
Luftskipet kommer! 
En norsk tur med zeppelineren 

 
av 

Hallvard Slettebø 



Hva er en  

zeppelin? 

• En zeppelin, eller zeppeliner, 
er en type stivt, styrbart 
motorisert luftskip som ble 
utviklet av Grev Ferdinand von 
Zeppelin tidlig på 1900-tallet. 
 

• På grunn av den store 
suksessen med utformingen 
av zeppelinerne, har begrepet 
zeppelin i daglig-tale blitt 
utvidet til å gjelde alle stive 
luftskip. 
 

• Zeppelinerne kan fly fordi de 
er lettere enn luft. De fleste var 
fylt med hydrogen (tyskerne 
fikk ikke kjøpt helium fra USA). 
Propeller sørger for framdrift. 



Greven 

• I 1855 begynte han ved krigsskolen i 

Ludwigsburg, og det var starten på hans 

militære karriere.  

• Ferdinand Adolf August Heinrich von Zeppelin ble født i 

1838 i byen Konstanz. Byen ligger i Württemberg, ved 

Bodensjøen. Württemberg ble senere en del av Tyskland 

• Til venstre: Graf Zeppelin 15 år gammel, i 1853 



Greven 

• Etter hjemkomsten til Tyskland ble han utnevnt til 
adjutant for kongen av Württemberg, og han steg i 
gradene. I 1866 deltok han i krigen Østerrike-
Prøyssen, og i 1870/71 kjempet han i krigen mellom 
Frankrike og Tyskland, der han utmerket seg med 
eventyrlige rekognoseringsoppdrag bak fiendens linjer. 

• I 1863 reiste Graf Zeppelin til Nord-Amerika, der han 

studerte militærstrategi i den amerikanske borger-

krigen, og han deltok i krigen på nordstatenes side. 

• Sammen med to russere og to indianere gjennom-

førte han en ekspedisjon til Mississippis kilder. 

Ekspedisjonens medlemmer, greven bak til høyre 

• Han nyttet også anledningen til en oppstigning med 

ballongen til Professor Steiner i St. Paul, Minnesota.  



Greven 

• I 1885 ble han Württembergs utsending til 
Berlin, og hans diplomatiske karriere varte til 
1890, da han returnerte til militærtjeneste som 
øverstkommanderende for en kavaleribrigade  
i Saarburg. Pga uenigheter om hans ledelse 
under høstmanøvrene i 1890 forlot han 
militæret etter forfremmelse til generalløytnant.  

• Etter krigen tjenestegjorde greven ved ulike kavaleri-
regimenter i Strassburg, Ulm og Stuttgart. I løpet av 
denne tiden ble han inspirert av et foredrag som 
Generalpostmeister Heinrich von Stephan holdt i 
Strassburg: "Weltpost und Luftschiffahrt". En notis i 
dagboken hans fra 1874 er det første tegn på at han 
reflekterte over problemene med å bygge luftskip.  

• I 1869 giftet han seg med Isabella Freiin von Wolff fra 
Livonia. Deres eneste datter, Hella, ble født i 1879 i Ulm.  

 



De første zeppelinerne 
• Etter at han forlot militæret, brukte han all sin tid på å 

konstruere luftskip. I 1895 søkte han om patent for et 

styrbart "Luftfahrzug”. Ingeniøren Theodor Kober utførte det 

tekniske arbeidet etter grevens ideer. 

 

• Det var også Kober som planla og realiserte byggingen av 

det første luftskipet LZ 1. Et  aksjeselskap, Gesellschaft zur 

Förderung der Luftschiffahrt, ble opprettet for å sikre 

finansieringen av luftskipet. LZ 1 startet ved Konstanz-

sjøen, 2. juli 1900 (illustrasjonen til venstre).  

 

• LZ 4 ble fullstendig ødelagt i en storm i 1908, og 

innsamlinger og gaver som en reaksjon på denne ulykken 

beløp seg til 6 millioner mark. Denne kapitalen var 

grunnlaget for selskapet Luftschiffbau Zeppelin GmbH. 

Bestillinger fra hæren, og fra Deutschen Luftschiffahrts 

Aktiengesellschaft (Delag) sikret selskapets fremtid. 

• Greven trakk seg tilbake fra forretningene etter dette. Han 

opplevde den midlertidige masseproduksjonen av ’hans’ 

luftskip under første verdenskrig. Han døde i 1917 i Berlin. 



Brev med Graf von Zeppelin sin signatur, 1913 



Luftskip i krig 

• Luftskip ble brukt 
av tyskerne i stor 
utstrekning under 
første verdenskrig. 

• Marinen anskaffet i 
løpet av krigen  
64 zeppelinere, og 
hæren 46. Dette 
var forløperne til 
luftvåpenet. 

• Luftskipene ble 
brukt til rekogno-
sering og til nattlige 
bombeangrep på 
England og på skip 
i Nordsjøen.  

• En zeppelin over England har blitt oppdaget 
og er opplyst av søkelys. Luftskipene var 
forsvarsløse dersom de ble oppdaget i lav 
nok høyde til å bli skutt ned. 

• Levetiden var fra noen dager til flere år. 

http://www.uni-konstanz.de/FuF/Philo/Geschichte/MMAG/MMAG_Zeppelin/navigation.htm


Luftskip i krig – bombing av England 

• Bombeangrep fra luftskip kunne føre til store ødeleggelser, men 
anslagsvis bare 10% av bombene traff målet.  

• Det var ca to zeppelinangrep i måneden mot England (bl.a. mot London). 
Frykten for zeppelinangrep var nok et større problem enn de virkelige 
skadene. 



Luftskip i krig – havariet i Hafrsfjord 1916 

• Marineluftskipet L20 var på oppdrag fra Tyskland til nordøst-England, og på 

grunn av sterk vind fulgte det en mer østlig rute på returen.  

Maskinskade og drivstoffmangel gjorde at ble det tvunget til å lande i Hafrsfjord. 

• Stavanger Aftenblad 3. mai 1916: 



Luftskip i krig – havariet i Hafrsfjord 1916 

• Dette er et samlekort 

utgitt av Greiling 

Zigarettenfabrik i 

Dresden. De utga 

samlekort med 

mange forskjellige 

motiver, og album til 

å samle bildene i. 

Deriblant var det tre 

zeppelinalbum. 



Luftskip i krig – havariet i Hafrsfjord 1916 

• L20 ble ødelagt (beskutt 
slik at den eksploderte) av 
norske militære fra Madla. 

 Det ble laget flere 

postkort med foto 

av L20 etter 

havariet.  

 



Luftskip i krig – havariet i Hafrsfjord 1916 

• Mannskapet på 18 

ble først internert på 

Madla, og så overført 

til Trondheim. 

 

• Det er ikke kjent post 

som er berget fra 

havaristen, men post 

fra de internerte 

fangene er kjent. 



Luftskip i krig – havariet i Hafrsfjord 1916 



Luftskip i krig – havariet i Hafrsfjord 1916 

 

• Havariet vekker fortsatt interesse: 

 

Stavanger Aftenblad omtaler 

21.9.2005 zeppelinutstillingen 

som planlegges i Post & Tele 

Museum i København i 2006. 



LZ 127 ’Graf Zeppelin’ 

• I 1928, på dagen 90 år etter at Grev Ferdinand av Zeppelin ble født, 

ble luftskipet med byggenummer 127 døpt ’GRAF ZEPPELIN’. 

http://www.altfrankfurt.com/Spezial/Zeppelin/GrafZeppelin/


LZ 127 ’Graf Zeppelin’ 

• LZ 127 ’Graf Zeppelin’ lettet for første 
gang 18. september 1928. 

• Forretningsidéen var hurtig frakt av 
passasjerer og post over lange 
avstander. 

• Bygget for å bære 20 passasjerer og 
med et mannskap på 40 satte dette 
luftskipet en rekke rekorder, inkludert 
den lengste non-stop flyvningen fra 
Tyskland til Lakehurst, New Jersey, 
10.000 km på 111 timer og 44 minutter. 
Det blir en gjennomsnittshastighet på 
90 km/t. 

 

• Bildet viser LZ 127 før landing. 
Motorene står stille, og 
bakkemannskapene har tatt tak i 
ankerlinene. 

http://www.altfrankfurt.com/Spezial/Zeppelin/GrafZeppelin/


LZ 127  

’Graf Zeppelin’ 

• Meny fra ’Graf Zeppelin’ på vei 

til Sydamerika 24.10.1935. 

Fasan til middag og sjøørret til 

kvelds. 

• Eget service og bestikk hadde 

luftskipet selvsagt. 



LZ 127 ’Graf Zeppelin’ - den første amerikaturen 

• Den første zeppelinflyvningen over Atlanteren var i oktober 1928. 

• Norske frimerker kunne ikke betale for zeppelintransport av post før 

1932, men post fløyet med zeppelin kunne sendes til Norge. 



LZ 127 ’Graf Zeppelin’ - den første amerikaturen 

• Brevet fra 1928 uttrykker ønske om at zeppelineren vil bidra til hurtigere 

fremsendelse av brev, og at forbindelsene over havet blir styrket. 

• På denne tiden 

var Atlanterhavet 

for langt for fly,  

og dermed kunne 

’Graf Zeppelin’ 

tilby raskere frakt 

av post og 

passasjerer enn 

alternativet som 

var skip. 

 



LZ 127 ’Graf Zeppelin’ – 

posten stemples ombord 



LZ 127 ’Graf Zeppelin’ – til Palestina 1929 

• Brev fra Horten 1 II 29, 

sendt til Egypt. 

• Sendt på vanlig måte fra 

Norge til Tyskland, og 

fløyet med LZ 127 ’Graf 

Zeppelin’ fra Friedrichs-

hafen til El Ramla. 

• Tysk frimerke (som har 

falt av konvolutten) 

betalte zeppelin-

luftposttillegget. 

• Dette er det eneste kjente 

zeppelinbrevet med norsk 

frankering før 1932. 



LZ 127 ’Graf Zeppelin’ – verden rundt i 1929 

• I august 1929 fløy LZ 127 ’Graf Zeppelin’ verden rundt,  

33.000 km i løpet av 12 dager i luften.  

 



LZ 127 ’Graf Zeppelin’ – Sydamerika 1930 

• Europa – Sydamerika – Mellomamerika – Nordamerika - Europa.  

• Brev fra Brasil til Drammen 

 



LZ 127 ’Graf Zeppelin’ – Spitsbergen 1930 

• I 1930 foretok LZ 127 ’Graf Zeppelin’ to flyvninger med dropp av post over 

Norge. Den første var Spitsbergenflyvningen 9.-11. juli. 

• Grønt firkantstempel Nordland-fahrten 1930.  

• To postsekker med til 

sammen ca 800 brev og 

2.500 postkort ble droppet 

over Hammerfest.  

• Posten ble transitt-

stemplet i Hammerfest, og 

sent videre som ordinær 

overflatepost til sitt 

endelige bestemmelses-

sted. 

• Til venstre: Brev fra 

Friedrichshafen til 

Svalbard. 



LZ 127 ’Graf Zeppelin’ – Spitsbergen 1930 

• Post fra ni land er kjent fra denne flyvningen. Tysk post er det vanligste, mens 
post fra Luxembourg og Sverige er sjeldnest (begge måtte oppfrankeres med 
tysk porto for zeppelinposttillegget). 

• Post med ni lands 
frankering er kjent: 

– Danzig 

– Liechtenstein 

– Luxembourg 

– Nederland 

– Saar 

– Sveits 

– Sverige 

– Tyskland 

– Østerrike 



LZ 127 ’Graf Zeppelin’ – Spitsbergen 1930 

• LZ 127 ’Graf Zeppelin’ over 

Hammerfest 10. juli 1930. 

 

• Passasjerene på denne turen var 

for det meste sveitsiske turister. 



LZ 127 ’Graf Zeppelin’ – Spitsbergen 1930 

• Det var postkontor om bord på LZ 127 ’Graf Zeppelin’ og det hadde eget stempel. 

• Postkort stemplet med luftskipets poststempel ”LUFTSCHIFF GRAF ZEPPELIN”.  



LZ 127 ’Graf Zeppelin’ – Spitsbergen 1930 

• Postkort skrevet om bord, og første  
del av flyruten er beskrevet. 

 Flyruten: 
Friedrichshafen, Ulm, 
Heilbronn, Heidelberg, 
Worms, Köln, 
Amsterdam, Nordsjøen, 
Utsira, Røvær, Bergen, 
Sognefjorden, Lofoten, 
Tromsø, Hammerfest, 
Nordkapp, Bjørnøya, 
Spitsbergen, 

 

 Retur: Nordishavet, 
Norskehavet, Nordsjøen, 
Orknøyene, Edinburgh, 
Nordsjøen, Holland, 
Köln, langs Rhinen til 
Friedrichshafen. 



LZ 127 ’Graf Zeppelin’  

– Spitsbergen 1930 

• LZ 127 ’Graf Zeppelin’ 

passerer Nordkapp 

10.7.1930.  

 

• Under luftskipet ser vi  

D/S ’Mosken’ på østgående, 

dette var et reserveskip for 

Hurtigruten. 



LZ 127 ’Graf Zeppelin’ – mot nord 1930 

• Den andre flyvningen med dropp av post over Norge i 1930 var 

Nordlandsflyvningen 16.-18. juli. 

• Blått firkantstempel Nordland-fahrten 1930. 
• To postsekker med 

til sammen 658 brev 

og 1.812 postkort 

ble droppet over 

Bergen.  

• Posten ble transitt-

stemplet i Bergen, 

og sendt videre som 

ordinær overflate-

post til sitt endelige 

bestemmelsessted. 

• Til venstre: Postkort 

stemplet om bord, 

sendt til Sveits. 



LZ 127 ’Graf Zeppelin’ – mot nord 1930 

Post fra åtte land er kjent fra denne flyvningen. Tysk post er det 

vanligste. Etter dropp av post i Bergen gikk turen videre til Island. 

• Post med åtte 

lands frankering 

er kjent: 

– Danzig 

– Liechtenstein 

– Nederland 

– Saar 

– Sveits 

– Tyskland 

– Ungarn 

– Østerrike 



LZ 127 ’Graf Zeppelin’ – mot nord 1930 

• Postkort skrevet om bord:  "... z. Zt. über dem Golf von Biscaya, die franz. Küste muß 

bald in Sicht kommen. Es ist unbeschreiblich herrlich ..."  

• Det er postet på returen og er derfor transittstemplet Friedrichshafen og ikke Bergen. 



LZ 127 ’Graf Zeppelin’ – mot nord 1930 

• Den andre flyvningen mot nord  
i 1930 fløy bl.a. over Egersund. 

• Samlekort fra Greiling 
Zigarettenfabrik 1936.  



LZ 127 ’Graf Zeppelin’ – til Magdeburg 1931 

• Brev sendt fra Friedrichshafen og adressert til Stavanger.  

• Fløyet på oppvisningstur til Magdeburg der luftskipet landet. 



LZ 127 ’Graf Zeppelin’ – norsk post fra 1932 

• Fra og med sesongen 1932 kunne zeppelinpost til Sydamerika frankeres  

med norske frimerker. Sirkulære nr 7, 22.3.1932, gir detaljer om dette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 29 andre land i Nord-, Mellom- og Sydamerika kom til fra 30.4.1934 

Luftposttillegg 20.3.32  1.1.35  1.5.37  

Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Paraguay, Uruguay  

Brev pr 5 g 200 260 230 

Trykksak pr 5 g 50 60 

Postkort 200 260 230 

Peru 

Brev pr 5 g 200 110 230 

Trykksak pr 5 g 50 110 

Postkort 200 110 230 



LZ 127 ’Graf Zeppelin’ – norsk post fra 1932 

• Fløyet med LZ 127 ’Graf 

Zeppelin’s første 

sydamerikatur i 1932, 

fra Friedrichshafen 20.3, 

ankomststemplet 

Santiago 28.3. og 

Concepcion 29.3.  

• 250 øre porto er 

sammensatt av 20 øre 

ordinær postkortporto, 

30 øre rek.-avgift og 

200 øre luftposttillegg 

som betalte både for 

zeppelintransporten og 

for tilslutningsflyvninger 

med fly. 

• Rekommandert postkort stemplet Oslo 18 III 32, sendt til Chile. 



LZ 127 ’Graf Zeppelin’ – post fra Norge 1932 

• I 1932 var det ni flyvninger til Sydamerika, og alle hadde med norsk post. 
Her fra 8. flyvning, brev fra Drammen til Buenos Aires, Argentina. 

 

• De første årene var  
det spesielle stempler 
for hver sydamerika-
flyvning. 

• Mesteparten av den  
posten som er bevart 
er filatelistisk. Noe 
forretningskorre-
spondanse finnes, 
særlig til/fra Argentina, 
Brasil og Chile 

• Til venstre:  
Brev til Argentina,  
med 230 øre porto 
(forklaring forrige side). 



LZ 127 ’Graf Zeppelin’ – post til Norge 1932 

• På returen til Europa ble det også fraktet post, som her brev fra  

São Paulo i Brasil til Bergen. 

• Zeppelinrederiet hadde større inntekter fra post enn fra passasjerer. 



LZ 127 ’Graf Zeppelin’ – til Chicago 1933 

• Flyvningen til verdensutstillingen i Chicago i 1933 var  

den femtiende gangen luftskipet krysset Atlanteren.  

• Turen gikk slik: 

– Friedrichshafen 

– Recife, Brasil 

– Rio de Janeiro 

– Recife 

– Miami, Florida 

– Akron, Ohio 

– Chicago, Illinois 

– Akron 

– Sevilla, Spania 

– Friedrichshafen 



LZ 127 ’Graf Zeppelin’ – til Sydamerika 1934 

• Spesialstemplene som tidligere var laget for hver flyvning tok stort sett slutt fra 1934,  

og posten ble i stedet stemplet med et rødt sirkulært stempel med teksten  

DEUTSCHE LUFTPOST EUROPA – SÜDAMERIKA, uten å angi hvilken flyvning det er fra.   

 
• Dette stempelet ble 

etter hvert også brukt 

på post som er fraktet 

med fly, så man må 

kontrollere dato på 

transitt- og mottaks-

stempler mot dato for 

zeppelinflyvningene 

for å fastslå om 

posten er fløyet med 

fly eller med luftskip. 

• Trykksak til Brasil,  

7 øre trykksakporto, 

50 øre luftposttillegg. 



LZ 129 ’Hindenburg’ – verdens største 

• Luftskipet ’Hindenburg’ var bygget for å frakte passasjerer og post mellom 
Europa og Amerika. Byggingen startet i Friedrichshafen i 1931 og var ferdig 
i 1936. Det var plass til 50 passasjerer (ombygd til 72 vinteren 1936/37). 

• ’Hindenburg’ gjennomførte ti turer fra Europa til Nordamerika og seks turer 
til Sydamerika i 1936, og en tur i 1937.  

• Flytid Europa – Amerika var 60 timer, og returen tok 50 timer. 

• LZ 129 ’Hindenburg’ er fortsatt 
den største flygende gjenstand 
verden noensinne har sett.  
 

• Til venstre en sammenligning 
av størrelsene på ’Hindenburg’, 
en jumbo-jet og ’Titanic’. 



LZ 129 ’Hindenburg’ – passasjerer 

• Passasjerlugarene var utstyrt med to køyer, nedfellbar vask, sammenleggbart 
skrivebord og et signalsystem så man kunne tilkalle betjeningen. Fasilitetene 
var riktignok temmelig enkle sammenlignet med datidens luksusdampere, men 
passasjerene tilbrakte mesteparten av tiden andre steder i luftskipet.  

• Passasjerene hadde tilgang til 
en lounge, lese- og skriverom og 
et røykerom. Promenaden ga 
passasjerene en spektakulær 
utsikt til bakken nedenfor, og det 
tilstøtende restaurantområdet 
hadde plass til alle femti 
passasjerene samtidig. 

• Enveisbillett for å krysse 
Atlanteren med ’Hindenburg’ 
kostet $400.  
Tur/retur kostet $720. 



LZ 129 ’Hindenburg’ – lese- og skriverom 

• Lese- og skriverommet – her er det garantert skrevet mange postkort! 

• Pilen markerer ”postkasse” for utgående post. 



LZ 129 ’Hindenburg’ 

• ’Hindenburg’ i hangaren. 

Passasjerene går om bord. 

 

• ’Hindenburg’ like før avgang. 

Promenadedekket hadde store 

utsiktsvinduer. 

http://www.altfrankfurt.com/Spezial/Zeppelin/hindenburg/
http://www.altfrankfurt.com/Spezial/Zeppelin/Passagier/


LZ 129 ’Hindenburg’ – til Nordamerika 1936 

• 6.-14. mai 1936 gjorde LZ 129 ’Hindenburg’ sin første 

flyvning til Nordamerika. 

• På grunn av den enorme postmengden var flere post-

kontor i arbeid med å stemple all posten. Stempelet 

nedenfor, med bokstaven ’d’ ble brukt i Frankfurt. 



LZ 129 ’Hindenburg’ – til Olympiaden i Berlin 

• LZ 129 ’Hindenburg’ fløy en oppvisningstur til de olympiske sommerlekene i 

Berlin i 1936. Vi husker vel best at Norge slo Tyskland 2-0 i kvartfinalen i fotball, 

og Hitler ble så rasende at han gikk fra stadion. 

• Brev fra Rhein-Main 

1.8.1936, sendt til Oslo.  

• Fløyet med LZ ’Hindenburg’ 

på turen over Berlin. 

• Ca 120.000 brev og kort var 

med denne flyvningen. 



LZ 129 ’Hindenburg’ – til Nordamerika 1936 

• Postkort sendt som trykksak på den åttende flyvningen til 

Nordamerika i 1936. Uvanlig nok er kortet 25 øre underfrankert. 

Riktig porto er 57 øre (7 øre trykksakporto og 50 øre luftposttillegg). 



LZ 129 ’Hindenburg’ – katastrofen nærmer seg 

• Brev sendt fra Rhein-Main 1.5.1937 til Oslo. Det skulle ha blitt fløyet på Tysklands-
turen med LZ 129 ’Hindenburg’ 1. mai, men turen ble avlyst pga dårlig vær. 

• I stedet ble brevet fløyet 3. mai og droppet over Köln.  

• LZ 129 ’Hindenburg’ fortsatte videre til Lakehurst, New Jersey i U.S.A. 



LZ 129 ’Hindenburg’ – katastrofen 6.5.1937 

• LZ 129 ’Hindenburg’ reiste fra Frankfurt am Main i Tyskland 3. mai på den 

første nordamerikaturen i 1937. Verdens største flyvende gjenstanden 

noensinne var 245 m lang, og var fylt med 200 000 m3 brennbar hydrogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Luftskipet flyr over New York like før ulykken. 



LZ 129 ’Hindenburg’ – katastrofen 6.5.1937 

• I Lakehurst, New Jersey ventet fotografer og reportere på at 

luftskipet skulle ankomme, og de fikk muligheten til å dokumentere 

en av historiens mest berømte katastrofer.  

 

 

 

 

 

 

 

• Ved landingen i Lakehurst 6. mai 1937 brøt det ut brann, og 

luftskipet ble totalt ødelagt i løpet av 34 sekunder.  



LZ 129 ’Hindenburg’ – katastrofen 6.5.1937 

• I løpet av det utrolige halve minuttet var kringkastingsreporter 

Herb Morrison midt oppi det. Han rapporterte fra den største 

historien han kunne tenke seg - - og det ble nesten for mye for 

ham. Den rolige stemmen ble til stakkato uttrykk etter hvert 

som følelsene tok overhånd: 

• “It’s burst into flames...get this, Charlie, get 

this, Charlie... Get out of the way, please, oh, 

my, this is terrible, oh, my, get out of the way, 

please! It is burning, burst into flames and is 

falling on the mooring mast and all the folks 

we...this is one of the worst catastrophes in 

the world!...Oh, it’s four or five hundred feet 

into the sky, it’s a terrific crash, ladies and 

gentlemen, ... oh, the humanity and all the 

passengers!”  



LZ 129 ’Hindenburg’ – katastrofen 6.5.1937 



LZ 129 ’Hindenburg’ – katastrofen 6.5.1937 

• 13 passasjerer, 22 mannskap og 1 bakkemannskap omkom.  

• 61 passasjerer og besetningsmedlemmer overlevde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Hva var årsaken til brannen? I 60 år ble skylden lagt på brennende hydrogen. 

En teori var at en wire røk og punkterte en av gasscellene slik at gass ble 

blandet med luft i mellomrommet mellom gasscellene og ytterduken. 



LZ 129 ’Hindenburg’ – katastrofen 6.5.1937 

• Kaptein Max Pruss som ble sterkt forbrent i ulykken argumenterte mot teorien om en 
gasslekkasje. Han insisterte på at det ikke var tegn til trykktap på målerne på brua, og 
ingen hadde kjent lukten av hvitløk som var tilsatt gassen for å kunne oppdage lekkasjer.  

• En mulig årsak er at den ekstremt brennbare ytre duken ble antent av en elektrostatisk 
gnist. Den ytre bomullsduken var innsatt med en oljebasert impregnering som var tilsatt 
aluminiumspulver, og denne blandingen hadde faktisk lavere tennpunkt enn hydrogen. 
Dette ble oppdaget av tyskerne kort etter ulykken, men fakta ble ikke kjent offentlig før 
ganske nylig. 



LZ 129 ’Hindenburg’ – katastrofen 6.5.1937 

• Det var 17.609 brev og postkort om bord. Bare 358 ble berget, i mer eller 

mindre brent tilstand. 176 av disse var ikke stemplet (de skulle stemples 

på tilbaketuren). Berget post med norsk frankering er ikke kjent. 

• Kraftig forbrent brev fra Rotterdam-Waalhaven 1.5.1937 til Wooster, Ohio.  



Nesten all post ble ødelagt 

ved ulykken. 

 

Skriv fra postmesteren om 

bord som bekrefter at et 

brev til Miss Emiliane Huber 

ble ødelagt. 

LZ 129 

’Hindenburg’ – 

katastrofen 

6.5.1937 



LZ 129 ’Hindenburg’ – katastrofen 6.5.1937 

• Brev og kort  som var planlagt å sende med LZ 129 ’Hindenburg’ på 

returflyvningen fra Amerika til Europa ble påsatt et stempel med 

forklaring om at de ikke kunne framsendes på grunn av ulykken.  



LZ 130 ’Graf Zeppelin II’ 

• LZ 130 ’Graf Zeppelin II’ var søsterskip til ’Hindenburg’, og var under bygging da 
’Hindenburg’ forulykket.  

• ’Graf Zeppelin II’ ble modifisert til å bruke helium som løftegass, og stod ferdig i 
1938. Hun fløy 30 oppvisningsturer i 1938/39 før hun ble satt på bakken for godt. 



Avslutning 

• Hindenburgulykken 6. mai 1937 satte i praksis en stopper for 

zeppelintrafikken. Flyene var på denne tiden også blitt så utviklet at de 

konkurrerte med luftskipene over Atlanteren, så det ville nok uansett 

vært et tidsspørsmål før luftskipene ble satt på bakken. 

 

• Både LZ 127 ’Graf Zeppelin’ og LZ 130 ’Graf Zeppelin II’ ble hugget til 

skrap i 1940 etter ordre fra Hermann Göring. 

 

• LZ NT (Neuer Technologie – ny  

teknologi) fløy for første gang i 1997.  

Den er mye mindre enn LZ 127 og  

LZ 129/130, og er bygget for turisme og  

reklamebruk. Ser vi en ny zeppelintid? 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Zeppelin_NT_im_Flug.jpg



