11crde1ttsclie 
Sprcchfluyfunkdienst. Deutscher .Aero Club, 
00 sider, Dl\I 7.50. 

Tyskerne har en speciel sportsflyvefre
kvens (122.7) og et par fly,•eplndsfrekvenser 
(122.5 og 123.5), som bruges til den private 
fly\'lling med motor- og svævefly, og h,·or 
der anvendes tysk sprog med en fraseologi 
svurende til ICAO's engelske. Bogen gi\•er det 
for erhvervelse nf det til brug af frekvenser
ne krævede pensum, der udmærker sig ved 
ikke at indeholde et ord om radioteknik, som 
ingen hnr brug for, men en masse om flyve
kontrol og kommunikationen med denne, som 
sngen jo i virkeligheden drejer sig om. 

Tysk Air Touring Guide 

Walter John: Jia.11db11ch fiil" Sport- 1111d 

Rcisefliege,·. Denteher Aero Club e. Y. :38~ 
sider, ill. Pris 40 kr. gennem KDA. 

I et bekvemt lommeformat med Illastikbind 
har den tyske neroklub udgivet en nyttig bog 
for alle, der flyver på Tyskland. Når den 
koster væsentligt me1·e end f. eks. den engel
ske Air Touring Guide for Europa, skyldes 
det de mnnge klicheer. 

Hovedparten af bogen optages nemlig nf 
beskrivelser af 115 mindre flyvepladser i 
standardform med oplysninger på venstre si
de og en tofnrvet kortskitse o\'er beliggenlll'
den samt tegning nf selve flyvepladsen på 
lwjre side. Det er bemærkelsesværdigt, hvor 
mange nf disse små 11lndscr, der kun bar 
en enkelt græsbane, og h\'or mange der også 
bruges til svæveflyvning. 

Forinden er der en lang række oplysninger 
om bestemmelser for flyming i Tyskland, 
frekvenser for privntfly,·ningen m.m. Til slut 
findes de store lufthavne. 

Karl-Heinz ,vollenzin: D-ie Priifu11g des 
1Je1·1t/s-Flugze11gfiihrers li. Klasse in Fragc 
und ,hitwort. Krnusskopf-Flugwclt-Verlng, 
Wiebaden. 235 sider, Dl\I 14.80. 

I form nf 1160 spørgsmål og s\'nr gives i 
denne bog stoffet for erhvervs- og privn,tfly
vere til den skriftlige prø\"e. De er opdelt i 
lufttrafikbestemmelser, navigation, rndionn
vigntion, meteorologi og materiellære. I sin 
form sigter bogen direkte mod prøven, men 
uden illustrationer og i den ull\'endte form 
er det ellers lidt tung læsning. 

Nye bøger i biblioteket: 
Ett År i lu,ftc11 1001- 02. 

-1111~-
UEDAKTION 
Kongelig Dansk Aeroklub, Dag Hammarskjolds 
All~ 40, Kobenhavn 0. - Tlf. ØBro 29 og 249. 
Ansvarh. redaktør: Kaptajn John Foltmann. 
Værnedamsvej 4 A, Kbh. V. - Tlf. EVa 1295. 
Redaktionssekretær lng. Per \Veishaupt. 
Redaktionen af et nummer slutter den 10. i fore
g1ende måned. 
Eftertryk kun tilladt med kildeangi\ else . 

EKSPEDITION 
Ejvind Christensen, Vesterbrogade 60, Kbh. V, 
Tlf. Central 13,404. - Postkonto 238.24. 
Abonnementspris : 15 kr. årlig. 
Rubrikannoncer: 1,20 øre pr. mm. 
Sidste indleveringsdato for annoncer : den 10. 
Alle henvendelser ang. adresseændringer rettes til 
ekspeditionen. 
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Jetglganterne bety'der større komfort, større rejseha
stighed., bedre service. I alle store lufthavne verden 
over betjener Air BP luftfarten med kvalitetsprodukter -

- en verdensindustri Deres tjeneste! 



Værs' go ... her er Deres fly 
SAS bringer hele verden nærmere Danmark, og i det fremmede er SAS som et af verdens 
førende luftfartsselskaber, med til at skabe respekt om Skandinavien - og dermed om Dan
mark. SAS rutenet dækker i dag 5 kontinenter med det mest moderne materiel og en orga
nisation, som foruden sit egentlige formål: Overalt at sikre perfekt befordring af SAS
passagerer og fragt, røgter en vigtig mission som bindeled mellem hjemlandet og danske 
forretningsmæssige og kulturelle interesser i udlandet. Uanset hvor De skal hen, vil SAS 
service følge Dem - ikke alene i luften, men også på landjorden. SAS er altid indenfor 
rækkevidde - ikke mindst når De er på fremmed jord. 

..... flyvning i et bedre plan ... 

SCANDINAVIAN AINLINES SJl'STEAI 

EJVIND CHRIST!NHff , KØltHNAVN V. 
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PÅLIDELIGE DÆK 
TIL VORE DAGES 
JET-MASKINER 

DER ER FLERE, DER STARTER OG LANDER PÅ GOODYEAR 
DÆK, HJUL OG BREMSER, END PÅ NOGET ANDET MÆRKE 

----· 
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Officielt organ for 

KONGELIG DANSK AEROKLUB og DANSKE FLYVERE 
Nordens ældste og førende tidsskrift for flyvning 

Nr. 9 

ARNBORG 

M ED købet af et areal ved den lille 
by Arnborg melløm Herning og 

Brande er et gennem mange år næret 
ønske gået i opfyldelse for den sta
dig kraftigt voksende danske svæve
flyvning. 

Mens andr11 lande har et eller flere 
faste svæveflyvecentre - of tø drevet 
me.d betydelige tilskud fra det off ent
liges side - har vi savnet noget lig
nende, omend vi i sommertiden takket 
vær11 flyvevåbnets velvilje har kunnet 
bruge Vandel som samlingssted. Det 
håber vi iøvrigt fortsat at kunnø gøre, 
for købet af hedearealet er jo kun et 
skridt på vej11n, omend en vigtig mi
lepæl. 

Det vil vare længe, for A,rnborg vil 
være udbygget, så pladsen f. eks. kan 
taget et DM af de dimensioner, vi nu 
er kommet op på. 

En overgang var man som bekendt 
inde på tanken om en >svæveflyve
går-d«, der skulle drives kombineret 
som landbrug og svæveflyvecentrum; 
men dennø plan blev efterhånden be
tragtet som for kompliceret og uover
kommelig, og man vendte tilbage til 
det rene svæveflyvecentrum. 

I de senere år har KDA's flyvecen
trumsudvalg set på et meget stort an
tal gårde og arealer, men det viste 
sig langt sværere end antaget at finde 
nogle, der egnede sig til formålet . 

Arnborg-området kom i søgelyset 
for et par år siden, men kunne ikke 
erhverves, i hvert ikke til 11n pris, vi 
dengang mente at kunne give. Siden 
er det steget, og yderligere fordyres 
det ved, at en i mellemtiden rejst høj
spændingsledning må flyttes . 

Alligevel var man efterhånden ble
vet klar over, at det var langt det 
mest egnede af dem, man havde set 
på, og svæveflyverådet drog et lettel
sens suk, da det var erhvervet. 

Danmarks svæveflyvere, der ved en 
indsamling til KDA's SO-års-jubilæum 
skabte grundlaget for købet, brænder 
nu efter selv at gå i arbejde for at 
gøre det klar til brug og udbygge det 
efter ønske. 

September 1962 35. årgang 

TIL RALLY I BADEN-BADEN 
Knud Petersen fortæller om et af årets største rallyer. 

Ao RETS store rally i Baden-Baden afvikle
des i første halvdel af juli med meget 

stor deltagelse - 98 fartøjer fra tilsammen 
10 nationer var tilmeldt, og næsten alle nåe
de frem. Tyskerne selv fyldte mest op - de 
var 66 civile plus 7 militære fartøjer. Des
uden deltog et svensk par, Carstens/Lie fra 
Jonkoping, 2 hollandske, 6 franske, 5 schwei
ziske, 6 engelske, 1 belgisk, 1 østrigsk, 1 ame
rikaner i et lejet, fransk fartøj og 2 danske 
par, Fjord Christensen, Odense/Børge Jen
sen, Fredensborg, i Jodel D-112 og Kragelsl 
Knud Petersen, København, i Piper Tripa
cer. Man bemærkede, at der var ikke færre 
end 5 rent kvindelige besætninger. Der var 
også deltagere med kvindelig pilot og mand
lig copilot. Hele rallyet afvikledes elegant og 
udn vanskeligheder, og Deutscher Aero Club 
havde æren af, at alt forløb glat og gnid
ningsløst og med en fantastisk præcision. Et 
skår i glæden var der - men det er arrangø
rerne uden ansvar for. En af deltagerne ha
varerede ved landingen i Baden-Baden med 
sin Cessna 170, fordi det ene hjul blokeredes. 
Maskinen tippede over og brækkede begge 
vinger, og det ene hjul blev revet af. Besæt
ningen slap uskadt, men det havarerede far
tøj, der stammede fra Liibeck og var en 
gammel kending for danske rallydeltagere 
fra sidste efterår, lå til skræk og advarsel -
unødigt, synes man - lige ved indkørslen til 
flyvepladsen, så det også kunne beses af alle 
forbipasserende. 

Så mange pladser og lande som muligt 

Rallyets konkurrence gik ud på at besøge 
så mange pladser som vel muligt i så mange 
lande som muligt i 2 l/2 dag, de to dage fra 
kl. 8 til 18, den sidste dag kl. 8 til 12. Delta
gerne deltes i tre grupper efter fartøjets art 
eller rejsehastighed, gruppe 1: over 165 km/t, 
gruppe 2: fra 151 til 165km/t og gruppe 3: 
indtil 150 km/. Der blev givet 3 points for 
hver anfløjet plads i hjemlandet og 6 points 
for hver udenlandsk plads, mens ethvert nyt 
l<\;nd, man besøgte, gav 25 points ekstra. Der 
var strafpoints for at komme for sent til må
let og for at starte for tidligt p:1 turen. 

For den almindelige deltager, som ikke er 
med i selve konkurrencen, eller for en be
gynder, kan pointudregningen ofte forekom
me ubegribelig, men her var alle mystifika
tioner på forhånd udelukket, idet meget 

Frk. lrmhlld Lahrmann og grevinde Faralda v. 
Gilrtz, der blev nr. 2 I deres klaase, 

grundigt udarbejdede program på tysk, en
gelsk og fransk ganske nøje gennemgår ral
lyet og dets pointberegning med hensynta
ggen til alle eventualiteter. Her var intet 
overladt til tilfældighederne. 

Det vindende hold i gruppe 1, Denkmeier 
og Benecke på Cessna 182, fik 1.096,3 points 
med besøg i 6 lande og 63 pladser, hvorimod 
nummer to, pigerne Lahrmann og v. Gortz 
(også Cessna 182), havde nået at besøge 10 
lande og 42 pladser. Deres pointal var 
1.079,9. I gruppe 2 placerede Fjord Chri
stensen/Børge Jensen sig, men de fik ikke 
points nok til at hjemtage en præmie, skont 
de var startet i Sverige og havde gennem
fløjet Danmark og en del af Tyskland, hvor
efter de agtede sig til Holland, Belgien, 
Frankrig, Schweiz og Østrig. Et uheld, der 
forsinkede dem i henved 5 timer, forhindre
de dog dette, og den megen ros, der blev 
dem til del for deres sportslige indsats, kun
ne ikke helt opveje den skuffelse, de danske 
deltagere følte. Klassen blev vundet af 
Schutz og Heinrich på Sokol, mens den lang
somme klasse blev vundet af Schmetz og 
Klapper på Piitzer Elster B. 

Det dårlige vejr havde iøvrigt også gene
ret det danske par - men selvom adskillige 
havde haft lignende vanskeligheder, var det 
meget få, som måtte give helt op. Mødepro
centen var imponerende høj, kun 5- 6 far
tøjer af de 98 tilmeldte udeblev helt. 
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Stor modtagelse 

Rallydeltagerne skulle anflyve Freiburg 
syd for Baden-Baden, mens almindelige del
tagere skulle mellemlande i Karlsruhe-Forch
heim. Begge steder var der stor modtagelse, 
således var de to byers borgmestre ude for 
at byde velkommen, og der blev budt på en 
herlig frokost i klubhusene begge steder. I 
tiden kl. 14-16 dirigeredes rallydeltagerne til 
Baden-Baden, og efter kl. 16 startede de an
dre deltagere fra Forchheim til B-B, således 
at alle var samlede hen på eftermiddagen. 
Turen fra henholdsvis Freiburg og Karls
ruhe-Forchheim var kun et lille »hop«, for 
sidstnævntes vedkommende over Rhinen, 
hvorefter landing fandt sted på flyvepladsen 
Baden-Baden-Oos. Vi var i forvejen blevet 
adviseret gennem det glimrende program, 
som indeholdt simpelthen alt, om, at lan
dingsbanen var belagt med metalnet. Det 
gav en mærkelig, uvant lyd, som de fleste 
hørte for første gang, mens ellers frembød 
landingen ingen problemer. Modtagelsen var 
mere end hjertelig, og man konstaterede 
straks, at den civile privatflyvning fuldstæn
dig dominerede pladsen, skønt den ellers til 
daglig benyttes både af privatflyverne og de 
franske besættelsesstyrker. 

I en festligt udsmykket hangar med hotel
service, bank, tolk etc. - alt var der tænkt 
på - skænkede velkomstchampagne, plaket
ter uddeltes, og der var dejlige markbuket
ter til alle damerne (bundet tidligt om mor
genen af den lokale flyveklubs piger). Ude 
på pladsen stilledes fartøjerne efterhånden 
i hele tre, snorlige, lange rækker, og der var 
alle slags, ligefra den elegante, store, to-mo
torede Cessna Skyknight 320 til mindre ma
skiner som Jodel og Colt. 

Så blev deltagerne kørt til hotellerne, og 
om aftenen var der velkomstarrangement 
med »aftensmad som på landet« på Kurhu
set (300 deltagere). De må leve dejligt på 
landet i Tyskland med røget skinke, herlig 
ost, øl og skrappe snapse. Bagefter kunne 
man sætte sin formue over styr i spillecasi
noet. 

* 
Lørdag formiddag, 7. juli, var der arran

geret en bustur ad den vidunderlige Schwarz
walder Hochstrasse med et lille hvil ved et 
gammelt kloster og senere frokost i en præg
tig bindingsværkskro, der ejes af en af rally
arrangørerne, senator dr. Burda. 

Eftermiddagen bød på cocktail hos en an
den flyveentusiast, grev v. Hardenberg. Grev
inden stillede hele sit mægtige, helt nye hus 
til rådighed for gæsterne, det var varmt, og 
mange havde lyst til at kaste sig i hendes 
private swinmming pool, der lokkede med sit 
tyrkisfarvede vand - men det blev dog ved 
det indvendige bad. Det store, hypermoderne 
hus havde tre fløje - det er bygget som et 
landings-T ! 

Lørdag aften bød på en festbanket i Kur
huset. Der kom 70 mennesker mere end be
regnet, hvilket gav køkkencheferne hoved
brud. Der var ikke mad nok. Da de fleste 
svælgede i foreller fra Rhinen og mayonaise, 
måtte Kragels nøjes med en skive leverpo
stej og et par stykker tomat. Ak, ja, sådan 
er verdens goder ulige fordelt. De 450 men
nesker blev dog mætte på den ene eller den 
anden måde, og alle fulgte med interesse 
pr.cmieuddelingen. 

Den tyske presse var mødt talstærkt frem, 
og de to danskere Fjord/Børge Jensen fik 
en nydelig omtale, fordi de var de eneste 
rallydeltagere, der var ankommet i et selv-
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bygget fartøj. Baden-Baden havde klædt sig 
i fest med flag og blomster til ære for os, 
og flere udlændinge tog sondagen og noget 
af mandagen med for at se omgivelserne 
endnu en gang. Der var run på Tysklands 
stejleste bjergbane op til Merkur-toppen, 
54 % stigning til 700 m.o.h., hvorfra man 
kunne se ned på flyvepladsens rundflyvnings
maskiner, der gjorde turen rundt om bjerg
toppen. 

* 
At deltage i rally betyder hyggeligt sam

vær med piloter af alle erhverv og nationali
teter, men først og fremmest en god træning. 
Man over sig i navigering, og man gør en 
indsats for at følge den lagte kurs og over
holde flyveplanen. Det er også en god træ-

Senator dr, Burda'ø hotel ved Schwarzwalder Hoch• 
1tra11e var rammen om søndagens frokoat. 

ning at blive tvunget til at bruge radioen og 
lande på internationale lufthavne, og man 
forstår ikke, at ikke mange flere bruger deres 
ti timer til langture. Har man først prøvet 
det, er man straks bedre rustet i en eventuel 
vanskelig situation. Og det er jo ikke så 
dyrt, når man kan slå sig sammen. Der lig
ger en opgave for klubberne i at kontakte 
rally-interesserede flyvere med hinanden. Ved 
Baden-Baden-rallyet var der en fornem præ
mie til den, der var kommet længst borte 
fra - den gik til en englænder, som havde 
940 km i luftlinje hjem. En pilot fra Ålborg 
eller Frederikshavn havde snuppet guldet, 
om han havde været der! Fjord og Børge 
Jensen havde 850 km. 

Blandt deltagerne var der adskillige kend
te navne og ikke så få, som havde været med 
få dage i forvejen ved det svenske vestkyst
rally og ved rallyet i Liibeck. Mange tyske 
deltagere var startet fra pladser i Norge, 
Sverige og Danmark, og adskillige forlod lan
det vit vor nyeste flyveplads på Ærø. Et en
kelt hold var startet fra Casablanca. Det un
drede, at militæret deltog - der var 7 teams, 
alle i Dornier 27. Enkelte af dem og ikke så 
få civile privatflyvere var lidt oppe i årene, 
og man havde unægtelig en lumsk mistanke 
om, at de herrer havde prøvet flyvningens 
kunst allerede engang i begyndelsen af fyr
rerne! 

Det glædede en danskers patriotiske hjer
te at høre, at de udenlandske rallydeltagere, 
der havde gennemfløjet Danmark, havde 
fået en første klasses service på næsten alle 
danske flyvepladser, de havde besøgt, ikke 
mindst på de helt små og beskedne. 

Baden-Baden Noter 
På sin itur over Tysklnnd bemærker man, 

at de smli flyvepladser har snmme radiofre
kvens, 122,5, og nt flyvelederne, der iøvrigt 
yder al mulig service og gor det med glæde 
og venlighed, ikke forlanger flightplaner. 

* Det ene danske deltngerpnr mistede i Han-
nover sin mdiofncility-bog. Flyvelederen i 
Egelsbach ved Fmnkfurt a/M skænkede dem 
flot en ny. (NB: da danskerne på hjemvejen 
passerede Hannovcr igen, kom en mand fra 
Briefing dem imøde med den glemte bog). 

* En rallydeltager medførte sin cykle. Den 
måtte han høre mange vittigheder for, men 
han var den, der Io sidst, dn hnn elegant 
svang sig i sadlen og trlidte pedalen ind til 
byen med sin lille flyvekuffert på bagage
bæreren! Fri og uafhængig, ikke sandt? 

* Hjemturen langs Rhinen vnr pmgtfuld -
og man iagttog med gysen bilkøerne på auto· 
banerne. Men det var dog ingenting mod 
dem, der stævnede mod Grossenbrode ... 

* Ved den vældige og livlige by Frankfurt 
lever to flyvepladser side om side i fred og 
fordmgelighcd så tæt på hinanden som Sko,·
Iunde og Værløse - den mægtige, stærkt 
trafikerede store lufthavn og den lille, for 
trinlige Egelsbach. Ii'lyvelederen i Egelsbach 
spurgte forbavset, hvorfor det dog skulle 
skabe problemer . .. 

* Man bemærkede, nt alle flyveklubber ved 
de små pladser havde restauranter - med 
dame i buffet'en, tjener, spisekort og det 
hele. Og nt medlemmerne kommer der og 
spiser deres frokost, snakker og hygger sig 
en times tid midt på dagen. 

* Man føler i Tyskland, nt det er staten 
magtpliliggende at udvide kendskabet til 
flyvningen og nt gøre folk interesserede. 

* På flere smil. pladser har flyveskolerne 
eget kontor, egne skolelokaler med radio
anlæg m. v., eget kontorhold - flere steder 
enddn eget hus. Og der stod parkeret, hen
holdsvis kønte, ,.rugbrød" med pli.skriften 
,.Privatflyverskolen". 

* Som dnnsker undres man - og er lidt 
misunderlig - over, hvnd der er tilladt i 
tysk privatflyvning, som myndighederne her
hjemme ville dline over. 

* Toldbehandlingen flere steder glir efter 
recepten : sli nemt som muligt uden unødigt 
tidsspild og pnpirskriveri. I Hannover sli
Iedes med ordene : Tolde,~ er her ikke, sa 
flyv I bare videre . .. 

Før Deres Shell-kort å jour (9) 
H oveclko1·t og mdiokort: 

kbp. 

Ret Kastrup kontrolzone til rette linier 
som følger : 
5528N 1240E - 5528N 1225E 
553GN 1222E - 5542N 1226E 
5543N 1236E - 5548N 1244E 
Dansk/svensk grænse i Øresund sydpå til 
1240E. 

D. v.s. at man for at komme mod øst fra 
Skovlunde enten skal over 3000 ft eller følge 
korridoren Herlev-Tuborg Havn, og styre 
mod Landskrona, indtil man er halvvejs over 
sundet. 

Det bemærkes, at man stadig knn anmode 
Kastrup om tilladelse til at gå under 3000 ft 
i kontrolzonen. 

For at komme syd om zonen skal man 
holde sig vest for linien Ejby-Vallensbæk og 
sydpå, indtil man er ud for (,.abenm") Køge, 
hvorpå man kan gå stik øst. 
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Meget nyt at se på Farnborough • I 
0 ar 

Udstilling og opvisning 3.-6. september for gæster og 7.- 9. september for offentligheden. 

-
første gang den 29. juni, hvor den blev fær
get fra den korte startbane ved fabrikken 
i Weybridge til Wisley, hvor prøvepro
grammet kort efter begyndte. Med let vægt 
af ~kun« 82 tons lettede den på kun 650 
meter. 

Bristol 188, der er udførligt omtalt an
detsteds i dette nummer, peger som bekendt 
fremad mod de overlyds-trafikfly, der bli
ver det næste store skridt fremad i udvik
lingen. 

Beagle Miles M. 218 er næste type af 
den serie, England ifjor begyndte at præ
sentere for privat- og forretningsflyvningens 
verden. 

Odiham kan bruges ved Farnborough 

Vickers VC 10 foretager sin fprste start fra fabrikkens lille flyveplads I Weybrldge, 

SBAC har som de foregående lir opnået 
tilladelse til brug af RAF-stationen Odiham, 
12 km WSW for Farnborough, for de gæster, 
der ankommer ad luftvejen. Det er dog kun 
i dagene 3.-6. september og i tidsrummene 
0800-1300 og 1730-1830, mens pladsen og 
luftrummet i eftermiddagsperioden bruges til 
opvisningerne. 

D EN omstilling og de indskrænkninger, 
der i en årrække har præget ikke 

mindst den britiske flyveindustri, har også 
bevirket, at der har været færre og færre 
nye fly og andre nyheder på Society of Bri
tish Aircraft eonstructors årlige udstilling 
og opvisning på Farnborough i de senere år. 

Efter hyppig diskussion om at gå over 
til at afholde udstillingen hvert andet år 
i stedet for hvert år meddelte man i fjor, 
at der i hvert fald ikke bliver udstilling i 
1963. Dette kombineret med et forholdsvis 
stort antal nye typer gør årets Farnborough 
i den første septemberuge særlig interessant. 

Følgende nye typer ventes at ville blive 
vist: 

Hawker P, 1127 lodretstartende jager. 
De Havilland Trident trafikfly. 
De Havilland 125 jet-forretningsfly. 
Vickers ve 10 trafikfly. 
Bristol 188 overlyds-forsøgsfly. 
Beagle Miles M. 218 privatfly. 

Hertil kommer naturligvis nye udgaver 
af andre typer. 

P. 1127 var allerede ifjor kommet ret 
langt med sine første flyveforsøg, men blev 
ikke vist i Farnborough. Den kan starte lod
ret eller ganske kort og er i stand til at gå 
gennem lydmuren. En overlydsversion kal
det P. 1154 udvikles med statsstøtte med 
henblik på en afløser til jordangrebsudgaven 
af Hawker Hunter og måske af Sea Vixen. 

Den tremotorede Trident flyver allerede 
i flere eksemplarer og betegnes som verdens 
hurtigste kortdistance-airliner. BEA har be
stilt 24. Prøveprogrammet skrider godt 
fremad. 

Englands indsats i kapløbet om jetdrevne 
forretningsfly, de Havilland 125, blev rullet 
ud fra fabrikken i Hatfield i juli, 16 måne
der efter konstruktionsarbejdet blev påbe
gyndt, og skulle prøveflyves i august. Som 
mange af sine konkurrenter har den to jet
motorer på bagkroppen. Med de Havillands 
mangeårige erfaring på markedet for forret
ningsfly - ikke mindst Dave - og med fir
maets store j etliner-erfaring skulle de have 
gode chancer i dette kapløb. 

Vickers ve 10, der er Englands første 
tunge langdistance-jettrafikfly, var i luften 

Englands Jetmotor-industri frembringer stadig nye 
typer som denne Rolls-Royce RB. 162, der har ringe 

vægt i forhold til sin ydelee, 

* 

TYPENYT 
Boeing B-52 produktionen er nu afsluttet, 

efter at der er bygget ialt 744. 
Fokker F. 28 vil blive forsynet med to 

Rolls-Royce Spey Junior, hver pli 3925 kg 
st. t. Spey Junior er en simplificeret og 
lettere version af Spey, der anvendes i 
de Havilland Trident. 90 % af delene i de 
to motortyper er fælles. 

Oanadair OL-41R fløj første gang den 13. 
juli. Det er en radartræner med samme elek
troniske udstyr som F-104G. Den er udviklet 
fra pilottræneren CL-41A, der skal bygges 
til RCAF i et antal af 190 under betegnel
sen CT-114. 

Fokker Friendship fortsætter sin sejrs
gang. Blandt de sidste kunder er Union of 
Burma Airways (3), Braathen (1) og Luft
transport Unternehmen (1). Fokker har nu 
solgt 129 Friendships, hvoraf 91 er leveret. 
Desuden har Fairchild solgt 92 licensbyggede. 

---Der har været fart over konstruktion og bygning af de Havmand 125, som er udstyret med to Bristol 
Siddeley Viper 20 Jetmotorer og flpJ fprete gang 13, august, 

193 



På svensk faldskærmsskole 
Grosserer Kurt Holdt har som første dansker taget faldskærms
spring op som sport og vil gerne have flere til at være med. 

FLERTALLET af FLYV's læsere er sik
kert fortrolig med flyverens ven i nøden, 

faldskærmen, og selvom det måske kun er et 
teoretisk kendskab, ved både militære og 
civile piloter lidt om faldskærmen som red
ningsmiddel i nødssituationer. 

Færre ved imidlertid noget om den nyere 
tids civile anvendelse af faldskærmen til 
sport. Efter krigen er der blevet oprettet 
både nationale og lokale klubber af fald
skærmsfolk, som onsker at dyrke faldskærms
udspring for motionen, sporten og fornøj
elsen. 

Mange mennesker vil stille sig uforstående 
og hovedrystende overfor en sådan sports
gren. Men sædvanligvis møder man jo alt 
nyt med en vis skepsis. Ikke mindst fald
skæm1ssporten, som ikke er et lettilgængeligt 
begreb, der næppe vil kunne forvente hver
ken forståelse eller sympati i videre kredse. 

I dag er der verden over i mange lande 
faldskærmsklubber, som er i stærk udvik
ling. Det er f.eks. ikke ualmindeligt i USA, 
at studenter, forretningsfolk, funktionærer, 
tidligere militærfolk etc. tager på week-end 
til det nærmeste springområde, hvor de fore
tager et eller flere spring. Udover i USA 
drives faldskærmsudspring som civil sport i 
mange andre lande, hvoraf skal nævnes fol
gende, som ved konkurrencer har gjort sig 
fordelagtigt bemærket: 

Israel, Puerto Rico, Østrig, Bulgarien, 
Ungarn, Spanien, Mexico, Frankrig, Czeko
slovakiet, Vest-Tyskland, England, Canada, 
Rusland, Sverige, Belgien, Schweiz, Island 
samt Polen. Østlandene er talrigt repræsen
teret, og disse lande har hævdet sig på frem
trædende pladser ved de internationale kon
kurrencer. Sidste internationale faldskærms
udspringerkonkurrence blev afholdt i Bul
garien i august 1960, her besatte dog en 
amerikaner førstepladsen. Det er nærlig
gende at tro, at interessen for »Paratroo
pers« hos de forskellige landes militære 
myndigheder har været af betydning for den 
senere civile interesse for sporten. 

Det lavest kendte faldskærmsudspring, 
der er foretaget, er fra 100 fods højde, man
den kom godt fra det. Det største spring 
blev gjort i august 1960 af den amerikan
ske kaptajn Kittinger Jr., som sprang ud 
fra 102.800 fods højde og gennemførte et 
frit fald på 86.000 fod på 4 minutter og 38 
sekunder. 

Gennem min flyvning opstod interessen 
for faldskærmen, og ikke mindst efter at jeg 

havde set sporten dyrket i USA. Tilfældige 
sammentræf, en forretningsrejse til Guate
mala, hvor en kunde til mig afslørede sig 
som tidligere professionel faldskærmssprin
ger, samt et besøg i Odense, hvor jeg ved 
et flyvestævne fik kontakt med sekretæren 
i den svenske faldskærmsklub, Sonny Hell
berg, der deltog som springer i Odense, 
gjorde at min plan måtte realiseres. 

Hertil kom, at KDA længe havde følt, at 
Danmark var uden kontakt med denne gren 
af luftsporten og gerne så, at vi her i lan
det forsøgte at komme i gang, således at 
Danmark i årene fremover måske også kun
ne vise flaget ved internationale konkur
rencer. For at gøre en lang historie kort, 
ved hjælp af KDA og Svenska Faldskarms 
Klubbens formand, Kurt Håkonson og Son
ny Helberg samt stor velvilje fra den sven
ske hærledelse blev jeg tilmeldt det kursus, 
der skulle afholdes i Karlsborg på den sven
ske armes faldskærmsjægerkorps' skole, hvor 
man uddanner civile springere og genop
træner tidligere faldskærmsfolk. Til kur
suset, der begyndte den 7. juli d.å. og skulle 
vare en uge, mødte næsten 40 mennesker, 
hvoraf der dog kun var 7 begyndere. Blandt 
de gamle springere var fire kvinder, der 
alle havde mellem 10 og 40 spring i deres 
logbog. Den svenske hærs faldskærmsjæger
skole har til huse i den gamle fæstning 
Karlsborg, der er beliggende på Viitterens 
venstre bred. Der er her ideelle trænings
forhold, som består af en træningshal, et 
trætårn beregnet til tårnspring, og i nær
heden af selve byen Karlsborg et springter
ræn, en nedlagt flyveplads, som afgav et 
dejligt areal til marktræning og til hop fra 
fly. Arealet var ca. dobbelt så stort som 
Odense lufthavn. 

Grundig træning på. jorden 
Under uddannelsen blev anvendt hærens 

materiel samt faldskærmsjægerskolens in
struktører og befalingsmænd. Det bør dog 
understreges, at undervisningen havde civilt 
tilsnit, idet eleverne kom fra den svenske 
faldskærmsklub, og den disciplin, der blev 
opretholdt, skyldtes kun sikkerhedsmæssige 
grunde. 

Selve undervisningen, der var meget kon
centreret og effektiv, bestod af en teoretisk 
del, gymnastik og træning i hallen, tårn
spring, marktræning og spring fra fly. Den 
teoretiske undervisning gav os indblik i 

Fra den Intensive træning - til venstre spring fra tårn, 
til hpJre aer deltageme pli flneHer under den indendprø 

træning i hallen, 

lovene, hvori defineres en række sikkerheds
bestemmelser ,såvidt jeg forstod, internatio
nale og akcepteret af FAI, materiellets yde
evne samt selve hoppets teknik, illustreret 
både ved film og lysbilleder. Lovene, der 
går ud på at beskytte hopperen, definerer 
minimumsspringhøjden fra hvilken hop må 
foretages af begyndere, flyets indretning, 
især hvor hopperen forlader flyet, bl.a. for 
at forebygge skarpe kanter eller andre frem
stående ting, som eventuelt kan sønderrive 
faldskærmsmaterieilet, tilladte vindstyrker, 
herunder både højdevind og markvind, samt 
hopfeltets størrelse og grundbestand. 

Den fysiske træning og indøvning fandt 
sted i træningshallen, der var indrettet med 
de nødvendige attraper, apparater, skærm
simulatorer etc. Denne del af uddannelsen 
var vel det hårdeste pres på os, men sikkert 
påkrævet. Det vil føre for vidt indenfor den
ne artikels rammer at gå for meget i detaljer, 
men det skal nævnes, at foruden et tilpasset 
og strengt gymnastikprogram var der for
skellige redskaber, som simulerede selve 
springet, faldskærmsstillingen og landingen 
etc., for at man kunne lære at ramme jorden 
rigtig under faldforhold, som svarede ret 
nøje til det, vi senere ville blive udsat for. 

Ved tårnspringene, hvoraf jeg gjorde 8, 
blev vi både fysisk og psykisk trænet til at 
møde de påvirkninger, vi ville blive kon
fronteret med senere, ikke mindst blev vi 
herigennem vænnet til den mærkværdige 
følelse, det er, når man kaster sig ud i det 
tomme rum. Marktræningen bestod i, at vi 
lærte under en supponeret landing at fri
gøre os fra skærmen hurtigt, så vi ikke i 
stærk blæst ville blive slæbt henover jorden 
af skærmen og derved blive udsat for be
skadigelser. Der er 3 normale måder at 
bjerge en faldskærm på efter landingen, 
nemlig fodmetoden, mavemetoden og med
hjælpermetoden. Fodmetoden består sim
pelthen i, at man efter landingen springer 
op og løber med seler og centrallinerne 
højre eller venstre rundt om skærmen og 
trækker derved denne mod vinden, hvor
efter skærmen collaberer. Mavemetoden be
står i, at man efter landingen bliver lig
gende på jorden, trækker i 2 eller 3 af 
skærmens underste liner. Herved flades 
skærmen ud og collaberer. Medhjælper-me
toden giver sig selv derhen, at man har med
hjælpere, som bjerger skærmen og bringer 
den til collabering. 

Bortset fra den meget vigtige fysiske træ
ning og den psykiske forberedelse (mod ang
sten for det tomme rum) er nogle af de 
vigtigste ting indøvelsen af den rigtige ud
springsstilling og »falddrilleM, som man på 
dansk ville kalde faldreglerne. Det er uhyre 
vigtigt, at man indtager korrekt udsprings
stilling, hvilket er : Hovedet bøjet fremacl, 
armene ta::t til kroppen, hænderne på reser
veskærmen, samt benene strakt og samlede. 
Forannævnte stilling kaldes populært ba
nanstillingen, herved reduceres muligheder
ne for uheld. Det er hændt, at en springer 
har fået benene indfiltret i skærmens liner 
og er ramt jorden hængende med hovedet 
nedad. 

FalddrUI 
Falddrillen er en eksersits, som skal gen

nemføres, fra man kommer ud af flyet og 
til og med landingen. Denne er følgende: 
1) U dspringsstillingen. 2) Tælling i luften. 
3) Kontrol af skærmen. 4) Observation af 
mærket. 5) Styring mod mærket. 6) 100 
meter fra jorden, frigørelse af sæderemme. 
7) Observation af drivningsretning. 8) Fatte 



om rette bæreremme. 9) Bremsning af skær
men ved at trække i rette bæreremme, (50 
meter) samt indtage faldskærmsstilling. Her
udover er der nogle modgreb med hensyn 
til styring og bremsning, da markvinden i 
under 50 meters højde kan skifte, hvorfor 
man må være i stand til at kunne afbøde, 
hvad der heraf måtte opstå. Det væsentlige 
er dog, at man rammer jorden rigtigt og 
herefter foretager en rulning for at afbøde 
slaget mod jorden, som kan ske med en fart 
af fra 3- 5 meter i sekundet eller mere af
hængigt af den skærm eller de forhold, man 
springer under. 

En stor del af træningen gik ud på at 
lære os at lande og >rulle< rigtigt. Det ene
ste, vi ikke fik lært, var at pakke selve skær
men til spring. Dette tillod tiden ikke. Vi 
fik derimod lært at pakke skærmen i en 
speciel lærredssæk efter springet. Dette var 
nødvendigt for efter springet straks at kunne 
indsamle skærmen og transportere denne, 
således at den blev fuldt beskyttet. 

Hvad angår en faldskærmsspringers ud
styr er dette noget forskelligt, efter hvor 
avanceret spring, man skal foretage, men 
basis er et par solide støvler, en flyver
dragt eller tilsvarende dragt og en hjelm. 
Ved frit fald af længere varighed behøves 
et eller to stopure, og mere professionelle 
springere har foran sig fæstnet et lille in
strumentbord med indbygget højdemåler, 
stopure etc., således at de kan foretage nøje 
beregninger, når frigørelse af skærmen skal 
finde sted. Af skærme anvendes almindelig
vis 3 typer, de militære skærme, med hvilke 
jeg sprang, er 87 m2, den normale sports
skærm, der er 56 m2, samt reserveskærmen, 
der er 42 m2• Sidstnævnte skærm synker 
med en hastighed af ca. 7 meter i sekundet. 
Kursuset for begyndere skulle afsluttes med 
2 spring fra fly. Forinden måtte der aflæg
ges en prøve, som bestod i godkendelse af 
2 spring fra faldgyngen og et tårnspring. 
Faldgyngen er et raffineret apparat, der 
svarer til en faldskærms seler, hvori man 
bliver ophængt og derefter bliver bragt i 
pendulsvingninger, hvorefter tovene, hvori 
selen er ophængt, pludselig frigøres, således 
at >delikventen< falder til jorden, som man 
derefter skal have åndsnærværelse nok til at 
ramme i den rigtige faldskærmsstilling. Tårn
springsprøven afgør, om man har sin ud
springsstilling i orden og iøvrigt husker fald
reglerne. Man må nemlig ikke glemme, at 
selvom man springer fra over ¼ km højde, 
tager det normalt kun ca. et minut at nå 
jorden. 

Hvorledes klarer så en >civilist< et sådant 
kursus? På kursusets 4. dag var jeg som 
mørbanket. I en alder af 40 år uden forud
gående træning er det nok på grænsen af, 
hvad man bør byde sig selv, især når man 
kommer direkte fra en kontorstol til en træ
ninghal og et kursus, som på grund af for
holdene skulle presses ned til en uge. Samti
dig brød en gammel knæskade fra besættel
sens tid op. Samme dags formiddag, som den 
afgørende prøve skulle aflægges om efter
middagen, sprængte jeg under en normal 
rulning en mavemuskel, hvilket ganske vist 
ikke er farligt, men temmelig pinefuldt. -
Det lykkedes imidlertid -. 

Det første spring fm fly 
Der var 5 af de 7 begyndere, der kom til 

spring, og dette skete om lørdagen. Vejret 
var gunstigt, og efter tilpasning af selen, og 
efter den nødvendige kontrol var foretaget 
af både hoprnesteren og mig, gik jeg ombord 

i en Tripacer, hvor døren var fjernet for at 
lette udspringet. Tripaceren, der betegnes 
som middelgod til spring, nærmede sig hur
tigt minimurnshøjde, 500 meter (for begyn
dere), og lidt før end vi nåede over spring
mærket, beordrede hopmesteren mig til at 
svinge benene ud af døren. En flyver bevæ
ger sig hyppigt i over ¼ km højde, men jeg 
må indrømme, at det var første gang, jeg 
havde benene dinglende ud af maskinens dør. 
Det forekom mig en utrolig stor højde og en 
ganske lille plads, jeg skulle lande på. Det 
ville være hykleri at sige, at det var nogen 
behagelig fornemmelse at kikke ned, først på 
marken og så på det mikroskopiske mærke, 
som jeg skulle lande så tæt ved som muligt. 
Men ud skulle jeg, og der var ingen tid til 
reflektioner, og desuden vidste jeg, at alt var 
i orden, så inden flere tanker kom, lød hop
mesterens >go<, og efter et par sekunders tø
ven, (tror jeg nok), var jeg på vej ud og ned 
i det tomme rum. Jeg huskede min tælling 
og herefter kontrol af skærmen, og da jeg så, 
at alt var klart, blev jeg bemægtiget af lien 
betagende følelse, det er, at hænge alene 
mellem himmel og jord. Først og fremmest 
føltes det, som om man stod stille i luften. 
Det skyldtes, at man i den højde ikke har 
punkter, hvorefter man kan måle eller mærke 
faldet. Dernæst hørtes ikke en lyd. Det var 
den absolutute stilhed. Nedenfor mig var ud
bredt nogle af Sveriges smukkeste egne med 
blinkende søer, marker og skove, isprængt 
et bjerglandskab af storladne dimensioner. 
Denne følelse af frihed, stilhed og udsyn var 
betagende og stærk, formentlig dobbelt i det 
første hop, der altid er præget af en vis 
spænding. Glemt var småskaderne på den 
mørbankede krop og alt, hvad det kostede 
af møje og besvær at nå så langt som til det 
første hop. Det var det rigeligt værd. Tids
faktoren må være en anden, thi hele ned
stigningen tog i virkeligheden kun godt et 
minut. Pludselig så jeg, at jorden nærmede 
sig, og jeg måtte i hast begynde på falde
reglerne. I ca. 50 meters højde hørte jeg 
svagt instruktøren råbe i en mikrofon, hvori 
han gav sine instruktioner, men det gik her
efter så stærkt, at jeg næppe mærkede, at 
jeg tog jorden, selvom stødet var ret kraf
tigt, formentlig fprdi min faldskærmsstilling 
var en begynders og forkert. Derefter fik jeg 
travlt med at bjerge skærmen ind og stille 
til kritik. 

I det andet hop var fornøjelsen endnu 
større, og det forekom een, at man havde 
mere tid til at nyde det under faldet. 

Denne udefinerlige fornemmelse ved at ka
ste sig ud i rummet var mindre i det andet 
hop, og selve faldet og dets funktioner var 
bedre behersket og kunne derfor nydes mere. 
Til gengæld var landingen hård og ubehage
lig, dog nåde jeg temmelig nær ved krydset. 
Man skal næppe lade sig forskrække af de 
hårde landinger, som man kan blive udsat 
for i begyndelsen, da denne side af sagen 
er et rutinespørgsmål. Dygtige springere kan 
lande på flade fødder og forblive oprejst. 

Kursuset afsluttedes om aftenen med en 
fest i faldskærmsklubbens kantine, >Den 
hvide skærme, hvor vi fik vore faldskærms
nåle. Den svenske civile faldskærmsklub har 
mere end 220 medlemmer, deraf flere kvin
der. Hovedparten har militær uddannelse. 
Der er 150 A-certifikater i henhold til FAI, 
og om jeg husker ret, kræver et A-certifikat 
20 kontrollerede og godkendte spring. Klub
ben startede i 1956, medens den svenske 
hær begyndte uddannelsen af dens første jæ
gere i 1952. 

I den uge jeg deltog i kursuset, blev der 

Klar til landing i Karlsborg. 

af nogle og tredive hoppere foretaget 129 
spring. Den overvejende del af spring var 
automatspring, hvilket vil sige, at skærmen 
udløses af en line, der har forbindelse til 
flyet. Resten af springene var det, vi vil 
kalde frit fald, men som svenskerne kaldte 
manuel udløsning af skærmen. 

Danmark bør også være med 
Hvad er så konklusionen? For mit eget 

vedkommende finder jeg det en fængslende 
sport, og det er min hensigt at fortsætte, når 
lejlighed og tid gives. Både fysisk og psykisk 
giver faldskærmsspringet et godt beredskab, 
og denne idræt vil sikkert kunne fange unge 
mennesker, som måske ikke kan fastholdes 
af mindre krævende sportsgrene. Vi bør der
for i Danmark også have en faldskærmsklub, 
der også vil kunne være til gavn for det ny
oprettede jægerkorps, som igennem en civil 
faldskærmsspringerklub vil kunne få dets 
medlemmer til at vedligeholde den træning 
og uddannelse, de har fået i jægerkorpset. 

!øvrigt var det meget interessant at se det 
perfekte samarbejde, der fandt sted mellem 
de svenske militære myndigheder og den 
svenske faldskærmsjægerklub. Der var en god 
korpsånd og et godt kammeratskab. 

Hvad med risikoen, vil de fleste spørge? 
Hvert år udføres der verden over mere end 
150.000 hop af civile sportsfolk. Uheld med 
dødelig udgang forekommer så godt som al
drig. I Sverige fortalte man mig, at man al
drig havde haft alvorlige skader, og antallet 
af småskader var ubetydeligt. Jeg så selv i 
løbet af en uge 129 spring inkl. mine egne, 
og disse var alle uden uheld. Som begynder 
vil jeg i denne forbindelse sige, at jeg har 
grund til at takke mine svenske kammerater 
på kursuset samt chefinstruktøren, hopmeste
ren og faldskærmsingeniøren, som alle udvi
ste stor hjælpsomhed og var med til at gen
nemføre et stykke praktisk skandinavisk sam
arbejde, der betød påbegyndelsen af uddan
nelsen af den første civile danske faldskærms
springer. Der vil uden tvivl være mulighed 
for i begyndelsen at kunne uddanne flere 
faldskærmsinteresserede danskere i Sverige. 
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Bristol 188 med to de Havmand Gyron Junior 
Jetmotorer er bygget helt i rustfrit stå.I for at mod• 

sU de store hastigheders hpje temperaturer. 

BEDRE sent end aldrig, var vist den al
mindelige reaktion ved meddelelsen om, 

at Bristol 188 havde flojet første gang den 
14. april, for der var gået næsten et år, 
siden prototypen var blevet rullet ud af fa. 
brikken. Pilot på den første flyvning, der 
gik fra Filton til Boscombe Down, var Bri
stols chefpilot Godfrey Auty. 

Udviklingshistorien for Bristol 188 går 
tilbage til begyndelsen af 50'erne, da det 
daværende Ministry of Supply formulerede 
Experimental Requirement 104 for et fly, 
der skulle kunne flyve ved hastigheder over 
Mach 2, medføre tilstrækkeligt brændstof 
til at gore det i længere perioder samt 
starte og lande på normal vis. Blandt de 
firmaer, der indsendte forslag, blev det Bri
stol mtcraft Ltd., der i 1954 gik af med 
sejren. Men udviklingen af et så avanceret 
fly tager sin tid, specielt når der på næsten 
alle områder anvendes nye materialer og 
nye fabrikationsmetoder. Den berygtede 
hvidbog af 1957 medførte, at en del flypro
jekter blev slagtet, hvorfor Bristol 188 fik 
lavere prioritet, og også mangelen på en 
egnet motortype har forsinket udviklings
arbejdet. Programmet omfatter nu to fly 
til forskning samt et til strukturprøver, mens 
en ordre på tre til våbenforskning er blevet 
annulleret. 

Bristol 188 er det første engelske fly, der 
kan flyve så hurtigt, at friktionsvarmen for
hindrer brug af konventionelle materialer. 
Man regner med, at strukturen under flyv
ning vil nå op på temperaturer omkring 
300° C., og da flyvningerne skal foregå i 
forholdvis lav højde, vil flyet blive udsat 
for svære påvirkninger. Det er derfor bygget 
helt igennem af rustfrit stål, omend dette 
materiale rent produktionsmæssigt medførte 

BRISTOL 188 -
et af de engelske forsøgs/ly, der skal 
danne baggrund for overlyds-trafikfly. 

store vanskeligheder. Så at sige alle dele 
helt ned til bolte og nitter har måttet frem
stilles specielt til dette fly, og de herved 
indvundne erfaringer vil komme til god 
nytte ved udviklingen af andre fly, beregnet 
til samme hastigheder. 

Vingen, der har en spændvidde på 10,69 m 
og et areal på 36,8 m 2, har konstant korde 
mellem krop og nace!ler. Udenfor disse har 
den pilform på forkanten på 38°, for tip
pernes vedkommende dog 64°. Det bikon
vekse profil har en profilhøjde på kun 4 %, 
og vingens største tykkelse er godt 18 cm. 
Kroppen har ovalt tværsnit og er 21,64 m 
lang, mens den største bredde og dybde er 
henholdsvis 1,14 m og 1,51 m. Den er fak
tisk skræddersyet omkring det mindste tvær
snitsareal, der gav plads til understel og 
pilot. 

I øjeblikket er Bristol 188 forsynet med 
to de Havilland Gyron Junior DGJ. 10 hver 
på 4535 kg st. t. (6350 kg med efterbræn
der). Der er naturligvis variabelt luftindtag. 
Grunden til at motorerne er anbragt i na
celler og ikke indbygget i kroppen er kravet 
om, at der skal kunne skiftes mellem forskel
lige typer motorer, luftindtag og udstøds
rør. Dette er meget nemmere ved den simple 
nacelleinstallation, men det bevirker også, 
at Bristol 188 nærmest ligner en forvokset 
Gloster Meteor. Med de nuværende motorer 
kan man næppe nå hojere hastigheder end 
Mach 2,5, men med kraftigere motorer for
venter man at kunne nå op over Mach 3. 

Flyet er naturligvis proppet med måle
apparatur, der registrerer temperaturer, 
tryk, vibrationer, akcelerationer og mange 
andre faktorer. En del af måleresultaterne 
opsamles på magnetbånd eller film, mens 
andre overføres til jorden ved hjælp af 
telemetri til det særligt oprettede opera
tionsrum på Filton. Under flyvning _er flyet 
under konstant og nojagtig kontrol fra jor
den ved hjælp af radar, og der er stadig 
radioforbindelse mellem fly og operations
rum. Visse oplysninger af særlig interesse 

for piloten, hvoriblandt hastighed, Machtal, 
højde, omdrejningstal og brændstofforbrug, 
overføres til et sæt dubletinstrumenter i 
operationsrummet. Disse instrumenter over
våges af en pilot, der i påkommende tilfælde 
kan bistå sin luftbårne kollega. Den jord
bundne pilot vil således delvis kunne over
tage den rolle, som i flersædede fly bestrides 
af andenpiloten eller observatøren. 

Da en sammenligning mellem Bristol 188 
og X-15 næppe kan undgås, må det slås 
fast, at de to fly er stærkt afvigende, ikke 
alene i konstruktion, motorinstallation og 
startteknik, men også i funktionsområde. 
X-15 er det hurtigste af de to fly og er be
regnet til forsøg i store højder, specielt i for
bindelse med spørgsmålet om rumfartøjers 
tilbagevenden til atmosfæren. Bristol 188, 
verdens hurtigste konventionelle fly, opere
rer derimod i helt andre omgivelser, og de 
resultater, man opnår ved dets flyvninger, 
vil være af uvurderlig betydning ved byg
ning af et supersonisk trafikfly. Det skal dog 
ikke opfattes således, at Bristol 188 er en 
flyvende skalamodel af et kommende super
sonisk trafikfly. 

VM i kunstflyvning 
Kunstflyvning, der kun dyrkes uf få her

hjemme og slet ikke som konkurre11cespo1.it, 
er en uncrkendt luftsportsgren i mange lunde 
og har også sit Vl\I, der iår blev afholdt i 
Budapest. 

Den nye verdensmester blev Joseph Totl1, 
Ungarn (han fløj jo også på hjemmebane .. ), 
fulgt af Loicikov, USSR, og Ilulka, Tjekko
slovakiet. 

Nordisk Motorflyvekonkurrence 
Den nordiske motorflyvekonkurrence den 

25.-26. august fandt sted helt oppe ved 
Giivle i Sverige, 150 km nord for Stockholm. 
Det danske hold blev udvalgt på Avnø dcu 
17.-18. august, ligesom svenskerne udtog 
deres hold efter mesterskaberne i Vurberg 
den 18.- 19. august. Mere i næste nummer. 

Herunder ses forspgsflyet efter landing med bremseskærmen udfoldet. 
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Autopiloter til lette fly 
Autopiloter er efterhånden ikke blot forbeholdt store 
og dyre fly, men anvendes også på private fly. 

Igennem mange år har automatiske piloter 
været et selvfølgeligt led i udrustningen 

af trafikfly og mange militære flytyper. De 
findes i indviklede og kostbare udgaver og 
kan kombineres med radionavigatoriske hjæl
pemidler, så autopiloten ikke blot kan flyve 
flyet ligeud og foretage korrekte instrument
flyvningssving, men også lede flyet ind til 
et bestemt fyr og ned ad en ILS-indflyvning 
- og i øjeblikket arbejdes der på mange fron
ter med at videreudvikle systemerne til auto
matisk landing. 

Disse systemer er imidlertid så kostbare, 
at man ikke drømmer om at sætte dem i 
forbindelse med private fly, men i de senere 
år har amerikanske fabrikker frembragt en 
række forenklede autopiloter, der idag til
bydes som standardiseret ekstraudstyr til 
moderne lette fly - ikke blot de større fler
motors typer, men også til enmotors. 

Skal man have et privat- eller et forret
ningsfly godt udstyret med hjælpemidler ,er 
autopiloten en ting, men må tage med i 
betragtning, for både pris- og vægtmæssigt 
er den kommet ned i en størrelsesorden, 
hvor den er overkommelig. 

Autopiloterne baseres naturligvis på en 
eller flere gyroer, der »føler« flyets udsving 
fra den indstillede flyvestilling og ad f. eks. 
elektrisk eller pneumatisk vej påfører rorene 
korrigerende udslag. 

Et andet system er Brittains Autopilot, 
der er vakuum-drevet (enten fra en vakuum
pumpe på motoren eller fra et venturirør). 
Den vejer fra 2,1 til 4,2 kg og leveres i en 
hel række modeller, der specielt er tilpasset 
det fly, den skal installeres i - såvel enmotors 
som tomotors. Prisen varierer tilsvarende fra 
6.360 kr. til 10.160 kr. og iøvrigt leverer 
den danske repræsentant, A/S Commertas, 
på den betingelse, at hvis kunden efter en 
to måneders prøvetid ikke er tilfreds, demon
terer man den gratis og betaler pengene til
bage. 

Installationen på instrumentbrættet fylder 
ikke mere end til en almindelig drejnings
viser. Gyroen føler afvigelserne omkring 
længde- eller højaksen og åbner og lukker 
for ventiler i det pneumatiske ,system, hvor
efter krænge- og sideror betjenes. Betjenin
gen er såre enkel. Så snart man trækker 
kontakten ud, er autopiloten sat til og over
tager styringen. Skulle man uforvarende være 
kommet i en unormal flyvestilling, retter den 
flyet op til normal flyvestilling. 

Men hovedideen er, at den overtager den 
almindelige ligeudflyvning, så piloten - især 
hvis han er hårdt beskæftiget, som en IFR
pilot gerne er det - kan koncentrere sig om 
andet end styringen. Den holder dog ikke 
en bestemt kurs, så den skal kontrolleres og 
korrigeres af og til. Vil man foretage et 
sving, drejer man svingknappen ud til øn
sket side, og straks klarer autopiloten et fuldt 
korrekt sving med kuglen i midten. Ved 
fuldt udslag svinges der med tre grader pr. 
sekund, altså 2 minutter for en fuldkreds, 
således som det anvendes i instrumentflyv
ning. Ved mindre udslag kan man få lang
sommere sving. Sætter man den derpå neu
tral, retter den langsomt op til ligeudflyv-

Nav.o-matic'ens kontrolpanel installeret I en CeHna 
2to under radio'eme. 

ning, men en hurtigere overgang fås ved 
en kortere tid at holde den i modsat stilling. 

Omkring den tredie akse må man dog 
klare arbejdet selv eller Jade flyets stabilitet 
og trim klare det. Når man indstiller et sving, 
vil der normalt være en tendens til at tabe 
højde, hvilket kræver en omtrimning, og 
ligger det konstant i svinget, vil flyet have 
tendens til at stige ved udretning. Brittain 
leverer imidlertid også en autopilot, der 
varetager arbejdet om tværaksen, hvis man 
ønsker det. 

Endelig er der gerne en trimanordning 
på autopiloterne til at udjævne en tendens 
for flyet til at flyve til den ene eller anden 
side, f. eks. hvis der er en tom tank i den 
ene og en fuld i den anden vinge. 

Der er ikke tvivl om, at disse autopiloter 
vil vinde større udbredelse, især til IFR
flyvning med kun en pilot, fordi de letter 
noget af den store arbejdsbyrde, en sådan 
pilot har at slås med. 

I sin enkleste form kontrollerer autopilo
ten flyet om en af dets tre akser. Cessna's 
Nav-o-matic, der fremstilles af Aircraft Ra
dio Corporation, er en sådan transistor
udstyret autopilot, der - selv om den kun 
påvirker krængerorene - faktisk virker, som 
om den styrede flyet om to akser. Den kan 
holde vingerne vandret time efter time, ud
fore standardsving efter ønske, holde en kurs, 
og så vejer den kun 4,2 kg, har et gennem
snitsforbrug på 1,5 amp. Den leveres instal
leret i alle Cessna's enmotorede 1962-model
ler for en pris af 7 .960 kr. 

r - --- - FA I kræver General Aviations ret til luftrummet respekteret 
SOM tidligere omtalt - bl.a. i en artikel 

i januar - har F AI i nogen tid arbejdet 
med planer om en mere effektiv organisa
tion til at varetage General Aviations in
teresser og rettigheder. I juni besluttede 
F Als råd at iværksætte disse planer og at 
begynde med at opbygge organisationen. Det 
sker i det første halve år under ledelse af 
en hollandsk privatflyver, Mr. H. M. Koe
mans, der har sti!Jet sig frivilligt til dispo
sition og iøvrigt i nær fremtid vil besøge 
KDA. 

General Aviation Bureauet vil arbejde i 
snæver tilknytning til F Als generaldirekto
ratet og de nationale aeroklubber. 

I et opråb hævder F AI, at det er nød
vendigt for General Aviation - dvs. al an
den flyvning end ruteflyvning og militær 
flyvning - på mere effektiv og samlet måde 
at varetage sine interesser. 

I mange lande synes myndighederne kun 
at have øjnene åbne for trafikflyvningen og 
den militære flyvnings interesser. Disse to 

Brlttain Autopilot fylder I fprerrummet Ikke mere indflydelsesrige grupper er godt på vej til 
end et almindeligt gyroinstrument. at lægge beslag på hele det frie luftrum 
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uden hensyntagen til General Aviations lov
lige og vigtige krav på at være med. 

Det ser i øjeblikket ud, som om General 
Aviation må lade sig nøje med de smuler, 
der falder fra de to andre gruppers bord. 
Men når man ser på antallet af luftfartøjer, 
antallet af piloter og værdien af disse luft
fartøjer, så repræsenterer aeroklubbernes og 
den forretningsmæssige og erhvervsmæssige 
flyvning en styrke, der er mindst lige så stor 
som de to øvrige grupper og derfor må tages 
med i betragtning. 

FA[ kræver disse rettigheder respekteret 
i fremtiden, således at man horer på FAI's 
synspunkter i alle internationale drøftelser 
vedrørende brugen af luftrummet og tager 
FA[ med på råd ved, al international lovgiv
ning vedrørende flyvning. 

F AI henleder opmærksomheden på, at 
man er den internationale organisation, der 
længst har varetaget den private flyvnings 
interesser, idet man har 57 års erfaring på 
området. F AI er yderligere en neutral og 
objektiv organisation uden nogen form for 
kommercielle interesser. 



Fin Sl'iel'eflyvescmmer ... 
Fra hele Europa meldes om masser af store svæveflyvninger og 
gode konkurrenceresultater. 

De engelske svæveflyvemesterskaber 
BGA havde i år nedskAret ( !) deltager

tallet i de engelske mesterskaber til 80 fly, 
40 i hver klasse, og iøvrigt delt arrangemen
tet med RAF-svæveflyverne på en militær 
plads ved Bristol. Konkurrencerne fandt sted 
i udpræget højtryksvejr med en hel uge uden 
en sky på himlen i ugen op til og med pin
sen, og det lykkedes at få gennemført 8 kon
kurrencedage. 

ResuLtatet blev, at de tre store kanoner 
Nick Goodhart, Deane-Dr,mim.ond og Plllilip 
Wills på hhv. Olympia 419, Olympia 419 og 
den nye Skylark 4 vandt ekspertklassen, 
fulgt af sidste års mester John Willia-mson 
på Olympia 419. Ian Stracha1i vandt "begyn
der"-klassen med Skylark 3B. 

Begynderne startede lørdag d. 2/6 med en 
100 km trekant, og søndag kom 28 med "\Vil
liamson hurtigst (57 km/t) rundt på en 300 
km, mens alle 80 fly mandag blev sendt ud 
på en 234 km, som Williamson også vandt. 
20, hvoraf 17 eksperter, klarede den. Tirsdag 
gennemførte 28 eksperter med Goodhnrt hur
tigst en 118 km trekant, mens de andre fløj 
op til 240 km fri distance. 

Onsdag var der fri distance under meget 
"svage" vilkår, og mens de fleste fløj mod 
NV ud på W ales med maximum 175 km, ud• 
førte Wills en mesterflyvning på søbrisevirk
ning mod SV ud på Cornwall, 255 km i høj
der mellem 360 og 870 meter. Fru Kitty med 
transportvognen var kun 10 km borte ved 
landingen! 

Torsdag vandt Goodhart en 120 km hastig
hed, fredag gav .Ann W elch deltagerne en 
brudt linie til vendepunkter SV og SØ for 
startstedet med fortsættelse mod NV og N. 
Det gav distancer op til 390 km (Goodhart) 
uden lange hjemtransporter. Lørdagens 160 
km ud-og-hjem efterfulgtes af ændret vejr 
med blæst pinsedag, hvor 32 i ekspertklassen 
gennemførte et 120 km race, som Williamson 
vandt. 

Man mener nu i England, at den anvendte 
plads (Aston Down) vil være bedre til et 
VM end Lasham. 

Fine hollandske mesterskaber 
Der deltog 32 svævefly i de hollandske 

mesterskaber på Terlet fra 20. maj til 
1. juni, hvor 7 gyldige konkurrencedage for• 
uden et par ugyldige blev gennemført. Efter 
et 112 km race søndag den 20/5 var der 
to dages pause, inden 15 af flyene nåede det 
190 km fjerne mål Oerlinghnusen i Tysk
land - en Hunterpilot på Skylark 2 hur
tigst med 80 km/t. En 162 km ud-og-hjem 
blev kun gennemført af en, mens to klarede 
en 112 km trekant den fjerde konkurrence
dag (27/5). 

Ni nåede 99 km til målet Borkenberge i 
Tyskland den 29/5, og under fri distance 
næste dag blev der fløjet 6125 km med 346 
km som bedste resultat. Som følge deraf 
blev Kr. himmelfartsdag hviledag, men 1. 
juni var endnu bedre, og på endnu en fri 
distance gik det løs med nordenvind ind i 
Frankrig. 

Tre nåede over 600 km med hhv. 655, 625 
og 612. Den første tog 9 t og 29 m, hvilken 
nye termikrekord dog blev sat op til 9.43 den 
3/6, hvor også vor fik en tand. Naturligvis 
blev der lavet en masse guld- og diamant
betingelser. Holland har nu tre med tre 
diamanter og 33 guld-indehavere og venter 
flere til vinter, når højdeflyvningerne i 
Frankrig begynder. 

Konkurrencen blev vundet af Ed van Bree 
på Skylnrk 2 med 5460 points. Nr. 2 blev 
med 5138 points den 52-årige G. J . Ordelman 
på en af de nye Sagitta, som den hollandske 
aeroklub nu har bestilt fire af, og 655 km
manden J. van Melzen på Ka-6 blev nr. 3 
med 4902 points. 

Linclner og Huth tyske mestre 
Der var 44 deltagere i de tyske mester

skaber fra 26. maj til 9. juni i Freiburg. 
27 Kn-6 dominerede sammen med 8 Zugvogel 
og 4 Phonix blandt typerne. Kun 3 fly 
havde ikke radio. 

Også de tyske konkurrencer blev afsluttet 
med en enorm fri distance-dag, den 7. juni, 
der var syvende gyldige dag. Her gik det løs 
mod Sydfrankrig. Hans- lV crner Grosse 
nåede med 716 km næsten Atlanten ved 
Bordeaux. Rudolf Lindner nåede 610 km, 
8 andre kom over 500 km, 11 andre over 
400 og to over 300. Alle undtagen en fløj 
til Frankrig, de fleste ned langs Rhonedalen ! 

Lindner på Phonix blev mester i den åb
ne klasse med 4685 points foran Rolf Kuntz 
på HKS-3 med 4635 og Rolf Spiin.ig på Zug
vogel III med 4569. Det var Lindner, der 
blev verdensmester med svævemodel i Odense 
i 1954. 

Hein.z Huth blev endnu engang mester i 
standardklassen med 4148, fulgt af Grosse 
med 3729 og W. B1,lang med 3698, alle på 
Ka 6 CR. 

!alt blev der fløjet 80.000 km, 800 starter. 
Også andre konkurrencer gik til udlandet, 
som en ud-og-hjem til Grenchen i Schweiz, 
196 km, som alle undtagen en gennemførte, 
samt en 300 km ,trekant vin Konstanz og 
Grenchen (346 km), som 23 gennemførte. 

De østrigske mesterskaber 
De østrigske stntsmesterskaber i svæve

flyvning fandt sted fra 26. maj til 9. juni 
i hundekoldt vejr (med sne!). Der blev dog 
gennemført 6 konkurrencedage, hvor de 29 
deltagende fly gennemfløj hele 26.806 gyl
dige kilometer - næsten tre gange så mange 
som vi fløj ved DM ifjor. 

For første gang havde ostrigerne også 
taget hastigheden i betragtning og fandt det 
yderst spændende. 

Konkurrencen blev vundet af Harro Wiidl. 
Johann Fritz blev nr. 2 og K1irt Bernhard 
nr. 3. 

Østrig er iøvrigt nu nået op på fem inde
havere af tre diamanter og sølv-diplom nr. 
600. 

I Zell om See fløj man i første halvår 
over 57.000 distancekilometer og 72 flyv
ninger over 300 km. 

De franske mesterskaber 
De franske svæveflyvemesterskaber fandt 

sted sammen med konkurrencen "Huit Jours 
d'Angers" i Angers, efter at deltagerne i 
mesterskaberne i forvejen var udtaget ved en 
lang række regionale konkurrencer. - Det 
skete fra 8.-15. juli, og 13 af de 40 del
tagere kæmpede om selve mesterskabet på 
fem gyldige konkurrencedage (154 km ud
og-hjem, 200 og 100 km trekant, kurslinie 
med 471 km som længst fløjne distance og 
til sidst fri distance ( 412 km max.). 

Mester blev F.-H. Henry på Breguet 901, 
fulgt af Labar på Fokn og tyskeren E. Peter 
på Kn-6. 

Nietllspach schweizisk mester 
For første gang i 16 år havde m11n fra 

26. maj til 2. juni mesterskabskonkurrence 
i svæveflyvning i Grenchen i Schweiz. Der 
var 10 deltagere og fem gyldige konkurrence
dage. Nietlispach (Sky) vandt, fulgt af 
Bloch (Ka-6) og Bernhard Miiller på Weihe. 
Et par Foka'er blev placeret som nr. 8 og 
16, Rene Oonite på Phonix trods to dags
sejre kun som nr. 14. 

Pr. 20/6 var der opnået 6 diamanter, 
10 guld og 60 sølvdiplomer i år i Schweiz. 

700 km svæveflyvning fra Holland 
Det vejr, der gav os langdistanceflyvnin

ger sidst i april, blev også benyttet fra Hol
land, især mandag den 30. april. Den ret 
beskedne hollandske distancerekord for to
sædede på 201 km (sat i Spanien ved VM i 
1952), blev af en Rhonlerche sat op til 255 
km og af en Ka-7 med ægteparret van Bree 
til 287 km. 

Mens disse rekorder ikke kan måle sig med 
den danske, kan vi på det lokale område ikke 
hamle op med hollænderne, når det gælder 
de ensædede. Den gamle rekord på 568 km 
blev nemlig sat op til omkring 700 km af R. 
Vulling på en Skylark 2. Han var altså tæt 
ved Lachenv's franske (og vesteuropæiske) 
rekord på 737 km fra 1957. Vullings flyvning 
menes også at være den hidtil længste med et 
Slingsby-fly. 

Vulling havde udskrevet Champagne ved 
Reims som mål, 360 km. Dn han ankom 
dertil efter 4 timers flyvning kl. 14,15 (gen
nemsnit 90 km/t), havde han skybnsis 2100 
m og gennemsnitlig 1-2 m/sek. stig, så hnn 
øjnede chancen for 500 km diamanten i ste
det for måldinmanten og fortsatte, til han 
kl. 18,55 landede ved Chntearoux, 235 km syd 
for Paris. Da var hans kort for længst "slup
pet op", men han blev alligevel forbavset 
over at opdage, hvor langt han var nået. 

Engelsk 740 km flyvning 
Årets b·edie vesteuropæiske svæveflyvning 

over 700 km er udført af en englænder 
Peter Lane den 1. juni fra Geilenkir<'hen i 
Tyskland til .A.ngouleme i sydvest-Frankrig. 
I Frankrig blev der iøvrigt først i juni ud
ført 54 flyvninger over 300 km, hvoraf 22 
over 500 km (heraf 9 målflyvninger). På 
fire uger blev der i Nordrhein-"\Vcstphalen 
lavet over 30 flyvninger over 300 km 
samt en 5-timers-prøve af en 70-årig. 

Tyske svæveflyvetal 
2273 tyske svævefly fløj i 1061 648.8Ul 

flyvninger og 140.375 timer. Knap 41.000 
af starterne var i flyslæb. Der blev udstedt 
531 sølvdiplomer, 62 guld og 78 diamanter 
til guld. 

Svæveflyveskolen i Vandel 
Årets svæveflyveskole i Vandel var som 

bekendt armngeret på den måde, nt svæve
flyverådet udnævnte en lejrchef (hhv. Sej
striip og B1ich Petersen) til at koordinere 
skole og klublejre, men iøvrigt havde over
draget armngementet af selve skolen til 
Vejle Svæveflyveklub under FJrik Tofts og 
Børge Christiansens ledelse. 

Der de1tog ca. 25 elever på skolen samt 
en række civile og militære deltagere med 
egne fly, og takket være fint vejr og flyve
Yåbnets hjælp med startmateriel blev der 
udført en. 1500 starter, heraf 800 på skolen, 
hvis elever gennemgående opnåede dobbelt 
så meget flyvning som påregnet. 

lait var der op mod hundrede deltagere 
i lejren og til tider hel DM-stemning med 
et betydeligt nntal distanceflyvninger, som 
førte til sølvbetingelser, flyvedngsresnltatcr 
samt en ny 100 km trekantrekord af Sej
strup, der benyttede lejligheden til at træne 
til VM. 

Bliver det et sølv-rekordår'! 
J var trumf for sølvdiplomerne i sommer. 

Efter nr. 174 Novi K. Mikkelsen, Silkeborg, 
fulgte nemlig: 175 Jacob Sørensen, .A.vi.ator; 
176 Johs. Jal,obsen, Silkeborg; 177 Jom 
P. T. Jensen, Silkeborg; 178 Jorn Lei.n 
Jensen, Odense; 179 Ib Jensen, Birkerød ; 
180 Jørgen B 1isch II anscn, Silkeborg; 181 
Jens 0hr. Andersen, PFG; hvorefter J'ernes 
sejrsgang blev afbrudt af 182 Niels Rønne, 
FSN Ålborg. 

Hermed var vi først i august oppe på 25 
færdige sølv i år, så vi må da kunne slå 
rekorden på 27 fra 1959? Der er i hvert 
fald mange, der kun mangler den tredie 
betingelse. 
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25 0 ar dansk modelflyvning 
En lille oversigt over udviklingen i det kvarte århundrede, 
modelflyverne har haft deres f æltes organisation. 

DEN 29. august er det 25 år siden dan• 
ske modelflyvere fik en fælles organisa

tion til at varetage deres interesser. Det skete 
ved stiftelsen af Dansk Modelflyver Forbund 
i Odense, der dengang og længe efter var 
et stort centrum for dansk modelflyvning. 

Odense Model-Flyveklubs oprettelse i 1935 
var blevet fulgt af mange andre nye klub
ber, som i 1937 holdt den første landskon• 
kurrence og lejr på Pilebakken ved Tom
merup (skræntflyvning var nemlig fremher
skende). 

De følgende år blev kendetegnet ved en 
stor udvikling - Familie Journalen udsendte 
en serie byggesæt, der blev solgt i titusind
vis. Berlingske Tidende hjalp med ved ar• 
rangementet af opvisninger og udstillinger, 
som fik stor omtale. Konkurrencevirksornhe• 
den steg, og vi begyndte at deltage i inter
nationale konkurrencer. 

Svævemodellerne var langt frernhersken• 
de, men også gummimotormodeller var me
get udbredt, mens benzinmotormodeller og 
radiostyring var kuriositeter og linestyring 
ikke opfundet endnu! 

Krigen bevirkede, at tilførslerne af gum• 
mi og balsa slap op, og fra 1941, hvor for
bundet iøvrigt skiftede navn til Dansk Mo
delflyver Union for at komme på linie med 
svæve- og motorflyverne, og hvor den store 
håndbog »Modelflyvesport« udkom, blev 
svævemodellerne dominerende. De havde 
ikke været særligt dyrket i modelflyveverde
nen bortset fra i Tyskland, hvis modelflyv
ning nu stagnerede, men blev de følgende 
år stærkt udviklet i Danmark, som kunne 
regnes for et førende land på dette område. 

Sommerlejrene begyndte på Mols 
Pinselejrene i 1937 og 39 blev fra 1941 

efterfulgt af sommerlejrene, der begyndte 
i Fuglsølejren på Mols i 41 og 42. Skrænt• 
terræn var en nødvendighed og fandtes også 
ved Bjergsted i 1944, Spjarup i 45 og Tra
num i 46, indtil de fra og med 194 7 næsten 
altid har været holdt i Vandel. Vore som• 
merlejrvindere vil vide, at en hel del af 
vandrepokalerne går tilbage til den første 
lejr i • 0 41. 

Trods krigstidens adskillelse var der gen
nem bøger og tidsskrifter snæver kontakt 
med svenske modelflyvere, og straks efter 
fredens udbrud optog vi såvel konkurrence• 
kontakt med den første nordiske landskamp 
i Stockholm i 1945 som moder om fælles• 
nordiske regler, hvor den fra dansk side fore• 
slåede A2-klasse blev oprettet for senere at 
nå international anerkendelse. 

Indstiftelsen af Flyvelotteriet i 1945 skaf
tede grundlaget for, at den store og ener
giske, men efterhånden lidt trætte unions• 
bestyrelse kunne overlade noget af arbejdet 
til en heltidsansat forsteinstruktør, der rej
ste rundt i landet og besogte klubberne. 

Diplomerne blev indført i 1946 til erstat• 
ning for de gamle »eliteflyverprøver«, og 
mens rekordsætning i de forste år havde 
været det vigtigste sammenligningsgrundlag, 
fra 1939 suppleret med årsrekorder, var 
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konkurrencesystemet nu så vidt udbygget, 
at de i 1943 startede danmarksmesterskaber 
blev stadig mere betydningsfulde. 

Unionens 10-års-jubilæum afholdtes sam
men med første danske arrangement af en 
nordisk landskamp i Odense i 1947. Året 
efter begyndte man at afholde klubinstruk
tørkursus rundt om i landet for at højne 
standarden og skaffe flere medlemmer. 

Efter at DMU, der fra 1939 havde været 
tilsluttet DKDAS, som KDA dengang hed, 
gennem flere år havde været med i arbejdet 
på en nyorganisation af den danske private 
flyvning, ophørte unionen den 14. marts 
1950 med at eksistere. Klubberne blev i ste
det sluttet direkte til KDA, og unionsbesty
relsen blev til det, der siden har heddet 
modelflyverådet. 

Samtidig overgik førsteinstruktøren til 
KDA, hvorved vi fik et rigtigt kontor. Pla
nerne om et kontor med en kontordame til 
instruktørens hjælp havde nemlig aldrig 
kunnet gennemføres, og unionens bestyrel
sesmedlemmer havde måttet udføre en del 
af arbejdet, f.eks. regnskabet.KDA betød en 
rationalisering, hvor svæve- og modelflyv
ningen i fællesskab kunne disponere over en 
mand og en kontordame. KDA betød også 
en styrkelse i modelflyvningens anseelse ud
adtil. 

Linestyring vinder indpas 
Under krigen var dieselmotoren til mo

deller blevet opfundet i Schweiz og kom 
også i fabrikation i Danmark. Den fandt 
anvendelse i fritflyvende gasmotormodeller, 
der snart blev mere populære end de gen
opståede gummimotormodeller. 

Fra 1947 begyndte de første linestyrede 
modeller at dukke op, og hermed fik model
flyvningen et nyt vældigt område, der ikke 
krævede megen plads at flyve på, men på 
grund af støjen alligevel fik lige så mange 
flyvepladsproblemer som de fritflyvende. 
Den første konkurrence og den første dan
ske rekord blev afholdt i 1948, mens der fra 
1950 også kunne tages diplomer med de 
linestyrede. Disse betød en øget motorud
vikling med f.eks. gløderørsmotorer, og fra 
1951 tilkom holdkapflyvning som ny kon
kurrencegren. 

I begyndelsen af 50'erne kulminerede 
dansk modelflyvning med dansk sejr i VM 
for svævemodeller i Jugoslavien i 1953 og 
dansk arrangement af VM i Odense i 1954. 

Medlemstallet, der i 1953 næsten havde 
nået de 1.000, sank på et par år til ca 500 
og er indtil iår stædigt blevet stående der
omkring trods mange forsøg på at få det op 
igen. Vi erindrer f.eks. om den megen KDA
propaganda i Ellehammer-året 1956 med et 
fremstød for skalamodeller og et vellykket 
forsøg på at få skatten på motorer afskaf
fet. Der var Tops-konkurrencen med en 
knallert som præmie i 1957, indførelse af 
juniorklasser i 1958 og ekspertarrangemen
ter og kombineret DM i 1961 samt overgan
gen til FLYV som medlemsblad i indevæ
rende år, efter at modelflyverne fra 1944 
til 61 havde deres eget medlemsblad. 

De senere år har den tekniske udvikling 
og den øgede velstand bevirket, at radio
styringsmodeller er blevet ganske alminde
lige, uden at denne gren endnu har nået 
rigtig udfoldelse som sport her i landet, 
hverken rnht konkurrencer, rekorder eller 
diplomer. Men det kommer formodentlig. 

lår er medlemstallet også kommet over 
de 600 igen, og hvis klubberne og rådet 
står sammen, og vi alle gør hvad vi kan for 
vor sport, vil det kunne blive ved med at 
stige. -

Navne 
De store navne i modelflyvesporten kan 

læses på vandrepokalerne og i listerne over 
diplomer og rekorder. Organisationens nav
ne kan f.eks. gives gennem vore formænd 
gennem de 25 år: 

1937-1938: Per Weishaupt. 
1938-1939: Sven Wiel Bang. 
1939-1941: H. E. Hansen. 
1941-1942: Sven Wiel Bang. 
1942-1946: Knud Flensted-Jensen. 
1946-1951: Johannes Thinesen. 
1951-1953: Knud Flensted Jensen. 
1953-1960: Johs. Holm Jørgensen. 
1960- Ole Meyer Larsen. 

Som man ser, har der været en betydelig 
stabilitet - den sidste formand holdt til det 
i 7 år. Det vil imidlertid være urimeligt 
kun at nævne formændene, for også andre 
bestyrelses- og rådsmedlemmer har siddet 
mange år og hjulpet med sagkyndig kon
tinuitet. 

Blader man i de gamle protokoller, finder 
man navne som ]orgen Gamst, der var sekre
tær og næstformand i mange år indtil 1951 
(hvor Ole Meyer iøvrigt kom ind i rådet), 
Kurt Rechnagel (1948-56), Svend Terp 
(1949-58), Borge Hansen (1953- 61) og 
Egon Briks Madsen (1956-61) og mange 
andre, der kunne fortjene at blive nævnt, 
om pladsen havde tilladt det, fordi de har 
ofret megen tid og energi på at lede model
flyvearbejdet til gavn for os alle sammen. 
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På bølgelængde 
Vi hnr ,tidligere nævnt, nt den lille KD.A.

model MAMBO efter vor mening ville egne 
sig fortrinligt til rndiostyring. Vi hnr nu 
filet denne "mistanke" bekræftet, idet Kaj 
II anscn i årets sommerlejr urlfurte adskillige 
vellykkede flyvninger med en slld1111 model. 
I Hobby Bindets september udgave vil mnn 
iovrigt kunne læse nærmere 0111 denne mo
del og om de mindre ændringer, som bor 
foretoges, hvis mnn vil bygge en RADlO
!IIAl\IBO. 

Silrnr Star l\Iodels meddeler, at mnn 1111 
fører forskellige beslag til radiostyrede mo
deller. De er alle udført i nylon, og dot 
drejer sig om horn, hængsler til ror og 
krængeror nf forskellige typer, -trekanter 
til overførelse nf bevægelser til krængeror 
snmt beslag til styrbare hnlehjul. Det er 
ting, som vi længe hnr savnet. 

To modelrekorder 
To nye dnmnnrksrekord r forventes god

kendt nf morle!flyve1·fldet i nær fremtid : 
Den ene er den første rekord i den nye 
kntegoti for holdknpflyvning, snt nf lV er
ner Siggtlrd med Eilif Madsen som pilot, 
begge klub 130, og den er pil 5 min 41 sek. 

Den anden er vor første rekord for radio
styrede svævemodeller, klasse K 4 (flere 
kanaler) på 5 min 20 sek. 



MERE 
OM 

SOMMER
LEJREN 

Kaj R. Hansen med sin 
Radio-Mambo I Vandel, 

I sidste nummer bragte vi en kort omtale 
af dette års sommerlejr på flyvestation 

Vandel samt de konkurrenceresultater som 
forelå, da FLYV gik i trykken. Denne gang 
har vi de resterende resultater samt et par 
kommentarer til lejren. 

På repræsentantskabsmødet besluttede man 
jo at forlænge lejren med et par dage. Be
grundelsen var, at man ikke kunne nå at af
vikle konkurrencerne i de stadig ynglende 
klasser. For mig, som ikke tidligere havde 
deltaget i lejren, lød dette ret utroligt, men 
nu kan jeg godt se, at der ikke er for meget 
tid, især ikke hvis vejret annullerer nogle af 
dagene. 

Det var først muligt at ankomme om man
dagen, og det bevirkede, at lejren skulle af
sluttes om tirsdagen, ugen efter. Til næste 
år må vi forsøge at komme igang en lørdag, 
således at vi kan slutte en søndag; derved 
skulle vi undgå, at deltagerne begynder at 
rejse hjem, før lejren er sluttet. Det gjorde 
nemlig en de,, fordi deres ferie sluttede om 
søndagen. 

Nu må man imidlertid ikke tro, at lejren 
er et jag fra først til sidst, det er slet ikke 
tilfældet, og heller ikke meningen, man er jo 
på sonnnerferie?? Næ - man tager lidt løst 
på det hele, og den udmærkede lejrchef Poul 
Rasmussen laver en periode i ny og næ, når 

Vinderen af sommerlejrens pointskonkurrence, 
Thomas Kpater fra Hlllerpd, med en Skymaster. 

der er stemning for det. Ind imellem flyver 
man så på livet løs, enten for at trimme eller 
bare for fornøjelsen. 

Mange mærkelige modeller ser dagens lys 
på sommerlejren, og flere af dem kan endog 
flyve, >Ole Kattegat< (eller verdensmester) 
satte vist rekord, hvad angår mærkelige mo
deller, men det kvikker op og giver en be
hagelig afveksling. 

Når Kaj R. Hansen ikke forekommer på 
resultatlisten, så er det ikke fordi han har 
glemt at flyve; han slappede bare af, og hav
de til en afveksling sluppet håndtaget, og 
fattet om en radiosender. Det gik helt pænt, 
og han bliver helt sikkert alle tiders >elek
tronbisse«. 

Også Erik Nienstædt havde vovet sig ud i 
det ukendte, idet man så ham flyve linesty
ring?? Nogle mente dog, at han svingede 
for meget, men det er måske teorien om 
:.Stenen«, han søger at få bekræftet. 

Chuck-glider-konkurrencen er der jo tra
dition for på sommerlejren, og den havde 
kolossal deltagelse. Det blev dog en kamp 
mellem de sædvanlige kæmper; men det var 
interessant at se, hvor godt de små >pinde
flyvere« er kommet til at flyve, næsten alle 
starter er over 30 sek. og enkelte flyver 
langt mere, bl.a. andet satte Thomas Ko
ster lejrrekord på over 200 sek. 

De resterende resultater: 

KLM-konk.: Ole Jensen, Norge. 
l\Iarathon : Thomas Køster, kl.134 .. 2185 sek. 
Skalamod.: Henrik Andersen, 131 ... 58 p. 
Luftkamp : Ole Ohi-istiansen, 422 
Points: Thomas Køster, 134 ....... 88 p. 
Hold-points: Klub 508 Star, Nyk, Mors. 

FM ... 

Den nordiske linestyringskonkurrence 
J. l alo, Finland, vandt hastighed ved 

den nordiske linestyringskonkurrence i 
Helsingfors den 4.- 5. august med 188 km/t 
som bedste tid, og Finland vandt holdkon
kurrencen med 372 p. foran Sverigea 357. 

I holdkapflyvning gik det omvendt : Sven
skerne Rosenlund og Bjork vandt med 4.56,9 
som bedste resultat (5.04,2 i finalen), og 
Sverige vandt i hold. 

I kunstflyvning besatte Finland de tre 
første pladser med J. Kari som nr. 1, og 
Finland vandt naturligvis også i hold foran 
Sverige og Norge, der kun deltog i denne 
kategori. 

Det samlede re1mltat blev, at Finland 
nmdt foran Sverige og Norge. 

Norge vil prø,'e at arrangere disse mester
skaber næste år, hvor konkurrencen for frit
flyvende som bekendt skal foregå i Danmark 
- og sil. må vi se at få deltagere med begge 
steder. 

UHU-stævnet i Hillerød 
Som meddelt klubberne direkte afholder 

klubben Termik i Hillerød dansk-svensk kon
kurrence i alle klaaser i weekenden 13.-14. 
oktober med ankomst lørdag efter 1200, trim
ning og stor modelflyveaften. Indendørs 
indkvartering med medbragite luftmadrasser 
i stor sovesal ved campingpladsen. 

Søndag foregår konkurrencerne med UHU
pokalen som hovedpræmie. 

K. D. A.-tegninger 

Kaj Hansens DM-vinder 1961 og 1962 

Linestyret kunstflyvningsmodel for 
eksperter. 
Spændvidde 1570 mm, motor 6 ccm. 

Detaljeret tegning ....... kr. 8,00 

CONOVERY Mk. II 

DM-vinder 1962 i den nye klasse 
½ D. Motor 0,8 ccm. 

Detaljeret tegning ....... kr. 9,00 

KONGELIG DANSK AEROKLUB 
Østerbrogade 40, Ø . Giro 256 80 

NB. For ikke medlemmer e kspeditionsgebyr 2 kr, 
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DANFL Y bruger RAZORBACK 

FL YING ENTERPRISE bruger RAZORBACK 

HAR DE FORLANGT RAZORBACK 
GLASFIBERBEKLÆDNING til Deres FLY? 
Godkendt af Luftfartsdirektoratet. 

DELTA TRADING CO. Herlevgårdsvej 2 - Herlev. 

Grundet overgang til nyt materiel, 
sælges vore 2 Baby'er li b og III billigt. 
Bygget i henholdsvis 1948 og 1958, 
fuldt instrumenteret og med luftdygtig
hedsbevis. 

Vestjysk svæveflyveklub 
v/ S.Å. Andersen, Vestervejen, Gjeslng 

Esbjerg Tlf. (051) 27607 

1 GRUNAU BABY 
1 KRANICH 
1 PIPER CUB 3 

til salg. Samtlige fly 
i meget fin stand, 
sælges billigt for 
højeste bud. 

Skovde Flygklubb, Skovde, Sverige 

Danmarks billigste Baby 
sælges for højeste bud over 1600 kr. 
uden Instrumenter, indregistreret til 
1. 4. 1963. 

Henvendelse til K. Petersen, 

Mejlgade 93, Århus. Telf. (061) 3 63 73. 

Go-4 og Grunau Baby lb 
sælges. Go-4'en er ny-overhalet. 

Henvendelse tll: 

Midtjysk Flyveklub 
J. O. Pedersen, H.C. Ørstedsvej 532 

Herning 

Flyvningens ForsikrInger - Alle ForsikrInger 

A. JESSEN & CO.s Eftf. 
Assurandører 

N. Thomsen Otto Thomsen 

VESTERPORT 

Minerva 1112 

LuftfarHorsikringer 
af enhver art 

overtages af 

Dansk Pool 
for Luftfartforsikring 

Mlnerva 1841 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes af et
hvert forsikringsselskab, der er tilknyt
tet poolen, samt af SAS's billetkontorer. 

CALlEX AVIATION 
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SCHEIBE STANDARD 

Schelbe standard vil aætte klubberne I endnu mere tvivl ved foresilende nyanskaffelser, siger Buch Petersen. 

Det er altid dejligt at prøve et nyt svæve
plan - og jeg var så heldig at få 

lejlighed til at flyve det første eksemplar 
nf typen, der ejes af K.SAK, og som befinder 
sig på Alleberg - men især er det glædeligt, 
når der fra en fabrik, som vi egentlig havde 
afskrevet herhjemme, kommer et "hiigviir
digt" svæveplan som Scheibe Standard. 

Første indtryk i hangaren 
Noget kluntet krop (malet mørkerød) 

,•elformede vinger - rummeligt cockpit 
fin overgang mellem krop og vinge - cen
tralplanet var monteret til kroppen i 3 
punkter - højt sideror - stort højderor -
forbedret bremseklapstødstnng - næsekob
ling (ingen bundkobling, idet man ikke bru
ger spilstart på Alleberg) ; Scheibe leverer 
dog helst flyet kun med bundkobling, hvilket 
giver mulighed for en bedre udformning af 
næsen, og man starter fint i flyslæb allige
vel. Hjulet er bremsbart - bremseklapperne 
er ikke som på Spatz, men normale 
Schempp-Hirth. Stålrørskroppen er fortil 
beklædt med polyester - men bagtil med 
lærred, hvorfor den selvfølgelig bliver noget 
kantet. Scheibe påstår, at dette in tot be
tyder for præstationerne; men en fordel er 
det, at man herved får et meget robust 
svæveplan 

Den tredelte vinge skulle betyde lettere 
mon-tering og en , •æsentlig forbedring nf 
strømningen ved overgangen mellem krop og 
centralplan. Som ulempe kan nævnes, at 
en "normalt" udrustet transportvogn skal 
udstyres med specielle bukke el. lign. til an
bringelse af de 3 stykker vinge. 

Overgangen mellem centralplan og yder
vinger så på det prøvede eksemplar ikke ud 
til at være, som den skulle være. Der var 
faktisk lidt "slup" i samlingen. Der var 
selvfølgelig trim på højderoret - og god 
plads til barograf etc. bag sædet. Derimod 
savnede jeg en nakkepude. Under transport 
til pladsen viste det sig, at Standarden var 
meget tung i halen. Der var ikke monteret 
håndtag til nt løfte i, og vi trak den med 
håndkraft, mens hale-slæberrn pløjede en 
fure i vejen. Jeg ville anbefale Scheibe nt 
flytte hjulet lidt bagud - eller osse at 
konstruere et lille hjul til at montere på 
hnleslæberen under jordtransport. 

Prøveflyvning om aftenen 
Prøveflyvningen foregik kl. 1!) om aftenen. 

Starten gik nemt efter en Moth. Trods det 
stille vejr var jeg hurtigt i luften - ja, det 
kneb endda med nt få den ned i græshøjde. 
Vi steg jævnt 2--3 m/ s med ca. 80--90 

kmjt, og i 900 m stod jeg nf. Jeg havde dn 
i længere tid trimmet ind, til hastigheden 
passede, og kunne slippe alle styregrejer. 

Udsynet var særdeles fint - der var 
meget dug på førerskærmen før starten, 
men såsnnrt vi fløj, forsvandt dette. Under 
den fri flyvning prøvede jeg først stallegen
skaberne. Stnndnrden stallede med mig (85 
kg+ faldskærm) på knap 60 km/t - og 
den gjorde det blødt og uden tendens til nt 
gå i spind. 

I kurver lå den meget fast og støt. Ved 
30° fløj jeg den med 70--75 km/t, og med 
en omdrejningshastighed på godt 20 sek. 60° 
kurver kunne jeg fint holde den i med 90 
km/t. Ved kurveskift med en. 45° føltes den 
lidt mere træg end Rhiinsegleren, men hur
tigere end Libellen. 

Krængerorene er meget levende - mens 
sideroret gerne ml\,tte være lidt mere virk
somt. Det negative vendemoment mærkes 
tydeligt, når man bruger krængeror alene. 
Højderoret er hurtigt virkende - men dog 
ikke så "chokerende" som på Rhiinsegleren. 

Desværre var der ifølge sagens natur ingen 
termik, men jeg tvivler ikke på rigtigheden 
af de udtalelser, der faldt, og hvorefter 
Standarden skulle være bedre i svag termik 
end i \Veihen. Den er meget nem nt holde 
konstant i kurverne, og rorhnrmonien under 
kurveflyvning føles god. 

Man sidder behageligt i sædet - lidt til
bagelænet ( der bør sikkert foruden fald
skærm være en pude bag ryggen - i hvert 
fald til kortarmede piloter). Under an
flyvningen prøvede jeg bremserne - og de 
var meget effektive, uden dog at være hale
tungtrimmende. 

Indflyvningen foretog jeg på 90 km/t, og 
landingen skete med halve bremser og ca. 
75 km/,t. Hnleslæberen tog jorden ret hårdt 
lidt før hjulet - hvilket gav en god bremse
virkning, som også var ønskelig, idet hjul
bremsen (der er koblet til bremsehåndtaget) 
ikke virkede i det våde græs. 

Jeg følte mig godt tilpas efter turen, som 
jeg havde nydt. Standarden er virkelig "godt 
nyt" fra Scheibe - og jeg ville ikke have 
det fjerneste imod at flyve den til en kon
kurrence. l\Ied enkelte ændringer vil den 
absolut kunne tage konkurrencen med Rhiin
segleren op - og så har den en stor fordel i 
en større robusthed. De var godt tilfredse 
med den på Ålleberg. Den havde vist sig 
at glide bedre end en Zugvogel 4. 

Imidlertid er typen jo ny, og det er derfor 
sikkert lidt for tidligt at dømme om den 
endnu - men der er utvivlsomt fremtid i 
den. 

Jeg vil dog ikke tage i betænkning at an
befale den til klubberne herhjemme - at 
den er meget sikker at flyve i fremgår af, 
nt svenskerne ikke nærer betænkeligheder 
rnd at Inde C-piloter flyve i den på Alleberg. 

11I. JJ11ch Petersen. 

Nyt fra svæveflyveklubberne 
Als holdt sommerlejr på Kragelund i den 

sidste juliuge, og nåede 250 starter samt et 
babyhavari. Klubben har haft sin første 
strækflyvning og sølvvarighed, og man har 
haft glæde af flyvende besøg af flere "store 
kanoner". En udvidelse af hangaren over
vejes . 

.Aviator er nu oppe på !)5 medlemmer. 
Klubben har haft sommerlejr på Vandel, og 
fik fløjet 140 flyvninger og 50 timer. Den 
ny Rhiinsegler, OY-BYX, ankom først i au
gust, et par måneder før tiden. 

Birkerød holdt sommerlejr på Sandholm i 
første juli-halvdel, hvor vnrighedspositionen 
blev udbygget, Ringsted-pokalen hentet hjem 
og andre stræk udført. Stamgruppespillet 
med 160 hk Oldsmobile Rocket motor med 
automatisk kobling har været forsogsvis i 
anvendelse med godt resultat. 

Falster mener blandt en række nye C
flyvere at have Danmarks yngste kvinde
lige pilot i den netop fyldt 16-årige Helle 
Høyer Hansen. 

Fyns .Aero Sport har haft en ekspedition 
i Diisseldorf med Lehrmeisteren. 

Havdrttp har haft et hold på sommerflyv
ning i Dahlemer-Binz. 

Holbæk har efter to havarier med sin Baby 
købt Ringsteds AXN for ikke nt måtte 
standse flyvningen med de mange medlem
mer. 

Københ= har haft 4 fly og mange med
lemmer pil 4 ugers sommerferie i Herning, 
foruden at et par andre medlemmer var en 
uge i Borås. Det blev ikke til mange di
stanceflyvninger, men en god portion skoling. 

Midtjysk har haft et hold medlemmer i St. 
Aubnn, hvor 5 mand fløj over 300 timer til
sammen ! Derhjemme har der været livligt 
på Skinderholm, men desværre har EUX'en 
lidt et havari ved udelanding. 

Næstved har bl. a. fløjet i Kalundborg, 
hvor en Baby havarerede ved ublidt møde 
med vindposemasten, og haft sommerlejr på 
Vandel. Allerede i juli nåede klubben over 
startantallet for hele 1961. 

PFG fik sidst i juni sin Kn-8, OY-XAZ, 
hvormed 4 mand omgående tog til Frankrig 
og senere afløstes af et nyt hold, ligesom 
nogle stykker var dernede med Ka-6'en. 

Silkeborg har udfoldet god aktivitet og 
fået adskillige sølv-diplomer gjort færdig. 

Skive bur nu fået egen instruktør og 
flyver med Lehrmeister'en fra Herning. 

Svævethy har også fået egen instruktor, 
ligesom Lehrmeister'en OY-XAJ ankom og 
blev taget i brug i juli. 

Vejle fik umiddelbart inden skolens be
gyndelse brækket en vinge og bagkroppen 
på sin Muchn, men gennemførte skolen med 
en IAnt Baby i stedet. 

Viborg, der de senere år har ført en noget 
omflakkende tilværelse, har nu fået lov at 
låne et fint terræn ved Bording mellem 
Herning og Silkeborg. Medlemmerne i Ran
ders og omegn er ved at danne en selvstæn
dig østjysk svæveflyveklub. 

.J.rluis holdt lejr i Herning hele juli og 
K. E. Andersen var med l\Iuchu 100 på 
dennes første længere stræk ned i Tyskland 
til Rendsburg. Klubben har iøvrigt udmær
ket sig ved, at dens medlem Lis Jensen er 
kzret til "frk. Århus". Det påtænkes at ud
skifte 2G'en med en Rhiinlerche. 
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Traflldlyvenyt 
Udnævnelser i SAS. Fra 1. september er 

Knut Hagrup, der i forvejen er chef for ope
rationsafdelingen og viceadm. direktør i SAS, 
udnævnt til også at være teknisk chef efter 
viceadm. direktør Olof Carlstein, der er gået 
over i egen konsulentvirksomhed, men dog 
stadig samarbejder med SAS. Samtidig er 

CESSNA 310 SÆLGES 
Model 1955 i første klasses kondition. 
Komplet luksuøst udstyr. Komplet IFR 
Installation. Ny motor (180 t.). 180 t. 
efter hovedeftersyn af stel. 

Max Schachenmann 
Oftringen {Svejts) 

personaledirektør · Sven-Erik Svanberg ud
nævnt til chef for Region Sverige, mens hans 
næstkommanderende Bent Pedersen indtil 
videre varetager stillingen som personalechef 
ved hovedkontoret. Endelig er V alter Gu
stavsson udnævnt til chef for Passenger 
Flight Service. 

Rationaliseringen af værksteds/ ordelingen 
i SAS: I løbet af 1963 gennemføres en om
lægning, så DC-8 og DC-7C efterses i Ka
strup, Caravelle på Arlanda, Metropolitan 
på Fornebu og jetmotorerne ved Bromma. 
Swissair vil overtage vedligeholdelsen af sine 
Caravelle samt af SAS's Metropolitanmoto
rer. Ved rationaliseringen reduceres det tek
niske personale med ca. 150 i Danmark, 50 
i Norge og 350 i Sverige til hhv. ca. 1350, 
600 og 1250 - hovedsagelig ved omplacering 
og naturlig afgang. 

BRUGTE FLY I ALLE STØRRELSER 
samt reservedele. Ring eller skriv efter vor liste på over 100 for
skellige mindre fly eller efter specialtilbud på større maskiner -
alt med korteste levering. 

HELICOPTER SALES Ine., NEW YORK 

Generalagent for Skandinavien: REITZ & HØEG, Gentofte 

ingeniør- og handelsfirma, Vangedevej 106 B 
Telefon (01) *69 16 55 

~ 
Cessna® 175-1959-..... 

- med fuldt instrument
flyvningsudstyr 

Stel 950 timer siden ny. Motor 200 timer 
siden første major-overhaul. 
Pris 75000 fly away Copenhagen. 

FLERE NYE OG BRUSTE FLY DISPONIBLE FOR LANG PRIS LISTE 

Afs COMMERTAS 
FREDERIKSBERG ALLE 6 - KØBENHAVN V - Hl 1616 

Transair'ø Flyveskole 
Som tidligere meddelt, har TRANSair i 

Kastrup startet en speciel forretningsflyve
skole, som efter overståede begyndelsespro
blemer nu er i fuldt sving. Skolen benytter 
udelukkende forretningsfly ( Cessna 1 72) og 
kan træne elever helt op til I-certifikat. In
struktørerne er alle erfarne erhvervspiloter, 
der er vant til flyvning i ind- og udland. 

Skolen har hjemsted og lokaler i Kastrup 
Syd, og ved at operere fra Kastrup bliver 
eleven fra starten hjemmevant i beflyvning 
af stærkt trafikerede internationale lufthavne 
og følger sig ikke sidenhen som en spurv i 
tranedans, når han kommer til en sådan. 
Han tilskyndes til at opnå radiotelefoni-cer
tifikat samtidig med skolingen og vænnes og
så derved selv til radiotelefoniprocedurerne. 

!øvrigt står der også efter opnåelse af 
certifikatet erfarne piloter til rådighed til 
støtte under de første større rejseflyvninger. 

Selv om uddannelsen på firesædede fly 
koser lidt mere end på tosædede, spares om
skolingen til firesædede senere. 

* 
Reodez-vous i Frederikshavn 

Vejrguderne var ved at gøre stævnet i 
Frederikshavn den 11.-12. august til et 
regndcz-vous i stedet, og mens især en del 
svenske fly udeblev (nogle kom med færgen 
i stedet), lykkedes det dog O nf de ventede 
15 fly nt findo frem, sil der var et halvt 
hundrede deltagere i festen om aftenen. 

Per Nielsen, Næstved, blev også sejrherre 
her, idet han vandt ankomst- og landings
konkurrencen med 15 points, fulgt af Lejf 
Udesen, Goteborg, med 53. E. Dyrberg, 
Sportsflyveklubben, blev nr. 3. 

Søndag klarede det op og trods stærk 
blæst fløj et stort antal nf deltagerne over 
til Læsø og slog sig ned hos T. Øst1·em i 
dennes sommerresidons, indtil turen atter 
gik hjemad. 

Messerschmitt 108 Taifun 
Luftdygtig og i god stand. VH F, ADF. 
Hovedefterset reservemotor. Constant
speedpropel + 2 stk. i reserve. Lav 
pris. 

S. Forssen, Strandgatan 22 
Trelleborg, Sverige. Tlf. 13369 

[CHAMPION] 

Champion tændrør på lager til alle gængse Continental og Lycoming motorer. 

Generalagent for Aircraft-tændrør i Danmark 

SCANAVIATION 
KØBENHAVNS LUFTHAVN DRAGØR 

TELEFON DR 910• 
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Kastmp-grester l jull 
r godt et halvt år har vi forsøgsvis F O r b e d r e t 

givet en oversigt over den ikke-regel-
helikopter- kran 

mæssige trafik på Københavns lufthavn 
og herigennem bragt et billede 11f den 
lllsidige benyttelse, der finder sted af vor 
hovedlufthavn, som lllngtfra kun benyttes 
11f trafikfly. 

Imidlertid er trllfiken så stor, 11t det 
er ved 11t sprænge rammerne for den til
målte plads, og den journll111gtige oprems
ning k11n være lidt tung 11t læse, hvorfor 
vor Kastrup-medarbejder E rik II olm fru 
dette nummer nøjes med et udpluk, ordnet 
i de forskellige kategorier. 

Ch11rtertrafiken i denne måned var ret 
stor. Silver City havde en masse flyvninger 
fra Gatwick, og der blev fløjet med Hermes 
G-ALDG, LDI og LDU. 2'7 LZ-BEK, blev 
det første besøg llf en Tabso IL-18 og 15'7 
anko11i en a,nden, LZ-BEL. Derby Airways 
var her med DC-S, G-AGJV og G-AKJII 
8/7 og 16/7• SX-DAI var en DC-6B fra 
Olympic. B/1 og 10/7 ankom den kongelige -
danske ballet fra Spanien i en KLM 
L-1049G, PH-LKB. 13 / 7 Globe Air Ambas
sador IIB-IEM, Tradair Viking G-AJFS, 
Balair DC-6B HB -IBZ og OSA Britannia 
OK-MMA. 26/7 Dan-Air Ambassado1· G
AMAH og G-ALZN. 20'7 N 69220, L-1049II 
fra Flyi-ng · T iger Line og en Eros Viking 
G-AJBX. Canadian Pacifio 11nkom31/7 med 
en Britamiia 814, CF-OZW for 11t hente 
d11nskere i anledning af "den dansk-canadiske 
dag" ; det er en festdag, der svarer til vores 
Rebild-fest. Samme dag var LOT her med en 
IL-18, SP-LSC. 

Malev brug.te på ruten lfr en IL-18, HA.
MOD og 21'7 og 22'7 ankom Tarom også med 
IL-18, YR-IMD og IMA i stedet for IL-14. 
Lufthansa dominerede 10'7 og 26fr ved 11t 
komme med L-1049 G-, D-ALHM og D-ALOF 
i stedet for Co,wair 440. 

General A viation, eller som vi også kalder 
det, privatflyvningen, var knap så stor som 
forrige måned. Bolkow-Apparatebau landede 
3/7 med sin Klenini 107 0, D-ELUQ. -
4/1Bonanza D-EKUF, Oessna 210 OE-DKM 
og Oessna 182 D-EGPE; de to Oessna'er 
ankom som rally-fly, og sidstnævnte fly var 
kun i Kastrup i nogle minutter for briefing; 
piloten var kvindelig og i blå træningsdragt, 
og det må siges, der var fart over feltet. 
Det var holdet L11hrm11nn/Gortz, der blev 
nr. 2 i B11den-Baden. 6'7PH-UDU, Beech 18 
fra Hollands Nationale Flyveskole og 6fr en 
Aztec D-IDSH samt Tri-Pacer SE-CUA fra 
Viisterds Flyg. 1/1 SE-HDK, Mooney, Otto 
Ballin AB fra 1liilsingborg. 8fr l11ndede et 
lille sødt fly, med en så stor landingshastig
hed, at det løb næsten hele bane 27 igennem; 
det viste sig at være en F8L Falco, I-CIRH. 
Senere på dagen ankom en Oessna 180 
F-BISFJ og en Gemini G-AKFY. 10/7 Heron 
G-ANPV og 12/7 Travel Air D-GAiJI. 13'7 
landede Air Lloyd med deres Piaggio 166 
D-INLG og 10/7 Autoropa's Cherokee OY
F A W, som er den første dllnSke Cherokee. 
24frA.111tec D-IBED og Tri-Pacer SFJ-CUC 
fra AB Hiilsinge flyg. 26fr Super Rallye 
D-EMP A og Aero Commander N 9868 R frn 
Interocean. 27/7 Aero 145 D-GABO og Oarib
bean SE-OUR fra Nyge-Aet·o. 28/7 Oessna 
112 G-ARWH og 20fr Super Rallye F
BKFJG. 13fr landede en sølvfarvet Beaver 
N 9822 F med fluoriscerende orange på 
cockpitdøre, vingetipper og omkring halen 
samt en Comanche D-EGYG. 

Af særlige fly sklll nævnes en DO-8, F
BFGV fra Ministere Des Travaum Publics 
Et Des Transports som ankom 3fr og HS
TGD, en DC-6 B fra THAI (em-OY-KMA) 
som skulle til eftersyn bos SAS lBfr og 
derefter sælges, muligvis til Linjeflyg. 28'7 
lllndede en portugisisk DC-4, O8-TDJ uden 
ejernavn ; flyet skal til eftersyn hos BAS 
og er købt llf Icelcmdair, som skal bruge den 
til kystbevogtning og lignende opgaver. 

Military Aviation blev til S-180 A, 10451, 
822nd Air Division 4 /1 og Albatross, 141266, 
US Naval Attache Oslo B'7. 0-54, 0-49099 

Sikorsky S-64 er udviklet af S-59, men forsynet med turbinemotorer. Fprste prototype fip) 9. maJ og fØnte 
til Tyskland den 5, Juli. 

Den vestlige verdens største helikopter, 
Sikorsky S-64 81.ycrane, fløj første gang 
den 9. maj. Det er ikke Sikorskys første fly
vende kran, idet fabrikken allerede i 1959 
indledte et forsøgsprogram med den stempel
motordrevne S-59 for 11t fastslå helikopter
kranens anvendelsesmuligheder. Erfaringer
ne fra S-59 blev nedfældet i S-64, der har 
fået længere krop og næsehjulsunderstel. 
l\Iotorinstnllntionen består llf to Pratt & 
Whitney JFTD-12 gasturbinemotorer; den
ne motor er udviklet fra jetmotoren JT-12 
(J6O), der bl. a. anvendes i Snbreliner og 
JetSt11r. Ligesom i S-59 er mange kompo
nenter udviklet fra de tilsvarende i trans
porthelikopteren S-56 ; det gælder f. eks. 
rotorblade, ge11rk11sser og rotorhovede. 

S-64 har dobbeltstyring eller rettere tre
dobbeltstyring, idet der udover de to nor
male pilotpllldser også er indrettet en plads 
med udsyn bagud. Denne plads er beregnet 
til "krnnføreren", når S-64 skal løfte eller 
sænke sin 111st. Udover disse tre pladser kan 
der medføres to personer i det rummelige 
"førerhus", for at blive i kransproget. S-64 
kan også fjernstyres frn jorden ved hjælp 
af et kabel. 

Skycrnne's anvendelsesområde er ikke be
grænset til o.t være flyvende kran. Fabrik
ken betragter den som en "prime mover" 
i lighed med en traktor eller slæbebåd, og i 
modsætning til andre helikoptere er det kun 
vægten, og ikke størrelsen, der sætter en 
grænse for bv11d der kun medføres. Den kan 
således anvendes til gods- eller passager
transport, ligesom den også kan bugsere 
skibe eller minestrygningsgrej. 

10'7 og 50585 13/7• 24/r Sikorsky H-19, S-881 
fra det danske flyvevåben. 20'7 C-41D, 
0-48408 og Sikorsk,y H-840, 40912, US-Army 
27fr.O-180B, 00808, Tactical A-il- Oomniand, 
ankom på tre motorer med den amerikanske 
ambassadør i l\Ioskv11, Llewellyn Thompson 
so.mt b11ns hustru, tre døtre, deres boxer
hund og møblement. 28/7 C-1S0B, 00809, 
T.A.C. og 0-41, 0-11214 31'7. 

S-64 kan løfte op til 10 t over korte 
strækninger; dens fuldvægt er 17.267 kg. 
Den fembl11dede rotor har en diameter på 
21,95 m, mens de øvrige dimensioner er 
længde 26,65 m og højde 7,4 m. Mareh
b11stigheden med en aerodynamisk gunstig 
transportbeholder er 268 km/,t, flyvestræk
ningen 965 km. 

Prototypen er bygget for Sikorskys egen 
regning, men man bygger desuden to til det 
tyske forsvar; der sklll samles af Weser 
Flugzeugbau og leveres i december. Man hå
ber naturligvis på 11ndre militære ordrer, 
men forventer også bestillinger fro. entrepre
nørfirmaer o. I. Man sklll iøvrigt ikke blive 

• alt for forbavset, hvis der en dag dukker en 
S-64 op i Danmark; en llf vore store pro
ducenter af fabriksfremstillede buse er me
get interesseret i en flyvende kran, der kan 
levere de færdige huse direkte fra fabrik til 
kunde. 

Reglstemyt 
N11registre1·ingei· : OY-EAZ, Fo.irchild 24R, 

T. Østrem, Kbh. - EAN, Douglas DG----6B, 
Sterling Airways. AEK, Tipsy Nipper, 
Do.nfoss. - AOE, Douglas DC-6, Nord11ir. 
- FA W, Piper Cherokee, Autoropa, Kbb. -
Al\IS, Druine Turbulent, S. B. Jensen, 
Lyngby. - AFY, Mor11ne S11ulnier MS 885 
Super Rallye, Scandin11vian Air Trading. 

Nye ejere: Piper PA-lSA, A. Bybjerg Pe
dersen, Kalundborg. - ECR, KZ III, Finn 
Nielsen, Klemensker. - AAD, KZ VII, Es
bjerg Aero Service. - AMA, Jodel D. 112, 
Ivar Hiiggmnn, Allesø. -

* 
Flyvevåbnet 

Der tillægges oberst i flyvevåbnet Poul 
Zigler, stabschef ved flyvetaktisk komman
do, midlertidig grad som generalmajor i den 
tid, hvori ban forretter tjeneste som sous
chef hos den øverstkommanderende for de 
fælles forsvarsstyrker i Nordeuropa. 
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-*-KONGELIG DANSK AEROKLUB 
(DET KGL DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB) 

Dag Hammarskjolds All~ 40, Kobenhavn Ø , 
Telefoner : ØBro 29 og (ang. model- og 
svæveflyvning) ØBro 249. 
Postkonto : 256.80. 
Telegramadresse : A~roclub. 
Kontor og bibliotek er åben mandag til fredag 
fra kl. 9-16. 
Formand: Landsretssagforer B. Moltke-Leth . 

JIIOTORFLYVERADET 
Formand: lngenior Arne W . Kragels . 

SV ÆVEFLYVERADET 
Formand: Ingenier Kaj V. Pedersen . 

JIIODELFLYVERADET 
Formand: Bankass. Ole Meyer Larsen . 

DANSKE FLYVERE 
Formand: Generalmajor H. Pagh 
Generalsekretær : Direktør August Jensen . 
Dansk Pool for Luftfartforsikring, 
Østergade 24, tlf. Mlnerva 1841. 

Nye personlige medlemmer: 
Frede Duerlund. 
Sonny Hellberg. 
B. Storm Pedersen. 
TV-illy Christensen. 

Runde fødselsdage: 
Arkitekt E . Petersen Sve11.dsen, T\•ær

ga<le 10, Silkeborg, 60 år <len 8. september. 
Fabrikant Svend Bergsoe, Glostrup, fyl<ler 

GO år den 15. septembm·. 
Civilingeniør E. TV. Schiøtz, Postbox 114, 

Ålborg, 70 år den 15. september. 
Flyvemuskinist B. K . Andersen, Rumæ

niensgude G, Sundby, 50 år den 30. sep
tember. 

Arets udveksllngsrejser afsluttet 
Den 0. august forlod de amerikanske, cana

diske og tyrkiske flyvekadetter, der i nogle 
uger havde besøgt Dunmurk, flyvestation 
Værløse i en norsk C-110, og næste dag kom 
nogle trætte, men glude danskere hjem fra 
den eventyrlige rejse til de tilsvarende lande. 
Vore gæster blev budt velkommen nf KDA's 
formand, lrs. Børge JJloltke-Leth, ved for
svursministeriets frokost i Tivoli den 20. 
juli. Ved denne lejlighed fik IillA overrukt 
en pinde til minde om udvekslingen fra 
Civil Air Patrol, og genemlmujor E. C. T. 
Jensen, KDA"s formand og KDA's æres
medlem, kuptnjn Jol,,n Foltina,m fik over
rakt en gylden nøgle. 

Efter en weekend sammen me<l de af 
IillA's medlemmer, de1· velvilligst huvde stil
let sig til rådighed som værter, gik turen 
til fly\·estation Anw, hvor oberstløjtnant 
A . H. Jørgen-sen som sædvanligt havde for
beredt et strålende program, og hv01· Midt
sjællunds Motorflyveklub, Næstved Svæve
f!y\·eklub og l\Iodelflyveklubben Ørnen en 
dug ove11tog værtskabet. 

Rundturen i Dunmurk førte først til Born
holm, hvor Bornholms Flyveklub sørgede fo1· 
en mindeværdig weekend, derpå til Flyve
station Karup, hvor oberst Vagn Holm guv 
\'0rc NATO-ullierede gæster et indtryk uf 
det dunske flyvevåbens beredskab. Så over
tog Silkeborg Flyveklub dem, og endelig 
Vestjysk Svæ\·eflyveklub" der bl. a . viste 
<lem Funø. 

De sidste duge blev tilbragt hos værterne 
i Kobenbarn med rundtur i Nordsjællund 
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En af de amerikanske kadetter, 
Page, overrækker generalmajor 
E. C, T. Jensen »Npglen til in
ternational forståelse og good-· 
wlllc, mene Ira, B, Moltke-Leth 
og kaptajn John Foltmann aer til, 

sammen med filiulbestyrer N. P. JJ ro n<lt, 
besøg hos Tuborg og SAS m. m. 

Civil Air Putrol-lederen, Colonel Bame.~, 
nåede ut få hilst på de unge, der i 1052 
huvde besøgt hum i Texas, og som hun siden 
trofast har opretholdt forbindelsen med, og 
den militære leder, l\Iajor Na11ce, fik besøg 
af den schweiziske ueroklubs generalsekretær 
E. Della Gasa, der nogle år før havde været 
hans gæst i Cnlifornien. 

Under hele Dnnmarksbesøget var stud. 
polyt. Fritz Krar1 den, der på aeroklubbens 
vegne viste gæsterne Danmark. 

Air Touring Guide 
IillA har udsolgt det første luger, mon 

tog hjem uf den engelske Air Touring Guide 
for Europa, som vi anmeldte i nr. 6. Nyt lu
ger er hjemkommet nf denne nyttige bog over 
europæiske flyvepladser m. m., der leveres for 
13,50 til medlemmer, 15,00 til ikke-medlem
mer. 

KALENDER 
2/9 Flygvupnets 50-Ars-stævne 

( l\Ialmsliitt). 
3-9/9 Farnborough-udstilling. 
9/9 Flyvestævne i Ljungbyhed. 

Motorflyvning 
6-9/9 Rully i Østrig. 

22-23/9 Oktoberfest-rully (Miinchen). 
29-30/9 Alpen- Sternflug (Inusbruck) . 

Svæveflyvning 
31/10 Flyvedagskonkurrencerne slutter. 
1-2/12 Klublederkursus (København). 

Modelflyvning 
1-7/9 VM i linestyring (Kiev, USSR). 
2/9 Sydsjællands Cup - Rudiostyring 

9/0 
15-16/9 
16/9 

19-24/9 

23/9 

(Næstved). 
Høstkonkurrencer f. fritflyvende. 
Europa-Cup (Saar) . 
Indvielsesstævne af linestyrings
plads (Thisted). 
VM indendørs (Cardington, 
Engl.). 
Sydsjællands Cup - Fritflyvende 
(Huslev). 

23/9 Høstkonkurrencer f. radiostyrede. 
30/9 Danalimkonkurreneen (Odense) . 

7/10 Moseslaget (København). 
13-14/10 UHU-stævne (Hillerød) . 
14/ 10 Skræntflyvningskonkurrence 

4/11 
31/12 

(Thisted) . 
Jyllnndsslag (Århus). 
ArsrekordAret slutter. 

Svæveflyvernes 
flyvedagskonkurrencer. 

Omen<l der blev udført mange distunce
flyvninger sidst i juli og først i august, 
ændrede d •t ikke toppen i distnnceklUBsen, 
hvor FSN Alborg dog har vist sig kun ut 
have 1520 points på trediepladsen. Køben
havn og Birkerød hor forbedret til hhv. 
708 og 716 points og Værløse til 518, men 
uden placeringsforskydning. 

I den individuelle distanceklasse er der 
heller ingen ændringer i toppen. 

I hustighed er FSN Ålborg kommet i top
pen med cu. 530 points, fulgt uf Aviutor 
med 440 og Kn1·up med 418. 

Der er indkommet mange resultater i va
righed, hvor Birkerød studig forer med præ• 
cis 40 timer. Kolding er nr. 2 med 32.27, 
Silkeborg nr. 3 med 31.40, Aviutor nr. 4 
med 31.41, København nr. 5 med 23.08. 
Herefter følger Værløse med 20.46, Odense 
med 20.39, FSN Ålborg med 18.28, Kurup 
med 18.07, Skrydstrup med 17.40 og Århus 
med 17.30. 

Der lå dog ved reduktionens slutning 
endnu resultater, der ikke var færdigbehand
lede, men nogen større ændringer skulle do 
ikke kunne medføre. Konkurrencen er dog 
studig skorp, og enhver mulighed til at for
bedre klubbers og enkelte medlemmers stil-, 
Jing synes ut blive udnyttet. 

Og måske sommeren kommer i srptember? 

REDAKTION 
Kongelig Dansk Aeroklub, Dag I-lammarskjolds 
Alle 40, København Ø. - Tlf . ØBro 29 og 249. 
Ans\tarh . redaktør: Kaptajn John Foltmann. 
Væmedamsvej 4 A, Kbh. V . - Tlf. EVa 1295. 
Redaktionssekretær Ing. Per \'il'eishaupt. 
Redaktionen af et nummer slutter den 10. i fore
gående måned . 
Eftertryk kun tilladt med kildeangivelse. 

EKSPEDITION 
Ejvind Christensen, Vesterbrogade 60, Kbh . V, 
Tlf. Central 13,404. - Postkonto 238.24. 
Abonnementspris: 15 kr. årlig. 
Rubrikannoncer : 1,20 ore pr. mm. 
Sidste indleveringsdato for annoncer: den 10. 
Alle henvendelser ang. adresseændringer rettes til 
ekspeditionen. 



HVIS 
LEONARDO DA VINCI 

HAVDE 
LEVET 

I DAG-
ville han have nikket genkendende til den moderne helikopter. Allerede i begyndelsen af 1500-tallet eksperimenterede han 
med en maskine, der skulle give menneskene vinger. Selvfølge I ig - kan man næsten sige - lykkedes hans eksperimenter 
ikke. Først da eksplosionsmotoren var konstrueret kom der skred i udviklingen. Fra første færd har ESSO været med til at 
hæve flyvemaskinerne fra jorden. I de store laboratorier verden over arbejder videnskabsmændene intenst på at udvikle 
det brændstof, der skal bruges i motorerne til de flyvemaskiner, som skal sætte nye rekorder og bringe flyvningen endnu 
videre frem og op, 

AVIATION PRODUCTS 



Værs' go ... her er Deres fly 
.,, 

SAS bringer hele verden nærmere Danmark, og i det fremmede er SAS som et af verdens 
førende luftfartsselskaber, med til at skabe respekt om Skandinavien - og dermed om Dan
mark. SAS rutenet dækker i dag 5 kontinenter med det mest moderne materiel og en orga
nisation, som foruden sit egentlige formål: Overalt at sikre perfekt befordring af SAS
passagerer og fragt, røgter en vigtig mission som bindeled mellem hjemlandet og danske 
forretningsmæssige og kulturelle interesser i udlandet. Uanset hvor De skal hen, vil SAS 
service følge Dem - ikke alene i luften, men også på landjorden. SAS er altid indenfor 
rækkevidde - ikke mindst når De er på fremmed jord . 

. . . . . flyvning i et bedre plan ... 

SCANDINAVIAN AIRLINES SPSTEAI 

' 





Verdens største aktionsradius - Boeing 7 0 7- 3 2 0 B 
Den nye Boeing turbofan lntercontinental er nu sat i 
drift. Det er den jetliner, der i dag har den største 
aktionsradius. 

-320B kan flyve med alle pladser besat fra Seattle til 
Tokio eller fra Europa til Vestkysten af De Forenede 
Stater uden mellemlanding med normal modvind og 
med normale brændstofreserver. 

U.S.A.'s Federal Aviation Agency godkendte -320B til 
transport af 149.000 kg. Men under flyvningerne for 
F AA foretog den nye Boeing-jet landinger med en last, 
der oversteg den godkendte vægt med mere end 45.000 

kg og demonstrerede derved sin store sikkerhedsmargin 
og vækstmulighed. 

Marchhastigheden i normal flyvehøjde er 930 km/t i 
reel flyvefart. Passagerkapaciteten er fra 100 på 1. kl. 
til 188 på økonomiklasse. 

-320B, der er en udvikling af den berømte 707-320, 
indbefatter nye forkant-slats på vingerne og slottede 
flaps, nye vingespidser og andre aerodynamiske raffine
menter. Den bringer en ny opfattelse af rækkevidde og 
fart til verdens meget lange ruter. -320B, der allerede 
er i drift for Pan Amcrican, er også bestilt af Air France, 
Lufthansa, Northwest og Trans World airlines. 

BOEING 707 ln.re.rcon.rinen.rø-' 
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Officielt organ for 

KONGELIG DANSK AEROKLUB og DANSKE FLYVERE 
Nordens ældste og førende tidsskrift for flyvning 

Nr. 10 

»Et Centrum 

for lufttrafikken i 
Nordeuropa« 

ENGANG for mange år siden, da 
der blev ført en kraftig agitation 

for anlæg af flyvepladser og oprettelse 
af flyveklubber, havde den private 
flyvning en meget energisk talsmand, 
som i enhver lille by, hvor han søgte 
at opflamme interessen for anlæg af 
en flyveplads, sluttede sit indlæg med 
ordene: >- og jeg garanterer for, at 
Deres by vil blive til et centrum for 
lufttrafikken i Nordeuropa.« 

Når man læser de talrige avismed
delelser om store lufthavnsplaner 
mange steder i landet, især i Jylland, 
kan man ikke helt frigøre sig for den 
tanke, at drømmen om at blive et 
centrum for lufttrafikken i Nord
europa endnu spøger i mange kom
munalfolks tanker. 

Nu skal man naturligvis ikke be
brejde vore lokale myndigheder, at de 
endelig er ved at blive airminded og 
vil søge at sikre sig, at deres by ikke 
bliver forbigået ved den forventede 
udvikling af lufttrafikken. 

Det vil vi heller ikke, men blot søge 
at sætte tingene i det rette perspek
tiv. Der kan formentlig efterhånden 
blive rimeligt brug for en lufthavn 
eller to i Midt- og Sydjylland, hvor
fra der bl. a. kan drives rutetrafik. 
Sådanne havne må formentlig værø 
en statsopgave og først anlægges efter 
en nøje plan for ruteflyvningens frem
tidige udvikling her i landet. 

Men i dag har enhver by - også 
mange af de mindre - brug for at 
gøre sig tilgængelig ad luftvejen for 
de mindre private og erhvervsmæs
sige fly, som anvendes i stedse større 
grad i Europa. 

De behøver kun en enkel græsbane, 
som skal ligge tæt ved byen for at 
gøre gavn. En sådan bane plus en 
smule afmærkning, en vindposø og en 
telefon, kan anlægges for et yderst 
beskedent beløb. 

Har man så været fremsynet og an
lagt den med udvidelsesmuligheder, 
kan man altid udbygge den, når tra
fikken berettiger til det. 

En sådan fremgangsmåde vil være 
sundere end alt for store betonørke
ner med tvivlsom fremtid. 

Oktober 1962 35. årgang 

HAWKER P 1127 
i brændpunktet på Farnborough 
/øvrigt overvejende civile nyheder i år. 

DET var med store forventninger flyve
interesserede fra hele den vestoriente

rede verden kom til dette års Farnborough, 
efter rygterne det sidste. I hvert fald ligger 
det fast, at der ikke bliver SBAC-Display i 
1963. Den engelske flyveindustri er fortsat 
inde i en ikke afsluttet omstillingsproces, 
præget af sammenslutninger m. m. 

Den nu indledte robotalder gør sig mere 
og mere gældende, nye militære fly bliver 
mere og mere sjældne, mens det er svært at 
følge med i udviklingen i den fjernstyrede 
våbenteknik. Bortset fra diverse udviklin
ger af forskellige fly, indikeret af et højere 
>mark«-tal tå var der faktisk kun et virke
ligt nyt militært fly i år, nemlig Hawker P. 
1127, der til gengæld var brændpunktet af 
publikums interesse. 

Den civile del af udstillingen var præget 
af mange med spænding imødesete nyheder, 
dels inden for den anden generations jet
drevne trafikfly, dels af Beagle-selskabets 
nye 2-motorede forretnings- og rejsefly. Man 
vil tydeligt nok gøre en indsats for at give 
den britiske løves tænder mere bid. Med 
VC-10 er der kommet en konkurrent til de 
hidtil dominerende Douglas og Boeing 4-
motorede transportfly, medens Beagle vil 
kæmpe for at få sin del af den kage, som 
især Piper, Cessna og Beech har været så 
godt som ene om. 

Flyveopvisningens afgjort mest imødesete 
programpunkt var naturligvis opvisningen 
af Hawker P. 1127, men såvel RAF som 
Royal Navy præsterede det ypperste, der 
kan laves, med hensyn til masse-formations
flyvning og -kunstflyvning. 

En sensation l rustfrit stål 
Flyveopvisningerne indledtes på det fast

satte tidspunkt med traditionel præcision. 
Punkt 1 var Bristol T. 188, det meget om
talte ensædede forsøgsfly i rustfrit stål, der 
specielt skal undersøge friktionsvarmen i 
flyets beklædning ved overlydshastigheder. 
Desværre fik vi den ikke at se på jorden, 
men kun i luften. Ildtungerne fra efter
brænderne på T. 188's to BS Gyron Junior 
lyste op i styrtregnen fra en kæmpecumulo-

nimbus, der meget upraktisk var ankommet 
ret før flyveopvisningens begyndelse. I få 
meters højde strøg dette tekniske vidunder 
over den lange startbane på pladsen med 
transonisk fart. Synd, at denne opvisning 
blev så meteorologisk handicappet. Næppe 
var T. 188 passeret for sidste gang, før et 
højst besynderligt fly, der under T. 188-
opvisningen havde stået i startstilling på 
banen, begyndte sin start, idet dets BS Viper 
turbine satte i med et øredøvende crescendo: 
Handley Page H. P. 115 forsøgsfly med del
tavingerne, der udmærker sig ved at have 
et mindre sideforhold end noget andet fly. 
Hensigten med dette fly er at undersøge, 
hvordan et meget hurtigt fly med tilsva
rende ekstreme planform vil opføre sig i de 
lavere hastighedsområder, som anvendes i 
forbindelse med start og landing. Ministry 
of Aviation, der viste flyet, håber med H. P. 
115 at samle værdifulde oplysninger ind til 
fremtidige overlydsfly med tilsvarende plan-

Den udstillede model af det overlydstrafikfly, som 
Britlsh Aircraft Corporation og Sud Aviation dis

kuterer med deres regeringer 
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form. H. P. 115 viste sig at være meget 
manøvredygtigt. Efter en ganske kort start
strækning blev det trukket op i en meget 
stejlt stigende højrekurve. Det foretog høj
kantsdrej i ganske lav højde. Alene det 
faste understel er en hindring for overlyds
hastigheder. 

En kendt >Famborough-artist« fulgte nu, 
nemlig en hvidmalet Avro Vulcan bomber, 
der blev demonstreret af Bristol Siddeley 
Engines, som bruger Vulcan til flyvende 
forsøg med den supersoniske Olympus 101 
turbine, der bl. a. skal anvendes i British 
Aircraft Corporations TSR-2 rekognosce
ringsfly, som er i ordre til RAF. En civil 
udgave af denne motor skal anvendes i 
BAC's og Sud Aviations fælles projekt til 
et supersonisk trafikfly med slanke delta
vinger og en nacelle med to turbiner under 
hver vinge og en kapacitet på 100 passa
gerer. En model af denne Super-Caravelle 
var udstillet. 

»De røde pelikaner« i fin kunstflyvning 

Traditionen tro var der også i år indlagt 
et fint opvisningsnummer af 5 ']et-Provost T 
Mk. 4, de såkaldte >røde pelikaner«, ud
ført af instruktører fra RAF's Central Fly
ing School, Little Rissington. I 5 minutter 
viste disse 5 dygtige piloter et perfekt gen
nemført kunstflyvningsprogram i formation, 
der blev ændret elegant og tilsyneladende 
meget ubesværet under looping, rulning etc. 
Effektfulde farvede røghaler gjorde opvis
ningen endnu mere smuk og seværdig. Denne 
blændende opvisning blev afsluttet med, at 
de 5 Jet-Provost landede i ganske tæt for
mation. 

Handley Page Herald (2 Rolls-Royce 
Dart) udførte en opvisning efter en utrolig 
kort startstrækning ( givetvis uden last af 
betydning) . Afsætningen af dette fly er gået 
noget trægt, og det var en skuffelse for fir
maet, at det ikke blev valgt af RAF. 

Så blev luften over banen mellem for
mands- og presseteltet godt rørt om af 6 
sæt helikopterrotorer : Det almægtige heli
kopterfirma W estland viste sine diverse heli
koptere i en hvirvlende heksedans; man 
undrer sig over, hvordan piloterne kunne 
holde rede på deres indbyrdes positioner. 
Der var Belvedere (tidl. Bristol) med Napier 
Gazelle i tandem, mest anvendt til troppe
transporter ( 18 til 25 soldater) bl. a . i tro
perne; Scout, med 5/6 sæder, motor: Black
bum Nimbus Mk. 102 1050 hk, formål: 
Rekognoscering m. m., var den yngste og 
mest temperamentsfulde i helikopterdemon
strationen, den udførte fine stalled tums, 
wingover o.s. v. Westland viste videre W es
sex 1 og 2, begge udviklet af Sikorsky S. 58, 
samt Whirlwind Series 3 og Mk. 10, ud
viklede af S. 55. På den indendørs udstil
ling vistes i model SR. N2, luftpudefartøjet, 
der i sommer har bestået sin ildprøve som 
færge, den tager 56 til 76 passagerer, af
hængig af ønsket komfort m. m . 

Flåden og»Fred's Five« 

I serien af berømte kunstflyverhold, der 
så vidt erindres indledtes med de berømte 

1. De Havilland Trident trafikfly. 
2, De Havmand 125 Jet-forretningsfly, 
3, Beagle M, 218 privat- og forretningsfly. 
4, BAC ve 10 trafikfly, 
5, Westland Soout med BS Nimbus turbinemotor. 
6, Hawker P, 1127 lodretstartende Jager. 

>Skyblazers« fra USAF, bemærkes nu 
>Fred's Five«, 5 instruktører fra flådens ja
gerskole i Yeovilton i DH Sea Vixen. Dette 
hold deltog sammen med et hold på 5 Su
permarine Scimitars (736 Squadron) fra 
flådejagerskolen i Lossiemouth i smuk for
mationskunstflyvning. Også her anvendtes 
farvede røgfaner til at forhøje virkningen. 
Hertil anvendes en speciel olie, der fra en 
lille rød tank under bagbords vinge sprøjtes 
ind i udblæsningen. Flåden viste to Black
burn Buccaneer lavangrebsfly, der kan følge 
terrænet i få meters højde og derfor ube
mærket af modstanderens radar kan komme 
denne ind på livet og sætte et overraskende 
angreb ind. 

Brændstofoverførsel fra et fly til et andet 
under flyvning blev demonstreret af 2 DH 
Sea Vixens. 

Lækre Beagle-fly 

Beagle-gruppen, som havde sin debut på 
Farnborough i fjor, viste to nyheder M. 218 
og W .A. 116. M. 218 minder i linier om 
M . 206, der nåede med på opvisningen i 
fjor. 

M. 21 8, der i den engelske fagpresse er 
blevet betegnet som det mest lovende lette 
fly i 30 år, er faktisk en drøm for den pri
vate pilot. M. 218 er 4-sædet, lavvinget med 
optrækkeligt understel. Motorerne er 2 Rolls
Royce Continental 0-300 Spec. 8 på hver 
145 hk med constant-speed propeller, som 
kan fløjles. Teknisk set er M . 218 meget 
interessant, idet den bærende konstruktion 
er profileret aluminium, medens næsten 2/3 
af beklædningen er fiberglas. Resultatet er 
blevet en meget fin og glat overflade. Mange 
af reservedelene er standardbildele, hvilket 
naturligvis har en gunstig indflydelse på 
prisen. Kabinen er holdt i lækkert blåt 
skind. De to forsæder er indstillelige i læng
deretningen, bagtil sidder to passagerer i en 
sofa, hvis ryg kan drejes forover, så der 
bliver adgang til bagagerummet. Udsynet 
fra førersædet er fremragende i alle retnin
ger. Vor ven, Porteous, udtrykte stor be
gejstring for flyveegenskaberne, selv på en 
motor. Som apropos hertil skal nævnes, at 
en enmotoret udgave, Beagle 117, er under 
udvikling. Den vil efter behovet og købe
rens økonomi blive bygget i forskellige ud
gaver, fra en 3-sædet med en 100 hk motor 
og fast understel til en 4-sædet udgave med 
en 205 hk motor og optrækkeligt stel. M. 
218, der havde sin første flyvning den 19. 
august, har max. rækkevidde 1600 km, 
max. hastighed ca. 300 km/t. Pris: Ca. 
175.000 kr. 

B. 206, hvis første standard produktions
udgave fløj første gang den 12. august 62, 
har to RR-Continental 310 hk motorer, og 
den er 7-sædet. Dette lækre forretningsfly 
vil blive en alvorlig konkurrent til typer 
som Cessna 310 og Piper Aztec. 

Airedale, som blev demonstreret i Skandi
navien med et omfattende og derfor tungt 
instrumentudstyr, var udstillet i en ny ud
gave med minimum instrumentering og let
tere stole, så pladsen bagtil i sideled er ble• 
vet bedre og nyttelasten større. Terrier, der 
er blevet et ganske populært fly i flyveklub
berne, bl. a. til bugsering af svæveplan, blev 
også kun vist på jorden. 

ADP MK. 11 rekognosceringsfly udførte 
kunstflyvning i lav højde, så man rigtig 
kunne nyde det. Beagle har nu også taget 
fly med roterende vinger på sit produktions
program. En nyhed var Beagle-Wallis W. A. 

~~~-~~--~-~~-----------·-----
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116 Series 1 ensædet autogyro, udstyret 
med en 72 hk Enfield-McCullock motor. 
En luftens motorcykel var en rammende be
tegnelse for dette lille morsomme aerodyn, 
som bl. a. kan anvendes til luftfotografe
ring, landbrugsflyvning o. I. WA 116 blev 
startet på en halv snes meter, den var me
get manøvredygtig, og blev takket være no
gen vind, landet lodret. 

Hawker P. 1127 vakte opsigt 

Aura 748 (2 RR Dart) viste en ultrakort 
start, stigning i stejl højrekurve og impone
nerende højkantsving, manøvredygtigheden 
var der intet at indvende imod, men nytte
lasten må naturligvis - som det plejer at 
være tilfældet ved sådanne opvisninger -
have været minimal. Avro 748 flyver nu i 
Skyways og Aerolineas Argentinas, ligesom 
den licensbygges i Indien som afløser af 
Dakota. 

Nu var tiden endelig inde, da den med 
spænding imødesete opvisning af H awker 
P. 1127 STOL/VTOL jager skulle begynde. 
P. 1127 er udstyret med en Bristol Siddeley 
Pegasus turbofan med to koldlufts- og to 
varmluftsdyser, der drejes, så udblæsnings
retningen kan dirigeres i hældningsplanet 
fra direkte bagud til lidt foran lodret nedad. 
Herved bliver det muligt at starte P. 1127 
som et normalt jetfly med dyserne bagud
rettede. Første start blev foretaget i varia
tion STOL. Piloten gav fuld gas i stilling 
bagud, efter en kort startstrækning - ca. 
100 m - blev dyserne drejet lodret ned, og 
flyet lettede, hvorefter dyserne drejedes 
skråt bagud, så de gav kombineret fremdrift/ 
opdrift, medens farten øgedes, og bærepla
nerne kunne give aerodynamisk opdrift. Til 
slut er dyserne drejet helt bagud og giver 
så udelukkende fremdrift. Efter ganske kort 
strækning var P. 1127 akcellereret til at 
kunne trækkes op i stejl stigende højre
kurve. Manøvredygtigheden var fremragen
de. Som normal jetjager udførte den diverse 
kunstflyvningsfigurer som rulning, loop m.m. 
Den udførte hurtige forbiflyvninger i lav 
højde - kan nå Mach 1 under dykning. 
Men den deciderede STOL/VTOL flyvning 
var det, man var mest spændt på. Og man 
blev ikke skuffet. Overgangen fra flyvning 
med aerodynamisk til jetdrevet opdrift ud
førtes ved, at understellet og flaps blev fæl
det ud, dyserne drejet frem til foran lodret 
stilling, så en del af effekten anvendes til 
opbremsning, mens hovedparten sikrer op
driften. En del af udblæsningen ledes gen
nem nedadrettede dyser i næse, hale og 
plantipper, så flyet kan manøvreres, når det 
som en kolibri svæver i samme højde over 
.samme sted. Piloten fløj nu P. 1127 som en 
helikopter, steg og dalede lodret, roterede 
om sin højdeakse under stilstand, under 
bagudflyvning og andre mulige kombinatio
ner. Han landede og startede lodret. Under 
denne demonstration fløj en anden P. 1127 
forbi med noget nær største hastighed i få 
meter over banen. En effektfuld demonstra
tion af et fly, hvis /lyvehastighed kan varie
res fra O til Mach 1! P. 1127, der betegnes 
som et 1-sædet angrebsfly, kan anvendes på 
såvel pladser med startbaner som fra almin
delige små græsmarker. Som et kuriosum 
og som bevis på, at også amerikanske og 
tyske interesser ligger bag udviklingen af 
P. 1127, skal nævnes, at kokarden på vingen 
var tredelt med et felt af de tre landes na
tionalitetsbetegnelser i hvert. En overlyds
udgave P. 1154 er under udvikling. 

S lovende jettransportfly 

Som jetdrevet fortsættelse på de Hauil
lands lettere typer Doue og Heron har vi 
DH 125, der bl. a. kan minde om Jetstar 
med de to Bristol Siddeley Viper anbragt 
på hver sin side af halen. DH 125, der be
tegnes som et direktionsfly, kan flyve 800 
km/t. 

DH Trident (3 RR Spey) fulgte sin lille
bror. Trident, er verdens første 3-motorede 
jetfly - den 3. motor har luftindtaget i ha
len foran finnen. Trident, der med en 
marchhastighed på 970 km/t er verdens 
hurtigste kortdistancetrafikfly - altså en kon
kurrent til Caravelle, blev vist og fløjet of
fentligt for første gang på Farnborough. 

En af stævnets største attraktioner var 
British Aircraft Corporations (Vickers) VC 
10, der med 4 RR Conway 42 har en total 
reaktionskraft på 38.000 kg i starten, hvil
ket kvalificerer VC 10 til betegnelsen ver
dens kraftigste jettrafikfly. Motorerne er 
monteret parvis på begge sider af halepar
tiet, så man opnår et ualmindeligt effektivt 
bæreplan, der forsynet med store flaps og 
forkants-slats yder max. opdrift ved hastig
heder omkring start og landing, altså mu
liggør kortere startstrækning. Styreorganeme 
er delt op i 3 af hinanden uafhængige sy
stemer, så flyet kan manøvreres bare et af 
disse fungerer. Der er næsehjulsstyring og 
radar også i højre sæde. Der var 15 t for
søgsinstrumentation om bord, ekstra instru
menter, filmisk registrering o. a. måleinstru
menter. Man regner med, at VC 10 vil 
kunne få luftdygtighedsbevis og leveres fra 
slutningen af 1963 til BOAC, der vil få den 
indrettet til 135 passagerer i 12 standard
udgaver og 161 sæder i en større Super 
VC 10 udgave, hvoraf BOAC har bestilt 30. 
Rækkevidden med fuldlast er 6400 km, 
med over 100 passagerer 8000 km. Den er 
større end giganterne Brabazon og Princess 
flyvebåden. 

På BAC's stand var vist BAG One-Eleuen, 
der er tænkt som den logiske jetudvikling 
af Viscount 810. Den vil med 2 RR Spey, 
monteret på hver sin side af halen, kunne 
transportere 79 passagerer med en march
fart af 865 km/t på distancer over 1600 
km. BAS One-Eleven bygges i fællesskab af 
Bristol, English Electric, Hunting og Vickers. 
BAG One-Eleven ventes at kunne indlede 
flyveprøver i andet kvartal af 1963. 

Effektfuld afslutning ved RAF's 
»Tigers« og »Blue Diamonds« 

Afslutningen af flyveopvisningen stod i 
den militære flyvnings tegn: Folland viste 2 
Gnat Trainers, Hawker sin røde civilt ind
registrerede Hunter Trainer og English Elec
tric sine sidste Lightning-versioner: Mark 3 
(2 RR Avon) med bl. a. DH Red Top 
missiler, og T-5, en side ved side træner
udgave af F-3. RAF afsluttede det vellyk
kede stævne med »The Tigers« - 7 Lightning 
F-1 fra No. 74. Squadron - og »The Blue 
Diamonds< - 16 ( !) Hunter F. Mk. 6 fra 
No 92 Squadron. De udførte deres blæn
dende dygtige kunstflyvninger i stadigt æn
drede formationer vekselvis, så der hele ti
den skete noget i luftrummet over pladsen. 
Bedre kan det simpelthen ikke gøres. Man 
var ved at tabe vejret, da 4 Lightning kryd
sede hinanden over samme punkt i laveste 
højde og på kollisionskurser. Det tog kegler. 

Som lidt malurt i bægeret på beretnin
gen fra Famborough må nævnes, at den 
statistik, som SBAC offentliggjorde under 

Beagle-Wallis W A 116 autogyroen. 

stævnet, giver anledning til pessimisme. Si
den 1958 er eksportværdien af færdige fly 
og dele hertil faldet år for år fra 98 mill. 
pund til 59 mill. pund i 1961, medens kur
ven for 1962's første halvdel fortsætter sin 
nedgang til 22,4 mill. pund, svarende til 45 
mill. for hele året. Flyvemotorstatistikken 
er mere optimistisk, idet eksportværdien her 
er steget år for år - for 1961 ca. 83 mill. 
pund. Fremtiden tegner sig altså uvis for 
den engelske flyveindustri. 

'Johannes Thinesen. 

FLYGYAPNET FYLDER 50 
4 pl'imtpersoner skænkede i 1912 et 

franskbygget 1-sædet monoplan af typen 
Nieuport IV G til det svenske forsvar. Det 
blev begyndelsen til det imponerende svenske 
flyvevåben, som 1.-2. september fejrede 50-
Aret med en storstilet anlagt udstilling og 
flyveopvisning på den historiske l\Ialmslii tt
flyveplads ved Linkoping. 

Udviklingen gennem de 50 Ar var anskue
liggjort af en fin samling fly, som kan danne 
stammen til det svenske flyvemuseum, man 
må ønske virkeliggjort i den nærmeste frem
tid. Her var Nieuport IV G (1012), Alba
tross SK. 1 biplnn (1914) ,Tummelisa ol, 
1-sæd. øvelsesfly (1919), Phoenix 122 J. 
1-sæd. jager (1919), l\Ineehi-Nieuport l\f 7 
flyvebådsjager, 1-sæd. biplan (1921), Fokker 
S-6, 2-sæd. rekognosceringsbiplan (1028), 
Tiger-Schwalbe SK 10, Hawker Hart B 4, 
biplan, 2-sæd. dagbombefly (1933), Spar
mann S 1-.A. 1-sæd. lavv. øvelsesjager (1934), 
Junkers Jn-86 B -3 2-mot. bombefly (1936), 
Gloster Gladiator J-8 (1937), J-9 Republie 
EP-1 1-sæd. lavv. jager (1939), Fiat CR 42 
J 11, SAA.B B-17 dykbombefly (1941), 
SA.AB J 21 jager (1945), Flygforvaltnin
gens J 22 jager (1943), DH Vampire 
(1048), SA.AB ·J 29 (1954), Bii. Bestmann 
SK (1945), SAAB Safir SK 50 (l!J45), 
SAA.B J 32 Lansen (1056) og SAA.B J 35 
Draken. 

Lørdag d. 1. september kunne et grundigt 
planlag,t og omfattende flyveprogram gen
nemføres, medens silende regn under det 
meste af søndagen, hrnr den svenske konge 
i spidsen for en række fornemme gæster var 
tilstede, umuliggjorde det meste af flyvepro
grammet. 

Man opnl'lede dog at se veteranfly som 
Nieuport, Tummelisa og Fokker S-6 i luften 
pl'l en gnng sammen med moderne fly som 
B-17, J-20 og J-35. Det var en oplevelse, 
som de ca. et halvt hundrede tusinde til
skuere, der trods vejret var mødt op, sent 
vil glemme. Johs. Th. 
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Cess110 Skgløne & 310 G 

L __ 
Cenna Skylane set skri'lt bagfra, si'l man tydeligt aer bagruden for enden af den meget rummelige kabine, 

UNDER en rundtur til Odense og Anholt 
på en af vore få mere sommerlige dage 

havde vi lejlighed til at stifte bekendtskab 
med de to .nyeste Cessna-typer med OY på 
vingen - Skylane og 3 lOG. 

Skylane er luksus-udgaven af 182 og den 
trediedyreste af de enmotorede typer (pris 
146.600 kr. med omfattende standardud
styr), og den er forsynet med den 230 hk 
Continental 0-470-R motor med constant
speed propel, der giver den en største rejse
hastighed på 260 km/t. Med denne fart og 
normale tanke er rækkevidden 1120 km i 
6.500 fod, mens den ved økonomisk rejse
fart på 195 km/t og ekstratank når op på 
1950 km i 10.000 fod (uden reserver). 

Fuldvægten er 1270 kg, og ved denne 
vægt bruger den til 15 m en startdistance 
på 368 m og lander på 412 m. 

Når man efterhånden har stiftet bekendt
skab med næsten hele Cessna-serien, er man 
straks fortrolig med Skylane. De firesædede 
Cessna-fly udmærker sig ved en særdeles 
stor og rummelig kabine, men på 1962-mo
dellerne af 182 og Skylane (samt 210) har 
man gjort kabinen endnu større, både ved 
at gøre den 10 cm bredere og ved at gøre 
gulvet fladt og frit, så man kan skifte plads 
undervejs, hvis man har lyst. 

Dette er opnået ved at flytte højderors
trim og benzinhane m. m. frem på en lodret 
konsol midt under instrumentbrættet, og 
ved at indføre elektrisk flapbetjening. løv
rigt er instrumentbrættet m. m. nydeligt og 
overskueligt indrettet, og der er lagt vægt 
på at mindske muligheden for fejlgreb af 
betjeningshåndtagene i midten. 

Disse består fra venstre af en firkantet 
knap til karburatorvarme ( der er for resten 
også karburator-termometer til ekstra kon
trol), gashåndtag, propelhåndtag, rødt høj
degashåndtag med sikkerhedslås samt et 
fladt (flapformet) flaphåndtag. 

En tur til Anholt 

hed, og under stigning til efterhånden 6.500 
fod fløj vi via Samso og Djursland til An
holt, hvor vi efter en runde omkring øen 
landede ca. 55 minutter senere. Landingen 
i sidevind på den lidt ujævne bane i læ af 
bakkerne på Anholts vestside kunne have 
været smukkere, men det effektive under
stel jævnede diskret hoppet ud, uden at det 
var nødvendigt at hjælpe med lidt motor. 

Ligesom de andre større Cessna'er ligger 
Skylane yderst støt i luften, og med højde
og siderorstrim indstillet går flyvningen som 
en leg. I det fine vejr var navigationen intet 
problem, men grosserer Fahrner, der over
vågede mig fra højre sæde, lod rutinemæs
sigt både ADF og VOR være i funktion. 

Samtidig med at kabinen er blevet gjort 
større, har man som bekendt fået indført 
bagruder i 182 og 210 i 1962-modellerne, 
hvilket Cessna's drevne reklamefolk for-

kyndte med trompetfanfarer som >360° 
OmniVision introducing the cabin vith 360° 
see-around visibility.< 

Nå, en gammel KZ VII eller Auster
pilot lader sig nu ikke imponere, og i det 
hele taget er vi fra europæiske typer bedre 
vant med hensyn til udsyn. 

Men det er en forbedring, selv om man 
fra førersædet kun får en smal stribe udsyn 
bagud. Man kan se evt. trafik på en start
bane bag sig, men må ty til bagsædepassa
gererne for at høre, om f. eks. et fly kom
mer ned mod banen for at lande. 

Man ser stadig fint frem og ned og kan 
i sving se tilstrækkeligt ved at læne sig frem 
- og så giver >Cessna's eksklusive højstabile 
vinge og helmetals-kabinetag en paraply's 
beskyttelse for vejret og stærkt lys oppe
fra« som brochuren siger. Og bedre mulig
hed for lyddæmpning, kan man vel med 
rette tilføje. Sådan er der fordele og ulemper 
ved alting. 

Høj- og Iavvlngede fly 

Den højt anbragte vinge har en masse 
ubestridelige fordele, som Cessna-folkene 
også slår på. Der står med fede bogstaver 
i den lækre brochure: >There's no such 
thing as a low-wing hird.« 

Men er der ikke lavvingede fugle, så er 
der en lavvinget Cessna, nemlig den to
motors Cessna 310, som vi gav et udførligt 
indtryk af i august ifjor. 

Det var af 1961-modellen 310F, mens 
Transair's OY-TRA, som vi fløj fra Kastrup 
til Odense og fra Anholt til Kastrup i, er 
den nye 310G, som 62-modellen betegnes. 

Den udmærker sig ved en lille smule 
lavere pris - 443.700 kr. mod 460.200 kr. 
- og ved forskellige detaljforbedringer. Ud
adtil tydeligst er den lidt højere anbringel
se af tiptankene - kaldet Htabilitip wings<. 
Det giver virkning som lidt mere v-forrn 
eller >ører<, som modelflyverne siger, og 
det skal mærkbart have forbedret stabilite
ten såvel under ligeudflyvning som i skarpe 
sving, der kan foretages med sideroret alene. 

Starten fra Odense lufthavn med 3 voks
ne, 1 barn, godt med bagage samt brændstof 
voldte selv i let sidevind ingen vanskelig- I forgrunden den nye Ceasna 411, bagved den ligeledes tomotorede Ce11na 310G, 
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SlOG kan nu tage 6 personer 

!øvrigt har man indført en nyhed, der 
ikke fandtes ved præsentationen af årets 
model: man har gjort den ellers 5-sædede 
type til 6-sædet. Det er gjort ved at ud
nytte den plads i højre bageste side af ka
binen, der ellers er bagagerum, og det be
tyder naturligvis, at man ikke med seks per
soner ombord kan medføre nogen videre 
bagage (vi havde nu adskilligt med til 
Odense, men så må man have det på skødet 
eller mellem sig). 

Men det gør naturligvis flyet betydeligt 
mere elastisk i anvendeligheden. Man kan 
være seks til kortere og hurtigere rejser, 
hvor bagage er underordnet, og man kan 
være færre med mere bagage, hvis man 
skal langt. 

Kabinen er lidt smallere bagude, men 
der kan udmærket sidde to voksne, omend 
mere fyldige personer formentlig vil fore-
trække de øvrige pladser. 

Med de anførte forbedringer er 310'en 
blevet et endnu mere effektivt forretnings
fly. Med et omfattende radio- og naviga
tionsudstyr som på TRA - inklusive auto
pilot, der næsten er en nødvendighed for 
enmandsbetjent IFR-flyvning - er det en 
airliner-en-miniature. Den kan bruge små 
pladser som Anholt uden spor besvær - og 
den kan skynde sig. Hvilken revolution for 
et samfund som Anholts, der ellers var 
mange timers sørejse fra omverdenen. Hjem
turen til Kastrup tog 28 minutter! 

Større Cessna prøvefløjet 

Den 18. juli blev en storebror til 310 og 
320 Skyknight prøvefløjet. Den hedder 
Cessna 411 og ses på hosstående billede. 
Med 411 udvider Cessna sit i forvejen om
fattende område. Nærmere detaljer vil først 
senere blive offentliggjort. 

Cessna har iøvrigt også oplyst, at man 
til 310 og Skyknight i 1963 kan levere en 
ny og forbedret autopilot, kaldet Nav-O
Matic 800. Det er en autopilot, der virker 
om alle tre akser og automatisk kompense
rer for ændringer i fart, højde, vægt og 
vindstød. Den kommer til at koste 7 .900 
dollars installeret. 

Den 14. september blev Cessna 320A 
eller 1963-modellen af Skyknight præsente
ret af A/S Commertas. Cessna har for en 
gangs skyld vist en af næste års modeller 
udenfor USA, før amerikanerne får den at 
se, og N3004R har i august og september 
været på en omfattende tur i Afrika og 
Europa. 

Skyknight er udviklet af 310, som den 
udadtil ligner til forveksling, især efter at 
63-modellen også har fået tiptanke. Hoved
forskellen er motorerne, der er 260 hk Con
tinental TSIO-470-B, forsynet med kom
pressorer drevet al udstødsturbiner. De be
varer deres ydelse op til 16.000 fod og gør 
flyet egnet til at anvende højt beliggende 
og varme flyvepladser. Den kan med fuld 
last flyve over alperne på en motor. 

Til sidst skal det fortælles, at en ameri
kansk dreng på sin 16-års fødselsdag for ny
lig udførte sin første soloflyvning efter at 
have nået den krævede alder. Det skete på 
en - Skyknight ! Og turen var en 1000 km 
leveringsflyvning fra fabrikken hjem til far, 
der er Cessna-forhandler, og hos hvem han 
i forvejen har fløjet 400 timers skoleflyv-
ning, P. W, 

LEGO's flyveplads ved Billund indviet! 
AT forretningsflyvningen går pænt frem

ad her i landet, ses bl. a. af det sti
gende antal firmaer, der køber eget fly. 
Blandt de nyeste er A/S Lego System i Bil
lund, hvis egne piloter har fløjet en Piper 
Aztec B hjem fra USA, og som den 10. 
september officielt indviede sin egen flyve
plads umiddelbart NØ for Billund eller kun 
ca. 6 km NW for flyvestation Vandel. 

For kun godt et år siden lå jeg under 
DM i svæveflyvning i lav højde og ledte 
efter landingsplads. Der var selvfølgelig mar
ker nok, men ingen fristede, så jeg kæmpede 
videre og fik mig slæbt hjem til Vandel. 
Havde den fine 990 X 50 m græsbane, som 
nu er der, været til rådighed, havde man 
måske ladet sig friste til at bruge den. 

Græsbanen er usædvanlig jævn og tyde
ligt markeret af begrænsningsmærker, der 
viser sig at være Lego-klodser i kæmpefor
mat! En rullebane fører videre til hangaren 
lige udenfor byen, og det er endda planen 
at føre rullebanen næsten helt ind til fa
brikken. 

Hangaren er 30 X 15 m (portåbning 
15 X 4 m) med kontorer og værkstedsrum 
bagtil. Den ene endevæg smykkes af et 
kæmpeluftbillede af Billund med flyveplad
sen, den anden af afstande og Aztec-flyve
tider til Europas storbyer. 

En halv snes større og mindre fly kom i 
tæt rækkefølge til indvielsen kl. 14, mens 
fem AOP-fly fra naboerne i Vandel smed 
hilsner ned med små faldskærme. 

Legos adm. direktør Godtfred Kirk Chri
stiansen og frue tog imod, og efter at sogne
rådsformand Hans "Jensen havde klippet den 
røde snor over, kørte Aztec'en ført af H. E. 
Christensen ind på platformen. 

»Enhver industriby bør ha.ve en sA. cen
tralt beliggende flyveplads som muligt -« 

I sin åbningstale takkede direktør Kirk 
Christiansen bl. a. Ingolf Nielsen, Sønder
borg, der havde sat dem igang med flyv
ningen, og major Simonsen, FSN Vandel, 
for råd og dåd. 

Lego eksporterer mere end 90 pct. af sin 
produktion af legetøj, har licensfabrikker 
i England, USA og Canada, salgsorganisa
tioner i 18 lande og derigennem forbindelse 
med 20.000 forretninger i Europa og snart 
lige så mange i USA. 

Det er meningen i stor udstrækning at 
hente indkøbschefer i stormagasiner på be
søg i Billund, ligesom flyvningen gør det 
muligt for medarbejderne at foretage langt 
hurtigere rejser end ellers. 

Fællesmarkeqet vil stille nye store krav, 
og man havde faktisk overvejet at flytte ho
vedadministrationen over i nærheden af Ka
strup, men valgte i stedet at starte egen 
flyvning. 

> Vi tror på, at flyvningen - fornuftigt 
anvendt og lagt op i et forsvarligt sikker
hedsmæssigt plan - i stigende grad vil være 
et nødvendigt og nyttigt led i løsningen af 
fremtidens opgaver. Også inden for luft
fragt, mener vi, at denne flyveplads vil få 
betydning.« 

Direktør Kirk Christiansen fortsatte: 
>Når vi har inviteret repræsentanter for 

Grindsted, Vejle og Kolding hertil idag, 
er det, fordi vi gerne vil tilbyde disse byers 
virksomheder at benytte pladsen her. Det 
må dog ikke af holde dem fra at bygge deres 

Dlrektflr Klrk Christiansen og flyveleder H. E. Chrl• 
stansen ved afatandakortet i den nye hangar. 

egen flyueplads, da ui mener, at enhuer in
dustriby bor haue en sådan så centralt be
liggende som muligt.« 

Sognerådsformand Hans Jensen takkede, 
fordi flyvepladsen også er til disposition for 
by, sogn og egn og udbragte et leve for di
rektøren og for Lego. 

Bagefter var der lejlighed til i System
hallen ved fabrikken at se en udstilling 
>Sådan tænker vi os Billund«. Byen, der 
har ca. 1000 indbyggere i øjeblikket, er i 
rivende udvikling. Fabrikken beskæftiger ca. 
700 personer, men man tilstræber også at 
få anden industri dertil, og oprettelsen af 
flyvepladsen har medført, at flere industrier 
og forretninger har meldt sig som inter
esserede. 

Blandt de mange gæster var også kroejer 
Chr. Østergård fra den anden naboflyve
plads, Filskov, kun en halv snes km længere 
mod nordvest. Det er kun et år siden, denne 
plads blev indviet, men den er - til et helt 
andet formål - blevet en sådan succes, at 
det er tanken at søge den anerkendt til brug 
for taxaflyvning etc. Kroen er villig til at 
lade foretage de fornødne udvidelser, men 
havde ligesom adskillige andre ikke fået 
svar fra luftfartsdirektoratet. Som bekendt 
venter KDA siden november på udkast til 
en BL med mere permanente krav til de 
mindre flyvepladser, som med den store 
interesse for sådanne pladser er højaktuelle 
nu. 

Lego ville ikke alene have flyvepladsen 
lige op til fabrikken, men man har heller 
ikke tid til tidsrøvende mellemlandinger for 
told. 

På et tidspunkt, hvor flere af vore offent
lige flyvepladser, f. eks. ved Århus, stadig 
ikke er toldflyvepladser (KDA har henstil
let til ministeriet for offentlige arbejder, at 
alle offentlige pladser bliver toldflyveplad
ser), har Lego fået en sådan aftale med 
toldvæsenet, at man kan gå direkte fra og 
til udlandet fra Billund. 

Det er iøvrigt planen at installere belys
ning og radio på pladsen i nær fremtid, og 
også navigationshjælpemidler overvejes. 

P.W. 
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To vellykkede høstkonkurrencer for linestyrede 
og to radiostyringskonkurrencer 

Der var en hel del lighedspunkter mellem 
årets linestyrede høstkonkurrencer på begge 
sider af Storebælt: Begge steder holdtes 
konkurrencerne så langt sydpå som det var 
muligt - i Maribo og Haderslev. Begge ste
der havde man lånt en træomkranset fod
boldbane til flyveplads, hvilket begge steder 
blev udnyttet til a,t indbyde publikum mod 
entre, som ialt indbragte et par hundrede 
kroner. To rådsmedlemmer var konkurrence
ledere - Finn Mortensen. og Kaj Hansen -
og begge steder var der 21 deltagere. Kaffe. 
bordene efter konkurrencerne har formentlig 
også været lige gode. 

Maribo 

Det mest bemærkelsesværdige ved 1. og 2. 
distrikts konkurrence var, at en kvindelig 
modelflyver, fru Ase Yvan - iøvrigt med 
fru Albert Sven.ss01i som hjælper - vandt 
begyndernes kunstflyvningsklasse efter hård 
kamp med Kjeld Frimand Jensen. Da Åse 
omtrent samtidig har taget O-diplom, er der 
ingen tvivl om, at hun for eftertiden starter 
i expertklassen. To af experterne fløj AMA
program. Eilif Madsen vandt med en U-2 
foran Albert Sven.sson. Hastighed bød ikke 
på de store resultater før Svend Nielsen, 
Vordingborg, lidt forsinket dukkede op og 
fløj 159,3 km/t med efterfølgeren til sin vel
kendte "Kvik-Op". 

Der var 6 deltagere i holdkapflyvning, 
som alle fik lejlighed til at flyve to ind
ledende runder, hvorefter Werner Siggdrd/ 
Eilif Madsen, Per Hasling/Kjeld Frimand 
og Kjeld Petersen/Knud Mortensen. kvalifi
cerede sig til finalen, hvor de placerede sig 
i ovennævnte rækkefølge med tiderne 5.29.0, 
5.45.5 og 6.15.4. Det skal nævnes, at Wer
ner Siggaard i en indledende runde var nede 
på 4.59.8, og det er vist første gang en dansk 
modelflyver har været under 5 minutter. 

Haderslev 

Om stævnet vest for Storebælt beretter 
Kaj Hansen: 

Der startedes med G-ekspert og G-begyn
der samtidig, med hver sit dobbelte dom-

mersæt, hvorved man faktisk halverede tiden 
for kunstflyvningens vedkommende, sådan at 
man nåede 2 perioder inden middag; det var 
også en nødvendighed, idet man forud havde 
bestemt at flyve 3 gange standardprogram 
plus 1 gang AMA. Man kunne på denne 
måde overholde KDA's regel om gennem
flyvning af programmet uden mellemlanding. 

Der vistes iøvrigt i alle tre flyvninger 
fin, behersket blæsevejrsudførelse både i 
ekspert- og begynderklassen. 

Specielt mil fremhæves de to vindere i 
gruppe G, idet Poul Fjo1·d Nielsen fra Nr. 
Nebel (forrige års D.l\L ~-inder i begynder
klassen) i ekspert G. viste mange fine detal
jer under de 3 flyvninger med sin Thunder
bird. I særlig grad mll fremhæves den sidste 
del af hans program, hvor de høje øvelser 
forekommer, idet den unge mand her viste ro 
og beherskelse pil trods af blæsevejret. Tilsy
neladende er hnn i besiddelse af stlllnerver, 
eller ogsll har han slet ingen. I hvert fald 
mll man bøje sig for den kendsgerning, at han 
følger sin succes fra D.l\I. 1961 op. 

I begynderkunstflyvning vandt en helt ny 
mand, Leif Eskildsen fra Grindsted, medlem 
af 612 Vestenvinden, Esbjerg, en fortjent sejr 
med tre fuldgjortc gennemflyvninger af 
K.D.A.s standardprogram. En Kip forsynet 
med Veco 19 skaffede ham førstepladsen. 

Det var iøvrigt bemærkelsesværdigt at se, 
at Kip også kan flyve langsomt, idet Leif 
Eskildsen trimmede sin motor til at gll 4,takt 
gennem det meste af programmet, således at 
han fik større mulighed for at korrigere un
der flyvningen. 

I hastighed var der de sædvanlige startbe
sværligheder, og hnstighederne ikke særlig 
overvældende. Bedst vnr Ole Ohristiansen, 
Hobro, med 148 km/time. 

I holdkapflyvning var tilmeldt 3 maskiner, 
men kun to mødte op, sil den dyst kunne 
vel ikke byde pil de store spændinger, skulle 
man da tro, men dels var den ene deltager 
IIans L. Okristensen fra Ålborg og dels blev 
der budt pil yderligere dramatik i form af to 
veludførte pdflyvninger af modstanderens 
mekaniker, sllledes at Arno Jensen fra Århus 
i første runde mlltte se sig korporlig ned
kæmpet af Hans L. Christensens model, og 
da der hermed var llbnet mulighed for dis-

A88 Yvan ved at starte aln motor, mena fru Albert Bvennon hjælper til, 
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kussion, kan man jo tænke sig til resten. 2. 
runde foregik dog under væbnet neutralitet, 
og Hans L. sejrede med tiden 7,32 mod Arne 
Jensens 8,13. 

Stævnet sluttede med et frivilligt forsøg pll 
kampflyvning, men de stridende parter måtte 
snart se sig nedkæmpet nf vejrguderne, og 
kampen endte i det sædvanlige balsngilde. 

At kampflyvning kunne være en fin kon
kurrencesport, er hævet over enhver tvivl, 
men sll mil sagen gribes rigtigt an, og det 
er den ikke blevet herhjemme endnu, 

* 
England vandt VM i radiostyring 

Værtslandet England var så ubeskeden at 
vinde holdkonkurrencen i det radiostyrede 
VM, der afholdtes i dagene 17., 18. og 10. 
august på RAF-basen Kenley. Nr. 2 og 3 
blev U.S.A. og Tyskland. 

Individuelt vandt Toni Brett, U.S.A., med 
en Nll\IBUS, foran Harry Brooks, England, 
med REBEL og Chris Olsen, ligeledes Eng
land med UPROAR. !øvrigt var konkurren
cen meget hllrd, og forskellen pll de ti bedste 
var meget lille. 

Der var 34 deltngere fra 13 nationer. Rus
land var det eneste østland, og dets to del
tagere blev placeret som nr. 28 og 20. Een 
nordmand deltog - og blev nummer sidst, 
mens Sverige havde fuldt hold og klarede 
sig godt med Eliasson som nr. 15 og Dilot 
som nr. 18. 

Allerede i 1963 holdes radiostyret VM 
igen for at komme ind i rytmen med de 
øvrige Vl\I, og det menes, at 1003-konkur
rencen vil finde sted i Belgien, hvor man 
har planer om at kombinere stævnet med et 
"ankomst-rally" pll den mllde, at deltngerne 
flyver modellerne det sidste stykke af rejsen 
langs motorvejen til Knocke. Oml, 

Hård konkurrence i flerkanalsklassen 
ved Sydsjællands Cup for radiostyrede 
modeller. 

Ved Sydsjællands Cup oplevede man -
vistnok for første gang herhjemme - nt der 
var flere deltngere i K3 end i Kl, nemlig 0 
mod 5. Og da vinden var ret frisk, blev det 
ogsll flerkanalsmodellerne, som fuldstændigt 
dominerede konkurrencen, som fandt sted pll 
en privat flyveplads tæt ved Næstved den 
2. september. 

Rolf Dilot fra Lund og Jens Peter Jen,
sen fra Københavns Fjernstyringsklub, som 
begge fløj ORION, kæmpede drabeligt om 
førstepladsen, som Dilot si u tteligt løb af 
med efter have gennemført programmet 100 
pct. Nr. 3 blev Jan IIacklie, og de to jydske 
deltagere Jens Jørgensen og Bengt Hoosen, 
Silkeborg, besatte 4. og 5. pladserne. 

Kl var den rene ynk, idet ingen af del
tagerne formllede at udføre noget, der blot 
mindede om de foreskrevne mnnovrer. Vi 
skal forskllne dem for at nævne nnvne. 

Konkurrencen blev ledet af rlldets radio
styringsmedlem, Finn Morten.sen , som myn
digt gennemførte den deponering af senderne, 
som er en absolut nødvendighed ved en ra
diostyringskonkurrence af denne størrelses-
orden. M. 

* 
»Gør det selv« 

l\IB-bladenes bestemmelser om, at man 
kun mll deltage i konkurrencer med egen
hændigt byggede modeller gælder også for 
radiostyrede modeller. Det er i og for sig 
udmærket, at man fllr eller køber en gen
nemprøvet og indfløjet model af "en af kn
nonerne", nllr man skal lære at flyve radio
styring. Men skal man til konkurrence, sll 
mll man altsll selv have fat i løvsaven, hvis· 
man da ikke foretrækker at udnytte reglen 
om at tilmelde sig sammen med modellens 
ophavsmand som et hold. 
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500 km trekantrekord oprettes 

Pli. sit mode i juni drøftedes FAI's svæve
flyvekommission en lang række forslag til 
ændringer i diplom- og rekordreglerne. l\Ian 
vedtog imidlertid at ophæve en gammel re
kord, for hver gang en ny blev indført, så
ledes at svæveflyvningen undgik at få et 
uoverskueligt stort antal rekorder som mange 
andre sportsgrene har det. 

l\Ian vedtog derefter fra 1. januar 1963 
at oprette en hastighedsrekord over 500 km 
trekant, men til gengæld at stoppe 200 km 
trekant-rekorderne. De bestil.ende rekorder 
medtages dog pli. listerne i 3 år. 

Fra adskillige lande, deriblandt Danmark, 
forelå der forslug om, at det ikke skulle 
være nødvendigt at lande pli. et mål for at 
få en mll.lflyvning godkendt, men at man 
skulle kunne flyve videre, blot man kunne 
bevise at have været der. Disse forslag blev 
imidlertid ikke afgjort, men udsat til nøjere 
korutrolforslag er udarbejdet, hvilket blev 
overdraget Polen og Vesttyskland. 
. Et engelsk forslag om at nedsætte kravet 
om, at mindste side i en trekant skal være 
28 % af den samlede distance, til 26 % blev 
forkastet, idet man mener at trekanten så 
for meget nærmer sig ud-og-hjem-flyvning, 
der - oplyses der overraskende i referrutet 
- aldrig har været godkendt ved diplomer. 
Af same grund skal også den brudte linie 
op til revision, da den for let kan udnyttes 
til en "forklædt" ud-og-hjem-flyvning. 

Det finske svævefly Vasama over de tusind spars land, Trods uheldet under NM venter finnerne elg 
atadig meget af denne type i •tandardklassen, 

Det vedtoges fra 1. januar 1964 at sætte 
distaneekravet til sølv-diplom op til 100 km 
og ved næste møde i november at drøfte 
yderligere ændringer. 

Man forkastede forslag om flere diamanter 
end de tre, men vil dog i november drøfte 
nogle yderligere forslag herom. 

Et kanadisk forslag om, at det ved di
plomer ikke skulle være nødvendigt forud 
at angive vendepunkter, blev forkastet. 

Favorit - nyt østtysk standardsvævefly 
Fra VEB Flugzeugwerft, Betriebsteil Lom

matzsch, som den østtyske svæveflyfabrik nu 
hedder, kommer der meddelelse om et nyt 
svævefly, kaldet Lom 61 Favorit, der synes 
at byde pli. de hidtil højeste præstationer i 
standardklassen med et bedste glidetui pli. 38 
ved 90 km/t, mens mindste synkehastighed 
ligger pli. 60 cm/sek. ved 76 km/t. Den synker 
1 m/sek. ved 122 og 2 m/sek. ved 155 km/t. 

Flyet er bygget i en moderne blandet kon
struktion med metalbjælke og bil.de krop og 
vinge i en bicellekonstruktion af krydsfiners
skaller, formentlig støttet af celler af papir, 
som vi i sin tid så det pli. fabrikken. 

Prototypen fløj første gang den 30. april 
i 11.r og har siden fløjet 124 timer, hvorunder 
den østtyske pilot .A.. Da1tmami to gange har 
gennemført en 500 km trekant, dels hjemme, 
dels i Polen. 

Ligesom Libelle-serien fandtes i flere stør
relser og udgaver (der er iøvrigt nn bygget 
21 Libelle-Laminar), skal Farnrit også kun-

ne forsynes med forskellige vinger, oplyser 
hr. W egerich, der i sin tid holdt foredrag i 
Danmark om de tidligere typer fra fabrikken. 

Sidste må.ned for flyvedags
konkurrencerne 

Årets sidste 300 km flyvning var sikkert 
den, som Ole Didriksen udførte den 31.august 
pli. banen Alborg-Hadsten-Troldhede-Sønder
borg, 306 km som mll.lflyvning, der forte 
ham op pli. andenpladsen i den individuelle 
distanceklasse med 1231 points efter Sejstrup 
med 1371 og foran Bent S. Sørensen, som 
efter en ikke gennemført 300 km trekant den 
14. august har 1172 points, og foran P. V. 
Franzen, der den 20. august forbedrede til 
1008 under forsøg pli. en ud-og-hjem til Her
ning. 

Det berører ikke toppen af holdkonkurren
cen, hvor Aviator uantastet fører, fulgt af 
Midtjysk. Men FSN Ålborg fik forbedret sin 
stilling til 1675 p og Vestjysk til 951. 

FSN Ålborg fører uændret i hastighed, 
men Karup er trængt op på andenpladsen 
med 500 p., mens Avia,tor trods forbedring 
til 490 måtte ned på trediepladsen. 

I varighed er der ingen ændring i toppen, 
men Odense har med 27.19 arbejdet sig op pli. 
femtepladsen, København har forbedret til 
24.04 og Værløse til 22.21. 

Selv om august slll.edes var god, og der 
også var pren termik i første halvdel af sep
tember, blev der ikke fuldført flere end de 
27 sølvdiplomer, vi meldte om i sidste num
mer. 

Lom 61 Favorit - det nye østtyske standardsvævefly med glidetal 38, der ilr har udfprt 600 km 
trekantflyvninger, 

S-teorikursus l København l efteråret 

Polyteknisk Flyvegruppe, der traditionelt 
plejer at holde svæveflyve-teorikursus om for
året for svæveflyvere i hovedstadsområdet, 
vil denne vinter se at få det overstil.et om 
efteråret. 

Det er planlagt til at begynde ,tirsdag den 
30. oktober og slutte med den skriftlige prø
ve tirsdag den 11. december. 

Interesserede bedes skriftligt henvende sig 
til PFG, Øster Voldgade 10, København K 
- så hurtigt som muligt. 

Nyt fra svæveflyveklubberne 
Svævethy har holdt dll.b og indvielse af 

materiellet den 18/8 og er i fuld gang med 
skolingen. Spillet er blevet forsynet med en 
165 hk motor med powerdrive. Man har lavet 
en smuk brochure efter Als-mønster og ud
sender klubmeddelelser. Næste punkt bliver 
teorikursus. 

Vejle har solgt resterne af sin Mucha 
Standard og i stedet bestilt en ny Scheibe 
Standard til levering i begyndelsen af 1963. 

Vestjysk har solgt sin Grunau Baby III 
til Østjysk og pli.tænker også at sælge sin 
gamle Baby for derpå at anskaffe et nyere 
ensædet fly. 

Vestjysk havde ved udgangen af juli pas
seret 1600 starter, heraf 1000 pli. klubbens 
gamle Baby. En K-8-demonstration pli. luft
havnen har skærpet appetitten pli. at få 
noget nyt. 

Østjysk Svæveflyveklub er nu officie1t til
sluttet KDA med Henning Yde som formand 
og Herman Knii Jensen som instruktør . 

.J.rh,11,s har solgt din navnkundige Baby 
"LIi.vise" til sit medlem Kurt Petersen og 
i stedet købt Baby'en OY-AXL. 

Kølvrd, har fil.et et nyt fly, idet Spatz'en 
AXY er overtaget af to af klubbens med
lemmer. 

Skrydstrup havde et grimt havari under 
træning til jubilæumsopvisningen, idet bag
kant og store dele af overfladebeklædningen 
blev suget af Qlympia'en under et dyk. Det 
lykkedes dog "Dragos" at fortsætte på plan
tipperne og renomeet og foretage en landing 
i en kornmark. 

Værløse-svæveflyverne har nu også sluttet 
sig sammen i en klub med Leif Fuglsang 
Pedersen som formand. 
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HJERTESUK FRA BORNHOLM 
Fra formanden for Bornholms Flyveklub, der dyrker bdde motor
og svæveflyvning i Rønne lufthavn, læge A. Christiansen, 
har vi modtaget følgende indlæg som reaktion pd vor redak
tionelle artikel i august om motorflyverådets forhandlinger 
med luftjartsdirektoratet: 

LUFTFARTSDIREKTORATETS svar 
forekommer mig at være en hån mod 

motorflyverådet. Direktoratet burde være 
pligtigt til at forhandle med et sagkyndigt 
organ som motorflyverådet i stedet for, at 
privatflyverne er underkastet direktoratets 
nåde: om man i det hele taget vil høre på, 
hvad der bliver sagt, om man har lyst til at 
fremkomme med et svar, og hvor lang tid 
efter det behager at afgive et sådant (i 
dette tilfælde 51/2 måned). 

Dertil bør svaret være ordentligt gen
nemtænkt, så det virkeligt er et ordentligt 
svar. - Der er f. eks. ingen, der spørger, om 
havnenes åbningstider »tillader«, for det er 
ikke åbningstiderne, der »tillader« dit eller 
dat. Det er derimod mennesker, der fast
sætter åbningstiderne, og det er disse åb
ningstider, der ønskedes ændret, men det er 
der ikke kommet svar på. Direktoratets kon
klusion er ligefrem til at smile af (for 
dem, det ikke går ud over), idet der, med 
lidt andre ord står: da der flyves VFR uden 
begrænsning i Odense og Ålborg, kan klub
bens ønske ikke efterkommes i Rønne og 
Esbjerg!! Jeg vil tro, at der kan udfærdiges 
noget lidt mere logisk i sådan en stor insti
tution! 

Man skulle mene, at det er de statsdrevne 
lufthavnes opgave at betjene såvel offentlig 
som privat lufttrafik efter bedste evne og 
da slet ikke lægge den hindringer i vejen. 
Det er utroligt, at det kan tillades i det 
hele taget at kalde en lufthavn for »lukket«, 
så længe der er brugelige startbaner på ste
det. At det antagelig er en dundrende under
skudsforretning at drive de mindre luft
havne, berettiger efter min mening ikke til, 
at man kalder lufthavne for »lukkede«, så
snart den offentlige trafik er overstået. At 
den private trafik ikke betaler tilnærmelses
vis så store beløb til havnene som SAS, 
skulle ikke berettige til at lukke havnene for 
private, såsnart SAS er startet, for hvorfra 
kommer de store penge til havnene fra SAS? 
Når SAS får milliontilskud fra staten, kan 
man ligeså godt påstå, at det er landings
afgifterne, der bliver betalt gennem skatter, 
og det vil sige fra vore private lommer, en
ten vi så flyver med SAS eller ej. Vi har 
altså betalt, endda tvungent; så må vi også 
forlange ligestilling med den offentlige tra
fik! 

Når SAS i sin sommerplan til Rønne har 
aftenture, så holder man lufthavnen »åben«, 
om det så er til kl. 23 DNT. Men står der 
en flok motor- eller svæveflyvere, som gerne 
vil flyve - også når der ikke er offentlig tra
fik - ja, så »lukker« man, selvom det så er 
længe for solnedgang. Man horer ofte, at 
det er ganske uvæsentligt at lave en ord
ning for de få gange, der er brug for det. 
Men det er da ganske logisk, at påtænkte 
flyvninger opgives, når man ved, at man 
risikerer »bøder«. Man må dog huske på, at 
de ikke-erhvervsflyvende har andet arbejde 
at passe, og at det mange gange netop hen 
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under aften, at de kan få et ledigt øjeblik 
at flyve i, eller få brug for at flyve. 

Det er en meget væsentlig afkortning af 
flyvetiden, man kan komme ud for, når der 
»lukkes« længe inden solnedgang, så at man 
må slutte endnu tidligere, for at nå at stille 
materiellet på plads. Hvor megen tid, der i 
uheldigste tilfælde kan gå med det, ved en
hver svæveflyver; og den tid må man også 
tage hensyn til for ikke at risikere at komme 
et minut for sent ud af pladsen og risikere 
en såkaldt »åbning« til 60 kr., eller for at 
få at vide, at det er af nåde, at man ikke 
»denne gang« bliver straffet! Det byder 
man privatflyvning!! 

Problemet kan klares ganske enkelt 
Der udfoldes en mægtig aktivitet i luft

havnen af et stort antal mennesker i den 
korte tid, der er offentlig trafik på pladsen. 
Den private trafik kræver under VFR-for
hold ingen. Luftfartsdirektoratet skylder os 
stadig en fornuftig forklaring på, hvorfor 
ikke det af staten ansatte personel kan gå 
hjem, når der skal spares, og derefter lade 
privat flyvning finde sted uforstyrret som på 
private flyvepladser eller marker, blot der 
er en telefon til rådighed. Er man bange for, 
at privatflyverne vil lave sabotage eller ty
verier? Den slags mennesker plejer ikke at 
lade sig hindre af, at der er »lukket«! Luk
ker man Danmarks landeveje om natten, for
di der findes mennesker med mani for at 
ødelægge vejskilte? Eller er man bange for, 
at privatflyvere ikke vil stå ved, hvad de 
har gjort, hvis de skulle være uheldige at 
vælte en paddehat eller lave større ulykker? 

Det forekommer mig fuldstændig kine
sisk, at man ikke kan finde en så simpel 
løsning som at lade de mennesker, der nor
malt færdes på flyvepladserne, få tilladelse 
til også at være der, når der er »lukket«, 
d.v.s. når betjeningen er gået hjem. Ansæt 
Danmarks flyveinstruktorer under luftfarts
direktoratet med O kr. i Ion, så er der kom
petente folk fra direktoratet på pladsen, og 
jeg tror ikke deres ansvarsfølelse er ringere 
end andres! Så behover der ikke være tale 
om »overarbejdspenge« til den mand, der 
holder havnen »åben«. 

Hvornår bør lysene tændes? 
Angående tænding af landingslys er det 

da ganske klart, at der kun flyves få gange 
i VFR-tid efter solnedgang, man bliver da 
klog af skade! At det er :i>havnene, der fin
der det påkrævet«, er en omskrivning for, 
at det er den vagthavende i lufthavnen, der 
finder det påkrævet. Jeg synes det er ganske 
enestående, at der kan opkræves afgift her
for, når lyset tændes indenfor det tidsrum, 
der må flyves VFR. Man er altså helt af
hængig af vedkommendes synsevne, og til
med findes der vagthavende, der skal af
gøre, om det kan lade sig gøre at lande sik
kert, selvom de ikke har en gnist forstand 

på praktisk flyvning!! Og endnu mere uhyr
ligt bliver det, når man tænker på, at dette 
åbner mulighed for - jeg siger udtrykkeligt, 
at jeg ikke har nogen mistænkt - at en vagt
havende kan være særdeles hurtig i vendin
gen med at tænde lys, når en bestemt per
son flyver VFR efter solnedgang, uden at 
vedkommende flyvers ord har den ringeste 
betydning i den forbindelse! Ellers mener 
jeg kun, det er domstolene, der kan give 
folk bøder, for det må da betragtes som 
bøde at betale så store summer for uønsket 
lys i få minutter, og så kan domstolenes af
gørelser endda appelleres i første instans. 
Selv ikke »ganske undtagelsesvis« bør en så
dan fremgangsmåde kunne finde sted. 

Bedømmelsen i lufthavnene er meget in
dividuel, nogle kan godt se det urimelige i 
for tidlig lystænding, andre påberåber sig 
deres ansvar, og derfor »tør de ikke lade 
være at tænde«. Selvfølgelig skal en vagt
havende have lov at tænde lys for sit eget 
ansvars skyld, hvis han ikke stoler på sin 
egen synsevne, men det skal en privatflyver 
da ikke straffes for. Hvis piloten selv for
langer lys før et evt. fastsat tidspunkt (se 
senere), er det da ligeså selvfølgeligt, at 
han skal betale for det. 

Når man tager i betragtning, at der ikke 
skal skrives flight-plan, når der flyves un
der 90 knob, og fremmed territorium ikke 
passeres, synes jeg, at den lille passus i 
FLYV angående flagermuslygterne var fuld
stændig på sin plads, da det være helt umu
ligt at nå at stille lygter ud, før landingen 
har fundet sted, og piloten sUedes ikke kan 
afkræves lystændingsgebyr, hvis man da ikke 
(som jeg har hørt foreslået af en flyvele
delse) giver rødt lys i den tid, det varer at 
køre lygter ud! Så tror jeg nok de fleste 
ville foretrække at lande i dagslys, fremfor 
at vente til det blev buldrende mørkt og 
derefter lande ved hjælp af nogle få svage 
blus hist og her. Derimod er der ingen grund 
til at opfatte det som ugidelighed hos flyve
ledere i al almindelighed ! 

Det må være muligt at få klare retnings
linier for tænding af lysene, så man ikke 
er underkastet en tilfældig flyveleders skøn, 
som bliver bakket op af direktoratet, hvad 
enten dette skøn har været rigtigt eller ej. 

Man kan jo blive nødt til at briefe ud til 
privat mark, hvor man kan lande uden bø
der; og denne :i>sikkerhedsforanstaltning«, 
som redder en fra »bøder«, medfører udvi
det piratflyvning i stedet for sikker landing 
på lufthavnene. 

»Flyverne har råd til at betale«. 
Gang på gang får man stukket i næsen, 

at har man råd til at flyve, har man også 
råd til at betale! Hvis det ikke lige netop 
er økonomien, der hindrer at et langt større 
antal mennesker tager del i flyvningen, så 
ved jeg ikke, hvad det er. Rundt omkring i 
klubberne og privat sidder man og hugger 
i det med en meget vanskelig økonomi for 
at komme til at flyve, og hver gang der af 
folk, hvis pengepung det ikke går ud over, 
bliver opfundet nye afgifter og gebyrer til 
et utal af ting i form af attester og god
kendelser o.s.v., o.s.v. bliver det stadig van
skeligere at holde en lille smule flyvning i 
gang. Hvor meget bliver der ikke år efter år 
slæbt ind af penge fra de arme svæveflyve
klubber, som for en stor del består af unge 
mennesker uden eget erhverv? Til andre 
sportsgrene kan der af offentlige midler 
øses store summer ud, men flyverne, »de har 
råd til at betale«! 
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Hvorfor skal der lægges den private flyv
ning så store hindringer i vejen her i Dan
mark? 

At privatflyverne skal have et grundigt 
kendskab til det, de har med at gøre, er 
helt i sin orden; men at de i den grad skal 
køres i stramme tøjler af regler, bestemmel
ser og især forbud, minder for meget om 
manden med klokken og det røde flag fra 
automobilens barndom. 

Praktisk erfaring savnes. 
Det forekommer meget mærkeligt, at der 

i direktoratet er så mange folk med så ringe 
kendskab til praktisk flyvning. Hvordan skal 
de vide, hvor skoen trykker? Og de skal 
bestemme over andres flyvning. Der findes 
nogle få i direktoratet, som har eller har 
haft certifikat, og som altid har været for
stående over for andres problemer, men de 
drukner fuldstændig i den mængde, der ikke 
har. Prøv engang at forestille Dem, hvordan 
forholdene ville have været for dansk flyv
ning i dag, hvis direktoratet ind. samtlige 
flyveledere var sammensat af folk med sam
me store interesse for flyvning som landets 
privatflyvere og ikke betragtede deres job 
som ethvert andet tilfældigt erhverv? 

Alle pukker på deres store ansvar, men 
hvor mange har i grunden i tidens løb måt
tet bøde på grund af dette ansvar? Det er 
altid så let at sige nej, for så risikerer man 
da ikke at have gjort noget galt, så man 
kan bebrejdes noget eller risikere forbigåelse 
i konkurrencen om avancementer. Og er 
man ikke en gnist interesseret i sagen per
sonligt, kommer der alt for mange svar som, 
>at man ikke har ment kunne imødekomme 
klubbens ønsker«. 

Direktoratet burde stræbe efter, at de an
satte havde eller i det mindste havde haft 
certifikat af den ene eller anden art eller 
anskaffede et sådant i løbet af kortere tid, 
så de i lighed med den tekniske afdeling 
havde alle kvalifikationer i orden. 

Jeg synes, at man på passende sted, f. eks. 
i direktoratet eller indenfor flyvevåbnet, bur
de tænke en lille smule over, hvorfra et stort 
antal af danske erhvervsflyvere og militær
flyvere rekrutteres. I andre lande er man 
klar over situationen, hvilket viser sig ved 
bl. a. store statstilskud til privatflyvningen. 
Hvad får vi her? 

Til slut: Lad nu være at fare i flint! Me
ningen er at få forkerte forhold rettet, og 
ikke at opnå ørkesløse, eventuel juridiske, 
diskussioner angående meningen med eller 
betydningen af dit eller dat. 

Venlig hilsen. 

for Bornholms Flyveklub 
A . Christiansen . 

Så netnt kan det gøres ... 
Dårligt vejr tvang os for nylig til en mel

lemlanding og overnatning i Norrkoping. 
Lufthavnen svarede ikke på radioopkald, 
men tog dog pænt imod os og forklarede, at 
man havde lukket en time før. 

Vi skulle nf sted kl. 6 næste morgen og 
erfarede med nogen ærgrelse, at havnen først 
åbnede kl. 0730. PA. vore betænkelige miner 
svarede lufthavnsmanden imidlertid: 

,.Ja, men De kan da godt starte kl. 6 alli
gevel. Her er telefonnummerot på vejrtjene
sten og ATC i Stockholm, ring dertil fra 
hotellet, inden De starter." 

Og på slaget 0600 lettede vi fra en men
nesketom lukket lufthavn, som om det var 
den naturligste sag nf verden. 

Hvad det måske også er - eller hur? 

På Fliegerhorst Eggebek 
Flyveklubben "Flying" har sendt os følgende beretning om et 
besøg pd en tysk flyvestation: 

DET var simpelthen så fantastisk, at vi 
sent glemmer det. Som led i besøgets 

mission bringer jeg her beretningen videre 
til Danmarks mange flyveinteresserede i håb 
om, at de må få blot en gnist af de mange 
gode indtryk, som vi tog med hjem til Dan
mark. Missionen med besøget var at styrke 
fællesskabet mellem danske og tyske inden
for det store internationale flyverkammerat
skab, et fællesskab, som også i det små er 
af betydning for forholdet mellem to NATO
lande. 

Det hele startede med, at Flyveklubben 
FL YING i Haderslev havde inviteret med
lemmer fra Flyveklubben Flight i Køben
havn til at besøge sig. For at kunne arran
gere noget virkeligt sensation1:1t, som sa!ll
tidig kunne betegnes som nyttigt, skrev Jeg 
til Kommodore'n for Aufkliirungsgeschwader 
52 på Fliegerhorst Eggebek, Oberstløjtnant 
R. Cescotti, som jeg kendte fra tidligere lej
ligheder, og foreslog et besøg gennemført. 
Han svarede med, at vi var hjerteligt vel
kommen! 

Så oprandt den store dag. Onsdag den 
18. juli startede vi i to lejede dollargrin 
med kurs mod Eggebek. Vi ankom til hoved
vagten kl. 1000, hvor vi på Kommodore'ns 
vegne blev budt velkommen af Løjtpant V. 
Suhr, da Kommodore'n på det tidspunkt 
befandt sig på en anden station i tjenstligt 
ærinde. Derefter fik vi forevist den store 
base. Vi noterede i den anledning, at på 
næsten alle tyske flyvestationer ( der er over 
70 ! ) har man anbragt mandskabsbelægning 
og hovedkvarterer 7 km fra >the base« i til
fælde af angreb med taktiske A-bomber. Vi 
så det hele! Lige fra vejrtjenesten over 
Tower til >operational control«-bygningen. 
De operationelle flyvninger var den dag 
p.gr. af startbane-ombygning forlagt til en 
anden station, hvilket vi dog aldeles glemte, 
da vi var inde i en af hangarerne, der rum-

mede ikke mindre end 10 hele og mindst 5 
>halve« luftfartøjer. Teknikere vrimlede om
kring som myrer. Under hele besøget blev 
vi desuden konstant ledsaget af en menig, 
der fotograferede os utallige gange de for
skellige steder. Inden hjemturen fik hver 
deltager et sæt på 8 fotos! Service, hvad? 

Inden middagen var Kommodoren kom
met, og han bød os velkommen. Vi sludrede 
lidt og spiste så middag sammen med ham 
og flere andre officerer. Til kaffen efter 
middagsmaden sad jeg og sludrede med 
Kommodoren på en sådan måde, at man 
skulle tro, vi havde været på flyveskole sam
men og havde kendt hinanden i 50 år! Vi 
nåede igennem alt! Lige fra vejret over ud
dannelse til NATOs taktiske forsvarsproble
mer og -muligheder! Kommodore Cescotti 
var et sjældent fint menneske, og skulle han 
se dette, vil jeg gerne igen takke ham for 
alt det gode, han gjorde mod os. 

Hvis vi skal komme ind på det mere tek
niske, kan jeg blive ved, men jeg synes lige, 
at jeg skal nævne lidt om AG-52. Enheden 
svarer til en amerikansk >wing<, men er i 
modsætning til en wing opdelt i 2 >staffeln« 
og ikke i 3. Hver staffel har operativt 30 
luftfartøjer. Som det fremgår af navnet, er 
AG-52 en foto-wing og man flyver med Re
public RF-84 F Thunderflash, som piloterne 
iøvrigt er meget glade for. Alle fly er ud
styret med Martin-Baker sæder, og glæde
ligvis noterer vi her, at også RDAF nu har 
disse sæder. Radio- og radarudstyret på Eg
gebek er af NATO-standard, altså samme 
typer som herhjemme. Een ting gjorde os 
imidlertid ikke alene forbavsede, men også 
flove: I operationsbygningen kunne vi ikke 
undgå at lægge mærke til de blanketter, der 
var >tilladelser til overflyvning af dansk ter
ritorium af tyske NATO-flyc, som det iøv
rigt tager 3 uger at rekvirere! Her var no-
get at gøre for forsvarsministeren! - gun-

Medlemmer af klubberne Flying og Flight foran en Republlo RF-84F Thunderflash. 
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MORAVA L200 

præse11te:re 
- Luftfartejet for den som ikke vil 

være buridet af luft1 uter nes fart

planer 

- Luftfartejet for den som vil flyve, 

når det passer og lande, nvor 

det p,sser 

Luftfartejet til behagelige og s ikre 

1 ej ser over hele verden. 

Nem,; manevrere, flyvefar: 180 km t, 

st1get.ojde 6.600"' rækkevidde 1.700 

km, brændstofforbrug 27 I pr. 100 km. 

2 \/\/jlter mctorer M 337 med kom

prc~snr og direkte brænds:ofrndsproJt · 

ning. Tant .C'nc anbr1qt p1 vl/ <;Jen. 

Ph<ls t I· 

1 pilot 

4 ~:1.ss:1gerer rr,ed h~g:ioc 

OMN IPOL - 11, Washingtonova, PRAHA 1, Tjekkoslo'✓ ak1ec. 
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Gcncra lrcpr~scnta nt for 5,(and ri.,,, en 
HAMMERS LUFTFART V(.1:tcrbroQ.Hlc S4 t,obcrta"r V, 

HANS KOFOED 

DANSKE MILITÆRFLY 
gennem SO år 

Flyvevåbnets flytyper fra starten 
1912 indtil nutidens overlydsjagere 

76 sider med mange illustrationer. Pris kr. 11,00 
Kan bestllles i boghandelen eller fra 

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

Indbinding af FLYV 
11,25 kr. pr. bind (lncl. oms) 

2 lrgange kan indbindes i eet bind for samme prl,. 
Vad indsondobon bedes anført, om bladet ønske, 
Indbundet med eller uden omslag , 
Indbindingen er det slkaldte strlpblnd, der bestlr 
af laste papsider med solid limning I ryggen og 
pltrykt rygtltel. 

FLYVs FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN • VESTERBROGADE 60 . KØBENHAVN V. 

LufflarHorsikringer 
af enhver art 

overtages af 

Dansk Pool 
for LufflarHorsikring 

Mlnerva 184 l 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes af et
hvert forsikringsselskab, der er tilknyt
tet poolen, samt af SAS's billetkontorer. 

IN STRU M ENTB EVIS 

Leudesdorf,fs Flyveskole 
St. Kongensgade 70 . Mlnerva 7770 
Chefinstruktøren privat: Dragør 1742 

Eneste koncessionerede flyveskole 

( 
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SAS 
sætter en Douglas DC-7F i drift 

For ikke så lang tid siden besluttede SAS 
at afskaffe sin DC-7C..flåde, der var blevet 
overflødig ; men det viste sig vanskeligt, og i 
stedet fandt man anden anvendelse for den, 
bl. a. til Scanair. Og 7C'erne, som i deres 
første år voldte så meget besvær, går nu 
glimrende og gør god nytte. 

Også på en speciel fragtrute til Montreal 
og New York har man anvendt den, men i 
begyndelsen af september udskiftede men en 
med en speciel fragttype, nemlig DC-7F, som 
SAS har byttet sig til hos Japan Air Lines, 
der til gengæld har fået en 70, SE-CCH. 

7F'en udmærker sig ved meget store laste
luger, forstærket gulv, fastgøringspunkter 
o.s.v. Den er registreret SE-CCI og har 
overtaget navnet "Erik Viking" fra den solg
te 70. 

I disse år, hvor stigningen i passagertra
fikken har været mindre end ventet, har 
fragttransport vist en stadig stigning. F. eks. 
er fragtekspeditionen i Københavns lufthavn 
tredoblet i tiåret 1952-61. 

I de senere år har SAS foruden fragtbe
fordring med passagerfly også fløjet fragt
ruter med chartrede Curtiss Commando og 
fløjet i pool-samarbejde med BEA, KLM og 
Lufthansa. 

* 

Før Deres Shellkort ajour 
(10) 

Radiokortet: 
Tilføj Billum VOR: 

Hovedkortet: 

VOR 
Billum 
355 OZR 

In!1tegn Billum VOR OZR 5536N 0818E. 

Private pladser: 
LEGO Flyveplads - Billund. 

30° - 1,2 km fra Billund. 65 m. o. h. 
50 m græsbane 09/27 990 m. 
Tlf. ved pladsen: 0421 (Billund) 188, 
lokal 40. Hangar, benzin 100-80, olie 100. 
Told og paspoliti. 

Tune Flyveplads. 
175° - 5 km fra viadukten i Hedehusene. 
39 m. o. h. 
Græs 500 m X 620 m. 
Tilladelse hos Morian Hansen, tlf. 944586. 
Tlf. ved pladsen 03381 (Tune) 177. 
Benzin 80, olie 80 og 100. 
N.B. : Tune by må ikke overflyves under 
300 m. 

Slet Nordvestsjællands Flyveplads, Kalund
borg. 
LufthaVM og offentlige landingspladser: 
Kalundborg Flyveplads: EKKL. 

80° - 11 km fra Kalundborg. 4 m. o. h. 
30 m græsbane 09/27 700 m. 
Konsortiet Kalundborg Flyveplads v/ E. 
Nielsen, Vænget 4, Kalundborg. Åben sol
opgang - solnedgang, dog ikke før 0700 
GMT uden efter særlig aftale. 
Tlf. 03491 (Eskebjerg) 123. 
Benzin 80, olie 80--100. 
Bemærk: Kun VFR. Svæveflyvning kan 
finde sted, 

En bll k,ires Ind I den nye Dougla• DC-7F >Erik Viking«, hvis atorø luger gør lastning og loanlng nem 
at udfflre, 

Så s"kal vi have farf på 
med Svend Nielsens hastighedsmodel 

Er der mon nogen, der har kunnet opvi11e 
så stabile resultater med en hastighedsmo
del som Svend Nielsen fra Guldgåsen i Vor
dingborg? Næppe, tænk blot på hans navn
kundige "Kvik-op", som vi tidligere har om
talt, og som gang på gang vandt konkurren
cer med nøjagtigt 150 km/tim. 

Denne efterfølger, som vi her bringer teg
ningen til, er noget hurtigere, !]len lige så 
stabil i sine præstationer, hvilket bl a. giver 
sig udslag i, at Svend så at sige aldrig får 
noteret fejlstarter, som jo ellers er hyppi
gere end gyldige flyvninger i denne klasse. 

Modellen adskiller sig ikke meget fra den 
gængse opfattelse af en hastighedsmodel. Den 
er opbygget over en Rossi speed pan med til• 
hørende spinner, som begge er tilpasset en 
Super Tigre G 20/15 V. !øvrigt fremgår op
bygningen af tegningen, som er forsynet med 
kommentarer. Modellen egner sig ikke blot 
for eksperter, men også for modelflyvere 
med nogen erfaring, som kunne tænke sig at 
begynde at flyve hastighed. 

Tegningen leveres fra KDA for kr. 4,00 
for medlemmer, 6,00 for andre. 

MM. 

Svend Nielsens ha•tlghed1model, der fll I fuld 
st,irrelae hos KDA for 4 kr, tll medlemmer, 8 kr, 

tll andre, «Er :e«enne1FC 

·~ ---•- -· ----
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Finneme vandt igen i NM 
Nordisk Motorflyvekonkurrence i Gavle 

DET kunne se ud til, at vor kritik af an
vendelsen af forældede fly og forbudet 

mod brug af moderne udstyr ved den nor
diske motorflyvekonkurrence har hjulpet. I 
år blev ingen instrumenter forseglet, og 
flyene udviste betydelig fornyelse - delta
gerne for resten også. 

Vejrguderne gjorde deres bedste for at 
hindre deltagerne i at komme frem, og kun 
finnerne samt Thyregod kunne deltage i den 
middag, Gavle by gav fredag aften den 24. 
august. Det finske hold var præcis det sam
me som på Avnø ifjor med den eneste for
nyelse, at Saavalainen havde skiftet Piper 
Pacer'en ud med en Colt, hvormed han blev 
årets nordiske mester. 

Resten af deltagerne havde måttet over
natte undervejs og ankom lordag morgen og 
formiddag. Det danske hold bestod foruden 
af Thyregod af en endnu en KZ-pilot, Viggo 
Petersen, København, samt af flyvedagskon
kurrencernes vinder, Per Nielsen, Næstved, 
der i Cessna Skyhawk'en medførte Walther 
Nielsen som holdleder og undertegnede som 
dommer. 

En uge tidligere havde seks udvalgte del
tagere fra flyvedagskonkurrencerne haft lej
lighed til at gennemgå en træning på FSN 
Avnø, hvis flinke personale velvilligst havde 
lovet at prøve at delagtiggøre de danske 
aspiranter i erfaringerne fra ifjor. Alle pi
loterne var enige om, at de havde vældigt 
godt deraf og lærte en masse; men desværre 

hindrede forretninger de 4 i at deltage i 
NM, så holdet måtte suppleres med Viggo 
Petersen, der kun som tilskuer havde over
været træningen og i sidste øjeblik måtte 
springe ind. 

Avnø-træningen bekræftede iøvrigt, at en
hver pilot har godt af at komme under be
handling af erfarne instruktører en gang 
imellem. 

Nordmændene havde moderniseret mate
riellet mest: en ny mand, Krog, fløj en 
Meta Sokol, en tidligere deltager Dahler 
fløj Morane Saulnier Rallye Club, mens 
sidste års vinder af navigationskonkurren
cen, Rudstrøm, holdt sig til den gamle Cub, 
LN- BWW (Bravo Double Whiskey), hvori 
han denne gang blev nr. sidst! 

Svenskerne var mest konservative med 
materiel: to gamle Cub'er og en Super Cub 
med tre nye piloter - alle civilingeniører. 
Man havde gerne set den svenske mester 
Dahlen, der ugen før havde vundet med 
MFI Junior, men han var for professionel. 

Danmark vandt i landing 
Havde Avnø-træningen så hjulpet? Til

syneladende ikke efter det endelige resultat, 
hvor vi atter blev sidst. Men i landingerne 
mærkedes det. Her vandt Saavalainen indi
viduelt, fulgt af Viggo Petersen, Dahler og 
Per Nielsen.Holdvis blev det Danmark med 
46,2, Finland med 51,4, Sverige med 53,3 
og Norge med 58,8 points, baseret på hvert 

holds to bedste. Men også når alle tre med
regnes, vandt vi sikkert. 

Men landingerne er ikke som ved flyve
dagskonkurrencerne en særskilt konkurrence, 
kun et med 25 '% tællende indslag i den 
samlede konkurrence, og da pointsforskeIlene 
var små, kom de ikke til at betyde meget. 

Flyvepladsen i Gavle er en lille plads med 
to græsbaner, anlagt af klub og by i fælles
skab, og ligger kun et par km fra centrum. 

I motorlandingen ved afslutningen af na
vigationskonkurrencen lørdag var der mærk
bar forskel på de første og sidste landinger 
med de sidste som de bedste ( en Cub og 
Rally'cn nede på 3 meter). Der opstod hur
tigt diskussion om næsehjulsflyenes teknik 
indledt med et ordentligt hop af Cessna'e~ 
og afsluttet med Rally'ens helt udfløjne 
landing med næsehjulet oppe i luften. 

Til nødlandingen og stillandingen søndag 
fik de derfor ordre om at lande med tyde
ligt løftet højderor, og det gik egentlig fint. 
Man kan imidlertid diskutere, om man ikke 
netop ved nødlandingen, hvor alle kneb 
gælder, skulle have lov at udnytte næse
hjulsunderstellets muligheder for at sætte 
flyet lidt hårdt og bestemt. 

Søndag var der svag sidevind, til tider 
næsten medvind, og kun få præcise mærke
landinger. Krog og Heinonen brændte sig 
ved at berøre jorden lige før »grøften« i 
nødlandingen. De to KZ-Il'ere udviste en 
forbløffende glidevinkel, og selv de gamle 
Cub'er ville ikke ned på stedet. 

Hård navigationstur 
Navigationsturen lørdag gik over en 170 

km bane med ret markante vendepunkter i 
det skov- og sørige terræn. Den krævede 
både tidsmæssig præcis flyvning, observa-

l 
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tion af udlagte mærker og specialopgaver i 
form af 6 luftfotos, der skulle identificeres 
samt en kirke, der skulle tælles vinduer 
m.m.i. 

For de første piloter i de hurtigere fly, 
deriblandt alle danskerne, blev vejrets ind
flydelse imidlertid afgørende. Regn og lave 
skyer gav betingelser langt under VMC, og 
Per Nielsen fandt det uforsvarligt at pas
sere et af vendepunkterne og kom hjem fra 
gal retning, hvilket gav en masse straffe. 
points. Andre kom igennem, men der blev 
ikke observeret mange mærker og fotomoti
ver - der var andet at passe, for det kneb 
til tider med jordsigt. 

I hvor høj grad navigationsturen er af
gørende for den samlede placering ses af, 
at placeringen begge steder er den samme 
hele vejen igennem. 

I specialprøverne, der dels foregik under 
navigationen, dels som meldingsnedkast
ninger før søndagens landinger, var der lidt 
flere variationer, men disse prøver tæller 
kun med 15 ·%. Danskerne blev her nr. 5, 8 
og 10. 

Det samlede resultat blev, at I. Saåva
lainen vandt med 60,2 points, fulgt af sven
skeren 0. Danielsson med 73,0, hvorefter 
sidste !rs mester 7. H einonen kommer med 
104,6 points - ogs! han hindret af det d!r
lige vejr i navigationen. Derp! følger sven
skerne N. A. Nilsson og U. Abrahamsson, 
begge med 110,7 og finnen E. Kukkonen 
med 122,9. Thyregod blev nr. 7 med 123,1, 
Per Nielsen nr. 10 med 259,4 og Viggo Pe
tersen nr. 11 med 311,1. 

I holdkonkurrencen, baseret p! hvert 
holds to bedste, vandt Finland med 164,8, 
fulgt af Sverige med 183,0, Norge med 
353,1 og Danmark med 382,5. Det er en 

ringe trøst, at vi ville være blevet nr. 3, 
hvis man medregner alle tre p! holdene, 
for der er i begge tilfælde en silende forskel 
på Finlands og Sveriges points p! den ene 
side og Norges og Danmarks p! den anden, 
som ikke kun kan forklares med uheld og 
d!rligt vejr. 

Konklusionen m! blive, at vi næste !r m! 
opretholde landingstræningen og gøre mere 
ud af navigationstræningen. 

* 
Svenskerne afveg i Gavle noget fra reg

lernes krav om forholdsvis spartanske for
hold. Indkvarteringen foregik p! et moderne 
hotel, og foruden bytjns middag fredag gav 
Gavlebygdens Flugklubb middag med dans 
lørdag, mens man sluttede af med middag 
og overd!dig præmieuddeling søndag, af
sluttet med >efterslukningc p! brandstatio
nen - skovbrandsbevogtningen medfører 
nært samarbejde mellem flyvere og brand
væsen i Sverige. 

Vejret tvang en del af os til at blive i 
Gavle en ekstra dag, og ogs! her tog flyve
klubbens formand sig fint af gæsterne, der 
bl. a. fik forevist de imponerende stålværker 
i Sandviken. P. W. 

Flyvepladser, som er værd at besøge 
Aeroporto Asiago, der ligger på en høj

slette i 1020 m højde, cu. 80 km NW for Ve
nedig. Græsflyvepladsen ligger kun ½ km fra 
byen Asiago, der er velegnet både til som
mer- og vintersport, har 27 hoteller, og som 
giver mulighed for mange sportsgrene, der
iblandt svæveflyvning. Lufthavnen reklame
rer sig med, at den hjælper flyvende turister 
til rette ved besøg. 

5000 Plper-fly med autopiloter 
I tilslutning til vor artikel i nr. 9 om "Au

topiloter til lette fly" er det in teressnn t n t 
notere, at Piper den 31. august leverede sit 
5000. lette fly med autopilot installeret -
det var en Auto Flite Cherokee B. 

Piper leverer to typer af autopiloter: Au
to Control, der er en hel-trnnsistorforsynet 
autopilot om to akser, og Alti Matie, som ar
bejder om alle tre akser, holder kurs samt 
højde. 

Flyvestævne i Thisted 
Søndag den 26. afholdt Thisted-flyveklub

berne som bebudet et flyvestævne på flyve
pladsen ved Kronborg, der som bekendt snart 
skal nedlægges og forhåbentlig erstattes af en 
anden. 

Ca. 4.500 tilskuere overværede flyvestæv
net, der blev åbnet af amtmand i1lartetu1en
Larsen. Der deltog en halv snes fly og blev 
bl. a. demonstreret Smaragd, Skylane, Super 
Rallye og Aero Commnnder. Niels Sejstr-up 
udførte kunstflyvning i svævefly, og to ty
skere sprang med faldskærm. Der var også 
biograf og flyvevåbnets propagandaudstilling 
på pladsen. 

Derimod mødte der ikke ret mange primt
fly fra andre dele af landet, muligvis fordi 
stævnet lå så tæt efter rallyet i Frederiks
havn. Motorflyveklubbernes arrangementer 
trænger til at blive koordineret på samme 
måde som de internationale rnllies eller vore 
egne modelflyvearrangementer. 

Ny flyveskole 
Leudesdorffs Flyveskole er en ny skole, 

der foreløbig specialiserer sig på skoling til 
instrumentbevis, til hvilket formal man rå
der over en veludstyret Cessna 175 Skylark. 
Foreløbig har civilingeniør Age Gade som 
vor fjerde privatflyver fået beviset,' og flere 
andre er på vej. Zonens flyvechef Biilow 
fungerer som chefinstruktør. 

SKOLE-, TAXI-, CHARTER
TRANSaJr FLYVNING. REKLAMEsLÆB 

SERVICE: 
Telefon: 
HI *3038 
DR *2080 

.•. flyver bl. a. med Cessna 

serv I ce-værksted 
propel-værksted 
Instrument-værksted 

Cessna-reservedele 
Rolls Royce/Contlnental 
motorer og reservedele 
akkumulatorer 
benzintanke (BO& 100 oktan) 
lltpåfyldnlng 
avigatlon manuels etc. 

310 G, Danmarks hurtigste forretnings-fly. 360 km/t, 

TRANSalr's Aircraft-Service-Shop, Hangar 142 

TRANSa,r 
KØBENHAVNs 
LUFTHAVN 
DRAGØR 
HANGAR 142 

Yderligere oplysninger gives, forlang prisliste eller tilbud 
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Madair 
Navnet Madair er ikke en morsomhed, men 

betegnelsen for Madagascnrs luftfartsselskab. 
Flåden består af to DC-4, otte DC-3, seks 
Rapides, en Cessna 170 og en Broussard 
samt en DC-7O, der er chartret fra TAI og 
anvendes på ruten Mndagascnr-Paris. 

Flyvematerlelkommandoen udbyder til salg 

1 stk. LINKTRAINER D-2 
Traineren sælges i den stand, hvori den 
er og forefindes, for højeste acceptable 
bud. Besigtigelse kan finde sted på 
flyvestation Værløse efter forudgående 
telefonisk aftale med overass. Ras
mus Nielsen, telf. 972191, lokal 290. 
Eventuelle bud, der stiles og sendes til 
Flyvematerielkommandoen, indkøbs
kontoret, adr. Flyvestation Værløse, 
må for at komme i betragtning være 
flyvematerielkommandoen i hænde 
senest onsdag d. 17. okt. kl. 10.00. 

Prisliste 
Følgende ting leveres portofrit tilsendt 

mod fomdbetaling på postkonto 256.80 eller 
i check: 
KDA's jakkemærke . . . . . . . . • . . . kr. 5,00 
KDA's jakkemærke i guldbroderi kr. 55,00 
KDA's store emblem . . . . . . . . . . kr. 12,50 
KDA's lille emblem . . . . . . . . . . . . kr. 6,00 
Ekstra sølv- og guldemblemer . . kr. 10,00 
Ekstra B- og 0-emblemer . . . . . . . . kr. 6,00 
O-mærke i plastik . . . . . . . . . . . . . . kr. 1,50 
Emblem for komb. a-diplom kr. 5,00 
Emblem for komb. b-diplom . . . . kr. 6,00 

Flyvematerlelkommandoen udbyder til salg 

5 stk. MOTORER CONTINENTAL C-125-2 
Motorerne, der er tjenstdygtige, og 
hvis gangtid siden sidste hovedefter
syn er fra 313 til 523 timer, sælges 
med karburator, magneter, starter og 
generator til en pris af kr. 8,40 pr. 
resterende time op til 800 timer. 
Interesserede kan ved henvendelse til 
overass. Rasmus Nielsen, tlf. 972191, 
lokal 290, få nærmere oplysninger. 

DANFL Y bruger RAZORBACK 
FL YING ENTERPRISE bruger RAZORBACK 

HAR DE FORLANGT RAZORBACK 
GLASFIBERBEKLÆDNING til Deres FLY? 
Godkendt af Luftfartsdirektoratet. 

DELTA TRADING CO. Herlevgårdsvej 2 - Herlev. 

BRUGTE FLY I ALLE STØRRELSER 
samt reservedele. Ring eller skriv efter vor liste på over 100 for
skellige mindre fly eller efter specialtilbud på større maskiner -
alt med korteste levering. 

HELICOPTER SALES Ine., NEW YORK 

Generalagent for Skandinavien: R EITZ & HØ EG, Gentofte 

Ingeniør- og handelsfirma, Vangedevej 106 B 
Telefon (01) *69 16 55 

IJfBB6ER 
Harry V. Wenger: My WINGS are Shoto• 

ing. Pnn American Navigation Service, 213 
s., ill., pris 4. 75 dollars. 

Selv i USA må der stadig være behov for 
at overbevise folk om det lette fly's fordele 
og at få mere konservative piloter til at lære 
at bruge moderne hjælpemidler og teknik. 

"'enger er en forretningsflyver med in
strumentbevis og har skrevet sin bog ikke 
som lærebog, men som en uformel vejledning 
i privatflyvningens verden. Den supplerer 
lærebøgerne på mange måder både for be
gyndere og viderekomne - lige til hvordun 
mun vinder sin kone for flyvningen ! 

* 
Britisk lufttrafiks historie 

John Stroud: An11als of British a,ul Oom
momoealth Ait· Transpo1·t. Putnam. London 
1062. 664 s., 364 ill. og 8 kort. Formut 
22 X 14 cm. Pris indb. 95,00 kr. 

Til forskel fra de fleste historiske værker 
giver denne bog ikke nogen sammenhængen
de skildring af sit emne, idot den er lavet 
som en art dagbog, hvor begivenhederne 
skildres kortfattet, efterhånden som de ind
træder. På den måde er der blevet pluds til 
en utrolig bunke facts om selskaber, luft
ruter, flytyper m. m., men det er unægtelig 
gllet ud over læseligheden, og det er vist de 
færreste, der overkommer at læse hele bogen. 
Til gengæld er det en fortræffelig håndbog, 
der ikke alene dækker Storbritannien, men 
også Commonwealth-landene. Forfatteren har 
koncentreret sig om selskuber med regel
mæssig rutetrafik; en fyldestgørende skil
dring af de mange engelske churterselskaber 
ville formentlig kræve endnu en bog. For 
registrationsinteresserede er bogen en guld
grube, idet der foruden en masse registru
tioner i selve ,teksten også er 50 sider tillæg 
med flådelister. Andre tillæg indeholder spe
cifikutioner over trafikfly og driftsstntistik
ker. 

* 

Flyvningens ForsikrInger - Alle ForsikrInger 

A. JESSEN & CO.s Eftf. 
Assurandører 

N. Thomsen Otto Thomsen 

VESTERPORT 

Mlnerva 1112 

REDNINGSVESTE 
R.F.D. Type 50 C Mk. 2 med kulsyreflaske, fløjte og lys, godkendt af Luftfartsdirektoratet. 

Vægt lncl. taske 570 gr. 
Leveres fra lager. 

ALFRED RAFFEL A/s - KØBENHAVN V 
VODROFFSVEJ 46 - 35 23 43 
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Generallp)tnant 
H, J, Pagh, 

Flyvevåbnets nye chef 
Den 1. oktober skifter flyveyåbnet som tid

ligere meddelt chef, idet general K. Ramberg 
fra denne dato er forsvarschef. Han har væ
ret ehef for flyvevåbnet siden 1/7-1959. 

Chefposten overtages af generalløjtnant 
Hans Jørgen Pagh, der er 57 år gammel. 

1929-31 var han elev på Hærens Officers
skole, blev et par år senere uddannet til fly
ver og var knyttet til Hærens Flyvertropper 
fra 1933 til 1950, da det danske Flyvevåben 
blev oprettet som selvstændigt værn. 

Fra 1941 til 1946 var han stabschef ved 
Hærens Flyvertropper og deltog i 1945-46 
i et krigskursus pil Royal Air Forces Staff 
College i England. I 1947 blev han udnævnt 
til chef for Sjællandske Flyverafdeling og 
fra 1948 til 1950 var han knyttet til Hærens 
og Flådens Flyverstab, hvorefter han overgik 
til flyvevåbnet. 

I tre llr var han ehef for flyverstabens 
operationsafdeling, og i 1953 blev han ud
nævnt til chef for flyvestation Ålborg. To llr 
senere blev han udnævnt til chef for flyver
stabens personaleafdeling og senere summe 
11.r til chef for flyverstaben. Iran beklædte 
denne stilling indtil 1. oktober 1961, du han 
blev udnævnt til chef for flyvertaktisk kom
mando. To måneder senere blev han tillige 
udnævnte til chef for de allierede flystyrker 
i enhedskommandoens område. 

* 
Flygtjiinst overtager målslæbningen. 

Svensk Flygtjiinst skal ifølge en nylig af
sluttet kontrakt fremtidig udføre målslæb
ning for det danske forsvar. l\Iålslæbningen 
skal udføres med danske Meteor T.T. 20, der 
midlertidigt bliver registreret i Sverige, fordi 
de skal flyves uf svenske besætninger og ved
ligeholdes i Malmii. Kontrakten løber efter 
sigernde over tre år. 

* 
Meteor udgår snart 

Efter at Meteor T.T. 20'erne er overgået 
til civil drift, har flyvevåbnet· kun en Meteor 
T. 7 og en Meteor F. 8 tilbage af den engang 
så talstærke l\Ieteor-flt'l.de, men de udgår i 
den nærmeste fremtid og bliver da solgt til 
ophugning. Heldigvis er den allerførste dan
ske l\Ieteor, MK 4 nr. 461, i tide sat til side 
til Tøjmuseet, hvis der da nogensinde bliver 
mulighed for at ft'I. den udstillet. 

* 
Registemyt 

Nyregistreringer: OY-TRA, Cessna 310G, 
Transair. - FAY, KZ-II T, K. A. Rasmus
sen, Jyllinge. - AET, Cessna 210, Bohn
stedt-Petersen A/S, Hillerød, - EAK, l\Io
rane Saulnier l\IS 880B, Fa. Metri v. P. Hei
de Andersen, Gramrode. - EAO, Douglas 
DC-6B, Sterling Airways. - TRB, Cessna 
1720, Transair. - FAV, Piper PA-23-250 
Aztec, A/S Lego System, Billund. 

Nye ejere: EAl\I, Piper PA-18A-150, A. 
Bybjerg Pedersen, Kalundborg. - FAl\I, 

KZ-IIT, O.v. Lowzow, Estruplund. -AC\V, 
Pi per P A-22-150, E. Dyrberg, Herlev. -
AIV, Piper PA-23-160, Ingemann Hansen, 
Gentofte, og Ingolf Nielsen, Sønderborg. -
DHY, KZ III, Danfly. - AFH, l\Iorane 
Saulnier MS-885, I/S Super Rallye v. A. 
Dyhr Thomsen, Herning. - AOL, KZ-X, 
Kurt Holdt, Kbh. 

Slettet: AFJ, Piper PA-18A-150, Danfly. 
- AEP, Cessna 180 D, Commertas. - ADP, 
Globe Swift, Jørgen Høyer. 

* 
Kastrup-gæster i august 

Canudian Pacific ankom som charter 118 
med Britannia 314, CF-CZX og Eros med 
Viking, G-AHOW 7/8>. 8/8 4X-AGA, Britan
nia 313 fra EL-AL. lu/8 og 25/8 var British 
United Airways her med Viscount, G-ARGR 
og G-ARBY. 30/8 G-AJHY, var en DC-3 fra 
,vestpoint Aviation. 

Lufthansa benyttede på ruten 1/8 en Vis
count, D-.A.NAD, i stedet for Convair 440 og 
Pan .A.merican en DC-8, N817P A, i stedet 
for Boeing 707 30/8. 

Helikopter Service A/S fra Oslo, landede 
1/8 med Augusta-Bell 204B, LN-ORN og 
Travelair Scandinavia AB fra Norrkoping 
2/8 med Debonair, SE-CPP (ex-D-EJPU). 
3/8 SE-CYF, Cessna 1720 fra Stockholm 
Flygskola, Battenfeld's Apache D-GABA, 
,valter Bollag's '.L'win-Bonanza HB-GAE, 
Tri-Pacer D-ELUP tilhørende ing. P. Neu
fert fra Kiiln og en mørkeblå/dayglo Beaver 
N9999U ; dayglo er det engelske ord for 
fluoroscerende orange. 8/8 ankom SAAB med 
en ny Baron SE-EDC og Linkopings Flyg
klubb 9/8 med Super Rallye SE-OML. 10/8 
SE-EIDF, Comanehe 250 med vingetiptanke 
(ex-N7766P, se Flyv nr. 3 under 7/1). 11/8 
Carribbean G-ARYH ogl3/8 Rapide SE-BTA 
ejet af H. Duell fra Giiteborg. N7110T var 
en Cessna 172, som skulle have været nede 
i Skovlunde, men ikke kunne finde pladsen 
og blev derfor henvist til Kastrup efter at 
have forsøgt at lande pil Værløse, som piloten 
åbenbart har ,troet var Skovlunde. 14/8 F
BHK.A., Jodel DR.1050, Touring Club de 
France og Cessna 182A, SE-CGX, pllmalet 
en sor,t kat pil halen, men flyet tilhørte også 
AB Catzy Produkter fra Aastorp. 

15/8 kaldte Alfa Victor, og det viste sig at 
være den nye danske Aztec OY-FAV fra 
Lego System A/S. 16/8 Aztec D-Il\IOT, At
las Handle fra Gutersloh og 18/8 Chipmunk 
G-APSC, Norman Corlett fru Oxford, 19/8 
Airedale G-ARZP fra Scott Ltd., Aero Com
mander D-IBEB fra Henkell & Co. og en 
Cessna 180 G-ARAT. 22/8 N2495D, Cessna 
170, Torbert Aircraft Ine. fra Californien. 
23/8 G-AROX, Cessna 310, Jack Brabham 
fra Surrey og G-ARZN, Bonanza fra Innes 
Ireland Ltd., begge ejere var væddeløbskø
rere og skulle køre på "Roskilde Ring". Sen,t 
om aftenen landede en Beech 18, D-IANA fra 
Bavaria Fluggesellschaft. 25/8 N9294X, 
Cessna 182E, Gunnell Aviation også fra Ca
lifornien. 27/8 Aztec D-IMKU og 31/8 l\foo
ney OE-DOZ. 

Af andre fly skal nævnes Icelandair's 
"nye" DC-4, TF-SIF (ex-CS-TDJ), som gik 
pil prøveflyvning 14/8. 15/8 ankom en DC-
6A, YA-DAN fra Ar111na Afghan Airlines for 
at ft'I. et eftersyn hos SAS. 23/8 fik Sterling 
deres anden DC-6B, OY-EAO (ex-HB-IBA). 
24/8 rullede DC-7C'eren SE-CCH i Japan 
Air Lines bemaling ud af dokken og den 
,,nye" SAS DC-7F, SE-CCI "Erik Viking" 
(ex-·JA-6305) blev gjort klar til flyvning 
nogle dage senere. 

USAF var her med en C-54D, 0-17245 
1/8. Conv. T-29B, 0-15118 5/8. Conv. C-
131A, 25790 21/8. C-54D, 0-72684 22/8. C-
47, 0-15661, 322nd Air Division 24/8 samt 
C-54D, 0-72495 og C-130B, 00303 31/8. 
USArmy kom på besøg i weekenden 4/8 med 
en Sikorsky H-34O, 54487 samt Otter, 76110 
og Twin-Bonanza L-23D, 76042 31/8. US
N avy lyste op i landskabet 24/8 med en flot 
dayglo R4D-5, 17151 og RAF Transport 
Command landede 22/8 med en Valetta, VX 
580. 

TYPENYT 
Sikorsky S-64, den flyvende kran (FLYV 

nr. 9), skal leveres til U. S. Marine Corps. 
Sikorsky S-61A. er nu i tjeneste i USAF, 

der har ll'lnt tre HSS-2 af U. S. Navy og 
ombygget dem til transportfly med plads til 
27 passagerer. De anvendes til forbindelse 
med "Texas Towers", radarstationer på pæ
le i Atlqnterhavet. 

Bristol type 221 er en Fairey F.D. 2, der 
bliver ombygget i Filton med nye vinger, 
længere krop og nyt understel. Det eneste, 
der ikke ændres, er stort set motoren, en 
Rolls-Royce Avon RA 28. Bristol 221 er be
regnet til udforskning af slanke deltaflys 
flyveegenskaber ved sub-, trans- og super
soniske hastigheder. Ombygningen forventes 
tilendebragt om et års tid. 
Handley-Page Herald, er blevet bestilt af det 
jordanske flyvevåben i et antal af to. Det 
drejer sig om almindelige Heralds og ikke 
om militærversionen, der endnu kun befinder 
sig pi!. projektstadet. 

British A.ircraft Oorporatio-n har modtaget 
ordrer fra Mohawk Airlines og Kuwait Air
ways pil henholdsvis fire og tre BAC-111 til 
levering i begyndelsen af 1965. Hermed er 
der bestilt ialt 31 BAC-111; de andre kø
bere er British United (10) og Braniff (6) 
samt et ikke nærmere angivet oversøisk sel
skab (8). 

Napier har opgivet udvikling og produk
tion af Eland propelturbinen og har mllttet 
tilbagekøbe Allegheny Airways fem Convair 
540, da man ikke længere kan opfylde de 
kontraktlige forpligtelser om levering af re
servedele. De vil nu blive konverteret tilbage 
til Convair 340. Napiers flyvemotorafdeling 
er overdraget til et nyt selskab, Napier Aero 
Engines, der ejer af Napier og Rolls-Royee 
i fællesskab. Det nye selskab vil koncentrere 
sig om helikoptermotorer. 

En Piper 01tb bliver nu bevaret for efter
tiden, idet en J-3 er blevet overdraget til 
Henry Ford l\Iuseet i Dearbon. 

Lockheed Jet Stars luftdygtighedsbevis er 
nu blevet udvidet, så der kan medtages 12 
passagerer mod hidtil 10. 

Oessna L-19 Bird Dog er nu i produktion 
igen til U. S. Army. De første L-19 blev le
veret i december 1950, og der er hidtil byg
get 3332. 

Beech 28 Musketeer er nu i produktion, 
og leverancerne begynder til efteråret. Blandt 
ændringerne i forhold til prototypen kan 
nævnes, at der er kommet nyt motorfunda
ment, ny lyddæmpning, ny frontrude og ind
byrdes forbundne rorflader. Data er for 
produktionsversionen, der koster $ 13.300: 
Spændvidde 9,98 m, længde 7,62 m, højde 
2,51 m. Vingeareal 13,5 m2, Tornvægt 590 kg, 
fuldvægt 1043 kg. l\Iax.hastighed 232 km/t i 
0 m, marehastighed ( 65 '% effekt i 3050 m 
højde) 206 km/t, stallinghastighed 100 km/t. 
Flyvestrækning med standardtanke 850 km. 
Stigeevne ved havoverfladen 216 m/min. (3,5 
m/sek). Praktisk tophøjde 4100 m. Start
strækning til 15 m højde 400 m, landings
strækning fra 15 m højde 370 m. 

* 
Luftpudefartøjer i rutetrafik 

I samarbejde med British United Airways 
har Vickers V A 3 luftpudefartøjet i sommer 
været anvendt pil en rute tværs over floden 
Dees munding mellem Rhyl i Wales og Val
lasey i nærheden af Birkenhead. 

Westland (Saro) SR.N2 har det meste af 
sommeren været til afprøvning ved Royal 
Navys luftpudeforsøgsgafdeling, men har i en 
kortere tid været indsat på en rute mellem 
Ryde på øen Wight og Southsea, en forstad 
til Portsmouth. 
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-*-KONGELIG DANSK AEROKLUB 
(DET KGL DANSKE AERDNAUTISKE SELSKAB) 

Dag Hammarskjolds AIIE 40, Kobenbavn Ø. 
Telefoner: ØBro 29 og (ang. model- og 
svæveflyvning) ØBro 249. 
Postkonto: 256.80. 
Telegramadresse: AEroclub. 
Kontor og bibliotek er åben mandag til fredag 
fra kl. 9-16. 
Formand: Landsretssagforer B. Moltke-Leth. 

l'IIOTORFLYVERADET 
Formand: ingeniør Arne W. Kragels. 

SV ÆVEFLYVERADET 
Formand: Ingenior Kaj V. Pedersen. 

1\IODELFLYVERADET 
Formand: Bankass. Ole Meyer Larsen. 

DANSKE FLYVERE 
Formand: Generallojtn~nt H. Pagh. 
Generalsekretær : Direktør August Jensen. 
Dansk Pool for Luftfartforsikring, 

~stergade 24, tlf. Mlnerva 1841. 

FIimaften I KDA mandag den 8. oktober 

J 

Så indleder vi vinterens mødesæson, 
og det bliver med en filmsaften mandag 
den 8. oktober kl. 1945 i Borgernes Hus, 
Rosenborggade 1, København, med føl
gende program: 

1. »Stærke vinger«, en russisk farvefilm 
med dansk tale, der beretter om luft
paraden i Tushlno ved Moskva i 1961. 

2. Modelflyveren Henning Mikkelsen, 
der var med på KDA's udvekslings
rejse i sommer, fortæller lidt om sine 
oplevelser i Tyrkiet. 

3. »Flyv med«, en splinterny dansk film 
om moderne privatflyvning. 

Der er adgang for såvel personlige 
medlemmer som tilsluttede klubbers 
medlemmer med ledsagere, og vi samles 
bagefter som sædvanligt om kaffebor
dene. 

* 
Flyvehistorisk sektion 

Stiftende generalforsamling afholdes i 
aeroklubbens bibliotek fredag den 5. oktbr. 
kl. 19,30. Såfremt tiden tillader det, vil der 
efter generalforsamlingen blive forevist far
velysbilleder af historiske fly. Alle flyvehi
storisk interesserede er velkomne, også selv 
om de ikke er medlemmer af Kongelig 
Dansk Aeroklub eller en dertil knyttet for
ening. 

Nye personlige medlemmer: 
R. 0. Boldt. 
Poul l•'rederiksen. 

Runde fødselsdage: 
Kontrollant K. Alexandersen, Englnndsvej 

16, S., 60 lir den 13. oktober. 
Godsejer Th. Fleuron Dahl, Vnlnæsgnnrd, 

Nørre Alslev, Falster, 60 lir den 1. november. 

Nye bøger i biblioteket: 
,valter John: Jiandbuch fiir Svort- 11nd 

Rciseflieger (udllines ikke). 
Ilnns Kofoed : Danske Militærfly gennem 

50 år. 1912-1!)62. 
J. E. G. Ilnrwood: Gliding Olubs. 
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Luftfartspokalen overrakt Hedall Hansen 
Som tidligere omtalt havde Pressen~ Luft

fartsmedarbejdere og KDA for 1961 tildelt 
Luftfartspokalen til luftkaptajn .J.ge Hedall 
Jiansen. 

Den blev overrakt hum pli hans 58-lirs 
fødselsdag den 31. august uf redaktør Povl 
W cstphall i overværelse uf repræsentanter 
for luftfartsmedarbejderne, SAS, Scanair og 
KDA. Westphull hyldede i sin tale Hedall 
Ilunsen, der siden hun fik privatflyveeertifi
kut i USA i 1927 bur fløjet 23.000 timer og 
hliber at kunne blive ved som luftkaptajn 
de sidste to lir inden den ubønhørlige alders
grænse. 

Mr. Koemans på besøg 
KDA havde i begyndelsen uf september 

besøg uf lederen uf FAI's nye International 
Bureau for General Aviation, hollænderen 
II. M. Koemans, som orienterede KDA, re
præsentanter for Erhvervsflyvningens Sam
menslutning og pressen om planerne for det 
nye burenu's virksomhed. 

Mr. Koemnns viste sig nt være en moderne 
indstillet privatflyver. Hun har fløjet 3-4 
lir, bur lært at flyve pli Piper Cub, men har 
nu selv en Cessnn 172. Han har ca. 800 timer 
og manglede kun prøven i meteorologi for at 
opnli instrumentbevis. 

Han havde haft en lang række oriente
rende møder med ueroklubber og andre flyve
organisationer rundt om i Europa og havde 
som observatør overværet begyndelsen uf 
ICAO-konfereneen i Rom, hvor hun blide of
ficielt og uofficielt havde talt General Avia
tions sag. Det hovedindtryk, hun havde filet, 
var nt mange uf de internationale civile luft
fartsmyndigheders repræsentanter vidste en 
masse om trafikflyvning, men havde et næ
sten utroligt ukendskab til General Aviation. 
Hun unser det derfor som den første og vig
tigste opgave at skabe bedre kontakt til 
ICAO. 

!øvrigt vil han pli grundlag uf sine under
søgelser og forhandlinger forelægge en rap
port og en aktionsplan for FAI's general
konference i Athen i begyndelsen uf denne 
mlined. 

Fortsat gang i Alborg Flyveklub 
Efter at klubben i august blide selv havde 

haft landingskonkurrence - vundet uf Jfl. 
Bøg Mathiesen - samt deltaget i stævnet i, 
Frederikshavn, fortsatte man med endnu en 
landingskonkurrence i september samt fore
drag uf oberst 0. 0. La1"Sen, og foruden keg
leaften og andespil i de kommende mlineder 
er der teorikursus pli Jørgen Jensens flyve
skole samt radiotelefonikursus. Sil medlem
merne behøver ikke kede sig. 

5/10 

8/10 
16/10 

7/11 
17/11 

6/12 
11/12 

KALENDER 
Generalforsamling i Flyvehistorisk 
Sektion. 
Filmsaften i KDA. 
Mødeaften i Danske Flyvere. 
l\Iødeaften i KDA. 
Årsfest i Dnuske Flyvere. 
Andespil i KDA. 
Andespil i Danske Flyvere. 

Svæveflyvning 
31/10 Flyvedagskonkurreneerne slutter. 
1-2/12 Klublederkursus (København). 

Modelflyvning 
7/10 Mosesluget (København). 

13-14/10 UHU-stævne (Hillerød). 
14/ 10 Skræntflyvningskonkurrence 

4/11 
31/12 

(Thisted). 
Jyllandsslag (Århus). 
ÅrsrekordAret slutter. 

Civilforsvaret prøver privatfly 
Mens en forsøgsmæssig indsættelse uf et 

privatfly i en eivilforsvnrsøvelse i Jylland 
ifjor mlitte aflyses pli grund uf for dlirligt 
vejr, var vi mere heldige den L september 
ved en øvelse i Helsingør, hvor det pli det 
nærmeste var idealvejr. 

To privatfly medførte hver en observatør 
fru eivilforsvaret og havde filet installeret 
særligt radioudstyr til formlilet. I de indre 
dele uf Helsingør antændtes der med mellem
rum røgbomber i forskellige gader. Mens ob
servatører pli højtliggende terrænpunkiter kun 
kunne melde om røgudvikling i bestemte ret
ninger, kunne flyenes observatører med stor 
nøjagtighed stedfæste "brandene", der blev 
plottet ind pli et stort bykort hos øvelses
ledelsen. 

Camet-situationen 
Toldcamet kræves stadig i: 
Australien, Bulgarien, Ægypten, Ungarn, Ir• 
lund, Island, Israel, Italien, Marokko, Por
tugal, Rumænien, Spanien, Czeehoslovakiet, 
Tyrkiet og Jugoslavien. 

Toldcamet kræves ikke i: 
Sydafrika, V esttysklnnd, Belgien, Kanndn, 
Danmark, Finland, England, Frankrig, Græ
kenland, Luxembourg, Norge, Holland, Po
len, Sverige, Schweiz og USSR. 

Dog er der i denne gruppe følgende re
striktioner : 
England - toldformularer udfyldes ved an
komsten. 
Frankrig - ved ophold ud over 7 dage kræ
ves enrnet. Uden cnrnet mil kun toldlufthav
ne benyttes. 
Grækenland - General Deelnrntion kræves. 
Luxembourg - udlændinge mil kun bruge 
pladsen FINDEL. 
USSR - nærmere oplysning ved ansøgning 
om indflyvningstilladelse. 

Flere grænselufthavne 

KDA's motorflyverlid har som meddelt i 
sidste lirsberetning henstillet til myndighe
derne, at samtlige midlertidige offentlige 
flyvepladser godkendes som grænselufthavne. 

Ministeriet for offentlige arbejder har nu 
meddelt KDA, at man vil godkende flyve
pladserne pli Ærø og Anholt som grænse
lufthavne pli de normale betingelser herfor, 
hvorimod ansøgningen for Thisteds vedkom
mende betragtes som bortfaldet, du den nu
værende flyveplads skul bruges til andet for
mlil. 

Kursus l Sportsflyveklubben 

Spol'ltsflyveklubben har startet to kursus 
til flyvetelefonistcertifikat, et for begyn
dere og et for indehavere uf VBF-bevis. 
Endvidere bur klubben sut nye kursus igang 
pli den C 3 linktræner, som klubben bur til 
rlidighed pli Skovlunde. 
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e VEDLIGEHOLDELSE 

e REPARATION 

e SERVICE 

- også af DERES fly 

Kom ud og besøg os og lad os tale om det. 

MOTOIMPORT 

i 

... / 

Flylng Enterprise har i Københavns lufthavn opbygget sin" 
egen omfattende tekniske organisation, der er godkendt 
af såvel de danske luftfartsmyndigheder som de engelske 
ROLLS ROYCE fabriker. Over 100 erfarne og særligt ud
dannede medarbejdere I denne tekniske afdeling er til 
disposition for vedligeholdelse og reparation af alle fly -
også af Deres. 

i-LYING 
ENTERPRf..TE 
Hangar 117 • Københavns Lufthavn, Dragør , Telefon Dragør 1700. 

FOKA 
en-sædet, med stor ydelse I standard-klassen, 

ZEFIR 
en-sædet, med stor ydelse i den åbne klasse, 

LIS 
tilbyder hurtig og fordelagtig levering 

af følgende anerkendte svæveplaner: 

en-sædet, til stor ydelse og øvelse, metalkrop, 
træplaner, 

MUCHA STANDARD 

Endvidere følgende flytyper: 

MOTOIMPORT 
Forelgn Trade Enterprise . Warszawa . Przemyslowa 26 
P. 0. Box 990 . Polen 

Repræsentant i Danmark: E. V. Nielsen, Uglevangen 5, Virum 

en-sædet, stor ydelse i standard-klassen, 

BOCIAN 
to-sædet, til stor ydelse og øvelse. 

fr. 
I PZL-102 B "KOS" 
I to-sædet sports- og refsefly, 

PZL-101 "GAWRON" 
fly til landbrugsformål, 

SM-1 og SM-2 
helikopterfly til passagerflyvning med 3-4 passa
gerer foruden piloten, ambulanceflyvning, land
brugs- og øvelsesflyvning. 
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JORDEN RUNDT 

Det er ikke nær så usandsynligt, som det lyder. 

119D6 nåede man op på 41,3 km/t. •· i 1960 

P·2 Ja .090 km/t ... og nu planlægger man 

f hed ners, der kan flyve 3, 5 gange lydens has ig · 

H 'kken ver dag gøres fremskridt inden for tekni 

llled og større nye fly og nye motorer med nye 
kra 1· 1 t intim! 

v II brændstoffer og smøremidler. e 
sa . . ESSO 

lllarbeJde mellem teknik og forskning er 

med til i dag at skabe olieprodukterne til mor· 

lendagens jetfly. 

PÅ STIMER 

AVIATION PRODUCTS 

EJVIND CHRISTENS E N, KØBCNHAVN V. -
I 





Siden de første Boeing 
jetlinere kom i drift for fire 
·år siden, har disse maskiner 
transporteret 30.000.000 
passagerer og har fløjet mere 
end 1.190.000.000 km. De har 
sat mere end 500 fart- og 
distancerekorder. Men vigtigere 
for luftfartsselskaberne er den 
kendsgerning, at :Boeing 
jetlinerne har demonstreret 
en hårdfør_ driftssikkerhed og 
et hidtil ukend~ passagertække, 
som har gjort dem til de 
populæreste rutemaskiner 
i luftfartens historie . 

.llill'I.IVI; Jer✓iners 
LON6-RAN6E 707 • MEDIUM-RANGE 720 • SMORT•RAN6E 727 

F1f1,t~J, l•ftf•rtu,hW.. 1J" B,1i•1 j,1/intr1tfl>itt: AIR fllANCE •. AIR-INDIA • .AMEJUCAN • AVIANCA • B. O.A. C. • BllANll'l' • CONTJNENnu. • CUNAltD l!AGLE • l!ASTERN • EL AL • IRISR • LUPTHANSA 

NOi.THWEST • PAClflC NORTHEI\N •PAKISTAN• PAN .AMEIUCAN • QANTAS • SABEN.A • SAUP1A1ABIAN • SOUTHAl'J.ICAN •TWA• 1/NITED • VARIG •1 WESTERN. Oiul ETHIOPIAN rif 1m,nha1t11 Blti•l• 
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DET NYE BENDIX NAVIØATIONS- 06 
KONTROLSYSTEM ER IDEELT FOR ALtE 
MASKINTYPER I I I 

Det nye automatiske Bendix navigations• og kontrolsystem serie 
60 er alsidigt, pllidellgt og har en ringe vægt i en udformning, der 
gør det lige anvendeligt i såvel kortdistance• og forretningsfly som 
i rutefly og højtudviklede jet-transportfly. 

Den nye PB-60 autopilot, som er hjertet i dette letvægtskon
trolsystem, er pålidelig og enkel at vedligeholde. Man har modtaget 
bestilling på anlæg til Lockheed C-141 jet-transportfly og samme 
anlæg bliver installeret i forretnlngsfly af typen Douglas- Piaggio 
PD 808 og i H FB-320. 

Serie 60 udstyret omfatter også CB-60 kompasset og FD-60 
»Flight Director«. Man kan vælge mellem 38 forskellige enheder, 

LIØE FRA LANØTRÆKKENDE 
TRANSPORTFLY TIL KORTDISTANCE-
06 FORRETNINØSFLV 

lige fra en simpel »yaw damper«, der sikrer en rolig flyvning, til et 
komplet og alsidigt udstyr med dobbelt »Flight Dlrector« og kompas. 
Alle systemets enheder kan installeres sammenbygget eller enkeltvis. 

Serie 60 systemet er et typisk eksempel på de muligheder, der 
tilbydes, for at imødekomme de krav, som de nyeste flytyper I dag 
stiller. Denne kendsgerning bekræftes af de mere end 500.000.000 
miles flyvning, som er udført af fly udstyret med Bendix automa
tiske navigations- og kontrolsystem. 

Udnyt vore mange erfaringer i fremstilling af kontroludstyr til 
luftfartøjer. Skriv til Bendix International, 205 E. 42nd St., N.Y. 17. 
N.Y. Telegramadresse »Bendixint«, New York. 

Bendix International Division ,~no'~ 
t: Cl H I' n H A I I U tl 
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PALIDELIGE DÆK 
TIL VORE DAGES 
JET-MASKINER 

DER ER FLERE, DER STARTER OG LANDER PÅ GOODYEAR 
DÆK, HJUL OG BREMSER, END PÅ NOGET A.NDET MÆRKE 



Officielt organ for 

KONGELIG DANSK AEROKLUB og DANSKE FLYVERE 
Nordens ældste og førende tidsskrift for flyvning 

Nr. 11 

Den private flynings 
rødioproblemer 

E T af vore medlemmer henleder i 
dette nummer opmærksomheden 

på, at radio efterhånden er en nødven
dighed for privatflyveren, der flyv ør 
rundt omkring i Europa. Han har 
hidtil klaret sig uden, men synes efter 
sine sidste erfaringer, at radio bør 
være obligatorisk. 

Det bliver den efterhånden i så 
mange lufthavne og på så mange om
rtlder, at den sag nok ordner sig af 
sig selv uden restriktive indgreb. 

Men det ville gå hurtigere, hvis 
myndighederne i de forskellige euro
pæiske lande viste den private flyv
ning og dens forhold større forståelse 
ved fordelingen af frekvenser. 

Jo flere frekvenser, man skal have 
for at kunne udnytte en VHF-radio 
på tilfredsstillende måde, desto dyrere 
bliver den, og når et radio- og radio
navigationsudstyr kan løbe op til om
trent samme sum, som hele flyet ko
ster, så animerer det ikke den private 
flyver til at anskaffe sig dette udstyr. 

I adskillige l,mde søger man gen
nem en vis standardisering af frekven
serne at begrænse antalet af dem, 
som privatflyveren har brug for, til 
et minimum. Derved bliver tulstyret 
billigere, og flere anskaffer sig det. 

Eksempler herpå finder man i USA, 
og i Europa i Frankrig (der har flest 
private fly herovre) og Tyskland. I 
Tyskland har f.eks. et stort antal af 
de mindre flyvepladsør samme fre
kvenser, og i Frankrig findes en >klub
frekvens«. Også svæveflyvningen tæn
ker man på. 

Fra FAl's side har man ifjor hen
ledt ITU's opmærksomhed på ønske
ligheden af større hensyntagen til den 
private flyvnings frekvensproblemer, 
og det er givetvis en sag, som FAl's 
nye Bureau for General Aviation, der 
udvikler sig på glædelig vis, vil følge 
med den største opmærksomhed. 

November 1962 35. årgang 

Med FLYV -1 Toulouse 
og andre steder I 

Hans Kofoed fortsætter sin artikelserie fra den franske 
flyveindustri (første artikel i nr. 8) 

T OULOUSE, en smuk moderne by i Syd
frankrig, er en af Frankrigs vigtigste 

byer, hvad angår flyproduktion, idet der i 
byen findes fabrikker tilhørende Sud Avia
tion, Breguet, Potez og Latecoere. 

Den største fabrik tilhører Sud Aviation 
og er udelukkende beskæftiget med samling 
af Caraveller. Midterkroppen bygges i en 
anden Sud-fabrik i selve Toulouse, hvor 
Latecoeres fabrik, der fremstiller bagkroppe, 
også er beliggende. De øvrige komponenter 
kommer fra fabrikker spredt over hele Fran
krig. Således bygges vingerne i St. Nazaire 
og Bougenais og forkroppen i Marseille, i 
alle tre tilfælde af andre afdelinger af Sud 
Aviation. En vigtig underleverandør er ita
liensk, nemlig Fiat, der laver stabilisatorer, 
finner og naceller. Foreløbig er der bestilt 
ca. 150 Caraveller, men man regner med at 
kunne sælge typen mange år endnu, og man 
har netop forøget byggeprogrammet fra 175 
til 200. En ny version, Caravelle lOA, har 
formentlig fløjet, når disse linjer læses, og 
iøvrigt arbejder man på at ombygge den 

første Caravelle prototype til automatisk 
landing. Sud regner dog ikke med, at auto
matisk landing er noget, der kan indføres 
i løbet af et år eller to, og foreløbig koncen
trerede man sig om at få den kritiske sky
højde nedsat fra 200 ft. til 100 ft. Derved 
skulle man kunne lande i 80 % af de til
fælde, hvor det nu er umuligt. 

Super Caravelle 
· Sud arbejder som bekendt på udviklingen 

af et supersonisk transportfly, Super Cara
velle, og i den anledning er den berømte 
prøveflyver Andre Turcat, kendt fra sine 
flyvninger med Nord Griffon, blevet ansat 
som chefpilot hos Sud. Det var dog ikke 
meget konkret, han kunne oplyse om Super 
Caravelle på pressekonferencen. Man regner 
med at have en prototype klar i løbet af 
1965. Rækkevidden bliver ca. 4000 km, så 
flyet bliver altså et mellemdistancetrafikfly, 
der ikke kan anvendes på atlanterhavsruter
ne. Støjproblemet mener man at have løst 

Anden prototype af Potez 840, der sidst I september flPJ pl et større demonstrationstogt I USA, hvor 
typen venter en god fremtid som flrmafly, 
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ved at lade flyet gennembryde lydmuren i 
en højde af 12-13 km, idet man regner med, 
at lydbraget da vil være ebbet ud, inden det 
når jorden. Han henviste i den forbindelse 
til, at en Convair B-58 Hustler har fløjet 
tværs over U.S.A. med supersonisk hastig
hed i en højde på 12 km, uden at man havde 
mærket nogle gener på jorden. Grunden til 
at man laver et supersonisk trafikfly er ikke 
primært ønsket om at nedsætte rejsetiden 
for passagererne, men ønsket om at luftfarts
selskaberne skal kunne udnytte deres fly me
re intensivt. 

Potez 
Navnet Potez forsvandt, da hovedparten 

af den franske flyindustri blev nationaliseret 
i 1936, men er nu dukket op igen, idet 
Henry Potez for nogle år siden overtog Fou
ga, der trods Magisters store sukces var i 
finansielle vanskeligheder. Magister serie
bygges stadig til det franske flyvevåben, med 
henblik på eksport har man bygget en ny 
version, der har fået betegnelsen C.M. 170/3. 
Den har stærkere motorer (Marbore VI mod 
tidligere Marbore II), katapultsæder og for
skellige andre ændringer. Selv om Potez
Heinkel C.M. 191 er bygget i Tyskland og 
for tyske midler, er den tekniske ledelse af 
projektet hos Potez, og flyveprøverne fore
går derfor i Toulouse. En eventuel seriepro
duktion vil derimod finde sted i Tyskland. 
Potez (Fouga) havde iøvrigt for flere år 
siden projekteret en firesædet udvikling af 
Magister, men af hensyn til Morane-Saulnier 
Paris blev projektet henlagt, indtil tyskerne 
viste intei;esse for det. 

I november næste år regner Potez med at 
at være klar med det første seriebyggede 
fly af typen Potez 840. Den anden prototype, 
der fløj første gang den 17. juni, fremviser 
forskellige ændringer i forhold til den første. 
F. eks. har den fået større sidevinduer i 
cockpittet for at opfylde F AA's krav om, at 
piloterne skal kunne se vingetipperne. Næsen 
er blevet gjort lidt længere og rummer nu 
vejrradar, og strukturelle forstærkninger har 
:muliggjort en forhøjet flyvevægt og dermed 
større tankindhold. Potez 840 er først og 
fremmest beregnet som forretningsfly, men 
flere luftfartsselskaber har vist stor interesse 
for typen til brug på korte luftruter. Der kan 
da medføres indtil 24 passagerer, der da sid
der på skråtstillede sæder med benene ude i 
midtergangen. 

F -~-.--,. 

Caravelle-produktlon I Toulouse, Ved udgangen af august havde typen logget 404.615 flyvetimer. 127 af 
159 bestilte Caravelle var leveret ved udgangen af september. 

Bortset fra Caravelle-bagkroppe laver La
tecoere hovedsagelig missiler, og om den 
fjerde fabrik i Toulouse, Breguet, er der så 
meget at berette, at det må vente til en se
nere artikel. 

Sud's helikoptere 
Alouette-helikopteren serieproduceres nu i 

Marignane ved Marseille, idet Sud har ned
lagt sin helikopterfabrik i Paris. Af Alouette 
II er der indtil nu bygget over 800, af Alou
ette III ca. 60. Den månedlige produktion 
omfatter for tiden 17 Alouette II og 6 Alou
ette III eller i gennemsnit en helikopter pr. 
dag. I Marignane har man netop sluttet li
censproduktionen af Sikorsky S-58, af hvil
ken der blev bygget 180, der på nær fem til 
Belgien alle blev leveret til det franske fly
vevåben. 

Frelon er formentlig verdens eneste tre
motorede helikopter. Prototypen fløj første 
gang den 10. juni 1959 og havde tre Tur
bomeca IIIB gasturbiner, hver på 800 hk. 
Den endelige version, der kaldes Super Fre
lon, har tre Turmo IIIC a 1320 hk; den kan 
medføre ca. 30 passagerer og har flyvebåds
krop i lighed med nyere helikoptere fra Si
korsky, med hvem Sud har et snævert teknisk 
samarbejde. Transmissionssystemet er iøvrigt 
til dels konstrueret og fremstillet af Fiat, og 
de to prototyper, der for tiden er under byg
ning, finansie res i hvert fald til dels af Tysk
land. I sandhed internationalt samarbejde! 

Turbomeca 

Den tremotorede Frelon-helikopter. Videreudviklingen Super-Frelon er I fuld gang med forberedende prjlver 
pl Jorden 01 vente• •nart I luften. 

For at få det fulde udbytte af et besøg på 
en flyvemotorfabrik må man vist være ud
dannet som maskiningeniør, men det var 
alligevel imponerende at se de mange kom
plicerede værktøjsmaskiner, hvoraf flere var 
konstrueret af Turbomeca selv. Fabrikken 
ligger i Bordes ved foden af Pyrenæerne i 
meget smukke omgivelser, f. eks. var kontor
bygningen omgivet af palmer. Der fremstil
les ca. 80 motorer om måneden, nemlig 25 
Marbore, 25 Artouste og mindre serier af 
Turmo, Astazou og Bastan. Sidstnævnte mo
tortype skal nu prøves som helikoptermotor, 
idet Sud Aviation har ombygget to S-58 til 
at have Bi-Bastan, to sammenkoblede Ba
stans. Transmissionssystemet i S-58 kan tåle 
de 1600 af Bi-Bastans ca. 2000 hk, så der bli
ver et overskud på 400 hk til opretholdelse 
af præstationerne ved havoverfladen i store 
højder. Sud hævder, at ombygningen af S-58 
til Bi-Bastan er en forholdsvis enkel sag, og 
at man vil kunne ombygge S-58'ere ved 
hjælp af et >byggesæt«. Måske får de ret, 
men Westland troede jo også i sin tid, at 
ombygningen af S-58 til Wessex med gas
turbinemotor var en ganske enkel sag, men 
især luftindtagenes udformning voldte man
ge problemer. 
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Nord Aviation har overtaget Super Broussard 
og er med i T ransall-konsortiet 

Super B rouøaard er fornyllg blevet afprøvet af W iderjle i Norge og derefter demonatreret i Skandinavien, 
hvor vi den 19. oktober havde leJllghed til at ae den i København. 

SELVOM Nord Aviation ligesom Sud 
Aviation er et statsejet selskab, er det 

organiseret som et almindeligt aktieselskab 
og drives som sådant og ikke som en offent
lig virksomhed. Der er for øjeblikket 8900 
ansatte, så Nord er den tredjestørste virk
somhed indenfor den franske flyindustri 
efter Sud Aviation og motorfabrikken 
SNECMA. I de senere år har man navnlig 
helliget sig missiler, specielt panserværns
missiler, men man har dog langt fra lagt 
flyproduktionen på hylden. Ganske vist har 
man kun en enkelt type, nemlig det lette 
transportfly Super Broussard, i seriefabrika
tion, men man laver desuden vinger til 
Mirage III og deltager i udviklingen af det 
tysk-franske fællesprojekt T ransall C-160. 

Super Broussard 

Produktionen er - man fristes til at sige 
naturligvis - fordelt mellem flere forskel
lige fabrikker. Flyene monteres af Nord's 
fabrik i Bourges, der også laver selve krop
pen. Bagkrop, haleparti, flaps, krængeror 
m. v. leveres af Rheims Aviation, vingerne 
af Nord-fabrikken i Meaulte, mens en tredje 
Nord-fabrik i Les Mureaux laver samtlige 
limede paneler, motorfundamenter og cow
lings. Den procentvise fordeling af arbejdet 
er 30 pct. til hver af de tre førstnævnte fa
brikker og 10 pct. til den sidste. 

Omend man ikke kan klassificere Super 
Broussard som et STOL-fly, så har det dog 
udmærkede start- og landingsegenskaber, og 
det kan snildt klare sig med en græsbane på 
1000 m. Med fuld last er startstrækningen 
til 10,5 m højde kun 590 m, mens landings
strækningen fra 15 m er 585 m. Tom vejer 
den 5206 kg, og den maximale startvægt er 
9800 kg. Der kan medføres 23 passagerer 
på turistklasse eller 1 7 på 1. klasse, og som 
rent fragtfly er den største betalende last 

3884 kg. Marchfarten er så høj som 395 
km/t og den største flyvestra:kning 1590 km, 
omend den med fuld last og reservebrænd
stof kun er ca. 850 km. De vigtigste mål 
er spændvidde 21,93 m, længde 18,04 m og 
højde 7,11 m. 

Man har hidtil kun modtaget en enkelt 
ordre, nemlig fra det norske selskab Widerø, 
der har bestilt to M.H. 262 og lejet en M.H. 
260, indtil de to M.H. 262 bliver leveret. 
De mulige kunder afventer formentlig de 
ruteprøver, der begynder om kort tid på de 
franske indenrigsruter med tre Super Brous
sards, der er udlånt til Air Inter. 

Transall - tysk-fransk samarbejde. 
Transall er en sammentrækning af Trans

port Alliance, et konsortium bestående af 
W eser Flugzeugbau, Hamburger Flugzeug
bau og Nor-d Aviation. Konsortiet arbejder 
på et militært transportfly C-160, der vel 
nærmest er beregnet som Noratlas-afløser, 
omend det på grund af en nyttelast på 15 t 
snarere er i klasse med Lockheed Hercules. 
C'et i typebetegnelsen angiver, at det er et 
transportfly ( C for cargo), mens tallet 160 
er vingearealet i m2• Endnu giver Transall 
ikke meget arbejde til Nords produktions
afdeling, idet der kun er bestilt fem proto
typer, hvoraf to ikke-flyvende til prøver på 
jorden, samt seks >forproduktionsfly«, men 
skal alle franske og tyske Noratlas erstattes 
af C-160'ere, vil de tre fabrikker få nok at 
bestille de første år. 

Den egentlige leder af konsortiet er We
ser, der tager sig af konstruktion og byg
ning af krop og haleparti, på det konstruk
tive område assisteret af W. Blume Leicht
bau und Flugtechnik. Hamburger Flugzeug
bau er ansvarlig for forkrop, Nord for vin
ger og motorinstallation. C-160 udrustes 
med to Rolls-Royce Tyne RTy 20, hver på 
6020 hk. De første fly får engelske motorer, 
men Hispano-Suiza skal levere motorerne 
til serieflyene. Nord's andel i arbejdet fore
går dels i udviklingscentret Chatillon-sous
Bagneux ved Paris, dels i flyveprøveafdelin
gen i Melun-Villaroche, hvor den første 
prototype er under montering. Man håber 
at få den i luften før årets udgang. 

Transall C-160 kan medføre indtil 80 
fuldtudrustede soldater eller 66 bårer. Krop
pen har rampe bagtil til ombordtagning af 
køretøjer, og der er naturligvis trykkabine. 
»Typisk marchhastighed« opgives som 500 
km/t, og med 15 t last er flyvestrækningen 
2200 km. 

Super Broussard er egentlig konstrueret 
af Max Holste, men Nord kom ind i bille
ledet på et tidligt tidspunkt, især på grund 
af Max Holste fabrikkens ringe kapacitet til 
serieproduktion, og efter Max Holste's re
konstruktion som Rheims Aviation er Super 
Broussard overgået helt og holdent til Nord, 
såvel teknisk som økonomisk. Rheims Avia
tion er dog stadig med som underleveran
dor af en stor del af strukturen. Prototypen 
til Super Broussard havde to 600 hk Pratt 
& Whitney R-1340 og fløj første gang 20. 
maj 1959. Denne version (typebetegnelse 
M.H. 250) blev ikke seriebygget. Super 
Broussard no. 2 (M.H. 260) er forsynet 
med to 986 hk Turbomeca Bastan III pro
pelturbiner. Den fløj første gang 29. juli 
1960 og er nu i begrænset produktion. Det 
første seriefly foretog sin jomfrurejse 29. 
januar i år; der vil kun blive bygget 10, 
idet den på produktionslinjen næste år vil 
blive afløst af M.H. 262, der har cirkulær 
krop og trykkabine. Prototypen til M.H. 262 
forventes at være klar i november i år, det 
første seriefly et halvt år senere. Foreløbig 
har man planlagt at bygge 100 Super Brous
sard, og ved næste års udgang vil man være 
oppe på at bygge 4 om måneden. Det franak,tyøke Transall C-160 tranøportfly, 
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EEN FOR ALLE 

Canada, Japan, Italien, Holland, Belgien og Tyskland har alle foretrukket Lockheed F-104 til 

deres eget forsvar. De valgte den, fordi de havde..behov for en Mach-2 jager - d. v.s. en, som 

kunne opretholde luftoverlegenheden overfor fjendens bedste flyvemaskinetyper, og som tillige 

med fint resultat kunne lose det væld af forskelligartede opgaver, der stilles. Med disse krav for 

øjeforetrakdeF-104 fremfor alleandrejetjagere i verden.Ved at træffe denne afgørelse igangsatte 

de det mest bemærkelsesværdige produktionsprogram i flyvningens historie. 

Betragt F-104 programmet, som det er idag! - I syv lande, inklusive De Forenede Stater, er 

21 førende flyvemaskinefabrikker, 7 motorfabrikker, 31 producenter af elektroniske komponen

ter og hundreder af andre, underordnede fabrikker og leverandører med i arbejdet. . . Næsten 

400 stk. F-104 jagere med alt nødvendigt udstyr er allerede udstationeret. I 1963 vil der være 

bygget 1000 af disse fremragende Mach-2 jagere - og i 1964 vil antallet være oppe på 2000. 

Betydningen af dette byggeprogram er langt større end selve F-104 jagerens uovertrufne præsta

tioner og mange forskellige anvendelsesmuligheder. Det medfører f. eks., at reservedele og 

hjælpeudstyr er indbyrdes udskifteligt. Det medforer også, at eftersyninsmuligheder og special

trænet personel altid vil være ved hånden ... Intet ocean vil skille nogen F-104 luftbase fra et 

F-104 produktionssted! Lockheed-California Company, Burbank, California, U.S.A. 

F-104 



Med lrlli~ i 
Cessna 320 Skyknight 
SKYKNIGHT er Cessna-seriens forelø 

bige flagskib - et moderne 6-sædet for
retningsfly med to kompressorforsynede mo
torer, der giver fine stige- og højdeflyvnings
egenskaber, et hurtigt fly, der dog kan bruge 
små pladser, og et rummeligt fly, hvis kabine 
kan tage op til 6 personer. 

Den tomotorede Cessna 310, hvorfra den 
er udviklet, var oprindelig beregnet til nor
malt at transportere 3-4 personer, og Cessna 
agter ikke at prøve at »strække« det nu 6-
sædede fly yderligere i denne henseende, 
eftersom statistikken viser, at General Avia
tion fly uanset kapaciteten gennemsnitlig 
transporterer 2,6 personer. 

Flyets tophøjde er 28.100 fod eller 8.600 
m, og selv på en motor kan den med fuld 
last gå op til 16.600 fod eller 5.060 m. Det 
flyver mest økonomisk i stor højde. Det giver 
mulighed for at flyve >over vejret«, men 
det betyder også, at der skal bruges oxygen. 
Moderne oxygenudstyr med plasticmasker er 
nok nemt at bruge, men dog en komplika
tion, og hertil kommer andre virkninger af 
stor højde og store stige- og synkehastighe
der. Hvad siger forretningsfolkene til det? 

Herbert M c Williams fra Cessna svarede 
hertil, at man udmærket kunne lave den med 
trykkabine, men det ville koste ca. 300.000 
kr. ekstra, og det var der ingen, der ville 
betale. 

Samtalen kom iøvrigt også ind på jet-for
retningsfly, som denne verdens største pro
ducent af privat- og forretningsfly hidtil ikke 
synes at have intereseret sig meget for. Man 
finder markedet for lille, og McWilliams 
spåede, at 10 af de 11 firmaer, der i øje
blikke slås om det marked, ville brænde sig 
eftertrykkeligt på det. 

Effektiv demonstration 
Normalt er en demonstration af et fly, 

hvor man ikke selv får lejlighed til at flyve 
det, ikke særlig interessant, og kun to af vi 
fem, der var med på en halv times tur, fik 
et øjeblik lov selv at føle, hvordan den var. 

Men jeg tror, vi alle fik et godt indblik 

i Skyknight og dens indretning og egenska
ber, for McWilliams' præsentation af den var 
blændende tilrettelagt, grundig og alsidig. 

Straks under kørslen på den smalle rulle
bane viste han ved et 360° drej dens impo
nerende lille svingradius og fortsatte i ven
teposition før startbanen med en omhyggelig 
gennemgang af kabinens indretning og ud
styr. 

Radio- og navigationsmæssigt var den i 
fuld »Transport Category« - altså som tra
fikfly. 

Så fulgte en >kort start« og kraftig stig
ning og oppe i ca. 1000 m højde en stall
demonstration, ikke i >ren« tilstand, men 
som det i praksis vil kunne forekomme: i 
landingssituationen med understel nede og 
fulde flaps. Ganske langsomt trak han farten 
af den og lavede 3-4 tydelige, men lette 
stalls med omkring 60 mph på fartmåleren 
og minimalt højdetab. Bortset fra indikatoren 
synes den ikke at advare, men i selve stallet 
ryster halen noget. 

Cessna har gjort meget ud af anbringelsen 
af tiptankene, der foruden at øge det effek
tive sideforhold og dermed tophøjden også 
indvirker på stabiliteten, især under sving. 
McWilliams demonstrerede overbevisende, 
hvordan han uden at røre krængerorene det 
mindste kunne lave sving til begge sider med 
kuglen fast i midten - udelukkende ved brug 
af sideroret. 

Den nye Nav-O-Matic 800 autopilot ud
fører også nydelige sving og går meget hur
tigt over fra den ene side til den anden, når 
den stilles dertil. Den holder både højde 
og kurs, og McWilliams viste, hvordan man 
pludselig kan gribe ind og svinge væk fra 
kursen, slippe styregrejerne - og derpå auto
matisk føres tilbage til kursen. 

Da vi skulle ind til landing på bane 30, 
holdt han den oppe i 600 m højde, til vi 
var tæt foran tærsklen. Vinden var kun 10 
knob, men ved at dykke højden af med fulde 
flaps lykkedes det ham alligevel at være 
landet og rullet af lige efter krydset med 
bane 04/22. 

Data 
Fuldvægten er øget til 2360 kg, hvilket 

betyder, at man med et fuldt instrumenteret 
og med elektronisk udstyr forsynet fly kan 
medføre 6 voksne ved fulde tanke og endda 
have 56 kg disponibel. 

Ved 75 % ydelse i 19.500 fod er række
vidden ved 392 km/t 1380 km. Største ræk
kevidde i 10.000 fod ved en økonomisk ha
stighed på 288 km/t er 1640 km, mens man 
ved brug af ekstratanke kan komme helt op 
på 2260 km ved at flyve med 356 km/t i 
25.000 fod. Alle distancer er uden reserver. 

Den starter over 15 m hindring på 485 
m og lander over samme hindring på 627 m. 

PW 

Musketeer i Danmark 
Seundinavian Air Trading fik i slutnin

gen af september en Beechcraft Musketeer 
hjem pr. SAS-fragtfly, og vi håber i nær 
fremtid at kunne bringe vore indtryk af den
ne type. 

* 
Nye Piper-modeller 

præsenteres ... 

Piper bringer ikke nye modeller af nlle 
sine typer i 1963 - det kan også være noget 
anstrengende med disse årlige ændringer. 
Men ved sit internationale salgsmøde sidst 
i september præsenterede Piper to nye ud
gaver, der vil supplere det hidtidige program. 

Den nye Cherokee B, som vi beskrev i 
august-nummeret, og som hidtil er leveret 
med 150 og 160 hk motorer, kommer nu også 
med den 180 hk Lycoming 0-360. Den koster 
i de fire standardversioner fra 102.000 til 
122.700 kr. frit leveret i Danmark, meddeler 
Danfoss Aviation Division. Motorinstnllatio
ncn er forbedret, så der er mindre vibration, 
og flyet er udstyret med vekselstrømgenera
tor. Fuldvægten er 1090 kg, og flyet kan 
medføre 4 voksne, fuld brændstoflast og 80 kg 
bagage eller ekstra udstyr. Bedste rejsefart 
er 226 km/t i 7000 fod. 

Den anden type er Apache 235, forsynet 
med to 235 hk Lycoming motorer, som nær
mest må betegnes som en mellemting mellem 
Apache (to 160 hk) og Aztec B (to X 250 hk). 

Der ør 1tll over Cø11na Skyknight med den pilformede halefinne og de opadrøttøde tiptankø, der giver møget fine kurveegenskaber. TophpJden er 8,600 m, 
pl 6n motor &odt &ODD m. Rejsefart 288-192 km/t, 
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IATA's KRAV TIL OVERLYDSTRAFIKFLY 
Luftfnrtselsknbernes in ternntionale orgnni

sntion IATA har på sin årlige kongres for 
nylig blandt andet drøftet de overlydsfly, som 
nu beskæftiger flyvemnskinefnbrikkernes kon
struktionsafdelinger så stærkt. 

Luftfartselskaberne ønsker imidlertid ikke 
endnu engang at komme i summe situation 
som ved overgangen til "jetalderen", hvis 
overgangssmerter man stadig lider under, og 
derfor har man tilstillet industrien følgende 
ti bestemte krav: 

1) Passagerkabinens struktur må være 
fuldkommen sikker, da muligheden uf en 
pludselig dekompression under flyvningen 
ikke kun tolereres. 

2) Gode flyve- og mnnøvreegensknber er 
nødvendige for sikker flyvning under alle 
hastigheder, men specielt ved lavere fart. 
Derfor må de nævnte flyveegenskaber være 
lige så gode eller helst endnu bedre end un
derlyds-maskinernes. 

3) En væsentlig udvikling må ske i spørgs
mfilet om eksisterende materialer, konstruk
tioner, funktionssystemer og instrumenter, 
før overlyds-maskinen indsættes i trafik. Kun 
derved sikres pålidelighed og en ønskelig 
levetid på mindst 30.000 flyvetimer for fly
kroppens vedkommende. 

4) Omhyggelige prøver med en eller flere 
prototyper må foregå under forhold, der helt 
svarer til almindelig ruteflyvning, og disse 
prøver skal foretages, før seriefabrikationen 
uf typen begynder, for at man kun undgå 

SAS starter i vinterfartplanen gennem
snitlig hvert 7. minut døgnet rundt og har 
trafik pA 71 byer i 38 lande. Blandt nyhe• 
derne er en ny natrute til l\Ialagn og Costa 
del Sol og daglig non-stop rute for første 
gang om vinteren med jet København-New 
York. Produktionen er i alt 21 % større end 
sidste vinter. På de danske indenrigsruter 
udbydes der inlt 103.064 pladser mod 83.904 
sidste vinter, stigningen falder især på Tir
strup-ruten. 

Japan Air Lines flyver fru oktober også 
ad den sydlige rute mellem Tokio og London. 

Der benyttes Convnir 880M. 
BAS-styrelsen er blevet forenklet og består 

nu kun uf 6 mund mod tidligere 32. Dan
mark repræsenteres i øjeblikket af direktør 
J. Chr. Aschengreen og departementschef 
Pnlle Christensen. 

Ool1tmbtts-prisen, hvormed byen Genua Ar· 
lig hædrer mindet om sin berømte søfarende 
søn, blev den 12. oktober af Italiens præsi
dent, Antonio Segni, overrakt SAS-direktø
ren Karl Nilsson. Prisen består uf en guld
medalje og 5 millioner Lire, som SAS videre
giver til et sknndinnvisk-itnliensk fond snmt 
til et nyt internationalt kommunikations
institut. Det var første gang, et luftfarts
selskab modtog prisen, der blev givet til SAS 
som en anerkendelse af, at SAS som første 
selskab skabte en regulær luftrute mellem 
Europa og Asien vin Nordpolen. 

BOAO hnr i sit årsregnskab præsenteret 
englænderne for et underskud på ikke mindre 
end G4.6 millioner pund sterling eller en. 
1250 millioner kroner. En meget luv belæg
ning på 45.8 % ~ar kost~t en 40 ~il~. kr., 
en ni duges meknmkerstreJke en. 60 millioner. 
Over 32 millioner pund eller 620 mill. kr. er 
brugt til ekstra afskrivning på Britannin-, 
DC-7C- og Comet-flåderne. Tilsluttede sel
skaber bur også kostet en net sum, og med 
tidligere underskud er BOAC oppe på det 
formidable beløb. 
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alvorlige fejl og kostbar~ ombygningspro
cesser. 

5) Overlyds-maskinerne må tilpasses den 
nuværende trafik-kontrol, så at blundet trafik 
bliver mulig, og dette betyder, at startbaners 
længde og bæreevne ikke skal være større end 
til de ibrugværende underlyds-fly. 

6) O,erlyds-maskinernes flyveegenskaber i 
lufthavns-området, d.v.s. fart, glidevinkel og 
ventetid i en given højde, skal også mulig
gøre samme behandling uf disse maskiner 
som af undre fly-typer. 

7) Overlyds-maskinerne mA også kunne 
konkurrere med de underlyds-fly, der er i 
brug ved deres indsættelse i trafikken, og det 
betyder, at man ikke kun acceptere nogen 
forøgelse uf fly-støjen, men mA tilstræbe en 
nedsættelse af denne støj for at muliggøre 
flyvning hele døgnet. 

8) Økonomisk trafik med overlyds-fart 
over beboet område må være mulig døgnet 
rundt. Lydmurs-gennembrud kan hindre det• 
te, hvis maskinen ikke er konstrueret med 
henblik pli at tillade praktisk og økonomisk 
drift med mindre støj. 

9) Overlyds-maskinernes driftsudgifter pr. 
passagerkilometer mli være de samme eller 
lavere end de nuværende underlyds-maskiners. 

10) Overlyds-maskinerne mli kunne flyve 
langsommere end lyden med en rimelig øko• 
nomi, eftersom en betydelig del af trafikken 
kommer til at foregå med lavere fart end 
tophastigheden. 

o,illm, 
Udnævnelser i flyvevåbnet 

Majorerne H. R. Kronborg Jensen, Bent 
Marker Jensen, H. A. S. Arnoldus og S. 0. 
Nielsen er udnævnt til oberstløjtnanter og 
er ansat hhv. som for flyvevåbnets reserve
officersskole, chef for rekrutskole Sjælland, 
til rådighed for FMK og tilrAdighed for FSN 
Karup. 

Oberstløjtnant T. K. Wichmann er fra
trådt stillingen som luftattache i Washing
ton og til rådighed for flyverstuben, mens 
oberstløjtnant P. Thorsen har efterfulgt ham. 

Højderekorden fordoblet 

Den amerikanske pilot J oaeph A. W alker 
har den 30. april i Ar mere end fordoblet den 
hidtidige højderekord for fly, som ifjor af 
russeren Mossolov blev sut op til 34.714 m, 
men som Wnlker med North American X-15 
forsøgsflyet nu sutte op til 75.209 ro. Det mA 
dog bemærkes, at ændrede FAI-regler har 
muliggjort denne rekord. Tidligere krævede 
man start fra jorden, mens X-15 som be• 
kendt startede fra et moderfly i stor højde. 

USA bur også forbedret sin egen distance• 
rekord på lukket bane til 18.245 km med en 
Boeing B-52H den 6-7. juni. Banen gik fra 
en buse i USA vin Berrnuda-Søndrestrøm
fjord-Anchornge i Alaska - March AFB 
i Californien vin Key W est tilbage til Sey
mour Johnson AFB. KDA havde givet til• 
lndelse til passage af dansk territorium uden 
dansk observation, idet observatører fra 
NAA var med ombord på hele turen. 

USA bar nu 4 uf de 5 absolutte rekorder, 
mens Rusland har en. 

William K. Kershner: The Student Pilot'a 
Flight Manual. Iowa State University Press, 
1961. 140 sider, ill., 2.95 dollars. 

Her er en moderne amerikansk lærebog, 
som - rigt illustreret med fikse tegninger 
- giver flyveeleven af i dag mange kloge 
ord med på vejen. Den er yderst praktisk i 
hele sin indstilling, ser det hele fra pilotens 
plads i flyet og lærer hum de ting fra teori 
og praksis, han virkelig får brug for. Inddelt 
i "før flyvningen", ,,før solo", ,,efter solo" 
og "over land" går den ikke meget i dybden 
i navigation og slet ikke i meteorologi, men 
medtager til gengæld brug af computer og 
radio samt den grundlæggende instrument
flyvning, amerikanerne forlanger af de nye 
privatflyvere. Vor eneste indvending er det 
lidt store format og ringbindsindbindingen. 

N. H. Birch & A. E. Bramson : Flight 
Briefing for Pilots. Pitman 1961-62. Vol. I 
182 s., 15 shillings, Vol II 225 s., 20 shil
lings. Illustreret. 

Disse små engelske bøger er udpræget 
flyvelære og officielt anerkendt som en gen
nemgang af de øvelser, der i England kræ
ves til A-certifiknt. For hver øvelse gives en 
beskrivelse indbefattet lidt tilhørende teori 
samt instruktion til selve flyvningen. 

Første bind koncentrerer sig om den ele
mentære uddannelse, mens bind 2 omfatter 
,ideregående flyvning helt frem til selve in
struktøruddannelsen. Heri findes også knpit• 
ler om flyvning med flermotors fly, instru• 
mentflyvning, kunstflyvning, lnvflyvning 
m.m. 

Tilsammen udgør de to bøger en udmær
ket støtte for såvel elever som instruktører. 

Adressbuch der deutachen Luft- und Ramn
fart. Luftfahrt-Verlng Walter Zuerl, 1962. 
400 sider, DM 18.-. 
Ny udgave uf en nyttig opslagsbog med 
adresser på alt inden for tysk flyvning og 
flyveindustrL Indeholder desuden det tyske 
luftfartøjsregister. 

Wer fliegt wasf Deutsches Luftfahrzoug
register. Luftfahrt-Verlng Walter Zuerl, 
1962. DM 3.40. 

Fortegnelse over alle tyskregistrerede mo
tordrevne luftfartøjer (fly, luftskibe og mo
toriserede svævefly) pr. 1.1.1962. 

Dr. Hans Herb: Der Wetterschlilssel. 
Luftfnhrt-Verlag Walter Zuerl, 19132. 160 
sider, DM 6.50 

Bogen er en nøgle til de vigtigste meteo
rologiske koder og indeholder desude~ et 
udførligt tysk-engelsk-tysk fagordsregister 
samt spørgsmfil og svar fra prøverne. 

Flieger-Kalender 1968, Luf,tfahrt-Verlng 
Walter Zuerl, er udkommet. Den bringer 
mange flotte fotografier og koster 5.80 DM. 

Tal dansk! 
Kan vi ikke blive fri for udtrykket RDAF 

(Royal Dnnish Air Force) i FLYV's spal
ter? Jeg er udmærket klar over, at engelsk 
er flyvningens sprog, _og at mange ord o~ 
vendinger kun vanskeligt kan oversættes til 
et mundret dansk, men derfor behøver man 
da ikke gA over gevind og sige Royal Danisb 
Air Force i stedet for Flyvevåbnet. 

Hall8 Kofoed. 



vepladser i & verdensdele 

betjenes flyvemaskiner fra 

dens førende ~ selskaber 

dstyret #" med det nyeste 
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Motortlyvernes ekstraordinære 
repræsentantskabsmøde 
Afholdt lørdag den 29. september i Århus 

MØDET, der var indkaldt for at få taget 
stiling til den fra Aarhus Flyveklub 

foreslåede ændring i forretningsordenen § 4. 
så provinsklubberne sikrede sig en fast re
præsentation i motorflyverådet, var velbesogt 
og forløb på alle måder harmonisk. 

Formanden, ingeniør Arne Kragels bød de 
fremmødte velkommen, og derefter valgte 
forsamlingen enstemmigt tandlæge Søren 
Elsnab som dirigent for mødet. 

Mødesekretæren, ingeniør Weishaupt gen
nemgik nu, sammen med dirigenten, hvilket 
klubber, der var repræsenteret på modet, og 
hvor mange stemmer de repræsenterede. På 
mødet var 10 klubber til stede med ialt 23 
stemmer. lait havde der været mulighed for 
14 stemmeberettigede klubber med ialt 27 
stemmer, mens 5 klubber på grund af mang
lende kontingent til K.D.A. ikke havde stem
meret. 

Efter denne redegørelse gik man direkte 
over til dagsordenens punkt 2: Fornyet af
stemning om kontingent til K.D.A. 

På forsamlingens opfordring redegjorde 
Weishaupt for forløbet af Filskov-mødet, og 
understregede, at den der vedtagne forhøj
else ikke var fremkommet på opfordring fra 
K.D.A.'s side, men var foreslået af Esbjerg. 
Efter en diskussion, hvori deltog Midtgård, 
Wistisen, von Lowzow og Pallesen, vedtog' 
man med akklamation at følge Sportsflyve
klubbens forslag om at bibeholde det gamle 
kontingent, altså 25.00 kr. for certifikatinde
savere og 20.00 kr. for øvrige medlemmer. 

Punkt 3 i dagsordenen, ændring i § 4 i 
forretningsordenen: 

Mødesekretæren indledte debatten med at 
oplæse først § 4 i den nugældende ordlyd 
og derefter i den foreslåede form fra Aarhus 
Flyveklub. Fra dirigentens side blev det der
efter af praktiske årsager delt op i 2 proble
mer, således at man først afgjorde, om § 4 
skulle ændres, og dernæst hvornår dette skul
le ske. Der udspandt sig nu en livlig diskus
sion, hvori Weishaupt, Kragels, Fjord Chri
stensen, Holst og Eivind Nielsen gik imod 
forslaget, mens von Lowzow, Pallesen, Lind, 
Quist, Midtgård, Elsnab og Dyrberg gik ind 
for det. 

§ 4's ændring blev nu vedtaget med 14 
stemmer for og 7 imod. Ved begyndelsen af 
diskussionen ville Weishaupt oplæse et brev 
fra Dyhr Thomsen; men da dirigenten havde 
set, at det var fra en klub uden stemmeret 
og yderligere af en stærkt polemisk karakter, 
nægtede han oplæsningens fremme og lod 
sin kompetence hertil komme til afstemning. 
Han fik her 1 7 stemmer for, at afgørelsen 
var korrekt. 

Næste punkt, tidspunktet for den ny § 4's 
ikraftræden, affødte langt den kraftigste me
ningsudveksling, hvori der blev sagt meget 
for og imod øjeblikkelig ikrafttræden. De 
hidtidige medlemmer af motorflyverådet ud
talte, at hvis denne ændring skulle træde i 
kraft straks, ville de, med undtagelse af 
Bruel gå af og nægte at modtage genvalg, 
da de ikke på denne måde ville lade sig 
smide ud, når de var lovligt valgt på Filskov-
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modet. Det ville også skabe for megen uro 
indenfor flyvningen, når man skiftede motor
flyverådet ud midt i en periode. Fra opposi
tionens side blev gjort gældende, at det var 
mest korrekt at bringe forholdene i orden på 
eengang, og derefter arbejde videre med et 
motorflyveråd, der havde klubberne bag sig. 
Tiden indtil næste repræsentantskabsmøde 
ville ellers være spildt for flyvningen, da man 
ikke kunne forvente, at det nuværende råd 
ville tage større opgaver op, når det vidste, 
der skete ændring til foråret. Afstemningen 
viste 12 stemmer for øjeblikkelig ikrafttræden 
og 9 for at vente til perioden udløb. 

Som konsekvens af denne afgørelse blev 
der foretaget omvalg til motorflyverådet. 
Følgende blev opstillet og valgt: 

Øst for Storebælt, uden for København: 
K. P. Munk, Kalundborg. 

København: P. V. Briiel, F. Midtgård, 
begge København. 

Vest for Storebælt: P. Wistisen, Frederiks
havn, S. Elsnab, Århus. 

Suppleanter: A. Pallesen, Esbjerg, N. Axel, 
København. 

Under diskussionen forud for dette valg 
forsøgte flere i forsamlingen at formå det 
hidtidige motorflyveråds medlemmer til at 
lade sig genopstille til valget, og dirigenten 
suspenderede mødet i 5 minutter for at rådet 
kunne drøfte sagen internt. Alt var forgæves, 
kun Briiel ville modtage genvalg og samar
bejde med eventuelle nye medlemmer. 

Under det sidste punkt, Eventuelt, havde 
flere ordet for at fremkomme med forskel
lige ideer til og ønsker for det nye motor
flyveråd. Der var almindelig enighed om, at 
det nye råd gik ind til en vanskelig opgave, 
der var mange uløste problemer, og der ville 
hvile mange kritiske øjne på arbejdet, fordi 
det til tråd te i utide. 

Dyrberg og Quist meddelte, at de bebu
dede udmeldelser af K.D.A. nu var bortfal
det for Sportsflyveklubben og Aarhus Flyve
klub. Østergård Vejvad opfordrede rådet til 
at medvirke aktivt ved oprettelsen af nye 
pladser i provinsen og spurgte, om det nye 
råd ikke ville udsende periodiske meddelel
ser om sit virke. Axel takkede Sportsflyve
klubben for de orienterende skrivelser, der 
udsendtes til medlemmerne og håbede, at 
andre klubber ville tage ideen op. Dyrberg 
udtalte, at han mente det burde være en 
månedlig meddelelse fra motorflyverådet, 
takkede Østergård Vejvad for det store ar
bejde, der var gjort i Esbjerg. Lind: Klub
berne har for lidt at sige. Weishaupt: Om
organisationsudvalget har fastslået, at klub
bernes indflydelse skal være større. 

Dirigenten hævede modet kl. 17.45, idet 
han takkede for de mange saglige indlæg. 

Kragels takkede dirigenten for mødets le
delse og ønskede det nye råd held og lykke 
til de mange opgaver. S. Elsnab. 

Rådet har siden på sit første mode kon
stitueret sig med dr. Briiel som formand og 
tandlæge Elsnab som næstformand og disse 
som rådets repræsentanter i KDA's hoved
bestyrelse. 

- ---·----------

Radio er nødvendig 

FOR kort tid siden var jeg på en flyvetur 
til London - på god gammeldags facon 

med VFR-flyvning uden radio eller andre 
hjælpemidler. Spørgsmålet er bare, om den 
gammeldags facon nu også er så god endda 
- de kan nemlig ikke nægtes, at man må 
konstatere, at radio næsten er uundværlig, 
hvis man vil undgå fejl - om ikke til fare, 
så i hvert fald til irritation for andre og sig 
selv. Hør bare: 

Vi gik i god orden ned og sagde farvel til 
toldvæsenet i Sønderborg (man kan nemlig 
ikke ordne den slags i Århus, landets næst
største by), vi lavede flight-plan til Eclde 
med en direkte kurs over Vesterhavet. Spurg
te, som vi burde, om der var andre begræn
sede områder end de på kortet opgivne -
fik at vide, at det var der tilsyneladende ikke, 
men da der ikke var nogen af Ingolf's piloter 
hjemme, kunne vi ikke få det bekræftet. 
Altså lige på den rigtige kurs med det sam
me - bl.a. også for at slippe lettere bagom 
en tyk koldfront. 

Det bevirkede, at vi pludselig befandt os 
mellem og i samme højde som en hel del 
jet-fly, der hører hjemme i Nordslesvig - en 
anelse om, at dette var spærret område, be
kræftedes senere, da vi ved den nordtyske 
kyst ved grænsen mod Holland pænt blev 
fulgt på vej forbi et nyt forbudt område af 
en helikopter. Først på hjemvejen, da vi igen 
landede i Eelde, fik vi konkrete oplysninger 
om disse områder. 

Til gengæld blev vi ikke i Eelde oplyst om, 
at kontrolzonen ved Schiphol var udvidet fra 
en radius på 5 km til 8 naut.miles - hvor
imod vi blev advaret mod et militært område 
øst for Schiphol. Resultatet var, at vi på 
hjemturen blev kaldt til afhøring på Eelde, 
fordi vi i 5-6 minutter havde været inde i 
Schiphols område. For en ordens skyld skal 
nævnes, at rettelsen af området ikke var 
angivet på det ICAO-kort, der var opslået 
i Eeldes briefing-rum, og at vi naturligvis 
havde bedt om evt. yderligere oplysninger, 
der ikke fremgik af kortet. 

En radio ombord kunne i begge tilfælde 
have bedt os om at skruppe væk fra feltet . 
Også ved landing savnede vi radioen. Man 
kan komme ned på en plads med både ven
stre og højre circuit, hvor man har gl'emt 
ved tegn at angive, hvad der i øjeblikket 
forlanges. Hvis vinden så er vinkelret på ba
nen, kan der opstå tvivl. - I London (Big
gin Hill) tog man det ganske vist ikke særlig 
højtideligt - men tog det hele særdeles char
merende og bramfrit, til trods for at den 
civile del af pladsen ligger bane om bane 
med en Royal Air Force-plads. Blot for at 
kontrollere, at jeg havde foretaget korrekt 
landingsrunde, gik jeg i tårnet og spurgte. 
- >Kom du ikke godt ned ?c - Jo, da.< -
>Jamen, så er det altsammen i orden. < - -
Men alligevel, ikke? 

Lad gå med, at det går fint uden radio 
herhjemme - men på længere rejser burde 
radio være obligaorisk, - - eller hvad mener 
De? Poul 'Juncher. 



IPl~lll'A\IIFIL l'l'IE~l'I ..... . 
KDA skaffer endnu flere grænse
lufthavne - hvad med Arhus? 

Som meddelt i sidste nummer af FLYV 
er flere af vore midlertidige offentlige lan
dingspladser på KDA's initiativ blevet god
kendt som grænselufthavne, og siden er der 
kommet en til, således at Holstebro, Ærø og 
Læsø er godkendt, men derimod ikke Anholt, 
som vi ved en "tanketorsk" skrev sidste 
gang. For Anholt var der tværtimod i første 
omgang kommet afslag, ikke af uvilje, men 
fordi rigspolitiet ikke har kvalificeret mand
skab til paskontrol på øen. 

Efter en drøftelse med rigspolitiet har 
KDA imidlertid påny bedt ministeriet for 
offentlige arbejder se på sagen for i hvert 
fald at opnå en ordning for skandinaver, for 
hvilke der ikke kræves paskontrol. 

Den netop som midlertidig offentlig lan
dingspinds godkendte flyveplads ved Kalttnd
borg har også søgt om at blive grænseluft
havn. 

Og så er vi ved at stå i den paradoksale 
situation, at den eneste af pladserne, der 
mangler disse faciliteter, er Arhus flyveplads, 
Kirstinesminde. KDA har gentagne gange de 
sidste par år henvendt sig herom, men stadig 
fået til svar, at man måtte afvente en afkla
ring af flyvepladsens forhold. 

Vi kan ikke se, at den omstændighed, nt 
man skal kunne tilkalde told og politi, er 
nødt til at vente herpå, for det er jo en 
ganske enkelt ting, og KDA har derfor påny 
henstillet til Århus kommune, at den sørger 
for at få pladsen anerkendt. 

Landskrona grænselufthavn -
uden landingsafgifter 

Den fortræffelige flyveplads "Thulin-fiil
tet" ved Landskrona, som vi før har omtalt 
i FLYV, er blevet anerkendt som grænse
lufthavn og har fil.et en ny 15 X 750 111 bane 
klar. Pladsen har benzin (80 samt 100/130 
oktan). 

Og så tager den som Ringsted ingen lan
dingsafgifter. ,,Alle halses hjiirtligt viilkom
na !", står der i sidste KSAK-Nytt. 

Svensk motorflyveinstruktører 
på skolebænk 

På initiativ af KSAK er man i Sverige 
begyndt at tilbyde motorflyveinstruktører vi
deregående uddannelse, og et sådant kursus 
med 10 deltagere gennemførtes i sommer på 
Ljungbyhed. Hovedvægten blev lagt på psy
kologi, opdelt i personlighedspsykologi, ud
valg af flyvere, bedømmelse og pædagogik, 
ligesom der blev undervist i flyvesikkerhed. 

Resultatet af kursus var meget positivt, 
og flere påtænkes, ligesom man mener, at de 
gennemgåede emner bør gøres obligatoriske 
ved instruktøruddannelsen. 

Instruktører med A-certifikat i Norge 

En ide, der har været foreslået også 
Danmark, er blevet gennemført i Norge i 
sommer: l\Ian har uddannet motorflyvein
struktører, som ikke er erhve1·vsflyvere, men 
har A-certifikat og samme flyveerfaring, som 
kra•ves af erh,·ervsinstruktører. 

I samarbejde med flyvevåbnet blev der af
holdt et instruktørkursus, som havde seks 
deltagere, der har fået instruktørbevis af 

"klasse III", som nogenlunde svarer til vor 
hjælpeinstruktørkategori. De er nu begyndt 
at virke i deres klubber. 

Ny lærebog for privatflyvere udarbejdes 

Arbejdet med at udarbejde en helt ny og 
moderne lærebog for privatflyvere er nu 
igang med ingeniør Per Weishaupt som 
redaktør og flyveinstruktør Johs. Thinesen, 
trafikflyver Karl Rasni·ussen og meteorolog 
Povl A.11ker Skovmand som de øvrige med
arbejdere. 

Selv om man endnu må afvente resultatet 
af luftfartsdirektoratets overvejelser vedrø
rende det fremtidige pensum, har man for 
at fremskynde sagen udarbejdet en foreløbig 
disposition for bogens indhold, som er ud
sendt til motorflyveklubberne, direktoratet, 
forskellige teoriskoler og andre til udtalelse. 

Skulle andre være interesseret i at se 
dispositionen, kan den rekvireres fra KDA, 
og redaktionen hører gerne konstruktiv kri
tik og forslag udefra, inden den detaljerede 
udarbejdelse skrider for langt frem. 

* 
Fin film om privatflyvning 

Vi har længe savnet en god propaganda
film for den moderne privatflyvning. I et 
vist omfang har vi kunnet støtte os på ameri
kanske flyvefabrikkers produkter, men vi har 
savnet noget dansk. 

En sådan film står nu til rådighed i form 
af "Flyv selv", der er produceret af privat
flyveren Fr0;nk Paitlsen, Dansk Filmjournal, 
og som han har udarbejdet for Dansk Esso, 
der præsenterede den ved en sammenkomst 
den 25. september. 

I korte glimt er det lykkedes Frank Paul
sen at give indtryk af de forskellige sider af 
den private flyvning - af uddannelsen, af 
brugen til rejser i ind- og udland, til kon
kurrencer i klubberne og som værktøj for 
den travle forretningsmand. En række kendte 
og ukendte privatflyvere har medvirket i 
filmen. 

Direktør G. A. Stein, Jr., overrakte på 
Dansk Esso's vegne en kopi af filmen til 
KDA, og ingeniør P. Wcishaupt takkede på 
aeroklubbens vegne. 

Filmen kan lånes hos KDA såvel som hos 
Esso, og KD.A. har dermed film om både 
modelflyvning, svæveflyvning, privatflyvning 
og ungdomsudvekslingen. 

Over 1400 Colt-timer 

Da Sportsflyveklubben i foråret satte sin 
nye flåde bestående af tre Piper Colt i drift, 
budgetterede man med ialt 1800 timer årlig 
flyvetid for den. Ved udgangen af september 
var der fløjet ca. 1400 timer, så selv om 
flyvetiden jo altid er mindre i vinterhalv
året, skulle der være en fair chance for at 
nå målet. 

Der er i hvert fald også elever nok, og det 
blirnr der nok også næste år, for efterårets 
teorikursus var stærkt overtegnet. 

Kursusdeltagerne var indbudt til klubbens 
første filmsaften i vintersæsonen, hvor man 
viste ,,,vings to Alaska" og "Flyv selv", og 
hvor mange måtte nøjes med ståpladser i 
klublokalet i Skovlunde. Sæsonen fortsatte 
med, at grosserer Fahrner viste sin film fra 
Sydamerikaturen, som han også fortalte om 
i Filskov i foråret, ligesom der har været 
andespil. 

KDA's flyvekort-service 
Da adskillige af vore motorflyvere, især 

de nyere medlemmer, ikke synes at kende 
KDA's kortservice, skal vi hermed henlede 
opmærksomheden på dens eksistens. 

KD.A. har på lager de mest gængse ICAO
flyvekort i målestok 1 :500.000 og kan des
uden for områder, hvor disse ikke findes, 
fremskaffe andre typer som f. eks. RAF-kort 
i samme målestok og i nogle tilfælde ICAO
kort i 1.000.000. 

Endvidere kan vi skaffe de amerikanske 
World Aeronautical Charts i 1 :1.000.000. 

Kortene, der hidtil har været solgt til en 
pris, der dårligt dækkede KDA"s udgifter, er 
for nylig steget betydeligt fra producenternes 
side, foruden at de er blevet belagt med om
sætningsafgift. 

Prisen er derfor nu kr. 13.00 pr. stk., af
hentet i KDA eller portofrit tilsendt. Enkelte 
kort har særpriser, f eks. det nye IO.A.O-kort 
Helsinki, der koster 15 kr. 

Pas på Ikke ajourførte kort 
En dansk privatflyver har haft den ube

hagelige oplevelse under en flyvning i Hol
land at blive afhørt ved en mellemlanding, 
fordi han på en flyvning uden radio var 
kommet ind i Amsterdam kontrolzone. Hans 
kort var det nyeste ICAO-kort "Low Count
ries", hvis luftrumsoplysninger er fra 1959. 

l\Iyndighederne har desværre en usalig 
trang til ustandselig at lave ændringer i luft
rumsinddelingen uden at sørge for, at "vej
skiltene" - dvs. de officielle kort - ændres 
i takt hermed, og de tror, at det er tilstræk
keligt at spy en masse AIP-blade og Notams 
ud ; men en priva,tflyver kan nu engang ikke 
flyve rundt med et europæisk bibliotek af 
sådanne i sit fly, og de er ogsA. ganske uover
skuelige. 

Der er ikke andet for end at betragte kor
tene med stigende mistro, jo ældre de er, og 
på forhånd at forevise dem i briefingkonto
rerne - men selv det kan altså svigte. 

FLIP'en l ny udgave 
De amerikanske Flight Information Publi

cations (FLIP), som en del af vore medlem
mer abonnerer på gennem KDA's medlems
service, har fra november skiftet udseende. 

Det er radiofacilitets-serien "Enroute Low 
Altitude", der fra at udkomme månedligt i 
hefteform nu udsendes i form af kortblade 
(otte med tryk på begge sider) samt et sup
plement med diverse oplysninger. Herved er 
det muligt at bringe dem i større målestok 
end hidtil. Mange af symbolerne er også ble
vet ændret med henblik på at gøre oplysnin
gerne lettere forståelige, men det kræver, at 
man sætter sig ind i det nye system. 

Alborg Flyveklub 
Klubbens landingskonkurrence i september 

kunne notere 25 % pointsfremgang og blev 
vundet af Jørgen Jense11. Der var kegleaften 
den 19. oktober og bliver ande- og gåsespil 
7. november, hvor også model- og svævefly
verne er velkomne. 

I Før Deres Shellkort a. jour I 
(11) 

Ret frekvensen for Billum VOR til 116.6. 
Da Billund by ikke er afsat på hovedkortet, 
bør denne indtegnes ved vejgaflen vest for 
Vandel. 
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~eechcraft MUSKETEER 

BEECH AIRCRAFT CORPORATION præsenterer her Amerikas nyeste 
lette 1-moteret fly. 

BEECH »MUSKETEER«, model 23, det exclusive helmetal forretningsfly, 
kombinerer fart, rækkevidde og nyttelast pil en milde, der er et hven andet 
fly i sin klasse overlegent. 

Specifikationer: 
1-160 HK 4 cyl. Lycoming motor. 
Rejsehastighed: 205 km t v /65 % motoreffekt. 
Tophastighed: 232 kmlt, Stallingshascighed: 99 km/t. 
Stanlængde uden vind 270 m. 
Landingslængde uden vind 180 m. 
Absolut højde med max. last 5000 m. 
Bruttovægt: 1.044 kg. Nyttelast: 454 kg. 
Rækkevidde: ca. 1.500 km med 45 min. benzinreserve. 
4 komfonable pladser med indstillelige flystole. 
Standardudstyret indbefatter 1 KINGS 90 kanals VHF Nav/Comm. radio med 
højtaler. 
2 antikollisionslys samt landingslys. 

Generalagent for Danmark: 

e Ny aerodynamisk konstruktion for større ha-

stighed, bedre udsyn og enestående flyveegenskaber. 

e Fremragende lydisolering af rummelig kabine. 

e Let tilgængelig bagageplads i kabinen. 

e MUSKETEER er Beechcraft's nyeste triumf i lette 

1-motoret fly. 

e Ring eller skriv efter nærmere oplysninger 

- forlang dei:nonstratlon. 

e Omgående levering. 

e Pris leveret I København: Kr. 107250.-

SCANDINAVIAN AIR TRADING COMPANY LTD. 
HANGAR A. KØBENHAVNS LUFTHAVN. KASTRUP. TELEFON 509494 
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Luften er flad 
- mener flyveledelsen 

Ny artikel af Philip Wi/1s ... 

Philip Wills, hvis utraditiontllt syns
punkttr om flyvtltdtlstn vi off entliggjor
dt i martmumm11rtt, har nu i >Royal Atro 
Club Gazettt« og andrt tidsskrifttr skrtvl!t 
tn forsætttlst htraf med titlen >The Ser
viet that Pretends the Air is Flat« og 
Kiplingundtrtitlen >Flat as your hat -
Flatttr than thatc. 

Optrykket af min tale i december fra 
>The Journal of Air Traffic Control Offi
cers< har frembragt en masse breve fra hele 
verden fra borgere i de mere undertrykte 
lande, der er henrykte over at se, at i Eng
land f!r svaeveflyveren i hvert fald lov at 
fremsaette sine synspunkter, og denne arti
kel har vaeret gengivet på flere fremmede 
sprog. 

De fleste udenlandske svaeveflyveorgani
sationer, der kaemper med flyveledelsens 
mangearmede uhyre og dens uforståelige 
jargon, har vaeret tilbøjelig til at give op i 
fortvivlelse og passivt se til, imens livet 
langsomt bliver klemt ud af dem. Derfor 
har jeg til hensigt at skrive endnu en arti
kel eller to for at forelaegge problemerne 
i en forståelig form, 

De forskellige grene af flyvningens ver
den står splittet i deres mening om den 
eksisterende flyveledelses gode og dårlige 
sider. De professionelle piloter siger, at det 
eneste der er galt, er at der ikke er flyve
ledelse nok. De fleste andre, privat-, klub
og svaeveflyvere, siger, at mens de gaeldende 
flyveledelseprocedurer måske er nødvendige 
i dårligt vejr, om natten og omkring de 
(meget få) travle lufthavne, så har de an
dre steder ført til restriktioner, der i stort 
omfang har hindret ekspansionen af mange 
vigtige grene af flyvningen i dette land. 
Disse procedurer er naesten udelukkende ble
vet opbygget til fordel for kun en gren af 
flyvningen og har helt ignoreret resten. 

Luftnmunet er næsten helt tomt 
Flyveledelsens folk siger, at luften er far

ligt overfyldt. Ikke-professionelle piloter kan 
imidlertid forelaegge tal, der viser, at over 
England er luften - i sammenligning med 
USA - praktisk taget tom. Disse tal bevi
ser det ved de relative antal af luftfartøjer, 
ved det overordentligt lille antal af såkaldte 
naerkollisioner og i endnu højere grad ved 
den naesten fuldstaendige mangel på kolli
sioner. 

Men de fleste af disse piloter siger med 
nogen undren, at n!r de virkelig flyver i 
luften, så kan de simpelthen ikke forstå al 
den snak om overfyldt luft, der strømmer 
ud fra kontrolrummenes stygiske afkroge. 
Hvorfor kan ATC ikke kigge ud af sine 
mørklagte kaeldre og selv se, at luften er 
så godt som fuldstaendig tom? De føler sig 
i stigende grad indignerede og endog vrede 
over, at disse esoteriske myndighedspersoner 
bliver ved med at klemme dem ud af mere 
og mere luft, fordi denne er >overfyldte, 

Hvor er årsagerne til denne · ekstraordi
naere og paradoksale situation, som frem 
for alt modarbejder vore anstrengelser for 
at indhente andre lande på General Avia
tions meget vigtige område, der i Amerika 
er så langt den største gren af flyvningen? 

På besøg bos stenalderfolkene 
Fornylig tilskrev jeg deres stenalderudstyr 

dette. Som et af resultaterne heraf blev jeg 
inviteret til selv at bese det og fik en yderst 
venlig og omfattende rundtur i et Air Traf
fic Control Centre. Jeg må indrømme, at jeg 
ikke ved indgangen obseiverede mandlige 
indbyggere traekkende deres skrigende kvind
folk efter sig ved håret, men så snart jeg 
var kommet indenfor, var illusionen slet 
ikke så dårlig. 

På den ene side var et antal mennesker 
tilsyneladende v ed at lege en neanderthalsk 
udgave af en af vore barnelege med anven
delse af blyanter og kartonstrimler, Man 
følte, at i det 20. århundrede mitte en elek
tronregnemaskine kunne lege den med me
get større mulighed for at få svarene hur
tigt, hvilket ville tillade langt flere fly at 
flyve i kontrolleret luftrum end nu. 

På den fjerneste side af hulen blev et 
antal optagne ansigter belyst af et flim
rende grønligt skaer, som om de var ved at 
gøre ild ved at gnide to pinde mod hinan
den. I virkeligheden stirrede de på nogle 
klare pletter, der bevaegede sig på radar
skaerme. 

Disse pletter fortalte dem ret nøjagtigt, 
hvor hvert luftfartøj var - mtd undtagtls11 
af dtrts hojdt. Så hvis de så noget, der for 
dem lignede en kollision, så kunne de ikke 
fortaelle, om de to virkelige fly i virkelig 
luft faktisk var stødt sammen, eller om det 
ene var passeret I 000 fod eller 5 miles over 
det andet (hvad det naturligvis altid var), 
før de to lyspletter med ophøjet ro kom ud 
af deres midlertidige sammensmeltning. 

I flyveledelsens øjne kunne oberst Glenn 
på sine rundture om jorden for nylig meget 
vel have kollideret med et ikke ringe antal 
ydmyge Tiger Moths. 

Og dette er en af hovedårsagerne til van
skelighederne: for flyvtltdelstn er luften 
flad. 

800 bllnde chauffører 
I samme øjeblik forestiller man sig hele 

England som en udstrakt asfaltslette uden 
forhindringer af nogen art. Et sandsynligt 
skøn over det gennemsnitlige antal fly over 
England på samme tid er 300. Arealet er 
ca. 60.000 kvadratmiles. 

De kører mere eller mindre tilfaeldigt 
rundt bortset fra, at de konvergerer ved et 
eller to knudepunkter. Naturligvis vil de 
med undtagelse af områderne ved disse 
punkter naeppe nogensinde se hinanden. Fo
restil Dem 300 - eller 3000 - biler alene 
i denne enorme ørken. Ja, men vent pi den 
anden strålende forudsaetning: chauffortrne 
tr blindt! Nu føler man det sandelig en 

Philip Wllls, øer er vicepræsident for PAI'• •væve• 
flyvekomite, har en uortodoka mlde at frematllle 

problemerne pl. 

smule mere frygtindgydende; skønt hvis det 
var tilfaeldet i praksis, så ville sammenstød 
uden for trafikcentrene stadig naesten aldrig 
forekomme. 

Den forestilling, at piloter er blinde, bli
ver naturligvis pakket ind i mindre plumpe 
udtryk. >Se-og-blive-set-metoden er ikke 
laengere en tilstraekkelig beskyttelse i be
tragtning af moderne luftfartøjers mødeha
stighede . I samme øjeblik ser man for sig 
to 707'ere naerme sig hinanden med 17- 1800 
km/t. De ville selvfølgelig ikke kunne vige 
ud for hinanden i tide. 

Men i realiteten er alle hurtige fly under 
flyveledelsens kontrol, kan tale med flyve
ledelsen og angive deres højde og kan der
for holdes ude fra hinanden (undskyld: 
>blive tildelt separation<). Hvis et eller an
det hurtigt fly ville nærme sig f.eks. et svae
vefly, der er så godt som stationaert, er >mø
dehastigheden< ikke meget større end mel
lem to langsommere fly for 15 ir siden, da 
>se-og-blive-sete var fuldtud acceptabelt. 

Og svæveflyveren, der som et normalt led 
i sin flyvning holder et saerdeles skarpt ud
kig i hele luftrummet omkring sig, fordi 
hans videre flyvning er helt afhaengig heraf, 
ville ikke have meget besvaer med at gå af 
vejen. 

Forskellen mellem pilotens i virkeligheden 
næsten tomme luft og f lyvtledelsens over
fyldte luftrum beror derfor udelukktnde på 
den kendsgerning, at flyveledelsen med de 
rudimentære apparater, der står til dens 
rådighed, har måttet opfinde en særlig slags 
todimtnsional, flad luft,som beflyves af pilo
ter, dtr er blindt, 

K tndsgtrningerne beviser fortsat, at dette 
er forkert, at luften i virkeligheden går op 
og ned såvel som frem og tilbage, og at pilo
terne kan se i klart dagslys ( svaeveflyvere 
kan desuden høre en hel del). Alt dette ved 
flyveledelsen naturligvis godt. Men indtil 
den får udstyr, som tillader den officielt at 
erkende dette, hvad kan den så gøre? 

Svaret er: hold for himlens skyld op med 
at tale om jeres >overfyldte luft«, fordi den 
ikke er det samme som det rigtige luftrum: 
hvad der mangler, er ikke plads i luften, 
men tilstrækkelige instrumenter og teknik. 
At foivraenge dette er det samme som at 
vildlede offentligheden og gøre piloterne ra
sende. Indtil I har 3D-udstyr, så hold fød
derne på jorden; erkend at jeres øjne (uan
set hvad jeres radar siger) er 5 fod og 10 
tommer over dem, hvorfor disse to legems
dele sjaeldent mødes; strit imod pressionen 
fra saerlige interesser, der vil have luften 
for sig selv; bliv ved med at forlange an
staendigt udstyr, og indtil det foreligger, si 
spar os for restriktioner, som til sidst må 
nedbryde vort gå-pi-mod. Og det synes jo 
ikke, som om England lider af et overskud 
heraf. 
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Dårligt vejr til 
september-konkurrencerne 

Men bedre vejr til modelflyvningen i oktober 
Indvielsesstævne i Thisted 

Søndag den 23. september indviede model
flyveklubben ZEPHYR i Thisted sin line
styringsbane med en konkurrence, hvori del
tog modelflyvere fra København, Ålborg, 
Skive og naturligvis Thisted. Der blev kun 
konkurreret i kunstflyvning. I begynderklas
sen sejrede eksperten Ase Yvan foran Fritz 
Nielsen, Skive, og Per Berthelsen, Thisted. 
Point'ene var henholdsvis 3587, 1796 og 1356. 

Overholdelsen af reglerne om oprykning i 
ekspertklassen påhviler ene og alene klub
berne, som jo er de eneste, der kan kontrol
lere, hvor deres medlemmer tilmelder sig ved 
konkurrencerne. Og når Åse har taget sit 
C-diplom og iøvrigt vundet begynderklassen 
ved høstkonkurrencen fornylig, så må \Yindy 
se til, at hun for eftertiden tilmeldes i eks
pertklassen. Og iøvrigt er Åse også så dygtig, 
at hun givet vil klare sig meget fint også 
blandt eksperterne. 

I den "rigtige ekspertklasse" vandt .Albert 
Svensson, København, efterfulgt af Eilif 
Madsen, også København, og Egon Briks 
Madsen, Thisted, med resultaterne 4544, 4246 
og 3801 points. 

Stævnet blev generet af en stiv kuling. 

Sydsjællands Cup 

Samme dag afviklede man i Haslev det 
traditionelle "Cup" for fritflyvende modeller. 
Desværre også i samme stive kuling. Da de 
tre klubber 201, 208 og 222 i sin tid arran
gerede det første Cup, var grundtanken den, 
at man ville lave et stævne, hvor alle kate
gorier kunne konkurrere samme dag og pil. 
den samme flyveplads, således at ikke alene 
deltagerne kunne få en dag ud af det, men 
at der ligeledes ville være noget at se pli for 
de modelflyvere og andre interesserede, som 
ikke deltog direkte. 

Det blev imidlertid hurtigt klart, at en 
flyveplads ikke i længden kunne tilfredsstille 
alle gnipper, og man delte så stævnet i to -
en fritflyvende og radiostyret del samt en 
linestyret afdeling, som afvikledes skiftevis 
hvert andet lir. Og da de radiostyrede mo
deller nu også kræver planerede startbaner, 
er også denne gruppe skilt ud for sig, og 
dermed er Sydsjællands Cup blevet til tre 
ganske almindelige konkurrencer. 

Konkurrencen i lir var derfor en rent frit
flyvende ting, og til trods for vejret deltog 
ikke mindre end 52 hårdføre modelflyvere 
fra Lolland, Falster, Sjælland og Skåne. 
Svenskerne havde en del pokaler at forsvare, 
men det hll.rde vejr passede dem afgjort ikke, 
så sjællænderne fik en tiltrængt revanche 
for de foregående års nederlag. 

Resultaterne blev således: 
A2 exp. Poul Lartridsen 415 sek. 

Ole Sm·ensen 400 " Knut .A.nclersson 387 
" A2 beg. Steen Jørgensen 339 " Bo W. Larsen 167 " Steen L11<foigsen 113 
" 03. Erik, Nienstædt 608 " Jan-Olle A.kesson 300 " Lennart IIansson 3S0 " Poul Ras11111ssen 386 
" Dl. Rolf llagel 536 " Niels 0. Ohristensen 470 
" Finn Mortensen 346 
" 

Det er altså et slldant vejr, vi mil hll.be 
på, når vi til næste år skal arrangere Nor
disk landskamp. 
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Radiostyret høstkonkurrence 

Stadig samme dag samledes man til radio
styringskonkurrence øst for Storebælt pli 
Valby Fælled. Arrangementet her blev fore
stil.et af Københavns Fjernstyringsklub, som 
havde lagt et stort arbejde i forberedelserne 
til og afviklingen af stævnet. Jens Peter 
Jensen vandt flerkunalsklussen med sin helt 
nye NII\IBUS II foran Jan Hackhe med sin 
STORMER. Man havde set frem til en ny 
dyst mellem de to dygtige københavnere og 
Rolf Dilot fra Sverige, men svenskerne ude
blev desrærre - formentlig på grund af 
vejret. 

Det blæste for hll.rdt til enkunulsmodel
lerne. Selv i ligeudflyvning bevægede de sig 
baglæns, og kun Poul Miinsberg fra Nykø
bing F. fik med sin VIKING et resultat ud 
ud af det. 

BAS-piloter, Jens Peter Jensen, der vandt hpst• 
konkurrencen med denne Nimbus li, hvis tidligere 

udgave ses pl modstl'lende side. 

Vest for Storebælt havde Silkeborg Model
flyveklub påtaget sig arrangementet, men 
ogsll. her var man genPret uf blæsten. Pro
gress-manden Otto JJille,· fra Tønder vandt 
K 1 med 294 og K 2 med 213 points - med 
summe svævemodel som ved DM. Der var 
lidt skarpere konkurrence i K 3, hvor Bengt 
llansen (535) '.med 708 points vandt foran 
,/ens Jørge11sen (535) med 727 points. 

Høstkonkurrencer for fritflyvende 

Disse konkurrencer skulle efter kalende
ren afholdes den 9. ~eptember, men da det 
pli grund af den sene høst blev klart, at 
flyvepladsen ikke kunne benyttes pil dette 
tidspun&t, valgte mun pil Sjælland at ud
sætte konkurrencen til den 30. 

Nu kan man ikke mere udsætte konkur
rencer på grund af dll.rligt vejr, og så er 
de måske også forJ!ert at udsætte af andre 

llrsager. I hvert fald er det kedeligt pil. denne 
tid af Il.ret, hvor man uvægerligt kommer til 
at genere andre arrangementer. l\fon det er 
jo ogsll. trist fuldstændigt at aflyse en kon
kurrence. 

Den 30. september fandt konkurrencen sil 
sted i Slangemp i frisk vind med ret lille 
deltagelse. Enten har modelflyverne slikket 
sil.rene efter konkurrencen ugen i forvejen, 
eller ogsll. har de sparet modellerne til UHU
stævnet i oktober - eller mil.ske begge dele. 
Rapporten tilskriver Danalim-konkurrencen 
samme dag den ringe deltagelse. 

Resultaterne blev ret smil pil grund uf 
næsten tåget vejr og en del vind. Finn Fre
deriksen vandt A2-ekspert med 555, fulgt af 
Hans Hansen med 527 og Poul Lauridsen 
med 402. I begynderklassen vandt Palle Jør
gensen fra Hillerød med 382, fulgt af Erik 
Refsgdrd, Holbæk, med 283 og Kel-re Laurid
sen, Næstved, med 219. Steen .Agner vandt 
Dl med 533, fulgt af II. 0. Nielsen, Køge, 
med 433. Og Bent Refsgdrd, Holbæk, vandt 
Al med 132, mens Kjeld Kongsberg tog sig 
af 03 med 226 sek. 

Om den jysk-fynske høstkonkurrence clen 
16/0 skriver Jørgen .A.morsen: 

Efter at stævnet var udsat i en uge, mll.tte 
enkelte deltagere desværre melde fra. 

Vejret var meget dll.rligt, stiv blæst med 
regnbyger, og da det kneb med pladsen på 
grund af uhøstede marker, blev hele stævnet 
noget vanskeliggjort. 

lud imellem var der helt gode perioder 
med lidt termik, en del bor,tflyvninger, men 
mange havarier. 

Da det var efterll.rssæsonens første kon
kurrence, kunne man spore en vis usikkerhed 
i starte1·ne. 

Der deltog ni klubber, og deltagerantallet 
kom op på 42 klasse-deltagere. 

Efter stævnet blev der afholdt en stor 
præmieuddeling med præmier til næsten alle 
deltagere, en uddeling, det· kostede klubben 
ca. 250,00 kr. af egen kasse. Præmieudde• 
!ingen blev foretaget af undertegnedes 6-ll.rige 
datter, hvorefter jeg pil klubbens og KDA's 
vegne takkede deltagerne for den store til
slutning. 

Resultaterne: Åben Al: Jørgen Jensen 
(608) 172 sek., A-beg. : Gunnar Jensen (537) 
309 sek., A-eksp.: Jørgen Larsen (538) 450, 
03: Preben Nørholm. (532) 39 sek., ½ D: 
Ib Hanse,i (001) 191 sek., Dl: IIa11s S. SrJ• 
rensen (523) 418 sek., hold: Klub 523 Djurs
land 941 sek. foran 538 Ry med 937. Gene
ral klassement: Jørgen Larsen, Ry, 450 sek. 

Danalim-konkurrencen 

Den samtidig stedfindende Danalim-kon
kurrence for gasmotormodeller i Odense led 
også af blæst og dis - og den ringe delta
gelse pli 8 mand blev tilskrevet høstkonkur
rencen pli Sjælland ! 

Den nye fynske distriktsleder Søren Jl:l. 
Stecnhuus var konkurrenceleder. I Dl vandt 
Erik Nienstæclt fra Gentofte med 682, fulgt 
nf sine klubkammerater John Mølgdrd med 
367 og Mogens Bang med 22G. 

I ½ D vandt Fle11irning Kristensen, Gen
tofte, med 201, mens Moge,is Birchløv med 
37 sek. tegnede sig for den eneste Odense
placering. 

- Klubben fortsatte næste søndag i meget 
bedre vejr med en svævemodelkonkurrence, 
hvor Age Høst-Aris vandt med 605 i ekspert
klassen, mens Niels Egel1111d vandt begynder
klassen med 610. 



Moseslaget 

Det traditionelle moseslag i Valbyparken 
blev arrangeret af Windy den 7. oktober i 
stille, fint vejr med gode resultater og del
tagelse både fra Jylland og Sverige. 

Albert Svensson vandt kunstflyvning for 
eksperter, fulg.t af Eilif Madsen og Leif O. 
Mortensen med hhv. 1956, 1653 og 1519 p. 

Ase Yvan optrådte for sidste gang som 
begynder og vandt med 1429, men blev så 
rykket op som ekspert. 

I holdkapflyvning fløj Werner Siggt!rd i 
finalen på 4.52,9, men blev diskvalificeret 
for at have fløjet med 0.25 mm liner, mene 
der nu kræves 0.3 mm. Derved blev Per 
Hasling vinder med 5.30 - hans pilot var 
Kjeld Frimand Jensen. 

Noget, man knlder .,½AH" vandt Hans 
Gesohwendtner, Khb., med 8.45,0 over 100 
omgange, mens man normalt flyver over 200. 

Der var fart på i hastighed, men blev 
fløjet uden stander. Den alsidige svensker 
Rolf H agel vandt med 198 km/t, fulgt af 
Svend Nielsen med 182 og Dirk Flhlers med 
180. 

Skræntkonkurrence ved Thlsted 

Søndag den 14. oktober bragte lidt mere 
vind end dagene før og efter. Men til skrænt
konkurrencen ved Hjardemru. nær Thisted 
var det det bedst tænkelige vejr med sol og 
passende stabil vind. Der var 30 deltagere 
med 46 modeller fra 5 klubber i 4. og 5. di
strikt, hvilket tyder på stigende interesse for 
den morsomme skræntflyvning. De fleste mo
deller var endda bygget med dette formru. for 
øje, og man så mange forbløffende gode flyv
ninger. Balsaglidere fløj ofte omkring et mi
nut, og der menes opnået to nye danmarks
rekorder - en med kompasstyret svævemodel 
på 12 min 34 sek og en med radiostyret 
svævemodel på omkring 27 minutter! 

Resultaterne blev, at balsagliderklassen 
blev vundet af Nils H. Bornerup (430) med 
189 eek, klassen for større svævemodeller af 
Per Bertelsen (430) med 500 eek med en 
A2, kompasstyringsklassen af Henning Sloth 
(430) med 742 sek. og K 2 (radiostyrede) 
af Niels Lin-net (403) rued 1359 sekunder. 

Busk KDA-tegnlngerne 

I mange Ar har modelflyverne klaget over 
mangel på gode tegninger, men nu da model
flyverådet har skaffet en serie til disposition 
er det forbavsende få, der benytter sig af 
denne medlemsservice. Vi skal derfor gen
tage, at man hos KDA kan købe følgende 
tegninger: 
Kaj Hansens kunstflyvningsmodel. . 8.00 kr. 
Steen Agners ½ D "Conovery Mk II" 9.00 kr. 
Svend Nielsens hastighedsmodel • . 4.00 kr. 

For ikke-medlemmer er priserne 2 kr. høje
re. Flere tegninger er under forberedelse. 

To elanmarksrekorder anerkendt 

Modelflyverådet har på sit møde den 13. 
oktober anerkendt sommerens to danmarks
rekorder, som vi tidlig~re har omtalt. Det 
drejer sig om den nyoprettede rekord i hold
kapflyvning, som Werner Siggt!rd med Flilif 
Madsen som pilot, begge fra Windy, sikrede 
sig den 3. juni med 5 min 41 sek., samt om 
den længe ubesatte rekord i klasse K 4, radio
styrede svævemodeller med flere styringer, 
som Karl Mollerup fra Aviators Modelflyvere 
opstillede med 5 min 20 sek. 

For begge rekorders vedkommende gælder, 
at vore gamle universelle ansøgningsblanket
ter ikke er indrettede til alle de ting, der 
skal angives for disse kategorier, hvorfor 
nærmere oplysninger måtte indhentes. 

Vi mangler iøvrigt stadig radiostyrings
rekorder i klasserne K 2 og K 3 - hvornår 
kommer de? Og mon ikke holdkapflyvnings
rekorden snart bliver slået? 

NIMBUS -
Tom Bretts model i flerkanalklassen 

L 
!I" 

Ov1r1lgt1t1gntng af Ntmbu1, llnt fra det 1ngel1k1 tldl1krlft Aeromodeller, 

NIMBUS er en af de absolutte top-model
ler i flerkanalklassen, netop en tand "hot
tere" end den hidtil enerådende Orion. Den 
er konstrueret af Tom Brett og fik si,t gen
nembrud ved R/C Jamboreen l Detroit i juni 
sidste Ar. Det er denne originaludgave, som 
vor tegning viser. Jens Peter Jenaen fra Kø
benhavns Fjernstyringsklub har bygget en 
udvikling - Nimbus II - som han iøvrigt 
vandt høstkonkurrencen med. Den adskiller 
sig fra originalen ved bl.a. at have hele pla
net bnlsnbeklædt som ved at have krængeror 
langs hele bagkanten. Det er et arrangement, 

Lidt om amerikansk modelflyve
organisation 

Academy of Model Aeronautic er det for
nemme navn på den amerikanske FAI-aner
kendte modelflyveorganisation, der har et 
medlemstal svingende mellem 20-24.000 
medlemmer, fremgår det af en artikel for 
nylig i Aeromodeller. 

At det enorme land har mll.ttet opdeles i 
distrikter er indlysende. Der er 11, som hver 
vælger en vicepræsident, og disse udgør san;.
men med en præsident og kasserer det ame
rikanske "modelflyverAd". 

Konkurrenceregler fastsættes af en valgt 
konkurrencebestyrelse på 33 medlemmer, 
nemlig fra hver distrikt en for fritflyvende, 
en for linestyrede og en for radiostyrede 
modeller. 

I Washington har AMA sit kontor med en 
direktør og 5-6 hjælpere. 

Hvud betaler medlemmerne så? 
Ja, kontingentet er for juniores (indtil 15 

Ar) ca. 14 kr., for seniorer (16-21) 21 kr. 
og for ældre medlemmer 28 kr., mens endnu 
en særlig kategori betaler ca. 40 kr. om Il.ret. 
Af disse kontingenter går ca. 3 kr. til an
svarsforsikring og 3¼ kr. til bladet "Model 
Aviation". Administrationen koster ialt ca. 
en kvart million årlig. 

som man prøvede i USA i bestræbelser på 
at nedskære byggetiden for de store radio
styrede modeller, og det viste sig så, at man 
desuden opnåede en flyvemæsslg fordel, idet 
disse krængeror giver blødere manøvrer. 

Den model, hvormed Tom Brett vandt ver
densmesterskabet i september i Ar, er en 
yderligere udvikling kaldet Apogee - hans 
reservemodel, som var mage til, hedder Pe
rigee - og her har man igen forladt det hel,t 
bcplnnkede plan, som åbenbart bliver for 
tungt. Samtidig er modellen blevet en anelse 
mindre. Oml. 

Salg af bøger, skjorter(!), emblemer og 
anden service giver yderligere indtægter, og 
for hver af de godkendte ca. 650 11.rlige kon
kurrencer betales gebyrer på fra 14 til 65 kr. 

De kæmpemæssige årlige mesterskaber, der 
koster omkring 100.000 kr., dækkes halvt ved 
tilskud fra modelflyveindustrien, halvt gen
nem gebyrer - et grundgebyr på 20 kr. samt 
3½ kr. pr. klasse, man deltager i. 

Af de fælles indtægter er det også muligt 
at dække en del VM-udgifter, f.eks. rejse og 
ophold i Europa, og det er lykkedes at få 
rejsen over Atlanten betalt. Deltagerne mil. 
selv regne med at betnle størstedelen af 
rejseudgiften i USA, hvilket kan blive mange 
penge, hvis man bor på vestkysten. 

Propaganda for modelflyvningen 
Til brug for modelflyveklubbernes propa

ganda, f.eks. gennem de loknle hobbyforret
ninger, har modeflyverådet ladet fremstille 
en fiks folder, der i få ord redegør for mo
delflyvningen, og hvorpå der er plads til, at 
hver klub kan anbringe oplysninger om sin 
virksomhed. 

Da KDA er lige så interesseret i at få 
flere modelflyveklubber og -medlemmer, stil
les folder'en til rådighed for klubberne for 
halv fremstillingspris, nemlig 11 øre pr. stk. 
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Ryan vandt de amerikanske 
mesterskaber 

De 11merikunske svæveflyvemestersknber 
fandt sted fra 24/7-2/8 og bød de 32 delta
gende piloter (gennemsnitsalder 46 år) 8 
hårde konkurrencedage - over så skrapt 
terræn, at de sidste dage kun dem, der 
absolut ville til VM, gik fuldt ind for opga
verne. John Ryan på Sisu-1 blev ny mester 
med 6939 points foran Dick Jolmso1~ på 
RHJ-6 med 6922. Schreder på sin nye HP-
11 blev nr. 3, og disse tre danner USA's VM
hold. Cowboy blev nr. 19. 

Første dug var fri distance efter gennem
flyvning uf en 381 km trekant! Ryan nåede 
719 km iult, Bikle 692. Cowboy nr. 14 med 
,,kun" 535 km. 

Kun få gennemførte næste dugs 307 km 
ud-og-hjem. 

Tredie dug: Fri distance efter en 614 km 
ud-og-hjem gennemførte ingen. ,Johnson kom 
længst med 437 km, Cowboy landede med 
undre på vendepunktet efter 307. 

En 250 km trekant derpå gennemførte 
kun få. 

Femte dag var der lagt op til at slå Schre
der og Cowboys ud-og-hjem-præstation på 
625 km fra 1958, men fra modsat ende til 
et vendepunkt lidt nord for Bishop. Ingen 
gennemførte, Johnson vandt med 548 km, 
Cowboy fløj 474 som nr. 14 og lå støt som 
nr. 14, men havde så en 0-dag, mens Sehreder 
vandt fri distance med 753 km, og Ryan og 
Johnson fløj 714. Efter en 150 km trekant, 
som en del gennemførte, sluttede man af med 
en 284 km trekant, som kun Johnson gen
nemførte. 

Gertsen nr. Sved de canadiske 
mesterskaber 

Den gamle Birkerød-flyver Kai Gertsen, 
der bor i USA, blev nr. 3 ved de canadiske 
mesterskaber fra 3- 12/7 med 6815 points 
efter holdet Mim og Yeates, der delte en 1-23H 
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og fik ialt 7301, mens D. Webb blev nr. 2 
med 7117. Peder Mortc11,~en (tidl. Horsens) 
og R. C. Gairns på Skylurk 2 blev nr. 12 
uf de 21 deltagende. Der var iult 8 konkur
renceduge. 

September-svæveflyvning 
Vejrguderne viste sig fru den pæne sido 

i september og muliggjorde en del svæveflyv
ning, som dog ikke medførte forskydninger 
i toppen. 

Birkerød fik i varighed forbedret til 40.52, 
Odense til 27.19 (nr. 5), Kbhvn. til 24.04 
(nr. 6), Buvdrup til 21.02 (nr 8). 

Vestjysk forbedrede i hastighed til 108 p. 
I distunceklussen kom klubben op på fjerde
pladsen foran Karup med 1057 p., idet 
man fik tre manglende flyvninger fyldt på. 
PFG sprang op på 6.-pladsen forbi Birkerød 
og København, du D. Bennike den 18. fløj 
170 km fra Kaltred via Sh1bbekøbing til
bage til Sorø med en flyvetid på 6.25, der 
vist Pr den længste så sent på året. PFG 
havde dermed 801 points. 

På sølvdiplomernes område har Hans Clw. 
Pedersen, Kolding, fået nr. 183 og Klaus 
lViese Nielsen i USA nr. 184, hvorefter vi 
med 27 tangerer rekordåret 1959. ,viese har 
samtidig fået sin guldl10jde. 

Nr. 185 gik til Ove Nesdain Christensen, 
der så sent som 13/ 10 fløj distancen som 
målflyvning fru Huvdrup til Kalundborg. 

Ideer til Arnborg søges 
Svæveflyverådets Arnborg-udvalg, beståen

de uf Åge Dyhr 'rhomsen, Svend Bonefeld 
og Børge Christiansen, havde gennem et 
klubbrev udbedt sig ideer til svæveflyvecen
trets udbygning og drift, og enkelte er der 
du også modtaget. 

Vi tror imidlertid, ut mange menige med
lemmer går og undfanger endnu flere gode 
ideer, som bør tages i betragtning ved ud
arbejdelse uf planerne, herunder ikke mindst 

r 

ideer til, hvordan centret skal skaffe sig de 
nødvendige indtægter. 

Altså: skriv straks ideen ned og send den 
til KDA eller nærmeste udvalgsmedlem, og 
gider du ikke skrive, så tag telefonen og 
ring! 

Det danske hold til VM i Argentina 
Selv om VM i svæveflyvning, der finder 

sted i februar 1963, afholdes så langt borte 
som i Argentina, håber KDA alligevel at 
kunne deltage med et fuldt hold på 3 piloter. 
Det ville vi ikke have kunnet drømme om 
for få år siden, og når det er muligt, er 
de bl.a. på grund af de fine betingelser med 
gratis ophold og tilskud til rejsen, som den 
argentinske stat gennem sin svæveflyveorga
nisation FAVAV byder pli - - man må så 
blot håbe, at de noget urolige politiske for
hold ikke vælter det hele i sidste øjeblik. 

De tre danske piloter er Niels Bejstrup, 
Harald 1Vermrith Jensen og Ib Braes, som 
er udtaget af svæveflyverådet. Cowboy flyver 
sin Lo-150 i den åbne klasse, mens både 
Sejstrup og Braes skal flyve Ka-6, der stil
les til rådighed af FAVAV. Som holdleder 
fungerer Aksel Feddersen, der både er gam
mel Vl\I-pilot og kyndig i sydamerikanske 
forhold. Da hjcmhentning foregår i flyslæb, 
skal der kun få hjælpere med. l\Ien meget 
afhænger endnu uf, om der kan blive fælles 
europæiske flyvetransport med charterfly. 

Efterlysning 
Vandel er et sted, hvor man skal passe på 

sine faldskærme - antagelig fordi de lettere 
kan blive sammenblandet, når mange samles. 
!fjor var det Kolding, som en skærm blev 
borte for, og nu efterlyser Vejle Svæveflyve
klub sine to ombyggede sædeskærme med gul 
nyloneanopy, der er forsvundet i juni eller 
juli. De er mærket hhv. : 

Dansk nr. 432, canopy nr. A. 340192. 
Dansk nr. 347, canopy nr. A. 340106. 

CAltEX AVIATION 
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For større flyvesikkerhed: 

Resultatet af 
tid, at han virkelig mærker det som en straf. 
Den lige indflyvning skal bruges af alle -
også af de :!>ældre«, som ellers er :1>dygtige< 
nok til at kunne lande med kort indflyvning 
og sideglidning eller s-drej.« 

s-kontrollantbesøgene Den første distanceflyvning 

EN tendens til stigning i antallet af svæve
flyvehavarier i det også for motorflyv

ningen så alvorlige :1>havariår« 1960 førte -
som det vil huskes - til, at svæveflyverådet 
i samråd med luftfartsdirektoratet besluttede 
at iværksætte besøg hos klubberne af svæve
flyvekontrollanterne ( de svæveflyveinstruktø
rer, der på direktoratets vegne kontrollerer 
certifikatprøverne). 

Disse besøg, de hovedsagelig foregik ifjor, 
havtle til opgave efter en bestemt plan at 
undersøge klubbernes flyvemæssige standard 
og at vejlede dem med henblik på opnåelse 
af større flyvesikkerhed. 

Som et hovedprincip blev det besluttet, 
at en s-kontrollant ikke måtte afgive rapport 
over sin egen klub, men for at være uafhæn
gig skulle besøge nogle af de andre klubber. 
Den rapport, han efter besøget afgav til 
svæveflyverådet, blev også i kopi tilsendt 
klubben, der derpå gennemgik den med in
struktørerne og medlemmerne, og som der
på havde lejlighed til at besvare og kom
mentere den. 

Det lykkedes fuldtud at få klubberne til 
at betragte besøget netop som et hjælpende 
besøg og ikke som en :1>inspektion«, og man 
gav overalt udtryk for tilfredshed med ideen. 

Når den efterfølgende statistik giver ud
tryk for visse mangler, viser det netop, at 
besøgene er nødvendige. I hvor høj grad 
manglerne er afhjulpet, er der ikke statistik 
over, men det er sket i betydelig grad. Det 
er dog ingen skade til påny at kontrollere 
dette og at sikre sig, at der ikke sker til
bagefald. 

Instruktørerne 
Kontrollanterne indsamlede oplysninger 

om 77 instruktørers virksomhed. 53 af disse 
var hyppigt i funktion, 21 sjældent, og hos 
3 var der anledning til kritik. Rapporten 
anbefaler, at det til fornyelse af instruktør
bevis k1æves, at den pågældende virker hyp
pigt, så han er i tilfredsstillende træning. 

Kontrollanterne foretog kontrolflyvninger 
i tosædet fly med en del af instruktørerne 
for at undersøge deres flyvefærdighed, der 
heldigvis viste sig at være god. Mange var 
glade for at kunne drøfte enkeltheder i deres 
flyvning med kontrollanten. 

Skolingen 
En undersøgelse af, om klubben fulgte den 

dengang nye skolingsnorm effektivt, viste, 
at af 16 klubber gjorde 10 det, men 6 ikke. 
Det er blevet indskærpet, at den skal følges, 
og at evt. kritik af normen skal indsendes 
med konstruktive forbedringsforslag. 

Den nye skolingsnorm kræver, at instruk
tøren gor notater i elevens flyvebog for hver 
flyvning. Dette blev på tidspunktet for beso
gene kun gjort i 7 af 14 klubber. :1>En elev, 
der ingen notater har i sin flyvebog, burde 
ikke kunne få S-certifikat«, siger rapporten, 
så eleverne bør nok i egen interesse kræve, 
at instruktøren gør sin pligt helt op til de 
praktiske s-prøver. 

Skolingsnormen lægger også mere end tid
ligere vægt på, at der indøves stall og wire
brud, inden eleverne sendes solo. Rapporten 
aiger. at 10 klubber øver stal! under sving, 

mens 5 ikke gør det. Bedre står det til med 
wirebrud: 13 ja og 1 nej, men husk, at 
wirebrud bør prøves gentagne gange og i 
forskellige højder, så man er helt sikker på, 
at eleven reagerer rigtigt. 

Rapporten kritiserer, at det endnu ikke 
var slået igennem, at også soloelever med 
C-diplom skal have præcist flyveprogram for 
hver start. >Det er synd for manden, for det 
sinker ham i uddannelsen. Yderligere er det 
farligt, han kunne jo nemt glemme den in
struktion, han fik for en måned siden ved 
sin første solostart,« siger Mogens Buch 
Petersen, der har samlet svæveflyverådets 
interessante redegørelse. 

2 klubber har faste instruktørmøder hver 
måned, 9 andre med ujævne mellemrum. 
Faste moder er ikke så nødvendige i små 
klubber, men i de store med mange instruk
tører bør de holdes jævnligt - i flyvesæsonen 
helst hver 14. dag. 

Flyvedisciplinen 
Kontrollanternes skøn over flyvediscipli

nen er opdelt i tre grupper. I 13 klubber er 
instruktørernes disciplin god, men hos 4 er 
den betegnet som dårlig, og det er meget 
uheldigt, da instruktørernes måde at flyve 
på smitter af på medlemmerne. 

For certifikatindehavernes vedkommende 
får 6 klubber :i>god« og 4 :i,dårlig«, og rap
porten udtaler, at denne kategori, der - sam
men med instruktørkategorien - laver flest 
havarier, bør have disciplinen hævet. 

:i>Det kan derfor ikke pointeres kraftigt 
nok, at der skal gøres et stort arbejde for 
at forbedre flyvedisciplinen. Der er mange 
måder at gøre det på - en af de mest effek
tive er at idømme piloter med mangel på 
respekt for flyvningen karantæne i så lang 

:1> Ved den første flyvning ud i terrænet er 
det instruktøren, der har ansvaret for, at 
piloten er ordentlig forberedt, at han har 
erhvervet sig tilstrækkelig erfaring over plad
sen ( et s-certifikat siger jo blot, at han kan 
udføre visse manøvrer og lande i nærheden 
af et mærke på den plads, han er vant til), 
at han har fået en grundig instruktion i at 
søge landingsplads fra god højde, at han 
lader være med at kurve i termik under 200 
m, at han kan navigere etc.« 

Kontrollanterne vurderede også flyveplad
sen, hvoraf 8 blev betegnet som >god«, 
6 som »dårlig«. De kastede også et blik på 
materiellets tilstand, og både for spil og fly 
er der 12 :i>god« og 1 :i,dårlig«. Om flyve
effektiviteten siges det, at der flyves effektivt 
7 steder, men ikke effektivt 2 steder - det 
kan skyldes pladsen, materiellet og klubbens 
indstilling. De fleste klubber er dog ved at 
få øjnene op for, hvilke fordele der er i en 
velorganiseret og effektivt ledet skoling og 
videregående svæveflyvning. 

Om virkningen af besøgene er det endnu 
for tidligt at udtale sig, omend der er svage 
tegn på, at havarierne i forhold til den 
stærkt forøgede aktivitet er på tilbagegang 
- i hvert fald de mere alvorlige. 

Hvorvidt besøgene kan fortsættes, er i 
første række et økonomisk spørgsmål. De er 
i første omgang finansieret af KDA på svæ
veflyverådets budget, men kun med så 
beskedne beløb som svarer til rejsegodtgø
relse med tog på 2. klasse. Man mener ikke, 
der for tiden kan afsættes flere midler. 

>Behovet er sikkert ikke lige stor i alle 
kubber,« slutter rapporten, >men nogle synes 
stadig at trænge til lidt opsyn og vejledning, 
ligesom der sikkert i løbet af nogle år vil 
være behov for en ny gennemgribende be
søgsrække til alle klubberne.« 

ZUGVOGEL 3B 
,..,.. __ .,.. _______ ..,..... ______ . .....---,.--_,_~---,~~------

Scheibe har udviklet sine Zugvogel-typer videre med denne 38, der hævdes at have et mllt glldetal pl 
38-39, og som kun synker 2 m/sek ved 157 km/t. Den har stllrprskrop med et lnmlnarprofll med gode 

langsomflyvningsegenskaber, Fuldvægten er 365 kg, 
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SKOLE-FLYVNING 
• • v1nterpr1ser 

Vi skoler i Cessna 172. De flyver med det samme et 4-personers fly og 
bliver fortrolig med de I anflyvning af større lufthavne forbundne proce
durer, samt radiotelefoni. De sparer omskoling senere ved at benytte 
TRANSair's tilbud ..• 

- -· . - ~ 

TRANSa,r KUN KR. 110.- INCL. INSTRUKTØR. RING I DAG b 
*Hl 3038 $ 

DANISH AIR-TAXI Administrations-kontor: Frederiksberg Alle 6, København V. 
Kontor: HANGAR 142, Københavns Lufthavn, Syd. Telefon *DR 2080 
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DANFL Y bruger RAZORBACK 

FL YING ENTERPRISE bruger RAZORBACK 

HAR DE FORLANGT RAZORBACK 

GLASFIBERBEKLÆDNING til Deres FLY? 
Godkendt af Luftfartsdirektoratet. 

DELTA TRADING CO. Herlevgårdsvej 2 - Herlev. 

BRUGTE FLY I ALLE STØRRELSER 
samt reservedele. Ring eller skriv efter vor liste pl over 100 for
skellige mindre fly eller efter specialtilbud pl større maskiner -
alt med korteste levering. 

HELICOPTER SALES Ine., NEW YORK 

Generalagent for Skandinavien: REITZ & HØEG, Gentofte 

Ingeniør- og handelsfirma, Vangedevej 106 B 
Telefon (01) *6916 55 

Flyvningens ForsikrInger - Alle ForsikrInger 

A. JESSEN & CO.s Eftf. 
Assurandører 

N. Thomsen Otto Thomsen 

VESTERPORT 

Minerva 1112 

INSTRUMENTBEVIS 
Leudesdorffs Flyveskole 
St. Kongensgade 70 . Mlnerva 7770 

Chefinstruktøren privat: Dragør 1742 

Eneste koncessionerede flyveskole 

[CHAMPION] 

Champion tændrør på lager til alle gængse Continental og Lycomlng motorer. 

Generalagent for Aircraft-tændrør i Danmark 

SCANAVIATION 
KØBENHAVNSLUFTHAVN . DRAGØR 

TELEFON DR 910• 



Aviatorfest 
og pokaluddeling 

Vor ældste og største svæveflyveklub, Avia
tor, fyldte den 25. oktober 30 år og fejrer 
dette med svæveflyvere fra hele landet ved 
en fest på skydepavillonen (ved udsigtetll.r
net) lørdag den 11. november kl. 1900. 

Der er spisning, koldt bord med "smil.
varmt" til kr. 21.00 pr. kuvert iberegnet 
1 øl, 1 snaps samt entre. 

Der bliver dans til et "rigtigt" orkester 
hele natten. Morgenmaden kan nydes samme 
sted! 

Da en del af svæveflyvernes flyvedags
pokaler og diverse diplomer for rekorder ser 
ud til at gå til Ålborg igen i år, vil Il.rets 
uddeling af pokaler finde sted ved denne lej
lighed for vindere vest for Storebælt (de 
andre uddeles ved andespillet i København 
den 6. december). 

Aviator ser gerne mange repræsentanter 
fra andre klubber. Det vil også være muligt 
at deltage efter spisningen, men vil man med 
der, bedes man senest 10. november melde 
sig enten til Finn Toft Hansen, Lindholms
vej 73a, Lindholm, eller til Verner Petersen, 
tlf. (081) 33265 (om clagen) eller 31263 (om 
aftenen). 

Nyt fm svæveflyveklubbeme 
A.viator fyldte 30 år den 25. oktober og 

fejrer det 17. november med en større fest. 
Klubben holdt de traditionelle landingskon
kurrencen i efteråret. 

Birkerød havde et farligt havari for nylig 
med Rhonbussard'en, som en certifikatinde
haver under omskoling på typen kolliderede 
med nogle ledninger i. Han slap heldigvis 
med hjernerystelse og en beskadiget hals
hvirvel ( og nåede en start i Rhonlerchen, 
inden han gik til sengs). Klubben vil ikke 
selv genopbygge flyet. 

Midtjydsk har haft et jordhavari med sin 
Ka-8, hvis krop blev vredet ved et ground
loop. 

Nordvestjysk har bestilt en Ka-8 til leve
ring i 1964 og er ved at bygge et nyt spil 
med stærkere motor. 

Ringsted ventede sin Ka-8 i oktober. 

Luftfartforsikring er 
af enhver art 

overtages af 

Dansk Pool 
for Luftfartforsikring 

Mlnerva 184-1 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes af et
hvert forsikringsselskab, der er tilknyt
tet poolen, samt af SAS's billetkontorer. 

Vestjysk vil flyve Mncba Standard næste 
år, idet et bold medlemmer har købt Vejles 
tidligere fly og vil reparere det i vinter. 
Klubben passerede 2100 starter ved udgan
gen af september. Klubben bar selv købt en 
polsk Lis til levering i november. 

Viborg stillede sin flyveplads "til rådig
hed" ,•ed cfterårsmanønerne, så ingeniør
t ropperne - under ledelse af et gammelt 
medlem - fik "lov" at prøve at indrette en 
feltflyveplads i form af to startbaner på 
arealet. 

* 
Registemyt 

Nyregistreringer: OY-AMG, Drnine D 31 
Turbulent, Poul J. B. Holst, Odense. 
· Nye ejere : AEV, Cessna 1720, .,Westfly" 

v. A. Pallesen, E sbjerg. - DEA, KZ III, 
Turisthotellet v. J. Holm, Hirtshals. -
ACW, Piper PA-22-150, E Dyrberg, Herlev, 
og K. E. ,vexøe, Gentofte. - ABT, Piper 
Cub J 3, Robert Kvist Andersen, Århus. 

Slettet: FAR, Airspeed Consul, Transair. 
- AEZ, Meta Sokol, H. J. Hammer. 

* 
Kastrup-gæster i september 

Den russiske kosmonaut Juri Gagarin an
kom 5/9 i en chartret Aeroflot IL-18, CCCP-
75716, og Derby Airways var her 10/9 og 
14/9 med DC-3, G-A.NTD og G-AOFZ. 25/9 
landede DC-3, PH-MAB og DC-4, PH-MAE, 
begge fra l\Iartin's Air herter. Widerøe 
mellemlandede med sin nye DC-3, LN-RTA 
27/9, og 29/9 ankom en York, G-ANTJ, som 
fragter i stedet for BEA-Argosy. 

Air France mellemlandede på nordpols
ruten 1/9 med Boeing 707, F-BHSU, og Luft
hausa benyttede på ruten 18/9 og 22/9 
Viscount, D-ANEF og L-1049G, D-ALOP i 
stedet for Convair 440. 

Af privatfly ankom der 1/9 Wassmer W.A. 
40 PH-PUT ejet nf J. Tak fra Arnhcm, AI
cock & Pricstley's Apache G-APZE samt Cess
nal 75 OE-DCF fra Salzburg og FSL Falco 
G-APXD fra London. SE-BFG, Biicker 
Bcstmann tilhørende K. Christensen fra 
Kvarnby kom på besøg 4/9, og Battenfeld 
l\faschinenfabriks Apache D-GARY 10/9. 
13/9 ankom Cessna Aircraft Co. på demon
strationsflyvning med Cessna 320, N3004R, 
og l\fotorflug GmbH. landede med deres Aero 
Commander, D-IBAl\L 14/9 Aero Comman
dcr OE-FAG fra Wien og Super Rallye OY
AFY fra Scandinavian Air Trading Co. 15/9 
Haribo Lakritzen's nye Baron D-IHBO og 
16/9 Aero 145, G-AROE. 19/9 F. Krupp's 
Twin Bonanza D-IDUM, og Battenfeld kom 
igen 2019 med to Twin Bonanza'er D-INES 
og D-IEHE. 24/9 landede l\folmo Aeroklubs 
gode gamle Tiger Moth SE-CHG, og Philips 
var her med Heron PH-ILA og Beech 18 
PH-LPS. 28/9 ankom en ny Heron OY
.A.DF til Falck, som er byttet med Dove OY
FAL, der er gået til England. 

Af særlige fly ankom 8/9 en DC-6B, YK
AEC fra Syrian Arab Airlines (ex-SU-Al\IC 
og LN-LMT) for at få et eftersyn hos SAS. 
10/9 G-AOBN var en DC-3 fra Silver City, 
som blev anvendt for Radio Calibration Unit., 
flyet havde radioprøveflyvninger med luft
fartsdirektoratet. 27/9 landede igen en spæn
dende DC-3, CF-IMA fra Canadian Acro 
Service Ltd., som blev anvendt for Photo
grammetric Engineers ; i halen af flyet var 
der monteret noget teknisk apparatur. Og så 
skal det lige nævnes, at Tiger Moth SE-CGD 
fra .Foreningen Flyguppdrag i Varberg og 
Super Cnb SE-CEY fra Carl Engstrom i 
E slov er til eftersyn hos Scanaviation, som 
også har samlet den nye danske Airedale 
OY-AOl\I (ex-G-ASAF). 

USAF var her med C-47, 0-76302 1/0, en 
blankpoleret VC-llSA, 33229 7/9 var en 
VIP-transport og C-131, 50294 9/9. C-54, 
0 -17204 10/9 og 0-49040, 322nd Air Division 
11/9 samt C-47, 0-51116 16/9 og 0-77228 
29/9. RCAF Canadair CC-106, 15929 15/9 
og Luftwaffe C-47D, CA-015 (ex-USAF 43-
49455) 23/9 og CA-Oll 30/9. 

TVPENVT 
Carai,elle H orizon er en ny Caravelle-ver

sion, der floj første gang 31/8. Med to Gene
ral Electric turbofiln motorer, længere krop 
og tyndere vinge kan den medføre 94 turist
klasse-passagerer og rejse med 800 km/t. 
Fuldvægt 50 tons. lait 149 Caraveller er be
stilt nu. 

Wassmer W A.-28, der fløj første gang 11/8, 
er et svævefly med Super-Javelot's krop og 
en knap 18 m ny vinge. Flyet ventes at 
skulle bruges ved VM i Argentina. 

SIP A. 251 Antilope med 560 hk Astazou 
II turbinemotor var ved redaktionens slut
ning ved at være klar til første prøveflyv
ning. 

S1td A.'l:iation har købt licens til fremstil
lingen af det Javvingedc fircsædede GY.SO 
Horizon rcjsefly. 

KZ VIII's eneste eksemplar ejes nu af den 
tyske kunstflyver Gerhard Pawolka, der med 
den blev nr. 3 i de tyske mesterskaber samt 
deltog i VM. Han mener, den sagtens kan 
gøre sig gældende ved VM, når han får noget 
mere trn:ning på typen. 

Biicker S11per-J1tn!J1nann kalder den svejt
siske kunstflyver Rucsch sin Biickcr Jung
mann, hvori han har erstattet den oprinde
lige 105 hk Hirth med en 170 hk Lycoming. 
Han overvejer at lave sericvis ændring af 
typen, der også betegnes Biicker R. 170. 

Fokke,· F.2'1 er nu bestilt i 226 eksempla
rer, hvoraf der hidtil er leveret 193, nemlig 
100 af Fokker og 93 af Fairchild. 

Sikorsky CH-5SA. er en tung "stormheli
kopter" til U.S. l\Iurine Corps, udviklet fra 
Sikorsky S-64 Skycranc, men forsynet med 
krop. Over korte strækninger kan der med
føres 9 t nyttelast! Leverancerne påbegyn
des først i 1065. 

Don!}las DO-8-salget har gået temmelig 
trægt, men i de seneste uger har fabrikken 
modtaget tillægsordrcr pl't ialt fem, nemlig 
en til hvert af selskaberne Iberia, Canadian 
Pacific, Alitalia, Delta og Japan Air Lines. 
Hermed er der ialt bestilt 184 DC-8, hvoraf 
171 er leveret. 

IIandley-Pa!}e H.P. 12'1 Jet Herald er en 
projekteret jetversion af Herald, forsynet 
med to Rolls-Royce Spey Junior. Størstede
len uf Ileraids struktur går igen i Jet 
Herald, sil.ledes skal motorerne anbringes 
under vingerne på samme sted som ellers de 
to Darts. Kroppen er forlænget med 3,3 m, 
men er iøvrigt identisk med Heralds. Prisen 
anslås til omkring :E 500.000. 

Nye amerikanske typebetegnelser 

I USA har flyvevåbnet, flåden og hæren 
hidtil haft hver sit system for betegnelse af 
flytyper. Dette har åbenbart voldt problemer 
for politikerne, når de skulle tage stilling 
til bevillinger til militærfly, for det ameri
kanske forsvarsministerium har nu bestemt, 
at alle fly, uanset bmger, fremtidig skal have 
typebetegnelse efter et nyt system, fælles for 
de tre værn. 

Efter det nye system betegnes hver type 
med et bogstav, der angiver flyets arst, efter
fulgt af et nummer. Foran typebogstavet kan 
der sættes et modifikationsbogstav, ligesom 
der efter nummeret kommer et versionsbog
stav. Endnu kendes kun et eksempel på et 
fly, iler har fået betegnelse efter det nye sy
stem. Det er Northrop N-156F Freedom 
Fighter, der nu hedder F-5A. Det vides ikke, 
om det nye system vil blive indført med til
bagevirkende kraft på andre typer, der nu 
er under anskaffelse. 
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-*-.KONGELIG DANSK AEROKLUB 
(DET KGL. DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB) 

Dag Hammarskjolds Alle 40, København Ø. 
Telefoner: ØBro 29 og (ang. model- og 
svæveflyvning) ØBro 249. 
Postkonto: 256.80. 
Telegramadresse: Aeroclub. 
Kontor og bibliotek er åben mandag til fredag 
fra kl. 9-16. 
Formand: Landsretssagforer B. Moltke-Leth. 

IIIOTORFL YVERADET 
Formand: Dr. techn. Per V. Briiel. 

SV .ÆVEFLYVERADET 
Formand: ingeniør Kaj V. Pedersen. 

MODELFLYVERADET 
Formand: Bankass. Ole Meyer Larsen . 

DANSKE FLYVERE 
Formand: Generallojtnant H. Pagh. 
Generalsekretær: Direktør August Jensen. 
Dansk Pool for Luftfartforsikring, 
Østergade 24, tlf. Mlnerva 18¼1. 

FALDSKÆRMSSPORT 
Husk vor mødeaften 7. nov. 

Onsdag den 7. november kl. 1945 er 
der igen mødeaften i KDA. 

Grosserer Kurt Holdt, der i sommer 
var på. faldskærmsskole i Sverige og si
den har haft lejlighed til at studere fald
skærmssport i Ungarn og Rumænien, vil 
give en orientering om 

FALDSKÆRMSSPORT. 
Hertil vises films. 
Selv om faldskærmsberetningen nok 

skal Interessere mange andre end lige 
dem, der vil dyrke sporten, supplerer vi 
den med noget helt andet, nemlig Piper
filmen 

WINGS TO ALASKA, 

der viser en amerikansk families som
merferietur pr. Comanche til Alaska. 
Det er en dejlig turistfilm. 

Mødet holdes atter i Borgemes Hus, 
Rosenborggade 1, København, og der er 
adgang for så.vel personlige medlemmer 
som tilsluttede klubbers og finnaers 
medlemmer med ledsagere. 

Skal vi have en faldskærmsklub 't 
Efter grosserer Kurt Holdts nrkitel om 

faldskærmssport i vort november-nummer har 
der været adskillige henvendelser fra med
lemmer, der er intesseret i at komme til at 
dyrke faldskærmssport, og i forbindelse med 
KDA's mødenften den 7. ds. er det tanken 
at drøfte en eventuel oprettelse nf en dansk 
faldskærmsklub på linie med den svenske. 

Vi indbyder derfor alle faldskærmsinteres
serede til at møde frem for efter mødet at 
konstatere, om der er interesse for planen 
og i givet fald at få nedsat et arbejdsudvalg 
til at træffe de fornødne forberedelser. 

Mødeaftenen l oktober 
For en fuldt besat sal indledte KDA vin

tersæsonens mødenftener den 8. oktober med 
at vise den store russiske farvefilm "Stærke 
vinger", der handler om forberedelserne til 
og gennemførelsen nf en imponerende flyve-
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opvisning ved Tusbino i 1961. Mange origi
nale programpunkter prægede dette farve
strålende kæmpeshow, der gav et omfattende 
indtryk af russisk flyvning. 

Derpå gav modelflyveren Henning Mikkel
sen i korte glimt nogle indtryk fra sin ud
vckslingstur til Tyrkiet i sommer. Han havde 
bmgt sine øjne godt og på den korte tid 
skabt sig et interessant overblik over dette 
land med dets brydning mellem asiatisk og 
europæisk kultur. 

Og til slut så vi Esso-filmen "Flyv selv", 
inden en stor del af medlemmerne snakkede 
flyvning ved knffebordene. 

KDA'S omorga.nisationsndvalg l arbejde 
Som meddelt på genernlforsnmlingen be

sluttede hovedbestyrelsen sidste vinter at 
nedsætte et omorganisntionsudvnlg med det 
formål at overveje en modernisering nf 
KDA's organisation. Udvalget, der består af 
K.DA's formand, landsretssagfører B. Moltke
Leth, civilingeniør II. Harboe samt formæn
dene for de tre råd, er nu i fuld gang med 
arbejdet og har i forste omgnng koncentreret 
sig om at indsnmle synspunkter på eventuelle 
mangler i den nuværende organisation. Til 
dette formål har man bl. a. hnft et møde med 
repræsentanter for Sportsflyveklubbens be
styrelse, men det c1· også udvalgets tanke at 
afholde møder ude i landet for at drøfte pro
blemerne med de derværende klubber og med
lemmer. l\Ian påtænker også gennem FLYV 
eller et særligt sp1ngeskema at indsamle 
synspunkter fra do enkelte medlemmer for nt 
fremskaffe et tilstrickkeligt bredt grunding 
for arbejdet. 

Nye bøger i biblioteket: 
Hans Ilerb: Der Wetterschliissel. 
BP Book of Airliucs. 

Runde fødselsdage: 
Redaktør Jeppe Jessen, Storegade 24, 

Varde, 80 Ar d. 17/11. 
Direktør Hans ,lc11sc11, Luftfnrtsdirekto

rntct, Gl. Kongevej GO, 50 år d. 18/11. 
Oberst!. Jørgen Ilcnrik Harnis, Ceresvej 

2G, V., 60 Ar d. 25/11. 
~Inrermester H. A. E1ilers, Sdr. Stations

vej 3G, Slagelse, 70 dr d. 29/11. 
Grosserer Holger P. Anderse11, Flæsketor

vet 84, V., 60 Ar d. 1/12. 

Vil De være mæcen 't 
Finansministeriet har også for indeværen

de Ar godkendt KDA som "berettiget til at 
modtage gaver med den virkning, at giverne 
kan fratrække disse ved opgørelsen nf deres 
skattepligtige indkomst indenfor de i lov
bestemmelsen fastsatte grænser". 

Så nu har De påny chancen for - pil. en 
billig måde - blide at kunne optræde som 
mæcen og at hjælpe Deres flyveorganisation 
med nt arbejde bedre for Dem. Der kno gives 
op til 1100 kr., og man mil. fradrage alt, 
hvad man har skænket KDA ud over de 
100 kr. 

Der kno altsll. mnximnlt fradrages 1000 
kr., og ved at "klippe toppen nf skatten" pil. 
denne måde kommer det i realiteten kun til 
at koste Dem en brøkdel nf det skænkede 
beløb. 

Gaven kan gives generelt eller til bestemte 

KALENDER 
7/11 Mødenften i KDA. 

17/11 årsfest i Danske Flyvere. 
6/12 Andespil i KD.A. 

11/12 Andespil i Danske Flyvere. 

Svæveflyvning 
1-2/12 Klublederkursus (København). 

Modelflyvning 
4/11 Jyllandsslng (Århus). 

81/12 årsrekordAret slutter. 

formål. Efter at vi er ophørt med fødsels
dagshilsnerne med girokort til boligfondet, 
skulle vi gerne skaffe bidrag dertil pA en 
anden måde. Kontoen for svæveflyvecentret 
står også stadig Aben, og der kno findes på 
andre specielle muligheder . 

Vi ved godt, at De vil være langt mere 
modtagelig for ideen sidst i januar - men 
sil. er det for sent. Det skal ske inden Il.rets 
udgang, og kommer De for tæt dertil, har 
De brugt for mange penge til julegaver. 

Giv derfor KDA Deres julegave allerede 
nu! 

Flyvehistorisk sektion 
Til den stiftende generalforsamling i Flyve

historisk sektion den 5. oktober var der mødt 
en. 25 historisk interesserede, så alle KDA's 
stole samt vindueskarme og småborde måtte 
tages i brug for at skaffe siddepladser. Pet 
af arbejdsudvalget fremsatte lovforslag blev 
vedtaget med et par småændringer. Til besty
relsen valgtes Ilans Kofoed (formand), Jør
ge11 Bryde11sholt (sekretær), Ib ICyhl (kas
serer) og Tage Rugård. Lidt udenfor pro
grammet gav flyvepioneren Poul B. Pollner 
en meget morsom skiltlring af sin medvirken 
ved Ellehammers flyveforsøg i 1909--10, og 
der udviklede sig en diskussion mellem Poll
ner og Sigurd Sjøholm om, hvorvidt Elleham
mers 190G-fly overhovedet havde været i 
stand til at flyve, eller om det var et vind
stød, der havde løftet flyet den 12. september 
1906. 

Sektionen første møde nfholdes tirsdag de11 
13. november kl. 19,45 i Hjemstavnslokalerne 
Linn{,gnde 25. Der vises følgende film : 

,,Anny Aviation" om AOP- og forbindel 
sesflyvning med lette fly, 

en tysk flykendingsfihtl om transport
glidere fra den anden verdenskrig, samt 

,,Scrca111ing Jets" om jetflyvningens histo
rie indtil 1950. 

* 
Prisliste 

Følgende ting leveres portofrit tilsendt 
1110d forudbetaling på postkonto 256.80 eller 
i check: 
KDA's jakkemærke ......•.•... 
KDA's jakkemærke i guldbroderi 
KDA's store emblem ....•..... 
KDA's lille emblem ........... . 
Ekstra sølv- og guldemblemer .. 
Ekstra B- og C-emblemer ....... . 
C-mærke i plastik , ............ , 
Emblem for komb. a-diplom ... . 
Emblem for komb. b-diplom ..•• 
Kunstflyvningsblanketter 
Radiostyringsblanketter .•...... 
5 adressesedler ...••.........•• 
Startkort, hvide eller grønne . . •. 
"FLIP" Enroute-Low Altitude 

kr. 5,00 
kr. 55,00 
kr. 12,50 
kr. 6,00 
kr. 10,00 
kr. 6,00 
kr. 1,50 
kr. 5,00 
kr. 6,00 
kr. 0,06 
kr. 0,10 
kr. 0,10 
kr. 0,06 

Europa • . • • . . • . • • • • . • pr. Ar kr.145,00 
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Jetgtganterne betyder større komfo:rt, større rejseb&
stigbed,. bedr.e service. l alle store lufthavne v.erd.en 
over betjener Air BP luftta:rten med kvalitetsprodukter -
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HVIS 
LEONARDO DA VINCI 

HAVDE 
LEVET 

I DAG.., 
ville han have nikket genkendende til den moderne helikopter. Allerede I begyndelsen af 1500-tallet eksperimenterede han 
·med en maskine, der skulle give menneskene vinger. Selvfølgelig - kan man næsten sige - lykkedes hans eksperimenter 
ikke, Først da eksplosionsmotoren var konstrueret kom der skred i udviklingen, Fra første færd har ESSO været med til at 
hæve . flyvemaskinerne fra jorden. I de store laboratorier verden over arbejder videnskabsmændene intenst pA at udvikle 
det brændstof, der skal bruges i motorerne til de flyvemaskiner1 som skal sætte nye rekorder og bringe flyvningen endnu 
videre frem og op, 

AVIATION PRODUc:rs' 

EJVIND CHRISTEffSEN.K,SDENHAYN V. 

I 

I 





Når den nye Boeing 707-320 C fragt jet bliver sat i 
drift til næste år, vil den muliggøre "næste morgen" 
leverancer af store fragtforsendelser - tværs over et 
ocean eller et kontinent. For første gang vil luft
fragt blive transporteret i større partier med jetalde
rens fart. 

-320 C vil kunne medføre mere end 45 tons over 
en afstand af 5700 km. Dens indladningsdør er den 
største på nogen civil fragtmaskine. Lastning og 
losning af en fuld last på bakker kan gennemføres 
på mindre end en time. 

-320 C's øverste dæk kan med lethad omdannes til 
udelukkende passagerbrug, udelnkkende lastbrug 
eller en kombination af begge dele. For eksempel 

behøver man kun fire timer til at omdanne det fra 
passagerkabine til lastrum. Der er plads til 188 
passagerer på økonomiklasse eller 168 soldater med 
fuld udrustning. Fuldt lastet er farten 925 km/t. 

-320 C er en udvikling af den berømte 707-320 B 
Intercontinental, der har den største aktionsradius 
af alle jetlinere i dag. Der er anvendt samme syste
mer og komponenter som i -320B, hvorved luft
fartsselskaberne opnår de økonomiske fordele, der 
er forbundet med standardiserede reservedele, udstyr 
på jorden og ved træningen. 

Den nye 707-320 C er allerede blevet købt af 3 
selskaber: American Airlines, Pan American World 
Aitways og World Airways. 

BOEING 
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Officielt organ for 

KONGELIG DANSK AEROKLUB og DANSKE FLYVERE 
Nordens ældste og førende tidsskrift for flyvning 

Nr. 12 

Føldskmrmssport 

FRA tid til anden har der været 
rettet ' forespørgsel til KDA fra 

medlemmer, der var interesseret i 
faldskærmssport. Vi har herhjemme 
vænnet os til, at vor virksomhed om
fatter de tre gruppør: model-, svæve
og motorflyvning, men i mange- lande 
har man herudover den gamle noble 
og desværre kostbare ballonsport samt 
den n)'e og moderne faldskærmssport. 

Det har især været de østeuropæi
ske lande samt Frankrig, der har væ
ret foregangslande på dette område, 
men i de senere år har sporten - der 
uden tvivl er den mest idrætsprægede 
luftsport - bredt sig også til de fleste 
af Vestens lande, og Danmark er det 
sidste af de nordiske lande, der går i 
gang med den. 

Imidlertid er der nu ingen tvivl 
om, at interessen også herhjemme er 
stor nok til at gå igang. Der er dog 
mange ting, der forst skal overvejes 
og forberedes, for man kommer frem 
til realiteter, og i første omgang gæl
der det utvivlsomt om at få nogle 
flere folk uddannet i udlandet og 
derefter måske kalde udenlandske in
struktorer til Danmark. 

Blandt de mange sporgsmål er og
sd rimelige og forsvarlige bestemmel
ser. Dyrket på fornuftig måde er fald
skærmssport ikke mere risikabel end 
megen anden sport, og man vil fra 
KDA's side naturligvis lægge vægt på 
at forelægge luftfartsdirektoratet et 
forslag til bestemmelser, der tager sig
te på at gøre det så sikkert og forsvar
ligt som muligt. 

Selv om vore medlemmer vil dyrke 
faldskærmssporten som et mål i sig 
selv, er der dog ikke tvivl om, at 
denne sport ligesom f. eks. svæve
! lyvning også har en betydning her
udover - den omfattes da også med 
stor interesse af staten i mange lande. 
Faldskærmsjægere er så småt begyndt 
at blive anvendt i vort forsvar, og 
dette kan utvivlsomt kun være inter
esseret i, at der gennem sporten skaf
fes forståelse også for militær brug af 
faldskærme. 

December 1962 35. årgang 

KZ 11 fylder 25 0 ar 
Den første danske privatflytype i produktion er bygget i tre 
hovedversioner med interessante modifikationer af den sidste. 

En KZ li Kup6 i Ka1trup i efteråret 1939 - med krigstidens neutralitetsmaling, Den anvendte• af 
Nordisk lufttrafik til taxa-flyvning mad forretningsfolk, 

DEN 11. december er det 25 år siden, at 
nuværende luftfartsinspektør Arvid 

Hansen foretog den første prøveflyvning med 
KZ II, det første praktisk anvendelige pri
vatfly, der var konstrueret i Danmark. De 
25 år er gået sporløst hen over jubilaren, 
der i dag ikke virker forældet, ja, egentlig 
forekommer mere moderne end de så ud
bredte højvingede privatfly af i dag. 

Den oprindelige udgave af KZ II, senere 
benævnt KZ II Kupe, var lukket med sæ
derne anbragt ved siden af hinanden. Mo
torinstallationen bestod normalt af 90 hk 
Cirrus Minor, men et enkelt fly blev leve
ret med en 90 hk Gipsy Minor af samme 
effekt. Strukturelt var den opbygget som 
flertallet af datidens privatfly med krop af 
svejste stålrør, vinger og ror af træ og med 
beklædning af krydsfiner og lærred. 

Knapt et år senere, den 10. oktober 1938, 
foretog nuværende luftkaptajn Thorkild Pe
tersen den første prøveflyvning med KZ II 
Sport, der havde åbne sæder anbragt efter 
hinanden. Motoren var en Hirth HM 
504AII på 105 hk. En lidt ændret udgave 
med strukturelle forstærkninger og kapote
ringsbuk blev bestilt af marinens flyvevæsen, 
men de fire fly blev først færdige efter be
sættelsen og derfor aldrig taget i brug, i 
hvert fald ikke af marinen. 

På grund af krigsudbruddet i september 
1939 og den påfølgende besættelse af Dan
mark nåede KZ II aldrig at få nogen større 
udbredelse, og der blev kun færdigbygget 
14 KZ II Kupe og 16 KZ II Sport, af 
hvilke den overvejende del blev beslaglagt 
af vore selvbudne gæster i 1943. Dele til 
yderligere 8 KZ Kupe overlevede dog be
sættelsen for at gå tabt ved fabrikkens brand 
den 17. februar 1947. Ved samme lejlighed 
brændte en næsten færdig pontonversion af 
KZ II Sport, der skulle have været forsy
net med en amerikansk le Blond stjerne
motor på 130 hk. 

Traineme 

I april 1946 (den nøjagtige dato har det 
ikke været muligt at fastslå) foretog civil
ingeniør K. G. Zeuthen, KZ-flyenes kon
struktør, de første prøveflyvninger med KZ 
II Trainer, en militær udgave af KZ II 
Sport. Prototypen havde lukket cockpit, 
men serieudgaven vendte tilbage til de åbne 
cockpit. Motoren var for prototypens og de 
første seks serieflys vedkommende Gipsy 
Major I B på 120 hk; det var motorer, 
som Skandinavisk Aero Industri havde ind
købt før krigen til brug i KZ II Sport, og 
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som det var lykkedes at holde skjult for 
tyskerne. De sidste ni seriefly havde 145 hk 
Gipsy Major X. 

Af de militære KZ II T'ere blev de ni re
sterende solgt til civil anvendelse i 1955, 
efter at flyverkommandoen og aeroklubben 
forgæves havde søgt om, at de måtte blive 
foræret til flyveklubberne. De nye ejere har 
i flere "tilfælde forsynet deres fly med luk
kede cockpits, enten af osteklokkefacon eller 
af mere strømlinet udformning. F. eks. har 
Bent Michelsens og E. ]. Thomsens fly OY
F AT fået en stor boble over det bageste 
cockpit, mens det forreste er forsynet med 
et tag, der flugter med kroppens overside, 
så den stakkels passager må nøjes med at se 
ud gennem to små sidevinduer. 

Mest omfattende modifikation 

OY-FAY, der tilhører civilingeniør K. A. 
Rasmussen, har gennemgået den mest om
fattende modifikation, hvorved den foruden 
lukket cockpit har fået tiptanke og optræk
keligt understel, ligesom vingetippene er 
blevet >klippet«, så spændvidden nu andra
ger 9,65 m. Slotsene er derved forsvundet, 
men på grund af tiptankene er stallegenska
berne alligevel særdeles gode, og med mo
toren på marchomdrejninger kan pinden 
trækkes helt tilbage, uden at flyet taber en 
vinge. Tiptankene, der også giver plads til 
landingsprojektører og navigationslys, rum
mer egentlig 350 l benzin, men med flyets 
nuværende udstyr er det kun tilladt at med
føre 286 I. Civilingeniør Rasmussen har selv 
udført hele konstruktions- og beregnings
arbejdet, hvad der står ham i ca. 2000 ar
bejdstimer, men så er der også lavet 64 nye 
tegninger og udført beregninger, der i ren
skrevet stand fylder 65 maskinskrevne sider. 
Selve ombygningen er foretaget af Scan
aviation, Skandinavisk Aero Industri og 
ejeren selv. Første prøveflyvning skete den 
14. januar i fjor i Kastrup med K. A. Ras
mussen selv ved pinden, og han har udført 
et ret stort prøveflyvningsprogram med sit 
fly, incl. dyk- og spindprøver. 

Flyet har ualmindelig gode flyveegenska
ber. Det er selv ved fuld last meget levende, 
f. eks. tager en kurveændring fra 45° drej 
til venstre til 45° til højre kun 1,5 sek. Hale
hjulet er styrbart, koblet til sideroret, såle
des at koblingen udløses ved større udslag 
af halehjulet. Det styrbare halehjul giver 
meget gode tpci-forhold, hvilket K. A. Ras-

r--~ - ---.---- .-····-
' 

Eneste tilbageværende danske KZ 11 Kupe, fotograferet da vi prøvede den forleden fra Bohnstedt-Peter• 
aens flyveplads ved Hegnsholt I nærheden af HIiierød, 

mussen nød godt af, da han under en prøve
flyvning den 18. januar 1961 fik motorstop 
kort efter start på bane 22 i Kastrup og 
måtte lande ligefrem på samme bane. Un
derstellet var trukket op - det sker hydrau
lisk ved hjælp af en håndpumpe - og Ras
mussen nåede kun at få det venstre ben ud 
igen før landingen. Det styrbare halehjul 
bevirkede, at der var fuld kontrol over flyet, 
som kun led ubetydelig skade. Årsagen til 
motorstoppet var tilsodede tændrør, for
mentlig på grund af lang prøvekørsel på 
jorden. 

Tornvægten er gået noget op, til dels på 
grund af installationen af elgenerator og 
radio (NARCO VHT-3 Superhomer modi
ficeret med Wistel-Timer), og andrager nu 
646 kg Max. tilladte start- og landingsvægt 
er 945 kg, max. tilladt flyvevægt under 
kunstflyvning 795 kg, og den størst tilladte 
dykhastighed er 350 km/t. Ved fuldvægt 
945 kg er flyvehastigheden ved 2100 o/m 
200 km/t, ved 1900 o/m 175 km/t. Stige
hastigheden ved jorden er 500 fod/min ved 
2200 o/m, og flyvetiden med 286 l benzin 
ca. 10 timer. 

Af de gamle KZ II'ere fra før krigen er 
der nu kun en tilbage i Danmark, nemlig 
Kupe'en OY-AEA, tilhørende H. A. Brix-

gart. Desuden findes der en Kupe og en 
Sport i Sverige. 

På jubilæumsdagen vil vi fremføre den 
traditionelle lykønskning til jubilaren med 
håbet om at se ham i aktivitet i mange år 
endnu, og når den tid kommer, da også 
KZ II falder for aldersgrænsen, håber vi, 
at et eksemplar får lov til at nyde sit otium 
på flyvemuseet. HK. 

Datam. v. 
Kupe Sport Tralner 

Spændvidde m 10,5 10,2 10,2 
Længde m 7,3 7,6 7,5 
Højde m 2,0 2,1 2,1 
Tornvægt kg 450 475 550 
Fuldvægt kg 750 725 850 
Max. hastighed km/t 210 220 220 
Marchhastighed km/t 175 200 190 
Landingshastigh. km/t 72 72 75 
Flyvestrækning km 1100 900 650 
Tophøjde m 5000 5500 5000 

Med FLYV i KZ-11 Kupe 
MENS jeg blev omskolet til KZ II T i 

1949, havde jeg aldrig haft lejlighed 
til at prøve >toerenes tidligere versioner. I 
anledning af 25-års-jubilæet henvendte jeg 
mig imidlertid til ejeren af vor eneste af 
disse, premierløjtnant H. A. Brixgart, der 
har en KZ II Kupe, OY-AEA, forsynet med 
80- 90 hk Gipsy Minor motor, og han stil
lede velvilligst sig selv og flyet til disposi
tion for et personligt indtryk. 

Det er vist den sidst færdigbyggede - fra 
1945, omend delene er fra 1940, så den er 
altså ikke særlig gammel og stadig i fin 
stand. 

Af et tosædet fly virker den meget stor 
med sin ret tykke krop og (på jorden) højt
siddende motor. Indstigning sker ad plan
roden i hver side - en ad gangen, fordi 
åbningerne i taget kun kan åbnes skiftevis. 

KZ ll•KAR mi vi vel kalde K. A, Ra1mu1aens ombyggede træner med tlptanke og optrækkelli:t understel, 

Kabinen virker rummelig, især i længde
retningen, og man føler sig straks hjemme, 
for styregrejer m. m. er ganske som på KZ 
III. Selv om den er fra før de store acryl
glaskuplers tid, så vinduerne er delt op, er 
der godt udsyn (samt mulighed for lidt 
skygge for solen), dog kunne man godt have 
brugt det ekstra tagvindue, der oprindeligt 
var projekteret, til udsyn bagud. 
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Super Broussard demonstreret 

Nord Avlation MH 260 Super Broussard fotograferet ved demonstrationen I Københavns lufthavn. 

KZ-11 Kupe ••. 

Selv om fuldvægten er 750 kg, er planbe
lastningen lav (50 kg/m2 ved fuldvægt), så 
den starter og lander kort og kommer nemt 
i luften fra Hegnsholts bane, der fører lige 
mod en skov, som man dog viger af for og 
flyver langs med. 

Flyveegenskaber er behagelig med god ror
harmoni, støjniveauet vel som på en III'er. 

De gamle II'ere, både Kupe og Sport, var 
kendt for at være lidt >kildne« i stallegen
skabeme med tilbøjelighed til at >tabe en 
vinge« og gå i spind. De sidste blev derfor 
udstyret med forkantslots på ydervingeme, 
og det hjalp meget. 

Ved lidt brutal behandling kan den gan
ske vist nok tabte noget højde, men ved mi
ne forsigtigere forsøg i 3-400 m både med 
og uden motor fik jeg ikke noget udpræget 
stall frem. Den bliver dog noget urolig uden 
udpræget stall-varsling, er tilbøjelig til at 
afvige fra kursen og krænge lidt etc. 

Den rejser med op til 175 km/t og har 
med sine 140 1 tankindhold en fin række
vidde på op til 1100 km. Dog bliver der 
ikke vægt tilovers til bagage ved fulde tan
ke, da tornvægten er 505 kg mod de oprin
deligt angivne 460. 

Som de øvrige Il'ere glider også Kupeen 
meget fladt, men den store flap eller brem
seklap, der slås næsten vinkelret ud under 
centralplanet, kan nok få den nedad på små 
pladser og få den til at sætte sig uden at 
>flyde« for meget henover jorden. Det an
befales ikke at bruge sideglidning samtidig 
med denne brem·e, der iøvrigt kun bruges 
til landing, ikke til start. 

Et par uger før jeg fløj denne første dan
ske privatflytype, der kom i produktion, hav
de jeg lejlighed til at prøve det sidste led i 
familien, grosserer K. Holdt's KZ X MK. 2, 
der er den ombyggede prototype og eneste 
overlevende af denne AOP-type, og som nu 
i en årrække har gjort god tjeneste også som 
privatfly. Man kan ved dette 25-årsjubilæum 
ikke undertrykke et suk over, at det ikke lod 
sig gøre at opretholde en dansk flyproduk-

Nord-Aviation Super Broussard, som vi 
omtalte i sidste nummer, blev den 19. oktober 
demonstreret i København ved firmaets dan• 
ske repræsentant Jørgen Schiøtt. Det var 
det andet eksemplar af den lille serie på ti, 
der bygges af MH 260, F-BKRB, som efter 
ruteafprøvning hos Widerøe i Norge var på 
en nordisk rundtur, inden den atter vendte 
hjem til Frankrig. Den havde de sidste 30 
dage fløjet ikke mindre end 300 timer. 

MH 200 er i høj grad at betragte som et 
mellemstadium mellem den stempelmotor• 
drevne prototype l\IH 250 og produktions• 
versionen MH 202, der faktisk får en helt 
ny rund krop og trykkabine i moilsætning 
til den noget firkantede krop pil 260. Des
uden får den to Turbomeca Bastan VI tur
binemotorer på lOr,5 hk i stedet for Bnstan 
IV med 980 hk. l\Iere komfort, bedre lyd
isolation etc. bliver samtidig indført. 

På en halv times tur rundt over Sjælland 
i forholdsvis lav højde under skydækket fik 

Indtryk af den foreløbige 

serieudgave 

* 
vi et førsteindtryk af den nye type, som hav
de ca. en snes passagerer ombord (262 tager 
23-29). 

Trods det ret smalle understel i udbyg
ninger pli kroppens sider syntes den at have 
gode køreegenskaber - i hvert fald kørte 
piloten den med betydelig hastighed. Rent 
umiddelbart undrer man sig lidt over, hvor
dan den vil reagere pli en mere ujævn græs
flade, men understellet hævdes at vll're ro• 
bust og egnet til det. 

Starten varede (uden flaps) 25 sek. Stige• 
evnen ved fuldvægt er 1475 f/min (7½ m/ 
sek). Tophøjden for 262 angives til 27.900 f, 
på lin motor 8.530 f. 

Vi fik demonstreret kantstilling af en mo
tor, hvilket foregllr bemærkelsesværdigt hur
tigt - på nogle få sekunder. 

Cockpittet ser praktisk ud og har jævnt 
godt udsyn forud og nogle dejligt store og 
høje sidevinduer, der i forbindelse med den 
højtliggende vinge og de slanke motorer giver 
fint udsyn til siden, også under sving, samt 
godt udsyn også bagud, Forhåbentlig fristes 
de ikke til at slække herp!l, n!lr der kommer 
trykkabine. 

Nogle minutter i højre førersæde, mens vi 
dampede af sted med 180 knob i ca. 2000 
fod, gav os indtryk af en ret stabil og støt 
flyvemaskine i den turbulente luft. Den var 
ret tung pli krængerorene, så man måtte tage 
med nogen bestemthed på rattet, når man 
ville svinge. 

Indflyvning til landing sker med 85 knob, 
og de dobbeltslottede flaps giver en tilpas 
glidevinkel til at komme ned på mindre plad
ser med. 

MH 262' s første eksemplar ventes i luf
ten inden årets udgang. Tre skal være klar 
til Paris-udstillingen. 

tion. PW En anden mai:et omby,met KZ I IT er Bent Miohelaena og E, J. Thomsens, der ses her, 
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Bed 11!1~ i 
Beechcrøft Busketeer 
Beech søger indpas i det store marked for enkle firesædede fly 

MENS jeg i tidens løb har fløjet en række 
Cessna- og Piper-typer, har mit per

sonlige kendskab til den tredie store ameri
kanske fabriks produkter været begrænset 
til en pladsrunde i Beechcraft Debonair. 
Beech har hidtil holdt sig i den lidt dyrere 
ende af skalaen, som det danske marked 
ikke har været så interesseret i, men først 
med Debonair og nu med Model 23 Muske
teer har man søgt at få en del af det store 
marked, der findes for lidt mindre kostbare 
firesædede fly. 

Som vi allerede sagde i vort februar- num
mer, minder Mu;keteer så slående om Piper 
Cherokee (beskrevet i august), at vi skal 
lade det stå åbent, om de to firmaers inge
niører efter at have fået stillet samme op
gave er endt ved det samme resultat, eller 
om man direkte har givet svar på Cherokee, 
der fløj første gang i januar 1960, mens 
Musketeer fløj første gang i oktober 1961 
og nu i efteråret er begyndt at blive leveret 
til kunder og de mange nye forhandlere, 
Beech har knyttet til sig med henblik netop 
på denne type. 

En af de fprste amerikansk-registrerede Model 23 Musketeer I luften, Den rejser med op til 217 km/t og 
har en pkonomisk rækkevidde op mod de 1500 km, 

OY-AOW, som Scandinavian Air Trading 
Co. Ltd. har fået hjem pr. SAS DC-7F, har 
serienummer M-14 og havde fløjet 16 ti
mers prøve- og leveringsflyvning Wichita
New York, da den d. 20. okt. havde fået sine 
danske papirer klar og blev demonstreret 
for os af firmaets pilot, Svend Malmberg 
Christensen, fra Skovlunde. 

Det var samme dag, som 36 forhandlere 
i U.S.A. præsenterede typen, efter at >Tre 
Musketeer« havde været på en tre måneders 
demonstrationstur rundt i U.S.A. 

I det ydre er der bogstaveligt talt ingen 

l_ 

forskel på Musketeer og Cherokee - bortset 
fra bemalingsstilen, hvor man kan vælge 
mellem fire typer; AOW var >Pacific Blue« 
med >Blueberry Blue« stribe og som alle fire 
med hvid overside på kroppen. 

Vingen med tykt laminarprofil er af en 
moderne konstruktion med en enkelt bjælke 
og i torsionsnæsen tommetykke ribber i bi
cellekonstruktion, hvortil metalbeklædnin
gen er limet, hvilket giver en meget fin 
overflade. 

Indstigningen sker ad en stor dør i højre 
side, hvor man også har bagagerumslemmen 

Musketeer har et overskueligt Instrumentbræt med omfattende standardudstyr, Inklusive radio og VOR i 
midten. Her er dog ogsl vist ekstraudstyr I form af gyroinstrumenter, ADP, dobbeltstyrlng og - tll 
hpJre for venstre rat - hlndta, 011 lys tll slmuler1ng af optrækkellgt understel, al man kan trænes tll det 

fra becyndelaen, 
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- bagagerummet er iøvrigt tilgængeligt også 
fra kabinen. 

Modsat Cherokee leveres Musketeer kun 
i en standardudgave, hvortil man naturlig
vis kan få forskelligt ekstraudstyr; men stan
dardudstyret er bemærkelsesværdigt fyldigt. 
Den leveres malet, med et rimeligt instru
mentudstyr, en udmærket radio med VOR 
og med et omfattende elektrisk udstyr, der 
bl. a. indeholder to roterende antikollisions
lys. Som Beech siger, leveres den til rejse
flyvning ved såvel dag som nat, og nat
VFR-flyvning er altså en sådan selvfølge i 
USA, at man regner med, at kunderne vil 
betale for dette udstyr som standard. 

Musketeer'ens radio er en King-type, som 
King selv sælger som model KX-150 Direc
tor. Den har en 90 kanals VHF med en 
100 kanals omni-modtager med indbygget 
indikator og er en kompakt og moderne 
kvalitetsradio. 

AOW havde som ekstraudstyr gyrohori
sont, kursgyro, dobbeltstyring og pitotvarme 
for ialt godt 4.600 kr. oven i prisen ab fa
brik på 92.169 kr. Standardprisen leveret 
indregistreret i Danmark er 102.640 kr. 

Personlige indtryk af typen 
Med en checkliste i hånden bliver man 

hurtig fortrolig med det velindrettede in
strumentbræt og øvrige indretning af kabi
nen, og da den 160 hk Lycoming O-320-B 
går i gang, mærker man straks, at der er 
god lydisolering, hvilket også bekræftes un
der flyvning. Dog rapporterede vor passager 
lidt vibrationer i et vindue. 

Kørslen er ikke vanskelig, men her mær
ker man straks en særegenhed ved Muske
teer. Dels er affjedringen (gummiklodser) 
meget hård, så ujævnheder i pladsen mær
kes, og dels er der ikke styrbart næsehjul. 
Dette spiller ingen rolle, når man har plads; 
men på smalle baner, som vi prøvede på 
Møllemosegård, kniber det med at få det 



bredsporede fly rundt tilstrækkeligt snævert 
ved hjælp af de individuelle hjulbremser og 
sideroret. 

Flyet accelererer godt, og starten (uden 
flaps) er aldeles smertefri. Man føler sig 
straks hjemme i flyet. Udsynet er godt, bort
set fra bagud. Der er et godt varmesystem 
og effektivt ventilationsssystem, som på den 
sjældne varme solskinsdag i oktober var rart 
at kunne bruge. Piloten har endda foruden 
det lille vindue hele to friskluftsåbninger i 
kabinevæggen. 

Roregenskaberne er yderst behagelige, 
flyet svinger nemt og ubesværet fra side til 
side. Den dynamiske længdestabilitet er 
svagt positiv, så svag at man i hvert fald 
ved et førsteindtryk skal være en lille smule 
efter den, selv om den er trimmet ud. Be
tjeningen er et rart håndhjul mellem sæ
derne. 

Da jeg ville prøve tværstabilitet, gav 
flyet sig straks til at dreje, hvilket antagelig 
er på grund af en forbindelse mellem 
krænge- og sideror, så sidstnævnte automa
tisk følger lidt med. Man behøver ikke in
teressere sig for pedalerne i normale sving. 

Stalleegenskaberne såvel uden som med 
halv og hel (30°) flap er nydelige. Der er 
ringe dynamisk varsling, men en akustisk 
indikator, der dog den pågældende dag ikke 
ville lade høre fra sig. 

Med tre voksne i flyet og ingen bagage 
måtte jeg have trimmet helt tilbage for at 
opnå 80 mph under glidning. Brug af flaps 
gav ingen følelig trimændring. Jeg- lavede 
først en landing med halv flap og startede 
igennem for senere at prøve med fuld flap. 
Jeg var forberedt på, at den ville >flyde« 
en del, inden den satte sig, men det var ikke 
så meget igen. 

Vil man lande kort, skal man flyve lidt 
langsommere ind (74 mph), men i begge 
tilfælde sætte sig ved 65 ( den staller ved 
62). Og for at få bremsevirkning skal man 
så straks tage flaps ind. Det fungerede ud
mærket ved den sidste landing på Skov
lunde, hvor jeg - trods forsøg på sideglid
ning, der ikke virkede meget - kom så højt 
ind, at jeg tvivlede på at kunne klare det i 
det stille vejr, men hvor vi uden særlig hård 
opbremsning klarede den fint uden at bruge 
hele resten af pladsen. 

Man skal iøvrigt bøje sig en del for at 
komme til flaphåndtaget på gulvet, men til 
gengæld kommer det ikke så højt op ved 
fulde flaps, så det som på nogle typer ge
nerer. 

Præstationer 
Flyets håndbog er kort og klar og giver 

ret detaljerede oplysninger om præstationer
ne. En af brochurerne sammenligner dem 
direkte med to fly kaldet > Y « og »Z«, som 
let identificeres med tilsvarende udstyret 
Cherokee-model og en do. Cessna Skyhawk. 
Såvel pris som præstationer ligger umåde
lig tæt, dog med svag overlegenhed for Mu
sketeer m. h. t. fart, disponibel last og ræk
kevidde - samt kabinemål. 

Fuldvægten på 1040 kg er en smule over 
de to andre typers, og vingearealet lidt min
dre, hvad der resulterer i en lidt højere 
planbelastning på 77,5 kg/m2 mod de andres 
67,5 og 63. 

Det giver Musketeer en rejsehastighed på 
217 km/t mod konkurrenternes 211, men be
grænser også tophøjden til 13.500 fod ( 4100 
m) mod hhv. 15.000 og 14.550. Man skulle 
tro, det også kunne mærkes på start- og 
landingspræstationerne, men forskellene i ty
pernes data er betydningsløse. 

Musketeer kan starte på 272 m og passe
rer 15 m efter 402 m, og den lander herfra 
på 370 m og ruller ud på 181 m. 

Den lidt højere fuldvægt giver også en 
smule højere disponibel last på 454 kg med 
standardudstyret. Med normal brændstof
beholdning ( 40 US Gallons - 15 3 I) kan 
man da være 4 personer og 29 kg bagage; 
nøjes man ved at være 3, kan man medtage 
52 kg og fylde de to tanke op til distance
flyvning med 60 gallons. Bagagerummet er 
iøvrigt vægtbegrænset til 63 kg. 

Den rækkevidde, man kan få ud af de to 
tankindhold, afhænger naturligvis også af 
hastighed og højde. Flyver man med 209 
km/t i 750 m, kan man ni hhv. 778 og 1240 
km. Flyver man med 173 km/t i 3200 m, 
bliver det hhv. 920 og 1490 km. De angivne 
rækkevidder er realistiske, idet der er taget 
hensyn til forbrug ved kørsel, start og stig
ning samt en reserve på 45 min. 

Om det så er rækkevidden uden motor, er 
den med i instruktionsbogen. Glidetallet er 
10.5, og man kan straks slå op og finde den 
tilsvarende rækkevidde fra given højde og 
mod- eller medvind, hvis man pludselig 
skulle få brug for det I 

Resum6 
Beech havde allerede fået ordre på 300 

Musketeers, da leverancerne begyndte, og 
produktionen vil snart være oppe på 1000 
pr. år. Som det enkle og praktiske rejsefly 
det er med udmærkede præstationer, vil det 

OY-AOW foran den store hangar pl Mpllemoseglrd ved Alle,Pd, Læg mærke til den stabiliserende udform
ning af vlngetlppen, som lpvrigt er af fiberglas og kan udskiftet, 

kedet. Og potentielle købere, som finder det 
svært at vælge mellem de forskellige typer, 
utvivlsomt kunne gøre sig gældende på mar
der ligger så tæt op ad hinanden som til
fældet er, kan trøste sig med, at de uanset 
valget fir et udmærket fly at flyve med! 

PW. 

Statistik og flyvehavarier 1961 
I begyndelsen af november udsendte luft

fartsdirektoratet havaristatistikken for 1961. 
Der blev i dette år fløjet 25.842.882 km 

(mod 23.7 mil!. km i 1960), fordelt således: 
International regelmæssig 

offentlig lufttrafik ..... . 
Indenlandsk do. . .......•. 
Div. erhvervsm. trafik .... 
Skole- og træningsflyvning .. 
Privatflyvning ......... . 

14.463.866 km 
1.578.486 km 
7.814.720 km 
1.043.240 km 

942.570 km 
25.842.882 km 

Mens den samlede fremgang er 8.8 % 
(mod 14.5 året forud), er den internationale 
trafik kilometermæssigt gået 7.8 % tilbage, 
men den indenlandske er gået hele 62 % 
frem. Passagerkm-mæssigt er den internatio
nale trafik dog gået en kende frem, men den 
indenlandske lidt tilbage ! 

Diverse erhvervsmæssig trafik har hele 
64 % fremgang, skole- og træningsflyvning 
23 % tilbagegang og privatflyvning 22.5 % 
tilbagegang. 

Dette skyldes tilsyneladende, a,t landbrugs. 
flyvningen er bragt på plads, og at en del 
privatfly også udnyttes erhvervsmæssigt. 

Der er registreret hele 40 havarier (mod 
26), altså væsentligt mere end svarende til 
km-fremgangen, men heldigvis er antallet af 
alvorlige havarier langt mindre end i 1960, 
hvor der var 5 dødsulykker med ialt 57 døde. 
I 1061 var der en med tre døde. 

Havarierne fordeler sig med 2 på inden
landsk trafik, 10 på div. erhvervsm., 5 på 
skole- og træning og hele 23 på privatflyv
ning, hvorunder dødsulykken også findes. 

Arsagsanalysen henfører 19 af havarierne 
til personelfejl, 10 til materielfejl og 11 til 
diverse årsager ( 4 vejret, 7 lufthavnens til
stand). Under de første er ingen henført til 
overtrædelse af bestemmelser eller skødesløs
hed. Stigningen i materielfejl gælder især 
motorfejl ( 8). 

Når privatflyvningens havarier stiger fra 
14 til 23 med mindre km-tal, kigger man jo 
lidt nærmere på dem. De opdeles i 12 per
sonelfejl, 3 materiel, 8 andre ( 4 vejr, 4 luft
havnen). De fleste personelfejl er sket under 
landing eller kørsel, ofte kun med små ska
der, som dog burde være undgået. Om stærk 
sidevind og kraftigt vindstød etc. er vejrets 
skyld, eller piloten burde have kompenseret 
herfor, kan altid diskuteres. Der spores in
gen klar linie i havarierne "- man kan blot 
mane til øget almen forsigtighed for at holde 
de dyre havarier nede. 

Af havarierne under diverse erhvervsmæs
sig flyvning henføres de 70 % til landbrugs
flyvning, der må indrømmes at medføre øget 
risiko. 

De ti første måneder af 1962 udmærker 
sig også ved en del havarier med materiel 
skade, men heldigvis ingen alvorlige ulyk
ker. Efter to sil.danne år er der grund til at 
passe på, så man fortsat undgår store ulyk
ker. 

Nye danske repræsentationer 
Danfoss Aviation Division har overtaget 

forhandlingen af den franske Potez 840 for 
Danmark. Typen, der vnr omtalt og afbil
det i sidste nummer af FLYV (s. 233), er 
som bekendt et lettere trafikfly eller større 
forretningsfly med fire turbinemotorer. Den 
koster med komplet udstyr ( dog ikke DME 
og vejrradar) ca. 3,1 mill. kr. 

En anden type flyvemaskine, der nu er 
repræsenteret i Danmark er den schweiziske 
Pilatus Porter, som vi omtalte i juli 1960. 
Det er en alsidig anvendelig højvinget type, 
der nu leveres både med stempelmotor og 
turbinemotor, og den repræsenteres her af 
A/S Polyfa. 
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Engelsk diskussion om flyveledelsen 
Bemærkelsesværdigt foredrag af Peter Mase/ ield 

GENERAL AVIATION og dens proble
mer m. h. t. lutrummet og flyveledel

sen var hovedpunktet på den engelske flyve
lederforenings årsmøde i oktober, der iøvrigt 
også omfattede foredrag om mange andre 
emner, f. eks. af oberst K. Birksted om ko
ordineringen af militær og civil flyveledelse 
i Europa. 

Repræsentanterne for General Aviation 
var Shell's flyvechef Douglas Bader, der 
tal te om flyveledelsen set fra forretnings
flyvningens synspunkt, og Beagle-direktøren 
Peter Masefield, der - som FLYV's læsere 
vil vide - før har givet udtryk for kraftige 
og friske synspunkter på flyveledelsespro
blemer. 

Fem grundlæggende principper 

Masefield opstillede fem grundlæggende 
principielle punkter, som burde være bag
grunden for enhver flyveledelse: 

1. Flyveledelsens formål skulle være at 
forstå og - som rådgiver - sørge for alle luft
rummets brugere. Den skal ikke blot sørge 
for en tilfredsstillende sikkerheds-standard, 
men også for at give alle flyvere størst mu
lig assistance. 

2. Man kan opnå forskellige grader af 
sikkerhed og må stille sikkerheden i luften 
i relation til størst mulig udnyttelse af luft
rummet. Vilkårlig brug af luftrummet uden 
nogen kontrol vil være en lige så lidt accep
tabel risiko som en intolerant indførelse af 
restriktioner med det formål at udelukke 
enhver risiko, hvilket vil standse al trafik. 

For at sikre størst mulig forståelse og 
samarbejde mellem alle kategorier af luft
rummets brugere bør årsagerne til alle be
stemmelser bekendtgøres, således at man 
ikke blot er sikker på, at de virkelig er nød
vendige, men at alle implicerede også ind
ser dette. 

4. General Aviation vil med tiden bringe 
flere fly i luften end alle andre brugere til
sammen, hvilken kendsgerning man ikke kan 
ignorere. 

5. Når der er tilstrækkelig sigt, og man 
ikke befinder sig i zoner med meget tæt 
trafik, så er den vigtigste faktor for fri og 
sikker bevægelse af alle fly - bortset fra de 
meget hurtige - stadii;, at besætningen hol
et tilfredsstillende udkig efter >se-og-selv
blive-set«-princippet. 

Luften er ikke overfyldt 

For at sætte det hele i rette perspektiv 
henledte Masefield yderligere opmærksom
heden på tre fundamentale punkter: 

1. Trods flyvningens stadig vækst er luf
ten ikke overfyldt. Den udmærker sig tvært
imod ved sin tomhed - bortset fra visse tids
punkter i nærheden af relativt få lufthavne. 
Der er masser af plads i luften for alle. 

2. Når man tager hensyn til de fornødne 
certifikater, luftdygtighedskrav og visse sik
kerhedskrav, så har enhver ret til at flyve. 

3. I luften som ved andre trafikmidler 
må man acceptere en fornuftig sikkerheds
standard, hvorudover man ikke skal stræbe 
efter at gå, fordi det fører til restriktioner 
og økonomisk belastning. Absolut sikkerhed 
i luften betyder forbud mod al flyvning. Vi 
må tilstræbe en rimelig sikkerhed i trafik
ken, som vi gør det ved luftdygtighedskra-
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vene. 
Kontrolleret luftrum må indskrænkes til 

det minimum, der er nødvendigt for be
skyttelse af trafikflyene, som under instru
mentflyvning flyver med store hastigheder 
og må have positiv adskillelse mellem flyene. 
Det ukontrollerede luftrum op til f. eks. 
20.000 fod bør være frit og uden restrik
tioner. 

Problemet er da at finde et tilfredsstil
lende arrangement for fælles brug af det 
kontrollerede luftrum af såvel trafikfly som 
General Aviation. 

Det bør ske på to områder: For det første 
må man finde midler, hvorved General Avia
tion fly, herunder svævefly, kan flyve sik
kert og hurtigt ind i, ud af og gennem kon
trolleret luftrum. For det andet må man 
frigøre så meget som muligt af de lavere 
områder af kontrolzonerne, der normalt ikke 
bruges af trafikflyene. 

Unødvendigt store kontrolzoner 

Masefield mente, at mange kontrolzoner 
var unødvendigt store, fordi de er baseret 
på forældede ICAO-rcgler, hvor man regner 
med, at trafikfly stiger og daler meget fladt, 
f. eks. i forholdet 1 :36. Det resulterede i 
kontrolzoner, der strakte sig 12 miles fra 
enden af banerne på større lufthavne og der
med blev op til 42 km lange. 

Han oplyste, at der i England i øjeblik
ket foregår meget opmuntrende forhand
linger mellem ministeriet, flyveledelsen og 
brugere af luftrummet, og han mente, at 
disse drøftelser, hvori General Aviation var 
fuldt repræsenteret, ville føre til en ny og 
mere realistisk indstilling til problemet. 

I den forbindelse talte han om indførelse 
af kontrolleret VFR-flyvning i stedet for 
speciel VFR-flyvning, og han mente, at så
dan flyvning i kontrolleret luftrum kunne 
udføres ned til sigt på 1 mile ( 1,6 km) og 
en skyhøjde på 800 fod (240 m). Man 
måtte i den forbindelse stille visse krav til 
piloterne, såsom 1000 flyvetimer og radio
kompetence, men man skulle ikke hertil 
have udvidelser af certifikatet. 

Masefields foredrag blev stærkt omtalt i 
engelsk dag- og fagpresse, og da han blev 
forkert citeret i nogle tilfælde, fik det visse 
af luftfartsselskaberne til at reagere vold
somt. Man kunne jo ikke have, at en så 
autoritativ person som en tidligere BEA
direktør kunne drage sikkerheden som det 
altoverskyggende vigtigste punkt for luft
trafikken i tvivl! 

Imidlertid har Masefield klargjort, at han 
ingenlunde havde givet udtryk for noget 
ønske om nedsættelse af sikkerheden, men 
tilstræbte en sikkerhed, der højst ville med
føre en kollision over England for hvert tiår, 
hvilket er mere end den nuværende sikker
hed. 

Under alle omstændigheder har han sat 
ny gang i diskussionen om nødvendigheden 
af større hensyntagen til General Aviation, 
og man må gratulere den engelske flyve
lederorganisation, der i så høj grad lader alle 
synspunkter komme til orde og derved viser 
sin vilje til at sætte sig ordentligt ind i 
problemerne for at fremme en tilfredsstil
lende løsning af dem. 

Tosædet gyro -o lider 

Nederste billede ku~ne være taget pil aydhge rulle
bane I Vandel, men er fra USA og viser som det 
pverete Bensen'ø nye tosædede motorlpse gyroplan, 
hvori man u:tder autoslæb kan aende begyndere 
solo efter 2--3 timers undervisning. Herefter mil 
man efter nye amerikanske regler ogd flyve 1010 pl 
motoriserede gyroplaner, ntar en lnetruktpr godken
der det. Be~aen mener, de nye beatemmelter vil 
øge udbredelsen af hans 1amleøæt til fonkelllge 

typer af rotorfly, 

BØGER 
Richard H. Jonson og Wililam E. Ivans: 

Oross-Oountry and lVave Soaring. Soaring 
Society of America, 1962. 52 sider, ill. 1 ½ 
dollar. 

Ameriknnerne har nu fået udsendt det an
det (nr. 6) af de hefter, der efterhånden 
skal udgøre deres "American Soaring Band
book". Johnson, der i 11 Ar har indehavet 
verdensrekorden i distance, skriver fortrins
vis om en forenklet måde til beregning af 
rejsehastigheden og kun lidt om de praktiske 
sider af engen. Ivans, der i mange Ar havde 
højderekorden, giver en forholdsvis populær 
forklaring på bølger og en hel del praktiske 
råd på udnyttelse af dem og de dermed for
bundne farer og om det fornødne udstyr. 
Heftet er illustreret af nydelige tegninger 
og fotografier. 



FERIEFLYVNING I ZELL AM ZEE 
Af premierløjtnant 0. R. Bruun 

Fllegerheim I Zell am See. Hvom&r· mon vi kommer 8A vidt i svæveflyvecentret ved Arnborg? 

DET var af flere grunde, at familien i år 
valgte Zell am See som feriemål. For 

det første havde vi i flere år planlagt en tur 
til Alperne for at se nogle >rigtige bjerge<. 
For det andet havde jeg stor lyst til at prøve 
svæveflyvning under andre forhold til en for
andring fra Birkerød. 

Efter læsning af Biografmandens artikel 
i februar-nummeret af FLYV og diverse 
samtaler med piloter, der havde været i 
Zell am See, blev denne skole valgt som 
mål. >Alpine Segelflugschule, Zell am See<, 
der ejes og drives af den østrigske aeroklub, 
ligger i den sydlige udkant af bjergbyen Zell 
am See. 

I forbindelse med skolen drives et pen
sionat >Fliegerheimc, der er beliggende på 
selve flyvepladsen, så det kan ikke være mere 
komfortabelt. Der findes 2 og 3 sengsværel
ser, alle med koldt og varmt vand, men med 
fælles toilet og bad. 

Pensionsprisen (værelse + fuld pension) 
er i sæsonen 65,- schillings pr. døgn pr. 
næse - ca. 18,00 kr. i danske penge. 

I maj måned rekvirerede jeg skolens pro
gram, der byder på 6 forskellige kursus: l. 
Grunduddannelse (maj til oktober). 2. Pas
sagertilladelsesuddannelse ( maj til decem
bed) . 3. Kunstflyvning ( april til december). 
4. Blind- og skyflyvning (april til december). 
5. Termikflyvning (marts til december). 6. 
Bølgeflyvning (marts-maj og oktober til de
cember). 

Jeg valgte at følge kurset i termikflyvning 
for at opfylde så mange >sølv-C-betingelser« 
som muligt. 

Efter at have modtaget bekræftelse fra 
skolen sendte jeg en bekræftet fotokopi af 
mit S-certifikat + 32 schilling til de østrig
ske luftfartsmyndigheder for udfærdigelse af 
et >anerkennungsschein«. Uden dette må en 
udlænding ikke føre et østrigsk indregistre
ret svæveplan. 

Vi ankom til skolen den 19. juli efter en 
5-dages tur gennem Vesttyskland med besøg 
bl.a. på >Wasserkuppe«. 

Første dag gik med akklimatisering og 
undersøgelse af pladsen med omegn; der 
blev dog tid til en kontrolstart med en af 
instruktørerne i den to-sædede Specht. Vi 
fik flyslæb til 500 m og foretog derefter et 
par udflugter i omegnen for udpegning af 

kontrol- og indflyvningspunkter. Efter lan
dingen meldte instruktøren OK, og jeg 
kunne herefter flyve klubbens ensædede fly 
efter ønske. Det drejede sig iøvrigt for ter
mikflyvekurset om 1 stk. KB, 3 stk. Spatz 
og 1 stk. W eihe. 

Den daglige rutine begyndte kl. 0800 med 
morgenmad i den store kantine, de øvrige 
måltider var kl. 1200 og kl. 1830. Efter 
morgenmad blev flyene bugseret ud fra han
garen og uden større hastværk kørt ud til 
startpladsen. Foruden klubbens egne planer 
var der ca. 20 gæste-planer på pladsen, mest 
tyske, og flest Spatz, KG og KB. Formidda
gen gik med kontrol og øvelsesflyvning, ind
til termikken startede ved 11-tiden. Så blev 
der pludselig liv i startrækken. Det gjaldt 
jo om at komme afsted på det rigtige tids
punkt, ikke for tidligt og ikke for sent. 

Til slæb brugtes 2 Super-Cub med 2 af 
klubbens instruktører som særdeles rutine
rede piloter. Termikslæb gik til 1000 m, og 
det tog gerne 10 min., så det var bare med 
at hænge på og holde tungen lige i munden. 
De havde også en særlig måde at signalere 
til udløsning på: når 1000 m var nået, gik 
de lynhurtigt ind i et styrtdyk til højre, og 
hvis man ikke ville med ned igen, så var det 
ellers med at komme af snoren i en fart! 

Den 24. fik jeg en af Spatz'erne til et S
timers forsøg. Det var en lidt ældre, utæt 
L-Spatz, der var fuld af >musik« og træk. 

En forskrækkelse 

Jeg fik de sædvanlige 1000 m flyslæb til 
en skråning noget under Schmittenhiihe. 
Efter lidt søgen fik jeg en boble, der gav 
ca. 1 m. Da den havde givet et par hun
drede meter, prøvede jeg at overflyve bjerg
kammen, og her fik jeg en virkelig forskræk
kelse. I samme øjeblik jeg var over kam
men, løb jeg lige ind i 5-6 m synk, og før 
jeg vidste et ord af det, var jeg på vej lodret 
ned mod kammen. 

Til alt held fik jeg flyvefart så hurtigt, at 
en opretning var mulig i sikker højde. Her
efter var jeg meget forsigtig, når jeg passe
rede bjergkamme. En ny god boble bragte 
mig noget senere op i skybasis, der denne 
dag lå lidt under 2000 m. 

Efter 4 timers termikflyvning var et cir
ruslag kommet ind, og termikken forsvandt. 

Herefter var der kun een mulighed tilbage, 
nemlig >hangen« langs med floden. Den er 
egentlig ikke god, når det ikke blæser, men 
den kan dog bruges. Jeg sigtede på toppen 
ca. 600 m over pladsen og nåede også frem 
i god højde. Jeg kendte ikke teknikken, men 
havde på vejen derover holdt øje med et 
par fly, der fløj der. Efter et par ture frem 
og tilbage ad den ca. 500 m brugbare læng
de opdagede jeg, at hvis jeg skulle blive 
hængende her, så måtte jeg meget tættere 
på skrænten. Det viste sig at hangen faktisk 
kunne give lidt højde, men så skulle den 
ene vingetip også slæbe inde i trætoppene. 
Det gjaldt om hele tiden at bedømme af
standene korrekt og i tide afgøre, om man 
nu skulle prøve at flyve over eller uden om 
de træer, der stod lidt længere henne. Da 
jeg nu mestrede teknikken, kostede en tur 
frem og tilbage kun 10-20 m, så 5-timeren 
var hjemme, og jeg landede efter 5 timer 
26 min. 

Et par dage efter fik jeg KB'eren til 
højdeforsøg. 

Som sædvanlig flyslæb til 1000 m, denne 
gang til Honigkogel overfor Zell am See, og 
efter lidt flakken om løb jeg ind i en boble, 
der gav 4-4½ m konstant op til 2400 m. 
Herefter blev den lidt tyndere op til sky
basis, der lå ca. 300 m højere. Da de 1000 m 
sølvhøjde var hjemme, og der til gengæld 
ikke var mulighed for guldhøjde, stod jeg 
af ved 2400 m og benyttede lejligheden til 
at tage nogle billeder ind over Grossglock
ner m. m. Efter forskellige udflugter i om
egnen landede jeg efter 58 min. flyvning. 

Jeg havde nu de 2 sølvbetingelser i orden 
og manglede kun distancen. 

Af hensyn til udgangshøjden, der altid 
var 1000 m ( 17 50 m o. h.) , blev distancen 
altid fløjet på trekantbane her, så jeg fik 
travlt med at lægge trekanter ind på mit 
kort. Det viste sig iøvrigt, at en ganske be
stemt trekant var den mest benyttede, og jeg 
bestemte mig for at prøve den ved næste 
lejlighed. 

Desværre faldt det nu i med lidt dårligere 
vejr, med skybasis under bjergtoppene, så 
mulighederne for distanceflyvning var dår
lige, og det blev ved de 2 opnåede betingel
ser, som jeg forresten også var godt tilfreds 
med. 

For fuldstændighedens skyld skal det næv
nes, at jeg ikke fløj hver dag, men at vi 
naturligvis benyttede lejligheden til at se 
det meget skønne Tyrol, både ved dag og 
ved nat. Det kan også nævnes, at underhold
ningsmulighederne er legio i det stærkt tu
ristprægede område; Fliegerheim havde 
egen >Fliegerbar«, der tilsyneladende havde 
åbent hele døgnet! 

Når jeg til slut skal vurdere turens ople
velser i forhold til prisen, kan jeg kun sige, 
at jeg er godt tilfreds med udbyttet. Det 
kan naturligvis synes at være meget at betale 
ca. kr. 250,00 for en 5 ½ timers flyvning, 
men når den meget smukke natur tages i 
betragtning, og det så iøvrigt lykkes at få 
5-timeren i første forsøg, så synes jeg, at jeg 
fik rigeligt udbytte for pengene. 

Hvis man iøvrigt, som de fleste på skolen, 
selv medbringer sit plan, vil den dyre leje
afgift helt kunne spares og erstattes af en 
>dagspris« på ca. 2,50 eller en >måneds
afgift« på ca. 40,00 kr. 

På denne måde vil der blive tale om vir
kelig billig flyvning. 

Alt i alt kan det absolut anbefales at prø
ve den særlige oplevelse, det er at flyve i 
Alperne i godt vejr og med masser af fin 
termik. B. 
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Vesten er med forenede kræfter gået ind for en 

enestående samarbejdsplan om at bygge verdens 

bedste all-round jager - .Mach-2 Lockheed F-104. 

Mere end 400 F-104 jagere vil blive bygget i inde

værende år - og over 2000 i 1964. F-104 strømmer 

fra samlebånd i 7 nationer for at gøre tjeneste i 11 

landes luftvåbner, inklusive De Forenede Stater. Der 

er tilsammen 21 hovedfabrikker, 7 motorfabrikker, 

31 elektroniske virksomheder og hundreder af an

dre leverandører af F-104 komponenter og tilbehør. 

F-104 
Lockheed-Callfomla Company, Burbank, ca111ornla, U.S.A. 



Nyt fra faldskærmsfronten: 

F aldshærmssport 
i Rumænien og Ungarn 
Af grosserer Kurt Holdt 

SOM medlem af en officiel handelsdelega
tion fik jeg lejlighed til at besøge nogle 

Balkan-lande. Det var naturligt at bruge 
sine lørdag-søndage, når man ikke kunne ar
bejde, til at se på faldskærmssporten. Det 
lykkedes i nogen grad i Rumænien og Un
garn. 

Som bekendt er forholdene anderledes or
ganiseret i disse lande end hos os, men be
hørigt udstyret med introduktionsbreve fra 
KDA lykkedes det mig at få kontakt med 
både flyvere og faldskærmssportsudøvere. 

I Rumænien tog generalsekretæren i Fe
deraca Rumania de Aviate, der er landets 
officielle aer6klub, mig ud til et område i 
Bukarests periferi, hvor man havde et spring
tårn på 84 m, en temmelig anselig højde, 
når den kan måles fra toppen af et tårn og 
nedefter. Generalsekretær Peter Istrati for
talte mig, at faldskærmssporten var meget 
populær og udbredt i Rumænien. Jeg fik alt 
forklaret om uddannelsen, som svarer nogen
lunde til den, som bruges i de fleste andre 
lande. Man nævnte, at der af tårnspring 
blev foretaget mere end 250.000 om året. 
Det var mit indtryk, at der heller ikke var 
stillet noget større krav til de folk, der 
sprang fra tårnene, og risikoen heller ikke 
kunne være nævneværdig, da man om man 
så må sige havde snor i dem. 

Vi aflagde besøg på et af springtårnene, 
der var bygget i cement og nærmest min
dede om et fyrtårn med elevator indeni, og 
et spil på toppen, således at man kunne fast
gøre en line i springerens skærm og sørge 
for omgående automatisk udløsning af skær
men. 

Et nærliggende stadion rummede en gym-

Den ungarske meaterepringer Lazlo Miklos lander 
tæt ved centrum af det udlagte mærke, 

nastiksal, hvor træningen fandt sted. Det 
var tilladt at foretage spring fra tårn alle
rede fra det 14. år. Man kunne derefter gå 
videre, og fra det 18. år måtte der springes 
fra fly. Det var interessant at se, at mulig
hederne for at komme videre tilsyneladende 
udelukkende afhang af flid og dygtighed, og 
at man skulle passere nogle meget strenge 
prøver for at avancere både inden for fald
skærms- og flyvesporten. 

Ved spring fra fly bruger man i Rumæ
nien den russiske Antonov-2, som jeg senere 
skal omtale. 

Af de oplysninger jeg fik, fremgik det 
klart, at man måtte have et meget stort an
tal mennesker, der er trænede eller i det 
mindste har en basistræning i faldskærms
udspring, som Rumænien kan bygge videre 
på, når der skal udtages mandskab til inter
nationale springkonkurrencer. 

Man har vist lov at sige, at det er godt 
for enhver nation at have en sportstrænet 
ungdom. 

Ungarn 

I Ungarn havde jeg både lejlighed og tid 
til kontakt og traf sekretær i den ungarske 
aeroklub, Gyorgy Szalai, samt en af deres 
mesterspringere, Lazlo Miklos, og det blev 
straks aftalt, at vi førstkommende søndag 
skulle tage til et springfelt, hvor der skulle 
gives en mindre Qpvisning. 

Vi kørte i bil til en by, Szeged, ca. 180 
km fra Budapest. Desværre ankom vi for 
sent, og den sidste springer var ved at folde 
skærmen sammen. Lazlo Miklos, der havde 
mere end 600 spring på mindre end 5 år, og 
~om skulle have sprunget for mig, måtte op
give dette på grund af en kraftigt tiltagende 
blæst. 

I stedet for benyttede jeg lejligheden til 
at tale med de forskellige springere, der alle 
var unge mennesker mellem 18 og 30 år. De 
fleste med fra 20 til 200 spring bag sig. 
Godt en femtedel var kvinder, hvoraf jeg 
traf flere, der havde opnået 100 spring på 
et par år. Det var gennemgående studenter, 
der studerede ved de forskellige universiteter. 

Selve springpladsen var en stor flyveplads 
(med græs), som havde et areal på mellem 
ca. 3-4 gange så stort som Frederikshavn. I 
Ungarn såvel som i de fleste østlande bruger 
man den russiske Antonov-2 aeroplan, en 
dobbeltdækker en motors-maskine, der i sin 
krop minder om de Havilland-Otter. Anto
nov-2, der havde en 1000 hk motor og med 
plads til 14 personer, inklusive 2 piloter, var 
særligt indrettet til faldskærmsspring, og 
kunne flyve med hastigheder helt ned til ca. 
100 km, hvilket jo er fordelagtigt ved ud
spring. 

Byen Szeged, der havde 175.000 indbyg
gere, havde et universitet, hvor der var en 
faldskærmsklub med ca. 200 medlemmer, 
deraf som før nævnt en del kvinder. 

I Ungarn foretages årligt ca. 18.000 fald
skærmsudspring uden nævneværdige uheld. 

Under besøget i Szeged fik jeg også lej-

lighed til at prøve en ny sportsmaskine, den 
tjekkiske Trener-Master. Det drejer sig her 
om et lavvinget monoplan af temmelig let 
konstruktion og med en 160 hk Walther 
motor. Maskinen, der havde et elektrisk op
trækkeligt understel samt en temmelig smal 
krop, hvilket giver maskinen en gunstig ha
stighed. I passende hojde overtog jeg kon
trollen og foretog forskellige manøvrer og 
en smule akrobatik, hvorunder maskinen op
førte sig eksemplarisk. 

Til slut benyttede jeg lejligheden til at 
gå op i temmelig stor højde, hvilket ganske 
vist tog lidt tid, idet vi var i nærheden af 
iltgrænsen, men jeg fik belønning i den stor
slåede og enorme udsigt, man havde over 
dette flade land med den berømte pusta. 

Hen under aften kørte vi tilbage til Buda
pest, hvor vi benyttede aftenen til at ud
veksle synspunkter og høre nyt. 

Ungarerne har tidligere været kendt som 
gode sportsmænd, hvilket jeg også fik per
sonligt bekræftet. De ønsker gerne mere kon
takt med Danmark, og alle danske flyvere 
eller andre med interesse for flyvning eller 
faldskærmssport vil altid være velkomne i 
Budapest. Man vil gerne høre nyt fra Ve
sten, og for alle danskere vil det uden tvivl 
være en oplevelse at træffe et charmerende 
folk med en virkelig sportsånd, som man 
sent glemmer. 

Faldskærmsklub under forberedelse 
Der meldte sig et halvt hundrede inter

esserede i oprettelsen af en dansk fald
skærmsklub ved KDA's mødeaften den 7. 
november, og blandt de interesserede blev 
der straks nedsat et arbejdsudvalg, bestående 
af grosserer Kurt Holt, kaptajn H. D. Niel
sen, oberstløjtnant Otto Petersen og redaktør 
Bil-ger Schiøtt, der sammen med hr. J. Ve
stergllrd som repræsentant for KDA's gene
ralsekretariat vil gå i gang med opgaverne. 

At bringe en klub på benene og finde ud 
af, hvordan man skal gøre det muligt aktivt 
at udøve faldskærmssport i Danmark, er 
ikke noget, der kan klares I en hi'rndeven
ding, men så snart der foreligger noget mere 
konkret fra udvalget, vil de interesserede fA 
nærmere besked direkte. 

Andre interesserede, der ikke den pågæl
dende aften eller ved anden lejlighed har 
meldt sig som interesserede, bedes sende 
KDA navn, adresse, telefon, stilling og føde
Ar - så vil de også få besked. 

VM l faldskærmsspring 
VM for faldskærmsRporten afholdes hvert 

andet Ar, og hidtil mest i østlandene, hvor 
de begyndte i 1951 i Jugoslavien: 1956 i 
Moskva, 1958 i Bratislava, 1960 i Sofia og 
med Rusland og Tjekkoslovakiet skiftevis 
som nr. 1 og 2. 

Faldskærmssporten har imidlertid i de 
sidste Ar bredt sig godt i de vestlige lande, 
og iAr fandt VM sted i CSA med hidtil 
største deltagelse - 25 lande. 

Den lille by Orange i Massachusetts var 
vært for det store arrangement, der omfat
tede 8000 udspring af 800 deltagere og va
rede fra 11. august til 8. september. 

Trods den lange varighed var nogle af 
disciplinerne hæmmet af vejrforholdene, så 
de ikke kunne fuldføres. 

Tjekkoslovakiet vandt påny, men USA 
kom på andenpladsen foran Rusland, og der
på Frankrig og Canada. 

De individuelle mesterskaber blev vundet 
af James Arenaer, USA, for mandlige og 
Muriel Simbro, USA, for kvindelige sprin
gere. 

Hvilken præcision, der springes med, frem
går af, at d'.!r var 7 landinger lige i centrum 
mod kun to ialt i de fem foregående mester
skaber. Franskmanden Treres rnndt nøj
agtigbedsspring fra 1000 m med i gennem
snit mindre end en meter fra centrum ! 
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Agusta Bell 204 B hellcoptors are in service with tho Swedish armed forces . 

A Gnomo-powered Agusta Bell 2CM B oporated by Helikopter Service A/S In 
Norway. 

; 

Tho Westland Wessex Mk. 2, powored by coupled Gnome en gines, under do• 
velopment for tho Royal Air Force. 

,."- .,. T 

r • 

·,· _; 

Ono ol tho Gnomo-powored Agusta Bell l(M B hellcopters for tho ltallan Air 
Force. 

All GNOME powered 
The economics of modern defence policy demand an interchangeable tri-servlce 

helicopter power plant. The Brlstol Siddeley GNOME turbo shaft engine offers the 

unique advantage of a common power unit for a wide variety of helicopter install

ations, suitable for all Army, Navy and Air Force equlpments. 

WESSEX 2 Coupled Gnomes 

•=== 

WHIRLWIND MK 10 

VERTOL 107 Twln Gnomes 

SMALL ENGINE SALES, BRISTOL SIDDELEY ENGINES LTD., 

Small Englne Sales Agent for Denmark: 



Gnome Whlrlwinds are In service with the Ghana Air Force. Air Sea Rescue Whirlwlnds ol the Royal Air Force Coastal Command 

_j 
Royal Air Force Gnome Whlrlwinds on Army co-oporatlon oxerclsos. Tha Boeing Vertol V 107 powered by two Gnomes. 

demonstrating the logistic 
advantages of a 
STANDARDISED power unit 
The Gnome has been selected to power hellcopters of many dlf

ferent types and sizes. Gnome powered hellcopters 
In service or In bulld are of single, coupled, twln 
and three englned conflguratlon. 

The Gnome has already been ordered by slx European countrles 
and Is In quantlty productlon agalnst exlstlng orders 
for over 500 englnes. 

BRISTOL SIDDELEY 

ENGINES LIMITED 

The Gnome Is of conventlonal layout and advanced design wlth 
a unlque fully automatlc control system. Current 
versions are rated at 1050 and 1250 s.h.p., and de
velopment to higer outputs Is scheduled. 

The Gnome Is partlcularly sultable for the converslon of exlstlng 
piston eng I ned hellcopters to turbine power-large scale 
converslon of S55 helicopters Is already In progress. 

AERO ENGINES RAMJETS ROCKET ENGINES 

MARINE AND INDUSTRIAL GAS TURBINES 

MARINE, RAIL AND INDUSTRIAL DIESEL ENGINES 

PRECISION ENGINEERING PRODUCTS 

MERCURY HOUSE, 195 KNIGHTSBRIDGE, LONDON, S.W.7., ENGLAND 

Mogens Harttung, 1 Jens Kofods Gade, Copenhagen. I -- = = 



LIDT OM MODELFLY -PROFILER 
FØRSTE DEL AF EN VEJLEDNING AF INGENIØR POUL LAURIDSEN 

OM RIGTIGT VALG AF PROFILER TIL FORSKELLIGE TYPER MODELFLY 

SOM konstruerende modelflyver må man 
helst så nogenlunde kunne bedømme et 

profil efter dets udseende. Der findes kun 
ret lidt videnskabelig underbygget litteratur 
om emnet, dog skal særlig fremhæves: F. W. 
Schmitz >Aerodynamik des Flugmodells«, 
hvor der med vanlig tysk grundighed, som 
Kains og Gottingens aerodynamiske institu
ters videnskabelige hjælpemidler, er beskre
vet en lang række målinger ved lave hastig
heder af profiler for modelfly. Derudover er 
der i tidens løb fremsat en mængde teorier 
og antagelser, der i adskillige tilfælde er i 
direkte modstrid med hinanden. 

De meninger, der i denne artikel fremfø
res, kan i de fleste tilfælde kaldes >standard
meninger«, andre anfores for egen regning. 

Generelt må man kunne stille følgende 
krav til et godt profil: 

1. Størst mulig opdrift over et større vin
kelområde. 

2. Lavest mulig modstand, dog helst stor 
modstand ved lille eller negativ indfalds
vinkel. 

3. Så trykcenterfast som muligt. 
4. Passende tykkelse. 

ad. I. 
Det er klart, at størst mulig opdrift er 

ønskelig, men et profil med mindre opdrift, 
der til gengæld bevarer sin opdrift over en 
større ændring af indfaldsvinkelen, vil i de 
fleste tilfælde være at foretrække. En luft
uro vil ikke her forårsage, at profilet pludse
lig mister opdrift. 

ad. 2. 
At et profil bør have stor modstand ved 

lille opdrift kan begrundes med, at det vir
ker bremsende på hastigheden ved dyk efter 
stall o. I. 

De under l og 2 nævnte forhold opnås 
kun ved overkritisk strømning. 

ad. 3 ..• 
Et profils trykcenterfasthed angiver dets 

egen stabilitet. Stor trykcentervandring kræ
ver stor haleplansmoment (haleplansareal X 
bagkroplængde). Der findes profiler, der er 
nogenlunde trykcenterfaste, men de har des
værre dårlige opdrifts- og modstandstal. 

ad. 4. 
Ved passende tykkelse menes, at man ved 

normale byggemetoder kan opnå et tilstræk
keligt stærkt og stabilt plan. 

Kræfterne på et profil 

Det vil sikkert være på sin plads at repe
tere, hvad en luftstrømning om profilet be
virker. Ved at betragte fig. l ses, at luften 
presses sammen på oversiden. Herved vok
ser hastigheden, og der opstår et undertryk. 
Det modsatte sker på undersiden. Her fås 
der overtryk. Kraftfordelingen er vist på fig. 
2. Pilene angiver størrelse og retning. Disse 
kræfter tænkes samlet til en enkelt kraft N, 
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der angriber i den til pågældende indfalds
vinkel svarende trykcentrum. 

Når en model glider mod jorden med kon
stant hastighed i stille luft, vil alle de kræf
ter, der virker på den, holde hinanden i 
ligevægt (se fig. 3). Kraften N kan opdeles 
i en kraft vinkelret på flyveretningen, op
driften A og en kraft parallelt med flyve
retningen, modstanden W. Til modstanden 
kommer endvidere den inducerede modstand 
(rand- og hvirveltab) samt modstand fra 
krop og haleplan. Foruden disse kræfter op
står der en drejning, som stammer fra pro
filets >medfødte« moment. Dette moment 
samt tyngdepunktets moment skal ophæves 
af haleplanets moment. Alle disse kræfter 
ophæves af vægten G. 

Ved glideflugt i stille luft vil modellen 
med den indfaldsvinkel, den har, (tag ikke 
fejl af en tilfældig indstillingsvinkel mellem 
plan og krop), og som er afhængig af trim
ningen, netop glide med en hastighed, der 
giver en opdrift lig med vægten. 

Når en model rammer en lufturo, der 
f. eks. kommer skråt fra neden og således 
pludselig forøger indfaldsvinklen, vil opdrift 

,,..,.3. 
og modstand forøges, og trykcenteret vandre 
fremad. Da indfaldsvinklen forøges tilsvaren
de på haleplanet, vil dets opdrift også for
øges, men da indfaldsvinklen altid er mindre 
end bæreplanets, vil dets opdrif tsforøgelse 
være forholdsvis større, og derfor kunne rette 
modellen op. Kan det ikke det, er haleplans
momentet enten for lille, eller modellen er 
trimmet for tæt ved stallingspunktet. 

Jyllandsslaget 
For ikke igen i!r at m!tte aflyse Jyllnnds

slngot, helligede den arrangerende klub Agn
tons medlemmer sig helt arrangementet og 
overlod de 17 deltagere fra 5 klubber at 
flyve i forholdsvis pænt vejr fra Kirstines
minde den 4. november. N!r resultaterne 
ikke alle var lige fine, skyldes det iflg. kon
kurrencelederen d!rligt trimmede modeller 
og motorer. 

Svend Nielsen (532) vandt begynderklas
sen for svævemodeller rnecl 587 sek., mens 
Per Bertel8en (430) i ekspertklassen vandt 
med 367 ! Erik Nien.~tædt \'nndt ("3 med 445, 
Niel.~ 0hr. Chl'isten.,en Dl med 205 og Poul 
.Schiødt (537) ½D med 282. Midtjydsk 
vandt holdkonkurrencen med 1003 uek. 



Gang i rekorderne 
Som nævnt i sidste nummer havde model

flyverådet anrrkendt to nye dnnmnrksrrkor
der, og \i efterlyste i den forbindeli;e flere 
endnu, bl. a. i K 2 og K 3. Som det fremgik 
af en anden notits i samme nummer, var 
den og en til allerede på vej, sat under 
skræntkonkurrencen ved Thisted den 14. ok
tober. 

Det var Henning Sloth (430), der slog sin 
klubkammerat Som111erlade's rl'kord i klasse 
A 5 med en magnetstyret model af samme 
type som Sommerlades, nemlig den tyske 
model Cobra. Den gnmle rekord \'ar på 7 min 
58 sek, som S'•th satte op til 12 min 3-1 srk. 

Lidt senere samme dug opstillede Niels 
Linnet (-103) den første rekord i klasse K 2, 
radiostyrede svævemodeller med en styring. 
Flyvningen var på 27 min 42 sek og blev 
sat med en K-8b hnlvsknlamodel udstyret 
med en Graupner-Grundig modtager med 
Bellamatic 2e rormaskine , irkrnde på side
roret. Modellen, der størrelsesmæssig svarer 
til en A2 ligesom C'obra vejede 1140 gram, 
mens Sloths vejede 474 g. 

T;gen efter slog llans Peter llan.,en (134) 
ved Hillerød rekorden i klasse K 1 og grup
pe K for varighed med en flyvning på 1 time 
03 min 31 sek. Ligesom Ole lleye1· Larsen, 
der havde den gnmle rekord med 27 min 20 
sek, anvendte hnn en Vagabond med en 3.5 
ccm \Yebra gløderørsmotor. 

Radioanlægget var en l\Ietz Mecatron Baby 
med styring på sideroret ved den nye l\Ietz 
enknnal rormaskine. Brændstoftankrn var 
pA 500 ccm (½ liter!) og anbragt lige over 
tyngdepunktPt. Den var pfyldt 300 ccm, 
l\vorYrd modellen vejerle 2485 g. l\Iotoren 
var droi<let mest muligt ned, så det kneb 
med at holde modrllen fri af jorden dr fitr
ste omgange, men til sidst måtte man bruge 
kikkert til at hente den hjem. 

Rekorderne var enrlnu ikke anerkendt ved 
redaktionens slutning, men er det formPnt
lig efter et m11de i modelfly,·erådet, når dette 
nummer udkommer. Linnet har invrigt sam
tidig s11t årsrrkord for svævemodt•llrr. 

Nu da der er kommet gang i radinstyrings
rekorderne kan man iiwrigt og~å sigte efter 
den meget gamle absolutte modelfly1·rrekord 
herhjemme på 1 t 27 min 05 sek fra 1046. 

Moseslaget 
l\foseslaget var åbPnbart et rigtigt slng, 

i hvert fald om reglerne! Som mPrlclelt iflg. 
konkurrencerapportPn blev Si!l!/drd disk,·a
lificeret p. gr. a. tynde liner, sA Per Il a.,ling 
vandt holdkonkurrencen i stedet, men det 
blev først annulleret og vendt- om, da pro
testen var indkommet for sent. Senrre fandt 
man endnu flere komplikationer, så \\'indy 
har til sidst besluttet at lade pokalen hen
stå til næste moseslag. 

Skalamodelhyggere se her l 
Familie Journalens hobbynfdeling og A/S 

Commertas har i samarbejde udskre,•et en 
byggekonkurrence 'om en model af den to
motorede Cessna Skvknight (se billede i 
FLYV nr. 11 side 237). Familie ·Journalen 
leverer for kr. 2,- tegning i størrelsen 1 :50 
i to ark, men i øvrigt kan man selv bestem
me størrelsesforholdet, idet dog 1 :25 er 
maximum. 

l\Iodellerne skal være indsendt til FJ se
nest den 28. februar, hvorefter de bed11mmes 
af en dommerkomite bestående af repræsen
tanter for FJ, Commertns, KDA og model
flyverådet. 

Vinderen får en "flyvedng" i København, 
idet han afhentes pr. fly af Commertas, 
hvorefter der bliver lejlighed til nt studere 
moderne privatfly på nært hold, besøg på 
SAS værkstederne, frokost i lufthavnsrestau
ranten, flyvetur over København og den 
svenske kyst samt sluttelig besøg på tøjhus
museets udstilling af gamle fly. 

De øvrige præmier består af byggesæt 
(værdi indtil kr. 150,-) m. v. Oml. 

lJBlJ-konkurreneen 
Et meget stort antal deltngere fra Dan

mark, Sverige og Tyskland nwdtes lørdag d. 
13. oktober i Hillerød for at deltage i det 
første UHl'-nrrnngement i Danmark. Lwr
dngen Yar forbeholdt træning, men allerede 
om aftenen kom konkurrencerne igang, dog 
kun i form af quiz m. v. 

Snnrlng morgen kl. 9.00 Rtartede f11rste pe
riode for så ml linestyrede Rom f1;tflyYcnde 
modeller. og man havde valgt at flyYe disse 
to grupper uafhængig på h,·er sin flyYeplads, 
seh' om mnn dl'r,·ecl deler konkurrencen i to 
dele. Forrlrlen hrn·ed rr imidlertid, at man 
får den herlst mtilige pinds til begge dele. 

For hele nrrnngementPt stod modelflyve
klubben "Termik" i Hillernd, med formanden 
Poul Je11.,en Rom o,·er-ko11k11rrenceleder. 

Da ,.'.rermik" imidlrrtid ikke kunne stille 
den store stnb af hjælpere m. v. som en så 
stor konkurrenre kræver, havde man for
pngtet linestyringen ud til ,, \Vin dy" med 
Kjeld Frimanrl J cn.,e11 som konkurrencelrder, 
og denne del rnr dermed i gorle hn•nder, hvil
ket gav sig udslag i et vel gennemfort pro
gram. 

Den fritflyvende side af sngen v11r over
ladt til "Hurricane'' med Poul Erik Lvre
gr!rd som konknrrenreleder, og ogRå denne 
del blev gennemfort uden nogrt uhelrl: det 
skulle da lige være, at vindrn drejede 90 gra
der efter anden periode, således at stnrtom
rådet ml!tte flyttes, men det kan man jo ikke 
bebrejde konknrrrnceledelsen. 

Når man forsnger at danne sig et over
blik over dette store arrangement, må man 
uvægerlig tage hatten af for arrangnrerne, 
for der var faktisk ikke noget som fejlede, og 
det er fint. FM/-

Resultater: 

A2-eksp. : M. Lehman, Flensborg, 846, A2-
beg. Ame Ludvigsen, (131), 637. C3: Jan 0. 
Akeson, l\Ialmø, 871, Dl: E. Nien.~tædt (116) 
743. F: Rolf II agel, 194 km/t. G-eksp.: Al
bert Sven.~.~on (130) 2038 p., G-beg.: Dirch 
Ehlers (138), H: G. Pinotti/R. Hauel, Stock
holm, 7 min. 41 sek. 

Propaganda-sueees 
KDA's propaganda-folder, som modelflyve
klubberne kan benytte i den lokale propa
ganda i hobbyforretninger o. lign., er efter 
en lidt træg begyndelse blevet en sådan suc
ces, at første oplag i begyndelsen af novem
ber blev totalt udsolgt. Nyt oplag skulle 
være klar nu, prisen er stadig - trods oms 
- kun 11 øre pr. stk. til klubberne. Bruger 
din klub dem også? 

International 

anerkendelse til 

Børge Hansen 

Pl lndstllllng af KDA har FAI tll• 
delt den kendte danske modelflyver 
Børge Hansen fra Københavns Mo• 
de flyveklub et af sine Tl•sandier
dlplomer. Det er tanken at over
række Bprge dette ved KDA's po• 
kaloverrækkel•er pA mødeaftenen d, 

&. deoømber, 

Hvem er ekspert, 
og hvem er begynder? 

Da der har været en del uklarhed om op
rykningsregler, har modelflyverådet drøftet 
sagen og \;I gerne slå faRt, at man 011rykkes 
i expertklassen (i grupperne A og G) : 

a) når man tager sit C-diplom i den på
gældende gruppe, ellPr 

b) når man vinder begynderklassen i den 
pågældende gruppe ved en af de offi• 
cielle konkurrenrer. 
En officiel konkurrence er en konkur
renre, der er optaget i modelflyveka
lenderen. 

Der kan g11res undtagelse fra reglens pkt. 
b), nemlig når begynderklassen vindes med 
et minimalt resultat. l:ndtagelser kun kun 
be,ilges af KDA efter indstilling fra kon
kurrencelederen. 

Det er klublien., pligt at s11rge for, at dens 
medlemmer tilmeldc11 i de rette klnsi<er, nl'tr 
man sender tilmeldingslister til fremtidige 
konkurrencer. 

Linestyret VM i Kiev, 
Rusland 

Femten nationer plus et uoffi<'ielt lokalt 
hold fra Ukraine deltog i det tredie VM for 
linestyrede modeller i Kiev, Ruslands tredie
største by. Konkurrencerne fandt sted på et 
rckreationsområde på en ø midt i byen, som 
iøvrigt var udsmykket med plakater og ban
nere med tekster om fred og modelflyvning. 

Hastighed var domineret af monoline mo
deller og blev vundet af Krizsma, Ungarn, 
med 218 km/tim. 

Kunstflyvningens væsentligste træk var, 
at dommerne ikke kunne lide de amerikanske 
deltagere. Grondal, Belgien, vandt med 1927 
p, foran den kun 16-årige finne,• Kari, med 
1888 p. Da man gerne af hensyn til TV 
skulle fremskaffe en russisk vinder, indførte 
man i hast en særlig kunstflyvningsklasse, 
hvori man tog hensyn til modellernes byg
ning, og her vandt da også Sirotkin, Rus
land. 

Holdkapflyvningsfinalen var - efter hvad 
de svenske deltagere beretter - en god de
monstration af, hvordan holdkapflyvning 
ikke skal flyves. Der deltog to russere og 
en ungarer, og mens Sirotkin/ Skorskij kon
centrerede sig om at vinde i tiden 4 min 38 
sek, så sørgede det andet russiske hold for 
at holde ungarerne nede. Rosenlund/Bjork, 
Sverige, blev nr. 4 med 4 min 44 sek. 

Desuden blev der fløjet Combat og skala
modeller samt jet. 
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MORAVA l200 

præsentere 
Luftfartejet for den som ikke vil 

være bundet af luftruternes fart · 

planer 

Luftfartojec for den som vil flyve, 

når det passer og lande, hvor 

det passer 
Luftfarco1et til behagelige og Sikre 

rejser over hele verden. 

Nem at manovrere . flyvefar t 280 km t, 

stigeho1de 6 600 m, rækkev dde 1.700 

km, brændstofforbrug 27 I pr. 100 km. 

2 Walter motorer M 337 med kom

pressor og direkte brændsto!tndsprojt

ning. Tankene anbragt på v ingen 

Plads til: 

pilot 

4 passagerer med bagage 

OMN IPOL - 11, Wash1ngconova, PRAHA 1, Tjekkoslo,akret. 
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Gcncralrcpr:escntant tor Skand n .1v1cn 
HAMMERS LUFTFART, VcHcrbrog,:icc 54. Kobc:ihavn V. 

En god ide til en Julegave ... 

HANS KOFOED 

DANSKE MILITÆRFLY 
gennem SO år 

Flyvevåbnets flytyper fra starten I 1912 Indtil nutidens overlydsjagere 

76 sider med mange illustrationer. Pris kr. 11,75 
Kan bestilles i boghandelen eller fra 

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

Indbinding af FLYV 
11,25 kr. pr. bind (lncl. oms) 
2 lrgange kan indbindes i eet bind for samme pris. 
Ved indsendelsen bedes anført, om bladet ønskes 
Indbundet med eller uden omslag, 
Indbindingen er det slkaldte strlpblnd, dor bestlr 
af laste papsider mod solld limning I ryggen og 
pltrykt rygtltel. 

FLYVs FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN • VESTERBROGADE 60 • KØBENHAVN V. 

Luftfartforsikringer 
af enhver art 

overtages af 

Dansk Pool 
for Luftfartforsikring 

.Mlnerva 1841 

Ulykkesforsikringspolicer udstedes af et
hvert forsikringsselskab, der er tilknyt
tet poolen, samt af SAS's billetkontorer. 

INSTRUMENTBEVIS 

Leudesdorffs Flyveskole 
St. Kongensgade 70 . Minerva 7770 
Chefinstruktøren privat: Dragør 1742 

Enest:e k 'oncesslonerede flyveskole 

ABONNEMENT PÅ »FLYV« 1963 
opkræves i december mdned med kr. 18.00 
+ postopkrævning, kr. 1.20, sd/remt vi ikke 

har modtaget afmelding. 

FLYVs FORLAG 
EJVIND CHRISTENSEN • VESTERBROGADE 60 , KØBENHAVN V. 



SÅDAN BLEV RESULTATERNE: 
Svæveflyvernes flyvedagskonkurrencer i 1962 bragte sejre til Aviator, Birkerød, 

Flyvestation Aalborg og Niels Sejstrup. 

Den dårlige sommer var ikke så gal endda 
for svæveflyverne, for såvel deltagelsen i 
årets flyvedagskonkurrencer som de opnåede 
resultater var større end det foregående år. 
lait indkom der 329 resultater mod 271 i 
19Gl og 18:5 i 1960. 

Størst var deltagelsen naturli~is i varig
hedaklassen, der steg fra 112 til 170 resulta
ter. I år lykkedes det Birkerød at generobre 
pokalen med et fint resultat, der ikke blev 
mindre fint nf, at samtlige flyvninger er 
udført i den ikke altid lige pålidelige nord
sjællandske termik med 4 t 58 m som højeste 
resultat. lait var der i varigbedskonkurren
cen 14 5-timers-flyvninger (mod 15). Den 
højeste og eneste o,·er 6 t var Carl Kristian
.,en.~ (Ringsted) på 8 t 58 m. Resultaterne 
følger herefter og viser, at det iår overvejen
de er andre klubber, der er kommet i toppen. 

Varighed {Ekstrabladets pokal) 
Klub g i k d* 

1. Birkerød 40 t 52 m 10 21 0 12 
2. Kolding ........ 32 t 27 m 10 13 1 7 
3. Silkeborg ...... 31 t 49 m 10 14 0 10 
4. Aviator ........ 31 t 41 m 10 12 0 9 
5. Odense . . . . . . . . 27 t 19 m 10 13 0 8 
6. København 24 t 04 m 10 16 1 10 
7. Værlnse ........ 22 t 11 m 10 15 0 13 
8. Hnvdrup . . . . . . 21 t 02 m 6 6 0 4 
9. FSN Ålborg . . . . 19 t 09 m 10 11 0 7 

10. Karup ........ 18 t 07 m 5 6 0 3 
11. Skrydstrup 17 t 40 m 6 6 0 4 
12. Århus 17t 30m 10 12 0 5 
13. Næstved 12 t 49 m 4 4 0 3 
14. Ringsted 10 t 24 m 2 2 0 2 
15. Vestjysk 9 t 19 m 10 11 0 7 
16. Bornholm 1959 . . 6 t 56 m 3 3 0 3 
17. Midtjysk 6t 50m 3 3 0 3 
18. Viborg 5 t 30 m 1 1 0 1 
19. Vejle . . . . . . . . . . 1 t 30 m 1 1 0 1 

*) g - gyldige, i - indsendte, k - knsse
rede, d - antal deltagere. 

Distance 

I distanceklassen indkom der 127 resulta
ter mod 103 ifjor - til trods for, at vi ikke 
har hnft DM i år. Størrelsen af resultaterne 
svarer nogenlunde til sidste år. Det nye er, 
at efter 8 års militært herredømme i klassen 
lykkedes det både Aviator og l\Iidtjydsk at 
komme over flyvestationerne - dog ikke 
uden militær hjælp, for Sejstrups 504 km 
flyvning var på et Aviatorfly og tæller med 
her. Mens Vestjysk og Karup ligger på sam
me pladser som i fjor, har Polyteknisk ar
bejdet sig op til at føre blandt sjællandske 
klubber. 

Antallet kilometer på de gyldige resultater 
er steget fra 9.109 til 9.481, men gennem
snitsdistancen er gået ned fra 157 til 141 km. 
Her er resultaterne: 

Hold-distance (Politikens pokal) 

1. Aviator -..... . 
2. Midtjydsk ... . 
3. FSN Ålborg .. 
4. Vestjysk ..... . 
5. Karup ....... . 
6. Polyteknisk .. . 
7. København ... . 
8. Birkerød •..... 
9. Silkeborg ..... 

10. Værløse 
11. Havdrup ..... . 
12. Kolding •..... 
13. Skrydstrup ... . 
14. Ringsted ..... . 
15. Århus ..•.•..• 

km 
1665 
1590 
1040 
765 
537 
646 
585 
649 
411 
393 

302 
292 
221 
253 
132 

p.gikd 
2195 5 25 0 14 
1929 5 9 1 8 
1675 4 9 0 4 
1057 5 7 0 4 
1015 5 8 0 7 

801 5 9 0 9 
798 5 14 0 11 
716 5 7 0 8 
554 5 10 0 6 
550 5 6 0 4 
413 4 4 0 4 
329 5 8 0 6 
321 3 5 0 2 
2925 50 4 
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Mens de fem første resultater i den indi
viduelle distanceklasse ligger højere end i 
fjor, ligger restrn lavere, bl.a. fordi der i 
ikke-Dl\I-året er færre, der har fyldt op til 
de 3 resultater. Kampen i toppen var imid
lertid meget hård, og Bejstrup kunne ikke 
være sikker pl'l sejren far Hent pA året. Man 
nu kan han da tage til VM i Argentina som 
vor førstemand med god samvittighed. 

Individuel distance (Berlingske 
Tidendes pokal) 

1. N. Sejstrup, FSN Ålborg 
2. 0. I >idriksen, FSN Ålborg 
3. B. S. Sørensen, Vestjysk . 
4. P. V. Franzen, A,iator .. 
5. Ib Braes, Avi11tor ..... . 
6. V. Christensen, l\Iidtjydsk 
7. H. Kjærgård Hansen, 

Aviator .............. . 
8. Svend Ravn, Karup ... . 
9. D. Bennike, Polyteknisk . 

10. V. Petersen, A, in tor .... 
11. Dyhr Thomsen, Midtjysk 
12. H. Lindhardt, Værløse .. 
13. B. Christensen, Skrydstr .. 
14. J. Toft Jensen, Silkeborg 
15. J. Nesgård, Aviator .... 
16. V. P. Jensen, FSN, Ålborg 
17. A. Grum-Schwensen, Kbh. 
18. Sv."\Vestergård, Aviator .. 
19. S. Skafte Møller, Karup .. 
20. Bjørn Poulsen, Københ .. . 
21. J. Friis, Karup ....... . 

A. Jørgensen, Karup ... . 
23. J. Tejlgård, Polyteknisk .. 
24. Sven Løger, Birkerød .. 

Hastighed 

km p res. 
977 1371 3 
739 1231 3 
847 1172 3 
696 1007 3 
649 983 3 
576 745 2 

524 683 3 
319 531 3 
390 470 3 
383 451 2 
434 434 1 
231 384 3 
242 352 3 
159 289 2 
253 253 1 
158 237 1 
150 225 1 
212 212 1 
106 2121 
158 209 2 
104 208 1 
104 208 1 
207 207 1 
135 202 1 

Denne klasse udviser tilbagegang i delta
gelse med kun 32 indsendte resultater mod 
56 (men 24 i 1960) - DM-indflydelsen ses. 
De tre topklubber ligger i samme rækkefølge, 
og resten har faktisk ikke gjort noget alvor
ligt ved det : 

Hastighed (Codans pokal) 

p g i k d 
1. FSN Alborg ........ 530 5 6 0 3 
2. Karup ............. 500 5 8 0 6 
3. Aviator . ........... 490 5 9 0 5 
4. Skrydstrup ......... 179 2 3 1 2 
5. Værløse ............ 145 3 3 0 2 
6. Vestjysk ........... 108 2 2 0 2 
7. Birkerød .......... 66 1 1 0 1 

Bedste klub 

Her kom Aviator også foran rivalerne fra 
flyvestationen, og Birkerød pressede sig op 
foran de to jyske klubber, de havde over sig 
i fjor. Inlt deltog fire klubber mere end de 
to foregående l!.r. 

p 
1. A vi11.tor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
2. FSN Ålborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
3. Birkerød . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
4. Karup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
5. Silkeborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
6. København . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
7. Kolding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

Værløse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
9. Vestjysk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

10. Havdrup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
11:Iidtjydsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

12. Skrydstrup . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 28 

1~. Odense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
14. Polyteknisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
15. Århus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
Hl. Ringsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
17. N1rstved . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
18. Viborg .........................•. 42 
19. Bornholm 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
20. Holbæk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
21. Vejle ........................ , . 46 

Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 

- Pokalerne til de jyske vindere blev af 
svæ,•eflyverl!.dets formand, Kaj V. Pede1·sen, 
overrakt ved Aviators fest den 17. november, 
mens Birkerød kan hente sin ved KDA's an
despil den 6. ds., hrnr også motorflyvernes 
fly,•edagspokaler uddeles. 

Nyt fra svæveflyveklubberne 
Als har fået eget tankanlæg pli. flyveplad

sen samt udvidet hangaren til det dobbelte 
- med påfølgende "hangarudlidelsesindviel
se". Klubben søger en Ka-8. 

Birkerød indstillede flyvningen først i 
november og fylder i vinter hangaren med 
campingvogne - en ny form for indtll'gt til 
en svæveflyveklub. Flyene opmagasineres 
andetsteds. 

B. 1959 kunne ved sin generalforsam
ling se tilbage pli. hidtil bedste sæson med 
800 flyvninger og 4 gange forbedret varig
hedsrekord. Næste år planlægges samarbejde 
med lUalmo-svæveflyverne, bl. a. ved som
merlejr. 

Falster skal nu have transportvogn og 
pli.tænker næste år at dele skoleflyvning og 
videregående flyvning op på to pladser. 

Københa'1)11, regner med inden næste sæ
sons begyndelse at have udvidet sin flAde 

• med endnu en Ka-8, OY-AZX, og en Ka-6, 
OY-DDX. Det ekspansionsprogram, klubben 
har gennemført på 3-4 år, omfattende en 
Rhonlerche, en Lehrmeister, 2 Ka-8, en 
Ka-6 og en Foka foruden jordmateriel, er 
uden sidestykke i dansk svæveflyvnings hi
storie. 

Midtjydsk Fakirklub holdt stort persisk 
marked den 10. november. Efter indbydelsen 
tegnede det til den helt store fest! 

Næstved spekulerer nu alvorligt på at fil. 
fat i en Ka-8 snarest muligt. 

Polyteknisk har godt 30 deltagere på sit 
s-teorikursus, der slutter i denne måned. 
Den årlige fest fandt sted 17/11. 

Ringsted fik sin Ka-8, OY-AXZ, først i 
november og udstrakte sæsonen denne måned 
med, men regner med at bruge nyerhvervel
sen hele vinteren i flyslæb. 

Silkeborg mistede sit medlem Else Hvidt
ved Thomsen ved en flyveulykke i Oerling
hausen den 21/10. Efter at være gået solo 
i Silkeborg havde hun et årstid fløjet i Tysk
land, hvor hun arbejdede - såvidt ,ides 
havde hun dernede fløjet tosædet. IDykken 
synes efter pressemeddelelserne at være sket 
ved et wirebrud under starten. Instruktøren 
Heinz Brock blev hårdt kvæstet. 

Østjysk har holdt landingskonkurrence 
med 8 deltagere, der brugte 2G'en. Frank 
Dahlin vandt med 3.75 m. 

Flyvevdbnet venter i begyndelsen af det 
nye år en Ka-8 og en Ka-6. 
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ELEKTRISK VARIOMETER 
- et fremskridt for svceveflyverne 

Af tandlæge Ib Braes 

DER er sikkert mange danske svævefly
vere, der står lidt usikkert overfor 

spørgsmålet om en eventuel anskaffelse af 
et af de relativt dyre elektriske variometre. 

Jeg har selv i to sæsoner anvendt denne 
type variometre, og jeg vil med det samme 
slå fast, at det elektriske variometer i dets 
nuværende udformning givetvis er kommet 
for at blive , - det er et fremragende instru
ment! 

Variometret arbejder for så vidt efter det 
normale princip med registrering af den 
gennemstrømmende luft fra en termoflaske, 
- men i stedet for at denne luft selv skal 
formå et viserinstrument til at bevæge sig, 
bliver bevægelsen nu udført ad elektrisk vej. 
Det er klart, at vi herved får et meget hur
tigt svarende instrument, der tidsmæssigt 
set nøjagtigt viser svæveflyets bevægelser i 
vertikal retning. Det er indlysende, at det 
har betydning ved vurdering af og centre
ring af termikken. 

I virkeligheden viste det sig hurtigt nød
vendigt at dæmpe det elektriske variometer, 
idet det simpelthen var for følsomt, men til 
sammenligning tjener, at det elektriske va
riometer i dets nuværende form reagerer 2 J/2 
gang så hurtigt som det bedste pladevario
meter (Stauscr.eibevariometer) og 6 gange 
så hurtigt som de gamle dåsevariometre. Det 
elektriske variometer har vist størstedelen af 
sit udslag (63 % ) allerede inden der er gået 
0,7 sek. 

Princippet i de elektriske variometre har 

man kendt længe; men det er først nu, man 
er blevet i stand til at fremstille et virke
lig driftsikkert og robust variometer. Strøm
forsyningen leveres af et 4 ,5 volts ringe
klokkeelement, der holder til et par måne
ders normalt forbrug, - iøvrigt kan man ved 
det daglige tilsyn på variometret direkte af
læse om, der er strøm nok. 

Det variometer, som jeg har gennemprø
vet, er det engelske Crossfell variometer. 
Det har to måleområder: fra 0- 3 m/sek og 
fra 0-9 m/sek, d.v.s. at variometret i virke
ligheden dækker både et fint og et groft 
variometer, hvorfor prisen ( 4-500 kr.) ikke 
kan siges at være afskrækkende. 

Crossfell-variometrct har ydermere tilslut
ning for hørbar registrering (audio) af va
riometcrudslaget, idet en lille højttaler, når 
man ønsker det, kan udsende en stigende og 
faldende hyletone i takt med det reelle stig 
eller fald af svæveflyet. 

Nogle vil måske mene, at dette apparat 
lyder meget >teknisk« og forudser, at vi til
sidst kommer til at flyve rundt med elektro
niske regnemaskiner og lignende, - men med 
hensyn til det her omtalte >piv«-variometer 
(audio) vil jeg sige: Frygt ikke, - thi dels 
fylder det ikke meget, dels giver det svæve
flyveren en herlig følelse af frigjorthed, idet 
øjnene kan bruges til noget mere fornuftigt 
end at sidde og glo på et instrumentbræt, 
der selv i vor TV -gale tid ikke forekommer 
særlig inspirerende. Nej, fakta er, at vi tager 
en delvis i svæveflyvning ubenyttet sans: 

hørelsen i brug, hvorved øjet bedre kan 
koncentrere sig om sin naturlige og mest 
charmerende opgave : at se ud! - Hvad det 
betyder for orientering, vurdering af vejret, 
sikkerhed i stærk trafik (konkurrencer), er 
indlysende. 

Det er min erfaring, at den rigtige vario
meterkombination i et svævefly er et elek
trisk variometer ( evt. med audio), samt et 
almindeligt pladevariometer ( 15 m/sek med 
aritmetrisk inddeling) forbundet til total
energi, samt _eventuelt ud styret med Mc. 
Cready's ringskala. Totalenergiregistrering 
er ikke særlig velegnet ved de elektriske va
riometre, fordi de på grund af deres store 
følsomhed registrerer de småvariationer i 
vindstyrken, der især er typiske under ter
mikforhold og da især i randen af en bobbe!. 
- Dette kan meget let virke vildledende, 
hvorimod de normale variometre stort set 
ikke reagerer på disse småvariationer i vind
styrken. Jeg kan dog ikke se andet end, at 
det fra fabrikkernes side må kunne lade sig 
gøre at indbygge en >dæmperkontakt« i de 
elektriske variometre for meget små midler, 
hvorved dette variometer også med fordel 
må kunne anvendes til totalenergi. 

Som afsluttende bemærkning vil jeg sige, 
at de omtalte nye instrumenter føles >an
derledes«, men at man vænner sig hurtigt 
til dem, da deres fordele er så indlysende. 
I England flyver der i øjeblikket flere hun
drede af dem, - og i Tyskland er man også 
begyndt at få øjnene op for de elektriske 
variometre, således har firmaet Friebe taget 
kampen op med englænderne og fremstillet 
et elektrisk variometer, der ser meget loven
de ud. 

En god julegaveidc til klubben!! I 

.. ·~-------7····· .. · . .. 
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PRIVATFLYVENYT 
Alle har bmg for link-træning 

Som meddelt i august-nummeret af FLYV 
har KDA fået en veludrustet linktræner nf 
typen C-8, som er opstillet i Codnnhus midt 
i København. Det hor varet lidt længere 
end ventet at få den igang, fordi den viste 
sig at have behov for et større eftersyn. Nu 
er den imidlertid i fuldt s"ing, og det er 
bare om at henvende sig til KDA og reser
vere tid. 

Den køres nu af instruktørerne N. P. Niel
sen og Carl Reuss og står fortrinsvis til 
disposition uden for normal arbejdstid, som 
vore medlemmer helst vil have det. 

Omend undervisningen er individuel og 
tilpass~s de enkelte elevers behov, så knn 
man dog hove gnvn af at studere program
met i august, hvor vi skitserede et elemen
tært program for A-certifikatindehavere (5 t 
til 180 kr.), et videregående program med 
radioprocedurer (10 timer til 350 kr.) og 
et IFR-knrsns på 20 timer til 700 kr. 

Ring til !IDA på ØBro 29 og lod os tale 
om det. 

Nyt fra motorflyveklubbeme 
Frederiksborg Amts Sport.,flyveklub op

hører med udgangen af året. Klubben hor de 
senere år ført en tilbagetrukken tilværelse 
og føler, at der ikke er behov for en ekstra 
klub så nær hovedstaden. 

Frederikshmm Flyveklub, hvis bestyrelse 
består af civiling. C. Wistisen (fm.), fnhri
kant Osv. Andersen, malermester Ejv. 
Lanng-Nielsen og ing. Jens Petersen, har i 
år uddannet 5 nye piloter, mens to andre er 
i gang med uddannelsen. Tripncer'en har på 
et halvt år fløjet over 300 timer. 4 medlem
mer er i gang med radiotelefonikursus. Klub
ben hor mødenftener anden onsdag i hver 
måned. I november fortalte Wistisen om sin 
Farnborough-tur og viste en egen film der
fra foruden Esso-filmen "Flyv selv". I de
cember kommer den engelske Farnborough
film på programmet. 

Fyns Flyveklub linr holdt filmsaften med 
Tuchinofilmen og "Flyv selv". 

Midtsjællands Motorfly1·eklub bor kursus 
i både Næstved og Ringsted til både A-certi
fikat og radiotelefonistbevis. 

N ordvestsjælla11ds Flyveklub har haft de
monstration af en Cessna Skyhawk, hvis 
pilot C. Reuss om aftenen fortalte om mo
derne navigationshjælpemidler. - Den 4. 
november havde klubben sin første oriente
rings- og lnndingskonkurrence med inlt 10 
deltagere fro klubben og fra Midtsjællnnds 
Motorflyveklub. Vinder blev .A. Bybjerg, Ka
lundborg, med 230 p., fulgt af Per Nielsen, 
Næstved, med 560 og Niels Kristensen, Ring
sted med 690 points. 

S.AS Flvveklub bor startet et teorikursus. 

Sportsflyveklubben gør allerede nu op
mærksom på, at den i dagene 8.-10. juni 
næste år agter at markere sit 25-års-jubi
læum i stor stil. Klubben havde i sidste 
måned flyveleder Jespersen til nt fortælle 
om korrekt flyvning omkring Kastrup, mens 
dr. Briiel fortalte om instrumentflyvning og 
sin tur til Østeuropa. Lørdag den 8. decem
ber boldes den traditionelle julefest. 

Vestjydsk viste "Flyv selv" på sin general
forsamling den 21/ 11. Årets pokalkonkur
rence blev afholdt den 29/9. 

Alborg Flyveklubs lnndingskonkurrence i 
oktober blev ogllå vundet nf ·Jørgen Jensen, 
fulgt af H. H. Bak Rasmussen. Klubben op
fordrer sine medlemmer til nt tegne ind
skudsbeviser til KZ VII'eren a 500 kr. Klub-

Ryan/ General Electric VZ-11 

Rpntgentøgnlng af VZ-11. Forklaring til tallene findes I teksten herunder. 

ben har købt den linktræner, som flyve
våbnet for nylig averterede til snlg i FLYV. 
Foreløbig skal den efterses, inden den op
stilles i et lokale i lufthavnen. 

Nyt fra International Bureau for 
General A vlation 

Direktør II. Koeman.,, dPr nu er ved at 
etablere et mere permanent kontor for IBGA 
i Hollnnd, fastslog i sin programerklæring 
ved FAI-kongressen i Athen, nt bureau'ets 
første og vigtigste opgave bliver at sikre sig 
fodfæste i den internationale luftfortsorga
nisation ICAO. 

Hnn begyndte herpå ved ICAO-konfereneen 
i Rom for nylig og hor herefter sendt ICAO 
en redegflrelse om F.\I's qynqpunkter til brug 
ved et møde i ICAO's Facilitation Division, 
og hvori hnn beder om bedre luftbavnsbe
tjening af General Avintion fly. 

Samtidig har de nationnle aeroklnbber 
modtaget anmodning om nt indsende bidrng 
til fastlægning nf en FAI-politik til et møde 
om lufttrafikregler og luftrumspolitik til 
forliret. 

Pli længere sigt arbejdes der for nt frem
sk'lffe en snmling AIP-ndilrng fro de forskel
lige lande til lettelse nf VFR-flyvning. IBGA 
er ionigt villig til nt hjælpe med planlæg
ning nf internationale flyminger, ligesom 
man vil udnrbejde en liste o,·er orgnnisntio
ner, der udlejer fly. 

Endelig påtænker man nt studere certifi
katers gyldighed i de forskellige lande. 

Bureauet ,il få en fost obsen·ntflr ved 
ICAO's hovedsæde i l\Iontreal og vil nedsætte 
ekspertkomiteer på følgende områder: 

1) Flyvemedicin, uddannelse og træning, 
2) Bedre faciliteter for international flyv
ning, 3) Lufttrafikregler, flyveledelse, kom
munikationer og operationer. 

Flyvepladser, som er værd at besøge 
Nimes-Garons-lnfthavnen i Frankrig er 

blandt de mange fly\'eplndser, der dri\'er eu 
systematisk propnganda for nt henlede op
mærksomheden på sig. Byens hnndelllknmmer 
bar sendt rundskrivelser til erhvervsfly,·efore
tngender også her i landet med tekniske op• 
lysninger om havnen samt turistmæssige 
oplysninger om by og opland. 

Nimes ligger i Sydfrankrig en. 100 km N"' 
for l\Inrsei!les i en god tnristegn med mange 
minder fra romertiden. Dens lufthavn er en 
blandet havn anvendt af civile og flådens 
flyvevåben. Den hor en 45X2440 m nord-syd
bane og kan bruges med en times varsel om 
dagen og to timer om natten. Radio kræves. 

Den amerikanske hær bar hos General 
Electric bestilt to eksemplarer af et forsogs
fly med lodret start og landing, og Ryan 
står for bygning og flyveforsøg med dette 
luftfartøj, der betegnes VZ-11. 

Opdriften til lodret flyvning fås ved blæ
sere indbygget i vingerne og drevet af to 
GE J 85 gnsgenerntorer, der under vandret 
flyvning bar udstødning bagud og virker som 
almindelig jetmotor. Blæserne er 1½ m i 
diameter og giver tre gange så stor reaktions
kraft, som de to motorer ellers normalt ville 
kunne give. Man opnår herved at kunne 
klore sig med motorer beregnet efter behovet 
til vandret flyvning frem for til starten. 
Ideen med blæsere i vingerne er iflvrigt ingen
lunde ny, bl. a. Ellehammer syslede med den, 
men manglede kraftkilden. 

Af VZ-11 er der foreløbig bygget en "mo<'k
up", og den første flyvning ventes midt i 
1003. 

Princippet fremgår af hosstående røntgen
tegning, h\'Ornf man også kan se, der er en 
tredie blæser i næsen til stabilisering. 

1. Indtagslibning til næseblæser. 
2. Blæser til kontrol om tværoksen. 
3. Næseskærme, der knn vende luftstrøm-

men. 
4. Nul-nul katapultsæde. 
5. Normal styrepind. 
6. Sidrrorpedaler. 
7. Gashåndtag, 
8. Opdrifts-styrepind. 
9. Instrumentbræt. 

10. Hydraulik-rum. 
11. Elektrisk udstyr. 
12. Næsehjnl. 
13. Brændstoftank. 
14. Luftindtag. 
15. Luftkanal. 
16. Luftkannl til næseblæser. 
17. Dæksel til hovedblæser. 
18. Betjening af udstødningRlibning. 
19. Understel med to stillinger. 
20. Flop. 
21. Krængeror. 
22. Motor-udstødsrør. 
23. Anordning til at ødelægge fremdrift fra 

motoren. 
24. Opdrifts-blæser. 
25. Fuldt bevægeligt haleplan. 
26. Højderor. 
27. Finne. 
28. Sideror. 
29. Gnsgenerntor. 
30. Ventil til at dirigere luftstrømmen. 
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Kastrup-gaester 

Westpoint Aviation og Derby Airways an
kom på charterflyvning 1/10 med DC-3 
G-ALYF og G-Al\ISX. Fairways fra Rotter: 
dam var her 5/10 med PH-SCC, som også 
var en DC-3. Finlandia's nye DC-6B, OH
DCB, landede 6/10 og Braathen's DC-4, 
LN-SUP 8/10. l\Iiddle East Airlines ankom 
med FN-soldater fra Beirut i en Comet 40, 
OD-ADT- 13/10. Samme fly havde daglige 
soldater-flyvninger i den følgende uge. Som 
natfragter brugte BEA 18/10 en Viscount 
802, G-AOIIS i stedet for A rgosy, og en 
tidligere KLl\I DC-6B, PH-DFN ankom i 
Aero-Transport bemaling 19/10. Den engel
ske markedsminister Edward Heath mellem
landede 20/10 i en BEA Viscount 805 
G-APKF. 24/10 OH-LCB var en DC-3 fr~ 
Finnair. 

Den regelmæssige rutetrafik bragte ikke 
mange overraskelser. Swissnir ankom 28/10 
med en splinterny Caravelle, HB,ICV (byg
ge nr. 147), som ellers skulle have været 
leveret til SAS. 

SAAB landede 1/10 med sin Baron SE
EJDC:, og en meget sjælden gæst var en 
L-200D l\Iorava, HA-LDB, som var et un
garsk ambulancefly, der ankom 2/10. 3/10 
G-ASAE, Beagle Terrier fra Airways Aero 
Assof'iations Ltd. blev det første fly med den 
nye li-AS registrering, der bes11gte Kastrup. 
4/10 Smaragd SE-CMK fra Flygfirma Aero 
Smaragd i Hi:iganiis, og 5/10 ankom en gam
mel RAF- Prentice G-AOKF tilh11rende Wil
kinson fra London. 9/10 QueP.n Air D-IfiAS 
fra Travelair og l\Ioonry SE-EDK fra Wrl'lt
Aero AB i Ljungskilde. 14/10 Cessna 172D 
LN-IKA fra Bjørumfly i Oslo og 13/10 
Azte~ B S~:ECF fra Svenska Flygmotor 
AB 1 Trollha-ttan. 17/10 Woods of Col<'he
ster's Dove G-ALCU og AB Volvo's Aztcc 
B ~E-ECO. Stamgæsten HB-Al\Il\I, den for 
øvrigt flotte og velholdte Learstar fra Firma 
31\I, ankom 18/10, og den nye danske l\Iuske
teer OY-Ao,v fra Smndinm·inn Air Trading 
Co. gik på prøveflyvning. 24/10 ankom et af 
Battenfeld l\Iaschinenfabriks mange fly, den
ne gang Aztec'en D-Il\IKU. 20/10 SE-CPG, 

oktober 
l\IFI-0 Junior fra AB Malmo Flygindustri 
og 31/10 LN-FAD, Cessna 310 fra Norsk 
Essenasfalt Co. A/S. 

Af store sensationer blev det kun til to fly. 
Det ene var en 1\1.H. 260 Super Broussard 
F-BKRB (bygge nr.21 tilhurende Nord Avia: 
tion, som ankom 18/10 og blev demonstreret 
19/10. Det andet fly vnr en DC-3, ,TY-ACN 
frn Jordan, som ankom 25/10 for at få et 
e~tersyn hos SARCO ; maskinen var uden 
eJerna,•n og så frygtelig ud; ja, den var så 
medtaget, at der var huller i fuseingen 
Dens livshistorie er følgende: ex-43--18844 
USAF, _KJ 033 RAF, G-AGKJ, VR-AAD 
Adt;.n A1rways og JY-ABR Air Jordan. 

l SAF landede 3/10 med C-130A 704n3 
322nd Air Division og fl/10 med VC-47 A' 
0-03704. General Norstad ankom 8/10 i e1; 
VC-118, 33303. 10/10 VC-47D, 0-40210, 
l\I~AG Norway og C-47D, 0-48403, 7101st 
Wiesbaden samt C-54D, 0-72618 322nd Air 
Division. 23/10 C-47, 0-48257, 7iOlst Wies
bnden. rS-Army Twin Donanzn L-2::ID 
83006 4/10 og en norsk C-110, BW-F (ex: 
l!SAF 51-2608) 6/10 samt en dansk Hunter 
Trainer, ET-272, som var på en kort visit 
23/10. RAF Transport Command kom på 
besøg 3/10 med Britannia 252. XN 404 og 
7/10 C-47O, KP 208, som overnattede og blev 
vasket hos SAS. 

* 
Luftfartøjsregistret 

Vi har nået den lidt mere stille årstid, 
men kan dog oplyse følgende nyheder: 

Ny,·egistreringer: OY-AOM, Beagle A 100 
Airedale, P. Kastrup Jensen, Ålborg. -
AOW, Beeeh 23 l\Iusketeer, Seandinavian 
Air Trading. - AOK, Piper PA-28-160 
Cherokee, Erik Ørum-Petersen, Herning. -
AON, Piper PA 22-135 Tri-Pacer, I/S Skive 
Flyveselskab. 

Slettet: FAL, DII-104 Dove, Falck. 

FA I• rekorderne 
USA har erobret og besat en række rekor

der for flyvning med nyttelast til visRe højder 
med Boeing C-135B, f.eks. 30 tons til 14.377 
m, og med samme fly og last en hnstighed 
på 091 km/t over 2000 km lukket bane. 

Rusland har med Tu-114 fløjet over 10.000 
km lukket bane med 10 tons last og 737 
km/t. 

På svæveflyvningens område har FAI nu 
anerkendt G. II. George8011s rrkord fra 4/1 
på New Zealand på fl44.0 km på ud-og-hjem
bane - den første over Cowboy's og Schre
ders. uofficielle rekord pA 625 km fra 1058. 
Dems Burns havde den gamle officielle på 
565 km. 

George B. Moffct har med S<'hreders gam
le HP-8 tilbageerobret hastighedsrekorden 
over 100 km trekantbane den 16/8 med 128 
km/t (gi: Vierietiennikov, Rusland, 111) og 
forbedret Sehreders 300 km trekantrekord 
på 06 til 108 km/t. 

Hermed har USA 6 af de 8 rekorder for 
ensædede samt 4 af de 8 for tosædede svæve
fly. 
. På kvinderekordernes område har Jacq11c

lmc Oochran været overordentlig flittig den 
22/4, hvor hun fløj fra USA til Europa i 
en Loekheed Jetstar. Hun satte distanee
rekord på 3661 km og et utal af hastigheds
rekorder mellem forskellige byer med fra 558 
til 926 km/t. 

Og endelig kan det nævnes, at russerne 
har sat deres egen distancerekord på lukket 
bane for radiostyrede modeller op fra 74 til 
præcis 100 km. 

* 
I sin nyeste rekordliste med,leler FAI at 

rusRerne har forbedret deres egen rekord' for 
målflyvning i tosædet svævefly til fi21 km, 
mens frnnskmwndene har erobret den fler
sædede hastighedsrekord o,·er 200 km trekant 
fra ameriknnernr med 84.5 km/t. 

Den franske dame Jacqueline Auriol har 
med en l\Iirage !Ile taget hastighedsrekorden 
o,·er 100 km lukket bane for hinder op fra 
1356 til 1850 km/, men samtidig har den tid
ligere indehaver Jacqueline Oochra11 fået 
anerkendt endnu 14 rPkorder mellem forskel
lige byer fra sin flyvning den 22. april, så 
hun fører i hvert fold i antal ! 

Vi ønsker vore nuværende og fremtidige 
En russisk modelflyver hnr sat distnnce

rekorden i lige liuie for radiostyrede motor
modeller op til 182 km. 
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RAZ O R BACK kunder * 
glædelig jul og godt nytår! Paris-udstillingen 1963 

DELTA TRADING CO. Herlevgårdsvej 2 - Herlev. 
Luftfartsudstillingen i Le Bourget ,il fin

de sted fra 7. til 16. juni l!J63 og slutter 
med internationalt flyvestævne søndag den 
16. 

Link-træning til flyveklubber og private 
Pris fra 1/12-1962: 35 kr. pr. time. 

Drejer det sig om 1 ste udstedelse eller fornyelse af 

instrumentbevis - eller føler De Dem ikke helt sikker -

NORDAIR hjælper Dem. 

For grundig, effektiv og billig træning: 

NORDAIR AA 



1963-udgaverne af 
Cessna 172 

A/S Commertas foreviste den 8. november 
endnu en 1963-model, nemlig en Cessna 
172D Skyhawk, OY-TRC. Cessna har til
syneladende kombineret 172 og 175-model
lerne ·under 172-nnmmeret og leverer fire 
udgaver: 172 til 88.500 kr. ab Kastrup, 
luksusndgaven Skybawk til 100.000 kr., og 
begge disse kan så leveres med 175 hk motor 
i stedet for 145 og kaldes da 172 Powermatic 
(108.450 kr.) og Skyhawk Powermatic 
(118.950 kr.). 

Ligesom de større modeller ifjor fik æn
dret bagkroppen, så der kunne anbringes en 
agterrude, optræder 172'erne nu også med 
denne forbedring og har fået fjernet midter
sprQSsen i frontruden. 

Fuldvægten er sat op til 1045 kg, hvorved 
man kommer i den pudsige situation, at hvis 
man tidligere er checket ud på en 172 og 
uden at tænke over det begynder at flyve 
1963-modellen, så flyver man ulovligt, hvis 
man ikke sørgPr for at få sit certifiPnt ud
videt til at gælde til over de normale 1000 kg 
fuldvægt. 

Da mange privatfly nu ligger omkring 
denne grænse, er det måske på tide at revi
dere den ved enten at sætte den betydeligt 
i vejret eller lade den bortfalde. Det væsent
lige er dog typecheck'et ved en instruktør. 

01&w 
Kongen har tildelt medaljen for udmærket 

lufttjeneste i flyvevåbnet til midi. general
major Poul Zigler og til flyverløjtnanterne af 
1. grad af reserven Leif 8cherfl Kjøller og 
Ejvilid Geisler Rasmussen. 

Tre ulykker i træk 
:Qet gamle ord om, at en ulykke sjældent 

kommer alene, suppleres i flyvekredse af en 
overtro om, at en ulykke følges af to andre. 
Flyvevåbnet, der i hrng tid bar været fri 
for alvorlige flyveulykker, ramtes den 10/11 
af en ulykke ved Koblenz i Tysklnnd, hvor 
en F-100, ført af flyverløjtnant Ole Lyhne 
Larsen, styrtede ned umiddelbart efter star
ten, og piloten omkom. 

FA dage eftPr, den 14/11, kolliderede to 
F-100 over Mariager fjord, hvon·ed flyver
løjtnanterne Erik Pedersen og Hans Kurt 
Hansen blev dræbt. 

Ved et tredie havari den 17/11 ved Skryd
strup Var der beldig\;11 kun tale om mate
riel skade, idet piloten i dette tilfælde red
dede sig ved katapultsædet. 

Westland Helikoøter 

TYPENYT 411\0R 1 
Morane-8aulnier Rallye er leveret i 250 

eksemplarer hidtil. Super-Rallye har fået 
fuldvægten øget til 850 kg, og man venter en 
modificeret version MS 889 næste Ar med 
den oprindelige planlagte vægt på 1000 kg. 
Super-Rallye har vist sig godt egnet til slæb 
af 1;1vævefly og slæber et ensædet fly op i 500 
m på 4½ minut. 

ALTA-kon_qres i København. I begyndel
sen af november holdt den amerikanske Asso
cintion of Local Transport Airlines årsmøde 
i København. Det er første gang, disse inden
rigsselskaber har henlagt deres møde uden 
for USA, men man gjorde det for at blive 
gjort bekendt med den "Visit USA" kam
pagne, SAS fører. 

Københavns lufthavn ligger for 1. halvår 
1962 som nr. 4 i Vesteuropa hvad angår 
antal operationer i såvel rutetrafik (29.305) 
som rute-, charter-, erhvervs- og privattrafik 
(35.168) efter London, Paris og Frankfurt. 
Når militær- og lokalflyvning regnes med, 
kommer desuden Ziirich og Stockholm foran. 
Hvad angår passagerer er Kbh. nr. 4 og med 
fragt nr. 5, idet Amsterdam her kommer ind. 
Det må dog bemærkes, at Rom som sædvan
lig glimrer ved sit fravær i statistikken. 

Udnævnelser i 8A8: Salgsrhef Erik Pals
gllrd er udnævnt til adm. direktør i SAS 
Catering A/S fra 1/3-63. Til hans efterføl
ger i region Danmark er udnævnt direktør 
Johs. Nielsen, og til dennes efterfølger som 
regionalchef i Italien direktør P. O. Eden. 

8A8 starter 16/1 en natrute Kbh-Tir
strup-Alborg-Tirstrnp-Kbh. med afgang 0045 
med post, avit:ier og paRsagerer i begrænset 
omfang, ank Ålborg 0215. Den returnerer 
0725, fra Tirstrup 0810, ank. Kbh. 0855, 
hvorved jyske passngerer får bedre tilslut
ningsforhold ud i Europa. 

* 
Ny Beron til Falek 

Den 26. sept. blev Falcks ældste Dove, 
OY-FAL, fløjet til Portsmouth og overdraget 
til Hants & Sussex Aviution Ltd., som del
vis betaling for en Heron, OY-ADF, der an
kom til Kastrup den 28. sept. OY-ADF blev 
bygget i 1050 som VR-NCC til West African 
Airways og senere solgt som I-AOBI til det 
italienske selskab Ita,;a, der igen solgte den 
i fjor til Handley-Page som udbetaling på en 
Herald. OY-FAL er nu indregistreret 
G-ASDD. 

KZ III købes 

FABRIKKEN PENDA 
BIRKERØD 

liJcinteæ 8uper-Emeraude har fået udstedt 
sit type-luftdygtighedsbevis. 

Republic F-105F er en tosædet udgave af 
Thunderchief med 79 cm længere krop. Be
væbningen er den samme som for F-105D. 
Leveringerne påbegyndes i juli 1963. 

Hunting Jet Provost er blevet antaget af 
Venezuela, der har bestilt 15. Den venezue
laenske udgave svarer til T. Mk. 4, men kan 
medføre bevæbning. 

Douglas A-4.liJ (tidligere A4D-5), den nye
ste version af Skyhawk, har en 33 cm læn
gere krop med ny radar, og ny motor, Pratt 
& Whitney J-52. Tidligere versioner havde 
Wright J-65. 

Den Douglas DO-8 med Starfighter radar 
næse, som Lockheed anvendte ved udviklin
gen af F -104, er blevet solgt til Ll'lftwaffe, 
der vil benytte den ved uddannelsen af pilo
ter til F-104G. 

Morane-8a11lnier Paris II anvendes nu af 
den hollandske skole for trafikflyvere, der 
har købt syv. 

Boeing jetlinere havde den 26.10. været i 
rutedrift i fire Ar og transporteret over 30 
mill. passagerer. På en enkelt dag i oktober 
foretog de 769 flyvninger med 48.361 passa
gerer. Der er hidtil leveret 317 fly af 470 
bestilte. 

Flyvnlngens ForsikrInger - Alle ForsikrInger 

A. JESSEN & CO.s Eftf. 
Assurandører 

N. Thomsen Otto Thomsen 

VESTER PORT 

Minerva 1112 

FLYVEMASKINER 

REDNINGSUDSTYR 

INSTRUMENTER 

G. Q. FALDSKÆRME 

LUFTFOTOGRAFIAPPARATER 

FL YVEMASKINELÆRRED 

HELIKOPTERE 

K. L.G. TÆNDRØR 

ILTAPPARATER 

ALFRED RAFFEL A/s - KØBENHAVN V 
VODROFFSVEJ 46 • 35 23 43 
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-*-KONGELIG DANSK 11.EROKLUB 
(DET KGL. DANSKE AERDNAUTISKE SELSKAB) 

Dag Hammarskjolds AllE 40, København 0. 
Telefoner: ØBro 29 og (ang. model- og 
svæveflyvning) ØBro 249. 
Postkonto: 256.80. 
Telegrarruidresse: AEroclub. 
Kontor og bibliotek er åben mandag til fredag 
fra kl. 9-16. 
Formand: Landsretssagfører B. Moltke-Leth. 

JIIOTORFLYVERADET 
Formand: Dr. techn. Per V. Briiel. 

SV ÆVEFLYVERADET 
Formand: Ingeniør Kaj V. Pedersen. 

MODELFLYVERADET 
Formand: Bankass. Ole Meyer Larsen. 

DANSKE FLYVERE 
Formand: Generalløjtnant H. Pagh. 
Generalsekretær: Direktør August Jensen. 
Dansk Pool for Luftfartforsikring, 
Østergade 24, tlf. Mlnerva 1841. 

Andespil og pokaluddeling 
torsdag den 6. december 

Aeroklubbens traditionelle andespil 
finder sted torsdag den 6. december 1962 
kl, 1945 I Borgernes Hus, Rosenborggade 
1, København K. 

Der er adgang for aeroklubbens med
lemmer af alle kategorier med ledsagere, 
og der bliver en dejlig samling præmier 
at vinde. 

Inden andespillet er der pokaluddeling 
m. m. af interesse for såvel motorflyvere 
som svæve- og mo·~elflyvere, så vi reg
ner me·l fuldt hus som sædvanlig. 

Midt i andespillet bliver der en kaffe
pause, og KDA har igen fornøjelsen at 
byde damerne på gratis kaffe. 

Mødeaftenen i november 
Der var mødt mange faldskærmsinteresse

rede op til KDA's mødeaften den 7. novem
ber og også mange alment flyveinteresserede, 
der ikke blot fik den smukke Piper-film 
,.Wings to Alaska" at se, men som ekstra
nummer den splinterny Farnborongh-film 
,.\Vings to the Future". Det var måske den 
bedste Farnborough-film, vi endnu har set, 
ikke blot med årets mange nye epokegørende 
typer, men også med pragtfulde far,·eopta
gelser af imponerende formationsflyvning. 
Brugen af kameraer med meget lang brænd
vidde trækker måske starterne unaturligt 
sammen, men virkningen af f. eks. Lightning
formationens start er fantastisk! 

Aftenens hovedpunkt var grosserer Kurt 
H oldts livlige og oplysende redegørelse for 
faldskærmssporten, ledsaget af en engelsk 
rekrutteringsfilm "Challenge" og en ameri
kansk instruktionsfilm "Twist", der supple
rede foredraget på udmærket måde· og var 
medvirkende til, at så mange meldte sig som 
interesserede i oprettelse af en klub ved kaffe
bordene bagefter. 

Nye personlige medlemmer: 
Jørgen Brydensholt. 
Peter Bohnstedt-Petersen. 
Jørn Hansen. 

Runde fødselsdage: 
Grosserer Chrfatian Fahmer, Frederiks

berg Alle 6, V., 50 år den 17. december. 
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Nye bøger i biblioteket: 
Richard H. Johnson-William S. Ivans: 

American Soaring llandbook. 

W. T. Gunston : Flight H andbook. 

Modelflyvenyt 1950-61. 

Soaring 1957-1960. 

Flyvehistorisk sektion 
afholder sit næste møde onsdag den 5. de
cember kl. 1945 i Hjemstavnslokalerne, Lin
nesgade 25. Der vil bl. a. blive vist en 
amatørfilm fra Flyvevåbnets jubilæums
parade i sommer, ligesom man vil lave en 
flykendingskonkurrence med historiske fly
typer. 

Sektionens filmmøde den 13. november 
var desværre ikke så velbesøgt som man 
kunne have ventet, når der mødte 25 til 
generalforsamlingen, men man kan roligt 
sige, at de, der udeblev, gik glip af tre usæd
vanligt interessante film. Størst interesse 
vakte den tyske film om transportfly, hvor 
man havde lejlighed til at se så sjældne ty
per som den seksmotorede Me 262 Gigant 
og Arado Ar 234. 

Klip toppen af skatten 
- mens tid er! 

Som omtalt i sidste nummer kan man -
ud over andre typer af skattemæssige fra
drag - t1·ække gaver til godkendte forenin
ger, herunder KDA, fra, når man skal igang 
med selvangivelsen i næste måned. 

Gaven skal imidlertid være givet inden 
clrets udgang, og man kan fradrage alt ud
oYer de første 100 kr. (til og med 1000 kr. 
fradrag). 

Gaven kan gives generelt eller til bestem
te formål som f. eks. svæveflyvecentret, link
træneren (der mangler en VOR-installation), 
boligfondet, modelflyvefondet, til et museum, 
til start af en faldskærmsafdeling o. s. v. 

Ved regnskabets dag i næste måned vil 
de fleste kunne konstatere en indtægtsstig
ning i 1902 - med påfølgende følelig skatte
stigning næste år, dersom man ikke ved 
hjælp af de mange fradragsmuligheder får 
reduceret sin skattepligtige indkomst. Tænk 
på det allerede nu - når selvangivehlen skal 
skrives, er det for sent i denne omgang. 

Julegaveideer 
KDA-jakkemærke i guldbroderi. . kr. 55,00 
Radiotelefoni for Flyvere .•.... kr. 17,50 
Svæveflyvehåndbogen, ib. • • • • • • . kr. 32,00 
Svæveflyvehåndbogen, hft. . ..... kr. 27,00 
Air Touring Guide, Tyskland . . . • kr. 46,00 

KALENDER 

6/12 Andespil i KDA. 
8/12 Julemiddag i Sportsflyveklubben. 

11/12 Andespil i Danske Flyvere. 

Svæveflyvning 
1-2/12 Klublederkursus (København). 

Modelflyvning 
31/12 Arsrekordåret slutter. 

FA I• kongressen i Athen 
Ved FAI's årlige generalkonference, der 

afholdtes i Athen fra 26/9 til 1/10, optog 
planerne for det nye International Bureau 
for General Aviation en stor del af tiden. 
Forarbejdet blev godkendt, og selv om den 
fremtidige finansiering ikke er fastlagt, blev 
det nødvendige beløb for 1963 skaffet ved 
tilsagn om bidrag fra de forskellige aeroklub• 
her. 

Ikke blot europæiske lande, men også både 
Nord- og Sydamerika og lande i det l\Iel
lemste Østen gav tilsagn om bidrag. Selv 
østlandene, der tidligere var skeptiske, syntes 
nu mere positive. (IillA's hovedbestyrelse 
har tidligere vedtaget at yde et symbolijk 
bidrag på 1.000 Francs). 

FAI har planer om at medvirke i en 
filmsfestival for flyvefilms samt i en inter
national stilekonkurrence. 

I stedet for franskmanden J. Allez, der 
har været præsident de sidste to år, valgtes 
den schweiziske dr. M11ri til præsident, mens 
M. Obregon, Colombia, blev første vicepræ
sident og dermed kandidat til præsidentpo
sten om to år. Generalkonferencen i 1963 
holdtes i l\Iexico. 

FAI's guldmedalje blev tildelt den engel
ske flykonstruktør Geoffrey de Havilland, 
mens Lilienthal-medaljen blev tildelt svæve
flyvekomiteens mangeårige præsident, ,,Pi
rat'' Gehriger. 

Danske diamanter 
Da det efterhånden kan knibe med at have 

overblik over danske indehavere af diamanter 
til guld-diplom, bringer vi her en foreløbig 
liste og beder eventuelle, der skulle være 
blevet glemt, om at melde sig : 
500 km fri distance 
1. Harald "\V. Jensen, Århus 1958 
2. Niels Sejstrup, Alborg • • . . . • . . 1962 

8000 m højdevinding 
1. Åge Dyhr Thomsen, Midtjydsk . . 1059 
2. Leif C. Andersen, Horsens . . . . l!J61 

800 km målflyvning 
1. K. A. Rasmussen, PFG . . • . . . . . 1950 
2. Åge D;rhr Thomsen, Midtjydsk . . 1953 
3. Aksel Feddersen, PFG . . . . . . . . 1956 
4. Harald W. Jensen, Århus • • . . . . 1956 
5, Jørgen Friis, Karup •........... 1957 
6. l\I. Buch Petersen, Aviator ••.. 1958 
7. Ole Didriksen, Aviator ......•• 1960 
8. Niels Sejstrup, Ålborg . . . . . . . . . • 1960 
9. Ib Braes, Aviaror ...........•.. 1960 

10. Svend Westergård, Aviator .... 1961 
11. Vagn P. Jensen, Ålborg . . ...... 1961 
12. Henning Kjærgård Hansen, A via. 1962 
13. P. V. Franzen, Aviator .......• 1962 
14. Bent Skovgård Sørensen, Vestj ... 19fl!! 
15. Villy Christensen, Midtjydsk . • . . 1062 

Som man ser, har kun Cowboy og Dyhr to 
diamanter, og æren af at være den første 
dansker med alle tre diamanter står stadig 
åben for såvel ovennævnte som enhver anden, 
der har lyst ! 

REDAKTION 
Kongelig Dansk Aeroklub, Dag Hammarskjolds 
AllE 40, København 0. - Tlf. ØBro 29 og 2¼9. 
Ansvarh. redaktør: Kaptajn John Foltmann. 
Væmedamsvej 4 A. Kbh. V. - Tlf. EVa 1295. 
Redaktionssekretær Ing. Per Weishaupt. 
Redaktionen .al et nummer slutter den 10. i fore
glende mlned. 
Eftertryk kun tilladt med kildeangivelse. 

EKSPEDITION 
E\'vind Christensen, v"terbrogade 60. Kbh. V, 
T L Central 13,404, - Postkonto 238.24. 
Abonnementspris: 15 kr. lrlig. 
Rubrikannoncer: 1.20 øre pr. mm. 
Sidste indleveringsdato for annoncer: den 10. 
All• henvendelser ang. adresseændringer rettes til 
ekspeditionen. 
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JORDEN RUNDT 

Det er ikke nær så usandsynligt, som det lyder. 

11 906 nåede man op på 41,3 km/t ... i 1960 

På 2-090 km/t ••• og nu planlægger man jetli· 

r hed ners, der kan flyve 3,5 gange lydens has 1g · 

ff 'kken ver dag gøres fremskridt inden for tekni 

llled og større nye fly og nye motorer med nye 
kra t· 1 t intim! v 11 brændstoffer og.smøremidler. e 
sa . . fSSO 

rnarbeJde mellem teknik og forskning er 
IJled ·1 mor· 

til i dag at skabe olieprodukterne 11 

lendagens jetfly. 

PÅ STIMER 

AVIATION PRODUCTS 

EJVtHD CHRlSTENSEH. IØIENHAVH V. 




