.

.

.- ltfd i��, � æd -?�.¼.,e /b�
��#�,�<X.� 4t7LLwM ?C/ZM/7��

i ./9 '-12. ,

- � r)y;

"'

DANSK FLYVNINGS HISTORIE.

DANSK FLYVNINGS
HISTORIE
:-j

UDGIVET AF

DET KGL. DANSKE AERONAUTISKE
SELSKAB

KØBENHAVN
FH.. AUGUST BANGS FORLAG • EJVIND CHRISTENSEN

1936

FORORD
Det Kgl. Danske Aeronautiske Selskab kunde i Januar 1934 fejre 25 Aars
dagen for sin Stiftelse, og der var i denne Anledning lagt Planer for Udgivel
sen af en Bog, der kunde give en samlet Fremstilling af Flyvningens Historie
i Danmark.
Imidlertid bevirkede forskellige Vanskeligheder bl. a. af økonomisk Art,
at Tanken ikke kunde virkeliggøres. Derimod blev Jubilæet manifesteret
ved, at Selskabet tog Initiativet til at af holde en international Luftfarts
udstilling i København, som fik et meget vellykket Forløb. Alligevel kunde
man ikke skrinlægge Ideen om at udgive et Værk, der til Gavn baade for
Nutiden og Fremtiden kunde belyse de Vilkaar, under hvilke Flyvningen
paabegyndtes og udvikledes her i Landet.
Med udmærket Støtte fra en Række militære og civile Sagkyndige, der
beredvilligt paatog sig at give en Fremstilling af de Emner, der faldt indenfor
deres særlige Omraader, er det lykkedes at udsende nærværende Bog, som
i Hovedtrækkene omfatter Dansk Flyvnings Historie indtil 1936.
Idet Bestyrelsen bringer hver enkelt Bidragyder sin varmeste Tak og hertil
føjer en særlig Tak til Ingeniør M. P. Eskildsen, der paa vor Opfordring
paatog sig Bogens Redaktion, samt til Forlaget, som har imødekommet
vore Ønsker med Hensyn til Omfang og Udstyr, er det Bestyrelsens Haab,
at Værket maa opfylde det dobbelte Formaal: paa engang at give værdifulde
faktiske Oplysninger om den civile og militære Flyvning i Danmark indtil
Nutiden, og samtidig styrke den almindelige Interesse for Flyvningen og
dens Fremtidsmuligheder.
Hertil knyttes det Ønske, at Bogen ogsaa maa blive et Vidnesbyrd om
den Indsats, der gennem Aarene er øvet af Det Kgl. Danske Aeronautiske
Selskab og underbygge Forvisningen om, at Selskabet ogsaa i Fremtiden vil
være i Stand til at optage Løsningen af betydningsfulde Opgaver til Gavn
far dansk Flyvning.
Bestyrelsen for

DET KGL. DANSKE AERONAUTlSKE SELSKAB.

I
BALLONSPORT
FØR VERDENSKRIGEN
G. Krebs

Allerede samme Aar som Brødrene Montgolfier i Frankrig havde opsendt
deres første Ballon, overraskedes Københavnerne en Dag ved at se en mærke
lig Genstand svæve over Byen. Det var en lille Varmluftballon paa 23 Ku
bikfod, der var fremstillet og opsendt af Apotheker Mullenstedt fra, Apo
thekets Gaard paa Østergade (Svaneapotheket). Begivenheden fandt Sted
den 27. December 1783, og det' var første Gang et Luftfartøj gik til Vejrs
herhjemme.
En virkelig Ballonfart, hvor et Menneske vovede sig op i Lufthavet, fik
Københavnerne først at se adskillige Aar senere. Det var Professor Robert
sen fra Moskva, der med en Privatballon foretog en Opstigning fra Rosen
borg Eksercerplads den I. Oktober 1806. I den mellemliggende Tid havde
vore egne Landsmænd, kongelig Skuespiller Urberg og Kobbersmedemester
Carl Friderich Kjerstrup eksperimenteret med Varmluftballoner, men det
var blevet ved Forsøgene og nogle Opstigninger med mindre Balloner.
Lørdag den 23. April 1811 fik Danmark sin første Ballonfører, eller Luft
skipper, som det kaldtes dengang, idet Studiosus Johan Peter Colding fore
tog en Opstigning med en Varmluftballon fra sin Broders Ejendom paa an
den Blegdam tæt udenfor Nørreport. Ballonen var 59 Fod høj og 40 Fod i Dia
meter, og efter en Times Ophold i Luften landede han ved Brønshøj Bakke.
Allerede paa dette Tidspunkt var Colding en kendt Aeronaut, der i flere
Aar havde beskæftiget sig med Ballonforsøg og for sine Fortjenester var
blevet udnævnt til Dannebrogsmand ved Ridderordenshøjtideligheden paa
Rosenborg den 28.Juni 1809. Colding var bl.a. den første i Danmark, der
forsøgte at transportere Post ad Luftvejen, idet han i 1808 fik Tilladelse til
at etablere en Luftposttje�este med Ballon over Store Bælt. Det blev mest
ved Forsøgene, men heldig var han dog i Vinteren 1808-1809, da det
lykkedes ham at sende et Brev ad Luftvejen over Øresund.
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Colding foretog selv fire Ballonopstigninger. Den sidste fandt Sted i 1814
i Flensborg, og derefter gik der 36 Aar, inden man atter saa noget til en
Ballon herhjemme. Tivolis Direktion havde engageret den italienske Luft
skipper Joseph Tardini fra Modena, og den første Opstigning fandt Sted
den 15. August 1851. Den italienske Luftskipper endte sine Dage her i
Landet. Søndag den 14. September var han startet fra Tivoli med en kvin
delig Passager og sin lille Søn om Bord. Ude over Kalvebodstrand begyndte
Ballonen at dale, og da han ret hurtigt havde opbrugt sin Ballast, og Bal
lonen mistænkeligt nærmede sig Vandet, besluttede han at ofre sig selv for
at redde de to Passagerer. Da Gondolen slog mod Vandet, sprang han ud,
hvorefter den hævede sig en Smule og naaede ud over grundet Vand, inde_n
Gondolen atter tog Vandoverfladen. Baade Kvinden og Barnet blev reddet,
hvorimod Tardini selv led Druknedøden. Hans Lig blev fundet Dagen efter,
og under stor Deltagelse blev han begravet paa katolsk Kirkegaard i Kø
benhavn.
Tardinis Ballon, der blev fundet i Mecklenborg, blev sendt tilbage til
København, hvor den af Skifteretten solgtes til Danskeren Moyel for en
Sum af 1085 Rigsdaler. Nogen Tid senere skiftede den Ejermand, og det
var bl. a. med denne Ballon, at Svenskeren Granberg g jorde sit Navn udøde
ligt i danske Folkemunde. Ikke paa Grund af en vældig Ballonfart, men
fordi han under Opstigningen fra Christiansborg Slotsplads Søndag den
26. Juli r 85 7 ikke naaede højere end til Hofteatrets Tagrende. Han star
tede med en halvfyldt Ballon, og kun ved at ofre al Ballasten fik han den
til at hæve sig saa meget, at den kom i Højde med Hofteatrets Tag, hvor
den stødte mod en af Kvistene. Granberg selv reddede sig ind gennem
Taget ved at bryde nogle Tagsten itu, medens Ballonen fortsatte paa egen
Haand. Det eneste, Københavnerne fik ud af Forestillingen, var de hevin
gede Ord: ,,Den revnede, Granberg" og "Den gaar ikke, Granberg".
Det vilde være fristende nærmere at omtale alle de mange Ballonfarter og
Opstigninger, der fandt Sted indtil Aarene omkring Aarhundredskiftet, men
Pladsen tillader det ikke. Baade fremmede og egne Ballonsportsfolk var i
Virksomhed; Tivoli førte an som Arrangør af Ballonopstigninger; under U cl
stillingen i 1888 fik en Mængde Mennesker Luftdaaben som Passager i den
72.000 Kubikfod store Lænkeballon "Montebello", og ved samme Lejlig
hed kom Lauritz Johansen i Forbindelse med dansk Ballonsport. Den 24.
August 1890 debuterede han som Ballonfører, og i mange Aar var det Luft
skipper Johansen, som han k_aldtes, der prægede Ballonsporten herhjemme.
Inden han lagde op, havde han ialt foretaget 11 7 Opstigninger.
8

Da Aeronautisk Selskab i rgog traadte ud i Livet, var Flyvemaskinen
endnu paa det rent eksperimenterende Standpunkt, medens Friballonen i
alt væsentligt var ,,færdig", standardiseret i Typer og Klasser, og efter Op
findelse af "Sprængklappen", der muliggjorde ganske ufarlige Landinger,
var den klar til at tages i Brug ikke alene af Vovehalse og dumdristige, men
af ganske almindelige Mennesker, der i denne Sport kun søgte Glæden over

Ballonen "Danmark"s første Start den

9.

.Juli

1909

Kl.

20,00.

Naturens Skønhed og Æventyret i den stille Gliden frem i Lufthavet mod
f jerne og ukendte Maal.
Det laa da nær, at Aeronautisk Selskab som et af sine første Maal satte
sig Erhvervelsen af en Friballon, og det lykkedes ogsaa allerede i Sommeren
rgog at starte den første Friballonfart under Selskabets Flag, selv om Bal
lonen endnu ikke var i Selskabets Eje. Et gunstigt Tilfælde vilde, at den
nye Galopbane i Ordrup Mose netop paa dette Tidspunkt var blevet fær
dig til at tages i Brug, og Ritmester Clauson-Kaas, som med uhyre Energi
havde gennemført dette Anlæg, ønskede straks fra første Færd at placere den
i Københavnernes Bevidsthed som Stedet, hvor der foregik noget. Han købte
baade en Flyvemaskine og en Ballon, byggede Hangar til den første og fik
en Gasledning fra Gasbeholderen i Klampen_borg ned til Banen til den sid
ste, og gennem en Overenskomst mellem Aeronautisk Selskab og Vædde
løbsbanen stillede han Ballonen og Gasledningen til Selskabets Raadighed.
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Ballonen var en fransk Percal-Ballon med et Indhold paa 1200 m3, og den
fik Navnet "Danmark".
Førerspørgsmaalet løstes, idet Ingeniør Krebs, som var en omend ikke
meget erfaren saa dog saare interesseret Ballonmand, med Glæde tog mod
Selskabets Tilbud om for ham at bekoste de to Opstigninger i Tyskland,
som han endnu manglede i at opnaa Førercertifikat.
Da Ingeniøren vendte hjem med Certifikatet, var Ballonen netop ogsaa
ankommet, og den 9. Juli 1909 Kl. 8° om Aftenen gik "Danmark" ført
af Ingeniøren og med Premierløjtnant, Grev Frederik Moltke som Passager
og med et stort Antal af Selskabets Medlemmer som begejstrede Tilskuere
for første Gang op i sit rette Element. Københavnerne, som kun kendte
Ballonopstigninger fra Tivoli, der endte i Brønshøj, paa Amager eller, naar
det gik langt, paa Vestkysten af Skaane, blev ikke lidt forbløffede, da det
næste Dag rygtedes, at "Danmark" efter 81/ 3 Times Forløb var landet i
Provinsen Posen efter en Rejse paa 430 km, hvoraf 235 km gik over Øster
søen. Da den anden Opstigning, den 18. Juli, med de samme to Mænd om
Bord efter 7 Timer 54 Min.'s Sejlads i den lyse Sommernat endte lige ved
den russiske Grænse Nord for Memel (545 km, hvoraf 415 km over Vand), .
var Successen fastslaaet, og man forstod, at der var god Sport i dette.
Disse to Rejser af saa anselig Længde og med saa lange Strækninger over
Havet med en lille Ballon (næstmindste Sportstype) vakte ikke alene i Dan
mark, men ogsaa i balloninteresserede og ballonkyndige Kredse i andre
Lande betydelig Opsigt, og det turde være paa sin Plads at gaa lidt nærmere
ind paa Aarsagerne til de opnaaede Resultater, fordi dette ogsaa vil kaste
Lys over de tekniske, geografiske og meteorologiske Betingelser for Ballon
sport i Danmark.
Fra et hvilketsomhelst Startsted her i Landet vil der kun være kort Vej
til Kystlinien, og selvfølgelig maa ingen ansvarsbevidst Ballonfører gaa ud
over Havet, naar der ikke er en til Vished grænsende Sandsynlighed for,
at Rejsen kan fortsættes ikke alene til den modsatte Kystlinie, men der maa
ogsaa være en rimelig Ballastreserve til Imødegaaelse af uforudsete og ufor
udseelige Vanskeligheder.
Den første Betingelse for en sund Bedømmelse af Chancen er da, at Fø
reren nøje kender den foreliggende meteorologiske Situation og ved, hvor
ledes de barometriske Maxima og Minima ligger i Startøjeblikket, og hvor
ledes de har bevæget sig_ i de forudgaaende Timer. Man kan dog ikke for
lange, at Føreren selv skal være meteorologisk Videnskabsmand, men denne
Mangel er altid blevet udlignet ved den overordentlig store Interesse og
0
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Imødekommenhed, vort Meteorologiske Institut til enhver Tid har vist
Ballonopstigningerne. Omtrent den sidste "jordiske" Handling, en Ballon
fører har at foretage sig før Starten, er en Opringning til Institutet for der
at modtage de allernyeste :tvleddelelser om Situationen, Meddelelser som
de lærde Herrer altid saa redebont stillede sammen for den særlige fore
liggende Opgave.
Dansk Ballonsport skylder Meteorologisk Institut megen Tak.
Kendskabet til Vindstrømningerne er dog ikke tilstrækkeligt Grundlag
for den ansvarsfulde Beslutning om at føre Ballonen med samt dens Passa
gerer ud over Havet, der maa ogsaa herske Tryghed overfor Problemet:
Vil den forhaandenværende Ballastmængde - og den var med den lille
Ballon "Danmark" saare beskeden - slaa til? Og med dette Problem som
Udgangspunkt stilles den anden Betingelse: Start om Aftenen efter Sol
nedgang. Ballastforbruget er langtfra proportionalt med Rejsens Varighed,
men afhænger i høj Grad af andre Forhold og ganske særligt af Temperatur
forholdene undervejs. Om Dagen vil det i Almindelighed ikke. kunne und
gaas, at Ballonen ved vekslende Solbestraaling snart bliver opvarmet, snart
af kølet, hvilket medfører stadige Højdeændringer med tilsvarende Forbrug
af det kostbare Sand, selve Ballonsportens nervus rerum. Paa Sommerdage
ligger disse Forhold saa ugunstigt, at det vilde være ugørligt at gaa ud over
længere Vandstrækninger, medens Risikoen om Vinteren er betydelig min
dre, men om Natten, naar Solen, ,,den gamle Urostifter", er borte, vil man
i Almindelighed kunne regne med ret konstante Temperaturer, og i Særde
leshed er dette netop Tilfældet ude over Havet, hvor man er fri for de ver
tikale Luftstrømninger, der over Land hidrører fra Terrænets stærkt veks
lende Opvarmning.
Rigtigheden af det her anførte bevises til Fulde af den Omstændighed,
at alle de Ballonopstigninger, der er foretaget fra Danmark, og som har
givet anselige Resultater, er paabegyndt om Aftenen, medens Opstignin
gerne med Start i Dagtimerne kun har opnaaet beskedne Time- eller Kilo
metertal.
Den eneste Undtagelse dannes af Ballonen "Pommern"s Færd den r6.-r7.
Oktober rgro, idet denne Ballon trods en Start Kl. r5° dog naaede at
blive 24'/4 Time i Luften og tilbagelægge 4ro km (København-Kattegat
Nørrejylland-Skagera,.k-Norge) med Landing ved Randsf jorden 85 km
N. N. V. for Oslo, men "J:>ommern" havde ogsaa et Gasvolumen paa 2.200
m3, som tillod den at medtage 900 kg Ballast.
Den Interesse, de to første Opstigningers gode Resultater havde vakt,
0
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var sikkert af væsentlig Betydning for Ballonsporten herhjemme. Den tredie
Opstigning fandt Sted fra Aarhus med Ingeniør Krebs som Fører og to
Passagerer, Redaktør Welling-Nielsen og Baron Løvenskjold, men maatte
allerede af brydes efter r 1 / 2 Times Forløb ved Æbeltoft. Derimod fik den
f jerde Opstigning med samme Fører, men uden Passagerer, med Start Kl.
8° fra Aarhus et meget tilfredsstil
lende Forløb. Ved Starten herskede
omtrent Vindstille, men i en Højde
af ca. 700 m blæste en stiv Sydvest,
som i Løbet af 93/ 4 Timer førte Bal
lonen over Kattegat og med en Gen
nemsnitshastighed paa 63 km pr. Time
videre over Sverige til Upsala, hvor
Landingen fandt Sted Kl. 5,z om
1forgenen. Rejselængden var 6rokm.
I Løbet af Natten var ogsaa de la
vere Luftlag kommet i stærkBevægelse,
og Landingen blev overordentlig be
sværlig, idet Sprængklappen, som var
baade klæbet og syet, begge Dele
aabenbart altfor solidt, ikke kunde
løsnes, og Resultatet blev, at Ballon
hylsteret led saa alvorlig Skade, at
der var henimod 50 m Flænger at
sy sammen efter Hjemkomsten.
Ballonkonkurrence fra Ziirich den 1. Oktober
Denne Reparation maatte fore1909. Øverst Ballonen "Danmark".
tages i største Hast, for at den lap
pede Ballon kunde ekspederes til Zi.irich, hvor der i Forbindelse med Gordon
Bennett-Ballonkampen skulde finde nogle store Ballonkonkurrencer Sted,
bl. a. en Længdefart den r. Oktober, hvortil Aeronautisk Selskab havde
anmeldt Deltagelse med Ingeniør Krebs som Fører af "Danmark". Det lyk- •
kedes dog at faa Ballonen startklar, men paa Grund af dens daarlige Til
stand, bl. a. megen Utæthed, bestemte Føreren sig til at starte som ene
Mand i Kurven, medens alle Konkurrenterne havde en Ledsager med.
Vejret var turistmæssigt set herligt, men fra et ballonsportsmæssigt Syns
punkt elendigt med svage Vinde, der i forskellige Luftlag løb hele Kom
passet rundt. Det sportslige Resultat af den stort anlagte Konkurrence kunde
under disse Forhold ikke blive meget tilfredsstillende, og det maa tilskrives
0
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en god Portion Held, at det lykkedes den danske Fører at hjemføre en 2den
Præmie i sin Klasse, bestaaende af en prægtig Sølvpokal og 600 Frcs. til
delvis Dækning af Omkostningerne. Landingen fandt Sted mellem St. Gal
len og Bodensøen efter 6 1/2 Times stille Gliden frem gennem Luften med
den herligste Udsigt til Centralalperne mod Syd og med det pittoreske Bil
lede af 26 andre gule og sølvhvide Balloner rundt omkring.
For at fremme Interessen for Sporten besluttede nu Aeronautisk Selskab
at foranstalte en Ballonkonkurrence, som kunde smykke sig med Adjek
tivet "international". Formatet var dog saa beskedent som vel tænkeligt,
idet kun Referendar Sticker �ra Berlin, Sejrherren fra den førnævnte Vædde
kamp i Zurich, med Ballon "Harburg" og Ingeniør Krebs med "Danmark"
skulde deltage. Begivenheden skulde finde Sted den 28. November fra Ti
voli, som godhedsfuldt var stillet til Raadighed; Dagbladet "Politiken"
overtog den økonomiske Risiko, og et eventuelt Overskud skulde gaa til vel
gørende Formaal. Mandlige og kvindelige Medlemmer af Studenterfor
eningen fungerede som frivilligt Hjælpemandskab, en særdeles repræsentativ
Dommerkomite var dannet, kort sagt: Alt var lagt op til en stor Succes.
Dagen oprandt med et forfærdeligt Vejr; Tøsne, Kulde og bundløst Ælte
g jorde Opholdet i "Tivoli'' til en saare ubehagelig Oplevelse og allermest
for de mange frivillige Hjælpere, der i 6-7 Timer maatte bakse med de
tunge, vandfyldte Ballonhylstre og Tovværket, og 6.000 Tilskuere trodsede
Vejr og Føre for at se de to smaa Balloner starte.
De vanskelige Forhold g jorde, at Fyldningen af de to Hylstre ikke kunde
tilendebringes samtidig, og Kl. 43° Eftm, maatte derfor Referendar Sticker
med Premierløjtnant Ullidtz som Passager gaa til Vejrs med "Harburg",
medens Ingeniør Krebs med Premierløjtnant Ramm som Passager først
kom af Sted Kl. 6° 0, efter at Falcks Redningskorps havde etableret en Nød
belysning med Projektører fra Nimbs Terrasse.
"Harburg" kolliderede til Publikums Forfærdelse med nogle Trætoppe
i Tivoli, men kom hurtigt klar uden at have lidt Fortræd og forsvandt i
Mørket, medens "Danmark" r 1/2 Time senere kom pænt op, men til Gen
gæld tog Vej lige mod Raadhustaarnet. Føreren maatte for at undgaa en
Kollision kaste en Trediedel af den medbragte Ballast over Bord, ,,Dan
mark" passerede Spiret i faa Meters Afstand og forsvandt kort efter i de
meget lavtgaaende Skyer med Retning mod Nordøst. Efter en Times lang
som Flugt ud over Sundet .løjede Vinden yderligere af og drejede dertil i
Syd, saaledes at Rejsen gik paa langs ad Sundet i Stedet for tværs over. Da
tilmed nogle stærke Snebyger tyngede Ballonen ned, var Ballasten ( deri

indbefattet Instrumenter og alt, hvad løsnes kunde, Overfrakker o. s. v.)
hurtigt opbrugt, og efter 1 1 /2 Times Ophold i Luften styrtede "Danmark",
under ret dramatiske Former, i Vandet. Det lykkedes imidlertid Føreren
og hans Passager at komme klar af Tovværk og Hylster og dog at holde sig
fast ved den havarerede Ballon, som halvanden Time senere drev i Land
paa Sydkysten af Hven. Efter at være befriet for Passagerernes Vægt for
svandt Ballonen igen i Snetykningen, uden at det var muligt at hindre det,
men denne Rejse kan ikke have varet mere end 10-15 Minutter, hvilket
kunde ses af, at svenske Fiskere Dagen efter fandt Hylsteret drivende i Far
vandet mellem Hven og Skaane.
Passagererne fandt frem til en Bondegaard, hvor de blev modtaget med
stor Gæstfrihed, og erfarede næste Morgen, at "Harburg" efter 1 Time og
5 Min. ogsaa var landet paa Hven, nemlig paa Øens nordlige Kyst.
Denne første "internationale Ballonkonkurrence" i Danmark fik saaledes
et dramatisk og begivenhedsrigt, men ikke sportsmæssigt tilfredsstillende
Forløb. Dr. Sticker udtalte dog, at det beskedne Sølvbæger, der var Sejrens
Pris, paa Grund af de foreliggende Omstændigheder var ham værdifoldere
end alle de mange og store Præmier, hans Ballonkarriere ellers havde ind
bragt ham.
Dr. Sticker, som iøvrigt senere blev Æresmedlem i Selskabet, fandt Døden
i Verdenskrigens Begyndelse som Fører af et Zeppelin-Luftskib, der for
ulykkede - formentlig ved et Lynnedslag - under en Øvelsesflyvning mel
lem Cuxhafen og Helgoland. Han havde været Aeronautisk Selskab og
dansk Ballonsport en god Mand.
Der indtraadte nu en Pause i Rækken af Opstigningerne, idet først den
8. Maj 1910 Ritmester, Grev Frederik Moltke, som i Mellemtiden ved et
Antal Opstigninger i Udlandet havde erhvervet sit Førercertifikat, startede
fra Væddeløbsbanen i Klampenborg med to Passagerer, Ingeniør Løven
skjold og den svenske Legationssekretær v. Heidenstam. Landingen fandt
Sted efter 1 Time 37 Min's. Sejlads 15 km Nord for Helsingborg.
IO Dage senere, den 18. Maj, steg "Danmark" atter til_Vejrs, denne Gang
fra Valby Gasværk. Samme Nat steg et meget betydeligt Antal Balloner op
rundt i alle Lande med det fælles Formaal at forsøge at konstatere, om en
Komet, der netop paa dette Tidspunkt skulde passere i meget betydelig
Nærhed af Jorden, ved sin Berøring med jordens Atmosfære efterlod sig
Spor (Luftarter, Støvpartikler e. a.) i denne. Ekspeditionen var fremgaaet
af et Samarbejde med Meteorologisk Institut, hvis Direktør, Kaptajn Ryder,
og Afdelingschef la Cour deltog, udstyret med store Vacuumkolber, Kvik14

sølvbarometre og meget andet. Ingeniør Krebs førte Ballonen, men det
viste sig hurtigt, at Formaalet ikke kunde naas, thi med den meget stærke
Vind vilde "Danmark" naa Vestkysten af Jylland, længe før Kometpassagen
skulde finde Sted. Under disse Forhold var der ingen Grund til at mod
arbejde den noget utætte Ballons Tilbøjelighed til at søge mod Jorden, og
Landingen fandt Sted efter en Times Forløb i Odsherred. Den blev i den
meget stærke Blæst noget "livlig", og af de mange Glasinstrumenter var
kun beskedne Rester i Behold.
Det bør dog tilføjes, at heller ikke de mange andre Opstigninger i denne
Nat med dens daarlige meteorologiske Betingelser havde positive Resul
tater, idet det ingen Steder var lykkedes at konstatere Efterladenskaber i
Atmosfæren efter Kometens Gennemgang.
Dette blev Ballonen "Danmark"s sidste Færd. Hylsteret var efterhaanden
blevet skørt og utæt, og en ny Fernisering, som kunde have raadet Bod
paa den sidste Mangel, vilde have g jort Hylsteret saa tungt, at det vilde
gaa for stærkt ud over den lille Ballons i Forvejen ringe Bæreevne.
Grev Moltke lejede derfor en tysk Gummiballon "Alfa" og foretog med
den følgende tre Opstigninger fra Klampenborg: den 13. August med Pre
mierløjtnant Hein som Passager; Landing ved Slagelse efter 7 Timer 15
Min. Den 2r. August med Premierløjtnant Ramm og Knud Clauson-Kaas
(r5 Aar gammel); Landing ved Vennberger i Sverige efter r Time ro Min.
og den 27. August med Premierløjtnant Brandt-Møller og Journalist Dreyer;
Landing ved Græsted efter 52 Min.
,,Alfa" blev nu sendt hjem, og Ballonsporten laa stille indtil den r6. Ok
tober, da man for første Gang fik virkelig store Balloner at se over Køben
havn, ,,Berlin" og "Clouth IV", begge af Gordon-Bennett-Formatet,
2.200 m3. Aeronautisk Selskab arrangerede nemlig en Ballonkonkurrence,
i hvilken Ingeniør Krebs og Grev Moltke skulde deltage, og lejede hertil
de to nævnte Balloner. Som Ledsagere eller rettere Hjælpere deltog Fører
aspiranterne Premierløjtnant Ramm og Journalist Dreyer. Den tilbage
lagte Afstand, maalt i Luftlinie mellem Start- og Landingssted, skulde være
afgørende for Sejren, med den ene Begrænsning, at Afstande Nord for Ber
gensbanen ikke skulde medregnes, hvis Færden kom ind over Norge. Denne
Bestemmelse havde Dommerkomiteen truffet for ikke at friste Konkur
renterne til eventuelt at fortsætte op til Egne, hvorfra en Tilbagekomst
selv efter en god og sikker _Landing vilde være overordentlig vanskelig,
maaske endog umulig.
Starten fandt Sted fra "Tivoli" den r6. Oktober Kl. 15° 0, og Resultatet

blev, at "Clouth IV" med Grev Moltke som Fører landede Kl. 6 1 s næste
Morgen ved Løgstør efter i 15 Timer 18 Min. at have tilbagelagt 250 km,
medens "Berlin" med Ingeniør Krebs som Fører Kl. 3 1 0 om Natten Nord
vest for Hjørring gik ud over Kattegat mod den norske Kyst, som passere
des i en tidlig Morgentime. Efter 24 Timer 13 Min's. Forløb sattes "Ber
lin" blidt paa en Strandbred ved Randsfjorden, faa Minutters Gang fra
Bergensbanen, efter en Sejlads paa 545 km.
Som et Bevis paa de overordentligt gunstige meteorologiske Forhold,
der herskede under denne Færd, kan anføres, at den sidstnævnte Ballon
kun havde haft et Ballastforbrug paa ca. 240 kg af de medbragte 900 kg.
I Slutningen af Oktober Maaned 1910 ankom et nyt Ballonhylster, som
Aeronautisk Selskab havde bestilt til Afløsning for den gamle, veltjente,
men ogsaa helt opslidte Ballon "Danmark". Den nye Ballon "Danmark II",
som ogsaa var paa 1 .200 m3, fik sin Daabsfart allerede den 30. Oktober
under Ingeniør Krebs' Føring med Premierløjtnant Ullidtz og Ingeniør
Edwin Hansen som Ledsagere. I den svage Vind brugte Ballonen 3 Timer
52 Min. om at naa til Sorø, hvor den meget glatte Landing foregik.
Den 6. November steg Grev Moltke op med Grevinde Mimi Moltke og
Grevinde Fritze Ahlefeldt-Laurvigen samt Premierløjtnant Greve Erik
Ahlefeldt-Laurvigen som Passagerer og landede efter 23/ 4 Times Forløb ved
Frederiksværk. De to Damer fik saaledes Æren af at være de første danske
Kvinder, der deltog i en Luftsejlads.
Herefter fulgte en skandinavisk Ballonkonkurrence, til hvilken General
konsul Ludvigsen, Medlem af Aeronautisk Selskabs Bestyrelse, havde ud
sat en meget smuk Pokal, som skulde vindes 3 Gange eller i 2 paa
hinanden følgende Aar for at blive den vindende Forenings Ejendom.,
,,SvenskaAeronautiska Sallskapet" sendte til denne Kamp Ballonen "Andre"
paa r.500 m3 med Løjtnant G. v. Hofsteen som Fører og "Norsk Luftsej
ladsforening" Ballonen "Norge" paa r.200 m3 under Kaptajn 0. Sievert
sen, medens "Aeronautisk Selskab" var repræsenteret ved "Danmark II"
under Ingeniør Krebs.
Passagererne_ var i "Andre" Premierløjtnant Ullidtz, Løjtnant B. Møller
og Redaktør Gullberg, de to sidstnævnte fra Stockholm, i "Norge" Grev
Moltke samt Grosserer Stephanson fra Oslo og endelig i "Danmark II"
Marineløjtnant West og Ingeniør E. Hansen.
Konkurrencen var udskrevet til den 20. November som en "Maalfart",
i hvilken det gælder om at lande saa nær som muligt ved et før Starten af
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Dommerkomiteen angivet Punkt. Efter Resultaterne af nogle af Meteoro
logisk Institut foretagne Pilotballonopstigninger bestemte Dommerne med
Direktør Ryder i Spidsen, at en Korsvej ved Vester Vram i Østskaane
skulde være Maalet. ,,Norge" hjemførte Sejren ved at lande 12 1 /2 km Øst
for Korsvejen, medens "Danmark II" gik ned 17 km Vest derfor. ,,Andre"

Skandinavisk Ballonkonkurrence den 20. November 1910 fra Tivoli.
Fra venstre: Kaptajn Sievertsen, Løjtnant v. Hoffsteen og Ingeniør Krebs.

maatte desværre udgaa af Konkurrencen, fordi der ved Tilrigningen kon
stateredes en betydelig Lækage paa Sprængklappen nær ved Ventilen,
som umuliggjorde en Opstigning. ,,Andre" maatte først tømmes helt, re
pareres og tilrigges paany, hvorefter den startede hors de concours 4 Timer
efter de andre med Landing i Mørke og stærkt Snevejr ved. Klingstorp i
Skaane efter en Sejlads paa 70 km, som tilbagelagdes i 1 Time 15 Min.
Paa denne Tur erhvervede Premierløjtnant Ullidtz sig sit Førercertifikat,
det tredie i Rækken af danske Certifikater.
"Danmark II" kom atter i Luften den 4. December med Ingeniør Krebs
som Fører og Faorikant Brock, Direktør Seidelin og Fabrikant Jensen fra
Darup som Passagerer. Landingen skete ved Ramløse i Nærheden af Arre
sø, Afstanden var 41 km og Varigheden 32 Min., og Gennemsnitshastigheden
var altsaa 77 km/t.
Denne meget betydelige Hastighed ( over 2 1 m pr. Sekund) blev overtruffet
Dansk Flyvnings Historie. 2
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ved den næste Opstigning, Juledag rgro, hvor Ingeniør Krebs førte, med Fru
Price de Plane fra den kongelige Ballet og Journalist Dreyer som Ledsagere.
Den stærke Blæst gav Ballonen en Hastighed paa 8r km/t, og da de meteoro
logiske Forhold ikke tillod at fortsætte Færden ud over Østersøen, maatte
Landingen foretages efter ca. r 1/ 4 Times Rejse ved Marsvinsholm i Nær
heden af Ystad: Denne forløb i Betragtning af den store Hastighed meget
gunstigt, men paa Grund af en noget uforsigtig Opstilling i Landingsøje
blikket brækkede Føreren det venstre Ben, iøvrigt den eneste Personskade,
der er forekommet i dansk Ballonsport.
I Aaret rgrr foregik den første Opstigning den 29. Januar, paa hvilken
Dag Premierløjtnant Ullidtz gik til Vejrs med Premierløjtnanterne Laub
og Ramm i Gondolen. Med denne Rejse, som i r Time 36 Min. førte til
Vridsløse ved Næstved (75 km Distance), erhvervede Ramm sit Førercer
tifikat.
Allerede den 5. Februar startede "Danmark II" igen fra Klampenborg,
ført af Grev Moltke med Kaptajn Seidelin og Marineløjtnant West som
Passagerer. Med den gode 1 ordenvind _gik Ballonen ved Gedser udover
Østersøen, fortsatte over Mecklenburg, og der landedes efter 63/ 4 Timers
Forløb ved Stendal, ca. roo km Vest for Berlin. Distancen var 355 km.
Med Kaptajn Seidelin og Grev Sponneck om Bord foretog Grev Moltke
en ny Opstigning den 5. Marts og landede ro Timer senere ved Marsvins
holm i Nærheden af det Sted, hvor Ingeniør Krebs faa Maaneder i For
vejen havde haft sit Uheld.
Søndagen den rg. Marts steg Grev Moltke paany op med Kaptajn Seide
lin og Journalist Dreyer som Passagerer. 5 1 / 2 Time senere passeredes Aar
hus, og man landede efter ca. 8 Timers Sejlads ved Stationen Karup paa
Herning-Banen. Afstanden var 235 km, og Passagen over Kattegat var fore
gaaet i over 3.000 m's Højde.
14 Dage senere, den 2. April, gik Grev Moltke, hvem Københavnerviddet
paa Grund af hans energiske Indsats i dansk Ballonsport havde givet Nav
net: ,1 Greven ud af Luften", atter op med Baron 0. Lerche og Forpagter
Volzen om Bord, og efter i 61/ 4 Time at have overfløjet en Strækning paa
r 20 km landede han ved Hessleholm i Skaane.
Alle disse Opstigninger var foregaaet som Dagture, men den 13. April
steg "Danmark II" i Luften fra Klampenborg Kl. 19 ° 0 under Føring af
Grev Moltke. Kaptajn Seidelin og Ingeniør Westenholz var med for at
prøve en Natrejses Herligheder, men Færden kom ikke til at forløbe uden
en Række Vanskeligheder. Allerede ude over Sundet maatte Føreren ofre
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mere Ballast end behageligt er, naar man befinder sig over Vandet og har
en lang Nat foran sig. Grunden hertil var formentlig, at der satte sig Rim
paa det ved Udstraaling underkølede Ballonhylster, men da dette Fænomen
fortog sig, besluttede man sig dog til at fortsætte fra Falsterbo, som passe
redes KL 20 1 s, ud over Østersøen. Derude var det Vinden, der forlenede
Færden med en Del Spænding, idet den forandrede baade Styrke og Ret
ning flere Gange, men Ballonen kunde dog føres sikkert til Jord KL 6°
næste Morgen paa Bornholm i Nærheden af Rønne, efter en 11 Timers
Rejse med 18 km's Gennemsnitsfart.
Den 23. April førte Premierløjtnant Ullidtz sin Hustru i Luften, medens
Landingen foretoges efter 1 Time 38 Min's. Forløb i I\ærheden af Lands
krona af Kaptajn Seidelin, der som Føreraspirant deltog i Turen.
En Uge senere, den 30. April, erhvervede Kaptajn Seidelin sig sit Fører
certifikat ved den foreskrevne Enetur, som i 4 Timer førte ham over en
Strækning paa 194 km til Svårlass i Sverige.
Som et Led i Børnehjælpsdagens Arrangementer startede "Danmark II"
den 16. August Kl. 14°0 fra Tivoli med Grev Moltke som Fører og Premier
løjtnanterne West og Harding-Sonne i Kurven med Landing ved Arresø
i Nærheden af Frederiksværk Kl. 165°.
Kaptajn Seidelins første Start som Ballonfører blev en meget smuk Succes,
idet han med "Danmark II", som Aeronautisk Selskab stillede til hans Raa
dighed, Pinselørdag den 3. Juni deltog i en af "Berliner Verein for Luft
schiffahrt" udskreven Ballonkonkurrence (Længdefart) med det Resultat,
at han hjembragte Førstepræmien. Landingen fandt Sted Kl. 73o om Mor
genen den 4. Juni ved Norddeich, 300 m fra Kysten. Færden varede 1 ! 1 /2
Time og førte over 430 km, og Præstationen var saa meget smukkere, som
"Danmark II" med sine kun r.200 m3 sejrede ogsaa over Ballonerne af
1.600 m3-Klassen. Friherre v. Roeder fra Kiel var Passager.
Den følgende Opstigning efter Ballonens Hjemkomst fik et mindre gun
stigt Forløb. Den 30. Juli Kl. ro00 gik Grev Moltke til Vejrs i nordvestlig
Retning med Grev Moltke til Espe og Godsejer Neergaard til Taarnborg
i Gondolen. Alt forløb normalt, indtil Ballonen ca. I 1 /, Time efter Starten,
ca. ro km Sydøst for Øen Hesselø i Kattegat, pludselig gik i Vandet, uden
at det var muligt v�d Ballastgivning at bremse Faldet. Heldigvis havde man
fra Øen bemærket Ulykken, og nogle raske Folk med Fyrmester Sonne i
Spidsen kom hurtigt i en Baad og reddede de Luftrejsende og Ballonen.
Om Aarsagen til Ballonens hurtige Fald fremkom blandt de sagkyndige
mange Gisninger, der mest samlede sig om den Mulighed, at det Klæbe0

middel, der anvendtes til at fastholde og tætne Sprængklappen, i den meget
stærke Solvarme var blevet flydende, saaledes at Klappen havde aabnet
sig og tilladt Gassen at undvige. Denne Forklaring synes dog ikke fyldest
gørende. Sammenholdt med den Omstændighed, at et ganske analogt Til
fælde fandt Sted ude over Øresundet den 3. August 1912, og med de Erfa
ringer, som Svæveflyvningen i de senere Aar har samlet om vertikale Luft
strømninger, er det langt sandsynligere, at disse stærke Fald skyldes, at Ballo
nerne er kommet ind i nedadgaaende Strømninger, der kan opnaa Hastig
heder paa 4-5 m i Sekundet.
Hvis denne Forklaring holder Stik, er den et alvorligt Memento om paa
varme, solrige Sommerdage at undgaa "Vandfarter". I det hele taget kan
Svæveflyvernes Erfaringer om op- og nedgaaende Strømninger i Atmos
færen give gamle Ballonførere Oplysninger om mange Oplevelser paa Sol
dage, som man før har manglet den rette Forstaaelse af.
Hesselø-,,Landingen" medførte, at Ballonhylsteret maatte til indgaaende
Reparation, men i December Maaned lejede Kaptajn Seidelin en tysk Bal
lon "Gross" paa 1 .600 m3 og forsøgte den 2. December_ en Opstigning fra
Klampenborg med Marineløjtnanterne Laub og Hammerich samt Skibs
mægler Christoffersen som Passagerer. Efter en paa Grund af den stærke
Blæst overordentlig vanskelig Fyldning lød Kommandoen: Alle Mand slip!
men Ballonen blev, efter at den kun var kommet faa Meter op til Vejrs, af Vin
den ført lige mod Batteriet Christiansholm, og der paabegyndtes en Slæbe
fart henover Marken bag Volden. Resolut rev Føreren Sprængklappen op
og afsluttede dermed en Færd, som ganske vist kun havde varet et halvt
Minut, men som havde været rig paa dramatiske Momenter.
Den 18. December førte Kaptajn Seidelin med Marineløjtnant Laub i
Gondolen "Gross" i Løbet af to Timer til Gustafsberg, ca. 50 km fra Hel
singborg.
,,Norsk Forening for Luftsejlads" udskrev Konkurrencen om "Hellesen
Ludvigsen-Pokalen", der, som man vil erindre, den 20. November 1910
var vundet af Norge, til Af holdelse den 29. Februar 1912 under Holmen
kollen-Skiløbene. Aeronautisk Selskab deltog med den grundigt istand
satte "Danmark II". Den førtes af Journalist Dreyer, der ved Opstigninger
i Tyskland havde erhvervet Førercertifikat, og som havde Redaktør Wel
ling-Nielsen fra Aarhus (senere dræbt ved Nedstyrtning som Flyver i Ver
denskrigen paa fransk Side) og cand. jur. Aas fra Oslo som Ledsagere. Den
norske Repræsentant var "Norge", ført af Kaptajn Sivertsen, Sejrherren fra
1910, og som Følge af at Rammerne for den oprindelige skandinaviske Kon20

kurrence i Mellemtiden var udvidet, mødte Tyskland med to Balloner "Essen"
og "Leipzig" under henholdsvis Hugo Kaulens og Herman Apfels Førerskab.
I den herskende Taage stødte "Danmark II" efter en halv Times Sejlads mod
et træbevokset Højdedrag, hvorved Hylsteret fik saa alvorlige Flænger, at der
ikke kunde fortsættes. Pokalen gik atter tilNorge, hvis Ballon landede 36 km fra
det angivne Maal, men "Danmark II" blev dog trods Uheldet No. 2 med 40 km's
Afstand, medens de to tyske Balloner gik ned henholdsvis 50 og 70 km fra Maalet.
Imidlertid havde Kaptajn Seidelin, opmuntret af sit smukke Resultat i
Berlin-Kampen, bevæget Aeronautisk Selskab til at anmelde dansk Del
tagelse i Aarets Gordon-Bennett-Konkurrence, som skulde af holdes fra
Stuttgart om Efteraaret. Kaptajnen, som selv af holdt Omkostningerne ved
Danmarks Repræsentation i det fine Løb, foretog den 3 r. Marts en Træ
ningstur med Friballonen "Graf Zeppelin" fra Leipzig. Rejsen, hvori Kap
tajn Rechnitzer og Premierløjtnant Malthe Bruun deltog, førte over Berlin
til Stralsund paa Rygen, hvor Landingen maatte foretages Kl. 2 om Natten
efter ro Timers Sejlads over en Strækning af 360 km.
Den r 7. April arrangerede Dagbladet "Politiken" en videnskabelig Op
stigning under Føring af Journalist Dreyer, med Astronomen Luplau-Jans
sen, som skulde foretage Observationer under Solformørkelsen, og Redak
tør Viggo Cavling, ,,Politiken", i Kurven. Der startedes Kl. I's og landedes
Kl. 2 s 0 ved Græsted i Nordsjælland, dog vistnok uden at det var lykkedes
at fremskaffe væsentlige videnskabelige Resultater. Kaptajn Seidelin fort
satte energisk sin Træning til Gordon-Bennett-Kampen, og som et Led
heri maa den Færd med "Danmark II" betragtes, der begyndte Pinselørdag
(den 25. Maj) Kl. 19z1, og hvori Premierløjtnant West deltog. Med meget
skiftende nordlige Vinde gik Færden ned over Østersøen, Rygen, Pommern,
og henimod Kl. 7° 0 Pinsemorgen passeredes Riesengebirge i Taage. Kl. 10 ° 7
fandt Landingen Sted ved Iglau i Mahren, og der var sat en skandinavisk
Længderekord paa 740 km, som i de siden forløbne 24 Aar ikke er slaaet.
Ballonflyvernes Hjemrejse gik paa Grund af de østrigske Militærmyndig
heders Forsigtighedsforholdsregler en Del besværligere end Udturen.
Den 3. August fandt der en Opstigning Sted, om hvis Forløb der tidligere
er givet en Antydning ved Omtalen af Hesselø-Landingen. Premierløjtnant
Ramm førte "Danmark II" ud over Sundet med Kaptajn Andersen og Pre
mierløjtnant Brandt-Møller om Bord som Føreraspiranter. Efter et godt
Kvarters Forløb befandt Ballonen sig med god Fart mod Skaane ca. 5 km
Nordøst for Saltholm-Flak-Fortet, da den pludselig begyndte at dale
stærkt og kort efter med betydelig Kraft ramte Vandfladen.
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Føreren, som havde gode Erfaringer fra den Vinternat, da han i Mørke
og Snevejr havde prøvet en længere "Vandfart" (den 28. November r909)
i Øresund, klarede uden alt for store Vanskeligheder dette Skibbrud under
saa langt lettere Forhold, og da Uheldet var observeret fra Middelgrunden,
kunde en Chalup forholdsvis hurtigt komme til Stede og redde Ballonfa
rerne samt Ballonen.
I Forbindelse med en Børnehjælpsdag foranstaltedes under Selskabets
Auspicier den 22. August r 9r2 en Ballonkonkurrence fra Aarhus, hvortil
Kaptajn Seidelin havde lejet en tysk Ballon "Otto Lillienthal", medens den
berømte tyske Ballonfører, Gordon-Bennett-Sejrherre, Ingeniør Gericke
og Ingeniør Wolff fra Berlin deltog med henholdsvis "Continental II" og
,,Leipzig". Passagerer i de tre Balloner, der alle var af r.600 m3-Typen,
var Fru Redaktør Welling-Nielsen, Fotograf Bloch og Redaktør Welling
Nielsen. Starten fandt Sted Kl. r5° 0, og Sejrherre blev Ingeniør Gericke,
der landede den 23. om Aftenen i Nærheden af Magdeburg. Ingeniør Wolff
naaede Mandag den 23. Kl. ca. r3° Stendal mellem Berlin og Hannover,
og Kaptajn Seidelin, hvis Ballon allerede under Fyldningen havde vist
manglende Gastæthed, maatte gaa ned Kl. 2 ° 0 om Natten ved Nakskov.
Kaptajn Seidelins Deltagelse i Gordon-Bennett-Løbet den 27. Oktober fra
Stuttgart, som han havde ofret megen Tid og ogsaa mange Penge paa at for
berede sig til, fik ikke det Forløb, han og hans Venner havde haabet paa,
idet han ikke naaede at blive placeret. Kaptajnen og hans Ledsager, Dr.
Henoch fra Berlin, maatte bringe deres Ballon "Clouth IV" til Jorden ved
Prag efter en Rejse paa ca. 400 km, medens nogle af Konkurrenterne naaede
ind i Rusland.
Med Kaptajn Seidelins Deltagelse med "Danmark II" i en af "Den kung
liga svenska Aeroklubben" i Forbindelse med "Nordiska Spelan" i Stock
holm den r6. Februar r9r3 arrangeret "Rævejagt", en Konkurrenceart,
hvor det kommer an paa at lande nærmest ved en som "Ræv" betegnet
Ballon, der selv vælger sit Landingssted, endte Førkrigstidens Ballonsport,
som trods smaa Pengemidler, beskedent Materiel og vanskelige geografiske
og meteorologiske Forhold dog ved Ballonmændenes Energi og gode Sports
aand havde bragt mange smukke Resultater og skænket Deltagerne mange
æventyrlige Oplevelser.
Aeronautisk Selskab fortjener Anerkendelse og Tak for med store Ofre at
have muligg jort disse Resultater.
0

II
BALLON SPORT
EFTER VERDENSKRIGEN
Georg Schenstrøm

Verdenskrigen og den dermed følgende Udvikling af Flyvemaskinen med
førte ganske naturligt, at Interessen for Ballonsport døde hen. Hertil kom,
at Aeronautisk Selskab var fattigt og savnede Midler til at ofre Penge paa
denne Sport.
Danmark ejede ikke nogen Ballon, d. v. s. spurgte man de ældre Bal
lonførere, hvor Ballonen "Danmark II" var blevet af, blev der svaret,
at den i sin Tid i temmelig ubrugelig Stand var blevet pakket hen i et Skur
i Klampenborg, og nu var den blevet borte. Noget større Tab var der nu
næppe lidt herved. Ballonen havde som bekendt allerede tjent i adskillige
Aar, og den af Ingeniør Krebs omtalte Dypning i Øresund havde just ikke
fremmet Ballonens Levetid, idet Saltvand gør Ballonstof stærkt porøst,
saa det vilde nok have været tvivlsomt, om den gamle Ballon paany kunde
have faaet Luftdygtighedsbevis.
Den eneste Friballon, der fandtes i Danmark, var Hærens Ballonparks
815 m3 "Dannebrog", der var beregnet til efter endt Øvelse at fyldes med
Brint fra de militære Observationsballoner. Da Brint imidlertid var 10-15
Gange saa dyr som Belysningsgas, og da "Dannebrog" fyldt med Belys
ningsgas kun kunde bære en meget let Passager, naar der skulde medtages
en passende Mængde Ballast, forstaar man, at det vilde være dyrt at drive
Ballonsport med den Ballon.
Det var derfor ikke med de lyseste Udsigter til snart at faa det eftertrag
tede Ballonførercertifikat, at jeg sammen med Premierløjtnant Culmsee og
Oversergent Petersen i Sommeren 1918 meldte mig som Ballonførerelev ved
Ballonparken.
Militærøvelserne paa dette Kursus forløb normalt, og sidste Øvelsesdag
skulde Brinten som sædvanlig fyldes over i "Dannebrog". En Betingelse for,
at Opstigning maatte finde Sted, var, at Landing kunde foretages i Dan-

mark, idet Verdenskrigen jo rasede endnu. Vinden havde længe været vest
lig og holdt sig stadig vestlig, da Kursus sluttede. Den nævnte geografiske Be
tingelse kunde ikke opfyldes, og der blev derfor ikke nogen Ballonopstigning
denne Gang. Eleverne blev sendt hjem til deres Afdelinger uden at have
haft den spændende Oplevelse at have været paa Friballonfart.
I 1919 fandt der ingen Ballonopstigninger Sted, og først efter endt Øvelse
ved Ballonparken i I 920 blev Brinten fyldt over i "Dannebrog", der for en
4-meters Nordenvind duvede i sin halvfyldte Til
stand og ventede paa den endelige Klargøring.
Sagen var, at Chefen, Kaptajn P. Ramm, havde
stoppet for videre Fyldning, idet Vinden syntes
at have en saadan Retning, at Ballonen vilde drive
ud over Østersøen. Den vilde da først kunde naa
Land ved Rygen eller Egnen omkring Stralsund,
og den Risiko maatte ikke løbes. Vi pejlede og
maalte - meget omhyggeligt - og kunde slutte
lig bevise, omend med en lille "Snyd", at Vin
den maatte føre os ind over Stevns. Da Vindret
ningen i Højden som Regel er højredrejende, skulde
der ingen Fare være for ikke at komme ind over
Land, og endelig fik vi utaalmodige Ballonfarere
Friballonen "Dannebrog".
den ønskede Tilladelse til at fuldende Fyldningen.
Med Ingeniør G. Krebs, der hele Sommeren havde været vor Lærer i
Ballonteori, som Fører steg "Dannebrog" op den 27. August 1920 Kl. 13. 3 6.
Vi skulde have været 3 Passagerer, men da Ballastsækkenes Antal derved
vilde været kommet under det fastsatte Minimumstal (12), blev der kun 2
lykkelige, nemlig Oversergent Petersen og mig. Vi medførte 13 Sække Sand
ballast a 15 kg, hvilket skulde være rigeFgt for den korte Tur, som vi var
indstillet paa; men det skulde gaa anderledes.
Kursen var sydlig med et Par Streger til Vest, og vor Beregning om
snart at komme ind over Land slog til, idet vi skar Stevns Nordkyst lige
over Gjorslev.
Jeg skal ikke nu, da Luftrejser er saa almindelige, trætte Læserne med
en detailleret Beskrivelse af alt det skønne, vi saa paa denne Tur, men eet
er givet, at man bliver mere betaget af Skønhedsindtrykkene ved Ballon
flyvning end ved Rejser med Flyvemaskiner. Ballonen svæver i fuldkommen
Vindstille, idet den driver med Vindens Hastighed, og derfor mærkes intet
Vindpust; dens Stigen og Dalen sker, uden at Passagererne mærker det,

Motorstøj kendes ikke, og Lyde fra Jorden høres kun i de lavere Højder.
Naar hertil kommer, at Ballonens Hastighed normalt ikke overstiger 50
km i Timen, har man tilmed god Tid til at betragte alt det skønne, der
udfolder sig for ens Blik. Tro mig, der er Forskel.
Vi var midt over Stevns, og der var kun gaaet ca. r Time. Hvad nu?
Ret forude havde vi det smalle Møn og længere borte Falsters østlige Pukkel.
Hvis vi gik ned, inden 2 Timer var gaaet, var Turen uden Betydning som
Certifikatprøve. Vi vilde derfor gerne holde os 2 Timer i Luften; men med
den maalte Hastighed vilde vi efter 2 Timers Forløb være over Falster.
Spørgsmaalet var nu, om vi kunde regne med at ramme Falster, naar vi
lagde an til Landing. Vilde Jordvinden da ikke føre os til venstre, altsaa
mod Øst, udover Østersøen? Og hvad saa? En Tysklandsrejse var vi ikke
forberedt paa, vi havde blandt andet ikke Pas med os, og at komme i
Uniform ad Luftvejen til Tyskland vilde være ubehageligt, - hvorledes
mon det vilde gaa?
Paa den anden Side: hvis vi vilde forsøge at lande paa Falster, og det
saa mislykkedes, kunde vi da naa at komme over Østersøen med den ved
Landingsforsøget stærkt formindskede Ballastmængde?
Ingeniør Krebs ønskede at høre vor Mening, og den kom omgaaende:
Hvis De tør tage Ansvaret for Turen over Østersøen, tager vi Ansvaret for,
hvad der videre sker. Vi arrangerede hurtigt en Luftpostmeddelelse, be
staaende af en Avis med flagrende Strimler, en Haandfuld Sand og ind
lagt Brev, og efter at have henledt Opmærksomheden paa os ved at trutte
i et Horn, kastede vi Meddelelsen ud. Denne gik ud paa, at Finderen
skulde telefonere til Ballonparken, at vi havde besluttet at flyve over Øster
søen. Vor Luftpost blev fundet, og Meddelelsen naaede frem til Adressaten,
først pr. Telefon og Dagen efter pr. Post.
Vi passerede Falster midt imellem Gedser Færgeleje og Fyr i 800 Meters
Højde. Med en Hastighed af 35 km i Timen svævede vi ud over Øster
søen med Retning mod Mecklenburg. De 55 km Østersø tog I'/2 Time.
Da vi nærmede os Land, g jorde vi klar til Landing. Turen var forløbet
glat, og vi havde endnu saa megen Ballast, at vi kunde have fortsat hele
Natten, og Lysten hertil var stor nok, men - kunde det forsvares? Turen
skulde jo nu have Karakter af en ufrivillig Tysklandstur. Landing blev
derfor besluttet, og med ganske ringe Faldhastighed nærmede vi os atter
Jorden. Et Stød - et Hop - atter et Stød og Ballonhylstret sank efter
Sprængningen livløst ned ved Siden af Kurven, der ved Landingen var
væltet om paa Siden. Den resterende Sandballast, Udrustningen, Proviant

og Instrumenter laa hulter til bulter mellem os, men vi var uskadte, og
Ingeniør Krebs fastslog: ,,Glat Landing". Jeg saa lidt spørgende ud, men
Forklaringen kom omgaaende: naar Passagerer og Ballon var i Behold,
var det "Glat Landing"; gik det noget voldsommere til, f. Eks. i Form af
en kilometerlang Slæbetur over Stok og Sten, gennem Hegn og lign. kunde
det betegnes: ,,Haard Landing", og: ,,Lykkelig Landing" var en Landing,
der - ikke var "ulykkelig". Jeg syntes, Forklaringen var lidt svævende,
og den Dag i Dag er jeg i Tvivl om, hvilke af de tre Betegnelser jeg skal
anvende til Karakterisering af en flere Hundrede Meter lang Slæbetur,
der endte med et Sammenstød med en 19.000 Volt Stærkstrømsledning eller en Dypning i en svensk Elv, efterfulgt af en Kamp med Træerne i
en Skov paa en Halvø i samme Elv, for atter at dumpe ned i det fossende
Vand; Landinger, jeg har foretaget i min senere Praksis. Landingen i
Tyskland havde fundet Sted Kl. 19 i Mecklenburg i Nærheden afDoberan.
Vi Passagerer var begejstrede og takkede Ballonføreren for det vidunderlige
Æventyr, han havde ført os ud paa, men Æventyret var ikke forbi. Mørket
var ved at falde paa, og vi havde travlt med at ordne Ballonen. Folk var
strømmet til, og travle Hænder hjalp os, saa Sammenpakningen forløb
godt. Da Telegrafstationen lukkede Kl. •20 ° 0 blev jeg sendt af Sted paa
laant Cykle med Landingstelegram til Ballonparken. Just som jeg skulde
køre af Sted, kom et fornemt Automobil kørende ind paa Marken, og en
Dame og en Herre steg ud og tilbød Ingeniør Krebs deres Assistance. Inge
niøren bad dem vise os den Venlighed at skaffe en Lastvogn, der kunde
køre Materiellet til Jernbanestationen, hvilket de fremmede lovede. Da de
var kørt, erfarede vi, at det var Storhertugen og Storhertuginden af Meck
lenburg, der fra deres Sommerslot i Heiligendamm, som vi just var svævet
henover, havde bemærket vor Landing. Storhertugen stillede senerepaaAftenen
sit Automobil til Raadighed for os, ligesom en Adjutant blev attacheret os.
Adjutanten medbragte en Invitation fra Storhertugparret til Frokost paa
Slottet den næste Dag, en Invitation vi desværre ikke kunde modtage, da
vi maatte hjem med Morgentoget fra Warnemi.inde. Da vi anede Vanske
lighederne ved U cl rejsen, satte vi Adjutanten ind i Situationen: at vi var
her i Uniform og uden Pas, hvorfor vi bad ham forklare Udrejsemyndig
hederne i WarnemUnde, hvorledes vore Sager stod. Dette lovede han os,
men alligevel havde vi den næste Dag de største Vanskeligheder med at
slippe gennem Toldvagten i Warnemi.inde, der angav intet at have hørt
om os. Først efter et Par Timers Ventetid under Bevogtning blev vi frigivne,
umiddelbart inden Færgens Afgang.
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I 1922 fik Premierløjtnant Culmsee, Oversergent Petersen og jeg Befa
ling til at forrette Tjeneste i den franske Hær ved 1. Ballonregiment i Ver
sailles, for at vi kunde blive uddannet til Ballonobservatører og Friballon
førere. De til Uddannelsen fornødne Ture blev dels foretagne med Mili
tærfriballoner, dels med Civilfriballoner, der blev lejet hos Aeroclub de
France. Efter et halvt Aars Forløb vendte vi hjem med de eftertragtede
Certifikater, uden at de foretagne Ture nærmere skal omtales her. Dog
mener jeg at maatte nævne, at Oversergent Petersen foretog en Kat-Enetur
fra Paris til Charleroi i· Belgien i en forrygende Storm. Landing fandt Sted
paa en Landevej midt om Natten. Da han atter vilde forlade Belgien, blev
han arresteret og sad fangen under Bevogtning i ca. 20 Timer. Paa min
Reserveførertur landede jeg Ballonen i Paris Lufthavn - le Bourget -,
hvor den blev indregistreret som den første Friballon, der var landet i Luft
havnen.
Samtidig med at ovennævnte Uddannelse fandt Sted i Frankrig, havde
Ingeniør Hildesheim uddannet sig til Ballonfører i Tyskland. I Forbindelse
med Aeronautisk Selskab søgte vi balloninteresserede nu at faa lidt Liv i
Ballonsporten herhjemme. Selskabet var imidlertid fattigt, egen Ballon
havde det ikke, og det var dyrt at leje en saadan; men i 1926 mente man
at kunne ofre de nødvendige Penge og lejede den svenske Ballon "Andre Il"
for nogle Ture. Der skulde hver Gang være Plads i Kurven til to Passa
gerer foruden Føreren, og Interessen for at komme med var saa stor, at
Selskabet med Lethed fandt Folk, der vilde betale de 80 Kr., som en Plads
i Kurven kostede. Med Tivoli opnaaedes et Arrangement saaledes, at der
kunde foretages tre Opstigninger fra Pladsen mellem Plænen og Koncert
salen. Føreren udpegedes ved Lodtrækning, hvorved Ingeniør Hildesheim
blev Fører for Ballonen ved de to første Opstigninger, der begge førte ham
til Skaane, medens jeg skulde føre Ballonen paa den tredie Tur.
Her skal i store Træk fortælles om denne Tur, der startedes den 1 2. Sep
tember Kl. 1935.
Under Fyldningen faldt der en kraftig Regnbyge, hvorved Hylsteret blev
vaadt og derved tungt, saaledes at der kun kunde medføres 1 8 Sække Bal
last a 15 kg, men det vaade Hylster betød i og for sig ogsaa Ballast, idet
Fugtigheden ved at fordampe under Rejsen stadig g jorde Ballonens Vægt
mindre.
Starten forløb godt, og under de traditionelle Hurraraab hævede den
1 .500 m3 store Ballon sig roligt op over Trætoppene, stærkt belyst af Lys
kastere fra Tivoli. En saadan Natflyvning er som en Æventyrbog fyldt med

de skønneste Billeder: Det oplyste Tivoli, de stærkt oplyste Gader i Køben
havn, Jernbaneterrainets mange kulørte Lys og Byens Fata-Morgana Lys
skær, der kunde ses mange Kilometer bort, o. m. m. Rejsen gik lige hen over
Præstø for over Aalholm Slot i 150 Meters Højde at skære Østersøens Kyst.
Vi var nu ude over det store Vand - go km til nærmeste Kyst, hvilket her
skal forstaas saaledes, at den nærmeste Kyst ikke er den, man lige har pas
seret, men den, man vil naa til, hvis Rejsen fortsættes. En Ballon kan jo
ikke som en Flyvemaskine vende om. Ballonføre
ren maa derfor være klar over, hvad han vil, naar
han nærmer sig et bredt Vand, og det saa betids,
at han, hvis han ikke tør tage Risikoen ved at
gaa ud over Vandet, kan lande, inden han naar
til det. Trækker man Linien København-Aal
holm og forlænger den, vil man se, at den naar
Bunden af Mecklenburg Bugt. Vejret var godt.
Med Ballast i rigelig Mængde og med en Flyve
hastighed af ca. 35 km i Timen skulde vi jo kunne
naa over Vandet paa tre Timer - og Tyskland
vinkede ligefrem efter os: i det f jerne blinkede
Luftfyrene paa Hamburg-Berlin Flyveruten os
i Møde.
,,Danmark" starter. 1928.
Turen over Vandet forløb stille og roligt, saa
roligt, at begge mine Passagerer faldt i Søvn og ved et Tilfælde først vaag
nede i det Øjeblik, Ballonen gled ind over den tyske Kyst. Klokken var da
Is;, og Ballonen var - hjulpet af de atmosfæriske Forhold - steget til
900 Meters Højde. Da Dagen gryede, passerede vi over Elben, og med
Solopvarmningen steg Ballonen op til en Højde af 2.700 m. En tæt Sky
dannelse under os umuligg jorde al Orientering, og i flere Timer anede
vi i Virkeligheden ikke, hvor vi var. Med den for Haanden værende
Ballast kunde vi uanfægtet have tilbragt adskillige Timer endnu i Højden,.
men Nysgerrigheden efter at vide, hvor langt vi var kommet, fik mig til
at "trække Ventil': (d. v. s. slippe noget Gas ud for at faa Ballonens
Rumfang mindre, hvorved den skulde bringes til at dale). Et Øjeblik
efter var vi dalet ned gennem Skylaget - men forstaa min Ærgrelse, da
jeg opdagede, at der var endnu et Skylag et Stykke længere nede. Det
maatte vi ogsaa igennem, men det vilde koste saa megen Ballast at
af bøde Faldet, at jeg ikke turde gaa op igennem Skyerne igen, da jeg
saa ikke vilde have Ballast nok til at foretage en endelig Landing fra

større Højder. Der var derfor intet andet at gøre end at blive i den nu fundne
Højde under Skyerne og søge at finde en Landingsplads, men hvor? Lige
saa langt Øjet kunde række, strakte sig et stort, skovklædt Bjerglandskab,
hvor Landing syntes umulig. Faa Minutter senere fik vi Øje paa en stor
By, der hidtil havde gemt sig bag Bjergskraaningerne. Den kunde vi natur
ligvis ikke lande i, men lige Syd for _den i Bevægelsesretningen hævede Bjer
gene sig igen, og i de skovklædte Skraaninger fandt vi et Par Lysninger, som
vi muligvis kunde ramme, altsaa klar til Landing: Slæbetovet ud, Ballast
klar, et langt Ventiltræk. Det første Forsøg mislykkedes. Vinden førte os
ca. 20 m til venstre for Lysningen ind over en høj Naaleskov. Paa Slæbetovet
og i passende Højde over Trætoppene gled vi fremad mod den næste Lys
ning. Atter et Ventiltræk og denne Gang var Heldet med os; vi drev netop
henover Midten af en Ungskov, og her besluttede jeg mig til at lande. Et
langt Ventiltræk - vi tog Jorden - Sprænglinen til Bunds, et Øjeblik og det tømte Ballonhylster foldede sig sammen over Ungskovens Træer,
der blidt gav efter for Vægten. Den vanskelige Landing paa en skovklædt
Bjergskraaning 800 m oppe lykkedes uden ringeste Beskadigelse af Bal
lonen. Til Trods for dette afsides liggende Landingssted kom der ret hur
tigt Mennesker til Stede, og ved deres velvillige Hjælp fik vi snart pakket
Ballonen sammen. Der førte ingen Veje op gennem Skoven, hvorfor vi
maatte bære Ballonen gennem Terrainet, flere Kilometer ned ad Skraa
ningen, indtil vi kom til en Vej. Her ventede et Køretøj, der bragte os til
den By, vi netop var "sprunget over", og som viste sig at være Wernigerode.
Vi var landet i Harzen, ikke langt fra Bloksbjerg.
Næste Aar forsøgte Aeronautisk Selskab at arrangere en Opstigning i
Ringsted, hvor der af holdtes en større Udstilling. Opstigningen var beram
met til den 3. September 1926 med Overofficiant Petersen som Ballonmester
og mig som Fører, men under Fyldningen kom der pludselig nogle kraftige
Vindstød, der greb Ballonen og førte den et Stykke til Vejrs. Nogle Sol
dater, der udg jorde Holdemandskabet, blev nervøse og slap Taget, hvorved
Hylsteret smøgede sig ud under Nettet i Læsiden og forsvandt i det f jerne.
Aldrig har jeg staaet med en saa flov Smag i Munden - og hvor var vi
alle skuffede: Udstillingskomite og Udstillingsgæster, der havde glædet sig
til at se en Ballonopstigning, og ikke mindst Ingeniør Krebs, der var til
.Stede som Aeronautisk Selskabs Repræsentant.
Dagen efter havde de lokale Blade Stof. Overskrifter som: Da Ballonen
,,gik" -! En Ballon-Fiasko i Ringsted, o. lign. taler deres eget Sprog.
Den næste Dag modtog man Meddelelse om, at Ballonen var blevet fun29

det drivende i Østersøen. Udstillings-Komiteen anmodede Aeronautisk Sel
skab om at foretage Opstigning den følgende Søndag. En Ringstedkøbmand
af hentede Hylstret i sin Vogn, for at det kunde blive efterset, men saavel
Ventil som Ballonstof havde taget saa megen Skade af Søvandet og Bjerg
ningen, at Ballonen ikke kunde gøres gastæt, hvorfor Ballonopstigningen
desværre maatte af lyses. Det blev en dyr Affære for Selskabet, idet Assu
rancen ikke dækkede alle Udgifter, og man kan ikke undre sig over, at
Lysten til at arrangere Ballonopstigninger i væsentlig Grad var blevet svækket
ved hele denne Begivenhed.
Interessen for Ballonsport og Ballonopstigninger var imidlertid blevet
saa almindeligt udbredt, at en Kreds af Mænd traadte sammen for at under
søge, om der var Interesse nok for Dannelse af en Ballonklub, der da skulde
arrangere Opstigninger og tage sig af Ballonføreruddannelsen. Klubben
blev startet den 3. September 1927 som Underklub af det kgl. danske aero
nautiske Selskab. Dens første Bestyrelse blev: Kaptajn Davidsen, Ingeniør
Krebs (Formand), Administrator Kroll (Kasserer), Læge Hans Kruse (Næst
formand) og Premierløjtnant Schenstrøm (Sekretær). Kun Medlemmer af
Klubben kunde blive Passagerer i Ballonkurven, og Indtegningen hertil
var saa stor, at der blev en ret lang Ekspektanceliste. Nogen Ballon havde
den unge Klub naturligvis ikke Raad til at købe, men med Anbefaling fra
Hærens Ballonpark støttede Krigsministeriet Klubben ved dels at udlaane
Ballonen "Dannebrog", dels stille en Ballonfyldning Brint til Raadighed
paa den Betingelse, at een Passagerplads skulde besættes med en militær
Ballonførerelev. Den første Opstigning fandt Sted den 7. November 1927
med mig som Fører - kun to Maaneder efter Klubbens Start. Hertil be
nyttedes en halv Brint-Fyldning og en halv Gasfyldning. Alt Arbejde med
Tilrigning og Fyldning blev ydet gratis af Ballonklubbens Medlemmer,
og Tivoli havde mod et ringe Vederlag stillet Haven til Raadighed og til
ladt, at Klubben tog Entre, saaledes, at dens Overskud ved denne første
Opstigning blev ret betydeligt. Foruden Føreren var der to Passagerer i
Kurven. Opstigningen blev en Blanding af Uheld og Held. Umiddelbart
efter Starten blev Ballonen nemlig grebet af en nedadgaaende Kastevind,
fremkommet ved Hvirveldannelse fra Banegaardsterrainet, og Ballonen
blev tvunget ned i Trætoppene i Tivoli; men samtidig kastedes den en
Snes Meter mod Nord, hvilket bevirkede, at Ballonen, da den var blevet
aflastet for Ballast, netop kunde passere Raadhustaarnet nogle ganske faa
Meter Nord for Taarnet. Turen forløb iøvrigt glat med Landing ved Pers
torp i Skaane.

Den næste Tur var arrangeret i Forbindelse med en "Rævejagt" for Med
lemmer af "Syd-Skaanes Automobil-Klub". Det gjaldt for "Jægerne" d. v. s. Automobilerne - om at naa frem til "Ræven" inden ro Min. efter
dens Landing. Den, der kom først indenfor den nævnte Tid, havde vundet.
Hvis "Jægerne" ikke var naaet frem inden de ro Min., havde "Ræven"
vundet, og dette skete. Føreren, Premierløjtnant Culmsee, hjemførte til
Minde om Sejren et pragtfuldt Sølvbæger.
Ogsaa denne Opstigning fandt Sted fra Tivoli
og gav ligeledes et pænt Overskud, saa at Klub
bens Kapital nu var over r.ooo Kr. Klubben fik
derfor Lyst til at gaa videre og vilde manifestere
sin Betydning ved at deltage i det berømte "Gor
don-Bennett-Løb", der i 1928 skulde finde Sted
fra Detroit i U. S. A. Klubben undersøgte Mulig
hederne for at leje en passende Ballon, men
fik Afslag paa alle Henvendelser. Derimod med
delte den belgiske Ballonfører, Mr. Demuyter,
at han vilde sælge sin Ballon til Klubben. Un
derhandlinger blev indledet, og da Direktør Percy
Ipsen gav Klubben Tilsagn om at stille de for,,Dannebrog" starter. 1928.
nødne Midler til Raadighed, blev Ballonen købt.
Den 27. Maj 1928 præsenteredes den for Københavnerne ved en Opstigning
fra Rosenborg Eksercerplads. Ballonen var en udpræget Væddeløbsballon,
let i saavel Stof som Net og andet Tilbehør, og dens Kubikindhold paa
2.200 m3 svarede netop til den Størrelse, der i Almindelighed blev anvendt
ved de internationale Ballonkonkurrencer.
I Opstigningen den 27. Maj 1928, der nærmest skulde være en Præsen
tation af den ny Ballon, deltog 6 Passagerer med mig som Fører. Jeg havde
Instruks om ikke at indlade mig paa "Æventyr", men lande saa betids,
at Ballonen senest den paafølgende Dag kunde være i København igen.
Landingen foregik ved Kungstorp ved Roden af Skani:irhalvøen. Ved Lan
dingen skete et mindre Uheld, der let kunde være blevet skæbnesvangert.
Efter at jeg havde forsøgt at sprænge Ballonen (hvilket mislykkedes, da
Sprængklappen foruden at være klæbet tillige fejlagtigt var bundet med
tyndt Sejlgarn), blev den af den svage Vind slæbt flere hundrede Meter
hen over Jorden og standsede først ved at støde mod en 19.000 Volts Høj
spændingsledning, hvis Strøm heldigvis kortsluttedes uden at have for
plantet sig gennem den tørre Ballon til Passagererne.
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Den næste Dag var Ballonen atter i København, hvor Ballonparkens Bal
lonmester gik i Gang med at klargøre den til Deltagelse i "Gordon-Ben
nett-Løbet".
Som Fører for Ballonen, der var blevet døbt "Danmark", havde Klubben
til dette Løb antaget Dansk-Amerikaneren, Ingeniør S. A. Rasmussen, der
var en fremragende Ballonsportsmand, og som Aaret i Forvejen havde sat
Verdensrekord for smaa og mellemstore Balloner. Da Ingeniør Rasmussen,
der boede i Detroit i U. S. A., havde hørt, at Danmark paatænkte at del
tage i "Gordon-Bennett-Løbet", satte han sig straks i Forbindelse med
Klubben desangaaende, og om Vilkaarene blev man snart enig, saaledes
at Danmarks Deltagelse var sikret, uden at Udgifterne vilde blive for store.
Opstigningen fandt Sted den 30. Juni 1928 Kl. ca. 16, og Landingen ca.
34 Timer senere to miles Nordøst for Roanoke i Kanada. Rasmussen blev
Nr. 5 af 13 Deltagere, og erhvervede sig derved 5. Prisen: 200 Dollars.
Der kom nu for en kort Tid Fart i Ballonsporten herhjemme, Opstigning
efter Opstigning fandt Sted. Klubben havde med de militære Myndigheders
velvillige Imødekommenhed bekostet en Gasledning lagt ind paa Rosen
borg Eksercerplads, og de senere Opstigninger skete nu altid herfra. Den
rummelige Plads og Indhegning frembød en ypperlig Plads for Ballonstarter.
En stor Del af Klubbens Medlemmer ønskede imidlertid at blive uddan
nede til Ballonførere, og for at imødekomme disse Ønsker gik Klubben i
Gang med de forberedende Arbejder til Dannelse af en Ballonskole og fik
her Tilsagn om at kunne regne med velvillig Assistance fra forskellige Sider.
Ministeriet for offentlige Arbejder skulde dog anerkende Skolen og ud
færdigede væsentlig paa Grundlag af gældende internationale Regler de
Bestemmelser, der skulde opfyldes for Erhvervelsen af Certifikat som Bal
lonfører. Skønt Undervisningen var gratis, og Interessen for Sporten i Be
gyndelsen var meget levende, viste det sig imidlertid ret snart, at Inter
essen tabte sig blandt de fleste af Eleverne. Det var vanskeligt at faa arran
geret alle de Ture, der krævedes for at opnaa Certifikat.
Der blev foretaget flere Ballonopstigninger med Premierløjtnant Culmsee
eller mig som Fører i Løbet af Efteraaret 1928. Størst Interesse knyt
tede der sig dog til "Hansa-Ballonkampen", der paa Ballonklubbens Ini
tiativ fandt Sted den 2 r. Oktober 1928. Tanken havde først været at af
holde en skandinavisk Ballonkonkurrence, men da hverken Norge eller
Sverrig kunde deltage, blev den ændret til en "Hansa-Ballonkamp" mellem
Hamburg, Lubeck og Danmark. ,,Hamburg" skulde føres af en kendt tysk
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Aerolog, Dr. Perlewitz, som havde vundet flere Konkurrencer i Tyskland,
,,Lubeck" af Direktør Wiedersum, og "Danmark" af mig.
Konkurrencen blev anlagt som "Rævejagt" med Hærens Friballon som
"Ræv", ført af Premierløjtnant Justesen, der herved samtidig opnaaede
sin Dag-Enetur.
"Ræven" skulde starte med IO Min. Forspring og "Hundene" følge efter
i Rækkefølge - bestemt ved Lodtrækning. Det g jaldt om at lande saa nær
,,Ræven" som muligt.
Ved en Sammenkomst paa Paladshotellet indledede Formanden med
en Hyldest til Tyskland for dette Lands store Indsats i Luftens Erobring med
"GrafZeppelin"s vellykkedeRejse til Amerika og retur in mente, og den tyske
Minister takkede. Formanden holdt et Ballonforedrag med Lysbilleder, hvor
efter der blev trukket Lod om Ballonernes Startorden, hvilket resulterede i, at
,,Danmark" skulde starte først, saa "Hamburg" og dernæst "Lubeck".
Ved Smørrebrødsbordet oplystes det, at Det kgl. danske aeronautiske Sel
skab havde udsat sin Sølvplaquette som Ærespris til Vinderen, Chiles
Minister Harry Wessel en pragtfuld Sølvpokal ligeledes til Vinderen og
den kgl. danske Porcelænsfabrik fire smukke Porcelænsfugle som Trøst
præmier for de ikke vindende.
Søndag den 21. Oktober oprandt. Paa Ballonpladsen - Rosenborg Ekser
cerplads, der var festligt smykket med Flag - svajede de fire Balloner under
Fyldningen for en svag Vestenvind; roo Soldater og ligesaa mange Spej
dere, der var afgivet som Holdemandskab under Premierløjtnant Poulsens
Kommando, holdt de utaalmodige Balloner til Jorden.
Der var ca. 8.000 interesserede Tilskuere indenfor og mindst ligesaa
mange udenfor Kasernemuren.
Successen - ogsaa den økonomiske - var sikret.
Starten fandt Sted med ringe Forsinkelse Kl. 12' 0, og under begejstrede
Hurraraab hævede de 4 Balloner sig med de givne Tidsintervaller, for kort
efter at forsvinde i de lavt liggende Cumulus Skyer.
Landingerne fandt Sted tæt Nord for Markaryd i Småland.
Resultatet af Kampen blev, at "Danmark" sejrede ved at lande 600 m
fra "Ræven". ,,Hamburg" kæmpede desperat i Landingen for at sikre sig
Sejren, men maatte nøjes med Andenpladsen i en Afstand af 800 m. Lan.:
dingen foregik i en Elv, Passagererne blev drivvaade, og Ballonhylstret, der
havde lagt sig paa langs i Elven, fyldtes med Vand, saa Bjergningen af det
skrøbelige Hylster voldte de største Vanskeligheder. ,,Ltibeck" landede
ca. 1 .500 m fra "Ræven".
Dansk Flyvnings Historie. 3
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"Liibeck" ønskede Revanche og indbød Danmark og Hamburg til en
anden "Hansa-Ballonkamp" fra Liibeck Søndag den 26. Maj 1929. Des
værre kunde Hamburg ikke lade sig repræsentere, saa Kampen kom til at
staa mellem Liibeck og Danmark. Ballonen "Liibeck" førtes atter af Di
rektør Wiedersum og "Danmark" af mig. Fem af de syv Passagerpladser
besattes af danske Ballonførerelever, der herved beviste deres store Inter
esse for at komme i Luften.
Starten fandt Sted fra Buniamshof i Liibeck. 8-ro.ooo Tilskue�e var til
Stede paa Opstigningspladsen; Fristaden Liibecks Politiorkester spillede i
Ventetiden. Vejret var straalende, men uden synderlig Vind, saa egentlig
Ballonvejr var det just ikke.
Starten forløb programmæssigt, og med en Hastighed af ca. ro km i
Timen drev Ballonerne af Sted, først "Liibeck" saa "Danmark". Kampen
g jaldt denne Gang om at komme længst i Løbet af 3 Timer. ,,Danmark"
sejrede atter, idet den tilbagelagte 33 km i 2 Timer 41 Min., medens
,,Liibeck" landede ca. ro km fra Byen efter en Times Flugt. ,,Dan
mark" hjemførte saaledes Førsteprisen - en pragtfuld Sølvpokal udsat
af Liibeck Senat.
Ballonklubben fortsatte sm Virksomhed, og snart kom Provinsen med
Opfordringer om at foretage Ballonopstigninger. De'tte skete saaledes fra
Aarhus, Taastrup og Herning og ind imellem afholdt Klubben Opstig
ninger i København. Alle Ture forløb godt, og her bør fremhæves, at der
ikke ved en eneste af de mange Ture, der blev foretaget, er sket den mindste
Skade hverken paa Personel eller Materiel.
Omkring Midsommeren 1929 modtog Ballonklubben Indbydelse fra
"Gordon-Bennett"-Konkurrencens Arrangører i U. S. A. til at deltage i
Aarets Konkurrence, der skulde finde Sted den 28. September I 929 fra
St. Louis i de forenede Stater. Ingeniør Rasmussen, der førte "Danmark"
ved Konkurrencen r928, kunde ikke være vor Ballonfører i r 929, da han i
den forløbne Tid havde erhvervet sig amerikansk Indfødsret. Klubben øn
skede imidlertid at være repræsenteret og opfordrede mig til at være Fører
af "Danmark". Ingeniør Rasmussen lovede at være min Hjælper i Kurven.
Krigsministeriet stillede sig ganske overordentligt imødekommende over
for Spørgsmaalet, idet det ikke alene gav mig den fornødne Orlov, men
ogsaa bevilgede mig en større Sum Penge til Hjælp til Rejseudgifter, hvilket
saaledes kom Ballonklubben til Gode.
I Konkurrencen deltog denne Gang foruden Danmark følgende Lande:
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U. S. A. med tre Balloner, Tyskland med to Balloner, Frankrig, Belgien og
Argentina hver med en Ballon.
En enorm Menneskemængde (Aviserne angav 40.000) var samlet paa
Startpladsen omkring de fyldte Balloner. En meget stor dansk Koloni havde
slaaet Kreds om "Danmark", der smykket med et mægtigt Dannebrogsflag
solede sig i det smukke, men ualmindelig varme Vejr. Alle vilde hilse paa
den danske Besætning, og mange vilde give et Bidrag til Ballonførerens Ud
rustning. Vi modtog saaledes: ro stegte Kyllinger, r kg Chokolade, I Radio
apparat, 200 Cigaretter, Kaffe paa Termoflasker, Brød, Smør, Paalæg o. m.m.
Et særligt Indtryk modtog jeg ved at
se en gammel dansk-amerikansk Dames
Glæde over at se Dannebrog. Med
Taarer i Øjnene sagde hun: ,,Det er
mit Livs skønneste Øjeblik at se Danne
brog imellem saa mange Nationers
Flag", og i den danske Kolonis glade
Ansigter læste jeg de samme Følelser.
Ballonklubbens Indsats havde saaledes
ogsaa en anden Mission end den rent
Gordon-Bennett-Løbet, St. Louis. 1929.
sportslige. Til Tonerne af "Kong Christian "steg "Danmark" til Vejrs Kl. r6 1 s som Nr. 4 af Deltagerne. St. Louis
Aviserne fremhævede Dagen efter den Begf'jstring, den danske Koloni havde
lagt for Dagen, hvilket bl. a. havde givet sig Udslag i, at alle ved Starten
vilde trykke os i Haanden og ønske os "lykkelig Rejse", saa de næsten med
Magt maatte tvinges tilbage fra "Danmark"s Kurv.
I Dagspressen og i "Flyv" har jeg udførligt g jort Rede for Konkurren
cens Forløb. Her skal blot omtales, at "Danmark" holdt sig nøjagtig 24
Timer i Luften (tredielængste Tid), og at den tilbagelagte Distance var 335
km. Ballonen naaede en H�jde af over r 8.000 feet, hvilket er dansk Højde
rekord for Balloner. ,,Danmark" blev Nr. 5 efter de tre amerikanske og den
belgiske Ballon og erhvervede sig derved en Præmie paa 200 Dollars, saa
ledes at Ballonklubben trods de store Udgifter kunde notere et pænt Over
skud ved Deltagelsen i Konkurrencen.
Efter Hjemkomsten blev der atter foretaget nogle Luftrejser med Balloner,
navnlig i Provinsen, men med skiftende Held; da der ikke skete noget,
der kunde fange Publikums Interesse, svigtede Besøget ved Opstigningerne,
saaledes at disse ikke mere kunde betale sig.
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Indenfor Ballonklubben opstod der samtidig nogen Opposition. Paa
Generalforsamlingen i 1930 stillede Bestyrelsen sine Mandater til Raadig
hed, og Klubben gik i de følgende Aar stadig ned ad Bakke for til sidst
at møde saa mange Vanskeligheder, at den ved en Generalforsamlingsbe
slutning i 1933 blev opløst. Ballonskolen var allerede blevet ophævet i 1930.

III
HÆRENS BALLONPARK
T. A. Poulsen

Om

de første Forsøg med Brugen af Balloner til militære Formaal her
til Lands_ faar man en levende Skildring gennem daværende Ingeniørkap
tajn Edv. I. C. Rambuschs Bog: ,,Luftballoner og Luftsejlads".
Krigen 1870-7 r gav Stødet til en voksende Interesse for Nytten af Bal
loner under Krigsforhold. Herhjemme blev det paalagt Telegrafkompag
niets Chef - foruden hans øvrige Tjeneste - at følge med paa Ballonud
viklingens Omraade i Udlandet. I r884 blev der givet Kompagniet Ordre
til at anstille de nødvendige Forundersøgelser med Konstruktionen af en
Ballon for Øje. Ballonen skulde have en Bæreevne af ca. 20 Pund. Desuden
skulde der fremstilles et Brintudviklingsapparat. Paa dette Tidspunkt var
Vulkanisering og dermed beslægtede Processer ikke almindelige, og man
maatte tage sin Tilflugt til Fernisering for at opnaa Gastæthed. Det lykkedes
at faa syet et Ballonhylster; men Ferniseringen lod saa meget tilbage at
ønske, at hele Foretagendet nær var endt med Selvantændelse. Stort bedre
Held havde man ikke med Brintudviklingsapparatet.
De første Ballonopstigninger fandt Sted i r887, idet den franske Luft
skipper Julhes, der paa dette Tidspunkt "optraadte" i Tivoli, stillede sin
Ballon til Raadighed for Kaptajn Rambusch. Der blev foretaget nogle faa
Opstigninger paa Kabel samt en enkelt Frifart; denne sidste endte med en
længere Slæbetur gennem Øresunds Bølger. Ballon og Besætning blev b jerget
af Damperen "Malmø".
2 Aar efter bestemte Krigsministeriet, at der fra det franske Værksted
Gabriel Yon skulde indkøbes en Ballon med Tilbehør samt en Vogn til
Transport af Kabelspillet. Modtagelsesprøverne, der blev af holdt i Paris,
var tilfredsstillende, og Materiellet afsendtes til Danni.ark. Den r. Oktober
I 889 fyldtes den første danske Militærballon.
I de følgende 2 Aar blev der nu og da af holdt Øvelser med Ballonen,
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dels paa Ingeniørregimentets Øvelsesplads, dels paa Amager, hvortil Ballonen
transporteredes ad Søvejen -fastg jort til en Barkasse, der bugseredes af et lille
Dampskib -. Som Ballon-captif gav Kugleformen naturligvis en meget ringe
Stabilitet i Luften, saaledes at dens Anvendelighed under vore klimatiske For
hold vel maatte siges at være endog stærkt begrænset. I denne Forbindelse
skal det nævnes, at Ballonen paa en jævn dansk Blæsevejrsdag godt kunde tage
en Duvning fra r200-r300 Fods Højde ned til en roo Fod over Jorden for
derefter, naarVindstødene ophørte, atter at stige som en Raket op til Top
højden underidelig Snurren om Kab
let. Der behøves sikkert ingen nær
mere Paavisning af, at det ikke kan
have været nogen ren Sinecure at være
Ballonobservatør i en saadan Ballon.
Man følte sig imidlertid ikke paa
dette Tidspunkt foranlediget til at
anskaffe mere Ballonmateriel, og det
forhaandenværende ældedes hurtigt
og
maatte kasseres. Det eneste Mate,,Parcevai" Ballon.
riel, der endnu er bevaret fra denne
Periode, er Ballonens Anker, der nu tjener som Lysekrone paa Bal
lonparkens Kontor.
Grunden til den ret lange Stilstandsperiode, som herefter fulgte, maa
utvivlsomt søges i Erkendelsen af, at en Kugleballon praktisk talt er uan
vendelig som Observationsballon (ballon-captiv) i hvert Fald under vore
Himmelstrøg.
Omkring Aarhundredskiftet konstruerede to tyske Officerer, Kaptaj
nerne von Parceval og von Siegsfeld en Ballon til Observationsbrug.
Den adskilte sig væsentligt fra Kugleballonen saavel i Form som i Til
rigning. Ballonen havde Form af en Cylinder med halvkugleformede Af
slutninger. Ballonens Stigeevne søgte man at forøge gennem Dragevirk
ningen derved, at· man gav Ballonlegemet en ret stejl Stilling i Riggen.
Ideen var logisk, men forbunden med visse Ubehageligheder. Thi selv om
Stabiliteten i Længderetningen var nogenlunde, lod Tværskibsstabiliteten
meget tilbage at ønske, og hverken Anbringelsen af Hale - som ved en
almindelig. Drage - eller Styresejl bødede tilstrækkeligt herpaa, naar det
bare blæste en almindelig frisk Vind. Men sammenlignet med Kuglebal
lonen var "Parceval "-Ballonen dog et meget betydeligt Fremskridt.
I Aaret rgr2 blev der paa Initiativ af daværende Premierløjtnant Fr.

Greve Molkte og Overingeniør Carl Holtermann dannet et Udvalg til
Drøftelse af Mulighederne for ad privat Vej at tilvejebringe Materiel til
en Ballonpark.
Den rr. Marts rgr2 af holdtes paa Hotel "Phønix" et Møde om Sagen.
Heri deltog følgende Herrer: Generalkonsul Chr. Hecksher, Rentier Aug.
Ross, Generalmajor Niewenhuis, Oberst Dahl, Oberstløjtnant P. M. Knud
sen, Premierløjtnant Fr. Greve Molkte, Overingeniør C. Holtermann.
Man vedtog at arb�jde paa Sagens Fremme, og i den Anledning nedsattes
et Udvalg bestaaende af de to sidstnævnte Herrer som henholdsvis Formand
og Kasserer. Udvalget skulde søge tilvejebragt den nødvendige Kapital
ca. 30.000 Kr., og det bemyndigedes til at indhente Tilbud paa en Ballon
med Tilbehør, cl. v. s. Fyldeapparater, Kabel og Ballonspil.
Allerede den ro. Maj samme Aar var det lykkedes Udvalget at faa tegnet
et Beløb paa 31.500 Kr. Paa Forespørgsel til Krigsministeriet havde dette
svaret, at man med Tak vilde modtage og anvende en saadan Parceval
Ballon. Gaven skulde omfatte en 750 m3 Ballon med Motorspil og nød
vendigt Tilbehør til en samlet Sum af 27.r95 Rm.
Et afsluttende Møde blev holdt den r4. Januar r913. Greve Moltke ind
ledede dette med at mindes afdøde Kammerherre Baron Plessen, uden hvis
Hjælp det ikke havde været økonomisk muligt at gennemføre Opgaven.
Baron Plessen havde, saalænge han levede, ønsket at være anonym; selv
svagelig havde han ikke kunnet aftjene Værnepligt, og for at bevise sin Fæ
drelandskærlighed havde han skænket et betydeligt Beløb til dette Fore
tagende til Fædrelandets Forsvar.
Ballonmaterieilet var allerede blevet bestilt i Maj I g 1 2 hos Ballonfirmaet
Aug. Riedinger i Augsburg, en af de ældste og mest ansete Ballonfabrikker.
Krigsministeriet havde besluttet, at Materiellet til sin Tid skulde stilles til
Raadighed for Fæstningsartilleriregimentet; derfor sendte Regimentet en
Repræsentant - daværende Undermaskiningeniør E. Hartmann -- ned
til Fabrikken med den Opgave at sætte sig grundigt ind i Betjeningen og
Behandlingen af Ballonmateriellet. Ingeniør Hartmann overtog paa Kon
sortiets Vegne det færdige Materiel, som afsendtes til Egbylejren paa Vest
enceinten, hvor Ballonparken i nogle Aar skulde have sit Standkvarter.
Øvelserne blev indledet med en Ballonopstigning den rr. Juli rgr2, den
lededes af Premierløjtnant Greve Moltke med Premierløjtnant af Artilleriet
Brandt-Møller som Hjælper. Endvidere blev nuværende Overofficiant P. M.
Petersen fra ro. Fæstningskompagni afgivet til Uddannelse som Ballonme
ster. Hangar havde man ikke paa dette Tidspunkt, man nøjedes med at
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fortøje Ballonen for Natten i en dyb Udgravning fremstillet med dette For
maal for Øje. (Denne "Garageringsmaade" bør næppe tjene til Efterfølgelse.)
Efter nogle Prøveopstigninger fandt den højtidelige Aflevering Sted den
I 2. Juli I g I 2. Paa Krigsministeriets Vegne modtog daværende Forsvars
minister Klaus Berntsen Ballonmateriellet. Ministeren gav Udtryk for en
varm Tak til Konsortiet for dets værdifulde Gave til Københavns Forsvar.
Fæstningsartilleriets Chef, Oberst I. P. F. D. Dahl, der modtog det nye Ob
servationsmiddel til Fæstningens Forsvar, døbte Ballonen "København I".
Efter at de mere højtidelige Former for Afleveringen af Materiellet var
tilendebragt, foretoges nogle Opstigninger med flere af de tilstedeværende
Herrer (saavel militære som civile). Forsvarsministeren var en af de første,
der vovede sig op i Luften. Denne Tur bør mindes i Ballonparkens Historie,
thi det er første og eneste Gang en dansk Forsvarsminister har deltaget i
en militær Ballonopstigning.
Forinden Konsortiet afsluttede sin Virksomhed, traf det Beslutning om,
at Restbeløbet af den indsamlede Sum skulde anvendes til Køb af endnu
et Ballonhylster, men uden Gondol, Kabel og andet Tilbehør. Dette Ballon
hylster, der fik Navnet "København II", blev ligeledes overgivet til Fæst
ningsartilleriregimentet.
Man har senere af praktiske Grunde forladt denne Navngivning til Ob
servationsballoner, og man nøjes kort og godt med at betegne dem med
Type (et Bogstav) og Nummer.
Med dette nye og efter sin Tid meget moderne Materiel begyndte Par
ken nu en Række Øvelser baade omkring Københavns Landbefæstning og
ved Jægerspris under Artilleriets Skydninger deroppe. Det er ganske vist
noget misvisende at tale om en Ballonpark i dette Ords almindelige Be
tydning, idet bl. a. Rammerne var overordentligt løst sammensatte. Mere
rigtigt vilde Billedet blive, naar man forestiller sig et mindre Depot af Bal
lonmateriel, med hvilket der ca. 14 Dage om Aaret af holdtes nogle Øvelser
med et Personel, der for største Delens Vedkommende skiftede fra Aar til
Aar, og for alles Vedkommende nødvendigvis kun kunde betragtes som en
mindre "Nebengeschaft" i Forhold til deres øvrige Tjeneste.
Ved Verdenskrigens Udbrud raadede Parken saaledes kun over det nys
nævnte Materiel d. v. s. en komplet Observationsballon med Tilbehør,
Kabel og Ballonspil samt et Reservehylster. Et Møde blev af holdt for at
drøfte Fremgangsmaaden for den bedst mulige Anvendelse af det forhaan
denværende Materiel, idet man naturligvis foreløbig maatte se bort fra
Mulighederne for Leverancer fra de krigsførende Lande. Resultatet af Mødet,

der lededes af Fæstningsartilleriets Chef Oberst Dahl, blev, at man snarest
burde forsyne Reservehylstret med Kurv og Kabel, saaledes at man dog
havde 2 Balloner, een paa Nordfronten og een paa Vestfronten. Desværre
fandtes kun eet Ballonspil (Augsburg-Typen). Men man vidste at hjælpe
sig paa anden Maade, selv om Metoden, der anvendtes, var besværlig. Den
gik i Hovedsagen ud paa, at man strakte Kablet ud paa Jorden i fuld
Længde, fæstede Ballonen til den ene Ende, medens den anden blev fastg jort
til et dybt nedgravet Jordanker hovedsagelig bestaaende af svært Tømmer.
Paa Kablet indskød man en Løbetalje, der ved Hjælp af en svær Strop
fæstedes til en for Tilfældet hidbragt Vejtromle. Ballonens Opsætning og
Nedhaling foregik herefter simpelthen ved, at Vejtromlen begav sig paa
March langs Kablet henholdsvis fra Ballonen mod Jordankeret og omvendt.
Metoden havde den væsentlige Mangel, at Kablet under skiftende Vind
retninger maatte strækkes om, saaledes, at Nedhaling altid kunde finde
Sted "med Vinden".
Det varede imidlertid ikke længe, inden man forlod "Damptromleme
toden" til Ballonens Manipulering. Hærens tekniske Korps overdrog alle
rede i April Maaned 1 g 15 en herværende Maskinfabrik at fremstille et nyt
Kabelspil, der i Konstruktionen skulde holdes saa tæt op ad Augsburg
Spillet som muligt. Dette sidste Spil havde stadig arbejdet tilfredsstillende
bortset fra mindre Havarier nu og da. Den danske Fabriks Ballonspil ind
friede ikke helt de Forventninger, man havde næret til det; og hvad navnlig
dets Driftssikkerhed angaar, kunde denne ingenlunde maale sig med "Damp
tromlens".
Som allerede nævnt havde man ingen Reserve af Ballonhylstre, og det
blev nødvendigt at se sig om efter en saadan. Paa Indstilling fra Hærens
tekniske Korps bevilgede Krigsministeriet de nødvendige Midler til Indkøb
af yderligere 2 Ballonhylstre, som blev bestilt hos Riedinger i Augsburg.
Forhandlingerne med de tyske Myndigheder var lange og trange, men
det lykkedes dog til Slut at faa Ballonerne frigivet paa visse Betingelser,
hvoraf en af de væsentligste bestod i, at vi forpligtede os til at levere samme
Kvantum Gummi, som det, der var medgaaet til Ballonernes Fremstilling.
Ritmester Greve Moltke udsendtes for paa Hærens tekniske Korps' Vegne
at ordne Affærerne paa Stedet, hvorefter Ballonhylstrene ankom til Køben
havn i Oktober Maaned 1915.
Man havde allerede længe følt Savnet af en Hangar, dels til Læ for den
fyldte Ballon under de iøvrigt korte Øvelsesperioder, dels som Magasin.
I I g I 5 byggedes et Par Ballonskure (Hangarer vilde kunne opfattes som
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urigtig Varebetegnelse). Disse Skure ydede kun nødtørftigt Læ for en fyldt
Ballon; som Magasin var de lidet anvendelige med deres almindeligejord
gulv, der var en sand Manege for Rotter og Mus. Da Ballonhylstrene bør
opbevares i et tørt, frostfrit Magasin, maatte de transporteres ind til Tøj
husmagasinet til Opbevaring efter Øvelsernes Ophør. De mange Anker,
der gennem Tidernes Løb blev fremført mod disse Ballonskure, gav til
Slut Stødet til Opførelsen af den nuværende Hangar paa Skydebanerne
paa Amager; den blev taget i Brug i Januar 191 7. Ud fra den gode Regel,
at Materiellet saa vidt muligt til Stadighed bør være udleveret til Brugeren,
søgte man at indrette den nye Hangar paa Skydebanerne saaledes, at
Magasinering kunde finde Sted her Aaret rundt. Fyringsforsøgene gav
imidlertid det Resultat, at det vilde være urigtigt at henlægge Ballonerne
her i Vintertiden. Parken var saaledes stadigt henvist til at aflevere Mate
riellet til Tøjhuset efter hver Øvelsesperiode for atter at hente det igen,
naar en ny forestod. Denne Tilstand bestod indtil 1928, da Parken fik Raa
dighed over den gamle Kogeskolebygning, der indrettedes til Ballonmagasin.
Senere har Parken yderligere faaet tildelt Plads til dets stærkt forøgede Ma
teriel, saaledes at den i Dag raader over Hangar med Kontor og Værksteder,
Magasiner, Depotkontor, Lægestue, Undervisningslokaler, Samlingsstuer
for Elever, Spisestue for Parkens faste Befalingsmænd, Garager m. v.
Ballonskurene paa Nord- og Vestfronten blev solgt til Nedrivning kort
Tid efter, at Amagerhangaren blev taget i Brug.
Efter dette lille Spring helt frem til 1935 vil vi atter dreje Tidens Hjul
en Snes Aar baglæns til Ballonøvelserne i 1916, der desværre fik et dystert
Præg gennem den Ballonulykke, hvorved to af Parkens Observatører om
kom. Den paagældende Øvelse blev af holdt ved Hvidovrehangaren den 3.
August. Vejret var blæsende, og det trak op til Storm. Trods Uvejret gik
Løjtnant S. Ludvigsen og Korporal Jørgensen om Eftermiddagen alligevel
op med Ballonen. Stormen tog til, og Løjtnanten ansaa det for rigtigst at
telefonere ned og give Ordre til Nedhalingen. Spillet havde paa Grund af
Stormen særligt svært ved at hale Ballonen ind, efter kort Tids Forløb var
dets Kræfter udtømt, og man maatte tage sin Tilflugt til "at lægge Bal
lonen ned med Haanden ", d. v. s. med Brug af Løbetalje. Næppe var denne
Manøvre sat i Gang, før Befæstelsen mellem Kabel og Ballon - Kabel
bøjlen - bristede, og Ballonen for opad med voldsom Fart, samtidigt med
at den af Orkanen med stor Hastighed blev drevet mod Sverige.
Ballonen blev slynget morl Vandet mellem Saltholmen og Sverige maaske under et Landingsforsøg paa Saltholmen -, herved er Kurven

formentlig blevet revet løs fra Ballonhylstret, som senere paa Dagen for
svandt fra Havets Overflade et Steds mellem Saltholm Flak og Barseback;
men da var Løjtnanten og Korporalen ikke længere blandt de Levendes Tal.
Efter denne Ballonulykke rejste der sig Røster for, at man burde forsyne
Besætningen i Standballon med Faldskærme. Ritmester Fr. Greve Moltke
undersøgte i Amerika Anvendeligheden af forskellige Faldskærmstyper, bl.a.
Leo Stevens. En Ballonfører gik op med en Friballon, han var iført en Ste
vens Skærm, og for at bevise dennes Fortræffelighed havde han anbragt
en Dynamitpatron oppe i Ballonhylstret. Ladningen lod han eksplodere,
efter at Ballonen havde naaet en passende Højde. Eksplosionen skæmmede
i nogen Grad Ballonens Udseende, men takket være Skærmen reddede
Ballonskipperen dog Livet. Denne tilsyneladende ufejlbarlige Skærm blev
dog ikke antaget. Fra England forelaa Rapporter om en anden Type "Guar
dian Angel", som skulde være særdeles velanvendelig til Ballonbrug. Det var
imidlertid et Studium at lægge den sammen, og der hørte saa mange for
skellige Grejer til denne Manøvre, at alene det at holde Styr paa disse Ting
krævede en Mands fulde Arbejdskraft. Som Eksempel paa, at denne Sam
menlægningsproces nærmest var af videnskabelig Art, skal nævnes, at flere
af disse Skærme efter Brugen ved Fronten under Verdenskrigen maatte
sendes til England for at blive lagt korrekt sammen igen. Der blev anskaffet
en Forsøgsskærm af denne Type hertil; dens Sammenlægning havde ikke
Succes blandt Parkens Teknikere. Bedre gik det med den tyske Heinecke
Faldskærm, den er særdeles let at pakke, der hører ingen Specialgrejer til,
og den har ved mangfoldige Forsøg ikke svigtet en eneste Gang. Denne Type
er den Dag i Dag reglementeret ved Ballonparken. Normalt er denne Skærm
fuldt udfoldet efter et Fald paa 70-80 m. Under et Pakningsforsøg for
nogle Aar siden blev en Rekrut kaldt frem, han fik til Opgave at stoppe
Skærmen, som laa udfoldet paa Marken, ned i Overtrækket; han maatte,
gøre det paa den Facon, han fandt lettest, dog maatte han ikke slaa Knude
hverken paa Stof eller Liner.- Det bemærkes, at han overhovedet aldrig
havde set en Faldskærmspakning. Han gik i Gang med Arbejdet; den Rest
af Faldskærmen og Linerne, der ikke kunde finde hæderlig Plads i Over
trækket, trampede han derned med Støvlerne, hvorpaa han afleverede
Bylten til Forsøg hos Herr "Sand" - en af Danmarks Vovehalse-. Ved
det umiddelbart efterfølgende Udspring med "Sandmanden" viste Skær
men sig fuldt udfoldet allerede efter 40 m Fald. Rekruttens Pakningsmetode
har dog trods dette særdeles gunstige Resultat ikke kunnet reglementeres.
Endelig bør det nævnes i Forbindelse med Bestræbelserne for at finde en
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egnet Faldskærmstype, at Sundby Vandtaarn var Skuepladsen for nogle
faa "Udspring". Læseren vil uden Kommentar kunne forestille sig Herr
"Sand "s Udseende, efter at han tre Gange i Træk ramte Jorden, inden
Faldskærmen var vel ude af Posen.
Ballonbeholdningen var ved Ulykken den 3. August blevet reduceret med
en Fjerdedel, og den trængte i det hele taget stærkt til en Forøgelse, derfor
blev der i 1917 indkøbt 2 Balloner af en nyere Type, som var Resultatet
af de indhøstede Erfaringer under den forløbne Del af Krigen. Denne Bal
lontype (benævnt - R _-) var
bl. a. forsynet med 3 Styresække
paa den agterste Trediedel af Bal
lonlegemet. Styresækkene var forsat
1 20 ° for hinanden og virkede dels
som Styreflader, dels som Dæmp
ningsflader. Yderligere var selve
Ballonformen undergaaet en Æn
dring henimod Strømlinieformen.
Disse
Balloner findes endnu ved
R-Ballon.
Parken, de blev sammen med en
lignende i 1919 anskaffet Ballon af samme Type anvendt lige til 1927.
Kabelspillene, saavel det tyske som det danske Spil, havde stedse vist sig
for svage, sidstnævnte var endda behæftet med andre og mere alvorlige Ska
vanker, saaledes at Nødvendigheden bød, at man snarest saa sig om efter
Erstatning for disse Spil. Den svenske _Scania-Vabisfabrik i Malmø paatog
sig i 1918 at fremstille et Ballonspil, monteret paa en 4-Tons Lastvogn,
saaledes at dennes Motor kunde kobles fra Vognen og til Spillet, som under
Øvelserne viste sig at være baade robust og driftsikkert, men Nedhalings
hastigheden laa kun omkring 2 a 3 m/Sek., og man var naturligvis afskaaret
fra at kunne lade Vognen køre samtidigt med, at man halede ind paa Bal
lonkablet. Men sammenlignet med de to gamle Spil betød Scania-Vabis
spillet et overordentligt Fremskridt. Parkens Ballonmateriel bestod saa
ledes hen mod Verdenskrigens Slutning af 3 Parceval-Siegsfeld Balloner
og 3 R-Balloner, et ældre og et helt nyt Kabelspil samt det nødvendige
Tilbehør af Reserve- og Hjælpemateriel.
Ved en Øvelse i 1918 indtraf et Uheld, idet Ballonkablet bristede, og Bal
lonen gik paa Fritur. Det drejede _sig om en Øvelse i hurtig Nedhaling af
Ballonen. For at forøge Nedhalingshastigheden var der omkring Kablet
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lagt en Talje, der igen var fastg jort til en Vejtromle, der blev trukket af
et Kanonforspand paa 6 Heste. Naar Nedhalingen begyndte med Spillet,
skulde Hestene gaa frem med Tromlen fra Spillet og derved forøge Ned
halingshastigheden. Ballonen var ubemandet, men belastet med en vis
Sandvægt. Da Hestene saa Ballonen komme ned mod dem, blev de urolige
og sprang stødvist fremad, derved opstod der saa voldsomme Stød i Kablet,
at det bristede, og Ballonen gik ad Sverige til. Skønt Ballonen var ubemandet,
skrev Pressen dog om de skrækslagne Personer, der hvide i Ansigterne kom
paa en ufrivillig Flyvetur. Ballonen landede dog i god Behold lidt nordfor
Malmø ved Kagerod, hvor den senere blev af hentet af udsendte Folk fra
Parken. Den ærlige Finder var en ung svensk Dame, som Krigsministeriet
forærede et Guldarmbaand i Findeløn.
Efterhaanden som Tiden gik, føltes Savnet af et tilstrækkeligt Antal kyn
dige Ballonførere stærkt. I 1917 sluttede de militære Myndigheder Kon
trakt med Ingeniør G. Krebs, som indtil 1923 forblev knyttet til Parken
som Instruktør. Men allerede kort efter Krigens Afslutning begyndte Par
kens daværende Chef, Kaptajn P. L. Ramm, at forberede Udsendelse til
Frankrig af Befalingsmænd fra Parken i Uddannelsesøjemed. Disse Forbe
redelser resulterede i 1922 i Krigsministeriets Bestemmelse om, at Premier
løjtnanterne K. A. Culmsee og G. A. Schenstrøm samt Oversergent P. M.
Petersen skulde udsendes til Uddannelse ved de franske Ballontropper.
Tidspunktet for denne Udkommando maatte sikkert siges at være det bedst
mulige, fordi Erfaringerne fra Verdenskrigen endnu var i frisk Minde sam
tidigt med, at Begivenhederne alligevel var tilstrækkeligt paa Afstand til
at være af klarede. Den ovennævnte Uddannelse fandt Sted dels ved 1. Bal
lonregiment i St. Cyr, dels paa Ballonskolen i Cosne, og det skal siges, at
de Synspunkter og Metoder, som de nævnte Herrer optog under deres Op
hold dernede, i en Aarrække har været gældende for Uddannelsen ved Par
ken i næsten umodificeret Form. Til denne rent militære Uddannelse var
knyttet en Række Friballonopstigninger ved en civil Ballonklub, saaledes
at Ballonparken efter denne Udkommandos Afslutning foruden Chefen
raadede over 3 fuldtuddannede Ballonførere, hvoraf den ene, nuværende
Kaptajn G. A. Schenstrøm, i 1929 paa en meget smuk Maade placerede
de danske Farver i Gordon-Bennett-Løbet i St. Louis i U. S. A.
Hærloven af 1922, der i mange Maader betød store Ændringer indenfor
Hæren, forandrede ogsaa Ballonparkens Stilling en Del, dog nærmest i
administrativ Retning. Idet Parken st<;tdigt vedblev at være en Mobilise
ringsformation, henlagdes dens Materiel fra Hærens tekniske Korps til Ar45

tilleriskydeskolen, saaledes at Kommandovejen nu gik over Generalinspek
tøren for Artilleriet.
Som tidligere berørt fik Parkens Øvelser og Arbejdsmetoder fra r 923 et
udpræget fransk Tilsnit. Da yderligere Versaillestraktatens Bestemmelser for
bød Tyskland at fremstille visse Arter af Krigsmateriel, var det naturligt, at
Parkens Materielanskaffelser fandt Sted gennem franske Firmaer, og her
kom det gamle Specialfirma "Zodiac", Puteaux, Paris særlig i Betragtning.
I første Række kom Indkøbene til at dreje sig om nye Ballonspil med til
hørende Tendere - en Tender er en særlig indrettet Lastvogn, der med
fører en ekstra Benzinbeholdning for
Ballonspillet samt en omfattende
Mængde Reservemateriel, Instru
menter, Tovværk m.v.-. Som Bal
lonspil valgte man det af den franske
Commandant Caquot konstruerede.
Spillet, der er monteret paa en
Staalramme, er forsynet med en
8 cylindret Dion-Bouton Motor paa
65 H. K., desuden findes der en
Ballonspil.
Mængde Finesser ved selve Kon
struktionen, som jeg skal skaane Læseren for: Spillet kan hale Ballonen ind
med den dobbelte Hastighed af, hvad Scania-Vabisspillet formaar, og Kab
lets Træk er Nul, naar det oprulles paa Magasintromlen. Dette Spil monteredes
ligesom Tenderkarosseriet paa et Triangel Chassis fra Odense forsynet med
Kegresseorganer (en Slags Larvefødder) fra Citroenfabrikkerne i Paris.
Som man ser et Køretøj af udpræget kosmopolitisk Snit. Køretøjernes ter
raingaaende Evne var stor, men dette Plus blev i ikke ringe Grad vundet
paa Bekostning af deres Egnethed til Landevejskørsel. Ialt fik Parken 2 Bal
lonspil og 2 Tendere af denne Type, det sidste Sæt var tildels monteret her
hjemme ved Hærens tekniske Korps.
Jævnsides hermed blev der fremstillet forskellige mindre Køretøjer (Paa
hængsvogne med Prodsanordning) navnlig til Brug ved Forbindelsestje
nesten fra Ballon til Kompagniets Kommandocentral og tillige under Linie
bygning. Disse Karrer byggedes efter Udkast, som Parkens mangeaarige
Maskiningeniør E. A. Hartmann fremstillede.
I Løbet af 1928 og de følgende Aar f�ndt en ret betydelig Anskaffelse
Sted af Ballonhylstre fra det nysnævnte franske Firma "Zodiac". Den Bal
lontype, der blev valgt, var den saakaldte Z. B. D. Type - ballon dilat-

able -, som paa adskillige Punkter afviger stærkt fra den hidtil brugte
R-Ballon saavel i ydre Form som i Konstruktionen; bl. a. findes Ballonetten
ikke ved Z-Typen. (Ballonetten er et fra Gasrummet adskilt, luftfyldt Rum,
som staar i Forbindelse med den omgivende Luft gennem underste Styre
sæk, og som udspiles paa Grund af Indtrængning af den atmosfæriske Luft
gennem Styresækken, foranlediget af Vindpresset under Opstigningen.)
Ballonettens Opgave bestaar i, at den, gennem en større eller mindre Ud
videlse, skal sørge for, at selve Ballonhylstret bevarer sin Form uden Buler
eller Indsnævringer, selv om Gasfyldningen af en eller anden Grund skulde
aftage i Volumen - f. Eks. ved Gas
tab eller gennem Af køling - med
andre Ord, Ballonetten skal virke
som "Volumenkompensator".
Z-Ballonerne har udpræget Strøm
linieform, de er forsynet med Ela
stikstropper - Sandows - langs
begge Sider. Stroppernes Opgave
er bl. a. at erstatte Ballonetten; dog
kræves der altid, at Ballonhylstret
Z-Ballon.
har en Mindstefyldning paa ca.
800 m3; thi først fra dette Volumen træder de i Virksomhed. Ballonens
Brint kan nu udvide sig til r. 1 oo m3, inden Sandows er trukket ud i deres
fulde Længde. En yderligere Udvidelse af Brinten vil kun foranledige, at
den automatiske Ventil aabner sig, saaledes at man ikke skulde løbe nogen
Risiko for Stofsprængning. Desuden er Riggens Udformning og Anbrin
gelse ved disse Balloner vidt forskellig fra R-Ballonerne, bl. a. har man
ønsket at reducere "Dragevirkningen" noget. Alt i alt maa Z-Ballonen
betragtes som en udmærket stabil Ballon, og Antallet af luftsyge i denne
Type har været meget begrænset, selv i haardt Vejr.
1 Aarene 1923-31 grundlagdes Linierne for den Organisation af Ballon
parken, som med visse Modifikationer er gældende den Dag i Dag med
Ballonkompagnier, Skole og Depot. Undervisningen eller rettere Oplæ
ringen i de nødvendige Færdigheder for Ballonførere og Ballonobservatører
fandt som Regel Sted under Samarbejde med Artilleriafdelingerne paa
disses Skydepladser i Jægerspris, Haderup og paa Kalsmærsk Hede samt
under de i Fortsættelse heraf følgende Efteraarsøvelser, alt i alt ca. 1 Maaneds
Tjeneste aarligt. En Gang imellem blev der af holdt kortvarige teoretiske
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Kursus af en Uges eller 14 Dages Varighed. Vanskelighederne ved at op
naa en grundig Uddannelse for Parkens Personel maa naturligvis søges i,
at Parken ikke figurerede paa Hærloven, ,,Ballonfolkene" maatte tages
rundt fra Afdelingerne, og da disse Afgivelser som Regel fandt Sted i Sep
tember-Oktober, følte Afdelingerne sig ofte irriterede over at skulle af
med Befalingsmænd, som de netop i denne Periode havde særlig Brug for.
Af denne Grund har det ikke altid været lige attraaværdigt at have Ballon
væsenet som "Speciale".
Hærloven af 1932 betød en afgørende Vending i Parkens Tilværelse. Fra
at være et Væsen, der til Tider skulde snige sig til at "faa Føden", blev
Ballonparken nu trukket frem i Solen og lyst i Kuld og Køn med Hærens
andre Afdelinger. Parken holdt for 3. Gang Flyttedag, idet den nu henlagdes·
under Hærens Flyvertropper som en Linieformation med faste Befalings
mandsrammer, som omfatter:
I
1
r
1
1

Kaptajn, Chef for Ballonparken.
Premierløjtnant, Næstkommanderende.
Stabsofliciant, Depotofficiant.
Overofficiant.
Officiant, Skriver og Regnskabsfører.
Motormekaniker.
1 Værkstedsassistent.

Parkens Rekrutstyrke udgør aarligt 55 Mand, hertil kommer yderligere
nogle menige af Hjælpetropperne til Værksteds- og Depottjeneste. Uddan
nelsen af Rekrutterne foregaar ved Parkens Øvelseskompagni i 4 Maaneder,
derefter fordeles de ved Hjemsendelsen til Ballonkompagnierne. Før 1932
fik Parken i Øvelsesperioderne tildelt menige fra Hærens andre Afdelinger,
Infanterister, Artillerister, Ingeniører; oftest en i mange Maader højst uens
artet Styrke.
Aarligt oprettes, efter Krigsministeriets nærmere Bestemmelse, et 7 Maa
neders Kursus for Ballonførere, Ballonobservatører og Ballonmestre. Ele
verne paa dette Kursus er Befalingsmænd af de forskellige Vaaben. De an
tages kun efter Ansøgning. Gennem dette for Parkens Brugbarhed saare
vigtige Kursus søges oparbejdet en fast Stamme af raske unge Mænd, vel
egnede til Tjenesten saavel i Luften som paa Jorden. De maa to Gange i
Løbet af Kursus aflægge Prøve paa, at de kan honorere de Krav, Mini
steriet stiller for denne Tjeneste. Der af holdes en Prøve paa deres teoretiske
Kunnen efter 3 Maaneders Forløb, og deres praktiske Færdigheder bedøm-

roes i de følgende 4 Maaneder. En Elev, der ikke bestaar en Prøve, afgaar
straks til Stamafdelingen eller hjemsendes direkte fra Parken; hvorimod
bestaaede Elever, der iøvrigt har vist sig velegnede til Ballontjeneste, for
sættes fra deres oprindelige Vaaben til Parken, hvor de efter Behov senere
kan indkommanderes til Tjeneste i visse Perioder; ligesom de vil kunne
indtræde paa eventuelle Repetitionskursus.
Uddannelsen ved Ballonparken foregaar dels i København, dels paa
Skydepladsen ved Oksbøl, hvor Parken nu gennem 4 Aar har haft sin faste
Lejr ved Overklitfogedboligen i Vrøgum Plantage, en Mils Vej nord for Sky
deterrainet. Uddannelsesperioden af
sluttes med Øvelseskompagniets Del
tagelse i de store samlede Efteraars
øvelser. Fra og med r935 vil der i
en Periode paa Skydepladsen ved
Oksbøl optræde 2 Ballonkompagnier
med hver sit Personel og Materiel,
uaf hængige af hinanden, idet Gen
indkaldelserne af uddannede Ballonsoldater nu begynder at virke.
K-Ballon.
Den nye Hærlov forbedrede ligeledes i betydelig Grad Mulighederne for Nyanskaffelser af moderne Ballon
materiel, saavel af Balloner som af Ballonspil, desuden vil der i den nærmeste
Fremtid blive anskaffet en Auto-Gyro Maskine til Forsøg ved Parken.
I r934 anskaffedes en Ballon af K-Typen paa r.400 m3 med tilhørende
Motorgondol.
Ballonen er fuldt ud strømlinieformet, de to øvre Styresække er gasfyldte,
og Dragevirkningen er re?uceret overordentligt, idet Ballonen praktisk
talt staar med Længdeaksen vandret. Dens Stigeevne er endnu ikke helt
udtømt paa 2.000 m Højde, hvorimod til Sammenligning Z-Ballonen ikke
kan drives over r.ooo m med reglementeret Udstyr og 2 Observatører.
K-Ballonen er yderligere forsynet med "glidende Rig", saaledes at den
f. Eks. under Nedhaling stiller sig i en gunstig Stilling med Næsen mod
Jorden, hvorved Luftmodstanden væsentligt formindskes, og Nedhalings
hastigheden kan som Følge heraf forøges. Der bliver formentlig atter snart
anskaffet et Hylster af denne Type, saaledes at Motorudstyret kan anvendes
i Flæng til begge Hylstrene.
Motorgondolen tjener kun til at flytte Ballonen fra et Sted til et andet,
særlig naar Strækningen enten er lang, eller der er særlig mange LufthinDansk Flyvnings Historie. 4
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dringer, saasom Stærkstrømsledninger m.m. Gon
dolen ombyttes med Observationskurv, saasnart
Ballonen atter skal til Vejrs med sit Kabel.
Motorgondolen kræver mindst 3 Mands Besæt
ning: en Fører, der ofte tillige er Siderorgænger,
en Højderorgænger og en Motorpasser. Da der
kræves et særligt Certifikat som Fører af Motor
ballon, blev en af Parkens Officerer i 1933 ud
sendt til den schweiziske Hær for at erhverve et
saadant. I Schweiz benytter man udelukkende
Motorballoner af K-Typen.
Parkens Friballonførere vil efterhaanden ogsaa
blive oplært i Føring af Motorballon.
Mølleplan (Autogyro).
Angaaende Ballonspillene stilles der stadig
større og større Krav til Nedhalingshastigheden, og Ministeriet har bemyn
diget Parken til at indkøbe 2 Ballonspil, hvis Maximal Nedhalingshastighed
ligger paa ca. 17 m/Sek.; til Sammenligning formaar Parkens nuværende
"Zodiac-Spil" kun at præstere 7 m/Sek. De nye Spil bliver monteret paa
Fordchassiser med 2 drevne Bagaksler; deres Landevejsfart kan sættes op
til ca. 70 km/T., medens de samtidig bevarer en fortrinlig terraingaaende
Evne paa Grund af de 8 drivende Baghjul (Tvillingeringe).
Der forestaar, som allerede nævnt, Forsøg med Auto-Gyro Maskiner ved
Ballonparken i den Hensigt at søge klarlagt, om disse Maskiner, der i mili
tære Kredse herhjemme vil blive benævnt Mølleplaner, vil kunne danne
et væsentligt Supplement til eventuelt at kunne afløse Ballonerne i Ob
servationstjenesten.
Fremtiden vil imidlertid vise, hvorvidt Mølleplanet vil være i Stand til
helt eller delvis at afløse Observationsballonerne, men det kan formentlig
allerede .nu betragtes som givet, at
Mølleplanet vil være et udmærket
Supplement til Observationsballo
nerne, hvis Fordele i denne Forbin
delse er Evnen til konstant og lang
varig Observation mod bestemte Ter
rainomraader, samt den direkte Tele
fonforbindelse mellemBallonobserva
tør og de Myndigheder, der i det paa
gældende Øjeblik bruger Ballonen.
Mølleplan (Autogyro).
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Som Mølleplanets Fordele i Sammenligning med Ballonen kan forment
lig anføres :
dets langt større Manøvreevne over for angribende Flyvere;
Aflastning af egentlige Kampflyvemaskiner - Rekognosceringsmaskiner til Skudobservation for Artilleriet;
dets store Bevægelighed, der endog bevirker Muligheden for med Timers
Varsel at kunne optræde i de forskellige Landsdele;
et ringere Behov af Hjælpepersonel og Køretøjer;
naar det ikke er i Brug, kan det praktisk talt skjules overalt i Terrainet;
dets langt ringere Saarbarhed.
OVERSIGT
over

Chefer for Ballonparken, Ballonførere, Ballonobservatører m. fl.
Chefer.

1912-1914. Oberstløjtnant A. P. V. Andersen.
1914-1916. Oberstløjtnant (daværende Premierløjtnant) Chr. von Buchwald.
1916. Kaptajn J. P. Bertelsen (den kendte Fægtelærer). Efter at være fratraadt som
Chef var Kaptajnen lige til sin Død i 1934 en aarlig tilbagevendende og kær
Gæst ved Parken under dennes Øvelser ude i de forskellige Landsdele. Ved
slige Lejligheder, naar vi sad i et hyggeligt Lag, har mangen ung Ballonmand
set Gnisten af en hellig Ild brænde i den gamle Kaptajns Øjne, i1aar han be
rettede om sine Fægtekampe med deres Sejre og Nederlag saavel i Udlandet
som hjemme.
1916-1932. Oberst (daværende Kaptajn) P. L. Ramm var i disse 16 Aar Chef for Parken
ved Siden af sin øvrige Tjeneste. I Oberst Ramm fik Parken sin første virkelig
,,luftkyndige" Chef med Certifikat som Friballonfører og en alsidig Ballon
uddannelse bag sig, erhvervet navnlig ved Studierejser i Udlandet. Det er
en Kendsgerning, at Obersten gennem de mange Aar har sat et dybt og person
ligt Præg paa Parkens Uddannelse og paa Linierne for Materielanskaffelser.
1932Kaptajn (daværende Kaptajnløjtnant) T. A. Poulsen.
Ballonførere.

Fra Parkens første Færd i 1912, da der ingen militære Ballonførere var til Raadighed,
fungerede Ritmester (daværende Premierløjtnant) Fr. Greve Moltke som Instruktør. Grev
Moltke havde civilt Friballonførercertifikat.
Under Verdenskrigen blev Ingeniør G. Krebs anmodet om at fungere som Instruktør
ved Parken. Ingeniør Krebs stillede beredvilligt sin overordentlig betydelige Indsigt paa
Ballonteknikkens Omraade til Disposition for Ballonparken, hvor Ingeniøren deltog som
Instruktør i alle Parkens Øvelser indtil 1923. Ingeniøren er nu fast Censor ved Ballon
parkens afsluttende teoretiske Prøver for Ballonførere og Ballonobservatører i "Gasarternes
Fysik og Aerostatik".
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I 1922 udsendtes, som tidligere nævnt, 3 Befalingsmænd til Uddannelse i Frankrig, nemlig:
daværende Premierløjtnant K. A. Culmsee,
daværende Premierløjtnant G. A. Schenstrøm og
daværende Oversergent P. M. Petersen.
Efter Afslutningen paa Ballonskolen i Cosne vendte de nævnte Herrer hjem som Parkens
første militære Ballonførere.
I 1929 blev daværende Premierløjtnant T. A. Poulsen færdiguddannet som Ballonfører,
og i 1933 fik Kaptajnløjtnant F. Basse Certifikatet. Begge har faaet hele deres Uddannelse
ved Ballonparken.
Premierløjtnant T. A. Poulsen fik i 1931 en supplerende Uddannelse i Frankrig.

Reserveballonførere.

Efter Ballonulykken i 1916 bestemte man, at der i Observationsballonen skulde være en
uddannet Fører sammen med Observatøren under enhver Opstigning; men paa Grund
af de kortvarige Øvelser er det vanskeligt at faa Førere nok, og man ser sig ofte nødsaget
til at anvende Reserveballonførere, d. v. s. Befalingsmænd, der foruden at have modtaget
hele den teoretiske Uddannelse tillige har deltaget i 4 Frifarter, hvor de mindst een Gang
selv har foretaget Landingen.
Ved Parken er nedennævnte uddannede som Reserveballonførere:
Kaptajn af Forstærkningen H. A. Legardh-Hansen,
Kaptajnløjtnant I. P.Justesen (nu afgaaet fra Parken),
Løjtnant af Reserven U. Gehrke,
Løjtnant af Reserven N. K. Nielsen,
Løjtnant af Reserven K.J. P. M. Hansen,
Overofficiant E. J. Sørensen.
Teknikere.

Fra Parkens Start i 1912 og til den ¼ 1935 har Maskiningeniør E. A. Hartmann ledet
Parkens tekniske Tjeneste. Maskiningeniørens store Interesse for Ballonteknik er i denne
lange Aarrække kommen Parken til Gode i udpræget Grad, ligesom mangfoldige af dens
Materielkonstruktioner bærer Præg af Ingeniørens tekniske Snille.
Fra 1927 fik Maskiningeniøren en fortrinlig Medhjælp i Værkstedsassistent R. G. L. A.
Olsen fra Hærens Vaabenarsenal.
Ballonmestre.

Til denne Tjeneste har Parken gennem Aarene fra 1912 og til Verdenskrigens Slutning
haft nuværende Overofficiant P. M. Petersen og Sergent H. K. Vittinghus. Fra 1918-1932
har Officianterne H. K. Larsen, K. V. Hunicke og 0. K. Karbo paa Skift med Overoffi
ciant P. M. Petersen fungeret i denne Tjeneste et Aar ad Gangen.
Parkens Sammensætning fra· 1932.

Ved den ny Hærlov af 1932, hvor Parken blev oprettet som Linieafdeling blev følgende
ansat ved Parken, men forblev staaende i Nummer ved deres respektive Vaaben:

Kaptajnløjtnant T. A. Poulsen (af Art.) Chef; (den 1 7/. 1935 udnævnt til Kaptajn
af Hærens Flyvertropper),
Kaptajn af Forst. H. A. Legardh-Hansen (af Fodf.) til Raadighed,
Kaptajnløjtnant F. Basse (af Fodf.), Næstkommanderende,
Overofficiant E. J. Sørensen (af Art.), Depotofficiant,
Overofficiant P. M. Petersen (af Art.) til Raadighed,
Officiant H. K. Larsen (af Fodf.), Skriver,
Motormekaniker S. Aa. Jacobsen, Tekniker,
I Aarene 1933 og 1934 er nedennævnte uddannet og sat i Nummer ved Ballonparken:
Ballonobservatører:

Ballonmestre:

Løjtnant af Res. K. J. P. M. Hansen,
Sekondløjtnant M. J. Sørensen,
Sekondløjtnant Aa. R. Holm,
Sekondløjtnant Aa. H. Tommerup,
Sekondløjtnant H. J. Nielsen,
Sekondløjtnant T. J. J. Jørgensen,
Sekondløjtnant S. A. Josephsen,
Kornet S. A. L. P. Godtfredsen,
Kornet E. A. Wissing,
Kornet H. K. Benner,

Sergent H. Christensen,
Sergent R. Pedersen,
Sergent P. B. L. Østenkiær,
Sergent C. C. Andersen,
Sergent 0. Bornhøft,
Sergent 0. L. Rasmussen,
Sergent J. L. Pedersen,
Sergent A. A. Arildsen,
Sergent 0. L.Jensen,
Sergent A. K. Sørensen,
Korporal H. P. V. Gjelstrup,
Korporal J. Hansen,
Korporal H. E. G. Larsen,
Korporal B. M.Jensen.

De Observatører, der viser Anlæg for Føring af Ballon, kan uddannes videre baade paa
Friballon og Motorballon.

IV
DE FØRSTE FLYVNINGER
John Foltmann

Det første Projekt til en Flyvemaskine, eller med andre Ord et Luftfar
tøj, bygget efter Princippet tungere end Luften, der saa Dagens Lys her i
Danmark, var cand. polyt. Jacob Christian Annasti Nees'1) Vingeslagsflyver,
som meget indgaaende er beskrevet i en Bog, der udkom paa et Forlag i
Helsingør i 1860. Den har Titlen "Om Luftsejlads baseret paa Fugleflugt",
og heri giver Forfatteren en udførlig Forklaring af Fuglens Flugt og Flyv
ningens Mekanik, han omtaler Vingernes fremdrivende Evne ved Op- og
Nedslag og anstiller indgaaende videnskabelige Beregninger over den Kraft,
der herved kommer til Anvendelse, samt om Flyvningens Igangsættelse
(Start) og Halens Virksomhed, idet han under alle sine Overvejelser gaar
ud fra, at Spørgsmaalet om Luftsejlads maa løses i Overensstemmelse rried
Fuglens Flugt. Han kommer til det Resultat, at Flyvemaskinen maa være
en Efterligning af Fuglens Kropform og deres Vingers Bygning og Bevægelse;
inde i Kroppen maa anbringes en Dampmaskine, der sætter Vinger og Hale
i Bevægelse, Styreredskaber, Brændsel samt Fører og Passagerer. De to Vin
ger anbringes som paa Fugle, Vingerne skal ved Op- og Nedslag hæve Luft
fartøjet og drive det frem, Halen skal regulere den vandrette Bevægelse. Nees
omtaler ogsaa Vanskelighederne ved Igangsætningen (Starten), idet han er
klar over, at der kræves et vist Tilløb, inden Luftfartøjet kan faa tilstrække
lig Luft under Vingerne, og det løser han paa den Maade, at han anbringer
Luftfartøjet paa en Jernbanevogn, der bevæges fremad paa Skinner ad me
kanisk Vej, og som det forlader, naar det har faaet den nødvendige Fart.
Nees mener dog, at disse Startmaskiner vil kunne undgaas, hvis man an
vender flere Vingesystemer.
') J. C. A. Nees var født 7. Marts 1812 i Hjørring. 1841 blev han polyteknisk Kandidat; var
1850-53 Assistent paa Mønten; 1853-55 Daguerrotypist (Fotograf); 1855-57 Telegrafist i
Fredericia; 1857-59 fungerende Telegrafbestyrer i Haderslev: 1859-61 Telegrafbestyrer i Flens
borg og 1861-85 Telegrafbestyrer i Helsingør.
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Hvad den praktiske Flyvning angaar, anstiller Nees en Række Beregnin
ger, som, efter hvad han selv skriver, dog kun var løse og skønsmæssige. Han
regner med at anvende en Flyvemaskine med 1 8 Fod lange Vinger, som skal
kunne medføre g Personer a 1 30 Pund, hvilket svarer til 1.17 0 Pund. Hertil
behøves en Motor af 20 Hestes Kraft, hvorved Flyvemaskinen skulde kunne
bibringes en Hastighed paa 25 a 30 Mil i Timen. Han havde udtænkt en
Motorkonstruktion (en Dampmaskine), der, efter hans foreløbige Beregnin
ger, ikke kom til at veje mere end ca. 25 Pund pr. Hestekraft, og hvis Brænd
stof kom til at koste 32 Sk. pr. Hestekrafttime.
Han antager nu, at der kom en regelmæssig Flyvning i Gang mellem Kø
benhavn og Paris 5 Gange daglig fra hvert Sted; der vil da kunne transpor
teres go Personer daglig, d. v. s. 32.400 om Aaret. Han antager dernæst,
at Halvdelen er Personer og Halvdelen er Gods, og naar der for de første
betales 25 Rdlr. og for det sidste 20 Rdlr. pr. IOO Pund, faar han en Aars
indtægt paa ca. 405.000 for Personer og 421.200 for Varer, eller ialt 8 26.200
Rdlr. under Forudsætning af, at der altid er fuld Last.
Imod denne Aarsindtægt sætter han følgende Udgifter:

5 Flyvemaskiner a 30.000 Rdlr........................ 1 50.000 Rdlr.
1 o Flyvemaskiner i Reserve ........................... 300.000
To Afsender- og Modtagerstationer (d. v. s. Start- og Landingspladser) ....................................... 200.000
650.000 Rdlr.
Til denne Anlægskapital kommer de daglige Udgifter:
Brændselet, der beregnes til 40 Rdlr. pr. Flyvemaskine og
Rute, giver med 3.600 Ruter aarlig. ( 32 Sk. pr. Hestekrafttime) .......................................... 1 44.000 Rdlr.
IO Styrere (Førere) a 2.000 Rdlr....................... 20.000
IO Mand paa hver Station a 1.500 Rdlr................ 30.000
Amortisation, Forrentning og Reparation ............... 9 3.000
287.000 Rdlr.
Efter denne Beregning skulde der blive et Overskud paa 539.200 Rdlr.;
men selv om Avancen skulde falde betydeligt lavere ud, mener Forfatteren,
at der her vil foreligge en udmærket Entreprise, og fra anden Side faar man
ogsaa at vide, at han har forsøgt at interessere Folk med Kapital for sit
Projekt, uden at det dog nogensinde lykkedes.
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Hans Projekt naaede aldrig længere end til Papiret, og en medvirkende
Aarsag har sikkert været Videnskabernes Selskabs Stilling hertil. Det vides,
at han har indleveret en Af handling til Videnskabernes Selskab i Køben
havn om de Forsøg, han havde foretaget om Luftbevægelse og Luftmodstand,
og i Videnskabernes Selskabs Beretninger findes en ganske kort Erklæring,
at man ikke kan tilraade at yde Bidrag til Nees' Forehavende.
Set med Nutidens Øjne er <let selvfølgelig let at bedømme cand. polyt.
Nees' Projekt, men jeg er dog tilbøjelig til at tro, at man i visse Kredse og
saa dengang betragtede det med Skepsis, fordi adskillige hævdede, at Flyve
problemet ikke skulde løses ved at efterligne Fuglens Flugt.
I 1809 var Englænderen Sir George Cayley fremkommet med Planer om
at bygge en Flyvemaskine efter det Princip, der anvendes den Dag i Dag,
nemlig med faststaaende Bæreplaner og Haleparti og udstyret med en Kraft
maskine, der drev een eller flere Propellere. Cayley var ogsaa klar over, at
Planernes Profil spillede den allerstørste Rolle, og hans Arbejde blev taget
op af andre Forskere, bl.a. af Englænderen Henson i 1842, Wenham i 1866
og Stringfellow i 1868. Sidstnævnte konstruerede en meget fiks Model, der
som Drivkraft havde en Dampmaskine paa 'h HK., og som blev forevist paa
en Udstilling i London, hvor det engelske aeronautiske Selskab belønnede
den med en Præmie paa f'. 1oo.
Nees maa have været kendt med disse tidligere Arbejder, for i sin Bog
nævner han bl.a. Stringfellow, idet han skriver, at den af ham selv udtænkte
Motorkonstruktion vil komme til at veje 25 Pund pr. Hestekraft imod String
fellov/s der kun var paa 13 Pund pr. Hestekraft.
Nogen Betydning for Udviklingen fik Nees' Arbejder saaledcs ikke, men
de viser, at der ogsaa herhjemme paa et tidligt Tidspunkt har været arbejdet
paa at løse Flyveproblemet.
I Tiden mellem Fremkomsten af cand. polyt. Nees' Bog og Aarhundred
skiftet er det Luftfartøjet "lettere end Luften", der mest beskæftiger Sindene.
Det er i denne Periode, det styrbare Luftskib bliver til, den lette Benzinmotor
bliver opfundet, og da de franske Ingeniører Julliot og Brødrene Lebaudy
i 1902 foretager den første vellykkede Fart med deres styrbare Luftskib,
synes en helt ny Tidsalder at skulle indledes i Luftsejladsens Historie med
Luftskibet som det fremtidige Befordringsmiddel. Men - den 17. Decem
ber 1903 lykkedes det de to Amerikaner-Brødre Orville og Wilbur Wright
i U. S. A. at foretage den første Flyvning med en Maskine bygget efter Prin
cippet , tungere end Luften" - og det blev Begyndelsen til den vældige
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Erobring af Luften, der senere har fundet Sted ved Flyvemaskinens Hjælp.
I denne Periode var der her i Danmark blevet foretaget en Række Ballon
farter, hvorom der berettes andetsteds i Bogen, men kort efter Brødrene
Wright's første Flyvning, kom en dansk Mand med i Kapløbet om Luftens
Erobring, og han blev tilmed den første her i Europa, for hvem det lykkedes
at hæve sig fra Jorden med en Flyvemaskine "tungere end Luften". Det var
Jacob Christian EllehammerAfAllerede som Dreng havde Ellehammer en
brændende Interesse for alt, �ad der havde med Luftsejlads at gøre. Han
eksperimenterede med Drager, fremstillet af gamle, kasserede Mølles�jl, og
han fik dem til at løfte ret tunge Byrder.
Efter endt Skolegang kom han i Urmagerlære i Nykøbing paa Falster,
og efter at Læretiden var afsluttet, rejste han en Del paa Faget, som det den
gang var Skik og Brug. I 1889 søgte han Uddannelse og Beskæftigelse ved
elektromekaniske Virksomheder, han kom til København og fik Ansættelse
ved Professor Jurgensens mekaniske Etablissement i Møllegade, den Tids
mest moderne Virksomhed.
I 1896 begyndte Ellehammer paa selvstændig mekanisk Virksomhed og
foretog samtidig Eksperimenter med Fonografen, Røntgen Straaler og le
vende Billeder. Paa dette Tidspunkt lærte han de første Eksplosionsmotorer
at kende, og da denne Industri tog Fart, paabegyndte han Seriefabrikationen
af en Motorcykle af egen Konstruktion - Elleham-Motorcyklen, som den
kaldtes - og byggede ca. r.ooo Stk.
Han havde imidlertid ikke glemt sin Barndoms Interesse for Luftsejladsen.
Dragen, der blev holdt tilvejrs ved Hjælp af en Snor, vilde han gerne have
g jort bevægelig; Snoren skulde erstattes med en Motor, og den Erfaring,
han havde indhøstet paa Motorfabrikationens Omraade gennem Fremstil
lingen af de mange Motorcykler, vilde han nu forsøge at anvende til Bygning
af en Flyvemotor. Han var af den Opfattelse, at saafremt det lykkedes ham
at bygge en Motor, der ikke vejede mere end 5 Pund pr. HK, saa vilde det
ogsaa kunne lade sig gøre at faa en Flyvemaskine til at hæve sig. Paa Labo
ratoriet i Istedgade, hvor han eksperimenterede med sine Motorcykler,
byggede han derefter en Serie Modeller og foretog en Række Forsøg med
dem, der i Aaret 1905 resulterede i en stor Flyvemaskine, der blev færdig
bygget paa Laboratoriets øverste Etage.
Da Maskinen imidlertid ogsaa skulde prøves i Praksis, g jaldt det om at
finde en egnet Plads til Eksperimenterne, og Pladsen skulde vel at mærke
ligge saa fjernt fra Alfarvej, at ingen Uvedkommende fik noget at vide om
') Født den 14. Juni 1871 i Bakkebølle, Vordingborg Landsogn.
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Forsøgene, for paa det Tidspunkt blev det anset som en fuldkommen sinds
svag Ide at tænke paa at flyve med et Apparat tungere end Luften. Ved Vel
villie fra Grev Knuth, Knuthenborg, fik Ellehammer overladt den lille Ø
Lindholm i Smaalandshavet, nær Bandholm, og her blev der i Sommeren
1906 taget fat paa de praktiske Flyveforsøg.
Flyvemaskinen, som han havde konstrueret, havde en Motor af egen Kon
struktion. Denne var luftkølet, stationær med Cylindrene anbragt i Stjerne
form, og dette Mo
torprincip anvendes
forøvrigt den Da·g i
Dag i et stort Antal
af de mest moderne
Motortyper.
Om Ellehammers
Flyvemotortype har
et amerikansk Blad for
nogle Aar siden gan
ske træffende skrevet,
at Ellehammer var
Fader til Stjernemo
toren "Whirlwind",
som førte Lindbergh
Ellehammers første Monoplan (1905).
over Atlanterhavet.
Til Flyveforsøgene paa Øen blev der anlagt en Bane i Cement, ca. 1 km
i Omkreds, og Forsøgene blev foretaget saaledes, at Flyvemaskinen blev
holdt paa Plads i Cirklen ved Hjælp af en Staaltrosse, fastgjort i Centrum.
Da den første Motor viste sig at være for lille til, at Maskinen kunde løfte
sig med Fører ombord, blev der bygget en større paa 18 HK., og efter tal
rige Forsøg - og Havarier - lykkedes det endelig Ellehammer, den 12.
September 1906, at foretage den første Flyvning i Europa. Flyvningen
strakte sig over en Distance paa 42 m og foregik i en Højde af 3/ 4 m.
Som Hjælpere under Forsøgene paa Lindholm havde Ellehammer for
uden Broderen Vilhelm Ellehammer ogsaa Fætteren Lars Ellehammer, og
denne har i hele Perioden, Dag for Dag, ført Dagbog over alle Eksperimen
terne. Den interessante Bog, der nu er i J. C. Ellehammers Besiddelse, for
tæller kort og godt følgende om den begivenhedsrige 12. September 1906.
"Prøvede Luftskibet paa Banen. Vind 2-3 m. Retning N. Ø. Kørte hele
Banen rundt, svævede med Bag- og Forhjulene ca. 42 m i 1/2 Fods Højde,

idet den brasede op
imod Vinden. Elle
hammer hele Tiden
paa. Tog Billeder af
Flugten. Brud paa
Carburator. Ordne
de den".
Desværre blev Flyv
ningen ikke behørigt
kontrolleret, saa Be
driften kunde faa officiel Anerkendelse i
Udlandets flyvetek
niske Kredse. Men
En af Ellehammers første Flyvemaskiner. Paa disse var l'vlotor og
det lader sig ikke
Førersæde anbragt i Pendulophængning.
bortforklare, at det
var en Dansker, der først af alle foretog en Flyvning 1 Europa.
Selvfølgelig var der ikke mange, der vilde tro paa Ellehammers Flyvnin
ger, da det først rygtedes, at han virkelig havde formaaet at hæve sig fra
Jorden, og mangen en Spydighed maatte han høre for sine "Flyvegriller".
Under Forsøgene paa Lindholm skrev en engelsk Professor til ham:
,, . . . . Jeg beundrer
Deres farlige Forsøg;
men een Ting glæder
mig, - De risikerer
ikke at styrte ned,
for De kommer nem
lig aldrig tilvejrs".
Til Hangar, Værk
steder og Soverum
var der paa Lind
holm bygget en stor
Træbarak, og heri
blev der bygget 14
forskellige Maskiner,
efterhaanden som de
blev prøvede og øde
Ellehammer foretager den 12. September 1906 den første
Flyvning i Europa.
lagte.
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Fra Lindholm blev Flyveforsøgene henflyttet til Eremitagesletten, hvor
der blev foretaget ca. 200 frie Flyvninger med et Biplan udstyret med en
30 HK. Motor.
Hele Flyvemaskinen med Motor vejede ikke mere end ca. 150 kg.
Den samme Maskintype blev forøvrigt anvendt, da Ellehammer deltog
i det første Flyvestævne her i Europa. Det af holdtes i Kiel under "Kieler
ugen" i Juni 1 908.
Der var ikke mødt mange Deltagere til Stævnet, men Betingelserne var
efter Datidens Forhold heller ikke
helt lette, - det g jaldt nemlig om
at kunne holde sig i Luften i 1 -eet
-Minut, og Præmien var 5.000 Rm.
Stedet, hvorfra der skulde flyves,
var Sportspladsen ved Kiel, et Areal,
der paa den længste Led var 300 Me
ter. Man anede jo ikke rigtig, hvor
stor en Plads der behøvedes for at
kunne starte og lande. Interessen for
Flyveforsøgene var uhyre, og henved
30.000 Tilskuere med Prins Heinrich
Maskinen, som Ellehammer benyttede til Flyvi Spidsen var tilstede paa Pladsen.
ningen i Kiel. (Planerne kunde foldes sammen.)
Det var med bange Anelser, at
Ellehammer betragtede denne store Tilskuermængde; men ikke desto min
dre skulde Dagen blive en Sejr for ham. Det lykkedes ham at foretage en
Flyvning, der varede elleve Sekunder, og Dommerkomiteen tildelte ham Før
steprisen. Ganske vist havde han ikke fløjet i det foreskrevne ene Minut, men
han var den eneste af samtlige Deltagere, der formaaede at hæve sig fra Jorden.
Fra de mange Forsøg, han før og efter Kielerugen 1908 foretog paa Ere
mitagen, fortæller Ellehammer, hvorledes det gik til, at han en skønne Dag
foretog en "længere" Flyvning. ,,Jeg var lige startet," siger han, ,,Maskinen
havde faaet saa megen fart, at den kunde hæve sig, da jeg pludselig foran
mig ser nogle store Flokke Dyr. Her var baade gode Raadyr og gode Raad
dyre, - for ikke at fare lige ind i hele Flokken maatte jeg tilvejrs. Jeg trak
i Højderoret og hoppede nok saa nydeligt hen over Hovederne paa de for
skrækkede Dyr og landede velbeholdent 600 Meter fra Startstedet. Det var
den længste Flyvning, jeg hidtil havde foretaget."
I Løbet af 1909-1910 byggede Ellehammer en Flyvemaskine af Mono
plan-Typen, ,,Ellehammer Standard" hed den, og med den blev der i For60

aaret 191 o trænet flittigt paa Flyvepladsen ved Kløvermarksvejen. Det var
under Træningen til Sundflyvningen, hvor "Ellehammeren" med Grev
Moltke ved Rattet konkurrerede med en Del franske Flyvemaskiner.
Da Konkurrencen fra de store udenlandske Flyvemaskinefabriker imid
lertid paa dette Tidspunkt var altfor haard, indstillede Ellehammer sin Byg
ning af Flyvemaskiner; men forinden havde han dog konstrueret den første
Vandflyvemaskine, der blev prøvet ude ved Sluseværket i Københavns nu
værende Sydhavn.
Ellehammer har ogsaa forsøgt at konstruere en Flyvemaskine, der var
uaf hængig af Hastigheden, med andre Ord en saakaldt Helikopter, der skal
kunne stige lodret op, holde sig svævende over et bestemt Sted og lande paa
tilsvarende Maade.
Allerede i 1912 lykkedes det ham at konstruere en Helikopter, som for
maaede at løfte sig ved egen Kraft og medtage en Fører. Nogle af Forsø
gene overværedes af en Række flyveinteresserede, og om en Prøve, der blev
foretaget den 28. September 1912, forefindes følgende underskrevne Erklæring.
- Undertegnede bevidner, at vi Dags Dato har set Direktør Ellehammers
,,Skrueflyver" løfte sig ved egen Kraft.
H. C. Ullidt;::,.
Axel Hoeck.

W. Laub.
Joh. B. Ussing.

Prins Axel.
K. Thorup.

En tilsvarende Erklæring er givet den 27. Oktober samme Aar af Pro
fessor ved den polytekniske Læreanstalt C. Hansen.
Kun meget faa havde haft Lejlighed til at overvære Ellehammers Flyve
eksperimenter paa Eremitagesletten, og anden Flyvning fandt der ikke Sted
herhjemme før i 1909. Paa det Tidspunkt, i Juni Maaned, fik et større
Publikum i Danmark for første Gang Lejlighed til at se en Flyvemaskine.
Den blev købt i Frankrig - der var det førende Land paa Flyvningens
Omraade - af Dr. Folmer Hansen, og pakket i store Kasser blev den pr.
Jernbane sendt til København - eller rettere til Klampenborg; for det
eneste Sted, hvor der kunde være Tale om at demonstrere en eventuel Flyv
ning, var Klampenborg Væddeløbsbane. Her blev den pakket ud og sam
let, og her skulde der saa vises Flyvning for et større dansk Publikum.
Men desværre nøjedes man - paa enkelte Undtagelser nær - med at
forevise selve Maskinen. Københavnerne strømmede til Væddeløbsbanen i
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Tusindvis i Haab om at komme til at opleve Vidunderet: En veritabel
Flyvning, men det eneste, de fik at se, var en stor gul Tingest, der nærmest
lignede en Samling Pakkasser, og som blev slæbt Banen rundt ved Hjælp
af tyve Mænds ihærdige Anstrengelser. Men det var dog altid en lille For
smag paa Flyvningen; man fik en rigtig Flyvemaskine at se paa nært Hold,
og det store, fremmede Monstrum blev efterhaanden helt populært. Det
varede ikke mange Dage, førend den i
Folkemunde blev døbt "Sandgraveren",
- fordi den altid holdt sig til Jorden.
Der var nogle, der fortalte, at Formaa
let heller ikke saa meget var Flyvning; men
at man· havde faaet Flyvemaskinen derud .
for at skabe Reklame om den nye Vædde
løbsbane.
Men hvorom alting er, - Dag efter Dag
var Tilstrømningen uhyre.
Det lykkedes dog at foretage et Par
Flyvninger med den importerede Maskine.
Efter flere forgæves Forsøg paa at komme
i Luften, lykkedes det Franskmanden Le
gagneux, der var Fører af Maskinen, den
Den franske Flyver Delagrange i sit
8. Juni at tvinge "Sandgraveren" til at flyve
Bleriot Monoplan.
Banen rundt 3 Gange, en Distance paa
4. 700 Meter. Han vandt derved en af Aero
nautisk Selskab udsat Opmuntringspræmie. Nogle Dage senere lykkedes det
atter Legagneux at faa Maskinen til at flyve et kort Stykke, medtagende
en kvindelig Passager, men noget særligt Indtryk syntes det ikke at gøre
paa Publikum, dertil var det blevet skuffet for mange Gange.
Det var saaledes ikke nogen straalende Flyvepremiere, ,,Sandgraveren"
havde formaaet at give Københavnerne, og dens Skæbne blev derefter. Det
dyre Vidunderapparat, der i Frankrig havde kostet ca. 30.000 Kr., blev
den 1. Maj 1911 solgt ved Auktion for - 35 Kroner.
Bedre gik det ved Landsudstillingen i Aarhus 1909, hvor Udstillingsko
miteen, for at skabe den store Sensation, havde indforskrevet en udenlandsk
Flyver og en Flyvemaskine. Det var den franske Flyver Delagrange, der
kom herop med et Bleriot Monoplan, udstyret med en 50 HK. Anzani Motor.
Delagrange foretog sine Flyvninger fra en Plads ved Skejby Mark, og
Torsdag den 9. September var han i Luften første Gang. Flyvningen varede
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1 Minut 4 Sekunder og strakte sig over 1 Kilometer. Senere foretog han en
Del mindre Flyvninger, og om en af disse har et Øjenvidne berettet følgende:
,,Kl. 5 lod Delagrange Monoplanet føre frem paa Pladsen, og nogle Mi
nutter efter satte han Maskinen i Gang og fløj paa 85 Sekunder gennem
en Cirkel af en engelsk Mils Udstrækning. Støt og sikkert fløj han anden
Gang, og denne Flyvetur vil være uforglemmelig for alle, som saa den.
I ca. 60 Fods Højde gennemfløj han først en mindre Cirkel, fløj saa i en større
Kreds, og derpaa gennemfløj han helt den ca. en halv Mil store Bane. Plud
selig fløj han over Vester Enggaard Skov, forsvandt bag Skoven, kom atter
frem, fløj over Taget paa Dybkær og nogle andre Huse og endte under umaa
delig Jubel efter paa 5 Minutter og 38 Sekunder at have fløjet ca. tre kvart
Mil. Det var et pragtfuldt Syn at se Kæmpe-Guldsmeden i den nedgaaende
Sols Straaler svæve hen over Mark, Skov og Huse.
Inden Solen gik ned, fløj han endnu en Gang. Og under denne Flyvning
naaede han over Skoven og hele Banen rundt. Da han var bag Skoven,
varede det længe, inden han atter kom tilsyne. Man troede allerede, han
var gaaet ned, da han atter viste sig flyvende i modsat Retning. Bag Skoven
havde han foretaget en Vending og fløj nu tilbage samme Vej, han var
kommet. I 4 Minutter 59 Sekunder havde han fløjet ca. tre kvart Mil, og
blev modtaget med høje Begejstrings-Raab."
Nogle Dage efter foretog Delagrange atter nogle vellykkede Flyvninger
i Overværelse af Kongefamilien og afsluttede med i 13 Minutter 40 Sekun
der at tilbagelægge en Strækning af 2 Mil i en H�jde af over 1 oo Fod.
Alt imedens de første Flyveforsøg fandt Sted paa Klampenborg Vædde
løbsbane og i Aarhus, var der to danske Mænd, der var opfyldt af Begej
string for denne Sport, og begge skulde de blive Pionerer indenfor dansk
Flyvning.
De to Vovehalse var Robert Svendsen og Alfred Nervø.
De havde begge overværet det store Flyvestævne ved Rheims i Sommeren
1909, og begge var de lige begejstrede for Flyvningens Sag. Hver for sig
arbejdede de paa at faa lært Flyvningens Kunst, og Tilfældet vilde, at de
kom til Uddannelse samtidig paa Flyveskolen ved Mourmelon, hvor de
fik Franskmanden Rougier som Lærer.
I Løbet af Sommeren 1909 blev de færdige med deres Skoleflyvninger,
og ret snart derefter kom de begge til at yde en Indsats indenfor dansk
Flyvning som de første Pionerer.
Paa Slutningen af Aaret 1909 blev der dannet et Konsortium i Køben-

havn med det Formaal at virke for Flyvningens Fremme. Det var noget,
der dengang kostede mange Penge, og de Mænd, der ikke var bange for
at løbe en økonomisk Risiko, var Fabrikant H. C. Christiansen, Grosserer
V. Salomonsen og Bagermester V. Wetten. I Frankrig blev der købt to
Voisin-Biplaner, Konsortiet fik af Krigsministeriet overladt Christianshavns
Fælled ved Kløvermarksvej, ,,Skandinavisk Aerodrom" blev stiftet, og de
nuværende Bygninger paa Pladsens Vestside blev opført tillige med en
kraftig Barriere foran Tilskuerpladsen, - og saa begyndte de første Flyv
ninger ved København i Ugen fra den 27. December rgog til den 3. Januar
rgro.
For første Gang i Historien blev der afholdt et Stævne, hvor det ude
lukkende var danske Flyvere, der skulde konkurrere indbyrdes.
Der var mødt tre Deltagere:
H. C. Christiansen med Voisin-Biplanet "Wampa"; Aarhusianeren Knud
Thorup med et Bleriot-Monoplan, der var indkøbt af et Konsortium i Aar
hus, samt Robert Svendsen selv med Grosserer Salomonsens Voisin.
Robert Svendsen var imidlertid den eneste, der formaaede at præstere
nogle virkelige Flyvninger. Nytaarsdag fløj han i 3 Minutter, men den 3.
Januar rgro kom den store Dag. Først fløj han i 5, saa 7, derpaa i g Mi
nutter, og endelig foretog han en Flyvning, der varede r8 Minutter. Ved
denne sidste Præstation vandt han en Præmie paa 500 Kr., der var udsat
af "Politiken" til den Dansker, der først fløj een Mil. Samtidig vandt han en
Sølvpokal, der var udsat for den første Dansker, der fløj uafbrudt i et Kvarter.
Et Par Dage senere erobrede han endvidere Det Danske Aeronautiske
Selskabs Pokal for en Højdeflyvning paa mindst 50 Meter, idet han naaede
op til 84 Meters Højde.
Den r5. Januar blev en begivenhedsrig Dag, idet Robert Svendsen, som
den første af alle Danske, aflagde de Prøver, der fordredes for at opnaa det
internationale Flyvercertifikat, og han blev saaledes den danske Flyver,
der erhvervede sig Certifikat Nr. r.
Gennem disse vellykkede Flyvninger havde man i Udlandet faaet Op
mærksomheden henledt paa den unge Dansker, og da der i April rgro
skulde afholdes et stort internationalt Flyvestævne i Nizza, blev Robert
Svendsen engageret som Deltager.
Desværre mødte han Uheld straks efter sin Ankomst til Nizza, idet Mo
toren led saa stort et Havari, at en ny maatte indsættes i Apparatet, men
inden dette blev g jort, var Flyvningen forbi.
Efter at den nye Motor var blevet klar, rejste Robert Svendsen til Berlin,

hvor der blev afholdt en Flyveuge i Dagene fra den 10.-16. Maj. Her
foretog han flere vellykkede Flyvninger og vandt bl. a. en Præmie paa r.ooo
Mark, hvorefter han sluttede Kontrakt om en Tourne gennem forskellige
tyske Byer. Det var jo ved saadanne Flyvninger, at Fortjeneste og Berøm
melse kunde vindes.
Han skulde begynde i Hannover den r r. Juni, men Dagen før blev han
angrebet af Lungebetændelse og maatte lade sig indlægge paa et Hospital.
Her læste han om de Begivenheder, der var under Udvikling i Danmark,
og det pinte ham at skulle være lænket til Sengen. Længslen efter at være
med derhjemme var saa stærk, at han efter 14 Dages Sengeleje lod sig ud
skrive og rejste hjem for at tage Kampen op med de andre danske Flyvere,
der trænede paa Kløvermarksfælleden.
I København var nemlig store Ting i Gære paa dette Tidspunkt. Aaret
i Forvejen var Franskmanden Bleriot fløjet over den engelske Kanal, og
nu vilde danske Flyvere forsøge at udføre en lignende Bedrift over Øresund.
Efter Opvisningen paa Kløvermarksfælleden omkring Nytaarstid havde
de hjemmeværende danske Flyvere flittigt fortsat deres Træning hele For
aaret, og for hver Dag, der gik, voksede Publikums Interesse for Flyvningen.
Kløvermarksfælleden var pludselig blevet Midtpunktet for Københavnernes
Samtaleemne - og for deres Udflugter. Det var her, at alt det nye foregik,
og det var her, man kunde vente at opleve de store Sensationer, som Flyv
ningen i rigt Maal kunde give.
Allerede den 3. Juni kom den første Sensation.
Alfred Nervø havde trænet flittigt med sit Voisin Biplan "Wampa", der
var ankommet til København i Maj Maaned, og den 2. Juni lykkedes det
ham at flyve de Kurver, der skulde til for at erhverve sig det eftertragtede
intemationale Flyvercertifikat.
Samtidig med, at han passede sin Træning, havde han i Stilhed ruget over
en stor Plan, og selv ikke hans nærmeste Venner anede, hvad han havde for.
Under de Flyvninger, der hidtil var blevet udførte paa Amager Aero
dromen, havde Flyverne forsigtigt bevæget sig over Pladsens Yderkanter.
Den Højde, hvori der blev fløjet, var jo ikke særlig stor, og man turde der
for ikke f jerne sig fra Pladsen. Motorerne var nemlig alt andet end paalide
lige. Maaske kunde de gaa et Par Minutter, - maaske kunde de holde til
nogle Flyvninger Pladsen rundt; 20 til 30 Minutter var Maksimum; men
i de aller fleste Tilfælde gik de slet ikke.
Naar Bladene dengang berettede om Flyvningerne paa Kløvermarks
fælleden, saa læste man oftere om Startforsøg, end om egentlige Flyvninger.
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Naar Flyveren endelig fik sin Motor til at arbejde, og han kom paa Vin
gerne, g jaldt det derfor om at holde sig i Nærheden af Pladsen hele Tiden
for at have et Sted, hvor han kunde lande, naar Motoren ikke vilde mere.
Imidlertid havde man andre Steder i Verden allerede foretaget flere
Flyvninger ud over Terrænet, og det var en saadan Plan, Nervø havde for.
For samtidig at vække Interessen for Flyvning paa en virkningsfuld Maade
vilde han foretage en Tur ind
over selve København, og som et
Led i Planen havde han omhygge
ligt spadseret Byen rundt sammen
med sin gode Ven, Tegneren Ro
bert Storm Petersen, for at finde
den bedst egnede Rute. Det g jaldt
nemlig om at lægge V_ejen saa
ledes, at et eventuelt Motorstop
med paafølgende Nødlanding ikke
vilde komme til at medføre Fare
for de spadserende nede paa Jor
den. Den bedst egnede Strækning
var Ruten ud over Rheden til
Kastellet, derfra over Østerbro
gade og saa langs Søerne via Raad
huspladsen
til Kløvermarksfælle
Alfred Nervø.
den. Alt var omhyggeligt planlagt
i Forvejen, - det eneste, det nu kom an paa, var at finde en Aften, hvor
Vejret var roligt og Motoren oplagt til at arbejde.
Aftenen kom den 3. Juni. Da Klokken var halvni startede Nervø, passerede
Begrænsningen ved Krudttaarnsvej, fortsatte ud over Rheden og forsvandt
indover Byen. Nede paa Flyvepladsen anede man, hvad der forestod, og da
han efter 20 Minutters Forløb vendte tilbage fra den modsatte Retning,
kendte Jubelen ingen Grænser.
For første Gang i Danmark var der foretaget en Flyvning over Terrænet.
Jubelen var stor; - men til Gengæld var Belønningen ringe. I 66 Kroner
66 Øre var alt, hvad Vovestykket indbragte. Det var ikke meget, naar man
tager i Betragtning, hvad Flyverne i Udlandet fik for lignende Bedrifter.
Efter denne første Byflyvning voksede Interessen for Luftsporten be
tydeligt, og deri kulm�nerede, da det kort efter rygtedes, at nu vilde
Flyverne forsøge at tiltvinge sig Luftvejen over Øresund, - og saa fulgte
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den mest spændende Tid, der har eksisteret i dansk Flyvnings Historie.
Turen fra København til Malmø vilde mindst vare 30 Minutter, og det
var en formidabel Præstation, naar man tager Datidens Motorer i Betragt
ning. Hvis det skulde lykkes, saa maatte der trænes; man maatte have Be
vis for, at ens Motor virkelig kunde holde til 30 Minutters Flyvning, og
takket være den Iver, hvormed Flyverne gik i Lag med den forestaaende
store Opgave, fik Københavnerne rig Lejlighed til at stifte Bekendtskab
med Flyvningen. Med Rette kan man kalde den Tid, der nu kom, for Sund
flyvningens Dage; thi
det store Maal for al
Træning paa Kløver
marksfælleden var
Erobringen af Luft
vejen over Øresund.
De Flyvere,der træ
nede, var Alfred Ner
vø med "Wampa",
Greve Moltke med
,,Ellehammeren",
Alfred Nervø's "Wampa".
Thorup, hvis Bleriot
Monoplan var blevet ødelagt ved en Nedstyrtning i Berlin, og som trænede
det nye danskbyggede B. S.-Monoplan, og endelig kom Robert Svendsen
hjem og deltog i Træningen med sit Voisin-Biplan. I Slutningen af Juni
Maaned kom endnu en Konkurrent til Kløvermarksfælleden, nemlig Sven
skeren Baron Cederstrom med sit Bleriot-Monoplan.
Hver af dem haabede paa at skulle blive den første til at udføre Bedriften,
og for Københavnerne blev det nogle store Dage at overvære alle de mange
besværlige Forberedelser.
Som før nævnt, g jaldt det først og fremmest om at faa Motoren til at
funktionere rigtigt; - men lige saa vigtigt var det, at det lunefulde Vejr
artede sig vel. Flyvning i Blæsevejr var nemlig umuligt paa det Tidspunkt;
- det skulde være Vindstille. Den bedste Tid for Flyvningerne var derfor
de tidlige Morgentimer og de sene Aftentimer. Selv paa en stille, solvarm
Sommerdag var der "Uro i Luften", d. v. s. nogle uensartede Luftstrøm
ninger, som Solvarmen fremkaldte, og som paavirkede Datidens lette og
i aerodynamisk Henseende mindre gode Maskiner. Tilmed havde de ingen
Balanceklapper, saa man var ikke rigtig vel tilmode, hvis et Vindstød skulde
faa i Sinde at vippe Maskinerne til en af Siderne.

At Vejret derfor skulde være stille, kan man nok tænke sig. Alligevel er
det beundringsværdigt, at nogen i det hele taget turde flyve med slige Apparater.
Apropos - stille Vejr; - her i Danmark er det jo svært at finde selv en
kortvarig Periode, hvor det ikke blæser en lille Smule, og der var mange
Maader, hvorpaa man kunde prøve Vindstyrken - eller maaske snarere
Vindstille. Man kunde prøve med et Lommetørklæde eller Papirstumper; men den sikreste Maade var dog Tobaksrøg. Naar Røgen fra en Cigar eller
Cigaret kunde blive hængende i Luften, saa var det Flyvevejr. Og saadanne
Fænomener indtraf som sagt kun meget tidligt om Morgenen eller sent
om Aftenen.
Og paa de Tider foregik Træningen. Københavnerne, der gerne vilde
overvære den store Begivenhed, fik derfor sat deres Taalmodighed paa en
haard Prøve. Hver Gang, der var Chance for Flyvning, blev der spredt
Løbesedler rundt i Byen; Autodroskerne kørte med smaa Flag, der bekendt
g jorde, at nu blev der fløjet paa Amager-Aerodromen; - og saa ilede
Byens Beboere derud i Tusindvis i Forventning om at komme til at opleve
det store Under.
Man ventede taalmodigt i Timevis, plaget af Myg. Man lejrede sig, i
Grønsværet - med Madkurv og det hele - i Haab om at komme til at
opleve den store Sensation, og Gang paa Gang blev man skuffet.
Lørdag Aften den 1 1. Juni ser det ud, som om der skal ske noget, og flere
Tusinde Mennesker er samlede omkring Hangarerne paa Aerodromen.
Undervandsbaaden "Dykkeren" er gaaet ud i Sundet for at være behjælpe
lig, hvis en af Flyverne skulde nødlande midt ude over det aabne Vand.
Ved 2-Tiden om Morgenen foretog Nervø en Prøvetur; men der var for
megen Vind over Strandkanten, og Forsøget maatte derfor opgives til stor
Skuffelse for de mange Tilskuere, der troligt havde holdt ud paa Flyvepladsen.
Og saaledes gik det Gang paa Gang. Det var Morgentimerne, det g jaldt
om at udnytte, og Nat efter Nat var der Tilskuere tilstede, som lejrede sig
foran Hangarerne. Ja - de mest trofaste Tilhængere drev det endog saa
vidt, at de efter endt Dagarbejde begav sig ud paa Kløvermarksfælleden,
og her lejrede de sig i Huler, som de gravede ind i Grøftekanten, indtil
Morgenen atter kaldte dem til deres Gerning. Engang maatte det jo lykkes,
mente man, og saa gav man troligt Møde Nat efter Nat. Det var anstren
gende, - men spændende.
Den 26. Juni kom Svenskeren, Baron Cederstri:im til Aerodromen, og
hans Bedrifter fra Frankrig fulgte ham. Med sin Bleriot havde han i Nær
heden af Paris fløjet 32 Minutter, og det var jo netop, hvad der fordredes
68

for at komme over Sundet, - ergo var Cederstrom Storfavorit i Kapløbet.
I Mellemtiden var Nervø startet Gang paa Gang, - men uden Resultat,
og den 2. Juli kom Svendsen hjem fra Berlin.
En Dag i Begyndelsen af Juli var der stor Generalprøve. Cederstrom og
Svendsen var Hovedpersonerne. Over 3.000 Tilskuere havde indfundet sig
paa Flyvepladsen, da Baronen ved halvni Tiden om Aftenen startede og
strøg ud over Sundet. I nogle Minutter kunde man følge hans Maskine, men saa blev Opmærksomheden henledet paa Robert Svendsen, der lige
ledes startede og satte Kurs mod Sverrig.
Thorup's og Nervø's Motorer blev ogsaa
sat i Gang; men det blev kun ved Prøven.
Paa Flyvepladsen steg Spændingen fra
Minut til Minut- mon Vovestykket vilde
lykkes? Efter et Kvarters Forløb kom Ud
løsningen; Svendsen vendte tilbage- og
samtidig meldte Telefonen, at Cederstrom
var landet paa Saltholm. Denne Gang
skulde det altsaa ikke blive.
Var Spændingen hos Publikum stor, saa
var den ikke mindre blandt Flyverne selv.
Robert Svendsen efter Sundflyvningen.
Af Frygt for at en af Konkurrenterne
pludselig skulde finde en Smule stille Vejr paa et eller andet Tidspunkt af
Døgnet, saa maatte de alle være tilstede paa Flyvepladsen saa at sige Dag
og Nat; - og efterhaanden som Dagene gik, blev det jo noget anstrengende.
De tre Storfavoriter, Svendsen, Nervø og Cederstrom, traf derfor den ind
byrdes Aftale, at de ikke vilde foretage noget Startforsøg mellem Kl. ro
Formiddag og Kl. 6 Eftermiddag. Saa slap de da for at gaa og passe paa
hverandre i den Tid. Før Aftalen havde ingen af dem vovet at forlade
Pladsen en halv Time af Frygt for, at Konkurrenterne skulde udnytte et
pludseligt vindstille Øjeblik.
Publikum fik Anelse om denne Aftale og troede, det var aftalt Spil mellem
Flyverne, saaledes at den, der kom først over, skulde dele den vundne Præ
mie med de to andre.
Umiddelbart efter Forsøget den 6. Juli maatte tre af Konkurrenterne
give op. Under en Flyvning den 6. Juli, tidligt om Morgenen, styrtede
Thorup ned med B. S.'en fra 70 Meters Højde, og ødelagde totalt Maskinen.
Nogle Dage senere (den 13.) kæntrede Grev Moltke med Ellehammeren,
og samme Aften fik Cederstrom en Motorstandsning i 200 Meters Højde,
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der resulterede i et alvorligt Landingsuheld, der foreløbig satte ham ud
af Spillet. - Nu var der kun Nervø og Svendsen tilbage.
Nervø havde allerede sine Hjælpere stationerede i Malmø; det var Vennen,
Robert Storm Petersen, attacheret af Flyvepladsens Faktotum, Knud Aage
rup, populært kaldet Store Knud. De skulde holde Nervø underrettet om
Vejrforholdene i Malmø, og iøvrigt være parat til at opsende Raketter fra
den udvalgte Landingsplads for at antyde, hvor den laa.
De slog sig ned paa Savoy-Hotellet, hvor de i 14 Dage opretholdt Livet
ved at spise Skinke og Spejlæg til Morgen, Middag og Aften. Det havde
de nemlig faaet serveret den første Dag, og til at begynde med følte de sig
for usikre i det nye Sprog til at turde forsøge en Diskussion med Tjeneren
om Muligheden af at faa andre kulinariske Nydelser. Tjeneren fik derfor
den Opfattelse, at de var Tilhængere af et helt nyt System, der fordrede,
at dets Tilhængere udelukkende skulde leve af Skinke og Spejlæg. Han ser
verede derfor stadigt denne Ret for de to Herrer, saasnart de viste sig, og
Storm og Store Knud var for beskedne til at protestere og indlade sig paa
Forklaringer, saa de gik troligt løs paa Skinken og Spejlæggene.
Endelig den I 7. Juli kom Afgørelsens Dag. Tidligt om Morgenen var det
prægtigt Flyvevejr. Cigarrøgen gik lige til Vejrs, og nu skulde de to tilbage
værende Konkurrenter atter til at tage en Dyst.
Ved 3-Tiden om Morgenen blev begge Maskiner trukket ud, og de faa
trofaste Tilskuere, der efterhaanden havde vænnet sig til at overnatte i det
Grønne under aaben Himmel, stimlede sammen om Maskinerne. Motorerne
blev prøvet. Nervø's vilde ikke gaa, og saa startede Svendsen. I samme
Øjeblik kimede Telefonerne til Byens forskellige Redaktionskontorer, for
alle havde de en Mand paa Vagt paa Flyvepladsen i den Tid. ,,Der startes
til Sundflyvning. Svendsen er startet," lød Meddelelsen.
Kl. 3 ° 5 havde Svendsen trukket sin Maskine ud af Hangaren, og fem Mi
nutter efter var han i Luften. Skulde han blive den Berømmelige? Man saa
ham sætte Kursen ud over Sundet; men før han naaede Saltholm, vendte
han atter tilbage. Blæsten var for haard. Det blæste 3 Sekundmeter.
Svendsen var imidlertid fast besluttet paa at vove Forsøget - koste, hvad
det vilde. Han havde taget Svømmevest paa, for at være forberedt paa en
mulig Landing i Øresund; - og nu skulde det afgøres. Naar bare Vinden
vilde lægge sig. Det g jorde den, og et Par Minutter over fire startede han
paany, rundede Flyvepladsen engang, - og satte Kursen mod Malmø.
Fra Kystvejen kunde man følge hans Vej i den lyse Morgen. Han gik i et
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Par Hundrede Meters Højde, og saa forsvandt han. Var han nødlandet?
Nej. I Kikkert kunde man stadig følge ham, alt som Minutterne gik; man
kunde se, han passerede Saltholm og lidt efter nærmede sig den svenske
Kyst, og da der var gaaet en halv Time, kunde man se ham lande paa
Kysten foran Malmø.
Endelig var det lykkedes. Sundflyvningen var gennemført, og Bedriften
blev telegraferet Verden over.
Svendsen blev naturligvis hyldet i Malmø af alle Flyvningens trofaste
Tilhængere, til Trods for Dagens tidlige Tidspunkt (4 3 6). Med første Færge
ankom en Række flyveinteresserede Københavnere til Malmø for at være
de første til at ønske Dagens Helt til Lykke, og da hele Selskabet ved r 1 Tiden om Formiddagen med Svendsen i Spidsen vendte tilbage med Malmø
damperen til København, formede det sig som et helt Triumftog. Ude paa
Flyvepladsen var rejst en Æresport, og Hangarerne var pyntet med Blom
ster og Guirlander.
Fra Kongeskibet "Dannebrog", der laa i Aarhusbugten, sendte Kong
Frederik følgende Telegram:
"Min varmeste Lykønskning til Deres saa smukt og lykkeligt udførte
Flyvning over Øresund," og i Marineministeriet overrakte Konsejlspræ
sident og Forsvarsminister Klaus Berntsen ham en stor Sølvpokal, idet han
bl. a. sagde : ,, Jeg indser Aviatikens Betydning for Forsvaret".
Svendsen blev foreviget i Biografteatrene, og Dagbladenes Flyvemedar
bejdere hædrede ham ved en Fest paa Paladshotellet, Aeronautisk Selskab
udsendte Sundflyvningsplatten, og sidst, men ikke mindst - Svendsen blev
foreviget i Voks og udstillet imellem de andre Berømtheder i Panoptikon.
Maaneden efter Sundflyvningen rejste Robert Svendsen til Jylland og
foretog en Række vellykkede Flyvninger, hvoraf den længste varede 1 Time
3 Minutter. Den 18. September rejste han til Stockholm for at deltage i
et Flyvestævne og vandt ved denne Lejlighed det svenske aeronautiske Sel
skabs Guldplaquette for længste sammenlagte Tid i Luften, samt en Guldpokal.
I Løbet af Sommere,:µ rgro blev "Skandinavisk Aerodrom" stiftet. For
maalet var at anlægge "en moderne Flyveplads paa Kløvermarksfælleden,
under det danske aeronautiske Selskabs Kontrol. Der blev opført en grund
muret Bygning, hvor der blev indrettet Restauration og Lokaler til Aero
nautisk Selskab. Desuden blev der bygget nogle nye Hangarer, og Adgangen
til Flyvepladsen blev afspærret saaledes, at Adgangen for Tilskuere kun
kunde finde Sted mod Entre.
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I Løbet af Efter
oprettede F a
brikant H. C. Chri
stiansen den første
Flyveskole herhjem
me. Robert Svend
sen blev antaget
som Lærer, og som
Skolemaskiner skul
de benyttes Svend
sens Voisin Biplan
,, Dania ", og det af •
Søren Severinsen 's "Flyvefisken".
Søren Severinsen
byggede Biplan "Flyvefisken ". Det blev udelukkende Wamp a, der maatte
holde for til de 9 Elever, der havde meldt sig, og den led som Følge deraf
en Del Havari. Der blev af den Grund ikke megen Tid tilovers til den
praktiske Flyundervisning, og da Eleven Sand endelig den 3 1. Marts 1911
styrtede ned med den fra 15 Meters Højde, blev den totalt ødelagt, hvor
efter man besluttede at ophæve Flyveskolen.
H. C. Christiansen, der havde startet Flyveskolen, havde ogsaa selv for
søgt sig som Flyver, omend det ikke blev til noget videre. Han havde aldrig
lært at flyve, men ikke desto mindre vilde han selv prøve med den Voisin,
der deltog i Stævnet paa Kløvermarken i Juleugen 1909-10. Han slog den
prompte i Stykker
( solgte den senere til
Nervø), og ivrig som
han var, besluttede
han at bygge en ny.
Søren Severinsen
var dengang ansat
paa Værkstedet hos
H. C., og da ogsaa
han nærede en glø
dende I nteresse for
den nye Sport, kom
han med Forslag til
Den private Flyveskole, der blev oprettet i Vinteren 1910-1911.
en ny Model - og
Fra venstre: Søren Severinsen, Andersen, Einer Zangenberg,
fik Lov til at bygge
Robert Svendsen og Carl Th. Dreyer.
aaret
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den sammen med H.C. selv. Alt Træarbejde blev lavet af Karetmager Alfred
Jensen, Motor købte H.C. hos en Jernkræmmer i Berlin, og i Løbet af 1910
blev Maskinen færdig. Den døbtes "Flyvefisken" paa Grund af den Form,
som Dragerne mellem det foransiddende Højderor og Haleplanet dannede.
Tanken var, at disse Dragere, der baade gik over og under Maskinen, skulde
tage Stødet af, naar en ublid Landing væltede Maskinen over "paa Næsen".
"Flyvefisken" var imidlertid ikke den første danske Maskine, der blev
bygget, idet der allerede under Træningen til Sundflyvningen er omtalt et
"B. & S."-Monoplan, hvormed
Knud Thorup trænede, og som
han slog i Stykker.
,,B. &. S. "-Monoplanet var kon
strueret og bygget af Ingeniørerne
Berg og Storm hos Burmeister &
Wain, og det var udstyret med en
Motor, der var bygget af Niels Pe
tersen, populært kaldet "Motor
doktoren". Den, der kom til at
gøre "B. & S."-Monoplanet kendt
over hele Danmark, var Peter Niel
sen, der var ansat hos B. & W.,
hvor han tog ivrigt Del i Arbejdet
Søren Severinsen som Militærflyver.
paa at fremstille den første danske
Flyvemaskinekonstruktion af "moderne" Type. Peter Nielsens Lyst til Flyvning var blevet vakt, da Legag
neux Aaret forud foretog sine smaa Hop paa Klampenborg Væddeløbsbane,
og da den første "B. & S." var blevet slaaet i Stykker, fik Peter Nielsen
sin store Chance, idet man tilbød ham at flyve det nye Monoplan. Ganske
vist skulde han først lære at flyve - og maatte oven i Købet være sin
egen Læremester.
Hans Flyveuddannelse var karakteristisk for Forholdene dengang. Det
var i Foraaret 1911; de første 14 Dage gik med at kigge paa Vindmaaleren
fra Sol stod op til Fyret over Middelgrunden begyndte at blinke. Endelig
en Morgen Kl. 4 var det blikstille, og den smukke Maskine blev trukket ud
paa Pladsen: ,,Motordoktoren" svingede Propellen, og nogle af Flyvepladsens
trofaste holdt i Maskinens Hale, indtil Motoren løb rundt til "Doktoren "s
Tilfredshed. Saa løftede han Armen som Signal til Start - og i Løbet af
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faa Sekunder var der fuld Fart paa hen over Grønsværen. I den modsatte
Ende af Flyvepladsen blev Motoren stoppet, Maskinen blev drejet en halv
Omgang, Motoren blev startet igen, og saa gik Køreturen tilbage mod Han
garen. Paa den Maade "trænede" han nogle Dage, idet han under sine

Fra Peter Nielsen's Flyvning ved Pikkerbakken. r g r r. Frederikshavn.

Køreture lagde Mærke til, hvor villigt Maskinen lystrede Sideroret, og saa
besluttede han at gøre et Forsøg paa at tage Maskinen fra Jorden.
Han startede som sædvanligt med Kurs mod "det røde Hus", en gammel
Bygning paa Kløvermarksvej,. og da Farten var tilstrækkelig stærk, trak
han i Højderoret, og - røg tilvejrs. Han fløj. Men Glæden varede kun kort,
for Maskinen skulde lande, inden den anden Ende af Pladsen blev naaet.
Det var let at komme i Luften, men værre var det at komme ned igen uden at havarere. Han standsede Motoren, satte Højderoret nedad og for
søgte at lave Glideflugt, som han havde læst, at Franskmændene kunde gøre,
men glemte at rette Maskinen, inden det var for sent. Resultatet blev en
knust Vinge og et ødelagt Understel.
En Maaned efter var Maskinen flyveklar, og saa gik det løs igen; først
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nogle Dages Træning med Flyvning i lige Linie med Landing i den anden Ende
af Pladsen, derefter begyndte han paa Kurverne, og den 6. Juli r9rr tog han
Certifikat som den første danske Flyver paa dansk Maskine med dansk Motor.
Ugen efter tog Søren Severinsen sit Flyvercertifikat, og han lærte sig selv
at flyve paa samme Maade. Først en Mængde Køreture med "Flyvefisken"
fra den ene Ende af Pladsen til den anden, og en Dag, da en af Tilskuerne
paa Kløvermarken spurgte, om det ikke var Meningen, at Flyvning skulde
foregaa i Luften, blev han irriteret, trak i Højderoret - og saa blev den
første Flyvning overstaaet. Nu vidste han omtrent, hvorledes han skulde bære
sig ad, selv om det ikke blev med "Flyvefisken", han opnaaede Certifikatet.
Sammen med H. C. havde han bygget en ny Maskine, der kom til at lyde Nav
net "Kolonihaven", og med den tog han Certifikat Nr. 5, den r3. Juli r9rr.
H. C. Christiansen havde efterhaanden oprettet en hel "Flyvemaskine
fabrik". Først var det "Flyvefisken", dernæst "Kolonihaven", der blev
bygget, og foruden disse blev der bygget to andre Maskiner. De var kon
strueret som Bleriot's Monoplaner, og den ene af dem blev i r 9rr købt af
Grev Knuth, der byggede en Hangar paa Knuthenborg og engagerede
Søren Severinsen som Flyver, for den fyrstelige Gage af roo Kr. om Maa
neden. De kom imidlertid aldrig til at flyve; men - dengang var der saa
meget, der ikke blev til noget.
De· hjemmebyggede Bleriot-Monoplaner var udstyret med en stationær,
luftkølet Stjernemotor, som Værkføreren hos H. C. Christiansen, Viggo
Jensen, havde konstrueret.
Berg & Storm og H. C. Christiansen var ikke de eneste, der havde bygget
Flyvemaskiner her i Landet, for i Løbet af Vinteren r9ro-rr havde Ro
bert Svendsen ogsaa bygget sig en Maskine; det var en Farman Type, hvor
med han senere foretog mange vellykkede Flyvninger.
Den rr. April r9rr blev Flyvepladsen - eller Aerodromen, som man
kaldte den - indviet, og i Paaskeugen fra den r3.-r7. April blev der atter
af holdt et Flyvestævne. Heri deltog Robert Svendsen med sit Voisin Bi
plan og Belgieren Cozic med et Biplan af egen Konstruktion. Paa Grund
af Blæsevejr blev der ikke foretaget nogen Flyvning før den 20. April. Samme
Dags Aften havarerede Robert Svendsen med sin Voisin, men fortsatte
nogle Dage senere med sit nybyggede Farman Biplan.
I Begyndelsen af Maj kom Franskmanden Gabriel Paulain til København
for at "foretage Opstigninger" med sit Monoplan, og hele Maj Maaned
flyves der livligt paa Aerodromen.
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I Pinsedagene, den 4. og 5. Juni, var der livligt over Kløvermarken, hvor
Poulain, Cozic og Robert Svendsen underholdt Tilskuerne. Den 4. om Mor
genen Kl. 7 3 6 var Poulain startet fra Malmø med Journalist C. Th. Dreyer
som Passager, hængende i et Sæde under Bæreplanerne. Aeronautisk Sel
skabs Kontrol paa Flyvepladsen havde nægtet dem Tilladelse til at starte
fra Kløvermarken, og derfor var de taget til Malmø, idet de ræsonnerede,
at der ikke var nogen, der kunde forbyde dem at lande paa Pladsen. Kl. 8 24
landede de glat paa Kløvermarken.
Dagen efter fløj Svendsen til Køge og vandt en Præmie paa r .ooo Kr.
Efter Pinsedagene rejste Poulain til Nykøbing Falster for at foretage Flyve
opvisninger og tog derfra til Silkeborg for af vise sin Kunst.
I Slutningen af Juli startes en Flyvetourne Danmark rundt,. en stor an
lagt Tourne, hvis Vanskeligheder bedre kan vurderes, naar man tænker
paa, at det dengang var Skik og Brug at sende en Flyvemaskine med Toget,
naar den skulde fra en By til en anden. Til Starten, der fandt Sted i Skagen,
hvortil Flyvemaskinerne ankom pr. Jernbane, mødte af de anmeldte Del
tagere kun Peter Nielsen og Poulain, Svendsen og Severinsen stødte til
senere, medens Thorup maatte opgive at deltage, da hans Maskine ikke
kunde blive færdig.
Peter Nielsen og Poulain udførte flere smukke Flyvninger mellem de nord
jydske Byer, og bl. a. foretog Peter Nielsen den 5. August en Flyvning fra
Nørre Sundby over Limf jorden til Aalborg. Begge Flyvere var imidler
tid ude for en Del Uheld. Den Io. August maatte Poulain opgive, da hans
Maskine kort efter Starten styrtede til Jorden og knustes. Han selv fik en
Del Læsioner og maatte under Lægebehandling. Dagen efter havarerede
Peter Nielsen med "B. & S. ", og maatte selv indlægges paa Sygehus. Svend
sen var nu alene tilbage, og da han under en Flyvning paa 37 Minutters
Varighed havde sat ny dansk Højderekord paa 536 Meter, blev Tourneen
opgivet.
I Dagene fra den 20. August til den 2. September havde Aarhus Besøg
af den tyske Flyver Robert Thelen, der foretog en Del Flyvninger med
sine to Wright Biplaner. Den 2. September udførte han en smuk Be
drift, idet han fløj fra Aarhus til København, en Strækning paa r 76 km,
med en Mellemlanding i Nordvestsjælland paa Grund af Motorhaveri.
I September Maaned tog Thelen paa Tourne rundt paa Sjælland, Langeland,
Lolland og Falster, og paa samme Tid fløj Svendsen og Severinsen mellem
en Del jydske og fynske Byer. Svendsen fløj bl. a. fra Odense til Ringe, fra
Middelfart til Fredericia, og vandt en Sølvpokal for den første Flyvning over

Lillebælt. Endvidere fløj han fra Varde til Esbjerg og fra Horsens til Eier
Baunehøj.
I de Dage var der Chancer for at tjene noget ved Flyvning. Svendsen og
Severinsens Kontrakter med de lokale Komiteer lød paa, at begge Maskiner
skulde flyve hver 3 Minutter, og for den Præstation skulde de tilsammen
have 1 .500 Kr. Det var nemlig ikke altid muligt at flyve blot tre Minutter. Undertiden var det forbundet med Besvær for Flyverne at komme fra
By til By med Maskinen; - der var saa mange Vanskeligheder og Hensyn.
Engang havde Sportsflyveklubben "Viking" i Rønne engageret Severinsen
til at flyve paa Bornholm med en af H. C.'s Maskiner; og H. C. var en øko
nomisk Mand. Severinsen gav sig i Lag med at demontere "Kolonihaven"
for at faa den bragt ombord paa Bornholmerdamperen, og da H. C. saa,
hvad han havde for, blev han Fyr og Flamme. ,,Er du tosset, Mand," sagde
H. C., ,,vil du bare se at faa pakket den lille Bleriot sammen i Stedet for, den store er jo alt for dyr i Fragt!"
I Løbet af Vinteren 1911-12 blev der oprettet en militær Flyveskole paa
Aerodromen. Som Lærer blev antaget Peter Nielsen, og de første militære
Elever var Premierløjtnanterne Christiansen og Laub fra Marinen, Premier
løjtnant Ussing af Artilleriet samt Underbaadsmand Sørensen. Endvidere
var der Premierløjtnant H. C. Ullitz, som imidlertid allerede havde faaet
nogen Uddannelse i Frankrig. Skoleapparatet, der blev benyttet, var en
forbedret Udgave af Berg-Storm Monoplanet, ,,B. & S. III" hed det.
Kroppen, der havde et trekantet Tværsnit, var bygget helt af Træ og be
klædt med Lærred med Undtagelse af den forreste Del, hvor der var anvendt
Aluminiumsblik. Apparatet var forsynet med en 40 HK. Motor af dansk
Konstruktion (Niels Petersen) og havde en Hastighed af 105 km i Timen.
Baade Højde- og Sidestyring samt Gauchissementet var samlet i et Rat,
hvorved man undgik Fodstyringen. De forskellige Haandtag til Regulering
af Motoren var ogsaa anbragt paa Rattet. Paa dette Apparat blev i Løbet
af_ Februar og Marts 1g12 de første danske militære Flyvere uddannet.
Udover de militære Flyveres Uddannelsesflyvninger foregik der ikke meget
paa Aerodromen før Juni-Juli Maaned 1g 1 2.
Først da den svenske Flyver Løjtnant Dahlbeck, og den danske Flyver
Ulrik Birch gæstede Flyvepladsen, blev der atter lidt Liv derude. Dahl
beck, der havde lært at flyve paa Graham White's Flyveskole i England,
medførte et nyt Monoplan af Sommer-Typen, forsynet med en 70 HK.
Gnome-Motor. Ulrich Birch, der havde været Elev paa Christianshavns
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Flyveskole i 1 gro-I I, var efter denne Skoles Ophør rejst til Frankrig for
at fuldende sin Flyveruddannelse paa Farman's Aerodrom ved Etampes.
Under denne Uddannelse havde han et Uheld med sin Maskine, hvorved
han brækkede sit ene Laar. Efter at være helbredet genoptog han atter Flyv
ningen, og da han kom tilbage til Danmark, købte han Flyveren Brandts
Maurice Farma.n Biplan, der var udstyret med en 70 HK. Renault Motor.
Efter at Løjtnant Dahlbeck havde foretaget en Del Flyvninger paa Aero
dromen og en Flyvning fra København til Malmø og Retur uden Mellem
landing, fløj han i Slutningen af Juni atter tilbage til Sverige.
Ulrik Birch, der nu var alene om Flyvningerne, blev snart beundret for
sine dristige Sving og bratte Fald c5g Stigninger. Han foretog en Mængde
Flyvninger med Passagerer og fløj bl. a. fra Aerodromen til Eremitagen og
tilbage igen, med to Passagerer om Bord, Prins Aksel og Premierløjtnant
Christiansen.
I Løbet af August Maaned foretog han en Rundflyvning over Sjælland,
Fyn, Langeland og Lolland-Falster og gav Flyveopvisninger ved de fleste
Provinsbyer. Ulrik Birch, der nylig havde holdt Bryllup, medførte paa
hele Turen sin unge Hustru som Passager. Den første Del af Turen
over Sjælland medfulgte desuden en anden Passager, Flyveren Peter Nielsen.
Denne Rundflyvning forløb saa godt, at han ikke en eneste Gang blev
tvungen til at benytte Jernbanen. Hans eneste Uheld var en knækket Ski.
I Midten af September oprettede Marineministeriet en særlig Flyveskole
for Marinens Flyvere med Premierløjtnant Ullidtz som Chef. Som Skole
maskine blev benyttet Robert Svendsens Farman Biplan "Glenten", som
Konsul Ludvigsen havde købt og skænket til Marinens Flyvevæsen. Ved
sin Hjemkomst til København blev Ulrik Birch engageret som Lærer med
sit Maurice Farman Biplan. Mellem Eleverne var blandt andre Prins Aksel.
I November Maaned arbejdedes paa Aerodromen. Birch foretog en Del
Passagerflyvninger med sine Elever, Hærens Flyvere trænede sammen med
deres Lærer Peter Nielsen paa "B. & S." Monoplanet, og Severinsen træ
nede med sit "Christiansen" Monoplan. ,,B. & S." Monoplanet tilhørte
nu Hæren, hvortil det var foræret af Ingeniørkaptajn Grut, der havde købt
Maskinen af Berg & Storm.
Aaret I g I 3 tegnede i Begyndelsen til ikke at skulle blive særlig begivenheds
rigt for Flyvningen i Danmark; men tidligt paa Foraaret vaktes der paany Liv
i den hendøende Interesse for Flyvesagen, idet "Skandinavisk Aerodrom"
blev opløst og "Aktieselskabet Flyvepladsen" blev startet. Det nye Selskab

blev dannet paa Overretssagfører Falbe-Hansen og Konsul Ludvigsens Ini
tiativ, og som Leder af Selskabet indtraadte den initiativrige og meget
flyvesportsbegejstrede Direktør A. Løwenstein. Ved dennes Indsats fik Kø
benhavnerne nogle af Verdens bedste Flyvere at se.
Allerede i Slutningen af April rygtedes det, at den franske Flyver Brinde
jonc des Moulinais havde til Hensigt at flyve fra Paris til København, en
Strækning paa. ca. 1. 1oo km, for at vinde den franske Pommery-Præmie,
og den 27. Juli fik Københavnerne ham at se. Om Aftenen ved 7-Tiden
landede han paa Flyvepladsen efter sin mindeværdige Flyvning fra Paris
over Berlin, Warschau, Petrograd, Reval og Stockholm. Næppe var Brinde
jonc landet, før Flyvepladsen igen fik Besøg af en fremmed Flyver. Det var
Svenskeren Dr. Thulen, der kom flyvende fra Sverrig for at hilse paa den
dristige Franskmand. I den korte Tid Brindejonc var i København, var
han Genstand for stormende Begejstring, og han modtog en Mængde Æres
bevisninger. Allerede den 1. August tidligt om Morgenen startede han,
og Kl. 745 naaede han Hamburg, hvorefter han via Haag fløj videre
til Paris.
I Slutningen af August blev der atter Røre paa Flyvepladsen, idet det
var lykkedes Direktør Løwenstein at engagere den dygtige franske Flyver
Chevillard til at foretage Flyveopvisninger. I de faa Dage, Chevillard op
holdt sig i København, fik man herhjemme for første Gang Lejlighed til
at se, hvad der - paa det Tidspunkt - kunde ydes af Flyvekunst. Hans
Flyvninger, der blev foretaget med et Henry Farman Biplan, var rene
Akrobatnumre, og hans Kunststykker lige over Hovederne paa Publikum
forskrækkede i den Grad, at Flyvepladsens Ledelse maatte henstille til ham
kun at foretage sine Flyvninger inde over selve Pladsen.
Den 2. Oktober indtraf et sørgeligt Uheld, idet Ulrik Birch forulykkede
med sin Maskine, og hans Læsioner var saa alvorlige, at han efter faa Dages
Sygeleje afgik ved Døden (den IO. Oktober). Ulrik Birch havde haft stor
Betydning for den danske Flyvning. Paa et Tidspunkt, hvor Flyvesporten
i Danmark laa i Dvale, kom han hjem fra det fremmede,· og ved sine dri
stige og dygtige Flyvninger vakte han atter Interesse for Flyvningen
her i Landet.
I Løbet af 1913 var det lykkedes Hærens Flyvevæsen at faa anskaffet to
nye Maskiner fra Frankrig, idet man havde købt en Maurice Farman og
en Henry Farman. Marinens Flyvevæsen havde ogsaa anskaffet to nye Ma
skiner, idet der i Frankrig var blevet indkøbt to Donnet Leveques Flyve
baade. Ulrik Birch havde kort før sin Død fløjet med dem begge, og da
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man nu ønskede at faa nogle Flyvere særlig uddannede til at flyve de nye
Flyvebaade, blev Premierløjtnant Hoeck og senere ogsaa Premierløjtnant
Laub sendt til Uddannelse i Frankrig.
Paaskeugen 1914 blev Vidne til store Begivenheder paa Flyvepladsen.
Det var lykkedes Direktør Løwenstein at engagere den berømte franske
Flyver Chanteloup, og Kløvermarksfælleden blev atter det Sted, der kunde
samle Københavnerne i Tusindvis. Chanteloup fløj en Caudron, der havde
sin særlige Interesse derved, at den efter Krigsudbruddet blev overtaget af
Hæren og i flere Aar var meget eftertragtet af Hærens Flyvere, og for første
Gang fik vi herhjemme Lejlighed til at se en Flyver foretage Looping. Den
sympatiske Franskmand viste os, hvad man forstaar ved Kunstflyvning.
Trods stærkt Blæsevejr startede han og foretog sine halsbrækkende Kunst
stykker. Det hele gik for ham som en Leg - uden mindste Usikkerhed, og
for Flyvningen herhjemme var Chanteloup's Besøg af den største Betydning,
fordi han paany vakte Danskernes slumrende Interesse for Flyvning.
Det havde været svært for "Aktieselskabet Flyvepladsen" at faa Chante
loup til København, og det lykkedes kun, fordi Selskabet samtidig maatte
garantere Arrangementet af en større Tourne gennem Danmark, Sverrig,
Norge, Finland og Rusland; - saa strenge Betingelser stillede den ombej
lede Mesterflyver.
Knap en Maaned efter, at Franskmanden Pegoud havde foretaget sine
første Loopings i London og Paris, fik Direktør Løwenstein - efter vanske
lige Forhandlinger med Bleriot i Paris og en Stab af Managers i Berlin den flyvende Verdensberømthed til København til Trods for hans enorme
Gagekrav: 20.000 Francs pr. Dag; - hvad der dengang svarede til ca.
14.000 danske Kroner. Der blev opnaaet et Arrangement med Pegoud's
lmpressario om 2 Flyvedage, saaledes at denne selv overtog den økonomiske
Risiko. Flyvemæssigt set blev Opvisningen straalende - men økonomisk
set det modsatte. Med sit eensædede Bleriot Monoplan foretog Pegoud bratte
Sving med Planet pegende lige ned mod Jorden; han udførte den ene Loop
ing efter den anden, undertiden kun 1 oo Meter over Jorden, og han fløj
med Hovedet nedad frem og tilbage over Flyvepladsen. Han viste sig som
en fuldkommen Luftartist. Han havde to Maskiner med. Den anden var
en tosædet Bleriot, og med den foretog han nogle Saltomortaler med Direk
tør Løwenstein som Passager. Desværre blev hans Ophold kun af kort Va
righed, for Københavnerne havde fundet ud af, at de lige saa godt kunde
følge Opvisningen udefra som indenfor Flyvepladsens udstrakte Planke80

værk, hvortil der naturligvis maatte betales Entre. Naa - saadan er det
saamænd gaaet saa mange Gange senere. Da det saa at sige var paa egen
Risiko, Pegoud var heroppe, kan man ikke fortænke ham i, at han tabte Lysten
til ogsaa at udnytte Opvisningsdagen Nummer to, som "Aktieselskabet Flyve
pladsen" havde forpligtet sig til at arrangere, og Selskabet fritog ham naturlig
vis, hvorefter han rejste til St. Petersborg, som Byen hed før Verdenskrigen.
Søndag den 16. Maj havde den senere svenske Flyver, Baron Blixen
Finecke anmeldt Deltagelse i Væddeløb baade i Gøteborg og Klampenborg,
og den eneste Maade, hvorpaa han kunde naa begge Dele, var at benytte
Flyvemaskinen. Det gjorde han. Kl. 14 10 startede han fra Gøteborg som
Passager hos Dr. Thulen i dennes Morane Saulnier Monoplan, og Kl. 16 25 lan
dede de to Luftrejsende velbeholdent paa Væddeløbsbanen ved Klampenborg.
I Juli Maaned afholdtes der igen Flyvestævne i København. Direktør
Løwenstein havde engageret tre tyske Flyvere Schlilter, Steinbech og Chri
stiansen, men i Stedet for Steinbech kom Direktør Caspar herop. Starten
fandt Sted i Hamburg den 4. Juli Kl. 1435 , og ved halvni Tiden landede
Schluter og Caspar paa Flyvepladsen, efter en Mellemlanding i Kiel. Mili
tærflyveren Peter Nielsen var startet med et Maurice Farman Biplan for
at flyve dem imøde. Maskinerne, de fløj, var Hansa Taube Monoplaner.
De medførte hver en Passager. Schluter havde Flyveren Bonnet om Bord,
og Caspar sin Hustru. Christiansen, den senere berømte Fører af Do X,
havde et Uheld ved Starten i Kiel, der tvang ham til at opgive, og først et
Par Dage senere ankom han til København.
I de Dage, de tyske Flyvere opholdt sig i København, blev der afholdt
en Del Konkurrenceflyvninger mellem dem indbyrdes; men de fleste af
Flyvningerne var ledsaget af Uheld. Da det ydermere viste sig, at Publikum
ikke rigtig fandt Vej til Flyvepladsen, blev Stævnet sluttet uden at have
medført andet end Underskud.
De danske Flyvere havde imidlertid heller ikke været uvirksomme i
Aarets Løb, og navnlig havde Premierløjtnant Hoeck med Flyvebaaden
"Maagen" udført mange smukke Flyvninger. Han deltog saaledes med
denne i Undervandsflotillens Togt til de danske Provinsbyer, og under den
tre Uger lange Tur fløj han ialt henved 1.500 km uden et eneste Uheld, en
Præstation, som paa det Tidspunkt var ret enestaaende, og som baade Fører
og Luftfartøj høstede megen Anerkendelse for.
Hoeck, der ogsaa blev bekendt for sine dristige Spiralglideflugter (med
stoppet Motor), styrtede senere (den 27. Juli 1915) ned med sin Maskine
og dræbtes paa Stedet.
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En af de sidste Dage i Juli 1914 kom den tyske Flyver Wieland flyvende
fra Berlin (Johannitsthal) med Flyveren Pollner som Passager. Maskinen,
han fløj, var et Albatros Biplan med roo HK. Mercedes Motor. Dagen efter,
at han var kommet hertil, fløj han videre til Stockholm, hvor han solgte
sin Maskine til den svenske Regering.
Saa kom de skæbnesvangre Augustdage - og dermed Krigen. Krigs
ministeriet overtog Flyvepladsen ved Kløvermarksvej med alle dens Byg
ninger, ,,Aktieselskabet Flyvepladsen" blev opløst, og dermed var al privat
Flyvning i Danmark standset for lang Tid. Selskabet havde haft en kort
Levetid, men havde dog naaet at vise Københavnerne det bedste Flyvemate
riel og Personel, der fandtes, - og kunde slutte sin Tilværelse uden større
økonomisk Tab.
Verdenskrigen satte Skellet i Flyvemaskinens Udvikling - og i hele den
civile Flyvning. I de mange krigsførende Lande var der ikke Tid til at
tænke paa den civile Flyvning, og det eneste af den Art, der fandt Sted i
Krigsaarene, skete i de neutrale Lande. Herhjemme var det A/S Nielsen
& Winther, der genoptog en Gren af den civile Flyvning, nemlig Uddan
nelsen af private Flyvere.
Firmaet oprettede den r. August 1916 med daværende Premierløjtnant
Ussing som Leder, en Afdeling for Bygning af Flyvemaskiner, der havde
tilhuse i et stort Fabrikskompleks paa Øresundsvej. (Ejes nu af A/S "Vø
lund".) Her tog man fat paa at bygge Flyvemaskiner til Hæren og til pri
vate og oprettede i 191 7 en privat civil Flyveskole, der i Sommerens Løb
fik en Del Elever, bl. a. Henry Erlind, Bohnstedt-Petersen, Stella Lind, Emi
lie Sannom, Hundinghouse, Kattrup m. fl.
Undervisningen foregik efter "Køremetoden", d. v. s. Eleverne blev an
bragt i en Flyvemaskine, hvis Planer var saa smaa, at den ikke kunde hæve
sig fra Jorden, og de lærte saa paa god gammeldags Maner ved at foretage en
Række Køreøvelser frem og tilbage over Pladsen, indtil man skønnede, at de
kunde mestre en rigtig Flyvemaskine, hvorefter de blev sluppet løs.Uddannelsen
foregik paa den militære Flyveplads ved Kløvermarksvej, hvor den private Fly
veskole havde faaet Krigsministeriets Tilladelse til at foretage Elevflyvninger.
I Sommeren 1918 blev Nielsen & Winther færdig med to civile Søflyve
maskiner. Den ene ( en Flyvebaad, konstrueret af Kaptajn Sætter-Lassen)
solgtes til Civilflyveren Hundinghouse ?g blev senere benyttet til Passa
gerflyvninger ved Strandmøllekroen, hvor Restauratør Falk-Rasmussen
havde ladet bygge en Hangar paa Strandbredden nedenfor Kroen.

V
FLYVNING
EFTER VERDENSKRIGEN
John Foltmann

Med Hs. kgl. Højhed Prins Axel som Protektor, Kaptajn F·. H. J. Ram
busch (Nielsen & Winther) som Formand og Premierløjtnant Ussing (Nielsen
& Winther) som Sekretær dannedes i 1918 en Komite, der Aaret efter skulde
arrangere en skandinavisk Flyveudstilling i København. Udstillingen blev
afholdt i Tivoli i Dagene fra den 12. til den 27. April 1919. I Tilknytning
til Udstillingen blev der arrangeret en Rekordflyvning mellem skandinaviske
Flyvere med København som Maal, og ved denne Lejlighed blev Danmark
for første Gang siden Krigsudbruddet i August 1914. gæstet af fremmede
Flyvere. De norske Flyveres Ophold i København blev noget af en Begiven
hed. Tancred Ibsen, Ltitzow Holm og Riiser-Larsen, Navne, der senere
skulde blive endnu mere berømte, viste os, der under hele Krigsperioden
havde været nødsaget til at flyve med umoderne og daarligt Materiel, hvad
mere moderne Flyvemaskiner kunde præstere. Atter saa vi Flyvemaskiner,
der kunde foretage Kunstflyvning, og vi danske Flyvere havde Grund til
at misunde vore norske Kolleger.
Sejrherren i Stjerneflyvningen blev den danske Flyver Kaptajn Bjarkov,
der fløj en Maurice Farman, tilhørende Hærens Flyveskole, den eneste
Maskine, der var tilbage, efter at Kommissionen til Undersøgelse af det
militære Flyvevæsen havde forlangt Hærens F:Iyvning standset med samtlige
Typer undtagen den gamle, veltjente Maurice Farman. Vinder af Flyvningen
blev den, der i Løbet af 12 Timer havde tilbagelagt flest Kilometer, og Kap
tajn Bjarkov naaede fra 6 Morgen til 6 Aften at tilbagelægge ca. 900 km med en
Flyvetid paa 10 Timer 55 Minutter. Flyvningen foregik frem og tilbage mellem
Kløvermarksvej og Slagelse med Landing hver Gang for at fylde Benzin.
Aaret 19 I 9 blev iøvrigt præget af alle de mange fremmede Flyvere, der
kom hertil, hvoraf langt Størsteparten kom fra Tyskland. Da Verdenskrigen
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sluttede, blev der pludseligt et vældigt Overskud af Flyvemateriel og Flyvere,
der søgte Virkefelt og Afsætning for Maskiner, ude omkring i Verden og
herhjemme modtog vi dem alle med den største Interesse, fordi der nu blev
Lejlighed til at se noget af det Flyvemateriel, om hvilket man hidtil kun
havde læst i Beretninger fra Verdenskrigens fire lange Aar, hvorunder de
krigsførende Magter havde naaet en Udvikling paa Flyvemaskinens Om
raade, der karakteriseredes ved en samlet Produktion paa ca. r 80.000 Flyve
maskiner.
Den første, der kom hertil, var Otto Reichert, en Dansker, der havde
været bosiddende i Tyskland og deltaget som Flyver under Verdenskrigen.
Han kom med to tosædede Albatros Skolemaskiner og blev knyttet til Nielsen
& Winthers Flyvevirksomhed; efter Krigen blev han den første herhjemme,
der begyndte en forretningsmæssig Flyvning med Passagerer. Her i Køben
havn blev det ikke til ret meget, men da en stor Del af Flyveudstillingen i
Tivoli umiddelbart efter Udstillingens Afslutning blev flyttet til Ridehuset
i Nykøbing Falster, fik Otto Reichert noget at bestille. I Forbindelse med
denne første Flyveudstilling i Provinsen blev der arrangeret Passagerflyv
ninger fra en Mark Nord for Byen, og her indledede Reichert sin Virksom
hed som Flyver i Danmark.
Det varede ikke længe, før han begyndte for sig selv. Han lejede en Mark
udenfor Roskilde, rejste en Telthangar, og herfra rejste han rundt i Dan
mark og foretog de følgende to Aar en Mængde Passagerflyvninger, hvor
efter han slog ind paa anden Virksomhed.
Under Flyvedagene ved Nykøbing Falster kom den tyske Flyver A. Lo
rinzer paa Besøg paa Foranledning af den danske Direktør Henrik Thol
strup, hvis store Interesse for Flyvningen kort Tid efter bidrog til at sætte
sit Præg paa den civile - og forøvrigt ogsaa den militære - Flyvevirksom
hed her i Landet. Lorinzer kom først herop med en splinterny L.V.G.
Rekognosceringsmaskine og rejste saa tilbage til Tyskland for at hente en
L.V.G. B.III Skolemaskine, som Tholstrup havde købt. Denne ypperlige
Skoleflyvemaskine blev Forløberen for en hel Serie af samme Slags.
Med denne Maskine arrangerede Tholstrup en Flyvetourne i Jylland med
Lorinzer som Flyver og Bendt Rom som Forretningsfører, og da private
paa dette Tidspunkt uden for København saa at sige aldrig nogensinde
havde haft Lejlighed til at faa en Flyvetur, blev Tourneen en vældig Succes.
Den varede 14 Dage, og der indkasseredes r 5.000 Kr. for Passagerflyvninger.
Derefter blev Maskinen den 31. Maj rgrg i Randers solgt til Henry Erlind,
der købte den for et Konsortium i Esbjerg for en Sum af r 5.000 Kr. Henry

Erlind overtog samtidig Lorinzers Kontrakter om Passagerflyvning ved for
skellige Byer paa den Betingelse, at Lorinzer fik 66 1 /, 0/o og Erlind Resten
af Indtægterne. Saa optimistisk saa man paa Flyvning dengang.
I de følgende Maaneder kom der en fortsat Række af nye Flyverbesøg.
København gæstedes bl. a. af Sønderjyderne Schmidt og Iversen, Tyskerne
Sablatnig, Berthold, Nolting, Hubrich, Goering og Recken, Østrigerne Spar
mann og Perrini, Englænderen Stewart og Franskmanden d'Or, og alle
vilde de vise, at netop den Maskine, de var kommet med, var den bedste.
Nogle af dem blev ogsaa Aarsag til smaa Kapitler i dansk Flyvnings Historie.
Sablatnig, der var en af Tysklands mest kendte Konstruktører, Leder af
sin egen Flyvemaskinefabrik under Krigen og efter denne Leder af et af
Tysklands første Lufttrafikforetagender, besøgte København med nogle
Maskiner, der oprindelig var bygget som Natbombemaskiner. Den ene af
dem virkede særlig imponerende, fordi den var ombygget med en lille Kabine
til fire Passagerer. Det var den første Flyvemaskine med lukket Passager
kabine, vi fik at se herhjemme. Denne var indrettet f<?ran Førerens Plads;
særlig bekvem var den ikke, det hele var nærmest et Laag over nogle pol
strede Hynder, hvortil Adgangen var meget besværlig; - men det var en
lukket Maskine, og den var Genstand for megen Beundring.
Med denne Maskintype som Basis blev der startet et Firma "Dansk Luft
Ekspres", hvis Formaal var at drive Passager- og Ruteflyvning i Danmark,
men til Trods for at Firmaet eksisterede i flere Aar, foretog det meget faa
Flyvninger og blev tilsidst opløst.
I Sommeren r g r g deltog Sablatnig-Maskinerne i nogle Passagerflyvninger
i Provinsen med Tyskerne Berchtold og Nolting som Flyvere og var bl. a.
med i de Flyvninger, der medio Juni var arrangeret i Odense af Løjtnant
Pollner m. fl.
Hauptman Herman Goering, den nuværende tyske Ministerpræsident og
Chef for Luftministeriet, gæstede os to Gange, først med en Fokker D.VII
og senere med en D.F.W., og hans Besøg vakte særlig Interesse i Flyvekredse
paa Grund af hans berømmelige Navn som Krigsflyver. Goering var iøvrigt
ude for et mærkeligt Uheld under sit Flyverbesøg i Danmark. En Maage
fløj ind i Maskinens Propel, ødelagde denne og tvang ham til at foretage en
Nødlanding paa Vognmandsmarken ved Ingeniørkasernen.
Den D.F.W., som han bragte herop, blev solgt til Interessentskabet "Nor
disk Lufttrafik", der var startet paa Initiativ af Bendt Rom den 6. December
rgrg og havde Flyveplads og Hjemsted i Glostrup. Interessentskabet enga
gerede Sønderjyden Iversen som Flyver og tog fat paa at arrangere Passager85

flyvninger rundt om i Landet, men uden at have særligt Held med sig.
Bl. a. blev der arrangeret en Tourne Danmark rundt, hvis eneste Udbytte
blev en enkelt Passagerflyvning, og det daarlige Resultat skyldtes sikkert i
nogen Grad Flyveren, der var engageret. Da han i Foraaret 1920 skulde
til Rødby for at foretage Passagerflyvninger, maa han paa en eller anden
Maade være kommet ud af Kurs, for det varede f jorten Dage, inden han
naaede sit Bestemmelsessted. Her blev Maskinen saa til Gengæld staaende, ind
til den i Ordets egentlige Forstand raadnede op. Senere foretogTyskeren Haefner
nogle enkelte Flyvninger for Interessentskabet, hvorefter Selskabet opløstes.
Efter at Henrik Tholstrup havde faaet den første L.V.G. hertil, impor
terede den ivrige Luftsportsmand i hastig Rækkefølge en halv Snes andre
Maskiner af samme Type foruden to Brandenburg Søflyvemaskiner ·og to
Fokker D.VII, og den Virksomhed, som Tholstrup derigennem var med
virkende til at skabe, er et helt Kapitel for sig og kom i de følgende Aar i
højeste Grad til at virke fremmende for Flyvesagen i Danmark. L.V.G.'erne
kom saa hurtigt efter hinanden, at det kneb med Hangarplads; men ved
Velvilje fra Hærens Flyveskole blev de anbragt i Telthangarer paa Flyve
pladsen ved Kløvermarksvej. De første, der kom, blev omgaaende sendt
paa Tourne i Jylland med Danskerne Bjarkov og Sætter-Lassen som Flyvere,
og hele Sommeren igennem foretoges en Række Passagerflyvninger, medens
Tholstrup samtidig havde en Brandenburg Søflyvemaskine paa Tourne med
Tyskeren Hubrich som Flyver.
Mindre vellykket var den Import af Flyvemaskiner, som Direktør Axel
Faber var Ophavsmanden til. Den tyske Flyver Hecken kom flyvende med
en Rumpler Skolemaskine, og derefter fulgte flere Jernbanevognladninger
med gamle Maskiner af lignende Type, hvoraf heldigvis kun nogle enkelte
blev monteret og kom i Luften. Paa det Tidspunkt var der endnu intet Tilsyn
fra Myndighedernes Side med civilt Flyvemateriel, og det var Grunden til,
at alt dette mindre brugelige Materiel fik Lov at passere.
En af Rumpler-Maskinerne blev solgt til Direktørerne Chr. Abel og Hugo
Osterhammel i Odense, og en anden blev solgt til den 2 r-aarige Direktør
Frede Nehm, der indrettede sin egen Flyveplads paa en Mark ved Jæger
kroen Syd for København ved den gamle Køge Landevej, hvortil en Del
af det gamle Flyvemateriel fandt Vej.
Frede Nehm engagerede Hecken som Flyver og lærte ret hurtigt selv at
flyve, men desværre kom Flyvningen til at koste ham Livet. Kort efter at
han havde taget det internationale Certifikat, som dengang var det eneste
eksisterende civile Certifikat, var han paa en Flyvning med Grosserer Aistrup
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som Passager, og ved Gadstrup Syd for Roskilde styrtede Maskinen til Jor
den, kom i Brand, og begge ombordværende omkom.
Efter Frede Nehms Død blev Flyveren Hecken engageret af Motorsports
manden Grosserer Dynesen i Herning, der købte sin egen private Flyve
maskine, som fik Station i Herning. Dynesen tog selv Flyveundervisning og
anvendte ogsaa sin Maskine til Passagerflyvning i forskellige Byer, men
inden han naaede at faa Certifikat, hørte han op med sine Flyvninger,
hvorefter den sympatiske Flyver Hecken slog sig ned i Danmark som Forret
ningsmand.
Løjtnant Pollner, der havde virket ivrigt for Flyvesagen i Odense, anskaf
fede en Albatros og en Rumpler, begge tosædede, tidligere Rekognoscerings
maskiner, og han fløj selv en Del med Albatros'en, bl. a. i Odense, hvor
der var store Planer fremme om at starte et Flyveselskab. Rumpler'en blev
fløjet af den nuværende Havneleder i Lufthavnen, Leo Sørensen, der først
trænede paa Pladsen ved Lundtofte og derefter foretog nogle Passagerflyv
ninger i Jylland. Hele Virksomheden varede dog ikke stort længere end
Aaret ud.
I Slutningen af Maj 1919 fik Flyvebaadsstationen Besøg af Dansk-Ameri
kaneren John M. Larsen, der kom med sin egen Curtiss-Flyvebaad, ført af
den amerikanske Flyver Batts. Curtiss-Flyvebaaden foretog en Del Flyv
ninger over Sundet, og inden John M. Larsen rejste tilbage til Amerika,
forærede han sin Flyvebaad til Marinens Flyvevæsen.
Den 30. Juni fik Flyvebaadsstationen atter Besøg, idet en to-motoret
engelsk Flyvebaad, ført af Kaptajn Scott med Major Galpin som Navigatør,
aflagde Visit i Danmark.
Samme Dag startede Sønderjyden Schmidt fra Kløvermarken for at vise,
hvad hans Maskine kunde præstere, og naaede en Højde af 6. 1 oo m. Saa
højt havde hidtil ingen Maskine været over Danmark.
I Juni Maaned gæstedes Kløvermarken af de to østrigske Flyvere, Kap
tajnerne Sparmann og Perrini, der fløj to eensædede Phonix Jagere. De
Opvisninger, de foretog for at vise, hvad Maskinerne kunde præstere, var
beundringsværdige, men alligevel opnaaede de ikke at faa Hæren interes
seret for en Jagertype paa det Tidspunkt. Derimod lykkedes det i Sverig,
som Sparmann og Perrini besøgte efter Opholdet i København, og hvor
man antog Sparmann's Phonix Maskine som Jagertype.
August Maaned bragte nye Maskiner til København, og denne Gang to
Luftens Kæmper, en to-motoret engelsk Handley Page og en fransk "Goliath"
Farman. Begge Maskiner gav Anledning til et stort Rykind af Københav-

nere paa Flyvepladsen ved Kløvermarksvej, og de vældige Maskiner vakte
megen Opsigt.
Handley Page'n blev ført af Englænderen Kaptajn Steward og Nord
manden Trygve Grann, der havde g jort Tjeneste som Flyver i den engelske
Hær under Krigen. Det var en Bombemaskine, hvis militære Udstyr var
f jernet, og i den store Krop var der anbragt en halv Snes Kurvestole til
Passagerer. Det var interessant at flyve i en saa stor Maskine første Gang,
men nogen egentlig Fornøjelse af Flyveturen havde Passagererne ikke, da
der ingen Vinduer fandtes i Kroppens Sider.
Den franske "Goliath" var derimod bygget som Trafikflyvemaskine, og
den gjorde stor Lykke. Den blev ført af Franskmanden d'Or og Danskeren
Krause-Jensen, der havde været Flyver i det franske Luftvaaben under hele
Krigen. Den foretog en Del Flyvninger med Passagerer, dels over Køben
havn og dels ud over Landet, bl. a. til Aarhus, og inden Afrejsen fra Dan
mark den 14. November havde den fløjet med en Mængde Passagerer fra
Flyvepladsen ved Lundtofte.
Den livlige civile Flyvevirksomhed, der begyndte i Foraaret 1919, ebbede
ud ved Aaret's Slutning paa en enkelt Undtagelse nær. Det varede ikke længe,
før Otto Reichert, der benyttede Darupgaards Mark ved Roskilde som Basis,
hørte helt op med sin Flyvning, og "Nordisk Lufttrafik", som Bendt Rom
ledede, ophørte med sin Virksomhed i 1920. ,,Det Danske Luftfartselskab",
hvis Virksomhed nærmere er skildret andetsteds i Bogen, begyndte den
7. August 1920 en Forsøgsrute København-Warnem-Unde med Sønder
jyden Duus som Flyver, og den 15. September paabegyndte det Ruten
København-Hamborg med C. C. Larsen, Leo Sørensen og Carl Erlind
som Flyvere. Ruterne ophørte den 31. Oktober 1920, og den danske Rute
flyvning til Udlandet kom ikke i Gang igen før Sommeren 1923. I den
mellemliggende Periode foretoges kun lejlighedsvise Passagerflyvninger, og
i 1921 og 1922 var Bendt Rom i Jylland med Leo Sørensen og Cecil Faber
som Flyvere for at udnytte noget af Selskabets Materiel til Rundflyvninger
i Provinsen.
Fra Efteraaret 1919 til Foraaret 1923 var der imidlertid et Selskab, som
udfoldede en meget livlig Luftvirksomhed, og som i højeste Grad var med
virkende til at fremme Interessen for Flyvning, og det var A/S Dansk Luft
Rederi, hvis Arbejde nærmere skal omtales.
Under Flyveudstillingen i Tivoli Foraaret 1919 kom Tyskeren Mark
scheffel paa Besøg paa Hærens Flyveskole for at søge Oplysninger vedrørende
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Udstillingen. Han traf nuværende Kaptajn John Foltmann, der den Dag
havde Vagt paa Flyvepladsen ved Kløvermarksvej, og denne Samtale blev
Aarsag til Starten af Dansk Luft Rederi. Det viste sig, at Hr. Markscheffel
var sendt herop af Fokker, der paa dette Tidspunkt havde sin store Fabriks
virksomhed i Schwerin, ønskede at flytte den andetsteds hen og i første Om
fang vilde aabne en stor Flyveskole i et neutralt Land, hvis den rette Plads
kunde findes.
Paa dette Tidspunkt blev Hærens Flyveplads ved Lundtofte ikke benyttet,
og den havde i Grunden aldrig været udnyttet. Med Tilladelse fra Flyve
skolens Chef, afdøde Oberst J. P. Koch, tog Markscheffel og Foltmann ud
for at se paa Pladsen, idet Fokkers Repræsentant forsikrede, at naar først
Pladsen var fundet, vilde Resten gaa af sig selv, og at Virksomheden højst
sandsynligt vilde blive af meget store internationale Dimensioner, hvorefter
der blev truffet den Aftale, at Foltmann skulde leje Flyvepladsen af Krigs
ministeriet. Foltmann °slog sig sammen med nuværende Kaptajn Sætter
Lassen, der som Flyver og Tekniker var særlig egnet til at gaa med i Ledel
sen af den projekterede Flyveskole, som ogsaa skulde omfatte Fremstilling
af Maskiner. Ved Velvi!lie fra Flyveskolens Chef og Krigsministeriet lykkedes
det Foltmann privat at leje hele Flyvepladsen med Beboelsesbygning og
Hangarer paa særlig gunstige Vilkaar, og da dette var blevet meddelt Fok
kers Repræsentant, hørtes der aldrig nogensinde et eneste Ord mere hverken
fra Markscheffel eller fra Fokker paa Trods af gentagne Henvendelser. De
store Planer faldt til Jorden, og tilbage stod Foltmann med den Plads, han
havde lejet, og de økonomiske Forpligtelser, han var gaaet ind paa.
I Sommerens Løb fik Henrik Tholstrup, som tidligere nævnt, sine mange
Maskiner herop, og for at faa udnyttet Pladsen ved Lundtofte søgte Folt
mann Samarbejde med Tholstrup, hvad der resulterede i Starten af A/S Dansk
Luft Rederi. Selskabets Ledelse kom foru9en af Foltmann til at bestaa af
Militærflyveren Løjtnant Axel Rasmussen og senere ogsaa af nuværende
Kaptajn Bjarkov. Aktiekapitalen bestod af 3 L.V.G.'er og 2 Fokker D.VII,
tilhørende Tholstrup, hvortil senere kom 2 Rumpler C. I, som Foltmann
og Rasmussen købte.
Selskabet lagde ud i September r 9 r 9, og det første, der var medvirkende
til at trække Publikum til Pladsen� var den Goliath-Maskine, der var kom
met paa Besøg kort Tid i Forvejen. Den havde faaet Tilladelse til at fore
tage Passagerflyvninger mod Betaling mod at svare en vis Afgift til Luft
rederiet, og da den forlod Pladsen, g jaldt det om at finde paa andre Attrak
tioner for at faa Publikum ud til Lundtofte. I Løbet af Efteraaret arrangerede
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Selskabet seks Flyveopvisninger, hvortil der blev taget Entre, og ved en af
disse Lejligheder vistes "Luftakrobatik" ude paa Planerne af en L,.V.G.
Luftakrobaten var Selskabets tyske Mekaniker Bolter, der bl. a. ,,gjorde
Gymnastik" i en Rebstige ophængt i Maskinens Underdel, hvorefter han
klatrede op i Maskinen og videre op paa Overplanet. Samtidig blev der

Dansk Luft Rederi paa Lundtofte Flyveplads.
1. Værkmester Ullstad, 2. Direktør John Foltmann, 3. Direktør Axel Rasmussen,
4. Flyveelev Jørgensen, 5. Flyveren Chr. Johannsen (senere kendt for sin Atlanterhavsflyvning).

foretaget Kunstflyvning med en Fokker D.VII af Tyskeren Hubrich og
Sønderjyden Johannsen.
Foruden Foltmann og efter kort Tids Forløb ogsaa Bjarkov, der begge
foretog en Mængde Passagerflyvninger, havde Selskabet knyttet følgende
Flyvere til sig: Sønderjyden Chr. Johannsen, nuværende Luftkaptajn Harald
Hansen, afdøde Løjtnant Mortensen, afdøde Løjtnant Carl Erlind, Løjtnant
Arlyng og nuværende Kaptajn C. C. Larsen.
En Betingelse, der var stillet, for at Selskabet kunde udnytte Pladsen, var
den, at de tjenstgørende Militærflyvere ved Hærens Flyveskole, der paa det
Tidspunkt saa at sige stod uden Materiel, skulde have Lejlighed til at flyve
go

med det moderne Materiel, som L.V.G.-Maskinerne dengang repræsente
rede, inden de rejste til Frankrig, og hele Efteraaret var der travlt med at
give de militære Flyvere Dobbeltstyring og træne dem paa L.V.G.'erne.
Tillige havde Selskabet forpligtet sig til at stille sit Materiel til Raadighed
for Hæren, og det blev der de første Par Aar Lejlighed til adskillige Gange.
Mange Passagerflyvninger blev der foretaget i Efteraarets Løb, til Trods
for at Prisen var høj. En almindelig Rundtur kostede 50 Kr., men det var
ogsaa paa et Tidspunkt, hvor Prisniveauet laa meget højt. To Aar senere
maatte Selskabet tage to Passagerer op for tilsammen 25 Kr. I September
og Oktober medvirkede Lundtofteflyverne i en Film, som "Palladium" op
tog, og hvori der forekom en Luftkamp. Gosta Ekman spillede Hovedrollen,
og da han ikke maatte udsættes for Flyvningens Risiko overtog Bjarkov hans
Rolle i Luften, hvor der fra en L.V.G. blev filmet en Luftkamp mellem en
anden L.V.G. og en Fokker D.VII. Filmen, der hed "Gudebilledet", blev
imidlertid aldrig vist herhjemme.
For ikke at afskedige noget Personel holdt Luftrederiet Virksomheden i
Gang hele Aaret rundt, og dets mest beundringsværdige Flyvning det første
Aar var Flyvningen fra Kl. 12 til Kl. 1 °0 Nytaarsnat 1919/20 for "Poli
tiken". Det var en typisk Vinternat med stærk Frost og mørke og tunge
Skyer med spredte Snebyger. L.V.G.'en var paa Undersiden af Under
planerne blevet udstyret med et stort Lærred, hvorpaa der var malet Ordet
"Politiken", og dette blev oplyst af en Række elektriske Pærer langs Planets
For- og Bagkant. Den elektriske Strøm blev leveret af en lille Lysdynamo,
der var installeret i Passagersædet, og her tog Mekaniker Ulstad Plads som
Motorpasser, medens Chr. Johannsen satte sig i Førersædet, og derpaa star
tede de og gennemførte een Times Flyvning inde over Byen til stor For
undring for Københavnerne.
°0

Aaret 1920 blev et rigtigt Flyveaar for Lundtofteselskabet. Allerede tid
ligt paa Foraaret paabegyndtes der Flyvninger ved Provinsbyerne, og Som
meren igennem var der saa at sige ikke en eneste Dag, hvor Selskabet
ikke havde en Maskine ved et af de nordsjællandske Badesteder. Paa Valg
dagen den 6. Juli blev en af Maskinerne for første Gang benyttet i Valg
agitationens Tjeneste, idet den fløj inde over København og nedkastede
Plakater, en Agitationsmaade, der senere blev benyttet flere Gange af for
skellige politiske Partier.
Under de store Motorløb paa Fanø Strand havde to Maskiner nok at gøre
med at foretage Passagerflyvninger, ikke alene paa selve Stranden, men ogsaa
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mellem København og Fanø, og den samme Sommer var der adskillige,
der ringede til Lundtofteflyvepladsen og bestilte Maskiner til Passager
befordring ud omkring i Landet. Bl. a. var det Tilfældet med den kendte
Væddeløbsrytter, Ritmester Gundelach, der en Søndag Eftermiddag skulde
ride Væddeløb baade i Klampenborg og i Næstved. Han naaede ogsaa begge
Dele, idet en af Selskabets Maskiner fløj ham til Næstved.
Paa Slutningen af Sommeren arrangerede Selskabet et Par store Opvis
ninger paa Pladsen ved Lundtofte, der den første Dag bevirkede et Besøg
paa over 40.000 Tilskuere. Det var den første Opvisning med Faldskærms
udspring, der blev af holdt herhjemme. Selskabet havde engageret den unge
Englænderinde, Miss Boyden, og hendes Onkel Major Lees, der begge foretog
et Udspring med Faldskærm fra en L.V.G. Dengang var det dyrt at arrangere
sig med en Faldskærmsudspringer, idet der skulde betales 3.000 Kr. pr. Spring.
Ved samme Lejlighed gæstede Miss Boyden og Major Lees Aarhus, hvor Lund
tofteselskabet havde arrangeret Faldskærmsopvisning fra Skejby Mark. Med
Erfaringerne fra Lundtofte i frisk Erindring var der omkring Skejby Mark
truffet store Afspærringsarrangementer i Forventning om det vældige Besøg;
men Resultatet blev, at kun en Brøkdel af alle de mange Tilskuere fandtVej
indenfor Afspærringen. De mange Tusinder stod udenfor, hvor det var gratis.
Under de to Faldskærmsudspringeres Ophold i Danmark fik fire af vore
egne Flyvere Lejlighed til at prøve et Udspring med de automatiske "Guar
dian Angle"-Skærme, som Englænderne benyttede. Dengang var Fald
skærmen endnu ikke indgaaet som et fast Led i Militærflyverens Udstyr.
De første, der sprang, var nuværende Kommandørkaptajn Thiele og afdøde
Premierløjtnant af Marinen Ole Andersen, og en Ugestid senere foretog
Bjarkov og Foltmann hver et Udspring over Pladsen i Lundtofte.
Luftrederiet havde ogsaa Uddannelse af civile Elever paa Programmet,
og een havde allerede faaet det internationale Certifikat, Fabrikant Jørgen
sen, medens en anden, Gaardejer Andersen, var under Uddannelse.
Regnskabet for Aaret 1920 giver et ganske godt Indtryk af Luftrederiets
Virksomhed. Det balancerede med ca. roo.ooo Kr., og de største Udgifts
poster var Benzin 19.380 Kr., Arbejdsløn 32.270 Kr., Reservedele 7.600 Kr.
og Olie 3.750 Kr. Aarets Passagerantal havde været 3.400.
Takket være den energiske Propaganda for Flyvningen lykkedes det
stadig Selskabet at faa tilstrækkelig mange Passagerer, i Særdeleshed mellem
København og andre Byer. En interessant Flyvning fandt Sted en Sommer
dag 192 1. Selskabet blev en Formiddag ringet op afVeksellerer Barning, der
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fortalte, at der samme Dag var udbetalt een Million østrigske Kroner til en
Udlænding, og at det nu viste sig, at der ingen Dækning fandtes i den østrigske
Bank, paa hvilken Checken var udstedt. Man havde straks henvendt sig til Poli
tiet, og da det kunde konstateres, at Bedrageren var rejst sydpaamed Formid
dagsekspressen, vilde man pr. Flyvemaskine søge at indhente Toget i Gedser.
Selskabet g jorde omgaaende en Maskine klar, og med Chr. Johannsen
som Fører og Veksellerer Barning som Passager startedes til Gedser, hvor
Maskinen ankom, netop som Færgen var sejlet. Jagten blev dog ikke opgivet;
Veksellerer Barning henvendte sig til Politiet i Gedser, sammen med en
Politimand fløj de videre til Warnemilnde, satte sig i Forbindelse med det
tyske Politi, tog sammen hen til Færgelejet, og da Passagererne gik fra Borde,
traf de den flygtende Udlænding, der troede sig i Sikkerhed, og som overgav
sig paa Naade og Unaade, da han saa Veksellereren staa foran sig. Det
bedste af det hele var, at alle Pengene var i Behold, og efter vel udført
Arbejde startede de tre Mænd tilbage til Danmark.
Om Efteraaret r 92 r af holdt Luftrederiet paany en stor Flyveopvisning;
men denne Gang havde det sammen med Det Danske Luftfartselskab faaet
overladt Flyvepladsen ved Kløvermarksvej. Hovedattraktionen var et tre
dobbelt Faldskærmsudspring, der blev udført af Englænderen Mr. Newells.
!øvrigt vistes Kunstflyvning med Fokker D.VII og en af Luftfartselskabets
Avro'er, samt en Flyvning "gennem Triumfbuen". I- 1919 var en fransk
Flyver fløjet igennem Triumf buens Hvælving, et voveligt Forehavende i
Betragtning af den forholdsvis ringe Plads, og ude paa Kløvermarken var
der ved Hjælp af nogle høje Granlægter dannet en "Portal", der svarede
til Triumfbuens Maal. Til stor Begejstring for Publikum fløj Bjarkov der
igennem et Par Gange med Fokkeren.
Opvisningen, der blev gentaget Ugen efter, blev- en Succes, idet henved
40.000 Tilskuere fandt Vej indenfor Afspærringen.
I r 922 blev Hovedvægten lagt paa Opvisninger og Passagerflyvninger i Pro
vinsen, og samme Aar oprettedes Gien første regelmæssige Flyvning mellem
København og Aarhus. Den blev arrangeret i Samarbejde med "Berlingske
Tidende", der fra medio Juli til medio August hver Søndag Morgen sendte
Aviser med Flyvemaskine til Aarhus, hvorefter Maskinen returnerede til Køben
havn samme Eftermiddag. Maskinen førtes paa alle Turene af Harald Hansen.
Hele Sommeren igennem var der stationeret tre Maskiner ude omkring
i Landet, hvor Besætningerne hver for sig skulde arrangere Rundflyvninger,
men den regnfulde Sommer bevirkede, at Resultatet blev mindre godt, sam93

tidig med at Materiellet led for meget ved ikke at være i Hangar. Om Efter
aaret kom Faldskærmsudspringeren Newell igen, og han deltog i Opvis
ninger ved I 7 forskellige Byer. Desværre kom hans Udspring til at koste
ham Livet, idet hans Skærm svigtede under en Opvisning ved Ærøskøbing.
Da Materiellet kom tilbage til Lundtofte efter Sommerens og Efteraarets
Tourneer, viste det sig at være paakrævet at forny det meste af det, men
da der ikke paa det Tidspunkt fandtes noget Flyvemateriel, der egnede sig
for Formaalet, og som kunde købes for en rimelig Pris, blev Dansk Luft
Rederi likvideret i Foraaret
1923.

I de Aar Selskabet havde
bestaaet, udrettede det et for
tjenstfuldt Arbejde for at skabe
Interesse for Flyvningen i Dan
mark, og dets noget over I 0.000
Passagerer befordrede det uden
noget Uheld for en eneste af
Passagererne.
I Foraaret 1925 grundlagdes
Firmaet Dansk Lufttransport, som
vel paa Grund af Tidernes Ugunst ikke fik nogen lang Løbebane, men som til
Gengæld var med til at skabe en livlig Propaganda for Lufttrafiken i dennes
første Aar. Paa et Tidspunkt, hvor der var Dødvande i Lufttrafiken, blev Sel
skabet startet, og hele sin korte Tilværelse igennem maatte dens energiske
Ledelse kæmpe for at faa Tilladelse til at flyve. Det var i Besiddelse af 2
Junkers F 1 3, og med disse Maskiner opretholdtes i Sommerhalvaaret r 925
en daglig Forbindelse mellem København-Berlin-Dresden. Da det var en
direkte Konkurrent til Det Danske Luftfartselskab, som paa dette Tids
punkt ikke arbejdede for fulde Sejl, saa Myndighederne med ublide Øjne
paa Dansk Lufttransports Virksomhed, og dets stadige Arbejde paa at
opnaa Koncession paa indenlandske Ruter bar heller ikke Frugt, hvorfor
det i Vinteren I 925/26 indstillede sin Virksomhed.
Formanden for Selskabets Bestyrelse var Baron Løvenskjold, Direktionen
bestod af Greve Ejler Brockenhuus Schack og Bendt Rom, Trafikchef var
Løjtnant I. Foltmann, og som Flyvere var nuværende Luftkaptajn Stein
bech, Sønderjyden Chr. Johannsen, Kaptajnerne Botved • og C. C. Larsen
knyttet til Selskabet.
En Junkers 4 Pers. Trafik-Flyvemaskine Type F 13.
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I 1926 og 1927 bragte Flyvemaskinefabrikerne de første saakaldte lette
Sportsflyvemaskiner paa Markedet, og for første Gang fremkom der nu
Maskintyper, der egnede sig for den private Mand. Det var Maskiner, der
var billige i Anskaffelse, billige i Drift og lette at haandtere, ikke blot i
Luften, men ogsaa paa Jorden.
Den første, lette Sportsflyvemaskine kom til Danmark den 29. April 1927.
Det var en Klemm Daimler med Tyskerne Riedieger og Robert Lusser
ombord, og den kom hertil paa Initiativ af den flyveinteresserede Ernst

Klernm Daimler.

Granzow. Den vakte stor Opsigt i Lufthavnen, og da Ernst Granzow den
første Søndag efter dens Ankomst meddelte, at Maskinen vilde blive demon
streret for Publikum, strømmede mange Tusinde til Kastrup Lufthavn for
at se paa Flyveopvisning med den lille Klemm som eneste Optrædende.
Denne Demonstration gav Stødet til Sportsflyveklubbens Oprettelse. Det
skete paa et Møde i Polyteknisk Læreanstalts Festsal den 9. Maj, hvorom
der senere udførligt er fortalt andetsteds i Bogen.
Med det Formaal at udnytte de smaa Klemm'er til erhvervsmæssig
Flyvning startede Granzow sammen med Brødrene Bærentzen Firmaet
Dansk Reklame- og Rundflyvningsselskab og fik den 26. Januar 1928 Kon
cession paa Rundflyvning udenfor København. Selskabet købte 2 Maskiner,
der kom til Kastrup Lufthavn den 27. Marts, og Sommeren igennem
blev de anvendt til over 2.000 Rundflyvninger i Provinsen. Som Flyver
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var den tidligere Marine- og Trafikflyver R. Rosenberg engageret, ligesom
Sportsflyveren Seier-Nielsen foretog Flyvninger for Selskabet, og da Granzow
havde faaet Certifikat i den nystartede Sportsflyveklub, deltog han ogsaa
selv i Flyvningerne. Ved Dybvad var en af Selskabets Maskiner, ført af
Rosenberg, ude for et alvorligt Uheld. Maskinen led totalt Havari, og
Flyveren fik saa svære Læsioner, at hans ene Ben maatte amputeres.
Dette medførte en Standsning i Selskabets Virksomhed og det ophørte
samme Aar efter at have foretaget ca. 2.000 Flyv ninger, og efter at have
solgt en Maskine til Fisker & Nielsen, der anvendte den som Reklame for
,,Nilfisk" med den tidligere Trafikflyver Duus som Fører.
I Foraaret 1929 købte den tidligere Militærflyver, Sergent H. I. M.
Jensen en Moth-Maskine, som var kommet hertil fra England ført af
Ingeniør Drescher, der havde købt den til Direktør Møller fra Horsens.
Direktør Møller var. kun Ejer af den i kort Tid, da han solgte den til
H. I. M. Jensen, der med denne ene Maskine som Basis startede Selskabet
Dansk Erhvervs.flyvning. Det blev oprindelig oprettet i Forbindelse med Di
rektør C. Thielst, men efter et Aarstids Forløb overtog H. I. M. Jensen
Selskabet alene.
Dansk Erhvervsflyvning fik straks en Del at bestille med Rundflyvninger
og Opvisninger i Provinsen, hvortil senere kom en Luftfotograferingsvirk
somhed, omfattende alle større Gaarde i hele Landet. Desuden oprettedes
en Flyveskole i Kastrup Lufthavn.
Den 1. Marts 1934 købte H. I. M. Jensen yderligere to Moth-Maskiner,
og fra dette Tidspunkt var hans Lærervirksomhed lige ved at overstige
Arbejdet med Opvisninger og Rundflyvninger.
Den tidligere Militærflyver, Korporal la Cour købte i Juli 1930 Det Danske
Luftfartselskabs De Havilland, med hvilken han vilde foretage Rundflyv
ning og Reklameflyvning rundt om i Provinsen, men allerede den 18. August
fik det nye Rundflyvningsforetagende en brat Afslutning, idet Maskinen
umiddelbart efter en Start fra Dybvad styrtede til Jorden, og Flyveren
dræbtes paa Stedet.
"Dansk Sportsflyvning" blev oprettet af Løjtnant K. Clauson-Kaas i
Sommeren 1930. Hjemvendt fra Amerika havde han købt en amerikansk
,,Argo"-Sportsflyvemaskine, og Selskabets Formaal var at af holde Opvis
ninger i Kunstflyvning. Den første Flyv eopvisning arrangeredes den 21. Sep
tember i Kastrup Lufthavn sammen med Sportsflyveklubben, og Ugen efter
arrangerede Selskabet en Opvisning paa Klampenborg Væddeløbsbane.
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Det følgende Aar foretog Clauson-Kaas nogle enkelte Flyveopvisninger i
Provinsen og var den 30. August r93r i Grenaa, hvor Frk. Emilie Sannom
skulde foretage et Faldskærmsudspring fra hans Maskine. Desværre indtraf
et sørgeligt Uheld, idet Faldskærmen af en eller anden Aarsag ikke foldede
sig ud, og Emilie Sannom styrtede til Jorden og dræbtes.
Et halvt Aarstid senere blev "Argo"-Maskinen solgt til Sportsflyveren
Arne Jørgensen, der kort Tid efter havarerede den totalt.
Dansk Flyvestævne Tourne indlededes med, at Militærflyveren, nuvæ
rende Grosserer Bjørn Andersen,
den 5. December r93r rejste til Eng
land, hvor han købte en Moth, som
han fløj hjem til Kastrup Lufthavn.
Sammen med Militærflyveren, Løjt
nant Egebjerg, nu Trafikleder ved
Luftfartselskabet, og Flyveren Ar
vid Hansen startede "Dansk Flyve
stævne Tourne" med den Opgave
at foranstalte Opvisninger og fore
tage Rundflyvninger i Provinsen.
Foruden Biørn
Andersens Moth dis- Dansk Flyvestævne Tourne. Fra venstre: LøjtJ
poneredes over Egebjergs Moth og nant Egebjerg, Arvid Hansen, Bjørn Andersen.
Arvid Hansens Klemm-Maskine. Der
-blev foretaget Flyvninger og Opvisninger ca. 25 Steder, bl. a. omfattende
Faldskærmsudspring med den verdenskendte John Tranum i Esbjerg,. Søn
derborg og Kerteminde, foruden en Del Udspring af den tyske Fru Triebner.
I Slutningen af r 932 hørte Samarbejdet op; Bjørn Andersens Maskine led
totalt Havari den 5. Oktober 1932 i Sønderborg, Egebjerg solgte sin Moth,
medens Arvid Hansen fortsatte for senere at starte Selskabet Aero Ekspres.
Lønborg og Clausens Flyveskole blev startet i Vinteren 1934/35 med Basis
i Kastrup Lufthavn, hvor Militærflyveren Løjtnant Clausen havde faaet
Koncession paa at foretage Skoleflyvninger. Der blev indkøbt to engel
ske Miles "Hawk", og der indtegnede sig straks en hel Del Elever, der
trænede ivrigt hele Foraaret og Sommeren. Den ene af Skolens Indehavere,
Løjtnant Lønborg, købte sin egen Maskine efter at have erhvervet Sports
flyvercertifikat med Løjtnant Clausen som Lærer, men under en Flyvning
i April Maaned styrtede Lønborg ned med sin Maskine ved Gilleleje og
dræbtes paa Stedet. Løjtnant Clausen førte Flyveskolen videre i Kompagni
med Arkitekt Aage Rasmussen, men i November samme Aar afgik Clausen
Dansk Flyvnings Historie. 7
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ved Døden af en Galdelidelse paa Militærhospitalet i København, hvorefter
Arkitekt Rasmussen indledede Samarbejde med Militærflyveren, Løjtnant
Aage Hansen, der, efter Clausens Død, fik Koncession paa Skoleflyvning i
Kastrup Lufthavn.
Jydsk-Fynsk Flyveskole blev startet af den tidligere Militærflyver Løjtnant
• Wittrup i Begyndelsen af 1_935. Løjtnant Wittrup fik Koncession paa Skole
flyvning og Rundflyvning i Provinsen og indrettede en Flyveplads paa
Aarupgaards Marker Vest for Horsens. Han begyndte med en Moth og
fik efter kort Tids Forløb Raadighed over endnu en Moth, som tilhørte
Sportsflyveren H. G. Hansen, der gik i Kompagni med Wittrup. Jydsk
Fynsk Flyveskole foretog i Aarets Løb en Mængde Luftfotograferingsarbejder,
Passagerflyvninger og nogle enkelte Skoleflyvninger.
Nordisk Lufttrafik oprettedes i Forsommeren 1935 af Premierløjtnant
Michael Hansen med det Formaal at udføre Rundflyvninger og lejlighedsvise
Passagerflyvninger, og som Maskine anvendtes den "Desoutter", Michael
Hansen havde benyttet under den Flyvning til Australien, om hvilken der
berettes i det følgende.
Foruden de her omtalte Selskaber skal nævnes "Nordisk Luftfoto", der
blev startet i 1930 paa Initiativ af Pressefotograf Eskild Jensen. Selskabets
Virksomhed gik udelukkende ud paa Luftfotografering, hvoraf det udførte
en hel Del. Det vedligeholdt sin luftfotografi.ske Virksomhed i et Par Aar
og ejede en Overgang to Moth-Maskiner, hvoraf den ene blev fløjet af Militær
flyveren Løjtnant Iversen.
I Forbindelse med Udstillingen i Goteborg 1923, der ogsaa omfattede en
Afdeling for Flyvning, blev der af holdt en Flyvekonkurrence, hvori der
deltog Flyvere fra England, Frankrig og Tyskland, som alle gæstede Køben
havn. Arealet, hvor nu Kastrup Lufthavn ligger, var dengang lige blevet
udlagt til Flyveplads; Administrationsbygningen og Hangarerne var endnu
ikke opført, og paa dette Terræn landede de fremmede Flyvere, inden de
fløj videre til Goteborg. Aeronautisk Selskab havde paataget sig Arrange
mentet i Kastrup, der bl. a. omfattede Forsyning med Benzin, Olie og For
plejning, og da Konkurrenceflyvningerne nogle Dage senere paabegyndtes,
havde Aeronautisk Selskab den sportslige Kontrol med de Maskiner, der
anløb København. Som Deltagere var bl.a. Englænderen Alan Cobham og
Tyskeren Zimmermann.
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Den første store, sportslige Begivenhed
indenfor Dansk Flyvning efter Krigen var
Botved og Herschends Togt til Østasien
i Forsommeren 1926 (jævnfør Afsnittet
"Hærens Flyvertropper"). De startede fra
Flyvepladsen ved Kløvermarksvej den
16. Marts med to af Hærens Fokker C.V.
og Mekanikerne Ch. Olsen og V. Petersen
som Passagerer. Flyvningens Maal var
Tokio, hvortil kun Botved og Olsen naaede.
Herschend og Petersen maatte, grundet
paa Motorskade, lande, før de naaede Bang
kok, og Maskinen havarerede i Landingen.
Den blev repareret i Bangkok, og herfra
Kaptajn Botved og hans Mekaniker,
startede Herschend og Petersen tilbage til
Maskinofficiant C. Olsen.
København, hvor de landede den 7. Juni
efter at have gennemfløjet en Distance København-Siam-København paa
ca. 20.000 km.
Botved og Olsen ankom til Tokio den 31. Maj efter at have
tilbagelagt en Distance paa 18.780 km. De startede paa Hjemrejsen
fra Tokio den 15. Juni og naaede efter en beundringsværdig Flyvning
gennem Sibirien tilbage til København den 23. Juni, en Distance paa
10.595 km.

Maskinofficiant (nu Feltværkmester)
V. Petersen og Kaptajn Herschend.

I Foraaret 1927 af holdtes et Flyvestævne
paa Thorslanda Flyveplads ved Gi:iteborg,
hvori der deltog Flyvere fra Sverige, Norge
og Danmark. Danmark deltog bl. a. i en
Konkurrence i Patrouilleflyvning (Forma
tionsflyvning) med 3 Maskiner, og det dan
ske Hold blev Nr. 1. Det sejrende Hold
bestod af Militærflyverne, Løjtnanterne
Bjarkov, Herschend og Carl Erlind, der
fløj tre af Hærens Fokker C.V. Løjtnant
Sv. Steinbeck var ogsaa med paa det danske
Flyverhold og deltog sammen med de øvrige
tre i en Orienteringsflyvning. Desuden var
Danmark repræsenteret med en Fokker
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D.VII, der blev fløjet afBjarkov, hvis Kunst
flyvning vakte stormende Begejstring.
I Sommeren 1927 (20. August-3. Septem
ber) af holdtes under det Kgl. danske aero
nautiske Selskabs Auspicier den første inter
nationale Flyveudstilling i Forum i Køben
havn, og i Forbindelse hermed et stort Flyve
stævne i Kastrup Lufthavn. Udstillingen,
der var den første af den Art herhjemme,
omfattede en fyldig Repræsentation. fra Ud
landet, og det store Stævne i Lufthavnen,
der overværedes af Hs. Majestæt Kongen,
blev en Succes. Desværre skete der et bekla
Søløjtnant (nu Kaptajnløjtnant)
geligt Uheld, idet Løjtnant Carl Erlind under
Erik Rasmussen.
en blændende Opvisning i Kunstflyvning med
Hærens Fokker. D.VII mistede Herredømmet over Maskinen, der tog Jorden
umiddelbart efter en Rulning i lav Højde og havarerede totalt. Løjtnant
Erlind selv brækkede det ene Ben.
Foruden en Del af Hærens og Marinens Maskiner, der for første Gang
deltog i et Flyvestævne herhjemme, var Tyskland, Holland og Sverrig repræ
senteret med store Trafikflyvemaskiner.
I Forbindelse med den internationale Luftfartsudstilling i Stockholm 1931
af holdtes i Slutningen af Maj et nordisk Flyve
stævne, hvori der deltog 1 2 danske Maskiner:
5 R-Maskiner fra Hærens Flyverkorps, ført
af Kaptajn (nu Oberstløjtnant) Tage Ander
sen, Kaptajn Bjarkov, Premierløjtnant (nu
Kaptajn) Braunstein og Løjtnanterne (nu Pre
mierløjtnanter) E. Johansen og Michael Han
sen; 3 Heinkel Søluftfartøjer, ført af Søløjtnant
Munter, Søminemester (nu Materielmester)
Victor Petersen og Artilleriassistent (nu Kvar
termester) Aagesen; 3 Dankok-Jagere ført af
Søløjtnant (nu Kaptajnløjtnant) Erik Ras
mussen, Søløjtnant Prip og Artillerimester
Aagesen samt 1 "Argo" Sportsflyvemaskine
fort af Løjtnant Clauson-Kaas.
Nordisk Flyverpokal.
IOO

Til Starten i Stockholm var anmeldt 40 Deltagere, hvoraf kun 37 startede
og kun 19 gennemførte Flyvningen, der strakte sig over 2 Dage. Naar det
kun lykkedes Halvdelen af samtlige Deltagere at slippe igennem, var Grunden
hertil det taagede Vejr, som den første Dag lagde store Hindringer i Vejen.
Resultatet af Konkurrencen blev, at Danskeren Søløjtnant E. Rasmussen
blev Nr. r og dermed vandt den store og smukke Nordiske Flyverpokal.

Holger Højriis lander i Kastrup Lufthavn.

I Sportsflyveklassen, hvor den finske Kaptajn Bremer sejrede, blev Løjt
nant Clauson-Kaas Nr. 2.
Onsdag den 24.Juni 1931 Kl. 9,24 (dansk Tid) startede den i Amerika
bosatte danske Flyver Holger Højriis og hans Financier, Fotografen Otto
Hillig, fra Harbour Grace paa New Foundland mod København, en Distance
paa ca. 3.300 km. Højriis naaede dog ikke til København før den 26.Juni,
fordi han først maatte lande ved Krefeld i Tyskland.
Da det meddeltes i København, at han var undervejs over Atlanten,
vakte det en vældig Begejstring, der kulminerede, da man fik at vide, at
han om Aftenen den 25. ved 6-Tiden var landet i Krefeld og omgaaende
vilde fortsætte hertil. I den lune Sommeraften stævnede ca. roo.ooo Købenror

havnere mod Kastrup Lufthavn, men paa Grund af forskellige Vanskelig
heder i Krefeld maatte Højriis udsætte Videreflyvningen til sit Hjemland.
De mange Tusinder af Københavnere maatte slrnffet drage hjem, men ikke
desto mindre var der over 50.000 Mennesker tilstede omkring Lufthavnens
afspærrede Omraade, da Højriis landede i Kastrup Fredag den 26.Juni
Kl. 14,ro, og den vældige Folkemængde gav den danske Atlanterhavsflyver
en begejstret Modtagelse.
Maskinen, som Højriis benyttede, var et
Bellanca-Monoplan med en g-cyl. 300 HK.
Wright-Whirlwind Motor, og den dannebrogs
farvede Flyvemaskine bar Navnet "Liberty".
Den danske Ingeniør 0. Thanning var
ukendt i hjemlige Flyverkredse, da han den
20. April 1932 startede fra Kapstaden sam
men med sin Frue for at flyve til Køben
havn. Han var ansat som Ingeniør ved Guld
minerne i Johannesburg, havde lært at flyve
i Sydafrika, hvor han købte en Puss-Moth
og fløj paa en Ferierejse til Danmark. Turen
fra Kapstaden til Kairo varede ikke mere end
Ingeniør Thanning.
fire Dage, hvorimod Rejsen· gennem Europa
var ledsaget af en Del Genvordigheder, saa det flyvende Ægtepar først
ankom til Kastrup Lufthavn den 4.Juni.
Ferien i Danmark varede til den 15. November, hvorefter Ingeniør Than
ning og Frue startede paa Tilbagevejen til Sydafrika, idet de fulgte Ruten
over Zurich, Barcelona, Algier, over Sahara til Gao, Tsad-Søen, belgisk
Kongo, Rhodesia til Johannesburg.
Flyvningen Sydafrika-København-Sydafrika var en rask og dygtig Præsta
tion af Ingeniør Thanning, der udelukkende dyrkede Flyvningen som Sport.
Fra den 22.Juli til den 31.Juli 1932 af holdtes et stort internationalt
Flyvestævne i Zurich, hvori der deltog over eet Hundrede af Verdens bedste
Flyvere, repræsenterende England, Frankrig, Svejts, Italien, Polen, Holland,
Jugoslavien og Danmark. Danmark deltog med otte Maskiner fra Flyver
korpset under Ledelse af Kaptajn (nu Oberstløjtnant) Tage Andersen,
medens Chefen for Flyverkorpset, Oberstløjtnant (nu Oberst) C. Førslev var
repræsenteret i Dommerkomiteen. Fem Fokker C.V. førte af Overofficiant
(nu Kaptajn) C. C. Larsen, Premierløjtnant (nu Kaptajn) E. Lærum, Ser102

gent (nu Oversergent) H. Wolff, Korporal J. Malmose og Sergent (nu Over
sergent) C. Sandquist, og 3 Bristol Bulldog førte af Kaptajn Bjarkov og Løjt
nanterne K.Clausen og E. Birkhede. Det danske Hold deltog i Konkur
rencerne: Formationsflyvning, Alperundflyvningen og Kunstflyvning, og den
danske Formation, bestaaende af 5 Fokker C.V. under C.C. Larsens Fører
skab, vandt Prisen i Formationsflyvning i Kappestrid med eet fransk og tre
svejtsiske Hold, og de danske Flyveres Sejr
blev hilst med jublende Bifald fra de 40.000
Tilskuere.
I Sommeren 1932 lykkedes det at realisere
Planerne om danske Flyveres Deltagelse i
Forskningsarbejdet paa Grønland, og de første
Grønlandsflyvninger blev udført i Forbindelse
med Dr. Lauge Kochs og Dr. Knud Ras
mussens Ekspeditioner til henholdsvis den
centrale Del af Østgrønland og det sydøst
grønlandske Kystland.
Planerne til de to Ekspeditioners Kortlæg
ningsarbejde var udarbejdet af Geodætisk
Institut. Førstnævnte Ekspedition medførte 2
Kaptajn c. c. Larsen.
af Marinens Heinkel Søluftfartøjer, hvoraf det
ene gik med "Gustav Holm" til Clavering Øen, medens det andet gik med
"Hvidbjørn" til Iskanten, hvorfra det blev fløjet ind til Kysten. Det flyvende
Personel, der arbejdede sammen med Lauge Kochs Ekspedition, bestod
af Flyverne Søminemester (nu Materielmester) Victor Petersen, Søløjtnan
terne Harms, Munter (nu Kaptajnløjtnanter) og Overby; Fotograferne,
Kaptajn Herschend, Løjtnanterne H. H. Nielsen og Bonde samt Officiant
Tovdal; og Flyvemekanikerne Kramme, Frode Hansen, H. Jensen og Kær.
Sammen med Dr. Knud Rasmussens Ekspedition medfulgte et Heinkel
Søluftfartøj, der anvendte S/S "Stauning" som Basis. Det flyvende Personel
bestod af Flyverne Søløjtnant (nu Kaptajnløjtnant) E. Rasmussen og Sømine
assistent (nu Kvartermester) Thorkild Petersen; Fotograferne, Løjtnanterne
0. Nielsen og Jacobsen samt Flyvemekanikerne Laur. Jensen og Jørgensen.
Begge Flyveekspeditioner vendte tilbage til København ved Efteraarets
Begyndelse. Paa Hjemturen foretog Victor Petersen en Flyvning fra Scoresby
sund til Reykjavik med Mellemlanding ved Akranes. Ombord i Luftfartøjet
medfulgte som Passagerer Dr. Lauge Koch og Mekaniker Kramme.
Ekspeditionen til den centrale Del af Østgrønland foretog en Række Flyv-

ninger over Indlandsisen og langs Kysten, der ialt strakte sig over 30.000 km.
Resultatet af Flyvernes Deltagelse sammen med Dr. Knud Rasmussens
7. Thule-Ekspedition kan sammenfattes i: Kortlægning fra Luften af Kyst
jorderne Pikiutollek og Puisortok i Dagene fra 7. til 24. August med ialt 33
Flyvninger paa I 2 Flyvedage med tilsammen 45 Flyvetimer.
I I 933 fortsatte Geodætisk Institut sin luftfotogrametriske Kortlægning af
Østgrønland, og det flyvende Personel var delt i to Grupper, hvoraf den
sydlige var med Dr. Knud Rasmussens 8. Thule Ekspedition, medens den
nordlige fulgte med "den treaarige Ekspedition til Østgrønland" under
Dr. Lauge Koch.
Ved den sydlige Gruppe blev Kortlægningsarbejdet ledet af Kaptajn
Gabel-Jørgensen og Flyvningerne og Luftfotograferingen af Kaptajnløjtnant
E. Rasmussen med Flyveren, Søløjtnant Grønbeck og Fotograferne, Løjt
nanterne 0. Nielsen og Jacobsen som Hjælpere. Endvidere deltog Flyve
mekanikerne Jørgensen og Alexandersen.
Ved den nordlige Gruppe var Oberstløjtnant Bruhn Chef for Kortlæg
ningsarbejdet; Flyvningerne blev ledet af Flyverløjtnant (nu Materielmester)
Victor Petersen med Søløjtnant Overby og Kvartermester Thorkild Petersen
som Hjælpere. Løjtnant H. H. Nielsen forestod Luftfotograferingen med
Assistance af Løjtnanterne Jensen, Palskjold og Officiant Tovdal. Som Flyve
mekanikere deltog Kramme, Frode Hansen, Hatting og Bonde-Hansen.
Kortlægningen fra Luften omfattede for den nordlige Gruppes Vedkom
mende Omraadet fra Scoresbysund til Danmarkshavn, en Distance paa
700 km og sine Steder til en Afstand ind i Landet paa 200 km. Ialt foto
graferedes et Areal paa _ca. 100.000 m 2 , der krævede ca. 250 Flyvelinier.
For tredje Gang var danske Flyvere i Virksomhed over Grønland i Som
meren 1935, idet der blev foretaget en supplerende Luftfotografering over
en ca. I 0.000 km lang Rute, oprettet over hele Østkysten med Størstedelen
omkring Danmarkshavn, det indre af Scoresbysund og Bloseville Kysten.
Der anvendtes atter en af Marinens Heinkel-Søflyvemaskiner. Søløjtnant
Overby var Flyver og Løjtnant H. H. Nielsen Fotograf.
Den 2. internationale Luftfartsudstilling i København, der var arrangeret
af Det Kongelige Danske Aeronautiske Selskab, fandt Sted i Forum fra den
I 7. August-2. September I 934. Den omfattede en meget righoldig Repræsen
tation fra England, Sovjet-Rusland, Frankrig og Czekoslovakiet samt fra danske
Institutioner og Firmaer. Den blev besøgt af over I 00.000 Gæster, og den viste
det store Publikum de Fremskridt, der var sket paa Flyvningens Omraader.
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I Forbindelse med Luftfartsudstillingen 1934 af hold tes Ft yvningerne om
"Nordisk Flyverpokal", der fandt Sted fra Kastrup Lufthavn den 22. og
23. August. Af de 42 Maskiner, der var anmeldt, startede de 39, og de for
delte sig paa de tre deltagende Lande saaledes, at Danmark havde 16,
Norge 6 og Sverrig 17 Maskiner med i den spændende Kapflyvning. Langt
de fleste var militære Maskiner (33), og de opgivne Hastigheder laa mellem
138 km/T. og 253 km/T.
Resultatet blev, at den svenske Løjtnant Thunberg sejrede med Danskeren
Løjtnant K. Clausen som Nr. 2 og
Svenskeren Kaptajn Soderberg som
Nr. 3. Nordisk Flyverpokal gik saa
ledes denne Gang til Sverrig.
Takket været eget Initiativ og
"Berlingske Tidende"s økonomiske
Støtte lykkedes det Militærflyveren
Premierløjtnant Michael Hansen
at komme til at deltage i McRo
bertson • Kapflyvningen mellem
England og Australien. For sine
Sparepenge købte Michael Hansen
den lille Desoutter, der tilhørte
Luftfartselskabet, og med Maskin
Fra "Danske Flyvere" og "Politiken"s Flyvestævne
officiant Daniel Jensen som Led
i Kastrup Lufthavn I 93 1.
sager startede han fra Mildenhall i
England den 20. Oktober 1934 Kl. 64 1 og naaede velbeholdent Melbourne
den 1. November. Den 11. November forlod Michael Hansen og Daniel Jensen
Melbourne og startede paa Hjemturen, og den 9. December landede de i Ka
strup Lufthavn, hvor de fik en begejstret Modtagelse for deres smukke Bedrift.
Den IO. August 1930 af holdt Foreningen "Danske Flyvere" og "Politiken"
et Flyvestævne i Kastrup Lufthavn, og dette Samarbejde fortsattes de føl
gende Aar.
Disse aarlige Flyvestævner har været god Propaganda for Flyvesagen i
sin Helhed, idet de har været besøgt af ca. 200.000 Tilskuere ialt. Hvert
Aar har Flyvestævnet i Kastrup vist de Iyheder, der var fremkommet ude
omkring i Europa, og Stævnet i 1932 maa specielt nævnes, fordi Hærens og
Marinens Flyvere for første Gang deltog og ydede en aldeles fortrinlig
Indsats.
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FORTEGNELSE
over

danske civile Flyvercertifikater.
Udstedelses1
dato
25/4
13/
4
13/
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1/,0
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1/,0
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1 /10 192 I

'/io 1921
1/io 1921
'/io 1921

1/10 1921
1/,0

192 I

5/4 1922

3/II

1922

3/11 1922

3/ll

1922

3/1 I 1922

'4/7 1923

'4h
'4h

I 923

1923

'7/7 1923

18/1 1924
2
21/8 1925

12/9 1925

29/4

I 927

21/9 1927

12/10 1927
26/10 1927
. .

!Oli
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1928

I
5/, 1928
19/
3 1928

20/
3 1928
28/
3 1928
,8 / 3

311,
14/
5
19/
5
17/7

1928

1928
1928
1928
1928

,017 1928
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Navn
Reichert, Axel Ferdinand Otto ........
Hansen, Harald Julius ................
Sørensen, Leo ........................
Faber, Cecil Torben ..................
Johannsen, Christian Loren zen .........
Mortensen, Rudolf Aage ..............
Søgaard, Helmer .....................
Hansen, Johannes ................... .
Lindholm, Jens Emil Nielsen ..........
Wismann, Erik Albert Richter .........
Andersen, Hjalmar Theodor Sophus ....
Hansen, Hans Jørgen Jensen. . .......
Pedersen, Alfred Ditlev ...............
Steinbeck, Svend Aage ..........'......
Ramm, Paul Louis ...................
Petersen, Peter Marius ................
Culmsee, Kaj Aage ...................
Schenstrøm, Georg Annan ............
Larsen, Carl Christian ................
Botved, Andreas Peter ................
Bjarkov, Hans Ludvig Valdemar .......
Erlind, Carl Johan Theodor ...........
Eriksen, Erik Christian ...............
Hildesheim, Erik .....................
Krause-Jensen, Niels Paulli._...........
Clauson-Kaas, Knud von..............
Duus, Frederik Emmanuel ............
Hansen, H. P.S ......................
Eeg, H. H...........................
Drescher, Frits .......................
Juul-Nyholm, Thorkil .................
Granzow, Ernst Valdemar Luis ........
Aller, Ib ............................
Nielsen, Sejr .........................
Clauson-Kaas, Knud von ..............
Marinussen, Oscar Marinus Peter ......
Jensen, Anders Peter..................
Ruben, Erik Dugdale ................ .
Nyborg Christensen, Frederik ..........
Fehr, Viggo .........................
Thomsen, Ludvig Johan ..............

Certifikatets Art
Trafikflyver
Trafikflyver
Trafikflyver
Trafikflyver
Trafikflyver
Trafikflyver
Trafikflyver
Trafikflyver
Trafikflyver
Trafikflyver
Trafikflyver
Trafikflyver
Trafikflyver
Trafikflyver
Friballonfører
Friballonfører
Friballonfører
Friballonfører
Trafikflyver
Trafikflyver
Trafikflyver
Trafikflyver
Privatflyver
Friballonfører
Trafikflyver
Trafikflyver
Privatflyver
Trafikflyver
Trafikflyver
Privatflyver
Privatflyver
Privatflyver
Privatf!yver
Privatflyver
Privatflyver
Privatflyver
Trafikflyver
Privatflyver
Privatflyver
Privatflyver
Privatflyver

i
i
i
i

off. Lufttrafik
off. Lufttrafik
off. Lufttrafik
off. Lufttrafik

i off. Lufttrafik

Udstedelses- ,
dato
28/7
2s17
iS/1
/;

1928
1928
1929
1929
2/s
I 929
24/10 1929
"/10 1930
20/ 4 1931
20/4 1931
20/4 1931
30/4 1931
27/; 1931
27/; 1931
20/6 1931
20/6 1931
'3/6 1931
18/11 1931
9/, I 932
18/6 1932
1
5/II I 932
9/; 1933
17/; 1933
25/1 1933
14/i 1934
14/i 1934

U dstedelses- ,
dato
26/ 4 1934
30/; 1934
30/; 1934
16/6 1934
18/6 1934
5h 1934
18h 1934
9/s 1934
'7/ro 1934
'9/, 0 1934
29/to 1934
'9/,o 1934
7/ 12 1934
7/12 1934

1avn

Certifikatets Art

Jensen, Remy Ingemann Martin ......
Jensen, Henry Ingemann Martin ......
Thielst, Christian Johannes Mattbisen ..
la Cour, Johannes....................
Hansen, Hans Peter Michael ..........
Poulsen, Thomas Andreasen ...........
Hansen, Arvid .......................
Topsøe-J ensen, Svend Holger..........
Meldgaard Larsen, Peder Christian.....
Eriksson, Bjørn .......................
Lybye, Knud ........................
Iversen, Hans Christian. : ............ .
Pedersen, Holger.....................
Hansen, Arvid .......................
Hansen, Arvid .......................
Egebjerg, Niels.......................
Andersen, Valdemar Bjørn ............
Tholstrup, Hans .................... .
Nielsen, Poul Anders Sylvester.........
Ellehammer, Hans Fridtjof Hansen ....
Augustinus, Ludvig Sophus Christian...
Bramsen, Charles Christian............
Hoff-Hansen, Erik....................
Wittrup, Henry Martin ...............
Wittrup, Henry Martin ...............

Trafikflyver
Kunstflyvemaskine
Privatflyver
Trafikflyver
Trafikflyver
Friballonfører i off. Lufttrafik
Privatflyver
Trafikflyver
Trafikflyver
Trafikflyver
Trafikflyver
Trafikflyver
Trafikflyver
Erhvervsmæssig Luftfart
Kunstflyvemaskine
Trafikflyver
Trafikflyver
Privatflyver
Trafikflyver
Privatflyver
Privatflyver
Trafikflyver
Privatflyver
Trafikflyver
Kunstflyvemaskine

Navn

Førercertifikat til

Damm, Emil Andreas.................
Hagedorn, Hans Christian.............
Duus, Frederik Emmanuel.............
Mørck, Torben.......................
Antonsen, Gustav Preben..............
Basse, Folmer........................
Abild, Laurids Jacobsen...............
Hansen,. Harry Gerhard ..............
Olsen, Henning Christian .............
Lønborg, Flemming...................
Clausen, Kaj.........................
Vøgg, Eyvind Børge..................
Østen, Jens Hansen...................
Østen, Jens Hansen...................

Offentlig Lufttrafik
Privatflyvemaskine
Privatflyvemaskine
Offentlig Lufttrafik
Privatflyvemaskine
Friballon
Privatflyvemaskine
Privatflyvemaskine
Erhvervsmæssig Luftfart
Privatflyvemaskine
Offentlig Lufttrafik
Privatflyvemaskine
Erhvervsmæssig Luftfart
Kunstflyvemaskine
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Udstedelsesdato

1935
1935
30/4 1 935
30/4 1 935
I6 i
1935
/
I 6/ i 1
935
I 6/; 1
935
I6 i 1
/
935
I6 i 1
/
935
16/ s 1
935
J "/6
1935
11/6
1935
12/6
1935
'9/6 1935
2 5/6 1
935
z;/6 1935
2 5/6 1
935
2 5/6 1
935
16/6 1
935
"/ 1 935
1
"h 1 935
'/ 7 1935
1,1 7 1935
"/s 1935
3°/s 1935
3°/s 1935
J0/8 1935
6/
9 1935
'9/ 9 1935
14 /
9 1 935
12/;o 1
935
23/10 1
935
J /1 I 1935
1/1 I 1
935
6/1, 1
935
16Ji I 1935
'6/II 1 935
zo/,, 1935
29/1 l I
935
z 9/II 1935
7/, 1 936
I /
� I 1936
"/ I 1936
l 7/ I 1936
27/2 1936
16/ 1

11/,

108
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Navn

Jensen, Viggo Sylvest.................
Hansen, Aage Hedall.................
Sandqvist, Carlo Hjalmar .............
Sandqvist, Carlo Hjalmar .............
Andersen, Rikard.....................
Andersen, Rikard.....................
Wolff, Hans .........................
Wolff, Hans .. .......................
Jensen, Povl .........................
Jensen, Povl .........................
Lyngholm Nielsen, Carl Emil..........
Lyngholm Nielsen, Carl Emil...".......
Fehr, Viggo .........................
Erlind, Henry Jørgen Søgaard .........
Fischer-Møller, Børge .................
Fischer-Møller, Børge .................
Fischer-Møller, Børge .................
Ruben, Erik Dugdale.................
Andersen, Rikard.....................
Perch, Henry Albert..................
Perch, Henry Albert..................
Jensen, Harry........................
Rasmussen, Aage.....................
Stensgaard, Per Erling................
Sørensen, Arthur Thorvald............
Petersen, Knud Bernhard .............
Høffner, Siegfried Thorgild............
Plessen, Erik Mauritz Wladimir Baron de
Buchwald, Niels Juul Rysemteen.......
Dybbro, Jakob Sejer ..................
Axel, Hans Andreas ::\fielsen...........
Jepsen, Niels Viktor ..................
Jakobsen, Peter Anton Valdemar.......
Junkers, Fanny Delcomyn.............•
Berntsen, William Eldred .............
Zeuthen, Karl Gustav ................
Andersen, Holger Peter ...............
Petersen, Thorkild Hans Jørgen........
Wærum, Gerda.......................
Christensen, Erik Frithjof..............
Munter, Jørgen Theodor Balthazar.....
Fensbo, Mogens Frits .................
Fensbo, Mogens Frits .................
Kofoed-Hansen, Agnar Eldberg ........
Lindberg, Holger.....................

Førercertifikat til
Erhvervsmæssig Luftfart
Erhvervsmæssig Luftfart
Erhvervsmæssig Luftfart
Kunstflyvemaskine
Erhvervsmæssig Luftfart
Kunstflyvemaskine
Privatflyvemaskine
Erhvervsmæssig Luftfart
Offentlig Lufttrafik
Kunstflyvemaskine
Privatflyvemaskine
Erhvervsmæssig Luftfart
Privatflyvemaskine
Privatflyvemaskine
Erhvervsmæssig Luftfart
Privatflyvemaskine
Kunstflyvemaskine
Privatflyvemaskine
Offentlig Lufttrafik
Erhvervsmæssig Luftfart
Privatflyvemaskine
Privatflyvemaskine
Privatflyvemaskine
Privatflyvemaskine
Privatflyvemaski!le
Privatflyvemaskine
Privatflyvemaskine
Privatflyvemaskine
Privatflyvemaskine
Privatflyvemaskine
Privatflyvemaski ne
Offentlig Lufttrafik
Privatflyvemaskine
Privatfl yvemaskine
Privatflyvemaskine
Privatflyvemaskine
Privatfl yvemaskine
Privatflyvemaskine
Privatflyvemaskine
Privatflyvemaskine
Offentlig Lufttrafik
Erhvervsmæssig Luftfart
Privatflyvemaskine
Privatflyvemaskine
Privatflyvemaskine

Udstedelsesdato

Førercertifikat til

Navn
I

1936
1936
"Is 1936
2 ;/ 5 1936
19/6 1936
2 5/6 1936
217 1936
I 6/ 1936
7
'''/9 1936
28/
1936
9
28/9 1936
7/,o 1936
20/,0 1936
20/3
'
;/
4

I

Dalbro, Sven-Aage ...................
Sørensen, Svend Spicker ..............
Muller, Max .........................
Ross, Christian Wilhelm John de ......
Prytz, Vagn..........................
Garnæs Petersen, Orla ................
Birkhede, Evald Kristian ..............
Edsen Johansen, Arne ................
Kipp, Poul ..........................
Kofoed Hansen, Agnar, Eldberg .......
Jensen, Helge Børge ..................
Hochfeld, Hans ......................
Munter, Jørgen Theodor Balthazar .....

Offentlig Lufttrafik
Privatflyvemaskine
Privatflyvemaskine
Erhvervsmæssig Luftfart
_Privatflyvemaskine
Privatflyvemaskin e
Offentlig Lufttrafik
Offentlig Lufttrafik
Privatflyvemaskine
Erhvervsmæssig Luftfart
Privatflyvemaskine
Privatflyvemaskine
Privatflyvemaskine

FORTEGNELSE
over

civile Flyv emekanikercertifikater.
Udstedelsesdato
'9/4

1926

1929
1928
1926
24/1 I 1928
'7/12 1928
"/ 1931
i
3 /6 1931
28/ S 1932
26/ 8 1933
r6/ I 1934
7/, 1935
7/, 1935
29/ 3 1935
29
1J 1935
JO/ 1935
7
"h 1935
I 5/
4 1936
I 9/

5

1 9/ S
' 9/ 4

°

1

I

Navn
ielsen, Jens Christian Valdemar ......
Asmussen, Andreas .................. .
Jørgensen, Poul Robert .............. .
Jesse, Fritz August Hermann ..........
Dalbro, Hans Jørgen Marius ..........
Hansen, Viggo Robert Holger .........
Hansen, Aage ........................
Nielsen, Leif Køie ....................
Larsen, Hans ........................
Groth, Henri Edvind .................
Ohlsen, Axel William .................
Nørland, Erik Vilhelm Ramsø .........
Oxvig, Martinus Madsen ..............
Kramme, Viggo ......................
Christensen, Sigurd Nygaard...........
Jensen, Christian Daniel ..............
Larsen, Axel Christian ................
Petersen, Hans Valdemar .............

Certifikatets Art
Aut. Kontrolmek. m. udvidet
Autorisation
Aut. Kontrol- og Flyvemek.
Aut. Kontrol- og Flyvemek.
Aut. Kontrolmekaniker
Aut. Kontrol- og Flyvemek.
Aut. Kontrolmekaniker
Aut. Kontrol- og Flyvemek.
Aut. Kontrolmekaniker
Aut. Kontrolmekaniker
Aut. Kontrol- og Flyvemek.
Aut. Kontrolmekaniker
Aut. Kontrol- og Fl yvemek.
Aut. Kontrolmekaniker
Aut. Kontrolm. m. udv. Aut.
Aut. Kontrolm.m. udv. Aut.
Aut. Kontrolmekaniker
Aut. Kontrolmekaniker
Aut. Kontrol- og Flyvemek.

rog

FORTEGNELSE
over

Luftfartscertifikater for Luftnavigatører.
Udstedelsesdato
I9
/4
1 9/
4
' 9/
4

"/

1

22/,

20/
3

6/ i
1617

8/8

I

1934
1934
1934
1935
1936
1936
1936
1936
1936

I

Navn
Hansen, Harald Julius................................
Bramsen, Charles Christian............................
Steinbeck, Svend Aage................................
Damm, Emil Andreas.................................
Kofoed-Hansen, Agnar Eldberg........................
Dalbro, Sven-Aage ...................................
Petersen, Thorkild Hans Jørgen........................
Edsen Johansen, Arne.................................
Hansen, Hans Peter Michael. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Klasse
II

I

II
II
II
I
II
I
1·

FORTEG TELSE
over

Luftfartscertifikater for Radiotelegrafister og Radiotelefonister.
Udstedelsesdato

1930
1930
20/,0 1931
20/,0 1931
19/ 1932
4
6/n 1932
6/,, 1932
6/12 1932
28J
i 1934
28/
3 1934
2 /2 1935
3
24/ i 1935
1 /2 1936
4
»/ i 1936
l l/1

'3/ ,

I

Navn
Steinbeck, Svend Aage.......................
Hansen, Harald Julius.......................
Hansen, Harald Julius.......................
Steinbeck, Svend Aage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asmussen, Andreas ..........................
Jørgensen, Poul Robert ......................
Hansen, Aage...............................
Dalbro, Hans Jørgen Marius .................
Damm, Emil Andreas........................
Bramsen, Charles Christian...................
Damm, Emil Andreas........................
Nørland, Erik Vilhelm Ramsø................
Petersen, Hans Valdemar ....................
Groth, Henri Edvind........................

I

Certifikatets Art
Radiotelefonist
Radiotelefonist
Radiotelegrafist
Radiotelegrafist
Radiotelegrafist
Radiotelegrafist
Radiotelegrafist
Radiotelegrafist
Radiotelegrafist
Radiotelegrafist
Radiotelegrafist
Radiotelegrafist
Radiotelegrafist
Radiotelegrafist

II
II
I
II
I
I
II
I
I
II
II
II

VI
HÆRENS FLYVERTROPPER
C. Førslev

Den organisatoriske Udvikling af Hærens Flyvertropper kan deles i 4
Perioder, nemlig:
r. Periode 2.Juli 1912-17. Oktober 1917: Hærens Flyveskole er underlagt
Generalstabens Fæstningssektion.
2. Periode 18. Oktober 1917-3 1. Januar 1923: Hærens Flyveskoles Chef
er som Leder af Hærens Flyvertjeneste direkte underlagt Generalstaben.
3. Periode r. Februar 1923-31. Oktober 1932: Flyverkorpset er underlagt
Generalstaben og har under sig Flyveskolen og fra I. Februar 1924 tillige
Flyverkorpsets Værksteder.
4. Periode fra r. November 1932: Hærens Flyvertropper er underlagt
Generalkommandoen og har under sig: Flyvertroppernes tekniske Tjeneste,
Sjællandske Flyverafdeling, Jydske Flyverafdeling ( endnu kun een Eskadrille
oprettet), Flyveskolen, Ballonparken samt Flyvertroppernes Værksteder.
Chefen for Flyvertropperne er tillige Generalinspektør for Vaabnet.
1. Periode.
Den 2. Juli 1912 afgik fra Krigsministeriet til Generalstaben en Skrivelse,
ved hvilken Hærens Flyveskole i Virkeligheden blev oprettet, selv om dens
Navn ikke endnu blev nævnt.
Skrivelsen bemyndigede Generalstaben til at meddele Kaptajn T. Grut
af Ingeniørkorpset, at Krigsministeriet med Tak modtog Kaptajnens Til
bud om vederlagsfrit at overlade Hæren det ham tilhørende B. & S.-Mono
plan til Ejendom.
Vedligeholdelsen af denne Hærens første Flyvemaskine skulde ske ved
Foranstaltning af Hærens tekniske Korps, og dette engagerede i den Anled
ning "Flyver og Mekaniker" Peter Nielsen (nuværende Feltværkmester af
r. Grad, P. Nielsen).
Ill

Til at huse Maskinen blev Generalstaben i samme Skrivelse bemyndiget
til at leje en Hangar til et Beløb af ikke over 4-500 Kr. pr. Aar.
I Skrivelsen blev det ligeledes bestemt, at Generalstaben i Samarbejde
med Hærens tekniske Korps skulde fortsætte Premierløjtnant .J. B. Ussings
Uddannelse som "Aeroplanflyver", og at der efter r. Generalkommandos
nærmere Bestemmelse skulde uddannes enkelte andre Officerer i denne
1]eneste.
Uddannelsen - Skolen - var altsaa hermed sat i Gang; en beske
den og for Hæren billig Start.
For Driften gav Ministeriet sam
tidigt følgende af pekuniære Bekym
ringer prægede Forskrift:
,,Da det er meget tvivlsomt,
om der vil kunne stilles Midler
til Raadighed til Udbedring af
de ved større Havarier foranledi
gede Beskadigelser, skal man frem
Peter Nielsen med B. & S. Monoplanet.
hæve Nødvendigheden af, at der
ved den omhandlede Uddannelse
udvises saa stor Forsigtighed, som Forholdene tillader det". - Den 25. Juli
fandt den endelige Overtagelse Sted.
Da det var Hærens første Flyvemaskine, skal den omtales nærmere her.
Navnet havde den efter sine to Konstruktører Ingeniørerne Berg og Storm,
der ligesom Peter Nielsen var ansat hos Burmeister & Wain, hvor Maskinen
blev fremstillet i 1g r 1.
Dens Data var følgende:
Bæreflade .............. 17 m 2
Længde . : ............. 8m
Spændvidde ............ 9,5 m
Højde ................. 2,65 m
Tornvægt .............. 350 kg
Nyttelast .............. 135 kg

Maximalhastighed .....
Startlængde ...........
Landingslængde . .......
Benzinforbrug .........
Olieforbrug ............
Antal Sæder ...........

95
100
So
22
4.
l

km/T
m
m
kg/T
kg/T
Stk.

Motoren var konstrueret og fremstillet af Niels Petersen med Tilnavnet
,,Motordoktoren". Maskinen var en for sin Tid fremragende Konstruktion,
der langt mere end de fleste samtidige Konstruktioner lignede Nutidens
_
Flyvemaskiner. Peter Nielsen havde uddannet sig paa egen Haand paa
Maskinen, saaledes at han den 6.Juli 1g11 havde opnaaet det internationale
l I2

Certifikat, hvorefter han blev Leder af og Lærer ved en privat Flyveskole,
der var oprettet af daværende Kaptajn T. Grut af Ingeniørkorpset, den
senere Ingeniørgeneral.
I November 1911 blev Premierløjtnant J. B. Ussing ved 5. Artilleriafde
ling af Krigsministeriet beordret til at indtræde som Elev paa denne pri
vate Skole, og 1. April 1912 erhvervede han det internationale Certifikat.
Han fortsatte sin Uddannelse, der efter Hærens foran omtalte Overtagelse
af Maskine og Flyvelærer havde Militærflyvercertifikatet som Maal.
Den saaledes oprettede militære
Flyveskole blev underlagt General
stabens Fæstningssektion, hvis Chef
tillige blev "Kommandør for Hærens
Flyveskole". Uddannelsen fandt Sted
paa Christianshavns Fælled (Flyve
pladsen ved Kløvermarksvej).
Premierløjtnant Ussing blev, skønt
hans egen Uddannelse ikke var fuld
endt, den egentlige Leder af UddanFlyvepladsen ved Kløvermarksvej.
nelsen. To andre Officerer blev
tilkommanderede som Elever. Ved Skolens Start var Personellet følgende:
Premierløjtnant J. B. Ussing, Leder,
Værkfører L. P.A. Nielsen, Lærer,
Premierløjtnant J. H. A. Hammelev, Elev og
Premierløjtnant M. P. Nørgaard, Elev.
Skolen havde som sagt kun een Maskine, men i December 1912 indstil
lede Generalstaben til Krigsministeriet at udsende Premierløjtnant Ussing
til Frankrig, hvor han skulde gøre sig bekendt med moderne Flyvemateriel
og samtidigt supplere sin Flyveruddannelse. Rejsen, der dog først kom i
Stand i Foraaret 1913, kombineredes med Købet af 2 Farman Flyvemaskiner
(1 Maurice Farman med 70 HK. Renault-Motor og I Henry Farman med
So HK. Gnome-Motor).
I Indkøbsrejsen deltog endvidere Permierløjtnant (nu Oberst og Gene
ralinspektør for Ingeniørtropperne) P. L. Ramm af Ingeniørkorpset og
Værkfører P. Nielsen. Premierløjtnant Ramms Deltagelse var et Udtryk for,
at man paatænkte at henlægge Flyveskolen under Ingeniørkorpset, ved
hvilket det var Meningen at oprette et "Lufttjenestekompagni". Planen
kom dog ikke til Udførelse.
Dansk Flyvnings Historie. 8
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Midlerne til dette Indkøb (ialt 43.000 Kr.) stammede dels fra "Forsvars
indsamlingen" af 1913 (23.000 Kr.) og dels fra en Gave fra en Enkeltmand
(20.000 Kr.).
Overhovedet hviler den militære Flyvnings Udvikling i Begyndelsen for
en meget væsentlig Del paa frivillige Bidrag, ialt i Aarene 1912-17 hen
imod en halv Million Kroner.
De to Farman -Maskiner ankom til København i Juni 1913, og efter at
de var monterede, kom der Fart i Uddannelsen.
Den 25. September 1913 udstedes Militærflyvercertifikat Nr. 1 til Premierløjtnant Ussing, og i Maj 1914:
Nr.. 2 til Premierløjtnant H. Grut,
·Nr. 3 til Premierløjtnant J. H.A. Hammelev og
Nr.4 til Værkfører P.Nielsen.
Der blev fortsat uddannet Flyvere, og i Løbet af Aaret blev endnu to
Officerer Militærflyvere, nemlig P.remierløjtnanterne M.H. Kofoed-Jensen
og C. Waage -Jensen.
I Foraaret 1914 paabegyndte man Uddannelsen af Observatører, og
Premierløjtnanterne A. E.Giersing (nu Oberst og Chef for Gardehusar
regimentet) og E. Gørtz (nu Oberst og Chef for Generalstabsafdelingen)
fuldførte Uddannelsen.
Da der ikke var tilstrækkelige Midler til Raadighed til Reservedele og
Hjælpemateriel til de 3 Maskiner, besluttede Krigsministeriet at sælge
B. & S.-Monoplanet, da man ikke længere ansaa det for brugbart til Skole
eller Krigsbrug, og at anvende det indkomne Beløb til Køb af Reservedele
m.v.Trods et Par Tilløb er Salget - heldigvis har man maaske Lov at sige
- aldrig kommet i Stand, og det historiske Monoplan opbevares den Dag
i Dag ved Hærens Flyvertropper.
Da Verdenskrigen udbrød i August 1914, og Sikringsstyrken blev formeret,
raadede Hæren endnu kun over de nævnte 3 Flyvemaskiner, hvoraf endda
den ene ikke mere ansaas for brugbar.
Inden vi gaar videre, vil vi standse et Øjeblik og se lidt nærmere paa
Uddannelsesforhold m.v. i hine Tider.
B.& S.-Monoplanet var oprindelig eensædet, men man havde senere tilføjet
et Passagersæde. Naar det skulde medføre en Passager, var det imidlertid i
Reglen overbelastet, idet Nyttelasten jo som ovenfor nævnt kun var 135 kg.
Bekvemmeligheden om Bord var ikke stor, og Dobbeltstyring fandtes ikke.
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Fremgangsmaaden, naar en Elev skulde lære at flyve, var den, at han,
efter at have faaet Maskinen forevist og Betjeningen og Styringen af den
forklaret, fik een eller flere Ture som Passager for at vænne sig til at være i
Luften og for at faa en Forestilling om Lærerens Behandling af Styregrejer
m.v. Derefter fik han Lov til at køre med Maskinen paa Jorden i lange,
lige Stræk med stor Fart og med Maskinen i Flyvestilling (Kroppen omtrent
vandret). Naar han var fortrolig med at køre paa den Maade, gik man
videre, idet hvert af de lange Kørestræk blev til en lille Flyvning, nærmest
et langt Hop, derved at Eleven, naar Maskinen havde faaet tilstrækkelig
Fart paa, tog den fra Jorden og lod
den flyve i ganske lav Højde og i lige
Linie, indtil han var kommet saa
langt ind paa Flyvepladsen, at han
maatte lande for ikke at køre ind i
den foran værende Begrænsning.
Naar Eleven var fortrolig med disse
Flyvninger, kom et meget vanskeligt
Skridt, nemlig Overgangen fra ret
linet Flugt til Kurveflugt, m. a.
D.K. I efter en haard Landing.
Ord: Svinget. Her kunde han ikke
gaa gradvis frem. Naar det ikke var ganske stille Vejr, skulde der lan
des i samme Retning, som han var startet, nemlig mod Vinden, saa han
var nødsaget til, første Gang han bestemte sig til at fortsætte Flugten,
at svinge helt rundt - 360 store Grader - for at faa Næsen i Vinden igen.
De første Gange var det selvfølgelig ikke skarpe Sving, en Elev foretog,
men store jævne Runder. De første Flyvere havde en Tendens til at lande
med gaaende Motor, med andre Ord til at "flyve" Maskinen ned paa Jor
den igen; snart opdagede man dog, at det var lettere at tage Motoren fra
i Luften og lande i Glideflugt. Motorerne var som Regel lidet driftsikre, og
Flyvemaskinerne lidet velflyvende; det eneste beroligende Moment var, at
de landede med ringe Fart, saaledes at der sjældent skete noget alvorligt
med Besætningen, selv om Landingen langt fra var, som den burde være.
Derimod gik det ofte, selv om Landingen ikke var meget unormal, haardt
ud over de letbyggede Maskiner.
Vejret spillede en stor Rolle for Flyvningen; ret meget skulde det ikke
hlæse, før man helst lod Maskinen blive i sin Hangar.
Men lad os høre, hvorledes den første Flyverelev, Premierløjtnant Ussing,
selv beskriver sin Uddannelse i en tjenstlig Rapport:
8*

"Efter mundtlig Instruktion af Hr. Kaptajnen mødte jeg første Gang paa
Flyvepladsen den 2r. December rgr r. P. Nielsen gennemgik Apparatets
Bygning og Konstruktion, Motoren og dens Haandtering o. s. fr. samt lærte
mig Rattets forskellige Bevægelser og deres Betydning for Flugten. I Løbet
af Julen blev jeg sat meget grundigt ind i hele Maskinen, idet vi skilte og
atter samlede de vigtigste Dele af Apparat og Motor.
Først den 8.Januar d. A. kom Maskinen ud af Hangaren, og P. Nielsen
forsøgte nogle Smaaflyvninger i lige Linje, men Motoren gik daarligt.
Efter at Magneten var opmagnetiseret, forsøgte Nielsen igen den g. Januar,
men efter at have været ganske kort i Luften maatte han lande brat og
havarerede derved Understellet. Derimod fløj baade Svendsen og Seve
rinsen alene og med Passager. Sidstnævnte tog mig med paa en Tur paa et
Par Omgange i ca. ro m's Højde.
Den 22. Januar var Nielsen igen lidt i Luften, forsøgte ogsaa med Inge
niør Berg som Passager, men havarerede ved Landingen.
Den rr. Februar flyver Nielsen 3 Omgange, - Motoren synes nu at gaa
godt - og forsøger atter med Berg som Passager med det Resultat, at Ma
skinen taber Balancen i et Sving, og kommer saa haardt tilJorden, at Under
stellet bøjes, og nogle Stivere i Kroppen knækkes.
Efter at Apparatet var repareret, prøver Nielsen med Premierløjtnant
Christiansen som Passager, men havarerer ved Landingen Halepartiet.
Endelig Søndag den 25. Februar fik jeg Nielsen overtalt til at opgive Pas
sagerforsøgene og lade mig prøve alene.
Jeg kørte saa i Løbet af Eftermiddagen 7 Gange frem og 7 Gange tilbage
paa Banen langs Kløvermarksvej, uden at der skete noget Uheld.
Efter en længere Periode med Blæst og Regn fik vi igen Stille den g. Marts.
Jeg kørte 8 Ture frem og tilbage langs Kløvermarksvej og var et Par Gange
lidt i Luften.
Den rr. Marts fløj jeg ro Ture frem og tilbage langs Plankeværket. Det
blæste til sidst 7-8 m.
Den 12. Marts fløj jeg de første Omgange ialt 6. Højden var ved de sidste
ca. 30 m. Straks fra første Færd havde jeg vænnet mig til at lande med stop
pet Motor."
Verdenskrigens Udbrud betød en Katastrofe for det militære Flyvevæsen.
Indførsel af Flyvemateriel fra de Lande, der var i Krig, var praktisk talt
udelukket; de havde selv altfor god Brug for alt, hvad de kunde fremstille,
i hvert Fald for alt, hvad der duede. Ingen af de neutrale Lande havde
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nogen fremskreden Flyveindustri.
Flyvemaskinstellene kunde man
endda fremstille herhjemme; værre
var det med Motorerne. Selv om
Pengemidlerne nu blev rigeligere,
og det blev muligt at forøge Tallet
af Flyvemaskiner, saa var det des
værre ikke muligt at give dem gode,
driftssikre Motorer.
En "Maurice".
Til en Begyndelse opkøbte man
det af den franske Flyver Chanteloup efterladte Caudron-Biplan med 60
HK. Le Rhone-Motor, og et Bleriot-Monoplan med 50 HK. Gnome
Motor, som ejedes af en svensk Flyver. Begge disse Maskiner fremskaffe
des for frivillige Bidrag. Endelig fik man fra Marinen en 70 HK. Renault
Motor, som havde siddet i det Maurice Farman-Biplan, med hvilket Ulrik
Birch var forulykket. Den sidste Erhvervelse var næsten den mest værdi
fulde. Efter et nærmest mislykket Forsøg paa original Konstruktion byggede
man et Maurice Farman-Biplan til den, og de saakaldte "Mauricer", som
var velflyvende, lette at flyve og forsynede med den trofaste, driftssikre
Renault-Motor, kom i en Aarrække til at danne den i Virkeligheden mest
effektive Del af Hærens Flyvemateriel.
Efter at Bleriot-Maskinen var havareret, byggedes efter Konstruktion af
Premierløjtnant Ussing en eensædet Øvelsesmaskine til den ledigblevne
Motor.
I Løbet af den første Del af Sikringsperioden fik_ Hæren endnu to Flyvere.
Ingeniør Cai Caspersen tilbød at stille sig til Hærens Raadighed for at blive
uddannet som Flyver og tilbød samtidigt at lade bygge et Aeroplanstel
og stille det til Hærens Raadighed. Ingeniør Cai Caspersen blev saa antaget
som frivillig civil Motorvognsfører
ved
Hærens tekniske Korps og stil
\
let til Raadighed for Flyveskolen.
I Juli r g r 5 fik han Certifikat som
:Militærflyver (Nr. 7) .
Af en eller anden Grund har Leveringen af det lovede Stel ikke
fundet Sted endnu.
Den menige stud. polyt. P. B. Poll
ner, der havde erhvervet internatioEensædet Øvelsesmaskine (O.K. II).

nalt Certifikat i Tyskland, blev ogsaa antaget til Uddannelse og gennemgik
jævnsides med Flyveruddannelsen en Kornetskole, hvilket gav ham Adgang
til senere at blive Sekondløjtnant. I September Maaned r g r 5 opnaaede
han Certifikat som Militærflyver. Paa sin Certifikatflyvning satte han sam
tidigt dansk Højderekord (2.800 m) med en af "Mauricerne".

Gruppe af Militærfl yvere.
Fra højre Fløj ses: Premierløjtnant Friese, Løjtnant Gunde!, Premierløjtnant Waage-Jensen,
Premierløjtnant Stockfleth, Premierløjtnant Ussing, Premierløjtnant Kofoed-Jensen,
Mester Peter 1ielsen, Løjtnant Pollner, Løjtnant Ekman.

Hermed var det forbi med den enkeltvise Antagelse af Flyvere.
Man havde Planer om en Forøgelse af Materiellet, og det var nødvendigt
at have det fornødne Antal Flyvere uddannet i det Øjeblik, Flyvemaski
nerne var fremstillede.
I· Aaret r g r 5 oprettes for første Gang et egentligt Kursus, paa hvilket
der mødte et Hold Elever af forskellige Grader fra Premierløjtnant til menig.
Hermed var en særpræget Periode - Sagntiden, den heroiske Tidsalder
- forbi. Begreberne Kursus og Hold udslettede noget af den Individets
Selvstændighed, der prægede de første Tider. Bedrifterne, eller i hvert Fald
Fortællingerne om dem, bliver nu mindre vidunderlige, og en Flyver bliver
snart ikke mere den Sjældenhed, han hidtil havde været.
I I8

lalt uddannedes nu - holdsvis
- i Aarene 1915-1919 41 Militær
flyvere.
Det var stadigt gennem hele denne
Periode de trofaste, driftssikre "Mau
ricer", der bar Dagens Byrde og
Hede som Skolemaskiner. De var
indrettede til Dobbeltstyring; Ele
vens Sæde var bagved og noget høj
Caudron-Biplan.
ere end Lærerens, saaledes at han
kunde se fremefter henover denne, og ved at række frem over og uden
om Læreren kunde han faa fat paa et Par særlige Haandtag paa "Saksen",
der bevægede Højderor og Balanceklapper. Til Betjening af Sideroret havde
Eleven et særligt Par Pedaler, som var koblet sammen med Lærerens.
En Behagelighed ved disse Maskiner - i hvert Fald fra Elevens Syns
punkt - var, at det ene Højderor sad forude, saaledes at man af dets
Stilling i Forhold til Horisonten meget let kunde bedømme Maskinens
Stilling i saavel tværskibs som langskibs Retning.
Talerør mellem Lærer og Elev, saaledes som man har det i moderne
Skolemaskiner, behøvedes ikke paa Grund af, at de var saa nær hinanden.
Eleven kunde høre Lærerens Stemme og se de Tegn, han g jorde med Hæn
der eller Hoved. En af de Maader, en Lærer kunde give sit Mishag med en
Elev til Kende paa, var ved et Nik bagud, en Bevægelse, der var næsten
sikker paa at bringe den øverste Del af Lærerens Hjælm i Kontakt med
den nederste Del af Elevens Ansigt. Der var visse Lærere, som benyttede
denne Metode. De gamle Flyvere havde Temperament.
Hvad Materiellet angaar, lykkedes det endnu at købe nogle Maski
ner færdige; f. Eks. købtes hos Dr. Thulin i Landskrona to eensædede
lvforane Saulnier-Monoplaner med
50 HK. Gnome-Motorer. De var
anskaffede for frivillige Midler og
fik Navnene "Hugin" og "Mu
nin".
Endvidere købtes paa Sødertelje
Aeroplanfabrik to tosædede Bipla
ner, nærmest af Type som Henry
Farman-Biplanet, men noget tun
gere og med 80 HK. Gnome-MotoMorane-Saulnier-Monoplan.
II9

rer. De kom i daglig Tale til at gaa
under Navnet "Svenskerne".
Disse Anskaffelser var dog, som
det vil ses, mere spredte og tilfæl
dige. Man forberedte imidlertid Op
stillingen af virkelige Eskadriller af
ensartede Maskiner. I Sverrig havde
man paa Dr. Thulins Fabrik i Lands
krona
optaget Fremstillingen af ro
N. & W. Jager.
terende Motorer af Le Rhone-Typen.
Herhjemme havde AJS Nielsen & Winther optaget Fremstillingen af Flyve
maskinestel.
Hos dette sidste Firma bestiltes nu en Serie Jagere - eensædede Kamp
flyvemaskiner - med 90 HK. Thulin-Motorer. Disse Jagere, der som Type
laa meget nær op ad en af de franske Nieuport-Jagere, blev i Løbet af
1917 leverede i et Antal af 6.
De var velflyvende og havde god Hastighed og Stigeevne, men deres
Thulin-Motorer var lidet driftssikre, og Flyverne havde - om med Rette
eller Urette er vanskeligt at afgøre nu - ikke nogen grundfæstet Tillid til,
at selve Stellet var solidt nok til at kunne taale voldsomme Manøvrer.
Omtrent samtidigt med Bestillingen af disse Jagere traadte Premier
løjtnant Ussing uden for Nummer for at blive Direktør for Nielsen & Win
thers Flyvemaskinefabrik.
Der tiltrængtes ogsaa Rekognosceringsmaskiner, og efter at det fra Eng
land var lykkedes at skaffe et Antal 100 HK. Gnome-Monosoupape-Mo
torer, fremstillede Hærens tekniske Korps paa Licens fra det engelske Firma
Vickers 12 tosædede Rekognosceringsmaskiner, som blev færdige i Løbet af 1917.
Disse Maskiner var velflyvende og
solide, men desværre var deres Mo
torer lidet driftssikre.
Endelig byggedes noget senere
ved et Samarbejde mellem Orlogs
værftet og Hærens tekniske Korps
9 Maskiner af en Type, som var
projekteret af daværende Værfts
ingeniør. ved Orlogsværftet H. P.
Christensen (nu Direktør for HelVickers-Biplan.
smgør Skibsværft), medens det
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egentlige Konstruktionsarbejde blev
ledet af Konstruktør ved Orlogs
værftet (nu Direktør for Orlogs
værftet) N. K. Nielsen.
Maskinen havde i Forhold til sin
Hestekraft betydelige Ydelser, og •
hvis den blot var g jort helt færdig,
saaledes at de ved Prøveflyvningen
konstaterede Fejl i Udbalancerin
gen var blevet rettede, var den
En H-Maskine.
sikkert blevet ganske velflyvende.
Desværre var de 140 HK. tyske Argus-rvfotorer, hvormed den var ud
rustet, lidet driftssikre, og da det, samtidigt med at Maskinerne var færdig
byggede, blev muligt at faa Flyvemateriel fra Udlandet, blev Maskinerne
af denne Type - de saakaldte H-Ma
skiner - egentlig aldrig g jort helt fær
dige, inden Krigsministeriet som Følge
af en Kommissionsindberetning, som
vi senere skal komme til, forbød Flyv
ning med Maskiner, der var udrustede
med Thulin-, Gnome-Monosoupape
eller Argus-Motorer.
I sin Tid havde Flyveskolen overta
get de til Aeronautisk Selskabs "Aero
drom" hørende Bygninger paa Christianshavns Fælled (Flyvepladsen ved
Kløvermarksvej), herunder tre smaa Hangarer, men det blev snart nød
vendigt at supplere disse. I rg I4 erhvervedes en Marinen tilhørende Træ
hangar paa Flyvepladsen, og i rgr6 tog man fat paa en betydelig Udvi
delse af Bygningerne, saaledes at der inden Udgangen af rg I 7 var opført ialt:
3 murede Hangarer, 3 murede Værkstedsbygninger og
r større Træbarak indeholdende Kontorer m.v.
Kongebesøg paa Flyvepladsen.

Desuden blev der i samme Periode opført Hangarer følgende Steder:
Lundtofte Flyveplads ......................... 2
Eksercerpladsen ved Avedøre .................. 2
Eksercerpladsen ved Ringsted . ................ r
Eksercerpladsen ved Odense. .................. r
Eksercerpladsen ved Viborg . . ............ . .... r
I2I

Premierløjtnant Ussing havde
fra Flyveskolens Begyndelse le
det dens daglige Tjeneste, idet
Chefen for Generalstabens
Fæstningssektion, der som for
an omtalt var Kommandør for
Skolen, jo havde sin Tjeneste
som Sektionschef at passe og
derfor kun lejlighedsvis kunde
være til Stede ved de daglige
Øvelser.
Messebygningen paa Flyvepladsen ved Kløvermarksvej.
I November 1916 traadte
imidlertid Premierløjtnanten som foran nævnt uden for Nummer og kom
ikke mere tilbage til Hærens Flyvevæsen.
Hans Virksomhed som Øvelsesleder overtoges af Premierløjtnant Hamme
lev, der imidlertid allerede den 22. Juni 1917 styrtede ned ved Ermelunden
med Henry Farman-Biplanet og dræbtes. Den senere Maskinofficiant Olsen,
der bl. a. ledsagede Kaptajn Botved paa Tokioflyvningen, var Passager hos
Premierløjtnanten ved denne Lejlighed.
Premierløjtnant Hammelev var den første Militærflyver, der omkom i
Tjenesten.
Ledelsen af de daglige Øvelser overtoges nu af Premierløjtnant Kofoed
]ensen, den senere Chef for Flyveskolen.
Blandt Flyvereleverne af 1917 var imidlertid daværende Kaptajn (senere
Oberst) af Generalstaben J. P. Koch, der den 26. Maj 1917 fik Certifikat
som Militærflyver, og som den 18. Oktober samme Aar blev ansat som Leder
af Hærens Flyvertjeneste og
Chef for Flyveskolen. Kaptaj
nen stod i sin Egenskab af Le
der af Hærens Flyvertjeneste
direkte under Generalstabens
Chef og var altsaa at betragte
som Afdelingschef i General
staben. Hermed glider vi or
ganisationsmæssigt over i 2.
Periode, men forinden vi for
lader 1. Periode, vil vi blot fra
Flyvejournaler og Havaripro- Kontorbarakken paa Flyvepladsen ved Kløvermarksvej.
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tokoller citere en lille Buket af Udtryk, der viser, at det dengang kunde
knibe med at holde Humøret indenfor de sædvanlige tjenstlige Rammer:
En Flyver anfører som Grund til, at et Understel bryder sammen i en
Landing, at "Træet var trøsket og Fibrene laa paa tværs".
Det turde dog være at lægge vel meget af Skylden paa Materiellet.
En anden indleder en Beretning om et næsten totalt Havari med Ordene:
,,Efter en vel tilendebragt Landing - - -"
Ellers er det navnlig Kofoed-Jensen, der har vanskeligt ved i den iøvrigt
højst tjenstlige Protokol at holde sit medfødte høje Humør i Ave. En af
hans Flyvninger betegnes som "Lille Flyvning efter Generalinspektion, Hihi ! "
Om en Prøveflyvning, hvor der skete et virkelig højst besynderligt Uheld,
beretter han:
,,Efter Motorprøven paabegyndtes Indflyvningen. Næppe havde H. F.
forladt Jordsmonnet, før højre Hjul paa højre Ski afgik fra sin Aksel, trillede
i en stor Bue henover Fælleden. Panik mellem de tilfældige Øjenvidner.
Flyveren, der i en stor Bøh opdagede denne besynderlige og uheldsvangre
Mangel i Understellet, beslutter at elevlande - quand roerne. Landingen,
der foretoges med en Hastighed af 8-ro km, foregik saa "glad", som For
holdene - specielt det Hjul, Pollner holdt i Haanden - tillod. Ingen Sabo
tage. Tilskuernes Lungevirksomhed genaabnedes".
Til Forklaring af Udtrykkene skal anføres: Med "Bøh" menes en lokal
Luftstrømning, som kaster Flyvemaskinen ud af Stilling. Ordet Sabotages
Betydning er udvidet, saa at det ogsaa bruges til at betegne almindelige
Havarier.
Medens vi er ved Flyversproget, kan jeg nævne, at de ufrivillige Hop,
som kan, men helst ikke skal forekomme, efter at Maskinen har rørt Jorden
under en Landing, kaldes "Høns", og at der findes et tilsvarende Verbum
,,at høne".
Det vakte derfor for nogle Aar siden stor Munterhed paa Flyveskolens
Kontor, da det en Dag hændte, at en Mand, som havde faaet galt Telefon
nummer, og som mente at tale med et Hønseri, gav sig til at indlede For
handlinger med Skolechefen om Køb af Høns.
At ikke alle havde Forstaaelsen af, at Høns er noget, der skal undgaas,
vil fremgaa af, at et Blad engang om en udenlandsk Flyverberømtheds An
komst skrev: ,,I tre lange, elegante Spring landede han paa den yderste Del
af Pladsen".
Et andet af Flyvernes Slangudtryk var Betegnelsen "Hr. Sand" for den
Sandsæk, der erstattede et manglende Medlem af Besætningen, for at be123

vare Maskinens Udbalancering. Dengang Flyvepladsen ved Kløvermarks
vej, i en senere Periode end den, vi ellers her behandler, var offentlig Luft
havn, og Militærflyverne efter Tur var vagthavende i Lufthavnen, ringede
Bladene ofte for at høre, hvem der var ankommet med Rutemaskinen, der
jo dengang kun havde Plads til 2 Passagerer. En Dag havde der slet ingen
Passagerer været med, men kun 2 Sandsække, og da den vagthavende Mili
tærflyver blev spurgt, svarede han derfor, at kun Hr. og Fru Sand havde
været med. Den spørgende Journalist var ikke vant til at behandle Flyve
nyt og kendte ikke Udtrykket, og næste Dag læste man i Bladet til stor
Moro for de indviede, at "det danske Ægtepar Hr. og Fru Sand var ankom
met hertil fra Hamburg".
Men tilbage til Kofoed-Jensen. En Gang indfører han i Protokollen en
Flyvning, som en af hans Kammerater havde foretaget med Direktør H. C.
Christiansens civile Flyvemaskine, og hvis Varighed han anfører som ro·
Sekunder.
,,Under denne Flugt fik det civile Monoplan en Bøh. (Udbrud fra til
fældige Øjenvidner: den første Bøh klarer jeg). Alt gik endnu godt. 2 Se
kunder senere blev Flyveren brutalt overfaldet af en anden Bøh. Dette var
for meget. (Øjenvidnerne i Galgenhumor: men den næste klarer jeg ikke).
Nu indtraadte Katastrofen. Monoplanet slog en Vejrmølle. Flyveren forlod
i en flad Parabel Ruinerne".
Samme Kammerat, der var Rytterofficer, var bekendt for ikke at have
noget særlig fint Øre for Motorens Gang. Da han engang paa en Flyvetur
syntes, at der var noget i Vejen med Motoren, gik han ned paa en Mark
for at afprøve den; men da han saa alligevel ikke syntes, at det kunde være
noget alvorligt, fløj han videre. Lidt efter faldt den ene Cylinder af, og nu
maatte han jo opgive. Kammeraterne i Messen undrede sig noget over, at
han ikke havde kunnet mærke Rystelserne, men enedes om at tilskrive det
den Omstændighed, at han var saa vant til at ride engelsk.
Det er en kendt Sag, at Start og Landing skal foregaa mod Vinden for
at forkorte den Strækning, der skal køres paa Jorden, og mindske den Fart,
der skal køres med. I Vindstille kører man altsaa under en Start forholdsvis
langt, inden Maskinen letter.
Om en af sine Flyvninger i Vindstille beretter Kofoed-]ensen:
"Idet "Hugin" startede, med det herskende Vindstille i Ryggen, nærmede
hun sig Jernbanen i foruroligende Grad. Gaar den, eller gaar den ikke?
Motoren gik i hvert Fald skidt. ,,Hugin" gik med ca. roo km's Hast lige
paa første Forhindring, Jerntraadshegnet; men hun kom ikke rent over,
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Det visfe sig imidlertid umuligt at faa gennemført en Ordning af Hærens
Flyvevæsens Forhold som en Tilføjelse til Hærloven; først da Hærloven som
Helhed blev fornyet i 1922, fik ogsaa Hærens Flyvevæsen en fast Ordning.
At det samtidigt i næsten alle Henseender blev en ringe Ordning, var ikke
Kaptajn Kochs Skyld; man fulgte desværre ikke hans Forslag.
Imidlertid var Uddannelsen af Flyverelever gaaet videre. Saa længe Ele
verne fløj med de gamle trofaste "1{auricer", var alting meget godt, men
naar de skulde videre over paa de med Thulin- og Gnome-Monosoupape
Motorer udrustede Jagere og Rekognosceringsmaskiner, kneb det. For det
første var altid langt de fleste af Motorerne under Reparation, saaledes at
Antallet af flyveklare Maskiner altid var yderst ringe og Mulighederne for
Erhvervelse af Træning tilsvarende smaa. For det andet maatte Flyverne
under enhver Flyvning være forberedt paa, at Motoren, hvilket Øjeblik det
skulde være, kunde gaa i Staa, og have taget deres Forholdsregler under
Hensyn hertil. Under disse Forhold blev Flyvning en Navigation fra Nød
landingsplads til Nødlandingsplads. Under een eneste Efteraarsøvelse i
Aaret 1917 forekom 42 Nødlandinger. Farligst var det næsten, naar Motoren
svigtede i Starten, idet Flyveren i en paa en vis Maade yderst prisværdig
Bestræbelse for at redde Maskinen var fristet til at foretage et farligt Sving
for at kunne lande igen paa Flyvepladsen, hvorfra han var startet, i Stedet
for at fortsætte lige frem og sætte Maskinen paa det bedste Sted, han der
kunde finde, selv om det ikke var saa godt, at Havari kunde undgaas. Erfa
ringsmæssigt er en saadan Landing, selv om den fører til Havari, sjældent
farlig for Besætningens Liv, fordi Maskinen bliver bragt til Jorden under
Styr. Hvis derimod Flyveren svinger rundt for at lande paa Flyvepladsen,
hvorfra han er startet, er han erfaringsmæssigt under denne Manøvre udsat
for at komme saa langt ned i Hastighed, at Maskinen mister Styrefarten
og gaar i Spind. Flertallet af Flyveulykker er sket ved, at Flyve�en er gaaet
i Spind i saa lav Højde, at der ikke har været Plads til at tage Maskinen ud
af Spindet igen. Hertil kræves efter Maskinens Type 1oo a 200 m Højde.
Den Ulykke, hvorved Premierløjtnant Hammelev omkom, blev fulgt af
flere andre med forholdsvis korte Mellemrum:
Den r. Oktober 1917 dræbtes Premierløjtnant H. Stockfleth ved Viborg.
Den 27. Maj
1918 dræbtes Løjtnant af Reserven J. P. F. Ekman paa
Flyvepladsen ved Kløvermarksvej.
Den 17. Oktober 1918 dræbtes Premierløjtnant G. Friese ved Ørholm, og
Den 19. Marts
1919 dræbtes Premierløjtnant F. F. E. Jacobsen paa Fly
vepladsen ved Kløvermarksvej.

Allerede da de tre første Ulykker var indtruffet, blev der den 20. Juni
r 9 r 8 af Forsvarsministeriet nedsat et Udvalg bestaaende af:
Professor H. I. Hannover, Direktør for den polytekniske Læreanstalt, Formand,
Direktør Ivar Knudsen, Burmeister & Wain, Næstformand,
Folketingsmand Ivar Berendsen,
Folketingsmand N. Neergaard,
Folketingsmand M. Mortensen,
Landstingsmand, Ingeniør Alex.. Foss,
Konsul V. Ludvigsen,
Professor E. Thaulow,
Ingeniør cand. polyt. E. Falck,
Generaltøjmester M. N. Nørresø, Chef for Hærens tekniske Korps,
Direktør J. C. Tuxen, Direktør for Skibsbygning og Maskinvæsen, Orlogsværftet,
Kommandør Th. A. Topsøe-Jensen, under hvem Marinens Flyvevæsen sorterede, og
Oberstløjtnant J. P. Koch, Leder af Hærens Flyvertjeneste.
Sekretær blev Ingeniør, cand. polyt. H. K. Holm, og efter Udvalgets Ønske
blev Professor, Dr. Alfred Lehmann senere optaget i Udvalget.
Udvalgets Opgave var at undersøge forskellige Forhold vedrørende Hærens
og Flaadens Flyvevæsen, derunder Materiellets Beskaffenhed og Konstruk
tion, Reglerne for Prøver og Eftersyn og Uddannelsens Ordning, samt at
overveje Midler til at opnaa forøget Driftssikkerhed.
I Februar r 92 r afgiver Udvalget sin endelige Betænkning, men forinden havde
det paa forskellig Maade grebet ind i Udviklingen. Det havde saaledes ved
en Henvendelse til Krigsministeriet foranlediget, at Flyvning med Maskiner
udrustede med Gnome-Monosoupape-, Thulin-, eller Argus-Motorer blev for
budt i Foraaret r 919, efter at Premierløjtnant F. F. E. Jacobsen var styrtet ned.
Det havde endvidere faaet gennemført, at et Antal Flyvere og et Par
civile Funktionærer fra Hærens tekniske Korps blev sendt til Uddannelse
i Udlandet. Denne sidste Foranstaltnings Gennemførelse er efter mit Skøn
det eneste, der kan skrives paa Udvalgets Kreditside, skønt det bestod af
dygtige Mænd og var besjælet af den bedste Vilje til at løse sin Opgave.
Det snævrere Arbejdsudvalg, der blev nedsat, og som bestod af Profes
sorerne Hannover og Thaulow samt Ingeniør Falck, var nemlig usagkyndigt
paa Flyvningens Omraade, og denne Omstændighed maatte præge dets
Arbejde.

Udvalgets Betænkning gik i Hovedsagen ud paa en Tilslutning til Arbejds
udvalgets Forslag til Af hjælpning af Manglerne, Forslag, der har Præg af
ukritisk Anvendelse af tilfældige Kilder, og som da ogsaa fik en yderst ringe
Betydning.
De sagkyndige Medlemmer af Udvalget tog i skarpe Vendinger Afstand
fra Arbejdsudvalgets Arbejde.
Det, der kort sagt var i Vejen indenfor de militære Flyvevæsener, var, at
Motorerne var daarlige, og Grunden til, at de var daarlige, var atter, at
de var købt under Krigen, hvor gode Motorer ikke var til at faa.
Direktør Ivar Knudsen, som var Medlem af Udvalget, men som døde,
inden dets Tilværelse afsluttedes, havde med sin sunde Sans hurtigt fat i,
hvad der var i Vejen, og sagde under et af de orienterende Besøg paa Flyve
pladsen til Oberstløjtnant Koch: ,,Sig mig, var det hele nu ikke i Orden,
hvis De fik Penge til nyt Materiel, saa De kunde kassere alt det gamle Skidt?"
Oberstløjtnant Koch kunde hertil kun svare: ,,Jo, selvfølgelig".
Efter at Flyvning med de lidet driftssikre Monosoupape-, Thulin- og Argus
Motorer var blevet forbudt, blev det Materiel, der var forsynet med disse
Motorer, kasseret, og Flyveskolen raadede nu kun over 6 Flyvemaskiner,
nemlig:
4 • Maurice Farman,
r Caudron og
r Morane-Saulnier.
Af disse havarerede oven i Købet den sidstnævnte kort Tid efter.
Med en saadan Maskinpark kunde kun et meget begrænset Antal Flyvere
holde Træningen vedlige, og i Løbet af det Aar - rgrg -, i hvilket For
budet udstedtes, synker da Flyverantallet ogsaa fra 31 til 13.
At indkalde nye Elevhold kunde der ikke være Tale om, før Materiellet
blev forøget, men en saadan Forøgelse stødte paa store Vanskeligheder.
De frivillige Bidrag var holdt op at flyde, og paa Hærens Budget kunde kun
afses ubetydelige Midler til Flyveskolen.
Der havde ellers paa dette Tidspunkt, hvor Verdenskrigen lige var hørt
op, og hvor de Stater, der havde deltaget i denne, udsolgte store Mængder
af udmærket Flyvemateriel til billige Priser, været en god Lejlighed til at
grundlægge en god Materielbeholdning med ringe Udgifter.
Den Lejlighed til Anskaffelse af billigt og godt Flyvemateriel, som Staten
lod ubenyttet, blev benyttet af forskellige Privatpersoner, bl. a. af den hjem
sendte Militærflyver Løjtnant Foltmann, der paa Lundtofte Flyveplads, som

udlaantes til ham af Staten, oprettede en Flyvervirksomhed - Dansk Luft
rederi - ved hvilken adskillige af de tjenstgørende Militærflyvere fik Lej
lighed til at supplere deres Uddannelse ved Flyvning med moderne Flyve
maskiner.
Ved Siden af Flyvningen blev der drevet en Del Sport for at holde Fly
verne i god legemlig Kondition, og sidst, men ikke mindst blev der oprettet
Kursus med det Formaal at hæve Kundskabsniveauet.
Paa et ved Hærens tekniske Korps oprettet Kursus for Officerer under
vistes i højere Matematik, teknisk Mekanik, rationel Mekanik, Teknologi,
Motorlære, Motorkonstruktion, Aeroteknik og Elektroteknik, og paa et ved
Flyveskolen oprettet Kursus for Underofficerer undervistes i elementær
Matematik, elementær Fysik, Dansk, Tysk, Engelsk, tjenstlige Udfærdigelser,
Korttegning og Maskintegning. I November rgrg sendtes som Følge af
Undersøgelseskommissionens ovenfor omtalte Forslag g Flyvere, r. Værk
mester og r Værkstedsassistent til Frankrig til Uddannelse ved franske Afdelinger og Skoler.
Af disse dræbtes een - Sergent J. G. Johansen - ved en Flyveulykke, og
een vendte tilbage paa Grund af Sygdom. Af de øvrige forblev een i Frank
rig til en toaarig Uddannelse, medens Resten efter nogle Maaneders Ud
dannelse i Frankrig rejste til Italien, hvor de mødtes med Skolechefen og
et Par andre Militærflyvere, som var rejst til. dette Land. I Italien gennemgik
Flyverne nu en yderligere Uddannelse.
Skolens Chef havde imidlertid faaet et stort Ekstraarbejde som Medlem
af den under Ministeriet for offentlige Arbejder nedsatte Luftfartskommis
sion, og Skolens Personel kom derved til mere eller mindre direkte at del
tage i denne Kommissions Arbejder, af hvilke skal nævnes:
0

Udkast til kgl. Anordning om Luftfart.
Grundlæggende Betragtninger for Statsflyvevæsenets Organisation.
Forslag til Indretning af Københavns Lufthavn.
Udkast til Luftvejsregler.
Udkast til Bestemmelser for Opnaaelse af Førercertifikater.
Forslag til Regler for Godkendelse af Flyvemaskiner.
Ved Cirkulære af 14. Juli rgrg til Politidirektøren i København og samt
lige Politimestre forbød Justitsministeriet Passagerflyvning, men tillagde
samtidigt Politidirektøren og Politimestrene Bemyndigelse til at give Dis
pensation fra dette Forbud paa Betingelse af, at Chefen for Hærens Flyve
skole indestod for Flyvernes Kvalifikationer og Maskinernes Forsvarlighed.
Dansk Flyvnings Historie. 9
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Paa denne Basis udviklede der sig en Godkendelsesvirksomhed, som efter
haanden udvidedes til ogsaa at gælde de Forhold, under hvilke Flyvningerne
skulde finde Sted. (Godkendelse af Landingspladser m.v.).
Som Følge af Forbudet mod at flyve med Monosoupape-, Thulin- og
Argus-Motorer var der som ovenfor omtalt kun blevet 6 militære Flyvema
skiner tilbage. Der var derfor god Plads i de militære Hangarer, af hvilke
nu en Del blev udlejet til civil Brug. Lejeindtægten blev i 1919 ca.13.000 Kr.
Flyvepladsen ved Kløvermarksvej var imidlertid blevet aabnet for offent
lig Trafik, og Kontrollen med den
var ordnet paa den Maade, at Fly
veskolens Personale tilkaldte Stats
politi og Toldvæsen, naar saadant
behøvedes.
Da det var klart, at der maatte
komme en ny Hærordning i en for
holdsvis nær Fremtid, fremsendte
Flyveskolen i September 1919 til
Generalstaben "Forslag til OrganiEn L.V.G.
sation af Hærens Flyvertropper",
et Arbejde efter hvis Spor man dog søger forgæves i den sørgelige Hærlov,
der endelig kom i 1922.
I Løbet af Aaret r 920 anskaffedes 3 Skolemaskiner af Typen L. V. G.
B III. Disse Maskiner, der var forsynede med den yderst driftssikre r 20 HK.
Mercedes-Motor, kom i den følgende Aarrække til at spille en lignende
Rolle, som "Mauricerne" havde spillet i den foregaaende.
Til Brug ved Uddannelsen af Militærpersoner til Trafikflyvere blev der
i Efteraaret 1920 i Frankrig bestilt 4 Rekognoscerings-Flyvemaskiner af
Typen Breguet 14 A2. Anskaffelsen saavel som Drift og Vedligeholdelse
bekostedes af Ministeriet for offentlige Arbejder. Der uddannedes 8 Trafik
flyvere, af hvilke flere senere forrettede Tjeneste som Militærflyvere.
Premierløjtnant S. A. Andersen sendtes til Paris for paa Ministeriet for
offentlige Arbejders Regning at blive uddannet til Flyveingeniør ved Ecole
superieure d' Aeronautique. Ministeriet for offentlige Arbejder af holdt end
videre Udgifter til yderligere teoretiske Kursus med Militærflyverne og bi
drog saaledes i høj Grad til, at Virksomheden ved Flyveskolen ikke gik helt
i Staa i de vanskelige Aar fra 1919 til 1922.
I Løbet af Aaret 192 r anskaffedes to Skolemaskiner af den kendte Type
Avro 504 K.

I Slutningen af Aaret 1921 kom Kaptajn H. 0. Hansen fra 17. Bataillon
til Tjeneste ved Flyveskolen som Observatør og som administativ Hjælper
for Chefen.
Premierløjtnant C. Førslev erhvervede i Efteraaret 1920 Ingeniørdiplom
fra den aerotekniske Højskole i Paris og gennemgik derefter Uddannelse
ved det franske Flyvevæsens Skydeskole i Cazaux, ved Luftværnsartilleriets
Skole i Montargis, ved Ballonskolen i Cosne og ved den militære Automobil
skole i Fontainebleau. Ved sin Hjemkomst blev han ansat ved Officersskolen
som Lærer i "Automobil- og Luftfartøjslære".
I Efteraaret 1922 erhvervede Premierløjtnant S. A. Andersen Ingeniør
diplom fra den aerotekniske Højskole i Paris.
Løjtnant Bjarkov gennemgik ved "Telefunken" i Berlin et 3-Maaneders
Kursus i Radioteknik paa Ministeriet for offentlige Arbejders Regning.
I Løbet af 1922 vedtoges en ny Hærlov, og med dennes Ikrafttræden glider
vi over i 3. Periode.
Sidste Del af 2. Periode efter Verdenskrigens Ophør havde været en ejen
dommelig Periode.
De frivillige Bidrag, der i saa høj Grad havde medvirket til det militære
Flyvevæsens Udvikling i Krigsperioden, var efter Krigens Afslutning op
hørt at flyde, og de Beløb, der paa det militære Budget under den daværende
Hærlov kunde anvendes til Flyvevæsen, var meget smaa, saaledes at Uddan
nelsen af Flyverelever gik i Staa, naar man ser bort fra den paa Ministeriet
for offentlige Arbejders Bekostning foretagne Uddannelse af et Hold Tra
fikflyvere.
Den Omstændighed, at den civile Flyvning, der nu satte ind, krævede en
vis Kontrol og Regulering, bevirkede, at Flyveskolen kom til at yde Mini
steriet for offentlige Arbejder en vis Støtte ved denne Virksomhed. Til Gen
gæld ydede Ministeriet, som man vil se af det foregaaende, en meget rund
haandet og - navnlig i Betragtning af Omstændighederne - meget kær
kommen og paaskønnet Støtte til den videre Uddannelse af den forhaanden
værende Stamme af Militærflyvere.
Overhovedet er Perioden karakteriseret ved, at der i den foregaar en
videre Uddannelse af en mindre Stamme af Militærflyvere. Blandt de til
Frankrig og Italien udsendte Flyvere var bl. a. de senere saa kendte Kap
tajner Botved, Herschend, Bjarkov, C. C. Larsen og Sætter-Lassen.
Efter Hjemkomsten fik de deres meste Flyvetræning hos Foltmann paaLund
tofte Flyveplads; det militære Flyvemateriel var jo svundet ind til omtrent intet.
Militære Flyvninger kunde der i denne Periode selvsagt ikke blive meget
g•

af; dog deltager Flyveskolen i en Del militære Øvelser, idet Skolemaskinerne,
som jo var den eneste Type, man raadede over, nok kunde anvendes til Re
kognosceringer i Fredstid.
Da Flyveskolen senere er kommet til at raade over de af Ministeriet for
offentlige Arbejder i r 920 indkøbte kraftige Breguetmaskiner, bliver disse
bl. a. brugt til Optagelse af Fotografier for Generalstabens topografiske Af
deling (nu Geodætisk Institut) til Brug ved Kortrevision.
I Isvinteren 192 r-22 blev Flyverne anvendt til Undsætning af nød
stedte Øer, Forter og Skibe, lige
som der udførtes en ret omfattende
og ofte paa Grund af Vejrforhol
dene meget farlig Postflyvning paa
Linierne Kalundborg-Samsø-Aar
hus samt Kalundborg-Sejrø.
Inden vi gaar over til 3. Periode,
vil det være rimeligt at se paa, hvor
ledes det militære Flyvevæsen under
Verdenskrigen havde udviklet sig i
Breguet-Flyvemaskine.
de krigsførende Lande; thi det var
JO denne Udvikling, man nu skulde bygge paa ved Udformningen af den
nye Hærlov, hvis Vedtagelse forestod.
Ved Verdenskrigens Begyndelse havde man vel Flyvemaskiner, men sær
lige militære Typer af disse var endnu ikke udformede. Maskinerne var
ubevæbnede, kunde kun medføre en ubetydelig Nyttelast, var lidet drifts
sikre og stærkt af hængige af Vejrforholdene. Man anvendte den Gang de
faatallige Flyvemaskiner, man raadede over, til Rekognoscering. Man havde
vel f. Eks. i Frankrig g jort Forsøg med Anvendelse af Flyvemaskiner til Ar
tilleriobservation, men nogen brugbar Fremgangsmaade var man næppe
naaet til. Da Flyvemaskinerne som nævnt var ubevæbnede, forekom Luft
kampe ikke i den første Del af Verdenskrigen. De gode Resultater, man
trods det ufuldkomne Materiel opnaaede ved Brugen af Flyvere, bevirkede
hurtigt en stærk Stræben efter Forøgelse og Forbedring af Flyvemateriellet,
ligesom Ønsket om at hindre eller i hvert Fald begrænse Fjendens Luft
virksomhed hurtigt opstod. Dette Ønske førte paa den ene Side til Indfø
relse af Luftmaalsartilleri og Luftmaalsmaskingeværer, paa den anden Side
til Indførelse af særlige Kampflyvemaskiner.
De særlige Kampflyvemaskiner, Jagere som de ogsaa kaldes, maatte først
og fremmest være bevæbnede og dernæst ogsaa være i Stand til at indhente

de fjendtlige Flyvemaskiner, de skulde bekæmpe. Dette sidste Krav betin
gede, at de skulde være de fjendtlige Flyvemaskiner overlegne saavel i Ha
stighed som i Stigeevne, og dette betød atter, at de skulde gøres saa lette
og saa smaa som muligt.
De nævnte Krav førte ret hurtigt til Fremkomsten af den eensædede Kamp
flyvemaskine, der var bevæbnet med i Begyndelsen ofte kun eet, senere altid
mindst to Maskingeværer, der skød ret fremefter, parallelt med Maskinens
Flugtretning. Paa de første af disse Maskiner var Maskingeværerne anbragt
saaledes, at de laa udenfor Propelkredsen; senere opfandt man en Meka
nisme, der tillod en af Motoren styret Skydning gennem Propelkredsen og
medførte den Fordel, at Maskingeværerne kunde indbygges i Maskinens
Krop, hvor de dels ydede ringere Luftmodstand og dels var indenfor Fly
verens bekvemme Rækkevidde, saaledes at det var ham muligt til en vis
Grad at af hjælpe Ladevanskeligheder. Flyveren fattede Sigtet paa Maalet
ved at manøvrere hele Maskinen.
Jævnsides med Udviklingen af Jageren gik Udviklingen af Rekognosce
ringsflyvemaskinen; denne maatte bevæbnes for at kunne forsvare sig mod
f jendtlige Jagere og blev udrustet med i Begyndelsen eet, senere oftest to
faste Maskingeværer af samme Art som Jagerens og eet, senere oftest to
bevægelige Maskingeværer, der betjentes af Observatøren. Efterhaanden
som kraftigere Motortyper fremkom, blev Maskinernes Bæreevne større, og
man kunde gaa til at medgive Maskinerne Udrustning til Løsning af særlige
Hverv. Man udrustede f. Eks. Rekognosceringsmaskinerne med lette Radio
stationer og opnaaede blandt andet, at Flyvemaskinen blev udmærket an
vendelig til Artilleriobservation, hvilket den hidtil kun i ringe Grad
havde været.
Man gik ogsaa til at lade Flyvemaskinerne medføre Fotografiapparater,
saaledes at de kunde udføre fotografisk Rekognoscering, der navnlig blev
af Betydning, da Krigen antog Karakter af udpræget Stillingskrig, idet det
herigennem blev muligt paa en langt lettere Maade end gennem Øjenre
kognoscering at fastlægge de mange Detailler i Fjendens Stillingssystem.
I den senere Del af Krigen anvendte. man jævnsides med mange andre
Midler ogsaa Flyvemaskiner i den meget vanskelige Forbindelsestjeneste
mellem Fodfolkets forreste Led paa den ene Side, Kommandomyndighe
derne og Artilleriet paa den anden Side, idet man lod Flyvemaskiner holde
de nævnte Myndigheder underrettede om, hvor Fodfolkets forreste Led
befandt sig.
Kort Tid efter Krigens Begyndelse var man begyndt paa at lade Flyve133

maskiner medføre Bomber. Til en Begyndelse var det almindelige Artilleri
projektiler· forsynede med Styrehale, senere konstrueredes særlige Flyver
bomber. I Begyndelsen af Krigen foretog man Bombardementerne, der ud
førtes paa Øjemaal, om Dagen, men efter Udviklingen af Jagerne blev det
for farligt for de langsomme og lidet manøvredygtige Bombardementsma
skiner at vise sig om Dagen, saaledes at man saa sig tvunget til at forlægge
deres Virksomhed til Nattetimerne. Mod Slutningen af Krigen var der imid
lertid udviklet saa kraftige og lette Motorer, at det blev muligt at fremstille
Bombardementsmaskiner, der var tilstrækkeligt hurtige og manøvredygtige
til at kunne bruges om Dagen; men disse Flyvemaskiner kunde selvfølgelig
ikke medføre saa mange Bomber som Natbombardementsmaskinerne, til
hvilke der kun stilledes smaa Krav om Fart og Manøvreevne.
Bombardementsmaskinerne maa paa lignende Maade som Rekognosce
ringsmaskinerne være udrustede med Maskingeværer til Forsvar mod f jendt
lige Kampflyvemaskiner.
Ved Verdenskrigens Begyndelse var Flyverenhedernes Organisation meget
løs og uensartet; i Krigens Løb udvikledes og fæstnedes den, saaledes at
Flyvertropperne ved Krigens Slutning var organiserede med Grundenheder,
Eskadriller, der ganske svarede til Underafdelinger (Kompagnier, Eska
droner, Batterier) ved de ældre Vaaben, og med højere Enheder svarende
til Batailloner, Regimenter, Brigader og Divisioner. Medens Rekognosce
ringsenhederne udstykkedes til de forskellige Myndigheder ned til Divi
sioner ind., holdtes Jager- og Bombardementsflyvevæsenet som Regel samlet
i højere Enheder direkte under Armeerne. I Frankrig samlede man endog
saa en saakaldt Luftdivision, bestaaende af en Jagerbrigade paa to Regi
menter og en Dagbombardementsbrigade paa to Regimenter (ialt ca. 600
Flyvemaskiner) direkte under den øverste Hærledelse.
Af det foranstaaende vil fremgaa, hvorledes Udviklingen under Verdenskrigen delte det militære Flyvevæsen i tre Grene, nemlig:
Kampflyvevæsenet,
Rekognosceringsflyvevæsenet og
Bombardementsflyvevæsenet.
3. Periode.
I August 1922 vedtoges en ny Hærlov, og hermed fik Flyvningen for første
Gang en lovfæstet Plads indenfor Hærens Rammer. Det blev en ringe Plads.
Omfanget af det militære Flyvevæsen stod ikke i noget som helst rimeligt
Forhold til Hærens øvrige Størrelse. Oberstløjtnant Kochs store Forarbejder
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havde været spildte. Han blev ikke spurgt, før det var for sent, og hans Paa
visning af, hvor lidt der kunde naas for det Budget, der paaregnedes stillet
til Raadighed, forblev uden Virkning, idet Hærlovens Fædre nøjedes med
i Bemærkningerne til Hærloven at indflette en Vending om, at det militære
Flyvevæsen ikke uden en meget betydelig Støtte fra det civile Flyvevæsens
Side vilde kunne løse sine Opgaver. At en saadan Støtte ikke paa daværende
Tidspunkt kunde gives, var de paagældende meget vel vidende om, og nogen
Sandsynlighed for en Ændring paa dette Punkt forelaa ikke.
Et passende Omfang af en Flyverstyrke svarende til den Hær paa 3 Divisioner, som Hærloven opstillede, havde været:
3
r
2
r
5

Rekognosceringseskadriller til Divisionerne,
Rekognosceringseskadrille til Overkommandoen,
Dagbombeeskadriller,
Natbombeeskadrille og
Jagereskadriller.

(r Eskadrille har ro-r5 Flyvemaskiner, kommanderes af en Kaptajn og
svarer til Kompagni, Eskadron og Batteri ved de andre Vaaben).
En saadan Flyverstyrke vilde med de daværende Materielpriser have
krævet et aarligt Budget paa c. 6 Mill. Kr.; det Budget, som Hærloven
fastlagde, var kun paa godt 1/,0 heraf og strakte kun til til godt een Eska
drille foruden til Skolemateriel m. v.
Lovens§§ 89-gr og rr9-r20 er saalydende:

§ 89. Flyverkorpset.
Flyverkorpset bestaar af:

Ledelsen, der er underlagt Generalstaben, og
Flyveskolen.

§ go. Chefen for Flyverkorpset er Oberst eller Oberstløjtnant.
Ved Korpset er desuden ansat:
3
4
r
2
r

Kaptajner,
Premierløjtnanter,
Stabsofficiant
Overofficianter l heraf r tillige Regnskabsfører.
Officiant.

I øvrigt tilgaar Personale fra Vaabnene m. v.
Til Uddannelse ved Flyverkorpset udtages fortrinsvis de af de værneplig
tige, der melder sig frivilligt dertil. De paagældende maa eventuelt under135

kaste sig noget ændrede Bestemmelser for U ddannelsestid, Genindkaldelser
til fortsat Øvelse m. v.
Nærmere Bestemmelser træffes ved kongelig Anordning.
§ 91. Til ved Mobilisering at erstatte Afgang af faste Befalingsmænd af Li
men og Reserven fra Vaabnene til Flyverkorpset haves:
4 Kaptajner af Reserven,
1 6 Løjtnanter 12 Sergenter
der holdes udover Tallet af de ved Vaabnene opførte.
§ 119. Skolens Bestemmelse er at uddanne frivillige af Vaabnene til Flyvere,
Flyverobservatører og Bombekastere, at følge Flyvevæsenets Udvikling og
at af holde Forsøg.
§ 120. Af de ved Flyverkorpset opførte Befalingsmænd afgives det fornødne
Personale til stadig Tjeneste ved Skolen.
Loven traadte dog ikke i Kraft med det samme. Flyverkorpset oprettedes
ved kongelig Resolution fra I. Februar 1923 at regne. Oberstløjtnant Koch
blev Chef for Flyverkorpset fra dets Oprettelse. Samtidigt blev efternævnte
overført til Flyverkorpsets Rammer:
Kaptajn H. 0. Hansen .......
M. H. Kofoed-]ensen .
Premierløjtnant· C. C.J. Førslev
A. P. Botved . .
S. A. Andersen.
Stabssergent A. S. Andersen. . .
Oversergent H. T. S.Andersen.
Sergent C. C. Larsen. . . . . . . . .
F. 0. Møller . . . . ... ..

fra
-

17. Bataillon.
Fæstningsartilleriets Afvikling.
1. Artilleriafdeling.
17. Bataillon.
3. Kystartilleribataillon.
15. Bataillon.
Generaltøjmesterkvarteret.
2. Artilleriafdeling.
18. Bataillon.

De fire sidstnævnte blev fra I. Februar 1923 udnævnt til henholdsvis
Stabsofficiant, Overofficiant, Overofficiant og Officiant.
Dette Personale blev den 1. April 1924 suppleret v.ed Ansættelse af 4 er
farne Flyvere som Instruktører, nemlig Løjtnanterne af Reserven
H. R. M. Herschend ved 21. Bataillon
l 5.
E. Sætter-Lassen
H. L. V. Bjarkov
og
2 I.
C. J. T. Erlind
1. Ingeniørbataillon.

Flyveskolen fik først sin Chef efter den nye Lov den 16. Oktober 1923,
paa hvilken Dag Kaptajn Kofoed-Jensen modtog kongelig Udnævnelse til
denne Stilling. Samme Dag blev Oberstløjtnant Koch udnævnt til Oberst.
Den Filial, som Tøjhusværkstederne havde oprettet paa Flyvepladsen
ved Kløvermarksvej, og hvis daglige Ledelse bestredes afVærkmester Peter
Nielsen, gik i Tilknytning til Hærlovens Gennemførelse over til Flyver
korpset under Navn af Flyverkorpsets Værksteder og fortsatte sin Virk
somhed under samme Leder.
Flyvemateriellet m. v., som hidtil havde været i Inventar ved Hærens
tekniske Korps, overgik nu til Fly
verkorpset.
Flyverkorpset raadede nu over et
Budget, selv om det var ringe, og
Materielanskaffelserne kom atter saa
smaat i Gang. Der anskaffedes nogle
Skolemaskiner af Typerne Avro,
Fokker S III og L. V. G. til sam
menlignende Prøver. Til sidst gik
L. V. G.-Maskinen af med Sejren i
En Avro.
denne Konkurrence, til Trods for,
at den i Modsætning til de to andre Typer ikke var egnet til Kunstflyvning.
Mere tilfældigt kom man i Besiddelse af en forældet tysk Jager af Typen
Fokker D VII, der var en udmærket Øvelsesmaskine til Kunstflyvning, og
med hvilken navnlig Bjarkov og C. Erlind ofte ved Opvisninger har hen
rykket Publikum.
Man maatte imidlertid nu ogsaa til at opbygge et egentligt militært Flyve
væsen af krigsbrugbare Maskiner indenfor de snævre Rammer, som Hær
loven havde afstukket. Af militære Maskiner kunde der være Tale om at
anskaffe Jagere, Rekognosceringsmaskiner eller Bombemaskiner. Ud fra den
Betragtning, at det først og fremmest g jaldt om at udvikle Enheder, som
kunde hjælpe Hæren med Rekognoscering, Fodfolksflyvning og Artilleri
observation, valgte man at opstille en Rekognosceringseskadrille.
Denne Eskadrilles Materiel skulde helst være fransk. Frankrig havde jo
stillet sig meget imødekommende med Hensyn til at modtage danske Fly
vere til U ddannelsc.
I Frankrig havde man lige antaget to nye Typer af Rekognoscerings
maskiner, og den bedste af disse, Potez XV, blev valgt.
I Slutningen af 1923 og Begyndelsen af 1924 kom de 8 Potez-Maskiner
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til Landet. De var forsynede
med 400 HK. Lorraine-Moto
rer og havde en Maximalha
stighed af ca. 200 km/T.
Man behøvede imidlertid
som uddannelsesmæssigt Mel
lemled mellem disse Krigsma
skiner og Skolemaskinerne en
Overgangstype, og som saa
dan valgte man den særdeles
velflyvende Type Fokker CI,
Potez-1\IIaskiner.
en tosædet Kampmaskine fra
Krigens Tid med en 185 HK. B. M. W.-Motor. Af disse Maskiner anskaffede man to, der sammen med den tidligere omtalte Fokker D VII
gav Korpset megen Smag for Fokker-Materiel.
Nye Flyverelever blev ikke indkaldt i Aarene 1923 og 24; der fulgte
talrige Arbejder af organisatorisk Art med Tyordningen, og man fort
satte det faste Personels Uddannelse paa Kursus, hvor Fagene nu mere
var af militær Art:
Flyvevæsenets Organisation og Taktik.
Enkelte og forenede Vaabenarters Taktik.
Vaabenlære.
Skydning.
Bombardement.
Artilleriflyvning.
Fotografering.
Radiotelegrafering.
Under Isvanskelighederne i Februar-Marts 1924. foretoges der atter om
fattende Flyvninger, bl. a. for Postvæsenet. lait transporteredes der op mod
9 Tons Pakker, Post m. v.
I Løbet af Foraaret 1924 skete der en Ulykke med en af de nye Potez
Maskiner, idet Løjtnant af Reserven _H. J. J. Hansen dræbtes i Nærheden
af Holbæk. Han havde sat Maskinen i Spind i ca. 1500 m Højde, og Spindet
fortsattes til Jorden. Løjtnant Hansen dræbtes, men en Arb�jdssoldat, Jo
hansen, som var Passager hos ham, overlevede sine svære Kvæstelser og er
den Dag i Dag Mekaniker paa Flyvertropperries Værksteder - et sandt
Mirakel. Senere opdagede man, at Potez-Maskinerne, som villigt gik ud

af Spind, naar de kun havde spundet et Par Omgange, vanskeligt kunde
faas ud, dersom de spandt 5-6 Omgange eller mere. Rimeligvis har Løjt
nant Hansen i Ukendskab hertil udført et langt Spind frivilligt, hvorefter
det ikke er lykkedes ham at komme ud af det i rette Tid.

Gruppe af Militærflyvere og Observatører m.fl.
Fra højre Fløj ses: Overofficiant Larsen, Premierløjtnant Botved, Sergent Sørensen, Stabsoffi
ciant Andersen, Løjtnant Sætter-Lassen, Officiant Møller, Løjtnant Erlind, Løjtnant Arlyng,
Kaptajn Valentiner, Løjtnant Herschend, Oberst Koch, Kaptajn H. 0. Hansen, Premierløjtnant
Andersen, Kaptajn Kofoed-Jensen, Overofficiant Møller, Premierløjtnant Førslev,
Løjtnant Bjarkov og Sergent Hansen.

Da det ansaas for heldigt at give Hærens højere Officere et saa intimt
Kendskab til det militære Flyvevæsen som muligt, blev der i Sommeren 1924
af holdt et Instruktionskursus, i hvilket deltog:
Oberst M. Thalbitzer, Chef for 4. Regiment.
A. C. L. Brandt, Chef for 2. Feltartilleriregiment.
P. C. Pedersen, Chef for 2. Regiment.
H. Rørdam, Chef for Trainafdelingen.
Oberstløjtnant V. Rothe, Chef for 9. Regiment.
A. P. C. StUrup, Chef for 11. Bataillon.
H. P. R. Hjort, Chef for 18. Bataillon.
C. 0. R. Larssen, Chef for Feltartilleriets
Befalingsmandsskoler.
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Kaptajn C. H. Jørgensen, til Raadighed for 4. Regiment.
H. E. Christensen, Lærer ved Skydeskolen for Haand
vaaben.
De "gamle Drenge" befandt sig storartet og var nogle af de fornøjeligste
og kaadeste "Elever", der har været paa Skolen.
I Løbet af Aaret 1924 bliver man klar til at modtage Flyvereleverne, og
i Foraaret 1925 møder det første Elevhold under den nye Ordning. Det
var paa g Mand, af hvilke de 5 fuldførte Uddannelsen; blandt disse var
den nuværende Direktør for Det Danske Luftfartselskab Kaptajn K. Lybye
og afdøde Trafikflyver, Løjtnant H. P. S. Hansen.
Uddannelsen var nu sat i System. Den varede ialt I r / 2 Aar. Eleverne
mødte ca. 1. April og gennemgik den første Sommer en Uddannelse, der
førte dem frem til det saakaldte Militærflyvercertifikat. I det følgende Aar,
hvor de var Militærflyvere, fortsattes Uddannelsen, idet dog den teoretiske
Undervisning ophørte om Foraaret ca. 1 Aar efter Uddannelsens Begyndelse,
saaledes at den sidste Sommer udelukkende var helliget praktisk Virksomhed,
der mod Slutningen af Sommeren saa vidt muligt foregik i Forbindelse med
andre Tropper og afsluttedes med Deltagelse i Efteraarsøvelserne.
Efter Afslutning af denne Uddannelse kunde Militærflyverne antages til
fortsat Tjeneste et Aar. Under denne fortsatte Tjeneste blev deres Uddan
nelse suppleret ikke alene praktisk, men ogsaa teoretisk.
Uddannelsen var tillige en Observatøruddannelse, idet man dengang,
hvor Faldskærmen ikke var indgaaet som en personlig Udrustningsgenstand,
fandt det rigtigst, at Rekognosceringsmaskinerne, der jo var tosædede,
havde Dobbeltstyring og kunde fl yves af begge ombordværende.
De teoretiske Fag var følgende:
Flyvevæsenets Organisation og Taktik.
Enkelte og forenede Vaabenarters Taktik.
Skydning og Bombardement.
Radiotelegrafering.
Artilleriflyvning.
Fotografering.
Meteorologi.
Navigation.
Flyvergeografi.
Til de fleste teoretiske Fag knyttede sig praktiske Øvelser i Forbindelse
med Flyvning.

Der mødte nu hvert Aar ca. 1. April et nyt Elevhold.
Medens Skoleflyvningen i Sommeren 1925 var foregaaet paa Flyveplad
sen ved Kløvermarksvej, blev det første halve Aars Uddannelse fra 1926
forlagt til Lundtofte, saaledes at Personellet i April Maaned var indkvar
teret paa Jægersborg Kaserne og derefter Resten· af Sommeren i smaa
dockerske Telte paa Lundtofte Flyveplads. Denne Benyttelse af Lundtofte
Flyveplads vedvarede indtil Sommeren 1933 inclusive, altsaa i 8 Aar.
Takket være navnlig Overofficiant - senere Kaptajn - C. C. Larsen,
der i næsten hele dette Tidsrum som "Overlærer" har været den direkte Leder
af Skoleflyvningen, førtes Uddannelsen efterhaanden frem til et meget højt
Stade, samtidigt med at der skabtes en udmærket Tradition. Sommeren
paa Lundtofte ser enhver Militærflyver fra denne Periode tilbage paa med
Glæde.
Kort Tid efter, at Uddannelsen af de nye Elever var forlagt til Lundtofte,
vilde Skolens Chef, Kaptajn Kofoed-]ensen, med en af Militærflyverne fra
1925, Korporal Rask, i en Potez-Maskine besøge Pladsen for at inspicere
Uddannelsen. Maskinen styrtede under Landingsmanøvren ned for Øjnene
af de skrækslagne Elever, og begge de ombordværende omkom.
Kofoed-Jensen, der, som det vil fremgaa af det foregaaende, var en af de
ældste Militærflyvere, efterlod et dybt Savn indenfor Flyvernes Rækker.
Han var i sjælden Grad afholdt for sin Evne til at skabe Lyssyn og Glæde
og for sin særprægede Humor. Han var med, da Foreningen "Danske Fly
vere" stiftedes, og det var en Selvfølge, at han blev dens Formand. Hans
Efterfølger som Skolechef blev Kaptajn Førslev.
Som Følge af den foran berørte, uheldige Egenskab ved Potez-Maski
nerne ønskede man ikke at anskaffe flere af denne Type; derimod havde
man, som foran omtalt, haft særdeles gode Erfaringer med de Fokker-Ma
skiner, man havde raadet over, og da Fokker-Fabrikken i Amsterdam netop
havde udviklet en Type, Fokker CV, der kunde anvende samme Motor
som Potez-Maskinen, og som skønnedes særdeles vellykket, blev det be
sluttet at anskaffe den til Afløsning af "Potezen".
De første af disse Maskiner kom til Flyverkorpset i Foraaret 1926, og
daværende Premierløjtnant Botved, der med udmærkede Evner for den
praktiske Flyvning forenede en brændende Eventyrtrang og stor Handle
kraft, besluttede straks, at med disse Maskiner, der saa at sige var det første
moderne og gode Materiel, Hærens Flyvevæsen havde raadet over siden
Perioden før Krigen, skulde der udrettes noget stort. Han lagde sine Planer
og satte Himmel og Jord i Bevægelse for at interessere formaaende Insti-

tutioner og Enkeltpersoner for dem. Oberst Koch, der i høj Grad havde
Forstaaelse af "Daadens" Betydning, støttede ham efter bedste Evne.
Efterhaanden lykkedes det at sikre saa stor Støtte udefra - navnlig fra
Ø. K., - at Sagen· ,,gled". Krigsministeriet gav sit Bidrag, og Planen, som
gik ud paa en Flyvning København-Tokio og retur, blev sat i Værk.
For ikke i for høj Grad at være af hængig af de Tilfældigheder, der følger
med kun at raade over een Maskine, blev det bestemt, at en anden Flyver
skulde følge med om Bord i en Reservemaskine, som skulde overlades Pre-

R 1 (Botved) og R 2 (Herschend) paa Flyvepladsen ved Kløverrnarksvej ved Starten til Østasien.

rnierløjtnant Botved, dersom der tilstødte hans Maskine noget. Valget faldt
paa daværende Løjtnant Herschend. De to Flyvere var ledsagede hen
holdsvis af Mekanikerne C. J. C. Olsen og V. Pedersen.
Botved naaede frem til Tokio og vendte i en særdeles flot Flyvning paa
g Dage tilbage til København over Sibirien og Rusland. Herschend var saa
uheldig at faa en Nødlanding i Bagindien under Terrainforhold (Rismarker),
der g jorde det umuligt at undgaa svært Havari. Efter at Maskinen var re
pareret i Bangkok af siamesiske Arb�jdere, fløj han den hjem.
Begge havde paa Udturen haft en Del Vanskeligheder med deres
Maskiner, der vel var ganske udmærkede, men blot næsten for nye at
sende paa Langtur; de var ikke kommet over visse ubetydelige Børnesyg
domme.
Botveds flotte Bedrift medvirkede i overordentlig Grad til at styrke Korps
aanden i det unge Flyverkorps, som iøvrigt havde trange Kaar.
Det Budget, der havde været Forudsætningen ved Hærlovens Vedtagelse,

blev, hvor knapt det end var, paa
forskellig Maade beskaaret yderli
gere, saa megen Gang i Udviklin
gen kunde der ikke komme.
Man fik dog efterhaanden anskaf
fet eller fremstillet 1 2 Maskiner R-Maskiner - af den Type, Botved
og Herschend havde benyttet, og ·
som man havde købt Licens paa.
Fokker C. I. Ved Planet Løjtnant Erlind.
Jævnsides hermed blev fremstillet
14 Overgangsmaskiner, der kunde kaldes en "Krydsning" mellem Fokker
C I og Fokker CV, idet de nærmest havde C I'ens Størrelsesforhold og Mo
torkraft, men CV'ens Konstruktionsformer. De blev udrustede med tyske
B. M. W.-Motorer (Bayerische Motorenwerke).
Under Elevuddannelsen viste .det sig snart, at ingen af de Skolemaskiner,
man havde, var helt velegnede; man søgte en ny Type, og i 1929 anvendtes
for første Gang Skolemaskiner af Typen de Havilland-Moth.
Disse viste sig særdeles velegnede. De tillod Uddannelse i Kunstflyvning
og var meget billige i Drift.
Løsningen af Spørgsmaalet om Maskinernes Bevæbning trak noget i Lang
drag. Af let forstaaelige Grunde saa man gerne, at et dansk Vaaben kom til
Anvendelse, og det lykkedes baade Hærens tekniske Korps og Dansk Re
kylriffelsyndikat at fremstille velegnede Observatørgeværer. Observatør
geværer er Maskingeværer, der anbringes paa en drejelig Kram og betjenes
af Observatøren. Riffelsyndikatet havde tillige udviklet et Førergevær. Fø
rergeværer er Maskingeværer, der er fast indbyggede i Maskinen og skyder
gennem Propelkredsen, idet de af Motoren styres paa en saadan Maade,
at Propelbladene ikke rammes. Da Riffelsyndikatet havde udviklet begge
de til en Maskines Bevæbning nød
vendige Typer, blev Resultatet, at
dettes Fabrikat blev valgt.
Radiomateriel blev købt hos
Tysk
Marconi, Fotomateriel
land og Frankrig, idet dog de kø
rende Feltateliers kom fra Tjeko
Slovakiet.
Materiel af disse Kategorier, som
Bristol Bulldog Jager.
var tilstrækkeligt egnet til den sær-
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lige Anvendelse i Flyvemaskine, kunde desværre ikke faas i Indlandet.
I Januar 1928 dræbtes Sergentern� 0. C. Lundholm Petersen og H. C.
Jensen ved en Nedstyrtning kort efter en Start fra Flyvepladsen ved Kløver
marksvej. Ulykken gav Anledning til, at Opmærksomheden blev rettet
stærkt mod de uheldige Sider ved denne Flyveplads; og forholdsvis kort
Tid efter opnaaedes der Tilladelse fra Ministeriet for offentlige Arbejder

Et Hjørne af Kastrup Lufthavn.
Indenfor Vejtrekanten ses Rohrbachhangaren, der blev overladt Flyverkorpset.

til at benytte et i Lufthavnen ved Kastrup beliggende Hangaranlæg, som
havde været benyttet af den tyske Flyvemaskinefabrikant Rohrbach, der en
Tid havde haft sin Virksomhed i København, samt til at benytte Luft
havnen til Start og Landing af militære Maskiner, der førtes af uddannede
Flyvere, men ikke til Skoleflyvning.
Flyverkorpsets Virksomhed var nu spredt paa 3 Steder:
Elevuddannelse i Lundtofte,
De uddannede Flyveres Tjeneste i Kastrup Lufthavn og
Ledelse og Værksteder paa Flyvepladsen ved Kløvermarksvej.
Denne Ordning var uøkonomisk paa Grund af de mange Transporter
o. 1. og var ogsaa i mange andre Henseender uheldig.
Forholdene paa Lundtofte Flyveplads var nogenlunde gode; ganske vist
manglede der Kvarterer til Personellet, men om Sommeren kan en rask
Mand jo nok ligge i Telt. Derimod blev Forholdene i den interimistiske
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Kastrup-Hangar snart utaalelige paa Grund af Pladsmangel, og paa Klø
vermarksvej var visse af Bygningerne saa elendige, at man befrygtede deres
Sammenstyrtning. Disse uheldige Forhold skærpedes ved, at der saa vidt
muligt ikke ofredes noget paa Vedligeholdelse af de bestaaende Bygninger,
idet der stadig arbejdedes med Planer om en Nyordning af Flyverkorpsets
Garnisonering.
Det var fra Krigsministeriets Side Hensigten at opføre de fornødne Ka
serne-, Hangar- og Værkstedsanlæg i Kastrup Lufthavn, idet det ved Eks
propriationen af.Arealerne til denne havde været Forudsætningen, at den
ogsaa skulde rumme Hærens Flyvevæsen.
Disse Planer stødte imidlertid paa Modstand fra Ministeriet for offent
lige Arbejder, der ønskede at beholde Lufthavnen udelukkende til Raadig
hed for den civile Lufttrafik. Hvad enten Grunden maa søges i denne Mod
stand, eller andre Forhold har været medvirkende, blev Resultatet i hvert
Fald, at der intet skete. Flyverkorpset fik Lov til at leve sit Liv videre i sine
usle Rønner, saa godt det kunde, under den forfærdelige Pladsmangel, der
ikke tillod at holde Orden og Redelighed paa noget.
Det maa nærmest kaldes et Mirakel, at der under disse elendige Forhold
kunde præsteres en Uddannelse, som, naar der ved Flyvestævner o. 1. var
Lejlighed til Sammenligning, hævdede sig paa den smukkeste Maade. Æren
herfor tilkommer Korpsets dygtige Flyvelærere, navnlig de nuværende Kap
tajner Bjarkov og Larsen. Ved flere Lejligheder hentedes smukke Præmier
hjem fra de Stævner, hvori danske Militærflyvere deltog.
Da Løjtnant Erlind var død og Sætter-Lassen gaaet uden for Nummer,
antoges to nye Instruktører, Sekondløjtnanterne H. P. M. Hansen (Michael
Hansen) og A. Edsen Johansen. De er nu begge Premierløjtnanter.
Den 13. Januar 1928 afgik Oberst Koch ved Døden, og med ham for
svandt dansk Militærflyvnings centrale Skikkelse, Høvdingen. Han var Ind
begrebet af alle Mandfolkedyder: Frygtløshed, Fasthed, Haardførhed, Jern
flid og Nøjsomhed. Ganske tidligt om Morgenen var han paa Vej til sin
Gerning, uden Kappe selv i den strengeste Vintertid. Mærkeligt· er det,
at han, i hvis Virke som Forsker og Flyver Livet mangfoldige Gange havde
været Indsatsen, skulde dø i Sottesengen. Vi elskede ham alle som en Fader
og søgte i det Omfang, vi var i Stand dertil, at følge hans Eksempel. Han af
skrækkedes aldrig fra en Opgaves Løsning, fordi Farerne eller Besværlig
hederne var for store. Flere Gange har Deputationer fra hans undergivne,
der nødigt vilde miste ham, bedt ham om at udsætte sig mindre for Fare.
Synd og Skam var det, at han, der havde ryddet Grunden og lagt FundaDansk Flyvnings Historie. ro
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menterne, kun skulde se en saa usselig Bygning som Flyverkorpset af 1922
rejse sig paa disse.
Efter Oberstens Død overtog Kaptajn H. 0. Hansen (Oberstløjtnant fra
8. Marts 1930), Kommandoen over Korpset.
Forud for 1922 havde Flyvemateriellets Pasning været bestridt af civile
Arbejdere. Denne Ordning kunde selvfølgelig i Længden ikke bibeholdes
ved et militært Flyvevæsen, som skulde være i Stand til at rykke i Felten.
Som et første Skridt i Retning af Tilvejebringelsen af et militært Personel,
der i givet Fald kunde rykke med ud, blev der i Aarene nærmest efter 1922
ansat 5 militære Mekanikere. Det var to af disse, der, som foran omtalt,
ledsagede Botved og Herschend til Østasien. Imidlertid var disse 5 jo ingen
lunde nogen tilstrækkelig Styrke i paakommende Tilfælde; man maatte ind
paa et lignende System for Mekanikernes Vedkommende, som man allerede
anvendte for Flyvernes, nemlig Uddannelse i en vis Periode, Tjenstgøring
gennem en paafølgende Periode og derefter Hjemsendelse.
Flyverkorpset arbejdede i mange Aar for at faa gennemført en saadan
Ordning, men først fra 1931 oprettedes en eetaarig Mekanikerskole. Ele
verne, der før deres Optagelse skal være uddannede Haandværkere, for
retter efter deres Afgang fra Skolen Tjeneste som Flyvemekanikere i nogle
Aar og hjemsendes derpaa. Et mindre Antal af dem kan avancere til faste
Stillinger.
Det viste sig i det lange Løb uhensigtsmæssigt kun at have een Kategori
af flyvende Personel og uddanne denne baade til Flyvere og Observatører.
Det viste sig, at Observatører, der kun var Observatører, blev dygtigere til
denne meget vigtige Tjeneste.
Fra 1929 foretoges der derfor en Sondring, saaledes at der nu uddannedes
baade Flyvere og Observatører. Denne Ændring ledsagedes af den almin
delige Indførelse af Faldskærmen. Naar begge de ombordværende er ud
styret med Faldskærm, behøver man ikke at stille den Fordring, at de begge
skal have Styregrejer til Raadighed og kunne flyve Maskinen, thi i Nøds
fald kan Maskinen forlades pr. Faldskærm.
I den senere Del af Perioden fremstilledes yderligere 6 R-Maskiner, saa
ledes at Tallet nu skulde være oppe paa r 8, men i Mellemtiden var et Par
af dem gaaet ud; een af dem - Botveds hæderkronede R I - endda paa
en særlig dramatisk Maade.
Løjtnant Clauson-Kaas havde under en Flyvning udført en Dykning med
en af disse Maskiner og var blevet overrasket over, at nogle Krydsfiners-

flager under en stærk Rystelse var fløjet af Planerne, og at Rør i Kroppen
havde slaaet sig. Maskinen var kommet til at ligge skævt i Luften, men det
lykkedes dog at føre den ned og lægge an til Nødlanding paa en Mark.
Da den under Udsvævningen tabte Styrefarten, g jorde Skævheden sig
dog saa stærkt gældende, at Maskinen kæntrede og blev stærkt ramponeret.
Løjtnant Clauson-Kaas var i Øjeblikket mest tilbøjelig til at tro, at en stor
Fugl var fløjet ind i Maskinen, og ved Undersøgelsen af den ramponereqe
Maskine var det umuligt at udfinde nogen Grund til Foreteelsen. Man fik
en Mistanke om, at Aarsagen til Uheldet kunde være Bæreplansvibrationer,
et Fænomen, der, naar visse Betingelser er til Stede, kan optræde under store
Hastigheder, og som i visse Maader minder om et Flags Blafren i Vinden.
Nuværende Kaptajn Bjarkov, der var en af Korpsets Prøveflyvere, blev
anmodet om at undersøge Sagen nærmere ved Forsøg med en af de andre
Maskiner af samme Type; tilfældigvis blev det R I. Han gik op med Maski
nen og forsøgte Dykninger fra større Højder med stadig større Fart for
hvert nyt Forsøg. Endelig var han, under det Forsøg, der blev det sidste,
kommet op paa en Fart af over 400 km/T, da det befrygtede Fænomen ind
traadte uventet pludseligt og med uanet Voldsomhed: efter et Par vold
somme Bølgebevægelser splintredes Planerne og forsvandt, medens Maski
nens Krop befriet for Planernes Luftmodstand øgede sin Fart, og som et
Projektil skød mod Jorden. Det var lykkedes Kaptajn Bjarkov at komme ud
af Maskinen i ca. r.ooo m's Højde; men da han havde faaet Benene ind
viklede i Faldskærmens Remme, tilbragte han den første Halvdel af Faldet
med at faa denne Uorden rettet og trak først derefter i Udløsningshaand
taget. Han landede blidt i Fladvandet nær Kysten af Amager Fælled i Nær
heden af Maskinens forskellige Dele. Maskinens Krop med den tunge Motor
borede sig et Par Meter i Grunden.
Som et Tilløb til en Jagereskadrille anskaffedes endvidere mod Periodens
Slutning 4 Jagere af Typen Bristol Bulldog med luftkølet Bristol Jupiter,
Motor, og et Antal af disse Motorer anskaffedes til R-Maskinerne til Erstat
ning for Lorraine-Motorerne.
I Begyndelsen af Aaret r929 foretoges atter Flyvninger i en Isperiode,
og ved denne Lejlighed transporteredes hele 23 Tons Post.
Den r. Maj r93r blev Oberstløjtnant H. 0. Hansen ansat som Chef for
r5. Bataillon og forlod dermed Flyverkorpset, indenfor hvis Rammer han
havde udført et stort og dygtigt administrativt Arbejde. Kaptajn Førslev,
der fra samme Dato blev udnævnt til Oberstløjtnant, blev nu Chef for Fly1 47

Eskadrillerne parat til at rykke ud til Efteraarsøvelser.

verkorpset, medens Kaptajn T. Andersen afløste ham som Chef for Flyveskolen.
I Sommeren 1932 afholdtes et Kursus for Officerer i Hæren i Lighed med
det, der havde været afholdt i Sommeren 1924. 1 Oberst, 5 Oberstløjtnc1,nter
og 6 Kaptajner optoges paa det. Dette Kursus fik et ltgnende fornøjeligt Forløb
som det første Kursus af denne Art og gav et lige saa stort gensidigt Udbytte.
I Løbet af Perioden var det militære Samarbejde med Hærens forskellige
Vaaben blevet stærkt udviklet, og Øvelser sammen med disse Vaabens En
heder i Sommerens Løb var
blevet noget ganske dagligdags,
ligesom det var en given Sag,
at Flyverkorpset deltog iVaab
nenes samlede Efteraarsøvel
ser med alt, hvad det kunde
skrabe sammen af Personel og
Materiel.
I Foraaret 1932 blev der
vedtaget en ny Hærlov. Hæren
blev ved denne Nyordning ind
skrænket til 2 Divisioner, men
Feltmæssig Flyveplads under Efteraarsøvelser. Ussing
gaard 1930.
til Troels for denne Indskrænk148

ning af Hæren som Helhed, blev dens Flyvevæsen, der nu fik Navnet "Hæ
rens Flyvertropper", kraftigt udviklet, idet man fastsatte dets Omfang til
5 Eskadriller, nemlig een Rekognosceringseskadrille til Overkommandoen
og een til hver af Divisionerne samt desuden en Jagereskadrille til hver af
Divisionerne med det Formaal at skaffe Divisionens Rekognosceringseska
drille Arbejdsfred under Krigsforhold. Disse 5 Eskadriller skulde formeres
i to Flyverafdelinger, sjællandske og jydske. Bombeeskadriller og Jager-

Udlægning af Røgslør.

eskadriller til disses Beskyttelse blev der desværre ikke Raad til, skønt saa
danne Eskadriller vilde have været et overordentlig kraftigt og værdifuldt
Forsvarsmiddel. Der blev heller ikke opstillet Flyverstyrker til Københavns
Luftforsvar.
Foruden Flyverafdelingerne opstilledes der en længe savnet og haardt
tiltrængt Institution, som fik Navnet "Hærens Flyvertroppers tekniske Tje
neste", og Flyverkorpsets Værksteder skiftede Navn og blev til "Flyver
troppernes Værksteder", medens Flyveskolen med uændret Navn gik over
i den nye Ordning.
Flyvertropperne var nu blevet et Vaaben i Hæren, en Stilling som blev
markeret ved, at de lige som de andre Vaaben fik en Generalinspektør, som
ganske vist i dette Tilfælde tillige var Chef, og som sammen med de øvrige
Generalinspektører blev underlagt Generalkommandoen.
Den I. November 1932 træder Hærloven i Kraft, og hermed glider vi
over i en ny Periode.
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4. Periode.
Der forestod nu et stort Arbejde med det Formaal at udvikle den ved
Hærloven fastsatte Organisation.
Foreløbig opstillede man Sjællandske Flyverafdeling med 3 Eskadriller,
af hvilke r. blev en Jagereskadrille, medens 2. og 3. blev Rekognoscerings
eskadriller. Chef for Afdelingen blev Kaptajn (nu Oberstløjtnant) T. An
dersen, der dog tillige beholdt Kommandoen over Flyveskolen, indtil han
den r. April r933 afløstes i denne Stilling af Kaptajn K. A. W. Braunstein.
Med Afdelingens Materielforsyning var det indtil videre saa som saa. Den
eneste Eskadrille, der straks kunde
udrustes med en nogenlunde mo
derne Maskintype i tilstrækkeligt An
tal, var 2., som fik tildelt de saa
kaldte R-Maskiner (Fokker CV med
Bristol-J upiter Motor). r. Eskadrille
fik de faa Bristol Bulldog Jagere,
der raadedes over; dette var selv
følgelig en ganske utilstrækkelig Ud
rustning, men den tillod dog, at der
Moderne R-Maskine.
Fokker CV med Bristol Pegasus-Motor.
ved Eskadrillen blev drevet den normale Uddannelse af Jagerflyvere,
saaledes at en Styrke af saadanne Flyvere kunde være til Raadighed, naar
Eskadrillen engang fik nyt Materiel. 3. Eskadrille fik de saakaldte O-Maski
ner, der i sin Tid foruden som Overgangsmaskiner havde været tænkt an
vendt som Rekognosceringsmaskiner, men som nu var forældede og uden
videre krigsmæssig Værdi. De tillod dog Uddannelse af Rekognoscerings
flyvere og Observatører, medens der ventedes paa en Nyudrustning med
moderne Maskiner.
Værkstederne, paa hvilke Arbejderstyrken nu blev forøget paa Grund af
det forøgede Budget, og for hvilke Ingeniør A. E. Klem var blevet Chef,
tog straks fat paa Fremstillingen af nyt Materiel med det Resultat, at 3.
Eskadrille blev udrustet i Eftersommeren r934, og 5. Eskadrille (Rekognos
ceringseskadrille under Jydske Flyverafdeling) kunde nyopstilles i Efter
sommeren 1935, hver med et Antal moderne Fokker C V-Maskiner med en
kraftigere Bristol-Motor kaldet Pegasus.
Jagere til r. Eskadrille er nu under Arbejde, og derefter skal der fremstilles
Jagere til 4. Eskadrille (Jagereskadrille under Jydske Flyverafdeling).
Flyvertroppernes tekniske Tjeneste er en kombineret Konstruktions-,
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Forsøgs-, Kontrol- og Forvaltnings
afdeling. Den leverer til Værkste
derne Tegninger til det Materiel,
der skal fremstilles, og kontrollerer
det efter Fremstillingen. Den spiller
altsaa overfor Værkstederne Rollen
som Kunde, medens disse er Pro
ducent. Den fører tillige det daglige
Tilsyn med Vedligeholdelsen af det
Skolemaskine (Gipsy-Moth).
til Afdelingerne og Skolen udleve
rede Materiel, den af holder Forsøg, og - sidst men ikke mindst -, den
forvalter samtlige Flyvertroppernes Materielbeholdninger.
Stillingen som Chef for denne Tjeneste blev besat med Kaptajn (nu
Oberstløjtnant) T. P. A. Ørum, der var uddannet til Ingeniør ved den
franske aerotekniske Højskole.
Flyvertropperne fik nu eget Mandskab, Flyversoldater, hvis Opgave var
at udføre al Hjælpetjeneste i Krig og Fred og forsvare Flyvepladserne i
Krig; der blev blandt disse udtaget Befalingsmandselever, som uddannedes
til Korporaler paa en Korporalskole, der var Flyveskolen underlagt.
Flyveskolen fik nu et betydeligt større Elevantal end tidligere at arbejde
med, og det var nødvendigt at forøge Antallet af Skolemaskiner. Man valgte
en Type - de Havilland Tiger-Moth -, som var noget kraftigere end den
hidtil anvendte Skolemaskine fra samme Fabrik. Det viste sig dog snart,
at det var uheldigt at have to Typer til den første Uddannelse, selv om For
skellighederne ikke var store. Man af hændede derfor Moth-Maskinerne af
den ældre Type og erstattede dem med Maskiner af Typen Tiger-Moth,
der har vist sig at være den ideelle Skolemaskine for vore Forhold.
Den Skoleflyvning, som nu bliver drevet, har ikke meget tilfælles med
Skoleflyvningen, som den blev drevet
ved den militære Flyvnings Begyn
delse. Nu er Lærer og Elev i Tele
fon- eller rettere Tale- og Hørerørs
forbindelse med hinanden, saaledes
at Læreren kan ledsage sine Demon
strationer med Forklaringer og rette
Elevens Fejl ved at fortælle, hvori
Fejlen bestaar. Fremgangsmaaden
Gloster Gauntlet-Jager.
er jo iøvrigt nu velkendt af Publi-

kum gennem civile Flyverelevers Be
skrivelser. Her skal kun tilføjes, at
en Elev nu ikke faar Lov til at flyve
alene - ,,Solo" --, før han er for
trolig med at bringe Maskinen ud af
vanskelige Situationer, f. Eks. Spind.
Tillige bliver der nu øvet Flyvning
efter Instrumenter, den saakaldte
Blindflyvning, under hvis Indøvelse
0-Maskine.
det Rum, hvori Eleven befinder sig,
overdækkes med en uigennemsigtig Hætte. Denne Flyvemetode tillader
Flyveren at flyve i Taage, men desværre er Landing i Taage et Problem,
der ganske vist i og for sig er løst, for saa vidt angaar Landing paa Flyve
pladser, men hvis Løsning endnu ikke er trængt igennem og blevet Alle
mands Eje. Nødlanding i Taage er endnu et uløst Problem. Hvorom al
ting er: Uddannelsen i Blindflyvning bevirker, at Flyverne med størreTryg
hed og Selvtillid end før møder de Vanskeligheder, som skyldes usigtbart
Vejr, fordi de ved, at de i Blindflyv ningsinstrumenterne besidder et ud
mærket Hjælpemiddel.
Til Brug ved Uddannelse af Observatørelever anskaffedes et Par 2-sædede
Flyvemaskiner med Kabine, de saakaldte "flyvende Skolestuer", i hvilke
Læreren kan undervise 4 Elever ad Gangen i Observatørgerningens forskel
lige Grene.
Flyvertropperne har for Geodætisk Institut optaget en Del Billeder i Hjem
landet til Brug ved Kortrevision, og ved de tilsvarende Optagelser paa Grøn
land, hvor Luftfartøjer og Flyvere leveredes af Marinens Flyvevæsen, leveredes
Fotograferne af Hærens Flyvertropper. I Hovedsagen var det Observatører.
Samtidigt med, at Hærloven traadte i Kraft, blev Ballonparken, hvis Virk
somhed jo er stærkt beslægtet med
Flyvertroppernes, henlagt under
disse. Chef for Ballonparken blev
Kaptajnløjtnant (nu Kaptajn) T.
A. Poulsen.
Flyveruddannelsen staar aaben for
Personer, der har aftjent deres Vær
nepligt ved et af Hærens Vaaben,
hvad enten de er Befalingsmænd eller
menige. Der stilles blot Fordring om
Skolemaskine (Tiger-Moth).

fysisk Egnethed og gode Skolekund
skaber. I Løbet af Tjenestetiden
kan flyvere og Observatører avan
cere til Sergenter, eller - hvis de
har eller under Tjenesten erhverver
sig de for Optagelse paa Kornetsko
ler krævede almene Kundskaber -,
til Løjtnanter! En Mand, der er
velbegavet og energisk, skulde med
Formationsflyvning.
Lethed kunne drive det til Løjt
nant, selv om han begynder med almindelig Folkeskoleuddannelse.
Hvis Flyverne vil blive fast i Flyvertjenesten, maa de gaa gennem Offi
cersskolen og blive faste Officerer, men ogsaa denne Vej er aaben, selv
om man ingen Eksamen har; thi Officersklassens yngste Afdeling har
netop til Formaal at føre unge velbegavede Befalingsmænd frem til den
nødvendige Adgangseksamen til Officersklassens ældste Afdeling. Endnu
er mange Pladser i Flyvertroppernes Officerskorps ledige; det maa op
bygges sammen med Materiellet og Eskadrillerne.
De Anstrengelser, der fra Flyverkorpsets Side blev g jort for at faa opført
Kasernebygninger m. v. i Kastrup Lufthavn, kronedes som ovenfor omtalt
ikke med Held.
Efter Vedtagelsen af Hærloven af 1932 kom andre Planer, som tidligere
havde været drøftet, i Forgrunden; de gik ud paa at benytte Værløselejren

Flyveskolen ved Værløse.
Paa Fløjen "Den flyvende Skolestue", derefter O-Maskiner og S-Maskiner.
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Værløselejren, Luftfoto.

til Indkvartering af Hærens Flyvertropper og indrette en Flyveplads i Lej
rens Nærhed.
Efter nogle Forhandlinger og Undersøgelser erhvervedes Langdyssegaard ved
Bringe samt et tilstødende mindre Areal, og herpaa begyndte man at indrette
en Flyveplads. Formen paa denne er en ligesidet Trekant med en Side paa
ca. 1 km. Den ligesidede Trekant er nemlig den af de simple geometriske Figu
rer, der giver det største Landingsstræk i alle Retninger med mindste Areal.
Pladsen krævede nogen Planering, men denne er nu fuldført paa den
største Del af Arealet. Opfø
relsen af Hangarbygninger er
paabegyndt. Man har valgt
den Løsning at opføre saa
kaldte Eskadrillehangarer, idet
man opnaar de bedste For
hold, naar hver Eskadrillechef
har sit eget afgrænsede Om
raaq.e.
Eskadrillehangar Nr. 3 bliver
færdig i Sommeren 1936. Nr. 1
og 2, som er færdige, bliver
Interiør fra den første Hangar i Værløse.
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foreløbigt benyttet baade af Sjællandske Flyverafdeling og af Flyveskolen,
idet man endnu ikke har kunnet give hver Eskadrille sin Hangar.
Til Flyvertropperne som Helhed vil kræves yderligere 5 Hangarer af
samme eller meget lignende Type, altsaa ialt 7 Hangarer, nemlig 5 til de 5
Eskadriller, r til teknisk Tjeneste og r til Flyveskolen. Hertil kommer en
Hangar af særlig Type til Ballonparken, som ogsaa bør forlægges til Vær
løselejren.

Den første Hangar i Værløse.

Eleverne i Officersskolens Officersklasses ældste Afdeling gennemgaar aar
ligt et kortere Instruktionskursus ved Flyvertropperne. Det samme gælder
de fra Officersskolens Generalstabskursus afgaaende Officerer.
Flyvertropperne mangler som tidligere anført Bombeeskadriller med til
hørende Jagereskadriller. Dette er saa meget mere uheldigt, som disse En
heder netop under vore Forhold kunde faa en ganske særlig Betydning.
Intet andet Land er som Danmark delt i to omtrent lige store og vigtige
Dele af et Farvand, i hvilket Herredømmet ikke kan paaregnes opretholdt.
Hvis derfor den ene Landsdel bliver udsat for Angreb, tør vi maaske slet
ikke - selv om vi i Øjeblikket kan - overføre Tropper til den fra den anden
Landsdel, fordi Forbindelsen kan blive afbrudt og den blottede Landsdel
derefter udsat for Angreb. Kun Flyvertropper kan man altid, og tør man
altid og under alle Forhold anvende i den Landsdel, hvor der i det enkelte
Øjeblik er mest Brug for dem; thi dem kan man med Times Varsel flytte
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til den anden Landsdel, hvis der skulde blive Brug for dem der. De vil
altsaa kunne bruges som Hærens første og hurtigst bevægelige strategiske
Reserve.
Jeg vil her anholde den almindeligt udbredte Tro, at Bombemaskiner er
noget, der fortrinsvis bruges mod Storbyers Befolkninger - ingenlunde.
Hovedformaalet med dem er at "bekaste" de Maal paa og bag Slagmarken,
som Artilleriet ikke kan faa fat paa - med andre Ord, de skal forlænge
Artilleriilden.
Ingen i Hæren ønsker Krig - tværtimod; men skulde vort Land trods
alle Fredsønsker og trods alle Bestræbelser for at bevare Neutraliteten alli
gevel blive inddraget i en Krig, saa vil et veludviklet militært Flyvevæsen
være en af Hovedhjørnestenene i vort Forsvar og være af den allerstørste
Betydning for Forsvarets Udsigter til at bremse Luftangreb og skærme os
for Invasion, og hvad dermed følger.
Maatte Forstaaelsen af-et veludviklet militært Flyvevæsens Nødvendighed
indenfor Forsvarets Rammer brede sig, og maatte dette resultere i en Ud
vikling, som bevirkede, at vore svage Hærstyrker i de to Landsdele kunde
faa et kraftigt Bombeflyvevæsen til Støtte, og at der til Københavns Forsvar
mod Angreb fra Luften kunde blive opstillet en betydelig Jagerstyrke.
Med bedre Ønsker for det militære Flyvevæsens Fremtid kan jeg ikke
slutte denne Fremstilling.

OVERSIGT OVER LEDENDE PERSONEL:
I. PERIODE (2/, 1912-H/,o !()17)
Ledere af Flyveskolens Øvelser:
Premierløjtnant .J. B. Ussing fra 2/, 1912
til '/11 1916.
Premierløjtnant J. H. A. Hammelev fra
2
8
2/. 1917.
/11 1916 til
Premierløjtnant M. H. Kofoed�Jensen fra
23/0 1917 til 11/10 1917.
2. PERIODE (18/,o 1917-

31/,

Oberstløjtnant (fra 1/0 1934 Oberst) C.
C.J. Førslev fra 1 /1 1 1932.
Chef for Flyvertroppernes tekniske Tje
neste:
Kaptajn (fra 1/8 1935 Oberstløjtnant) T.
P.A. Ørum fra 1/u 1932.
Chef for Sjællandske Flyverafdeling:

1923).

Leder af Hærens Flyvertjeneste og Chef for
Hærens Flyveskole:
Kaptajn (fra 15/12 1917 Oberstløjtnant)].
P. Koch i hele Perioden.

Kaptajn (fra 1/6 1934 Oberstløjtnant) T.
Andersen fra 1/11 1932.
Chef for 1. Eskadrille:
Kaptajn H. L. V. Bjarkov fra

3. PERIODE ('/. 1923-

31

1/
11

1932.

/,0 1932).

Chefer for Flyverkorpset:
Oberstløjtnant (fra 16/10 1923 Oberst) J.
P. Koch fra '/. 1923 til 13/, 1928.
Kaptajn (fra 8/3 1930 Oberstløjtnant) H.
0. Hansen, Kommandør fra 14/1 1928
til ao/. 1931.
Oberstløjtnant C.C. J. Førslev fra 1/ 6
1931 til 31/10 1932.
Chefer for Flyveskolen:
Kaptajn M. H. Kofoed-Jensen fra 16/10
1923 til 1 6/. 1926. Stillingen derefter
ubesat indtil "/ 5 1926.
Kaptajn C. C. J. Førslev fra 12/ 5 1926 til
30/. 1931.
Kaptajn T. Andersen fra 1/ 5 1931 til 31/10
1932.

Chef for 2. Eskadrille:
Kaptajn H. R. M. Herschend fra 1/11
1932.
Chef for 3. Eskadri].Je:
Kaptajnløjtnant (fra 1/ 8 1935 Kaptajn)
E. C. S. Lærum fra 1/11 1932.
Chef for 5. Eskadrille:
Kaptajn C.C. Larsen fra

1/
8

1935.

Chefer for Flyveskolen:
Kaptajn T. Andersen fra 1 /u 1932 til 31/3
1933·
Kaptajn K. A. W. Braunstein fra'/ 4 1933.

Leder af Flyverkorpsets Værksteder:
Værkmester I L. P. A. Nielsen fra '/.
1924 til 31/10 1932.
4. PERIODE (fra 1/11 1932).
Generalinspektør og Chef for Hærens Fly
vertropper :

Chef for Ballonparken:
Kaptajnløjtnant (fra 1'/ 4 1935 Kaptajn)
T. A. Poulsen fra 1/u 1932.
Chef for Flyvertroppernes Værksteder:
Ingeniør A. E. Klem fra

1

/1 1

1932.
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FOR TEGNELSE
over

de ved Hærens Flyveskole fra 1912 til 1921 uddannede Militærflyvere.
Grad og Navn

I

I. Premierløjtnant J. B. Ussing .......
H. Grut ..........
2.
J. H. A. Hammelev
3.
4· Værkfører L. P. A. i\"ielsen ........
5. Premierløjtn. :rvr. H. Kofoed-Jensen .
C. Waage-Jensen ....
6.
7. Civil Ing. J. C. Caspersen ........
8. Kornet P. B. Pollner .............
9. Korporal H. A. Ehlers ............
C. J. T. Erlind ..........
IO.
I I. Løjtnant J. P. F. Ekmann .........
12. Sergent V. G. Hansen ............
13. Sekondløjtnant Aa. K. Gunde! .....
14. Oversergent P. V.Jørgensen ......
15. Premierløjtnant G. Friese .........
H. Stockfleth ......
16.
17. Løjtnant E. Sætter-Lassen .........
18. Sergent H. L. V. Bjarkov .........
19. Løjtnant J. Y. P. Foltmann . ......
20. Premierløjtnant P. W. E. Holfelt ...
2 I. Intendant W. L.J. K. Buh! .......
22. Kaptajn J. P. Koch ..............
23. Løjtnant A.M.Jørgensen .........
24. Sekondk,jtnant L. C. Larsen . . . . . .
25.
J. F. Engberg ......
26. Løjtnant H. H. A. Sørensen .......
27. Premierløjtnant K. F. Lund-Hansen
28. Korporal V. Eivil ................
29. Premierløjtn. F. F. E.Jacobsen ....
30. Løjtnant A.J. Rasmuss-en .........
31. Sergent af Res. H.J. Hansen .....
32. Underkorporal K. U. Hansen .....
33. Løjtnant P. F. Yde ...............
34.
A. Andersen ............
35. Premierløjtnant R. Zimsen ........
36. Løjtnant K. R. K. Højer ..........
37. Premierløjtnant C. C.J. Førslev ...
38. Løjtnant H. R.M. Herschend .....
39. Sergent af Res. R. Rasmussen ...
40. Korporal L. Sørensen ............
41. Sergent J. G.Johansen ...........
42. Sergent F. 0.Møller .............

.

Oprindelig
Afdeling
3. Artilleriafdeling
lngeniørregimentet
22. Bataillon
Hærens tekn.Korps
3. Artilleribatl.
17. Bataillon
2. Artilleribatl.
43. Bataillon
1. Ingeniørbat!.
2. Artilleribat!.
5. Artilleriafdeling
17. Bataillon
1. lngeniørbatl.
1. Kystartilleribatl.
5. Dragonregiment
3. Bataillon
17. Bataillon
31. Bataillon
9. Bataillon
5. Dragonregiment
Generalstaben
16. Bataillon
2. Artilleribatl.
2. lngeniørbatl.
1. Kystartilleribatl.
5. Dragonregiment
1. Artilleribatl.
14. Bataillon
2. Artilleriafdeling
43. Bataillon
22. Bataillon
4. Artilleriafdeling
4. Artilleriafdeling
24. Bataillon
3. Kystartilleribatl.
2. Artilleriafdeling
11. Bataillon
2. lngeniørbatl.
Hærens tekn.Korps
1. Artilleriafdeling
18. Bataillon

I

Mødt til Uddannelse

•;,

1912
1/, 1913
11;
1912
.
•; 7 1912
19 /
3 1914
19
/ 3 1914
16
/. 1914
1/
. 1915
2°1n 1915
'5/o 1915
'9/. 1915
2°1n 1915
20
/ G 1915
•o; 1915
.
10
/ l 2 1915
2
3/10 1915
18/10 1916
18/10 1916
18
/ 0 1916
1
'9/. 1916
18/ 0 1916
1
15/ l 1917
18/10 1916
18
/10 1916
18
/10 1916
18
/ 0 1916
1
18
/10 1916
21
1917
;
.
•o; 1916
.
•; 8 1917
''/ 1917
s
'I 8 1917
5/ 8 1917
s; s 1917
5/ 8 1917
2; 2 1918
¼ 1918
¼ 1918
¼ 1918
1/
, 1918
'/ 8 1917
22;,
1918

I

Certifikat
som Militærflyver
1913
1914
1914
1914
1914
1914
1915
1915
1916
1916
1916
1916
1916
1916
1917
1917
1917
1917
1917
1917
1917
1917
1917
1917
1917
1917
1917
1917
1917
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1919
1919

Grad og Navn

43. Korporal R. G. V. Erlind .........
44-· Løjtnant A. R.Arlyng ............
45· Premierløjtnant S.A.Andersen ....
46. Sergent C. C. Larsen .............
47. Premierløjtnant E. F. Falkmar .....
A. P. Botved ......
48.
Korporal
S.A. Steinbeck .........
49.
50. Sekondløjtnant H..J.J. Hansen ....
51. Oversergent H. T. S. Andersen ....
52. Korporal E.A. R. Wismann .......
53· Kornet J. Hansen ................
54· Kornet R.A. Mortensen ..........
55· Korporal H. Søgaard ............
56. Kornet J. E. N. Lindholm ........
57. Underkorporal A. D. Pedersen .....

I

Oprindelig
Afdeling

2. Ingeniørbatl.
3. Kystartilleribatl.
3. Kystartilleribatl.
2.Artilleriafdeling
23. Bataillon
17. Bataillon
4. Bataillon
2. Kystartilleribatl.
Hærens tekn. Korps
22. Bataillon
6. Bataillon
19. Bataillon
2. Kystartilleribatl.
4. Bataillon
2. Livgardebatl.

I

I

Certifikat
lvlødt til Ud- som Milidannelse 1 tærflyver
1918
1919
3/
l 1919
3/1 1919
3/ l 1919
'/1 1919
3/
,1 1919
''/, 1921
·'
/1 1921
•I/ l 1921
16/
2 1921
•1/ l 1921
'½ 1921
•I/ l 1921
•;, 1921
2; 2

"/
1

1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1921
1921
1921
1921 1
1921 ')
1921
1921
1921

FOR TEGNELSE
over

de ved Hærens Flyveskole fra r 922 til r 932 uddannede Militærflyvere.
(I Aarene

1922

til

Grad og Navn

1924

fandt ingen Uddannelse af Militærflyvere Sted).
Certifikat
Mødt til Ud- som MiliOprindelig
Afdeling
dannelse
tærflyver

58. Løjtnant K. Lybye ...............
59. Sergent af Res. H. P. S. Hansen ...
H. H. Eeg ........
60.
A. P.Jensen ......
61.
62. Korporal V. Rask ...............
63. Premierløjtnant Tage Andersen ...
T. P.A. Ørum ....
64.
65. Sergent af Res. H. I. M.Jensen ...
H. C.Jensen ......
66.
J. H. Hoffritz .....
67.
0. C. Lundholm68.
Petersen ........................
69. Sergent af Res. P. C. Abkjær .....
70. Kornet K.A. C. C. C. F. ClausonKaas ...........................
7 I. Korporal J. la Cour .............
72. Underkorporal P.A. Sylvester
Nielsen . ........................
73, Løjtnant N. P. S. Christoffersen ....
74. Officiant J.J. G. Tovdal ..........
75. Sekondløjtnant C. Viuff ..........
76. Sekondløjtnant P. S.A. Christensen

1) Trafikførerholdet.
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13..-\rtilleriafd.
1. Artilleriafdeling
3. Artilleriafdeling
7. Bataillon
1 1. Bataillon
3. Dragonregiment
1.Artilleriafdeling
Gardehusarregmt.
2. Bataillon
1.Artilleriafdeling
5.Artilleriafdeling
Kystartilleribati.

Gardehusarregm t.
Kystartilleribat!.

Gardehusarregmt.
1. Feltartillerireg.
1 1. Bataillon
8.Artilleriafdeling
5.Artilleriafdeling
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1925
1925
1925
1925
1926
1926
1926
1926
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1926
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1926
1927
81.
0/. 1927
s; 4 1927
•;. 1927
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1925
1925
1925
1925
1925
1926
1926
1926
1926
1926
1926
1926

1926
1926

1926
1927
1927
1927
1927
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Grad og Navn

Oprindelig
Afdeling

77. Sergent af Res. K. S.Johansen ... Kystartilleribatl.
P. H. Wi."1rtz ..... 29. Bataillon
78.
79. K._ornet H. P. M. Hansen ........ K ystartilleribatl.
80.
A. E.Johansen .......... 24" Bataillon
15. Bataillon
81. Menig H. V. Erikstrup-Larsen ... .
82. Premierløjtnant K.A. yV.l3rauns.tein
1. Artilleriafdeling
83. Løjtnant P.C. Meldgaard-Larsen .
1. Pio11erbatl.
84. Kornet C. W.J. Rass ............ Gardehusarregmt.
E. B. Meincke ........... Livgarden
85. 86. Korporal H. Pedersen ........... 26. Bataillon
87.
H.C. Iversen .......... Livgarden
88. Menig E. A. Damm ............. Livgarden
89.
G. Preisler .............. . 1 5. Bataillon
go. Sekondløjtn. V. L. Pedersen ..... 4. Artilleriafdeling
9 r.
N. Egebjerg ........ Gardehusarregmt.
92.
H. R. Hummelgaard . 7. Artilleriafdeling
93. Sergent af Res. J. H. Østen ...... 5. Artilleriafdeling
94·
K. !\. Larsen .... 1 1. Bataillon
95. Kornet A. S. Nielsen ............ 3. Bataillon
0. B. Suhr ........ ; ..... Livgarden
96. 97. Korporal J.J. Madsen ........... 10. Bataillon
98. Menig T.Juul-Nyholm .......... 1. Bataillon
gg. Premierløjtnant E.C. S. Lærum .. Kystartilleribat!.
100. Sekondløjtnant E.C. 0. Rydmann
5. Artilleriafdeling
K.Clausen ....... 16. Bataillon
101.
102. Sergent af Res. 0.C. E. Eriksen
1. Artilleriafdeling
103. Kornet E. K. Birkhede .......... 24. Bataillon
C. A. V. Petersen ........ 11. Bataillon
104. 105. Korporal J. Malmose ............ Livgarden
106. Menig V. Bjørn-Andersen ........ 1. Bataillon
107. Sekondløjtnant H. M. Wittrup .... Kys tarti lleriafd.
108. Sergent af Res. C. E. LyngholmNielsen ........................ Livgarden
109. Sergent af Res. H. Wolff ........ 7. Bataillon
110. Kornet M. L. Pedersen .......... 3. Bataillon
I I I. Korporal C. H. Sandqvist ........
1. Bataillon
I12.
C.Christensen ........ . Livgarden
I13. Menig A. H. Hansen ........... 2. Bataillon
I 14. Premierløjtnant J. Kjelstrup ...... 2. Artilleriafdeling
115. Sekondløjtnant A.C.C. Petersen
Gardehusarregmt.
116.
A. F. Mikkelsen ... K ystartilleriafd.
I 17.
B. Fischer-Møller
1. Artilleriafdeling
I18. Sergent af Res. R. Andersen ..... Gardehusarregmt.
I19. Kornet H.J. Lund .............. Livgarden
120.
P. Jensen .............. . 2. Artilleriafdeling
12 I.
T'. Mørck ............... Gardehusarregmt.
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Mødt til Ud- Certifikat
som Mili
dannelse
tærflyver
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. 1928
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1929
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'/, 1930
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'/, 1930
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'/, 1930
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1931

'/,, 1930

1930

1930
1930

1930

1931

•;,, 1931

1931

1931

1931

•j, 1931

1931

•1. 1931
S/,1

•j,

1931

1931
1931

•;. 1931

1931

'1/. 1932

1932

1/.

I 932

'1/. 1932

"/., 1932
1/_,

1932

1/.

I 932

1932

1932
1932

1932

1/,, 1932

1932

'/,, 1932

1932

1932

FOR TEGNELSE
over

de ved Hærens Flyveskole uddannede Militærflyvere efter at Hærloven af
r932 er traadt i Kraft.
Grad og Navn
122. Premierløjtnant K. R. Granholm
H.J. Pagh .......
123.
P. B. Olsen ......
124.
125. Løjtnant C. 0. P. Schnack .......
126. Sergent P. Svensson .............
K. E. Simonsen .........
127. - 0. S. V. Bernskov .......
128.
129. Kornet M. F. Fensbo ............
P. H. A. Perch ..........
130. I3 I. V. S.Jensen .............
H. Kirkegaard ..........
132. - N. K. Pedersen ..........
133·
134· Korporal H.C. Olsen ...........
135· Menig G. Bouet ................
136. - T. L. Philipsen ...........
- N. V.Jepsen ..... , .......
1 37138. Premierløjtnant E.C. T.Jensen ...
H. Leschly ......
1 39·
140.
P. K. A. Sæbye ...
141. Sekondløjtnant L. M. S.Jacobsen .•
142. Sergent S. P.Jørgensen ..........
143·
S. Sørensen ...... , ......
W. E. R. Dørig ...... , ...
144·
- A. Pedersen .............
145·
146. Kornet E. F. L. Simonsen ..... , ..
- N. W. Buchave ..........
147·
A. L. Smith .............
148. - S. Døssing ..............
149·
H.C.J. Andersen ........
150. I51. E. Bro ..................
152. Korporal J. Rasmussen ..........
153·
0. R. Thomasen .......
154·
J. A. V.Jensen ........
155·
E. 0. Pedersen ........
156.
K.Jensen .............
157·
A. Svensson ...........
158. Underkorporal A. Terndrup .....
159· Menig A. S. Bendtsen ...........
160. - V. E. Prins ..............
161. - P. N. Brandt-Møller_ ......
Dansk Flyvnings#Historie. rr

Oprindelig
Afdeling

2. Pionerbatl.
11. Bataillon
Gardehusarregmt.
Gardehusarregmt.
3. Bataillon
Telegraf bat!.
Kystdefensionen
Jydske Dragonreg.
Telegrafbatl.
6. Artilleriafdeling
5. Artilleriafdeling
Jydske Dragonreg.
7. Bataillon
Livgarden
Livgarden
9. Bataillon
19. Bataillon
Gardehusarregmt.
19. Bataillon
Jydske Dragonreg.
8. Artilleriafdeling
18. Bataillon
7. Bataillon
1 1 . Bataillon
1o. Artilleriafd.
12. Bataillon
Gardehusarregmt.
Livgarden
Livgarden
1. Artilleriafdeling
Jydske Dragonreg.
Livgarden
Telegrafbati.
Sjæl!. Flyverafd.
Sjæl!. Flyverafd.
7. Artilleriafdeling
IO. Bataillon
Jydske Dragonreg.
6. Artilleriafdeling
8. Bataillon
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1934
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1934
1934
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Certifikat
som Militærflyver
1 933
1933
1933
1933
1933
1 933
1933
1933
1 933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
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1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1 934·
1 934
1934
1 934
1934
1934
1934
1934
1 934
1934
1934
1934
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FORTEGNELSE
over

de af Hærens Flyvere og Observatører, der i Aarene indtil I 934 er døde paa
Grund af Flyvertjenestens Udførelse.
I.

Premierløjtnant J. H. A. Hammelev den
H. Stockfleth ...... J. P. F. Ekmann ......... -

2.
3. Løjtnant

4· Premierløjtnant G. Friese ......... F. F. E.Jacobsen .. 5·

22
;

fi

l/
10

27

/5

l ;/
19

/

10
3

1917 ved Ermelunden.
1917 ved Viborg
1918 paa Flyvepladsen ved Kløvermarksvej.

1918 ved Ørholm.
1919 paa Flyvepladsen ved Kløvermarksvej.

6. Sergent J. G. Johansen . . . . . . . . . . . - 2,/u 1919 i Frankrig.
7. Løjtnant H.J.J. Hansen .......... - 28/a 1924 ved Holbæk.
8. Korporal V. Rask . . . . . . . . . . . . . . . - 16/ 4 1926 ved Lundtofte Flyveplads.
16/. 1926
g. Kaptajn M. H. Kofoed-Jensen ..... 12
/1
1928 i Stadsgraven ved Amagerbrog.
IO. Sergent H. C.Jensen .............
I I.
0. C. Lundholm-Petersen .. - 12/l 1928 12. Løjtnant N. P. S. Christoffersen .... - 13/a 1930 - Store Bælt (ved Avnø).
P. S. A. Christensen ...... - 13/ 3 1930 13.
14. Sekondløjtnant C. A. V. Petersen . . - 23/ 7 1931 ved Tønder.
15. Premierløjtnant K. R. Granholm ... - 7 / 8 1934 ved Bjørumgaard.
16. Sergent J. K. H. Nielsen .......... - 'IB 1934

VII
FREMST ILLING AF LUFTFARTØJSMATERIEL
UNDER HÆREN
C. Førslev

Den første Flyvemaskine, Hæren ejede, var af dansk Konstruktion og
bygget hos Burmeister & Wain; det var det saakaldte B. & S.-Monoplan.
De følgende Maskiner blev anskaffede fra Udlandet.
Først i 1915 paabegyndes Bygning af Flyvemaskiner ved Hæren, idet
Flyveskolen tager fat paa at bygge et Stel til den Renault-Motor, som
havde siddet i det Maurice Farman-Biplan, hvormed Ulrik Bi·rch var for
ulykket. Denne Motor havde Hæren faaet overladt af Marinen.
Den omhandlede Flyvemaskine blev bygget af Flyveskolens Personel efter
Planer og Anvisninger af Premierløjtnant Ussing og med Bistand af Tøj
husværkstedet.
Der blev ikke udfærdiget egentlige Arbejdstegninger af Maskinen, og
man maa vistnok nærmest betegne den som et Stykke Husflidsarbejde.
Maskinen, der blev færdig til Flyvning i September 19 1 6, fik Navnet
D. K. I (D. K. = Dansk Konstruktion). Den havarerede ved en af de før
ste Flyvninger og blev ikke genopbygget, da man ikke mente, at den havde
tilstrækkeligt gode Flyveegenskaber, hvilket navnlig laa i, at den var blevet
noget tungere end den Maskine, Motoren oprindelig havde siddet i, og
som ikke selv havde noget større Motoroverskud.
Eksperimentet_ fristede altsaa ikke til Fortsættelse, og man besluttede saa
at holde sig til kendte Ting og bygge et Flyvemaskinestel til Motoren af
samme Slags som det, den oprindeligt havde siddet i, nemlig et Maurice
Farman-Stel. Dette sattes i Arbejde i Oktober 1916 og fremstilledes ved
Tøjhusværkstedet, ikke ved Flyveskolen.
I April 1915 var det nemlig blevet bestemt af Krigsministeriet, at Hærens
tekniske Korps skulde varetage den med Tilvejebringelse og Vedligehol
delse af Hærens Flyvemateriel forbundne tekniske Tjeneste. Ministeriet be
stemte derhos, at Premierløjtnant Ussing ved Siden af sin øvrige Tjeneste
II*

skulde være til Raadighed for Hærens tekniske Korps ved Behandlingen af
tekniske Spørgsmaal vedrørende Hærens Flyvemateriel. Ordningen traadte
dog paa Grund af forskellige Forhold først i Kraft fra I. April 1916.
Man betræder dog snart igen Eksperimentets Vej, idet der til en 50 HK.
Gnome-Motor, som havde siddet i et Bleriot-Monoplan, blev bygget en Ma
skine, D. K. II, efter Planer og Anvisninger af Premierløjtnant Ussing. Den
blev bedre end D. K. I, men dog heller ikke helt vellykket.
Der tages derpaa atter fat paa Bygningen af Maurice Farman-Maskiner,
af hvilke der fremstilles yderligere 3.
Fremstillingen foregik dels ved det egentlige Tøjhusværksted og dels ved
den Filial af Tøjhusværkstedet, som var oprettet paa Flyvepladsen, og som
paa Grund af, at den laa paa Flyvepladsen, trak mere og mere af Flyve
maskinearbejdet til sig. Det var en Selvfølge, at man ikke demonterede
Flyvemaskiner, der skulde repareres, for at transportere dem ad Vej og
Gade til selve Tøjhusværkstedet; man kørte simpelthen Maskinerne fra
Flyvepladser-1 ind paa Værkstedet. Da større Reparationer og Fremstilling
imidlertid ligger ganske nær op ad hinanden, saaledes at der bl. a. benyttes
ganske det samme Kontrolværktøj i de to Tilfælde for at sikre, at alle Dele
er paa rigtig Plads, saa faldt det ganske naturligt, at ogsaa Fremstillings
virksomheden i stedse stigende Grad udførtes ved Værkstedet paa Flyve
pladsen.
For Værkstedets Omfang var der iøvrigt af Krigsministeriet i 1916 givet
den Bestemmelse, at der ikke paa Flyvepladsen skulde etableres noget større
Værkstedsanlæg, men kun Foranstaltninger til Samlings- og Reparations
arbejder.
Den her omtalte Filial af Tøjhusværkstedet lededes, hvad den daglige
Drift angik, af Værkmester P. Nielsen.
I Foraaret 1916 var der blevet afsluttet Overenskomst med det engelske
Firma Vickers om Levering af Tegninger til og Licens paa Bygning af en
af Firmaets Flyvemaskinetyper. Licensbetalingen var 240 ;f'. pr. Stel. Fra
April 1917 bliver disse Stel færdige og forlader Værkstederne udrustede
med en roo HK. roterende engelsk Motor, den saakaldte Monosoupape-.
Motor.
Fremstillingen havde været forbundet med mange Vanskeligheder, idet
Tegningerne ikke var helt i Orden, - hvilket bl. a. skyldtes, at de ikke
alle svarede til den samme "Udgave" af Typen, - og idet Fremskaffelsen
af de nødvendige Materialer stødte paa store Vanskeligheder og medførte
store Forsinkelser.

Da Flyvemaskinerne, af hvilke der blev bygget r 2, var færdige, viste de
sig at være særdeles velflyvende, men Motorerne var ikke gode, og denne
Omstændighed bevirkede, at det store og gode Arbejde, som Tøjhusværk
stedet havde leveret, ikke blev den Styrkelse af det danske Militærflyvevæsen,
som man havde haabet. Paa Grund af Motorernes manglende Driftssikker
hed tilbragte Maskinerne en stor Del af deres Tilværelse paa Værkstedet,
og kom de endelig i Luften, maatte Flyveren være glad, hvis ikke Turen
endte med en Nødlanding. Gik Motoren endelig en Gang godt, var det
en Fornøjelse at flyve Maskinen. Til Slut blev Flyvning med disse Maskiner
forbudt af Krigsministeriet efter Indstilling fra den i Afsnittet angaaende
Flyvertroppernes Historie omtalte Undersøgelseskommission.
Maskinerne af Typen Maurice Farman, de saakaldte "Mauricer", der
anvendtes ved den første Uddannelse af Eleverne, var udrustede med den
driftssikre 70 HK. Renault-Motor. De brugtes meget, og man forsøgte da
at kopiere deres Motor for at kunne forøge Antallet af Maskinerne; af
Stellene havde man som ovenfor omtalt allerede fremstillet flere efter Op
maaling.
Dette Arbejde stødte paa mange, store Vanskeligheder med Hensyn til
• Fremskaffelsen af de rigtige Materialer, og Motorerne, af hvilke der blev
fremstillet 3, kom aldrig til at gøre den Nytte, man havde ventet, fordi
deres Driftssikkerhed var utilstrækkelig paa Grund af visse af de anvendte
Materialers __:, navnlig Ventilstaalets - ringe Kvalitet.
Sidst paa Aaret rgr6 købtes i Tyskland 9 Stk. r40 HK. Argus-Motorer,
hvis Levering dog trak i Langdrag, saaledes at de sidste først blev leverede
i rgr8. Motoren var ikke god, men der var ingen bedre at faa.
Forholdet mellem Premierløjtnant Ussing og Hærens tekniske Korps,
for hvilket han jo, som foran bemærket, var til Raadighed ved Siden af sin
Tjeneste som daglig Leder af Flyveskolen, havde aldrig været helt godt og
blev stadigt værre, indtil det kommer til en Krise, da Prerriierløjtnanten i
Sommeren rgr6 træder i Forbindelse med Aktieselskabet Nielsen & Winther,
der. havde optaget Fabrikation af Flyvemateriel, og hos hvilket der var be
stilt 6 Jagere.
Konflikten førte til, at Premierløjtnanten gik udenfor Nummer og an
sattes hos Aktieselskabet Nielsen & Winther som Direktør for' dettes Aero
planafdeling.
Denne Konflikt, som virkede stærkt hæmmende paa Virksomheden med
Fremstilling af Flyvemateriel ved Hæren, var i høj Grad tragisk. Premier
løjtnant Ussing kæmpede for, at Flyveskolen selv skulde forvalte Flyver65

materiellet, altsaa anskaffe eller fremstille samt vedligeholde alt Materiel
af denne Art, medens Hærens tekniske Korps mente, at Flyvemateriellet
burde sortere under Korpset ligesom Størstedelen af Hærens øvrige Materiel.
Ser man nu paa Striden med den Uhildethed, som Afstanden i Tid giver,
maa man komme til det Resultat, at Premierløjtnant Ussing kæmpede for
noget, der var rigtigt som Endemaal, men som det havde været urigtigt at
gennemføre paa daværende Tidspunkt. Naar alt kommer til alt, var sikkert
den Fremgangsmaade, som faktisk blev fulgt, den rigtige; den bestod, som
man vil se af det følgende, i, at Hærens flyvetekniske Virksomhed udvikledes
som Led af en bestaaende og grundfæstet teknisk Organisation -- Hærens
tekniske Korps - fra hvilken den derpaa udskiltes, da den var blevet i
Stand til at staa paa egne Ben.
Da Premierløjtnant Ussing havde forladt Hæren, indledte Hærens tek
niske Korps et Samarbejde med Orlogsværftet for at drage Nytte af den
konstruktive Erfaring, som var samlet ved dette.
Orlogsværftet stillede beredvilligt to udmærkede Ingeniører, nemlig da
værende Værftsingeniør H. P. Christensen (nu Direktør for Helsingør Skibs
værft) og Underkonstruktør N. K. Nielsen (nu Direktør for Orlogsværftet)
til Raadighed for Hærens tekniske Korps ved Beregning og Konstruktion
af Flyvemaskiner. Underkonstruktør Nielsen skulde udføre Beregningerne
af Vægt, Stabilitet, Styrk� og Modstand, og Værftsingeniøren skulde føre
Overtilsynet med den ydede Bistand.
Det første Arbejde kom til at bestaa i at komplettere og "harmonisere"
de foran omtalte Vickers-Tegninger, og derefter blev der taget fat paa Kon
struktionen af en Rekognosceringsmaskine, der skulde udnytte de foran
omtalte i Tyskland indkøbte Argus-Motorer.
Maskinerne blev konstruerede, og der blev bygget g ialt ved et Samar
bejde mellem Hærens tekniske Korps og Orlogsværftet.
Maskinerne var haandværksmæssigt set smukt udførte, men de faldt lidt
tungere ud end paaregnet, og Motorerne gav ikke fuldt saa stor en Heste
kraft, som man havde ventet. De viste sig ogsaa at være haletunge. Den
sidstnævnte Fejl kunde dog forholdsvis let have været rettet, og der er al
Grund til at tro, at Maskinerne vilde være blevet ganske velflyvende med
en noget reduceret Nyttelast, dersom man havde g jort dem helt færdige;
men paa det Tidspunkt, da de første Maskiner af Typen var under Indflyv
ning, var det paa Grund af Verdenskrigens Ophør blevet muligt at faa
billige og gode Flyvemaskinestel i Udlandet, og derfor blev der, da Forbudet
mod Flyvning med Maskiner udrustede med Thulin-, Gnome-Monosoupape166

og Argus-Motorer blev udstedt, ikke installeret en anden og bedre Motor f. Eks. en 160 HK. Mercedes-Motor-i disse Maskiner, hvilket ellers nok kunde
have ladet sig gøre, idet gode Motorer nu var til at købe til en billig Pris.
Det er harmeligt at tænke paa, at den store Sum af Arbejde og faglig
Dygtighed, der var nedlagt i Fremstillingen af Vickers-Maskinerne og H
Maskinerne, skulde forspildes paa Grund af de slette Motorer, der var ind
sat i disse Maskiner, fordi gode Motorer ikke var til at faa i Krigens Tid.
Der kommer nu en temmelig død Tid, i hvilken Værkstederne væsentligst
er beskæftigede med Reparationsarbejder; dog bygges der i Aarene 192022 efter Opmaaling 2 L. V. G.-Skolemaskiner.
Den 1. Februar gik Tøjhusværkstedets Filial paa Flyvepladsen ved Klø
vermarksvej over til det ved Hærloven af 1922 oprettede Flyverkorps under
Navn af "Flyverkorpsets Værksteder".
Værkmester P. Nielsen beholdt Ledelsen af Værkstederne efter disses
Overgang til Flyverkorpset.
I 1925 begynder man paa nogle Overgangsmaskiner, som i Type mindede
meget om Fokker C I, af hvilken man havde 2 Eksemplarer; man havde
dog lagt Benzintanken op i Overplanet, medens den i Fokker C I er i Under
stellet, og man havde desuden foretaget andre mindre Ændringer. Der
blev bygget 3 Maskiner af denne Type, og da der var Behov for et større
Antal Overgangsmaskiner, blev der, efter at der var indført nye Ændringer,
hvorved Typen konstruktionsmæssigt bragtes mere i Overens8temmelse med
Fokker CV, fremstillet 15 Maskiner af denne ændrede Type. Den blev ud
rustet med en 220 HK. B. M. W.-Motor og havde gode Flyveydelser, lige
som den maa karakteriseres som velflyvende, uden at den dog i denne Hen
seende kommer paa Højde med Typen Fokker C I, som den var udviklet af.
Denne Serie Maskiner var haandværksmæssigt set meget smukt udført;
nogen egentlig dansk Konstruktion var de jo ikke, men Værkstedernes Leder,
Værkmester P. Nielsen, havde dog udarbejdet mange praktiske Enkeltheder
• ved dem, og Understellet, som var forsynet med Oliebremse, hvilket for
den daværende Periode var noget temmelig nyt, var en helt original, smuk
og praktisk Konstruktion af Tegnestuens Leder, Konstruktør 0. Bay-Jensen.
Propellerne samt Træarbejdet i Bæreplanerne blev fremstillet ved Tøjhus
værkstederne, ogsaa efter at Flyverkorpsets Værksteder var blevet udskilte
fra Tøjhusværkstederne. Dette Arbejde var af en meget høj Standard, og
et fra Tøjhusets Snedkerværksted udgaaet, ubeklædt Bæreplan af Fokker
Typen var et Pragtstykke, som var sikker paa at vække Fagfolks Beundring,
naar det fremvistes paa en eller anden Luftfartsudstilling.

I Aarene r926-28 færdigbyggedes
den omtalte Serie paa 15 O-Maski
ner, som de kaldtes, og derefter tog
man fat paa Bygningen af 6 Ma
skiner af Typen Fokker CV, paa
hvilken man havde købt Licens, og
af hvilken Flyverkorpset allerede
ej ede r 2 Eksemplarer. Disse Maskiner
færdigbyggedes i Aarene 1929-30.
Tegnestuen for Flyvertroppernes Værksteder.
Flyverkorpset ejede et forholdsvis
stort Antal af de meget driftssikre r6o HK. Mercedes-Motorer. Disse Motorer var for svage til Anvendelse i den tosædede O-Maskine, men ved en
ringe Ændring blev der af denne Type med Udnyttelsen af de 160 HK.
Motorer for Øje udviklet en eensædet Type, som i Aarene 1932-33 blev
fremstillet i 8 Eksemplarer, og som anvendes som Øvelsesmaskine for
Flyvereleverne, efter at de er omskolede paa to-sædede O-Maskiner.
Den sidste Del af Fremstillingen af disse Maskiner falder i en ny Pe
riode af Værkstedernes Tilværelse.
I 1932 var der vedtaget en ny Hærlov, ifølge hvilken Flyvertropperne
oprettedes. Værkstederne fik som Følge heraf Navneforandring og kom til
at hedde "Flyvertroppernes Værksteder". Desuden fik de en noget ændret
Organisation, saaledes at de bl. a. selv overtog deres Lønningsregnskab og
Driftsbogholderi. Ingeniør A. E. Klem, der havde faaet sin Uddannelse
ved Marinen og været ansat ved Orlogsværftets Flyvemaskineværksted,
blev ansat som Leder af Værkstederne.

Montage- og Reparationsværkstedet.

168

Sadelmager- og Malerværksted.

Det forøgede Budget, som var en Følge af Hærloven af 1932, satte snart
sine Spor i Værkstederne i Form af øget Virksomhed. Arbejderantallet steg,
og nye Lokaler inddroges.
Fokker CV, der havde vist sig at være en udmærket Type, men som nu
i sin oprindelige Form ikke længer var helt moderne, var af Fokkerfabrikken
blevet moderniseret ved Indbygning af stærkere Motor, Forstærkning af
Krop og Planer og Indførelse af et nyt og bedre Understel med Hjulbremser,
Forbedringer, der ikke alene gav Maskinen stærkt forøgede Flyveydelser,
men ogsaa g jorde den mere feltduelig, idet Afløbet blev kortere, hvorved
mindre Flyvepladser kunde benyttes. Denne Maskintype var lige antaget
af det svejtsiske Flyvevæsen, og den blev nu ogsaa antaget som Udrustning
for Flyvertroppernes to nye Rekognosceringseskadriller, 3. og 5. Eskadrille.
Der blev købt Licens paa Typen, og et Prøveeksemplar blev bestilt paa
Fokkerfabrikken. 2. Eskadrilles
Maskiner, som jo var af den
ældre CV-Type, skulde af Hen
syn til ny Radio-, Foto- og
Vaabeninstallation have en
grundig indre Omdannelse, og
man benyttede da Lejligheden
til samtidigt at give dem det
samme Understel som de nye
CV-Maskiner og derved for
øge deres Feltduelighed.
Alle disse Arbejder forelaa
Motor- og Maskinværkstedet.
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for Værkstederne ved Overgangen til den nye Ordning, og i Løbet af
Aarene r933-35 fremstilledes 23 nye Fokker CV-Maskiner, og r5 gamle
moderniseredes.
Imidlertid skulde jo ogsaa Jagereskadrillerne, r. og 4. Eskadrille, udru
stes. r. Eskadrille havde kun de faa forhaandenværende Bristol-Bulldog
Jagere, hvormed den foretog Uddannelse af Jagerflyvere, og 4. Eskadrille
var endnu ikke oprettet.
I I 934 købtes Licens paa den engelske Gloster Gauntlet-Jager, af hvilken

Aflevering af en Eskadrille R-Maskiner fra Flyvertroppernes Værksteder.

der tillige bestiltes et Prøveeksemplar. Typen var lige antaget af det engelske
Flyvevæsen. Med Fremstillingen af disse Jagere, af hvilke der skal frem
stilles r 7 Eksemplarer til r. Eskadrille, er Værkstederne for Øjeblikket be
skæftigede.
Af omstaaende Diagram vil det fremgaa, hvorledes Arbejderantallet har
svinget gennem Tiderne. Det skal tilføjes, at man nu, da der raades over et
nogenlunde fast Budget, søger at holde Arbejderstyrken konstant, saaledes
at Arbejderne saa vidt muligt knyttes fast til Virksomheden. Man undgaar
derved til visse Tider at maatte afskedige Arbejdere, som er kendt med det
specielle Arbejde, for til andre Tider at maatte antage Arbejdere, som ikke
er kendt med dette, og som først maa oplæres.
Man tør vel ogsaa paaregne, at Arbejdere, der paa denne Maade knyttes
fast til en Virksomhed, faar større Interesse for deres Gerning, end hvis de
føler sig som værende "løs Arbejdskraft".
Det er da ogsaa lykkedes at samle et stort Antal Elitearbejdere ved Virk-

somheden, og haandværksmæssigt set har dennes Produkter altid været af
første Klasse.
Som ovenfor nævnt blev Værkstederne reorganiserede efter Indførelsen
af Hærloven af 1932. Der skal da her gøres nærmere Rede for deres nuvæ
rende Organisation.
De danner en selvstændig Afdeling, som direkte er underlagt Chefen for
Flyvertropperne, og de er saaledes i denne Henseende ligestillede med den
tekniske Tjeneste, Flyverafdelingerne, Flyveskolen og Ballonparken.
Alt Personale ved Værkstederne er civilt; det bestaar foruden af Chefen,
som er Ingeniør, af Værkstedsfunktionærer, Kontorpersonale og Arbejdere.
Værkstederne deles i følgende Underafdelinger:
Driftskontor og Indkøbskontor,
Lønningskontor og Driftsbogholderi,
Materiale- og Reservedelslager,
Værkstedskontrol,
Motor- og Maskinværksted,
Kleinsmedie og
Snedker-, Sadelmager- og Malerværksted.
De forskellige Værkstedsafdelingers Virksomhed vil i Hovedsagen frem
gaa af Navnet. Værkstederne har nu efter Nyordningen en i alle Hen
seender fuldt moderne Organisation. Der arbejdes efter de nyeste Metoder,
og der lægges den største Vægt paa i enhver Henseende at tilfredsstille de
strengeste Krav til Sikkerheden.
Det er en uhyre Fordel at have Værkstederne liggende ved en Flyveplads.
Naar de ligger paa den Flyveplads, hvor Flyverenhederne lever og virker,
kan man lige køre en Flyvemaskine, der skal repareres, fra Flyvepladsen ind
paa Værkstedet. Kan man ikke faa saa ideelle Forhold, maa man være glad,
hvis Værkstederne overhovedet ligger paa en Flyveplads, thi saa kan man
dog komme flyvende til dem med en Del af de Maskiner, de skal behandle.
Det lyder maaske mærkeligt, at man skal kunne flyve med "reparable"
Maskiner, men det er et Faktum, at af alle de Maskiner, der skal paa
Værksted i Tidens Løb, er det kun en ringe Brøkdel, nemlig de egent
lige Havarister, der ikke kan flyves til Værkstedet, naar dette ligger paa
en Flyveplads.
Flyvertroppernes Værksteder har derfor en relativt heldig Beliggenhed
paa Flyvepladsen ved Kløvermarksvej, • men forhaabentlig vil de inden
længe blive flyttet til Flyvepladsen ved Værløse, hvor de vil komme til at

ligge endnu langt gunstigere, fordi Flyvertropperne vil komme til at leve
og virke paa denne Plads i den overskuelige Fremtid. Naar Eskadrillerne
og Værkstederne ligger paa samme Flyveplads, er der skabt de bedst mu
lige Betingelser for en økonomisk Vedligeholdelsestjeneste.
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Diagram for Beskæftigelsesgrad ved Flyvertroppernes Værksteder.

VIII
LUFTMARINEN rgr r-1936
Asger Grandjean

Man kan ikke give en Skildring af Luftmarinens Historie uden at tage
Udgangspunkt i Det kgl. aeronautiske Selskab, soi:n andetsteds i denne
Bog har faaet sin Beretning, thi blandt dets Stiftere og de Mænd, som fra
1909 førte det frem, fandtes et meget stort Antal af Flaadens Officerer.
De netop da indførte Undervandsbaade havde talt til Fantasien og paa
en højst forfriskende Maade moderniseret Synsmaader og Meninger inden
for Flaaden. Det er utvivlsomt rigtigt, hvad jeg har fundet i en officiel Skri
velse fra den gamle Tid, at Marineministeriet var den første Autoritet her
hjemme, der for Alvor tog Flyvesagen i sin Haand, og at Marinens Inter
esse for denne Sag havde vakt Sympati i hele Landet. I Juli 1909 gav Ma
rineministeriet i Forbindelse med Krigsministeriet Det danske aeronautiske
Selskab, som var stiftet i Januar, Tilsagn om paa Finanslov 1910-11 at
søge bevilget 2.000 Kr. til Fremme af Selskabets Formaal paa Betingelse
af, at 5 Befalingsmænd af hvert Værn fik Ret til at deltage i Selskabets
Øvelser, som foreløbig kun var med Balloner. Men i August 1910 anmoder
Marineministeriet Selskabet om at undersøge, hvorledes Flyveruddannelse
af Flaadens Personel kan ske, og efter et tilfredsstillende Svar og efter at
den kommanderende Admiral den 24. November til Marineministeriet
havde indsendt "Udkast til Bestemmelser for Uddannelse af Befalingsmænd
af Flaaden til Aeroplanførere", beordrede Ministeriet den 14. December
1911 Premierløjtnant Ullidtz til tilsynsførende med Uddannelsen og Premier
løjtnanterne Laub og Christiansen samt Underbaadsmand J. G. V. Søren
sen tq: Elever paa det saakaldte B. & S.-Monoplan med nuværende Værk
�ester Peter Nielsen som Lærer. Uddannelsen blev underlagt Chefen for
den flydende Defension.
Den nuværende Flyveskole ved Søværnet, som fra Kadethuset indenfor
Quinti Bastions aarhundredgamle Volde hvert Aar før Jul sender et Hold
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af gennemtrænede, unge Flyver
løjtnanter ud til Lufttjenesten un
der Marinen, kan med Rette be
tragte den r 4. December rgr r som
sin Oprindelsesdato. Det var selv
følgeligt, at Marinens Flyvevæsen
maatte skabes gennem Etablering
af en Skole, hvorfra Flyvere kunde
tilvejebringes, thi man byggede
jo saa godt som paa bar Bund. Vi
skal senere se, hvor hurtigt man
kunde frig�re sig for den i Begyn
H. M. Kongen inspicerer "Ørnen".
delsen
saa naturlige, ensidige Sko
Prins Axel forklarer.
lebetragtning af hele Sagen.
Daværende Premierløjtnant H.C. Ullidtz, som var en af Stifterne af Det
kgl. danske aeronautiske Selskab, og som gennem et beundringsværdigt
energisk Propagandaarbejde for Flyvningen i dennes første Periode g jorde
en stor Indsats, fik paa fornævnte Dato Marineministeriets Tilladelse til
at uddanne sig hos Robert Svendsen med hans Henri Farman Maskine,
og efter hans sidste Certifikat-Flyvning i Marts rgr 2 blev Maskinen købt
af Generalkonsul Ludvigsen og under Navnet "Glenten" skænket til Marine
ministeriet, som den 25. Marts lod den tage i Regnskab ved Orlogsværftets
Baadeværft. Flaaden havde nu et Flyvevæsen!
Det er forbavsende at se den Offervilje og den
levende Interesse, som blev vist af Privatpersoner
til Gavn for Marineflyvningens Fremme i denne
første Periode, da næsten alle Anskaffelser tilveje
bringes af private Midler. I Juni rgr2 udsendtes
et Opraab fra en Kreds, af hvis r2 Underskri
vere g· var Søofficerer. Af disse var nuværende
Viceadmiral Rechnitzer Kasserer for de frivillige
Bidrag, som efterlystes til Brug for Indkøb af
Vandflyvemaskiner. Resultatet aflndsamlingen
var ca. 43.000 Kr., hvoraf 7.000 Kr. kom fra
De danske Kvinders Forsvarsforening. For disse
Penge blev der i Paris bestilt 2 Flyvebaade af
Fra venstre til højre
Donnet-Leveque Typen, som under Navnene Viceadmiral Kofoed-Hansen, Ulrik
,,Maagen" og "Ternen" modtoges i April rgr3.
Bi;ch, Premierløjtnant Ullidtz.
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Foruden hvad der fremkom ved denne Indsamling, modtoges ogsaa Han
gar og Motorbaad og andet Hjælpemateriel fra Privatpersoner.
I 1912 afsluttede Premierløjtnant Christiansen, der i 1916 druknede som
Chef for Undervandsbaaden "Dykkeren", sin Certifikatflyvning, medens
andre Elever paa Grund af Udkommando med Flaadens Skibe ikke fik
afsluttet Uddannelsen, der iøvrigt den 10. Oktober 1912 var bleven hen
lagt under Chefen for Flaadens Stab. Det kan ikke undre, at denne første
Fase af Flyveundervisningen fik et uregelmæssigt Forløb og i høj Grad bar
Præg af den begrænsede Erfaring og Viden paa det omhandlede Omraade.
I Følge Sagens Natur kunde det
ikke være anderledes, naar man
saa at sige skulde begynde helt
paa bar Bund, men i 1913 sker
der dog en væsentlig Ændring
henimod bedre Betingelser, idet
Ulrik Birch ved en Bemyndigelse
paa Tillægsbevillingsloven 191213 fra 1. Februar fik en fast An-.
sættelse i Flaaden som Marinefly
ver og Instruktør, og idet hans
Donnet-Leveque Flyvebaad "Ternen".
gode Maurice-Farman Apparat
med 70 HK. Renault-Motor under Navnet "Ørnen" senere overgik i Marinens
Eje. I Løbet af Februar 1913 bestod Premierløjtnanterne Laub, Prins Axel
og Hoeck Prøverne for internationalt Certifikat, og der blev udarbejdet For
slag til Kravene for et særligt Marineflyvercertifikat. Den 5. April 1913 be
ordredes Premierløjtnant Ullidtz til Tjeneste som Leder af Marinens Flyve
væsen, og der blev fastsat "Midlertidige Bestemmelser for Marinens Flyve
væsen" og "Midlertidige Bestemmelser for Marinens Flyveskoler". Denne
Sommer - 1913 - var særdeles gunstig for Marineflyvningen, der dispone
rede over 2 Landapparater og 2 Flyvebaade, og havde 4 Søofficerer under
Uddannelse. For et Land som Danmark var dette Resultat overordentligt
ærefuldt, og Rosen herfor maa tilfalde alle de Mænd, som, hver for sit Ved
kommende, arbejdecie med den største Interesse og Offervilje paa i Fæl
lesskab og med Methode at naa frem i denne nye og uprøvede Erobring
af Luftens Element til Gavn for de sømilitære Formaal, som jo laa bag
det hele. Sagen fik sin Bekræftelse ved en Bemærkning paa Finansloven
for 1913-14, hvorved Marineministeriet fik en principiel Bemyndigelse til
at af holde visse Udgifter i dette Øjemed. Men snart skulde Danmark betale
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sm første dødelige Tribut til Flyvningens Sag. Den 2. Oktober 1913, da
Ulrik Birch fløj med Premierløjtnant Thiele som Passager, styrtede Maski
nen ned. Thiele var uskadt, men den IO. Oktober afgik Birch ved Døden.
Hans Navn vil altid blive staaende i dansk Flyvnings Historie, ikke alene
. fordi han var den første, som maatte give sit Liv derfor, men fordi han var
den første, der var i Besiddelse af alle de Egenskaber, der kræves af den dyg
tige Flyver og af Lederen af Uddannelsen. Den kommanderende Admiral
karakteriserede Birch som en fremragende Kraft, den bærende Kraft, hvis Død
var et haardt Tab for Marinen. Fra Ledelsens Side turde man nu ikke mere
prøve paa at klare sig med egne Kræfter, men foretrak at sende nogle af de
Søofficerer, som havde lært at flyve, til Frankrig for at blive videreuddannet
og for at faa mere Erfaring. Det blev i første Række Premierløjtnant Hoeck,
der af Ulrik Birch var bleven betegnet som den af hans Elever, der havde de
bedste Anlæg, som kom til at nyde godt af dette nye Priqcip, som utvivlsomt var
rigtigt. Han gennemgik i Efteraaret 1913 og den følgende Vinter en Uddan
nelse hos' Franco-British Aviation og hos Farman i Frankrig og vendte vel
uddannet tilbag:e til den �jernlige Marineflyvning, som hvis Leder han blev
ud-peget den ri April 1914. Flyvningerne havde til Stadighed været udført
fra Christianshavns Fælled ved Kløvermarksvej, for Flyvebaadenes Ved
kommende fra Stranden ud imod Sundet. Her var der opført en lille Hangar,
og man foretog nu en Forlængelse af den Bro, som var nødvendig for Ud
sætning af de 2 Flyvebaade, som paa Orlogsværftet blev Genstand for ikke
uvæsentlige Forbedringer. Ved Arbejdet hermed høstedes de Erfaringer,
som derefter gav Anledning til dette Værfts selvstændige Konstruktions
arbejde under Verdenskrigen, som i alt væsentligt skulde henvise Danmark
til Selvhjælp med Hensyn til Flyvning og Fabrikation af Flyvemaskiner.
Naar man blader i Aktstykker og Dokumenter fra denne Tid, faar man
stærke Vidnesbyrd om Fremsynethed og Vilje til methodisk Arbejde for det
sømilitære Formaal, og man maa føle Beundring for, at Flaaden var saa
langt fremme og betragtede Sagen saa rationelt, at "Maagen" allerede i
Maj 1914 med Hoeck som Flyver i 3 Uger kunde deltage i Undervands
baaclenes Togt til Præstø, Skelskør, Kerteminde, Juelsminde, Vejle, Svend
borg og Præstø.
Da Verdenskrigen kom, fik Flyvebaadene fra den første Dag militære Op
gaver at løse med Hensyn til Rekognoscering i Sundets sydlige og nordlige
Del. Ofte flere Gange om Dagen maatte Hoeck paa Vingerne i tjenstlige
Flyvninger for Flaadens Overkommando, men det hjalp noget, da Premier
løjtnant Laub, der i Foraaret 1914 havde været under Uddannelse hos

Farman i Frankrig, efter en supplerende Undervisning hos Hoeck den r 1.
September 1914 kunde udsættes som Fører af Flyvebaaden "Maagen".
Den tyske Flaade havde udlagt adskillige Spærringer i Farvandet Syd for
Drogden og udfoldede her en ret livlig Patrouillevirksomhed, som bl. a.
havde til Hensigt at hindre Passage af engelske Undervandsbaade, og fra
dansk Side var der til Stadighed lettere Søstridskræfter til Stede til Opret
holdelse af de neutralitetsmæssige Forpligtelser og til Vagttjeneste ved de
danske Minespærringer. Gennem de daglige Flyvninger opnaaede man et
godt Overblik og ogsaa et vist Indseende med, hvad der foregik i det om
talte Farvandsomraade, men i November 1915 ændrede man Karakteren
af disse Rekognosceringsflyvninger noget under· Hensyn til Muligheden af
at blive forvekslet med krigsførende Luftfartøjer. !øvrigt blev der i Krigens
første Aar drevet mange Øvelser med U-Baadene. Indtil Radioen blev mere
udviklet, gik mange af disse Øvelser ud paa at nedkaste Depechebeholdere
til U-Baadene fra Luften.
I Slutningen af 19 r4 leverede Orlogsværftet sin første selvkonstruerede
og selvbyggede Flyvebaad med 80 HK. Gnome-Motor, som fik Navnet
"Maagen III". Daværende Værftsingeniør H. P. Christensen (nu Direktør
for Helsingør Skibsværft) var levende interesseret i at tilvejebringe en god
dansk Flyvebaadstype og var utrættelig i sin Iver og viste stort konstruktivt
Mod ved at løse denne Opgave, som naturligvis iøvrigt var betinget af den
videnskabelige, tekniske og haandværksmæssige Dygtighed, som Orlogs
værftet i Almindelighed raadede over. Ogsaa Motorfremstillingen blev taget
op, og i November 1915 leveredes en Flyvebaad med dansk roterende Gnome
Motor, fremstillet paa Orlogsværftet under Værftsingeniør (nu Direktør for
Det forenede Dampskibsselskab) Kørbing's særlige Tilsyn. I denne Periode
af Luftmarinens Historie kan man ikke undlade at blive slaaet af, hvor gun
stige Betingelserne var for at opnaa et godt Resultat, naar man kaster Blik
ket rundt paa de Personligheder, i hvis Hænder Udviklingen af Flyvesagen
laa, og som paa en højst formaalstjenlig Maade supplerede hinanden.
Kontreadmiral Jøhnke og hans Medarbejder i Marineministeriet, Kaptajn
Rechnitzer, var ikke mindre interesserede og ivrige end Flaadens Over
kommando, hvis Chef og Stabschef var henholdsvis Viceadmiral Kofoed
Hansen og Kaptajn Wenck.
Direktør for Skibsbygning og Maskinvæsen, J. Tuxen, paa Orlogsværftet
gavnede Sagen dels gennem sine høje faglige Kvalifikationer, dels ved at vise
den Overlegenhed at lade de unge Teknikere arbejde med de nye Problemer
og vise dem Tillid. Der var Fremsynethed og Handlekraft i Overledelsen.
Dansk Flyvnings Historie. 12
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Saa meget smerteligere var derfor Tabet af Premierløjtnant Hoeck, som
var den første egentlige Søofficersflyver, og som havde forbedret Ulrik Birch's
Flyverstandard, der i sin Tid stod som den bedste her i Landet. Hoeck var
en uselvisk Fremmer af Marineflyvningen, var velbegavet, energisk og havde
fortræffelige Anlæg for Flyvning - ogsaa som Lærer.
Under sin Flyvning med Flyvebaaden "Maagen III" den 27. Juli 1915,
i hvilken Kaptajn H. Munter deltog som Passager, fik Luftfartøjet Brud paa
Vingen og styrtede ned paa Stranden ved Kløvermarksvej. Baade Hoeck
og Munter mistede Livet. Der kan næppe være Tvivl om, at Maskinen gen
nem de udførte kraftige Manøvrer er bleven overbelastet, et Forhold som
det først blev en langt senere Tid forbeholdt at faa rationel Indseende i
bl. a. gennem Kendskab til det saakaldte "Spind".
Inden Hoeck døde, havde han set realiseret en Plan, som havde hans sær
lige Interesse, nemlig Flytning af Marineflyvningen til et bedre Sted end
ved Stranden udfor Christianshavns Fælled, hvor Vandstanden var meget
lav og derfor besværligg jorde Udsætningen af Flyvebaadene fra Hangaren
paa Land, hvor Luftfartøjerne stod paa nogle Vogne, der vanskeligt lod
sig trække henover Bunden til det dybere Vand. Den 20. April 1915 over
flyttedes Virksomheden fra Flyvepladsen ved Kløvermarksvej til Luftma
rinestationens nuværende Plads Syd for Refshaleøen, hvor der ved Udlos
ning var tilvejebragt en lille Halvø, som siden da er bleven forøget i Areal
ved fortsat Udfyldning. Da Stationen aabnedes, var der Hangarer -til 5
Flyvebaade, et mindre Værksted, et Bombeskur, et meget lille Beboelses
hus og en Grav til Benzindepot. Et Gitterhegn med Port og Skilderhus
g jorde det til afsondret militært Omraade. Rent bortset fra de forbedrede
Vanddybdeforhold var det utvivlsomt en meget stor Fordel for Marine
flyvningens rationelle Trivsel at faa en Virkeplads, som laa f jernt fra Alfar
vej. Hermed fik man bedre Muligheder for at regulere Kontakten med
Offentligheden, end Tilfældet dengang var paa "Aerodromen" ved Kløver
marksvej, som havde været den første Tumleplads for den spæde danske
Flyvning og Udgangspunktet for dens historiske Bedrifter. !øvrigt skabtes
der ved denne Flytning Mulighed for, at Flyverne kunde indlogeres i Depot
skibet "Hekla", som endnu den Dag i Dag er Moderskib for Undervands
baadene paa Flaadestationen og ogsaa vedblivende giver Messe og Skibsly
for de af Flyvevæsenets Officerer, som hører til 1. Luftflotille og 9. Luftgruppe
med Station i København. I de forløbne Decennier har der været godt
Kammeratskab mellem Flaadens mest moderne Vaaben, mellem Flyvere
og U-Baadsfolk, som i Tjenesten mødtes paa Søens Overflade, men derefter

gik hver til sit Element. Utallige er de Diskussioner, som Messerne i Hekla
har hørt om Taktik og Strategi, om Teknik og Sømandsskab, og Væggene
kan tale med om munter og ungdommelig Stemning ved festlige Lag og
om trykkende Alvor, naar en af Kammeraterne ikke kom tilbage.
Inden den nye Station blev aabnet, skete en Begivenhed af skel
sættende Betydning. Den 13. April 1915 gik Viceadmiral Kofoed-Hansen
og Stabschefen ved Flaadens Overkommando, Kaptajn Wenck, i fuld Tje
nestedragt om Bord i 2 Flyvebaade, som bragte Flaadens øverste Kom
mandomyndighed ud i Sundet, hvor der blev landet ved 1. Eskadre, som
derefter blev tjenstligt inspiceret
paa denne dengang usædvanlige
Maade. Der kan næppevære Tvivl
om, at denne raske Fremgangs
maade var en god Støtte for det
nye Luftvaaben, hvis Antal Fly
vere dog ikke var større end netop
tilstrækkeligt til at udføre Befor
dringen. For at raade Bod herpaa
tilkommanderedes Ingeniørassi
stent Thymann og Premierløjt F. B II fra Orlogsværftet med 160 HK. Curtiss
vandkølet Motor.
nant Grandjean til Tjeneste som
Flyveelever henholdsvis den 1 o. April og 1 o. Maj 1915, og det blev
naturligvis Hoeck, som blev Lærer for dem. Tiltrods for, at Skoleflyve
baaden var læk, saa at Øvelserne paa Vandet ofte maatte af brydes for
at lænse Baaden, og tiltrods for at der ikke fandtes nogen Form for Dobbelt
styring, lykkedes det dog Hoeck efter ca. 6 Ugers Forløb at faa begge Elever
Solo i Luften og forinden sin Død at give dem et værdifuldt grundlæggende
Indtryk af og Kendskab til sine Principper for Flyvning. Efter hans Bort
gang fik Premierløjtnant Laub, der nu var den eneste uddannede Flyver,
et stort Ansvar og mange Opgaver. Elevuddannelsen var stærkt hæmmet
af manglende Materiel, og først da man fra Orlogsværftet i Oktober og
November 1915 havde faaet "Maagen IV" med 100 HK. ,,Curtiss"-Motor
og "Maagen II" med en 80 HK. dansk "Gnome"-Motor, kunde de to
Elever atter faa Lejlighed til at gaa Solo. Det er forstaaeligt, at man udviste
Forsigtighed under disse Forhold, da man baade med Hensyn til Personel
og til Materiel stod saaledes, at nye Tab kunde bringe Flyvevæsenet paa
bar Bund. Det g jaldt først og fremmest om at faa Flyvere, og i September
og December 1915 blev Premierløjtnanterne Thiele og Scheibel tilkomman1 79

<leret Flyvevæsenet som Elever, og allerede i Løbet af det første Kvartal af
1916 tegnede Personelsituationen sig bedre, idet Thymann og Grandjean
da i Praksis var færdiguddannet.
Opgaverne for Marineflyvevæsenet var et Emne for de unge Officerers
ivrige Diskussioner, naar de gik og ventede paa Flyvelejlighed, og der var
almindeligvis Enighed om, at med den daværende Fart af 90-100 km/T.
og med den begrænsede Flyvetid var det en Ulæmpe kun at have København
som Basis, naar de sømilitære Opgaver krævede Virksomhed i Kattegat og
Store Bælt. I første Halvdel af Februar 1916 blev der med Laub som Leder
midlertidigt etableret en Flyve
baadsstation paa Kysten ved Ma
rienlyst ved Helsingør, hvor en
Villa tjente som Bolig for Flyvere,
Mekanikere og Hjælpemandska
bet. Ogsaa her var der et intimt
Samarbejde med Undervands
baade, som i Helsingør Havn
havde faaet en fremskudt Basis,
som først blev forladt efter Krigens Ophør. Stationen ved MariStationen i Slipshavn ved Nyborg Fjord.
enlyst var dog ikke velegnet til sit
Formaal, og senere i April 1916 blev Nykøbing, Sjælland, prøvet som Flyve
baadsstation, idet et Antal af Undervandsbaade og det lille Torpedotrans
portskib "Sleipner" assisterede de 2 Flyvebaade, hvis Førere var de to
Elever Grandjean og Thymann.
Imidlertid var det ikke alene i Sundets nordlige og sydlige Del, at Flaaden
havde Opgaver. Den efter Tysklands Mineudlægning i Langelandsbæltet i
August 1914 fulgte danske Minespærring af Store Bælt paa begge Sider af
Sprogø samt ved Omø medførte, at den saakaldte 2. Eskadre tog Station i
dette Farvand for at opretholde og forsvare denne Spærring. Ogsaa her
var det af Betydning at have Luftfartøjer til Rekognoscering, og med den
afmastede Marinekutter "Thyra" som Moderskib var der i Tidsrummet
2. Juni-8. Juli 1916 en midlertidig Flyvebaadsstation ved Kallundborg og
°
ved Korsør fra 24. Juli til 29. Juli. Fra disse Stationer, som havde Grandjean
som Leder, blev der foretaget flere lange Flyvninger i Kattegat og i Store
Bælt, men ingen af de to prøvede Steder var helt tilfredsstillende. Først i
Slipshavn ved Nyborg Fjord, hvor "Thyra" med 1 Flyvebaad havde Op
hold i Tiden fra 29. Juli til 1 7. September, fandt man en god Basis for
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saavel U-Baade som Flyvebaade. Allerede i November samme Aar stod her
en Hangar indrettet bl. a. til den store Flyvebaad paa 3 Stkr. 1 oo HK.
Motorer, som blev bestilt i Amerika, ligesom der fra Statsbanerne lejedes
en Damper "Ægir", som i en Aarrække g jorde Tjeneste for den kombinerede
Undervandsbaads- og Flyvebaadsbasis paa dette Sted. Her høstedes mange
Erfaringer, og der blev arbejdet med stor Iver for at løse de højst forskel
lige Opgaver, som forelaa.
Allerede ved Krigens Udbrud havde Søartilleriet paabegyndt Arbejdet
med at fremstille Bomber, og i Januar 1915 var de første installeret i en
Flyvebaad. I Løbet af Sommeren 1915 blev der udfor Stationen i Køben
havn nedrammet Pæle, og ved Hjælp af paasømmede Brædder blev Omridset
af en Krydser angivet paa Vandoverfladen, og det varede ikke længe før
man under Brug af Øvelsesbomber stræbte efter at faa den fornødne Rutine
i at ramme dette Maal. Dengang hang_ Bomberne lodret) nogle Rør, som
var anbragt i Flyvebaadens Skrog - medens Bomber nu almindeligvis
hænger vandret udenpaa Planer eller Fuselage. Ogsaa Flyvebaadenes Bevæb
ning med Rekylgeværer blev virkeliggjort, inden Krigsperiodens første Aar
var gaaet, og -ikke mindst fra Slipshavn blev der drevet Skydeøvelser mod
saadanne Drager, som U-Baadene anvendte til at holde deres Radioantenne
strakt op i Luften. I 1916 begyndte man systematiske Forsøg med Radio
installation - baade Sender og Modtager fra Flyvebaade, og i samme Aar
blev der for første Gang observeret og markeret for krigsmæssig Skarpskyd
ning fra Orlogsskibes svære Artilleri. Man kan ikke gøre dette Billede af
Virksomheden fuldstændigt uden at nævne Aften- og Natflyvningen, hvis
allerførste Begyndelse kan føres tilbage til 1916.
Det havde knebet med at faa Søofficerer af Linien til Lufttjenesten, da
Flaaden paa den Tid havde ca. 70 Skibe og Baade under Vimpel og derfor
havde meget stærkt Brug for sine Officerer til Søtjenesten. Det blev derfor
fundet formaalstjenligt at uddanne ogsaa Reserveofficerer til Flyvere. Just
Rasmussen, Gylling, Dam og Kabell er Navne fra det første Kuld, og senere
kom flere til baade som Flyvere og Observatører.
Ved Slutningen af Aaret 1916, som paa saa mange Omraader havde vist
Fremskridt, var Situationen saaledes, at der i Aarets Løb var mistet 4 Flyve
baade, at 5 var under Bygning paa Orlogsværftet, og at 6 Flyvebaad_e var
i Brug. Der var 5 Flyvere, 5 Elever var under Uddannelse, og 2 Stationer
- København og Slipshavn - var i stadig Drift. Med Hensyn til Flyvning
var man i Højden naaet til 3.350 m og i Varighed til 4 Timer 37 Minutter.
Spørgsmaalet om nyt Materiel og ikke mindst Motorer beredte paa Grund
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af Krigsforholdene store Vanskeligheder, idet Orlogsværftet ret naturligt
ikke i Fremstillingen af Motorer kunde ændre Type i samme Forhold, som
Kravet om større Hestekraft satte ind. Da de forenede amerikanske Stater
endnu i rg r6 ikke var blandt de krigsførende, blev der herfra bestilt en stor
"Curtiss"-Flyvebaad af American-Type med 2 Stkr. 100 HK. vandkølede
Motorer, en Type som Englænderen Porte havde forbedret saaledes, at den
kom til at danne Grundlag for de Flyvebaadstyper, som gjorde god Fyldest
i Kanalen og i Nordsøen paa engelsk Side. Den bestilte Baad blev først
prøvefløjet paa Keuka Sø ved Buffalo, og senere da Vinteren satte ind, ved
Newport News, Virginia, men Fly
vebaaden, som endte med at faa
2 Stkr. 200 HK. Motorer, var
uhjælpelig ustabil og Modtagelse
blev nægtet af Premierløjtnant
Grandjean, som tilbragte mange
Maaneder i Staterne for at vare
tage Marineministeriets Interesse
og for at deltage i Prøverne. Kø
..:.
besummen maatte omsættes til
H. B. Il.
Betaling for et Antal 100 HK.
og 200 HK. ,,Curtiss"-Motorer,
som man naaede at faa til Danmark, inden U. S. A. havde lukket for
Eksport paa Grund af Krigen. I rg r7 ser man derfor Orlogsværftet
levere 8 Flyvebaade fortrinsvis med vandkølede Motorer, saaledes at
Flyvevæsenet ved Aarets Udgang staar med r2 Flyvebaade til Trods
for, at der i dette Aar mistedes 2 Luftfartøjer. Dette stærkt forøgede
Flyvebaadstal gør Spørgsmaalet om tilstrækkelige og velegnede Mekanikere
akut, og de første Planer om systematisk Skoleuddannelse af Mekanikere,
Observatører og Flyvebaadsførere tager Form. For at sikre sig mod lnd
førselsvanskeligheder paabegyndte Orlogsværftet Fremstillingen af roo HK.
og r60 HK. vandkølede Motorer, som dog ikke naaede at blive færdige,
før Verdenskrigen var afsluttet. Ogsaa Vanskeligheden med at faa Benzin
til Landet havde grebet saa stærkt ind i Flyvevæsenets Liv, at hver Flyver
i 1917 kun maatte flyve 15 Minutter daglig. Flyvernes Antal var ved Aarets
Udgang ro, og Hjælpemandskabet var igen blevet saa stærkt forøget, at
der paa Stationen i København maatte opføres flere Barakker til Opholds
rum og Kontorer, ligesom der blev foretaget Uddybning i en Rende ind til
Slæbestedet, hvorfra Flyvebaadene udsattes. I Slutningen af I g r7 skete en

Del Ændringer i Ledelsen, idet Kaptajn Rechnitzer fratraadte Tjenesten
som Chef for U ndervandsbaadsflotillen og som Chef for Flyvebaadsstationen
København, hvorefter der den 13. December blev etableret en saakaldt
Undervands- og Flyvebaadsdeling med Kommandør Th. Topsøe-Jensen som
Chef, en Organisation som var noget mere logisk end den gamle Ordning,
men som • ikke tog den Konsekvens af Flyvevæsenets Særforhold, som det
forbeholdt en senere Søværnslov at gøre. Ogsaa for Premierløjtnant Laub,
som siden Hoecks Død havde været den daglige Leder i København, skete
der Ændring, og den 22. Marts 1918 fratraadte han den Tjeneste, hvor saa
mange vigtige Opgaver havde paahvilet ham - og i en Periode ham alene.
Hans Hverv blev overtaget af Premierløjtnant Grandjean.
Efterhaanden som Materiellet var forøget og Flyvernes Antal udvidet,
viste Nødvendigheden sig af at skabe forøget Systematik i den daglige tek
niske Drift. Nødlandinger p. G. af Driftsforstyrrelser ved Motoren var stadig
ret • hyppigt forekommende, og Aarsagen hertil maatte tilskrives dels, at
Materiellet selvfølgelig ikke var fuldkomment, men dels ogsaa at Eftersyn
af Motorer og Udskiftning af dens Dele ikke endnu var kommet ind i et
fast og hensigtsmæssigt Spor. Det sidste Krigsaar fik sin særlige Betydning
ved de personelle Forbedringer og Forøgelser, som Flyvevæsenet i teknisk
Henseende fik gennem Tilkommandering af Marineingeniør Eskildsen og et
Antal unge Maskinister fra Flaadens gamle fortrinlige Elevskole i Søkvæst
huset. I Tidens Løb har adskillige af Flaadens dygtige Maskinpersonel været
til Tjeneste, er kommen og gaaet, men det blev de førstnævnte, som i teknisk
Henseende fik præget Flyvevæsenets tekniske Liv, og som den Dag i Dag
kan se Resultatet af deres grundlæggende Arbejde, hver paa sin Vis. I Aars
rapporten for 1918 fremhæves, at Flyvningen stadig har været præget af,
at man p. G. af Forholdene har haft for ringe Motorkraft til Raadighed i
de fleste af Flyvebaadene, at man stærkt savner Prøveapparater til Maaling
af Motorens Hestekraft og Propellernes Trækkekraft og til Undersøgelse af
Motorens Virkemaade. Sammesteds læser man "Det er klart, at Motoren
med dens Installationer maa gennemprøves paa Jorden og ikke i Luften,
som det hidtil har været Tilfældet". Ligeledes fastslaas, at til Adskillelse,
Eftersyn og Samling af Motorer kræves der i Virkeligheden de fineste Motor
specialister. Ja, nu synes det jo saa selvfølgeligt, men dengang var det nye
Programsignaler, som hurtigt g jorde sin Indflydelse gældende ikke mindst
paa Baggrund af de dramatiske Begivenheder, som i Løbet af 8 Uger i 1918
havde bragt os et Tab paa 1 Premierløjtnant, 2 Reserveløjtnanter og I Re
serveunderofficer - ialt 4 Menneskeliv. Endnu inden Reserveløjtnant

Ubbesen var bragt til Graven i Aalborg, fik Følget Meddelelse om, at ogsaa
Premierløjtnant Caroc var forulykket ved Flyvning og død. At Sindene
herhjemme blev opskræmt siger sig selv, og til Beroligelse herfor blev der
den 20. Juni 1918 nedsat et Udvalg vedrørende militært Flyvevæsen, hvis
Betænkning c. 3 Aar efter ikke kunde vinde Anerkendelse blandt de Men
nesker, hvis Arbejde og Virksomhed den tog Sigte paa.
1919 er uden nogen Tvivl det mest begivenhedsrige Aar, Marinens Flyve
væsen har oplevet. Alle Forhold ændredes, nye Muligheder sprang frem,
og nye Opgaver blev stillede med megen Energi. Skranker og Restriktioner
ophævedes, der var et mægtigt Ud
bud af Materiel og af ledigt Per
sonel med stor Erfaring og med
mange Ideer og Planer med Hen
syn til Konvertering af Krigens
Midler til Fredens Opgaver. Flyv
ningen havde jo slet ikke faaet
Tid endnu til at virke for andet
end Krigen, som nu var slut. En
af Ministeriet for offentlige Arbej
H. B. I Friederichshafen, 2 sædet Rekognoscerings
der i Slutningen af 1918 nedsat
! uftfartøj.
Kommission vedrørende Postbe
sørgelse med Luftfartøjer, hvori bl. a. Marineministeriet og Justitsministeriet
var repræsenteret, havde ivrigt diskuteret Problemet og havde med Ma
rineministeriet truffet Aftale om et Samarbejde for i Praksis at gøre et For
søg paa dette Omraade. Da de fornødne Pengemidler af Ministeriet for
offentlige Arbejder var sikret, handlede Marineministeriet med stor Kraft
og Hurtighed.
I Midten af April afsluttede Chefen for Flyvebaadsstationen og Marine
ingeniør Eskildsen et Ophold i Tyskland for at anskaffe Materiel til Post
flyvning. Af dette ankom den 15. Maj 3 - og senere 2 Hydrobiplaner af
Type FF 49 med 220 HK. ,,Benz"-Motor til København, og den 25. Juni
paabegyndtes under Ledelse af Premierløjtnant Thiele det første danske
Forsøg paa regelmæssig, daglig Flyvning med Postbesørgelse for Øje mellem
København og Stege og Retur. I 61 Dage udførtes af Flyverne Premierløjt
nanterne Thiele, Krandrup og de Lichtenberg samt Reserveløjtnant Just
Rasmussen 59 Dobbeltrejser, medens kun 2 Ture maatte falde ud paa Grund
af Storm. !øvrigt var Vejrforholdene saaledes: 20 Dage med Vindstyrke
12-18 m/sek. (Stormende Kuling), 22 Dage med 7 m/sek. Vind, uroligt, 9

Dage med Regn, 5 Dage med stille og klart Vejr og 4 Dage med Taage.
Gennemsnitlige Nyttelast var 500 kg, og Middelhastigheden var 100110 km/T. Den udløbne Distance var ca. 11.000 km, en Dobbelturs Varig
hed 1 Time 40 Minutter.
Der kan ingen Tvivl være om, at denne beundringsværdige Præstation
gav et praktisk Bevis for, at Luftfartøjet kunde udføre regelmæssig Rute
beflyvning, og selv om en Flyvemaskine havarerede ved under Sejlads paa
Vandet at kæntre i Storm ved Stege, gav den som Helhed Befolkningen et
beroligende Indtryk af Tilstanden ved Marinens Flyvevæsen, som havde
faaet denne Pioneropgave at løse.
Ruteflyvningen blev iøvrigt Ind
ledning til de mange senere Op
gaver, som Luftmarinen tog op
for at samle Erfaring til Gavn for
dansk Luftfart som Helhed.
Foruden de fornævnte Biplaner
købtes ogsaa et Brandenburg Mo
noplan med Pontoner, en Type
som indtil 1927 med Betegnelsen
H.M.I. blevfremstillet paa OrlogsF. B. II. Skænket Luftmarinen i 1919.
værftet i et stort Antal og forsynet
med danske Motorer. Selvom de under Krigen fremstillede Flyvebaade og
Pontonsøluftfartøjer efter Omstændighederne var gode, blev det dog de om
talte to tyske Krigstyper, som i den følgende Aarrække kom til at udgøre
Flyvevæsenets mest benyttede Materiel. Dette kan ikke undre, naar man be
tænker, at Udlandet havde bygget Flyvemaskiner i et Antal, der var tusind
Gange større end vor egen Fremstilling.
I Efteraaret rgrg blev der i Tivoli af holdt en Flyveudstilling, hvor Marinen
udstillede 4 Luftfartøjer, heriblandt ogsaa den gamle "Glenten", som altid
vil være en Seværdighed i et fremtidigt Luftfartsmusæum, som iøvrigt maa
komme snart, hvis man skal have Mulighed for at samle historisk Ma
teriel. En stadig Mangel paa Husplads har desværre vanskeliggjort en
metodisk Henstillen af historiske Effekter for Marinens Flyvevæsen.
Den frie Forbindelse med Udlandet blev i høj Grad udnyttet. I Oslo
af holdtes Juni rgrg den første interskandinaviske Luftfartskonference. Der
indlededes her et Fællesskab med Hensyn til Lovgivning, som blev bevaret
i en lang Aarrække. I Sverrig gjorde Ingeniør Eskildsen tekniske Studier
paa Fabrikker og paa Flyveskolen i Ljungbyhed, og Kaptajn Grandjean

tilbragte 3 Maaneder i England og Frankrig paa Studium og for at gen
nemføre en Plan om Uddannelse af 4 unge Søofficerer i England, hvis Luft
ministerium velvilligst paatog sig Opgaven. Det var af overmaade stor
Betydning at kunne begynde der, hvor England var endt i 1919. Man sendte
derfor med Vilje ikke fire Flyvere til England, men 4 Elever uden nogen
Flyveruddannelse. Siden den Tid har Luftmarinen haft nøje Kendskab og
Tilknytning til engelske Principper og Organisationsformer, hvormed natur
ligvis ikke være sagt, at der ikke er sket en vis Tilpasning til vore Forhold.
Man har nemlig i Aarenes Løb ogsaa haft en god Kontakt med tysk Luft
fart og fundet sig vel til Rette i en dansk Mellemting mellem tysk Syste
matisering og engelsk Initiativ. Der er Grund til at tro, at man paa den
Maade muliggør den største personelle Ydelse uden at lide systematiske
Nederlag. Den 16. September blev Kommandør Harttung udnævnt til Chef
for Undervandsbaads- og Flyvebaadsdelingen, en Stilling han bevarede indtil
4. Maj 192 r, da Kommandør Gad overtog denne Post.
Forinden 1919 sluttede, havde man indført Begrebet radiouddannede
"flyvende Mekanikere" til Forskel fra de Mekanikere, som arbejdede paa
Jorden, og hermed var paabegyndt en Ordning, som har holdt sig siden,
og som ro-rr Aar senere ogsaa blev indført i dansk Trafikluftfart. I de
4 FF-49 Biplaner, som til daglig kaldtes "Frederikshavnerne", blev der
installeret Telefunken Sender og Modtager, og i en Barak blev en tilsvarende
Station oprettet til Brug for Forbindelsestjenesten.
De mange Minespærringer, som var udlagt i de saakaldte danske Farvande
af fremmede Magter, skulde nu stryges, hvilket gav Anledning til en ret
stærk Forekomst af Drivminer, som ofte var farlige, da de havde ligget saa
længe i Vandet, at deres Desarmeringsforanstaltninger ikke mere virkede.
For at sikre Søfarten paahvilede det Flaaden dels at observere og dels at
uskadeliggøre disse Miner, og i dette Arbejde tog Luftmarinen i høj Grad
Del med udstrakt Mineafsøgning. Til Slut blev Flyverne saa rutinerede og
saa dristige, at de med Luftfartøjet manøvrerede paa Vandet op til Minen
og desarmerede den uden Hjælp fra Skib eller Baad.
Aaret 1920 blev paabegyndt med 15 Luftfartøjer, et Tal som holdt sig
Aaret igennem. Premierløjtnanterne Victor, H. Sørensen, 0. Andersen og
Reserveløjtnant Abrahamsen kom i Løbet af Sommeren hjem fra England
efter at være uddannede efter "Gosport-Systemet" i Upavon paa Landluft
fartøj og i Felixstowe paa Søluftfartøj. Systemet, som i al Væsentlighed følges
den Dag i Dag, krævede, at man til Fordel for Landmaskiner forlod Flyve
baade eller Hydroaeroplaner ved den elementære Skoleflyvning og lagde
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iøvrigt Vægt paa Elevers Udførelse af Kunstflyvning og af Spin. Det var
derfor ganske nødvendigt for Marinen, der ikke ejede Landluftfartøjer, atter
ligesom i de allerførste Aar at skaffe sig saadanne. I December 1920 modtog
Flyvevæsenet en Serie paa 6 Skolemaskiner fra A. V. Roe, Ltd. i England,
hvis Konstruktioner i 15 Aar siden da har været anvendt til Luftmarinens
elementære Skoleuddannelse i Flyvning. Disse 6 Luftfartøjer i Forbindelse
med de 4 i England uddannede Søofficerer blev Forudsætningen for at ind
føre den rationelle Uddannelse, som i Aarene derefter vel er bleven stærkt
uddybet, men i Princippet ikke
ændret.
Under de regelmæssige Postflyv
ninger havde man faaet Opmærk
somheden henvendt paa Betyd
ningen af dels Luftnavigationen
dels Meteorologien, og Premier
løjtnant Scheibel blev derfor sendt
til England, hvor han i Efteraaret
1920 og senere ogsaa i Frankrig
blev uddannet ved det meteoro L. B. I. Avra Skoleluftfartøj med 180 HK. roterende
luftkølet Clerget-Motor.
logiske Institut. Luftmarinen fik
herigennem en Foregangsmand og en ivrig Lærer i Vejrtjeneste, der som
Fag kom til at indtage en større og større Rolle ikke alene indenfor Under
visningen ved Flyvevæsenet, men i Praksis ogsaa ved Vejrforudsigelser ved
Luftmarinestationer og i Flaadens Skibe. Alle Søofficerer og naturligvis
Flyveofficerer har i en Aarrække været uddannet til at tegne og bedømme
et Vejrkort, og i hvert enkelt Orlogsskib findes nu en organiseret Vejr
tjeneste, som indgaar i den daglige Rutinetjeneste som et naturligt og
nødvendigt Led.
Ogsaa paa anden Maade søgte man at opnaa større Sikkerhed under
Flyvningen, nemlig gennem Faldskærmen, som man dengang vidste var
bleven anvendt af de tyske Kampflyvere i Slutningen af Verdenskrigen. I
Oktober 1920 blev en engelsk Faldskærm demonstreret, og baade Premier
løjtnant Thiele og Premierløjtnant Ole Andersen viste det fornødne Mands
mod og Hjærte til - som de første Danske - at springe frivilligt med dette
Redningsmiddel, som derefter havde Marinens stadige Interesse, men det
blev dog først i 1925, at Spørgsmaalet om Faldskærmens sikre Funktionering
og hensigtsmæssige Anbringelse var saa vidt løst, at man som Princip kunde
indføre, at Personellet altid bar Faldskærm under Lufttjeneste.

Det er nærliggende for et Marineflyvevæsen at skabe visse Analogier med
den egentlige Søflaade, og da Forbindelsen med Udlandet blev fri, ser man
da ogsaa Flaaden "vise Flaget" i Luften i fremmede Havne. Flyvebaadene
Nr. 31 og 35 var de første danske militære Luftfartøjer, som viste sig udenfor
Landets Grænser. I denne Forbindelse skal det oplyses, at lige fra 1913, da de
første Flyvebaade kom, har Marinens Luftfartøjer altid været forsynet med
et paamalet Orlogsflag paa hver Side af Halefinnen og Sideroret. Over en
Distance af 900 km fløj Nr. 31 og 35 under Kommando af Premierløjtnant
Scheibel og med Premierløjtnant Lichtenberg og Reserveløjtnant Just Ras
mussen som Førere til Texel i Holland og videre til Felixstowe i England,
hvor der landedes den 14. Juli 1920 efter en Flyvetid paa 12 Timer r 5 Minut
ter. Der blev af Mekaniker Johannes Nielsen, der var Radiotelegrafist om
Bord, opretholdt Radiokorrespondance mellem Luftfartøjerne og en paa
Luftmarinestationen "København" oprettet lille Radiostation, indtil Sønder
borg naaedes, men iøvrigt glippede den. Efter en Hjemflyvning ad samme
Rute i Storm naaedes København den 25. Juli efter 7 Timer 35 Minutters
Flyvning. Man var særdeles taknemmelig for et Radiotelegram fra S/S "la
Cour", der fra Nordsøen indberettede om Passage af Luftfartøjerne, fordi
man paa Grund af Vejrforholdene nærede nogen Ængstelse for deres Skæbne.
Forinden det næste Lufttogt fandt Sted i September til Borten og Oslo
med 3 Luftfartøjer under Ledelse af Premierløjtnant Thiele, havde Det
Danske Luftfartselskab den 7. August 1920 paabegyndt sine Post- og Pas
sagerflyvninger fra Luftmarinestationen, hvor der ved Hjælp af Bevillinger
fra Ministeriet for offentlige Arbejder var tilvejebragt supplerende Han
garer. Ruten omfattede København-Malmø-Warnemtinde og vice versa.
Luftmarinestationen, som var fastslaaet som Grænselufthavn for Søluft
fart�jer, blev i 1920 livligt besøgt af fremmede civile Luftfartøjer, ialt 134
fordelt saaledes: 101 Tyske, 20 Danske, 5 Svenske, 5 Norske og 3 Italienske.
Foruden at Marinens Flyvevæsen efter "Anordning om Luftfart"s Ikraft
træden den 11. September 1920 havde overtaget Tilsyn med Civilluftfarten
for Søluftfartøjers Vedkommende, blev der fra Marinens Side truffet ad
skillige Foranstaltninger til Fremme af Luftfarten.
Den 2 I. April r 920 udkom den første "Efterretning for Luftfarende"
offentligg jort under en særlig Afdeling af "Efterretninger for Søfarende".
I Løbet af Aaret udkom 24 Efterretninger samt 2 Kortskitser dels om uden
landske dels om indenlandske Forhold. Saavel Tyskland som Sverige fulgte
Danmarks Eksempel i saa Henseende. Den allerførste Efterretning indeholdt
Meddelelse om, at 16 Fyr og Fyrskibe spredt over alle danske Farvande
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ifølge Marineministeriets Bestemmelse, dels pr. Radio dels pr. Kabel ind
beretter Passageklokkeslæt og Kursretning for Luftfartøjer til Luftmarine
stationen, hvortil telefonisk Forespørgsel desangaaende kan rettes. Denne
Tjeneste var, navnlig saalænge Radio _ikke brugtes eller ikke virkede sik
kert, en væsentlig Forøgelse af Civillufttrafikkens Sikkerhed. I de første S-Maa
neder, i hvilke dette System var gældende, modtoges 320 Meldinger. Med
Hjælp fra Fyrvæsenet var det første danske Luftfyr blevet anbragt paa en
Bro udfor Luftmarinestationen i Foraaret 191 7, og opankret paa Landings
omraadet laa den saakaldte Landingsfyrpram til Hjælp for Mørkeflyvning.
Ogsaa Vejrmeldingstjenesten søgtes tilpasset Luftfarten ved at supplere de
3 Gange daglig fra Lyngby Radio modtagne Meldinger fra Hanstholm, Skagen,
Blaavand og Hammeren med tilsvarende Melding fra Gjedser Rev Fyrskib.
Inden 1920 udløb, var der gennem Krigsministeriet skaffet en Ordning,
i Følge hvilken Marinens Flyveskole paa Hærens Eksercerplads ved Avedøre
kunde faa den Flyveplads, som var nødvendig for Uddannelsen paa Land
flyvemaskiner. Med Hensyn til Udvælgelsen af Elever er det værd at oplyse,
at der allerede i 1918 skete en underhaands Henvendelse til Professor Lehman
ved Universitetets psykofysiske Laboratorium fra Chefen for Flyvebaads
stationen for at faa klarlagt hensigtsmæssige psykofysiske Prøver af Per
sonellet, hvis legemlige Kvalifikationer blev fastlagt i et "Regulativ for
Antagelse af Flyvepersonel" af 3 r. December 1920.
De 6 Elever, som begyndte i Januar 1921 paa Skoleflyvningen ved Avedøre
under Kaptajn Thiele's Ledelse og med Premierløjtnant Victor som Første
flyvelærer, var udvalgt blandt 30 Ansøgere - heraf 24 værnepligtige. Kun
2 blev Marineflyvere, og man maatte i November paabegynde en ny Skole
med Avedøre Flyveplads som Øvelsesomraade. Paa denne indførte man en
Ændring i Princippet for Rækkefølgen i Uddannelsen, idet man nu havde
fundet ud af, at det var fordelagtigst at give Eleverne det teoretiske Grund
lag før i Stedet for efter at de havde lært at flyve. Denne Betragtning har
holdt sig op til den nuværende Tid, idet man dog straks, ved en ganske kort
Prøve af Elevernes praktiske Greb paa og naturlige Anlæg for Flyvning,
skiller de tydeligt uegnede ud, inden den 6 Maaneders teoretiske Under
visning paabegyndes.
I 1921 fik Luftmarinen af Marineministeriet en lige fra Krigens Ophør
efterspurgt Tilladelse til at flyve til Island. Man søgte og fik den engelske
Regerings Tilladelse til at mellemlande i Lerwick paa Shetlandsøerne, og
paa Færøerne og Island var der g jort Forundersøgelser og Forberedelser,
men fra vort Ministeriums Side stilledes som Betingelse, at der forinden fandt
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Prøveflyvninger Sted over lange Distancer og over aabent Vand. Den 14.16. Juni rg:n fløj "Frederikshavnerne" Nr. 34 og 35 Strækningen Køben
havn-Bornholm-Christiansø-København-Mariager-Skagen-Esbjerg
og Horns Rev, men havde begge mindre Motorhavari og landede i svær Sø
- og dette stoppede Atlanterhavsflyvningen. Man naaede ikke at komme
op til de nordlige Breddegrader, hvor den danske Flaade i Aarhundreder
har virket. Sagen har dog ikke siden været glemt.
Uddannelsen af værnepligtige og Underofficerer til Flyvere g jorde Spørgs
maalet om Søofficersobservatører aktuelt, og i det hele blev Problemet
"Luftdisciplin" draget stærkt frem, idet Luftmarinen med det voksende
Antal Flyvere og Luftfartøjer maatte være sikker paa, at Lufttjenesten blev
udført rationelt og under Former, der var analoge med dem, der er gæl
dende i den øvrige Flaade. En meget tydelig Afmærkning med Numre af
hvert Luftfartøj lettede den synlige Kontrol med dets Bevægelser og dets
Overholdelse af Regler og Ordrer. I hvert Luftfartøj indførtes en "kom• mandohavende", ved Hjælp af Journaler og Kontrolbøger skaffedes der
Orden og Planmæssighed i Flyvningen og for at faa lagt Bremse paa de
hidtil saa individualistisk indstillede Flyvere og vænne dem til Sammenspil
begyndte Luftmarinen i Foraaret r 92 r, som den første herhjemme, syste
matisk Formationsflyvning først med 3 og derefter med 5 Luftfartøjer. Paa
Formationsflyvning til Aarhus, Silkeborg, Aalborg m. fl. St. indøvedes Luft
navigation over Skyer, og der afholdtes samtidig Radioøvelser, under hvilke
der iøvrigt opnaaedes fuld Radiokorrespondance med Skib paa 250 km
Afstand. Ogsaa i rent eksercermæssig Henseende naaedes der ret hurtigt
baade Rutine og den tilsigtede Disciplin samt et for Øjet smukt Resultat.
I de følgende Aar har man med Hensyn til Flotilleflyvning opretholdt en
Standard, som nu fortrinsvis t�ger Sigte paa Formationens taktiske Fordele
og mindre paa Øjets Fryd.
Ud fra den Betragtning, at Skydning fra Luftfartøj er en meget væsentlig
Betingelse for dettes Virksomhed, blev der oprettet et Kursus, hvis Teori
omfattede bl. a. Beskrivelse af Rekylgeværet, Fotogevær, Sigtemidler og
Afbryderapparater til Skydning gennem Propellerplanet, og hvis praktiske
Uddannelse dels bestod i Skydning paa Jorden dels i Luften efter et bestemt
Skydeprogram. Værdifulde Erfaringer høstedes, men det blev dog først
Indførelsen af Luftjagere, som tilvejebragte det helt udtømmende Grundlag
for de saakaldte "Kursus i Skydning og Lufttaktik", af hvilke der efterhaanden
er bleven afholdt r r ved Luftmarinen til Uddannelse af saavel Flyvere som
Observatører og Flyvemekanikere.
rgo

For de 21 Luftfartøjer, som Flyvevæsenet ved Udgangen af 1921 ejede,
var der bleven indført et nyt Typebetegnelsessystem, ligesom man for at
undgaa Fortidens Nummerforvirring bestemte sig til kun at benytte et
Nummer een Gang. De tre Hovedarter af Luftfartøjer: Flyvebaad, Hydro
aeroplan og Landflyvemaskine betegnes henholdsvis med F., H. og L. Mono
plan ved M. og Biplan ved B., saaledes at eksempelvis - L.B.V.-179 - som
er "Nimrod"-Jagernes Typebetegnelse, angiver at Luftfartøjet tilhører den
femte Type indenfor Arten: Landbiplan, og at det har individuelt Nr. 179.
Dette System er stadig
gældende.
Men ikke alene Mate
riellet blev mærket, og
saa Personellet fik et
ydre Tegn paa dets sær
lige Tjeneste i Luften.
Ved Kundgørelse B. 7 af
29. December 1921 op
lyser Marineministeriet,
at der fra 1 o. Oktober
s. A. er reglementeret til
H. M. I. 2 sædet Rekognosceringsluftfartøj.
Prøve Emblem for Flyvebaadsførere. Dette skulde bæres paa højre Side af Brystet og bestod af
Flaadens traditionelle Anker omgivet af to Vinger, et Emblem, som i Hoved
sagen falder sammen med det over hele Verden almindeligvis benyttede
Flyvermærke.
Aaret 1922 fremhæver sig særligt ved, at Flyvevæsenets Deltagelse i Flaa
dens Øvelser blev i meget høj Grad forøget i Forhold til tidligere.
I udstrakt Grad blev Luftfartøjer anvendt til strategisk Rekognoscering,
hvilket netop er en af Flyvevæsenets vigtigste Opgaver, men ogsaa taktisk
Rekognoscering overfor Overfladefartøjer, U-Baade og Minespærringer var
blandt de hyppige Opgaver, som Sommerens Øvelseseskadre stillede Luft
marinen. Aaret forinden havde man forsøgt at sætte Luftfartøjer om Bord
i Kystforsvarsskibene, og dette blev i visse Perioder ogsaa g jort under Sam
virket med Øvelseseskadren. Derved opnaaedes en intim Forbindelse med
Eskadrestaben, ligesom den almene Forstaaelse af Luftfartøjers Værdi og
Virkemaade blev væsentlig fremmet indenfor Flaaden, ja, man kan egentlig
sige, at fra 1922 blev Flyvemaskiner et af alle anerkendt betydningsfuldt
Led af en Flaadestyrke. Man naaede et godt Skridt videre med Hensyn til

Markering for Artilleriskibenes Skydninger, og for første Gang blev Luft
fartøjer anvendt til at afgøre Træfning under Præmieskydning med Torpedoer,
hvis blanke Legemer let kunde ses, naar de passerede under Maalets Skrog.
Spørgsmaalet om at kaste Torpedoer fra Luften var stærkt fremme, og man
forsøgte at danne sig et Billede heraf gennem Forsøg med saadanne Angrebs
taktiske Muligheder. Betingelsen for Natflyvning forbedredes med Ind
førelse af de saakaldte Natlandingsblus paa Vingetipperne.
Den stærkt forøgede Virksomhed og deraf følgende Meddelelsestjeneste
havde dog vist, at Luftmarinen, selvom man allerede i 1916 havde paa
begyndt Arbejdet med Radio, ikke endnu var kommet til et tilfredsstillende
Resultat i saa Henseende. Man henledte Ministeriets Opmærksomhed paa
Ecole Superieure d'Electricite i Paris, hvor en Søofficer kunde faa en nød
vendig Specialuddannelse, og opstillede iøvrigt i Princippet et Krav om
at faa en Radioingeniør til Flyvevæsenet, et Ønske som blev opfyldt i Aaret
1930 til stor Gavn for denne vigtige Side af Lufttjenesten.
Efter Sommerens Kraftanstrængelse med Hensyn til Flaadens Udrustning
maatte man af økonomiske Grunde gribe til en Oplægning af Størsteparten
af Luftmateriellet det paafølgende Halvaar, hvilket var saa uheldigt, at
man senere har undgaaet et lignende Brud paa Flyvevæsenets jævne Drift.
I 1920 var der ved Kastrup blevet eksproprieret ca. 3 IO h Jord til en
Lufthavn, og da Forholdene paa Avedøre gennem 2 Aar havde vist sig
ugunstige, fik man fra Ministeriet for offentlige Arbejder Tilslutning til at
henlægge Skoleflyvningen til Kastrup, som endnu ikke var taget i Brug til
sit egentlige Formaal. I Efteraaret 1922 blev her bygget en Træhangar til
Brug for Marinen, der derefter i 1923 forlagde sin Flyveskole til den grønne
Slette ved Kastrup. I Aarene 1921-22 kan man sige, at Luftfartens Organi
sation var i Støbeskeen. Saavel i Luftfartskommissionen af 7. Oktober 1920
som i Kommissionen af 1920 til Ordning af Hærens og Flaadens Forhold
var Problemet under Debat og Overvejelse. Selvom Danmark ikke havde
været i Krig, g jorde en udpræget Militærtræthed sig gældende. Afrustnings
tanken havde taget fastere Form, men det syntes alligevel, som om de
militære Flyvevæseners Muligheder for at løse civile og civilmilitære Op
gaver havde Interesse. I saa Henseende havde Marinens Flyvevæsen
utvivlsomt en Fordel, og det viste sig da ogsaa, at det maritime Flyvevæsen
i disse vanskelige Tider klarede sig nok saa gunstigt gennem denne Bryd
ningsperiode. Fra Marinens Side gik man stærkt imod Oprettelsen af et
paatænkt civilt Statsflyvevæsen, og man holdt paa, at saavel Flaade som
Hær burde opretholde hver sit Flyvevæsen, som begge foreløbig burde

assistere i Udførelsen af saadanne kontrollerende og tilsynsførende Funk
tioner, som Staten gennem Ministeriet for offentlige Arbejder skulde vare
tage. Søværnsloven af 7. August 1922 fastslog for første Gang i en Søværnslov
Marineflyvevæsenets Eksistens, men Formuleringen var ret svag, saaledes
at den tidligere omtalte Undervands- og Flyvebaadsdeling fortsat kunde
eksistere nogen Tid, uden at en saa
dan Organisationsform var omtalt i
Loven eller dens Bemærkninger. At
der ingen Ændring skete, kan anta
gelig søges i den Omstændighed, at
Orlogsværftets Virksomhed og Or
ganisation, der er af saa gennem
gribende Betydning for hele Flaa
dens Liv og Kaar, var bleven et
Spørgsmaal, hvorom Bølgerne gik
højt. Ved Ændring af 29. Marts 1924
til Søværnsloven af 1922 blev det
tidligere, af en Kontreadmiral ledede,
Orlogsværft delt i sine to Bestand
dele, nemlig Flaadestationen og det
egentlige Orlogsværft, det sidste med
en civil Direktør, der blev ansvarlig
for, at det nye Orlogsværft kunde
opretholdes som en selvbærende Pro
duktionsvirksomhed uden Afhængig Skildvagten ved Luftmarinestationen København.
hed afFlaadens Kommandomyndig
heder. Der stod Gnister af denne Adskillelse mellem den ældgamle Stilling
som "Holmens Chef" og Flaadens traditionsrige Skibbygningsvirksom
heder, mellem de to lige over for hinanden liggende Bygninger paa
Holmen. Hvad nu end kan siges om denne dybtgaaende Ændring i Flaadens
Organisation, maa det i en Oversigt som den foreliggende fremhæves, at
den betingede den rationelle Organisationsform, som Flyvevæsenet opnaaede
til uomtvistelig Gavn for den sømilitære Lufttjenestes Trivsel og Udvikling.
Adskillelsen mellem Fabrikation og teknisk Tilsyn, som ogsaa var en Følge
af Nyordningen, gav. Mulighed for engang for alle at slaa en Streg over
Analogien mellem et Orlogsskib og Luftmarinen. Den 15. September 1923
blev Flyvevæsenet en selvstændig Institution under Marineministeriet med
egen Chef, der fik en hidtil uset vid Kompetence. I denne Post samledes
Dansk Flyvning,;; Historie. I 3
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Administration og Forvaltning, Kommandomyndighed, jurisdiktionsmyn
dighed som Rettergangschef samt militært og teknisk Ansvar. En Forud
sætning for en saadan Centralisation var en Stab af Hjælpere, der kom til at
bestaa af 2 Ingeniører og r Intendant foruden Søofficerer. Det nye Orlogs
værft blev Flyvevæsenets Hovedleverandør af Flyvemaskiner, som fremstil
ledes med Licensbetaling til Udlandet og under Indseende fra Flyvevæsenets
tekniske Tilsyn. I Aarene, der er gaaet siden da, er Linierne Køber og
Fabrikant bleven endmere trukket op, og foruden at man har kunnet spore
økonomiske Fordele, er der ingen Tvivl om, at det nugældende gennem
prøvede Kontrolsystem, som Ingeniør Eskildsen har en meget stor Andel i,
har bidraget paa væsentlig Maade til Sikkerhedens Fremme og Imøde
gaaelse af tekniske Svigt under Materiellets Fremstilling, Drift og Brug. Den
Omstændighed, at Flyvevæsenet fik sit eget Budget til Forvaltning, skærpede
Lyst og Evne til at faa mest muligt ud af de desværre alt for begrænsede
Bevillinger og til at anvende Midlerne methodisk og paa langt Sigt til de
forskellige Formaal, hvis indbyrdes Afvejning fik større Akkuratesse, end
naar flere Myndigheder forvalter Pengene. Man kan med Rette sige, at
15. September 1923 var en afgørende Dag i Flyvevæsenets Historie.
I dette Aar foretog en Luftflotille paa 5 Enheder af H.M.I. (Brandenburg)
Typen under Kommando af Kaptajn Thiele i Tiden 5.-21. August et Togt
til Sverige og Finland over Ruten København-Gøteborg-Stockholm-Hel
singfors-Stockholm-Gøteborg-København. Under Opholdet i Gøteborg
foretoges en Flyvning til Torslanda Lufthavn, hvor der var internationalt
Flyvestævne.
1923 sluttede med en Beholdning af 25 Luftfartøjer, i hvilke man var
begyndt at installere Lanterner og Drejeindikatorer til Brug under den Art
Flyvning, som langt senere fik Betegnelsen Instrumentflyvning eller Blind
flyvning.
Det følgende Aar var der livlig Virksomhed paa den Del af Flyveskolen,
som omfattede Flyvermekanikere og Observatører. Der anvendtes en den
28. April 1924 approberet Skoleplan, der saa godt som uden Ændringer har
holdt sig helt op til r 933. Som Grundlag for den teoretiske Undervisning
anvendtes den saakaldte "Lærebog for Flyvepersonel", som netop da var
udarbejdet ved Flyvevæsenet af Ingeniørerne Eskildsen og Thymann og
Kaptajnløjtnant Victor. og udgivet ved Marineministeriets Foranstaltning.
Denne Bog, som var den første i sin Art paa Dansk, og hvis 2. Udgave med
de to førstnævnte som Forfattere er udkommet i 1935, har gennem Aarene
været til meget stor Nytte for den methodiske Uddannelse af Personellet
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ved Luftmarinen og har, saavidt det kan skønnes, ogsaa været anvendt
udenfor denne. Efter det heldige Resultat af Observatørskolen fremsatte
Flyvevæsenet Forslag om, at samtlige unge Søofficerer fremtidigt uddannes
som Luftobservatører. Der gik dog 5 Aar, inden dette Princip blev iværksat.
!øvrigt var 1924 præget af Arbejdet med Geværbevæbningen og Bomber.
H.M.I.-Typen var bleven forsynet med Vickers Førergeværer, som skyder
gennem Propellerplanet, og ved Hjælp af Ærmeslæbemaal, som Flyvevæsenet
indførte fra Frankrig, havde man faaet gode Betingelser for at drive syste
matiske Skydeøvelser. I Maj-Juni 1924 foretog Kaptajnløjtnant Heiberg,
Ingeniør E. Andersen og Søløjtnant Jastrau Studier i Udlandet vedrørende
Sigtemidler, Ammunition og Bomber.
I Øvelseseskadren Sommeren 1924 deltog for første Gang et Moderskib
for Luftgruppen, saaledes at Luftfartøjerne til Stadighed kunde holde Kon
takt med Flaadestyrken uden hver Dag at vende tilbage til Luftmarine
stationen, og dette viste sig at være saa stort et Fremskridt, at Begrebet
Luftdepotskib siden da har været fastholdt. !øvrigt blev der i denne Sommer
stillet Luftmarinen mange karakteristiske, civilpraktiske Opgaver. Flere Vrag,
der var farlige for Skibsfarten, blev eftersøgt og stedbestemte, det eksplosions
hærgede Anholt Knob Fyrskib fik Lægehjælp ad Luftvejen, og der blev
foretaget Fiskeriinspektion indenfor danske Farvande. Ialt 30 Havne og
Indsøer blev af udsendte Luftfartøjer undersøgt med Hei:iblik paa deres
Anvendelighed· som Tilholdssted for Søluftfartøjer. I Dagene 22.-29. Juli
aflagde en Luftgruppe paa 3 H.M.I. Luftfartøjer under Kommando af Kap
tajn Scheibel officelt Besøg i Belgien, hvor der landedes i Ostende.
Søværnsloven af 1922 havde som omtalt lyst Flyvevæsenet i Kuld og Køn,
og i Løbet af de nærmest efterfølgende Aar blev der stillet noget større
Midler end tidligere til Brug for Lufttjenesten, hvis Ønsker i første Række
tog Sigte paa Luftjagere, disse eensidige Kampmaskiner, uden hvilke Vær
dien af et militært Flyvevæsen er ringe. Saa tidligt som 1918 havde Kom
mandør Wenck (død som Viceadmiral) i Marinestaben klart og logisk paa
vist Nødvendigheden af saadanne Maskiner og optrukket Hovedlinierne for
Typen. Udfra dette Grundlag blev der i 1925 hos det senere verdenskendte
Firma Hawker Aviation Co., Ltd., hos hvilket Luftmarinen blev den første
udenlandske Kunde, indgaaet en Kontrakt dels om en dansk Fabrikations
ret, dels om Levering af et Antal Dankok-Jagere, hvis Egenskaber nøje var
afpasset til de danske Krav. Det var Luftfartøjer med Hjulunderstel, og de
krævede derfor en Landbasis med Flyveplads. Fra 1926 og indtil man i
1933 begyndte at erstatte Typen med de nuværende Nimrod-Jagere fra
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samme Firma, har "Dankokkerne" g jort fortrinlig Tjeneste i den saakaldte
2. Luftflotille, hvor der nu er samlet en næsten tiaarig Erfaring og Tradition
for Jagerflyvning og Jagertaktik. Ved Krigsministeriets Imødekommenhed
fik Luftmarinen Brugsret over Flyvepladsen i Ringsted, hvor man supplerede
den derværende Hangar med en Telthangar, og hvor Personellet siden 1926
har haft Kvarter i det saakaldte "Røde Hus" ved Siden af Artillerikasernen.
Da man ikke kunde betegne denne Basis for Landflyvemaskiner med Ordet
"Flyvebaadsstation", idet en Flyvebaad jo slet ikke kunde lande her, blev
alle Stationer kaldt Luftmarinestationer. Den strategiske Beliggenhed i
Ringsted, som Centrum for Far
vandene rundt om Sjælland, var
særdeles gunstig, men Flyve
pladsen er mindre egnet, og
i 193 1 blev derfor Elevuddan
nelsen, som ogsaa havde fun
det Sted i Ringsted, forlagt til
Luftmarinestationen Avnø pr.
Lundby i Sydsjælland, hvortil
2. Luftflotille (Jagere) i 1937
ligeledes vil blive flyttet. Kap
Luftmarinestationen Ringsted.
tajnløjtnant E. A. Jensen, som
var den første· Flotillefører og
Stationschef i Ringsted, naaede, inden han i 1930 mistede Livet ved en
Flyveulykke, at yde fremragende Indsats og at præge hele denne Side af
Luftmarinens Virksomhed med sin Dygtighed og sine usædvanlige Evner
som Leder.
Jævnsides med Indførelse af Landjagere og Etablering af en Landstation
blev der i 1925 truffet principiel Beslutning om at forenkle hele Motor
spørgsmaalet baade af Hensyn til Mekanikeruddannelsen og til Besparelse
af Reservedele. Man vendte tilbage til de luftkølede Stjernemotorer - men
stationære og ikke som tidligere roterende - og opnaaede efterhaanden
foruden i Jagere og Avra Skolemaskiner ogsaa -, hvad der gav Anledning
til adskillig Forhaandsbetænkelighed - at anvende det samme Motorsystem
i Søluftfartøjerne. Dette gav udmærkede Resultater, hvad bl. a. de senere
omtalte Grønlandsflyvninger bærer Vidne om.
I denne Forbindelse bør det nævnes, at det i England i r 926 bestilte store
Torpedoluftfartøj kaldet "Nanok" ligeledes var forsynet med 3 Stkr. luft
kølede Motorer for at bære de 2 Torpedoer, med hvilke Prøver i r 928 blev
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af holdt i Felixtowe. Luftfartøjet var ustabilt og tilfredsstillede ikke Kon
traktbetingelserne, hvorfor det ikke blev accepteret, og Indførelsen af Tor
pedoplaner maatte udskydes, indtil man i r932 kunde faa en tilstrækkelig
stærk, luftkølet Enkeltmotor, som kunde tilfredsstille Flyvevæsenets For
dringer.
For at vende tilbage til den kronologiske Rækkefølge var Aaret r925
bemærkelsesværdigt ved, at Flyvevæsenets Deltagelse i Sommereskadren og
Flaadens Vinterøvelser naaede op til 334 Flyvetimer; og i 46 Dage var et
udstationeret Luftfartøj med godt Resultat knyttet til Fiskeriinspektionen i
danske Farvande. Med Landing
paa Weichselfloden ved Wars
zawa aflagde en Luftgruppe
under Kommando af Kaptajn
løjtnantVictori Dagene 23.Juni
-r. Juli et officielt Besøg i Po
len, som havde vist Interesse for
en Luftlinie til København. Af
megen Interesse var de af Jun
ckers Luftverkehr A/S i Tiden
20. September-2. December
udførte Natflyvninger mellem
H. M. II. Luftfartøj under Udlægning af Taageskjul.
København og Warnemi.inde.
I r926 blev der lagt særlig Vægt paa hele Armeringsspørgsmaalet med
Indførelse af Tracere (d. v. s. Projektiler, der ved Ild eller Røg angiver
deres Bane) og Fotogeværer. I Jagerne havde man været nødt til at vælge
engelske Vickers Geværer, men der var indledet Samarbejde med Dansk
Rekylriffel Syndikat, og Bestræbelsen for at gøre Syndikatets Infanteri
rekylgevær skikket til Anvendelse i Luftfartøjer er fortsat siden, saaledes at
nu alle Typer er reglementeret med danske Geværer. 3 Luftfartøjer blev
udstyret med Taageudlægningsapparater, som med lovende Resultat blev
prøvet i Øvelseseskadren, og til al Højdeflyvning med de nye Jagere ind
førtes Iltforsyning med Maske, som siden da har været Standardudstyr i
Jagerflotillen. De mange Forsøg og det nye Materiel gav Anledning til en
livlig Luftvirksomhed, som for hele Aaret naaede et Timeantal paa 1995,
der laa væsentlig over de foregaaende Aars Flyvetid. Den 3 r. Marts r926
ophørte Luftmarinen at udføre det hidtil for Ministeriet for offentlige Arbej
der foretagne Tilsyn med Civilluftfarten, forsaavidt angik Søluftfart�jer og
tilhørende Personel, og ved Udgangen af December samme Aar overgik
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Udgivelsen af "Efterretninger for Luftfarende", som havde naaet 7. Aar
gang, til samme Ministerium. Et Afsnit af Luftfartens Historie var hermed
afsluttet. Luftfartskommissionen afløstes af to nye Institutioner - Luftfarts
raadet og Statens Luftfartstilsyn, som blev oprettet af Ministeriet for offent
lige Arbejder. Ministeriet udtalte sin Tak for den hidtil ydede Assistance
fra Flaadens Side. Endnu den Dag i Dag er Luftmarinestationen "Køben
havn" dog den officielle Grænselufthavn for Søflyvemaskiner, selvom Kastrup
optager al regelmæssig Sørutetrafik, men det er kun et Tidsspørgsmaal, at
Kastrup overtager den hele Virksomhed.
I 1927 var der en paafaldende Stigning i Havarier og Totalforlis, hvilket
dels kan finde Forklaring i, at Aarsflyvetiden var kommet et godt Stykke
paa den anden Side af de 2.000, dels at Fordringen til Natflyvning og Jager
flyvning var sat godt i Vejret, dels og nærmest indirekte i den Omstændig
hed, at Luftmari"nen maatte splitte sine smaa Kræfter til København, Ring
sted og Kastrup. Værkstedsforholdene var meget slette og vanskeligg jorde
i alt for høj Grad et godt og sikkert Vedligeholdelsesarbejde af Motorerne.
Disse var tilmed blevet noget mere komplicerede bl. a. gennem den første
Indførelse her i Landet af de saakaldte Superchargere, d. v. s. Luftfortættere
til Brug for Motoren, naar denne i store Højder skulde virke i "tynd Luft".
Takket være disse Hjælpemidler opnaaede en Dankok-Jager som Vinder
paa Det kgl. danske aeronautiske Selskabs Luftstævne i Kastrup den 4. Sep
tember 1927 en Højde paa 8.830 m, og Søløjtnant E. Rasmussen fik det
følgende Aar en skandinavisk Højderekord anerkendt til en korrigeret Højde
af 9.600 m. Disse Højdeflyvninger var ikke foranlediget af Rekord-]ageri,
men et naturligt Led i Arbejdet for at udprøve Materiellet og Personellet
i det Luftlag, hvor Jagere virker og skal virke ogsaa med deres Geværer,
hvis Mekanisme vilde fryse sammen, hvis der ikke fandtes elektriske Varme
legemer eller andre forebyggende Midler. Elektrisk Opvarmning af Flyver
og Geværer og almindelig Forvarmning af Motoren var Genstand for mange
Prøver og Forsøg; men de Forstyrrelser i Motorens Drift, som havde givet
Anledning til Brand, var de mest uhyggelige, og der førtes da en energisk
Kamp for paa den ene Side at f jerne Aarsagen til, at en Brand kan opstaa,
og paa den _anden Side for at finde et formaalstjenligt System til at slukke
Branden, inden den havde grebet om sig i Luftfartøjet. Indførelsen af Fald
skærme til Dankok-Jagerne fik en særlig tydelig Begrundelse ved det Vinge• brud, som en Fokkermaskine ved Hærens Flyverkorps d. 30. Juni 1927 fik
under en Prøve i Styrtedykning, og hvor daværende Løjtnant Bjarkow
reddede Livet ved den Faldskærm, som for dette Tilfælde var stillet til Dis-

position fra Luftmarinen. Efter denne Begivenhed blev der udlaant 6 Stkr.
Faldskærme til Brug under Hærens Formationsflyvninger, og længe varede
det ikke, før man ogsaa her indførte dette Redningsmiddel som Standard
udstyr. Luftfartsudstillingen, som fandt Sted i Forum samtidig med for
nævnte Luftstævne, gav Anledning til mange fremmede Luftstyrkers Besøg
ved Luftmarinestationen "København". Bl. a. bør nævnes den britiske
Luftfartsminister Sir Samuel Hoare, som ankom med 4 store Flyve
baade og blev modtaget med fuld Honnør, samt den franske Admiral
Frochot, der var Chef for det franske Marineflyvevæsen.
I Aarene, der fulgte efter Ja
gernes Indførelse, og i den Peri
ode, da der ved Flyvevæsenet
lagdes særlig Vægt paa at
fremme den militære Ydelse,
var det af væsentlig Betydning
for Tilvejebringelse af et godt
Grundlag for Uddannelsen, at
Kaptajnløjtnant E. A.Jensen og
Søløjtnantjastrau tilbragte ad
skillige Perioder i Udlandet L. B. Il. Dankok-Jagere, enkeltsædede.
fortrinsvis England - paa Stu
dieophold. Disse to Søofficerer
gik med en usædvanlig Ildhu op i deres Tjeneste og formaaede i Praksis at rea
lisere de Tanker, som Flyvevæsenet med sit Kendskab til Udlandets og egne
Forhold maatte have for Øje. Hele Skytteuddannelsen kom ind i et rationelt
og moderne Leje ved Teori for Taktik, Sigtning og Sigtemidlers Anvendelse og
Konstruktion, ved praktiske Sigteøvelser paa Jorden, ved Skarpskydning paa
en opbygget Skydestand paa Luftmarinestationen "København", ved Brug af
Fotogevær, hvis Film viser, om Sigtet var rigtigt, og ved omfattende Skarpskyd
ninger i Luften.Jævnsides med saadanne Kursus udarbejdedes en Række Vej
ledninger og Reglementer og Beskrivelser vedrørende alle Dele af Luftfartøjers
Udstyr, Armering og Udrustning, og der bragtes Metode og System i alle disse
Forhold. Indenfor de efterhaanden fast organiserede 2 Luftflotiller, nemlig
r. Luftflotille (Sø-Rekognoscering) og 2. Luftflotille (Jagere) overholdtes
strængt, at al Flyvning ikke alene skulde have et Formaal, men at Formaa
let skulde dække Uddannelsens gennemtænkte Behov. De smaa Midler g jorde
dette nødvendigt.
Som omtalt var Dankok-Jagerne en overordentlig hensigtsmæssig Type,
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men vore Søluftfartøjer af Brandenburg-Klassen, H.M.I., var efterhaanden
umoderne og maatte erstattes med en ny. I 1928 var Budgettet saaledes,
at man kunde vælge en Erstatning gennem en Kombination af en engelsk,
luftkølet Armstrong Siddeley 420 HK. Motor og et Monoplan fra Heinkel
Flugzeugbau A/S, Warnemilnde, som efterhaanden er et verdenskendt Firma.
Ej heller dette Valg har givet Anledning til andet end Tilfredshed. For at
være helt sikker paa denne helt nye Types Styrke og andre Egenskaber
indledte man i 1928 et nært Samarbejde med Deutsche Versuchsanstalt der
Luftfahrt i Adlershof, som underkastede Luftfartøjet videnskabelige Under
søgelser og praktiske Prøver
med et fuldt betryggende og
iovende Resultat, hvad Efterti
den har bevist i Praksis. Sam
tidig med Modtagelsen af de
første Heinkel-Luft:fartøjer 1
I 928, som derefter blev frem
stillet i et stort Antal paa Or
logsværftet, blev Flyvevæsenets
nye Værksted færdigt, og der
med var endelig tilvejebragt det
H. M. II. Heinkel, 3-sædet, med 420 HK. Siddeley Jaguar allervigtigste Grundlag for det,
luftkølet Motor.
som altid ved et Flyvevæsen
maa have Ledelsens Hovedinteresse, nemlig Sikkerheden. Undermaskinmester
Kallehauge blev Leder af Værkstedet, til hvilket der blev knyttet et De
pot, hvor alle Luftfartøjer og Motorer, der ikke var udleveret til de to Flo
tiller eller til Flyveskolen, blev hensat "i Vare", som det hedder i det gamle
Marinesprog.
Der var lagt et stort Arbejde i Konstruktionen af den nye Heinkel med
Henblik paa at faa Luftfartøjet nøjagtig indrettet efter Flyvevæsenets Behov,
uden at det mistede i Flyveegenskaber. Det allervigtigste var, at Fartøjet
var 3-sædet, havde fast Radiosender og -modtager, var indrettet til Nat
flyvning og havde godt Søudstyr (Anker, Drivpose) foruden Førergevær og
Observatørgevær. Navnlig den gode Radiostation bragte Flyvevæsenet der
hen, hvortil man i mange Aar havde søgt at naa, nemlig at faa et sikkert
og uaf brudt virkende Meddelelsesmiddel til alle Luftfartøjer, der virker over
Søen uden almindeligvis at kunne iagttages og derfor ikke kan paaregnes
i givet Fald at efterlade sig Spor.
Da Hæren ikke ejede Jagere, skete der Henvendelse til Marinen med det
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Resultat, at 2. Luftflotille (Jagere) med 7 "Dankokke" deltog fra I. Oktober
til 3. Oktober r 928 i Hærens Korpsøvelser, hvor de bl. a. vakte Overraskelse
hos Modpartiet, der kun havde regnet med de fra Hærens Flyverkorps
afgivne 4 Fokker-Luftfartøjer.
Personellet ved Luftmaririen, der i Aarene efter Krigen talte lidt over 50
Mennesker, var efterhaanden kommet op til r 20, hvoraf 45 værnepligtige,
Resten var Officerer, Dæksofficerer og Flyvermekanikere. Ud fra den Be
tragtning, at Flyvevæsenet burde være en Mønsterafdeling af Flaaden, blev
der lagt Vægt paa Sport, Idræt, paa høj Diciplin og paa korrekt og god
Optræden og Holdning. I første Række gjaldt dette Skolerne ved Flyve
væsenet, men ogsaa de værnepligtige fandt man sig nødsaget til at videre
uddanne, efter at de var afleveret fra Flaadens samlede Rekrutskole, som
af økonomiske Grunde er af stærkt begrænset Varighed. Det siger sig selv,
at de meniges Tjeneste paa Luftmarine-stationerne faar en anden Karakter
end andetsteds, hvor de militære Opgaver er mere fremtrædende.Ved Flyve
væsenet er de meniges Tjeneste overvejende Hjælpearbejde, og skal Mands
tugten opretholdes i god Form, er det nødvendigt at give en Grunduddan
nelse i Disciplin, som kan sidde fast, og at holde den vedlige ved utrættelig
Agtpaagivenhed og ved en hensigtsmæssig Aand indenfor Institutionen.
Hvad der gælder for de menige, har i Følge Sagens Natur ogsaa samme
Gyldighed for det .øvrige Personel. Ved Flaadens Idrætsstævne i r 928 blev
Flyvevæsenet smukt placeret i Fodbold, Haandbold, Kaarde- og Sabelfægt
ning, Pistolskydning, Haandgranatkastning o. s. v., og i Løbet af Aarene
derefter er Standarden bleven yderligere forbedret, navnlig gennem Flyver
mekanikeres, Flyverkadetters og Flyvermekanikerelevers Indsats og ved
Søofficerers og Flyverofficerers gode sportsmæssige Eksempel. Den lyseblaa
Trøje og de hvide Benklæder, som er Luftmarinens Sportsfarver, er en vel
kendt og respekteret Dragt paa Holmens grønne Stadion.
Da der under Forhandling med Geodætisk Institut var Interesse for at
anvende Luftfartøjer til fotogrammetrisk Opmaaling paa Grønland, be
gyndte man i 1928 Forberedelser, som bl.a. gav sig Udtryk i, at Søløjtnant
A. Schmidt i dette Aar foretog Undersøgelser i Vestgrønland med en saadan
Virksomhed for Øje. Fra Flyvevæsenets Side var man interesseret i at gaa
metodisk og roligt frem i en saadan ny Opgave, idet man var klar paa, at
Uheld og Ulykker i Begyndelsen vilde kunne betyde et kraftigt Tilbage
skridt fra de afgørende Myndigheder og Instansers Side. Derfor var den
planlagte, forsøgsvise Opmaaling af Øen Disko, der er saa stor som Sjælland,
netop en Opgave, som man kunde overkomme, og som vilde give den for201

nødne Erfaring til at gaa i Lag med de store Opgaver. Alt blev g jort klar
og var klart til endelig at prøve Vingerne paa Grønland, da Sagen blev
stoppet under Hensyn til de økonomiske Konsekvenser. Saa Forberedelse
til de 3 Aar senere rejste, pludselige og store Krav til Flyvevæsenet fik man
altsaa ikke.
Den strenge Isvinter i Begyndelsen af I 929, som stoppede den frie Færdsel
i de danske Farvande, gav Luftfartøjerne en helt ny Opgave. Skibsfarten
laa næsten stille, selv Færgefarten i Bælterne havde alvorlige Vanskeligheder,
da man dengang ikke raadede over moderne Isbrydermateriel. Landets
Skibstilførsler blev stærkt forsinket,
og adskillige Smaaøer, hvor Be
folkningen ikke mere som i gamle
Dage havde egne, store Behold
ninger, saa sig ganske berøvet Le
<....
vering af Fornødenheder. Luft
marinen blev anmodet baade om
Befordring af Post og Varer samt
af Personer. Men ret hurtigt blev
det klart, at den vigtigste Opgave
H. M. II. paa Isen udfor Luftmarinestationen
var at rekognoscere for IsforholKøbenhavn.
dene, der ændrede sig efterVind og
Strømforhold i Farvandene. Det g jaldt derfor om at faa et nøjagtigt Over
blik til Fastsættelse af de Raad og Direktiver, som skulde gives til Isbrydere
og de ofte talrige, ledsagende Skibe med de mange og store Forsyninger til
Landet. Hyppigt var det desuden nødvendigt at udføre veritable Undsætnings
ekspeditioner med Føde til fastsiddende Dampere, som manglede Mad. Det
var en haard Tjeneste at holde gaaende i daarligt Vejr over det frosne Kat
tegat, hvor iøvrigt Nødlandingsmulighederne var meget ringe. Man kunde
ikke tilstrækkelig værdsætte de driftssikre, luftkølede Motorer, som støt og
uaf brudt gennem ialt 250 Timers Isflyvning bragte Luftfartøjerne frem til
deres Virkefelt og førte dem sikkert tilbage. Besætningerne og de, som var til
bage, paaskønnede under disse alvorlige Betingelser ogsaa i høj Grad den
gode Standard, der paa dette Tidspunkt var naaet med Hensyn til Luftfar
tøjernes Radiotjeneste og -udstyr, thi netop under disse Vilkaar var det øjen
synligt, hvilken Hjælp Radioen er for Flyvningens Sikkerhed. Den hurtige
og sikre Meddelelsestjeneste pr. Radio var jo ogsaa af væsentlig Betydning
for de vekslende Issituationer gennem øjeblikkelig virkende Oplysninger fra
vedkommende Farvand til Ledelsen, som ikke behøvede at oppebi Luftfar202

tøjernes mundtlige Rapporter ved Tilbagekomsten til Luftmarinestationen.
Ikke mindst Flyvermekanikerne havde en haard Tørn i denne Periode,
der varede fra ca. 8. Februar til 25. Marts.
Det gamle Ord, at Nød lærer nøgen Kvinde at spinde, fik ogsaa Gyldig
hed for Søluftfartøjerne, der Maaneder igennem saa Vandoverfladen udfor
Luftmarinestationen ligge hen uden det sædvanlige Vand, men med et plant
tykt Isdække. Man tog det over tvært og g jorde Forsøget med - trods
Mangel paa f jedrende Understel - at lande med Pontoner paa Isen. Det gik
udmærket, og fra nu af var man ikke mere betænkelig ved den Slags Landinger.
Var det første Kvartal præget af
en civilpraktisk Opgave, blev Resten
af r929 Vidne til en anselig mili
tær Virksomhed. Fra r r. Maj til
25. Maj var r. Luftgruppe med 3
Heinkel-Luftfartøjer paa Lufttogt
til Cherbourg, Hourtin, Barcelona
og Retur i Anledning af den i
sidstnævnte By stedfindende Ver
densudstilling, hvor Luftfartøjerne
ved Ankomsten mødtes med Orlogs Rød- og hvidfarvet Faldskærm til Udkast af Nød
hjælpspakker.
skibet "Niels Juel" for indgaaende
i Havnen. Luftgruppen, der var under Kommando af Søløjtnant Jastrau,
havde et godt Erfaringsudbytte af Togtet, under hvilket det - takket være
den gode Radiotjeneste - var muligt at holde Forbindelse med Hjem
landet gennem udenlandske Stationer. Luftfartøjerne var som altid ud
rustet med de reglementerede Vaaben, der i dette Tilfælde var af Dansk
Rekylriffel Syndikats Fabrikat.
De aarlige Øvelseseskadrer havde i stadig forøget Omfang g jort Anven
delse af Luftfartøjerne, og det viste sig nødvendigt for at tilfredsstille disse
Fordringer at udruste et større og mere rummeligt Luftdepotskib. Det blev
,,Beskytteren", som fra 2.Juli til 20. September var Basis for de 5 Luft
fartøjer, der blev knyttet til Eskadren. Takket være de 2-3 Maaneder,
hvori denne Luftstyrke helt kunde hellige sig taktiske og strategiske Opgaver,
naaedes meget vigtige Skridt fremad i saa Henseende. Luftstyrken, der var
under Kommando af Kaptajn Scheibel, deltog bl. a. i 8 Natmanøvrer med
Flaaden, under hvilke de forudgaaende Øvelser i Natflyvning kom Per
sonellet til Gode, og den havde ialt en Flyvetid paa 560 Timer i militært
Samarbejde med Flaaden, hvilket var - og iøvrigt stadig er - en Rekord.

Flyvevæsenets Ønske om i Praksis at vise den øvrige Flaade, hvad det kunde
præstere, fik her sin Virkeliggørelse, men samtidig formuleredes nye Krav,
ligesom der indhøstedes Erfaringer af negativ Art. Heraf fik Flyvevæsenet
Retningslinierne for Arbejdet de følgende Aar. Natflyvning og Radio blev
Stikordene. Det var ikke alene, ,,Beskytteren "s Luftstyrke, som coopererede
med Flaaden, Jagerflotillen deltog ogsaa for første Gang i Øvelserne, som
derved fik et nyt og krigsmæssigt Præg. 2. Luftflotille (Jagere) var i Dagene
fra 20. til 22. August udstationeret ved Jægerspris og fra ro. til r 2. September
paa Avnø, begge Steder med en ambulant Radiosender og -modtagerstation
som Forbindelsesmiddel til ved
kommendeSøstyrker.UnderØvel
serne bar Luftfartøjerne, ligesom
det i Følge staaende Ordre altid
er Tilfældet ved Marinens Flyve
væsen, krigsmæssigt Udstyr med
Undtagelse af egentlig Ammu
nition.
Selvom man paa et tidligtTids
punkt havde interesseret sigforTil
2. Luftflotille, Dankok-Jagere.
vejebringelse af Instrumenter til
Brug under Flyvning uden synlig
Horisont, og selvom man havde praktiseret Natflyvning, var man nu klar paa,
atSpørgsmaalet maatte sættes i System og løses rationelt og energisk. Kaptajn
løjtnant E. A. Jensen blev sendt til Frankrig, hvor han som den første Danske
gennemgik et systematisk Blindflyvningskursus med Opnaaelse af et Certifikat
paa Farman Flyveskole i Toussus le Noble i Tiden fra 19. September til
2. Oktober 1929. Flyvevæsenet fik herigennem sikker Bekræftelse for sin
Vurdering af denne Side af Flyvningen og tog den fulde Konsekvens heraf
i de Aar, som fulgte.
Igennem flere Aar havde Opmærksomheden været henvendt paa det
ønskelige i, at samtlige Søofficerer fik et saadant Kendskab til og Uddan
nelse i Lufttjeneste, som var fornødent for deres senere Tjeneste i Flaaden,
men hidtil havde Ministeriet ikke ment at kunne forlade Frivillighedsprin
cippet. Nu havde imidlertid Søværnsloven af r 922 med Ændring af 29. Marts
r924, hvorefter Flyvevæsenet er en Bestanddel af Flaaden, været i Kraft
saalænge, at vedkommende Officerer ikke kunde paaberaabe ,sig brudte
Forudsætninger, og i Oktober beordredes da for første Gang 8 unge Søløjt
nanter II fra Kadetskolen lige over paa Observatørskolen ved Flyvevæsenet,

hvor man siden da hvert Efteraar gennem et 3 Maaneders Kursus har haft
Lejlighed til efterhaanden at gøre alle de unge Søofficerer luftkyndige, og
hvad der maaske ikke er mindst vigtigt, i Stand til gennem en intensiv
Undervisning i Meteorologi at tegne Vejrkort og stille Vejrprognoser. Ad
skillige af de unge Søofficerer faar saa stor Interesse_ for Tjenesten, at de
senere som frivillige melder sig 'til Uddannelse som egentlige Flyvere. Netop
denne Uddannelse, som fandt Sted i Ringsted, havde lige siden dens Begyn
delse givet Flyvevæsenet Anledning til svære Bekymringer, idet Flyvepladsens
Form og Omgivelser var højst uegnede for Elever, og efter 2 Uheld, hvis
Aarsag ikke helt kunde frigøres
for Forbindelse med de nævnte
Forhold, nedlagde Forsvarsmi
nister L. Rasmussen den 29. No
vember 1929 definitivt Forbud
mod Skoleflyvning ved Luftma
rinestationen Ringsted.
Jævnsides med Natflyvningen
var Interessen for Radiopejlinger
til Luftfartøjer bleven vakt. Luft
marinens første Forsøg blev af- L.B.I. Skolemaskine med lukket Blindflyvningskaleche.
holdt med Gøteborg Radio, der
er Central for de tre Radiopejlstationer Morup, Vinga og Hallo paa den
svenske Vestkyst. Derefter blev der af holdt udstrakte Forsøg med Radio
pejlstationerne Kastrup, Hamborg og Malmø, idet Luftfartøjer gik i
forskellige Højder og med Slæbeantennen visende i forskellige Retninger i
Forhold til Pejlstationen. Pejlingens Rigtighed blev kontrolleret ved at
sammenligne med Luftfartøjets observerede Plads. Efter at Kastrup paa
Grundlag af de ca. 250 Pejlinger, som blev foretaget i 1929, havde udarbejdet
en Deviationstabel, hvormed de foretagne Pejlinger kunde korrigeres, kunde
man ved Krydspejling bestemme en Plads med en Nøjagtighed af 2-4 km.
Den største Distance med Pejlforsøg var ca. 250 km.
Ved Udgangen af 1929 stod Luftmarinen med 123 Mand og 34 Luft
fartøjer og havde i Forhold til det foregaaende Aar forøget sin samlede
Flyvetid fra 2.010 til 3.015 Timer.
Det nysnævnte Forbud mod Skoleflyvninger ved Ringsted gav Anledning
til, at den af Flyvevæsenet længe nærede Plan vedrørende Indretning af
Flyveplads paa Avnø pr. Lundby i Sydsjælland blev realiseret ved, at der
lejedes ca. 40 ha Ager paa IO Aar, og ved at der i Løbet af 1930, da der

ingen Flyveskole af holdtes, opførtes en Jernlamellehangar, 3 Barakker til
ca. 40 Mand samt de fornødne Anlæg for Forsyning med elektrisk Lys og
med Vand. I Slutningen af Aaret var der tilvejebragt en saare beskeden,
men hensigtsmæssig Luftmarinestation til Brug for Skolevirksomheden, hvortil
den var særlig egnet paa Grund af de gode frie Omgivelser, den jævne
Overflade af Arealet og den ugenerte Beliggenhed, men der skulde altsaa
hengaa IO Aar, inden Luftmarinen fik denne sin første gode Flyveplads.
Det havde staaet Flyvevæsenet klart, at naar de f�rnødne Forberedelser
var truffet, maatte der en regelmæssig Beflyvning af en bestemt Rute til for
at bringe Natflyvningen ind som
et normalt Led i Flyvevæsenets
Virksomhed. Uden en tvungen
Opgave vilde Flyvning i Mørke
vedblivende have den tilfældige
Karakter og derfor være farlig.
Man valgte at give Personellet
kendte Vanskeligheder, hvortil det
var forberedt, i Stedet for at lade
det blive overrumplet uden Erfaring. Da alle Luftfartøjer var bleLuftmarinestationen Avnø.
ven udstyret med Blindflyvnings
instrumenter, da Luftmarinestationen havde faaet sin Radiovogn fast in
stalleret som Kyststation, da der var bleven antaget en særlig Radioin
geniør til Flyvevæsenet, da alle Flyvere foruden Kursus i Blindflyvning
ogsaa havde faaet en Del Erfaring, og da man ogsaa om Natten i de
første Maaneder i 1930 havde udprøvet Radiopejlsystemet med Kastrup
og andre Stationer, var man klar til at begynde det første danske Forsøg
paa regelmæssig Ruteflyvning om Natten. Tjenesten lededes af Kaptajn
løjtnant E. A. Jensen og omfattede 1. Afsnit fra 24. Marts til 14. April,
i hvilket der blev fløjet Sjælland rundt eller andre Ruter med Udgangspunkt
og Hjemkomststed i København, og 2. Afsnit fra 14- April til 15. Maj paa
Ruten København-Warnemi.inde og vice versa. I 1. Afsnit gennemførtes
13 af 15 planlagte Flyvninger efter Programmet, ved 2 Flyvninger maatte
Ruten ændres paa Grund af Vejrforholdene. I 2. Afsnit gennemførtes 17 af
36 planlagte Flyvninger, 3 Flyvninger blev opgivet undervejs, og 15 Flyv
ninger opgivet paa Grund af Vejrmeldinger, og 1 Flyvning blev af brudt
ved Totalforlis, idet H.M.II. Nr. 96 efter Midnat den 22. April 1930 ca. 5
Minutter efter Afgang fra Warnemtinde under Brug af særlige, herfor be206

stemte Blus nødlandede, hvorved Kaptajnløjtnant E. A. Jensen og Flyver
mekaniker Bressendorf mistede Livet. Det var et smerteligt Tab. Vraget
er trods ihærdig og langvarig Søgen aldrig bleven fundet, og man har derfor
ikke faaet Bekræftelse for Luftmarinens Hypotese om, at Oliehanen ikke
var bleven aabnet ved Afgangen fra Warnemtinde, og at Motoren efter
kort Tid er brændt sammen i Lejerne foraarsaget af Oliemangel. Flyvningerne fortsattes Tiden ud under
Ledelse af Søminemester Victor Petersen og gav saa værdifulde Erfa
ringer, at Marinens Mørkeflyvninger
Foraaret 1930 med Rette kan beteg
nes som et Vendepunkt i Luftmari
nens Luftvirksomhed og som et
Grundlag for de senere danske Nat
postflyvninger.
Paa Foranledning af disse Flyv
ninger og under Samarbejde med
Søminevæsenet blev der om Efteraa
ret holdt udstrakte Forsøg med det
første Radioluftfyr, som etableredes
paa Luftmarinestationen, ligesom
det ikke varede længe, før den før
ste Radiopejlstation blev indbygget
i et Heinkel-Luftfartøj, som derved
Formation af H. M. Il. Luftfartøjer.
selv kunde pejle til Jordstationer i
Stedet for at blive pejlet fra disse. Under Eskadreøvelserne, under hvilke
Luftjagerne bl. a. opererede fra en midlertidig Basis ved Dragsholm, del
tog Søluftfartøjerne i de fleste af Flaadens Natøvelser, idet man som en
Nyhed anvendte Faldskærmsblus, som under deres Dalen oplyste Maalene
for Rekognosceringen med deres meget kraftige Lys. Efter Henvendelse fra
Dansk Biologisk Station udførte Luftmarinen i Juli og i September mange
Flyvninger med Dr. phil. Blegvad som Repræsentant for nævnte Institution
i den Hensigt at iagttage Fiskestimernes Forekomst, og der forsøgtes en
Ordning med at udsende Oplysninger i saa Henseende fra Statsradiofonien,
men Forsøget viste, at Bekostningen ikke stod i Forhold til Nytten og blev
ikke videreført. Den 29. September 1930 havde Luftmarinen Lejlighed til
med 9 Luftfartøjer og under Nedkastning af en Krans med Faldskærm at
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hædre den svenske Luftpioner Andre, da hans jordiske Levninger om Bord i
det svenske Orlogsskib "Svensksund" paa højtidelig Vis passerede gennem
Øresund paa Vej fra Spitsbergen.
Ved Aarsskiftet maatte man se tilbage paa I 930 som et med Hensyn til
Tab af Menneskeliv mørkt Aar, thi foruden de allerede nævnte havde
Flyvevæsenet i Januar mistet Søløjtnant Jastrau og Sømineassistent E. M.
Larsen, der begge var Førere af Dankok-Jagere, som kolliderede ved Gjedser.
Baade E. A. Jensen og Jastrau indtog ledende Stillinger ved Flyvevæsenet,
og det føltes tungt at miste disse to Søofficerer, som havde vist usædvanlige
Egenskaber i de Poster, hvorfra de saa brat blev bortrevet.
Hele Spørgsmaalet om Rekruttering af Luftofficerer havde i mange Aar
været brændende, men havde ikke faaet nogen rationel Løsning, idet man
stadig afventede Gennemførelsen af den lange Række Forslag, som efter
haanden blev udarbejdet til Ordning af Landets Forsvarsvæsen, men af
hvilke ingen blev gennemført. Forholdet var, at Flaadens eget Personel ikke
var tilstrækkeligt til at give den fornødne Tilgang, hvilket havde vist sig i
Praksis gennem mange Aar, og det var først ved Søværnsloven af 1932, at
der blev raadet Bod paa dette Princips Mangler.
I April 193 I kunde Flyveskolen overføre sit Materiel til Avnø, og Kaptajn
løjtnant de Lichtenberg blev den første Chef for denne nye Station, hvor
Eleverne fik næsten ideelle Betingelser for at tilegne sig det flyvemæssige
Grundlag, men ogsaa indenfor selve Uddannelsen skete der en væsentlig
Forbedring, idet man indførte Undervisning i Blindflyvning allerede under
den elementære Uddannelse udfra det Ræsonnement, at den Tillid til
Instrumenter, som er nødvendig for Blindflyvning i Praksis, bedst meddeles
Eleverne paa et Tidspunkt, da deres egen "Fornemmelse" af Luftfartøjets
Stilling i Luftrummet ikke virker forstyrrende paa Tilegnelsen af denne
Færdighed. Erfaringerne havde nemlig vist, at det falder en gammel, erfaren
Flyver sværere at overgive sig paa Naade og Unaade til de smaa Viseres
Diktatur, og tilmed gælder formentlig ogsaa her Reglen, at det, som man
lærer først, sidder nok saa godt fast. !øvrigt stiller Forholdet sig, ikke mindst
for Flyvere indenfor Militærvæsenet, saaledes, at efter Skoletiden vil naturlig
Horizontflyvning være den langt overvejende Flyvning og derved give rigelig
Sikkerhed for desuden at erhverve den samme Evne og den samme Rutine
i at føre Luftfartøjet paa Øjemaal som tidligere. Resultatet, der opnaaedes
paa Flyve.skolen 193 1, var saa gunstigt, at man i de følgende Aar gradvis
gik videre i Bestræbelserne for at give Flyverne den største Sikkerhed, naar
Mørke, Skyer, Sne og Regn vanskeliggør Flyvningen. I I 935 har man g jort
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Skridtet fuldt ud ved overhovedet ikke at lære Eleverne Horizontflyvning,
før de mestrer Instrumentflyvningen, ja Elever bliver frakommanderet som
uegnede, hvis de ikke gør Fremgang og ikke naar de krævede Præstationer
i Blindflyvning. At disse ikke er ringe, vil fremgaa af, at Eleven under sin
Kaleche, der skjuler Udsynet for ham, bl. a. skal være i Stand til at bringe
sit Luftfartøj i Spin og at tage det normalt ud af Spin igen ved Hjælp af
sine Instrumenter alene. I nogen Forbindelse med nævnte Uddannelses
princip valgte man i 1931 en helt ny Skolemaskine-Type kaldet Avro Tutor,
som af det britiske Luftfartsministerium ca. 1 1 /2 Aar efter blev udpeget
som Standard Type for den ele
mentære. Flyveruddannelse i den
kgl. engelske Luftstyrke. I Luft
mannen fik den Betegnelsen
L.B. IV., og under Benyttelse af
den i England af købte Licens er
den i fornødent Antal bleven frem
stillet paa Orlogsværftet. Den
gamle Skoleplan af 28. April 1924
blev underkastet en meget nøje
Revision jævnsides med, at det
L. B. IV. Tutor med 215 HK. Siddeley luftkølet
Lynx Motor.
tilsvarende Reglement "E" til Anordning om Luftfart for Udstedelse af Certifikater indenfor Civilluft
farten ogsaa af vedkommende Myndigheder blev underkastet en For
nyelse. Foreløbig gav dette parallelløbende Arbejde sig Udtryk ved, at der
ved Luftmarinen i Efteraaret 1931 blev oprettet et Luftnavigatørkursus,
hvori deltog 3 Trafikflyvere fra Det Danske Luftfartselskab, ro Flyvere
fra Hærens Flyverkorps foruden Elever fra Marinens Flyvevæsen. Kursus'et
sluttede med. Indstilling til de første danske Luftnavigatørcertifikater.
I Tiden 18.-26. Maj deltog 1 Gruppe fra r. Luftflotille og 1 Gruppe fra
2. Luftflotille under samlet Kommando af Orlogskaptajn Scheibel i de
"Nordiska Flygtavlinger", og det var med Glæde, at Luftmarinen modtog
Meddelelse om, at Søløjtnant Erik Rasmussen med Dankok-Jager Nr. 164,
trods meget vanskelige Vejrforhold og trods Ukendskab til svenske Terrain
forhold, havde vundet "Nordiska Flygarpokalen" som Sejrherre i Hoved
konkurrencen.
Marineflyvere kunde ikke selv komme til Grønland, men det lykkedes
at faa den tyske Verdensrundflyver von Gronau til at give Tilsagn om
at medtage en dansk Marineflyver paa Grønlandstogt med en Dornier
Dansk Flyvnings Historie. r4
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Wal". I Tiden 24.Juni-5. Oktober 1931 var Søminemester Victor Petersen
paa Grønland, hvor han deltog i flere Flyvninger, og hvor han fik den
Erfaring og det Kendskab til de derværende Forhold, som senere kom ham
og Luftmarinen til Gode.
Aaret 1931, som havde en samlet Flyvetid af 3.020 Timer, gav Anled
ning til mange Øvelser med Flaaden, og det føltes som en stor Vinding,
at Luftmarinen i December fik sin egen 3/4 kW Radiostation, hvis 35 m høje
Master nu er et kendt Træk i Luftmarinestationen København's Fysiognomi,
og som aarlig_ omsætter mere end 5.000 Telegrammer.
Ved de Overvejelser, som fandt Sted med Herisyn til en Nyordning af
Søværn og Hær, blev det snart klart, at der ikke kunde paaregnes nogen
Udvidelse for Luftmarinens Vedkommende. Ved Søværnsloven af 23. Marts
1932 skete der væsentlige Ændringer i Flaadens Organisation og Sammen
sætning, og der blev fastlagt en bestemt Grænse for Budgettet til 11,5 Mil
lioner Kr. for hele Søværnet, der tilmed havde faaet overdraget Kyst
defensionen, som hidtil havde hørt under Hæren. Selvom der var meget,
der talte for en Styrkelse af det maritime Flyvevæsen, hvis Opgaver dels
ligger i Forsvarets første Linie, dels er af væsentlig Betydning som Supple
ment til vor Kystflaade, der gennem Aarene i stedse stigende Grad havde
anvendt og værdsat Luftfartøjer, kunde der ikke indenfor saa snævre øko
nomiske Rammer gives Flyvevæsenet Kaar, som var anderledes end de,
der var den øvrige Flaade beskaaren, og Luftmarinen blev stort set opret
holdt i sit hidtidige Omfang. Loven trak dog Linierne fastere op end i
Søværnsloven af 1922 og dens Ændring af 1924. Den bestemte, at den mari
time Luftstyrke skulde bestaa af 2 Luftflotiller a 9 Fartøjer foruden Luft
fartøjer til særlige Formaal og til Skolebrug. Forudsætningen var her, at
den ene Luftflotille skulde omfatte Rekognosceringsluftfartøjer og den anden
Jagerluftfartøjer, men der er iøvrigt i Loven Hjemmel for at ændre Sam
mensætningen efter Udviklingen. Ca. 250 af Søværnets Tjenestemænd, om
fattende Dæksofficerer og faste Folk, blev afskedigede, og ogsaa for Flyve
væsenet kom disse dybtgaaende personelle Ændringer til at øve sin Ind
flydelse fortrinsvis i de første Aar efter, at Flaaden havde mistet et saa stort
og erfarent Personaleelement, men ogsaa indirekte paa det tilbageblevne
Personel. Blev der ikke Tale om Udvidelse, bør det dog fremhæves, at hele
Organisationen blev fastholdt uforandret. Den havde vist sig i enhver Hen
seende god, og kun med Hensyn til Tilgangen af Flyvere kunde Loven
opvise en Nyskabelse gennem de saakaldte Flyverkadetter og Flyverløjt
nanter i Reserven. Indtil 1932 havde Luftmarinen udelukkende udtaget
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sine Flyvere fra Flaaden, men dette havde vist sig ab�olut utilstrækkeligt, •
og nu blev der Mulighed for gennem en 16 Maaneders Aspirant- og
Kadettid at uddanne Studenter og andre unge Danske med tilsvarende
teoretiske Kvalifikationer til Flyverløjtnanter i Søværnets Reserve med 2
Aars Pligttjeneste som Flyvere. Planerne for denne Del af Søværnets Flyve
skole, der ogsaa omfatter - som tidligere - en Observatorklasse for Sø
officerer og en Flyvermekanikerklasse, var vel forberedte og gennemarbej
dede, og ved Marinemi
nisteriets Kundgørelse af
3. Maj 1933 fik de den
endelige Udformning.
Midt i den Uro og Be
kymring, som den nye
Lov gav Anledning til,
fandt der Forberedelser
Sted af den kommende
Luftvirksomhed
paa
Grønland, hvori deltog
6 Flyvere og 6 Flyver- ,,Grønlandske Handel"s Skib "Gustav Holm" med Luftfartøj
om Bord.
mekanikere samt 3
H.M.II.-Luftfartøjer fra Luftmarinen. Her kom altsaa de Opgaver, som man
gerne vilde have forberedt sig mere paa, og det drejede sig om fotogrammetrisk
Opmaaling af intet mindre end Grønlands Østkyst fra Luften i 4.000 m Højde i
Samvirke med Personel fra Geodætisk Institut og Hærens Flyvertropper. Luft
styrken var delt i 3 Hold under Ledelse af henholdsvis Kaptajnløjtnant Erik
Rasmussen, Søminemester Victor Petersen og Søløjtnant Barms. Først
nævnte indgik med sit Hold i Dr. Knud Rasmussens 7. Thuleekspedition
og de to sidstnævnte i Dr. Lauge Kochs 3 Aars Ekspedition. Under et for
træffeligt Samarbejde udførtes i Juli og August 1932 den første danske
Indsats i Luften over Grønland, og den fik et Forløb og et Resultat, som
fra alle Sider er bleven anerkendt som meget tilfredsstillende. Kaptajnløjt
nant E. Rasmussen var den første, som viste Dannebrog over Grønland,
da han den 10. Juli 1932 fra Ivigtut snoede sig op over Fjældene med Luft
fartøj Nr. 84. I Løbet af 81 Dage, med 101 Flyvninger og en samlet Flyvetid
paa 126 Timer, blev der med dette Luftfartøj fra 7. Thuleekspedition, der
havde Motorskibet "Th. Stauning" som Moderskib, udført Luftopmaaling
af en ca. 600 km lang Strækning fra Kap Farvel til Pikiutdlek paa Sydøst
kysten, ligesom der blev udført særlige Luftopmaalinger i Julianehaabs211

distriktet og Fotografering af Nordboruiner m. m. En rask Undsætnings
flyvning fra Ivigtut paa Vestkysten til Skjoldungen paa Østkysten blev ikke
fortsat til Angmagssalik, da den nødstedte, amerikanske Flyverfamilie Hut
chinson forinden var blevet reddet af en britisk Trawler.
Dr. Lauge Kochs Ekspedition med Skibene "Gustav Holm" og "Godt
haab" havde tilsvarende Opgaver paa Nordøstkysten i og fra Scoresbysund
til Danmarkshavn. Luftopmaalingsarbejdet var delt mellem de to Hold,

Paa Grønland , 932. Benzindepot paa Ella Ø,

men desuden foretog Søminemester Victor Petersen, under personlig Del
tagelse- af Dr. Koch, adskillige lange Rekognosceringsflyvninger over jom
frueligt Land, hvis Udseende i store Træk blev skitsemæssigt fastslagt. Meget
nyt Land og flere nye Fjorde blev opdaget, og der opnaaedes en bedre
Fremstilling af hele Gletchersystemet. Denne udvidede Indsigt i det om
stridte Østgrønland var paa det daværende Tidspunkt af ikke uvæsentlig
Betydning. Ialt blev der paa Nordøstkysten fløjet i 156 Timer, og Luft
virksomheden afsluttedes med en direkte Flyvning, som Victor_ Petersen
udførte fra Scoresbysund til Akranæs i Nærheden af Reykjavik. Flyver
mekaniker Kramme var Radiotelegrafist, og Dr. Koch deltog som Passager
i denne første danske Flyvning mellem Grønland og Island.
Det stort anlagte Arbejde var naturligvis ikke fuldendt, men det var i
Sandhed godt begyndt. I Marinens Bibliotek findes 1 til Udlaan bestemt
212

Eksemplar af den meget omfattende Rapport, som de tre ledende Flyvere
har udfærdiget om Luftvirksomheden paa Grønland 1932.
Selvom Afgivelse af 1 2 Mænd indenfor det flyvende Personel ikke kunde
undgaa at foranledige et vist Indgreb i Flyvevæsenets normale Arbejde, blev
de sædvanlige Øvelser med Flaaden og Arbejdet paa Flyveskolen opretholdte.
I September havde 1. Luftflotille med fuld Styrke paa 9 Fartøjer to Gange
Lejlighed til at befordre Hs. kgl. Højhed Prinsen af Wales ad Luftvejen
mellem forskellige Steder i Landet, og Aaret
1932 endte med en sam
let Flyvetid paa 3.637
Timer. Paa sammeTids
punkt var Modtagelses
prøverne med de nye
Torpedoplaner "Dantorp" afsluttet paa den
engelske Forsøgsstation
i Felixtowe. Luftfartøj
erne leveredes af "Haw
ker Aviation Co., Ltd."
Torpedokast.
og var forsynede med en
800 HK. Siddeley Leopard luftkølet Motor. Denne Type, som fik Beteg
nelsen H.B.III., tog Sigte paa Forsøg med Kast af Torpedoer, men var
ogsaa i Stand til at befordre en stor Bombelast, og dens Indførelse var
forsaavidt af principiel Interesse, som man hidtil herhjemme alene havde
været i Stand til at yde en Indsats med Hensyn til Rekognoscering
og til Kamp med andre Luftfartøjer, rpen i Praksis ikke mod Maal paa Land
og Sø. Man var klar paa, at de danske Farvandes ringe Dybde vilde berede
store Vanskeligheder med at faa Torpedoer til at gaa ligesaa glat fra Luft
fartøjer som fra Overfladefartøjer og fra Undervandsbaade, men med Anven
delse af de gennem Generationer ved det danske Torpedovæsen samlede
Erfaringer og ved højst systematiske Kasteforsøg, hvis Antal maa angives i
Hundreder, er man, bl. a. ved Optagelse af samtlige Kast paa Film, kommet
et meget væsentligt Skridt fremad med Hensyn til Spørgsmaalets Af klaring.
I Februar 1933 blev der med "Hawker Aircraft Ltd." i England indgaaet
Kontrakt om Typelevering og om Licens for "Nimrod"-Jagere med 520 HK.
Rolls Royce Kestrel vandkølet Motor, som nu efter Fremstilling paa Orlogs
værftet har erstattet Dankok-Jagerne i 2. Luftflotille. Typen er bemærkelses-

værdig ved at være udstyret med
Radiotelefon og vel egnet til Dyk
keangreb. I 1935 opnaaede Sø
løjtnant Grønbech med en "Nim
rod" -Jager at faa en Højderekord
paa 10.500 m anerkendt af de kom
petente Autoriteter.
Flyvevæsenets Ledelse og Stab,
som hidtil havde haft Kontorer
paa Luftmarinestationen Køben
L. B. V. Nimrod-Jagere
havn, fik i 1933 Lokaler i den
med .535 HK. Rolls Royce Kestrel Motor.
saakaldte Quinti Lynette Nord
for Stationen samtidig med, at Flyveskolen fik sit Kadethus i Quinti Bas
tion, tæt ved Refshalevej. Foruden at der herved skabtes en højst paakrævet
Pladsudvidelse, bl. a. til Arkiv, tilvejebragtes ogsaa en formaalstjenlig Ad
skillelse mellem Ledelse og Hovedstationen, uden at Fjernelsen blev for
upraktisk. Orlogskaptajn Scheibel, som i en meget lang Aarrække havde
været Chef for Luftmarinestationen København, var den 1. April 1933
bleven afløst af Kaptajnløjtnant Ove Petersen og kunde derefter mere tage
Vare paa sin Post som Chef for Flyveskolen. I August r 933 mødte den,
blandt 56 Ansøgere udvalgte, første Klasse af Flyverkadetaspiranter. Det
blev fortrinsvis Kaptajnløjtnant Ernst, Flyverløjtnant Dalbro og Under
maskinmester Johannes Nielsen, som kom til at assistere Skolechefen med
at skabe den Tradition, som de følgende Klasser har opretholdt og uddybet.
Under Sommerens Øvelseseskadre deltog Luftmarinen i 20 Øvelser for
delt paa 12 Øvelsesdage med ialt 246 Timers Flyvetid, men da Radio
tjenesten ikke endnu
viste sig tilfredsstillende,
blev der truffet Foranstaltninger til yderligere
at give Personellet dag
lig Øvelse Aaret rundt
ved de saakaldte Radio
rutineborde, ved Hjælp
af hvilke Telegrafistfær
digheden udvikles og
vedligeholdes.
Den 22. Marts deltog
Luftmarinestationen København.
0
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14 Luftfartøjer i Højtideligheden i Anledning af I 25 Aars Dagen for "Prins
Christian"s Kamp ved Sjællands Odde, og omtrent paa samme Tid blev
der Lejlighed for Luftmarinen til gennem en Repræsentant at følge For
søgene paa den tyske Damper "Westphalen" med Slæbesejl til Brug paa
bl. a. den sydamerikanske Atlanterhavsrute.
Opmuntret af det gunstige Resultat i 1932, blev der Aaret efter atter
udsendt Ekspeditioner til Østgrønland under samme_ Ledelse og med An
vendelse af 3 Luftfartøjer. Paa Dr. Knud Rasmussens Ekspedition, denne
Gang med Motorskonnerten "Nordstjernen" (Chef Orlogskaptajn Vedel)
som Moderskib, blev der paa en 750 km lang Strækning fra Pikiutdlek til
Cap Daussy under Ledelse afSøløjtnant Erik Rasmussen ialt udfløjet 3.200 km
Fotolinier med 96 Flyvetimer, heri indbefattet en I .ooo km lang Flyvning,
som Erik Rasmussen og Flyvemekaniker C. Jørgensen foretog fra Ivigtut
til Angmagssalik. Det indsamlede Materiale var et meget væsentligt Skridt
henimod Optagelsen af hele Strækningen Kap Farvel-Scoresbysund.
Paa Dr. Koch's Ekspedition, som havde 2 Luftfartøjer, hvoraf det ene
med Victor Petersen og Kramme blev fløjet fra Reykjavik til Scoresbysund,
blev der ialt fløjet 2 I 7 Timer, under hvilke der foruden supplerende foto
grammetrisk Opmaaling af Nordøstkysten til Danmarkshavn blev foretaget
adskillige Rekognosceringsflyvninger bl. a. til Nordøstrundingen, over
Scoresbyland og Baglandet ved Blossevillekysten. I disse Rekognoscerings
og Skitseflyvninger deltog Dr. Koch personligt.
Det blev med Sikkerhed fastslaaet, at Observation fra et Luftfartøj paa
denne Kyst har for�ræffelige Betingelser for at give et Skib Lejlighed til at
udnytte foreliggende Muligheder for at undgaa Ishindringer. I hvert Fald
kom "Gustav Holm" til Norske Øen paa ca. 79 ° Nord, hvor saavidt vides
intet Skib før har været. Medio September kunde man i Reykjavik se tre
danske Skibe ligge til Ankers paa Rheden efter afsluttet Arbejde, hver med
sit Heinkel Luftfartøj om Bord, et ikke ringe Vidnesbyrd om dansk Polar
forskning og Indsats paa Grønland.
Efter mange og lange Flyvninger paa Grønland ankom Oberst Lindbergh,
der deroppe havde haft den tidligere Marineflyver, Kaptajnløjtnant Andreas
Dam som Hjælper, til Luftmarinestationen København den 26. August,
hvor hans Luftfartøj for første Gang paa den lange Rejse kom under Tag
og til Eftersyn indtil 4. September, da Obersten og hans Frue fortsatte deres
Luftrejse.
Paa en længere Natflyvning, som 2 Heinkel-Luftfartøjer foretog i Novem
ber I 933 til Skagerak, blev de overraskede af Vindforhold og af Dis og

Skyer, som medførte store Vanskeligheder for Orienteringen. Efter at Ben
zinbeholdningen var opbrugt, blev det ene Fartøj med godt Resultat landet
i en Skov i Omegnen af Gøteborg, medens Besætningen paa det andet
benyttede Faldskærm. For Flyvermekaniker Frode Hansen blev hans urig
tige Behandling af dette Redningsmiddel fatalt, idet han mistede Livet.
Sagen gav Anledning til fornyet Overvejelse i det ved Luftmarinen stadig
levende Spørgsmaal om Radio og har haft sin Indflydelse paa den Omstæn
dighed, at Marinens Fly
vevæsen nu disponerer
over en moderne Pejl
station paa Mellemfort
udfor Luftmarinestatio
nen og en mobil Radio
pejlstation af stor Ka
pacitet.
Ved Aarets Slutning
blev Ejendomsretten til
Luftmarinestationens
Vandomraade af Fi
nansministeriet solgt til
Københavns Havn, idet
H. B. III. Nr. 202 i Tveraa Havn paa Trangisvaag, Færøerne.
dog Brugsretten forbe
holdtes den hidtidige Bruger. Det er forstaaeligt, at denne Foranstaltning
har givet Anlec;lning til nogen Bekymring med Hensyn til Luftmarinesta
tionen København's fremtidige Betingelser for at skaffe gode, sikre og
uhindrede Kaar for Luftfartøjer ved denne Flaadens Hovedstation.
Aaret I 934 blev fortrinsvis præget af Bombeøvelser, Torpedokast og Blind
flyvningslandinger efter den saakaldte Z-Z Methode. Bomberne kastedes
fortrinsvis paa det saakaldte Peder Meyers Sand Nord for Manø ved Vester
havet, hvor det lille Inspektionsskib "Maagen" fra 8. November til 6. De
cember var Basis for de deltagende Bombeluftfartøjer, og her høstede man
mange værdifulde Erfaringer, som i større Skala blev uddybet og suppleret
det efterfølgende Aar, da det meget større Værkstedsskib "Henrik Gerner"
( Chef: Orlogskaptajn Bangsbøll), blev stillet til Disposition for det samme
Formaal under betydelig udvidede Former. Luftmarinen søgte og opnaaede
et godt Samarbejde med Hæren med Hensyn til Bomber, og forskellige
Fællesforanstaltninger saa Dagens Lys paa dette Omraade, hvilket er saa
meget mere tilfredsstillende, som det paa Flaadens Foranledning i 1927
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nedsatte Fællesudvalg vedrørende Bombearmering paa Forslag af General
staben var blevet ophævet i 1931.
I en Række af Aar har H. M. Kongen om Foraaret foretaget Inspektion
af Flyvevæsenets Institutioner ved København, og ogsaa i Marts 1934 fandt
dette Besøg Sted som et Bevis paa, at Kongen omfatter samtlige militære
Afdelinger med personlig Interesse.
Foruden Deltagelsen i Øvelseseskadren fra 23. August til 26. September
med en samlet Flyvetid af 304 Timer ydede Luftmarinen sin Medvirken i
Hærens Efteraarsøvelser i 1934 med 2 Luftgrupper under Manøvrer, der
bl. a. omfattede en Landgangsøvelse.
Øvelserne med Torpedoplaner fortsattes om Sommeren med 75 Torpedo
kast, og der blev endda Stunder til med Dantorp Nr. 202 i Dagene 21.29. Juni at foretage det første danske Lufttogt til Færøerne, hvor Besætningen,
Kommandørkaptajn Grandjean, Søløjtnant Munter og Flyvermekaniker
Greve Rasmussen, fik Lejlighed til at erfare den Interesse, som Flyvningen
omfattedes med paa vore Atlanterhavsøer. I Anledning af Flyvningen blev
der med godt Resultat for første Gang foretaget en Udsendelse over Stats
rad_iofonien direkte fra Færøerne via Inspektionsskibet Islands Falk. Under
Hen- og Tilbageflyvningen blev Radiopejlinger anvendt i udstrakt Grad
dels fra "Islands Falk" og dels fra en Fejlstation ved Vandet Sø, Nord
for Thisted.
I Juli Maaned deltog Luftmarinen med ro Luftfartøjer i det af Dagbladet
"Politiken" og "Danske Flyvere" arrangerede Luftstævne i Kastrup, og 4
Dankok-Jagere og 1 Avromaskine var Deltagere i Flyvningen om "Nordisk
Flyverpokal", som' af Det kgl. danske aeronautiske Selskab den 22.-23. Au
gust var. arrangeret i Forbindelse med "Den anden internationale Luftfarts
udstilling" i Forum. I denne Udstilling havde Flyvevæsenet en interessant
og smuk Stand, som tiltrak sig megen Opmærksomhed.
Den Ekspedition, som under Dr. Kochs Ledelse med Skibet "Gustav
Holm" i Sommeren 1934 arbejdede paa Nordøstgrønland, mødte i Modsæt
ning til de to foregaaende Aar ugunstige Vejr- og Isforhold. Under 49 Dages
Ophold var der 21 Dage med Regn og Taage, 16 Dage med overtrukket
eller skyet Vejr, 7 Dage med Dis eller Taagebanker og kun 5 Dage med
klart Vejr. Under disse Omstændigheder var det et Held, at det medsendte
Marine-Luftfartøj Nr. 86 med Søløjtnant Overbye som Flyver ikke havde
Fotoopmaalingsopgaver, da saadanne er betinget af stor Klarhed og Sigt
barhed. Derimod maa det efter foreliggende Rapporter og Udtalelser til
skrives Flyverens Isrekognosceringer og Iagttagelser fra Luften gennem ialt
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47 Timers Flyvning, at det lykkedes at faa samlet d f:: mange Motorbaads
hold og at undgaa en Overvintring.
I August bragte et Luftfartøj Livredningsrnidler fra Falcks Redningskorps
til en Patient i et hollandsk Turistskib i Østersøen, og i Oktober var der
2 Gange Lejlighed til at betrygge Menneskeliv. Den ene Gang drejede det
sig om en havareret tysk Friballon, hvis Kurv slæbtes henover Vandet i
Bumps fra Saltholm til Hveen, og næste Gang blev Føreren af den nød-

Grønland. ,,Staunings Alper". Scores by Land. (Luftfoto).

landede Hærmaskine O-57 bjerget i Flinterenden ved det svenske Kalk
grundet Fyrskib af en Dantorp - inden svenske Redningsmænd naaede at
komme til.
Aaret r 934 sluttede med en samlet Flyvetid af 3.47 1 Timer, og det næste
ser et samlet Personel af ca. r 70 Mand og 36 Luftfartøjer.
Ogsaa i 1935 var der et Luftfartøj paa Grønland, men paa Grund af de
særlig vanskelige Isforhold maatte Fotograferingsarbejdet helt opgives, og
det blev kun Isrekognoscering m. m., som Luftfartøj Nr. 87 udførte for In
spektionsskibet "Godthaab", der ikke naaede igennem Isbæltet denne Som
mer. For at assistere med at bjerge danske Fangstfolk, som var stedt i Nød
ved Kap Berlin, afgik Torpedoplan Nr. 201 den 26. August med Kaptajn
løjtnant Erik Rasmussen, Søløjtnant Riemann og Flyvermekaniker Greve
Rasmussen til Reykjavik, som naaedes den 28. August. Paa dette Tidspunkt
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blev de danske Fangstfolk imidlertid bjergede af det norske Skib "Buskø",
og Dantorpen kunde da vende tilbage som det første danske Luftfartøj,
der har fløjet frem og tilbage mellem Danmark og Island: Besætningen fik
Erindringsgaver af Marineministeriet.
Inden Aaret var afsluttet - iøvrigt med en smuk Flyvetid af 4.471 Timer
- havde Staten erhvervet ca. 67 ha Jord paa Avnø som første Led i en
5-aarig Bevilling paa ca. 1,4 Millioner Kr., som bl. a. forudsætter Bygning
af Kaserne og Hangarer saavel paa Avnø som i København, og som vil
medføre, at Virksomheden fra Ringsted overføres til førstnævnte Sted.
Vi er dermed naaet til 1936, i hvilket Aar Virksomheden har omfattet
de samme karakteristiske Opgaver som de foregaaende Aar - Flaade
øvelser, luftmilitært og sømilitært Arbejde, Fiskeriinspektion, Mineafsøgning,
Udvikling af Vaabnene: Geværer, Torpedoer og Bomber, Luftopmaalings
flyvning og endelig Elevuddannelsen. Alt tjener direkte og indirekte til at
gøre det muligt for Luftmarinen at løse sin meget vigtige Opgave, som
den strategiske Rekognoscerings første Linie, og som Søværnets nødvendige
og hurtige Hjælper. Marinens Flyvevæsen besidder et godt og moderne
Materiel, dets Organisation er hensigtsmæssig, og dets Personel, omfattende
Flyvere, Teknikere, Flyvermekanikere m.fl., udgør en Helhed, hvis Dygtig
hed og Aand efter min Mening ligger i et højt Plan.
Ligesom Tilfældet har været i de forløbne 25 Aar, vil Luftmarinen i Frem
tiden sikkert stræbe efter at være beredt og nærværende.

FORTEGNELSE
over

ledende Personel ved Marinens Flyvevæsen fra 14. December 191 1.
1) Luftmarinens Chefer.
Kontreadmiral C. Middelboe, som Chef for
den flydende Defension
1
4/12 191 l-10/10 1912
Kommandør T.V. Garde, som Chef for
Flaadens Stab.... 10/,o 1912- 16/4 1915
Kaptajn H. Rechnitzer, som Chef for
Undervandsbaadsstat. og Flyvebaadsstationen.......... 16/4 1915- 1 3/12 1917
Kommandør T. A. T opsøe-Jensen, som
Chef for Undervandsbaads- og Flyve
baadsdelingen..... 3 1/12 1917- 16/9 1919
Kommandør V. Rarttung, som Chef for
Undervandsbaads- og Flyvebaadsdelingen....... ......... 16/9 1919-4/5 1921
Kommandør H. Gad, som Chef for Under
vandsbaads- og Flyvebaadsdelingen
4/5 1921- 1 5/9 1923
Kaptajn A. Grandjean, fung. Chef for Flyve
væsenet............ 1 5/ 9 1923- 1/ 4 1925
Orlogskaptajn (nu Kommandørkaptajn) A.
Grandjean, Chef for Flyvevæsenet
fra 1/4 1925

2) Søværnets Flyveskole.
Premierløjtnant Ullidtz fungerede som
Leder af Søværnets Flyv eskole i A arene
1911-1913.
A f senere Ledere (Skoleforstandere og
Skolechefer) kan nævnes:
Premierløjtnant H oeck........ 1914-15
Premierløjtnant Laub......... 1915-17
Premierløjtnant "T hiele ... .. . .. 1918-24
Kaptajnløjtnant V ictor........ 1925-26
Søløjtnant E. A.Jensen........ 1926-29
Søløjtnant Schmidt ........... 1931-32

Orlogskaptajn P.Scheibel...... 1932-36
Kaptajnløjtnant E rnst ........ 1936- ..
3 ) Luftmarinestationen "København" (forhen
,,Flyv ebaadsstationen").
Chefer (Ledere) for Stationen:
Premierløjtnant H oeck. . . ..... 1914-15
Premierløjtnant Laub. ... ..... 1915-17
Premierløjtnant Grandjean..... 1918-25
Kaptajn Scheibel........ ..... 1925-33
Kaptajnløjtnant 0. Petersen.... 1933-36
4) Luftmarinestationen "Ringsted".
Chefer for Stationen:
Søløjtnant E. A.Jensen. .. ..... 1926-29
Kaptajnløjtnant H. F. Kjær..... 1928-29
Søløjtnant E. Rasmussen....... 1930-36
Søløjtnant Riemann.. ............. 1932
Søløjtnant Prip... ..... . ... .... .. . 1934
5 ) Luftmarinestationen "Avnø".
Chefer for Stationen:
Orlogskaptajn de Lichtenberg. ..... 1931
Orlogskaptajn Scheibel... ..... 1932-33
Kaptajnløjtnant E rnst......... 1934-36
6 ) I.Luftflotille (Basis: Luftmarinestationen
,,København").
Flotilleførere:
Kaptajn Scheibel............. 1926-31
Søløjtnant Barms............. 1932-36
7 ) 2.Luftflotille (Basis: Luftmarinestationen
,,Ringsted") .
Flotilleførere:
Søløjtnant E. A.Jensen ........ 1926-29
Søløjtnant E. Rasmussen....... 1930-36

FOR TEGNELSE
over

de ved Søværnets Flyveskole fra 1912 til 1932 uddannede Flyvere.
Certifikat
Premierljtn. H. C. Ullidtz .. .... 1 9/,2 1912
Premierljtn. S. A. Christiansen.. 1/ 4 1912
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Certifikat
Marineflyver U. Birch, ansat ... 1/2 1913
Premierljtn.F. W.H. Laub .... 9/2 1913

Certifikat
Søløjtnant I S. H. Topsøe-Jensen 4/9 1926
Sømineassistent Moes Larsen ... 4/9 1926
Dækskonstabel (Radiotelegr.) C.
E. N. Larsen ...............
Dækskonstabel (Sømine) H. M.
V. S. Balsgaard ............. 4/9 1926
Søløjtnant I E. Rasmussen ..... 1/10 I 927
Søløjtnant I J. H. Harms ..... . 1/ro 1927
Dækskonstabel (Matros ) P.Olsen 1 /10 1927
Dækskonstabel (Radiotelegr.) E.
S.Eriksen ................. 1 /10 1927
Søløjtnant I T.S.Prip ........ 1/10 1929
Søløjtnant I J. T. B.Munter ... 1 /10 1929
Artilleriassistent Th.Petersen ... 1 /10 1929
Artilleriassistent E. L. Aagesen.. 1/10 1929
Artilleriassistent K.V.A. H.Rasmussen .................... 20/11 1930
Søløjtnant I K. Riemann ...... ,s;,. 1931
Søløjtnant I S. 0. Franck ...... 28/,0 1931
Søløjtnant I S. E.B. Grønbech . 28/10 1931
Søløjtnant I E. J. Overbye ..... 28/10 1931
Reserveløjtnant C.Bramsen .... 2S/ro 1931
Reserveløjtnant C.J. Larsen ... ,8/ro 1931
Søløjtnant I K. V. Dam ....... 5/n 1932
Søløjtnant I A.C. Ohlsson ..... ;/11 1932
Søløjtnant I K. R. Ramberg .. . ;/11 I 932
Søløjtnant I A. A.Pontoppidan. 5/n 1932
Søløjtnant I C. J. H. HøeghGuldberg .................. s/1, 1932
Søløjtnant I H.Westenholz .... 3 /1 2 1932

Certifikat
Premierljtn. H.K.H.Prins Axel . "/, 1913
Premierljtn. A. Hoeck ......... r4/2 1913
Premierljtn. A. E. V. Grandjean 10/; 1916
Ingeniørassistent C.V.Thymann ro/; 1916
Reserveljtn.J. T.Just-Rasmussen '9/9 1916
Premierljtn. J. A. Thiele . ...... 2/r o 1916
Premierljtn. P.Scheibel ........ 13/1 1917
Reserveljtn. A.M. Dam........ 12/4 1917
Premierljtn.J.P. Krandrup .... 1/s 1917
Reserveljtn. C. L. Kabel!....... 1/s 1917
Reserveljtn. H. A. Gylling...... 21/2 1918
Reserveljtn. H.C. Tønnesen .... 11/4 1918
Reserveljtn. P. Holdorff-Berthelsen....................... . 8/10 1918
Reserveljtn. N.J. Laursen ..... 11/n 1918
Premierljtn. G. E.C. de Lichtenberg ...................... 26/, 1919
Reserveljtn.F. E.E.Abrahamsen "/; 1920
Premierljtn. A. J. Victor ....... 3 °/s 1920
Premierljtn. H. K.Sørensen .... 3°/s 1920
Premierljtn. D. B. 0. Andersen . 3/ 9 1920
Vpl.Menig V.Prytz .......... 1/ro 1921
Vpl.Menig N. Hansen ........ 1/10 1921
Premierljtn. E. A.Jensen ...... 1/10 1922
Premierljtn. H. V.Jastrau ..... 1/10 1922
Premierljtn.S.B. V. Greve ..... r/10 1922
Underbaadsmand R.Willumsen. 7/ro 1922
Vpl.Menig R. Rosenberg...... 7/10 1922
Vpl.Menig B. Lorentzen ...... 7/10 1922
Vpl.Menig L. Lundberg ...... 7/10 1922
Sømineassistent N. V.Petersen . 1;/,o 1923
Artilleriassistent S. A. Dalbro... 15/10 1923
Søløjtnant I A.Schmidt ....... 4/9 1926

°

Kaptajnløjtnant R. Ernst ...... 17/6 1934
Ingeniør II L.Prytz .......... '7/6 1934

FORTEGNELSE
over

de ved Søværnets Flyveskole fra 1933 (Søværnsloven af 1932)
uddannede Flyverløjtnanter.
Flyverljtn.II
Flyverljtn.II
Flyverljtn. II
Flyverljtn. II
Flyverljtn.II
Flyverljtn. II
Flyverljtn. II

G.M.Wegener ...
K. Lyck ......· ...
R. C. Højlund ...
V. Lauritsen .....
E.Rasmussen ....
A. H. Christensen
E. L. Rostrup ....

Certifikat
1934
2
934
22/1
2 I
1934
22/1
2
22/12 1934
22/12 1934
22/12 1934
22/12 1934

22/1

Flyverljtn.II
Flyverljtn.II
Flyverljtn.II
Flyverljtn. II
Flyverljtn.II
Flyverljtn.II

F.Christensen ...
C.M.Sundby ...
A.Brendstrup ....
F. Lassen ........
J. Lauritsen ......
P.S.Sørensen ...

Certifikat
1934
"/12 1935
"/ 1 1935
2
21
/12 1935
21
1935
/1
2
21/ 12 1935
'"/ 12
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FORTEGNELSE
over

de ved Flyvevæsenet uddannede Observatorer fra r92 r.
Orlogskaptajn Kjølsen
Kaptajn Rolsted
Kaptajnløjtnant 0. Petersen
Kaptajnløjtnant P. Mørch
Kaptajnløjtnant H.J. Rasmussen
Kaptajnløjtnant J.Jegstrup.
Kaptajnløjtnant M.Lorck
Kaptajnløjtnant A.Topsøe-Jensen
Kaptajnløjtnant A. Arendrup
Kaptajnløjtnant J. Schou
Søløjtnant I J.Teisen
Søløjtnant I K. Seehusen
Søløjfoant I S.Carstensen
Søløjtnant I H.Tøyberg-Frandsen
Søløjtnant I S.Valentiner
Søløjtnant I P. Holdt
Søløjtnant I K. Hertz
Søløjtnant I K.Knudsen
Søløjtnant I E. Sølling
Søløjtnant I J. Bonnek
Søløjtnant I J.Lolle
Søløjtnant I M. Schmidt
Søløjtnant I H. Petersen

Søløjtnant I H. Henningsen
Søløjtnant I 0. Marchmann
Søløjtnant I B. Bendtzen
Søløjtnant I H.Louis-Jensen
Søløjtnant I P.Krøyer
Søløjtnant I E. Pries
Søløjtnant I F.Langhorn
Søløjtnant I D. Petersen
Søløjtnant I A. Muusfeldt
Søløjtnant I H. Garde
Søløjtnant I P. Ziegler
Søløjtnant I A.Larsen
Søløjtnant I C. Hastrup
Søløjtnant I A. Helms
Søløjtnant I P.Wurtz
Søløjtnant I F. Haugsted
Søløjtnant I E. Aalborg
Søløjtnant I H.Wern
Søløjtnant I H. Valentiner
Søløjtnant I H. Rømeling
Reserveløjtnant Kær
Reserveløjtnant Narvedsen

FORTEGNELSE
over

det tekniske Personel ved Luftmarinen i Aarene fra rgr8 til 1936.
Ansat
Ingeniører:
Ingeniør I. Grad M. P. Eskildsen
Ingeniør II. Grad C. V. Thymann (Flyvebaadsfører fra
IO. Maj 1916) ..............
Ingeniørassistent F.Nyborg Christensen ....................
Ingeniørassistent V.Prytz (Flyvebaadsfører fra 1. Okt. 1921) ..
Ingeniør II. Grad L. P rytz (Certifikat som Flyver 1934) ....
Ingeniør Orm Hansen (Radio
Ingeniør) ..................

''/J 1918

' 0/5 1915
'9/n 1921
'/; 1926
' 0/9 1931
'/, 1930

Maskinmestre:
Undermaskinm. H.Kallehauge . '4f7 1918
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Ansat
Undermaskinm.J. Nielsen ..... 6/3 1919
Undermaskinm. P. Schleimann . 6/3 1919
Undermaskinm. E. Olsen . . .... 9/, 1925
Desuden har der fra Flaadens Maskin
korps været tilkommanderet forskelligt Per
sonel, som i forskellige Tidsperioder har
g jort Tjeneste ved Luftmarinen.
Mekanikere (Flyvemekanikere):
A. P. Nielsen ................. 1/,0 1919
S. A. Linck ..·................ 1/10 1919
J.C. V. Nielsen .............. 1/,0 1919
F. A.C. Mertins .............. 11/,0 1920
J. V. Frederiksen.............. 9/, 1921
N.K.L.V.Christensen ........ 1/s 1921
0.K. 0.Larsen .............. 24/11 1921

H. V. Petersen................
P.J. Nicolaysen...............
K. F. Mørkeberg .............
A. Hansen ...................
K. M.J. Mortensen .......... .
H. F.Josephsen ..............
T. E. Hansen ................
H. E. Groth .................
H. A. Skafte..................
S. A. N. Christensen ..........
C. P. Hansen ................
V. E. Kramme ...............
F. H. S. Hansen ..............
H.J.Jensen .................
A. C. H. Hatting..............
H. H. A. Nielsen .............
H. Schmidt ..................
S. H. Bressendorf. ............
A.V. Nielsen .................
A. H. Karlsen ................
K.J. C. Alexandersen .........
F. Kjær .....................
P. H. Sørensen . . ............
H. Larsen....................
E. Madsen ...................
T. K. ielsen.................
A. P.Jensen..................
S. A. Petersen ................
L.J.Jensen ..................
C. H. Frederiksen .............
E. A. B.Jensen ...............

Ansat
1924
i/,o 1924
1
/,0 1924
1
/11 1925
1/
1 I 1925
1
/11 1925
1/11 1925
1/ I 1925
1
1/11 1925
1/11 1925
1
/1 l 1926
1
/11 1926
1
/11 1926
1
/11 1926
1
/11 1926
1/ I 1926
1
1/1 I 1926
1
/11 1927
1 1 1
927
/1
1 /II 1927
1/11 1927
1
/11 1927
1
/11 1927
1
/11 1927
1/11 1927
1
/II 1927
1/II 1927
1/11 1927
1/11 1927
3/i I 1930
3/11 1 930
1/

S. K. L. Abrahamsen ..........
C. E. L.Jørgensen ............
F.J. Hansen .................
P. F. Hansen .................
H. B. Hansell'.................
D. H. Greve Rasmussen ...... .
C. 0. Larsen ................ .
K. L. Lindballe ..............
S. C. S. Lang ................
A.J.Wichmann ...............
L.V. Larsen ..................
K. Heil .................... .
0. G. Petersen ................
T. Clausen ...................
K. H. Olesen ................ .
N. K. Andersen ............. .
A. M. Nielsen ................
C. Dinesen ................. .
A. H. Mathisen ...............
C. E. A. Sørensen ............ .
B. E. Bondrup-Hansen .........
H. H.Jensen .................
A.Thorsen ................. .
K. Petersen ..................
H.J. Dueholm ...............
A. 0.J. Jensen ...............
E. Jørgensen ................ .
H. A. Christensen ............ .
A. C. Schmidt ............... .
C. B. Ø. Maale .............. .
H. G. Sayk.................. .

10

Ansat
3/11 I 930
3/11 1930
3/1 I 1930
3/1 I 1930
3/1 I 1930
1
/11 1 932
1/II 1932
1
/,1 1932
1
/1 I 1932
1
/11 1932
1
/11 1932
"/12 1934
"/12 1934
"/12 1934
2
' /12 1934
"/12 1934
22
/12 1934
"/12 1934
"/12 1934
22 /i,
1934
22
/12 1934
"/12 1934
21
/12 1935
21/i: 1935
21/ 2 1 935
1
21/12 1935
21
/12 1935
21
/12 1935
21/,2 1935
21
/12 1935
21/12 1935

FORTEGNELSE
over

de af Marinens Flyvere, Observatorer og Flyvermekanikere, der er døde
paa Grund af Flyvertjenestens Udførelse.
Marineflyver U. Birch ...........................
Premierløjtnant A. Hoeck ........................
Kaptajn H. Munter .............................
Reserveløjtnant Kabell ..........................
Reserveunderofficer Larsen ......................
Reserveløjtnant Ubbesen .........................
Premierløjtnant Caroc ...........................
Maskinist III H. Hansen.........................
Reserveløjtnant Abrahamsen .....................

l

Dato og Sted
'/,o 1913 Kløvermarken
27/1 19 1 5
'7h 1915 Sundet
6/ 4 1918
6/ 4 1918 J Kattegat
3/6 • 1918 Store Bælt
I0/6 1918 Sundet
2 3!
Snekkersten
7 1919
20/s 1920 Sundet
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Dato og Sted

Premierløjtnant Sørensen........................
Flyvemekaniker Nicolaysen.......................
Sømineassistent Madsen.........................
Dækskonstabel Balsgaard........·.................
Søkadet Gudmundsen...........................
Søkadet Poetzold...............................
Søløjtnant Jastrau..............................
Sømineassistent Moes Larsen.....................
Kaptajnløjtnant E. A. Jensen.....................
Flyvemekaniker Bressendorf......................
Flyvemekaniker F. Hansen.......................
Flyverløjtnant Højlund..........................
Flyverløjtnant Lyck.............................
Søløjtnant I H. Petersen.........................
Søløjtnant I Pries...............................
Flyverløjtnant Lassen............................
....... .
Flyverløjtnant E. Rasmussen. . .

7 1922 Lunke-Bugten (St. Bælt)
8/,o 1925 Skarritsø, Sjælland
'9/s 1927 Sundet
'3/6 1928
3/6 1928) Østerbro
1
3/6 1928
,s;, 1930 l
,s;, 1930 J Ved Gedser
"/4 1930) Østersøen, ved Warne"/4 1930 f
mi.inde
"/,, 1933 Gøteborg
13/, 1935 Slagelse
12/
4 1935 Avnø
'5/11 1935 Oscargrund, Flinte}
renden
'�,, 1935
10/,
1936 Sigersted, Sjælland
"/s 1936 Ringsted
21/

1

IX
FREMSTILLING
AF LUFTFARTØJSMATERIEL
VED ORLOGSVÆRFTET
Vagn Nøring

Det Stykke Historie, der kan skrives om Orlogsværftets Indsats ved Frem
stilling af Flyvemaskinmateriel, er vel kun ringe i Forhold til de hundred
aarige Traditioner Værftet har, naar Talen er om Bygning af Skibe til
Flaaden, men netop Konstruktion og Bygning af Flyvemaskiner og Motorer
under en for Landet saare vanskelig Tid under Verdenskrigen og Tiden
derefter synes at rumme saa mange interessante Enkeltheder, at de samlet
i et Hele muligvis kan have Interesse ud over en helt snæver Kreds.
Det første Kendskab til Flyvemaskinbygning fik Orlogsværftet i Vinteren
1912-13 gennem en Reparation af Henri Farman-Maskinen "Glenten", der
var bygget her i Landet og anvendtes bl. a. til Flyvning med Marinens Flyve
elever. Samtidig med at Maskinen repareredes, blev den maalt op og tegnet af
Værftet, der senere indbyggede nye og større Tanke for at forøge Flyvetiden.
I 1913 foretoges i Foraaret og igen i Eftersommeren delvis Opbygning
af den af Marinen flrhvervede Maurice Farman-Maskine "Ørnen" med en
70 HK. 8-cylindret V-formet Renault Motor; begge Gange blev store Dele
af Planer og Støtter fornyet i Henhold til Tegninger, som Orlogsværftet
havde udført efter Opmaaling af hele Maskinen. Allerede ved Udførelsen
af disse Reparationer viste Manglen sig af vel egnet Materiale til Flyve
maskintilvirkning, og for at opnaa samme Styrke som før Reparationen
maatte Delene udføres af sværere Dimensioner end de originale, hvilket
foraarsagede en Mervægt paa adskillige Kilogram.
Paa Grundlag af de vundne Erfaringer og for Pengemidler, der var skæn
ket Marinen af Private, foretog Marineministeriet i Foraaret 1913 Indkøb
af 2 Flyvebaade af Donnet-Leveque-Type, forsynet med 80 HK., 7-cylin
drede, roterende Gnome-Motorer. Baadene døbtes "Maagen" og "Ternen";
senere ændredes Navnene til "Maagen 1" og "Maagen 2 ".
Det blev ret hurtigt nødvendigt at foretage forskellige Reparationer paa
Dansk Flyvnings Historie. 15

Orlogsværftet, da bl. a. Bæreplanerne havde kastet sig; for at udføre disse
Arbejder maatte Orlogsværftet tegne Maskinerne efter Opmaaling.
Baadenes Bæreevne og Glideegenskaber var imidlertid ikke tilfredsstil
lende, og i Foraaret 1914 fremkom daværende Værftsingeniør H. P. Chri
stensen (nu Direktør for A/S Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri) efter
at have sat sig ind i den ret sparsomme Literatur, der da fandtes om Aero
dynamikken (først og fremmest Eiffels Forsøgsresultater), med Forslag om
delvis Ombygning af "Ternen".
De væsentligste Ændringer bestod i Benyttelse af andet Planprofil, idet
,,Eiffel 13 bis" valgtes, Planarealet forøgedes fra 23 m 2 til 29 m 2, Benzin
beholdningen forøgedes, Faldtank indbyggedes i Centralplanet, og Side
flyderne, der var elipsoidiske, blev erstattet af Flydere med rektangulært
Tværsnit. Desuden ændredes Planstøtternes Profil til en modstandsmæssig
gunstigere Form samtidig med, at de af Vægthensyn g jordes hule.
Som det ses, drejede det sig om ret gennemgribende Ændringer; det blev
vedtaget at foretage Ombygningen, der blev færdig tidligt paa Sommeren 1914.
De foretagne Prøveflyvninger viste, at den ombyggede Baad havde større
Bæreevne, større Aktionsradius og forbedrede Startegenskaber, og at Fart
og øvrige Flyveegenskaber overgik de originale Baades.
Det var i Virkeligheden en ikke ringe Succes, der var opnaaet, og op
muntret heraf samt udnyttende de Erfaringer, man allerede havde g jort,
gav Orlogsværftet sig under Ledelse af Værftsingeniør H. P. Christensen i
Efteraaret 1914 i Kast med Konstruktion af en ny Flyvebaadstype, som
skulde have bedre Egenskaber end de hidtil anvendte.
Baadskroget og Halepartiet afveg stærkt fra Donnet-Leveque-Typen, og
Baaden foresloges bygget af Mahognitræ paa Kravel, medens de franske
Baade var bygget af Krydsfiner, der ikke var vandbestandigt. I den ny
Type anbragtes Besætningen i Tandem, hvorved Baadformen blev langt
smukkere og foraarsagede væsentlig mindre Luftmodstand. Bæreplanerne var
af samme Konstruktion som anvendt ved Ombygningen af den franske Baad.
Den 22. August 1914 gav Marineministeriet Værftet Bemyndigelse til at
bygge en saadan Flyvebaad, der blev forsynet med en 80 HK. roterende
Gnome-Motor ligesom de franske Baade. Allerede 2. Juledag samme Aar
var den nye Typebaad, der fik Navnet "Maagen 3", i Luften første Gang.
Den viste sig at være de franske Baade overlegen paa alle Punkter, dens
Flyveegenskaber var fortrinlige, Hastigheden var forøget med 12 km/T., og
Stigetiden til 1 .ooo m var nedsat fra 16 til 9 Minutter, ligesom dens Start
egenskaber var langt bedre.
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80 HK.-0. V. Flyvebaad 1914.
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Den vanskelige Konstruktionsopgave, som Værftet dristigt havde givet sig
i Kast med, var paa udmærket Maade løst; som medvirkende Aarsag til
det smukke Resultat maa i denne Forbindelse nævnes det udmærkede Sam
arbejde mellem Maskinens Konstruktør og den fortrinlige Flyver Premier
løjtnant Hoeck vedrørende flyvemæssige Forhold samt den Tillid, denne
sidste som Indflyver viste Konstruktionen.
Selv med Nutidens Øjne virker det forbløffende, at en ny Flyvebaadstype

Den første 80 HK.-0. V. Flyvebaad 1914.

kunde konstrueres og bygges paa mindre end et halvt Aar, og Resultatet
vidner om det kraftige Initiativ og den store Interesse og Dygtighed, som
har været udvist i Sagen.
Med "Maagen 3" som Forbillede fremstilledes i de følgende Aar en Række
Flyvebaade - 8 ialt -, som trods den stærke Udvikling, der i Udlandet
fandt Sted under Krigen, utvivlsomt fuldt ud stod paa Højde med de Flyve
baade af samme Størrelse, der flere Aar derefter fremstilledes i Udlandet.
Samtlige Baade blev forsynet. med 80 HK. roterende Gnome-Motorer,
idet der dog i den ene af Baadene i Vinteren 1g16-1 7, da Vanskelighederne
med at faa brugbare Motorer traadte stærkt frem, forsøgsvis blev installeret
en af Ellehammer konstrueret og bygget, luftkølet, 4-Takt Stjernemotor med
6 Cylindre i 2 Planer og 2 Krumtapsslag.

Ellehammer-Motoren ydede 70 BHK., og dens Olieforbrug var væsentlig
mindre end Gnome-Motorernes, men den var ikke saa godt af balanceret,
hvilket foraarsagede saa stærke Rystelser, at Forsøgene blev opgivet.
Ønsket om Anvendelse af kraftigere Motorer end den 80 HK. meldte sig
hurtigt, men det viste sig tillige at være yderst vanskeligt paa Grund af
Krigen at' fremskaffe saadanne.
Der førtes allerede i Slutningen af 1914 Forhandlinger med Gnome
Fabrikerne i Frankrig om Levering af nye 1 oo HK. Motorer af Mono
soupape-Typen, og i Januar 1915 forsøgte man at købe 100 HK. roterende
Oberursel-Motorer fra Tyskland, men begge Steder viste det sig umuligt
at skaffe den nødvendige Udførselstilladelse. Med ligesaa ringe Held for
søgtes senere Køb af en roo HK. Mercedes-Motor i Tyskland.
I Foraaret 1915 indkøbtes saa en 100 HK. 8-cylindret, vandkølet, V-formet
Motor fra Curtiss & Co i Amerika. Det viste sig, at Motoren kun kunde
udvikle 82 BHK., og den var desuden behæftet med andre Mangler, hvorfor
man indtil videre kun anskaffede denne ene 100 HK. Motor.
Imidlertid havde Orlogsværftet ved Udførelsen af de ofte store Repara
tioner, der maatte foretages ved de originale 80 HK. Motorer, faaet saa
omfattende Erfaringer, at der i Juli 1915 under Ledelse af daværende Værfts
ingeniør J. A. Kørbing (nu administrerende Direktør for Det Forenede
Dampskibsselskab), paabegyndtes Bygning af den første Gnome-Motor paa
Grundlag af foretagne Opmaalinger og Materialeundersøgelser; senere byg
gedes yderligere 5 Motorer af samme Type med udmærket Resultat.
Bestræbelserne for at erhverve kraftigere Motorer kronedes i Slutningen
af 1915 omsider med Held, idet det lykkedes at købe 5 Stkr. roo HK. Gnome
Monosoupape-Mot6rer fra Vickers i England.
Allerede paa dette Tidspunkt var en ny Flyvebaad - beregnet for en
roo HK. Motor - blevet konstrueret efter samme Principper som benyttet
i den 80 HK. Flyvebaad.
"Maagen 4" (senere omdøbt til Nr. 14) var den første Flyvebaad af denne
Type, som armeredes med 1 Stk. 8 mm Rekylgevær. Den blev færdig i Efter
aaret 1915, og forsynedes med den føromtalte svage roo HK. Curtiss-Motor.
Flyvebaaden viste sig at have gode Flyveegenskaber, men først da Om
drejningstallet paa Motoren blev sat op, og forskellige Vanskeligheder med
Motoren blev af hjulpet, kunde de egentlige Prøver foretages.
Resultaterne udviste, at Hastigheden var 107 km/T. med en Nyttelast
bestaaende af Fører, Observator, Rekylgevær og Benzin til 5 1/2 Times
Flyvning.
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Af de 100 HK. Flyvebaade byggede Orlogsværftet i 1915-17 ialt 10,
der dels var forsynet med føromtalte Gnome-Monosoupape-Motorer og dels
med IOO HK. Curtiss-Motorer, af hvilke der i 1916 blev indkøbt 4 Stkr. i
Amerika. En enkelt af Baadene blev dog forsynet med en I oo HK. 6-cylindret
Mercedes-Motor, der var udtaget i ubeskadiget Stand af en paa dansk
Territorium ilanddrevet, tysk Pontonmaskine, som blev købt af Marine
ministeriet.
Den voksende Flyvemaskinefremstilling medførte, at der savnedes Værk
stedsplads til den egentlige Fly
vemaskine-Montage. I 1916
blev der da bygget en Monta
gehal i Forbindelse med Or
logsværftets Baadeværft, hvor
Baadskrogene hidtil havde
været fremstillet, medens Be
slag, Bolte m. m. fortsat frem
stilledes i Værftets Kleinsmedie
og Maskinværksted.
N aar en saa betydelig Produktion i det hele taget kunde
Montage af rno HK. O.V. Flyvebaad.
startes paa saa kort Tid, hid
rørte det fra, at Orlogsværftets bestaaende Værksteder optog Størstedelen
af Detailfremstillingen som en Del af deres normale Produktion, saaledes
at kun den egentlige Montage foregik i et særligt Værksted.
Paa dette Tidspunkt begyndte samtidig Vanskeligheden med at fremskaffe
de nødvendige Raamaterialer fra Udlandet, særlig af egnede Træsorter,
Staal og Aeroplanlærred, og det maa i denne Forbindelse erindres, at alle
Delene fremstilledes paa Orlogsværftet af indkøbte Raamaterialer, naar lige
undtages enkelte Instrumenter og undertiden Motorerne, i Modsætning til
hvad der nu finder Sted ved Bygning af moderne Maskiner, hvor en Mængde
Standard-Dele og Specialartikler købes i Udlandet.
Indkøb og Prøver med ·Materialerne blev ligeledes sat i System, og mang
foldige Forsøg med forskellige Materialer og Detailkonstruktioner blev udført
til Støtte for Konstruktionsarbejdet.
Kravene om mere ydedygtigt Flyvematerial voksede imidlertid stadigt, og
i Sommeren 1916 bestemte Marineministeriet, at Orlogsværftet skulde ud
arbejde Projekter af følgende nye Typer:
1) En stor Rekognoscerings-Flyvemaskine med 2 Motorer, stor Benzin-

beholdning, kraftig Armering og i Besiddelse af stor Sødygtighed paa
Vandet.
2) En Flyvebaad med gode Fart- og Stigeegenskaber, forsynet med kraftig
Motor.

Projekt til 2X 160 HK. Pontonmaskine 1916.

Desuden paalagdes det Orlogsværftet at:
3) bygge en Flyvemaskine med Pontoner af samme Konstruktion som en
ilanddrevet tysk Pontonmaskine og deri installere en 100 HK. Mer
cedes-Motor.
Konstruktionsarbejdet af disse betydelige og vanskelige Opgaver udførtes
af Værftsingeniør H. P. Christensen og daværende Underkonstruktør N. K.
Nielsen (nu Direktør for Orlogsværftet).
Til Forstaaelse af det Arbejde, der blev udført, bør det erindres, at nævnte
Konstruktionsarbejde for den førstnævntes Vedkommende udførtes side-

løbende med Ledelsen af Orlogsværftets Skibsafdeling, og for sidstnævntes
Vedkommende med Konstruktion af en ny U-Baads-Type.
Hosstaaende Billede viser det under 1 nævnte Projekt, som blev udformet
som et Biplan med Pontoner og forsynet med 2 Stkr. 160 HK. Curtiss
Motorer. Planen blev omhyggeligt udarbejdet, og Tegninger og Beregninger
blev i Slutningen af 1916 indsendt til Marineministeriet, men Bygningen blev
opgivet, formentlig fordi Marineministeriet gennem et Køb af en Curtiss
Flyvebaad af Porter-Typen med 2 Stkr. roo HK. Motorer vilde anstille
Sammenligning mellem de af dette Firma til krigsførende Lande leverede
Konstruktioner og de paa Orlogsværftet konstruerede Flyvebaade.
Nævnte Køb, der blev foretaget i Slutningen af 1916, blev dog efter de
i Begyndelsen af 1917 foretagne Prøveflyvninger annulleret, da Maskinen
selv efter Indbygning af 2 Stkr. 200 HK. Motorer ikke havde tilfredsstillende
Flyveegenskaber og maatte anses for mislykket.
Daværende Premierløjtnant Grandjean (nu Kommandørkaptajn og Chef
for Flyvevæsenet) foretog Kassationen og indkøbte i Stedet 2 Stkr. 200 HK.
8-cylindrede V-Motorer, der ankom til Værftet i Foraaret 1917; hertil var
endvidere ankommet yderligere 6 Stkr. 160 HK. Curtiss-Motorer, der var
indkøbt i Sommeren 1916.
Projektet til den under fornævnte Pkt. 2 angivne Flyvebaad blev ud
arbejdet i Sommeren 1916 og var udformet som en 150 HK. Flyvebaa<i
af lignende Konstruktion som de roo HK. Flyvebaade, dog var Planarealet
større, og et andet Planprofil var bragt i Anvendelse.
Projektet bragtes til Udførelse i Foraaret 1917, idet "Maagen" Nr. 21
byggedes som Typemaskine og forsynedes med en 160 HK. Curtiss-Motor;
Baaden viste sig i Kraft af sin stærkere Motor at have bedre Fart- og Stige
egenskaber end tidligere Flyvebaade.
Bygningen af den under Pkt. 3 nævnte Pontonmaskine af tysk Type var
ønsket af Ministeriet, for at man kunde drage Sammenligning mellem
Pontonmaskiner af en Konstruktion, som anvendtes i Tyskland under Krigen,
og Flyvebaade af Orlogsværftets Konstruktion.
Den som Forbillede anvendte ilanddrevne, tyske Pontonmaskine var af
Sablatnig-Typen med en 120 HK. 6-cylindret vandkølet Argus-Motor.
I Foraaret 1917 foretoges Prøveflyvningerne med Maskinen, og det viste
sig da, at skønt den havde en væsentlig kraftigere Motor end de 100 HK.
Flyvebaade, nemlig 120 HK., havde den lidt ringere Fart og væsentlig
ringere Stigeevne; dog syntes Sødygtigheden at være lidt større. Maskinen
havarerede senere under Bugsering.

Orlogsværftets Flyvebaadstype maatte saaledes siges at have bestaaet sin
Prøve i Forhold til samme Tids udenlandske Sø-Flyvemaskiner.
I Tilslutning til disse Prøver udførtes Forsøgsflyvninger med den omtalte
r 50 HK. Flyvebaad, og Ønsket om stadig større Fart og Stigeevne førte til,

/'11
,tl:

re/

�='--- '- \'?
-;

�

'---✓/

��
- /!
""- .

i����

C::>1=~· -�=--.,.._�= �=�-='F�
='���-=5 - �
�
200

HK. O.V. Flyvebaad

·---

1918.

at Baaden blev forsynet med en 200 HK. Curtiss-Motor i Stedet for den
r 60 HK. Motor.
Ved Prøverne opnaaedes en Fart af 142 km/T. med fuld Last. Motoren
var imidlertid daarligt af balanceret, foruden at den var tung og klodset i
Forhold til den ret lille Baad.
Med Bibeholdelse af Bæreplanet byggedes saa i Foraaret 1918 2 større
Flyvebaade for de 200 HK. Motorer. De stærke Rystelser, som Motorerne
frembragte, gjorde dog, at Baadene - navnlig efter Verdenskrigens Afslut
ning - blev lidet benyttet.
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Medens man i Marinen fra første Begyndelse havde baseret sig paa egne
Flyvemaskinkonstruktioner, var man i Hæren gaaet en anden Vej, idet man
havde baseret sig dels paa Indkøb af færdigt Materiel og dels paa Licens
bygning ved Tøjhusværkstederne.
Herved føltes Vanskeligheden ved at fremskaffe tidssvarende Flyvemateriel
under den lange Krigsperiode overordentlig stærkt, og i Foraaret 1917 hen
vendte Chefen for Hærens tekniske Korps sig til Orlogsværftet med Anmod
ning om Assistance dels til Gennemreg�ing af en ved Korpset efter Licens
erhvervelse fra Vickers i England under Bygning værende Type og dels til
Konstruktion af et Landbiplan til Rekognoscering, forsynet med 140 HK.
vandkølede, 6-cylindrede Argus-Motorer; Maskinen skulde have en Fart af
ca. 135 km/T.
Flyvemaskinen blev herefter konstrueret ved Korpset efter Direktiver af
d'Hrr. H. P. Christensen og N. K. Nielsen; som Grundlag anvendtes de
teoretiske Resultater og praktiske Erfaringer, som var indvundet ved Orlogs
værftet.
Maskinen fik Betegnelsen H-Maskine, og H. t. K. satte 4 Stel i Arbejde
ved Orlogsværftet, medens Tøjhusværkstedet skulde forfærdige 5 Stel.
Foruden dette Konstruktionsarbejde havde Orlogsværftet i samme Som
mer paa Foranledning af Marineministeriet paabegyndt Konstruktionen af
en Pontonmaskine med en 160 HK. Curtiss-Motor til Rekognosceringsbrug.
N aar en Maskine med Pontoner blev valgt fremfor en Flyvebaad, laa det i
den større Sødygtighed, som denne Type formodedes at besidde, idet denne
Egenskab til det omtalte Formaal betød mere end det Tab i Hastighed og
Stigeevne, som paa Grundlag af tidligere Erfaring maatte forudses.
Samme Efteraar approberedes Tegninger og Beregninger, og 4 Maskiner,
som betegnedes med Nr. 23, 24 25 og 26, sattes i Arbejde.
Vanskelighederne ved fra Udlandet at fremskaffe driftssikre Motorer var
stadig yderst store.
De fra Vickers leverede roo HK. Gnome-Motorer var efterhaanden blevet
udslidt, og da det paa Grund af Krigsforholdene nu var umuligt at faa
flere Motorer fra Udlandet, g jorde man Forsøg paa at købe roo HK. Thulin
Motorer, men for disse kunde kun garanteres 80 HK. ved længere Flyvetid,
og da den paagældende Fabrik stillede Fordring om selv at levere alle Re
servedele, opgaves Købet, og Orlogsværftet paabegyndte i Sommeren 1917
Bygningen af 4 Stkr. roo HK. Curtiss-Motorer efter den originale Motor,
idet der dog foretoges visse Ændringer.
Gennem Bygning af de 80 HK. Gnome-Motorer og Reparationer af Curtiss234

Motoren havde Orlogsværftet faaet gode Forudsætninger for denne Frem
stilling, ligesom Forholdene i værkstedsmæssig Henseende var blevet stærkt
forbedrede ved Bygning af et nyt Maskinværksted forsynet med moderne
Værkstedsmaskiner, Hærderi o. lign.

·t·-.ni

til- ...

160

HK. O.V. Pontonmaskine

1917

(H.B.I).

Paa Grund af Værftets øvrige store Beskæftigelse ved Marinearbejder blev
det nødvendigt at anmode Privatindustrien om at udføre forskellige Dele
under Orlogsværftets Vejledning og Tilsyn. Dette Forhold sinkede Arbejdet
noget, .men Motorerne blev dog færdige i Løbet af 1918-19 og viste sig
fuldt saa gode og mere driftssikre end de originale Motorer.
Den første af de til Hæren byggede H-Maskiner var færdigbygget i Slut
ningen af 1917, og den viste sig fuldt ud at opfylde de stillede Fordringer,
idet den naaede 139 km/T., ligesom Hærens Indflyvere betegnede dens
Flyveegenskaber som gode. Desværre hørte det til Sjældenhederne, at de
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saakaldte 140 HK. Argus-Motorer, som i brugt Stand var indkøbt af H. t. K.,
udviklede de stipulerede Hestekræfter, idet de var meget lidt driftssikre, og
i 1918 bestemte man sig til at installere nye Motorer, hvilket imidlertid
som Følge af det senere omtalte Udvalgs Dispositioner ikke blev bragt til
Udførelse.
I Løbet af I 9 I 8 blev de første 2 af de 4 til Marinen byggede Ponton
maskiner med 160 HK. Curtiss-Motor afleveret og prøvefløjet. Bygningen
var blevet sinket ved, at et af Orlogsværftets Værksteder i Februar 1918
nedbrændte totalt, hvorved alle de i Arbejde værende Beslag m. m. øde
lagdes.
Hærens Tøjhusværksteder hjalp Orlogsværftet med Fremstilling af nye
Beslag, og det bør i det hele taget fremhæves, at Samarbejdet mellem Hærens
tekniske Korps og Orlogsværftet i de vanskelige Krigsaar var præget a1
gensidig Hjælpsomhed og Forstaaelse.
Maskinens Flyveegenskaber, Fart og Stigeevne viste sig at være fuldt til
fredsstillende, men da Pontonerne, der var kravelbyggede af Mahogni, og
af en Form som var afledet fra Flyvebaadens Skrogform, foranledigede en
Del Vandsprøjt paa Propellerne, paasatte man forsøgsvis et Par ilanddrevne,
tyske Pontoner med flad Bund.
Disse Pontoner foranledigede i ringere Grad Vandsprøjt paa Propelleren,
og Flyvevæsenet foretrak Bibeholdelsen af dem, skønt Manglen ved de af
Orlogsværftet byggede Pontoner var af hjulpet ved Ændring af Formen af den
saakaldte Skvætlist. Maskinerne g jorde, især efter at de mindre driftssikre
160 HK. Curtiss var erstattet med de senere omtalte 160 HK. Motorer
(undtagen Nr. 25, der var forsynet med en 160 HK. Benzmotor), i en Aar
række fortrinlig Fyldest og viste sig at være fuldt ud paa Højde med Efter
krigstidens en-motorede Pontonmaskiner. Maskinerne blev i 1922 forsynet
med Dobbeltstyring til Brug for Elevernes Uddannelse med Sømaskiner.
Udover den før omtalte Fremstilling af 100 HK. Motorer begyndte
Orlogsværftet i Slutningen af 1917 Forberedelserne til Erstatning for den
lidet tilfredsstillende 160 HK. Curtiss-Motor; da egnede Motorer stadig
ikke kunde skaffes udefra.
Som Forbillede ved Konstruktionen valgte Værftsingeniør J. A. Kørbing
den 160 HK. 6-cylindrede, vandkølede Benz-Motor. Ved at udføre Cylin
drene af Staal i Stedet for Støbejern kunde Stempeldiameteren forøges med
5 mm; dette i Forbindelse med flere Forbedringer medførte, at Motorens
Bremsehestekraft ved fuld Ydelse var 1 5 HK. større end Benz-Motorens;
Typen kaldtes "O.V. 160 HK. Flyvemotor".

Til Vejledning for Bestemmelse af de bedst egnede Materialer foretoges
indgaaende Prøver og Forsøg, ligesom Erfaringerne fra de til Disposition
værende Motortyper udnyttedes.
Til Fremstilling af disse Motorer etableredes der paa Grund af Værftets
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Projekt til

160

..

HK. Flyvebaadsjager

1918.

øvrige store Beskæftigelse et Samarbejde med Tøjhusværkstedet, og i nogen
Grad tillige med Privatindustrien, under Orlogsværftets Vejledning. Fabri
kationen af en Serie paa 8 Stkr. paabegyndtes i Maj rg r8, og den første
Motor var klar til Prøve i Foraaret r920, og den viste sig vellykket og drifts
sikker.
Der blev ialt fremstillet r8 Motorer, som blev en i høj Grad anvendt Type,
idet den først udgik i r93 r.
For at af hjælpe Savnet af en egentlig Jagerflyvemaskine bestemte �arine
ministeriet i Foraaret rgr8, at Orlogsværftet skulde udarbejde et Projekt
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til en 2-sædet Flyvebaadsjager, forsynet med 2 Geværer, idet Hovedvægten
skulde lægges paa stor Fart og gode Stigeegenskaber. Baaden skulde forsynes
med en 160 HK. Benz-Motor, dens Fart var beregnet til 155 km/T. Pro
jektet blev udført, men Maskinen blev dog ikke bygget, da Marinemini-
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100

HK. O.V. Skoleflyvebaad

1918.

steriet standsede Konstruktionsarbejdet samme Sommer formentlig paa
Grund af, at Erfaringerne fra Krigen gik ud paa, at der til Jagermaskiner
bedst anvendtes Landmaskiner.
Medens Marinen ikke hidtil havde været i Besiddelse af Flyvemateriel,
der alene var konstrueret med Elevuddannelse for Øje, idet denne var fore
taget i de almindelige Flyvebaade, hvoraf enkelte var forsynet med Dobbelt
styring, paabegyndte Orlogsværftet under Ledelse af daværende Konstruktør
N. K. Nielsen i Sommeren 1918 Konstruktionen af en Skoleflyvebaad med
Dobbeltstyring og med en 100 HK. Motor.

Ved Konstruktionen blev der lagt Vægt paa at fremskaffe en stærk Baad
med gode Start- og Landingsegenskaber, ringe Landingshastighed og god
Manøvreevne. !øvrigt var Baadform og Opbygning holdt nær op til den
gennemprøvede O.V.-Flyvebaadstype.
Orlogsværftet afleverede i 1919 tre Baade af denne Type, der viste sig
fuldt ud at svare til de stillede Forventninger.
Med disse Baade afsluttedes Bygningen af de Typer, der var blevet kon
strueret paa Orlogsværftet i Løbet af Krigsaarene, og det vil da være natur
ligt at gøre Værftets Indsats op vedrørende Konstruktion og Bygning af
Flyvemaskiner og Motorer hertil i dette Tidsrum.
Som allerede nævnt var det videnskabelige Grundlag, hvorpaa Flyve
baadskonstruktionen paa Orlogsværftet startedes i 1914, indskrænket til faa,
men ganske vist banebrydende, franske Forsøgsresultater, og Krigen satte
hurtigt en Stopper for Erhvervelse af de krigsførende Landes Erfaringer,
der var dyrekøbte og holdtes hemmelige, hvorfor de fremmede Maskiner,
der drev i Land i Danmark eller interneredes, blev underkastet et nøje
Studium. Det er allerede nævnt, at der var store Vanskeligheder ved at frem
skaffe egnede Materialer fra Udlandet, samt at det efterhaanden var umuligt
at indkøbe blot nogenlunde brugbare Motorer.
Under disse vanskelige Forhold og sideløbende med Orlogsværftets store
Produktion af Skibs- og Maskinmateriel i Krigsaarene konstrueredes og
byggedes 5 Typer Flyvebaade, 1 Type Pontonmaskiner og 1 Type Land
maskiner, ligesom der delvis konstrueredes og byggedes 3 Motortyper.
Hertil kom Udarbejdelsen af adskillige Projekter, som ikke kom længere
end til Papiret.
Værftet kan saaledes næppe beskyldes for manglende Initiativ eller Mod
til at løse den vanskelige Opgave, det var at skaffe Marinen det nødvendige
Flyvemateriel, som den var afskaaret fra at erhverve ad anden Vej.
De efter Krigen offentliggjorte Oplysninger fra de krigsførende Lande
viser tillige, at de af Orlogsværftet konstruerede Flyvemaskiner meget vel
taaler Sammenligning med det i disse Lande anvendte Flyvemateriel af
lignende Typer; derimod var man slemt handicappet med Hensyn til Moto
rerne, hvor Udlandet, naar undtages den 160 HK. O.V.-Motor, der først
blev færdig efter Krigens Ophør, var langt forud for os, hvad der nødven
digvis maatte sætte sine Spor i Flyvemaskinernes Ydeevne og Driftssikkerhed.
Desværre havde de militære Flyvevæseners Pionerarbejde kostet Tabet af
adskillige Flyveres Liv, særlig i Slutningen af 1917 og i Begyndelsen af 1918,
og da dette førte til Forespørgsler i Rigsdagen, nedsattes i Sommeren samme
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Aar et Udvalg, hvis 13 Medlemmer, foruden af Politikere, bestod dels af
civile Teknikere, og dels af 4 Repræsentanter for Hæren og Flaadens Flyve
væsen og tekniske Institutioner.
Indenfor Udvalget nedsattes et snævrere Arbejdsudvalg, bestaaende af 2
tekniske Professorer og 1 Civilingeniør, hvoraf ingen tidligere havde haft
Forbindelse med Flyvning eller Konstruktion af Luftfartøjer. Dette prægede
ogsaa i høj Grad Arbejdsudvalgets Beretning, af 15. Marts 1920, der inde
holdt misvisende tekniske Udtalelser og teoretiske Fejlslutninger bl. a. om
Flyvebaadens Stabilitetsforhold. Udvalgets Fejlsyn turde fremgaa af den
Omstændighed, at der Verden over stadig bygges Flyvebaade baseret paa
samme Opbygningsprincip for Planer, Styreflader og Motoranbringelse som
Orlogsværftets Flyvebaade, der af Arbejdsudvalget betegnedes som "mindre
heldige Flyveapparater" med uheldige Stabilitetsforhold og uheldige Glide
egenskaber. En saadan fejlagtig Bedømmelse havde til Følge, at Udvalget
i sin Undersøgelse af Aarsagerne til de i Marinen stedfundne Ulykkestilfælde
søgte at paavise, at de iøvrigt af saa vidt forskellige Aarsager - alle af
flyvemæssig Art - indtrufne Ulykker tillige kunde henføres til Flyvebaades
formodede uheldige Egenskaber.
Betegnende for Arbejdsudvalgets manglende Sagkundskab er tillige den
Tiltro, der tillægges enhver Udtalelse udefra, medens der stadig søges paa
vist Uoverensstemmelse mellem Udtalelser fra de militæres Side.
Man kan tillige ikke undgaa at faa det Indtryk, naar man læser Beretningen,
at Arbejdsudvalget betragtede det som en vigtig Del af sin Opgave at paa
vise tekniske Brist hos de Mænd og Institutioner, som under Krigen havde
paataget sig at .konstruere og bygge Flyvemateriel til Hæren og Flaaden.
Beretningen vakte selvfølgelig megen bitter Strid, da den optoges i Betænk
ningen af 17. Februar 1921 fra Hovedudvalget, og de 4 militære Medlemmer
tog paa overordentlig kraftig Maade Afstand fra Betænkningen.
Ved de af Udvalget foretagne Undersøgelser viste det sig iøvrigt, at Tabet
af Menneskeliv ved Flyveulykker her i Landet ikke var højere end i Ud
landet, i Forhold til Flyvekilometerantallet.
En Følge af Udvalgets Virksomhed var, at de fleste af Hærens Maskiner
blev kasserede, og Udvalget foreslog, at der købtes Materiel udefra, ligesom
det foreslog, at Flyveruddannelsen blev forbedret ved at udsende Flyvere
til Uddannelse i Udlandet; sidstnævnte var alle enige om vilde være det mest
effektive Middel til at nedsætte Flyveulykkernes Antal.
Idet det maa erindres, at Betænkningen fremkom ca. 2 Aar efter Krigens
Afslutning, hvor Markedet var overfyldt med disponibelt Krigsmateriel til

Spotpriser, og de tidligere krigsførende Lande stod aabne for vore Flyveres
Uddannelse, var det ikke svært at anvise nye Veje, men det bliver et Tanke
eksperiment, hvad Udvalget vilde have foreslaaet til Forbedring af de be
staaende Forhold, saafremt Krigen havde varet et Par Aar længere, saaledes
at Betænkningen var blevet afgivet paa et Tidspunkt, hvor man ikke kunde
indkøbe Materiel fra Udlandet, men vedblivende stod overfor at skulle
imødekomme Militærets Krav om at fremskaffe det for Hæren og Flaaden
nødvendige Flyvemateriel inden for Landets Grænser.
Udvalgets Betænkning og Kritik skulde her have været forbigaaet i Tavs
hed, saafremt den ikke havde faaet Indflydelse paa Orlogsværftets Flyve
maskinbygning. Thi medens Betænkningen efter sin Fremkomst næppe
havde nogen mærkbar Indflydelse paa de da anlagte Udviklingslinier for
de militære Flyvevæsener, bevirkede Arbejdsudvalgets ubeviste og urigtige
Kritik af bl. a. Orlogsværftets Indsats paa de omhandlede Omraader, at
de Mænd, der tidligere havde baaret Ansvaret for de selvstændige Konstruk
tioner, nu overførte deres Initiativ til andre Opgaver, saaledes at selvstændig
Konstruktion af Flyvemaskinmateriel fra r g r g blev opgivet.
Derved gik et overordentlig værdifuldt Grundlag tabt, og ingen herhjemme
har siden taget dette Konstruktionsarbejde op paa rationel Basis.
Men det maa paapeges, at saafremt ydre Forhold atter skulde fremtvinge,
at Konstruktion af Flyvemaskiner og Bygning af Motorer maa tages op,
vil man staa daarligt rustet hertil, idet man vil savne de Erfaringer, som
kun kan erhverves gennem et kontinuerligt Konstruktions- og Forsknings
arbejde og dermed forbundne Forsøg.
Umiddelbart efter Krigens Afslutning søgte man Anvendelse for den
under Krigen stærkt udviklede Flyvemaskine til mere fredelige Formaal,
og det blev Marinens Flyvevæsen, der i Forbindelse med Ministeriet for
offentlige Arbejder tog Sagen op. I Tyskland indkøbtes 5 Stkr. Ponton
maskiner af Frederichshafen-Typen. Denne Type, som var forsynet med
220 HK. 6-cylindrede Benz-Motor, brugtes til en Forsøgs-Postrute mellem
København og Stege. Eftersyns- og Reparationsarbejder paa disse Maskiner
og yderligere 2 senere indkøbte udførtes af Orlogsværftet.
Endvidere indkøbte Flyvevæsenet i Sommeren 1919 en tysk Ponton
maskine - et Monoplan af Type Hansa-Brandenburg - som var udstyret
med en r 60 HK. Benz-Motor.
Paa Grund af den naturlige Reaktion og de dermed følgende økonomiske
Indskrænkninger, der fremkom efter den lange Krigsperiode byggedes ingen
Flyvemaskiner paa Orlogsværftet i 1920, men i Efteraaret 1920 paabegyndte
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Orlogsværftet en fuldstændig Opmaaling af Hansa-Brandenburg-Maskinen,
medens denne var til Hovedeftersyn paa Orlogsværftet, samt udførte fuld
stændige Byggetegninger.
Orlogsværftet byggede derefter i de følgende Aar r 3 Maskiner af denne
Type, der viste sig at være særdeles tilfredsstillende, og i de nærmeste Aar
herefter byggedes yderligere rr Maskiner af samme Slags.
De 2 førstbyggede Maskiner blev forsynet med r6o HK. Benz-Motorer,
medens der i Resten blev installeret den r6o HK. O.V.-Motor, der som
før nævnt g jorde god Fyldest her.
I Efteraaret r920 indkøbte Marineministeriet endvidere i England 6 Stkr.
Avro 504 K Skolemaskiner med roo HK. Gnome Monosoupape-Motorer.
Medens samtlige Flyvebaade indtil r9r8 havde Betegnelsen "Maagen"
efterfulgt af et Nummer ( r-ro, 80 HK.; rr-20, roo HK.; 2r-30, r6o HK.
og 31-40, 200 HK.), afskaffedes i r9r8 dette Navn, og Nummeret alene
betegnede Maskinen.
I r92r indførte Orlogsværftet til eget Brug nye Typebetegnelser, saaledes
at hver Maskine betegnes ved 2 Bogstaver, et Romertal og et Nummer.
Bogstaverne betegner Maskinens Opbygning, f. Eks. betyder H.M. Hydro
Monoplan, L.B. betyder Land-Biplan o. s. v. Romertalle� betegner Typen
indenfor Hovedgruppen, og endelig angiver Nummeret den enkelte Maskine
herindenfor.
Nævnte Typebetegnelser anvendes nu for Marinens Flyvemateriel.
Nye Typer blev ikke anskaffet i Aarene fra r92r til 1925, i hvilket Tidsrum
de før omtalte Monoplaner (H.M.I) blev bygget; dog byggede Orlogs
værftet i dette '.Tidsrum for første Gang Pontoner af Duralumin til disse
Maskiner.
Ligeledes foretog Orlogsværftet i Forbindelse med Hærens tekniske Korps
en fuldstændig Opmaaling og Tegning af Avro Skolemaskinen 504. K
(L.B.I), og da Flyvevæsenet i 1925 købte en Avro 504 N med r8o HK.
Armstrong Siddeley "Lynx"-Motor, og forsynet med Understel passende
dels til Hjul, og dels til Pontoner, ændredes Tegningerne i Overensstemmelse
hermed.
Efter disse Tegninger byggede Orlogsværftet i 1925 og 1926 ialt 3 Maskiner
forsynet med den r8o HK. ,,Lynx"-Motor, samt ombyggede en 504 K Avro
til 504 N.
I Bestræbelsen for at erhverve mere Arbejde til Værftets Flyvemaskin
fabrikation indlededes i Efteraaret 1925 Forhandlinger med "Det Danske
Luftfartselskab" om Bygning af den Type Passagermaskine, som Selskabet

havde valgt, nemlig den franske "Jabiru"-Passagermaskine for 12 Passagerer,
forsynet med 4 Stkr. 160/ 180 HK. Hispano-Suiza-Motorer. I December
1925 erhvervede Orlogsværftet Byggelicens hos H. & M. Farman i Paris, og
samtidig sluttede Orlogsværftet Kontrakt med Det Danske Luftfartselskab
om Levering af 2 Maskiner.
De fra Farman modtagne Tegninger viste sig at være ukomplette, og
Leveringsterminerne for de Dele, som Farman skulde levere, blev over
skredet betydeligt, men Maskinerne blev dog prøvefløjet og afleveret i Slut
ningen af Juli 1926 og i Begyndelsen af August Maaned s. A. med Resul
tater, der paa intet Punkt var under det kontraktlige. At Maskinerne og vel
især Motorerne senere viste sig mindre tilfredsstillende, er uden Forbindelse
med Orlogsværftets Indsats i denne Sag, og de af Orlogsværftet leverede 2
Maskiner stod i Udførelse over de 2 til Det Danske Luftfartselskab fra Far
man leverede Maskiner.
Allerede i 1925 havde Marinens Flyvevæsen bestemt sig for Anvendelse
af en Jagerflyvemaskine med Hjulunderstel, og Valget faldt paa en af det
engelske Firma H. G. Hawker Engineering Co.s Typer, der dog omkon
strueredes noget for at opfylde Flyvevæsenets Fordringer; den blev kaldt
,,Dankok"-Jager og fik Betegnelsen L.B.II. Maskinen, der var et Biplan,
forsynedes med en 385 HK. Armstrong Siddeley Jaguar-Motor.
Der indkøbtes 3 Jagere i England, og samtidig erhvervedes Byggelicens
for Bygning paa Orlogsværftet efter de engelske Tegninger. De modtagne
Jagere viste sig at være en meget vellykket Type, og Orlogsværftet fik i 1926
Ordre paa Bygning af de første 3 Maskiner og byggede i Aarene til 1928
ialt 12 af denne Typ·e.
Samtidig med Bygningen af Jagerne søgte Flyvevæsenet, da Kravene om
forøget Bæreevne og Aktionsradius voksede, en ny Type Rekognoscerings
maskine til Afløsning for H.M.I.-Typen og valgte i 1928 den tyske Type
Heinkel H.E.8, den saakaldte H.M.II.-Typ·e. Maskinen var et "low wing"
Monoplan med Pontoner og forsynet med 400 HK. gearet Jaguar-Motor.
Fra det paagældende tyske Firma indkøbtes 6 Maskiner, og der sluttedes
Licenskontrakt om Bygning ved Orlogsværftet efter Firmaets Tegninger,
hvorefter Orlogsværftet byggede de første 5 Maskiner i Slutningen af 1928
og Begyndelsen af 1929.
Medens alle hidtil paa Orlogsværftet byggede Luftfartøjer havde været
bygget af Træ baade for Fuselagens og Planernes Vedkommende, var
H.M.II.-Maskinernes Fuselage og Stabiliseringsflader bygget af autogen
svejsede Stå.alrør, medens Bæreplanerne var af Træ. Den saaledes ændrede
16*
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• Byggemaade voldte ikke større Van
skelighed, og da Søværnets Labora
torium var i Besiddelse af et moderne
Anlæg til Røntgengennemlysning,
undersøgtes Svejsningerne for alle de
vigtigste Knudepunkter ved Gen
nemlysning, hvorved det var muligt
at opdage eventuelle Fejl. Denne
Fremgangsmaade har siden været
anvendt ved alle svejsede FlyvemaRøntgengennemlysning af Svejsesteder.
skinkonstruktioner.
Ialt har Orlogsværftet bygget r 3 Maskiner af denne Type, der har g jort
god Tjeneste i Marinen og ved Kortlægningsarbejder i Grønland.
Maskinerne var oprindelig forsynet med Pontoner af Træ, men ved Værftets
Foranstaltning konstrueredes en Type Pontoner af Duralumin, hvorfor der
indrettedes en oliefyret Salpeterovn til Forædling af Duralumin; af andre
Installationer indrettet specielt med Flyvemaskinbygning for Øje var tid
ligere indrettet et Sandblæseanlæg for Rensning af Staalbeslag.
Det skal tillige nævnes, at H.M.II.-Typen siden er blevet forsynet med
større Benzintanke for at forøge Aktionsradien.
I Tiden omkring r932 var Beskæftigelsen ved Fremstilling af Flyvemateriel
meget ringe, og da Det Danske Luftfartselskab stod overfor at skulle fore
tage en Udvidelse af sit Materiel ved Anskaffelse af en Trafikflyvemaskine
for r 6 Passagerer af Fokker-Type F. XII forsynet med 3 Stkr. 450 HK.
Bristol Jupiter�Motorer, søgte Orlogsværftet i December Maaned atter For
bindelse med Selskabet for at undersøge Muligheden for et fornyet Samarbejde. Selskabets daværende
Direktør K. Krebs var interes
seret heri, og der indlededes der
efter Forhandling med det hol
landske Firma Fokker om Be
tingelserne, hvorefter Kontrakt
afsluttedes med Det Danske
Luftfartselskab om Bygning af
r Maskine. Denne skulde imid
lertid være driftsklar den 20.
Maj r933, og da de første Teg
ninger først ankom til OrlogsBæreplan til Fokker F.XII. under· Bygning.
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værftet i Slutningen af Januar,
blev Bygningen selvsagt yderst
forceret, især da det drejede sig
om den første Fremstilling af
en Type af Dimensioner, In
stallationer og Udstyr, som ikke
før var bygget her i Landet.
Den Io. og I I. Maj fandt de
kontraktlige Prøveflyvninger
Sted, og Maskinen, der fik
Registreringsbogstaver OYL. B. V. Nimrod Jagere under Montage.
DIG og Navnet "Merkur",
blev afleveret og indgik i Luftfartselskabets Drift den 20. s. M., som fastsat.
Samme Aar indkøbte Marinens Flyvevæsen hos Hawker Aircraft 2 Jagere
af en ny Type, de saakaldte Nimrod-Jagere eller L.B.V., som deres Be
tegnelse er i Marinen, og samtidig med Købet erhvervedes Byggelicens for
Fremstilling ved Orlogsværftet. Det er Biplaner forsynet med en gearet
525 HK. 12-cylindret, vandkølet Rolls Royce Kestrel-Motor. Planerne er
af Træ, men med Hovedbjælker af Staal, Kroppen af Staalrør samlet i alle
Knudepunkterne med paanittede Beslag, medens Stabiliseringsfladen er dels ·
af Staal, og dels af Duralumin.
Denne Opbygning er fremstillingsmæssigt meget kompliceret og fordrer
Fremstilling af en uhyre Mængde Smaadele forfærdiget af mange forskellige
Staalsorter og Duralumin, ligesom meget Specialværktøj er nødvendigt.
For at være i St�nd til at udføre Konserveringen af de til disse Maskiner
anvendte kostbare og ofte lidet
korrosionsbestandige Dele paa
forskriftsmæssig Maade har Or
logsværftet indrettet et ret be
kosteligt Anlæg for Anodicering
(Iltning) af Alumin og Dur
alumin, samt for Cadmiering
af Staaldele med efterfølgende
Sprøjtelakering og Ovntørring,
hvor saadant er fordret.
Samme- Aar som Flyvevæ
senet
indkøbte Typen, mod
O.V.'s Anlæg for Anodicering, Cadmiering, Forædling
tog Orlogsværftet Byggeordre
af Duraluminium, Sandblæsning og Ovnlakering.
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paa ro saadanne Maskiner, af hvilke de sidste afleveredes i 1935.
I 1934 udvidede Flyvevæsenet endvidere sit Skolemateriel ved Indkøb af
en Avro-Tutor (L.B.IV), forsynet med en 215 HK. ,,Lynx"-Motor, ligesom
der samtidig erhvervedes Byggelicens for Typen.
I Modsætning til de tidligere ved Orlogsværftet byggede Avro Skole
maskiner, der var helt af Træ, er Fuselagen og Rorfladerne i den ny Type
af svejsede Staalrør, medens Planerne er af Træ.
Typen er en udpræget Seriemaskine, standardiseret til de mindste Detailler,
hvilket fremgaar af, at der til Fremstillingen anvendes ca. 2.000 Tegninger.
Orlogsværftet har af denne
Type foreløbig bygget en, der
afleveredes iJuni Maaned 1935.
Med Det Danske Luftfart
selskab indlededes i 1934 atter
Forhandlinger, da dette igen
stod overfor en Udvidelse af
Materiellet, idet den Aaret før
afleverede Fokker F. XII havde
svaret til Forventningerne. For
anlediget af Kravet om forøget
Fart fremkom Orlogsværftet
Fusilage til Fokker F. XII. under Bygning.
med Forslag om forskellige
Forbedringer - alle med det Formaal at mindske Luftmodstanden og der
ved forøge Farten.
De foreslaaede Ændringer blev godkendt af Fokker, og i Efteraaret 1934
afsluttede Orlogsværftet Kontrakt med Det Danske Luftfartselskab om
Levering af en saaledes modificeret Fokker F. XII. Denne blev bygget i
Begyndelsen af 1 935.
Ved Prøverne, som fandt Sted i Begyndelsen af Maj 1935, viste det sig,
at Maksimumsfarten for fuld lastet Maskine i Forhold til den tidligere byg
gede Maskine, var steget med 14 km/T. for samme Motorydelse, et Resultat
som var tilfredsstillende. Denne Maskine har Kendingsbogstaverne OY-DAJ,
men er sikkert bedst kendt under Navnet "Kronprinsesse Ingrid".
Med denne Maskines Bygning kan Gennemgangen af de ved Orlogsværftet
indtil nu byggede Flyvemaskiner sluttes; Antallet synes maaske ringe i
Sammenligning med de Tal, man ofte hører nævnt fra Udlandets Fabriker,
men for at faa en retfærdig Maalestok for den Indsats, der er ydet, er det
ikke tilstrækkeligt alene at betragte Antallet af byggede Maskiner, der maa

tillige tages Hensyn til Antallet af udførte Typer, som for Orlogsværftets
- Vedkommende udgør det relativt store Antal af 15.
Udover Arbejdet ved Nyfremstilling af Flyvemaskiner og Motorer har
Værftet foruden Ombygninger af Maskiner samt Udførelse af Reservedele,
som Planer, Pontoner, Tanke, Understel m. m. samt tillige i udstrakt Grad
Reservedele til Motorer, tillige udført alle Hovedeftersynsarbejder og større
Reparationsarbejder paa alle Marinens Flyvemaskiner, enten de er bygget
paa Orlogsværftet eller indkøbte i Udlandet. Desuden har Orlogsværftet
fremstillet og ir:idtil 1920 tillige konstrueret omtrent samtlige Propellere til Ma
rinens Flyvemaskiner. Det dre
j er sig om en Fabrikation paa ca.
250 Propellere. Af andet Mate
riel udført til Flyvevæsenet kan
bl.a. anføresAnlægfor Prøvning
af Motorer, Transportvogne til
Udsætning og Optagning af
Vand-Flyvemaskiner, ligesom
det bør nævnes, at indtil Flyve
væsenet selv fik indrettet et
Værksted til Eftersyn af MotoMontage af Fokker F. XII.-Maskine.
rer, foregik dette Arbejde ved
OrlogsværftetsMaskinværksted.
Som bekendt indgaar Orlogsværftets Flyvemaskinproduktion som en
Del af Orlogsværftets samlede Produktion, og det synes naturligt at rede
gøre for, hvorled�s dette organisatorisk er og har været praktiseret, samt
hvorledes Samarbejdet mellem Orlogsværftet og Marinens Flyvevæsen
foregaar.
Da man begyndte at bygge Flyvebaade, foregik denne Fremstilling i
væsentlig Grad paa Baadeværftet med Assistance af Kleinsmedien, Rigger
værkstedet og andre Værksteder, medens Motorinstallationen udførtes af
Motormontører. De respektive Værkstedsledere var ansvarlige for de Dele,
de udførte, medens Konstruktionslederne, først daværende Værftsingeniør
H. P. Christensen, og derefter daværende Værftsingeniør N. K. Nielsen, førte
et Overtilsyn med de udførte Arbejder i Almindelighed og Montagearbejdet
i Særdeleshed og saaledes var teknisk ansvarlige for de færdige Luftfartøjer.
Denne Ordning fortsattes, da Ingeniør C. V. Thymann i 1920 ansattes som
Chef for Skibs- og Flyvemaskintegnestuen under daværende Underdirektør
ved Skibsbyggeriet N. K. Nielsen.
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I Foraaret 1925 udskiltes Ledelsen af Flyvemaskinfremstilling som en
særlig Afdeling, og Ingeniør A. E. Klem ansattes som Ingeniør for Flyve
maskinproduktionen direkte under Underdirektøren ved Skibsbyggeriet.
Siden 1932 er Flyvemaskinafdelingen ledet af Ingeniør V. H. Nøring (fra
1933 Underdirektør ved Skibs- og Flyvemaskinafdelingen).
Samtidig paabegyndtes Indførelsen af et Kontrolsystem for at skabe for
øget Sikkerhed for Fabrikationen og Montagen. Systemet, der siden er blevet
udvidet, bestaar i al Korthed i et Kontrolorgan, der uafhængig af Værk
stedsledelsen ko�trollerer, at de indkøbte Materialer m. m. er forskrifts
mæssige, udfører Stykkontrol af hver enkelt Del i Overensstemmelse med
særlig udarbejdede Kontrollister, hvor hver enkelt Del er opført, samt
endelig udfører en Montagekontrol.
I sin nuværende Form er Systemet sikkert saa effektivt, som det kan blive,
og sideløbende med Orlogsværftets Kontrol udfører Marinens Flyvevæsen
yderligere en Montagekontrol.
Efter Orlogsværftets Omdannelse i Henhold til Loven af 29. Marts 1924
har Sammenligninger mellem Priserne for Flyvemaskiner fremstillet paa
Orlogsværftet og indkøbt i Udlandet stadig været foretaget, og det viser
sig, at hvor det drejer sig om Typer, der ikke i Udlandet fremstilles i større
Serieproduktion, er Orlogsværftets Fremstillingspriser ikke alene konkurrence
dygtige, men ofte endog billigere end Udlandets, medens denne Konkurrence
dygtighed aftager i Tilfælde, hvor Talen er om Sammenligning med U cl
landets Priser for udprægede Seriemaskiner fremstillet i Hundreder af Eksem
plarer og Maskiner af samme Type bygget i ringe Antal paa Orlogsværftet.
Men selv i sid.stnævnte Tilfælde er det sikkert det mest økonomiske for
Marinen at lade Nybygninger foretage ved Orlogsværftet, idet Havarier
og Hovedeftersyn med tilhørende Fornyelser foretages langt billigere og
hurtigere, naar Typen er fremstillet her, idet Specialværktøjer og Bygge
skabeloner samt de for hver Type særlige Standarddele allerede forefindes.
Samarbejdet mellem Marinens Flyvevæsen - Luftmarinen - og Orlogs
værftet hviler paa en Ordning, i Henhold til hvilken Fremstillings- og Hoved
eftersynsarbejder vedrørende Flyvemateriel alene udføres ved Orlogsværftet,
medens Luftmarinen udøver Brugen af det afleverede Materiel.
Denne Ordning, som paa rationel Maade udnytter og videreudvikler de
forskellige Personelarters Specialuddannelser i militær og teknisk Henseende
i Modsætning til Ordningen, der lægger saavel Fremstilling søm Brug af
Materiel paa een Haand, har vist en tilfredsstillende Effektivitet og et Sam
arbejde, der stedse har været det bedst mulige.

Flyvemaskinfabrikationen under Orlogsværftet er i Besiddelse af en meget
stor Modstandsdygtighed overfor de økonomiske Følger af dens i Tidens
Løb stærkt varierende Beskæftigelsesgrad, idet nævnte Fabrikations Sam
hørighed med Orlogsværftet stedse har muliggjort, at det dermed beskæf
tigede Personel i arbejdsfattige Perioder kan bevares ved at flyttes til andre
Værksteder indenfor samme Faggruppe og atter flyttes tilbage, naar Flyve
maskinproduktionen stiger.
Igennem de snart 25 Aar, der er gaaet, siden de første Flyvemaskiner
byggedes paa Orlogsværftet, er der her skabt en Organisation for Udførelse
af og Kontrol med Flyvemaskinmateriel, ligesom en erfaren Stab af Ledere
og Arbejdere er til Raadighed, saaledes at Orlogsværftet staar rustet til at
paatage sig en stor Produktion.
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Nybygn.
Nr.

Nr.

2
3

80HK. O.V. Flyvebaad
80HK. O.V. Flyvebaad
100HK. O.V. Flyvebaad

80HK. Gnome
8oHK. Gnome
100HK. Curtiss

Dec. 1914
April 1915
Okt. 1915

4
5
6

80HK. O.V. Flyvebaad
80HK. O.V. Flyvebaad
100HK. O.V. Flyvebaad

8oHK. Gnome
80HK. Gnome
100HK. Gnome

Nov. 1915
Jan. 1916
April 1916

7

100HK. O.V. Flyvebaad

100HK. Mercedes

Juni 1916

8
9

80HK. O.V. Flyvebaad
100HK. O.V. Flyvebaad
80HK. O.V. Flyvebaad

Maagen 3
Maagen I
JVIaagen 4,
senere Nr.14
Maagen 2
Maagen 3 (2)
Maagen 5,
senere Nr. 12
Maagen 6,
senere Nr. 11
Maagen 2 (2)
Maagen 15
Maagen 4

Nr. 6
Nr. 26, senere
H.B.I. NI. 16

IOOHK.' O.V.Curtiss

I

IO

12
13
14
15

100HK. O.V. Flyvebaad
Pontonmaskine .........
rnoHK. O.V. Flyvebaad
80HK. O.V. Flyvebaad
150HK. O.V. Flyvebaad

16
17
18
19
20

100HK. O.V. Flyvebaad
100HK. O.V. Flyvebaad
100HK. O.V. Flyvebaad
80HK. O.V. Flyvebaad
100HK. O.V. Fl)'\·ebaad

21
22

200HK. O.V. Flyvebaad
O.V. Pontonmaskine ....

23
24
25

200HK. O.V. Flyvebaad
O.V. Pontonmaskine ....
O.V. Pontonmaskine ....

26

100HK. O.V. SkoleFlyvebaad ...........
O.V. Pontonmaskine ....

II

27

Motor

Afleveret

Type

Juli 1916
80HK. Gnome
Sept. 1916
100HK. Gnome
80HK. Ellehammer Nov. 1916
senere 80HK.
Gnome
Dec. 1916
1ooHK. Curtiss
Maagen 16
Febr. 1917
120HK. Argus
Maagen 17
Marts 1917
Maagen 11 (2) 100HK. Mercedes
April 1917
80HK. Gnome
Maagen I (2)
Maj 1917
160HK. Curtiss,
Maagen 21
senere 200 HK.
Curtiss
Sept. 191 7
100HK. Curtiss
Maagen 18
Nov. 1917
100HK. Curtiss
Maagen 19
Dec. 1917
Maagen 14 (2) 100HK. Curtiss
Dec. 1917
8oHK. Gnome
Maagen I (3)
Maj 1918
120HK. Argus,
Maagen 17
senere 100HK.
Curtiss
Juli 1918
Maagen 21 (2) 200HK. Curtiss
Sept. 1918
160HK. Curtiss,
Nr. 23,
senere 160 HK.
senere H.B.I.
O.V. Motor
Nr. 14
Sept. 1918
200HK. Curtiss
Maagen 22
Okt. 1918
160HK. Curtiss
Nr. 24
Jan. 1919
160HK. Curtiss,
Nr. 25, senere
senere 160HK.
H.B.I. Nr.15
O.V. Motor
160HK. Benz

Marts 1919
April 1919

Nybygn.
Nr.

30
3 1
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4 1
42
43
44

0
1 0HK. o.v. SkoleFlyvebaad ...........
100HK. o.v. SkoleFlyvebaad ...........
Pontonmaskine .........
Pontonmaskine .........
Pontonmaskine .........
Pontonmaskine .........
Pontonmaskine .........
Pontonmaskine .........
Pontonmaskine .........
Pontonmaskine .........
Pontonmaskine .........
Pontonmaskine .........
Pontonmaskine .........
Pontonmaskine .........
Pontonmaskine .........
Avra Skolemaskine .....
Trafikflyvemaskine......

45

Trafikflyvemaskine......

46
47
48
49
50
5 1
52
53
54
55
56
57
58
59
60
6 1
62
63
64
65
66
67
68

Dankok-Jager ..........
Dankok-Jager ..........
Dankok-Jager ..........
Avra Skolemaskine .....
Avra Skolemaskine .....
Pontonmaskine .........
Pontonmaskine.........
Dankok-Jager ..........
Dankok-J ager ..........
Dankok-J ager. ...... . . .
Dankok-J ager ...... . . . .
Dankok-Jager ...... . . . .
Dankok-J ager ..........
Dankok-Jager ..........
Dankok-Jager ..........
Dankok-Jager ..........
Pontonmaskine .........
Pontonmaskine .........
Pontonmaskine .........
Pontonmaskine .........
Pontonmaskine .........
Pontonmaskine .........
Pontonmaskine .........

28
29

Nr.

Type

Nr.7
Nr.8
H.M.I. Nr.2.1
H.M.I. ! r.22
H.M.I. Nr.23
H.M.I. Nr.25
H.M.I. Nr.26
H.M.I.Nr.21(2)
H.M.I.Nr.26(2)
H.M.I.Nr.22(2)
H.M.I.Nr.23(2)
H.M.I. r.24
H.M.I. Nr.27
H.M.I. Nr.28
H.M.I. Nr.29
L.B.I.Nr. 108
Jabiru TDox D
Jabiru TDox F
L.B.I I. Nr. i54
L.B.I I. Nr. 155
L.B.I I. Nr. 5
1 6
L.B.I. Nr. 109
L.B.I. Nr. I IO
H.M.I. Nr.20
H.M.I. Nr.30
L.B.I I. Nr. 157
L.B.I I. Nr. 158
L.B.I I. Nr.159
L.B.I I. Nr.160
L.B.I I. Nr.16 1
L.B.I I. Nr. 162
L.B.I I. Nr.163
L.B.I I. Nr.164
L.B.I I. Nr. 6
1 5
H.M.I I. Nr.93
H.M.I I. Nr.92
H.M.I I. Nr.91
H.M.I I. Nr. go
H.M.I I. Nr.89
H.M.I I. Nr. gg
H.M.I I. Nr.87

Motor

Afleveret

100HK. O.V. Curtiss

April 9
1 19

1 ooHK.0.V. Curtiss
160HK. Benz
160HK. O.V.
6
1 0HK. o.v.
6
1 0HK. o.v.
6
1 0HK. o.v.
6
1 0HK. o.v.
160HK. o.v.
6
1 0HK. O.V.
6
1 0HK. o.v.
160HK. o.v.
160HK. o.v.
160HK. o.v.
6
1 0HK. o.v.
180HK. Lynx
1 0/180 HK.
4 Stkr. 6
Hispano-Suiza
4 Stkr. 160/180 HK.
Hispano-Suiza
385HK. Jaguar
385HK. Jaguar
385HK. Jaguar
180HK. Lynx
8
1 0HK. Lynx
6
1 0HK. o.v.
6
1 0HK. o.v.
358HK. Jaguar
385HK. Jaguar
385 HK. Jaguar
385 HK. Jaguar
385 HK. Jaguar
385HK. Jaguar
385HK. Jaguar
385HK. Jaguar
385HK. Jaguar
400HK. G.Jaguar
400HK. G. Jaguar
400HK. G. Jaguar
400HK. G. Jaguar
400HK. G. Jaguar
400HK. G. Jaguar
400HK. G.Jaguar

Dec. 1919
Juni 1921
Juli 192 1
Maj 1922
Maj 9
1 22
Juni 9
1 22
Juli 1923
Juli 1923
Juli 1924
Okt.1924
April 9
1 25
Maj 1925
1 25
Maj 9
Juni 1925
Marts 1926
Aug. 9
1 26
Juli 1926
Jan. 1927
Jan. 1927
Febr. 9
1 27
Marts 1927
Marts 1927
April 1927
Maj 1927
Okt. 9
1 27
Okt. 1927
Nov.1927
Nov. 1927
Maj 9
1 28
Maj 1928
Okt. 1928
Okt. 1928
Nov.1928
Juli 1929
Aug. 1929
Sept. 9
1 29
Sept. 1929
1 29
Okt. 9
Juli 1930
Nov. 1930

Nybygn.
Nr.
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Type

Nr.

H.M.I I. Nr. 86
H.M.I I. Nr. 85
H.M.I I. Nr. 84
H.M.1 1. Nr. 83
H.lVI.I I. Nr. 82
H.M.II. Nr. 81
Fokker F. X II
OY-D IG
Nimrod-]ager .......... L.B.V. Nr.172
Nimrod-Jager .......... L.B. V. Nr. 173
Nimrod-]ager .......... L.B.V. Nr. 174
! 'imrod-Jager .......... L.B.V. Nr. 175
Nimrod-]ager .......... L.B.V. Nr. 176
Nimrod-]ager .......... L.B.V. Nr. 177
Nimrod-]ager .......... L.B.V. Nr. 178
Nimrod-Jager .......... L.B.V. Nr. 179
Nimrod-]ager .......... L.B.V. Nr. 180
Nimrod-]ager .......... L.B.V. Nr. 181
Avro Tutor Skolemaskine L.B.I V. Nr. l 16
Trafikmaskine.......... FokkerF.XII.M
OY-DAJ
Avro Tutor Skolema�kine L.B.IVNr. I 17.
Avro Tutor Skolemaskine L.B.IV.Nr.118
Pontonmaskine .........
Pontonmaskine .........
Pontonmaskine .........
Pontonmaskine .........
Pontonmaskine .........
Pontonmaskine .........
Trafikmaskine..........

Foruden ovennævnte Luftfartøjer er yderligere
rens Flyvevæsen.

Ylotor

Afleveret

400HK. G. Jaguar
400HK. G. Jaguar
400HK. G. Jaguar
400HK. G. Jaguar
400HK. G. Jaguar
400HK. G. Jaguar
3 Stkr. 450 HK. Bristol Jupiter
535HK. Rolls-Royce
535HK. Rolls-Royce
535HK. Rolls-Royce
535HK. Rolls-Royce
535HK. Rolls-Royce
535HK. Rolls-Royce
535HK. Rolls-Royce
535HK. Rolls-Royce
535HK. Rolls-Royce
535HK. Rolls-Royce
215HK. Lynx
3 Stkr. 450 HK. Bristol Jupiter
215HK. Lynx
215HK. Lynx

Nov. 1930
Dec. 1930
Jan. 1931
Okt. 1931
Nov. 1931
Dec. 1931
Maj 1933
Nov. 1934
Dec. 1934
Jan. 1935
Juli 1935

Juni 1935
Maj 1935
Und. Bygn.
Und. Bygn.

1917-18 bygget 4 Biplaner til Hæ

X
DET DANSKE LUFTFARTSELSKAB
1918-1936
Knud Lybye

Lnken om at grunde en civil Luftfart i Danmark kan føres tilbage til
Slutningen af Aaret r9r7.
Hvem der først er begyndt at arbejde paa Oprettelsen af et nationalt Luft
fartselskab herhjemme, er det ikke muligt med Bestemthed at fastslaa. Nogle hævder, at det var Billedhuggeren Willie Wulff, medens andre paa
staar, at det var Militærflyveren Løjtnant Eckmann.
Allerede i Februar Maaned rgr8 fandt imidlertid disse to Herrer hin
anden i et Samarbejde, der varede indtil Løjtnant Eckmanns Død.
Løjtnant Eckmann repræsenterede i dette Samarbejde den flyvemæssige
Sagkundskab, medens Willie Wulff under sine Ophold i Frankrig havde haft
Lejlighed til at knytte Forbindelser med franske og andre udenlandske
Flyvekredse.
Det første Skridt til Dannelsen af Det Danske Luftfartselskab blev foretaget
paa et forberedende Møde, der 'af holdtes den 5. April rgr8 paa Hotel Phønix
i København. - Der valgtes paa dette Møde et forberedende Arbejdsudvalg,
der kom til at bestaa af Direktør Max Ballin, Direktør Carl J. Becker, Gros
serer Alfred Olsen, Overretssagfører de Coninck Schmidt og Løjtnant I. C.
Munthe Kauffmann samt som teknisk Konsulent Løjtnant Eckmann og
som Forretningsfører Willie Wulff. I den efterfølgende Tid afholdt det for
beredende Arbejdsudvalg adskillige Møder, og en Aktietegning til det paa
tænkte Selskab, hvis Navn skulde være Det Danske Luftfartselskab, paa
begyndtes ved direkte Henvendelse til førende Personligheder inden for
Industri, Handel, Skibsfart og Bankvæsen saavel i København som i de
danske Provinsbyer.
D.D. L. =
A. B. A. =
K. L. M. =
D. L. H. =

Det Danske Luftfartselskab A/S, København.
A.B. Aerotransport, Stockholm.
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Kolonien, Haag.
Deutsche Lufthansa A/G., Berlin.
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I Maj 1918 optraadte "Selskabet" for første Gang over for Offentligheden,
idet det som "Arbejdsudvalget for Det Danske Luftfartselskab" deltog i den
første "skandinaviske Flyvemaskin- & Luftmotorudstilling", der af et Aktie
selskab "Nordisk Luft-Kraft" blev arrangeret i Oslo og samtidig i den i
Forbindelse med Udstillingen i Oslo af holdte Luftfartskonference. Selskabet
modtog for sin Deltagelse i Udstillingen Udstillingskomiteens Diplom.
Den 27. Maj samme Aar rettede Selskabet igennem Løjtnant Eckmann
en Henvendelse til Etatsraad H. N. Andersen i Østasiatisk Kompagni om
at interessere sig for Sagen, og Etatsraaden lovede at tage Spørgsmaalet under
velvillig Overvejelse. - Det skulde snart vise sig, at denne Samtale fik
afgørende Betydning for Selskabet, og at Løjtnant Eckmann ved sin Hen
vendelse til denne betydelige og forudseende Mand opnaaede at faa fast
Grund under sine Planer og Ønsker. Han skulde imidlertid ikke selv komme
til at høste Frugten af sine Anstrengelser - den samme Dag omkom han
ved en Nedstyrtning med en afHærens "Svea"-Maskiner paa "Aerodromen"
paa Kløvermarken, og det blev derefter Willie Wulff, der - af de to oprinde
ligt interesserede - alene maatte fortsætte Arbejdet for Oprettelsen af Sel
skabet.
Som Følge af de ved Verdenskrigen opstaaede Vanskeligheder ved at
drive Luftfart paa Udlandet og for at skaffe den nødvendige Kapital til at
sikre de forud for Dannelsen af et Aktieselskab løbende Udgifter, blev der
den 29. Oktober 1918 i Østasiatisk Kompagni af holdt et Møde, hvor føl
gendeHerrer var til Stede: EtatsraadH. N. Andersen, Direktør Max Ballin,
Direktør Benny Dessau, Etatsraad E. Gluckstadt, Konsul D. Lauritzen,
Grosserer Alfred Olsen, Direktør H. P. Prior, Fabrikant Thomas B. Thrige,
Formanden for "Aeronautisk Selskab" Kommandør C. F. Maegaard, De
partementchef i Justitsministeriet F. Schrøder og Direktør Willie Wulff.
Man ansaa det paa Mødet for nødvendigt at udvide det forberedende
Arbejdsudvalg og valgte et Forretningsudvalg, der fik til Opgave "at plan
lægge erhvervsmæssig Flyvning i Samarbejde med udenlandske Selskaber
og i Forstaaelse med det danske Trafikministerium". Forretningsudvalget
kom til at bestaa af: Direktør Max Ballin, Konsul D. Lauritzen, Kommandør
C. F. Maegaard, Fabrikant Thrige, Grev Eigil Knuth, KaptajnH. C. Ullidtz
og Direktør Willie Wulff. Forretningsudvalget valgte et Arbejdsudvalg
bestaaende af de tre sidstnævnte Herrer, og det vedtoges endvidere at
anmode Professor Dr. jur. F. Vinding Kruse om at tiltræde Arbejdsudvalget
og virke som juridisk Raadgiver ved Selskabets Grundlæggelse og ved de
kommende Forhandlinger med Regeringen om Koncession. Direktør Max
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Ballin blev Forretningsudvalgets Formand og i Arbejdsudvalget blev Kap
tajn Ullidtz teknisk Konsulent og Direktør Wulff Leder af det daglige Ar
bejde. Henvendelsen til Professor Vinding Kruse resulterede i, at Profes
soren tiltraadte som juridisk Raadgiver og Medlem af Arbejdsudvalget.
Samtidig aabnede Landmandsbanken Forretningsudvalget en Kassekredit
paa 100.000 Kr., for hvilket Beløb Deltagerne i Mødet garanterede.
Kort Tid efter afholdt Forretningsudvalget sit første Møde, hvor Pro
grammet for det forestaaende Arbejde blev fastlagt. Foruden den videre
Udarbejdelse af Driftsplaner for fremtidige Ruter, Undersøgelse af Landings
pladsforhold samt Udvidelse af de med udenlandske Selskaber sluttede
Aftaler optog Arbejdsudvalget ogsaa i sit Program at forberede Arbejdet
for at opnaa Regeringens Koncession og paa at skaffe sig mest mulig Ind
flydelse paa den Luftlovgivning, som maatte komme.
I Januar-Februar 1919 foretog Direktør Wulff en Rejse til England og
Frankrig og indsamlede der en Række hidtil utilgængelige Oplysninger
angaaende det engelske og franske Flyvevæsens Udvikling og Planer. Efter
gentagne Konferencer i London med Etatsraad H. N. Andersen, paa hvis
Foranledning Direktør Wulffs Rejse var blevet fremskyndet, knyttedes nær
mere Forbindelse med det fra alle Sider anerkendte, ledende engelske Luft
fartselskab "The Aircraft Transport & Trave! Ltd.".
Forretningsudvalgets Arbejde resulterede i, at Selskabet den 21. Februar
19 I 9 indgav et omfattende Koncessionsandragende til Trafikministeriet, og
gennem Direktør Max Ballins og Professor Vinding Kruses gentagne For
handlinger med Ministeriet lykkedes det at faa en betydende Indflydelse
paa Forslaget til de.o Lov, som skµlde regulere al civil Flyvning i Danmark,
samt give Ministeriet den øverste Kontrolmyndighed med Flyvning og
hjemle det Ret til Meddelelse af Koncessioner. Denne første Luftfartslov i
Danmark - Nr. 558 af 4. Oktober 1919 - hvis Bestemmelser i alt væsent
ligt er overensstemmende med Retningslinierne i det af Professor Vinding
Kruse udarbejdede Lovforslag, fik ved sine vide og frie Rammer for Mini
steriets Bemyndigelse til at træffe alle til Luftfartens Sikring og Fremme
nødvendige Forordninger efter Samraad med Sagkundskaben stor Betydning
for dansk Luftfart i den følgende Tid, der i høj Grad var Forsøgenes og
Nybegyndelsernes Tid indenfor alle Dele af dette Omraade.
Den 29. Maj 1919 af holdtes i København et indledende Møde med Re
præsentanter fra det islandske Selskab "Flugf jelag Islands", Reykjavik, og
der blev sluttet Kontrakt om, at Det Danske Luftfartselskab skulde foretage
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Demonstrations- og Rundflyvninger paa Island i Løbet af Sommeren samt
bistaa det islandske Selskab med teknisk Hjælp ved Udarbejdelsen af Planer
for Lufttrafik. Eventuelt skulde der ogsaa senere optages et trafikmæssigt
Samarbejde. Foranlediget ved denne Kontrakt og for at kunne paabegynde
det forberedende praktiske Arbejde med Indflyvning af Ruter og Træning
af Flyvere besluttede Forretningsudvalget at indkøbe 3 engelske Avroe
Maskiner og engagere 2 engelske Flyvere samt det nødvendige tekniske
Personale. Paa et Møde her i Byen blev der sluttet Kontrakt med den
engelske Kaptajn og Krigsflyver Cecil Faber, en Søn af den danske Stats
konsulent Faber i London. Kaptajn Faber rejste efter Ansættelsen til Eng
land for hos den engelske Regering at indkøbe 3 Avro-Maskiner. Avro
Maskinerne var gamle aabne Krigsmaskiner med 1 20 HK. roterende le Rhone
Motorer, som kunde medføre een Passager foruden Føreren.
Endvidere skulde Kaptajn Faber engagere endnu en Flyver. Valget faldt
paa en anden engelsk Krigsflyver Kaptajn Dover Atkinson, om hvem der
iøvrigt er det komiske at berette, at han ikke kunde taale at flyve, fordi han
blev luftsyg. Han fløj derfor kun sjældent, og det forekom, at han trods godt
Vejr og med Maskinen i upaaklagelig Stand foretog "Nødlandinger" eller
returnerede til Flyvepladsen, alene fordi han var blevet luftsyg.
Den ene af de i England indkøbte Avro-Maskiner blev afsendt direkte
med Damper fra England til Island. Den 20. Juli 1919 afrejste Kaptajn
Faber sammen med sin Mekaniker til Island for i Overensstemmelse med den
mellem "Flugf jelag Islands" og Det Danske Luftfartselskab sluttede Over
enskomst - som den første - at foretage Flyvninger de1 paa Øen, hvor han
opholdt sig indtil Slutningen af September 1919. Der udførtes ialt 156 Flyv
ninger (i
Dage) for det islandske Selskabs Regning, og da Flyvningen
var afsluttet, overtog "Flugfjelag" Maskinen.
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Da Maskinen skulde transporteres til Island, opstod der iøvrigt Vanske
ligheder ved Afskibningen fra England, og Direktør Wulff rejste derfor i
Dagene fra 25. Juli til 4. August 1919 til Leith for at ordne Forholdet. Fra
Leith fortsatte Direktør Wulff til London for at forhandle med Aircraft
Transport & Trave! Ltd., og her blev de første Aftaler truffet angaaende
Oprettelse af en Sammenslutning af Luftfartselskaber i Danmark, Eng
land, Holland, Norge, Sverige og Tyskland - Aftaler, der senere førte
til Oprettelsen af den internationale Sammenslutning af Luftfartselskaber.
Det Danske Luftfartselskab fik overladt Hvervet at overbringe Indbydel
sen til en planlagt Konference i Haag til det tyske Selskab "Deutsche

L uftreederei ". Konferencen var fastsat til den 2 5. August 1919 i Ministeriet
for Landbrug, Industri og Handel i Haag, og ialt mødte 12 Delegerede,
der repræsenterede 6 Luftfartselskaber. De danske Delegerede var Direktør
Willie Wulff og Kaptajn Ullidtz.
Den 28. August 1919 vedtog de Delegerede efter mange Forslag og Æn
dringsforslag følgende Resolution: ,,Undertegnede Repræsentanter for neden
nævnte Selskaber:
Tyskland, Deutsche Luft-Reederei,
Danmark, Det Danske Luftfartselskab,
England, Aircraft Transport & Travel Ltd.,
Norge, Det Norske Luftfartsrederi,
Sverige, Svenska Lufttrafik A.B.
forsamlede i Haag har vedtaget at danne en Sammenslutning under Navnet
International Air Traflic Association (I.A.T.A.) med det Formaal at sam
arbejde til fælles Fordel ved Tilrettelæggelsen og Organisationen af den
internationale Lufttrafik." Resolutionen undertegnedes af de deri nævnte
Selskaber, og det hollandske Selskab K.L.M. undertegnede Resolutionen
straks efter Selskabets Stiftelse den 6. Oktober 1919.
Af de Selskaber, der ved den paagældende Lejlighed var til Stede, eksi
sterer nu kun to, nemlig Det Danske Luftfartselskab og Koninklijke Lucht
vaart Mij., og dette sidste var kun opført som "Selskab under Dannelse".
Det Danske Luftfartselskab er saaledes den internationale Sammenslut
nings ældste Medlem. Sammenslutningen omfatter nu 26 Medlemmer for
delt over hele Verden.
Den 8. August 1919 ankom to af de tre i England købte Avroe-Maskiner
pr. Damper til København, men kunde, først paa Grund af manglende
Kajplads og senere paa Grund af Havnestrejke, ikke oplosses før 6. Oktober
1919. Denne Omstændighed var Skyld i, at det planlagte Rekognoscerings
og Træningsarbejde, som skulde være udført af de engelske Flyvere med
disse Maskiner i Løbet af Efteraaret, ikke kunde gennemføres. Luftfart
selskabet lejede til disse Maskiner Hangarrum paa Hærens Flyveplads ved
Avedøre, og i Løbet af Oktober Maaned blev Maskinerne monterede.
Prøveflyvning fandt Sted den 31. Oktober 1919, og dette var de første Flyv
ninger; Selskabet foretog i Danmark.
I Løbet af Sommeren 1919 var der her i Landet opstaaet forskellige kon
kurrerende Luftfartselskaber. De fleste af disse foretog kun "Karrusselflyv
ninger" (Rundflyvninger), Opvisninger og tilfældige Flyvninger med PasDansk Flyvnings Historie. 17
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sagerer, men der var dog ogsaa Foretagender, der beskæftigede sig med
Tanken om at drive Rutetrafik. Som saadant kan nævnes "Dansk-Fransk
Luftfartselskab", der arbejdede for Oprettelsen af en Rute København
Paris. Den ledende Kraft i Selskabet var den dansk-franske Krigsflyver
Kaptajn Krause-Jensen, der ankom hertil med en stor flermotors Farman
"Goliath"-Maskine. Selskabet kom dog aldrig til at drive Lufttrafik. For
at undgaa generende Konkurrence søgte Dansk-Fransk Luftfartselskab en
Overgang at slutte sig til Det Danske Luftfartselskab, men uden at Par
terne fandt hinanden.
Endvidere fandtes der et Selskab "Dansk Luftekspres", der var oprettet
for tysk Kapital og delvis støttede sig til det tyske Sablatnig Selskab. Sel
skabets Direktør var Ingeniørkaptajn A. Carlsen. Selskabet foretog en Del
Flyvninger i Provinsen og havde Hjemsted paa "Kløvermarks-Aerodromen".
Selskabet "Dansk Luftre<;ieri", der havde Hjemsted paa Lundtofte Flyve
plads, og hvis Direktør var Militærflyveren John Foltmann, var det af disse
Selskaber, der havde langt de fleste Flyvninger. Det financieredes oprinde
ligt af Direktør Henrik Tolstrup, der havde købt en Del tyske Flyvemaskiner.
Selskabet arbejdede i nær Kontakt med Hærens Flyvevæsen, hvis Officerer
og Underofficerer paa flere Maader var knyttet til Selskabet. - ,,Dansk
Luftrederi"s Formaal var hovedsagelig at drive Flyveskole og udføre Rund
flyvninger samt arrangere Flyveopvisninger i Forbindelse med Faldskærms
udspring.
Den 20. Oktober 1919 indgav Det Danske Luftfartselskab til den af Mini
steriet nedsatte Luftfartskommission Koncessionsandragende for en Rute paa
Warnemunde, og det blev paa et Forretningsudvalgsmøde besluttet, at Selska
bet fra det med D.D.L. samarbejdende tyske Selskab "Deutsche Luftreederei"
skulde overtage 4 Landflyvemaskiner og 2 Søflyvemaskiner, og yderligere
bestilte Selskabet 4 Søflyvemaskiner af Brandenburg-Typen samt Reserve
motorer og Værktøj, idet dette Materiel kunde faas paa· særlig gunstige
Betingelser.
Der hengik dog omtrent 3/ 4 Aar, inden Warnemunderuten blev til Virke
lighed. Aarsagen hertil var, at de Allierede havde forelagt de neutrale
Stater en Luftkonvention, hvis § 5 fastsatte, at regelmæssig Lufttrafik mellem
2 Lande, af hvilke det ene stod udenfor og det· andet indenfor Konventionen,
ikke maatte finde Sted. Uagtet de neutrale Stater endnu ikke havde sluttet
sig til denne Konvention, mente Luftfartskommissionen ikke at kunne give
Tilladelse til den Trafik, Det Danske Luftfartselskab havde planlagt paa
Tyskland, da i alle Tilfælde dette Land sandsynligvis i en Aarrække maatte

staa udenfor den omtalte Konvention, men det stilledes i Udsigt, at de
skandinaviske Regeringer samt den hollandske og den schweiziske Regering
vilde søge at neutralisere Virkningerne af§ 5.
Da samme Paragraf stillede sig hindrende i Vejen for Gennemførelsen
af I.A.T.A.s Program, blev der paa Det Danske Luftfartselskabs Initiativ
sammenkaldt til et I.A.T.A.-Møde i København den 5. December 1919, og
det vedtoges paa dette Møde, at I.A.T.A.s Medlemmer gennem deres respek
tive Regeringer skulde arbejde paa at bortrydde de Hindringer, som § 5
medførte.
Alle disse Bestræbelser førte til, at Vanskeligheden ved Flyvning paa
Tyskland blev overvundet omkring Februar Maaned 1920.
I Slutningen af December Maaned 1919 foretog Kaptajn Ullidtz en
Rejse til England og til Aeroplanudstillingen i Paris. Paa Hjemrejsen herfra
havde han i Berlin en Konference med den danske Gesandt Grev Moltke
angaaende de Allieredes Beslaglæggelse af tysk Flyvemateriel og de for Det
Danske Luftfartselskab dermed forbundne Vanskeligheder ved at faa det
bestilte Materiel ud af Tyskland. Gesandten meddelte senere Selskabet, at
han havde haft en Samtale med General Masterman i de Allieredes Luft
kommission i Berlin, og at Generalen havde meddelt, at Tyskland ikke
maatte sælge Luftfartsmateriel, før Kommissionen havde optaget Fortegnelse
over Materiellet og fastslaaet, hvad der var eller ikke var Krigsmateriel.
I Februar Maaned 1920 lykkedes det Det Danske Luftfartselskab at opnaa
Udflyvningstilladelse for 4 L.V.G.-Maskiner, som var overladt til "Deutsche
Luftreederei". 3 af disse Maskiner (2 Stk. C 5 og 1 Stk. C 6) blev fløjet
hertil af tyske Flyvere og stationeret paa Avedøre-Pladsen. Maskinerne
skulde bruges i Rutefart, men blev aldrig overtaget af Luftfartselskabet,
hvorfor de senere blev fløjet retur til Tyskland.
Man var imidlertid naaet saa vidt i det forberedende Arbejde, at man
kunde henvende sig til Publikum og indbyde til en offentlig Aktietegning
samt give Selskabet fast Form som Aktieselskab.
Dette skete Fredag den 19. Marts 1920 paa et Stiftelsesmøde i Tekno
logisk Institut, og ·umiddelbart efter dette af holdtes der konstituerende Gene
ralforsamling i Det Danske Luftfartselskab A/S. Selskabets Vedtægter ved
toges, og der valgtes et Repræsentantskab bestaaende af: Departementchef
i Handelsministeriet Busk-Nielsen, Grosserer Chr. Dahl, Direktør Benny
Dessau, Direktør H. Eriksen, Esbjerg, Etatsraad Emil Gluckstadt, Grosserer
V. Lemvigh-Muller, Direktør Chr. H. Olesen, Direktør H. P. Prior og Lens17•
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baron, Kammerherre, Hof jægermester Rosenkrantz. Repræsentantskabet
valgte som Bestyrelse: Grev Eigil Knuth, Formand, Direktør Max Ballin,
Næstformand, Professor Vinding Kruse, Konsul D. Lauritzen, Kommandør
C. F. Maegaard, Grosserer Alfred Olsen og Fabrikant Thomas B. Thrige.
Den 19. Marts 1920 er derfor hidtil betragtet som Det Danske Luftfart
selskabs "Fødselsdag", men dette kan egentlig ikke siges at være korrekt,
da Selskabet allerede fra Tidspunktet for Mødet i Østasiatisk Kompagni den 29. Oktober 1918 - har optraadt som selvstændigt Selskab, idet det
fra nævnte Dato havde den fornødne Kapital at arbejde med. At denne
Betragtning er rigtig, fremgaar bl. a. af, at Selskabet ved Stiftelsen af I.A.T.A.
var godkendt som fuldtdannet Selskab, og at man endnu inden Indregistre
ringen som Aktieselskab havde foretaget ret omfattende Materielindkøb og
udført Flyvninger saavel paa Island som her i Landet. Det Danske Luft
fartselskab er saaledes det ældste af samtlige eksisterende Selskaber i Europa,
idet det hollandske Selskab K.L.M. først blev stiftet den 6. Oktober 1919.
Det Danske Luftfartselskabs Aktiekapital var ved Stiftelsen Kr. 900.000,
hvoraf 3/4 eller 675.000 Kr. var indbetalt, og Selskabet fik sit Hovedsæde
i Vimmelskaftet Nr. 41, 2. Sal. Senere har Selskabet haft Hovedkontor
Set. Annæplads 22, Amaliegade 29 B og Vesterbrogade 5 A (Panoptikon
bygningen), indtil det den r. April 1927 forlagdes til Lufthavnen i Kastrup,
hvor det har været siden. Kontoret i Panoptikonbygningen bibeholdtes til
Udgangen af Februar 1932 som Passagekontor, og flyttedes fra nævnte Dato
til Meldahlsgade 5 (Vesterport).
Danmark havde nu et vel funderet Luftfartselskab, der var i Besiddelse
af Flyvemaskiner, Flyvere og Tilsagn om Koncession - den formelle Afgø
relse m. H. t. Koncessionen kom paa Grund af Ministerkrisen først til at
foreligge den 28. Juni 1920 -, men alligevel stod man saa temmelig paa
bar Bund.
Medens den store Udvikling, Flyvningen havde gennemgaaet under Kri
gen, medførte, at de krigsførende Lande efter Fredsslutningen laa inde med
store Beholdninger af Flyvemateriel, samt, hvad der sikkert var af lige saa
stor Betydning, med veltrænede Flyvere og fuldt uddannede Teknikere,
manglede man herhjemme baade den flyvetekniske, trafiktekniske og kom
mercielle Erfaring, der skal til for at drive rationel og regelmæssig Lufttrafik.
Iøvrigt var man klar over, at det private Initiativ ikke i Længden kunde
bære de Omkostninger, der var forbundet med at oparbejde en civil Trafik
flyvning, og at Staten derfor under den ene eller den anden Form maatte
træde hjælpende til.

Der hengik dog nogle Aar, inden Selskabet opnaaede at faa Driftstilskud
fra Staten. Derimod paatog Staten sig som den første effektive Støtte for den
civile Luftfart at uddanne Trafikflyvere. Til dette Formaal indkøbte Trafik
ministeriet i Frankrig 4 Breguet Maskiner forsynet med 300 HK. Renault
Motorer, og Uddannelsen foregik i Sommeren 1921 paa Kløvermarken ved
Hærens Flyveskole.
Selskabet var saaledes i Begyndelsen af sin Virksomhed som Trafikselskab
henvist til fuldstændigt at klare sig for egne Midler, og som Følge deraf
var de Opgaver, man kunde paa
tage sig, meget begrænsede. Man
planlagde som Program for Aaret
1920 at drive to Ruter: een Rute
København-Malmo-Warnemtinde
-Berlin i Samarbejde med Deutsche
Luftreederei og Svenska Lufttrafik
A.B., og een Rute København
Hamburg alene, men saaledes at Ru
ten i Hamburg gav Forbindelse Friedrichshafen F.F.49 Luftfartøj med 220 HK.
med den allerede eksisterende Rute Benz Motor. Med denne Maskine aabnedes den
første danske Luftrute København-Malmii
Hamburg-Amsterdam-London.
Warnemiinde den 7.August 1920. Det er den ene
Til Berliner-Ruten, hvoraf Det
ste Søflyvemaskine;D. D. L. har ejet.
Danske Luftfartselskab skulde beflyve
Afsnittet København-Malmo-Warnemtinde, indkøbte Selskabet 1 Frie
drichshafen FF 49 Sømaskine til 2 Passagerer og 2 Mands Besætning. Det var
en aaben Krigsmaskine, men fuldstændig ny, idet den ikke var taget i Brug
til Krigstjeneste, da Fredsslutningen indtraf, og Ombygningen til Passager
maskine var foretaget paa Moderfabrikken. Maskinen var forsynet med en
220 HK. Benz-Motor og havde en Marchhastighed paa 120 km/T.
Desuden blev der til Hamburg-Ruten i England indkøbt 4 de Havilland
D.H. 9-Maskiner, - gamle Krigsmaskiner til Fører og 2 Passagerer, men
som senere af D.D.L. blev ombygget, saaledes at de foruden Fører kunde
medføre 3 Passagerer. Maskinerne var forsynet med 240 HK. Siddeley Puma
Motorer og havde en Marchhastighed paa 150 km/T. Bagagerum fandtes
ikke i disse Maskiner, og Bagagen maatte derfor ofte bindes fast udvendig
paa Maskinens Krop imellem Planerne.
Med Friedrichshafen Sømaskinen med Flyveren Duus som Fører og
Mekaniker Asmussen (sidstnævnte er den Dag i Dag i Luftfartselskabets

Tjeneste) aabnede Det Danske Luftfartselskab den 7. August 1920 den
første danske Luftrute: København-Malmi:i-Warnemunde med Passagerer,
Post og Gods. Flyvningerne udgik fra Luftmarinestationen paa Refshaleøen
efter følgende Fartplan:
8.30
9.00
l I.00
13.00

Afg.
Afg.
Afg.
Ank.

København
Malmi:i
Warnemunde
Berlin

Ank.
Afg.
Afg.
Afg.

18.30
18.15
16.00
14.00

Ruten København-Hamburg den første danske Rute med Landfly
vemaskiner - blev aabnet den 15.
September 1920 og ligeledes befløjet
til 3 r. Oktober r920. Føreren af den
første Maskine var Kaptajn C. C.
Larsen ved Hærens Flyveskole, og
senere fløj Kaptajn Larsen Ruten
i Skift med Militærflyveren Løjtnant
Den forhv. sønde1Jydske Krigsflyver F. Duus
C. Erlind. Ruten udgik fra den mili
(Nr. 2 fra højre), der førte Friedrichshafen
tære Flyveplads paa Kløvermarken.
Maskinen paa v\Tarnemunderuten.
Trafikregelmæssigheden var 82 °/o,
og ialt blev der tilbagelagt 26.680 km og befordret 83 Passagerer og
1. 160 kg Post paa begge Ruter tilsammen. Billetpriserne var paa det Tidspunkt:
København-Malmi:i 50 Kr. mod nu ro Kr.
København-Warnemunde 250 Kr.
København-Hamburg 350 Kr. mod nu 85 Kr.
København-Berlin 400 Kr. mod nu go Kr.
København-Amsterdam 700 Kr. mod nu 178 Kr.
København-London r .050 Kr. mod nu 240 Kr.
Denne første nordiske Rutefart ad Luftvejen til Udlandet paa et saa
relativt tidligt Tidspunkt - 1920 - var i sig selv en smuk Bedrift af Det
Danske Luftfartselskab; og det blev herved navnlig fastslaaet overfor Udlan
det, at Danmark selv vilde tage denne Opgave i sine Hænder. Men efter
de Erfaringer om en saadan Rutes Rentabilitet, som Selskabet g jorde i
dette Aar, stod det klart for alle kyndige, at en saadan Rute i Fremtiden
kun kunde drives ved Hjælp af en betydelig Subvention fra Statens Side,
en Erfaring som man ogsaa g jorde i andre Stater, og at en fortsat Drift af

Ruten alene ved private Midler i Løbet af kort Tid vilde medføre, at den
sidste Del af Luftfartselskabets Aktiekapital blev opbrugt. Professor Vinding
Kruse stillede derfor i Bestyrelsen Forslag om en øj'eblikke)ig Indskrænkning
af Personale- og Lokaleforhold, der jo naturligvis var lagt an paa _Rutedrift,
og udbad sig en Bemyndigelse til at træffe alle i saa Henseende fornødne
Foranstaltninger. Dette Forslag blev vedtaget og Bemyndigelsen givet af
Bestyrelsen. Personalet blev derefter - med Undtagelse af Direktør Wulff
- opsagt med passende Varsel. Ogsaa Selskabets Lokaler paa Skt. Annæ-

Klargøring til Kaptajn C. C. Larsens Start fra Kløvermarksvejen paa den første Tur paa
Ruten til Hamborg.

plads blev opsagt. Professor Vinding Kruse bevægede Direktør August
Gihm til at give Seiskabet Husly paa dennes Kontor, og i den følgende Tid
ydede Direktør Gihm af Interesse for Sagen Selskabet gratis Husly, Lys,
Varme og Kontorbistand. !øvrigt administreredes Selskabet i den følgende
Tid blot ved Hjælp af Renterne af den Del af Aktiekapitalen, der var i
Behold, samt ved Udbyttet af nogle Rundflyvninger, - se nedenfor. Det
var i det hele Vinding Kruses Tanke, at man, indtil Staten gav Subvention,
skulde indskrænke sig til at af holde saadanne Propaganda- og Rundflyv
ninger, der kunde give Udbytte, og iøvr3.gt ligge stille og bevare Restkapi
talen inta�t. Samtidig skulde der gøres et energisk Arbejde paa at opnaa
Subvention af det Offentlige til Rutedrift.
I Vinteren 1920-21 indledede Selskabet derfor Forhandlinger med Luft
fartskommissionen angaaende Subvention, men disse Forhandlinger førte
dog ikke til positivt Resultat. Der opstod atter internationale Vanskelig
heder for Gennemførelsen af Rutetrafikken paa Udlandet paa Grund af

·

nye Restriktioner overfor Tyskland·,
og dette i Forbindelse med de stran
dede Subventionsforhandlinger be
virkede, at Selskabets Bestyrelse be
sluttede ikke at genoptage Beflyvnin
gen af de to i r9:20paabegyndteRuter,
men begrænse Selskabets Drift til Lej
lighedsflyvning, for at man derigen
nem kunde holde en væsentlig Del af
Det Danske Luftfartselskabs Hangar paa Fanø
det
tekniske Personale beskæftiget og
i 192 1 . Personerne er - fra venstre: Direktør
Larsen, Fanø Vesterhavsbad, Propagandachef
faa Materiellet vedligeholdt. Det ad
Bent Rom, Flyveren Cecil Faber, Mekaniker
ministrative Apparat forblev - som
Bolter og den nuværende Portner i Lufthavnen
ovenfor nævnt - indskrænket til
i Kastrup V. Hansen.
det mindst mulige.
Selskabets Virksomhed i r92 r kom derfor til at bestaa i Rundflyvning i
København og Provinsen samt lejlighedsvis Flyvning med Passagerer til
Udlandet. Bl. a. arrangerede Selskabet i Maanederne Maj og Juni med
Friedrichshafen Sømaskinen en Rundflyvningsturne til Limf jordsbyerne
Thisted, Nykøbing M., Løgstør, Lemvig. Turen strakte sig over 6 Uger,
og Selskabet havde et udmærket økonomisk Udbytte. Det samme var Til
fældet ved en stor Rundflyvningsdag i Hornbæk i Juli Maaned.
Under de internationale Motorløb paa Fanø oprettede Selskabet i For
bindelse med den derværende Badedirektion en Flyvestation paa Øen. Der
blev bygget Hangar til de Havilland-Maskinerne, og der udførtes en Række
Rundflyvninger saavel paa Fanø som i jydske Provinsbyer. Desuden havde
Selskabet averte�et Flyvning mellem Esbjerg og København i Forbindelse
med Englandsbaadene. Denne Forbindelse blev dog, saavidt det kan fast�
slaas, kun benyttet af een Passager.
Søndagene r8. og 25. September
arrangerede Selskabet i Forening med
,,Dansk Luftrederi" to store Flyve
opvisninger paa Flyvepladsen ved
Kløvermarken. Besøget var udmær
ket. Der var paa Flyvepladsen bygget
Hytter, der blev bombarderet fra
Luften, og den engelske Faldskærmsudspringer, Mr. Newell, foretog FaldDe Havilland-Maskinen bringes ned til Strandskærmsudspring. Flyveren Kaptajn
bredden, hvor Starter og Landinger foretoges.
---

Bjarkow fløj igennem en Port bygget efter Maalene paa Triumfbuen i Paris.
I Efteraaret 1921 solgte Luftfartselskabet sine 2 Avroe-Maskiner til Hærens
Flyveskole" og en de Havilland-Maskine mistede Selskabet ved Kaptajn
Fabers Havari under Rundflyvning i Jylland. Der kom ingen til Skade ved
det paagældende Havari.
Den 13. Oktober 1921 indgav Selskabet Forslag til Trafikministeriet og
Postvæsenet om Oprettelse af en Rute, hoved
sagelig bestemt for Postbefordring mellem Kø
benhavn-Hamburg og Rotterdam. Fra Rotter
dam skulde Ruten give Forbindelse videre til
Paris og London. Til denne Rute udbad man
sig Støtte fra Regeringen, og Planen var varmt
anbefalet af Etatsraad H. N. Andersen, Østasia
tisk Kompagni, Etatsraad Gltickstadt, Land
mandsbanken samt Grosserersocietetet, men først
i 1924 lykkedes det at faa denne Rute i Gang.
For Aaret 1922 opnaaede Det Danske Luft
fartselskab Tilsagn om Statssubvention, men kort Billedet viser, hvorledes man
Tid efter at dette Løfte var givet, lagde interna skulde være udstyret for at del
tionale politiske Forhold atter uovervindelige tage i en Hamburg-Tur i 1923.
Flyveren er Trafikflyver Svend
Hindringer i Vejen for Rutedriftens Gennem Steinbeck og Luftfartøjet er en
førelse. Det var atter Ententens Restriktioner de Havilland D. H. g Maskine.
overfor Tyskland og Konsekvenserne heraf, som Man ser PersonaletsAnstrengelser
voldte Vanskeligheder, og uden Tyskiand som for at faa anbragt Bagagen. Under Maskinen ligger en Fodpose.
Mellemled var det .paa det Tidspunkt umuligt
at drive regelmæssig Luftfart mellem Danmark og det sydlige eller vestlige
Europa. Driften maatte derfor opgives for 1922, og man indskrænkede sig
til at drive Virksomheden efter samme Principper som i 192 I.
Under den tyske Jernbanestrejke i Februar 1922 udførte Selskabet en
enkelt "Nødhjælpsflyvning" til Hamburg med Post, og i Marts 1922 solgte
Selskabet den i sin Tid paa Warnemtinderuten anvendte Friedrichshafen
Sømaskine tilbage til Tyskland. Det hævdes, at Grunden til, at Maskinen
gik retur til Tyskland var,· at Salget til Danmark havde fundet Sted i Mod
strid med Versaillestraktatens Bestemmelser, idet Maskinen skulde have
været afleveret til de Allierede, men Selskabets Arkiv udviser intet herom.
I 1923 lykkedes det atter at faa etableret Hamburgruten, der blev drevet
indtil Midten af Oktober. Ruten blev befløjet med de Havilland-Maskinerne
og med Flyverne S. Steinbeck og L. Sørensen som Piloter.

I 1924 kom den tidligere omtalte Rute København-Hamburg-Rotter
dam endelig i Gang og blev drevet af D.D.L. i Forbindelse med K.L.M.
og et tysk Selskab "Aero Lloyd". Desuden drev Selskabet for egen Regning
en Rute København-Hamburg. Da D.D.L. ikke selv havde Maskiner, der
kunde staa Maal med de af K.L.M. og "Aero Lloyd" paa Rotterdamruten
anvendte Luftfartøjer, chartrede D.D.L. i Tyskland 2 Maskiner, der ude
lukkende var bygget med Lufttrafik for Øje. Den ene var en Fokker Gruh
lich F. 2 med Plads til 4 Passagerer i Kabinen og forsynet med særligt Førerrum. Den anden var en Fokker
Gruhlich F. 3, der kunde medtage
5 Passagerer foruden Føreren.
Paa Grund af forskellige Uover
ensstemmelser mellem Professor
Vinding Kruse og den øvrige Be
styrelse, navnlig om Direktions
forholdene, nedlagde han sit Man
dat som Medlem af Luftfartselskabets Bestyrelse og udtraadte
Det af Det Danske Luftfartselskab i Tyskland char
af denne i 1924.
trede Fokker Gruhlich 2 Luftfartøj paa Kløver
I April Maaned 1925 aabnedes
marksflyvepladsen i København.
Statens Lufthavn i Kastrup, og
Det Danske Luftfartselskab fik af Ministeriet for offentlige Arbejder over
draget Administrationen af Lufthavnen indtil I. April 1926, da Staten op
rettede en selvstændig Havneledelse.

---

De følgende 2 Aar - 1925 og 1926 - blev et meget bevæget Kapitel i
den danske Civilflyvnings Historie.
Som Støtte for Afsætningen af sine Flyvemaskiner ønskede den store tyske
Junkers Koncern at indskyde Kapital i de rundt om i Landene oprettede
nationale Selskaber eller at stifte nye selvstændige Datterselskaber. Den
bærende Ide i dette Program var at indføre Enhedsmateriel paa Luftruterne,
saaledes at man kunde sætte en Masseproduktion i Gang og standardisere
Reservedelslageret i de forskellige Lufthavne - en i og for sig udmærket
Tanke, da den vilde muliggøre store Driftsbesparelser.
Datterselskaber af Junkers Luftverkehrsgesellschaft blev derfor oprettet
bl. a. i Persien, Spanien samt Sverige, hvor der paa dette Tidspunkt ikke
fandtes noget levedygtigt Luftfartselskab, og hvor man derfor havde ret let
ved at komme ind. Det er dette Datterselskab af Junkers Luftverkehrs-

gesellschaft, der senere er overgaaet paa svenske Hænder og nu under
Navnet A.B. Aerotransport varetager de svenske Interesser i den inter
nationale Lufttrafik.
I Danmark, hvor der allerede fandtes et nationalt Selskab, gik det ikke
slet saa let for Junkers at faa Fodfæste, og da man ikke kunde opnaa Enighed
med det bestaaende danske Selskab, blev der i 1925 dannet et nyt konkur
rerende Selskab "Dansk Lufttransport" med K.L.M.s nuværende Propa
gandachef Hr. Bendt Rom og Militærflyveren Kaptajn Foltmann som
Direktører. ,,Lufttransporten" - som Selskabet kaldtes i daglig Tale befløj Ruterne Malmo-København-Berlin-Dresden og Malmo-Køben
havn-Hamburg-Amsterdam foruden en saakaldt Pendulrute mellem
København og Malmo. Man anvendte den dengang meget populære Junkers
F. 13 Helmetalmaskine til 4 Passagerer og 2 Mands Besætning.
Som sagt gik Bølgerne højt. Lufttransporten og Luftfartselskabet konkur
rerede med alle til Raadighed værende Midler. Lufttransporten havde ikke
opnaaet at faa sine Koncessioner i Orden, men fløj til Trods herfor sine
Ruter. Der blev fra forskellige Sider g jort Forsøg paa at faa Lufttransporten
og Luftfartselskabet slaaet sammen, men uden at det lykkedes, og i Begyn
delsen af 1926 ophævedes Lufttransporten paa Grund af Forholdene i Tysk
land, idet de forskellige tyske Luftfartselskaber blev slaaet sammen i eet
Selskab - det nuværende Deutsche Lufthansa A/G.
Som Følge af at Luftfartselskabet ikke fik tilstrækkelig Støtte fra det
Offentlige, var dets økonomiske Forhold meget vanskelige, og det blev nød
vendigt at foretage tn Nedskrivning af Aktiekapitalen. Man havde i længere
Tid ført Forhandlinger med Regeringen om Subvention til Drift af for
skellige udenlandske Ruter, og Regeringen - og iøvrigt ogsaa Københavns
Kommune - gik med til at tilskyde henholdsvis 250.000 Kr. og r 00.000 Kr.
aarligt i en 4-aarig Periode til Det Danske Luftfartselskab.
Samtidig foreslog Ministeriet Fuldmægtig i Ministeriet for offentlige Arbej
der, Ekspeditionssekretær K. Gregersen og Direktør K. Kiefer fra Arbej
dernes Landsbank indvalgt i Bestyrelsen.
Dette skete, og Københavns Kommune fik ligeledes Lejlighed til at lade
sig repræsentere i Bestyrelsen og udpegede hertil Postmester, Raadmand
A. Magius.
Direktør- Kiefer blev Formand for Bestyrelsen, men allerede Aaret efter,
blev det - som det vil fremgaa af det efterfølgende - nødvendigt at rekon
struere Selskabet, og Bestyrelsen Kiefer ønskede derefter at trække sig tilbage.

Efter at have opnaaet Støtte fra
det Offentlige, besluttede Selskabet
for Aaret r925, foruden 2 Hamburg
ruter - en Morgen- og en Aften
rute - at etablere en Rute Køben
havn-Berlin.
Til dette Formaal skaffede man
fra Berlin en Dornier-Komet III-Ma
skine med 360 HK. Rolls Royce
Et af Det Danske Luftfartselskabs Fokker Gruh
Motor og indrettet til 6 Passagerer
lich F. 3 Luftfartøjer over Amager. Maskinen
havde Plads til 5 Passagerer og I Mands Be
og 2 Mands Besætning. Yderligere
sætning og var forsynet med en 240 HK. Siddeley
bestilte man 2 Fokker Gruhlich
Puma Motor.
F.III-Maskiner, af hvilke den ene
blev slaaet i Stykker, da en tysk Flyver skulde føre Maskinen herop for at
aflevere den til Det Danske Luftfartselskab. Maskinen blev dog genopbygget
efter Havariet.
Da Dornier-Komet-Maskinen imidlertid ikke svarede til de Forventninger,
man havde næret til den, blev den returneret til Deutsche Aero Lloyd,
og i Stedet anskaffede Selskabet 2 Fokker Gruhlich-Maskiner til, saaledes
at man ialt havde 4 Maskiner af denne Type. Fokker Gruhlich Maskinerne
var forsynede med 240 HK. Siddeley Puma Motorer og havde en March
hastighed paa r35 km/T.
Udover Ruteflyvningerne udførte Selskabet Rundflyvninger i stor Ud
strækning fra den nyaabnede Lufthavn i Kastrup. Rundflyvningerne strakte
sig til langt ud paa Efteraaret, og den r. November var fastsat som Sæsonens
sidste Rundflyvningsdag. Paa denne
Dato styrtede Flyveren • Løjtnant
Mortensen ned umiddelbart efter
Starten paa en Rundflyvning. Fly
veren og 4 Passagerer dræbtes, me
dens r Passager overlevede Ulykken
uden at faa Men deraf.
I Aaret r926 fulgte som tidligere
nævnt Det Danske Luftfartselskabs
Rekonstruktion.
Selskabet havde paa Farman-Fa
brikkerne i Paris købt 2 franske Ja-

Et af Det Danske Luftfartselskabs 4-Motores Ja
biru-Farman F/2 1 Luftfartøjer i Lufthavnen i
Kastrup. Maskinen var forsynet med 4 Stk. His
pano Suiza Motorer it 180 HK. og kunde medføre 7 Passager og 2 Mands Besætning.

biru-Maskiner til g Passagerer og 2 Mands Besætning og bestilte yderligere 2
Maskiner af samme Slags hos Orlogsværftet i København. Hver Maskine
var forsynet med 4 Stk. Hispano Suiza Motorer paa r8o HK., og March
hastigheden var r 75 km/T., hvilket vil sige, at det var Datidens hurtigste
Trafikmaskine. Selskabet havde egentlig truffet Aftale med K.L.M. om
Samarbejde paa en Rute København-Amsterdam, og Flyveren Rosenberg
startede paa Sæsonens første Tur den rg. April r926. Den følgende Dag
skulde Flyveren Harald Hansen udføre Turen til Amsterdam, men Flyv
ningen blev aflyst, og uden Hensyn til de trufne Aftaler og uden forudgaaende
Varsel begyndte man at flyve via Hamburg til Koln for der at etablere
Forbindelse med den franske Farman-Rute Koln-Paris.
Dette var for Det Danske Luftfartselskab en meget skæbnesvanger Disposi
tion, idet Selskabet kom ud af Samarbejdet med K.L.M. paa en af de vig
tigste Ruter i Europa, og K.L.M. allierede sig i Stedet med det svenske
Selskab A.B. Aerotransport, der den Dag i Dag indtager den Plads, Det
Danske Luftfartselskab kunde have haft i Samarbejdet med Hollænderne.
Udover den omtalte Rute til Koln drev Det Danske Luftfartselskab en
Rute København-Hamburg med Fokker F. III-Maskiner.
Forskellige Omstændigheder medførte, at Det Danske Luftfartselskab kun
vanskeligt kunde klare sine økonomiske Forpligtelser, og i Slutningen af
Sommeren r926 var Selskabets økonomiske Stilling saadan, at en Rekon
struktion var uundgaaelig, saafremt Selskabet skulde fortsætte sin Virk
somhed.
Hovedgrunden til de økonomiske Vanskeligheder, der førte til Selskabets
Rekonstruktion, maa formentlig søges i, at man havde paataget sig større
Opgaver, end man kunde magte. Ruten København-Koln var lang og
meget kostbar. Maskinerne var dyre i Drift og kunde tilmed ikke medføre
saa megen Last, som Fabrikken havde opgivet, og endelig var Passager
frekvensen meget ringe, navnlig paa Ruteafsnittet Hamburg-Koln.
Selskabet kørte fast og kunde først efter en Rekonstruktion, hvor Staten,
Nationalbanken og Østasiatisk Kompagni traadte hjælpende til, fortsætte
sin Virksomhed. Kontreadmiral V. C. A. Jøhnke blev efter Rekonstruk
tionen Formand for Selskabets Bestyrelse, og Overretssagfører Aage Schmidt
og Raadmand Magius blev indvalgt som henholdsvis Statens og Kommunens
Repræsentanter i Bestyrelsen. Ligeledes indvalgtes Grosserer C. Simonsen
efter Ønske fra de nye Kapitalindskydere, og Direktør K. Krebs overtog den
daglige Ledelse af Selskabet fra Oktober Maaned r926.
Selskabets Vanskeligheder var dog langt fra overvundet. Desværre havde

det ikke været muligt at føre Rekonstruktionen helt til Bunds, - der henstod
saaledes en Restgæld paa 60.000 Kr. til Orlogsværftet for de leverede 2
Jabiru-Maskiner, og Materiellet var ikke paa Højde med de udenlandske
Selskabers Maskiner, der trafikerede København. Selskabets Flaade bestod
paa det Tidspunkt af 4 Jabiru-Maskiner, 3 Fokker F. III-Maskiner og 1
aaben de Havilland-Maskine, og man maatte derfor straks gaa i Gang med
at tænke paa Anskaffelse af nyt konkurrencedygtigt Materiel, saasnart Sel
skabets Økonomi tillod det.
Den ny Ledelse valgte at gaa langsomt, men sikkert til Værks, indtil Det
Danske Luftfartselskab atter fik fast Grund under Fødderne. Man indstillede
derfor Beflyvningen af Koln-Ruten og drev i 1927 kun 2 Ruter paa Ham
burg, een med Jabiru-Maskiner, der afgik fra København om Morgenen og
returnerede om Aftenen, og een med Fokker F. III-Maskiner, der afgik
om Eftermiddagen og returnerede næste Morgen.
Selskabet mistede i Sæsonen 1927 2 Luftfartøjer. Det første Uheld skete
paa Sæsonens første Flyvning, hvor den sønderjyske Flyver Chr. Johannsen
nødlandede ved Karise paa Stevns paa Grund af Benzinmangel og hava
rerede Maskinen i en saadan Grad, at det ikke kunde betale sig at genop
bygge den. Hverken de ombordværende Passagerer eller Besætningen kom
til Skade. Et alvorligere Havari led en af Selskabets Fokker F. III-Maskiner
i September Maaned, idet den umiddelbart efter Starten fra Kastrup Luft
havn nødlandede og kom i Brand. Heller ikke ved denne Lejlighed kom
nogen af de ombordværende 5 Passagerer til Skade, men Flyveren Helmer
Søgaard blev saa, alvorligt forbrændt, at han ro Dage efter afgik ved Døden.
I 1928 havde Det Danske Luftfartselskab opsparet tilstrækkelige Midler til
at kunne købe en Fokker F.VII-Maskine til 8 Passagerer og 2 Mands Besæt
ning hos Fokker Fabrikkerne i Amsterdam. Maskinen, der havde en March
hastighed paa 160 km/T., var forsynet med en engelsk 440 HK. Bristol
Jupiter Motor, og det er praktisk talt med denne Maskintype, at D.D.L.
har genoparbejdet sit gode Renomme og skabt Orden i Økonomien.
Fra i Jabiru-Maskinerne at have anvendt 4 Motorer a 180 HK., d. v. s.
720 HK. til 7 Passagerer, gik man over til i Fokker F.VII-Maskinerne at
anvende een Motor paa 440 HK. til 8 Passagerer. Samtidig blev man i
Stand til at forøge Mellemrummene mellem Hovedoverhalingerne, saaledes
at man i Stedet for at overhale 4 Motorer for hver 1oo Timer kun skulde
overhale 1 Motor for hver 250 Timer. Dette betød en meget betydelig Bespa
relse i Det Danske Luftfartselskabs Værkstedsdrift.
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Endnu samme Aar fik Selskabet een Fokker F.VII-Maskine til. Da man
ikke havde tilstrækkelige Midler til at købe Maskinen paa det Tidspunkt,
hvor man havde Brug for den, arrangerede Selskabet sig med Fokker
Fabrikkerne, saaledes at man chartrede Maskinen paa den Betingelse, at
Chartringsbeløbet skulde fradrages i Købesummen, naar D.D.L. besluttede
sig til at købe Maskinen. Dette skete ret snart efter, og det efterfølgende Aar

Det danske Luftfartselskabs Flaade efter Fornyelsen af Materiellet. I Forgrunden ses det lille
Desoutter II Luftfartøj til 2 Passagerer foruden Føreren. Det er forsynet med en 120 HK.
Gipsy III Motor. Endvidere Selskabets 4 Fokker F.VII a Luftfartøjer, der hver tager 8 Pas
sagerer og 2 Månds Besa:::tning. Motorerne er stjerneformede, luftkølede Bristol Jupiter Motorer
- hver paa 440 HK.

- I 929 - fik Det Danske Luftfartselskab en gunstig Lejlighed til at udvide
sin Maskinbestand med endnu 2 Fokker F.VII-Maskiner. Dette gik til paa
den Maade, at det schweiziske Luftfartselskab "Balair", der samtidig med
D.D.L. havde indført Fokker F.VII-Materiel, havde 2 praktisk talt nye
Fokker F.VII-Maskiner til Salg, idet man havde besluttet sig til at gaa
over til en anden Maskintype. Hovedaarsagen til denne Beslutning var, at
F.VII-Maskinernes Topstigehøjde, der ligger omkring 3.600 m med fuld
Last, ikke var tilstrækkelig for et Bjergland som Schweiz, medens den paa
de Ruter, D.D.L. skulde beflyve, var fuldt ud tilstrækkelig.
Efter dette Køb havde Det Danske Luftfartselskab 4 Fokker F.VII-Maski
ner, og man udrangerede saa hele det gamle Materiel. 2 Fokker F. III
Maskiner blev solgt til England, 1 de Havilland blev solgt til Militærflyveren
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la Cour til Rundflyvning i Provinsen, og de 3 resterende J abiru-Maskiner
blev ophugget. I Stedet for den bortsolgte de Havilland-Maskine købte
Selskabet i 1931 til Taxi-Flyvninger en Desoutter II-Maskine til Fører og
2 Passagerer. Denne Maskine, der var forsynet med en 120 HK. luftkølet
Gipsy III-Motor og g jorde en Marchfart paa 170 km/T., blev i 1934 solgt
til Militærflyveren Premierløjtnant Michael Hansen til Brug i Kapflyvningen
fra London til Melbourne i Australien. Premierløjtnant Hansen høstede
megen Anerkendelse for at have gennemført Løbet med denne lille og i
1934 ikke længere helt moderne Maskine.
Fra 1928-35 udførte Det Danske Luftfartselskab praktisk talt hele sin
Flyv ning paa forskellige Ruter med Fokker F.VII-Maskiner. I 1928-29
bibeholdt man samme Program som i 1927, men opnaaede et Poolsamarbejde
med A.B.A., D.L.H. & K.L.M., hvorved den meget ,generende Konkur
rence, der i 1927 havde været imellem Selskaberne, praktisk talt blev bragt
til Ophør.
I Isvinteren 1929 fik Luftfartselskabet Lejlighed til at gøre en Indsats i
den indenlandske Trafik. Lige fra Begyndelsen af December Maaned 1928
havde det frosset stærkt, og henimod Februar 1929 var Issituationen saa
ledes, at saa godt som al Skibsfart mellem Landsdelene laa stille. Da For
holdene havde udviklet sig saaledes, modtog Det Danske Luftfartselskab
Henvendelse fra Postvæsenet om at paatage sig Flyvninger med Post til Fyn.
Hæren og Marinen var ligeledes blevet anmodet om at yde Assistance
under de vanskelige Trafikforhold, og medens Marinens Flyvere hoved
sagelig foretog �sobservationer og undsatte indefrosne Skibe samt Beboerne
paa Sprogø og Anholt, betjente Hærens Flyvere Samsø, Saltholm, Kyst
forterne og Læsø. Til Læsø udførtes Flyvningerne af en selvstændig Kom
mando, der var udstationeret til Frederikshavn. Selskabet havde egentlig
allerede paa det Tidspunkt, hvor det modtog Opfordring til at paabegynde
Flyvningerne for Postvæsenet, sluttet Kontrakt med Hovedstadsaviserne om
Avistransporterne, men Ministeriet foranledigede disse Kontrakter annul
leret, for at Selskabet kunde stille Materiellet til Raadighed for Postvæsenet,
og først naar Postvæsenets Behov var tilfredsstillet, kunde Maskinerne frigives
til Løsning af andre Opgaver. Luftfartselskabet fik som Hovedopgave at
vedligeholde Forbindelsen med Fyn, hvor langt de største Post- og Gods
mængder forelaa til Befordring, og efterhaanden som Frostperioden trak i
Langdrag, blev det nødvendigt ogsaa at paabegynde Passagertransporter.
De ordinære Ruter paa Udlandet opretholdtes i Vinteren 1928-29 af

Deutsche Lufthansa. Det drejede sig kun om Ruterne København-Ham
burg og København-Berlin, men da det begyndte at knibe for Skibsfarten,
blev Efterspørgslen saa stor, at der ofte maatte indsættes 2-3 Maskiner
paa Ruterne for at tilfredsstille Behovet. Selv fra Nordjylland maatte Be
boerne en Overgang for at komme til Sjælland tage til Hamburg og derfra
flyve til København. Da D.D.L. udvidede Ruten mellem København og
Marslev paa Fyn til ogsaa at omfatte Passagerer, blev denne Omvej dog
overflødig. Der var en Tid, hvor hele den skandinaviske Trafik til Kon
tinentet gik over Lufthavnen i Kastrup henholdsvis til Berlin, Hamburg
eller Marslev, idet Færgefarten saavel mellem Trelleborg-Satznitz og
Gedser-Warnemtinde som Korsør-Nyborg laa fuldstændig stille.
Det Danske Luftfartselskab drev dengang ikke Ruteflyvning om Vinteren,
og med Undtagelse af en de Havilland-Maskine og een Fokker F.VII
Maskine var alt vort Materiel til Hovedoverhaling for at være driftklart
ved Sæsonens Aabning. Da Materiellet ikke kunde gøres flyveklart med
kort Varsel, chartrede Selskabet hos K.L.M. 3 Fokker F.VII-Maskiner,
der blev fløjet af de 3 kendte hollandske Flyvere Beekmann, Smirnoff
og Tepas.
De Opgaver, D.D.L. blev stillet overfor, var store og mangeartede. Der
skulde findes Landingspladser baade paa Fyn og paa Samsø, og i hvert
Tilfælde paa Fyn var det nødvendigt at have udstationeret en trafik- og
flyvekyndig Mand. Da Travlheden var saa stor i Lufthavnen i Kastrup,
at D.D.L. daarligt kunde afse noget af sit Trafikpersonale, blev dette Hverv
lagt i Hænderne paa K.L.M.s nuværende Propagandachef Hr. Bendt Rom.
Ligeledes skulde .Meldings- og Vejrtjenesten organiseres, hvilket voldte
betydelige Vanskeligheder, da man ikke havde Radiostation paa Pladsen
ved Marslev, og da man ikke kunde flyve med Passagerer og Gods efter en
forud fastlagt Fartplan, men først naar Posten var befordret, og Maskinerne
blev disponible for andre Opgaver, var det meget vanskeligt at organisere
Pladsreservationen for Passagerer og Gods.
I Begyndelsen anvendte man den Fremgangsmaade at indtegne Passage
rerne paa Ekspectancelister og give dem telefonisk Underretning, naar
Chancen for Befordring nærmede sig; men efterhaanden som Efterspørgslen
voksede, virkede dette System for langsomt og besværligt, og man gik derfor
over til at befordre Passagererne i den Rækkefølge, de var indtegnet, under
Forudsætning af at de var til Stede paa Flyvepladsen, naar deres Tur kom
- ellers traadte en anden i Vedkommendes Sted. Dette førte til, at Publikum
slog sig ned i Administrationsbygningens Ventesal for ikke at forspilde
Dansk Flyvnings Historie.

18

2 73

nogen Chance for at komme af Sted, og der udfoldede sig snart et broget
Folkeliv i Hallen.
Det blev nødvendigt at indrette en interimistisk Restauration, og der
blev spist, spillet Kort og danset til Grammofonmusik i Ventetiden. Det,
gik til Tider meget fornøjeligt til.
Paa Lufthavnen i Kastrup var der ingen Vanskeligheder med Snefygninger
eller som Følge af stærkt Snefald, fordi Pladsen ligger saa frit, at Sneen i
Reglen blev blæst væk. Vanskelighederne opstod egentlig først, da Sneen
smeltede, idet mindre, svenske Maskiner, der i Malmo var nødt til at anvende
Understel med Ski, kun daarligt kunde lande i Kastrup uden Hjul. De
store Trafikmaskiner kunde under hele Perioden lande med Hjulunderstel
baade i Malmo og paa Kastrup-Pladsen.
Paa Pladsen ved Marslev var der derimod en Overg,ang saa meget Sne,
at man befrygtede at Trafikken maatte indstilles. Man overvandt imidlertid
Vanskeligheden ved med en laant Vejtromle forspændt med 6 Heste at
tromle Baner i de Vindretninger, hvori Maskinerne skulde starte og lande.
Der blev i den Maaned, Isflyvningerne varede, af Luftfartselskabet fløjet
27.500 km, heraf g. 700 km med de 3 chartrede hollandske Maskiner, medens
Selskabet med sine egne 2 Maskiner udførte I 7.800 km. 78.600 kg Ladning
blev befordret mellem København og Fyn og København og Samsø, og
blandt de Forsendelser, D.D.L. paatog sig, var en Transport af ro Mill. Kr.
i Sedler fra Nationalbanken til dennes Filial i Odense.
Samme Aar afgik Statens. Repræsentant i Bestyrelsen, Overretssagfører
Aage Schmidt ved Døden, og i hans Sted udpegede Ministeriet Afdelings
chef i Post- og Telegrafvæsenet F. Vilhelmsen til at varetage Statens Interesser
indenfor Selskabet.
I 1930 havde Selskabet faaet saa fast Grund under Fødderne, at man
turde skride til en væsentlig Udvidelse af Driftprogrammet. Foruden de
to Hamburg-Ruter, der havde været drevet siden Rekonstruktionen, paa
begyndte man derfor i Samarbejde med Deutsche Lufthansa en Rute
Malmo-København-Berlin. Da der blev anvendt eenmotorede Maskiner,
blev Ruten for at formindske Flyvningen over aabent Vand lagt over Fehmern
Bælt, hvilket forlængede Turen med ca. 100 km.
Et andet betydeligt Fremstød g jorde D.D.L. ved paa sit Program at op
tage Ruteflyvning om Natten.
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Den omhandlede Natrute blev oprettet af Det Danske Luftfartselskab,
A/B Aerotransport og Deutsche Lufthansa i Pool og gik fra Malmi:i over
København-Hannover til Rotterdam/Amsterdam. Fra Rotterdam befor
dredes Posten videre til London og andre Byer af K.L.M. D.D.L. anvendte
Fokker F.VII-Maskiner og Ruten var kun aaben for Postbefordring, idet
den blev drevet for det danske, finske, norske og svenske Postvæsens Regning.
D.D.L.s Andel i Natruten androg det første Aar - hvor Ruten kun blev
drevet over en forholdsvis kort Periode - 7. 780 km, medens Selskabet
1934 har fløjet omtrent 5 1 /2 Gang saa meget paa Natpostruter.
Samme Program blev gennemført
1931 og 1932 dog med nogle Smaa
ændringer - saaledes foretog Mor
genmaskinen til Hamburg en Del af
Sæsonen Mellemlanding i Lubeck
(Trawemtinde).
Udnyttelsen af Eftermiddagsruten
til Hamburg var i de sidste Par Aar
blevet daarligere og daarligere, og
Selskabet havde egentlig besluttet sig Indladning af Post i et af Det Danske Luftfart
til helt at indstille denne Rute, da selskabs Fokker F.VII a Luftfartøjer før Starten
paa Natruten til Hannover-Amsterdam.
der fra Flensborg indtraf en Depu
tation for at formaa D.D.L. til at oprette en Rute paa Flensborg. Da der
bl.a. fra Danske Syd for Grænsen blev rettet en indtrængende Anmodning til
Selskabet om at støtte denne Sag, og der ogsaa fra tysk Side var Interesse
for Ruten, beslutt€de Selskabet at forsøge at puste nyt Liv i Hamburg
Eftermiddagsruten ved at lade den gaa via Flensborg. Deutsche Lufthansa
blev optaget som Poolpartner, og Flyvningen fordeltes saaledes, at D.D.L.
paatog sig Ruteafsnittet København-Flensborg, medens Deutsche Luft
hansa gav Forbindelse Flensborg-Kiel-Hamburg.
For at sikre sig, at Interessen for Ruten virkelig var saa stor, som Deputa
tionen hævdede, forlangte Luftfartselskabet for at begrænse sin økonomiske
Risiko, at Flensborg By skulde garantere D.D.L. et vist Minimum af Pas
sagerer. Denne Garanti blev opfyldt fuldt ud, men da man det følgende Aar
genoptog Driften af Ruten, var Tilslutningen kun ringe, og da Flensborg By
ikke vilde forny sin Garanti om et passende Antal Passagerer, blev Ruten
indstillet efter ca. 1 Md. Flyvning.
Natpostruten, der i 1930-31 gik til Rotterdam/Amsterdam, blev i 1932
lagt om, saaledes at de danske og svenske Maskiner kun fløj til Hannover,
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hvorfra Posten viderebefordredes med tyske Maskiner over Koln til Lon
don, Bruxelles og Paris.
Da alle de fremmede Luftfartselskaber, der befløj Kastrup Lufthavn,
efterhaanden var gaaet over til at anvende større og mere komfortable
Maskiner, blev Det Danske Luftfartselskab nødt til at følge efter, og Selskabet
bestilte derfor i Vinteren 1932-33 hos Orlogsværftet i København en stor
3-Motors Fokker F. XII-Maskine til 16 Passagerer og 2 Mands Besætning
og med 3 Bristol Jupiter Motorer med en samlet Motorkraft paa r.395 HK.
Det var ikke uden Betænkeligheder, at D.D.L. vovede dette Skridt. Vel
nærede Selskabet fuld Tillid til Orlogsværftet og vilde for at øge Beskæf
tigelsesgraden gerne beholde Arbejdet her i Landet, men Opgaven var
meget vanskelig. Det var langt den største Flyvemaskine, der nogensinde
var bygget herhjemme, og da Maskinen skulde sættes i Drift Foraaret 1933,
var Tiden, der var til Raadighed, meget knap. Orlogsværftet fik imidlertid
Ordren og gik med Liv og Lyst i Gang med Opgaven, som blev løst paa
en beundringsværdig Maade. Tiden, Orlogsværftet anvendte til Bygning af
Maskinen, var kortere end den Tid, paa hvilken Moderfabrikken i Amster
dam nogensinde havde bygget en Maskine af samme Klasse, og da Fokker
fabrikkerne fik Underretning om, at Maskinen stod flyveklar, vægrede man
sig ved at tro paa det. Fokkers Konstruktører udtalte over for Luftfart
selskabet deres uforbeholdne Beundring for det smukke Arbejde, der var
lagt i Maskinen, og Maskinens Præstationer laa betydeligt over de af Fokker
garanterede Ydelser - f. Eks. var Marchhastigheden 213 km/T. eller 20 km
højere end Fokkers Beregninger, og Stigningen til 3.000 m blev udført paa
13 Minutter i Stedet for paa 19 Minutter.
Maskinen blev afleveret i Begyndelsen af Maj og gik den 20. Maj 1933
i Drift paa Berliner-Ruten, hvortil den var købt, og som D.D.L. i Forbin
delse med Deutsche Lufthansa havde besluttet at bringe paa Højde med
de bedste europæiske Ruter; der blev bl. a. indført Helaarstrafik og Flyv
ning paa alle Ugens 7 Dage. Med de store 3-Motors-Maskiner kunde man
gaa direkte København-Berlin i Stedet for at flyve over Fehmern Bælt.
Man opnaaede dels derved og dels ved Maskinernes forøgede Marchhastig
hed at reducere Rejsetiden til Berlin fra 3 1/2 Time til n/ 4 Time. Samme
Nat, som den nye store 3-Motors-Maskine i adskildt Tilstand blev trans
porteret fra Orlogsværftet til Lufthavnen i Kastrup, ramtes D.D.L. af en
alvorlig Ulykke, idet en Fokker F.VII-Maskine paa Aarets første Natflyv
mng forulykkede ved Hannover Lufthavn under et Forsøg paa Landing

under meget ugunstige Vejrforhold. Føreren Løjtnant H. P.S. Hansen blev
dræbt, medens Mekaniker Asmussen overvandt Følgerne og fremdeles gør
Tjeneste som Flyvertelegrafist i D.D.L.
Efter at have drevet Berliner-Ruten som ovenfor beskrevet i I 933-34
var den saa godt indarbejdet, at man i 1935 kunde skride til en Dublering
af Ruten, saaledes at der kom til at gaa Maskiner baade om Morgenen og
om.Aftenen i begge Retninger. Til denne Udvidelse af Ruten bestilte D.D.L.
endnu en Fokker F. XII-Maskine hos Orlogsværftet, og Maskinen, paa
hvilken der blev udført en Del Forbedringer, opnaaede endnu bedre Præ
stationer end den første.
Foruden den stærkt forbedrede Berliner-Rute opretholdt Selskabet i
1933-34 Ruten til Hamburg, der fra Foraaret 1934 ligeledes er befløjet
med store 3-Motors-Maskiner, samt Natruten til Hannover. Det Danske
Luftfartselskab maatte i I 934 paa Grund af en svensk Maskines Havari
overtage det svenske Selskabs Natpostflyvninger mellem Stockholm og
Malme\ medens Svenskerne fløj Afsnittet Malmo-Hannover.
Den 10. Februar 1934 mistede Selskabet sin mangeaarige Formand for
Bestyrelsen Kontreadmiral V. C. A. Jøhnke. Hans Efterfølger paa For
mandsposten blev Chefen forSøofficersskolen Kommandør Godfred Hansen.
Samme Aar - den 8. Oktober - afgik Direktør K. Krebs ved Døden efter
i de 8 Aar, han havde siddet som Direktør i D.D.L., at have nedlagt et stort
og dygtigt Arbejde for Selskabets Fremgang og Anseelse. Ved sin store
Indsigt i lufttrafikale Forhold, ved sin Energi og sin Forha.ndlingsevne
havde han skabt sig et anset Navn indenfor internationale Luftfartskredse.
Det gav sig bl. a. Udslag i, at han ogsaa fra fremmede Lande modtog
Anerkendelse, og ved I.A.T.A.s Kongresser lyttede man til hans Indlæg
under Debatterne.
Foruden Rutevirksomhed har D.D.L. drevet Rund- og Ekstraflyvninger
igennem Aarene. Passagerantallet har varieret meget fra Aar til Aar, men
satte i 1934 Rekord med 8.480 Passagerer paa Rund- og Ekstraflyvning.
Af disse 8.480 Passagerer var 2. I 14 Børn, der blev befordret i nogle specielt
indrettede "Børneflyvningsmaskiner" - Fokker F.VII-Maskiner med Plads
til I 5 Børn.
Det Danske Luftfartselskab har siden 1926 været Generalrepræsentant
for samtlige udenlandske Luftfartselskaber, der beflyver Kastrup Lufthavn.
Det er i Øjeblikket:
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det
det
det
det

svenske Selskab, A.B. Aerotransport,
franske Selskab, Air France,
tyske Selskab, Deutsche Lufthansa A/G.,
hollandske Selskab, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Neder
land en Kolonien N. V.
det belgiske Selskab, S.A. �elge d'Exploitation de la Navigation Aerienne og
det engelske Selskab, British Airways Ltd.

Nogle vil maaske finde, at de Resultater, Danmark har naaet i den Tid,
der er hengaaet siden Selskabets Stiftelse, er smaa i Forhold til andre Landes
Lufttrafik, og det kan maaske med Rette siges; men man maa ikke foretage
en saadan Sammenligning uden samtidig at tage de Forhold i Betragtning,
hvorunder Udviklingen er sket. Der tænkes her navnlig paa den relativt
beskedne Støtte, det danske Selskab har modtaget fra det Offentlige i Starten
og de første vanskelige Begynderaar; og naar disse Forhold tages i Betragt
ning, behøver vi herhjemme ikke at skamme os over Resultatet, idet der i
de fleste andre Stater er ofret langt større Beløb til St�tte for den nationale
Luftfart, end man har g jort her i Landet.
Fra Rekonstruktionen til Dato har D.D.L. modtaget en aarlig Under
støttelse paa 350.000 Kr. ( roo.ooo Kr. fra Københavns Kommune og
250.000 Kr. fra Staten. Af sidstnævnte Beløb betragtes de roo.ooo Kr. som
Materielsubvention, og for dette Beløb ydes der Staten Aktier i Selskabet.)
Uanset, at Tilskudet ikke er blevet forhøjet, er Selskabets Præstationer
steget fra Aar til Aar, - et Forhold, der vil fremgaa af efterfølgende Tabel.
Til den rette Forstaaelse af denne vil det dog være nødvendigt at fremkomme
med nogle orienterende Bemærkninger:
Et Luftfartselskabs Præstationer maa bedømmes efter det Antal Kilo
meter, Selskabets Maskiner flyver; men da det ikke er ligegyldigt - og
Omkostningerne ej heller er lige store - om Kilometerne tilbagelægges med
smaa eller store Luftfartøjer, spiller Maskinernes Lasteevne ogsaa en Rolle
ved Bedømmelsen. Man er derfor kommet ind paa et Begreb: ,, Tilbudte
Ton/Kilometer", der er et Udtryk for den Last, Selskabet havde været i
Stand til at befordre paa sine Luftruter, saafremt alle Maskinerne var fuldt
udnyttet. Ligeledes er der for den befi?rdrede Ladning et Samspil mellem
Mængde og Distance. Foruden f. Eks. Antallet af Passagerer maa man tage
i Betragtning, over hvilket Ruteafsnit Passagererne befordres, idet det er
af stor Betydning for Luftfartselskabet, om det drejer sig om en Passager
paa den 30 km lange Rute fra København-Malmi:i eller paa den 480 km

lange Rute fra København-Berlin. Af denne Grund taler man foruden om
Antal Passagerer ogsaa om "det udførte Antal Passager/Kilometer" som et
Maal for Selskabets Ydelse. (Se efterfølgende Tabel I.)
I Tabel II gives en Oversigt over Det Danske Luftfartselskabs Flyve
materiel igennem Tiderne.
For at vise, hvor rivende Udviklingen er paa Luftruterne i Almindelighed,
skal til Slut anføres Antallet af Passagerer, der er ekspederet af Det Danske
Luftfartselskab - dels over den gamle Flyveplads paa Kløvermarksvej og
dels over Lufthavnen i Kastrup. Den omhandlede Tabel omfatter saaledes
alle de Luftfartselskaber, som driver Trafik paa Kastrup Lufthavn og repræ
senteres af D.D.L., men includerer ikke Transitpassagerer. (Se Tabel III.)

Antal Kilometer paa Rute
Aar
om Dagen

1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935

om Natten

tilsammen paa
Ruter

Tilbudt
Tonnage paa
Rute
ton/km

26.680

26.680

9.219

89.480
43.75o
178.272
182.990
147.708
148.495
154.460
18I.183
190.170
208.445
182.860
212.385
304.555

89.480
43.750
I 78.272
182.990
147.708
148.495
154.460
188.963
209.150
244.470
209.705
255.815
335.495

29.383
18.372
80.662
. 89.646
79-240
145-139
144.632
151.645
170.370
202.468
227.631
318.501
498.555

7.780
18.980
36.025
26.845
43.43o
30.940

Befordrede Passagerer
paa Rute
Antal

I

Passager/km

414
210
1.128
1.032
1.630
1.564
1.740
2.071
2.885
3.443
4.457
7.334
9.364

120.060
109.068
449.017
482.910
472.700
453.560
504.600
536.770
626.225
678.925
940.190
1.413.760
2.126.635

OVERSIGT OVER DET DANSKE
Aar

3I::
<l;

Luftfartøj
Type

HK.

Marchhastighed
km/T.

120

120

brugte aabne
Krigsmaskiner.

220

120

nybygget (ændret)
aaben Krigsmaskine (Pontoner).

240

150

brugte, aabne
Krigsmaskiner.
Oprindeligt beregnet for 2 Passagerer. Af
D.D.L. ombygget til:

Motor

n
�

I

bil

·a
I::

Beskrivelse af
Luftfartøjet

&i"'

..,

P'.l

Passagerantal

I

1919

3

Avroe

I

roterende
luftkølet
le Rhone
Stjernemotor.

1920

I

Friedrichshafen FF 49
(Sømaskine)

I

stationær vandkølet Benz
Rækkemotor

4

de Havilland
DH 9

I

stationær
vandkølet
Siddeley
Puma
Rækkemotor.

I

I

2

I

3

I

3

I

Tabel I
Befordret Gods paa
Rute
kg

..

..

..

..
..

3.037
3.o37
13.610
17.215
12.076
16.705
16.736
19.738
22.228
20.319
33.605
54.288

I

Befordret Post paa
Rute

ton/km

..
..

kg

..
1.160

..
..

..

..
..

..

..
..

..

..
4.844,5
5.552,0
6.622,4
6.649,39
6.987,1 I
12.105,13
19.958,97

485
840
1.837
1.079
5.523
5.150
5-249
8.977
12.159
24.IOI
23.188
28.238
45-131

I

ton/km

..

.

.
..
..
..

..
..
..
..
..
1·444
3.768
5.676,3
8.930,08
9.6o5,43
10.482,57
17.176,74

Ialt befordret paa
Rute
ton/km

Antal Passagerer
paa
Rund- og
Ekstraflyvning

..

..

..

8.450

1.344
..

558
1.506

..

..
..
..

I

kg

..
..
40.589
18.750
!09.2 I 3
102.187
167.088
157.655
176.880
206.82 I
273.939
334.418
434.980
701.865
938.529

I1.771
9.892
44.916
49.298
48.456
45.720
51.296
57.941
67.780
75.540,49
103.775,30
153.644,69
236.994,59

3.3o4
912
2.120
992
790
1.649
1.999
1.542
1.547
8.480*)
5.902

*) Heraf 2.n4 paa Børnerundflyvninger.

L UFTFARTSELSKABS MATERIEL
Lasteevne
kg

Indregistrering

ca. 225

Ikke indregistr. i
Danmark
T-DOLM

ca. 200

T-DABA

ca. 300

Tabel II

Tilgaaet

Afgaaet

Købt af den· engelske Regering dir. til
Island pr. Damper.
8. Aug. 1919 med Skib. Oplosset
6. Okt. 1919
8. Aug. 1919 med Skib. Oplosset
6. Okt. 1919

Solgt til "Flugfelag Islands" uden at
have været i København.
12. Nov. 1921 solgt til Hærens Flyveskole.
12. Nov. 1921 solgt til Hærens Flyveskole.

Købt af Deutsche Luftreederei. Prøvefløjet 10. Juni 1920 for Luftdygtighedsbevis

21. Marts 1922 solgt retur til Deutsche
Luftreederei.

T-DOBC

Købt af den engelske Hærs Afviklingskommission.
Ankommet 9. Aug. 1920.

T-DODF
T-DOGH
T-DOKL

Ankommet 16. Aug. 1920.
Ankommet 17. Aug. 1920.
Ankommet 18. Sept. 1920.

16. Sept. 1921 totalhavareret ved Solbjerg i Jyll. Capt. Faber. Rundflyvn.
Forbrugt som Reservedele til T-DOGH
21.Juni 193o solgt til Militærfl. la Cour.
Forbr. som Reservedele til T-DOGH.

Aar

ca
i:;

-:i:

Luftfartøj
Type

2

�

I

I

I

bO

HK.

Marchhastighed
km/T.

360

155

nybygget Kabinemaskine af Aluminium.

2

6

240

135

brugte Kabinemaskiner.

I

5

a 180

175

nybyggede Kabinemaskiner, forsynede med Radiostation.

2

7
(bygge1
til 9)

Motor

Beskrivelse af
Luftfartøjet

.::

·a
&:I
"'
..,
�

Passagerantal

;.,

I

Dornier
Komet III

l

stationær
vandkølet
Rolls Royce
Eagle IX
Rækkemotor.

4

Fokker
Gruhlich
F III

I

stationær
vandkølet
Siddeley
Puma
Rækkemotor.

1926

4

Jabiru Farman
F 121

4

stationær
vandkølet
HispanoSuiza V-formet Rækkemotor.

1928

2

Fokker
FVII a

I

stationær
luftk. Bristol
Jupiter VI
Stjernemotor.

44°

160

nybyggede Kabinemaskiner, forsynede med Radiostation

2

8

1929

2

Fokker
FVII a

I

do. do.

44°

160

brugte Kabinemaskiner forsynede m. Radiost.

2

8

1931

I

Desoutter II

I

stationær
luftkølet
de Havilland
Gipsy III
Rækkemotor.

120

170

ny bygget Kabinemaskine.

l

2

1933

l

Fokker
F XII

3

stat. luftk. Eristol ]up.VI h
Stjernemotor.

a 465

210

nybygget Kabinemaskine forsynet
med Radiostat.

2

16

1935

I

Fokker
F XII

3

do. do.

a 465

220

do. do.

2

16

1925

= 720

= 1395
= 1395

Tabel II (fortsat)

Lasteevne

Indregistrering

:a. 650

T-DODB

Tilgaaet

Købt af Deutsche Aero Lloyd, Berlin.
Ankommet 26. Maj 1925.

T-DOFB

Købt af Deutsche Aero Lloyd, Berlin.
Ankommet 15. Maj 1925.

T-DOFC
T-DOFD

Ankommet 26. Maj 1925.
Ankommet 8. August 1925.

T-DOFF

Ankommet 19. Sept. 1925. Leveret i
Stedet for Dornier-Maskinen.

:a. 450

Afgaaet

Tilbagesolgt til Deutsche Aero Lloyd
26. Juni 1925, men beholdt som chartret Maskine (under Mærke D 585)
indtil 25. Sept. 1925.

1. Nov. 1925 totalhavareret i Kastrup,
Trafikflyver Løjtnant Mortensen.
Efteraaret 1929 solgt til England.
19. Sept. 1927 totalhavareret ved Kastrup, Trafikflyver H. Søgaard.
Efteraaret 1929 solgt til England.

T-DOXF
T-DOXD

Bygget paa Farmanfabrik i Paris.
Hjemfløjet 7. Maj 1926.
Hjemfløjet 7. Maj 1926.
Bygget paa Orlogsværftet i Københ.
Afleveret 30. Juni 1926.
Afleveret 5. August 1926.

OY-DAG

Bygget paa Fokkerfabr. i Amsterdam.
Ankommet 17. Marts 1928.

OY-DYF

Ankommet 26. Juli 1928.

2. Maj 1933 totalhavareret ved Hannover paa Natfl. Ljt. H. P.S. Hansen.
I Brug ved D.D.L.

OY-DAD
OY-DED

Købt hos "Balair", Basel.
Ankommet 2. Nov. 1929.
Ankommet 2. Nov. 1929.

I Brug ved D.D.L.
I Brug ved D.D.L.

OY-DOD

Bygget hos Desoutter Aircraft Gompagny Ltd., London.
Ankommet 1. Juli 1931.

OY-DIG

Bygget paa Orlogsværftet i København.
Afleveret 11. Maj 1933·

I Brug ved D.D.L.

OY-DAJ

Bygget paa Orlogsværftet i København.
Afleveret 13. Maj 1935·

I Brug ved D.D.L.

:a. 700
T-DOXB
T-DOXC

:a. 1000

:a. 1000

ca. 180

:a. 1700

ca. 1700

Ophugget i Marts 1931.
Ophugget i Marts 1931.
Ophugget i Marts 1931.
20. April 1927 totalhavareret ved Karise. Trafikflyver Chr. Johannsen.

28. Maj 1934 solgt til Militærflyver
Løjtnant Michael Hansen.

IND- OG UDGAAENDE PASSAGERER PAA
KØBENHAVNS LUFTHAVN
EXCL. TRANSIT

Tabel III

Aar

Antal
Passagerer

Aar

Antal
Passagerer

1923.....................
1925.....................
1926 .....................
1927 .....................
1928 .....................
1929.....................

431
4.298
5.7 45
7.07 2
5.6 34
7.312

1930.....................
1931.................... .
1932.................... .
1933......... ............
1934- ....................
1935· ................... .

6.38 5
8.903
9.27 9
15-47 7
26.6 57
27.518

XI
MINISTERIET FOR OFFENTLIGE ARBEJDER
OG DET CIVILE LUFTFARTSVÆSEN
Knud Gregersen

Med Henblik paa den Udvikling, som Lufttrafikken, navnlig i de seneste
Aar under Verdenskrigen, havde taget, besluttede Ministeriet for offentlige
Arbejder under r 5. Juni r g r 8 at nedsætte et Udvalg, bestaaende af Repræ
sentanter for Ministeriet for offentlige Arbejder, Justitsministeriet samt
Marine- og Krigsministeriet til at undersøge, om det maatte være muligt
allerede nu at benytte Luftfartøjer i den civile Samfærdsels Tjeneste, samt
hvilke Retsregler der i saa Fald maatte opstilles til Beskyttelse af Passagerer
og til Sikring af Personer og Genstande imod Farer, der maatte true fra Luft
fartøjer. Til Medlem af Udvalget udpegede Justitsministeriet for sit Vedkom
mende nu afdøde Departementschef F. C. G. Schrøder, medens Marine
og Krigsministeriet som sine Repræsentanter udpegede henholdsvis Chefen
for Marinens Undervandsbaads- og Flyvebaadsdeling, nuværende Kontre
admiral T. A. Topsøe-Jensen, og Chefen for Hærens Flyveskole, nu afdøde
Oberst I. P. Koch. Til Repræsentanter for Ministeriet for offentlige Arbejder
beskikkedes Departementschef, Generaldirektør Fr. Nordlien, der tillige
beskikkedes til Udvalgets Formand, Generalsekretær i Generaldirektoratet
for Postvæsenet 0. C. Hollnagel-Jensen, Overpostinspektør, nuværende Afde
lingschef F. G. J. Wilhelmsen samt Ekspeditionssekretær i Ministeriet for
offentlige Arbejder Knud Gregersen, hvem Sekretærforretningerne ved
Udvalget tillige overdroges. Da det efter Verdenskrigens Ophør maatte
anses for sandsynligt, at de Erfaringer, der var g jort paa Lufttrafikkens
Omraade, nu vilde blive almen tilgængelige, og at der herefter i en nærmere
Fremtid vilde komme til at foreligge Henvendelser om Tilladelse til Luft
fart, blev det Udvalget overdragne Mandat ved Skrivelse fra Ministeriet
af r 2. Marts r g r g udvidet til at omfatte Overvejelse i al Almindelighed af
Spørgsmaalet om, hvilke Regler der burde opstilles for Benyttelse af Luft
fartøjer i Samfærdselens Tjeneste. Under Hensyn til den saaledes udvidede

Opgave blev Udvalget derhos suppleret med tidligere Underdirektør ved
Orlogsværftet, nuværende Direktør for Helsingørs Jernskibs- og Maskin
byggeri H. P. Christensen som særlig sagkyndig i alle konstruktive Spørgs
maal vedrørende Flyvemaskiner samt Chefen for Marinens Flyvebaadssta
tion, nuværende Kommandørkaptajn A. Grandjean, under hvis Fraværelse
paa Studierejse til Udlandet i Efteraaret 1919 nuværende Orlogskaptajn
J. A. Thiele fungerede som Stedfortræder.
Da Udvalget maatte anse det for ønskeligt, at der blev foretaget nogle
Forsøgsflyvninger, bl. a. ,,til Bedømmelse af, hvorvidt det maatte være
muligt med vort Lands Klima regelmæssigt og sikkert at gennemføre saa
danne Ruteflyvninger", blev der paa Ministeriet for offentlige Arbejders
Budget stillet de fornødne Midler til Raadighed til Iværksættelse af en Række
Prøvepostflyvninger imellem København og Stege i Maanederne Juli og
August 1919. Ihvorvel de paagældende Forsøg, der udførtes af Marinens
Undervandsbaads- og Flyvebaadsdeling, efter den afgivne Rapport maatte
betegnes som særdeles vellykkede, mente Udvalget dog i sin herom afgivne
Betænkning at maatte anbefale, at man indtil videre stillede sig afventende
over for Spørgsmaalet om Oprettelse af egentlige faste Postruter, dels fordi
det formentlig vilde være naturligt at afvente Resultaterne fra de Forsøgs
ruter, der allerede var etablerede forskellige Steder i Udlandet, dels under
Hensyn til, at den Fordel i Henseende til hurtig Befordring, som Post
besørgelse ved Flyvemaskine frembød, formentes ikke i den Grad at ville
spille en Rolle i et Land med Danmarks ringe Udstrækning som i Landt>,
hvor Afstandene er store, og Tidsbesparelsen derfor vilde kunne naa at
blive betydelig"
Med Hensyn til den anden Udvalget overdragne Opgave: Overvejelse i
al Almindelighed af de Regler, der burde opstilles for Benyttelse af Luft
fartøjer i den civile Samfærdsels Tjeneste, fandt man det inden for Udvalget
naturligt i Analogi med Bestemmelserne i Lov Nr. 149 af 20. Marts 1918
om Motorkøretøjer at søge den fornødne Kontrol etableret gennem Bestem
melser, der angav dels de Betingelser, Luftfartøjet skulde opfylde i Hen
seende til Indretning og Udstyr, for at Tilladelse til Flyvning kunde med
deles, dels de Krav, Føreren skulde tilfredsstille for at erholde Tilladelse
til at føre Luftfartøjet. Da saadanne Bestemmelser imidlertid ikke vilde
kunne fastsættes fra Statsmagtens Side, uden at der hertil forelaa fornøden
Lovhjemmel, fremsatte den daværende Minister for offentlige Arbejder,
Hassing Jørgensen, den 1 I. April 1919 i Folketinget et Forslag til Lov om
Benyttelse af Luftfartøjer, som med enkelte mindre Ændringer under

4. Oktober s. A. erholdt kgl. Stadfæstelse, og hvorefter Ministeren bemyn
digedes til at fastsætte "de fornødne Regler" for Benyttelse af Luftfartøjer
over dansk Land- og Søomraade samt til at "forordne saadanne Regler,
der maatte være nødvendige til Luftfartens og Almenhedens Betryggelse".
Udvalget udarbejdede herefter et Udkast til Anordning, som blev afgivet
til Ministeriet, og som indeholdt Forslag til saadanne Regler samt en Række
reglementariske Bestemmelser, der skulde vedføj es Anordningen.
Da det kunde forudses, at der i den nærmeste Fremtid vilde komme til
at foreligge en Række Opgaver, ved hvis Behandling det vilde være ønskeligt
for Ministeriet at have til sin Bistand en sagkyndig Kommission, var der i
den fornævnte Lov af 4. Oktober r9r9 optaget en Bestemmelse, der bemyn
digede Ministeren til at nedsætte en saadan staaende Kommission. I Hen
hold hertil nedsatte Ministeriet under 7. Oktober 1919 Luftfartskommis
sionen, der herefter afløste det tidligere nedsatte Udvalg angaaende Benyt
telse af Luftfartøjer. Til Medlemmer af Kommissionen beskikkedes Repræ
sentanter for de Ministerier, hvis Fagomraade berørtes af Luftfartsspørgs
maal, nemlig for Justitsministeriet: Kontorchef, nuværende Lenssekretær
og Overformynder L. Ingerslev; for Udenrigsministeriet: Kontorchef, nu
værende Afdelingschef G. Cohn; for Krigsministeriet og Marineministeriet
de fornævnte Repræsentanter: Oberst I. P. Koch og nuværende Kommandør
kaptajn A. Grandjean samt yderligere Underdirektør ved Orlogsværftet,
nuværende Direktør i Det forenede Dampskibsselskab J. A. Kørbing, og
for Ministeriet for offentlige Arbejder de ligeledes ovenfor nævnte Repræ
sentanter: Generalsekretær 0. C. Hollnagel-Jep.sen og Ekspeditionssekretær
Knud Gregersen. Endvidere beskikkedes som Repræsentanter for de poli
tiske Partier paa Rigsdagen: Folketingsmændene Jens Andersen, P. Kors
gaard, M. Mortensen, der senere afløstes af Niels Andreasen, og Søren
Svendsen, hvorhos endelig Det danske aeronautiske Selskab, der siden sin
Stiftelse i 1909 havde behandlet aeronautiske Anliggender, blev repræsen
teret i Kommissionen ved ovenfor nævnte Direktør H. P. Christensen og
Kaptajn, nuværende Oberst Paul Ramm.
De Luftfartsopgaver, der forelaa, og ved hvis Løsning Kommissionen i
den følgende Tid ydede Ministeriet værdifuld Bistand, vil nedenfor blive
behandlet under følgende Afsnit: r) Anordnings- og Lovgivningsbestem
melser, 2) Tilsynet med Overholdelsen af disse Bestemmelser, 3) Lufthavnen
ved Kastrup og andre Anlæg i Luftfartens Tjeneste, 4) Støtte til dansk Luft
farts Deltagelse i Driften af internationale Luftruter, 5) Danmarks Del
tagelse i det internationale Luftfartssamarbejde.

Som ovenfor anført, var der af det tidligere Udvalg angaaende Benyttelse
af Luftfartøjer udarbejdet et Udkast til Anordningsbestemmelser med til
hørende Reglementer. Efter at dette Udkast var blevet underkastet en
yderligere Behandling i Luftfartskommissionen, udfærdigede Ministeriet i
Medfør af den Ministeren ved Loven af 4. Oktober r9r9 givne Bemyn
digelse Anordning om Luftfart af rr. September r920 med vedføjede regle
mentariske Bestemmelser, nemlig Reglement A angaaende Mærkning og
Registrering af Luftfartøjer, Reglement B angaaende Besigtigelse og God
kendelse af Fartøjer, Reglement C angaaende Fartøjsjournaler, Reglement D
angaaende Sejladsregler og Lanterneføring samt Reglement E angaaende
Minimumsbetingelser for Førere og Navigatører.
Endnu medens man i Danmark var i Gang med at udarbejde de for
nævnte Luftfartsbestemmelser, fremkom der fra den norske Regering Ind
bydelse til Af holdelse af en nordisk Luftfartskonference, der bl. a. skulde
have til Formaal - i Traad med det økonomiske og politiske Samarbejde,
der paa en saa lykkelig Maade var indledet under Verdenskrigen - at drøfte
Mulighederne for Udarbejdelse af fælles-nordiske Lovbestemmelser om
Luftfart.
Paa Konferencen, der af holdtes i Kristiania i Juni r9r9, og hvori fra dansk
Side deltog de fornævnte Medlemmer af Luftfartskommissionen: General
sekretær 0. C. Hollnagel-Jensen, Ekspeditionssekretær Knud Gregersen,
Oberstløjtnant I. P. Koch og Kaptajn A. Grandjean samt yderligere Pro
fessor·, Dr. jur. Vinding Kruse, behandledes forskellige Spørgsmaal ved
rørende Luftfartskonventioner, hv�rom nærmere nedenfor, hvorhos man med
Hensyn til Spø_rgsmaalet om fælles-nordisk Luftfartslovgivning vedtog en
Række "Principielle Udtalelser" samt vedtog at søge nedsat en Komite til
Udarbejdelse af de paagældende Lovbestemmelser.
En saadan Komite blev derefter nedsat og kom til at bestaa af Dr. jur.
A. Ræstad, Norge, Professor, Dr. jur. T. Engstrømer, Sverige, Gerieralpost
direktør Albrecht, Finland, samt for Danmark: Lenssekretær L. Ingerslev
og Ekspeditionssekretær Knud Gregersen. Komiteen af holdt Møde i Norge
i Februar-Marts 1920, hvor man gennemgik et i Mellemtiden indsamlet
Materiale vedrørende udenlandske Lov- og Konventionsbestemmelser
angaaende Luftfart og derefter udarbejdede et paa Dansk, Norsk og Svensk
affattet Udkast til Lov om Luftfart.
Efter at dette Udkast havde været til Udtalelse hos de respektive Landes
Myndigheder og de fremkomne Udtalelser behandlet i Komiteen, fremsatte
Minister M. N. Slebsager, der i Mellemtiden havde afløst Hassing Jørgensen

som Minister for offentlige Arbejder, Forslaget for den danske Rigsdag, der
med et Par enkelte, mindre væsentlige Ændringer vedtog Forslaget, som
derefter erholdt kgl. Stadfæstelse som Lov om Luftfart af r. Maj 1923.
Da Loven, der i sig har optaget de fleste af Anordningens Bestemmelser,
og som ophæver den summariske Lov af 4. Oktober rgrg om Benyttelse af
Luftfartøjer, vedblivende er den gældende Luftfartslov, skal der nedenfor
gives en kortfattet Ov�rsigt over de vigtigste af Lovens Bestemmelser.
Indledningsvis skal bemærkes, at der ved Udarbejdelsen er søgt Forbilleder
fra den gældende Lovgivning for andre Befordringsmidler, der i Betydning
og i Henseende til teknisk Udvikling kan sidestilles med Luftfartøjer. Saa
ledes har man fra Lovgivningen om Skibsfarten, med hvilken Luftfarten
jo har mange Træk til fælles, hvad selve Betegnelsen Luft"fartøj" vidner
om, hentet Bestemmelserne om Registreringspligten, om de Dokumenter,
der skal føres om Bord paa Luftfartøjet, og om de Sejladsregler, der skal
følges i Luften til Undgaaelse af Sammenstød m. m. Fra Lovgivningen om
Motorkøretøjer har man hentet Bestemmelserne om Mærkning, om Luft
dygtighedsbevis, om Førercertifikat, om Erstatning for Skade paa Tredje
mand og om Sikkerhedsstillelse for Dækning af Erstatningskrav. Endelig
har man fra Lovgivningen om Jernbaner og Sporveje hentet Bestemmelserne
om Koncessionspligt, hvor Luftfartsvirksomheden tænkes drevet erhvervs
mæssigt. I øvrigt er Lovens Grundsynspunkt dette, at der til Luftfart bortset fra den erhvervsmæssige - ikke udkræves særskilt Tilladelse, men
at Luftfart, naar de i Loven stillede Krav, der fornemmelig har Henblik
paa at sikre Tredjemand mod eventuelle, fra Luftfarten truende Farer, er
fyIdestgj ort, frit kan finde Sted under Iagttagelse af de særlige Luftsejladsregler.
Med Hensyn til de enkelte Bestemmelser skal herefter bemærkes følgende:
Efter Kapitel r, ,,Indledende Bestemmelser", kan Luftfart inden for dansk
Omraade kun finde Sted overensstemmende med Lovens Forskrifter, og
efter Kapitel 2 maa der inden for dansk Omraade kun benyttes Luftfartøjer,
som enten er indregistreret her i Landet eller er indregistreret i en fremmed
Stat, med hvilken Danmark har Luftfartsoverenskomst, eller - for saa vidt
angaar fremmede Luftfartøjer fra Lande, med hvilke Luftfartsoverenskomst
ikke foreligger - har erholdt særskilt Tilladelse til _Luftfart. Kapitlet inde
holder derhos Bestemmelser vedrørende Luftfartøjernes Registrering og
Mærkning, hvorom de detaillerede Regler vedblivende findes i Luftanord
ningens Reglement A, hvorefter de paagældende Nationalitets- og Regi
streringsmærker skal anbringes synligt paa bestemte Steder af Fartøjet, saa
ledes at det altid er muligt at identificere Fartøjet.
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I Kapitel 3, der omhandler Luftdygtigheden, bestemmes det, at et Luft
førtøj ikke kan blive registreret og ej heller kan opnaa særskilt Tilladelse til
Luftfart, medmindre Fartøjet er luftdygtigt, det vil sige opfylder de i Luft
anordningens Reglement B angivne Krav til Fartøjet og dets Udstyr. Til
Dokumentation af, at Fartøjer er prøvet og befundet luftdygtigt, skal det
have et af Ministeriet udstedt Luftdygtighedsbevis eller - for saa vidt det
drejer sig om Luftfartøj fra en Stat, med hvilken Danmark har Overenskomst
om Luftfart - et af tilsvarende Myndighed udstedt eller godkendt Bevis,
eller endelig, hvis det fremmede Fartøj er hjemmehørende i en Stat, med
hvilken Luftfartsoverenskomst ikke haves, den ovenfor nævnte særskilte
Tilladelse.
Kapitel 4 omhandler Bemandingen og indeholder - paa tilsvarende Maade
som for Fartøjet - Bestemmelse om, at den, der gør Tjeneste om Bord paa
Fartøjet - som Fører, Navigatør eller i anden Egenskab - til enhver Tid
skal tilfredsstille de Fordringer, der stilles, for at paagældende kan opnaa
Certifikat i den ommeldte Egenskab. Til Dokumentation af, at vedkom
mende opfylder disse Fordringer, der er nærmere angivet i det Anordningen
vedføjede Reglement E: Minimumsbetingelser for Førere og Navigatører,
skal den paagældende have et af Ministeriet udstedt Certifikat eller - for
saa vidt det drejer sig om en Person fra en fremmed Stat, med hvilken Dan
mark har Overenskomst om Luftfart - et af tilsvarende Myndighed i denne
Stat udstedt eller godkendt Certifikat. Drejer det sig om fremmede, civile
Luftfartøjer fra Stater, med hvilke saadan Overenskomst ikke er afsluttet,
er den ovenfor ommeldte Tilladelse for Luftfartøjet til at færdes inden for
dansk Omraaåe tilstrækkelig, saaledes at særskilt Tilladelse for Mandskabet
til at gøre Tjeneste paa Luftfartøjet ikke udkræves.
Kapitel 5 omhandler Landingspladser og bestemmer, at Pladser, der ind
rettes til eller jævnligt anvendes til Landingspladser for Luftfartøjer, hvis
Benyttelse staar aaben for Offentligheden, samt Pladser, der agtes benyttet
til offentlige Flyveopvisninger eller til offentlige, lokale Luftfarter (Karussel
flyvninger), skal godkendes af den tilsynsførende Myndighed. Bestemmelsen
har Henblik paa, at det her drejer sig om offentlig Lufttrafik, hvorfor der
er Anledning for det offentlige til at sikre, at Benyttelsen af saadanne Pladser
ikke vil være forbundet med Fare for det Publikum, der benytter de paa
gældende Luftfartøjer.
I Kapitel 6 indeholdes Bestemmelse om, at Luftfart inden for dansk
Omraade skal ske overensstemmende med de Forskrifter, der af Ministeriet
udfærdiges til Undgaaelse af Sammenstød mellem Luftfartøjer eller til Und-

gaaelse af andre Ulykker under Luftfart, eller som i øvrigt maatte blive
udfærdiget for at sikre Almenheden mod Farer eller Ulemper som Følge
af Luftfart, jfr. de i Luftanordningens Reglement D indeholdte Regler for
Luftsejlads og Lanterneføring. Endvidere indeholder Kapitlet Bestemmelser,
der hjemler Adgang til ved kgl. Anordning helt eller delvis at forbyde
Luftfart over visse Omraader, saafremt dette skulde vise sig ønskeligt.
Kapitel 7 omhandler Luftfart til og fra Udlandet. Bestemmelserne her
har navnlig Henblik paa at sikre den fornødne toldmæssige Kontrol med
Luftfartøjerne, naar de afgaar til eller ankommer fra Udlandet, idet Mini
steriet kan bestemme, at Fartøjerne i disse Tilfælde skal starte fra, henholdsvis
lande paa bestemte Landingspladser, de saakaldte Toldlandingspladser,
hvor det fornødne Toldeftersyn kan finde Sted. Yderligere indeholdes der
i Kapitlet Bestemmelser, hvorefter de almindelige Told-, Sundheds-, Pas
og andre Forskrifter bliver at anvende, saafremt andet ikke bestemmes.
Efter Kapitel 8, der omhandler erhvervsmæssig Luftfartsvirksomhed, ud
kræves der en særlig af Ministeriet meddelt Koncession, saafremt den paa
gældende Virksomhed er af erhvervsmæssig Karakter - Befordring af Per
soner eller Gods imod Betaling, Flyveopvisninger, Karusselflyvninger, Op
rettelse af Flyveskoler og lignende -, eller Talen er om Drift af Landings
pladser, der staar til almindelig Benyttelse m. m., alt under Forudsætning
af, at Virksomheden ikke finder Sted for Statens Regning. Bestemmelsen
har Henblik paa at sikre det offentlige Indseende med, at Virksomheden
drives paa en for Almenheden hensigtsmæssig og betryggende Maade.
Kapitel g omhandler Erstatning for Skade. Medens Erstatningspligten
ellers efter dansk Ret er betinget af Brøde, d. v. s. at Skaden skal være for
voldt forsætligt eller uagtsomt, indføres der her en strengere Erstatnings
regel, idet det bestemmes, at Ejeren, henholdsvis den, for hvis Regning Luft
fartøjet benyttes, er forpligtet til at erstatte Skaden, blot denne er en Følge
af Fartøjets Benyttelse. Erstatningspligten, der ogsaa omfatter Skade, der
forvoldes ved tililende Personer (,,Markskade"), bortfalder dog, saafremt
det oplyses, at den skadelidte selv ved Forsæt eller grov Uagtsomhed har
hidført Skaden. Denne strengere Erstatningsregel kommer dog kun til
Anvendelse paa Skade paa Personer og Ting uden for Fartøjet, idet der i
disse Tilfælde maa siges at have manglet enhver Anledning for de skade
lidte til at træffe Sikringsforanstaltninger mod Skade som Følge af Fartøjets
Benyttelse. Da man derhos har anset det for ønskeligt, at der - ligesom
ved Motorkørsel - sikres den vedkommende Tredjemand Adgang til Erstat
ning for Skade, der maatte være en Følge af Luftfarten, indeholdes der
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yderligere i Kapitlet en Bestemmelse, hvorefter Luftfartøjets Ejer i et af Mini
steriet anerkendt Forsikringsselskab efter Ministeriets nærmere Bestemmelse
skal tegne og holde i Kraft en Forsikring til Dækning af de Erstatnings
krav, som maatte opstaa imod ham selv eller mod Brugeren for saadan Skade.
I Kapitel ro omhandles de forskellige Dokumenter - Registreringsbevis,
Luftdygtighedsbevis, Besætningscertifikat, de i Luftfartsanordningens Regle
ment C omhandlede Dagbøger m.fl. -, som Fartøjet skal medføre, for at
de tilsynsførende Myndigheder til enhver Tid kan forvisse sig om, at de i
Loven foreskrevne Betingelser for Tilladelse til Luftfart er opfyldt.
Kapitel r r indeholder "Forskellige Bestemmelser", blandt hvilke skal
nævnes, at Luftfartøjer, som befinder sig inden for dansk Omraade, deres
Besætninger, Passagerer og Gods er underkastet dansk Lovgivning, samt
Bestemmelsen om, at Ministeriet er bemyndiget til - som Bidrag til Dæk
ning af Statens Udgifter til Tilsynet med Luftfarten - at opkræve Afgifter for
offentlige Forretninger, der foretages i �enhold til Lovens Bestemmelser.
I de afsluttende Kapitler r 2 og r3 indeholdes Straffebestemmelser for
Overtrædelser af Loven eller de i Henhold til Loven udfærdigede Forskrifter
eller Reglementer samt Ekspropriationshjemmel ved "Anlæg af nye eller
Udvidelse af bestaaende Landings-, Øvelses- og Forsøgspladser eller af Fyr
og Signalstationer samt ved Foretagelse af Afmærkninger eller lignende til
Brug for Luftfarten." Endelig bestemmes det i Kapitel 14, at Loven træder
i Kraft I. Juli 1923, fra hvilken Dato den tidligere Lov om Benyttelse af
Luftfartøjer af 4. Oktober 1919 ophæves, dog at de i Henhold til nævnte
Lov "udfærdigede Bestemmelser vedbliver at være gældende, for saa vidt
de ikke strider imod nærværende Lov."
Luftfartskommissionen afgav under 3. Marts 1920 en Indstilling til Mini
steriet angaaende Tilsynet med Overholdelsen af Luftfartsbestemmelserne,
hvori Kommissionen som den endelige Ordning foreslog Oprettelsen af et
Statsflyvedir.ektorat, hvorunder skulde henlægges dels Tilsynet med Luft
farten og Administrationen af de Lufthavne og Flyvepladser, som Staten
maatte bestemme sig til at indrette, dels Uddannelsen af Flyvere til Brug
for Civilluftfarten, medens Kommissionen som en midlertidig Ordning fore
slog, at Tilsynet udøvedes ved Bistand af de militære Flyveinstitutioner, at
Hærens Flyveplads og Marinens Flyvebaadsstation aabnedes for den civile
Lufttrafik, og at de paagældende Institutioner under Hærens Flyveskole
og Marinens Flyvebaadsstation paatog sig Uddannelsen af Flyvere til Brug
for den civile Luftfart.

Efter at der paa Grundlag af denne Indstilling fra Ministeriet var rettet
Henvendelse til de to militære Ministerier, og efter at disse havde erklæret
sig villige til at yde den ønskede Bistand imod Refusion af de hermed for
bundne Udgifter, blev Tilsynet med Overholdelsen af Luftfartsbestemmel
serne - fornemmelig Prøve af Maskinerne og af Førerne samt Godkendelse
af Landingspladser - derefter midlertidig ordnet saaledes, at det for Land
flyvemaskiners Vedkommende udøvedes gennem Hærens Flyveskole og for
Vandflyvemaskiner gennem Marinens Flyvebaadsstation - for Lægetilsynets
Vedkommend_e dog gennem en af Ministeriet for offentlige Arbejder antaget
Tillidslæge -, og saaledes at de med Tilsynet forbundne Udgifter udrededes
paa Ministeriet for offentlige Arbejders Budgetter, hvorhos samtidig Che
ferne for de to Flyveinstitutioner, Oberstløjtnant I. P. Koch og Kaptajn A.
GrandJean knyttedes direkte til Ministeriet som dettes Konsulenter i Luft
fartsspørgsmaal. I denne Forbindelse skal bemærkes, at der med Henblik
paa de Tilsynspligter, der herefter vilde komme til at paahvile Flyveskolen,
samtidig paa Ministeriets Budget efter Indstilling fra Hærens Flyv_eskole blev
optaget en Bevilling til Oprettelse af et Kursus ved Skolen til supplerende,
ingeniørmæssig Uddannelse af de paagældende Flyvere, hvorhos der end
videre bevilgedes de fornødne Midler til at lade en af Skolens Officerer rejse
til Paris for at fuldende sin Uddannelse som Flyveingeniør ved at gennem
gaa et 2-aarigt Kursus paa den franske "Ecole aeronautique superieure".
Da den Ordning af Tilsynet, der saaledes var truffet, imidlertid ikke i
Længden syntes fuldt tilfredsstillende, idet den var for kompliceret og be
kostelig, og da det derhos maatte anses for ønskeligt, at Tilsynet kunde
udøves direkte gen�em Tjenestemænd, der var knyttet til Ministeriet, blev
der, samtidig med Oprettelsen af den selvstændige Havnetjeneste, hvorom
nærmere nedenfor, optaget Forhandling med de to militære Ministerier om
en Nyordning, sigtende til at knytte fast til Ministeriet som honorarlønnede
dels en Ingeniør, der kunde overtage Tilsynet med Luftfartøjerne og bistaa
ved Tilsynet med de tekniske Anlæg paa Lufthavnen, dels en Flyver, som
kunde -føre Tilsynet med Flyverne, bistaa ved Godkendelse af Landings
pladserne og føre Overtilsynet med Flyv ningen paa Lufthavnen ved Kastrup,
hvor det daglige Luftfartstilsyn forudsattes udøvet gennem Havneledelsen.
Ved velvillig Imødekommenhed fra de militære Ministeriers Side blev der
derefter fra I. April I 926 truffet den Nyordning, at Ingeniør ved Marinens
Flyvevæsen M. P. Eskildsen, der hidtil for Vandflyvningens Vedkommende
havde ført det ommeldte Tilsyn, som honorarlønnet Tjenestemand knyttedes
·til Ministeriet som tilsynsførende med Luftfartøjer saavel Land- som Vand2 93

flyvemaskiner samt som tilsynsførende med de tekniske Anlæg paa Flyve
pladsen, medens Tilsynet med Flyvningen, hvad enten denne skulde foregaa
med Landflyvemaskiner eller med Vandflyvemaskiner, efter Indstilling fra
Chefen for Flyverkorpset, ligeledes fra 1. April 1926 overdroges Militær
flyveren, Kaptajn M. H. Kofoed-Jensen. Efter Kaptajnens Død kort efter,
den 16. April 1926, overdroges Tilsynet - ligeledes efter Indstilling fra
Flyverkorpsets Chef - til Kaptajn Anker Andersen, som den 5. December
1929 kom ulykkeligt af Dage ved et Automobiluheld under en Tjenesterejse
i Tyskland, hvorefter Tilsynet efter Indstilling fra Luftfartsraadet overdroges
Kaptajnløjtnant S. H. Topsøe-Jensen. Ved dennes Afgang antoges Premier
løjtnant Edsen-Johansen ved Hærens Flyvertropper fra r. Juli 1936 som
Tilsynsførende med Flyvningen, idet Ingeniør Eskildsen blev Leder af det
samlede Luftfartstilsyn.
Endnu skal med Henblik paa den ovenfor omtalte Indstilling fra Luft
fartskommissionen af 3. Marts 1920 om Adgang for de civile Flyvere til
midlertidig at benytte Hærens Flyveplads og Marinens Flyvebaadsstation
samt om Uddannelse af civile Flyvere bemærkes, at der i Overensstemmelse
med denne Indstilling paa Ministeriets Budget blev optaget en Bevilling
til forskellige Istandsættelsesarbejder ved den militære Flyveplads paa Chri
stianshavns Fælled i Anledning af, at denne med Krigsministeriets Til
ladelse midlertidig var blevet aabnet for den civile Lufttrafik, samt endvidere
en Bevilling til Uddannelse ved Hærens Flyveskole af ro civile Flyvere og
til Anskaffelse af 4 Flyvemaskiner til Brug ved denne Uddannelse.
Allerede inden Afgivelsen af den ovennævnte Betænkning af 3. Marts
1920 havde man inden for Luftfartskommissionen optaget til Behandling
Spørgsmaalet om Tilvejebringelse af en Lufthavn til Brug for Civilluf(farten,
idet man var klar over, at Benyttelsen af den militære Flyveplads paa Chri
stianshavns Fælled, henset til de indskrænkeøe Pladsforhold og de mang
lende Udvidelsesmuligheder samt det uheldige i at have forenet paa samme
Plads militær Skole- og Øvelsesflyvning og civil Trafikflyvning, kun kunde
være af ganske midlertidig Karakter.
Ved Kommissionens Overvejelser med Hensyn til Stedet for Havnens
Beliggenhed havde man i første Række for Øje, at Havnen maatte lægges
i Nærheden af København, der maatte antages at blive Knudepunktet for
Lufttrafikken mellem Danmark og Udlandet, at Havnen maatte lægges ved
Kysten for saaledes at muliggøre, at saavel Landflyvemaskiner som Vand
flyvemaskiner kunde benytte Havnen, og at der maatte kunne sikres Arealer
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af en saadan Størrelse, at det vilde være muligt at benytte Pladsen ogsaa
til Luftskibstrafik, hvis dette skulde vise sig ønskeligt.
Efter indgaaende at have undersøgt de forskellige Steder, der herefter
kunde tænkes egnet til Formaalet, afgav Kommissionen under 29. Maj 1920
en Indstilling, hvori man som Resultat af de stedfundne Undersøgelser
anbefalede Ministeriet at søge erhvervet de fornødne Arealer til Anlægget
af Havnen paa et nærmere betegnet Sted ud for Maglebylille paa Amagers
Østkyst. Det anførtes i Indstillingen, at Beliggenheden her vilde have den
Fordel, at Anlægget ikke i nogen Maade vilde kunne gribe forstyrrende ind
i Udviklingsmulighederne for Københavns Havn, samtidig med at Stedet i
ganske særlig Grad vilde være egnet for Indretning af en Havn for Vand
flyvemaskiner, idet Saltholmen vilde virke som en naturlig Bølgebryder,
der vilde sikre tilstrækkeligt smult Vand i Drogden. Af Arealet, der havde
en omtrentlig Størrelse af 320 ha, tænktes den nordlige Del benyttet til
Flyveplads for Landflyvemaskiner med hertil hørende Administrations- og
Hangarbygninger m. m. samt til Anlæg for Vandflyvemaskiner, medens
den sydlige Del tænktes anvendt til Manøvreplads for Luftskibe med de
herfor nødvendige Anlæg. Kommissionen henledede yderligere Opmærk
somheden paa, at det vilde være nødvendigt gennem Servitutter at sikre
Havnen imod Bebyggelse ud over en vis Højde paa de omliggende Arealer,
og anførte til Slut, at det, naar en Lufthavn var tilvejebragt paa det her
betegnede Sted, ikke længere vilde være paakrævet af Hensyn til den civile
Lufttrafik at bibeholde den militære Flyveplads paa Christianshavns Fælled,
saaledes at det til sin Tid vilde være muligt at optage til Overvejelse, om
de militære Instit:itioner, der for Tiden benyttede denne Fælled, kunde
henflyttes til andre for de militære Formaal lige saa egnede Steder og den
paagældende meget værdifulde Grund af hændes til Københavns Kommune.
Ministeriet fandt ganske at kunne tiltræde Luftfartskommissionens Ind
stilling, idet man navnlig maatte lægge Vægt paa, at den Mulighed, Dan
mark i Kraft af sin geografiske Beliggenhed havde for at blive et af Knude
punkterne i den kommende Tids Lufttrafik, ikke blev forskertset. Minister
M. N. Slebsager rettede herefter Henvendelse til Folketingets Finansudvalg
om den fornødne Bevilling til Erhvervelse af de paagældende Arealer, og
under 25. August 1920 gav Finansudvalget, hvis daværende Formand, den
tidligere Trafikminister J. Jensen-Sønderup, viste Sagen stor Interesse og
Forstaaelse, Ministeriet den ønskede Bemyndigelse til ved Ekspropriation
at erhverve de ommeldte Arealer til Anlægget af Lufthavnen ved Kastrup.
Til Brug for den Besigtigelses- og Ekspropriationskommission, der herefter
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vilde være at nedsætte, og som i Forbindelse med Ekspropriationen tillige
skulde udleje til de hidtidige Lodsejere de Arealer, som ikke foreløbig tænktes
inddraget under Flyvepladsen, skulde der udarbejdes en Plan, der angav
saavel Grænserne for Havnen i sin Helhed som de Arealer, der agtedes ind
draget under den midlertidige Flyveplads. Ministeriet besluttede derfor sam
tidig med Nedsættelsen af Ekspropriationskommissionen at nedsætte et
Udvalg, der som Anlægsbestyrelse for Havnen skulde repræsentere Mini
steriet over for Kommissionen, og som tillige skulde have til Opgave at
udarbejde Projekt til Lufthavnens Indretning og bistaa Ministeriet ved
Arbejdets Udførelse og yderligere paa Ministeriets Vegne administrere de
til Lufthavnen eksproprierede Arealer.
Til Formand for dette Udvalg, ,,Lufthavneudvalget", der blev nedsat
under 22. September 1920, beskikkedes som Repræsentant for Ministeriet
Ekspeditionssekretær Knud Gregersen, medens Udvalget i øvrigt kom til at
bestaa af Ministeriets to fornævnte Konsulenter i Luftfartsspørgsmaal:
Oberstløjtnant I. P. Koch og Kaptajn A. Grandjean og - som Repræsen
tant for Rigsdagen - Folketingsmand Søren Svendsen, der senere supple
redes med Repræsentanter for de andre Partier paa Rigsdagen: Folke
tingsmændene Niels Andreasen, Bygmester Jens Andersen og Ingeniør P.
Korsgaard; yderligere knyttedes til Udvalget som ledende Ingeniør ved
Udarbejdelsen af Projektet Direktør ved Tilsynet med Privatbanerne, Inge
niør H. Helweg, bistaaet af Kontorchef, nuværende Direktør, Ingeniør C. V.
Jensen; endelig blev Udvalget senere suppleret med Borgmester P. Hedebol
og Borgerrepræsentant 0. Andersen som Repræsentanter for Kommunen,
efter at Københavns Kommune var indgaaet paa sammen med Staten at
subventionere Det Danske Luftfartselskab.
Efter at Udvalget havde udarbejdet den ønskede Plan til Brug for Eks
propriationskommissionen og i øvrigt som Anlægsbestyrelse repræsenteret
Ministeriet under Ekspropriationen, afgav Udvalget under IO. Februar r 92 I
til Ministeriet en detailleret Plan, der viste, hvorledes man foreløbig havde
tænkt sig Lufthavnen indrettet, naar den civile Lufttrafik saavel fra den
militære Flyveplads paa Christianshavns Fælled som fra Marinens Flyve
baadsstation overflyttedes til de til den midlertidige Flyveplads inddragne
Arealer, medens man ind_til videre bortsaa fra Luftskibstrafik. Samtidig
stillede Udvalget Forslag om, at man allerede nu g jorde de paagældende
Arealer egnet til Flyveplads ved at nedrive de Bygninger, der laa der
ude - bl. a. Gaarden "Petersdal" - og ved at planere, dræne og tilsaa
Arealerne.

Ministeriet tiltraadte Udvalgets Indstilling, og i Overensstemmelse hermed
blev der paa Finansloven for 1920/21 optaget en Bevilling til Iværksættelse
af de ommeldte Arbejder samt til forberedende Arbejder ved Udarbejdelse
af et Detailprojekt til Indretningen af Lufthavnen.
Da Udvalget inden Afgivelsen af et saadant Detailprojekt maatte anse
det for ønskeligt at faa Lejlighed til at bese tilsvarende Anlæg i Udlandet,
foretog Udvalget med dertil af Ministeriet meddelt Tilladelse i Marts-April
192 1 en Studierejse til England og Frankrig. Under Besøget i England, der
paa fortræffelig Maade var til
rettelagt gennem den- davæ
rende Marineattache ved Ge
sandtskabet i London, nu
værende Kommandørkaptajn
Evers, havde Udvalget Lejlig
hed til at forhandle med Embedsmændene i det engelske
Luftfartsministerium "Air Mi
nistry", der med stor Bered
villighed besvarede Udvalgets
forskellige Spørgsmaal; yder Udvalget for Anlæget af Statens Lufthavn paa Rejse
fra London til Paris.
ligere havde man Lejlighed
til at bese en Række forskellige Flyvepladser, Flyvebaadsstationer og
Luftskibsstationer: Croydon, Kenley, Pulham, Halton og Calshot, og Ud
valget fik herigennem og gennem Besøget i "Air Ministry" et levende Ind
tryk saavel af den �dvikling, der allerede var sket i Lufttrafikken, som af
de Forventninger, man i Udlandet stillede til det nye Befordringsmiddel.
Fra Croydon tog man med en af de nye, store Passagermaskiner over Kanalen
til le Bourget ved Paris, en Flyvetur, der for Udvalgets ikke-militære Med
lemmer, af hvilke kun en enkelt tidligere havde været "i Luften", blev en
uforglemmelig Oplevelse. I Frankrig, hvor Kaptajn Georges Vercherin paa
de franske Luftfartsmyndigheders Vegne bistod Udvalget, besaa man Luft
havnene ved le Bourget, Villa Coublay og Istre, ligesom man ogsaa her
ved Besøg i Luftfartsministeriet med stor Imødekommenhed fik besvaret de
forskellige Spørgsmaal, der særlig interesserede Udvalget. Allerede under
Besøgene i England og Frankrig havde Udvalget faaet tilraadet ogsaa at
bese den kommunale Lufthavn, vVaalhaven, ved Rotterdam, der netop i
samme Foraar var blevet aabnet for Lufttrafik, og som i Modsætning til
de engelske og franske Lufthavne, der alle oprindelig havde været planlagt
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som militære Anlæg, var bygget alene med den civile Lufttrafik for Øje.
I November 192 1 foretog Udvalget derefter en Rejse til Holland, hvor den
daværende danske Gesandt, Minister A. Nørgaard, introducerede Udvalget
hos de hollandske Luftfartsmyndigheder, under hvis Auspicier man fik Lej
lighed til indgaaende at bese Lufthavnen ved Rotterdam, der i høj Grad
kom til at tjene Udvalget som Forbillede ved Projektet til Indretningen af
Lufthavnen ved Kastrup.
Samtidig med Fuldførelsen af de ovenomtalte Arbejder ved Omdannelsen
af Arealerne ved Kastrup til
Flyveplads udarbejdede Udval
get paa Grundlag af de under
disse Studierejser indhøstede
Erfaringer et endeligt Projekt
til Indretning af Lufthavnen,
et Projekt, som blev afgivet til
Ministeriet i Marts 1922.
Under Hensyn til de betyde
lige Udgifter, der vilde være
forbundet med Udførelsen af
Projektet, mente Ministeriet
I Villa Coublay.
imidlertid at maatte nære Be
tænkelighed ved paa daværende Tidspunkt at søge Arbejdet paabegyndt,
og Projektet blev derfor indtil videre stillet i Bero. Forholdene paa den
militære Flyveplads, som den civile Lufttrafik herefter var henvist til ved
blivende at benytte, var imidlertid ikke gunstige. Der blev klaget over, at
Rutemaskinerne ved visse Vindretninger ikke kunde starte fra Pladsen, idet
Maskinerne ikke paa den korte Strækning i lastet Stand kunde naa den
tilstrækkelige Højde til at passere hen over de omkring Pladsen liggende
høje Huse. Som Følge heraf maatte man i talrige Tilfælde lade Maskinerne
flyve i tom Stand ud til den nye Flyveplads ved Kastrup, hvortil Passagererne,
Godset og Posten samtidig pr. Automobil blev befordret, og hvorfra Starten
derefter fandt Sted. Da dertil kom, at Lufttrafikken i den følgende Tid tog
et yderligere Opsving, idet blandt andet begge Ruterne paa København
fra hollandsk Side doubleredes, fandt Minister J. Friis-Skotte, der i 1924 var
traadt til som Minister for offentlige Arbejder, at Tiden nu var inde til at
søge nyttigg jort den nye Flyveplads ved Kastrup, hvor Græsdækket i Mellem
tiden havde naaet den fornødne Fasthed, og hvor Start- og Landingsfor
holdene i enhver Henseende var ideelle, og under 29. Oktober 1924 gav
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Folketingets Finansudvalg sit Samtykke til, at Arbejderne ved Indretningen
af Lufthavnen paabegyndtes.
Der vil som Bilag til nærværende Fremstilling blive knyttet en paa Grundlag
af Statsregnskaberne udarbejdet Oversigt over samtlige de Bevillinger herunder ogsaa til Anlæggene paa Kastrup Lufthavn-, der paa Ministeriet
for offentlige Arbejders Budget gennem Aarene er kommet til Udbetaling
til Fremme af Civilluftfarten. Til denne Oversigt henvises, idet der i det
følgende kun vil blive redegjort for de større Anlæg og Byggearbejder, som
er udført derude.
I Henhold til den første Bevilling, der blev givet til Indretningen af Luft
havnen, opførtes under Ledelse af Arkitekt Wm. Jørgensen en Ekspeditions
og Administrationsbygning, indeholdende Lokaler for det rejsende Publikum,
Luftfartsselskaberne, Havnetjenesten, Toldvæsenet og Statspolitiet m. m.
Endvidere opførtes en Hangar med tilhørende Værkstedsrum, hvorhos der
tilvejebragtes Vandværk med Vandrensningsanlæg, Kloakstation, elektrisk
Installation med Transformatorstation samt de fornødne Vejforbindelser m.m.
Ved Ekspropriationen af Arealerne til Lufthavnen havde Ministeriet
overtaget 2 ved Kysten beliggende Krudtmagasinbygninger. Efter Indstil
ling af Lufthavneudvalget blev der givet en Bevilling til Omdannelse af
den ene af disse Bygninger til Hotel og Restaurant, saaledes at der i Stue
etagen indrettedes 3 Restaurationslokaler, medens der i Etagen ovenover
indrettedes Værelser til fremmede Flyvere og Flyvepassagerer. Efter at
Ombygningen var fuldført, blev Forpagtningen af Hotellet og Restauranten
udliciteret og efter Indstilling fra den daværende Formand for Restauratør
foreningen, Direktør Wunsch, overdraget Restauratør Vilh. Hammer, der
siden med stor Dygtighed har ledet Hotel "Krudthuset".
I Forbindelse med Projekteringen og Opførelsen af Havnens Bygninger
var det, som ovenfor anført, blevet overdraget Udvalget at administrere de
Arealer, der endnu ikke var inddraget under Flyvepladsen, men i sin Tid
af Ekspropriationskommissionen udlejet til de hidtidige Lodsejere. Efter at
de paagældende Lejemaal, der var indgaaet paa 4 Aar, var udløbet, optog
Udvalget Forhandling med Lejerne, hvorunder det lykkedes at opnaa en
Fornyelse af Lejemaalene mod en Forhøjelse af Lejeafgifterne paa gennem
snitlig 33 °/o. En enkelt af Lejerne, Forpagteren af "Østergaard", ønskede
dog ikke at fortsætte Lejemaalet, og Staten overtog herefter selv gennem
en Bestyrer Driften af Gaarden, under hvilken yderligere i den følgende Tid
henlagdes Driften af saadanne Lodder, som det viste sig vanskeligt paa ny
at faa udlejet. Samtidig anskaffedes efter Indstilling fra Ud';'alget en Hjord
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paa 200 Faar, idet man fandt det hensigtsmæssigt og fordelagtigt at søge
Græsset paa Flyvepladsen, som man af Hensyn til Flyvningen ikke kunde
lade naa den til Høslæt tjenlige Højde, udnytte gennem Afgræsning, hvor
ved man tillige sikrede sig imod, at Græsset naaede en for Flyvningen
generende Højde. Pasningen af denne Hjord, der installeredes i den an
den af de ovennævnte Krudtmagasinbygninger, henlagdes ogsaa under
,, Østergaard".
De ovenomtalte Foranstaltninger - Opførelsen af Havnebygningen og
Hangaren, Ombygningen af det ene Krudtmagasin til Hotel og Restaurant
samt Overtagelsen af "Østergaard" - blev udført i Henhold til det første
Aars Bevillinger. Allerede Aaret efter Lufthavnens Aabning viste det sig
imidlertid nødvendigt at skaffe yderligere Hangarplads, og der blev der
efter givet Bevilling til Opførelsen af en Hangar II af samme Dimensioner
som Hangar I. Samtidig blev der givet Bevilling til Anlæg af en ny direkte
Adgangsvej - Lufthavnevejen - fra Amager Landevej til Lufthavnen med
Benyttelse af det Areal, der i sin Tid - med Henblik paa dette Vej
anlæg - var erhvervet i Forbindelse med Ekspropriationen af Arealerne til
Lufthavnen.
Af de Foranstaltninger, der i den følgende Tid er bragt til Udførelse, og
hvorom henvises til den foran omtalte Oversigt, skal nævnes: En over 3 Aar
fordelt Dræning af Flyvepladsen, Indretning af yderligere 6 Værelser i en
indskudt 2. Etage i Hotel "Krudthuset", Anskaffelse af en Modtagerstation
for Radiotelegrafi og Radiotelefoni, Anskaffelse af Belysningsmateriel Begrænsningsbelysning - til Brug ved Mørkeflyvning, Dræning af "Øster
gaard"s Marker og af de bortforpagtede Arealer, Tilvejebringelse af et
Landingsanlæg ved Kysten for Vandflyvere, Istandsættelse af Kastrup
Strandvej, Opførelse af 3 Dobbelthuse til Brug for de til Havnen knyttede
Tjenestemænd, Udvidelse af Flyvepladsen ved Inddragning af en Del af
de hidtil udlejede Arealer, saaledes at nu i alt I 59 ha er inddraget under
Flyvepladsen, Anskaffelse af en elektrisk belyst Vindretningsviser, Etablering
af elektrisk Landingsbelysning til Brug ved Landinger paa Havnen efter
Mørkets Frembrud; yderligere skal i denne Forbindelse nævnes, at der med
Henblik paa Rutemaskinernes Passage over Femern-Bæltet er indrettet 2
Hjælpelandingspladser henholdsvis i Sydsjælland og ved Rødby Havn paa
Lolland, for at Maskinerne, der jo er Landflyvemaskiner og derfor ikke
egnede til at lande paa Vandet, hvis der er Taage over Bæltet, kan afvente
opklarende Vejr paa en af disse Pladser; endvidere er der anskaffet en
Motor-Redningsbaad, der ligger klar i Rødby Havn for det Tilfælde, at

e t Uheld skulde indtræffe ude i Bæltet; endelig skal nævnes, at der til Brug
f or N atpostru ten til Vejledning for Flyverne over dansk Omraade paa den
ca. 142 km lange Strækning fra København til Rødby Havn er opstillet 8
Luftfyr med en indbyrdes Afstand af 16-17 km.
Med Hensyn til Havnens Administration skal bemærkes, at der ved Hav
nens Aabning blev truffet den Ordning, at Det Danske Luftfartselskab
overtog Havnetjenesten i Forbindelse med sit Lejemaal af Lokalerne. Imid
lertid viste det sig, at denne Ordning under den stærke Vækst i Lufttrafikken
havde forskellige Ulemper, og paa Forslag af Lufthavneudvalget blev der
efter den selvstændige Havnetjeneste oprettet med en Havneleder, en Havne
fuldmægtig, en Havneassistent og en Portner.
Til Driften af Havnen er der knyttet en Række Indtægter og Udgifter.
Ligesom der ved de maritime Havne svares Afgift for Benyttelse af Havnens
Anlæg og for Leje af dens Arealer, erlægges der ved Lufthavne en Afgift,
Landingsafgift, for Start og Landing, samt Afgift for Benyttelse af Havnens
Hangarer. Disse Indtægter, der har været i stadig Stigning, er for Finans
aaret 1936/37 budgetteret til henholdsvis 80.000 Kr. og 32 .ooo Kr. Hertil
kommer Indtægt fra Hotellet og Restaurationen, der er bortforpagtet, Leje
afgifter af Lokaler i Administrationsbygningen og af Tjenestemandshusene,
Indtægter ved Salg af Brændstof m. m., hvorefter den samlede Indtægt ved
Driften af Havnen for det nævnte Finansaar er budgetteret til 150.220 Kr.
Udgifterne til Havnens Drift omfatter Lønninger til Havnens Personale
og Medhjælp, budgetteret til 22.100 Kr., samt Udgifter til Vedligeholdelse
af Bygninger, Flyveplads, Veje m. v., budgetteret til 46.000 Kr., saaledes
at den samlede Udgift til Havnetjenesten, stadig for Finansaaret 1936/37,
budgetteres til 68.ooo Kr.
Til Havnetjenesten er knyttet en Vejrmeldings- og Efterretningstjeneste,
der af Staten vederlagsfrit stilles til Luftfartens Raadighed. Paa Grundlag
af Indberetninger til forskellige Tider paa Døgnet fra Observationsposter
ude i Landet udarbejder Vejrmeldingstjenesten, der har til Huse paa Kastrup
Lufthavn, Oplysninger om Vejrliget: Vindstyrken og Vindretningen i de
forskellige Luftlag, Skyhøjden m. m., Oplysninger, der meddeles videre til
Nabolufthavnene og udleveres i Form af Skemaer til Flyverne, inden de
starter fra Havnen, eller meddeles dem traadløst i Luften; Udgiften til
denne Vejrmeldingstjeneste er for Finansaaret 1936/37 budgetteret til
23.350 Kr. Selve Efterretningstjenesten, d. v. s. Viderebefordringen traadløst
eller pr. Kabel af alle Meddelelser Luftfarten vedrørende fra Lufthavnen
eller fra Luftfartselskaberne til andre Lufthavne eller til Flyverne i Luften,
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er overtaget af Generaldirektoratet for Telegrafvæsenet, der har etableret
en særlig Station paa Kastrup Lufthavn. Udgifterne til Drift og Betjening
af Stationen m. m. er budgetteret til 65.000 Kr.
Endnu skal bemærkes, at Ministeriet, efter at Anlægget af Flyvepladsen
i alt væsentligt var afsluttet, og efter at den under 7. Oktober 1919 nedsatte
Luftfartskommissions Arbejde med Luftfartslovgivningen i det store og hele
maatte siges at være tilendebragt, fandt det rettest at foretage en Forenkling
af de Organer, gennem hvilke Tilsynet med Flyvevæsenet hidtil havde været
varetaget. Ministeriet besluttede herefter fra 1. Juli 1926 at ophæve saavel
Luftfartskommissionen som Lufthavneudvalget, samt endvidere at fritage
Oberst Koch og Orlogskaptajn Grandjean fra Hvervet som Ministeriets
Konsulenter i Luftfartsspørgsmaal og i Stedet - til Bistand for Mini
steriet i alle Luftfartsspørgsmaal - nedsætte et særligt Raad, Luftfarts
raadet, som fik til Opgave paa Ministeriets Vegne:
at administrere Lufthavnen ved Kastrup med tilhørende Anlæg og de
til Havnen eksproprierede, under Flyvepladsen endnu ikke inddragne Arealer
og at fremkomme med Forslag til eventuelle Nyanlæg,
med fornøden teknisk Bistand af Luftfartstilsynets sagkyndige formelt at
varetage det i Luftfartsloven og i Luftfartsanordningen foreskrevne Tilsyn
med Luftfarten,
at være Ministeriets tilsynsførende Organ saavel med det statssubven
tionerede som med de fremmede Luftfartselskaber, samt
endelig at afgive Erklæring til Ministeriet om alle saadanne foreliggende
Luftfartsspørgsmaal, hvorover Ministeriet maatte ønske en Udtalelse fra
·Raadet.
Raadet, hvis Formand blev kgl. Kommissarius, Kammerherre C. Lerche,
kom i øvrigt til at bestaa af Chefen for Hærens Flyverkorps, Oberst Koch,
Chefen for Flaadens Flyvevæsen, Orlogskaptajn Grandjean, og Postinspektør,
nuværende Generaldirektør for Statsbanerne P. Knutzen samt, paa samme
Maade som ved det tidligere Lufthavneudvalg, af en Repræsentant for hvert
af Rigsdagens politiske Partier og for Københavns Kommune.
Til Slut skal bemærkes, at der til Belysning af Trafikken paa Havnen vil
blive vedføjet en Statistik, hvortil henvises. Det skal dog her anføres, at
medens Antallet af ankomne og afgaaede Luftfartøjer det første Aar, Havnen
var aaben, 1925, udg jorde 2.298, var Tallet i 1934 steget til 7.589 og i 1935
til 8.666; samtidig var Antallet af Passagerer, inkl. Transitpassagerer, der i
1925 udg jorde 5.082, vokset til 33.639 i 1934 og til 36.661 i 1935.
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Der er ovenfor g jort Rede for den Støtte af indirekte Art, der fra Statens
Side ydes Civilluftfarten gennem den af Staten anlagte Lufthavn ved Kastrup
med den Vejrmeldings- og Efterretningstjeneste, der af Staten vederlagsfrit
er stillet til Raadighed for Luftfarten, samt gennem Hjælpelandingspladserne
ved Præstø og ved Rødbyhavn og den Række Luftfyr, der paa Strækningen
fra Kastrup til Femern-Bæltet er etableret som Vejledning for Natpost
flyvningen.
I det følgende skal der nu kortelig blive redeg jort for den direkte Støtte,
der af Staten er ydet Lufifarten i Form af Tilskud til Oprettelse og Drift af
internationale Luftruter.
Efter Henvendelse fra Ministeriet gav Folketingets Finansudvalg under
7. April I 922 sin Tilslutning til, at der efter Luftfartskommissionens Ind
stilling stilledes et Beløb af indtil r 10.000 Kr. til Raadighed til Dækning
af Halvdelen af Udgifterne ved Oprettelse og Drift af en Luftrute Køben
havn-Hamborg, som Det Danske Luftfartselskab i Samdrift med Deutsche
Luft-Reederei agtede at drive i Maanederne Maj-September s. A. Imid
lertid blev den i Forbindelse med Luftruten København-Hamborg paa
tænkte Luftrute Essen-Bruxelles opgivet, og Forudsætningen for Stats
støtten til Oprettelse af Ruten København-Hamborg maatte derefter
betragtes som bristet, idet Luftruten Essen-Bruxelles var en nødvendig
Forudsætning for Opnaaelse af den Tidsbesparelse, man havde paaregnet
i Forbindelserne København-Bruxelles, - Paris og - London.
Da der imidlertid det paafølgende Aar blev etableret en Luftrute Køln
Bruxelles-London, blev der efter Indstilling af Luftfartskommissionen paa
Finansloven for r 92 3-24 bevilget et Tilskud til Oprettelse og Drift af en
Luftrute København-Hamborg i Sommerhalvaaret 1923, udgørende Halv
delen af de hermed forbundne Udgifter, dog ikke ud over r ro.ooo Kr.,
under Forudsætning af, at Staten oppebar Indtægten af Postbefordringen.
I November s. A. af holdtes en Konference i Haag, hvor Repræsentanter
for Regeringsmyndighederne i England, Holland, Tyskland, Danmark,
Sverige og Norge sammen med Repræsentanter for de private Luftfartsel
skaber drøftede et fra Luftfartselskaberne fremkommet Forslag om Opret
telse af en Luftrute, som skulde udgaa fra Malmø om Morgenen efter Ankom
sten af Nattogene fra Kristiania og Stockholm, og som skulde føres over
København, Hamborg, Rotterdam med Ankomst til London om Efter
middagen. I omvendt Retning skulde Ruten udgaa fra London om Morgenen
efter Ankomsten af Nattogene og føres over Rotterdam, Hamborg med
Ankomst til København og Malmø om Eftermiddagen med Forbindelse

videre med Aftentogene til Kristiania og Stockholm. Efter at Konferencen
paa Grundlag af en kritisk Gennemgang af Projektet havde udtalt, at
Ruten maatte anses for teknisk gennemførlig og med en Tidsbesparelse af
indtil 24 Timer maatte siges at frembyde væsentlige Fordefe, ikke mindst
for Postens Fremførelse, blev der imellem de hollandske, tyske og danske
Luftfartselskaber optaget Forhandlinger angaaende Oprettelse og Drift af den
her omhandlede Rute paa Strækningen Malmø-København-Hamborg
Rotterdam og vice versa samt af den af Det Danske Luftfartselskab i det
afvigte Sommerhalvaar drevne Eftermiddagsrute København-Hamborg og
vice versa. For Danmarks Vedkommende vilde en Deltagelse paa lige Fod
med de andre Selskaber i Driften af de 2 Ruter medføre en Flyvning af
ca. r 00.000 km, medens de resterende 300.000 km skulde udføres af de
svenske, tyske· og hollandske Selskaber med ligeledes r 00.000 km hver.
Udgifterne herved antoges for Danmarks Vedkommende at ville andrage
ca. 206.000 Kr., hvorfra dog vilde gaa en beregnet Indtægt paa 30.000 Kr.,
saaledes at der vilde kunne regnes med en Udgift paa ca. 176.000 Kr. Efter
at Luftfartskommissionen havde haft Selskabernes Andragende til Behand
ling, vedtog Kommissionen at anbefale, at der af Staten ydedes Selskabet
som Tilskud til dettes Andel i Driften af Ruterne et Beløb, svarende til den
kalkulerede Udgift med Fradrag af den kalkulerede Indtægt, og saaledes at
det herved var en Forudsætning, at det forbeholdtes Ministeriet at føre et
indgaaende Tilsyn med hele Driften, Fartplanens Overholdelse etc., ligesom
der efter Periodens Udløb maatte gives Staten Adgang til at foretage en
Gennemgang af Regnskaberne for med Henblik paa Fremtiden at konstatere
Forholdet mellem Driftsudgifter og Driftsindtægter.
I Overensstemmelse med Luftfartskommissionens Indstilling, som Mini
steriet fandt ganske at kunne tiltræde, blev der derefter paa Finansloven for
r 924/25 givet en Bevilling paa r 76.000 Kr. til Danmarks Deltagelse i Driften
af en Luftrute København-Hamborg-Rotterdam vice versa samt af en
Luftrute København-Hamborg vice versa.
I Fortsættelse af den fornævnte Luftfartskonference i Haag blev der i
December Maaned 1924 af holdt en Konference i København. Paa Kon
ferencen drøftede man forskellige Planer for det kommende Aars Lufttrafik,
og det vedtoges bl. a., at Det Danske Luftfartselskab i Samdrift med det
svenske A/B. Aerotransport skulde søge drevet Luftruten Malmø-Køben
havn-Hamborg-Amsterdam, der gennem engelske og franske Linier vilde
blive ført umiddelbart videre til henholdsvis London og Bruxelles-Paris,
samt Luftruterne København-Hamborg og København-Berlin i Samdrift

med det tyske Selskab Aero-Lloyd, der af den tyske Regering havde faaet
Subvention til at drive disse Ruter sammen med det danske Selskab. De
dermed forbundne Udgifter var for det danske Selskab, der vilde komme
til at flyve ca. 200.000 km, anslaaet til 390.000 Kr., hvori fragik en for
ventet Indtægt af 140.000 Kr., saaledes at den virkelige Udgift vilde blive
250.000 Kr. Selskabet anholdt om, at der maatte blive ydet det en Sub
vention af denne Størrelse, hvorhos det androg om, at Subventionen i Lighed
med, hvad Tilfældet var for de udenlandske Selskabers Vedkommende,
maatte blive givet over et vist Aaremaal, idet det var særdeles vanskeligt
at gennemføre en rationel og økonomisk Drift af Ruterne, naar der ikke
havdes Sikkerhed for, at Selskabet gennem den fornødne Støtte fra Staten
kunde fortsætte sin Virksomhed ud over det enkelte Aar.
Endelig anholdt Selskabet om Støtte til Anskaffelse af 4 nye Maskiner,
der tænktes erhvervet dels for Resten af den Aktiekapital, som Selskabet
raadede over, dels saaledes, at Købesummen afdroges gennem en aarlig
Subvention fra Staten.
Da Luftfartskommissionen efter en teknisk-kritisk Gennemgang af Over
slaget varmt anbefalede at imødekomme Selskabets Andragende, og da
Københavns Kommune, med hvilket Ministeriet havde indledet Forhand
linger, erklærede sig villig til for et Tidsrum af 4 Aar at yde Selskabet et
Tilskud af roo.ooo Kr. aarlig til Driften af de paagældende Ruter, mente
Ministeriet for sit Vedkommende at kunne indstille, at der tillagdes Sel
skabet en Subvention fra Staten af 150.000 Kr. aarlig i det anførte Tidsrum.
Ministeriet mente derhos yderligere at kunne indstille, at der i Forbindelse
med et Beløb. af 100.000 Kr., som Selskabet selv agtede at indskyde, fra
Statens Side i ommeldte Tidsrum endvidere stilledes et Beløb af roo.ooo Kr.
aarlig til Raadighed til Anskaffelse af Materiel, idet det dog herved var en
Forudsætning, at Staten erhvervede Ejendomsret til dette Materiel i det
Forhold, hvori Staten deltog i Erhvervelsen af Materiellet, saaledes at Sel
skabet ved Subventionens Udløb enten udløste Staten elle� overdrog Staten
Aktier i Selskabet for Beløbet. Endelig var det en Forudsætning, at der
ligesom hidtil forbeholdtes Staten en indgaaende Kontrol med Selskabets
Virksomhed, samt at samtlige Indtægter, som Selskabet oppebar ved Luft
fartsvirksomhed, benyttedes til Dækning af Udgifterne ved Driften af
Ruterne.
I Overensstemmelse med Ministeriets Indstilling blev der derefter ved
Finansloven for Finansaaret 1925/26 som 1. Del af en 4-aarig Bevilling
bevilget et Beløb af 250.000 Kr. til Danmarks Deltagelse i Driften af LuftDansk Flyvnings Historie. 20

ruterne København-Hamborg; København-Berlin, København-Ham
borg-Amste!'dam eller af andre af Ministeriet bestemte Luftruter.
Den ommeldte Subvention, der - bortset fra en 2-aarig Periode - siden
stadig er fornyet for 4 Aar ad Gangen, sidst fra og med Finansaaret 1935/36,
og som i Finansaaret 1926/27 under Selskabets Rekonstruktion blev supple
ret ekstraordinært med en Subvention af 350.000 Kr., er altsaa ikke fastsat
i Form af en bestemt Ydelse pr. fløjet km, men saaledes at der ydes Selskabet
en fast Subvention, og saaledes at det overlades Selskabet for denne Sub
vention og for de Indtægter, Selskabet indvinder gennem Flyvningen, at
præstere den størst mulige Flyvning, idet der i øvrigt, som ovenfor anført,
er forbeholdt Staten et nøje Indseende med alle Selskabets Dispositioner.
Der skal her anføres nogle Tal til Belysning af den Fremgang, der har været
i Selskabets Virksomhed. Medens Selskabets samlede Flyvning i 1927 paa
Dagruter, Natruter, Rundflyvninger og Ekstraflyvninger udgjorde 188,081 km,
var det tilsvarende Tal for 1935, 402.755 km, eller en Stigning paa l 14,14 °/o.
Antallet af befordrede Passagerer var i 1927 3.750, i 1935 15.266, altsaa en
Stigning paa 307,09 °/o. Mængden af Bagage, Post, Gods og Aviser udgjorde
i 1927 44.045 kg; i 1935 var Mængden vokset til 205.741 kg eller med
367,12 °/o. Selskabets samlede Indtægt ved Flyvning er steget fra 138.493 Kr.
i 1927 til 704-050 Kr. i 1935 eller med 408,37 °/o. Fremgangen illustreres
maaske bedst, naar det oplyses, at Selskabets egne Indtægter i Forhold til
Subventionen i 1927 kun udgjorde 39,57 °/o, men i 1935 201,16 °/o, hvilket
er en Stigning paa 408,37 °/o.
Med Hensyn til Statens Aktier i Selskabet skal endnu bemærkes, at der
i de første 2 Aar, 1925/26 og 1926/27, blev udstedt Aktier til Staten for et
Beløb af 200.000 Kr., hvilke Aktier imidlertid sammen med Selskabets
øvrige Aktiekapital, 250.000 Kr., eller i alt 450.000 Kr., ved Selskabets
Rekonstruktion i 1927 blev nedskrevet til ro 0/o eller 45.000 Kr. Samtidig
tilførtes der Selskabet ny Kapital dels ved, at Statens Materielsubvention
for 1927/28 og 1928/29, i alt 200.000 Kr., rykkedes frem til 1927, dels ved at der
af Østasiatisk Kompagni blev indskudt 150.000 Kr. og af Nationalbanken
50.000 Kr. Den samlede tilførte Kapital, i alt 400.000 Kr., blev Præferenceak
tiekapital, og Staten har herefter for 200.000 Kr. Præferenceaktier i Selskabet
og for 20.000 Kr. almindelige Aktier. For den 2-aarige Subventionsperiode
1929/30-1930/31 samt for Perioden 1931/32-1934/35 er der efter Henstilling
fra Selskabet ikke krævet udstedt Aktier til Staten for Materielsubventionen,
hvorimod der for Materielsubventionen for 1935/36 er udstedt Aktier til Sta
ten, hvis Præferenceaktiepost herefter er forøget med 100.000 Kr. til 300.000 Kr.
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Den, der skriver disse Linier, traf en Gang en højt bedaget Mand, hvis Erindringer gik
helt tilbage til Jernbanernes første Tid. Han fortalte, at hans Far i sin Tid var taget ind
til Byen for at være med i det Tog, der aabnede Banen mellem København og Roskilde.
Om Aftenen var Bønderne samlet hjemme paa Gaarden for at høre Beretning om denne
eventyrlige Færd, og endnu kunde han høre deres beundrende:
- At du turde, Anders!
Har man saaledes fra nogle Hold set med Frygt paa Jernbanen i dennes første Tid,
tør denne Frygt siges ikke at have været mindre, da Flyvemaskinen dukkede frem som
Befordringsmiddel. Og saa kom hertil, at medens man dog kunde gardere sig imod de fra
Banen truende Farer ved ganske simpelt at holde sig derfra, var dette ikke muligt overfor
Flyvemaskinen, som den fredelige, intet ondt anende "Jordbeboer" kunde risikere at faa
i Hovedet. Det er da ogsaa paa dette Faremoment, de første Lovbestemmelser om Luft
fart navnlig tager Sigte. Om en Mand vil begaa Selvmord ved at sætte sig op i en Flyve
maskine, bliver hans egen Sag. Men Samfundet maa kunne forlange, at han ikke under
dette Forsøg udsætter Andenmands Liv eller Ejendom for Fare. I vor første Lov om Luft
fart, Loven af 4. Oktober 1919 om Benyttelse af Luftfartøjer, bemyndiges Ministeren for
offentlige Arbejder derfor til at forordne "saadanne Regler, der maatte være nødvendige
til Luftfartens og Almenhedens Betryggelse".
Denne Beskyttelse af Almenheden imod de Farer, der truer fra Luften, søger Lovgiv
ningen, som ovenfor omtalt, tilvejebragt ved Bestemmelser, der skal sikre dels, at Flyve
maskinen er luftdygtig, dels at Føreren er flyvedygtig. Opfylder Flyvemaskinen og Flyveren
de stillede Krav, udstedes Luftdygtighedsbevis og Førercertifikat, og Luftfart inden for
paagældende Lands Luftomraade er herefter tilladt.
Men hvorledes nu over for fremmede Fartøjer og Flyvere? Hvorledes her sikre sig, at
Flyvningen kan ske uden Fare for "Jordbeboerne"?
Ja, her kræver Landenes Luftfartslovgivning, at der i hvert enkelt Tilfælde indhentes
særskilt Tilladelse til Luftfart, en Tilladelse, hvis Meddelelse som Regel vil blive gjort
af hængig af, at Fartøj og Fører opfylder lignende Krav som dem, paagældende Land selv
stiller for Udstedelse af Luftdygtighedsbevis og Førercertifikat.
Det er imidlertid klart, at Kravet til den fremmede Flyver om forud at indhente en
saadan Tilladelse for Adgang til Luftomraadet let vilde kunne komme til at virke hæm
mende paa Lufttrafikkeri. Flyvemaskinens største Aktiv er jo som bekendt dens Hastighed,
og dette Aktiv vilde selvfølgelig i væsentlig Grad forringes, hvis Flyveren ved Grænsen til
hvert fremmed Luftomraade skulde afvente Meddelelse af en saadan Tilladelse.
Denne Vanskelighed kommer man nu over gennem Afslutningen af Luftfartsoverens
komster, d. v. s. Overenskomster, hvori Landene gensidigt indrømmer hinandens Luft
fartøjer og Flyvere Adgang til deres Luftomraade, naar Fartøj og Fører er i Besiddelse af
Luftdygtighedsbevis og Førercertifikat, udstedt af Hjemlandets Luftfartsmyndigheder.
Disse Overenskomster hjemler imidlertid kun Fartøj og Fører Adgang til Luftfart over
de Lande, med hvilke Overenskomst foreligger. Men Luftrummet kender ikke som Land
jorden til Grænser. For Flyvemaskinen gælder i Sandhed de stolte Ord, den store tyske
Skibsreder i sin Tid satte over Rederiets Bygning i Hamborg: ,,Mein Feld ist die Welt".
Det er derfor naturligt, at den Tanke forholdsvis tidligt opstod i Flyvningens Historie at
søge tilvejebragt en alle Lande omfattende Luftfartsoverenskomst, som tillod Flyvemaskine
og Fører at færdes overalt i Luftrummet, naar blot Luftdygtighedsbevis og Førercertifikat
forelaa fra Hjemlandets Luftfartsmyndigheder.
Det er Frankrig, der har Æren af at have taget Initiativet til en saadan international
Luftfartskonvention. Paa Fredskonferencen i Paris kort efter Afslutningen af Verdenskrigen,
h,·or Flyvningen jo var undergaaet en saa rivende Udvikling, rejste den franske Regering

Spørgsmaalet, og Tanken blev straks tiltraadt af Fredskonferencens øverste Raad, som
overdrog en Kommission at udarbejde et Udkast til Konventionen.
Kommissionen enedes først om en Række Principper, der skulde lægges til Grund for
Konventionen, og af hvilke her kun skal nævnes:
Anerkendelse af Staternes fuldstændige og udelukkende Højhedsret over Luftrummet
over deres Territorier med heraf flydende Ret til at forbyde fremmede Flyvere Adgang
til Luftrummet;
Indrømmelse af Adgang til Luftomraadet for Fartøjer og Førere fra de i Konventionen
deltagende Lande;
Anerkendelse af Pligt til Erstatning for Skade paaført Personer eller Gods uden for
Luftfartøjet;
•
Nedsættelse af en staaende Kommission, sammensat af Repræsentanter for de i Kon
ventionen deltagende Lande, til Behandling af alle Spørgsmaal til Fremme af den inter
nationale Luftfart.
Endvidere vedtog Kommissionen at udarbejde en Række Reglementer, der skulde ved
føjes Konventionen, og som skulde indeholde fornødne tekniske Bestemmelser angaaende
Fartøjernes Registrering og Mærkning, deres Luftdygtighed, Kravene til Førerne, Regler
for Luftsejlads m. m.
Efter at et nedsat juridisk Udvalg havde udarbejdet et Udkast til Konventionens Tekst
og et teknisk Udvalg et Udkast til de før nævnte Reglementer, og efter at Kommissionen
havde tiltraadt disse Udkast, blev Konventionsudkastet med tilhørende Reglementer fore
lagt for Fredskonferencens øverste Raad og vedtaget under 13. Oktober 1919.
Hvad gaar nu denne Den internationale Luftfartskonvention af 1919 ud paa, denne
Konvention, der kan betragtes som en Slags Grundlov for al international Luftfart?
Ja, lad mig søge kortelig at gøre Rede for de vigtigste af dens Bestemmelser, idet jeg
holder mig til Konventionen i dens oprindelige Affattelse og senere skal gøre Rede for de
Ændringer, der - til dels paa Foranledning af de nordiske Lande - siden hen er foretaget
i Konventionen.
I Kapitel I, Artiklerne 1-4, indeholdes "de almindelige Bestemmelser'": Enhver Stat
har den fuldkomne og udelukkende Højhedsret over Luftomraadet over sit Territorium;
Staterne forpligter sig til i Fredstid at tilstaa hinandens Luftfartøjer fri Adgang til uskadelig
Luftfart over deres Territorier paa de i Konventionen angivne Betingelser, dog med Ret
for den enkelte Stat til at forbyde Overflyvning af visse Omraader (,,forbudte Zoner").
Kapitel II, Artiklerne 5-10, angaar "Luftfartøjernes Nationalitet": Efter Artikel 5 en Artikel, jeg senere skal komme tilbage til - maatte der efter denne Artikels oprindelige
Affattelse kun ved en særlig og tidsbegrænset Tilladelse gives Luftfartøjer fra ikke-kontra
herende Stater Adgang til Luftomraadet; Fartøjet har den Stats Nationalitet, i hvis Register
det i Henhold til Bestemmelserne i Konventionens Reglement A er optaget; det skal føre
et Nationalitetsmærke og et Registreringsmærke og være mærket med Ejerens Navn og
Bopæl.
I Kapitel III, Artiklerne 11-14, omhandles "Luftdygtighedsbeviser og Besætnings
certifikater". Alle Luftfartøjer og Besætninger skal opfylde de i Konventionens Reglementer
B og E stillede Krav; de Beviser og Certifikater, der herefter udstedes, og som skal udstedes
af den Stat, hvis Nationalitet Fartøjet har, skal betragtes som gyldige overalt inden for
de kontraherende Staters Luftomraade.
Kapitel IV, Artiklerne 15-18, angaar "Adgang til Luftfart over fremmed Territorium".
Luftfartøjer, der hører hjemme i de kontraherende Stater, har Ret til at overflyve disse
Staters Territorier, men skal følge den Rute, der angives af den overfløjne Stat, og lande,
saafremt der gives Ordre hertil; ønsker Fartøjet at mellemlande, kan det - af Toldhensyn
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- forlanges, at første Landing finder Sted paa en af den overfløjne Stat angivet Flyve
plads (Grænselufthavn); Oprettelse af internationale Luftveje kræver Samtykke fra den
overfløjne Stat ; endelig gives der Staterne Ret til at forbeholde deres egne Luftfartøjer
den erhvervsmæssige Befordring af Personer og Gods mellem to Punkter inden for Terri
toriet.
Kapitel V, Artiklerne 19-25, indeholder "Regler, der vil være at iagttage ved Afgang,
undervejs og ved Landing". Fartøjet skal være forsynet med Registreringsbevis, Luftdygtig
hedsbevis, Besætningscertifikater, Navneliste, hvis det medfører Passagerer, Fragtbreve og
Toldangivelser, hvis det medfører Gods, samt de særlige Fartøjsbøger - Skibsjournaler og
Motorjournaler -, der omhandles i Konventionens Reglement C; ved Afgang og ved
Landing har Myndighederne Ret til at visitere Fartøjet og kontrollere dets Papirer; enhver
Flyveplads, der mod Erlæggelse af visse Afgifter staar aaben for Landets egne Fartøjer,
skal paa de samme Vilkaar staa aaben for de andre kontraherende Staters Fartøjer; Tak
sterne for Landing og Ophold skal være ens og anvendes uden Forskel paa egne og frem
mede Fartøjer; endelig bestemmes det, at de kontraherende Stater skal træffe Foranstalt
ninger til at sikre, at samtlige Luftfartøjer, der færdes over deres Territorier, overholder
de i Konventionens Reglement D indeholdte Regler for Luftsejlads, Lanterneføring m.m.
Kapitel VI, Artiklerne 26-29, indeholder Bestemmelser angaaende de saakaldte "for
budte Lufttransporter". Ingen Stat maa tillade Befordring af Sprængstoffer, Vaaben eller
Ammunition over sit Territorium; yderligere kan den enkelte Stat, saafremt dette skønnes
hensigtsmæssigt, forbyde Benyttelse af Fotografiapparater om Bord i Luftfartøjer over sit
Territorium.
I Kapitel VII, Artiklerne 30-33, omhandles "Statsluftfartøjer". Det bestemmes, at
Konventionens Regler ogsaa skal komme til Anvendelse paa disse - bortset fra militære
Luftfartøjer og Politi- og Toldluftfartøjer. For militære Fartøjer, hvortil henregnes ethvert
Fartøj, der føres af en dertil beordret Militærperson, bestemmes det udtrykkeligt, at Far
tøjet kun maa overflyve eller lande paa en af de kontraherende Staters Territorier, saa
fremt særskilt Tilladelse hertil foreligger.
I Kapitel VIII, Artikel 34, gives Bestemmelser om Nedsættelse af den før omtalte "inter
nationale Luftfartskommission". Kommissionen, der henlægges under Folkenes Forbund,
og hvori samtlige kontraherende Stater skal være repræsenteret, skal have til Opgave at
behandle alle Forslag til Ændringer i Konventionens Reglementer, Ændringer, som, naar
de først er vedtaget af Kommissionen, straks er bindende for de kontraherende Stater;
endvidere at behandle Forslag til Ændringer i Konventionens Tekst, Ændringer, som, selv
om de vedtages af Kommissionen, dog først er bindende, naar de er ratificerede af samtlige
kontraherende Stater; fremdeles skal Kommissionen gennem sit Generalsekretariat ind
samle og meddele de kontraherende Stater Oplysninger af enhver Art, som maatte ved
røre den internationale Luftfart, og lede Samarbejdet Staterne imellem med Hensyn til
Udarbejdelse af Luftfartskort efter de i Konventionens Reglement F givne Regler m.m.;
yderligere gives der i Artiklen nærmere Regler for Afstemningerne inden for Kommis
sionen, Regler, som jeg senere skal komme tilbage til.
Endelig indeholder Kapitel IX, Artiklerne 35-43, ,,Konventionens Slutningsbestem
melser". De kontraherende Stater forpligter sig til at samarbejde med Hensyn til meteoro
logiske Meddelelser, Udarbejdelse af Luftfartskort, Anvendelse af Radiotelegrafi i Luft
farten m.m.; fremdeles bestemmes det, at Uenighed med Hensyn til Fortolkning af Kon
ventionens Artikler skal afgøres af den faste internationale Domstol under Folkenes For
bund; endvidere indeholder Kapitlet Bestemmelser om Adgang for andre Lande til at
tiltræde Konventionen, Bestemmelser, som jeg ogsaa senere skal vende tilbage til.
Til Konventionen er der, som jeg forskellige Steder ovenfor har nævnt, føjet en Række

Reglementer, nemlig Reglement A, indeholdende Regler for Luftfartøjernes Registrering
og Mærkning, Reglement B, indeholdende Kravene til Fartøjernes Luftdygtighed, Regle
ment C, indeholdende Bestemmelser om de Dokumenter, Fartøjerne skal føre (Fartøjs
journal, Moto1journal m.m.), Reglement D, indeholdende Sejladsregler, Reglement E,
indeholdende Kravene til Flyverne, Reglement F angaaende Luftfartskort, Reglement G
vedrørende meteorologiske Meddelelser samt Reglement H, Toldreglementet, der indtager
en Særstilling blandt Reglementerne, idet dets Bestemmelser ikke kan ændres af den inter
nationale Luftfartskommission, men kun saafremt samtlige kontraherende Stater ratificerer
de paagældende Ændringer.
Efter dette Overblik over Konventionens Indhold vender vi nu tilbage til Fredskon
ferencen i Paris, for hvis øverste Raad denne Konvention med tilhørende Reglementer
altsaa blev forelagt og vedtaget under 13. Oktober 1919.
Konventionen blev straks undertegnet og senere ratificeret af en Række af de paa Freds
konferencen repræsenterede Magter. Imidlertid var det jo Tanken, at Konventionen ogsaa
skulde kunne tiltrædes af andre end de paa fredskonferencen repræsenterede Magter.
Herom handlede, som ovenfor omtalt, Konventionens Artikler 41 og 42, hvorefter de
Stater, der ikke havde deltaget i Verdenskrigen, havde fri Adgang til at tiltræde Konven
tionen, medens de Stater, der var Deltagere i Verdenskrigen, og som ikke var blandt dem,
der havde haft Adgang til paa Fredskonferencen at undertegne Konventionen - en fin
Omskrivning for de tidligere Modstandere i Verdenskrigen - kun skulde kunne tiltræde
Konventionen, hvis de enten var Medlemmer af Folkenes Forbund, eller der til deres Op
tagelse i Konventionen forelaa Samtykke fra de paa Konferencen repræsenterede Magter.
I Overensstemmelse med fornævnte Artikel 41 skete der nu Henvendelse til de Stater,
der ikke havde deltaget i Verdenskrigen, om at tiltræde Konventionen.
Som bekendt havde der under Verdenskrigen fundet et nært Samarbejde Sted mellem
de nordiske Riger til Varetagelse af fælles Interesser, og det var derfor kun naturligt, at de
nordiske Lande besluttede i Fællesskab at drøfte Stillingen til den internationale Luft
fartskonvention.
Efter Indbydelse fra den danske Regering samledes derefter i København i December
1919 Repræsentanter for Danmark, Finland, Norge og Sverige samt yderligere Repræsen
tanter for Holland og Svejts til Drøftelse af Stillingen til Konventionen.
Medens der ingen Indvendinger var imod Konventionens Grundprincipper eller imod
dens tekniske Regle�enter, var der i Konventionens Tekst 2 Bestemmelser, som man fandt
det betænkeligt at tiltræde.
Den ene var Bestemmelsen i Artikel 5 om, at ingen Stat maatte tilstede Luftfartøjer fra
Stater, der stod uden for Konventionen, Adgang til sit Luftomraade, undtagen særskilt
Tilladelse hertil i hvert enkelt Tilfælde forelaa; i Overensstemmelse hermed vilde det altsaa
være udelukket at afslutte Luftfartsoverenskomst f. Eks. med Tyskland, der jo stod uden
for Konventionen. Man var klar over, at hvis Danmark tiltraadte Konventionen og her
efter maatte nægte tyske Luftfartøjer Adgang til Overflyvning af dansk Omraade, vilde
den naturlige Følge heraf være en tilsvarende Nægtelse af Adgang for danske Luftfartøjer
til tysk Luftomraade - en Repressalie, som ikke kunde ramme Luftfartøjer fra de allierede
og associerede Magter, der gennem Fredstraktatens Ar.tikel 313 havde sikret sig Ret til at
overflyve tysk Territorium.
Den anden Bestemmelse, man paa Luftfartskonferencen i København maatte nære
Betænkelighed ved, var Reglerne i Artikel 34 angaaende Afstemninger inden for den for
nævnte internationale Luftfartskommission, ,,Commission Internationale de la Navigation
Aerienne", efter Forbogstaverne kortelig benævnet "C.I.N.A. ". Ved en indviklet Bestem
melse, som der ikke er Grund til her at komme nærmere ind paa, var der i disse Regler
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paa Forhaand sikret Stormagterne en absolut Majoritet ved alle Afstemninger. En saadan
Bestemmelse fandt Konferencen stridende imod Princippet om Staternes Ligeberettigelse.
Med de Betænkeligheder, der saaledes var kommet til Orde paa Konferencen i Køben
havn, blev "C.I.N.A." nu g jort bekendt. Hvad angik den første Betænkelighed, den ved
rørende Artikel 5, erkendte man straks det berettigede i de fremkomne Indvendinger og
vedtog at ændre Artiklen derhen, at der aabnedes Adgang til at afslutte Særoverenskomster
om Luftfart med Stater, der stod uden for Konventionen, naar blot disse Overenskomster
var stemmende (,,conformes") med Konventionen af 1919.
Hvad angik den ønskede Ændring af Artikel 34, var der inden for "C.I.N.A." nogen
Betænkelighed ved at gaa med til fuld Ligestilling, idet man g jorde gældende, at det ikke
kunde anses for urimeligt at forbeholde de store Lande en større Indflydelse ved de paa
gældende Afstemninger inden for Kommissionen end de smaa Lande, hvor Luftfarten for
de fleste Landes Vedkommende endnu kun stod paa Begynderstadiet. Da man imidlertid
maatte erkende det principielt rigtige i Indvendingen fra Konferencen i København, gik
man den Mellemvej at anerkende fuld Ligestilling ved alle Afstemninger, hvor det g jaldt
Ændringer i Konventionens Tekst, medens man ved Afstemninger over Ændringer i Kon
ventionens Reglementer vedblivende forbeholdt Stormagterne en afgørende Indflydelse
gennem en Bestemmelse om, at enhver Ændring for at have Gyldighed ikke alene skulde
være vedtaget med Stemmeflerhed, men at Stemmeflerheden skulde omfatte mindst 3 af
Stormagterne (De forenede Stater i Nordamerika, Storbritannien, Frankrig, Italien og
Japan).
Disse Ændringer i Artiklerne 5 og 34 blev vedtaget af "C.I.N.A." ved 2 Protokoller af
henholdsvis 27. Oktober 1922 og go.Januar 1923, og paa et nyt Møde i København i
Juni 1925 enedes derefter Repræsentanter for de fornævnte Stater om, at der nu intet vilde
være til Hinder for at tiltræde Konventionen af 1919. De paagældende Ændringer skulde
imidlertid for at have Gyldighed først godkendes af samtlige de Stater, der var Medlemmer
af Konventionen. Det tog Tid; først i December 1926 havde samtlige Stater godkendt
Ændringerne, som dermed var traadt i Kraft. Konventionen blev derefter tiltraadt af
Danmark, Holland og Sverige, senere ogsaa af Norge.
Men endnu var man langt fra Idealet fra 19 I 9; den alle Lande omfattende internationale
Luftfartskonvention.
Uden for Konventionen stod vedblivende Tyskland og Østrig, der ikke ønskede at til
træde en Konvention, som stillede andre Vilkaar for deres Optagelse end dem, der g jaldt
for andre Stater, der ønskede at tiltræde Konventionen; fremdeles Svejts; endvidere Spanien,
som sammen med de spansktalende sydamerikanske Stater havde dannet den ibero-ameri
kanske Luftfartskonvention, der i øvrigt - saavel for Tekstens som for Reglementernes
Vedkommende - var en saa godt som ordret Oversættelse af Konventionen af 1919;
endelig stod ogsaa uden for Konventionen af 19 r 9 De forenede Stater i Amerika, der ganske
vist i sin Tid i Paris havde underskrevet Konventionen og derfor - som ovenfor anført
- staar nævnt i dens Artikel 34, men som senere havde vendt Europa Ryggen og ikke
ratificeret Konventionen, men i Stedet sammen med en Række andre amerikanske Stater
dannet den pan-amerikanske Luftfartskonvention, der ogsaa i sine Principper i det store
og hele var baseret paa Konventionen af 19 r 9.
Men var man saaledes end langt fra Idealet fra 1919, blegnet var det ikke. Tværtimod
havde de Erfaringer, der i den mellemliggende Tid var indhøstet, i høj Grad vist Nød
vendigheden af Samarbejde inden for Luftfarten. Lufttrafikselskaberne havde indset dette
og tværs over Grænserne rakt hinanden Haanden og dannet "I.A.T.A." (,,International
Air Traffic Association"), en Sammenslutning, ved hvis Dannelse Det Danske Luftfart
selskab gennem Direktør Willie Wulff havde udfoldet et virksomt Initiativ. Men Luftfarts311

selskaberne var private Selskaber; deres Sammenslutning kunde kun behandle Sp_ørgsmaal
af faglig Art: fælles Afregnings- og Billetsystem, ensartede Fragtbreve og Forsikrings
bestemmelser, Samvirken ved Tilrettelæggelsen af Fartplaner m. m. Det, der tiltrængtes
under den internationale Lufttrafiks hastige Vækst i disse Aar, var et Samarbejde af den
Art, der for Konventionens Lande var etableret i den ovenfor omtalte internationale Luft
fartskommission, ,,C.I.N.A.", der lige siden sin Nedsættelse i Juli 1922 paa Initiativ af sin
eminent dygtige Generalsekretær Albert Roper med største Energi havde taget de for
skellige Opgaver op, som i Medfør af Konventionens Artikel 34 var den overdraget. Inden
for "C.I.N.A." var man imidlertid klar over, at det vilde være i høj Grad ønskeligt at søge
inddraget under dette Samarbejde ogsaa de Lande, der hidtil havde staaet uden for Kon
ventionen, og "C.I.N.A." besluttede sig herefter til at indbyde samtlige disse Lande til
et Møde.
I Mødet, der holdtes i Paris i Juni Maaned 1929 under Ledelse af Deputeretkammerets
Vicepræsident, den kendte Politiker Pierre-Etienne Flandin, og hvori foruden Repræsen
tanter fra de Lande, der var Medlemmer af "C.I.N.A. ", tillige deltog Repræsentanter for:
De forenede Stater i Amerika, Brasilien, Gina, Columbia, Cret_a, Estland, Finland, Haiti,
Luxembourg, Norge, Panama, Svejts, Spanien, Tyskland, Ungarn, Venezuela og Østrig,
drøftede man først de principielle luftfartspolitiske Spørgsmaal, og det viste sig hurtigt,
at der var almindelig Enighed om Nødvendigheden af fuldkommen Ensartethed med
Hensyn til alle offentligretlige Bestemmelser inden for Luftfartens Omraade.
Man foretog derefter en Gennemgang, Artikel for Artikel, af Konventionen af 1919,
og efter at man havde klaret sig Rækkevidden og Betydningen af forskellige Bestemmelser,
med Hensyn til hvilke der tidligere havde hersket Tvivl, viste det sig, at der i Virkeligheden kun
var ret faa Bestemmelser - i alt 7 Artikler - i Konventionen, som man fandt burde ændres.
Af disse Bestemmelser skal her kun nævnes Artikel 15, 3. Stk., der bestemmer, at "Op
rettelse af internationale Luftveje kræver Samtykke fra de overfløjne Stater". Er der her
ved "Luftveje" tænkt paa Afmærkninger paa Jorden som Støtte for en Luftrute, eller er
der ogsaa tænkt paa Luftruter i al Almindelighed, saaledes at det a_t oprette og drive en
Luftrute hen over en anden Stat kræver Samtykke fra den overfløjne Stat? Man rørte her
ved et gammelt Stridsspørgsmaal, Spørgsmaalet om "Luftens Frihed", et Spørgsmaal, til
hvilket Konventionen jo for saa vidt allerede havde taget Stilling, som den i sin Artikel 1
bestemmer, at hver $tat har den fuldkomne og udelukkende Højhedsret over Luftrummet
oven over sit Territorium. Her var der altsaa kun Spørgsmaal om, hvorvidt den Adgang
til Luftfart, som Konventionens Lande gensidigt indrømmer hinanden, skulde lide den
Indskrænkning, at Oprettelsen og Driften af internationale Luftruter kræver Samtykke fra
de overfløjne Lande. Paa Mødet blev der fra forskellig Side henvist til Nødvendigheden
af en Kontrol fra den overfløjne Stat, og det vedtoges derefter at foreslaa Bestemmelsen
affattet saaledes: ,,Enhver af de kontraherende Stater kan gøre Oprettelsen af internattonale
Luftveje samt Oprettelsen og Driften af regelmæssige internationale Luftruter med eller
uden Mellemlanding hen over dens Territorium afhængig af en forudgaaende Tilladelse. 1'
Fremdeles vedtoges det at foreslaa ændret Bestemmelsen i Artikel 34 angaaende Afstem
ninger inden for "C.I.N.A. ". Som omtalt ovenfor var denne Bestemmelse paa Foranled
ning af Konferencen i København blevet ændret derhen, at der ved Ændringer i Konven
tionens Reglementer kun udkrævedes simpel Stemmeflerhed, dog at denne skulde omfatte
Stemmer fra mindst 3 af Stormagternes Repræsentanter. Paa Mødet i Paris gik man nu
et Skridt videre i Retning af den paa Konferencen i København ønskede fulde Ligestilling
imellem Staternes Repræsentanter, idet det vedtoges at foreslaa Bestemmelsen strøget,
saaledes at simpel Stemmeflerhed fremtidig er tilstrækkelig, uanset hvilke Lande der har
stemt for paagældende Ændring.
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Endelig foresloges det at ændre Bestemmelserne i Artiklerne 41 og 42 angaaende Staternes
Adgang til at tiltræde Konventionen derhen, at Artikel 42, over hvilken Krigstidens Skygger
endnu hvilede, helt slettedes, medens Artikel 41, I. Stykke, hvorefter "de Stater, der ikke
havde deltaget i Krigen 1914-1919, har Adgang til at tiltræde nærværende Konvention",
ændredes til at lyde: ,,Alle Stater har Adgang til at tiltræde nærværende Konvention".
De paa Mødet foreslaaede Ændringer til Konventionen, som alle var blevet vedtaget
af "C.I.N.A." i et paafølgende særskilt Møde ved en Protokol af 15.Juni 1929, skulde jo
imidlertid først ratificeres. Og Ratifikationens Vej er som bekendt lang og trang. Da Kon
ventionens Tekst forrige Gang ændredes, tog det hen imod 4 Aar, inden samtlige Kon
ventionens Stater havde godkendt Ændringerne. Ogsaa denne Gang tog Ratifikationen
paa det nærmeste 4 Aar, idet Protokollen af 15.Juni 1929 først kunde træde i Kraft den
17. Maj 1933 som ratificeret af samtlige Stater. Konventionen er derefter yderligere til
traadt af Svejts, Finland og Spanien, hvorimod det hidtil ikke er lykkedes at bevæge Tysk
land, Østrig og Ungarn til at tiltræde Konventionen, der nu - i Januar 1936 - er i Kraft
mellem følgende 30 Stater: Argentina, Australien, Belgien, Bulgarien, Canada, Chile,
Danmark, Spanien, Finland, Frankrig, Storbritannien og Nordirland, Grækenland, Indien,
Irak, Fristaten Irland, Italien, Japan, Norge, Ny-Zeeland, Holland, Polen, Portugal,
Rumænien, Siam, Sverige, Svejts, Czecoslovakiet, den sydafrikanske Union, Uruguay og
Jugoslavien.
Med Hensyn til Forretningsgangen indenfor "C.I.N.A. ", der, som ovenfor anført, er
den internationale Luftfartskonventions staaende Organ, og hvori samtlige de Lande, der
har tiltraadt Konventionen, er repræsenteret, skal bemærkes, at de Spørgsmaal, der ønskes
forelagt Kommissionen, først gøres til Genstand for Behandling i paagældende Under
udvalg. Disse staaende, særlige Underudvalg, hvori Experterne har Sæde, er Underudvalget
angaaende Luftfartøjsmateriel, Underudvalget angaaende Luftfartskort, Underudvalget
angaaende juridiske Spørgsmaal, Underudvalget angaaende T. S. F. Spørgsmaal (traadløs
Telegrafi), Underudvalget angaaende Vejrmeldingsspørgsmaal samt Underudvalget
angaaende Lægespørgsmaal. Naar Underudvalget har færdigbehandlet Spørgsmaalet,
udarbejdes der en Rapport med tilhørende Indstilling, der sendes til Forretningsudvalget,
der holder sit Møde een Gang aarlig i December og endeligt forberede'r Sagerne til Fore
læggelse for "C.I.N.A."s Aarsmøde, der i Reglen holdes i Maj. Dagsordenen for saavel
Forretningsudvalgets Møde som for Aarsmødet fremsendes med fornødent Materiale af
Generalsekretæren med 2 Maaneders Varsel, saaledes at der gives de forskellige Landes
Deltagere Lejlighed til forinden at gennemgaa Sagerne og konferere om disse med deres
særlige sagkyndige. Om de paa Aarsmødet trufne Resolutioner gives der gennem General
sekretæren de enkelte Landes Regeringer fornøden Meddelelse, saaledes at disse kan paase,
at deres Luftfartsreglementer og Luftfartsbestemmelser i det hele til enhver Tid er stem
mende med "C.I.N.A."s Vedtagelser.
De paagældende Resolutioner offentliggøres i Kommissionens Tidsskrift "Bulletin de
Renseignements", der sendes Medlemmerne een Gang ugentlig, og som endvidere inde
holder Meddelelser om Konventioner, Love og Reglementer, vedtaget i de forskellige Lande,
Meddelelser om Fartøjer, der er indregistreret i de forskellige Lande, og de Flyvercerti
fikater, der er udstedt, Luftfartsstatistik samt andre Oplysninger af Interesse for Luftfarten:
Oprettelse af nye Lufthavne, forbudte Zoner, Radiofyr m. m.
Foruden i "C.I.N.A."-Samarbejdet, deltager Danmark i de saakaldte "C.A.I."-Møder,
d. v. s. ,,Conferences Aeronautiques Internationales", et Samarbejde, der i Modsætning til
Arbejdet i "C.I.N.A." kun omfatter en begrænset Kreds af Lande, der luftfartsmæssigt kan
siges at udgøre en Helhed, nemlig Tyskland, Østrig, Belgien, Danmark, Frankrig, Eng
land, Holland, Svejts og Czecoslovakiet.

Arbejdet er organiseret som et Samarbejde imellem disse Landes departementale Luft
fartsmyndigheder, og saaledes at der herunder behandles alle de Spørgsmaal af praktisk
Natur, der vedrører Administrationens Forhold til Luftfarten i de paagældende Lande.
Hvert Land er i dette Samarbejde repræsenteret ved en Sekretær (,,Le Secretaire pour
l'Allemagne", ,,Le Secretaire pour la Belgique" etc.), nemlig den Embedsmand i ved
kommende Departement, der har med Luftfartssager at gøre. Arbejdet er henlagt til 4
Kommissioner: 1) for Driftsspørgsmaal, 2) for T. S. F.-Spørgsmaal, 3) for meteorologiske
Spørgsmaal og 4) for Toldspørgsmaal. Der holdes eet Møde om Aaret. De Sager, der efter
Forslag fra de forskellige Lande er opført paa Dagsordenen for Mødet, forberedes skriftligt,
idet hvert Lands Sekretær i Skrivelse til Sekretæren for det Land, hvor Mødet skal holdes,
gør Rede for, hvilke Regler der i paagældende Henseende gælder i hans Land, og hvor
ledes man der stiller sig til Spørgsmaalet. Genparter af denne Skrivelse oversendes samtidig
til de andre Landes Sekretærer, saaledes at man gensidig er bekendt med hinandens Stilling
til Spørgsmaalet. Sekretæren i det Land, hvor Mødet holdes, forbereder Mødet og affatter
Protokollen over de stedfundne Forhandlinger og de Resolutioner, der træffes, og som
ligeledes ved hans Foranstaltning kommuniceres for de Lande, der deltager i de paagæl
dende Konferencer.
De Sager, der behandles i "C.A.I. ", er, som det vil forstaas, ikke væsensforskellige fra dem,
der behandles i "C.I.N.A. '.'- Der er imidlertid den Fordel ved Arbejdet i "C.A.I. ", at man
her har repræsenteret ogsaa Tyskland og Østrig, som hidtil har staaet uden for "C.I.N.A.",
samt at Arbejdet i "C.A.I. ", som allerede nævnt, mere er anlagt paa de rent praktiske
Luftfartsspørgsmaal - en naturlig Følge af, at Samarbejdet her er etableret direkte imel
lem de paagældende Landes departementale Luftfartsmyndigheder og kun omfatter et
begrænset Antal - 9 - Lande, som alle luftfartsmæssigt har Berøring med hinanden.
Endnu skal tilføjes, at Samarbejdet imellem "C.I.N.A." og "C.A.I." har været det bedst
mulige, som ogsaa venteligt var; ,,C.I. T.A. "s Generalsekretær overværer "C.A.I. "s Møder,
og "C.A.I." har i det hele vist sig som en udmærket Formidler imellem "C.I.N.A. " og Tysk
land, Østrig og Svejts, der jo først for nylig har tiltraadt den internationale Luftfartskon
vention af 1919.
Som det vil fremgaa af ovenstaaende er de Spørgsmaal, der behandles paa Møderne i
,,C.I.N.A." og i "C.A.I. ", alle af offentligretlig Natur.
Efterhaanden som Lufttrafikken udvikles, dukkede der imidlertid en Række privatretlige
Spørgsmaal op med Krav paa Løsning, saasom Spørgsmaal angaaende Reglerne for Erstat
ning for Skade, foraarsaget af Luftfartøj paa Personer og Ting uden for Fartøjet, tvungen
Forsikring til Dækning af saadanne Erstatningskrav, Oprettelse af Luftfartøjsregistre til
Stiftelse af Ejendomsrettigheder og Panterettigheder, Begrænsning i Adgangen til Arrest
i Luftfartøjer, Regler om Erstatning for Skade under Sammenstød i Luften, ensartede Regler
for Affattelse af Luftfragtbreve m. m. Til Behandling af disse Spørgsmaal fremkom der nu
fra den franske Regering Indbydelse til Afholdelse af en r. international Konference angaa
ende Luftprivatret. Paa Konferencen, der af holdtes i Paris i 1925, og hvor Danmark var
repræsenteret ved afdøde Departementschef P. A. Holck Colding, Overformynder L. Ingers
lev og Ekspeditionssekretær Knud Gregersen, foretog man en Drøftelse af de paagældende
Spørgsmaal og vedtog derefter at indstille, at der under Hensyn til Betydningen og den
juridisk-tekniske Art af disse luftprivatretlige Spørgsmaal nedsattes en særlig sagkyndig
Komite til at fortsætte Konferencens Arbejde. I Overensstemmelse hermed konstitueredes
derefter paa et Møde i Paris den 17. Maj 1926 den ommeldte Komite, hvori Danmark er
repræsenteret ved Overformynder Ingerslev og Ekspeditionssekretær Gregersen. I Komiteen,
der fik Navnet Den internationale Komite af tekniske og juridiske Eksperter paa Luftfartens
Omraade, ,,Comite International Technique d'Experts Juridiques Aeriens", efter Forbag-

staverne forkortet kaldet "C.I.T.E.J.A.", er - foruden Danmark - repræsenteret: Tysk
land, Østrig, Belgien, Spanien, Frankrig, England, Grækenland, Ungarn, Italien, Norge,
Holland, Polen, Portugal, Svejts, Sverige, Sovjetrusland, Czecoslovakiet, Tyrkiet, samt
uden for Europa: De forenede Stater i Amerika, Japan, Kina, Ægypten, Brasilien.
Komiteen, hvis Medlemmer er udpeget af de respektive Landes Regeringer, men uden
ved Behandlingen af de enkelte Spørgsmaal at være bundet ved noget Mandat, har delt
sig i 4 Underudvalg, der hvert behandler sin Gruppe af de forannævnte 'Spørgsmaal.
Forretningsgangen er den, at der for hvert Spørgsmaal udpeges en Rapportør, der som oftest paa Grundlag af Oplysninger, indhentet gennem et til de andre Lande omsendt
Spørgeskema - udarbejder en Rapport, ledsaget af et Udkast til Konvention angaaende
Indførelse af ensartede Bestemmelser vedrørende paagældende Spørgsmaal. Naar denne
Rapport med tilhørende Konventionsudkast er behandlet inden for Underudvalget, fore
lægges den for Komiteen, som efter for sit Vedkommende at have færdigbehandlet Spørgs
maalet oversender Konventionsudkastet til den franske Regering, for at denne kan for
anledige Spørgsmaalet optaget til Behandling paa næste internationale Luftprivatretskon
ference, hvor Regeringsdelegerede med fornøden Fuldmagt kan tage endelig Stilling til
Spørgsmaalet.
Komiteen har færdigbehandlet og oversendt til den franske Regering Udkast til Kon
ventioner angaaende Indførelse af ensartede Regler vedrørende:
1) international Luftbefordring (Formen for og Indholdet af Befordringsdokumenterne, An
svarsbetingelserne for Luftbefordreren overfor befordredePersoner og befordret Gods m.m.),
2) Arrest i Luftfartøjer,
3) Skade, foraarsaget af Luftfartøjer paa Personer og Ting uden for Fartøjet (Ansvarsbetingel
serne for Luftbefordreren overfor Tredjemand uden for Fartøjet, Ansvarsforsikring m.m.),
4) Bistand og Bjergning af Luftfartøjer,
5) Ansvar og ErstatI'ling for Skade under Sammenstød i Luften.
Foruden den Deltagelse i det internationale Luftfartssamarbejde, der sker gennem de
ovenfor omtalte staaende Møder i "C.I.N.A.", i "C.A.I." og i "C.I.T.E.J.A. ", har Dan
mark deltaget i en Række Luftfartskonferencer. Blandt disse skal nævnes ·de internationale
Luftprivatretskonferencer. Den første - i Paris 1925 - er allerede nævnt ovenfor. Den
anden af holdtes i Warschau i 1929, hvor der paa Grundlag af det af "C.I.T.E.J.A." ud
arbejdede Udkast - nævnt ovenfor under 1) - vedtoges en Konvention angaaende inter
national Luftbefordring."Den tredie Konference af holdtes i Rom i 1933; her vedtoges, lige
ledes paa Grundlag af de af "C.I.T.E.J.A." udarbejdede Udkast - nævnt ovenfor under
2) og 3) - 2 Konventioner, henholdsvis angaaende Arrest i Luftfartøjer og angaaende
Skade, foraarsaget af Luftfartøjer paa Personer og Ting uden for Fartøjet.
Endvidere skal nævnes Lufttrafikkonferencerne i Haag i November 1923 og i Køben
havn 1925 samt den ovenfor omtalte interskandinaviske Konference i Norge i Februar
Marts 1920, hvor der udarbejdedes et Udkast til en fællesnordisk Lov om Luftfart, der for
Danmarks Vedkommende resulterede i Lov om Luftfart af 1. Maj 1923. Endelig skal
nævnes, at der i Traad med dette fælles-nordiske Samarbejde i Februar og i Maj 1935,
henholdsvis i Stockholm og i København, af holdtes Møder, hvor delegerede fra de nordiske
Landes Regeringer behandlede Stillingen henholdsvis til Warschau-Konventionen af 1929
og til de 2 Roma-Konventioner af 1933. Paa disse Møder udarbejdedes Udkast til en
fælles-nordisk Lov om Befordring med Luf.tfartøjer, baseret paa Warschau-Konventionens
Bestemmelser, samt Udkast til en Lov om Frihed for Arrest og Forbud med Hensyn til
Luftfartøjer, baseret paa Roma-Konventionens Bestemmelser; med Hensyn til Roma
Konventionen angaaende Luftfartøjernes Ansvar for Skade paa Personer og Ting uden for
Fartøjet mente de delegerede derimod ikke for Tiden at kunne anbefale en Ratifikation.

OVERSIGT
over

Bevillinger, der ifølge Statsregnskaberne er kommet til Udbetaling paa
Ministeriet for offentlige Arbejders Budget, til Fremme af Civilluftfarten.
1919/20:

Indkøb til Marinen af 4 Flyvemaskiner med fornødent Tilbehør af ReserveKr. Ø.
dele til Brug ved et 2-Maaneders Postflyvningsforsøg .............. .... 100.000,00
Driftsudgifter ved Af holdelsen af de paagældende Forsøgsflyvninger. . . .... 100.000,00
Opførelse af en Hangar til Brug for Maskinerne........................ 120.000,00
Tilskud til Det danske aeronautiske Selskab til Dækning af Udgifterne ved
Af holdelsen af den nordiske Flyvekonference i København i December 1918
2.000,00
1920/21:

Udgifter ved de militære Flyveinstitutioners Tilsyn med Civilluftfarten.....
Udgifter i Anledning af Civilluftfartens Benyttelse af Hærens Flyveplads og
II.3 5o,43
Marinens Flyvebaadsstation.........................................
Uddannelse ved Hærens Flyveskole af 10 Flyvere til Brug for Civilluftfarten
samt til Anskaffelse af 4 Breguetmaskiner til Brug ved Uddannelsen.... 23 5.II1,3 4
Oprettelse af et Kursus ved Hærens Flyveskole til ingeniørmæssig Specialuddannelse af Flyverne m. m........................................
10.23 8,67
Erhvervelse af Areal til Lufthavnen ved Kastrup........................
3 7-53 1,97
1921/22:

Udgifter ved de militære Flyveinstitutioners Tilsyn med Civilluftfarten ....
21.181,3 8
Udgifter i Anledning af Civilluftfartens Benyttelse af Hærens Flyveplads og
Marinens Flyvebaadsstation. . ... . ............................... ....
9.000,00
Tilskud til Det danske aeronautiske Selskab. ....................... ....
3.000,00
Oprettelse af et Kursus ved Hærens Flyveskole til ingeniørmæssig Special15-753,75
uddannelse af Flyverne m. m........................................
Istandsættelsesarbejder ved Hærens Flyveplads..........................
29.758,50
Vedligeholdelse og· Drift af Breguetmaskinerne til forberedende Arbejder vedrørende Terrainafmærkning samt Udarbejdelse af Luftfartskort..........
Forskellige forberedende Arbejder vedrørende Indretningen af Lufthavnen
ved Kastrup, herunder Udarbejdelse af Projekt.......................
65.000,00
Uddannelse ved Hærens Flyveskole af IO Flyvere samt til Anskaffelse af 4
Breguetmaskiner til. Brug ved Uddannelsen....................... .... 54.925,05
Erhvervelse af Areal til Lufthavnen ved Kastrup ....................... 2.3 65.551,95
1922/23:

Udgifter ved de militære Flyveinstitutioners Tilsyn med Civilluftfarten.....
Tilskud til Det danske aeronautiske Selskab............................
Drift og Vedligeholdelse af Breguetmaskinerne til Løsning af forskellige civile
Opgaver..........................................................
Oprettelse af et Kursus ved Hærens Flyveskole til ingeniørmæssig Specialuddannelse af Flyverne m. m........................................
Vedligeholdelse og Drift af Breguetmaskinerne til forberedende Arbejder vedrørende Terrainafmærkning samt Udarbejdelse af Luftfartskort..........
Erhvervelse af Areal til Anlæg af en Lufthavn paa Amager .............

23.079,49
3.000,00
60.000,00

3 57, 71
3 3.229,43

1923/24:

Udgifter ved de militære Flyveinstitutioners Tilsyn med Civilluftfarten .....
Tilskud til Det danske aeronautiske Selskab . .................. . ....... . .
Tilskud til Oprettelse og Drift af en Luftrute København-Hamborg i Sommerhalvaaret 19 23. . . ......................... ........................
Forskellige forberedende Arbejder , herunder Udarbejdelse af Projekt vedrørende Anlægget af den nye Lufthavn paa Amager ..................
Vedligeholdelse og Drift af Breguetmaskinerne til Brug ved Terrainfotografering fra Luften m. m.. . . .........................................
Erhvervelse af Areal til Anlæg af en Lufthavn paa Amager ..............

18.727,58
3.000,00
109.800,00
10.000,00
25.000,00
1o.100,00

1924/25:

Udgifter ved de militære Flyveinstitutioners Tilsyn med Civilluftfarten .....
Tilskud til Det danske aeronautiske Selskab ............................
Danmarks Deltagelse i Driften af en Luftrute København-Hamborg-Rotterdam og omvendt , og af en Luftrute København-Hamborg og omvendt .
Forskellige forberedende Arbejder , herunder Udarbejdelse af Projekt vedrørende Anlæg af den nye Lufthavn paa Amager ......................
Indretning af Lufthavnen ved Kastrup .................................
Erhvervelse af Areal til Anlæg af en Lufthavn paa Amager ..............
Ombygning m. m. af Krudtmagasinbygningen paa den nye Lufthavn til
Hotel og Restaurant ...............................................
Overtagelse af Driften af "Østergaard" m.m. under den nye Lufthavn ...

14.479 ,46
3.000,00
175.9 9 8,00
15.000,00
38.833,00
16.117,65
39.500,00
48.511,00

1925/26:

Driften af Lufthavnen , inkl. Forrentning af Kapitalen , og Afskrivning .....
9 1.425,04
Indretningen af Lufthavnen ved Kastrup ............................... 427.044,61
Ombygning m. m. af Krudtmagasinbygningen til Hotel og Restaurant ....
87.432,05
Overtagelse af Driften af "Østergaard" m.m............................
32.849 ,9 2
Forskellige supplerende Arbejder og Anskaffelser vedrørende Indretningen
af Havnen ........................................................
37.553,31
Anlæg af en direkte Adgangsvej fra Amager Landevej til Havnen .........
70.000,00
Bygning af en ny Harigar paa Havnen ................................ 150.000,00
Luftfartsvæsenet .....................................................
12.726,74
Danmarks Deltagelse i Driften af forskellige internationale Luftruter ...... 250.000,00
Udgivelse af "Efterretninger for Luftfarende" ...........................
353,04
Tilskud til Det danske aeronautiske Selskab ............................
3.000,00
Anskaffelse af Materiel til psykotekniske Prøver ved Uddannelse af Flyvere .
2.000,00
1926/27:

Driften af Lufthavnen , inkl. Forrentning af Kapitalen , og Afskrivning .... 163.29 5,73
Anlæg af en direkte Adgangsvej fra Amager Landevej til Havnen ......... I 19.000,00
Bygning af en ny Hangar ............................................
29.000,00
Istandsættelse af Krudttaarnsvej paa Strækningen fra "Alleen" til Havnens
Grænse ...........................................................
9.662,84
Dræning af Flyvepladsen som 1. Del af en 3-aarig Bevilling ...............
15.000,00
Betonplads foran Ekspeditionsbygningen ............................... .
9.000,00
Parkeringsplads ......................................................
2.500,00
Brandforanstaltninger .................................................
4.9 79 ,46
Anskaffelse af Inventar til Havnens Kontorer samt Etablering af Telefoner.
4.459 ,70

Tilvejebringelse af direkte Telefonledninger mellem Havnen og Telegrafvæsenet til Brug for Efterretningstjenesten ............................
Opsætning af Filebænke og Skruestikke i Havnens Hangarer .............
Indretning af 6 Værelser i Hotelbygningen ............................ .
Luftfartsvæsenet .................................................... .
Danmarks Deltagelse i Driften af internationale Luftruter ................
Udgivelse af "Efterretninger for Luftfarende" ...........................
Tilskud til Det danske aeronautiske Selskab ............................
Anskaffelse af Materiel til psykotekniske Prøver ved Uddannelse af Flyvere
som . Del af en 2-aarig Bevilling ..................................
Bistand ved de af det polske Luftfartselskab foretagne Prøveflyvninger imellem København og Puck (Danzig) ...................................
Honorar til Statens Repræsentant i Bestyrelsen for Det Danske Luftfartselskab
Danmarks Deltag�lse i Driften af internationale Luftruter, ekstraordinært ..

1

.648,58
637, 1 5

1 3. 2 64, 1
1

9

7.934,36

2 50.000,00

731, 2

9

3.000,00
2.000,00

2

2 90,66
1

.675,00

350.000,00

1927/28:

Driften af Lufthavnen, inkl. Forrentning af Kapitalen, og Afskrivning .....
Dræning af Flyvepladsen som 2. Del af en 3-aarig Bevilling ...............
Anskaffelse af en Modtagerstation· for Radiotelegrafi og Radiotelefoni .....
Indretning af en Skydelem med Glasrude i Godsekspeditionslokalet i Ekspeditionsbygningen .................................................
Mørkelandingsmateriel ................................................
Landingspil .........................................................
Anskaffelse af Inventar til Havnens Kontorer ...........................
Dræning af "Østergaard"s Marker.....................................
Luftfartsvæsenet .....................................................
Danmarks Deltagelse i Driften af internationale Luftruter ...............
Udgivelse af "Efterretninger for Luftfarende" ...........................
Tilskud til Det danske aeronautiske Selskab ............................
Honorar til Statens Repræsentant i Bestyrelsen for Det Danske Luftfartselskab
Danmarks Bidrag til den internationale Luftfartskommissions Udgifter .....
Danmarks Bidrag til den internationale Luftretskomites Udgifter .........
Tilvejebringelse af Nødlandingspladser................................. .

1

82.860,59
1

5.000,00
8.030,09
499, 2 4

18.500,00
1

.500,00
590,00

7.934,55
2

1.953, 1 3

350.000,00
750,00
2.000,00
2.200,00
3.240,00
73 1 ,65
I .000,00

1928/29:

Driften af Lufthavnen, inkl. Forrentning af Kapitalen, og Afskrivning .....
Dræning af Flyvepladsen som 3. Del af en 3-aarig Bevilling ..............
Gebyr til Taarnby Bygningskommission for Bygningsattest vedrørende Lufthavnens Bygninger .................................................
Køb og Istandsættelse af Landingsbroer ................................
Omordning af Ekspeditionsbygningens Lokaler til Brug for Toldvæsenet m. m.
samt Anskaffelse af Møbler .................................... ....
Anskaffelse af Filter til Vandforsyningsanlæg ............................
Forsatsvinduer m. m. til Ekspeditionsbygningen..........................
Dræning af "Østergaard"s Marker .....................................
Materiel til Belysning af Landingspil ..................................
Ny Vandbeholder paa en af de bortforpagtede Ejendomme ..............
Luftfartsvæsenet .....................................................
Danmarks Deltagelse i Driften af internationale Luftruter ................

191.053,16
15.000,00
410,50
1

0.000,00
1.006,00
6.517,50
4.554,00

25.04 1 ,41
350,00
1

.200,00

19.374,51
150.000,00

Udgivelse af "Efterretninger for Luftfarende"..........................
•
.
Tilskud til Det danske aeronautiske Selskab........................... .
Honorar til Statens Repræsentant i Bestyrelsen for Det Danske Luftfartselskab
Danmarks Bidrag til Den internationale Luftfartskommissions Udgifter.....
Danmarks Bidrag til den internationale Luftretskomites Udgifter..........
Anskaffelse af Materiel til psykotekniske Prøver til Uddannelse af Flyvere .
Tilvejebringelse af Nødlandingspladser ved Rødbyhavn og ved Præstø.....
Deltagelse i Den internationale Luftfartsudstilling i Berlin i Oktober 192 8.

4 63 ,87

2.000,00
2. 100,00

3.2 4 0,00
3 68,75
2.000,00
770,2 8
1.500,00

1929/30:

Driften af Lufthavnen, inkl. Forrentning af Kapitalen, og Afskrivning.....
Dræning af de bortforpagtede Arealer .................................
Genopførelse af Landingsbroen for Vandflyvemaskiner...................
Istandsættelse af Krudttaarnsvej ...................................... .
Anskaffelse af en Motortromle og Sneplov .............................
Luftfartsvæsenet .....................................................
Danmarks Deltagelse i Driften af internationale Luftruter................
Udgivelse af "Efterretninger for Luftfarende"...........................
Tilskud til Det kgl. danske aeronautiske Selskab.........................
Honorar til Statens Repræsentant i Bestyrelsen for Det Danske Luftfartselskab
Danmarks Bidrag til den internationale Luftfartskommission..............
Danmarks Deltagelse i Udgifterne til den internationale Luftretskomite ....
Nødlandingspladser ved Rødbyhavn og Præstø..........................
Forundersøgelser m. m. vedrørende Landingsanlæg for Flyvebaade ved
Kastrup Lufthavn .................................................

187.097,2 6
73-989,3 1
4.500,00
5.003 ,50
1 0.000,00
2 1.02 8,59
2 50.000,00
4 72,2 4
2.000,00
1.575,00
3.74 3 ,03
3 70,00
4 98,50
2.54 0,4 3

1930/31:

Driften af Lufthavnen, inkl. Forrentning af Kapital, og Afskrivning.......
Opførelse af Tjenesteboliger ved Lufthavnen ...........................
Tjærebetonbelægning foran Administrationsbygning og Hangarer..........
Istandsættelse af Kastrup Strandvej....................................
Tilvejebringelse af en Brønd i Kastrup Lufthavn........................
Luftfartsvæsenet ......................................................
Danmarks Deltagelse i Driften af internationale Luftruter................
Udgivelse af "Efterretninger for Luftfarende"...........................
Tilskud til Det kgl. danske aeronautiske Selskab.........................
Danmarks Bidrag til den internationale Luftfartskommission..............
Danmarks Bidrag til den internationale Luftretskomite...................
Nødlandingsplads ved Rødbyhavn m. m................................

2 54.766,2

7
14 4.185,99
3 3.2 2 7,83
7 1.2 60,04
6.2 50,00
2 2.657,62
2 50.000,00
72 9, 1 4
2.000,00
4.4 2 8,00
3 69,2 5
779,54

1931/32:

Driften af Lufthavnen, inkl. Forrentning af Kapitalen, og Afskrivning.....
Hovedistandsættelse m. m. i Administrationsbygningen og Hotellet.........
Udvidelse af Flyvepladsen som 1. Del af en 3-aarig Bevilling.............
Opførelse af en Stakkehjelm paa "Østergaard".........................
Belysning af Broanlæg og Startplads...................................
Luftfartsvæsenet......................................................
Danmarks Deltagelse i Driften af internationale Luftruter................
Udgivelse af "Efterretninger for Luftfarende"...........................
Danmarks Bidrag til den internationale Luftfartskommission..............

2 2 2. 1 3 0,13
4.999,oo
2 9.986,56
3.000,00
2.700,00
19.2 50,57
250.000,00
74 8,4 5
5.02 0, 1 0

Danmarks Bidrag til den internationale Luftretskomite ..................
Nødlandingspladser...................................................
Til Anskaffelse af en Motorbaad til Sikringstjene.sten ved Flyveruten over
Femern Bæltet .....................................................
Til Anlæg af Luftfyr og Nødlandingspladser ...................... ......
Drift af en Motorbaad til Sikringstjenesten ved Flyveruten over Femern
Bæltet ............................................................
Til Drift af Luftfyr og Nødlandingspladser .· ........................... .
1932/33:

Driften af Lufthavnen , inkl. Forrentning af Kapital , og Afskrivning ......
Udvidelse af Flyvepladsen som 2. Rate af en 3-aarig Bevilling ............
Luftfartsvæsenet ......................................................
Danmarks Deltagelse i Driften af internationale Luftruter ...............
Udgivelse af "Efterretninger for Luftfarende" ...........................
Danmarks Bidrag til den internationale Luftfartskommission ..............
Danmarks Bidrag til den internationale Luftretskomite ...................
Drift af Luftfyr og Landingspladser ....................................
Drift af en Motorbaad til Sikringstjenesten ved Flyveruten over Femern Bælt
1933/34:

Driften af Lufthavnen , inkl . Forrentning af Kapital , og Afskrivning .......
Udvidelse af Flyvepladsen som 3. Rate af en 3-aarig Bevilling ............
Forskellige Foranstaltninger i Forbindelse med Udvidelse af Fl yvepladsen ..
Indlægning af Centralvarme i Hotelbygningens øverste Etage .............
Flytning og Udvidelse af Køkkenskuret ved Hotelbygningen ..............
Luftfartsvæsenet......................................................
Danmarks Deltagelse i Driften af internationale Luftruter ................
Udgivelse af "Efterretninger for Luftfarende" ...........................
Danmarks Bidrag til den internationale Luftfartskommission ..............
Danmarks Bidrag til den internationale Luftretskomite ..................
Drift af Luftfyr og Hjælpelandingspladser...............................
Drift af en Motorbaad til Sikringstjenesten ved Flyveruten over Femern Bæltet
Anlæg af 4 Luftfyr...................................................
1934/35:

515,00
449,35
2 3.62 8,54
78.871,52
1.674,57
I0.2 77,67
194.978,01
33.958,2 8
18.82 5,97
2 50.000,00
72 4,66
12.614,00
566,2 5
2 4.92 5, 17
1.899,01
191. 157,61
30.52 4,12
9.667,00
2.099,40
I .000,00
19-415,7°
2 50.000,00
853,80
I1.065, 79
676,2 5
18.72 8,2 4
1.800,83
46.000,00

Drift af Lufthavnen , inkl. Forrentning af Kapital, og Afskrivning ......... 191.199,46
Anskaffelse af Vindretningsviser .......................................
7.300,45
Forarbejder og Projektering af elektrisk Landingsbelysning ...............
2.356,97
Etablering af 2 elektriske Kabler ......................................
10.479,33
Luftfartsvæsenet......................................................
18.381,56
Danmarks Deltagelse i Driften af internationale Luftruter ................ 2 50.000,00
1.012 ,88
Udgivelse af "Efterretninger for Luftfarende" ...........................
Danmarks Bidrag til den internationale Luftfartskommission ..............
12.656,06
Danmarks Bidrag til den internationale Luftretskomite ...................
758,75
2 4.162 ,48
Drift af Luftfyr og Hjælpelandingspladser...............................
Drift af en Motorbaad til Sikringstjenesten ved Flyveruten over Femern
Bæltet ............................................................
Som 1. Del af en 2 -aarig Bevilling paa 67.000 Kr. til Køb og Indretning af
en Hjælpelandingsplads ved Rødbyhavn ..............................
34.498,88
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XII
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER I
LUFTTRAFIKENS TJENESTE
M. P. Eskildsen

I sin første Barndomsperiode - omkring de ro første Aar efter Verdens

krigens Ophør - havde Trafikflyvningen ikke mange Hjælpemidler til sin
Raadighed, hverken i selve Luftfartøjerne eller paa Jorden, til Opretholdelse
af en sikker Navigering.
Det nye Samfærdselsmiddel anvendtes kun om Dagen og fortrinsvis paa
den gunstigste Tid af Aaret, naar Flyveren havde de bedste Muligheder for
altid at kunne se Jorden.
Flyvning i Mørke foretoges ikke paa Ruter herhjemme, og ofte hindrede
usigtbart Vejr en regelmæssig Gennemførelse af Driften.
De væsentligste Hjælpemidler, Flyverne havde til deres Disposition, var
Kort og Kompas, og selv om der blev gjort hæderlige Anstrengelser for at
gøre disse Navigationsmidler hensigtsmæssige til Brug i Luftfartøjer, var de
dog utilstrækkelige i Tilfælde, hvor Jorden og Holdepunkter paa denne
skjultes af Mørke, Jaage, Regntykning eller lavtliggende Skyer.
Det var da heller ikke underligt, at man i Dagspressen ofte saa Bemærk
ninger om, at Rutemaskiner var nødlandet paa Grund af usigtbart Vejr
snart i Nordtyskland snart i Sydsjælland eller paa Lolland, eller der gaves
Meddelelse om, at Lufttrafiken den og den Dag laa helt stille paa Grund
af Taage.
Medens de første Trafikluftfartøjer, der mere eller mindre var omdannede
Militærmaskiner fra Krigstiden, efterhaanden maatte vige Pladsen for virke
lige Trafikluftfartøjer specielt konstrueret og egnet til Transport af Passagerer
og Gods, og medens Driftsikkerheden stadig øgedes ved Forbedring af
Materiellet og ved Anvendelse af flere Motorer i samme Luftfartøj, begyndte
ogsaa Kravene at vokse stærkt til Foranstaltninger, der kunde sikre den
størst mulige Driftsregelmæssighed uanset Vejr, Vind og Mørke. Kun ved
Tilfredsstillelse af saadanne Krav vilde man være i Stand til at drage virkelig
Dansk Flyvnings Historie. 2 r

32r

Fordel af Flyvemaskinens store Hastighed og for Alvor tage Konkurrencen
op med de øvrige Samfærdselsmidler med Hensyn til Befordring af Per
soner og Post.
Det var derfor naturligt, at man ogsaa herhjemme baade fra Luftfart
selskabets og fra Statens Side satte store Kræfter ind paa en Sikring af Luft
trafiken saavel i usigtbart Vejr som i Mørke.
Det, der særligt blev lagt Vægt paa, var Anvendelse og Udvikling af Radio
tjeneste og Vejrmeldingstjeneste, Installation af Blindflyvningsinstrumenter
i Luftfartøjerne og Uddannelse af Trafikflyverne i Blindflyvning. Samtidigt
hermed blev der anlagt hensigtsmæssige Hjælpelandingspladser paa Ruten
til det sydlige Udland, anskaffet en Redningsbaad til Sikring af Strækningen
Rødby-Havn-Femern og paabegyndt en Belysning af Lufthavnen ved
Kastrup og Luftruten sydover..
Selv om man med disse for faa Aar siden paabegyndte Sikkerhedsforanstalt
ninger sikkert langt fra har naaet det endelige Maal, saa kan det dog siges,
at de allerede har bevirket, at Lufttrafiken paa København kan foregaa med
stor Regelmæssighed saavel Vinter som Sommer, og at Natpostflyvningen
har kunnet finde Sted Nat efter Nat i de sidste 4 Aars Somre og Efteraar.
Der kan formentlig ikke være Tvivl om, at Udviklingen inden længe vil
medføre regelmæssig Person- og Posttrafik saavel Nat som Dag Aaret rundt.
Medens Radiotjeneste og Vejrmeldingstjeneste er omtalt i særlige Afsnit,
skal herefter gives en Fremstilling af øvrige Sikringsforanstaltninger, væsen
ligt Belysningsanordninger, som af Staten er tilvejebragt paa Lufthavnen
ved Kastrup og paa Luftruten til det sydlige Udland.
I Overensstemmelse med internationale Vedtægter og Aftaler kan Belysningsanlæg til Hjælp for Lufttrafiken deles i:
Belysning paa Lufthavne,
Belysning paa Luftruter (Luftfyr) og
Belysning paa Hjælpelandingspladser.
Til Belysning paa Lufthavne er i Almindelighed følgende Lysmidler
anerkendt:
a) Kendingsfyr (Tilstyringsfyr), der afgiver et for vedkommende Lufthavn
karakteristisk Lys.
b) Begrænsningsbelysning i Periferien af Landingsomraadet (orangefarvede
Lamper).
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c) Hindringsbelysning paa Huse, Hangarer og lignende Anlæg og opstaaende
Dele paa og i umiddelbar Nærhed af Lufthavnen (røde Lamper).
d) Vindretningsbelysning, der angiver Vindens Retning og dermed Lan
dings- og Startretning.
e) Landingsbelysning til Oplysning af Landingsomraadets Overflade til
Hjælp for Flyverne under Landing.
f ) Skyhøjdemaaler til Maaling og Angivelse af Afstanden fra Jorden til
Underkant af Skydækket.
g) Midler til Afgivelse af Varselssignaler (grønt og rødt Lys).
Til Belysning af Luftruter er i Almindelighed følgende Lysmidler aner
kendt:
Meget kraftige Luftfyr, som har en særlig luftfartsmæssig Karakter, der
gør det let at skelne dem fra andre Lys paa Jorden, og som saa vidt muligt
er anbragt i en lige Linie fra Lufthavn til Lufthavn.
Til Belysning af Hjælpelandingspladser er i Almindelighed følgende Lysmidler anerkendt:
a) Et Kendingsfyr (Tilstyringsfyr).
b) • En Begrænsningsbelysning (orangefarvede Lamper).
c) En Vindretningsviser.
d) Eventuelt Hindringsbelysning.
Den første elektriske Belysning, der anvendtes paa Kastrup Lufthavn, var
en go cm ældre Skibsprojektør med Buelampe anskaffet fra Søminevæsenet.
Den blev efter Administrationsbygningens Færdiggørelse i r925 anbragt paa
dennes Tagtaarn. Dens forholdsvis snævre Lysstraale benyttedes til Angivelse
af Vindretningen for Luftfartøjer, der landede ved og efter Mørkets Frem
brud, og til Aflysning af Vandomraadet for Sømaskiner, der landede uden
for Broanlægget. Da Taarnet paa Administrationsbygningen i r 934 blev
overbygget for at benyttes til Radiopejlstation, blev Projektøren, der paa
dette Tidspunkt havde udtjent, f jernet.
I Sommeren 1928 blev Lufthavnen forsynet med sin første elektriske Be
grænsningsbelysning. Denne, der blev opsat af Firmaet Hassel og Teudt,
bestod af r7 Stkr. roo Watt Lamper i røde, vandtætte Glasarmaturer og
opsat paa ca. r m høje Rørfødder. Lamperne, der var af det tyske Firma
Pintsch's Konstruktion, blev fordelt i .Periferien af det daværende Landings
omraade af Størrelse ca. 700 X 800 m.
Samtidigt blev der anbragt røde, elektriske Hindringslamper paa Tagene
2I*

af Administrationsbygningen, af Hangarer og af Restaurationen samt paa
Skorstenen ved Rohrbachs Hangar. Alle Lys kunde tændes og slukkes fra
Administrationsbygningen.
I Finansaaret 1931/32 blev der væsentligt til Brug for Natpostflyvningen
fra Stockholm til København, der den Gang udførtes med Søflyvemaskine,
og som var et Led i den begyndende Natpostflyvning Syd over til Hannover,
bygget og opankret en Lysbaad paa Vandomraadet Øst for Lufthavnen.
Baaden, der blev bygget paa Orlogsværftet og i Hovedsagen indrettet
efter samme Princip som den Lyspram, der siden 1917 har været anvendt
ved Luftmarinestationen "Køben
havn", skulde tjene som Tilsty
ringspunkt for Luftfartøjer og som
Hjælpemiddel under disses Lan
ding paa Vandet. Som vist paa
Billedet findes paa Baaden to
med elektriske Lamper forsynede
Ringe, den ene staaende lodret i
Baadens Diametralplan, den an
den liggende vandret ca. 4 m over
Vandets Overflade.
Lysbaad i Kastrup Lufthavn.
Den lodrette Lysring angiver
Vindens Retning, medens den vandrette Lysring oplyser Vandoverfladen
og angiver Højden over denne.
Det er saaledes Meningen, at Luftfartøjet skal lande i Nærheden af Baaden
og i Retning parallelt med den lodrette Lysring.
Det elektriske Lys til Lamperne i Lysringene fremstilles af et lille Motor
Dynamo-Aggregat i Baaden. Denne er agter forsynet med en Vindpose.
Lysbaaden gjorde god Fyldest, saalænge Natpostflyvningen fra Sverrig fore
toges med Søflyvemaskine.
Samtidig med Anskaffelsen af ovennævnte Lysbaad blev der paa Luft
havnen installeret en moderne Skyhøjdemaaler af Pintsch Fabrikat. Det er
let forstaaeligt, at Opgivelsen af Skyhøjden til Flyveren er en meget vigtig
Faktor i Vejrmeldingstjenesten og da navnlig om Natten.
Skyhøjdemaaleren bestaar af en elektrisk Projektør og en Vinkelmaaler.
Lysstraalen fra Projektøren, der er anbragt 200 m fra det Sted i Havne
bygningen, hvor Vinkelmaaleren er opstillet, rettes lodret mod Skyerne, og
med Vinkelmaaleren sigtes paa den lysende Skæringsring mellem Lyskeglen
og Skyen. Vinkelmaalerens Højdevinkel aflæses, og i en til Apparatet hørende

Tabel findes den til Vinklen svarende Skyhøjde. Som det ses, findes Sky
højden let og hurtigt og kan ved Hjælp af Radio til enhver Tid opgives til
et sig nærmende Luftfartøj, der muligt har til Hensigt at lande.
Efter Lufthavnens Udvidelse til ca. det dobbelte Areal, der fandt Sted
i Aarene fra 1930 til 1933, omlagdes og fornyedes Begrænsningsbelysningen
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Statens Lufthavn ved Kastrup. 1 : 5000. Natlandingsbelysning.

i 1933, saaledes at den kom til at indramme et Landingsomraade paa ca.
r. 100 x r. 100 m i Firkant. Der opsattes ialt 26 orange-røde Lamper af
samme Type som de Lamper, der installeredes i 1928 og anbragt som vist
paa Tegningen. Ledningsnettets Betjeningstavle med Sikringer, Af brydere
og Maalere blev opsat i Havnens Administrationsbygning. Det samlede
Anlæg blev udført af Firmaet Hassel og Teudt og har til Dato virket godt
efter sin Hensigt.
Til Angivelse af Vindretning og Landingsretning for Luftfartøjer i Mørke
installeredes paa Lufthavnearealets Vestside i Sommeren 1934 en elektrisk
belyst Vindretningsviser.

Denne Viser har Form som et T, hvis Stamme og Overligger hver er
5,5 m lange. T'ets Overside bliver fuldt oplyst af blaa Neonrør, og det skelnes
saaledes let fra andre Lysgivere paa Lufthavnen.
Viseren, der er hævet ca. 2 m over Jorden, drejer sig let paa Kuglelejer
i en slank Fundamentsøjle, og den er vel af balanceret og afdæmpet saaledes,
at den angiver Vindretningen med stor Nøjagtighed uden at slaa for store
Slag til Siden under Paavirkning af Kastevinde.
I Vindstille kan Viseren fastsættes i en bestemt Stilling som ønsket af
Havneledelsen.
Er Viseren saaledes fastg jort for Landing i en bestemt Retning, angives
dette for Flyverne ved at aabne en stor, vandret liggende Mærkeplade ved
Siden af Viseren. Denne Mærkeplades Overside er rød med en gul Firkant
1 Midten.
Selve Viseren betjenes gennem Fjernstyringsledninger fra Havnekontoret.
!øvrigt angives Vindretningen dog bedst om Dagen af en meget stor
Vindpose paa en ca. 5 m høj Mast anbragt paa Havnens Sydside. Denne
Vindviser, der er forsynet med elektrisk Lampe ved Posens Omdrejnings
aksel, stammer fra I928, da den blev opsat paa Havnens Østside.
Selve Landingsbelysningen paa Lufthavnen, det vil sige den Belysning,
der angiver Landingsarealets Overflade for Flyveren, har indtil I 935 været
forholdsvis primitiv, men dog saa hensigtsmæssig og brugbar, at den har
g jort Fyldest under de Mørkelandinger, der har fundet Sted paa Luft
havnen siden dennes Oprettelse uden at have foranlediget Uheld.
Deri bestod i et Antal hvide Flagermuslamper eller Benzinlamper sæd
vanligt 9 til IO. Stkr., der blev opstillet paa Landingsarealet i Form som
et T med Stammen i Vindretningen og Tværstregen mod Vinden.
Under Landing sætter Luftfartøjet normalt Hjulene mod Jorden ved
Underkanten af Stammen paa dennes ene Side og foretager Afløbet henimod
Tværstregen.
Man vil let forstaa, at det tager en Del Tid at klargøre og opstille disse
Lamper, og at det er forholdsvis besværligt at flytte Lamperækkerne, dersom
Vinden i Løbet af Aftenen eller Natten skifter Retning.
Efter at de danske Luftfartsmyndigheder i Forbindelse med Det Danske
Luftfartselskab gennem længere Tid havde studeret de Natlandingsbelys
ninger, der i de sidste Aar er opstillet i forskellige af Udlandets større Luft
havne, gav Bevillingsmyndighederne deres Tilslutning til Anskaffelse af et
moderne Anlæg af lignende Art til Installation paa Lufthavnen i Finans
aaret 1935/36.

Dette Anlæg, der er leveret af Firmaet Siemens Elektricitets Aktieselskab
og i alt væsentligt er fremstillet her i Landet, blev opført i Efteraaret 1935.
Det bestaar af 5 Stkr. g kW. Spejlprqjektører, opsat paa murede Projektør
huse, arrangeret paa Lufthavnen i Landingsarealets Periferi som vist i
Tegningen. Disse Projektører er anbragt i Radier til en Cirkels Centrum
midt paa Landingsarealet, saaledes at Radierne danner ca. 72 ° med hin
anden.
Fra et Transformatoranlæg tilhørende Københavns Belysningsvæsen og
over et Fordelingsanlæg føres Elektricitetsforsyningen gennem Jordkabler i Lufthavnens Periferi til de forskellige Projektører.
Den elektriske Spænding i Kablerne er
500 Volt, og denne Spænding nedsættes i
Transformatorer i Projektørhusene til en
Lampespænding paa 55 Volt. Tænding og
Slukning af de enkelte Projektører fore
tages fra en Manøvretavle, der er opsat
i Havnekontoret, og hvis Ledninger er i
Forbindelse med Fordelingsanlæget.
Paa Forsiden af Manøvretavlen angives
Lufthavnen med dens forskellige Lys. Des
uden findes i Midten af Tavlen en lille
Vindretningsviser, der under Paavirkning
Landingsprojektør i Københavns
Lufthavn.
af en Vindfløj, anbragt paa Lufthavnen,
viser Vindretningen- og saaledes angiver,
hvilke Projektører der skal tændes til Hjælp for landende Luftfartøjer.
Hver Projektør har to Lamper a 4.500 Watt og afgiver ialt maksimalt
ca. 2 Millioner Hefner Lys.
Lyset fra Projektøren, hvis Brændpunkt er hævet ca. 4 m over Jorden,
kastes skraat nedad og i en Vifteform paa ca. 80 ° ud over Landingsarealet
paa Marken.
Paa den Maade oplyses et Felt, der paa det bredeste Sted er ca. 750 m,
og som er ca. 800 m langt med en kraftig Markbelysning, der normalt ikke
er under 3 Lux paa de svagest belyste Steder og ikke over ca. 12 Lux paa
de stærkest belyste Steder.
Naar et Luftfartøj skal lande, tændes den Projektør, hvis Lysvifte nærmest
peger mod Vindretningen. Luftfartøjet foretager da Landingen i Retning
med Lyset ud fra Projektøren mod Lufthavnens Midte og mod Vinden.
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Hver af Projektørerne er paa Toppen forsynet med en rød Hindrings
lampe.
For at Projektøranlægene let kan ses om Dagen, er de malet med iøjne
faldende Farver.
Til Signalering med Luftfartøjer fra Lufthavnen benyttes i Almindelighed
smaa Haandprojektører. For Landingstilladelse anvendes grønt Lys. Signaler,
der ikke tillader Landing, afgives med rødt Lys.
Undertiden anvendes til Signalering en Lyskuglepistol med forskelligt
farvede Lyskugler.
Under de første Natflyvningsforsøg, der blev foretaget fra Udlandet til
Danmark, fandtes ikke mange Hjælpemidler for Navigeringen. Saaledes
havde man under de Mørkeflyvninger, Deutscher Aerolloyd udførte i Sep
tember og Oktober Maaned 1924, og under de tilsvarende Prøver, der fore
toges af Junkers Luftverkehr i Oktober-November Maaned 1925, og som
alle foregik med Søflyvemaskiner henholdsvis mellem Stettin og København
og mellem Warnemtinde og København, væsentligt kun Skibsfartens Kystfyr
til Hjælp.
Det samme var Tilfældet ved de Mørkeflyvninger, der foretoges af Mari
nens Flyvevæsen i Marts, April og Maj Maaned 1930 mellem København
og Warnemtinde, selv om Radiohjælpen under disse sidste Forsøg var noget
bedre end under de førstnævnte. Under alle de omtalte Mørkeflyvninger
benyttedes til Hjælp for Anløbning og Landing ved Luftmarinestationen
,,København" Flyvevæsenets Lyspram og et mindre Aga Blinkfyr.
Med den i 1930 begyndende skandinaviske Natposttrafik sydover voksede
naturligt Kravene til en hensigtsmæssig Rutebelysning. De danske Luft
fartsmyndigheder, der var klar over, at et saadant Krav vilde opstaa, havde
allerede studeret Luftrutebelysning i andre Lande og fremsatte i 1930 et
Forslag til en Belysning af Ruten København-Rødby Havn. Paa Grundlag
af dette Projekt bevilgedes og opførtes i Foraaret og Sommeren 1931 de
5 første af 8 Luftfyr paa nævnte Rute samt en Skyhøjdemaaler ved Rødby
Havn.
Denne Fyrlmie København-Rødby Havn danner en naturlig Forlængelse
af Flyveruten Femern-Hannover, paa hvilken Rute Tyskland samtidigt
anlagde en Række Luftfyr.
I Sommeren 1933 opførtes de resterende 3 Luftfyr paa Strækningen Køben
havn-Rødby Havn.
Der er saaledes paa Ruten fra København til Rødby Havn - en Stræk-

ning, der i lige Luftlinie er ca. r 36 km, - anlagt 8 Luftfyr, som angivet
paa Tegning over Luftfyr og Hjælpelandingspladser.
Disse 8 Luftfyr er under Hensyntagen til en passende indbyrdes Afstand,
til Terrainforholdene og til en hensigtsmæssig Elektricitetsforsyning fra de
forhaandenværende Transformatoranlæg, anlagt paa følgende Steder: Ved
Kongelundsbatteriet paa Amagers Sydside, ved Karlstrup i Bunden af Køge
Bugt, ved Strøby Ladeplads, ved Bunderød, ved Sjolte, ved Studby, paa
Vigsnæs og ved Rødby Havn. Fyret ved Karlstrup, der ligger uden for
den rette Linie, blev anbragt her
til Benyttelse for Luftfartøjer med
kun een Motor og for i det hele
taget at stille alle Luftfartøjer frit
med Hensyn til Overflyvning af
Køge Bugt.
Fyrene er Drejelinsefyr med to
Linsesystemer. Lanternen og til
hørende elektriske Apparater er
anskaffet fra FirmaetJulius Pintsch,
Berlin, og anbragt paa ca. 20 m
høje Gittertaarne bygget og opsat
af Firmaet "Vølund", København.
Til Lysgiveren i hver Lanterne
.s 1• ,,.,,,ib.-.- J93��
�w"�hører en automatisk Lampeudveks
ling med 2 hængende Rørglødelam Luftfyr og Hjælpelandingspladser paa Luftruten
per, r500 W_att/55 Volt. Dersom en
København-Rødbyhavn.
Lampe brænder i Stykker, træder
Reservelampen straks automatisk i Funktion. Lamperne er anbragt mel
lem de to Linsesystemer og udsender Lyset, der er paa ca. r ,6 Millioner
Hefner Lys, i et snævert Felt, der danner en Vinkel opad fra Horizontalen
paa ca. 4 °.
Fyrene tændes og slukkes automatisk paa de ønskede Tider af et dertil
indstillet Ur, der kan gaa uden Optrækning i 24 Døgn. Alle Fyrene passes
og vedligeholdes af en Fyrpasser, der med Mellemrum gaar hele Fyrrækken
igennem.
.-

Af de Rapporter om Natpostflyvningen, der hvert Aar indsendes til Mini
steriet af Luftfartselskabet, fremgaar, at Luftfyrene er en værdifuld Hjælp
for Flyverne;

I Trafikflyvningens første Tid benyttedes til Nødlandingspladser under
daarlige Vejrforhold enkelte i Nærheden af Ruten liggende Marker, i Almin
delighed Brakmarker, som man af Ejeren fik Lov at benytte under givne
Forhold mod et ringe Gebyr. Efterhaanden blev det imidlertid umuligt at
tilvejebringe saadanne tilstrækkelig store og brugelige interimistiske Marker,
og samtidigt voksede Kravene til permanente Hjælpelandingspladser med
gode Landingsmuligheder.
I 1931 blev der derfor lejet to til Hjælpelandingspladser hensigtsmæssige
Marker, den ene ved Gaarden "Strandholm"
lige Øst for Rødby Havn og tæt inden for
Kystlinien og den anden ved Fedgaarden
midt paa Fedet i Præstø Bugt.
Den første Plads, der er ca. 700 X 800 m
eller ca. 55 ha er senere i 1934 indkøbt af
Staten. Pladsen ved Fedgaarden, der er ca.
500 X 500 m og som er lejet af Staten fore
løbigt til 1941, blev i 1931 oppløjet, jævnet
og besaaet med Græs. Paa begge Pladser findes
Vagthuse med Telefon, Vindposer og Petro
leumslanterner, hvilke sidste under Natpost
flyvningen udsættes paa Marken som Lan
dings T. Under Natflyvning er der altid en
Vagtmand paa hver af Pladserne. Medens
Lufrfyr.
Pladsen paa Fedet meget sjældent har været
besøgt, har Rutrmaskiner flere Gange maattet lande paa Hjælpepladsen
ved Rødby Havn i Tilfælde, hvor Taage har lukket Lufthavnene ved Køben
havn og Hamburg. Selv om disse Hjælpelandingspladser ikke benyttes ofte,
er der ingen Tvivl om, at det er en stor Betryggelse for Trafikflyverne at
vide, at de her kan søge Nødlanding, dersom daarligt Vejr eller andre
Forhold kræver det. Navnlig er Rødby Havn med sit Luftfyr, sin Vejr
meldingspost og Efterretningspost blevet et forholdsvis vigtigt Punkt paa
den sydgaaende Luftrute. Til Hjælpelandingspladsen ved Rødby Havn er
der for ganske nylig projekteret en elektrisk Begrænsningsbelysning og en
neonbelyst Vindretningsviser. Disse Anlæg vil formentlig blive færdig
installeret i Løbet af Sommeren og Efteraaret 1936. I Rødby Havn ligger
desuden den tidligere omtalte Motorredningsbaad.
Denne Baad blev bygget i 1931, endnu mens Hovedparten af de Trafik
luftfartøjer, der passerede Femern Bælt, var Eenmotor-Maskiner, og dens

Anskaffelse skyldes ikke mindst Pressens Krav om Sikringsforanstaltninger
i Tilfælde af en Nødlanding i Femern Bælt.
Heldigvis har der endnu i de 5 Aar, der er gaaet siden da, ikke været
Brug for Baaden, som altid ligger klar til hurtig Udrykning. Baaden er et
5 Tons, solidt, overbygget, sødygtigt Fartøj, der har en Motor paa roo HK.
og kan gaa en Fart paa ca. ro,5 Knob. Den er bygget af Københavns Yacht
og Motorbaads Værft A/S. Eftersom Trafikluftfartøjerne forsynes med flere
Motorer, forringes Betydningen af denne Redningsbaad.
Af ovenstaaende Beskrivelse fremgaar, at de allerfleste Sikringsforanstalt
ninger er foretaget i Løbet af de sidste 5 til 6 Aar, og at Staten paa bedste
Maade og under Hensyntagen til de økonomiske Forhold søger at skabe
gode Sikringsmidler for den civile Lufttrafik ved at følge med i den Udvik
ling, der paa dette Omraade foregaar i de førende Lande, hvor i Alminde
lighed Eksperimenterne foretages.

XIII
METEOROLOGIEN I
LUFTTRAFIKENS TJENESTE
C. E. Lykke

I Flyvningens allerførste Dage spillede Vejret og især Vindhastigheden

en betydelig større Rolle, end det nu er Tilfældet; blot en Vindstyrke paa
2-3 m pr. Sekund var nok til at umuliggøre al Flyvning. Paa den Tid
maaltes Vindstyrken paa en ret primitiv Maade - man kastede nogle smaa
Stykker Papir op i Luften; fløj de for langt væk, var der for megen Vind
til at flyve.
I Ruteflyvningens første Tid bestod den Vejrtjeneste, der ydedes Flyverne,
i en Telefonopringning kort før Starten til Flyvemaskinens Bestemmelses
sted, og var Vejret godt der samt paa Afgangsstedet, saa startede Maskinen.
Efterhaanden som Flyvemaskinerne forbedredes, og Ruteflyvningen
strakte sig over et længere Tidsrum, indførte de forskellige Luftfartselskaber
deres egen Vejrtjeneste, der bestod i Telefonopringninger med Forespørgsel
om Vejret til forskellige Steder, beliggende i Nærheden af Luftruterne; saa
ledes forhørte �an sig for Hamburg-Rutens Vedkommende om Vejret i
Køge, Fakse Ladeplads, Stavnstrup (beliggende paa Bakkedraget Øst for
Næstved), Vordingborg og Rødby Havn og fik Oplysninger om Vejrfor
holdene paa den tyske Del af Ruten ved Telefonopringning til Hamburg.
Foruden til disse telefoniske Forespørgsler om Vejret støttede man sig
ogsaa til den officielle Vejrtjenestes Vejrmeldinger, men da dennes Obser
vationsposter ikke gav Oplysninger om det, der særlig var af Interesse for
Flyvningen, nemlig: Sigtbarthed, Skyarter, Skyhøjde og Skymængde, ind
førtes paa Initiativ fra tysk Side den saakaldte "Flyverkode", efter hvilken
Flyvevejrtjenestens Observationsposter skulde observere. Denne Kode fo;
Vejrmeldinger blev ved den internationale Meteorolog-Kongres i København
i r929 udvidet og anvendes under Navnet "Københavner-Koden" saavel
ved de offentlige Vejrtjenester som ved Flyvevejrtjenesterne over hele Verden.
Ved Flyvesæsonens Aabning i April Maaned r925 oprettedes der faste
332

Observationsposter i Stavnstrup og Rødby Havn; disse Observationsposter
indsendte deres Meldinger til Luftfartselskabet i Lufthavnen.
Først med Flyvesæsonens Aabning den 19. April 1926 oprettedes en Flyve
vejrtjeneste i Lufthavnen i Kastrup. Flyvevejrtjenesten blev i det første
Aarstid drevet af Meteorologisk Institut. Personalet bestod af en Radio
telegrafist, der havde fast Tjeneste i Lufthavnen, samt en Afdelingsmeteorolog
fra Meteorologisk Institut, der var til Tjeneste i Lufthavnen i et Par Timer
om Formiddagen, medens der udarbejdedes et Vejrkort og foretoges Højde
vindsmaalinger. Det var Radiotelegrafistens Opgave at indhente Vejrmel-

Cumulus-Skyer.

dingerne dels pr. Radio og dels pr. Telefon, at nedskrive disse i klart Sprog
til Brug for Flyverne, at foretage Højdevindsmaalinger, for dermed at kunne
angive den bedst egnede Flyvehøjde for Flyverne, samt at foretage de for
nødne Observationer og videresende dem til de fremmede Lufthavne til
Brug for Starterne mod København.
I Vintertiden i de første Aar, hvor der ingen Flyvning fandt Sted, uddan
nedes Radiotelegrafisten paa Meteorologisk Institut og foretog flere Studie
rejser til de udenlandske Flyvevejrtjenester og overtog saa hele Arbejdet paa
Flyvevejrtjenesten i Kastrup Lufthavn.
Efterhaanden som Flyvningen udvikledes, og Kravene til Vejrtjenesten
steg, var det nødvendigt at forøge Personalet, og man valgte da at antage
Radiotelegrafister og at uddanne disse dels ved praktisk Arbejde paa Flyve
vejrtjenesten i Kastrup og dels ved teoretisk Uddannelse paa Meteorologisk
Institut samt ved Studierejser til Udlandet.
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Foruden de to tidligere nævnte Observationsposter i Stavnstrup og Rødby
Havn, der begge oprettedes i I 925, er der yderligere oprettet Observations
poster paa Møens Fyr og paa Omø Fyr.
Flyvevejrtjenestens Opgave er at give Førerne af Luftfartøjerne nøjagtige
Oplysninger om den foreliggende Vejrsituation, Oplysninger om Vejret paa
Ruterne (herunder: Vejrliget, Sigtbarhed, Skyhøjde og Skymængde, Vindret
ning og Vindstyrke ved Jorden og Vindforholdene i Højden), samt en Forud
sigelse angaaende Vejrsituationens Udvikling i den Tid, Flyvningen varer.
For at løse denne Opgave tilfredsstillende kræves der et meget stort Net

Cumulus-Nimbus-Skyer.

af Observationsposter, der paa fastsatte Tider indsender Vejrmeldinger til
den Flyvevejrtjeneste, de er underlagte.
Disse Observationsposter deles i tre Kategorier:
I) Hoved-Observationsposter, der er forsynet med Instrumenter og udfører
Observationer efter den saakaldte "store Kode", d. v. s. Observationer
vedrørende: Vejrlig, Sigtbarhed, Skyarter, Skyhøjde, Skymængde, Vind
retning og Hastighed, Lufttryk, Luftens Temperatur og Fugtighedsgrad,
Lufttrykændringens Størrelse og Karakter.
2) Hjælpe-Observationsposter, der udfører Observationer efter den "lille Ko
de" eller "Flyverkoden", d. v. s. Observationer vedrørende: Skyarter, Vejr
lig, Sigtbarhed, Skyhøjde og Skymængde samt Vindretning og Hastighed.
3) Fare-Observationsposter, der kun indsender Vejrmeldinger i Tilfælde af
daarligt Vejr f. Eks. Tordenbyger, daarlig Sigtbarhed, lav Skyhøjde og
kraftige Vindstød.
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Alle Observationer udføres efter fastsatte Retningslinier, der er godkendte
af den internat10nale Luftfartskommission.
Hovedobservationsposterne indsender i Flyv esæsonen Vejrmeldinger til
følgende Tider: Kl. 2.00, 5.00, 8.00, 11.00, 17.00, 19.00 og 23.00.
Vejrmeldinger fra Hjælpeobservationsposterne indsendes paa Tidspunkter,
der er afpasset efter Lufttrafikens Fartplaner, da disse Vejrmeldinger hoved
sagelig anvendes til den saakaldte Strækningsvejrmelding, der overrækkes
Luftfartøjets Fører kort før Starten.
Vejrmeldinger fra Hoved- og Hjælpeobservationsposterne samles i den

Alto-Cumulus-Skyer.

paagældende Flyve\;ejrtjeneste og udsendes til bestemte Tider pr. Radio
efter den europæiske Regionalsendeplan.
Mellem de Lande, der er tilsluttet den internationale Luftfartskommission,
finder der en Udveksling af Vejrmeldinger Sted ved Hjælp af Radiotelegrafi.
E_uropa og Nord-Afrika er inddelt i Omraader - hvert Omraade er tildelt
een af tre Bølgelængder, som der disponeres over til dette Formaal, samt
to Sendeperioder paa 5 Minutter i hver Time, f. Eks. fra det 5. til det ro.
Minut og fra det 35. til det 40. Minut efter hver fulde Time. Ved Tildelingen
af Bølgelængder er der taget Hensyn til de forskellige Omraaders geografiske
Beliggenhed i Forhold til hinanden, og paa denne Maade undgaar man,
at de forskellige Radiosendere forstyrrer hinanden.
Paa Grundlag af de udsendte Vejrmeldinger fra Hoved-Observations
posterne tegnes der paa Flyvevejrtjenesterne til de ovenfor anførte Tider et
Vejrkort, der efter at være færdigtegnet og behandlet, ophænges, for at man
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ved en Sammenligning af to eller flere Vejrkort i Løbet af samme Dag kan
følge Vejrsituationens Udvikling.
Kort Tid før et Luftfartøjs Start modtages der paa FlyveveJrtjenesten dels
pr. Radio, pr. Kabel og pr. Telefon Vejrmeldinger fra Hoved- og Hjælpe
observationsposter paa den Rute, der skal beflyves; disse Vejrmeldinger ned
skrives .i klart Sprog paa dansk, engelsk, tysk eller fransk paa en Vejrseddel,
der overrækkes Føreren af Luftfartøjet, samtidig med at der gives en For
klaring af Vejrsituationen og en Forudsigelse af dennes sandsynlige Udvik
ling i den Tid, Flyvningen varer. Paa en saadan Vejrseddel angives for de
forskellige Observationsposter Vejrliget, Sigtbarhed i km, Højden til Under
kanten af de laveste Skyer i Meter, Mængden af lave Skyer og den samlede
Skymængde samt Vindretning og Styrke. Paa Foden af Vejrsedlen paaføres
Højdevindsmaalinger foretaget fra Stationer beliggende i Nærheden af eller
paa Ruterne. Paa en Vejrseddel til en Flyvning fra København til Berlin
opføres Vejrmeldinger fra 14 Observationsposter, til en Flyvning fra Køben
havn til Hamburg opføres Vejrmeldinger fra g Observationsposter, og paa
en Vejrseddel til en Flyvning fra København til Amsterdam opføres Mel
dinger fra ca. 25-35 Observationsposter.
For at kunne følge Vejrets Udvikling i det Tidsrum af Dagen, hvor der
finder Trafikflyvning Sted, er det nødvendigt at modtage alle Regional
udsendelser fra de Omraader, hvorover der befinder sig Luftfartøjer paa
Vej til eller fra den paagældende Lufthavn, idet det paahviler Flyvevejr
tjenesten straks at underrette Luftfartøjerne, saafremt der indtræder daarligt
Vejr paa Ruten, efter at Luftfartøjet er startet.
Paa Flyvevejrtjenesten i Kastrup Lufthavn modtages der om Sommeren
i Tiden fra Kl. 7.00 til Kl. 20.00 og om Vinteren fra Kl. 7.00 til Kl. 17.00
hver halve Time Vejrmeldinger fra de Omraader, over hvilke Ruteflyvning
finder Sted til eller fra København; disse Udsendelser finder Sted fra Radio
stationerne i Lufthavnene i Amsterdam, Hamburg, Berlin og Malmø. For
uden disse Vejrmeldinger modtages der yderligere hver tredie Time Vejr
observationer fra de tyske Fyr paa Nordsøkysten og fra Fyrskibe i Nordsøen,
samt to Gange om Dagen Vejrobservationer fra danske Fyrskibe.
Paa Grundlag af Vejrmeldinger fra Kl. 8.00, Kl. 14.00 og Kl. 19.00 tegnes
der paa Flyvevejrtjenesten i Kastrup Lufthavn et Vejrkort, der dækker
følgende Omraade: Grønland, Island, Færøerne, England, Frankrig, Spa
nien, Nord-Italien, Schweiz, Tyskland, Belgien, Holland, Østrig, Ungarn,
Polen, Randstaterne, Finland, Sverige, Norge og Danmark.
Foruden disse store Oversigts-Vejrkort tegnes der Kl. I 1.00 og Kl. 17.00

samt i Tilfælde af daarligt Vejr i den Tid, der finder Natflyvning Sted, ogsaa
Kl. 2.�o et Vejrkort, der kun dækker et noget mindre Omraade nemlig:
Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Holland, Belgien, Nord-Frankrig og
Øst-England.
Paa Radiostationen i Kastrup Lufthavn, der modtager de Vejrmeldinger,
der indløber pr. Radio og pr. Kabel til Vejrtjenesten, modtages der daglig
i Sommersæsonen ca. 6.000 Ord og i Vintersæsonen ca. 3.500 Ord.
I Vintertiden, hvor den største Hindring for Lufttrafiken, Overisning af
Luftfartøjerne, hyppigt indtræffer, har man til Oplysning over for Luft
fartøjernes Førere om, i hvilken Højde Overisningen kan ventes at finde
Sted, stor Nytte af de fra Tyskland foretagne Maalinger af Luftens Tempe
ratur og Fugtighedsgrad i de forskellige Højder.
Den ovenfor skildrede Organisation af den internationale Flyvevejrtjeneste
er blevet opbygget i Løbet af de sidste 6 Aar, i hvilke den første store Udvik
ling af Lufttrafiken har fundet Sted.
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XIV
RADIOEN I
LUFTTRAFIKENS TJENESTE
K. Svenningsen

Radioen i Lufttrafikens Tjeneste er ikke af gammel Dato og har lige saa vel
som Flyvningen gennemgaaet en betydelig Udvikling i de sidste 8-ro Aar.
For at illustrere, paa hvilket Standpunkt vi var herhjemme i 1926, kan nævnes,
at en af vore dygtigste Flyvere i November 1926 efter en Rundtur pr. Flyve
maskine i Europa udtalte: ,, Vi savner en traadløs Organisation. Radio
installationerne bliver mere og mere almindelige i Flyvemaskinerne, og for
Vinterflyvningen er Radioen en Livsbetingelse.Jeg befløj flere Ruter i Hol
land, Tyskland, Belgien og Frankrig, og der var ikke een Maskine uden
Radio. For mig, der selv er Flyver, var det dobbelt interessant at se, hvor
let og sikkert Rutemaskine og Jordens Radiostati?ner opnaaede Forbindelse
med hinanden, og jeg anser det for givet, at alle Rutemaskiner efterhaanden
vil faa Radio." At Flyveren saa rigtigt, er der vel ingen, der i Dag er i
Tvivl om.
Da Ruteflyvn}ngerne i 1926 begyndte at tage Fart herhjemme, varede
det ikke længe, inden der blev Røre om Radiospørgsmaalet. Paa et Møde
i Luftfartsraadet i Efteraaret 1926 blev det vedtaget, at Luftfarten skulde
have sin egen Radiotjeneste, og paa senere Møder blev det drøftet, hvor
omfattende Anlægene skulde være, samt hvem der skulde drive Radio
stationerne.
Sverige var et lille Skridt videre end Danmark og havde allerede paa dette
Tidspunkt en Radioinstallation i Malmø. En Kommission bestaaende af
Luftfartsraadet og Overingeniør Kay Christiansen besigtigede Anlægget.
Resultatet blev, at Luftfarten skulde have en Sender med 0,5 kW. Antenne
energi indrettet for Telefoni og Telegrafi staaende paa Lyngby Radio me·d
Ledningsforbindelse til Kastrup Lufthavn. I selve Lufthavnen skulde op
stilles to Modtagere, den ene for Modtagning af Meldinger fra Lufthavne,
den anden for Meldinger fra selve Flyvemaskinerne. Post- og Telegraf-

væsenet skulde foretage de for
nødne Installationer samt drive
det paa Lyngby Radio staaende
Sendeanlæg. Hele Anlægget blev
færdig den 18.April 1927-Dagen
før Luftfartssæsonen blev aabnet.
Forinden var der dog Aaret
forud foretaget visse Prøver med
Radiotelefonforbindelse fra Fly
ver til Jord, idet Hæren havde
Kastrup Lufthavns Modtageranlæg for meteorolostillet sine Maskiner og sit Ra giske Meldinger. I Baggrunden Fjernskriveranlæget.
diomateriel til Raadighed.
Da Sæsonen aabnedes den 19. April 1927, var de fleste af de udenlandske
Flyvemaskiner forsynet med Radiotelefonanlæg, der i Reglen blev betjent
af Flyveren selv, og det var af ikke ringe Virkning, da Telegrafisten i Kastrup
Lufthavn overfor en stor Forsamling af Journalister og andre interesserede
demonstrerede, hvorledes der kunde holdes Forbindelse med den tyske Flyver
under hans Flyvning til Hamborg.
Radiotjenesten skulde dog faa en langt videre Betydning for Luftfarten,
end den havde i Begyndelsen. Det varede ikke længe, inden Kravet om
større Regelmæssighed paa Ruterne g jorde sig gældende, hvilket vil sige
Flyvning i alskens Vejr. Hidtil havde Flyvningen været indskrænket til helt
eller delvis sigtbart Vejr. De første Forsøg med Kursbestemmelse ved Hjælp
af Radiopejling blev iværksat, og overalt blev Maskinernes Radiotjeneste
overladt til faguddannede Radiotelegrafister.
Radioinstallationerne ved Lufthavnen har som Følge af Udviklingen
gennemgaaet forskellige Ændrin
ger siden Starten i 1927. Modta
geranlægget er udvidet til 3 mo
derne Modtagersæt. I Stedet for
Radioforbindelse til andre Lufthavne er der oprettet direkte
Linieforbindelse med tilhørende
Fjernskriveranlæg. Senderanlæg
get er udvidet til 2 Sendere en udelukkende for Forbindelse
med Flyvemaskiner og en for Ud
Lufthavnens Modtageranlæg for Meldinger
fra Flyvemaskiner.
sendelse af meteorologiske Mel22*
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dinger. Endvidere er Lufthavnen forsynet med moderne Pejleanlæg - et
for Kurspejling og et andet for Landing i daarligt Vejr. Trafikkens Ud
vikling har yderligere medført, at een Bølgelængde ikke mere er tilstræk
kelig for Tjenesten med Flyvemaskinerne, hvorfor der er indrettet Hurtig
omskiftning mellem to forskellige Bølgelængder med direkte Betjening fra
Kastrup Lufthavn. De to omtalte Sendere blev ved Flytningen af Post- og
Telegrafvæsenets Sendeanlæg til Skamlebæk overflyttet fra Lyngby til nævnte
Station. De tjenstgørende Telegrafisters Antal i Kastrup Lufthavn er steget
fra 2 Mand i Sommeren 1927 til 8 Mand i Sommeren 1935. Nedenstaaende
Tabel viser iøvrigt bedre end mange Ord den rivende Udvikling.
Ekspederede Telegramord (modtagne og afsendte) over
Kastrup Lufthavn i Tiden 1927-1934.
1927 ....................
1928....................
1929....................
1930....................

131.688
23 6.675
281.147
508.518

193 l . ................. 7 69.215
1932 .................. 81 r.757
1933 ................. . 1.085.659
1934· ................. 1.809.8 64

Efter ovenstaaende Beskrivelse af selve Udviklingen vil det sikkert være
paa sin Plads at redegøre for, hvad der i vore Dage kræves af Radiotjenesten
ved en Lufthavn.
Tjenesten kan deles i følgende Opgaver:
1. Meddelelse af tjenstlig Art mellem Lufthavnene.
2. Udsendelse og Modtagelse af meteorologiske Meldinger til og fra Luft
havne.
3 . Sikkerhedstjenesten med Flyverne; d. v. s. Meddelelser fra Lufthavnene
til Flyverne i Luften vedrørende meteorologiske Forhold, andre Luft
fartøjers Bevægelser m. m.
4 . Radiotjenesten vedrørende Luftfartøjernes Kurs og Landing.
5. Ekspedition af Telegrammer til og fra Passagerer om Bord i Luftfartøjer.
1. Meddelelser af tjenstlig Art mellem Lufthavnene indbyrdes var en
Tjeneste, der oprindelig udelukkende foregik pr.Radio, men er nu, som
Følge af Indskrænkning af det dertil benyttede Bølgebaand, paa visse Stræk
ninger overgaaet til Tjeneste pr. Linie, saaledes København-Malmø og
København-Hamborg. I de fleste Lande i Europa udføres Tjenesten dog
stadig pr. Radio paa det for Tjenesten reserverede Bølgebaand mellem 257
og 2 68 kc/s (11 67-1rr9 m).
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2. Meteorologiske Meldinger. Denne for et Trafikmiddel som Luftfartøjet
saare nyttige Tjeneste er saavel, hvad angaar Modtagning som Sending,
nøje kædet sammen med det Arbejde, der præsteres af de i Lufthavnene
ansatte Meteorologer. For Kastrups Vedkommende udsendes hver halve
Time om Dagen hele Aaret rundt de fra Danmark indhentede meteoro
logiske Meldinger paa Bølgelængden 1.042 m; tilsvarende Meldinger mod
tages fra hele Europa.
3. Sikkerhedstjenesten. Under gunstige Vejrforhold, d. v. s. sigtbart Vejr
og stor Skyhøjde, har denne Tjeneste ikke stor Betydning. Flyveren kan da
klare sig selv. Under daarlige Vejrforhold bliver Forholdet ganske ander
ledes. Det er af allerstørste Betydning for Flyveren, at han under Flyvningen
faar Besked om Skyhøjde, Vindforhold og paa stærkt trafikerede Stræk
ninger om andre Luftfartøjers Bevægelser, eller - hvad i Praksis kan fore
komme - at en Lufthavn lukkes helt paa Grund af Taage, og Flyveren
som Følge heraf maa dirigeres til en anden Havn.
Skulde Flyveren af en eller anden Grund nødlande, behøver Maskinens
Radio ikke at gaa i Staa af den Grund, idet der paa Oversiden af Planet
er monteret en Antenne, der kan træde i Funktion i Stedet for den store
Slæbeantenne, der bliver firet ud under Flyvningen.
Endvidere er Flyvemaskinens Radiostation indrettet paa en saadan Maade,.
at Telegrafisten ved Hjælp af et enkelt Haandtag kan stille om til Bølge
længden 600 m, der er Skibenes Nød- og Kaldebølge, og saaledes eventuelt
paakalde Hjælp fra et Skib.
4. Radiotjenesten vedrørende Luftfartøjernes Kurs og Landing. Al Flyv
nings Regelmæssighed og Sikkerhed af hænger af de Midler, der staar til
Raadighed for Flyverens Navigation. Et saadant Middel er Radio-Pejle
tjenesten. Fra Ruteflyvningens første Tid har dette Problem beskæftiget de
Radioteknikere, der har haft med Flyvning at gøre.
Selve Opgaven at lede eller stedbestemme et Luftfartøj kan løses paa
forskellig Maade, der her nærmere skal blive omtalt.
a) Luftfartøjet har sit eget Pejleapparat bestaaende af en drejelig Ramme
med tilhørende Modtager om Bord.
b) Luftfartøjet benytter sin almindelige Modtager og ledes frem ved Hjælp
af Radiofyr.
c) Luftfartøjet udsender ved Hjælp af sin Sender Signaler, der opfanges af
en eller flere dertil indrettede Pejlestationer paa Jorden, og Resultatet
afgives pr. Radio til Luftfartøjet.
Alle de tre Metoder har sine Fordele og sine Mangler.
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Pejling i selve Maskinen, der paa Forhaand skulde synes den simpleste
Metode, kræver saaledes en ret omfattende Installation om Bord, hvorved
Maskinens Nyttelast forringes. Desuden er Pladsforholdene i Reglen saa
knebne, at Telegrafisten kun med Besvær kan manøvrere med det til saadanne Pejlinger hørende Kortmateriale.
Pejling efter Radiofyr ( et Radiofyr er i denne Betydning et Sendeanlæg,
der er i Stand til at udsende Radiobølger i een eller flere forud bestemte
Retninger) kræver omfattende og ret komplicerede Installationer paa Jor
den. Systemet benyttes en Del i Amerika,
særlig hvor meget lange Strækninger skal over
flyves uden Mellemlanding.
I Europa, hvor Bølgeomraadet for Radio
fyrene ligger fra 822 m til 857 m, er Metoden
ikke meget anvendt ved Strækningsflyvning,
derimod har der inden for nævnte Bølgeom�
raade - navnlig fra Hollændernes Side været forsøgt en Del med smaa Fyr anbragt
ved eller i umiddelbar Nærhed af Lufthavnen
til Hjælp ved Landing i taaget Vejr.
Den tredie og mest benyttede Pejlemetode,
med Pejlestationerne opstillet ved Lufthav
nene, giver en sikker Positions- og Kursbestemmelse
og kræver ingen særlige Anlæg i MaskiPejletaarnet i Kastrup Lufthavn.
nerne ud over det almindelige Sende- og Mod
tageanlæg. Tel�grafisten i Lufthavnen, der ved denne Pejlemetode staar i
nøje Kontakt med Flyvemaskinerne, er i Stand til ved Afgivelse af en Kurs
tillige at afgive andre for Maskinen nyttige Meddelelser. Desuden kan man
som Regel gaa ud fra, at Pejlinger optaget paa Landjorden under rolige
Forhold bliver mere nøjagtige end Pejlinger optaget i et duvende Luftfartøj.
En Gene ved denne Metode er, at det for denne Tjeneste reserverede Bølge
baand 877-932 m er meget optaget, og som Følge heraf virker de for
skellige Lufthavnes Radiotjeneste med Flyverne forstyrrende for hinanden.
Kastrup Lufthavn har siden 1928 benyttet denne Pejleanordning, og
Installationen har gennemgaaet betydelige Forbedringer. Hosstaaende
Billede viser den nuværende Pejleinstallation i det oprindelige Projektør
taarn i Lufthavnens Administrationsbygning.
Et kedeligt Forhold ved Pejling med Ramme er den saakaldte Nateffekt
Virkning; d. v. s. de udsendte elektromagnetiske Bølger faar ved Solopgangs34 2

og Solnedgangstid Af bøjninger,
og de optagne Pejleresultater bli
ver som Følge heraf forkerte.
Der er fra forskellig Side g jort
Forsøg paa at borteliminere denne
Gene, navnlig har Englænderen
Adcock g jort en stor Indsats paa
dette Omraade. Adcock-Systemet
har dog hidtil haft den Fejl at
være temmeligt dyrt og tillige
Pejlehytte ved Lufthavnens Vestgrænse (benyttes
kræve et ret omfattende Antenne
ved Landing i taaget Vejr).
anlæg med høje Master, hvad der
selvsagt er en ikke ringe Ulempe, i Fald Pejlestationen skal ligge i eller ved
en Lufthavn.
Som det fremgaar af det foregaaende, er det en forholdsvis simpel Ting
at lede Flyverne frem gennem Luften ved Hjælp af Radiopejlinger. Derimod
er det, eller har indtil for ganske nylig været noget af et Problem at lande
med Flyvemaskine, naar Taagen laa tæt hen over Jorden. Problemet har
hidtil været henvist til en delvis Løsning, idet man i de fleste Lufthavne
har indført det saakaldte "Z-Z" Nødlandingssystem, der er baseret paa
Radiopejling i Forbindelse med Udkik og Ørets Opfangelse af Maskinens
Motorstøj, umiddelbart inden Luftfartøjet befinder sig ved Lufthavnens
Grænse. Kastrup Lufthavn har siden 1934 haft et saadant Anlæg. (Se Foto
grafierne.)
I det sidste Par· Aar har der fra forskellig Side været arbejdet energisk
paa at løse Landingsspørgsmaalet ved Hjælp af Radiofyr, der sender paa
ultrakorte Bølger. At beskrive
Systemet i sine Enkeltheder v�l
føre for vidt i denne Artikel; det
skal blot nævnes, at man nu efter
mange Forsøg er naaet saa vidt,
at Flyveren fra ca. 30 km's Af
stand fra Lufthavnen kan ledes
i nøjagtig lige Linie til Pladsen
ved Hjælp af Udsendelser fra et
Radiofyr, der udstraaler retnings
bestemt Energi fra et særligt An
Observationshytte ved Pladsens
Østgrænse.
tennesystem. Bølgelængden erg m.
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I en Afstand af ca. 2,5 km fra Lufthavnens Grænse markerer et Forsignal
(Radiofyr paa ca. 8 m's Bølgelængde), hvor Flyveren befinder sig, og i en
Afstand af 300 m fra Pladsgrænsen angiver et Hovedsignal, at Flyveren
befinder sig ved Havnen. Et i Maskinen særlig konstrueret Apparat angiver
endvidere, i hvilken Højde Maskinen er under de sidste 2-3 km Flyvning
mod Flyvepladsen.
Dette Fyrsystem bliver for Tiden og i nærmeste Fremtid indført i Største
parten af de mest betydende Lufthavne i Europa.
Hvad Udviklingen i Fremtiden vil bringe af Nyt for Radioen i Flyvningens
Tjeneste er ikke let at overse. Foreløbig staar dog fast, at uden Radio er
en regelmæssig Ruteflyvning nærmest en Umulighed.
Den senere Tids Bestræbelser er gaaet ud paa at standardisere Radio
tjenesten inden for alle Lande. Internationale Konferencer - saavel mellem
Teknikere som mellem de forskellige Landes Luftfartsadministrationer sammenkaldes aarligt, og der udveksles Synspunkter vedrørende Udvik
lingen indenfor Luftfartens Radiotjeneste, Reglementer fastlægges og de til
Flyvetjenesten hørende Bølgelængder fordeles. I Europa er de fleste Lande
samlet i Organisationen C.I.N.A. (Commission internationale de navigation
aerienne), der som en af de vigtigste Opgaver har Organisation af den inter
nationale Radiotjeneste for Lufttrafiken.

XV
DET KGL. DANSKE
AERONAUTISKE SELSKAB

Den 20. Januar I 909 Kl. 8 om Aftenen samledes efter Indbydelse af
Premierløjtnant i Marinen H. C. Ullidtz og Overingeniør C. Holtermann
paa Hotel Phønix i København følgende Herrer:
Grosserer Moses Melchior, Sekretær i Geografisk Selskab, Professor 0.
Olufsen, Direktør for Meteorologisk Institut Carl Ryder, Kaptajn i Marinen
G. C. Amdrup, Etatsraad C. A. Olesen, Mægler G. C. Bartholdy, General
konsul Chr. Hecksher, Kommandør C. With-Seidelin, Direktør Viggo
Blom, Kaptajn, Direktør Hecksher, Dr. med. Victor Lange, Kontre
admiral Zachariae, Oberst Palle Berthelsen, Kommandør A. P. Hovgaard,
Professor C. Christiansen, Konsejlspræsident N. Neergaard, Højesteretssag
fører Johs. Stein, Statskonsulent Chr. Løfting, Apotheker Scheel, Grosserer
Harald Fritsche, Konsul V. Ludvigsen, Premierløjtnant i Marinen Hj.
Rechnitzer, Ritmester Otto Moltke, Premierløjtnant i Marinen Godfred
Hansen, Ingeniørkaptajn Torben Grut, Kaptajn i Generalstaben A. B.
Schouboe, Oberstløjtnant i Ingeniørkorpset E. Rambusch, Premierløjtnant
i Marinen H. Bonde, I. E. H. Ellehammer, Redaktør Alfred Nervø og
Redaktør K. C. Nielsen for at træffe nærmere Bestemmelse om Dannelsen
af en aeronautisk Forening.
Højesteretssagfører Stein, der valgtes til Dirigent, gav en kort Meddelelse
om, hvad der havde ført til Indvarslingen til Mødet, nemlig Ønsket om
at danne en Forening til Varetagelse af Danmarks aeronautiske Interesser.
Premierløjtnant Ullidtz omtalte derefter den Fremgang, som Luftskibs
tekniken havde taget i 1908, idet han nævnede saavel de udenlandske
Forsøg som vore hjemlige Forkæmpere for Sagen.
Et foreliggende Udkast til Love for den paatænkte Forening blev gen
nemgaaet af ham, hvorefter der udspandt sig nogen Diskussion om For
eningens Formaal og Kontingentets Størrelse.
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Det vedtoges eenstemmigt at danne et Selskab under Navnet "Det danske
aeronautiske Selskab", at af holde konstituerende Generalforsamling snarest
muligt til Vedtagelse af Love og Valg af Bestyrelse, samt indtil da at over
drage Indbyderne som midlertidig Bestyrelse at varetage Selskabets Interesser.
Efter at Indbyderne havde modtaget Hvervet, erklærede Dirigenten
"Det danske aeronautiske Selskab" for
stiftet. Den r r. Marts af holdtes den
konstituerende Generalforsamling paa
Hotel Phønix.
De af Premierløjtnant Ullidtz i For
ening med Højesteretssagfører Stein
udarbejdede Love blev vedtagne, og
følgende Herrer valgtes til Selskabets
første Bestyrelse: Direktør for Or
logsværftet, Kommandør I. C. Tuxen,
Højesteretssagfører Stein, Ingeniør
kaptajn Grut, Hof jægermester, Baron
Wedell-Neergaard, Kaptajn i Mari
nen Amdrup, Docent ved den poly
tekniske Læreanstalt C. Hansen, Kap
tajn Schouboe, Premierløjtnant Rech
nitzer, Overingeniør Holtermann og
Premierløjtnant Ullidtz.
Kommandør I. C. Tuxen.
Til Revisorer valgtes GehejmeetatsFormand fra 13. April 1909-13. Februar 1913.
raad Bramsen og Konsul Ludvigsen.
Efter at D.A.S. nu var stiftet, den første Bestyrelse valgt og Love vedtaget
af holdtes Selskabets første Bestyrelsesmøde den r3. April r909 paa Kon
toret hos Overingeniør Holtermann, der ved denne Lejlighed og gennem
en Række Aar gæstfrit stillede Lokaler til Raadighed for Selskabet.
Direktør I. C. Tuxen valgtes til Formand, Premierløjtnant Ullidtz til
Næstformand, Premierløjtnant Rechnitzer til Sekretær og Overingeniør
Holtermann til Kasserer. Samtidig blev der nedsat 3 staaende Udvalg:
Forretningsudvalget, Teknisk Udvalg og Sportsudvalget, og Forretningerne
fordeltes imellem disse Udvalg, der hver bestod af 3 Medlemmer af Be
styrelsen, men af hvilke Formanden ikke var Medlem. Det tekniske Ud
valgs Opgave var hovedsagelig at bedømme eventuelle Opfindelser paa
det aeronautiske Omraade, der maatte blive tilstillet Selskabet til Ud
talelse eller Bedømmelse, og derefter videresende saadanne Sager ledsaget

af de fornødne Bemærkninger til endelig Behandling af den samlede Be
styrelse.
Da et Led i Selskabets Virksomhed var Af holdelse af Foredrag, og da
Formanden for det svenske aeronautiske Selskab allerede havde tilbudt at
holde et Foredrag, drøftede man, hvor saadanne Foredrag bedst kunde
af holdes. I den Anledning oplyste Kaptajn Grut, at han havde forhandlet
med Formanden for Ingeniørforeningen, Professor Steenberg, om Adgang
til Ingeniørforeningens Lokaler samt om Muligheden af at oprette en "Læse
stue" paa Polyteknisk Læreanstalt. Fra den fraværende Premierløjtnant
Ullidtz, der allerede da var nær knyttet til udenlandske Luftfartskredse,
blev der fremlagt et Brev, i hvilket han meddelte, at han havde modtaget
en Anmodning fra den kendte tyske Aeronaut, Oberstløjtnant Moldebeck
om, at der maatte blive tilsendt den tyske Kommission for aeronautiske
Landkort et aeronautisk Kort over Danmark. Efter en Del Forhandlinger,
der vel navnlig var foranlediget af, at der paa det Tidspunkt overhovedet
ikke fandtes danske aeronautiske Kort, vedtog man, saare diplomatisk, at
svare, at man skulde tage Sagen under velvillig Overvejelse, og at man
vilde være taknemmelig for at modtage tyske aeronautiske Kort.
Højesteretssagfører Stein og Kaptajn Grut meddelte, at de havde for
handlet med Ritmester Clauson-Kaas, som paa "Den ædle Hesteavl"s
Vegne havde oplyst, at man i denne Forening kunde tænke sig at indkøbe
en Farman-Maskine i Frankrig, hvor Dr. Folmer Hansen for Tiden opholdt
sig. Det var Meningen, at D.A.S. skulde udtale sig om Muligheden af at
anvende Væddeløbsbanen i Klampenborg som Forsøgsbane. Hvis dette
kunde lade sig gøi::e, skulde D.A.S. have en passende Andel af Netto-Over
skuddet ved stedfindende Opvisninger.
. Endelig diskuterede man Spørgsmaalet om Anskaffelsen af en Ballon,
men man blev hurtig enig om ikke at indlade sig paa hazarderede Fore
tagender, forinden Selskabets økonomiske Forhold var bedre underbyg
gede. En indgaaende Undersøgelse af Ballon-Drift og Udgifterne ved Op
stigninger var nødvendig, forinden man kunde indlade sig paa Køb.
Referatet af dette første Bestyrelsesmøde viser ganske klart, at man
indenfor D.A.S. paa dette Tidspunkt egentlig mest havde Opmærksom
heden henvendt paa Balloner, idet hverken Luftskibe eller Flyvemaskiner
var Genstand for særlig Omtale. Man betragtede, og naturligvis ikke med
Urette, disse Typer som værende paa Forsøgsstadiet, hvorfor ogsaa "Teknisk
Udvalg" skulde tage sig af disse mærkelige Opfindelser. Men dernæst viser
Mødet ogsaa, at Bestyrelsen til at begynde med stillede sig ret reserveret
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overfor de forskellige Tilbud, af hvilke dog Ritmester Clauson-Kaas's senere
hen fik praktisk Betydning og gav Flyvesporten herhjemme en kraftig Impuls
ved Dr. Folmer Hansen's og navnlig den senere kendte Flyver Legagneux's
Opvisninger i Klampenborg.
!øvrigt maa det uden Forklejnelse af den første Bestyrelse siges, at den
ikke just udmærkede sig ved at besidde mange luftfartskyndige Medlemmer,
men dem var der jo ganske vist heller ikke mange af paa det Tidspunkt
i Danmark. Kun eet Medlem blev senere aktiv Ballonmand og Flyver.
Paa den anden Side bestod Bestyrelsen af Mænd, der havde baade Anseelse
og Indflydelse, og som ogsaa med Held forstod at bringe Selskabet over de
første vanskelige Aar.
Ved et kort efter af holdt Bestyrelsesmøde (17. April) vedtoges det at
indmelde sig i "Federation Aeronautique Internationale" (F.A.I.) for at
skaffe Selskabet Autorisation som officiel Aeroklub i Danmark.
I Sommerens Løb blev den omtalte Læsestue indrettet paa Polyteknisk
Læreanstalt, der blev aflagt Besøg hos Ellehammer, Forhandlingerne fort
sattes med Klampenborg Væddeløbsbane og om Køb af en Ballon, og i
Juni besluttedes det at lade Ingeniør Georg Krebs, der allerede havde del
taget i Opvisninger i Tyskland, afrejse til Berlin for paa Selskabets Bekost
ning at fuldføre sin Uddannelse som Ballonfører.
Af andre Begivenheder kan nævnes, at Bestyrelsen indgik med Andra
gende til de militære Ministerier om Tilskud paa 2.ooo Kr. mod, at Sel
skabet til Gengæld stillede sit Materiel til Raadighed under Mobilisering
og større Øvelser. Disse Andragender blev bevilget og fik den største Betyd
ning for Selskahet, da hverken Krigs- eller Marineministeriet stillede store
Krav om Modydelser. Der skulde bl. a. optages 5 Officerer af Hær og
Flaade kontingentfri, og disse skulde efterhaanden gennemgaa en gratis
Uddannelse med Selskabets Materiel.
Forhandlinger med Meteorologisk Institut (Direktør Ryder) blev resul
tatløse, da Selskabet ikke havde fornødent Materiel til videnskabelige Obser
vationer. Derimod lykkedes det at opnaa et Arran gement med Tivoli om
Ballonopstigninger. Imidlertid steg Medlemstallet jævnt,. og i November
vedtoges det at engagere en lønnet Sekretær mod det bes�edne Honorar
af 300 Kr. aarlig. Dette Hverv overdroges til Intendant i Hæren Hjort
Hansen.
Den 28. November fandt den i sin Tid saa meget omtalte Ballonkamp
Sted fra Tivoli mellem Ballonerne "Harburg" (Assessor Sticker og Premier
løjtnant Ullidtz) og "Danmark" (Ingeniør Krebs og Premierløjtnant Ramm).

Begge Balloner havnede i Øresund i den snetunge Vinternat, men alle Del
tagerne slap heldigvis velbeholdne i Land paa Hveen. Af Mangel paa
Kapital havde Selskabet arrangeret sig med et enkelt Blad (,,Politiken"),
hvilket for saa vidt viste sig at være mindre heldigt, som det gav Anledning
til visse Angreb paa Selskabet fra den øvrige Presses Side.
Om Efteraaret fandt en Del Møder Sted mellem "Foreningen af Danske
Motorejere" og D.A.S. angaaende Samarbejde ved en planlagt Fælles
udstilling for Motorvæsenet i 1910. Trods Interesse og god Vilje fra begge
Sider førte disse Forhandlinger dog ikke til noget Resultat.
I December 1909 henvendte Konsortiet Winkel & Co. sig til Selskabet
med Anmodning til dette om at overtage Dommerhvervet ved en Flyvning
med Aeroplaner paa Christianshavns Fælled i Dagene 25. December til
3.Januar, hvilket Bestyrelsen gik ind paa. I denne kolde Vinteruge lagdes
den første Grundsten til Kløvermark-Aerodromens Tilblivelse og glorvær
dige men korte Eksistens. I Tusindvis og i Timevis frøs Københavnerne med
Anstand for at se Thorup med sin Bleriot, Svendsen med sin Voisin og
andre af Datidens mere eller mindre berømte aeronautiske Koryfæer fore
tage kortere eller længere Hop. Begejstringen var stor, Kløvermarkens Ry
fastslaaet. I de følgende Aar 1910 og 1911 naaede Begejstringen sit Højde
punkt med Nervø, Svendsen, Chevillard, Brindejonc de Moulineaux o. m. a.
som Flyvere. Med Krigsministeriets Billigelse afsluttede Selskabet den
4. Juni 1910 en Kontrakt med det nævnte Konsortium paa Vilkaar, som
var gunstige for Selskabet, og som bl. a. bestemte, at Konsortiet som Sikker
hed for indgaaede Forpligtelser stillede et Depositum paa 5.000 Kr. Et
Klublokale blev opført, dette blev senere ved Aerodromens sørgelige Ende
ligt i 1913 til megen Nytte for Militæret og Foreningen "Danske Flyvere",
der med Obentløjtnant Koch i Spidsen her holdt sine muntre Møder med
mangen ivrig Diskussion. Blandt de Mænd, der havde ofret Tid og Penge
paa dette Eksperiment, maa foruden Lederne, Grosserer Winkel og Kap
tajn Federspiel, nævnes Bagermester Wetten, Inspektør Brorsen og Auto
mobilgrosserer H. C. Christiansen.
Allerede den 6.Januar 1910 af holdtes dette Aars første Bestyrelsesmøde,
og man kunde da konstatere, hvilken Interesse Juleflyvningerne havde vakt.
Præmier tildeltes "Aviatikerne" Thorup og Robert Svendsen, og det
besluttedes at sende Næstformanden Premierløjtnant Ullidtz som Delegeret
til F.A.I.s Møde i Paris. Store Flyvestævner blev dengang afholdt mange
Steder i Udlandet, og der udsattes Millionbeløb i Præmier for at lokke
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"Flyvestjernerne" til. I dette og de følgende Aar havde vi ogsaa herhjemme
en Række Flyveopvisninger af Chevillard, Theten, Cozic, Pegoud o. fl.
Interessen kunde dog i Længden ikke holde sig for disse Enkeltmands
opvisninger, og selv den berømte Pegouds Flyvning kort før Krigen var
nærmest en Fiasko i pekuniær Henseende. Pengemændene havde allerede
da mistet Interessen.
Til Trods for at Danmarks Delegerede paa Mødet i F.A.I. havde efter
vore Forhold ret store Pengemidler til sin Raadighed, kunde han dog først
faa København placeret til Afholdelse af et større Flyvestævne i November
1910, og dette kunde af Hensyn til vort upaalidelige Klima paa denne
Aarstid naturligvis ikke lade sig gøre.
Gennem Pressens begejstrede Omtaler af Udlandets Flyvepræstationer
holdtes Publikums Interesse levende, nye Medlemmer strømmede til, og
talrige Sager forelaa til Bestyrelsens Beslutning. Premierløjtnant, Greve Fr.
Moltke faar Ballonførercertifikat, meteorologiske Ballonopstigninger for
beredes, og Krigsministeriet erklærer sig villig til at lade Selskabet udstede
Erklæringer om Benyttelsen af Flyvepladsen ved Kløvermarksvej. Det be
sluttedes at lade Ingeniør Krebs deltage i Gordon-Bennett-Kampen i U.S.A.,
og Selskabet faar Tilbud om gratis Rejse for Føreren og fri Befordring af
Ballon og Materiel med D.F.D.S.s Amerikabaade. Man kan altsaa se, at
D.A.S. begynder at faa et Navn og blive anerkendt som Institution.
Da Fregatten "Jylland" paa denne Tid af patriotiske Grunde blev købt
af et privat Konsortium, hvis Medlemmer havde nær Tilknytning til Sel
skabet, faldt det naturligt til Støtte derfor at afholde en Modeludstilling,
der kunde give �t Begreb om Aeronautikens Udvikling. Denne Udstilling
kunde imidlertid, skønt Fregatten laa paa et saa populært Sted som Lange
linie og ogsaa bød paa forskellig anden "Underholdning", ikke svare sig,
men var dog en udmærket Propaganda for Selskabet.
Med Begivenhederne i Udlandet som Forbillede var man nu begyndt at
interessere sig for en Flyvning over Øresund, og fra det svenske aeronau
tiske Selskab modtog Bestyrelsen Meddelelse om, at den svenske Ritmester
Linder havde udsat en Præmie paa 5.000 Kr. for den første svenske eller
danske Sundflyver, og for ikke at staa tilbage for Svenskerne lovede man,
at D.A.S. ogsaa vilde udsætte en lignende Præmie.
I Sommerens Løb optoges mange nye Medlemmer, og Bestyrelsen fort
satte med at skaffe Midler til Ballonopstigninger. En fast Ballonmester,
den meget dygtige Sergent Burmeister fra Ingeniørkorpset blev antaget for
den svimlende Gage af 1 oo Kr. om Aaret, og han sled ihærdigt i det med
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Marinere og Ingeniørsoldater, hver Gang en Ballon skulde op. Model
udstillingen i Fregatten "Jylland" havde som før nævnt, givet Underskud.
Da man samtidig ligesom i Udlandet for at lokke Flyverne bort fra Aero
dromerne "ud i Marken", hvor de mange Opgaver for Fremtidens Flyve
trafik laa, arbejdede paa at arrangere en Kredsflyvning, der vel næppe
heller kunde give Overskud, idet Byraadene i næsten alle Byer havde vist
liden Interesse for Sagen, var det ikke uden Grund, at Højesteretssagfører
Stein foreslog, at Bestyrelsen gjorde Udveje for at rejse ny Kapital. Aaret
skulde jo nødig slutte med Underskud i Selskabets Kasse. Den Tale kendte
Bestyrelsens Medlemmer, og med Formanden, Direktør Tuxen, i Spidsen
vendte de endnu engang Lommerne. Ogsaa paa anden Maade fik Selskabet
Hjælp i denne paa Penge fattige Tid. Generalkonsul Ludvigsen, som ikke
alene i disse første Aar, men lige op til vore Dage, har været en af Selskabets
bedste Støtter, tilbød at paatage sig al Risiko og alle Omkostninger ved
en af Selskabet arrangeret Ballonkamp og udsatte desuden en værdifuld
Vandrepokal. Pokalen gik til Norge, hvor den endnu opholder sig, da der
ikke senere blev Lejlighed til at turnere paa ligelige Vilkaar.
Det mærkelige var, at denne Ballonkamp gav Overskud, næsten 800 Kr.,
men Generalkonsul Ludvigsen spandt dog ikke Silke paa den Historie,
hvad han imidlertid heller ikke ønskede; en i hjertelige Vendinger holdt
Takkeskrivelse fra Selskabet var ham mere værd. !øvrigt var det stadig
navnlig Ballonspørgsmaal, som i Slutningen af 1910 optog Bestyrelsens Tid
og Tanker, og man faar det Indtryk, at Principet "lettere end Luften"
er ved at blive et Smertensbarn for Selskabet, hvilket de følgende Aar
ogsaa .skulde vise.
I Begyndelsen af 1g11 besluttede Bestyrelsen at købe en ny Ballon ved
Hjælp af ekstraordinære Bidrag, da man ikke ansaa det for forsvarligt over
for det store Flertal af Medlemmer at belaste Selskabets sparsomme Midler
med en saa stor Udgift. Bestyrelsen tegnede sig straks for IO Andele a 50 Kr.
Med Kongelig Dansk Automobil-Klub indlededes et nærmere Samarbejde
navnlig ved Arrangementer af Ballonopstigninger med Forfølgelse af Auto
mobiler, men noget større Resultat kom der dog ikke ud af dette.
Medlemstallet var imidlertid stadig i stærk Stigning; paa et enkelt Møde
optoges ikke mindre end 38 nye Medlemmer, hovedsageligt passive, der
kun betalte halvt Kontingent. Det var sikkert Flyvepladsen, hvortil alle
Medlemmer havde gratis Adgang, der trak mest. Den var gennem Sund
flyvningerne, hvorom andetsteds berettes, og Flyveopvisningerne blevet et
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Led i det københavnske Forlystelsesliv, hvor Tusinder af gode Københavnere
mødtes for at se og ses.
Den rr. April rgrr blev "Skandinavisk Aerodrom" højtideligt indviet
ved en vellykket Formiddagsfest, hvortil var indbudt Luftfartens Spidser i
Ind- og Udland samt civile og militære Autoriteter. I Formandens, Gros
serer Gustav Salomonsens Fraværelse foreviste Kaptajn Federspiel de smukke
Lokaler og Tribuner, ·aer var opført efter Tegninger af Arkitekt Waldemar
Jørgensen. Blandt Gæsterne fortjener at nævnes Christianshavns Politi
assistent Hald, der med sin særlige Aerodromhumor forstod paa en blid
og nænsom Maade at vejlede de ofte noget oprømte Tilskuere paa Pladsen,
og til Stede var ogsaa den belgiske Flyver Cozic, der senere opnaaede en
uhyre Popularitet ved sine "Loopings" og andre morsomme Kunster.
Aeronautisk Selskab var i Kraft af sin Sagkundskab Mellemled imellem
Krigsministeriet og "Skandinavisk Aerodrom" og opnaaede derigennem en
ikke ringe autoritativ Stilling og Indflydelse. Selskabets Delegerede paatog
sig saaledes ofte den rent politimæssige Ordning med Flyveopvisningerne,
forbød uegnede Maskiner at gaa til Vejrs med Passagerer, forbød Flyvning
over selve Byen, sørgede for, at Aerodromen stillede Bankgarantier for
Engagementer og Præmier o. s. v., altsammen Opgaver som Staten gennem
Ministerium og Luftfartstilsyn senere med fuld Føje har overtaget.
Indenfor Bestyrelsen hæver der sig efterhaanden Røster med Protest mod
de alt for kostbare Ballonfarter og til Gunst for Anvendelse af flere Midler
til Gavn for Flyvemaskinerne.
Men ikke alene indenfor Bestyrelsen, ogsaa blandt Medlemmer kom
en vis Oppos�tion til Orde, ikke mindst fordi Bestyrelsen nægtede at
støtte en planlagt "Danmarks Flyvning" med Præmier, Af holdelse af Ud
gifter til Dommerhverv m. m. Denne Flyvning var tænkt som Etape
flyvning, en dengang i Udlandet hyppigt anvendt Form for Konkurren
cer, og Grunden til Bestyrelsens afvisende Holdning maa vist søges
i Mistillid til Materiellet. Ogsaa i Pressen rettedes kraftige Angreb paa
D.A.S., idet man, og vel ogsaa med Rette, mente, at Selskabet som det
officielt anerkendte Organ og Medlem af F.A.I. var forpligtet til at støtte
Flyvningen. Angrebene paa D.A.S., der dog aldrig antog nogen ondsindet
Karakter, selv om de vel nok var ret personlige, blev ledet af den kendte
Journalist og af holdte Flyver Alfred Nervø og støttet af Flyvepladsens
Ledelse, der følte sig brøstholden over Bestyrelsens haandfaste Optræden
overfor A/S Skandinavisk Aerodrom, navnlig i pekuniær Henseende. D.A.S.
maatte altsaa staa for Skud baade fra Sportskredse og fra det rent økono-
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miske Foretagende paa Kløvermarksvejen, og helt uden Berettigelse var
Kritikken ingenlunde.
Endelig i September rgr r udløstes den ulmende Misfornøjelse i aabenlys
Opposition ved en af Nervø indsendt, af 22 Medlemmer tiltraadt Begæring
om Afholdelse af en ekstraordinær Generalforsamling med følgende Fore
spørgsel til Bestyrelsen: ,,Hvilke Foranstaltninger er der fra Bestyrelsens
Side truffet for at naa det Formaal, der angives i Lovenes § '2?" General
forsamlingen fandt Sted den 25. September i Odd Fellow Palæet, og efter
at Formanden paa Bestyrelsens Vegne havde oplæst en Redegørelse som
Svar paa Forespørgslen, udspandt der sig en lang, til Tider ret bevæget
Diskussion. Bestyrelsen hævdede overfor den rejste Kritik, at den absolut
ikke vilde modtage nogensomhelst Misbilligelse af sin Adfærd, da den bl. a.
personlig havde ydet store Bidrag til Støtte af Selskabets Virksomhed.
Situationen tilspidsede sig i betænkelig Grad, men til et Brud kom det dog
ikke, idet '2 Medlemmer, Gehejmeetatsraad Bramsen og Generalkonsul
Johan Hansen i det mest kritiske Øjeblik stillede følgende Dagsorden:
"Under Hensyn til den stedfundne Diskussion udtaler Generalforsamlingen
sin Tillid til Bestyrelsen". Denne Dagsorden blev vedtaget eenstemmigt
og med Akklamation. Den første Paladsrevolution i D.A.S. var lykkelig
overstaaet, men nægtes kunde det ikke, at selv om Bestyrelsen havde sejret,
var det dog klart, at en Kursændring var nødvendig.
Af andre Begivenheder i dette Aar kan nævnes, at Forhandlingerne med
Krigs- og Marineministeriet om Uddannelse af Befalingsmænd til "Aero
planførere" resulterede i, at Marineministeriet og senere Krigsministeriet
ønskede Uddannelse af et vist Antal Officerer og Underofficerer. Af disse
uddannedes i Vinterens Løb Premierløjtnant Ullidtz paa Farman Biplan
(Lærer Robert Svendsen), Premierløjtnanterne Christiansen og Ussing paa
B. & S. Monoplan (Lærer Peter Nielsen). Det skyldtes navnlig nuværende
Viceadmiral Rechnitzer og Generalmajor Grut, at dette Samarbejde kom
i Stand, og de uddannede Flyvere blev senere Forløbere for Marinens og
Hærens Stab af Flyvere.
Det vedtoges endvidere fra Oktober Kvartal at antage "Autocyklen"
(det senere "Auto") som Medlemsblad, da et tidligere Forsøg med et selv
stændigt Medlemsblad ( ,,Luftsport") var strandet.
Selskabets Bibliotek, der efterhaanden havde naaet et ret anseligt Omfang,
og hvis Tilblivelse og Tilrettelæggelse i væsentlig Grad skyldtes den meget
flyveinteresserede Bendt Rom, nuværende Propagandachef for K.L.M., flyt
tedes fra Polyteknisk Læreanstalt til Klublokalet paa Flyvepladsen, og samDansk _Flyvrtings Historie. 23
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tidig besluttedes det at opvarme dette om Vinteren, en
urimelig Foranstaltning.

Sandhed ikke

I Begyndelsen af Aaret 1912 besluttede man at modtage et Tilbud om
Opførelse af et Ballonskur paa Christiansholms Gasværks Grund, og der
sluttedes Overenskomst med Robert Svendsen om Flyvninger med Sel
skabets Medlemmer som Passagerer. Prisen blev fastsat til 1 5 Kr., men trods
denne billige Pris, der nærmest svarer til Nutidens Rundflyvningspris,
meldte der sig dog ikke noget overvældende Antal Passagerer.
Man vedtog endvidere at udsætte følgende 3 Præmier for 1912:
Størst opnaaet Højde med Flyvemaskine (forudsat at tidligere Rekorder slaas).
Størst tilbagelagt Distance med Flyvemaskine (forudsat at tidligere Rekor
der slaas).
Fleste Ballonopstigninger (videnskabelige Farter tæller dobbelt).
Heraf ses, at Flyvningen begynder at vinde Terræn fremfor Ballonsporten.
Bestyrelsen meddeler de først uddannede Flyvere af Hær og Flaade,
Premierløjtnanterne Ussing, Ullidtz og Christiansen Certifikat henholdsvis
af 26. Marts, 19. Februar og r. April 1912.
En paatænkt Flyvning Berlin-København, om hvilken der havde været
ført Forhandlinger med Tyskland, kunde ikke vinde Tilslutning fra dansk
Side, da de forlangte Præmier langt oversteg D.A.S.s pekuniære Ydeevne.
A/S Skandinavisk Aerodrom havde imidlertid opført en ulovlig Tribune.
1ste Ingeniørdirektion nedlagde Indsigelse imod dens Opførelse, og D.A.S.s
Bestyrelse maatte gribe mæglende ind og fik ogsaa ordnet Sagen paa den
Maade, at D.A.S. betalte den idømte Bøde paa 300 Kr., hvilket Beløb
Bestyrelsen tog af det af Aerodromen stillede Depositum paa 5.000 Kr.
En sjællandsk Kredsflyvning blev klogeligt opgivet, da der kun meldte
sig 2 Flyvere som Deltagere, men en Ballonkonkurrence blev af holdt i
Aarhus.
Imidlertid var det lykkedes Bestyrelsen særlig ved Overingeniør Holter
manns Aktivitet at faa et Arrangement med Zeppelinselskabet om et Besøg
med Landing af Luftskibet "Hansa" med selve Grev Zeppelin ombord,
og dette Besøg blev Aarets altoverskyggende Begivenhed, ved hvis Tilrette
læggelse Selskabet ydede et meget betydeligt Arbejde.
Luftskibets Ankomst blev meldt og afmeldt flere Gange, men endelig
den 19. September viste "Hansa "s slanke Skrog sig over København. Alle
Skuffelser, al forgæves Venten var glemt. Folk jublede, og enhver god
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Københavner paastod, at "Hansa" var gaaet netop lige over hans Hus.
Dr. Eckener, der førte Luftskibet, landede elegant og sikkert paa Flyvepladsen,
og Titusinder af Tilskuere saa beundrende til. Grev Zeppelin vilde ikke ud
af Gondolen, men indtog sammen med den øvrige Besætning og Passa�erer
en i Hast tilvejebragt let "Luftlunch", og efter at de danske Officerer, der
havde gjort Turen med fra Hamborg for at overvaage, at ingen Foto
grafering af Forter og andre militære Etablissementer fandt Sted, var blevet
afløst, gik "Hansa" til Vejrs igen. Efter et lille Sving over den engelske
Kampflaade, som netop paa dette Tidspunkt laa opankret paa Københavns
Yderred, og efter en kort Visit i Malmø gik Turen tilbage til Hamborg.
Flere Journalister deltog i Turen og omtalte. denne "Spionage" over den
engelske Flaade, hvilket dog næppe rørte Englænderne og langt mindre
Danskerne, hvis Flaade paa samme Tidspunkt var i Færd med at indtage
Bornholm. Alt i alt maa det siges, at dette Zeppelin-Besøg forløb uden mind
ste Mislyd.
I Oktober tilstod Bestyrelsen Premierløjtnant Ussing et Tilskud paa
300 Kr. til en Stockholm-Flyvning. Ussing var en Vovehals og ubestridelig
dygtig Flyver, men Materiellet svigtede, og han maatte lande i en dansk
,,Skærgaard", nemlig paa Lossepladsen. ,,Honny soit qui mal y pense"
tør man nok sige.
I December indtraf Repræsentanter for "Deutscher Luftfahrer Verband"
for at forhandle med Selskabet om Deltagelse i en international Søflyv
ning: Tyskland-Danmark-Sverrig-Norge. Vort Selskab var meget
interesseret i denne Plan, og Bestyrelsen vedtog at deltage i Nedsættelsen
af en international. Komite samt at indsende Andragende om Tilskud til
Præmier til Københavns Magistrat, Ministeriet for offentlige Arbejder, den
meget flyveinteresserede Udgiver af Vejviseren, Dr. Ove Krak, Turistfor
eningen, Bryggerierne m. fl.
Den fra Frankrig med fransk Certifikat hjemvendte Flyver Ulrik Birch,
der allerede ved sine Flyvninger, navnlig i Provinsen, var blevet meget
populær, fik tilstaaet et Tilskud paa 250 Kr. mod til Gengæld i Juleugen
at flyve med Io Passagerer hver Dag for en Betaling af 5 Kr. for aktivt og
10 Kr. for passivt Medlem af Selskabet.
I Begyndelsen af 1913 begynder det at knibe med at bevare Medlems
antallet, og paa et af de første Bestyrelsesmøder vedtog man højtideligt at
slette alle Medlemmer, der stod i Restance for Kontingent. Det var ikke
mindre end ca. 30.
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Rekordpræmierne for 1912 tilfaldt Ulrik Birch for en Højderekord paa
1 .050 m og Kaptajn Ph. Seidelin for det største Antal Kilometer i Ballon.
Forhandlinger med Tyskland, Sverrig og Norge angaaende den nordiske
Sø-Distanceflyvning fortsattes, og man mente at kunne faa Danmarks Del
tagelse ordnet med reducerede Præmier. Bl. a. havde Magistraten gennem
den meget flyveinteresserede Borg
mester Marstrand stillet et Beløb paa
5.000 Kr. i Udsigt. Premierløjtnan
terne Ramm og Ullidtz førte i Berlin
Forhandlingerne videre, og det lyk
kedes dem at faa Selskabets Andel
i Præmiebeløbet betydeligt nedsat.
Man opnaaede dog ikke noget ende
ligt Resultat dette Aar. Først i Be
gyndelsen af 1914 fik man endelig
fastlagt Rammerne for denne i tek
nisk Henseende meget interessante
Søflyvning, men saa kom Verdens
krigen og standsede disse Planer.
I Januar 1913 døde en af D.A.S.s
gode Støtter, Rentier Aug. Ross. Han
var i 1912 kommet hjem fra Amerika
og
havde straks sat sig i Spidsen for
Kommandør C. F. Ivlaegaard.
og selv i høj Grad bidraget til ved en
Formand fra 18. Marts 1913-12. Februar 1920.
privat Indsamling at skænke Hæren
en længe attraaet Drageballon. I dens første Opstigning deltog Forsvars
minister Klaus Berntsen med Oberst Parkovs guldgalonerede Kasket paa
Hovedet, hvilket gav Anledning til mangen Københavnervits, da Klaus
Berntsens fine Kasket havde slaaet I. C. Christensens "Budkasket" helt af
Marken.
Paa Generalforsamlingen i Februar 1913 meddelte Direktør Tuxen, at
han ønskede at træde tilbage som Formand, og trods alle Overtalelsesforsøg
var han ikke til at rokke i denne Beslutning. Direktør Tuxen havde været
Selskabet en udmærket Formand. Anset, som han var i Ind- og Udland,
elskværdig mod alle, udjævnende naar Bølgerne gik højt, havde han med
en aldrig svigtende Takt ledet Selskabet i de første i mange Henseender
vanskelige Aar, og det var derfor med fuld Føje, at han ved sin Afgang
blev udnævnt til Selskabets Æresmedlem. Samtidig besluttede man, nærmest

som en taknemmelig Gestus overfor de militære Ministerier, der paa saa
mange Maader havde støttet Selskabet, at udnævne saavel den til enhver
Tid fungerende kommanderende General som Viceadmiralen til Ærespræ
sidenter.
Til Formand valgte Generalforsamlingen Kommandør C. F. Maegaard.
Flyvercertifikat blev udstedt bl. a. til følgende Premierløjtnanter af Flaa
den: Laub (nuværende Havnedirektør), Prins Axel samt Axel Hoeck, en
Flyver af Rang, der desværre alt for tidligt satte Livet til ved en Nedstyrt
nmg 1 r9r5.
Den 29. Juni r gr 3 ankom den berømte franske Flyver Brindejonc de
Moulinais til København paa sin europæiske Hovedstadsflyvning. Overalt
bl. a. i St. Petersborg og Stockholm var han blevet modtaget med Begej
string, som den fremragende Sportsmand han var, og Begejstringen var
ikke mindre i København, hvor hans charmerende Landsmand Chevillard
forlængst var blevet Byens Yndling.
Bestyrelsen for D.A.S., der· vidste, hvorledes en stor Tilstrømning til
Flyvepladsen kunde ødelægge ethvert Arrangement, endog koste Menneske
liv, besluttede imidlertid at søge i nogen Grad at begrænse Tilstrømningen
ved at lade Publikum betale Entre. Dette vakte en Storm af Indignation
i vort ellers saa venligt indstillede Søsterselskab i Sverrig, og der faldt ikke
blide Ord om de smaa "Sørensen'er" paa den anden Side Sundet.
Brindejonc kom, Titusinder tog imod ham; der var Politi overalt, men
alligevel holdt Spærringen ikke. Han fik Drengepift og Guldstol og vel
mente, men drøje Knubs, som han dog sikkert glemte, da Kongen Dagen
efter hæftede Ridderkorset paa hans Bryst. Ved Festen om Aftenen blev
det overdraget Brindejonc at overrække franske Flyveres Efterladte et ret
stort Beløb, der var fremkommet som Overskud for Entreen til Flyve
pladsen.
Da den fremragende danske Flyver Ulrik Birch var død som Følge af
en Nedstyrtning med Flyvemaskine, vedtog D.A.S. straks at sætte sig i
Spidsen for en Indsamling til et Mindesmærke og oprettede et Mindelegat
,,Ulrik Birchs Mindelegat for forulykkede Flyvere og disses Efterladte",
ligesom man indgik til Marineministeriet med et Andragende om særlig
Pension til hans Enke.
Med A/S Skandinavisk Aerodrom gik det stadig ned ad Bakke, og midt
paa Sommeren r gr 3 blev Flyvepladsen med Bygninger og Hangarer stillet
til Tvangsauktion af Bagermester Wettens Bo. Det skal til Aerodromens
Undskyldning dog siges, at noget lignende skete mange Steder i Udlandet.
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Det var aabenbart, at Flyvning havde tabt noget af sin rent sportslige
Interesse og Betydning og allerede nu var ved at glide over i det praktiske
Liv som et Trafikmiddel og endnu mere som et Kampmiddel af rent militær
Betydning.
Der var ved Auktionen ikke særlig stor Lyst til at byde, men til sidst
blev der dog givet et Bud paa ca. 8.000 Kr. af et privat Konsortium, og
dette Bud fik Hammerslaget. Hermed var Aerodromens Saga endt. En
Skam var det, at de Mennesker, som havde ofret baade Tid og Penge paa
at skabe denne Institution, skulde lide store økonomiske Tab.
Det private Konsortium, der overtog Aerodromen, havde som Aktiv
egentlig kun Bygningerne og Hangarerne, medens Militæret, der ejede
Grunden, stadig benyttede den som Flyveøvelsesplads for endelig ved
N ytaarstid rgr6 ogsaa at overtage Bygningerne m. m. Denne Transaktion
foregik imidlertid i en Krigstid, stille og nogenlunde smertefrit for alle
Parter.
Præmien for Højde- og Længderekord for Aaret r9r3 tilkendtes Premier
løjtnant Ussing.
Aaret r9r4 er naturligvis præget af Verdenskrigens Udbrud. Det sidste
Bestyrelsesmøde afholdtes den rg. April. Paa Møderne om Foraaret drøf
tede man stadig "Nordisk Søflyvning", og det var virkelig lykkedes D.A.S.,
der af skandinaviske og tyske Aeroklubber var valgt til Hovedleder af
Flyvningen, at faa Flyvningen fastsat til 2 r.-30. August. Præmiebeløbet
80.000 Frs. var delt ligeligt imellem Tyskland, Sverrig, Norge samt Dan
mark, som kunde garantere sin Andel takket være enkelte Flyvemæcener
samt København, Aarhus og Aalborg Kommuner, da Flyvningen skulde
gaa over disse Byer.
Desuden havde de forskellige Landes Mariner af Interesse for Hydro
planernes Udvikling stillet Marinefartøjer til Raadighed som Ledsagerbaade
paa de forskellige Etaper.
Hvor stor Interesse denne første større Søflyvning under D.A.S.s Auspicier
vakte i Udlandet kan ses deraf, at allerede midt i Juli havde man mod
taget 20 Anmeldelser om Deltagelse nemlig: ro tyske Maskiner, 5 franske,
2 italienske, 2 svenske og r østrigsk Maskine, og Verdens bedste Marine
flyvere var blandt Førerne. Verdenskrigens Udbrud satte en ubarmhjertig
Stopper for denne efter lange Forhandlinger og med meget Besvær til
rettelagte Konkurrenceflyvning.
Efter Aerodromens Likvidation maatte der ganske naturligt søges nye

Klublokaler og paa Generalkonsul Ludvigsens Initiativ opnaaedes et Arrange
ment med K.D.A.K. om fælles Klublokaler paa Paladshotellet. Bidraget
fra D.A.S. til Dækning af Udgifterne var beskedne 400 Kr. om Aaret.
Der tilkendtes Premierløjtnant Hoeck Præmie for Højde- og Distance
flyvning for 1914, og Premierløjtnant Kofoed-Jensen fik overrakt en Ekstra
præmie for en smukt udført Varighedsflyvning.
Der af holdtes i Løbet af Aaret 1915 kun 7 korte Bestyrelsesmøder, der
navnlig drejede sig om Afviklingen af Forholdet imellem A/S Skandinavisk
Aerodrom og Krigsministeriet, da D.A.S. jo var officiel Repræsentant overfor
Ministeriet.
Af Selskabets Medlemmer maatte man dybt beklage Tabet af Assessor
Sticker, der var Selskabets Æresmedlem og bedste Støtte i vort sydlige
Naboland, Gehejmekonferensraad G. A. Hagemann, Selskabets Støtte og
Velynder i alle Retninger samt som tidligere omtalt den dygtige Marine
flyver Hoeck, der sammen med sin Passager Kaptajn Munter blev dræbt
ved Nedstyrtning.
Endvidere var Aarets sørgelige Resultat det, at Medlemsantallet var
gaaet ned til 181.
Aarets Præmier for henholdsvis Distanceflyvning og Højdeflyvning blev
tildelt Premierløjtnant Waage-Jensen og Sekondløjtnant Pollner.
I 1916 var der ogsaa kun faa og korte Bestyrelsesmøder, hvilket natur
ligvis i første Række skyldtes Verdenskrigen.
Fælleslokalerne _med K.D.A.K. fraflyttedes efter venskabelig Overens
komst, som det jo saa smukt hedder, men vistnok egentlig, fordi de unge
og muntre Flyvere lavede lidt for meget Spræl. Det lykkedes ikke at finde
et passende Klublokale i Aarets Løb, og Biblioteket blev derfor flyttet til
Selskabets Kontor i Amaliegade.
I økonomisk Henseende holdt Selskabet sig oven Vande, takket være de
militære Ministeriers Tilskud, og Medlemstallet gik kun 2 ned (181-179).
I Aarets Løb maatte Selskabet atter beklage Tabet af nogle unge og
lovende Flyvere: Marineflyverne, Løjtnant Christiansen (druknet med
Dykkeren), Løjtnant Ludvigsen og Korporal Mortensen (ved Hærens
Drageballons Løsrivelse).
Som eneste Lyspunkt kan nævnes, at Premierløjtnant Kofoed-Jensen alle Flyveres glade Cowboy - vandt Højdepræmien med 3.300 m og saa
ledes slog forrige Aars Rekord med ikke mindre end 500 m.
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Ligesom det forrige var rg r 7 et stille Aar med faa og korte Bestyrelses
møder, men dog i nogen Grad præget af en lysere Stemning, hvor man
saa smaat begyndte at tænke paa, hvad der skulde ske efter Krigen.
Der indkom til Bestyrelsen forskellige Forslag om Udstillinger, bl. a. fra
Billedhugger Willie Wulff om Af holdelse af en Udstilling af Flyvemateriel
i Sommeren 1918.
Paa Grund af Krigen spillede Militæret en dominerende Rolle, men
man begyndte dog i civile Kredse at interessere sig for Luftsamkvem, og
Bestyrelsen nedsatte derfor et Luftfartsudvalg bestaaende af Overingeniør
Holtermann, Underdirektør H. P. Christensen og Premierløjtnant Ussing,
der skulde undersøge Mulighederne for Lufttrafik (Person-, Post- og Gods
befordring) her i Landet.
Præmierne for Højde- og Distanceflyvning tilfaldt Militærflyverne Kofoed
Jensen og C. Erlind.
Med r g r8 indledes en ganske vist ret kortvarig Opblussen af Selskabets
svindende Livskraft.
Allerede i Januar vedtoges det at stille r.200 Kr. til Raadighed for Luft
fartsudvalget til Rejser rundt omkring i Landet for at søge Landingspladser
(kommunale) i de forskellige Byer, og samtidig drøftede man Udgivelsen
af et Værk i Anledning af D.A.S.s ro-Aars Jubilæum.
Da de aeronautiske Selskaber stadig indtog en halvofficiel Stilling i de
forskellige Lande, var det ganske naturligt, at D.A.S. besluttede efter Ind
bydelse af "Svenska aeronautiska Sallskapet" at sende Delegerede til Stock
holm for at repræsentere Danmark ved den første nordiske Luftfartskon
_
ference. Delegationens Formand var Højesteretssagfører Stein, og han
udførte sit Hverv paa en for os særdeles smigrende Maade, elegant og stil
fuldt, saaledes som han gennem alle de forløbne Aar havde ledet Selskabets
Generalforsamlinger. Beretning om Konferencens Forløb blev tilstillet de
interesserede Myndigheder, og allerede i Juni Maaned besluttedes det at
af holde den anden nordiske Luftfartskonference i København om Efter
aaret, og som juridisk Sekretær blev antaget Fuldmægtig, cand. jur. Jung.
Konferencen fandt Sted den r2. December .paa Københavns Raadhus,
og der mødte Delegerede fra Sverrig, Norge og Finland. Saavel Køben
havns Magistrat som Staten viste sig som gode Værter for de fremmede
Delegerede. Navnlig havde Ministeriet for offentlige Arbejder vist D.A.S.
særlig Interesse ved Generalsekretær Hollnagel-Jensen's og Fuldmægtig
Gregersen's Deltagelse i Konferencen, men man maatte være blind, hvis

man ikke kunde se, at D.A.S.s officielle og dominerende Stilling paa mange
Omraader - ogsaa det militære - nu var tabt for stedse. Noget lignende
fandt ogsaa Sted i de andre Lande, og det viste sig da ogsaa senere, at den
tredje nordiske Luftfartskonference maatte opgives, fordi de respektive
Statsmyndigheder allerede da havde taget Affære og var i fuld Gang med
at fastsætte Love og Regler for al Luftfart.
Selskabets Medlemstal steg i Løbet af Aaret igen til 228. Hidtil var ud
stedt 57 Flyvecertifikater, deraf blev 14 udstedt i 1918, medens der stadig
kun var 7 Ballonførere.
Fra Komiteen for den 2den skandinaviske Flyveudstilling, der hoved
sageligt støttedes af A/S Nielsen & Winther med Direktør Rambusch og
Kaptajn Ussing som ledende Mænd blev der rettet Anmodning til D.A.S.
om at overtage Protektoratet for Udstillingen og vælge et Medlem af
Bestyrelsen til at indtræde i Komiteen. Tilbudet blev naturligvis mod
taget, og Næstformanden, Kaptajn Ullidtz blev udpeget til Repræsentant
for D.A.S.
Paa Bestyrelsesmødet i November blev der af Formanden afgivet en
fortrolig Meddelelse om, at et meget kapitalstærkt Selskab for Lufttrafik
var under Dannelse, og at saavel Formanden som Næstformanden vilde
faa Sæde i Bestyrelsen. Man hilste naturligvis dette med Glæde, og det ved
toges, at der mellem det nydannede Selskab og D.A.S. kunde udveksles
Erfaringer og Oplysninger om Landingspladser m. m.
For Aaret 1918 tildeltes følgende Præmier: Distanceflyvning: Løjtnant
Sætter-Lassen (334,r km). Højdeflyvning: Sergent Erlind (5.750 m).
Paa et Bestyrelsesmøde i Februar rgrg vedtog man at sende Beretning
om Den 2den nordiske Luftfartskonferences Beslutninger til de interesserede
Ministerier, den engelske, tyske og amerikanske Legation samt til den
finske Regering. Man kan vist godt sige, at dette var D.A.S.s sidste officielle
Gestus. Den nydannede Luftfartskommission, der bestod af Politikere og
ministerielle Embedsmænd, overtog fra nu af i Virkeligheden alle officielle
Hverv, selv om der til at begynde med som en ·Anerkendelse af D.A.S.s
hidtidige Arbejde ogsaa i Kommissionen blev indvalgt 2 Medlemmer af
Selskabets Bestyrelse, nemlig daværende Underdirektør ved Orlogsværftet
H. P. Christensen og Ingeniørkaptajn Ramm.
Samtidig hermed fandt der en Masseindmeldelse Sted af Officerer, navnlig
fra Hæren, takket være Kaptajn Ussing's Energi og hans Arbejde for den
forestaaende Udstilling.
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Denne 2den skandinaviske Flyveudstilling fandt Sted i Dagene 12.27. April 1919 med Støtte fra officiel Side. Særlig Marinens Udstilling var
bemærkelsesværdig. En Stjerneflyvning af skandinaviske Flyvere i Forbin
delse med Udstillingen blev smukt udført, og der kan næppe være nogen
Tvivl om, at Udstillingens Formaal "at vække Interesse" for Flyvesagen
Befolkningen blev naaet fuldt ud.
Udstillingen blev ikke alene i luftfartsteknisk Henseende, men ogsaa i
økonomisk Henseende en Succes, og Udstillingskomiteen kunde overrække
D.A.S.s Bestyrelse godt og vel 8.000 Kr. - som Tak for Protektoratet samt
yderligere en Sum paa 1 .ooo Kr. - til Fremme af dets almindelige For
maal. Det førstnævnte Beløb blev anvendt til Oprettelsen af et Fond kaldet
,,Det danske aeronautiske Selskabs Fond til Fordel for forulykkede skandi
naviske Flyveres trængende Efterladte". Den første Legatportion blev til
stillet Flyveren Ulrik Birch's Enke.
I Aarene 1918 og 1919 havde mange danske militære Flyvere søgt Ud
dannelse i Udlandet, navnlig Frankrig, og mange udenlandske Maskiner blev
i Reklameøjemed forevist for Selskabets Medlemmer paa Kløvermarksvejen.
En Del Foredrag blev af holdt, navnlig af engelske Flyvere, og i det hele
taget maa man sige, at Aaret 1919 betegner et Vendepunkt i D.A.S.s Til
værelse, et nyt Fremstød efter Krigsaarenes Dødvande, selv om Forøgelsen
af Medlemstallet fra 228 til 247 ikke ganske svarede til Forventningerne og
til Bestyrelsens Indsats.
Atter i disse Aar maatte Selskabet beklage Tabet af mange unge og raske
Flyvere: i 1918 Løjtnanterne Friese, Ekmann, Caroc, Kabell, Ubbesen,
Maskinist Larsen· og i ·1919 Premierløjtnant Flor-Jacobsen og Sergent
Johansen. Endvidere mistede Selskabet dette Aar to gode Venner og gav
milde Velyndere nemlig Direktør Frede Nehm, der i Selskabets Navn havde
indstiftet en Pokal for den længst varende Flyvning, og Generalkonsul
Chr. Hecksher, der gennem alle Aarene havde støttet Selskabet med
aldrig svigtende Interesse og Gavmildhed.
Direktør Ellehammer udnævntes til Æresmedlem i D.A.S. for sine For
tjenester indenfor dansk Flyvning.
I Løbet af 1919 nedlagde Kommandør Maegaard paa Grund af Alder
sit Hverv som Formand. Paa Generalforsamlingen i Februar 1920 udnævntes
Kommandøren til Æresmedlem og modtog Bestyrelsens og Medlemmernes
varmeste Tak for hans retsindige og udmærkede Ledelse af Selskabet gen
nem nogle trange Aar. Som ny Formand valgtes Kommandør E. E. Andersen.

Som et Udslag af Ministeriet for offentlige Arbejders stadig voksende
Interesse for Luftfarten og Ministeriets Ønske om nøjere at følge Udviklingen
paa det aeronautiske Omraade indmeldte i Begyndelsen af 19120 følgende
Medlemmer af Luftfartsraadet sig i Foreningen: Folketingsmændene Jens
Andersen og Søren Svendsen, Redaktør Fischer, Generalsekretær Hollnagel
Jensen samt Ekspeditionssekretær
K. Gregersen.
Selskabets Deltagelse i F.A.1.
Konferencerne i Udlandet, hvor
Kaptajn Alf Brun hidtil med per
sonlige Ofre og stor Dygtighed havde
repræsenteret D.A.S. som dets Dele
gerede, blev efterhaanden for kost
bar, og paa Lenssekretær Ingerslev's
Forslag besluttede Bestyrelsen for
Fremtiden at anmode Danmarks
diplomatiske Repræsentanter i Ud
landet om at paatage sig Hvervet,
hvilket de ogsaa beredvilligt gjorde.
Med "Dansk Luftfartsselskab"s Be
styrelse, af hvilken, som før nævnt,
Kommandør Maegaard og Næstfor
manden for D.A.S. Kaptajn Ullidtz
Kommandør E. E. Andersen.
var Medlemmer, førtes nogle For- Formand fra 17.Marts 1920-28.September 1922.
handlinger om Lempelser i Billetprisen for D.A.S.s Medlemmer, hvilket da ogsaa opnaaedes. !øvrigt havde
D.A.S. ingen Indflydelse paa Luftfartsselskabets Virksomhed.
I Aaret I 920 diskuterede man det stadig tilbagevendende Spørgsmaal
om et Medlemsblad, og paa Ingeniør G. Krebs's Forslag og efter Forhand
ling med "Forenede danske Motorejere" vedtog man at antage denne For
enings Medlemsblad "Motor" som Organ ogsaa for D.A.S. med Løjtnant
Foltmann som ansvarlig Redaktør for Bladets aeronautiske Artikler.
Som et opmuntrende Moment i Selskabets Tilværelse, der ellers præ
gedes af svigtende Tilslutning fra Medlemmernes Side til Foredrag, Værk
stedsbesøg m. m., virkede vor amerikanske Landsmand John M. Larsen.
Han plaskede med sin private Flyvebaad rundt i de skandinaviske
Farvande, holdt Aarets eneste velbesøgte Foredrag med levende Billeder
fra hans Flyvning tværs over Amerika og skænkede med en -grand seig-

neur's flotte Gestus efter vel tilendebragt Arbejde sin Curtiss Flyvebaad
til Marinen.
Paa Generalforsamlingen kunde Formanden meddele, at Staten havde
overtaget Størstedelen af D.A.S.s hidtidige Funktioner bl. a. med Udstedelse
af Certifikater, og at Selskabet derfor for Fremtiden maatte søge nye Veje
til Fremme af dets Formaal. Ved Generalforsamlingens Slutning fik For
samlingen en Meddelelse, som blev modtaget med megen Beklagelse. Gene
ralkonsul Ludvigsen, den Mand, der paa saa mange Maader gennem sin
glødende Sportsinteresse og ved store personlige pekuniære Ofre betød
uhyre meget for D.A.S., ønskede at nedlægge sit Bestyrelsesmandat, da hans.
omspændende Virksomhed optog al hans Tid.
Med Aaret 19120 er det, ligesom D.A.S. har opbrugt sme Kræfter. Den
kortvarige Opblussen i Selskabets Virksomhed er forbi, og med 192 1 be
gyndte den Nedgangsperiode, som tilsidst skulde ende i det rene Ragnarok
og maaske endog vilde have medført Selskabets Opløsning, hvis ikke Udstil
lingen i "Forum" i 1927 havde frelst det igennem.
Der afholdtes i 192 r ialt 4 Bestyrelsesmøder, hvis vigtigste Resultater var,
at Selskabets Fond for skandinaviske Flyveres trængende Efterladte endelig
fik fast Form takket være Lenssekretær Ingerslev, samt at Bidraget til F.A.I.
blev fastlagt.
Den Beretning, som Næstformanden, Kaptajn Ullidtz i Formandens
Fraværelse aflagde paa Generalforsamlingen i Februar 1922, var ikke ind
holdsrig. Den drejede sig ikke om ret meget andet end om F.A.I. Kon
ferencerne og D.A.S.s Kontingent til F.A.I., en Forespørgsel fra Skibsfarten
om eventuel Assistance med Flyverhjælp i Tilfælde af Isvanskeligheder samt
Meddelelse om en kommende Luftfartsudstilling i Goteborg. Udover dette
ingen opmuntrende Ord, ingen Løfter for Fremtiden.
I de følgende Aar breder Forvirringen og Opløsningen sig. Paa de spar
somme Bestyrelsesmøder fortaber man sig i Bagateller, Formalisme og Skrive
rier, behandler en Række Spørgsmaal om Klublokaler, Propaganda, Med
lemsblad, Deltagelse i Udstillingen i Goteborg, Forholdet til F.A.I. uden
paa eet eneste Punkt at gøre en virkelig Indsats. Den økonomiske Situation
bliver naturligvis ogsaa værre og værre, og som det altid gaar, naar Krybben
er tom, bides Hestene. En Divergens imellem Bestyrelsen og Iæstformanden,
Kaptajn Ullidtz medfører dennes Nedlæggelse af sit Hverv og Udmeldelse
af Selskabet. Kort efter træder ogsaa Direktør H. P. Christensen ud af Be
styrelsen efterfulgt af selveste Formanden, Kommandør Andersen, der var

fraflyttet København. I over et Aar søger man med Lygte, men uden Held,
efter en ny Formand, indtil endelig i August 1924 daværende Kommandør
kaptajn H. C. Gad paatager sig det utaknemlige Hverv. Ogsaa Selskabets
mangeaarige Sekretær den i aeronautiske Studier levende interesserede
Kaptajn Alf Brun forlader i Slutningen af 1923 den synkende Skude.
Blandt de faa Lyspunkter er Flyve
stævnet i Kastrup i Forbindelse med
Luftfartsudstillingen i Goteborg, i
hvilken Selskabet deltog med en efter
Tiden og Forholdene ganske præsen
tabel Stand. Takket være Kaptajn
Kofoed-Jensen indbragte Stævnet Sel
skabet et Overskud paa ca. 800 Kr.
Højderekorden for 1923 sættes af
Løjtnant C. Erlind (7.450 m), og Mi
litærflyver Steinbeck faar tildelt en
af Fokker-Selskabet udsat 2. Præmie
for Højdeflyvning.
Der udstedes i 1 924 nogle civile
Certifikater, og Kontrollen med Rohr
bach-Selskabets Flyvninger, der fandt
Sted i Kastrup, og som var Verdens
rekorder, overtages i Samraad med
Kommandørkaptajn H. C. Gad.
F.A.I. paa SelskabetsVegne afKaptajn Formand fra 29. August 1924-12. Marts 1927.
Kofoed-]ensen og Ingeniør Eskildsen.
Selskabet overtager i 1924 Protektoratet for den af Finmekaniker le Dous
stiftede "Dansk Flyvemodel- og Glideflyverforening".
Udgivelsen af et Medlemsblad var Gang paa Gang paa Tale, uden at
der opnaaedes noget Resultat. En "Haandbog for Luftfart" udarbejdet af
Løjtnant Foltmann og udgivet af D.A.S. vakte stor Opstandelse i officielle
Kredse, da man, og sikkert med nogen Ret, mente, at den i for høj Grad
virkede agitatorisk for en enkelt Flyvemaskinefabrik. Det maa dog i Sand
hedens Interesse siges, at den, bortset herfra, indeholdt mange værdifulde
Oplysninger, som den Gang ikke var tilgængelige for alle og enhver, og
derfor utvivlsomt havde sin Betydning for det luftfartsinteresserede Publikum.
Heller ikke i 1926 sker der store Ting. Paa det første Bestyrelsesmøde
kunde Formanden meddele, at i Følge Skrivelse fra Hans Majestæt Kongens

Kabinetssekretariat af 28. December 1925 havde Selskabet faaet Tilladelse
til at føre Navnet "Det kongelige danske aeronautiske Selskab".
I Foraarets Løb vedtoges det at lade udfærdige et mindre Emblem i
Sølv, at forandre Selskabets Plaketter i Anledning af Prædikatet "Kongelige"
samt at tildele Kaptajn Alf Brun en Sølvplakette for hans Arbejde i Selska
bets Interesse.
En smuk Anledning til Festlighed fik K.D.A.S. ved Tokioflyvernes, Kap
tajn Botveds og Mekaniker C. V. Ols.ens Hjemkomst, og med fuld Ret
hyldede Selskabet disse Mænd ved en storslaaet Fest.
I November 1926 indkom der til Bestyrelsen et Par bemærkelsesværdige
Forslag, nemlig dels et fra Journalist Hendil om et Flyver-Vartegn ved
Rødby og dels et fra Kaptajnerne Ussing og Krause-Jensen om Afholdelse
af en international Luftfartsudstilling i 1927 i København. Det første For
slag maatte man imidlertid tage Afstand fra paa Grund af dets Bekostelig
hed, medens man kunde tiltræde Ideen i det andet og bemyndigede d'Herrer
til paa Selskabets Vegne at indlede Forhandlinger med Formanden for
Automobil- og Gyde-Grosserer-Foreningen, Grosserer Hans Lystrup, idet det
var Planen, at denne Forening skulde overtage den økonomiske Garanti,
og at Udstillingen skulde afholdes i "Forum".
Paa samme Møde meddelte Formanden, Kommandør Gad, at han
ønskede at udtræde af Bestyrelsen og til næste Generalforsamling stillede
sit Mandat til Raadighed.
Mod Aarets Slutning forhandledes der frem og tilbage om Udstillings
sagen uden noget Resultat, udover at det besluttedes i December at anmode
Direktør W. Wvlff om at rejse til Udlandet for Selskabet og bl. a. forhandle
med de Flyvemaskinfabrikker, som kunde tænkes at ville udstille.
Aarets Højdepræmie blev tilstillet Søløjtnant S. H. Topsøe-Jensen for.
opnaaet Rekord med Flyvemaskine (8.860 m).
!øvrigt gaar der gennem Aarsberetningerne en vis Frygt fra Bestyrelsens
Side for at indlade sig paa Foretagendet "International Luftfartsudstilling",
og i Virkeligheden var Retræten allerede ved Nytaarstid tiltraadt fra Sel
skabets Side.
Aaret 1927 sætter paa mange Maader Skel i Selskabets Tilværelse. Nye
Ideer fødes, nye Veje betrædes, og nye Mænd kommer til. Vigtige Beslut
ninger blev truffet, og Barometret (Antallet af Bestyrelsesmøder) steg i
Aarets Løb til ikke mindre end 27, saa det er klart, at Selskabet arbejdede
under større Tryk end hidtil.
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Ved Imødekommenhed fra Ministeriet for offentlige Arbejder fik Selskabet
Tilladelse til at benytte Luftfartsraadets Lokaler paa Christiansborg, hvortil
Selskabets Sekretariat og Bibliotek henflyttedes og forblev i de følgende
8 Aar.
Udstillingen var imidlertid det springende Punkt, og Datoen for dens
Afholdelse blev gentagne Gange udsat, naturligvis til stor Skade for Sagen.
Direktør Wulff blev antaget som lønnet Generalsekretær og udtraadte i den
Anledning af Selskabets Bestyrelse. Den af h4m foretagne Rejse til Udlandet
gav imidlertid ikke de ønskede Resultater, hvorfor Bestyrelsen i Marts 1927
besluttede at afbryde dette Agitationsarbejde, og kort efter vedtog man helt
at aflyse Udstillingen paa Grund af manglende Tilslutning.
Den 31. Marts afholdtes imidlertid et Bestyrelsesmøde, der fik vidtræk
kende Betydning, idet Kaptajn Krause-Jensen, der var særlig tilkaldt, med
delte, at han mente, der alligevel var en Mulighed for Afholdelse af den
aflyste Udstilling, da flere moderne Maskiner var under Bygning paa de
forskellige Fabrikker. Det var hans Opfattelse, at man ved en fornyet Hen
vendelse og med en virkelig autoritativ Komite i Ryggen nok kunde bevæge
disse udenlandske Firmaer og mulig ogsaa visse udenlandske Regeringer til
alligevel at deltage i Udstillingen. Bestyrelsen var naturligvis lutter Øren
overfor Krause-Jensens Optimisme, og et Par Dage efter kunde Kaptajnen
paa et Konsortiums Vegne fremkomme med et saa gunstigt Tilbud om
Afholdelse af den paatænkte Udstilling under K.D.A.S.s Auspicier, men
uden økonomisk Risiko for Selskabet, at man med Kyshaand kunde tage
imod det.
Paa et nyt Bestyi:elsesmøde den 19. April mødte soi:i Repræsentanter for
den nedsatte Udstillingskomite følgende Herrer:
Direktør Tyge J. Rothe,
Direktør Aug. Gihm,
Højesteretssagfører Alb. V. Jørgensen og
Kaptajn Krause-Jensen.
Direktør Rothe g jorde nærmere Rede for Komiteens Sammensætning og
Planer samt for de Betingelser, paa hvilke Komiteen kunde tænke sig et
Samarbejde med K.D.A.S.
Der opnaaedes hurtigt Enighed om disse Betingelser, og i en Skrivelse af
9. Maj fra Komiteen blev de trufne Aftaler officielt bekræftet. Til at tiltræde
Komiteen udpegede Bestyrelsen Næstformanden, Ekspeditionssekretær K.
Gregersen og Mester P. Nielsen.

I Maj traadte Overingeniør Holtermann tilbage som· Selskabets Sekretær
og Kasserer og afløstes af Premierløjtnant Schenstrøm. Samtidig knyttedes
Frk. Else Klein, der var ansat i Ministeriet for offentlige Arbejder, til Sel
skabet som lønnet - Gagen var ikke overvældende - Medhjælp for Besty
relsen, i hvilken Egenskab hun i en Aarrække g jorde fortrinlig Fyldest ved
sin store Elskværdighed og utrættelige Tjenstvillighed. Kaptajn Førslev
, blev valgt til som Selskabets Re
præsentant at besøge Luftfartsud
stillingen i Prag og blev desuden
delegeret til paa Selskabets Vegne
at deltage i de stedfindende For
handlinger om Dannelsen af en
Sportsflyveklub under Selskabets Ausp1c1er.
Der fremkom kort efter ogsaa
Forslag om at danne en Ballonklub.
Begge Klubber blev stiftet i Lø
bet af Sommeren som "tilsluttende"
Klubber med selvstændig Bestyrelse
og Økonomi. Forholdet til K.D.A.S.
blev ordnet saaledes, at Klubbernes
Medlemmer ogsaa skulde være Med
Direktør Tyge J. Rothe.
lemmer af K.D.A.S., der oppebar
Formand fra 10. Juni 1927-29. Juni 1933.
Halvdelen af Særkontingentet og
.
hele Indskudet, der dog blev refunderet Klubberne som en Slags Tilskud.
Formandsposten var imidlertid under alt dette stadig ubesat, men endelig
i Juni lykkedes det at bevæge Direktør Tyge Rothe til at overtage Hvervet,
og dermed skulde det vise sig, at Formandsspørgsmaalet var sikret for de
næste 6 Aar.
I Løbet af kort Tid vedtoges paa en Række Møder en grundig Sanering
af Selskabets Økonomi, ligesom man straks gik i Gang med Forberedelserne
til en gennemgribende Ændring af Selskabets nu forældede Love. Lovfor
slagene kom til Behandling paa 2 ekstraordinære Generalforsamlinger i
Efteraarets Løb og efter langvarige Diskussioner endeligt vedtaget den
4. November 1927.
Udstillingen, Den 1ste internationale Luftfartsudstilling i København,
fandt Sted i Dagene 17. August-2. September 1927 og blev trods alle onde

Varsler og den utrolig korte Tid, der var levnet Komiteen til Forberedel
serne, hvilket naturligvis ogsaa i nogen Grad prægede Udstillingen, en stor
økonomisk Succes. I Forbindelse med Udstillingen blev der den 4. Septem
ber af holdt et vellykket skandinavisk Flyvestævne, der selv om Arrangemen
tet paa Grund af manglende Erfaring i nogen Grad svigtede overfor den
enorme Tilstrømning, ogsaa gav et pænt Overskud. Begejstringen var i
alle Tilfælde stor og kulminerede, da Kronprinsen som Udstillingens og
Stævnets Protektor om Aftenen ved en straalende Fest paa Restaurant Nimb
uddelte de mange smukke Præmier.
Det sidste Bestyrelsesmøde i Aaret satte Kronen paa den nye Tids Be
givenheder, idet Formanden kunde meddele, at den Selskabet tilkommende
Andel af Netto-Overskudet fra Udstillingen udg jorde 24.204,79 Kr. og fra
Flyvestævnet 3.436,05 Kr. altsaa ialt 27.640,84 Kr., et i Sandhed flot, og
man kan vel ogsaa nok sige noget ufortjent Resultat for K.D.A.S.
Efter at K.D.A.S. nu ved Hjælp af Tilskudet fra Luftfartsudstillingen
var kommet økonomisk paa Fode, var det naturligt, at man indenfor Be
styrelsen beskæftigede sig med Spørgsmaalet om, paa hvilken Maade man
bedst kunde konsolidere Selskabet og løse de Opgaver, der var angivet i
Lovenes Formaalsparagraf.
Man blev hurtigt enig om, at man efter at have ydet forskellige Bidrag
til Selskabets Underklubber og andre Formaal af aeronautisk Betydning
først og fremmest skulde koncentrere sig om Udgivelsen af et Tidsskrift
som officielt Organ for K.D.A.S. Der nedsattes et Udvalg til at forberede
Sagen, og efter at :Medlemmerne paa en ekstraordinær Generalforsamling
i Marts 1928 havde godkendt Bestyrelsens Dispositioner med Hensyn til
Anvendelsen af Selskabets Pengemidler og Oprettelsen af Tidsskriftet, fandt
de endelige Forhandlinger Sted med Forlæggerfirmaet August Bang (Ejvind
Christensen), der havde paataget sig Trykningen og Forretningsførelsen.
Tidsskriftet, der fik Navnet "Flyv", udkom første Gang i Juni 1928 under
Ledelse af et af Selskabet nedsat Redaktionsudvalg og med Løjtnant J. Folt
mann som Redaktør.
I Marts 1928 holdt Direktør Wronsky fra "Deutsche Lufthansa" et interes
�ant Foredrag om Trafikflyvning i Tyskland.
Der blev endvidere i Løbet af 1928 efter Samraad med Direktøren for
Den polytekniske Læreanstalt afholdt en Række tekniske Foredrag for Med
lemmerne og polytekniske Studenter i et af Læreanstaltens Auditorier.
I Maj passerede Nordpolsflyverne Wilkins og Eielson København paa
Dansk Flyvnings Historie. :24

Vej til Berlin. ,,Politiken" arrangerede et Foredrag, der af.holdtes i Køben
havns Raadhushal, og derefter fejrede Det kgl. danske geografiske Selskab
i Forening med K.D.A.S. de berømte Flyvere ved en Fest i Restaurant
,,Nimb", ved hvilken de fik overrakt Selskabets Guldplaquette.
I August besøgtes København af Kaptajn Lundborg og Løjtnant Schy
berg, der begge paa fremragende Maade havde deltaget i den svenske
Hjælpeekspedition i Anledning af det italienske Luftskib "Italia"s Forlis i
det nordlige Ishav. Ogsaa dette Besøg· var arrangeret af "Politiken", og
ved den festlige Sammenkomst efter Foredraget fik ogsaa disse dygtige og
uforfærdede Flyvere overrakt Selskabets Guldplaquette.
Endelig ankom i September den amerikanske Professor Hobbs sammen
med Grønlandsflyverne Hassel og Cramer til København paa et kort Besøg.
Til Ære for dem gav Geografisk Selskab en Middag paa Den kgl. Skydebane,
ved hvilken K.D.A.S. var repræsenteret bl. a. ved Direktør for Meteoro
logisk Institut la Cour, der hyldede Flyverne i en smuk Tale.
I November havde Selskabet den Sorg at miste et ualmindeligt elskværdigt
Bestyrelsesmedlem, idet Professor ved Den polytekniske Læreanstalt Erik
Schou, der i Løbet af Sommeren var indtraadt i Bestyrelsen, ret pludseligt
afgik ved Døden.
Aaret 1929 maa betegnes som et for Medlemmerne forholdsvis stille
Aar, men dette skyldes i første Række, at der for Selskabet forelaa den ikke
ubetydelige Opgave at være Værter for F.A.I.s aarlige Konference, hvilken
paa Indbydelse af Selskabet blev af holdt i København. Da Bestyrelsen var
klar over, at dette paa flere Maader vilde stille Krav til Selskabet, var man
af Hensyn hertil tvunget til at være meget forsigtig i sine andre Dispositioner
for ikke at overskride de Rammer, der var fastlagt i Selskabets Budget.
Naar dette lykkedes, skyldes det udelukkende den store Velvilje og Støtte,
som det lykkedes Bestyrelsen at opnaa fra saavel Regeringen og Københavns
Magistrat som fra en Række Institutioner og Privatpersoner, der ved deres
Bidrag g jorde det muligt at af holde de med Konferencen forbundne Omkost
ninger uden nævneværdig Udgift for Selskabet.
Konferencen fandt Sted i Dagene 19.-22. Juni 1929 paa Christiansborg
Slot, hvor Rigsdagens Præsidium velvilligst havde stillet de fornødne Lokaler
til Konferencens Raadighed. Forsamlingen talte 51 Deltagere repræsente
rende 20 Lande. Kaptajn (nu Oberst) P. Ramm var Konferencens Rap
porteur General og Direktør K. Krebs dens Generalsekretær.
Deltagerne samledes den 19. Juni til Præsentationsmøde, og derefter
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blev Kongressens Præsidium modtaget i Audiens af H. M. Kongen, som
paa Anmodning af F.A.I.s Præsident Grev de la Vaulx viste Konferencen
den Ære at overtage Protektoratet.
Aabningshøjtideligheden fandt Sted i Rigsdagens Festsal, og i Aabnings
talen, som holdtes af Udenrigsminister Dr. phil. P. Munch, gav denne en
kort Redegørelse for Luftfartsforholdene i Danmark og den Lufttrafik, som
tangerer vort Land.
Præsidenten, Grev de la Vaulx, takkede p'aa Kongressens Vegne og over
rakte derefter den engelske Flyver Bert Hinckler F.A.I.s Guldmedalje for
hans enestaaertde Flyvning med en lille Sportsmaskine fra England til
Australien, en Distance paa 16.000 km tilbagelagt i 151/, Dag. Dagen
sluttede med en Souper i Restaurant Wivel, hvor K.D.A.S. var Værter,
og hvortil var indbudt alle Kongressens Deltagere, og hvori ogsaa deltog
en Del af Selskabets Medlemmer.
Den næste Dag var optaget af Arbejdsmøder, af brudt af en Frokost,
som blev givet af Københavns Magistrat paa Langelinies Pavillon, og
Besøg paa Carlsberg og Tuborg Bryggerier.
Den tredie og sidste Dag af holdtes der et afsluttende Arbejdsmøde om
Formiddagen, paa hvilket Selskabets Formand overrakte hver af Deltagerne
Selskabets Plaquette i Sølv, som en Erindring om Mødet i København, og
efter et Besøg paa den kongelige Porcelainsfabrik kørte Deltagerne ud til
Kastrup Lufthavn, hvor Havnens Administration var Vært ved en for
nøjelig Frokost i Krudthuset.
Konferencen sluttede med en Festbanket paa Skydebanen, hvor Del
tagerne og en Række danske Honoratiores var Udenrigs- og Trafikmini
steriets Gæster.
Af Foredrag blev der i Aarets Løb holdt to: i Januar af den norske Flyver,
Major Tryggve Gran om Sydpolsflyvning, og i Marts af den svenske Kap
tajn E. Thornberg om den svenske Hjælpeekspedition til Spitzbergen i 1928.
Selskabets Medlemstal, som ved Udgangen af 1928 var 403 sank i 1929
til 345, hvad der hovedsagelig skyldtes Afgang fra Sportsflyveklubben, som
ikke syntes at kunne komme til Kræfter igen efter den Modgang og de
betydelige Tab, som denne Underklub havde lidt.
1930 blev et stille og roligt Arbejdsaar. Medlemstallet viser en ikke ube
tydelig Stigning fra 345 til 400, hvilket dog for en Del skyldes, at Dansk
Model- og Svæveflyverforening i Aarets Løb var blevet optaget som Under
klub.
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Desværre skulde Aaret ikke forløbe uden yderligere Tab af Menneskeliv
blandt Landets Flyvere. I April ramtes Marinen af et nyt haardt Slag ved
den Ulykke, som fandt Sted i Østersøen, og hvorved Kaptajnløjtnant
E. A. Jensen og Mekaniker Bressendorf blev dræbt. Førstnævnte var ved
sin Død Medlem af Selskabets Bestyrelse, indenfor hvilken han i flere Aar
havde udrettet et godt og dygtigt Arbejde.
Der af holdtes en Række interessante Foredrag: I Januar talte General
Nobile om "Italia Ekspeditionen", i Marts den tyske Kaptajnløjtnant Flem
ming om "GrafZeppelin"s Verdensflyvning, i Oktober den svenske Redaktør
Knut Stubbendorf om sin Ekspedition til Andre-Lejren paa Hvideøen, i
November den norske Kaptajn Riiser-Larsen om Emnet "Med Flyvemaskine
til Antarctic" og endelig i December Sportsflyveren Fritz Morzik om "Mein
Europa-Rundflug", efter hvilket han fik overrakt Selskabets Sølvplaquette.
Den 3.Juni mindedes Selskabet 20-Aarsdagen for Alfred Nervøs Flyv
ning over København, og den 17.Juli fejredes 20-Aarsdagen for Robert
Svendsens Sundflyvning.Jubilæet, som ogsaa fra svensk Side mødte den
største Interesse, blev fejret paa begge Sider af Sundet, idet Jubilaren og
nogle af Selskabets Bestyrelse var Kungl. svenska Aeroklubbens Gæster ved
en Festlighed i Malmø om Formiddagen, ved hvilken Robert Svendsen
fik overrakt en smuk Erindringsgave, ligesom han blev hyldet paa selve
Landingsstedet. Efter Hjemkomsten, hvor man med Jubilaren var "Danske
Flyvere"s Gæster ved en meget fornøjelig kammeratlig Frokost paa "Krudt
huset", mødtes man om Aftenen til Aeronautisk Selskabs Fest i Restaurant
Nimb, hvor Flyveren fik overrakt Selskabets Guldplaquette.
I en lang Aarrække havde Selskabet modtaget et aarligt Tilskud fra
Ministeriet for offentlige Arbejder. Et saadant Bidrag blev ogsaa ydet i
1930, men samtidig modtog Bestyrelsen den beklagelige Meddelelse, at
Staten ikke saa sig i Stand til at opretholde dette aarlige Tilskud, hvorfor
det vilde bortfalde fra og med næste Finansaar.
I denne Anledning gav Formanden paa Aarets Generalforsamling føl
gende Oplysninger om K.D.A.S.s økonomiske Stilling i de 4 sidste Aar:
Formue
Formue
Formue
Formue

pr. 1.Januar
pr. r.Januar
pr. r.Januar
pr. 1.Januar

1928 .............
1929 .............
1930 .............
1931 .............

3.890,94
17.59 5,18
16.l 99,20
13.998,87

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

Luftfartsudstillingen og Flyvestævnet i 1927 gav ialt 28.16 5,90 Kr., hvoraf
Selskabet i Aarene 1928, 1929 og 1930 havde ydet følgende Tilskud:
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Sportsflyveklubben ..................... 4.000,00
Ballonsagen (Andre II) ................ 1.3 29,73
Ballonklubben ...... ................... l .059,00
Dansk Model- og Svæveflyverforening .... 700,00
Polyteknisk Svæveflyvergruppe ......... . 300,00
Dronning Alexandrines Fond .......... . 572,68
Danske Flyveres Fond .......... ....... 572,68
K.D.A.S.s Fond for forulykkede skandinaviske Flyveres trængende Efterladte .... 572,68
Biblioteket ............................ I.II0,10

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

lait ...ro.216,87 Kr.
Endvidere havde Selskabets Medlemsblad "Flyv" kostet Selskabet:
1928 ............................... . I .269, 2 3 Kr.
1929................................ r.881,54 Kr.
1930 ................................ 1.567, 3 2 Kr.
-------Ialt ... 4.718,09 Kr.
Der blev i Aarets Løb ikke indberettet nye danske Højderekorder, hvor
imod Løjtnant ved Flyverkorpset H. P. M. Hansen erhvervede den Nehm'ske
Pokal for en Landsflyvning over 1.650 km i 11 Timer uden Mellemlanding.
Aaret 193 r er ejendommeligt ved, at der kun blev af holdt et eneste
Foredrag og det saa sent som i November, hvor den tyske Flyver \,Volfgang
von Gronau under.usædvanlig stor Tilslutning fra Medlemmernes Side holdt
et udmærket Foredrag ledsaget af baade Lysbilleder og Film: ,,Im Flugzeug
i..iber Gronlands Inlandseis".
Men dermed skal ikke være sagt, at der i dette Aar ikke skete noget i
og udenfor Selskabet.
I Dagene 2 2. og 2 3. Maj af holdtes den nordiske Flyverkonkurrence Stock
holm-Malmø-Stockholm under Deltagelse af saavel Hærens som Marinens
Flyvere samt Flyveren Løjtnant Clauson-Kaas. Den danske Søløjtnant Ras
mussen blev Nr. r af samtlige Deltagere og derved Vinder af den nordiske
Flyverpokal, hvilket medførte den for K.D.A.S.ærefulde, men ogsaa byrdefulde
Forpligtelse at arrangere den næste nordiske Flyverkonkurrence. Den 26.Maj
vendte de danske Deltagere tilbage til Kastrup Lufthavn og blev modtaget
af Bestyrelsen med Blomster og Taler til Vinderen Søløjtnant Rasmussen
og Løjtnant Clauson-Kaas, der var blevet Nr. 2 i Klassen "Civile Maskiner".
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Dagen i Forvejen havde Formanden overrakt den svenske Flyver, Kap
tajn Ahrenberg, der var paa et kort Besøg i København, Selskabets Guld
plaquette for hans Flyvning til Grønland for at undsætte den nødstedte
Flyver Courtauld.
Den 25. Juni ventede man ved Middagstid i spændt Forventning i Kastrup
Lufthavn den danske Atlanterhavsflyver Holger Høiriis og hans Kammerat
Otto Hilligs Ankomst. Efterhaanden som Timerne gik uden Efterretninger,
svandt Haabet om, at de var sluppet vel fra deres dristige Flyvning. Endelig
Kl. 6 om Eftermiddagen modtog man Telegram om, at de var landet i
god Behold paa Lufthavnen ved Krefeld i Tyskland ikke langt fra den
belgiske Grænse, og at de efter at have kompletteret deres Beholdning af
Brændstof og Olie vilde flyve videre til København, hvor man saaledes
kunde vente deres Ankomst ved ro-Tiden om Aftenen. I Titusindvis strøm
mede fra alle Kanter Skarer af Tilskuere ud til Lufthavnen for at byde
Flyverne Velkommen. En lignende Invasion af Mennesker er aldrig hverken
før eller senere set i Kastrup. Deres Taalmodighed og gode Humør blev
dog sat paa en haard Prøve, som Københavnerne dog bestod med Glans,
da man Kl. ro 1 /2 modtog Efterretning om, at "Liberty" var mellemlandet
i Bremen og først vilde starte til København næste Formiddag.
Endelig den 26. Juni Kl. 2 10 Em. ankom "Liberty" med Høiriis og Hillig
ombord og blev hilst med Jubel af den ventende Folkemængde, der, selv
om den ikke var af samme Størrelse som Aftenen foriid, dog var af Dimen
sioner, som langt overgik, hvad man i Almindelighed, selv paa de store Dage,
var· vant til at se i Lufthavnen.
Efter at Trafikminister Friis Skotte paa Regeringens Vegne havde budt
Velkommen, overrakte en Komite ved Selskabets Formand Høiriis og
Hillig Selskabets Guldplaquette, ligesom Foreningen "Danske Flyvere"
hyldede deres Landsmand og Flyverkammerat for hans Færd over det store
Hav. Efter en Æresrunde i Lufthavnen kørte Høiriis og Hillig i Spidsen for
en Kortege af Automobiler gennem Byen til Raadhuset, hvor Borgmester
Hedebol paa Byens Vegne bød Velkommen.
Dagen efter var Atlanterhavsflyverne "Berlingske Tidende"s Gæster ved
en Frokost paa Langelinies Pavillon, og derefter fulgte en Modtagelse i For
eningen "Danske Flyvere", hvor Høiriis blev udnævnt til Æresmedlem af For
eningen. Dagen sluttede med en Banket paa Raadhuset, hvor Høiriis og
Hillig var Byens Gæster og blev hædret paa den smukkeste Maade. Efter Ban
ketten drog Selskabet under Faklernes Skin over til Tivoli, hvor de som Eta
blissementets Gæster afsluttede den festlige Dag ved et Glas Champagne.
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En ganske særlig Udmærkelse blev baade Høiriis og Hillig til Del, idet
H. M. Kongen tildelte dem Dannebrogsordenens Ridderkors.
Den 12. September, 25-Aars Dagen for Ellehammers første Flyvning,
overrakte en Deputation for K.D.A.S. Direktør Ellehammer Selskabets
Guldplaquette. Om Aftenen blev han fejret af "Danske Flyvere" ved en
meget vellykket kammeratlig Fest paa Hotel d'Angleterre i Overværelse af
Kronprinsen og Prins Axel og ved samme Lejlighed udnævnt til Foreningens
Æresmedlem.
Der blev heller ikke i 1931 sat nogen ny Højderekord eller g jort Forsøg
paa at fravriste Løjtnant H. P. M. Hansen den Nehm'ske Pokal, ej heller
var der blandt vore hjemlige Svæveflyvere Bud efter den af "Politiken"
udsatte Præmie paa 1.ooo Kr. for den første Svæveflyvning over Øresund.
Om 1932 er der ikke meget at sige. Medlemstallet gik ned til 356, og denne
Tilbagegang falder væsentlig paa Selskabets Underklubber: Sportsflyve
klubben og Ballonklubben. I Januar holdt Flyveren Chr. Johannsen et for
nøjeligt Foredrag: ,,Mit Forsøg paa at flyve over Atlanterhavet".
Den 2. Juli vendte Deltagerne fra Flyvertropperne tilbage fra det inter
nationale Flyvestævne i Zurich, hvor de paa en saa smuk og ærefuld Maade
havde hævdet de danske Farver. K.D.A.S. var repræsenteret ved Ankomsten
og overbragte dem Selskabets Tak for det smukke Resultat, ligesom Fly
verne fik overrakt Blomster.
I Dagene 26.-27. August passerede Deltagerne i Europa-Rundflyvningen
Kastrup Lufthavn paa Vej til og fra Gi:iteborg. Det var egentlig Aarets
store Begivenhed, og mange Medlemmer vil sikkert erindre disse Dage,
hvor der i Luftha:vnen udfoldede sig et Liv, som havde en Karakter, der
ellers ikke saas derude. Det var for K.D.A.S. en stor Tilfredsstillelse, at denne
Flyvning denne Gang blev lagt over Danmark, og takket være den for
trinlige Hjælp, Bestyrelsen modtog fra Hærens og Marinens Flyvevæsener
og fra mange af Selskabets Medlemmer, fik Samarbejdet med Aero-Club
von Deutschland, der arrangerede denne Flyvning, det bedste Forløb.
Den 26. September havde "Politiken" en Reception for den belgiske
Professor Piccard, der Dagen efter i Odd Fellow Palæets store Sal holdt sit
interessante Foredrag om sine Ballonopstigninger i Stratosfæren, ved hvilken
Lejlighed Selskaoets Formand overrakte Professoren K.D.A.S.s Guldpla
quette. I November holdt endelig Løjtnant (nu Kaptajn) Foltmann et
velbesøgt Foredrag "Med Flyvemaskine gennem Italien og Tripolis".
Løjtnant H. P. M. Hansen, der allerede 2 Gange havde vundet den
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Nehm'ske Pokal, forbedrede dette Aar sin egen Rekord, baade hvad Di
stance og hvad Tid angaar, idet han tilbagelagde 1.775,9 km i 14 Timer
7 Minutter 9 Sekunder. Da han saaledes 3 Gange i Træk havde vundet
Pokalen, blev den hans Ejendom og endeligt tilkendt ham paa Aarets
Generalforsamling.
I Begyndelsen af Aaret var "Dansk Model- og Svæveflyverforening" ophørt
med at eksistere som Følge af en indre Paladsrevolution. Med de nydannede
Foreninger "Dansk Motor- og Svæveflyverforening" og "Dansk Luftsport"
førtes i Aarets Løb en Række Forhandlinger, idet de begge ønskede Op
tagelse som Underklubber. Resultatet blev, at "Dansk Luftsport" fra 1. Ja
nuar 1933 anerkendtes som Underklub.
Selskabets Tidsskrift "Flyv" gik ud af sit 5. Leveaar og for første Gang
med et lille Overskud, et Lyspunkt og en Fjer i Hatten for Bestyrelsen.
1933 blev et Aar med ringe Fremgang, i flere Henseender endog med
nogen Nedgang. Medlemstallet, der 1. Januar 1933 var 356, gik i Aarets Løb
ned til 334, hvilket dog væsentligt skyldtes Sportsflyveklubbens Opløsning.
Af Aarets Begivenheder kan først og fremmest nævnes en Fest, som Sel
skabet gav i Januar for de flyvende Deltagere i Dr. Knud Rasmussens og
Dr. Lauge Kochs Grønlandsekspeditioner. Selskabet havde den Glæde, at
samtlige Flyvere og Flyvemekanikere, der havde været med paa Grønland,
kom til Stede. Flyverløjtnant Victor Petersen, Løjtnant H. H. Nielsen og
Søløjtnant P. Rasmussen fortalte om deres Oplevelser og Erfaringer, og
Formanden overrakte samtlige Deltagere Selskabets Sølvplaquette.
Efter Generalforsamlingen i Marts holdt Direktør K. Krebs fra Det Danske
Luftfartselskab et interessant Foredrag om Lufttrafikens Udvikling.
I April ophævedes Sportsflyveklubben. Af dens efterladte Midler, ca.
2.000 Kr., blev der dannet et Fond til Fremme af Luftsporten.
I Juni traadte Direktør Rothe tilbage som Formand for K.D.A.S. Alle
Overtalelser for at faa ham til at blive prellede af, men han indvilligede
dog i at organisere Luftfartsudstillingen i Forum 1934. Direktør Rothes
Indsats som Formand igennem 6 Aar har været af overordentlig Betyd
ning for Selskabet.
Med Dygtighed og ufortrøden Energi organiserede han de to U dstil
linger i 1927 og 1934, som skaffede Selskabet et økonomisk og moralsk
Rygstød, for hvilket det altid maa være Direktør Rothe taknemlig.
Som Formand efterfulgtes Direktør Rothe af Ingeniør G. Krebs, der i
over 20 Aar havde været Medlem af Bestyrelsen.

En ganske særlig Udmærkelse blev baade Høiriis og Hillig til Del, idet
H. M. Kongen tildelte dem Dannebrogsordenens Ridderkors.
Den 12. September, 25-Aars Dagen for Ellehammers første Flyvning,
overrakte en Deputation for K.D.A.S. Direktør Ellehammer Selskabets
Guldplaquette. Om Aftenen blev han fejret af "Danske Flyvere" ved en
meget vellykket kammeratlig Fest paa Hotel d'Angleterre i Overværelse af
Kronprinsen og Prins Axel og ved samme Lejlighed udnævnt til Foreningens
Æresmedlem.
Der blev heller ikke i 1931 sat nogen ny Højderekord eller g jort Forsøg
paa at fravriste Løjtnant H. P. M. Hansen den Nehm'ske Pokal, ej heller
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I August fejrede Kungl. svenska Aeroklubben i Skaane sit IO Aars Jubi
læum under meget festlige Former samtidig med, at der blev åf holdt et
Flyvestævne i Bulltofta. K.D.A.S. var efter Indbydelse repræsenteret ved
Festlighederne og overrakte en Blomstergave.
Den 26. August blev en bevæget Dag. Den verdenskendte amerikanske
Flyver, Oberst Lindbergh og Frue
ankom pr. Flyvemaskine til Køben
havn. En af en Komite under Sel
skabets Ledelse tilrettelagt Modta
gelse mislykkedes, fordi Hr. Lind
bergh kategorisk nægtede at modtage
den planlagte beskedne Hyldest.
I Oktober holdt Flugkapitan,
Freiherr von Studnitz et interes
sant og velbesøgt Foredrag om Ka
tapultpostflyvning over det sydlige
Atlanterhav.
I 934 blev et stort Aar for K.D.A.S.
med en betydelig Fremgang i Med
lemstallet fra 334 til 398.
Det var Selskabets Jubilæumsaar.
Paa Stiftelsesdagen den 20. Januar
Ingeniør G. Krebs.
fejredes Jubilæet ved en straalende Formand fra 18. August 1933--12. Juni 1936.
Fest paa Hotel d' Angleterre i Over
værelse af Deres kgl. Højheder Kronprinsen og Prins Axel, Præsidenterne
for de svenske og norske Aeroklubber, Repræsentanter for de militære
Ministerier og Ministeriet for offentlige Arbejder, Luftfartsraad og -tilsyn
o. m.fl.
Aarets største og vigtigste Begivenhed var imidlertid Af holdelsen af Den
2den internationale Luftfartsudstilling i Forum fra den I7. August til den
2. September og den i Forbindelse dermed af holdte Nordiske Pokalflyvning.
I Modsætning til den første Luftfartsudstilling i 1927 var denne Udstilling
helt Selskabets eget Værk. Selskabets Formand havde Sæde i Ærespræsidiet,
og Udstillingskomiteen bestod af Bestyrelsen, suppleret med Repræsentanter
for de civile og militære Ministerier og Myndigheder med Tilknytning til
dansk Luftfart og med de Privatpersoner, der havde vist Sagen deres
Interesse ved at tegne sig for en Andel i Garantikapitalen.
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Udstillingens Præsident var ligesom i 1927 Direktør Tyge J. Rothe med
Direktør Aug. Gihm som Generalsekretær. Til Komiteen knyttedes nu
afdøde Ingeniørkaptajn G._ Furstnow, og det var ikke mindst hans utrættelige
og dygtige Arbejde i Forbindelse med Hærens og Flaadens velvillige Støtte
og store Indsats, der bevirkede, at Udstillingen blev en glimrende Publi
kumssucces, der bragte mange Penge i K.D.A.S.s efterhaanden ret slunkne
Kasse.
Den nordiske Pokalflyvning, som det som tidligere omtalt denne Gang
paahvilede Danmark at arrangere, fandt Sted i Dagene 23.-24. August
under Kaptajn Bjarkov's Ledelse og forløb paa fuldt tilfredsstillende Maade
uden Uheld af nogen Art. Den danske Løjtnant Clausen kom ind som Nr. 2.
Udstillingen blev besøgt af den svenske Kronprins og af Zeppelin-Sel
skabets fremragende Chef, Dr. Hugo Eckener, som paa "Berlingske Ti
dende"s Initiativ kom til København, hvor han i Odd Fellow Palæet under
stor_: Tilslutning holdt et særdeles interessant Foredrag om Luftskibets frem
tidige "Plads i Solen" som Befordringsmiddel, efter hvilket han fik over
rakt Selskabets Guldplaquette.
I Tilslutning til Forhandling med Ledelsen af den udmærkede sovjet
russiske Stand paa Udstillingen erhvervede K.D.A.S. den saakaldte Tjelju
skinfilm, der viste den glimrende Flyverindsats ved Redningen af Tjeljuskin
Ekspeditionens Deltagere efter Skibbruddet i det nordlige Ishav. Filmen
blev først. vist for Selskabets Medlemmer og derefter paa en Række Films
teatre Landet over.
I November holdt den svenske Sportsflyver, Direktør Gosta Fraenckel
efter Indbyde�se Foredrag om "Sportsflyvning", hvortil Selskabet havde
indbudt Kgl. dansk Automobilklubs og Kgl. dansk Yachtklubs Medlemmer.
Aftenen fik et festligt Forløb, uden at dog det egentlige Formaal, Hvervning
af Medlemmer, kunde siges at være opnaaet. Samme Aften fik Sergent Hans
Wolff overrakt Selskabets Sølvplaquette som Anerkendelse af fortrinlig
Flyverdaad i en kritisk Situation den 17. August.
Med Svæveflyverne førte Bestyrelsen ogsaa i 1934 en lang Række For
handlinger, der resulterede i, at der efter stærk Tilskyndelse fra Selskabets
Side blev stiftet en "Svæveflyver-Union", hvis Formaal skulde være at
samle de mange spredte Bestræbelser Landet rundt til Fremme af denne
smukke Sport i frugtbringende Samarbejde.
Den 8. Oktober 1934 afgik Direktør K. Krebs ved Døden, og i ham
mistede Selskabet en trofast Ven og Bestyrelsen en fremragende og af holdt
Medarbejder.
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I Tiden efter den store Luftfartsudstilling i "Forum" i August 1934 for
holdt Aeronautisk Selskab sig forholdsvis passivt udadtil. Selskabets væsent
ligste Aktivitet bestod af forskellige Medlemsmøder i Vintersæsonerne.
Den r. Februar 1935 flyttedes Selskabets Kontor fra Christiansborg, hvor
Ministeriet for offentlige Arbejder med megen Velvilje i en Aarrække havde
overladt Selskabet nogle Lokaler,
til Amaliegade 33. Ved denne Lej
lighed fik Selskabet ogsaa en ny
Sekretær, der skulde forestaa alt
Kontorarbejdet.
Den 14. Marts 1935 satte Søløjt
nant Svend Grønbech under Aeronautisk Selskabs Auspicier en ny
skandinavisk Højderekord, idet han
med en "Nimrod" Jager fra Ma
rinens Flyvevæsen naaede op til
ro.500 m's Højde.
I Foraaret 1936 begyndte Inter
essen for Sports- og Privatflyvningen
at tage meget stærkt til. Selskabets
Medlemstal steg stærkt, og man
ønskede, at Selskabet skulde gøre
noget for at fremme Sagen. Man
Havnedirektør W. Laub.
ønskede Flyvemaskiner, Flyveplad
Formand fra 22. Juni 1936.
ser og Flyveuddani:ielse. Indenfor
Selskabet og dets Bestyrelse var Diskussionen livlig om, hvordan man bedst
burde gribe Opgaverne an.
Svæveflyvebevægelsen var ligeledes i stærk Fremgang. I 1934 stiftedes
Dansk Svæveflyver-Union, og den g. April 1936 blev en ny Svæverekord
sat, idet 3 Svæveflyvere fløj over en halv Time hver. I Begyndelsen af Sep
tember 1936 blev Svæverekorden sat op til over 3 Timer.
I Juni Maaned 1936 stiftedes den første Klub af Privatflyvere under
Navnet "Danske Privatflyvere", og denne Klub har i den forløbne Tid
udfoldet stor Aktivitet. Rundt i Provinsen forøges Interessen for Privat
flyvningen stedse, og flere Flyveklubber er nu under Dannelse i Provins
byerne.
I Jun1 Maaned 1936 nedlagde Ingeniør G. Krebs sit Formandshverv og
udtraadte samtidig af Bestyrelsen. I hans Sted blev Havnedirektør W. Laub
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valgt til Formand. Selskabet havde nu besluttet at gøre en energisk Indsats
for at fremme Sports- og Privatflyvningens Kaar her i Landet, dels ved at
interessere de forskellige Myndigheder, og dels ved en vidtgaaende Propa
ganda over hele Landet for at oplyse og interessere B€:folkningen og især
Ungdommen for Flyvning og alle dertil knyttede Spørgsmaal. Som et første
Skridt i denne Retning lykkedes det at faa Selskabets Medlemsblad "Flyv"
stærkt udvidet og udgivet paa en bredere Basis, saaledes at det kan naa ud
til alle og enhver og derved bidrage til at øge Interessen for Flyvning her
hjemme.
Sports- og Privatflyvere i alle Lande forener sig i Flyveklubber, som staar
i Tilknytning til Landsorganisationer, der igen forener sig i den internationale
Organisation "Federation Aeronautique Internationale" (F.A.I.) med Hoved
sæde i Paris. Det Kgl. Danske Aeronautiske Selskab staar som alle danske
Sports- og Privatflyveres Repræsentant overfor saavel de danske Myndig
heder som alle udenlandske Flyveklubber, forenet gennem F.A.I.

DET KONGEL IGE DANSKE AERONAUTISKE SELSKAB

P r æs i de n t: Hs. kgl. Højhed Prins Axel, 1919-1927.
Ær es p ræs i d e n t er: Siden 1913 har Sels kabets Æres præsidenter været den
til enhver Tid fungerende kommanderende General og Viceaemiral.
N u væ r e n d e Æres p ræsid e nt er:
Hs. Eksellence Generalløjt nant E. With.
Hs. Eksel lence Viceadmiral H. Rec hnitzer.
Ær es m e d lem m e r:
General E. de Linder (Stoc kholm).
Assessor J. S tic ker t (Berlin).
General K. A. B. Amundson (S tockholm).
Direktør I. C. H. Ellehammer (København).
Kommandør C. F. Maegaardt (København).
Direktør I. C. Tuxen t (København).
Kommandør E. E. A ndersen t (København).
Direktør T. J. Rothe (København).
Kommandør H. C. Gad (København).
O veringeniør C. Holtermann (København).
N u vær e n d e B es t y r e l s e:
Havnedirektør Kaptajn W. Laub , Formand.
Dr. med. H. C. Hagedorn, Næstformand.
Kaptajn L. Bjar kov, Sekretær.
Ingeniør M. P. Es kildsen.
Direktør A. Gihm.
Direktør K. Lybye.
Værkmester P. Nielsen.
Ingeniør L. Prytz.
Kaptajnløjtnant E. Rasmussen.
Direktør C. Thielst.
Professor Th. E. Thomsen.

XVI
FORENINGER
John Foltmann

Foreningen "Danske Flyvere" blev stiftet den 18. August 1917 paa For
anledning af samtlige daværende aktive Flyvere ved Hærens Flyveskole.
Det var den Sommer, hvor Nielsen & Winther havde startet sin Flyve
maskinfabrik og Flyveskole, og Foreningen blev startet som en Slags Fag
forening for at sikre Flyvere ensartede Betalingsvilkaar og for at hindre
eventuelt Underbud fra private Virksomheders Side, og Tiden viste, at
Foreningen blev til Gavn for sine Medlemmer.
Ifølge de Love, der blev vedtaget paa den konstituerende Generalforsam
ling d. 18. August 1917, var Foreningens Formaal:
a) at forene danske Flyvere til Fremme af Flyvning og Udbredelse af
Kendskab til den og dens Vilkaar.
b) Varetagelse af Medlemmernes Interesser overfor Flyvemaskinefabriker,
Flyveskoler,. Lufttrafikselskaber etc.
c) Samarbejde med lignende uden- og indenlandske Foreninger.
Som Foreningens første Bestyrelse blev valgt: Oberstløjtnant Koch, For
mand, Premierløjtnant Koefoed-Jensen, Næstformand, Løjtnant Ekmann,
Sekretær, Sergent Ehlers, Kasserer og Redaktør Alfred Nervø. Løjtnanterne
Foltmann og Sætter-Lassen blev Revisorer, Mester P. Nielsen og Premier
løjtnant Flohr Jacobsen, Suppleanter.
Foreningens første Arbejde var at udarbejde og vedtage en Priskurant,
som alle dens Medlemmer maatte overholde, idet ingen maatte paatage sig
et Engagement, førend dette havde været forelagt Bestyrelsen.
Foreningens første Priskurant lød saaledes: Minimumshonorar for Ind
flyvning af Maskiner, som skønsmæssigt - eller ved Hastighedsmaal1ng gaar indtil:

roo km/T - 500 Kr. for første Maskine af ny Type. 200 Kr. for de øvrige.
fra roo-r6o km/T. - 750 Kr. for første Maskine af ny Type. 300 Kr.
for de øvrige.
fra 160-200 km/T. - rooo Kr. for første Maskine af ny Type. 500 Kr.
for de øvrige.
L æ r e r h o n o ra r: Ved Dobbeltstyring 300 Kr. pr. Maaned plus ro /o
af Elevhonoraret ved Certifikatets Opnaaelse.
Ved Køremetoden 200 Kr. pr. Maaned plus de ovennævnte ro /o.
Honorar til Vikar: Ved Dobbeltstyring ro Kr. pr. Dag; ved Køre
metoden 7 Kr. pr. Dag.
Gensidig Opsigelsesfrist 3 Maaneder; ingen Kontrakt under 3 Maa
neder.
Da Udviklingen førte med sig, at der efter Krigens Slutning blev startet
andre Lufttrafikforetagender, bl. a. Det Danske Luftfartselskab og Dansk
Luft Rederi, hvis Virksomheder var af nogen anden Art end Indflyvning
o.l., blev der paa en ekstraordinær Generalforsamling i Marts 192r ved
taget nye Minimumshonorarer for Flyvere.
Foreningens lønningsregulerende Indflydelse i disse første Aar var til stor
Gavn for Flyverne og var bl. a. afgørende for Fastsættelsen af Flyverløn
ningerne ved Det Danske Luftfartselskab, og ved adskillige Lejligheder
maatte Foreningen optræde som Mægler mellem Flyverne og de to davæ
rende Selskaber D.D. L. og D. L. R.
I r926 vedtoges en principiel Ændring i Foreningens Love, idet Punktet,
der omhandlede "Varetagelse af Medlemmernes Interesse overfor Flyve
maskinfabriker, Flyveskoler, Lufttrafikselskaber etc.", udgik, og Foreningens
Arbejde skiftede derved Karakter i meget væsentlig Grad. Paragraf 3, der
bestemte, at Foreningen som ordinære Medlemmer kunde optage danske
Flyvere med internationalt Certifikat, bibeholdtes derimod.
De nærmest følgende Aar voksede Foreningen stærkt, idet Marinens Fly
vere indmeldte sig, og i r930 overtog Hs. kgl. Højhed Kronprinsen Protek
toratet for Foreningen.
I Mellemtiden var den Lovparagraf, der omhandler Optagelsen i For
eningen, blevet ændret dertil, at kun danske Flyvere med Militærflyver
certifikat, Marineflyvercertifikat eller Trafikflyvercertifikat kunde optages
som ordinære Medlemmer.
Paa et meget tidligt Tidspunkt havde Foreningen grundlagt et Fond,
hvis Renter skulde tilfalde forulykkede Flyveres Efterladte, og en kærkom
men Lejlighed til at øge Fondets Midler fik man i r930, da Foreningen i
0
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Samarbejde med "Politiken" arrangerede et stort Flyvestævne i Kastrup
Lufthavn. Samarbejdet i Arrangementet af lignende Flyvestævner fortsattes
de følgende Aar, med Deltagelse af Hærens og Marinens Flyvere, og selv
om der ikke hvert Aar tilflød Fondet Midler - af den gode Grund at
Overskudet udeblev - var Foreningen dog medvirkende til at skabe en
gavnlig Propaganda for hele Flyvesagens Fremme.
Fondets Midler er ogsaa blevet øget paa anden Maade, bl. a. ved Gaver
fra Krigsministeriet og fra Foreningens Medlemmer.
Ved Siden af det øvrige Foreningsliv har "Danske Flyvere" de senere
Aar af holdt en lang Række Foredrag for sine Medlemmer, hvor Flyv
ningens mangeartede Problemer har været under Diskussion.
Den seneste Ændring i Lovene skete i 1936, hvor Paragrafen angaaende
Optagelse blev ændret saaledes, at alle danske Flyvere med Privatfører
certifikat eller større Certifikat kan optages som ordinære Medlemmer.
Data pr. 1936:
P r o t e k t o r: Hs. kgl. Højhed Kronprinsen.
Ær e s m e d l e m m e r: Direktør Robert Svendsen, Direktør H. C. Elleham
mer og Mester P. Nielsen.
Tid l i g e r e F o r m æ n d: Oberst I. P. Kocht, Kaptajn M. Kofoed-Jensent
og Kaptajn A. P. Botved.
Nuv æ r e n d e B e s t y r e l s e: Kaptajn I. Foltmann, Formand, Kaptajn C.C.
Larsen, Kasserer, Ingeniør Cai Caspersen, Generalsekretær, Materiel
mester Victor Petersen. Luftkaptajn Harald Hansen og Kaptajnløjt
nant Harrp.s.
Foruden • ,,Danske Flyvere"s Fond for forulykkede Flyveres Efterladte
ejer Foreningen et Klubfond.

Dansk Flyveklub blev stiftet i Sommeren 1925 med Kaptajn F. Schrøder
som Formand, og Løjtnant (nu Kaptajn) I. Foltmann og Speditør Holck
i Bestyrelsen. Dens Opgave var at skabe Interesse for Lufttrafiken blandt
Medlemmerne, og dette skete bl. a. ved aarligt at købe Luftrejser for det
Beløb, som betaltes i Kontingent for derefter at bortlodde samtlige Rejser
blandt Foreningens Medlemmer. Det var med andre Ord en moderne
Rejseklub, der ret hurtigt kom op paa at tælle ca. 300 Medlemmer, bl. a.
takket være Sekretæren, Valeur-Fausbølls, ihærdige Propagandaarbejde.
Klubben blev opløst i 1928.

Dansk Flyvemodel & Glide.flyver Forening stiftedes i 1924 med Det Kongelige
Danske Aeronautiske Selskab som Protektor. Dens Formaal var at bygge
Flyvemodeller og Svæveplaner, at af holde Flyvning med disse samt iøvrigt
at medvirke til Fremme af Interessen for Flyvning. Foreningen, der fra
Starten fik den utrættelige Finmekaniker C. le Dous som Formand, har i
Aarenes Løb af holdt en Del Modelkonkurrencer og Svæveflyvninger og har
navnlig beskæftiget sig med Bygning af Svæveplaner og Øvelser med disse
i Marken. Klubben var den første af sin Art, der begyndte et Arbejde for
Udbredelse af Kendskabet til Svæveflyvning herhjemme. Dens første Ny
bygning var et forholdsvis sværtbygget Skoleplan, og det var en stor Dag
for Klubben, da den kunde møde frem med et letbygget Svæveplan, som
den havde købt i Tyskland, takket være økonomisk Støtte fra forskellig
Side. Onsdag den 25. Juni 1930 stod det færdigmonteret, og i Oktober s. A.
lykkedes det Klubben at faa Tyskeren Karl Wendel herop som Lærer i
en Maanedstid, uden at det dog paa Grund af det stormfulde Vejr med
førte særligt Undervisningsudbytte.
Foreningen, der i Løbet af 1931 skiftede Navn til "Dansk Model- og
Svæveflyver Forening", af holdt Øvelser med to Svæveplaner, og den
12. August 1931 fik Foreningens Kasserer, A. Larsen, A-Certifikatet ved en
Flugt paa 32 Sekunder. Nogle Dage før, den 2. August, havde den fra
England hjemvendte Sportsflyver H. G. Hansen aflagt Prøven til A-Certi
fikatet og erhvervede dermed det første danske Svæveflyvercertifikat. For
eningen opløstes den 20. Januar 1932 grundet paa indre Uoverensstem
melser og manglende Kapital, og en Del af Medlemmerne startede der
efter "Dansk Motor• og Svæveflyver Forening", som endnu bestaar.
Dansk Motor- og Svæveflyver Forening blev startet den I. Februar 1932 med
Ingeniør R. Møller-Kristensen som Formand og Finmekaniker le Dous som
Næstformand. le Dous blev noget senere Formand, og i de følgende Aar
har der været trænet med de to Svæveplaner "Glif" og "Pirat". Foreningen
er tilsluttet "Dansk Svæveflyver Union".
Foreningen "Dansk Luftsport" blev stiftet i Begyndelsen af November 1931
med det Formaal at dyrke Svæveflyvning, og til at begynde med udfoldede
den en meget livlig Virksomhed. I 1932 kunde den saaledes paa 2 Maaneder
notere 295 Starter i Øvelsesterrænet ved Taastrup. Den propaganderede
kraftigt for Oprettelsen af Klubber i Provinsen, der ogsaa bar Resultat,
og er senere blevet tilsluttet "Dansk Svæveflyver Union".
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Dansk Svæveflyver Union. Efterhaanden som Svæveflyvningen vandt Til
hængere rundt om i Landet, blev der startet en hel Mængde Foreninger
og Grupper, der i 1935 blev forenede i Sammenslutningen "Dansk Svæve
flyver Union". Det var Polyteknisk Svæveflyvergruppe (der havde eksiste
ret siden 1929), Dansk Motor- og Svæveflyverforening, Dansk Luftsport,
Glenten, Maagen, Falken (Hjørring), Aviator (Aalborg) og Ørnen (Aarhus) ..
Dansk Svæveflyver Union er tilknyttet Det Kongelige Danske Aeronautiske
Selskab.
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