1937.
100:e årgången.
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Arsberättelse i flygväsende.
Avgiven aY lPcl amoten Uammaryr en och uppläst vid örlogs mannasällskap et s sa mmantriide den 3 f ebruari 1937.

H. lVI. S. Gotland, Bridgelown, Barbados den 2-:l: december 1936.
Den tidrymd av tvenne år, som f6rflulit sedan närmast föregående årsberä llelse avgavs i flygväsende, präglas av en hittills
oanad utveckling inom snart sagt alla områden av detsamma.
Svårigheten för all inte säga omöjligheten att inom ramen för
en årsberättelse ens kunna antyda och än mindre redogöra för
allt del anmärkningsv ärda, som härunder tilldragit sig, är uppenbar. Med stöd av § 29 i Kungl. örlogsmanna-S ällskapets
stadgar har i den föreliggande årsberättelsen endast några mera '
väsentliga eller aktuella spörsmål berörts enligt följande:
Den flygtekniska utvecklingen under senare år.
Allmänt.

olika sät t bar problemet om ökad hastighet och ökade
prestationer hos flygplanen angripi ts.
Man har bl. a. undersökt betingelserna för att än ytterligare
Utnyttja motorerna, att ännu mer minska antalet utslående och
bromsade detaljer, och att ur aerodynamisk synpunkt ännu iner
gynnsamt utforma de i luften nödvändigtvis utskjutande delarna.
P ~t

Tidskri ft i Sjöväsen de L

8
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JUolorl,:onslruklioner .
]J10

i.\lan strävar mot ökning av kolYhastigheten och i samban(!
därmed varvantalet hos motorn. Vid en luftkyld radmolo r av
typ Napier är det högsta tilEtln a varvantalet f. n. 3,500 varv/m in.
Oktantalet, som är uppe i c:a 87, hoppas man kunna bringa
upp till 100, varigenom bränslcförbrulminge_n per h:stkr~it
skulle kunna nedbringas Lill 0,19 kg. per hkrt1mme. Lang l1cl
har O, c-:; varit ell medelvärde på bri:insleförbrukningen.
Stora förväntningar s tällas på slidmotorn genom den effeklölming, som med denna ernås på grund av förbä~tring i
den volumelriska verkningsgraden. Avsalmaden av venl1ler ger
mindre luftmotstånd. Slidmo lom lorde bliva ungefär 10 °/o
billigare i tillverkning än en ventilmolor av motsyarande styr~'a.
Vidare hoppas man kunna ersätta förgasaren med ben s~n 
insprutning, vilket beräknas giva en bättre bränslefördeln mg
och eliminera olägenheterna med nedisning vid förgasarna.
Intresset för Dieselmotorn förefinnes alltjämt starkt i Tyskland. där elt 40- tal flygplan äro i drift med sådana motorer,
men i övriga länder tyckes intresset för denna motortyp h ava
svalnat. Här gäller främst att finna lämpliga kompressorer
och att kunna utnyttja dessa på stor höjd.
Ifråga om kompressorer undersöker man möjligheterna alt
införa tvenne växlar, så all kompressorn vid marken och starten kan köras med ell higre varvanlal; motorn anstränges h äri .
genom icke så hårt.
Strävan att stegra motoreffekten utan ölmmg av molom s
vikt och luftmotstånd utesluter icke en samtidigt pågående,
ofta kraftig ökning av ett flygplans samlade motorslyrka, u ppdelad på elt allt större antal motorer. Flyghastigheten öJ.ws
emellertid ingalunda i samma mån som motorstyrkan. Av ekonomiska och tekniska skäl begränsas därför motorstyrkan m ecl
hä~sy·n till flygplanets önskvärda prestanda i olika avseenden.
I England håller man liksom i Tyskland fast v1cl sava_
vatlen(ång-)kylda som luftkylda motorer, under det att m an 1
Amerika helt koncentrerat sitt intresse på luftkylda stj ärn •

•

o
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i Berlin i oktober förra. åre t påpekade
torer · \'id en Jwncrress
.
D

llh Hi bbar d, chefkonstruktör hes Lockhead Au- CorporatiOn,

~tt han anshg, all Amerika därvid slagit in på fel väg, då den
molorlypen i framtiden säkerligen komme at!
c . ._
J·fl ·åg·avarande
undanträngas a v ra dm o torn, V -motorn eller horisontalmotorn.
b nii gl Hibbards mening skulle numera Europa hava börjat
överflygla Förenta Staterna ifdga om motorer. Detta uttalande
är m ärklig t såtillvida som man i Europa alltfort torde vara
benägen erkänna USA:s dominerande ställning inom flygplanoch m otortillYerkn ingen.
Propellerkonslruklioner.

Beträffande propellrar har den omställbara metallpropellern nu fullständigt slagit igenom, och under det att den först
kunnat omställ as enelast i tvenne lägen, är nu omställningsmöjli gh eten kontinuerlig och omställningsomri det dessutom
ökat. önskemMet alt erhålla en propeller, som au tomatiskt
omställes efter varvantalet, kan numera anses realiserat. Genom den kontinuerliga omställningen kan konstant varvantal
hållas, varför propellertypen kallas "cons lant speed propeller".
Med propellern kan för varje flygplan och molor lätt det varvantal erhållas, där propellern giver maximal verkningsgrad.
Dessutom kan med en så dan propeller kritiska varvantal undvikas, u tan all drassling behöver tillgripas. I Amerika till verkas Lre olika typer, och i Englancltillverl\as nu av De Havil-·
land den ~; . k Hamiltonpropellern p ~t li cens. Då i Amerika
motorerna göras högergående men i England vii.nslergåencle,
har det tagit en viss Lid alt få en ställbar propeller, passande
till de engelska motorerna, och i så fall även till de svenska,
lllen nu är fabrikationen i England i full gång.
Omslällningsområclet, som vid en tvåstegspropeller var
ganska litet, har vid "cons tant speed" -propellrarna avsevärt
ökats, och del finnes konstruktioner, där 360° omställning kan
Utföras. Omställningsområdets ökning har meclförl den fördelen, all propellern vid avs tannad motor kan vridas till ett
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läge, så all bladen h j u da elt m1mmum av motstånd. I samhand därmed har man nu också infört bromsar för propellern.
så att vid defekt å en motor, propellern kan bringas Lill stilla stående. Detta är av viss lJetydelse vid 2-moloriga flygpl an,
där del gäller alt med en motor ur tjänst kunna fl yga vid are
på den andra. Olika ~lsikler hava r å ll om en propellers brom sande inflytande vid en molor ur tjänst.
:M otståndet hos en propeller på tomgång är ganska stort,
men försök i Amerika med Lockh ead Eleclra visade, aU om
propellern på ena molom bringades alt stanna, erhölls en höjdförlust av c:a 400 m. gentemot propellern ä tomgån g. Slörst
är alltså motståndet hos en stillaståend e propeller med fasta
blad, mindre i det fall propellern har tillfälle rotera och mim t,
om den bringas att slanna och bladen vridas till ett läge m ed
stor stigning så aU liten bromsande yta erhålles.
Vingkonstru ktioner.

Under de senaste åren har i synnerhet i England en mo t
vingspetsar na kraftigt avsmalnand e vingfonn kommit till användning på grund av den möjlighet till viklshespari ng, som
konstruktio nen givit, i det elementen utåt spetsen kunnat göras
av allt mindre dimensione r och ändå effektivt bidraga till bärigheten eller upptrycket. Det stegrade upptrycket ernås emeilertid därigenom att strömninga rna kring vingen bliva sådana.
att anfallsvinke ln ut å t vingspetsen ökas, varigenom en allvarlig
olägenhet uppstår, i det att överslegring av vingen först sl;:er
vid vingspetsar na, varigenom tvärstabilite ten blir lidande. Yid
r ektan gulär vingform sker överslegring först i vingens cent ralparti för aLL så småningom vid ökad anfallsvinke l inträda äYen
vid spetsarna.
Den exlreml spetsiga vingformen har därför ur stabilitetssynpunkt åter m ~lst övergivas eller ock förses m ed sådana an··
ordningar, s. k. slots, alt överstegring en fördröjes.
I takt med ökningen av fl yghasti gheten stiga sv8righctt·rna att hålla start- och landningsha stigheten nere. Utom "slots"
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användas härför "Ilaps" (nedfällbara klaffar som ändra vinaens välvning) samt en kombinatio n av dessa båda förfaranden ,
"'som blivit allt vanligare.
J{onslruktio nsdelaljer

f ör

minskanel e av luftmotstånc let.

a) Motoms inklädseL
Den ltrftl.:ylcl a stjärnformi ga motorn läckes numera av den
s. k inklädnaden , vanligen av typ Naca. Den giver en icke
obetydlig vinst i minskaL molsl~md gentemot den kortare Townend- r ingen. Vid den långa klädseln m åste man beakta, att
motorn erh[lller Lillräcld ig ];:ylning. Man h ar därvid funnit, att
tryckkylning p [l så säll att kylluften medelst tätt kring cylindrarna placerade skovelplå tar pressas förbi cy lindervägga rna,
medför en effektiv ],ylning. Men samtidigt ernås även ett
minskat motstånd därigenom, alt mindre kylluft behöver delLaga i cirkulatione n. Flygförsök i Amerika med Electra-flyg planel har givit vid handen, alt vid detta flygplan, vars hastighet ligger vid omkring 300 km.ftim., S, s km.ftim. i hastighet
kunde Yinnas genom väl utförd Nacaklädsel .
Beträffande Nacaldädse ln må i övrigt frambållas betydelsen av alt klädselns slörsta Yidd befinner sig mitt för cylindertopparna och alt elt avsmalnand e sker därifrån akteröver.
Vid vallenl.:y l el a motorer har man vidare ut vecklat vingutkylarna, som giva litet motstånd och erfordra liten valtenmän gd för cirkulationen.
b) Flygkropp och vingar.
För aLL nedbringa allt skadligt motstånd lägges nu stor
vikt vid aLL fr{m den luftström, som sveper förbi flygplanet,
föra bort alla elem en t, som möjligtvis kunna föras in i flygkropp eller vingar. Man till och med gör dörrhandtag en å
trafikmaski nerna indragbara. Yid påklädseln iakttages särskilt, att alla ni tar bli försänkta och ytan så slä t som möjligt.
Atkomstluck or och liknande ingrepp i vin gar och kroppskl ädnad göras s ~t sparsamt som möjligt.
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Beträffande tygklädscl, som mer och mer försYinner , har
man framför allt i Amerika g ~tlt in för en näslan glasl iknande.
jämn och h ~t rd yta, givande ett minimum av motstä nd. Ytan
i fr ~tga erhå lles dels genom alt kalendrcrad bomull användes i
s tället för linne, dels genom 8 till 14 impregneringsstrykningaL
Hos oss användes högst 5 strykningar. Dessutom tillses, alt
Yid den första strykningen tygets ru ggighel nedpressas, medan
förs ta strykningen ännu är fuktig. Nedpressningen sker genom
s trykning och behandling av ytan m ed carboru nd umpapper.
Bomullstyget uppgives vara lättare, jämnare i s truk turen, billigare och prak tisk t lika starkt och med samma livslängd som
linne L
På vindskydd och inklädnad av hyl tema nedlägges slor
omsorg. För all nämna ell exempel hade Lockhead Electra
först utrustats med en vindr u ta framför förarehy llens inklädnad, vilken vindrula lutade framåt för att möjliggöra god sikt
sne tt nedåt för föraren vid landning. I strävan att höja flygplanets prestanda visade det sig, att med vindruta, som lutades
n ~tgo t bakåt och försågs med avrundning vid dess a nslutning till
kroppen, erhölls en ökning av flyghastigheten med 9,3 km.ftim.
Beträffande de numera allt vanligare dubbla sidorodren
och dubbla fenorna, vilka ur militär synpunkt giva ett gott
skjutfält bakM, är del intressant att laga del av ovannämnda
Mr Hibbards förklaring, varför anordningen ifråga infördes p{t
Lockhead Electra. Anledningen var nämligen den, att fly gplanet, som hade en ovanligt stor tyngdpunktsvandring - från
18,-1 °/o av vingkordan s ~tsom främsta tyngdpunktsläge till 33,7
0 /o av vingkordan s ~tsom bakre läge icke kunde erhålla tillfredss tällande längdstabilitet med den ursprungliga stabilisatm·ytan. Konstruktörerna ville icke öka stabilisatorytan, enär
de ansågo, att detta skulle giva ett mindre gott resultat; istället
beslöto de pröva ändskiveeffektens inflytande, varvid ändskivorna kombinerades med fena och stabilisator på så sätt, att
vid borttagandel av den centrala fenan med sidoroder, tvenne
fenor med roder skulle placeras vid stabilisatorns ytterändor
och samtidigt göra tjänst som ändskivor. Genom ändskive-
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ökades stabilisaloms aerod.)'namiska längdförhållande
'
yer·]·an
och därm ed dess verkan, och tillräcklig längdslabilitet erhölls.
strävan a ll föra de flesla de taljer bort från luftströmmen
]lar bidragi t till, atl moderna fl ygplan nu i regel äro monoplan
_ den ur aerodynamisk synpunkt utan tvekan riktigaste uttornmi ngen - och att man endast kan tala om några få en]leler - mo lor och propeller, vinge, flygkropp och rodermgan
_ för det i luflen flygande planet. All yttre förstagning är
]Jorla, och vingar såväl som slabilisatorer och fenor göras h elt
fribärande. Härvid bliva stabilisator och fena fasla, och erforderli g trimningsinställning sker m edelst å rodren applicerade Jättroder.
Den fr ib ~i.rande konstruktionen har i sin tur fört med sig
skalkonstruktionen, d. v. s. klädseln eller ytterytan tages i
tj änst såsom ett kons truk tivt viktigt element. Genom skalkonstruktion kan en viktsbesparing på upp till 60 °/o ernås.
Skalkons lruktionen Mer har medfort en nästan fullständig
övergång ti ll aluminium och dess legeringar som konstruktionsmateriaL I Amerika användes därvid så gott som uteslutande Alclad, d. v. s. med ren aluminium på ytan överdragen
duralplåt Den rena aluminiumytan ger stor korrosionsbeständighet och skyddar duralen relativt effektivt mot frätning.
Vid skalkonstruktionerna har man allmänt börjat använda
shol- welding metoden, ett snabbt elektriskt punktsvetsningsförfarande.
I det fall att å flygplan landningsstället under flygning
måste vara ulsatt för luftströmmen och ej kan göras indragbart
har en ny hjultyp utarbetats med sådan utformning av däckets
anslutning till centralpartiet, att en god strömlinjeform med
slät ytteryla erhålles hos hjulet utan direkt inklädnad.
Hjulbromsarna hava förbättrats och gjorts m era lättskötta
och av m indre vikt. Vanligen regleras friktionen genom luft-·
eller olj etryck.
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Val av flyghöjd .

Enär de bromsand e de ta ljernas antal nedbringats ti ll Clt
absolut minimum och de kvarstående de talj erna i hög grar!
aerodynamiskt fulländats, har i viss m ån en gr än s för prestationsökningen uppnå tts. För trafikflygplan h ar man därför
börjat alt praktiskt och teore tiskt undersöka möjlighe terna liil
förminskande av flygtider vid flygförbindelse mellan tvenne
givna punkler genom a lt flyga på bästa höjd. Det har därv id
visat s ig, a ll med h änsyn till linjeslräcka, flygplanets startoch landningssträcka - den förs tnämnda i synnerhet beroende
ay motorn, ställbar propeller och kompressor - en viss fl ygsträcka erfordrar en viss given flyghöjd fö r att giva snabb aste
förbindelse.
Vid Lockhcad Eleclra exempelvis fann man aU för en 400
km. lång fly gs träcka var en flyghöjd av 1,670 m. den gymlsammastc, under det att 3,5/:lO m. flyghöjd var gynnsamm ast
för en s träcka av 725 km. Om flygstr äckan 400 km. genomflö gs
å 0,000 m e ters höjd. där flygplanet hade en hastighet av
314 km.ftim., reducerades effektiva m edelhastigh e ten till 270
km. /Lim., b eroende p å varmkörning av motorerna, utrullni ng,
star t, s tigni ng och landning; inflytande l av de tre sistnämnda
fak torerna kunde minskas, om en lägre flyghöjd valdes, rlär
visserli gen fl yghastigheten blev mindre.
På senas te åren h a r man a lltmer sysslat med stratos[ärVid 75 Ofo drossling äger exempel vis
flygningsproblemet .
Elec lra, m ed vilken synnerligen ingående studier gjorts, 314
km. hastighet å 3,000 m. höjd. Denna hastighet skulle k u nna
ökas till 448 km.ftim. vid 15,000 m. och till 590 km.fti m . vid
19,000 m., om flygning fö r etogs vid dessa höjder och effek ten
hölls konstant. För dessa höjder erfordras dels starkare kompressorer, dels kompressorer, som höja lufttrycket i kabinerna.
Inbyggda fl ygplan erbjuda minskat luftmotstånd och skydd
för personal och instrument mot kyla och luftströmmar.
P å grund av den tidsförlust, som uppstår för uppnåendet
av dessa höj der, anses stratosfärflygning icke lämplig på sträc-
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kor, som är o kortar e än 1,200 km . Först d[t aYs L[mden fr ån
j{ontin en l till kontinent skola ÖYerbryggas blir stratosfärflygningen verklig t aktuell.

övrig utrustning och instrum en tering .

Hlin dflygnin gsinslmm ent in g[t num era som_ s ta ndardut ru stn ing i alla fl ygplan, och utbildning i blindflygning är en
del ut av förarutbildningen. Vid vis sa skolor läres eleven t. o. m.
blindflygn ing före den vanliga fl ygningen. I Am erika har
diskuterats all grunda blindflygning p å hörsel - i stä llet för
på synfömimmelser.
Blin dfl ygning ell er rällm·e ullryckt ins trumen tflygning
möjliggör numer a i fö-ren ing m ed ra dio slarl och fl ygning un der prakt iskt tage l alla väderleksförhålland en. Vanligen sker
navigeringen ombord å fl ygplane l och som regel genom radiopejling (även und er goda siktförh ållanden och överlandsflygning) . Flygbolaget Pan American Air V\Tays navigera dock
sina fl ygplan från markstationer medelst r a dio .
"Th e automalic pilot" har även börj at införas i flygplan,
men h ar när det gäller längre förflyttnin gar ej fåll samma
användning som p[t fartyg, av r ent tekniska skäl. P å sistone
hava även radiostyrda obemannade flygplan sett dagen.
P roblemet om b ek ämpandet av isbildning å flygplan är
fortfarande endast delvis löst. Isbildningen medför två olägenheter, dels störande av vingprofilen, dels ökning av vikten.
Det förstnämnda är det betydelsefullaste; kemiska och m ekaniska medel hava kommit till användning för att skydda vingprofilerna, och goda resultat hava nåtts. En god väderlekstjänst varnar för flygning i trakter och p å höjder, där isbildning förekommer.
P roblemet med tystgående flygplan är ej heller löst. Med
ljuddämpnre (princip "omvänd trumpet") kan motorbullret
lninsl< as, men det mesta bullret kommer från propellern. Mot
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detta har man ännu ej funnit något medel. Della ljud h ar
dock högre svängningstal och kortare räckvidd.

Någm reflexioner beträfrancle elen flygtekniska utvecklingen.
främst ur militär synpunkt.

Det nuvarande fartrekordet lyder på 711 km. jtim., satt för
ungefär 4 år sedan. 300 km.ftim. får numera anses som en
ordinär far l, även om den kommersiella trafiken av ekonomiska
sk-äl endast undantagsvis håller denna hastighet. Av jaktplan
begär man över 500 km.ftim., d. v. s. inemot 80 °/o av vad ett
specialbyggt tävlingsflygplan lyckals uppnå under särskilt
gynnsamma förhållanden. Man får härav en antydan om vilka
ansträngn ingar, som gjorts för alt särskilt höja mili tärflygplanens prestanda. Fråga är emellertid, om icke telmiken h är vidlag överrumplat människan och i viss mån länmat henne i
bryderi angående flygvapnets lämpligaste strategiska och tak tiska användning.
Ur militär synpunkt spelar icke blott den höga farlen r oll
ulan även förmågan att kunn a reglera hastigheten. Icke mi nst
i sjökriget äro många flyguppdrag av den art, att en lägre
fart stundom rent av kan vara htt föredraga, t. ex. vid spaning
efter submarina mål, lokal bevakning, eldledning m. m .
Autor;irons vidare u tveckling är i de tta sammanhang värd den
slörsta uppmärksamhet. F. n. lorde lastförmågan vara för liten.
Försök med autogiro på flottörer hava utförts i England och
Amerika m en icl<e givit godtagbara resultat I Italien har m an
sökt landa autogiros på krigsfartyg m en ulan stöne framg ång.
En typ som kan starta och landa utan rullsträcka är under u t prövning, men det är ännu för tidigt att yttra sig om dess
möjligheter. Om sålunda spörsmålet om en för samverkan
med marinstridskrafter - hos oss främst i marindistrikten och
ombord å pansarskeppen - lämplig autogiro bidar sin lösnin g,
ha redan nu mycket goda erfarenheter vunnits av autogiro i
samverkan med det svenska artilleriet till lands.
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När det gäller flygplanens slorlek, är skillnaden m åh ända
törre mellan civiia och mi litära flygplan än b eträffande farten .
s
I Europa ha passagerareplanen en flygvikt av 10- 15 ton, medan de oceangående mäta 25 - 30 lon. I H.yssland ha byggts flygplan på 42 ton och i U. S. A. är en jälle p å 75 Lon projekterad.
Tydli gt är emellertid, att den civila flygplanutvecklingen i
rikligt mått kommit militärflygningen tillgodo. Vid subventionerin g av civilflygel hava ofta militära hänsyn fåLL göra si g
gällande i en utsträckning, som kanske icke varit till uleslulan-·
de gagn för civilflyget. Fordringarna på civila trafikflygpla n
äro i de t närmaste identiska med kraven på bombflygplan i
vad rör hastighet, lastförmåga och aktionstid, och speciellt i
Amerika och Tyskland har u tvecklingen inriktats p å möjligheterna a tt begagna civila flygplan för militära ändam ål, vilket
framst år än rnera angeläget, sedan problemet om invasion luft ledes blivit aktuellt. I bl. a. Hyssland och Frankrike hava stora
övningar ägt rum med Lrupper av fallskärmshoppare. Man ser
häri ett hot mot armeernas bakre förbindelser, och även i
mindre omfattning kunna dylika företag med fördel komma till
utförand e mot sådana mål som kraftverk, broar, flygstationer
m. m.
Stör re snabbhet, bärförmåga och räckvidd hos flygplanen
innebär ur luftkrigföringens synpunkt högre slag- och motståndskraft och större förmåga att uppträda överraskande eller
undandraga sig motverkan (jfr. tablå I och Il).
I H.yssland anses under senare år bombflygplanens härkraft
hava tredubblats och aktionsradien fördubblats. Hastighetsökningen går ju i regel hand i hand med stegring av motorstyrkan.
I England och Frankrike är man'l emellertid
samtidigt
•
.
lrlhe p å en delvis annan linje, nämligen att konstruera snabba
flygplan med lättare motorer. Det senaste exemplet härpå är
den franska typen Caudron Typhon, som :m ed endast 440 hkr.
ll~otors tyrka uppnått en maximihast ighet a-,; 370 km.ftim. FlygVIkten är ::l,4 ton. Denna typ, som i första hand avses för
~·egulj ä r postbefordran över Sydatlanten, kan med lätthet om<onstrueras för militärt bruk och förses då med 2 lä tta kanoner .
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och upp l i ll 600 J;: g. bomber. Dy lika billiga, snabba, lätLill_
Yerkadc flygplai1 synas speci ellt lämpade alt insä llas vid bom b_
anJall för massverkan i s täll et för s törre, dyrbarare och därfät
m era få tali ga luftj ä ltar, som äro sv ~1rarc alt ersätta.
A v betydelse är även Lenel ensen att begränsa antale t typer
och el t u Lj ämn ~ ncl e a Y skilln aden m ellan dem. I delta sal11manhang äro dc vapentekniska h am s legen a v intresse. E ldkraften har kontinuerli gt höj Ls såYäl genom kraftigare enskilda
vapen (grovkalibr"iga automatvapen med explosiv ammunit ion
och hög eld- och utgångshas ti ghet) som genom elt större an tal
vapen. E nligt fackpressen hava skjulförsök före tagits med /;)
mm. kanon i lunga bombplan. Hörli ga pj äser inhyggas i flygkropp och Yingar så att skydel erhålles mot luftdrage t. Vid
försöksskjutni ngar vinkelrätt mot flygriktningen har m an
emellertid funnit, att kulan välter.
Om slriclsavslåncle n i luflen följdenligt ökas, kan det bliva
önskvärt a lt söka clahlera luftstrid i sammanhållna förhand på
moLsYarancle sätt som i sjöstriden. Luftflottorna skulle då
finn a elen a nvändning i defensiven, för vilken de f. n. enligt
luftkrigskonste n s läromästare icke äro ägnade.
Slu tligcn bör framhållas, att fly gteknikens explosionsartad e
uheckling försvurar en ändamålsen lig m asstillverkning och
fördyrar flygplan en. En fl ygplantyp hinner knappast läm na
försöksstadiet , förrän elen är omodern, ett förhållande som gö r
sig m era k ännhart ~'\ militär- än civilflygn ingens område.
Vad förut sag ts om dc fly gteknisk a framstegen i instr u mentflygning kan sjähfallel icke utan vidare tillämpas på
flygoperatione r i förband eller pä f6relag mot punktmål, t. ex.
nallhombanfal l mol fartyg.

s tridsfartygens katapultproblem med särskild hänsyn t ill
svenska f örhållanden.

Inom de flesta länder nedlägges mycket arbete på a lt utYeckl a samarbetet mellan sjö- och flygslriclskrafl er, varom ett

-

127 -

under senare t1r allt s törre a ntal flott - och flygövningar bär
villn e. Icke minst viktigt har h ärvidlag varit utform andet av
takti sk sanwerkan mellan fa rtyg och flygplan, ett ännu föga
penetrera t problem, Yars lösning merendels kräver fartygsburna
flygstri dskrafter. Denna hasering är vida mer k omplicerad
inom m indre mariner äu inom större, vilka senare dels h ava
råd a ll h :Hla sig med h angarfartyg och dels hava stridsfartyg
flV så dana dimensioner, a ll installerandc t av katapulter och
flygpl an u lan svåri ghe t medgives. I samma m ån som e tt allt
~törrc an La l h angarfar tyg disponeras, kan synas som om bascr ingen a Y flygplan ombord å stridsfartygen borde kunna begränsas till antal och omfattning. Icke desto mindre föreligger
en tydli g tenelens all överallt öka stridsfarlygens fly ginstallationer, på villms konto en stor del av kostnaderna för fartygens
nybyggnad och modernisering torde få skrivas. Särskilt blir
naturligtvis detta fall et inom flottor, som sakna hangarfartyg.
Aterblick på l;atapultulueck lingen inom cle stöl'l"e marinerna.
Den första apparaten för utslungande av fl ygplan från fartyg konstruerades :lr 1910 av elen amerikanske kaptenen vV.
~h~mb.crs: en fa-st appar a t, som bestod av en tämligen enkel
JOrattnm g för k omprim erad luft, en rulle och s lålkabla r . Först
eft er krigets slut gjorde katapulten större fra msteg. Ar HH9
~yggdes i Amerika den första vridbara katapulten, som år 1921
10
Slallcrades på slagskeppet "Maryland". Denna ~pparat kom
snart till stor a nvändning inom elen amerikanska flottan som
~92~ h ade 32 katapulter. De första av dessa typer vor~ all a
·
Jnratt a d e f...01. 1w mpnmcracl
luft, men de tta system fordrar stor
utförande relativt lång tid för
dåtida
med
plats, och krävde
0 1
~ laclclning, varför man. efterhand övergick till krututskjutll!ng, som kräver mindre utrymme, är enklare och säkrare att
handhava och mera okänslig för träffverkan. I Amerika dominera r alltfort denna m etod, trots att man numera lärt sig att
noggrann are bestänm1a accelerationsk urvans karaktär vid luft.
.. VI"el l<rututs lqutning.
.
Utsl·J
an
' ·u t mng

-

I den amerik anska marine n äro alla slagske pp och kryssa re
lten
utrusta de med katapu lt. På slagske ppen placera des katapu
p:\
till en börj an längst ak teru t och be tj änade 3 flygpla n,
era
sederm
tillkom
tyg
slagfar
Oklaha maklas sen och moder na
aktra kanont ornen.
~r tterligare en ka lapull p{t take t lill elt av de
A dessa fartyg m edföras 4 flygpla n. Kryssa rna hava två ka taton
pulter, en på varj e sida. De moder na kryssa rna på 10,000
ett
itro dessuto m försedd a med anordn in gar för att möjlig göra
vilken
på
rm,
plattfo
Den
snabbt utskju tand e av flygp lai1en.
flygpla nen ä ro uppstä llda, b efinner sig h elt nära och i samma
höjd som l'alapu llens Yagn, s~'t a ll efter starlan det av två flygphln dc två näs la genas l äro klara att skjutas ut. Plattfo rmarna
opi'lro s[l ryml iga, a ll de kunna rymma 4 sjöflyg plan, med h
en
m
dessuto
finnas
n
sklasse
fällda vingaL A New Orlean
Omaha
n.
flygpla
hangar och y tterli gare 4 icke monter ade
klassen för endast J flygpla n.
Efter långva riga försök börjad e den engelsk a marine n anl
vända en typ, som k onstru erats av Royal Aircra ft Establ ishmen
r
Ya
Det
1929.
år
"York"
ren
och först install erades på kryssa
är
en kalapu ll med krututs lqulnin g, en metod, som fortfar ande
edd
förs
var
n
förhärs ka nde i Englan d liksom. i Amerik a. Vagne
med s töttor, som fattade om. flygpla nels s tj ärt, och som gjorde
tar.
del möjlig t a ll skicka iväg så väl flottörf lygplan som flygM
.
typerna
e
följand
de
vid
Denn a anordn ing bibehö lls även
Snart fi ck m an emell ertid klart fö r sig, att katapu lten, i
synner he l p å mindre fartyg, måste konstr ueras för att i minsta
lten
möjlig a mån hindra artiller ielden, samtid igt som katapu
tighas
lig
tillräck
net
flygpla
giva
att
för
m ~1 ste ha en vi ss längd
a llt
el
materi
och
al
person
hel vid utskju tni ngen ulan alt fresta
lbara
hopfäl
den
på
för h ~trl. A,. dessa orsake r uppsto d tanken
l\alapu llen.
A,· engelsk a flygvap ne ts olika konstr uktion er märkes en av
tre delar beslåen de hopskj ulbar katapu lt. Totallä ngden med
ulslräc U kalapu lt är 31 m., hopskj ulen 18m. En acceler ationsel
stri:ickn av 25 m. längd giver fl!·gpla nen en utgång shasti gb

a v l OR km.jtim .
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En annan ly p ii r den som bygges a v firman Mae faggal 'laScott, och som har följand e måtl: största längd 25 m., acceler
tionsstr äcka 17 m., minsta längd 15,5 m. Den hastigh et som
ton
gives flygph mcn är · vid viktern a 3,5 ton, 3,r ton och 2, 8
.
km.jlim
105
respekl ive 95, 100 och
Vidare am ändes Ransom e & Rapier s "slider calapu lt",
delad i tYå delar, av vilka den ena löper på den andra. Flera
utföran den finnas av den na kalapu ll - ned till l, s tons Jlygm.,
plan. Den mod ernas te, som har en största längd av 20
om
n
flygpla
för
en
er,
(hopsk juten 14 m.) hygges i två modell
3,c ton och en för flygpla n om 2,7 tons vikt med hastigh eter av
92, resp. 102 km.jlim. Dessa typer hava givit så gynnsa mma
n.
resulta t, att ~tr 1935 21 engelsk a s tridsfa rtyg utrusta ts och f.
re
kryssa
na
moder
och
pp
slagske
Alla
allt fler utrusta s härmed .
hava eller skola få l katapu lt och 2 flygpla n, varav e lt för jakt
och ett för spanin g. Slagkr yssaren Repuls e har nyligen fått
e
hangar och 4 flygpl an. Den ännu under byggna d varand
Southa mplon ld assen skall fö rses med ett betyda nde men icke
två
känt antal fl ygplan i hangar liknan de byggna d förut, medan
få
-·
Suffolk
och
rland
Cumbe
ay Counly -klasse ns fartyg New
av
rna
kryssa
anska
något liknand e akteru t (jfr de amerik
Orlean s-klass en).
19 äldre en gelska hyssa re hava l katapu lt och 1 flygpla n.
I den j apansk a marine n, som huvud saklige n använd er kade
tapulte r av engelsk lwnstru ktion, äro alla slagske pp utrusta
rna
kryssa
naste
moder
med en katapu lt och 3 flygpla n. De
(Ata go- och Myolw -klasse rna, ha t. o. m. två, en på varJ· e sida '
.
·
och f"ora 4 flygpla
n. övriga kryssa re hava alla en katapu lt:
~[ogamJ]d.asscn :J f~ygplan, Aoba- o~h Kakak lassern a 2, samt
ata- , Klllo- och humak lassern a l flygpla n.
typ
p Katapu lterna p tt de fransk a fm·fyge n ~iro sedan 1926 av
m.
21
till
uppgår
~nhoetm ecl kompr im erad luft. Totallä ngden
.
.
J]
'
1
..
l
['
U('('elc.l::t Jonss rac\an LJ 1<> 111. Den crer flvgpla n med en
Och
c · .
,]
t>
\' !]·t
en
v·' U\' 2.G lon en ulg~mgshaslighet av 80 km. jlim. och. med
. kryssa re har an tmgen en
. . \ 1al'je
J·
Jkt a,· ')-·, ··.. l ou o,m.flnn
';:}!
l·
i midske ppslinj en, placera d akteru t, och 2 flygpla n ,
•

1

'~lapult

Tidshit t i S jöväsen det.

9
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ex. på dc ny,~_
eller två sidok alapu ller och :5 flygpl an, s[tsom l.
n av D unkeppe
Slags
10,000 tons kryss arna all tifrån Colbc rt.
sen oc t1
reklas
kerqu c-klas scn och lälla kryss are av Galis sonie
senar e hava l kalap ull och 4 flygpl an.
cppeJ}
De första ilahen ska fartyg en med kalap ull voro slagsk
med
olla
Gagn
av "Cavo ur"-k lassen ; katap ulten var av ly p
rtyg och pa de
komp rimer ad lufl. P å dessa och övriga slagfa
är kalap u l ten
första mode rna kryss arna om 5,000 och 10,000 Lon
vad som
mol
ls
molsa
i
,
L
fast, place rad i midsk eppsl injen för u
ti d ~i ro
all
n
näsla
är brukl igt i övrig a lände r, där kalap ultern a
ng akteröw r.
nidba ra och anbra gta mitt på fartyg el med riktni
ulan k urs Den iLalie nska metod en tillåte r start vid hög fart
men den J;an
ändrin g, under utnyt tjand e av skenb ara vinde n,
Tydli gen
rid.
jaklsl
vid
hindr a elden från de främr e kanon erna
"'Bolzaarna
kryss
på grund härav har katap ulten på dc senar e
anta
kryss
lons
no"' och "Diaz " sam t på de nya 6,000- 7,000
[t efter värld sgjor ts vridb ar och anbra g ts milt på fartyg et. P
skepp en och
n
meda
an,
flygpl
0
krige l byggd a kryss are fö:r as
kryss arna Anco na föra ett flygpl an.
ri meInom tyska marin en använ das kalapu !Ler med komp
och 5
pen
rskep
pansa
lre
De
rad luft av typ Deuls che Werl.;:e.
Om
an.
flygpl
2
och
lätta kryss are föra varde ra l kalap ult
fir
en
fartyg
flygi n s talla ti onern a på de senas t s tapels atta tyska
.
4 flygp lan
bekan t, att slagsk eppen erhåll a 2 katap ulter och
das in om
använ
Tyska katap ulter av Heink els fabrik at
aren K ra-.ny
rusl;a marin en, (l kalap ult och l flygp lan p å kryss
slagsk eppen
Kawk as; enligt obest yrkt tysk uppgi ft skola även
de H.uyler
aren
kryss
dska
hollän
få katap ult), samt p[t den nya
levere rat
även
har
firma
(1 kalap ull och 2 flygp lan). Samm a
en" oc h
"Brem
e
katap ul1cr till Nordd eutsch e Lloyd s ångar
baser i Allau''Euro pa" samt till Deuls che Lufth ansas flytan de
från vilka 12
ten, ~mgarna " \Vesl phale n" och "Schw abenl and",
tons flygp lan kunn a utskju las.
vi nu beMol bakgr unden av ovans tilend e övers ikt skola
trakta

-

131-

Eatap ullpro bleme t ur svens k sunpu nkt.
e det all
Niir flygpl a1:kry ssaren Golla nd p lanera des, gälld
o

obety dligt
p~l elt _sa pass l1tel fartyg bered a plats för e tt icke
r för
nino·a
anord
med
et
fartyg
an ta l flygp lan samt alt förse
s pa
Hi;ga
ste
å
m
vikt
Stor
utskju tning av samtl iga dessa plan.
vind
svåra
under
h ave t, a lt fl ygpla ns lart bleve möjli g även
farlt
snabb het, a
och väder leksfö rhålla nden samt med sådan
, utan onöd iu
fiende
kande
uppdy
en
tyge l, L ex . v1d möre med
·'
.
tilleri
ar
aktra
sitt
av
lJruk
tidsspill an kunde göra
, allts[1
_En h ell skyd~ad uppst ä llning splats för flygp lanen
åk.
anspr
i
me
utrym
stort
r
alltfö
en_~~:-k l h : n gar, VIsade sig laga
t
Längs
däck.
på
frill
Darfor mas le flygp lanen uppst ällas
del
däck"
"övre
ör
akteru t uppby ggdes för clella ändam å l ovanf
c:a 31 m. och
s. k flygpl and äcke l, vars längd bestä mdes till
ör fartyg els
s?m för utrym mets skull utbyg gts konso larlat ulanf
s1dor och akterö ver.
grund av
För slarln ing av ~lygplanen kunde ävenl edes på
komulL
kalap
än
det l~n appa utrym m et m gen annan anord ning
en
styck
tvä
ma 1fraga . Urspr unglig en plane rades alt bygga
k~tapul~er, uppst ällda på Yar sin sida av fartyg et omed elbart
f~r om _flygpland~icke t, från vilket flygp lanen skulle kunn a föra:"
s place ring
di_rekt. 11l på de Yriclbara kalap ullern a. Geno m dessa
ulskjul~
för
lfält
n~ra J ar tygssi~m: skulle man få ett stort vinke
arand e
n~nge~I, s?m savrlt möjli gt hör ske mol den förha ndenv
d
p
1 g
VJndnl ·tn ·n
a grun av fartyg ets fart konun er den relaen.
.'
.
nästa n rakt förifr ån
ltva _vmd en oftast in för om tvärs, ofta. nog
'
_
·.
varfor d t -· .
er som
föröv
nära
stt
a
skJut
a
kunn
all
vJl,t
av
a1
e
.
.. .
.
]· . .
lnojh ot v·n·
1
,en , alapu lt som skulle am·andas Yid clt Yisst tillt> _·
f·
liglvis hero p å fråu vilken sida vinde n för
t~~]~ skulle natu_r
fallet komm e m.
ertid hl. a ..
att Senar e sludi :r a\: k~Lapullproblemel visad e emell
ullsla rt av
fl gansl, a kraft1 g s1dvm d kan tolere ras vid l<atap
epps plac?r!~l~:1 · Det be~tämdes __därfö r att endas t en, midsk
för 0 111
elbart
omed
ras
place
ll sl,ulle utfora s och
fl .Ygpl alapu
d .. l
gt alt
möjli
del
an ac -:el. Nfcd en. så dan l.;alap ult blev
o
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u tskjuta fl ygplan i en slartriklning, Yars vinkel med _farly_gc ls
centrumlinj e l.;unde nedbringas t ill c :a -±7 °. Den r~lat1~a vmcL
riktningen skulle alltsft i ogynnsammas te f_all --:- v1d vmd r~kt
förifr~m _ bilda c:a 47 ° vinkel m ed slarlnktnmgen. Om lolh~lllandena det tilE1ta, kan också i särskilt sv~1:·a fall, deu li a
vinkel nedbringas genom man över m ed sjäha fartyget.
För a lt så Jitel som möjli gt inskränka på däcksutrymm et
älldc del atl välja en l.; alapullkonstruklion med dubbel rörelse,
~- v. s. så att vid utskjutningen sj älva löpbanan för vagnen rör
sig framå t, samtidigt som vagnen i sin tur rör sig på b anan.
Häricrenom blir kalapullens län gd i mittläge - d. v. s. det lagc
0
som den intacrer vid vridning - relativt k ort, 14 m ., och docL
bibeh:1lles det~ långa startvägen för vagnen. Den gängse l.;atapulttvpen kännetecknas av en vanli g vridbar, ofl a förlängbar
startbana, p å vilk en en "vagn'' eller "kälke" är rö_rhg frarn. <:ch
tillbaka. Denna vagn eller kälke uppbäres av hjul eller _gh dskor och uppbär i sin tur flygplane t. Vagnen kan do~k 1 al~
mänhel ej utan vidare lämna l<a lapulten, då den fas thalles ~·1d
densamma crenom de linor eller andra maskinelernenl, som arn
0
avsedd a a lt giva den den hastighe t, som fordras för flyg planstart. Uppsältandet av elt fl ygplan på en sådan katapu~.l, som
oftast företages med hjälp av en kran, är därför en t1d~odande
och i hårt väder nästan outförbar procedur. För aU l snabb
takt kunna föra in det en a planet efter del andra p å kalapoullen
b eslö ts därför att konstruera "Gotlands" katapultv agn sa, alt
den på ett enkelt sätt kan fri gö ras från katapulten och föra:.
in p å det intilliggande, på samma höjd belägna flygplandäckel
där spår av samma typ som på kalapulten finnas anordn ade.
Genom aU skaffa lika många vagnar SOlTl flygplan kunn a de
senare fullt startheredda föras in på katapulten i rask följ d och
utskjutas.
.
.
Arrangement av installationen av denna snabbskjutnm gskatapult är utarbetat av Kungl. Marinförvaltningen. Arlletsritnin"arna till katapulten hava sedermera utförts av levcral1'
tören "'_ Deutschc \Verke i Kiel -- · och granskals av rH 11:"ol. ·
]o J' ~
:M arinförvallningen. Dc fordringar, som upps l a··ms, m ec,.,
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användning under synnerligen svåra förh ållanden och av tyngre
flygpl an än dem som nu äro för handen. Någon motsvarighet
tiil denn a banbrytande konstruktion saknas veterligen i andra
]änder, vilket synes motivera en t eknisk r edogörelse för densamm a .

J(orlfaltad leJ..:nisk beskrivning au H. M. S. Gotlands katapult.
(jfr fig. l och 2).

ett

ramverk av stålKa tapultens fasta stativ (A) består av
rör, vilket medelst rullar vilar på en cirkelformig skena (B) på
däcket. Katapulten är vridbar kring en pivot i centrum av
denn a skena och vridningen ås tadkommes genom all ett till
stalivet fäst kuggdrev får gripa i en till däcket fäst kuggkrans.
P å två ~kenor (C) å stalivet lagrar medelst rullar den s. k.
rullbanan (D) . Denna är i sin tur på ovansidan försedd med
tv21 skenor, p å vilka flygplanvagnen (F) löper.
Rullbanan är rörlig i sin längdriktning i förhållande till
det fasta stativet, och kan förflyttas c:a 4,;:; meter i vardera
riktningen från mittläget räknat. Denna förflyttning verkställes under utskjutningen direkt av utskjutningsmekanismen.
Figurerna visa rullbanan i dess båda ytlerlägen.
Rullbanan kan förhalas till önskat läge genom inkoppling
av ett hydrauliskt-elektriskt dr ivet kuggdrev. Genom inkopplin g av det förut nämnda vridningsdrevet till samma kraftkälla
kan katapulten svängas.
I vardera änden av rullbanan finnas två s tora linhjul (G).
Över dessa äro i k a tapultens längdriktning lagda två kraftiga
stålkablar, vilkas ändpunkter äro fäs tade mitt å del fasta stalivet. P å stålkablarna finnas i deras mittpunkter fästade beslag
(B), till vilka flygplanvagn en, som löp e~, på rullbanan, fästes.
Denna enkla utväxlingsan ordning ttstadkommer, att om
rullbanan röres m ed en viss hastighet i sin längdriktning, så
L_ommer den till st~llkahlarna fästade flygplanvagnen att röra
SJg med dubbla denna hastighet i förhållande till det fasta

-

131-

F igur l.

Fi gur 2.
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s ta Livel. Börja r man sålunda, s ~1som vid en flygplansla rl, med
a ll h a rull banan förhalad lill sitt bakre läge (fig. 1), befinner
sig fl ygplanvagnen vid rullbanans bakre ände. Låter man där··
ef ter rullbanan födlytlas till motsatt ändläge, så kommer vagn en samt idigt all förflytta sig utefter rullbanan för att, då
denn a n å t t siLL motsaHa än d läge, befinna sig i dess främr e
inde (fi g. 2) .
I det fasta stativet finnas upphä ngda Lv å Lryckluflbeh ållar e,
rymm ande c:a 3,000 liter vardera. I den främre (I) förvaras
högtrycksluft under tryck upp till 110 kg.fcrn.". Denna behållare fylles från fartygets kompressoranläggn ing och tjänar som
förråd för den luft, som åtgå r för skjutand e av flera skott. Den
]Jakre heh ~tll aren , l ~tgtrycksb ehållaren (J), st~1r medelst den s. k.
huvudred uceringsventilen i förbindelse med högtrycksbeh ~tlla
ren och fy lles från denna Lill det tryck, som erfordras för varje
särskilt ka lapu ltskoLL Delta tryck varierar mellan c:a 25 kg. fcm.~
och c:a 50 kg.fcm .2 heroende på önskad utskju tningshastighet
och använ t fl ygplans tyngd.
Frim låg tryckshehållaren går luften genom huvudventilen
till den egen tl iga ulskjuln ingsmekanismen, vilken har sin plats
under rullbanan och heslå r av en till det fasta stativet fäs t
huvudcy li nder. I huvudcylindern löper teleskopcylindern och i
denn a i sin Lur ulskjutningskolven, vilken i sin främre ände är
fäst till rullbanans främre del. När rullbanan befinner sig
förhalad till si ll bakre läge (f ig. l), är detta system hopskjutet.
Insläppes luft :w tillräckli gt tryck genom huvudventilen till
huvudcylindern, sit skjutes systemet teleskopartal ul och förflyttar rul lbanan och fly gpla nvagnen till motsalla ändläget
(fig. 2).
Rullban ans och således ä ven fl ygplanvagnens uppbromsning sker m edelst en i utskjutningskolven inbyggd hromsanordning, v ilken i princip överensstämmer med rekylbromsen å en
kanon. Denna bromsanordning träder i funktion, n är teleskop·cylinder och utskjutningskolv h ava nålt fullt utskjutna lägen.
. F lygplanets ullösning från flygplanvagnen sker au tomati skt
l det ögonblick uppbromsningen börjar. Stöttorna å flygplan·vagnen fällas därvid fram å t till det läge fig. 2 visar.
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När rullbanan befinner sig i sitt miltläge, kan kalapu ltett
svängas in, så att rullbanans spår svara mot spår på flygplan ..
d~ick~t och båtdäckeL Katapulten låses därvid automatiskt ti ll
önskat spår och flygplanvagn med flygplan kan föras in pit
lwlapullen, varvid vagnen automatiskt låses till beslagen (B)
slålkablarna.
För utförande av katapultskott svänges katapulten däref ter
till lämplig riktning, rullbanan förhalas medelst förhalni ngsmaskineriet till sitt bakre ändläge (fig. 1). Sedan flygplanet
rapporterals klart, sker utskjutningen genom att luft från lågtryckcylindern, med elt mot utskjutningshastigheten svarande
tryck, genom huvudventilens öppnande släppes in i utskjutningsmekanismen, varigenom rullbanan under i början stigancl(·
acceleration födlyttas mot sitt motsalta ändläge. Strax innan
ändläget uppnåtts, sker uppbromsningen, varvid flygplane t frj ..
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Flygpl an vagnens bromssträcka 3,G m.
f{ögsta u tskjutningshastighet 32 m.jsek. (115 km./l.).
Tid för acceleration vid högsta utskjutningshastighet 1 ,4 6 sek.
j\l[ax. acceleration vid högsta utskjutningshastighet 3,1G g.
Medelacceleration vid högsta utskjutningshastighet 2,7 7 g.

[t

göres.
Rullbanan förhalas åter till sitt mittläge, varvid den begagnade vagnen frigöres från sLåJkablarna och vid katapultens
inkoppling till något spår automatiskt uppskjutes på båtdäckels
spår.
Kalapultens manövrering sker vid det s. k. manöverbordet
(K). Som kraflkälla för vridning och förhalning användes, som
förut nämnts, en elektrisk motor, drivande en hydraulisk givare,
vilken kan inkopplas till vridnings- eller förhalningsmaskineriet
Kraftkällan för övriga arbeten inom katapulten är tryckluft.
Kalapulten är försedd med ett mycket stort antal säkrin gar
mol felaktigt användande, så att näslan varje tänkbart manövreringsfel är förebyggt.
Dala för H. M. S. Gotlands kalapult.

Kalapullens vikt med vagn c:a 30 ton.
Flygplanvagnens vikt 1 ,2 5 ton.
Nuvarande flygplanvikt 2,300 kg.
Rullbanans längd 14 m.
Flygplanets accelerationssträcka c:a 19 m.

Förj'aroncle vid snabbutsl;Julning au alla flygplan en ombord.
Flygplanen länkas befinna sig p ~t sina sluvningsplatser,
vilande å resp. vagnar. Om tfiligare delar, såsom vingar, flygkropp, propeller m. m., äro skyddade genom lätta presenningar.
Vid order om utskjutning befrias flygplanen från sin beklädnad
och förflyttas till särskilda pla tser för utfällning av vingarna.
Därefter rangeras flygplanen för utskjutning. Det första flygplanet köres in på katapulten. För aU denna rangering liksom
övrig transpor t å däck snabbt och bekvämt skall kunna utföras
har varje vagn utrustats med en bensinmotor, tillräcklig för att
vagnen med flygplan även under svå!·a Iörh~tllanden skall kun na m an övreras. Flygmotorerna startas för uppvärmning och
r~ndgång. Då det första flygplanet ii r klart, svänges katapulten
t1ll avsett sk j utläge, varefler katapultens rörliga bana med
katapultvagnen föres till starlläget.
F lygplanmotorn köres nu upp Lill fullt Yarvanlal. När fly ·garen är klar, ger han tecken till kalapullskötaren; genom att
nedl.ägga en spak verkställer denne utskjutningen, som tager
en. trd av något mer än en sekund. Katapultbanan återföres till
l11Jttläge, varefter katapulten svänges in till det sp~tr, å vilket
flygplan n:r 2 st:'\r färdigt för utskjutning. Omedelbart sedan
stoppl äge uppnåtts, :'\k er katapultvagnen med flygplan n :r 2,
dragen av flygplanets propeller, in på katapulten, bromsas upp
och k opplas automatiskt till katapulten, samtidigt som den på
katapult
..
·· d a l(Varstaende vagnen automatiskt av..
. ens f ramre
an
~ores från kalapulten till det framför å båtdäck befintliga spålet. Ka tapulten svänges på nytt till önskat skjuLläge och flygPlanet startas på samma sätt som förut nämnts, varefter turen
kommer till flygplan n:r 3 o. s. v., till dess all a flygplanen
o
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Anlale l kr igsflygpl an i förs ta linjen, d. v. s. vad som omedelbart kan a n Y ~mdas vid n10biliserin g, åsk ådli ggör icke pa
tillnärmelsevis samma sä ll en n a tions s tyrka i luften som L ex.
antalet krigsfartyg styrka n ti ll sjöss. Inflytandet av det rela liva
styrkeförhållandet m ellan lv ~t strid ande i fr åga om resurser av
olika slag torde icke minst göra sig gällande i luflkri gföri ngen,
varför nationern as ekonomiska och lmllurella struktur och m ilitärgeografiska förhållanden ofta särskilt kraftigt prägla lua Y en
på styrka i luften och dennas ulny lljande.
För cll ril<Li gl bedömande av en nation som luftmakt äro
i övrigt följande faktor er av intresse:
a'1 e ivilflyg y ~i sende l s omfatlning och ulvecklingssHmdp unkt
och den snabbhel yarm cd del kan organiseras för krigsb ruk,
ans taller för acrodyn am isk forslming,
h ) den inhemska flygindustriens kapacitet belr. fl ygp la n,
motorer , utrustning, reservdelar samt möjlighelerna till industriell expansion i Lid er aY politisk spänning,
c) möjligheter till råvaru- och bränsleförsörjning uli fn n,
den fly gande och tekniska personalens utlJildningsståndp unkt
samt möjli ghe lerna till snabbt utökad personalutbildning,
d) för11Mlandet m ell an kri gsfl ygplan och reserver,
c) luigsflygplanens an tal, egenskaper och modernitet,
f) flygvapnets rna rkorganisa lion,
g) förhållandet m ellan flygvapn et och det fasta luftförs varet,
h) f lygvapne ts plats i riksförsvaret
I en expose öyer luftrustningarna kan sj älvfallet hö nsyn
icke lagas till all a OYan antydda faktorer. Svårligen kan en
dylik grund as p ~t anna l än publika uppgi fter om nybyggn ndsprogram , men d~ir så vari t möjligt h ar framställningen l' olllmenterals m ed synpunkler i anslu tning till det föregåend e.
Gen ere llt bör frnmh ållas. alt flygv apnen s utökning t nt·
lanclel icke hrn sägas h ava sket/ på de a ndra för svarsgrenarnas
b ek os l n a el, det sl.:H lle i så fa ll vara på armens. Snarare l igger
det så till att luflruslningarnas s tegrade tempo i de flesta Hi nder
11
molsvaras av jämsides pågående r ustningsökningar även in01
de övriga försvarsgrenarna.

Storma!clernas byggnadsprogram m . m .
~

Antal flygplan
L a n d

Jan uari 19351

1936

2800
3600
3080
2300
2060
1850
600

3600
0400
3300
2800
1900
1800
1600

l

1937

1-

Engelska Imperiet ···· ····· ·· ····
E'rankrike ·············· ······· ····· ·
Ryssland ........ . .. ...... ........ .....
Italien .. .. .... ........ .. ......... ......
u. s. A. ······ ··········· ········· ·· ··
J apan ·············· ·· ·· ···· ···· ·· ·· ·· ·
Tysklan d ..... ..... .. .. ... ... ..... .. ...

4500
4000
4000
3000
2200
2100
2600

l

An m. Tabclll'n , som ä ven inncfa H ~r mobilise ringsbara r csor vfl v<Yplan, bar b~Jlltats uL· "Airor aft Y earboo k", U . S. A. 1936. Väsentli~e"n
härstamlila i cl0t föJj aedo lämnade siffe rupp gifte r från samma k älla.

l.

Engelska Imperiet.

Flygs tridskrafterna i h emland et skola utökas fr ån 52 divisioner om .:580 flygplan (exklusiYe r esen-er) till 129 divisioner
om 1,750 flygplan j ämte 100 °/t; reserver.
I hörj a n av å r 1936 omfattade Royal Air Force c:a 1,000
fl~rgpl a n j ämle 100 °/o r ese n ·er i hemland et, marinflygel 500
flygplan inld. r eserver, kolonialfl yge t 600 fl ygplan inkl. r eserver.
~ärtill komma cirka 500 flygplan i Ljän~ l h os olika regerin gar
mom imperiet.
P erson a lb es l ~mdel h ~tll cr p ~1 a lt fördubblas till 60, 000 man,
;arav 5,000 förare. 9 n ya militärflygskolor upprätlas och endast
a engelska os lkus len utbyggas 49 flygbaser, Yalda med särsl<ilcl
hänsyn till r~\dandc str a teg iska förhållanden. Elevan talet i
flygskoloma h ar ökats fr å n 300 till 1,200 man och anlalel
lll ekanikercleycr f d m 1,600 Lill 20,000.
Reservförbanden utökas, och dylika upprä ltas inom högskolor och vid universiteten. Personalreserverna åro väl oraalli serade. Privatflygningen är m ycket omfattande och unci~:...
~lö d es ay s la len. Ett Yäl utbildat lrafikfl y g n~it sammanhillder
lhlperi els olik a delar. I England fin nas 3G flygplanfabriker, av
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11 huvudsaklioen arbeta för militärt bruk. Man räk nar
~~~å:ia 1 juli 19~36 mect' en produl.:: Lionskapac ile t av 75 mili.Lärfl?·g plan p~r vecka. d. v. s. p~1 6 m:'mad~r 1,800 flygplan, av vilka
hälflen skola ersälta för ~tldrad malenel.
.
Enligt uppgifl skulle an lalcl str idsflygplan förh ~tlla s1g till
a n Lale L lorpcd- och med ellunga bombfly gplan sm:n l: 2. n.omb . fl yoplanen ~i ro föga lämpade för vi Ltg~tende lerronsermgsfo~·e tag.
·" .Jämsides med flygplananskaf fningen förstärkes luftvarnet.
Som elt b evis hilrpå kan anföras alt under som_ma~·en 19~6
sammanlagt 17 regementen och bataljoner ur Len:ttonala~·mc n
(infnn leri, ar tille ri och ingenjörtr upper) överförts ltll l uflvarns förhand .
2. Tyskland.

'l''d
1 len r· 0.. 1· del tyska
fl .ygva1me ls ti llkom
st sammant pun.;
.
_
faller m ed H i llc rs öve rlagan de av makten. Utbyggande l, som
försiggår i rask takt, har p lanerats och ledes av fö.r ut \'aran dc
l;rigsflygaren, nuvarand e flygminist er Göring personl.tgen. Flyg indus trien har mobilisera ts p å ett mera ve lenskapli gt och _ge·
nomoripande sä ll än i n ågot anna l land, eller som tidigare, .wl; e
ens ~~nder världskriget, anse tts möj ligt. Dc storar lade resulta~e n
förl;laras av en minutiös råvarufördelni ng och lwncenlralton
av Lillvcrlmingcn till härför i varj e fall m est lämpade or:~an
sam l allmän standardisering. Av 11 befintliga flygpl a~fabn~;.er
är .Jnnkerwerke i Dessan störst m ed 15,000 arbetare. Vtd H em kelverken svsselsättas över 600 konstruktörer. Sammanlagt
tord e den t;·ska flyg industri en sysselsälta över 200,0?0 m a.~1 ·
Enligt uppgift finnas över 300 fl ygplatser . Sportflygnmge n ar
nwck el utbredd liksom flygtrafiken.
· I början av Rr 1935 ases då b efintliga tyska ~.;.rigsflygplan
hava varit kvalitativt sett avgjort underlägsna övnga stormak t ers, m en elt år senare var så icke längre förhållandet. Det
dåvarand e flygplanbesHm del (januari 1936) upptog 600 tunga
hombflvgplan. 200 lälla bomb- och spaningsflygpl an samt 200
jaktflygplan, i alll 1,000 lzrigsflygpla n j ämte 300 reservfly gplan
och JOO övningsflygpla n.
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3. Frankrike.

En om f a ll a ncle modernisering a v fly gmalerielen p ~t gar och
n\ ·ses slu tföras under år 19J6. 800 krigsflygplan ersalles under
;ir 1935 m ed 600 nya.
I börj an av ~~~· 1936 funnos i h emlandel 240 j akt- , 240
bomb- , och 620 stark t beväpn a de spaningsflygpl an i första linj en
jämte Jil; a m ~m ga r eservfly gplan, d. v. s. i ell för allt 2,200 mo-.
derna fl ygplan. Härtill l.::omma 600 äldre flygplan. .lvla rinflygstridsha fl erna omfatta 180 flygplan i första linj en och lika
många i reserv. I kolonierna finnas 240 äldre flygpl an.
I flyg tidshiften "Les Ailes" fram lades 1935 ett förslag om
ett flygvapen om 10,000 fly gplan, varav 8,000 bombflygplan och
2,000 j ak tflygplan, som skulle ersälta stora delar av armen.
Genom a lt göra alla flygplanen av enhe lstyp, endast ~ttskilda
beträffa nde utrustn ingen, skulle vid förutsatt massproduklio n
kostnad erna kunna n edbringas till cirka 40,000 kr. p er flygplan.
Försi agel har livligt kommenterats i fackpressen.
Då privatflygning en är den mesl omfattande i Europa och
trafikflygväsen det bland de mesl utvecklade i världen, framg[tr
att per son alreserverna äro talrika.
P å den internationella marimaden är fransk flyg industri.
rild igl företrädd. Förhållandevis stora delar av flygstridskrafterna äro permanent avdelade för samverkan med ö:vriga försvarsgr enar. De franska bombförbande n torde vara mera lämpade för vittgående företag än de engelska.
4.

Ilali en .

Lil;som i Frankrike har flygmaterielen succesivl moderniserats. I börj an a v 1935 uppgick flygpersonal en till 22,000 mau,
varav 2,000 förare . Elt år senare \'Oro motsvarande siffror 36,500
resp. 3,500. Etl n ybyggnadsprog ram , avseende 50 °/o ökning i
lllateri el bes låndet efter 6 ~11' , bcräl.;nas vara genomfört på halva
tiden .
Myck et gö res för att höja personalens skicldighet och anda.
Specialskolor finnas bl. a. för h as lighe lsflygn ing, s tratosfär--
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flygnin g och avance rad flygnin g i. förb and. Privalf lygnin ge11
unders tödes livli gt. Bombf örband en torde vara bättre ägnade
a.
för vittgåe nde företag än de engelsk a men sämre än de fransk
193(;
år
under
n
I tabellen angi yen ökning av antalet flygpla
innefa ltar icke av kri gsförlu sterna i Afrika beting ade nybygg en.
6.

-

U. S. A. anses allm än t vara vägled ande inom flygind ustrien ,
och har u~an tvekan komm it längst i världe n på privat- och
trafikfl ygnm gens område n. Ett speciel lt intress e har här visats
attackf lygning sam t organi serand et av transpo rtflygf 6rband för
underlä ttande av omhas eringa r m . m.

Ryssla nd.

l början av ~u HJ:l5 torde av 3,000 flygpla n, 600 st. avdela t:,
ls
till FJärra n öslern (Vladi vos lok) och resten (2,400 st.) fördela
ar
Ell
Havet.
ta
Svar
och
på :35 flygsta tioner m ellan Lening rad
senare voro mo tsvaran de siffror 3,300, 1,000 och 2,300. Under
2 flygpla n per dag,
~'ir 193.) lär GOO flygpla n ha leverer ats, d. v. s.
ör
vara v h ä l fLen u Lgj ord e ersättn in g för föråldr ad materie l. F
flyg1,500
met
ogram
nadspr
nybygg
[tr 19:16 upplag er det officiella
plan, a v vilka dock endast un gefär hälften lär hava leverer ats.
Den ryska flygind us trien har s lor kapaci tet, men tillverk ningen är mera inrikt ad på kvanti tet (mång a och stora flyg plan
pi't
av alltför s lorl antal typer) ä n på kvalite t, delvis beroen de
skola
t
uppgif
Enligt
rna.
arbeta
bristan de yrkess ki ckli ghet hos
i
fransk a och amerik anska flygmo torfabr iker öppna filialer
et,
mh
verksa
i
är
Ryssla nd. E tL allt större antal flygsko lor
bl. a. und er ledning av den frivilli ga försva rssamm anslutn in gen
Ossoav iachim . I dagspr essen har länge talats om fallskä rmshoppni ng som en rysk foll<sport.
Bombf örbanc len, som f. n. t illföras flygpla n med en m edel:30
h as lighe L av 2-10 ld1J. jtim., nyltig last av 2 ton bombe r eller
lvit
för
man , och en riickvi od av 1,900 km. , äro väl ägnade
g{tencl e företag.
6. U. S. A.
U tveckli nge n har här länge hindra t s av den ekonom iska
kri sen. l\Ian har emelle rtid nyligen besluta t a tt öka armens
0
O/o, vilket skulle
fl~·gvapen med GO /r. och marine ns med 100
tidigar e. P{t
eller
19-±0
år
plan
yg
innehti ra lotalt cirka .J,OOO fl
och förblygväl
källan
den na punkt svnes den amerik anska
]Jch:t ll sam.
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7.

Japan.

l.Jnd e~· ~tr 1_935 har eon genom gripan de modern isering av
nya
flyg~11~len elcn <~gt_rum. A_r 1937 skola icke mindre än 18

flottilJ er hava Llllfort s mannf lygvap net, som därige nom utökas
med 80 °/o. Ä ven armefl ygvapn et är under utökni ng.
Den japans ka marine n anses f. n. förfoga över ungefä r
samma antal flygpla n som den amerik anska: 470 kustba serade
n.
och 390 o~bordh aserde (å hangar fartyg och kryssa re) flygpla
n.
flygpla
I~1kht s1ve ~·eserver omfatt ar armefl ygvapn et 940
. f lygma tenclen utgöres av europe iska efterbi ldning ar. Flygfärsk krigser farenh et , äro 11UVUdslndsk
. . a, som besitta
. raflern
med armen och marine n.
l
rkan
sa <hgen mnkta de på samve

~iknande, ehuru icke lika marke rade rustnin gstend enser
utmark a de flesta av Europa s medels tora och mindre kontin en~alstater. Polen, Tjeclw slovak iet, Jugosl avien och Rumän ien
a_ro i färd med eller hava under de allra sista åren utveck lat
iz
sma fly~vapen till en omfatt ning av över 500 flygpla n. Schwe
n,
flygpla
~:~ ~1yhgen hesluta t 0~:1 en .ulö.~ming från 150 till 250
.. gien och Hollan d aro pa vag upp mot samma antal. UtIna~·kande för alla dessa staler är ett mer eller mindre ofördel aktigt luftslra legiskt läge.

. Före ~n· 1934 strävad e Storhr ilannie n att förmå de i luf len
.
d
e t t
starhuh ' : · s a crna alt ne rusta hll dess nivå. Nedrus tningsf örandhngm·nas missly ckande i Ger:.eve var emelle rtid signale n
Tidskri( l i Sjöviise ndet.

10
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till en fullslä ndig omsvä ngning i den brittisk a rus lningsp olili,
ken. Vid diskus sionern a mellan Locarn omakle rna om en evenu
tuell Juftpak t förklar ade den engelsk a regerin gen, aU en s3 da
på intet säll lwmme att inverk a på ell fullföl jande av flygv ap
iStorbr
sälla
skulle
n
tvärtor
som
nets besluta de förstär kning,
l'l
tannien i en bättre positio n inför etl dylikl fördrag . I öril\
1n
so
faktor
e
hade man fått upp ögonen för den fredshe varand
.
ligger i ett starkt flygvap en och dess värde som pålryc lmings
medel i del interna tionell a umgän get. :\fan ins ~tg vidare nU
Englan d p. g. a. det föränd rade slrateg isl\a läget h~n·dare engan
gerats i Europa s kontin entala proble m och alt hegem oni i lufte
vore lika önskvä rd som till sjöss.
I och med tillkom slen av del tyska flygYapnel i mars Hl0.i,
varom Storhr ilannie n tydlige n i elt tidigt skede underr ällats.
föränd rades upprus tnnige n till fullkom lig kappru stning. H.eagensen överall t i Europa blev ögonbl icklig och påtagli g. Di.t!'
i
rustnin gsprog ramme n utstaka ts i femårs planer övergin go de
alt
ett slag till 3- eller 2-årsp laner! Man var överall t rädd
komm a på efterkä lken. Förlop pet acceler erades ytterlig are av
den aerona vala situati onen i Medelh avet under spänni ngen
Englan d- llalien 1935- 1936. Varför Englan d härund er icl\e
förklar as av all
v~tgade sätta makt bakom ordet torde främst
det saknad e tillräck ligt starka flygstr idskraf ter, eU förhåll an de
som naturli gtvis icke var obekan t för Mussolini. Det hMade
därvid föga, att Albion s flotta ställde sig en garde - även den
var för svag all upplag a ell tv:'tfronlskrig, som kunde hliva
r.
följden av en övergå ng fr3n demon stratio ner till blodig t alha
Hl3G
I den brittisk a regerin gens '\vhite paper" av den 3 mars
säges härom : ''Det var möjlig t alt säkerst älla läget i Medelh a\'ct
1
och Röda havet endast genom alt blottst älla andra områd en
.
en utsträc kning som skulle kunna t medför a allvarl iga risker''
1
,
P'
an
inverk
s
Utan tvivel förtjän a de luftstra tegiska lägena
de politis ka kombi nation erna i Europa den största uppm ärhsamhel .
Det politis ka förbun det Frankr ike- Ryssla nd- Tjecko slovakiet har hestyri ds av flygmi litära förhan dlingar , trolige n gf1ende
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a det sistul på a ll i kincl else ay elt europe isk t krig använd

nämnd a landel som bas för en rysk luftflo tta mot Tyskla nd.
Måh ända ligger den bästa fredsgm ·anlien i ett förhun d
Storbritannie n- Tyskla nd, men härige nom skapas molsäl tning
Storbri tannien - Frankr ike, vilket icke minst för Englan ds del
nom
ur Juflslra legisk synpun kt Yore ytterst allvarl igt, då härige
utsätta s för Iransk a flyganf all.
0111 islliga engelsk a värden skulle
För Emopa s framlid är det mycke t som hänger p[t, hur den
fransk- tyska dragl;:ampen om Slorhr ilannie n utfalle r. Om utgången här:::tY är det svårt all sia, dft sistnäm nda stat svårlig en
torde vi lja samg[t med Sovjet -Hyssl and, men ~t andra sidan av
flera skäl kanske icke önskar elt förhun d med Italien . Det är
nämli gen alt förmod a, att Tyskla nd och Italien såsom bolsch evismens förklar ade bekäm pare redan lierat sig med varand ra
och, möjlig en med stöd av Polen. kunna bilda ett central euroå
peiskt block (jfr central makter na 1914). Förhål landen a
av
Balkan och händel serna i Spanien äro i della samma nhang
intresse. Ett nation alistisk t Spanie n betyde r en oroväc kande
s
försämr ing a v Frankr ikes läge och samtid igt ett stöd för Italien
av
ning
utbred
am
g_ynns
Medelh avspol itik och en strateg iskt
diktalurslater na i Europa , Yarslan de anting en om snara konflikt anledn ingar eller stabilis ering p[t !:.'mg sikt av den politis ka
maktba lansen.
.. Hui· utg<1ng sgrupp eringa rna än komm a att gestall a sig,
d~rest ofreden s dagar återige n randas i Europa, blir det icke
lllinst av luflslrategisli:a skäl denna gång svårare för små staterna att undgll att ryckas med i de störres kamp, beroen de på
.
vederbö rande territor iers hegtirl ighet ur fl ygbase ringssy npunkl
kanske
och
rk
Danma
liksom
e
Sverig
~ detta avseen de erbjud er
aven Norge i vissa tänkba ra krigsfa ll mellan storma kter. en
a~vä~1d bar baserin gsetap p i luftkri gföring en, evad denna avser
lllal 1 sydlig ell er ostlig riktning.
än tillf" V:Jr politis ka isolerin g kan tydlige n lättare brytas
ation i
spekul
ande
främm
en
hur
en -, men
~rne - luftväg
.
Vara fl .
alltför
ell
är
ulfalla
alt
a
v c ygbase nngsre surser kan komm
J
,
.
l
.
h"
ll
01
..
,
som
ansid iot
hellre
ar ulla a s1g om, sa myc .::et
" sporsm a a
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det mås te ses mot bakgru nden av vår ekonom iska samhörighet
med yttervär lden. Trygga nde l av denna samhör ighet är fräl11st
en marin fråga.
Lu ftkr igshändelser.
Luftkrig et i Abessin ien.

De i ta lienska flygstri dskrafte rna, som berälma ts omfatta
högst 400 flygpl an med inalles 20,000 flygtim mar, hava en ligt
den italiens ka fackpressen utfört 872 bomban fall (fälld bomb.
vikt 1,500 ton), 454 offensiv a spaning ar, 830 fjärrspa ni ngar,
2,149 närspan ingar och l 68 kulspru leanfall (300,000 skott) samt
försett marktru pperna med materiel, livsmed el, drivmed el och
vatten.
Gasbom banfallen uppgiva s vara yttersta orsaken ti ll dc
abessin ska armeern as oväntat snara nederla g. Av de abessins ka
förluste rna, vilka beräkna ts till 50,000 döda, utgjord e en tredjedel - över 15,000 och därav 5,000 civila - offer för gasbomhanfallen . I samban d med gasanfa llen fälldes ofta brandb omber,
vilka även använd es i taktiskt syfle vid abessin iernas återtåg,
förhind rande de vikande truppem a alt sälta sig fast i nya försvarsstä llningar .
På grund av frånvar on a v motverlw n i luflen och del
abessin ska luflvärn ets låga stridsvä rde, bl. a. beroend e på bristfäll ig utbildn ing, ansågs del å italiens kt håll icke nödv ~in digl
att insätta den modern aste flygmat erielen.
Vid dragand e av lärdom ar från detta luftkrig bör obsd ye·
ras, al l avsedd verkan kunnat :Jsladko mmas med insättan de a\
begräns ade styrkor. Den glesa bebygge lsen och dennas arl
samt fr~mvaron av lönande m ål för h emorlsk rig, såsom järn·
vägslin jer och industr iorter. innebar å andra sidan ett ,.j,sl1
passivt luftskyd d. Möjlige n komm er härtill, att italien::t ril'
frivillig t pålade sig vissa i'eslrikt ioner med hän syn till viirlds·
opinion en.
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Luflla· igel i Spanien .

Bell a nn orlunda Le sig för ulsä llninga rna för och slrävau
att vinna ett avgöran de genom lerror från luften i det spanska
inbördes krige t. Hi ttills h ar det dock icke lyckats att på denna
yäg knäcka m.otstån dsvilj an. Ä ven om detta delvis kan bero
på otillräck li ga medel, vill de l under alla förhålla nden synas,
försörjn ingskrig et verkar mycket
50111 om luftterr orn li ksOJTl
insatser .
tydande
be
kräver
långsam t och
(Forls.)
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"Nordisk Försvarsgemenskap."
Fragan om nordisk försvars gemensk ap har som b ekant
under sis ta tiden varit förmnål för en livlig pressdis kussum.
Vill man eftersträ va en sådan försvars gemensk ap och därmed vinna icke blott milil i.ir .samverk an mellan dc n ordiska
,,laterna under l;:rig utan även effektiva m edel och metod er för
tryggand e av nordisk n eutralite t och nordiska näringsi ntr l'sscn
under krig mellan andra m ak ter, måste problmn et otvivelaktigt
skärskåd as ur maritim synvinke l i långt högre grad än Yad
som gjorts av elen svenska försvars kommiss ionens av år Hl30
fyrhävel ade s. k . majOTitet och dess militära informa torer.
En nordisk sjömakt, uppbygg d huvudsa kligen a v dc håda stat er, vilkas landgrän ser äro minst hotade, men vilkas
maritim a intressen iiro störst, är ett ofrånkom ligt villkor för
frigöran de av dessa makters lant- och flygstrid skrafter för
Yerksam hcl utanför egna gränser, därest så skulle krävas.
En sådan sjöma kt sk ulle också tillsamm ans med fl yg~tridskrafter bilda det bästa möjliga politiska instrume n t för
hcva.rnnclct av länderna s handling sfrihet politiskt och ekono·
miskl och skulle ensam utgöra det enda försvars medel , ~ OJ1l
kan under neutralit et Yerklige n effektivt skydda de si trld
industria liserade nordiska länderna s kommer siella intn -;sen
och förbinde lser med alla makter.
Det är säkerlige n icke ekonomi skt omöjligt för dc nordiska länderna att tillsamm ans uppställ a en sjömakt, till räå·
lig alt ingiva även de europeis k a stormak terna en respekt. långt
11
större än den .som kan ingivas av lantstrid skrafter, so111 J1
8
iill följd av brist på sjömakt äro av havet låsta innanför egn
gränser.

-
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])et har som b ekant spårats en viss irritation på danskt
båll, där en del svenska uttal anden uppfatta ts som kritik
över bri stand e försvars vilja och ohemul inblandn ing i eU annat Janels inre angeläge nh e ter.
;\led a nledning h~irav bör icke Jämnas osagt, a lt från svensk
~ida varje anlednin g till förhäv elser i sagda rik tning saknas,
så länge som det grova försvars politiska missgrep p, som består uti det av försvars kommiss ionen 1935 frams tällda förslaget om flottans successiv a nedskriv ande och minskni ng av
de marina flygstrid skraftern a icke blivit korriger at.
I\onnncr en sådan rättelse icke till stånd, kan samma förebråelse, ~om nu från svenskt håll riktats mot Danmar k, med
skäl r iklas mot oss själva av andra skandina viska stater,
vilkas viktigast e intresse ifråga om försvars gemensk ap bl. a.
ligger uli att s;:cnska sjöstrids krafter av sådan styrka och i
sådan omfattni ng finnas, alt dc kunna verksam t bidraga till
ett effektivt skyeld av milihira och kommer siella sjöförbin dcl~er med Sverige icke blott i Boltenha vet utan även i Östersjö n
och i Väslerha vet och genom sistnämn da båda hav även med
den övriga världen.
Under åren 1900-19 13 motsvar ade den svenska sjöförsvarsbud geten i medeltal 2 procent av vår utrikes handclso m~ättning . Samma avvägnin g av skyddsm edlets kostnade r till
skydclsförcmMe ts värde skulle nu kräva en årlig anslagss umma
till flottan, som ~i r över 30 milJoner kr. störte än den 1936 bet
meruto·if
b
.)
räknade. Landet har utan tvivel råd med en d"lik
för sil.t -- och ~ordens gemensa mma - försvar. Enelast om
flottan å tergives den ställning inom försvar.s väsendet , som den
intog före 19H, kan den svPnska krigsma kten bliva en nyttig
lem i det gemensa mma nordiska försvare t och icke enelast en
nödtvun gen Ctskåclare till vad som sker ulanför vCtra. gränser
- i väntan på vad som skall ske med oss själva.

-
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Uppgifter angående främmande mariner
(U F M

n:r

2/37)

hämtade ur fack- och cl:lgspross av Marinstabens pressdetalj
under tiden 16 februari-15 m.ars 1937.
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Som synes et.t enormt arbetsfält! Man har emellertid icke strävat efter att_ p~ tvinga deltagarna enelast en mening utan_ sökt att
·R frågorna mgaencl e cbskuterade.
Man har komnut under f und m ed
f" t dessa f r ågor merändels äro nH•r av civil iin av militär natur.
~t~ i kursen ~eHaganclc civila _ämbetsmänn~n hava bättre_ förstått_ beclelsen av s1tt arbete och officerarna å s m s1da ha va b1bragts okad
t~rståelse fö r den mångfald samverkande omständigheter, av vilka
~et militära arbetet såväl i fred som krig är beroende.
Beträ :ffancle flottan är det påtagligt, att dess be,t ydelsc i krig
visat sig vara en överraskning för de deltagare, som icke tillhöra
detta vapen. :tvlan har ide särskilt eftersträvat att visa detta lik a
litet som att överdriva faran från luften. När all a synpunkter läggas fram opartiskt och fritt bedömas med sanningskravet som enda
rättesnöre, göra sig v ärclebeclönmingarna själva. Detta iir icke den
minsta vin sten av elen n a högskol as tillkomst.
(Le Yacht den 6 lll.a1·s 1937.)

Meddelande.
På förekommen anledning fästes uppmärksamheten därå:
a t t sakinnehållet i här återgivna uppgifter helt får stå fi ir
de som källa angivna pressorganens räkning;
a t t i ett flertal länder censur i olika former eller pressens av
allmän politisk oro föranledda, självpåtagna återhållsamhet f. n. ge r
en ofullständig och i vissa fall avsikligt vanställd bild av de flest>'
militära spörsmål.

Aktuella spörsmål.
:Från franska försyarshögskolan.
Arbetet vid ,college des Hantes Etudes dc D6fense Nationalc·»
i Paris, vars che:[ är viec-amiralen Castex, ger efter den första inminens slut anledning till följande betraktelser.
Programmet för arbetet har varit synnerligen omfattande och
berört alla med krigföringen sammanhängande spörsmål. Det är si\ lunda icke blott strategiska och taktiska frågQil' inom lant-, sjö- och
flygkrigets områden som behandlas utan även ekonomi och finanser,
folk- och industriförsörjning i fred och krig, propagandans betydelse,
krigsledningens organisation och arbetsmetoder, samarbetet mellan utoch inrikespolitisk samt militär ledning, internationella rättsfr ågor,
det nuvarande läget m. m.

.F örsvarslethtingens samonlnande.
l >> Daily Telegraph» den 17 februari 19'37 gör tidningens lantmilitära medarbetare, generalmajor Temperlcy, en del intressanta
reflexioner a ng. försvarsledningens orga nisation.
Han påpekar, att när för omkring ett år seelan elen brittiska
koordina tiansministern för försvaret (mångellS'täclcs fe l aktigt benämnd
fö rsvarsminister) tillsattes, var orsaken härtill att f inna i inrepolitiskt tryck, och några Jullt klara linjer för denne ministers uppgifter
an gåvos aldrig . l-Ians göromål ordnades på så sätt, att han blev premiärministerns stiillföreträclare som orcltörande i »lmlJcrial Dcfcnce
Committee>, samt genom att en officer ur var och en av dc t re försvarsgren arna tillföreles , The J oin t P l anning Committcc>>.
General Temperley anser emcl lcrticl, att hans för c"tt år seelan
uttryckta farhågor, atL koorclinationsministern, som även skall svant
fö r en ekonomiskt och socialt planmässig anskaffning av materiel
och förr åd :för hela krigsmakten, skulle :[å för litet tid att syssla
~ted de strategiska frågorna om de olika försvarsgrenarnas uppgifter,
e~annat sig. (Starka röster ha också under sistfö rflutna året, icke
IUJ nst med hänsyn till de enorm.a beställning ar a v krigsmaterie l
:~ 111 _gjor~s och komma :1tt göras, i England höjts för inrättande av
e t sarskilt >>nfinistry of Supply». Pressclet:s anm.) Han anför som
teJnpel härpå att, bland många andra, följande viktiga frågor, som

-

-

154 ·-

iiga sam ma nha ng med f lygstri clskraftcrnas tillkomst, iinllu viin t n 11ö
svar, nä111ligen:
Ar den n uyar an de ansYars uJltHlclningcn i fråga om flottan s ll.1·g.
dsen mellan amiralitetet och :Uyg ministniet tilHrcclssU.illand< ·"
Kan i'Jygvapnct skydela sjöförbindelserna i våra kustfarvn ttrn?
Eller ii r detta en gemensam sjö- och :l'lygmilitär angelägcnhcU
Vi lken är f lygvapnets roll i kustHirsvaret och vem för h <i n·ict
Lcfä lrU
Äro ,-j bercclcla att vid behov sända ftllttruppc r till kont in(•lilen·>
Skola dc i si:L fall vara av nuvarande typ eller en mekmti ·• ·t·ad
. f". i'"l"l . p
.
styrka?
Hur många tlygcskaclrar edordrar armen or a L )l u~·
Kommc'r flygvapnet att til lgoclosc detta behov och uneler Y<'111R
bciäl skol a dc stå?
YPnl skall kontrollera flygyapncts utveckling i stort sdt <l . 1·. R.
clo delar, som icke tilldelats JloHan och armen?
Dl't törhållanek att dessa frågor . jämte många anclrn, änn u icke
Llivit lösta lerler tanken till cle11 clelikab och svå rlösta Jrttgn n Ol!l
högsta krigslc•<lningcn. .!\la n kan inte sciga, att de Pdarcnhet<•r Hom
J, ommit- I r sm i minn<'n från värlclskrig·f'ts dagar av ledande st~ i mein
oc.h militäre r, bidragit till att lösa detta spörsmål, men ansvnr ~L>Tiin·
sC'l'na 11wl lan politisk och militiir ledning nu'\.stc på Plt ellrr :~nuat
si'tt.t upclragas. Ingen i d cH a l::tncl y j Il bestrida. den ci_vil~ st ais lrdningen dess s upremati , vilken tc'nckrar till att bl1 allt v1ktl_~an•, men
vad man kan begära är dels att vi i fram.tiden skola hppa både
amatörstrat<:>ger och politiserande gcnPraler samt att grtlnscrn n mrl·
lan politik och strategi skola vara bcsHimt dragna, dels ock att •l essa
.
frågor skola vara reglerade, innan ett krig börjar.
Förf:. erinrar om att f r ågan om cnbetskommanclo upptag li ~ av
gen Pr a l \\"c.v g and, son1 på yr kar en geme11sam försvarsill i n is l L· r tn_ed
unsva 1• för bPla k r igsmakten, Yilk<'n vid sin sida skulle äga L'il ior·
svarsstab, vu1·s ehci vore clcsign<·racl att bli.va generalis.s imus. ( o~•uc·
rnl vVcvgancl hoppas, att elen n~'skapaLlc franska försvarsllögs kolail·
likhet med dc.ss hrittiska motsvarighet, "Imperial D•·'euce
vilken
0111
College )) , högeligen prisas, skall Jörmå att nedbryta dc nmmr . ·"
· ]·
nu otvivelaktigt finnas mellan dc olika försvarsgrenarn?·. ..
o· o· or ttl
•
·u
e ll 01· olllO.. .Jl 1. "'"'
Det demokratiska styre lscs<t"11. c t· .["orsvarar
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oro·aniscrancll't ay en mera tillfredsställande stab för gemensamt
o .
läo·gnu1 gsarbetc.
pl an o
(Daily Telcgraph elen 17 feb ruari :1937.)

saJ11 t

Italiens Afrika Yäldc.
1taliens energiska strävanelen aH upprätta dt italo-airikansld
imperium ha give,tv is JllNUört ett i många hänscenelen l'öräncl.rat sjöstrategisld läge i :McclclhaYct. .Jian :får ltoppns att elen italienskbrittiska överenskommelsen i Medelhavsfrågan regle r at dc båda ländernas intressen därstädes på ett ti1Hrecls3iällande sätt, vilket för
Storbritannicns del särskilt betyder, att sjövägen G ibraltar-Port Sa-id
skall h åll as öppen för brittisk sjöfart. :Men sjövägen till Indien och
Fjärr an Ostern slutar icke i Port Saicl, Yilkf't tir fallet med .Jfcdelhavsvägarna.
De näumcla Jörhinclclscrna fortsätta g('llOm 1-töcla Tlavct, ett förhållande som man otviYelaktigt kmmner nH tänka på när man erfa r, att italienska n'gL'ringcn nu beslutat Jtcclliigga omkring en million
pund sterling på att inom Jyra år vid Assab i Röda Ilavet (c:a 50
r,aut. mil norr om Dab-el-1\[anclcL• i itali<'nska Er,vtrca) skapa >lClen
största sjömilitära och kommersiella hamnen i Afrika)). Man frågar
sig inför denna n.vhct, vadör en av punkterna i det cngelsk-eg;n,tiska
fö rdr aget hösten :1936 skull e behöva Yara, att Alexandria icke skull e
få nyttjas som örlogsbas . Det nu uppkomna hlgct föranleder allvarliga övervä ganden a\' hrittiska n•geringcn och icke minst av amiralitetet, som får nya problem att lösa i Ir:J.ga om dc brittiska sjöstrielskrafternas förclelni.ng. Det är nämligen UJ)penhart, att clo nu i Röda
Havet statimwrade sn 1å och .få hjälpfart~'gcn ingalunda bliva tillräckliga i framii.clcn.
(United Services ReYicw cll'n H mars 1031.)

i,

sättarrdet av män med sådana befogenheter som t. ex. von Dlo!ll het.~:
]If ussolini eller Y oroshiloH men får icke hindra, att elen bä~ ta JU~l
1
li(J'a or ganisatiouen skapas. Genoral Temperley framställer w grt : _
1
k~nden men anser att i elen kommande :lisk_ussi-~ncn de_av,hono _' \;:~~
rörda spörsmålen böra beaktas och clarv1cl sarsl,llt att tl]lsatta ,,1, . "
111
ministrar för st.rategisk planhiggning och för matcrialanska l'l. n ~

Kapstadens hamn utby g ges.
Sydafrikan.sh.1. regeringen hnr Leslutat att uml<'r dc niirmaste
fy ra år en ncclUgga 2,:23 milJ. pund på utvidgning av lianmen i Kapstaden, varigenom elensamma skulle bli en av v>irlclcns bästa konstg-jorda hanmar och kunna mottaga fartyg al' elen största storlek.
Åtgärden torde böra ses i samband med att 1lcn genom 1\fcclel·

-

-
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hav<:>t löpande brittiska s jöfarten till och :från östern i vissa kr igsfall kan bliva hänvisad till att taga vägen runt Goda HoilpsuddP n.
(Daily Telegraph clrn 22 _februari 1937.)
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brittiska öama, särskilt fr fm tysk sida . D<:>t är därför tignat att i.
hög grad förvåna, att han nu helt plötsligt funnit, att detta flyg )Jot enelast komrncr aH vara be:fintligt uneler dr närmaste åren.
,,Inom 10 ål'», siiger l1an, >>har markför.ware t besegrat flyghotet och
flygplanen komma att plockas n•·cl från skyarna "om brinnncle ske·lett».

Flyghotet mot flottan.
I s amband med framläggand e av å rets marinbudget (se h är om
unde r Storbritannir n) yttrade förste amiralitctslo rdcn, Sir Sanllle)
Hoare, bL :::. :följtmde:
Under nuvarande förhåLlanden ä r det av väsentlig vikt för Ilottan att ha ett starkt fl ygvape n. Havet och luften komplettera \'U randra. Under senare tid hava många öve rdrifter varit syn liga i diskussionerna om flygvapnets farlighet, speciellt för de större fl ottenheterna. Hotet f rån luften har omsorgsfullt stude rats, och de blivande slag3keppPn, S'Om bliva av helt ny typ, komma att få ett ut omordentligt starkt luftvärn. Dr åtgärder man vidtagit ha gjo•r t flo ttans fartyg i allmtinhet och s lagskeppen i sy nnerh et till dc svår aste
anfa llsmå l i världen för fientligt. :f lyg.
Flottans konvojerings experter ha nu i j7 å r a rbetat på probl emet hur lumdclsfarty g bäst skola skydelas mot angrepp av fn dyg
uch flygplan. Några detaljer kunna naturligtvis icke lämnas, men
det är fråga om ett. antiluCtskydd , vars efJ:ektivitHt och träHsäkrr het
man vid världskrigets s lut icke kunde drömma om. Ett fullstän digt.
konvojsystcm , baserat på eda renhct.e rna från 1914- 18 och senare
försök, skyddar m•lt anfall av ubåta r , andra fartyg och flyg plan.
Kryssare ol'll jagare av äldre typ skola anv ändas för denna tjänst.
Sl;ydclet a v örlogsbasern a ä l' en viktig a n ge•lägenhet. Genom
samverkan mellan alla tre försvarsgren arna har 1nan konunit Jr am
till ett system, som för sådana begränsade områ den är så offekt.iv t,
att en fie nde betänker si g två gånger innan han an:f'aller dem.
Flottans och :(]ygcts m yndigheter hava ägnat sk yddet av knstfarvait.ne n den strängaste uppmärksam h et och i. vidaste bemärk< ·lse
noggran t undersökt denn a fråga. Plan<:> r för härför erforderlig snmverknn äro ut.nrhctr.dc.
(Daily Telegraph elen 12 mars 1937.)

l\h. Clnuchill om flyghotet.
Dt•n som följt :.\Ir. Churchills yttranden i parl amentet hat' icke
kunnat undgå att märka hlll' han åter varnat lör f lyghotet mo t de

}\fan skall i dc Ha liksom i :m el ra l1 änst'l·nclen akta sig för att
taga Mr. Churcltill. :llltl'ör strängt på orden: den ovan påtalade omsvängningen är c11 typisk cbu rchi llsk manöver. Anledningen torde
nännsst yara clrn, att han va rit i tillfälle att studera luftvärnets
framsteg och därav blivit llläk.ta imvonc.rad.
Sanningen ligger naturligtvis någonstans mitt emellan. Det
[ir lika orätt atL pi't st8, att Lonelon nu tir osårb art som att Hy gpla11
äro det. Uotet Jr å n l u !ten nådde sin toppunkt fö·r flera å r sedan :
balans mellan clrtta ltot och det Jrån marken mot luften börjar
uu att inträda.
( L- n i te d Services R eview elen l 8 februari 1937.)

Slagskeppsbe styckning.
rlo båda elen 1 januari 1937 stapelsaHa brittipå
n
]Jcstyckninge
ska slagskc·ppcn är bestämd att bliYa av 35,6 cm. ka.libcr. Huruvida
artillcri<:>t p å de tre s iagske]l]J, som ingå i 1937 års program (se under Storbritannie n), kommer att bliva av s amma kaliber ~ir ctiremot
än så länge ovi>:st. Det beror pä om .J apan före den 1 april l937 ansluter sig till l936 års LonclonJördr ag, som stipulera r clPnna max imika libe r. Blir så l'j fall et, lwmma mäj li grn både Storbritannic n och
U. S. A., Yilket senare land elen 1 juni 1937 stapelsätter t vå slagskepp .
att, såsom man på goda grumler antager Japan komma att göra, bestycka dc n:va sla gfartygen JJU' cl 40,6 cm. kanoner.
Den s jöJIIilitära opiniotwn i StmhritanniP n förordar e nwll ertill
livligt 35,6 cm. kanonen, och s annelikheten sy nes tala J'ör att brittiska amiralitetet unclPr alla fö rh illanden ko mnu-• r att hälla lJä tlPnnn
kalib er bl. a. för ntt Jå c·n 11omogen Llivisiml av fartyg. Denn a ka liber är ny i clctla land, Jlll'!l kons truktionen aY el<' rPdan und Pr tillverkning varaml<' pjäsc.rna nns<'s hava g ivi t mycket gott rL\S Ldtat.
Följande tablå innehåller en jäm:lörelse Jllellall clL' tre grönta nu
befintliga skPppskanon erna.
Pjäsvikt
Projektilvikt
l\fyuningshast igKaliber i
het m fsek.
eng. tons
kg.
mm.
Tum
1
900
103 /2
1116
406
16
748
97' ! •
871
381
15
80
755
708
356
14

-
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Det ausPs att 3.J,G Clll. kanonl'n, av vill;en ;nan på ett 33,000-lons
fartyg kan installera 1:2 st. mot endast 9 t. 40,G cm kanor1er, g('no 111
sin större eldhastighet har lika stora utsil<tC'l' till träffverkan ' on1
40,(j cm. kanonen, samt att man genom den bC'tydand<' viktbcsparing.
en kan ernå btiitre skydd och högre Jart . Ett fartyg med 12 st. ·lO,(i
cm. kanoner skulle crfonh·a ett tonnage av c:a 4S,OOO tons, vi lket
tonuage dock icke iir medgivet i l93G års Lomlonfördrag.
Tidningen~ sjömilitäre mcdarbc·tare gör giillandc, att bcst.1·ck.
ningcn på de båda slagskeppen ,J(iug George V>> oclt >>Princ< ' ot
·wales, , stapclsat1a den l januari 1937, skulle bliva: 12 st. 3:S,G ''llJ.
kan. i trippcliorn, 12 st. 15,2 cm. l.;:an. i dubbeltorn samt ett hd t.
värn av 1:2 st. 12 cm. kan., 4 st. R-pipiga 40 mm. kan. samt ctL an.
tal flerpipiga kulsprutor jämte fyra flygplan.
(Morning Post den :20 februari 1937.)

Brittiska luigsövningar.
Art'is sPLlYnnliga samöYning mellan bl'ittiska. ,flome :Fleet, od1
Mcdelha,sflottan har ägt rum den l-.) mars i.ill sjöss utanl'iir CibraltDrsund, i Yilhn dPltagit RO Jal'iyg och 180 på dc deltagande 11 tlll·
garJariygen med[örda -ll;ygplan.
T.iLligare hnva dessa övningar vanligen ludt stmiegisk karak b r,
ocll avsikten har Y::trit att de i år skulle förlagts till västra hletlel·
havd. Spanska inbördes kriget har l'mcllcrid gjort detta omr· ule
mindre lämpligt; dessutom har valdgöringen i spanska farva tt en
slukat .så m;;ckct bränsle, att man lagt om åmts program till 5 da ;.; ars
taktiska öntingar.
N >irmaw mecldelauclf'll om övningarna lta1·a icke lämnai.s; det
har cloek mcclclelat~;, att Ö\'llingama delvis :l:ör.svårats av hårt vii <lcr,
vm·ig<'llOJll en stor del av dc planerade flygövuingarna måst insLci l\ n:i.
De1 har därc·mot visaL sig. att ck deltagande jagarna, som alla 'iro
moderna, Yäl kunnat följa dc större fartygen. vil ket ickP var f pl\et
för tn' år ~;edan, då de då bcl'intliga, iiiLh·e :jagarna mi'tstc siikn
hamn på grund av viiclret.
lineler S<JlllllJa tid pågår i området JUJDg Hongkong en .s1in·rc
krig3övning lllf'(l (lPltagrmclc förbm1d ur alla tre försvarsgrenarn a. I
viihmclcrriittack krc1sar i Lonelon tlppgives, att övningen är en pnrallcll ti.ll krig.:;övningen yj([ Singapo re. :Medan denna emcllrrticl aY·
såg att visa att Singapore iir ointagbart, iir aYsikten med I-Ion gkon f!'övning<'n att vi ·a hur lätt ärbar denna, elen brittiska flottans ) ·t ter·
sta tJipost i Fjärran östern är, särskilt för anfall ·f'rån lu[teD. Si.nrJ;n
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,"ter )1R va nhmlig<'n höjts Jöt· att av Hongkong skap a ett andra Singa105re. Det anses, att dylika åtghrcler där skulle draga väsentligt
~udrc k ostnader än i f r åga om SiDgapore.
(E:iclcr Neue.ste Kachriehicn elen 20 februari. 1937.)

Bl'ittisl<a anuens uppgiftel'.
Brittiska bigsministern, Mr. DuU Cooper, anger brittiska territorial ar!lll'llS viktigaste uppgi f Ler vara följ ande:
Territorialarm en b cm ann ar alla ku.stbefästni ng ar vid hamna rna
i England, Skottlancl och ·wales samt ombesörjer luftvhrnct i hC'lrt
detta land. Den skall dessutom bilda stommen i varje truppstyrka,
som i hiinclelsc av bdwv hehöYcr sändas över havet.
Luftvii rnet och kustlästDingarna måste ständigt vara hemamtacle, väl övade och i. sti\ncl att avslå anfall enelast några timmar efter fieni·ligll<'ternas början.
(Sunday Times den 24 januari 1!l37.)

l'lignaled.ug mellan örlogs- och handelsfartyg.
När brittiska altliralitctct försöksvis påbörjade utbyte av signaler till sjö ·s mellan örlogs- och handelsiartyg saknades ·det ingalund n.
olycksprofeter, som spådde att försöket skulle misslyckas, ty, saclo
man, »på ett handcls.fartyg har man amwt att göra än syssla m<'d
dylika onödiga ting». Dessa - för övrigt mycket kortsynta - spå~~om ar ha Ya emellertid icke slagit in, vilkPt visas av resultatet Jör
u:e kvartal d 1936, varunder 1,267 brittiska handelsiartyg halt signalförbindelse till sjöss med egna örlogsmiin. Föregående kvartal VfiL'
motsvarande siffra 1,130 och uneler samma kvartal 1935 enelast 838,
vilket visa r en ökning, som är betydligt större iin ökningen av brittisk sjöfart under samma ticl.
(lJni.tecl SC'rvices Ecvicw elen 4 mars 1937.)

Ä \' Cn

handelsflottan får sin »Ycckan i Storbritanni<'n.

Under de senaste nio åren har i StorlJritannicn årligen hållits
I år

»N' a vy W cel(S» vid dc brittiska örlogsstationerna i hemlaDClet.

-
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är meningen, att- även handelsilottan skall J å en sådan vecka i Sottt.
hampton under tiden 17-24 juli för att sprida kännedom om de fö
Jmperiet livsviktiga funktioner, som uppfyllas av dess handelRflott:
i fred och krig. Avsiktrn är att visa dels olika sidor av det viktig,
arbete> som bedrives av sjöfolk, fiska re, lotsar och fyrfolk, linäcld.
:ningsstationernas personal m. JL, dels också åskådliggöra artc ·n Och
umfaitninger, av alla dc> varor, som transportc>ras till och fr ån Eng.
land av drss sjöfart.
Där kommrr sålunda att visas mo ck ller av allehanda sia ~;; far.
koster, fyrar, f~Tskepp , maskiner och instrument, f iskeredskap, :,;k~· dct;.
anordningar under krig m. m . Turistkryssningen, kappseglin g.-- och
motorbåt sporten få sina sä rskilLla avdelningar, varjämte uppvisn ing.
ar komma att ~iga rum av dykning, Jivr tiddning, verksambctc•n nä
skolskepp o. s. v .
.Modeller a 1· gnt1·o r och oljdäl t, i'år-, ve te-, te-, kaffe-, iohaks-.
gummi- oclt ·fruktfarm er m . m. komma att visa framställning en av de
varor, som s jöf>nten tr ansporterar; lossnings- och lastningsanonln ing.
ar h ä riör, tull be handlinge-n, postt ransporter till sjöss och ra lliotelegrnfirn Jå också sin an11art.
Heprescntativa Jart~·g-, clhriblancl »Queen :i\Iary» , komma nit Yara til lsiädC's Jör demonstration.
(Observer den 21 februari HJ:il.)

Byggnadsprog,r am och budgeter, uppgifter angående
personal och mate·r iel m. m.
Storbritannie,n.
D en 3- ::i mars bava budgetm:na föl' flottan, armen och fly gntpuel
:för r äken skapsård 1 ap ril 1937-31 mars 1938 framlagts i parln men·
tut. Ehn1·u s ifJrorna genom dagspressen tidigare äro kän da. åter·
gi:ws här en sal11manställning a\' försvarsbudgotens viktigask clatn.
Fö:n;y;u sbudgcten i sin helhet omfattar icke mindre än 277,7 Jnill·
pund (;"'i ,430 mil!. kr.), vilket itmebär <•n ökning från inncvnrandl
1 1
Luclgdår av 88,2 milJ. pund (1,730 mil!. kr.). Av den ökaclo su1n n " '
kommer ))0 milJ. pund att täckas genom utt ag- på det r,v parl anJr nte:
1
Jör l'n tid av fe m år beviljad e, upplånalle förs vars kreditivet 1''1 · ~.
!!<'noD'
täckas
la
sko
pund
mil!.
mil!. l 'und . unclPr eld att restt'raJHl e 9,2
sk a ller.
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:Flotta.n.
Flottans budget 01nfattar netto 105,065,000 pund, vilket är
mer än 1936 och 45,015,000 mer än 1935. A v flottbudgeten
6,000
77
23
mill. pund att bestridas av lånemedeL Bruttobudgeten
27
a
'
111
1{O !D
uppgår till 108,016,287 pund.
1937 års n ybyggnadsprogram omfattar:
3 slagskopp av typ King George V på 35,000 tons.
2 hangarfartyg sannolikt på 23,000 tons.
5 kryssare av n y typ på 8,000 tons.
2 kryssare på 5,300 tons.
16 jagare på 1,650 tons.

7 ubåtar av högsjötyp.
3 konvojfartyg,
3 patrullfartyg.
4 minsvepare.
1 jagardepåfartyg.
1 ubåtsdopåfartyg,
2 stora floclkanonbåtar.
10 motortorpedbåtar.
16 »boom dofencc vessels».
5 smärre hjälpfartyg eller tiJls.a mmans 80 fartyg.
Tillsammans med under 1006 beviljade fartyg komma under
1937 icke mindre än 148 nya fartyg att befinna sig under byggnad,
nämligen:
5
21
5
49
19
3
24
2
3
17

slagskepp.
kryssare,
hangarfartyg,
jagare,
ubåtar,
depåfartyg,
»sloops»,
sjömätningsfartyg,
kanonb åtar och
mo,t ortorpcdbåtar.
P erso nalstyrkan konun c r att ökas med 10,846 man till 112,000.
Anbud äro r edan inlämnade å de tre nya slagfartygen, och fartygen beställas så snart parlamentet godkänt budgeten.
De två nya h:mgadartygen tyda på en betydlig ökning av flo.t tans flygvfi scnck Förutom dessa två fartyg äro redan tre uneler
~lYggnad, varjämte do f e m nu befintliga ännu flora år kunna hållas
"_1i änst. 516,500 pund av budgetens ökning beräknas för flottans flyg>·asende; antalet fl.vg}J lan i första linjon avses under det kommande
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budgetåret att ökas från 217 till 27S. (Kostnaderna härför i11 gå l
flygbudgeten såsom >>appropriations-in-aich. Pressclct:s anm.)
Av kryssarna komma fem att i enlighet med 1936 års L ondon.
fö rdrag bli på S,OOO tons och sålunda av ny typ, uneler cle't att de
två på 5,300 tons bli av huvudsakligen samma typ som :fjolåres Ditlo.
klass.
Såväl åre1ts 16 jagare som do S av J-klass i föregående års [Jro.
gram komma att få ett tonnage på 1,650 tons, el. v. s. bliva ett nw lla 11 •
ting mellan Tribal-typen på 1,850 tons och de tidigaw jagarn a På
1,375. På grund av elen ökade storleken på jagarna komma flo tt ilj.
erna att omfatta endast S i st. för tidigare 9 fartyg.
De sju ubåtarna bli på omkring 1,1.00 tons.
De föreslagna konvojfartygen avses bli bestyckade enbart nwr]
luftvärnsart.illeri. T re dylika fartyg äro redan beJintliga. (Se h är.
om nedan. Pressdet :s anm.)
I fråga om motortorpedbåtarna synes det hava visa sig, att ch·n
typ som är på endast 15 tons med en fart av öve,r 40 knop samt lwstyckad med fyra små artilleripjäser och två torpeder har bestått
provet.
Dc :16 >>boom defence vessels•>> torde vara avsedda :för ubåts.sk,-dd
vid brittiska hamnar.
Budgeten omfattar även kostnader fö r möjliggörande av ii ka d
förläggning av slagCartyg till Singa.pore.
Särskilda medel begäras föcr försök m.ed nya oxy-hydrogenmoto·
rer för ubåtar, vilken maS'kintyp redan lär vara i bruk för såväl yl·
som undervattensgång på tyska ubåtar.
Armen.

Arm.ebucl geten föreslås till netto 82,174,000 pund, vilket b ety der
en ökning från föregående år av 26,293,000 pund. Av årets budgel
avses 19,054,000 pund täckas med lånemedel. Bruttobudgeten UJII'gltr
till S9,0ll,OOO pund.
7,95 milJ. pund avses fö.r upprättandet av 14 nya vapen- och
ammunitionsfabriker.
10 mill. pund för eslås till by g g ande a v ny a kaserner, vilken Il!
gärd har samband med en serie åtgarcler, som nu vidtagas fö r att
öka trevnaden i tjänsten för armens personal. Rekryteringen !Jnr
nämligen under sista året vållat allvarliga svårigh eter och under
kommande år edordras nyrekrytering till reguljära armen av icJ;e
mindre än 47,200 man. Reguljära armens personalstyrka ö,k as med
10,500 till 168,900. Största delen av ökningBrr kommer på l v- oclt
kustartilleri, ingenjörtrupperna och tank-kåren.
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Flygvapnet.

Fl rgbudgcten har stigit till netto S2,500,000 pund, vilket innebär
" Jw~ng från föregående år av 31,8 milJ. pund. Härav skola 26
e~llo pund täckas av lånemedel. Bruttobudget:n upp.går_ till 8S,588:600
Jll l vari ingå 4,2 null. pund ,,grant-w-aHh han anurahtetct for flotpunc, j'lvgväsencle med l ,9 llll"11 . c1·tvorst• an cl ra >>app ropnatwns-nl-aH
· ·
·
"l >> .
tans U~1 der budgetårert beräknar man att antale't Ilygplan .i Iörsta
. ·en kommet· att ökas till l ,oOO fönlclacle på j 24 eskadrar, en sumsom under budgetårBt 1938-39 beräknas komma upp till :1,750
~I;gplan . Häri inräkna~ icke på_ utlan;lsstationern~ pla:erade flygJan och f lottans :flygvasendc, v1lka ])ada katcgoner v1cl den Slst~ämn
d a tidc'll var och en beräknas omfatta 450 flygplan.
1
Fl ygvapnets personal kommer att till 'i• l9,3S ökas :[rån 35,000
till 70,000 man.
(D ai ly Telcgraph cleiJ 4, 5 och 6 mars 1937, kompl. av recl. av
TiS. efter Navy, Army och Air E.stimates 1937.)

l :J

Brittiska flyginrlustriJörlJunclf't har oHentliggjort vissa siffror
angående s.v regeri11gcn placerade hcställni11gar på flygplan, vilket
för första gåiJgen möjliggör en bedömning av vad som i brittiska
fly gbudgete n menas med >>flygplan i första linjen>>.
Då beställningarna äro uppe i omkring lO,OOO och de,t angivits
att antalet >>flygplan i första linjen>> efter verkställd upprustning
skall omfatta 1,750 flygplan synes man därav kunna sluta, att varje
»första linjens plam> har, icke som man tidigare' räknat med, trc-1
flygp l'an i n•sen utan i ställc,t 5 a 6.
(Ki.e!m Neuestc· Nachrichten clPn 12. mars l937.)
(D en citerade ticlningon synes hava förbisett att det brittiska
flygvapne t , såsom hiirovan angivits, icke enelast avses att orn:Catta
den s. k. >>Mr.tronoliian Ji'orCl' >> Jör muderlande,t s försvar omfattanek
de nämnd a 1,750- Jlygplanen ulan chi rjämtc ytterligare 900 plan ell •,·:.·
tillsamm a ns 2,650, vadör antalet· resenplan pr >>första linjens pbn >>
snarare borde angivii-s till 3 a 4. Pressclet:s amn.}

Åtta äldre britt.islm kryssare k.omma &.tt ombyggas till luftviirns·
ktl'ssare, en fartygstyp, son1 ännu icke användes i någon annan flotta.
Det gäller dels 9,800'-tons kryssam a "Frobisher", >> Effingha lll>> och
'• liawkins>>, dels 4.290-tons kryssa rna >>Carcl ifb , >> Ceres>>, >>C aJedon >>,
;o~lypso» och >> Caracloe>>, vilka sam.tliga mPCl anviindning av den
j. '- lta utschukparagrafen i l930 års LoDelonavtal rä.ddats från ned8
u'rotn ing, de tre törstnämnda clock först sedan deras Hl cm. kaoner utby tts mot 1!5 cm. kanoner.
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n
»Frobis her», so1i1 i f lera år använts som kadettf artyg, kon1 1
er
.
tive>>
»Vindic
som såda nt att ersättas av
»Fiobis her» och hennes hå da systerf artyg torde vara aYsectd
arna ana
[ör konvoj tjänst på sj öhandelsvägar na, uneler det att C-kryss
mod d
likhet
i
eller,
l
tingen komma att avses för samma ändamå
ör luft~
f
>>,
Curlew
>>
och
try>>
»Coven
rtygen
systerfa
tidigare omändr ade
baser.
dess
i
och
flottan
de
sjögåen
deu
vid
änst
värnstj
ick~
Vilken bestyck ning de tre fö rstnämn da komma att få ~ir
luft.
a
modern
alrika
t
omfatta
att
känt, men den komme r givetvis
fl yg plan.
värnspj äser, och fa rtygen komma även att utrusta s med
ft skor.
tv
de
nuvaran
r
fö
Efter om byggna den komma de att i stället
riet
Maskine
n.
flygpla
ra
fy
nnolikt
sa
för
stenar endast h a en hangar
kunna
skall
knop
31
av
t
far
en
att
äknas
ber
det
och
modern iseras
uppnås.
att i
Do fem senar e, vilka gör a en fa r t av 29 knop, komrn a
•·rhålla
ner
no
ka
cm.
1G
st.
5
av
stället för sin nuvaran de bestyck ning
lu ft,· ärns
10 a 12 st. 10,2 cm. luftvärn sl;;:anon er, åtskilli ga smärre
p jäser samt de modern aste eldledn ingsano rdnin gar.
(Dail y Tel eg raph den 23 f ebruari 1907.)

ad i
Tre kon vojfarty g a y helt ny typ äro f. n. under hy ggn
tom
1,j.90
på
>>
Heron
>>
och
greb
E
>>
>,
Bittcrn>
>>
en
nämlig
Englan d
st.
6
med
as
bestyck
De lmmma att
och med 18 knops fart.
mm~
ko
rna
kanone
cm.
10,2
spjäser.
10,2 cm. och 5 st. mindre luftvärn
använd
att få större skottvid el än tidigar e elylika kanon er och bli
bara mot mål såväl i luften som på v::ttteny tan.
(Daily Telegr aph elen 1 mars 1937.)
~gna
(Ytterli gare tre elylika fartyg är o, som ovan nämnts , fö n·sl
m.)
årets budget. Pressclet:s an

under
Luftviir nsbesty ckninge n på brittis ka flottans f artyg h ar
de senaste åren tredubb lats i stvrka.
S81111
,,
• sed an voro s l agskopp
.. två ar
en >>IN elson,, och >> R oclnf'y.
For
ryr•
iin
hangar f artyget >>Courag eouS>> de enda fartyg, som hade mer
nrl·l'
.J
.
nr
sl
fyra
are
rlig
artiller ipj iisc r för fjiirrluf tvärn. I da g h a ytte
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sex
Royal Oak, Mal aya, vVarspi te och R epulse - sa mt minst
komning
bestyck
Samma
er.
skanon
luftvärn
_... aro 8 st. 10,2 cm.
.
]a·vss
tyg och
·. sannoli kt att. Installe ras på alla modern iserade slagfar
11181
antalet
r
f
komme
l
srutJiga nya l cryssare . p a· c c em n ya slagske ppen
st.
12
bli
att
~v dylika kanone r antagli gen
All a
Dessa vapen äro emeller tid icke do enda luftvärn svapnen .
sluftvärn
lättare
färre
e~ler
fler
bära
fartyg från >~sloopS>> och uppå:
tautoma
noner,
ka
Jutande
snabbsk
atta
l
såsom
slag
olika
'äser av
rliga
fa
dödligt
äro
vilka
~~noner och flerp ipiga tunga k ulspruto r,
för lågt fl ygande torped- och andra flygpla n.
Varje slagske pp och tung kryssar e hal' 20c......2(3 dylika pJaser,
st.
under det att mindre kryssar e hava 10- 15 och jagarna 5-9
1937.)
mars
(Daily Telegra ph den 5

a ViNya oljefyn dighete r synas hava anträff ats på de i Persisk
dit
rt
transpo
livliga
den
av
ken liggand e Bahrcin -öama att döma
pågått.
uari
febr
på
början
seelan
som
e,
av ingenjö rer och arbetar
med
öarna äro brittisk t protek torat och olj efälten äga.s av det
get.
Oil-bola
cl
Standar
tande
brittiska amirali tetcL intimt s amarbe
förstor
en
detta
botyclcr
goda,
sig
visa
r
Skulle dessa oljefyn dighete
om olja.
bättring av brittisk a flottans försörj n ingsmö jlighete r i fråga
(!G eler Neuestc N achrich tcn den 25 feb ru ari 1937.)

Tyskla nd.
Den 20 f ebruari löpte i \Vilhelm sh afen det fö,rsta tyska hangarnamnet
fartyget av stapel n. Fartyge t, som ii r på 19,250 tons, erh öll
marin»Hans RolshoYen>> efter en uneler världsk riget stupad känd
major
general
av
idstalet
högt
flyg_ar~. Vid stapela vlöpnin gen hölls
era
seelerm
och
ltar
flyghjä
rigets
världsk
av
en
;.hnstial!Sen, även han
orare av >> Do X >> .
(B ol'lingsk e Tidende den 21 februar i 1937.)

ille"
llled Den_ 14 _mars påbörja s bildand et av en s. k. "Vorpo stenflot
träda
vilka
trålare,
av
nsättes
i t'" bas I Wil helmsh afcn. Den samma
l,
Janst, alltefte rsom fa rtygen bliva färdigs tällda fö r sitt ändamå
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vilket omhesörjes av »de r Aclmiral der Kriegsmarinecli en tstC'lk Ha
burg>>, sa mt er hål lit bemannin g. Flottilj en understäliPs clärC'fi Pr "cll )1.
Flotten ch ef» och avses för verksarn.hct i sp ansi.;:a fm·vatten. 11: 1
denna upp h ört komma vidar e bestämmelser för det nya J"örha 11 (\ ~
s
Hnväncl n ing att utfärdas.
Hl37.)
mars
14
den
(Kiol0r ~e uost(• Nachrichten

... sto·öring äger rum på motsvarande sätt som office rar e vi d annan
~
tJall "'
.s ecialtjänst. hn del av dessa spana.re kunna, om så önskas, dock
flygvapnet.
till
-ä
,
_P
0
qV€le ·
(Dans k Tidskri [t i Sjöväsen, mars 1937.)

(Dd Prinras om att elen tidigare tyska l)('nämningen »lialhflo.
till<'» numera avförts och ersatts av »Flotillo », vilket alltså niHll1ast
mots,·arar elen svenska b0nämningen »division ». Pressclct:s a nn~.)

Som ett t ock en på samhörighet e n mellan personalen Yid flot tan
«h på var ven har dtcr avslutad varvsöversyn pan sarskeppet »AclDliral Scheers>> besätt ning inbjudit 250 av porsonalen vid Deu tsche
Werke i Kiel till en enkel gem ensam måltid ombord.
(Kieler Ncueste Nacltrichton elen 7 mars 1937.)

0

J"nnik ri gsop('ra t ionorn a i spa11 sk :-t inhörd0skri gc•t synes h ava er.
bjudit d(• p å et t oller annat sä tt engagerade makterna - R:•s~ laud
Frankrike, Tyskl and och It a li en - utomorclontli ga möjliglwt<T
pröva sina nya vapen under verklighetstrogn a f örh ållanden; de t fö refa ller som om. många aY resultaton Yarit nodslåcnde.
OpemtienC'rna ti ll ~ jöss h ava erhjudit tysk a flottan ti llfäl le till
l i kna11 el o fö t·sölis' Pl·ksamhet i f.råga om d('SS en l. Versailles-tt·akta tens
restriktioner byggda fartyg. Dessa fartyg, särskilt pansarsk0pp0n a1·
»Deutsch .larHh -klass, väckte vid sin tillkomst mycken förv ån in g o,1h
lJOUDd ran I ör dt'n utomordentliga st;y 1·ka, som de' t yska skeppsbygga rna
fö rmå t t pn·ssa in på det ringa ton n aget av 10,000 tons. lfncl r·r det
snnaste å ret ha e·mell c·rticl rykten hört.s, att fart ygen skullr· nra
lJebäf tadP mecl allvarliga fe l. Edarc•nheterna Jråu senaste· ti (l .-;ynas
boln·;ifta, att siirski lt de J ar tyg, vil kns skrov va ri t helsvetsad •.·. äro
utsatta för allHör hinnba r a vil, ratio n or.
(Naval Uhroni cle elen :26 J0bruari Hl37.)

at;

Ehm u oU iciolla u ppgifte r ich fö rr•ligga Yct man att det tyska
flygvapne t, som under f lygmin isteri et iir or ga niserat på sox ,Luft·
krcisk01n nwndos », om1 attar:
1) l::ijäh.:;tii llCli ga flygstridskralte r för större flygopt•ra tioner.
aug r epp p;\ Jicntliga r·clt1 r a, Jörbi nclel sPr m. 111. ,
:2) :Marinens []_,·gsi ridsk raHer och
;)) 1\ rmr':ns i ly g·3triclskra l"t0r.
D c marina Jl.vgstr idskraftc ma tillhöra »Luftkrc iskom111amln Yh
som b ar si tt säie i Kiel.
För c·n del nyutnämnda sjöoHicc rare lärutsättes nu!ner a :;...-3
å rs tjänst som spana re vid sjöflygförb ancl. Befordran och yi dare

Sovjetunione n.
Det uppgives p å trovärdigt håll , att elen ryska ubåtsflottan i
början av detta år omJattar 40 u båtar i Vlaclivostok och minst 90
befintliga eller uneler byggnad varande elylika fartyg i Ostors jön
<>ch Norr a I sh avet. De flesta av dessa äro mindre båtar, vilka icke
äro ägnade för t jänst på oceanerna men däremot. synnerligen väl
lämpade ·för sftclan a f arvatt en som Östersjön och J apa nska sjön.
(Dail~' TPlegraph don 26 J'ebruari 1937.)

Va d som l\an Y8n tas aY den viixande ryka ubåtsflottan är svårt
att bedöma, m.on däremo·t synes det säke rt, att deras övenattensf:uty g
befinna sig i !låligt sjöYärdigt sk ick. Hade så ej varit fö.rhållanclet,
borde de acceptC'rat fö rslaget om att medverka vid spanska gränskontroHen inom det erb judna området, nämligen spanska norclkusten.
Detta avböjdes emell ertid, seelan det ryska förslag et om att erhålla
det marockans ka området avböjts av deras Yän ner fransmlinncn, vilka påtagli gen icke voro stirskilt tilltalad e av utsiktern a för komOlunistpropa ganda bland därvarande infödingar.
(N a val Chronicle elen 12 mars 1937.)

Danmark.
Det danska sjöfartsrådet har till det utskott, som behandlar
l·egeringens försvarsförs la g, gjort en Jramställning, vari gör es gäl-
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]ande, att den föreslagna styrkan hos flottan är alltför ringa fö r at
lösa de uppgifter, som under världskriget påvilade densamma.
t
Sjöfartsrådet vill icke beröra flottans rent i örsvarsmä.ssi ga LllJ
.
~
gJ' J't er men ermrar
om att den danska örlogsflottan under världskri,
get utförde ett mycket omfattande och påtagligt arbete med att Jöra
danska och främmande handelsfartyg genom de minerade da n ~ka
Jarvattnen. Samtidigt härmed skullo drivande minor oskadliggö ra
vilket, så vitt man vet, rörde sig om mer än 10,000 minor.
s,
Rådet, som fruk t ar för att dessa viktiga U]Jpgi[ter nu icke
kunna lösas, hemställer att en undersökning måtte göras, hur uv ida
elen föreslagna flottorganisationen crbjudcJ: näringslivet erforde rlig
säkerhet för att förbindelserna mellan landets olika delar samt in1,
port och export kunna vidmakthållas.
(Berlingske Tidende den 5 mars 1937)

Det dan ·ka regeringsförslaget innebär även förbud för samtliga
frhilliga försvarsorganisationer att existera. Vid diskussionen här·
om har försvarsministern meddelat, att förbudet skulle omfatta även
»Motorbaaclsforeningen». Dennas ordförande, kommendör HalldPn
Barfod, har med anledning härav meddelat, att denna förening lika
litet kan förbjudas som andra helt privata föreningar. Däremot kan
naturligtvis marinmyndigheterna förhindras att taga 'föreningens
fullt frivilligt men också utan några förpliktelser erbjudna tjänster
i anspråk.
(Borlingske Tidende den 6 mars 1937.)

Norge.
Sjöförsvarets budget Jör tiden 1 juli 1937-30 juni 1938 belöper
sig till 15,0 mill. kr. mot 1.4,0 mill. för innevarande budgetår. De
viktigaste posterna äro följ ande:
Avlöningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :),1 milJ. kr.
Skolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 »
Värnpliktige
0,4
övningsanslag . . .................. 1.l
))
U n der hållsanslag .... . ... . ......... :!,0
))
Nybyggnad av fartyg . . . . . . . . . . . . :~.G
))
))
flygplan . . . . . . . . . . 0.()
))
Ammunition, torpeder m. m. ... . .. OJi
Kustartilleriet ............. ....... 1,6 ))
))
))

•••••••

•

••••••

•

o
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•
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:Nybyggnaclsanslaget Jördl'lar sig så att 0,1 milJ . kr. ayscs f ör
. ,·ft rnde byggnad av torpedbåten Ager, 2,7 mill. iör pågående arpbåfen p å den t r edje t or pedbåten och 0,8 mill. för påbörjande av en
e
'l
f j är de dy ll c.
Minfartyget >> Olav Tr,yggvason >> hållc·s rustat hela året del liir
"vningar med kadetter, dels för specialövningar; även den nya toro clbåt en ,,Sleipner>> är på expedition hela året. I övrigt rustas m i u ~:rtygrt >>Fröya>>, tre torpedbåtar av Trygg-klassen och två minutlägga re samt dessutom ubåtar och flyg p] an.
(Dansk Tidskrift i Sjöväsen, mars 1937.)

Frankrike.
Rea liseranclet a v det Y ii n taLl c hanska flottbyggnadsprogranunet,
vars gcnomföumc!c i.Jlir alltJnera önskviirt för va r je dag med hänsyn t ill Tysk lanels och Italiens v;is ande maritima styrka och som antages komma att omfatta även ytterligare s lagfartyg och nya hangarfartyg, stött•,r på vissa .o;1·årighetcr. 1)('\s är det svårare att övertyga
elen fr anska skattcbetalarl'n om nödvändigheten av dl'ssa rustningar
än när det gäller arm6u och flygvapnet, clols vållar också skepps ·
byggn adsind us triens och örlogsyarn·ns alltför ringa kapacitet beträffande st örre nybyggnader allvarliga bekymmer.
\' arve t i B rcst iir s>.ti un da up ]J ta get av dt il3,00l)-tnn3 s lnt,!: l ar ly '-!·,
vilket ocl; .~t"t iir 1'tdit•t i St. Nawirc. \' :1 r vert i s is tnc\ mn •ln. .s taLl ht\lltt
d<'s.su to :tt på ntt aYs!Ltta >>~t ras.sb o ur ~·,, u< ·h ha yth·t·iig<lt'<' l inj,<lll~a·
ren >> P asteur>> ptt .:;tapcln . \' a r ven i Dunke rqu E,, C I H~ r bo ur g, Lnr ient ,
Bordeaux oc h Toulon ä ro L n. ic·ke i stån d a t t hygga .sla g(a r tyg.
D~;;sa förh ål la nde n sii tt a en svå röverko ml ig gräns för g<•nomför<m•let
av det m:n ina progr a !t l, 1·i lke t yo re ii ns k vi\r t att ku n n,:c g•·notn.lur:1
li,lignrP nt:lt ~n al 1 b are; iin som urs ]•run gli gen t;iu kt.s.
(D a ily Telegr aplt den ;J ma rs 1937.)
([n:för nn,ld ;)V -J.O t imma rs a ~· bets1·cck a \·id rkn iranska ind uiltrien tord e. ä ve n medve r k at till att de urs prun g liga IJe r äkningtlru:t
icke h åll a s treck. Pressde t :s an m.)

))

))
))

))

k
Regc·rin gL·n ha r tram\ngt ett tö rs lag om utökning av personaladrerua Yid flottan enl. fö lj an de:
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l' rån 2,112 till 2,340
SjöoJficcrskåren
))
316
418 ))
Mariningenjörkåren
61,113 )) 70,817 .
Flotians manskap . . . . . .
(Kielt>r KPu PstP Nachri chtPn elen 11 mars .19:37.)
~}
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·
·rti :t lll·Jll hiJ· .i:~kt - oe iJ td• ·attstci<l llll(l,,, 1.
tra1n,;ttrtar vilkl't f ör. . .
n' ··
- , . ,'
·J II:111dl' t.c!l ri l·· ol•.o;l• n ·l·rat.s :t l· dl' transl-a l .. ·
l,,
llclillltn~ llilll!n r- trrna.
- '
'
.
. ., . ,

Fatt.' et· ,J. St>i!l n d .<>tapt•ls:Htuiu "f' n i ol·t 1 .. l''"" ' .. ,
'J ·I·± :J (' l"!l .{ llll dP~
.\. Il)( l
' . ~
·:'rdior·J <'i'l"l" f\· .. • . .
. ta :11. tra;n s :;nda l;] n~rs<J • n t ,.·1 11· 1,t rl 1 .· t l
•
,...,
'·f'IJ<orL•'
·- · · ·
Il
··
11
J,ero p l l 1'11 on•ra t kiinnhara knappitd en på jiiru oclt .~tål. .

.-r.r:l L•

(~n1al ChtoniciP den 19 i'l'IJI·u;U"i Hl!3l.)
Do :franska artillcrispccialisiema hava varje gång solll JJagot
;i lcl re, s i·örrc' .fa rtyg vari t moget .Löt· nedskrotning föroslagiL clr ;;~ on1•
än el r i ng i ii! radiostyrt målf:utyg :för artillr risk:iutn in p; ar, h i t tills
tlock utan :l ramgång.
Nu h nr emellPrticl framlag-i s dt annat förslag, som s.vncs hnq
utsikter ait real ise ras. Det fö r es lås nämligen att för änclamå iPL l>y gga
Pit s'i rskilt J:utyg med dt dep lacement a,- 2,400 tons, c:a 1011 111 .
Tjockt pansa r ha r icke ansetts nödvii ntligt
l~ngcl och högt friho rcl.
utan c•nclast tunnare pansar]llåtar på vissa ställen; gPnom nH l'·> rly.
get uppcl1•las i mycket talrika Yattenliita avdt·ln ingar skulh• 1'1 0 l harhoten s;ike rstä ll as samtidigt som det b li r billi gare än att ioJ· <l ,, ingstä ll a r tt 'ilclre fartyg för iindamålet.
(Naval Chr onicle don 5 mars 1937.)

Geucral 1\'c•ygand har påyrkat att J<'rankrike snarast skall >;kn ffa
s ig en k raftig ödogsbas i Syrieu. Goneralcn påpeka r, alt, l.ikso >,, fö r
i-ito r britanni< n, å är även för Frankriko ö tr a J\lPdellwvet <'11 n ~ .. krlsiällning för dc franska förbindelserna iill de indiska kolon H· rH<·
w. m. D å nu Italien ctabll'l"at sig ]Jå Doclekaueso rna (Tolviiamn ) och
Storbritanien vå Cyper n är dd lJög tid att llYC'll J<'rankrikl' liiJJkcr
på eld lVIedelhav, som så livligt leker ital iena ma i sinn l' t.
(l\ieler Neuestc Nachriehten den 1:!, mars l937. )

:Mccldel anclet alt Italien är i Järd med att .lön·andla den lilla
ön pantellar ia till !'ll stark bas för sjö- och f lygstrirlskraHor har
yäckt livl igt uppseende i in tre scradc' kretsar.
On li gger niistan mitt <'mellan af ri kanska l andet och Sicilien
med a vstå nd elit av rosp. 44 och 60 n aut. mil och 120 mil W:N\\' om
:Malta. Det s trategiska värdet aY denna ö seelan den - som nu synes bliva fallet - - fönandlats till en väl bofästad och utrustad has
för lätta fartyg och flygplan kan icke ÖYorskattas.
(Daily Telegraph den 2 mars 1937.)

Und er det att dL• nu pågående marina övningarna i. samband
med :Mussolinis Liby1 •n-besök nvse skyddet av denna kust och dess
sjöförbi ndelser kom m a dc stora smnöYningat· mellan lan t-, sjö- oeh
flygstridskrafter, som vlaneras till augusti. månad, att förläggas till
Sicilien cch om rådena däromkring. De a övningar, som utgöra ytterligare ett tcckl'n på !mr dPn italiPnska intressesLirPn färskjutes
sydvart, komma, c•nligt Yad som förljudes, att huvudsakligen syfta
till att utr öna oJ.lektcn av sanwcrkande sjö- och Ii~'glörsvar.
(Eiolt-r Ncueste ~ achrichien den 26 :[ebrua r i 1937.)

U. S. A.
Italien.
F r:'ru Yii lu n •l "rr iilta<l• · l;n·tsa r 1·r LnPs Dii bl'>'tyekningt'll vi1 tie
häda undPr hyggnad ,·arandl' itali!'nska slagsk!'pp!'n koJllllll'r att 0111"
fnt 1n 9 .si. ; \~,1 cm. k::nmwr i tJ·ipJwltorn. a,· Yiika ''J"ill:l2i ,.q Joi :H·P·
rns f'ti rul 0rll t\·}1 nk 1~ ·n d. j) t•n pft l11·it1 i..-:k:t )) ~t ·l:-.:on>i.'·J n'll in fi}n!:l
SilJ JJ! in"•·ll n1· :illn tJ·,. torn< 'n i r·n p0·ramicllikJJ::J !lclr· uppo,:hdlning· "fiirul
k omnwr i .~:1 i"all Dit fr:\n_gits. l{ vkt r•JJ l ii1·tiil .iD. att,;;'; l>lir Jnl! t•i iiy e!l
]•å r!t• ];()JillliH Jlilo· t~·.-,k_a il~• .IHIO - tolls t':Hi,~";.>:< ' ll. J), •nnn IIJ'l'·"~iilln ing n\'
huvurlnrtiil r:· id p:1 tl1· itnli,·n.~l':' J':n t_,· _g,•to 10·dn p:1 ni n :m1 >tY.~c r

Marinbudgeten för 1937-38 har fastställts till 326,:S:i':i,.JOO dollars, vilket är ;3:),870,000 dollm·s mindre i:in som ursprungligen begärts
och c:a 41.340.000 dollars minch·e än det löpamlf' årets budget, vilken
är amerik~nsl~t rekorrl på området.
Bud getmin~kning1·n innehär ing1'll minskning av JlottbyggnaclsProgrammot utan har sin förklaring ctiri, att ganska avsevärda förseningar uppsttttt vid hyggandet av icke n1indre än :JO fartyg. Dessa
försening ar, so m orsakats delvis aY brist på j;\m och stål men även
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av oupphörl ig a strejker, haY a med fört. att r edan be-,ilj ade medel till
en del ick e k un na upparbetas under det lopa n de budgetåret, vi]J, a
medel därför autom a t iskt överföras till nästa å r.
Det nyh ~·ggnac!.sprcgr a m för år e t, som nu fr amla gts, är därf ör
också ganskn ringa och om f atta r endast 8 jagart>, 4 ub åta r, 2 hak
styva lu ftsk epp och 391 f ly gplan. Budgeten i nn ehåll er emellertid
nw del för pågåt>nLle Pll er pl an era d by ggnad av 2 slagskep p, 3 hanga r.
f artyg, 11 kr yssu rl', 48 jagare och l G u båta r.
Naval Ch ron icl e den 12 1nars 1937.)

De nya amerikansk a slagsk elJpen kom ma, enligt oHiciellt meddelande och i 1110~sats till tidigare r ykten, att förses med ångdrivna
turbinmaskiner i stället för clf' turbo-ulekt riska maskiner, som installerades p!i dc fem sista s lagskeppen satnt hangarf artygen »Lcxington » oeh »Sarntoga». Omsorgsfulla beräkningar hava nämligen
visat, att man härigenom spa rar. ~O et 25 % i vikt, vilket är viiibehövligt för andra viktiga iinclamåL
(Daily Tl'lcgraph den 23 februari 1937.)

Siam .
Dc siamc-siska rustningarna omfatla bl. a. flera lmnonh:ttar
med vardera 4 st. 20,3 cm. kanoner i t vå clubbeltorn och med ett deplaeemcnt av 2,500 tons men med låg fart. Dessa liksom ett nntal
ubåtar, torpedbåtar oeh minhigg:ue skola byggas i Japan, vilket
land även genom en marinkommission i Bangkok tager hand om utbildningen av siamesiska flottnns personaL 9 st. tor pedbåtar, vilka
hyggts i Italien, firo snart levererade. S1uw.csiska flottans målmedvetna· utbyggande under jnpansk ledning l1ar väckt misshag i ]~o nrlon,
där man i mycket ringa grad uppskaLtar den kil, som på detta sätt
slås in mellm1 Singapore och Hongkong.
(Kieler Ncue te N a chrich ten den 3 mars 1D37.)

Grek land.
Två jagarl' a\' en typ liknande den l!rittisl.;:a H-klassen av 193'1
(1,350 tcns, 35,5 knop, 4 st. 12 cm. kan., 7 klspr., 8 st. 53,3 cm. torped·
tuber) hava hesttillts hos Yarrow i England. Det förljudes, att man
i grekiska flottan, trots de mycket vackra provtursresultaten, icke lir
vidare nöjd med de fyra jagare av ung. samma storlek som Hlan
1931-32 byggde på italienska varv.
(N a val Chronicle den 19 februari 1937. )
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Litteratur.
"Bombflyget" av B. Bjugg r en, Militärlitter aturförenin gens förlag, n :r 178, 1936. Pris 4 kr.
Denn a bok utgör, med un dan t ag av några få sidor på slutet, en
.. tsa
. "ttn 1'n ,o· 1'· mvcket
ove
·'
- f·r itt valda ord al ag av ut plockade stycken ur
den fr anske ingen jören R ou gerons n är a 700 sidor digra verk om
bombflyget , betitla t. »L 'Avi ation do Bomb ardem on t».
R ouge r on ha r i sitt arbete b eh andlat bombflygvap n ets probl~m
med, som den svensk e översättaren n ämner i sit t f ör ord, »en grunclh_ghet som f ör närvarande torde s akna m otstyck e>>. Rou ge ron har darvid' drivit g rundlighet en så l ång t, att h an m edta git t eoretisk a prin ·
cipcr f ör bombf ällningen, vil kas pr akt iska genomförbarhet synes
fullstäJHligt otänkba r. R ou geron fr amstår som en k un n ig t eoretiker,
men då h an söker omsätt a sin a teorier i p r aktiken lämnar h ans verk
oförbl ommer ade bevis p å att han dr ager väl stor a växlar p å framt iden. D etta kommer att t ydligt p åv isas i det föl j a nde.
Ehuru öve rsättaren m ed sina pr ak t iska erfar enheter f r ån t jänsten
inom flygv apne t av n ågon anl ednin g ej vel at rät t a t ill vad som
måste anses vara R ou gerons teoretisk a örver drifter , så vore det ändock
ingenting att anmä rka m ot at t Rou ge ro ns arbe te cll or utdr ag a1·
detta pr Esen te ras p å svensk a s pr åket. M å nga fö r fack männ en i ntressan ta sy npu nkter återfin nas i li-o uge r ons arbete. :Men so m det
nu är - dels vimlar den förel i ggande boken av översätt ningsfel, dP ls
sammanställes m ateri alet t i ll densamma syn n erligen <' nsidi gt och del!'
slutligen inter poler as ursp ru ngstexten på m otsvarande ensidiga sii t
med översättarens egna, högst p rivata tankar och åsikter.
ö versättni n gsfelen bestå ick e enel ast av fe l aktiga or dval ut.n11
förorsaka j ämväl b cty cl c lsofull a salde L
Mater ialet är sammanstä llt på sådan t sätt, att en llirekt. std.van
att komm a den gyenska :flottan t ill l ivs m åst e anse -före ligga. De
uttalunelen n;im ligen, som i R ou ger ons u t redning gälla bomhf l.YgVapnets
i n å bo-o t hänseende för delaktiga stä llni11g i fö r håll and<' t i 11
..
orlogsfad.yg, beh andlas sä rskilt omshi ncl li gt och mn rkc r at, un dn det
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att å andra s idan sådana uttalanden, som framhålla saunua J' al'ty gs
fördelaktiga st ällning vis it vis flyget, undertryckas och behm ullas
dä r dc medtagas, i de flesta f a Il med största knapphändighet.
'
Ilad som dc.s sutom ytterligare bestyrker översättningens t c 1:.
clc•ntiösa 1-::araktlir är elen allvarliga förvanskningen i Jramställning- 8 11
av Rougn:ms arbPte, som består däri, att översättaren i textc:n in.
:l"lätar egna ås ikter och teser, som i Jlera :[all stå i uppenbar shi Ll In ot
Rougerons uttalanden, och so rn i va rje fall synas ]Java bctingah av
elen tidigare nämnda tenc!Pntiösa inshi.llningcn.
Nu nämmla fö rh ållanden bliva särskilt anmärkuingsvänla lll ec]
hänsyn till att "Bombfl)·gct" avsetts för spridning även bland al llll>in.
heten, vilkPns hittills kanske dunkla begrepp om elen inböreles verk an
mellan bombplan och far tyg härig r·nom måste ytte rligar e Jörvill as.
Icke minst ol ycklig blir en sådan på betänkliga grunder fotad nr opaganda, som den här fö r eliggande, därigenom att typfrågan ina>In
flottan är aktuell just nu och möjligen kan ogynnsamt 11åverkas, om
de :frmnkastadc teorierna s imliP bliva uppfattade som praktiskt genomförbara.
Doken avs l utns med >>T illämpning r>å sve nska fö rhålla n Llem.
Denna till>im1:ning är .sk riVl'n på sådant sätt, att elen o-k ritiske i,, kPJackmannPn ofelbart bibringas tron på, att de i elensamma Jramk nstnde hypotesPma äro fotade på realiteter. Så är dock al ls e j förli ålla JI
det, svagt antytt av författaren m ed .orden: >>Oaktat att en dPl av
Rougerons iclt;Pr i vissa fall enbart äro teoretiska spekulationPr
- ->> . l stället äro slutsatse-rna i >>Tillämpningen >> grundade på
praktiskt ogenomförbara teoreiiska bombfällningsmotoder.
Ett dPtaljc•rat ingi\encle på a ll a cle amuärkningar, soul kunna riktas mot den fö~rcliggancle f ria översättningen >> Bombflyget» för att påvisa vad som nu anförts, 'ir e j edorclerligt och skullo bli'.'i-1. allt för
omJattanclc. Det må räcka med att belysa teoriernas :Cantastlsk a karaktär samt en del exempel på elen nämnda tendentiösa inställniugen
hos förJatt& ren.
De nya teoretiska bombfäLlningsmetocler, som Rougeron re dogör
fö·r , äro, mccl Dibc.bållancle av översättningm1s benämningar:

1.
2.
3.

bom bLillning med utnyttjanclc av molnigheten,
>>regl erad bomb:fällning» och
bom b Jällnii'g uneler stigning.

M ed utnyttjanek av tvenne hypotetiska bombslag,
raketbomber och
flygande bomber samt
tott lika b_,.J,otctiskt tor pedslag flygtorpeden (ej att förväxl a !lled
elen f. n. existPranclc• to rp eden Jör fällning :[rån flygplan ) skn llr, i
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· o· mell ovan angivna hillningsmetoder, allt >>s jöli v>> kunnq
töreDl 11 "'
> HeJilas utan va r e sig nämnvärd svårighet elle r risk J'0r l9omb[lygutP t s.J" äh-t . D etta
är slutsatsen, val' tiJl boken om >>Dombflyget»
vupne
o

vill ]comtn a och salcdcs_ kommer.
.
.
.
. ..
..
I-Jii r ska l l t1ll en borJan understrykas, v1lket 1eke sker 1 oversatt. o·en anledn ingen till att Eougeron söker nya metoder för homLnJD"
'
l · ngc•n ar
·· cl on, Vl·l l(l' t· t y c11·1gt .1· J'amgar
" av ·l"_,ougcrOIJcl
:·))Icingen.
An l ecnJ
f\ms täll ning, att utv ecklin gen av de·t moderna luftvärnsartilleriet
~rivit bombplan en, va re s ig det gäller horisontalfällning eller stö rt bombfäll n i ng, upp till sådana höjd er o?h tvungit dem till såcb na
undvika n de motmanövrer , att träffsannohkheten, dessutom ogynnsamt
åverk ad av de alltmera uppdrivna hastigheterna, blir otillfreclsstii.lfancre li ten. Sådant är läget för närvarande.

1. BombHillning metl utnyttjantie av moln i gheteu.
Som c·n naturlig anlPclning, varför fl ygplanen skola Jälln si na
bomber i s kvclcl av moln, hänvisas till att i lantkriget terrängiormationer utn yttjas mot insyn och att i s jökriget naturlig eller konstgjm:d
dimma tjäna samma ändamål. Härvid beaktar födattaren ej dc·n
tllkti.ska rö-r ligheten. Så fort en sådan ä.r för banden, förhimlras <·1'fe kt iv eldgivning. Sålunda Jö rhinclra dc nämnda dimmorna i sjökriget vad som enligt författarens åsikt i stäHet tack var e dem bonk
kunn a sk e med 1·clativ trygghet. Så myc\:et mera bör detta vara förhållandet vis i1 vis dc sig snabbt födlyttande flygplanen.
Bn av ]{o ugerons fällningsmetoder i. skydel av moln grundar sig
på lägesbestämning genom samtidig mätning av tvä horisontella Yinklar*) mellan kända mätpunkter.
F öru tsättningarna äro exceptionell a, nämligen till gång till bergstiDppar ovan molnen, som man känner igen och kan lokali se ra, och
elen fantastiska noggrannheten i lägesbestämning en av c:a 11 meters
mecleHcJ **) på 20 mils avstånd. Trots clPn be-räknade noggrannhetc·n
anses metoden enelast vara tillämplig mot mål med stor utsträckning
(och un cledörstått, tillika fasta).
Inte ens praktiska försök tol'dc vara nödvändiga fö r att bringa
fly garen till. övertygelse om ohål.lbarhet.en av dc framförda påståen-

-----------

*) l\I.0n e,i elen »inpejling >>, som översättaren skisserar.

?

**) Beräknat efte-r sexta ntens avläsningsskärpa pä prnvniugsbonl,

1 bågsekunclcn·, vilken ej bör :förväxlas med obse rvatör ens mätning.s1?l'lnåga mot mättön~rnål med högst varierande konturskärpa. l prak:lken blir mcddmätielPt. .s>ikert mycket stöne än Lk' 10 bågsekunder
a 1 bågminut eller mer, vanne d Rougc-• ron i. själva vPrkct räknar,
ltl~en anser vara tillräckligt. Rougerons teori saknar anaLys av avs~ttnin gsskärpan i kartor av olika, vanligen små skalo-r och därav
fo ranleda s·a nnolika bPsticldel. Vid pejling måste· man räkna med
lll.Ycket större obsen·ationsfel än några :l'å hågmimlter.
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dena om m etodens precision. Den terrorisera nde fällning, som iig. 2
återger (fä llning över en stad), erfordrar i varje fall ej någo n störro4
1n·ecision och k u nde väl lika gii m a ha utförts unclm- klar sikt llå
höjder ovan luftvämsa rtilleriets veTksamma porte.
Orienterin gen nattetid med tillhjälp av i luften uppskjutn a ljus.
vunkter måstE' betraktas som långt drivna teoretiska fantasi er.
2. »Heglerad bombfällni ng».
>>Medelst ' r egle r ad bombfälln ing' kan man erhålla en }Wer'ision.
som är fullt jämförbar med artilleri ets p å meclelskjut avstånd»! Kring:
susande ovan molnen, utan att se målet, endast med lednin g av tids.
fördröjda observation er per radio f r ån ett på långt avstånd (13 ,000 a
20,000 m.) fr ån målet och under molnen sig upp ehållande observations.
plan samt mätning mot ett rökmoln, som i likhet med flygplanen
förflyttar sig med v inelens hastighet i lufthavet, skulle bombplanen
ändock nå en precision i fällningen, som är fullt jämförLar m ed artilleriets eld pi\. medelavstå nd, grundad på direkta nedsl agsobservatione r!
Aven för den m est elementärt skolade artillerist är uttalandet
:rantastiskt felaktigt, och man kan påstå naivt, .om nutidens ar t illeri
avses. Rougeron har i si n slutlednin g på denna sin teoretiska utläggning begränsat sig till att s äga, att metoden medgiver :fällande\
nv bomber mot mål med stora dimensione r (salecles icke fintyg och
framför allt icke rörliga fa rtyg) . Ovenättare n h ar felaktigt tillagt.
och framhållit, att metoden gäller med stor precision mot alla slags
mål, varm ed han väl även förstått örlogsfarty g till sj öss.
H ur fantastiskt är icke bland annat antagandet , att flygp \nnen.
enelast med ledn ing av ett utsläppt rökmoln, skol a kunna ori C'ntera
sig till en i r y;n clen fix punkt! Rökmolnet driver sin kos med vinden,
vars styrka och riktning visserligen , förutsättas vara k ända, me_n
händelsern a u tspelas mycket snabbt . l<' lygplanet, med en i vane
fall r elativt hög :fart, sk all, c~1ligt exemplet var 40:e' sek., cft<·r en
hel runclsvängn ing. va runder det utsatts för vinelens inverkan, åter·
taga sitt i förhålland e till marken fixa fällningsl äge, eventuellt
r ättat med ledning av n edslagskorr ektione~'na från __ neclslagsob sr rv~;
törrn. 10 sC'k. av de 40 har personal en på s1g att mata avstånckt tt
rökmolnet, pejla clet, lägga ut läget på >>Inanövcrk orteb> sam: b~:
stämma kursen till Hillningsl äget. Hur länge står r ökmolnet nagOl
luncla koncentrer at för att möjliggöra mätning? Förryck er ej ut·
läggningen av nytt rökmoln inskjutning en? Vad inverkan utövar
vid mätnir.gt>n clet r0lati.vt stora , clöclfelet» i tid? Hur noggnnnt kall
flygobscrv atören, 15,000-20,0 00 m. från målet, en mulen dag b ('(löJJill
n eclsla o-skorrekiio ncrnas storlek'? O. s. v.
O~annolikheten att kunna praktiskt realisera denna 1core:
1iska fiillningsmc tocl bcly.ses bl. a. av Ro.u gerons uttal ande (sotn 31
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]3oJitbf iygeis >> födatta re fö rbig åtlsJ i det sammanha n g, eLit han be-

»_. • flygplan ens svåriohet att manövrera in på rätt fällningspu nkt.

~~n säger: »ALt· n att _t t· o _att denna punkt skall b~finna sig_ p~ flyg-

janets vag och Hl.t fallnmgen kommer att låta s1g gora v1d onskad
pdpunkt, synl's oss som en överdriven optimislll, när m anövern försö~es med 100 111./sek. - - I betraktand e av antalet missade :fällningar
rnecl mycket lägn' hastigheter , så snart som bomhfällar en lämnat
sitt skjutfält, J,dv iv la vi, att r cs ultaet är lätt att n ib. Nämnda
uttalande av l:tougeron av· <'r fö rsök vid klart v[lcler, sålunda med
möjligh et till orir·nt<'r ing med ti llhjälp av Jasta punkter på marken.
Rou ge ron har lH'iräff'a nclc denna metod utalat det i och -för sig
djärva påståcndPt , att noggrannh eten, som erhålles med denna -tällningsmctocl, vi da överstiger dC'n, som erh ålles uneler »förhålland en beträffan de fBrt och höjd, som [ra.mtvin gas av fä llning i klart väder>',
därm ed aYscendc dc h0jcler och :fartct· jämte motmanövr cr, som framtvingas av motvc.rkan genom luftvärnsar tilleriet.
»Bombf lygets» födatt a re har däremot, möj ligen på g rund av översättningsfcl , katc'goris·kt konstatera t, att fällningarn a unele r berörda
förhål landen , giva avsevärt bättre resultat än dc, som nu kunna åstadkommas vid hori soni,alfälln ing, el. v. s. då fällningen u tföres och fällningselcmen t <'n hC'stämmas på grund av dire kt a observation er mot
målet».
I samhand nwd här berörda fä llninga r i skydel av moln förtjänar det att p åpekas, hur bero ende m etoderna äro av förekornste n av
lagom molnhöjd och moln tjocklek.

3. Bombfälln ing under stigning.
Metoden g rund ar s ig på att flygplanen genom en dykningsm anöver åtföljd av en upprätning smanöver till t. ex. 20 grader över
horisontal läget bibringa bo·mberna en viss extra utgångshas tighet och
elevationsv inkel. Metoden erlöinn es medföra stöt-re s pridning än de
föregående m e tod e rna, vadö~· enelast sto ra (fasta) målytor kunna beskjutas, JlWl1 fördelen sk:u\Lc vara, att fällningen kunde ske på relativt låg höjd oeh ulom luftv>lmsar tillt't"iets port<'•. Man -[rågar sig,
Yal"för icke i stlillct fä llningen sker utom porte p å hög höjd över
målet med clireki, riktn ing- mot detsamma och dänned bättrP träffs.annoli kh et; allrah<•ls1. som fasta s kydelsförem ål väl i allmänhet ha
framskjutn a förs\·ars battC'rif'r, vi lka i n1whära t>tt hinder för tä lJning
På låg höj ll.
Raketbomb en har ibland låtit hörn tala s om sig-, då det g-ällt
att harnhalla <'Il mö j\ ig·h<·l. att upp nå stöt-rP anslagshas iglwt föt· pan ~a t·gen<>mtr[in glling. I samma uLs1räcknin g hava ej nack del arna,
1
' anu annat dt•n stö n<'' spridningc" n, framhållits .
Rakdbon: \, t>r haY~l
Under ct.t J lerlal år Ya ri t fön• Jn ål för försök, lll l'll L'rohlctllct har
Tids krift i Sjöväsende t.
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-17 8på grun d av dc med bolllh c• n Jöre.
ännu ej nått en prak tisk lösni ng
nade oläg enhe terna .
påstå dda allva rliga . h ot 1110t
Den flyga nde bomben med dess
ett hugs kott, vars prak tJsk a otro.
även väl pans arsky ddad e farty g är
ras.
lighe t knap past bord e behö va berö
n av färda s med att >HI<·n Il v.
fråga
ions
trukt
kons
ga
D en vik.ti
lika onke l, sont den vanl iga bon\.
ganc le bomb ens» kons trukt ion är
cloek med tillh jälp ay roder
skall
en»
bens ! »Den flyga nde bomb
en e ller vatte nyta n ändr a :l: nl lrikt.
och bärv inga r i närh e·t cn av mark
i en relat ivt :tlaek bana , vi ll\e t ~j
ning och bring as att sväv a fram
kom plice rade sty rano rdni ng ar.
mera
utan
ens teore tiskt l;:an lösas
Je rodr en att verk a p; t viss
En av do tänk ta möjl ighe terna att
edom om fälln ingsh öjde n , t. ex.
höjd , t. ex. 250 m., är att med känn
nings inrä ttnin g alt verk a. Det
5,000 m., bring a n ågon sorts utlös
t i fören ing med s tora ro clt• r för
kom mer då att fordr as en viss kraf
ing. Näpp elige n sker det t n. 01 11
att åstad kom ma bom b ens kurs ändr
in verk an på fart och precision.
det tänk es geno mför bart utan fatal
sig, att bomb en styr ut a n att
a
I teori n kan man visse rlige n tänk
så att t. ex. horis onta lrodrt· n er·
Yare sig kant ra eller ens krän ga
men i vrak tiken förbl ir tn nken
hålla verk an även i verti kalle d,
dock en utop i.
att bryt a up]J bomb Pn ti ll ~n
Den andr a nänm cla möjl ighe ten
ns ord) »fö rse bomb <'n med
boke
(med
flack are bana skull e vara att
tjock lek, anor dnad så, :lit när
en meta lltrå d av någr a tiond els mm.
fria ände vid kont akt nw<l val·
bomb en närm ar sig vatte nyta n, dess
att bom bban an bl i r p : rallell
så,
g
llnin
teny tan ändr ar rodre ts instä
att uttal ande t kan ) ' ara nl h·a rligt
med vatte nyta n». :Man betv ivlar
rutsä ttnin gen av l gnt v>i tll' l' och
men at även unele r den angi vna fö
elen låga Jarte n av läg "fällnings·
s
inga
bomb er »mod låg farb . (Bet
ej mot luftv ärnsf örsY arad l' !llål.l
höjd , så lämp ar sig meto den :L ö.
a nwta lltrå dcn med sin si .. rn an·
För det först a kom mer den t unn
ivt bomb en att bål l as u ist r~ckt
relat
grep psyt a för luftm otstå ndet
såled es ej nå vatt0 nyt :1n före
bako m bom ben i dess bana och kan
tråel en geno m särsk ild belas tning
bom ben; för det andr a torde , om
a sena re C' j hinn a upp d i! <lo, in·
denn
når vatte nyta n före bomb en,
det tredj e kan bom ben und('l' ing~
nan elen nått vatte nyta n, och för
efter :[artf örlus ten efter nppriil·
förh ållan den, och i varje• fall icke
ns para llellt m ed vatte JJ)·tan.
elista
a
ning en, forts ätta ens en ring
s utläg gnin gar äro ~·r a ll1~å::
Hur enba rt teore tiska Roug eron
eten mot en krys sare vid Jällnln,l
av uppg iften om att träff sann olikh
• 1-fi
er störr e än vid fälln i n,..,- ntc•
gång
15
15
med flyga nde bomb er blir
till dc t <'ord '''
yn
häns
tagit
st
enda
man
har
vanl iga bomb er. Här

-

179 -

träff sann olikh ot erna. Inoe n ' :·
miilytoJn a oc!l Pj ~ill c~e verk liga
.lun·· "'
svåri o-hct erl att b es t amm
a fåll
syn har t. ex _. tagJtf s lltrll elen stö rre
"' · ' ens
i"·
·
t
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p t ·· .c .. atr
o l
av raket sats) skul. lc denn a "'torlJCclbr
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lurt viir nsar ti l1 ,. 1·iet
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.
.
>> störtb ombt ä lJning
ga motm anÖH I'r Utl" ör~R
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»BOMBFLt"GET»

RO LIGERON
Sid.

63-66

33-34

R (o. Il) uppehålla s ig detalj er at v id den dubiösa skj ut niPtod
som grundar sig på ljudmätning mot mål bakom moln för att Jram:
hå Ll a elen ring a träffsannolikheten i detta fall. Antaglige n med
tanke på at t f r amhå ll a born bfällningsmetodens i skydd av moln
effektivitet även ur denna synp unkt.
73

Försprånget, som d pu moderna förnye lsen a v luft vä r ns m ater.ie Len innPb;i i·, »är
t illräckligt att göra a ll a i
tjänst va r an de fl ygplan urmodiga och cl essutorn många
befintliga Pller t. o. m. uHder ut a rh PI:ni ng varande ty-

36

»Ma n k an dock utgå

»MPd ri sk att snabbt bliva
fö r åLdr at tyder ett st udium
av bombflygets mo tståndskraft mJot luftviirnsnrl~!Je
riet på valPt aY navigel'ing
J'å 1~ ,0 00 111. höjd med 400
klll. /t in i.»

37

»Del sy nes därJp,r m ithän·
cligt a t t m ed tanke pit den
snabba uvecklingcn inom
:f:lygtekni ken samt me d hän·
syn till :flygplanens kort~
li vslängd vid studiet av luft·
y;i rnsar t ille riets möj Ji gheter
r äkn a JI!Cdl
mot horn bflv2:et
v~
bombplan med en Jn'1Xlll1a
Jlyghast ighct av 45U Jon-l
tim. och en top1Jh öj d av
•

1~,000

]]!. ))

--------------------------~-------------------~
11.8

I r edogöre-lsen fö·r bombflygets anfa IJ smöjligli etcr mot
örl ogsiartyg : ,)Jan l;- an ute-

47

R (o. B) göra sig sk yldiga t ill det f elak tiga antagandet, att
)v-elden öppnas först i samma ögonblic k, som flyga r en passerar gränsen för verkningsområdet Uneler denna fö,r utsättning, säger R,
har fly garen tid att närap å nå s itt fällningsläge, innan 1 :a proj ektilen når honom. D etta ä r en felaktig premiss, ty eld avgives p å
ett så mycket stö rre e ldöppningsavståncl, som erfordr as för att projektil och f lygare skol a mötas vid verkningsområdets gTäns.

i fr~n,

a tt denna moderna luH voi msmateri el har avsevärrl verkan mot stö rr e cleiL·n av de
flygpla n, som L n. ii ro insat t a i tjänst ».

pen>.

73

med hänsyn till att denna
fällningsfo1•m är den som
huv udsakligen fö r ekommer!

sl uta bombfä llnin g i horisontal f ly kt under alla de
fö rh å ll anden, då prec.J SlOll
fo rdr as vid fälln i ngen. Dennas vanliga utförin gssätt iir
f_ ö. ofö renli gt med en unelvikande manöver om än a~cl
rig så li tet accentuerad».

G •·au skning av några a v >>Bomflygets, anteg f1:åu
Ro ugerons fram stiillning.*)

Sicl.
D el I.
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bombt >Hlning
»1Iorison ta l
kan icke if r ågakoun ll n»Väl lakoni skt I riin k" n1111 et

*) Vertikalt streck i högra kolumnen anger, att elen ei ternde
texten är Jortlöpande.

121 R framh å ller u tsik tslös heten
att bekä mpa fpl m ed ouJOclernt a rtilleri (l åg utg.hastigh et).
(Obs.! H ä r vid m å beak tas •
att R o. B ber äknat skjutticlen fe l ak:tigt enL fö r egående anm ärkning. F el i detta
hänseende återkomm a s. 124
(R) och 49 (B) o. s. 132 (R).)

48

»D c n1.oclorna bombplanen
med sina höga flyghastiglw ter hava berövat luft värnet
denna m öjlighet (att kunna
effektivt bekäm pa bombLuftvämsartillerict
fp l).
hinner kn appt öppna eld,
förrän bomb pl anen nått anfal ]släge•». B gene raliserar
sitt uttalande att gälla jämY>iL m,oclemt lv-art.

R:s utredning av bombflygets anfalJsmö•jligheter beröres av B
d?taljerat, enelast då det gäller att framhålla någon svårighetsgrad
Rougerons å
V!d bekämpningen av (i detta fall) störtbombplanet.
andra siclan mycket belysande framställning av automatvapnens effektivitet ber öres icke av B.
149 »Den farliga fasen omfattar
de 10 sekunderna -före :fällningen».

57

»Stuclict av de andra vapllen kan vara flygar en till
hj älp genom a t t fästa hans

77

»Det ä r dc närmaste 10 sele.
efter bom ])fällningen, som
äro riskabla för flygp l anet».

~0 ~~--------------~--------------~-----

»Det är onödigt att bombflyget med dessa crfarcnheter för ögonen gör samma

-
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-

uppmärksamhet p[t denna
allmänna oförm:'\.ga att samtidigt fatta två olika aspd-cte r hos rtt och samma spö rsmåL>

·feh. Scdan har ]3 t illHg j.
>> \ :apn cn :11åsy· avpas,~;Jo, 1 11 ,~
hansyn till eten tckm sl,a 1<+
vecklingen i a ll :n änhl•1.
Il
tekn iska u tl·eckl ingcu )Jtt t·tt
omr(:clc lår icke l"'nda st <11).
värH1ns för att höja ert",·ln,. 11
av ett redan iö råldrat Rlr i1J,_
mc·1lel >> .

Il,·:·

------------------------~-----------------------------

271 >>Genom verl-can av <'ll eLic t·

82

två bomber, som ni'tr innanför
skycldslJältet,
komme
mången kryssare, under gir
med hög fart, att. kantra
inom några sekunden.
Obs. att R avser en 10,000
tons kryssare men B låter
pttskina att det gäller s i agsk<'-pp!

272-273

>>- -- -- om en ell r•r irå
bom b f' l' Ullder g}\JJ g i r>i !"ta
fartygl't llt"anl"ör dr· t 1, 1,_
pansrade området oclt 8\tt l>ål
på bordläggnin gen, fii rsä tte8
fartyget i girning sa lllticl igt
so"n det :lår ,;]ag.s itla . Drt
kan d å kDntra eHcr llt_Yekrt
kort tid.>>

82

Pf1slåcncld att iiv<'n )lansnrskepp lätt slinkas medelst läti n lt omber bli r löjligt nwcl t8.nkr'· vå antalet vattentäta rum och de kn ntiwter vatten dt stort Jartyg kan upptaga, försåvitt 0j ett iPOJ'l'tisf. t
.stort an i a l Lom ht r ät-far avses.
Del II.
6-7

>:· Detta skycl dssysiem användes pi't alla tyska slagskepp och sJ ag kryssare, byggdn l907- Hl14. Det visade
sig märkligt effektivt uneler
kriget. "E tt clussi11 p:'t tletta
sätt skydelade si agfartyg
träHacles av minor eller torpeder, otta flera gånger. AlJa kumle ätervända i bamn.
Andra skyclclssystC'm hava
konstr uerats, t. <'X. det amerikan ska med flera skyddsskott, det engelska systPmet
cltir man kompletterar ver-
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>>Detta syst-c m visade sig
mycket
effektivt
u nder
världskriget.
Alla fart yg,
som voro försedela m ed elen·
na skvclclsanor clning, ku nde,
trots .min- eller to rpecl täf·
far, återvända i ham n.

185

kan a v skottind elningen genom den uppmjukande verkan av ett rö1 syslcm. Dessa
system. äro vid lika motstånd t yngn•, än det tyska
system et , va rs sista u tförningsto rmer motsiodo verkan av t orpeder med 250
kg. Jaclcln ing u tan stöne vikt
än 500 kg. vor kvm. skyeldad
yta. M inclre än 1,200 ton
voro tillräckliga för dessa
sistnämnd a fartygs unclervattcnsskyc1Ll.
J'lfccl dc senasto slag3kr'ppcn s ökade breeld (Nelson
och Duukel'que över 30 m.),
m ed rninskningf'n av maskinutr~·mmet, som meclgcl·
anvfi.nl\ n in!-!·
av
bredare
skycldscellPr, med clPn Jörstärkning av långskeppsskott en, s om är möjlig, :fö rst:'tr
man i vilken grad nwtstånclsL·afL<'n hos ett sådant
skyrlcl k~'ll iii·:;1s.
Av dc talrika medel, som
erbju da sig för torpeden att
kringgå svårigheten, l å t a
sig två med lätthet tillämpa
på fjygtorpeclcrna. Dc äro
ökning 1av antalet träHar
och total eller delvis genomslagning av skydclsinclelningen. Det gäller att finna
medel att sänka fartyget
med lätta torpeder trots dess
undervattenssky eld.
Om clct endast är -fråga
om att framkalla fartminsknin g genom skador på un-

l

Torpedernas verkan mot
moderna konstruktioner kan
ökas genom att mångdubbla
antalf't träHar eller g enom
att slå igenom clc inre skotten Jwlt olle-r delvis. HärigC'nom l>lir det möjligt att
sänka :fartyg med hjälp av
Jött a torpedor i rots dess
u n d Pr v a ttcnsskycld.

-
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dervatt enskrop pen erbjude r
problem et inga svårigh eter;
det har behand lats i sam band m ed fiygbon 1ben. Men
bä t tre ti.n bom be r, som explode ra i niirhcte n av bordläggnin gen, skola lätta torp eder, som explode ra vid beröring med bo rdläggn ingen,
diir åstadko mma h ål, av vilka vart och ett minska r fart en med :fl era knop.
En nymodi g disposit ion av
Yatte~lli njep ansaret förstora r
f a r an a v lätta to r pedcr Det
är lut ningen utåt av pansan:L Hood är det första lin jefartyg , p å vilket man tilllämpat denna konstru l;tion.
Den har upprepa ts på alla
efter kriget byggcia s lagf art yg. Den uwdför fördel en
a v att minska proj ektilernas anslags vinkel mot pansaret och därigen om de r as gcnomsla gningsf örmåga . :Men
sättet för utföran det är förclä r v ligt m ed h ä ns.v n till
motstån dskraft en mo t l ätt a
torpede r.
Ow man hade inskrän kt sig·
8
ti Il att modifie ra bordläg gn ingen fornt i n ä rh et en a\'
vatt enlinje n genom att rmknyta underva ttensk roppen
till detta lutande pansar vid
n ågon del av vatt enlinj en,
hade man kunnat begagn a
sig av fördel en av lu tande
p an sa r utan svåra olägenh eter. U ndcr va tte nssk y clclet
skulle hava blivit n å go t
minch·e brett; underva ttens-

-
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]croppc"ns form skulle givit
något s törre motstån d. Man
har velat nä längre och man
bar kommit t ill de två lösningar na typ Nelson och
typ Deutsch land, s om båda
äro väl synliga på fotogra fier. I båda fall en är vattenlinj epansa mt täckt av
underva ttenskro ppPns bordläggnin g, som utgöres av
lätt plåt. På Deutsch land
anslute r sig denna l ätta plåt
till vattenl injepan saret på
ringa höljd över vattenl inPå Nelson f örlänges
jen.
elen uppå t och bildar borelläggnin gen i öve rvatten skroppen ; vattenli njepans aret, om cle·t ens längre kan
så kallas, be·f innc r sig helt
och hållet inombo rds.
Denna inre clispos i tio n a v
unclervattenl inj epansar et
lättar helt sii k ert konst ru ktionen a v unclcr va ttenskro ppcn. Men en torped med 5
kg. spriing laddnin g, som g ående i vatteny tan trä ffar
denna l ä tta p lä t, kon11ner
att däri. öppna ett h ä l på
Den
fle·r a kvadrat m eter.
klassisk a torpede n om 10 kg.
heh över knappa s t fruktas :
dess porte och fart äro l åg a:
fäll el i glicUly k t på kor t aYståncl är dess djupban a mycket opålitli g. Men en apparat av samma vikt med svagt
Positiv Ilytkra ft utan 11 å gra
anordn ingar f ör framdr i vning, sido- o] ler dju pstyrning, h ar en bana på vat-

99

Pansars ky ddets placeri ng ä
modern a :fartyg underlä ttar
de lätta bomber nas eller torpederna s ve rkan mo t den
En
yttre bordläg gningen .
torped m ed en sprängl addning av 5 kg. är fullt tillräcldig för att slå ett häl på
f lera kvaclra tmotcr. Denidassiska torpedk ons truktio nen är
mindre lämplig i detta fall.
Den lätta torpede n m ed en
viss fl ytförmå ga m en utan
Jramdr i v n ingsma skin cri och
utan r eglerb a ra roder har
en torpedb ana på ett par
hundra m eter, om elen fälles
frän ett fl ygplan med hög
flyghas tighet Varj e fl ygplan kan fälla ett stort antal lätt a torpede r.

-
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Fällningr•n av des3a torp
der b ör Pxcmvclvis sk<·
:1 ,000 m. höjd och p n 3,oo~
m. ::vstånrl.»

tcn:--·tfln, som ä r Jar lig u n Ll<•r fle ra h undra rnctr• r. Den
kan Jiillas efter omdöme,
d ussinvis från ett f lygplan
vå 1.,000 Jll . höjd och 3,000
m. avstånd. En trän av en
sådan appa rat mot ett slagske]Jp merl 00 knops fart

ht

en mas kiJu>*)
»Ar ROO kg. torp<•tkn oförL å t i o te eld vara
mögen~
något hinclPr; med 80 kg.
tor]Wcl<·n hl i r -[ly g<·l åter
JIJ.YekPl mäktig t» . Obs.! att
användninge n av denna »torped» grunda r sig på <'n a v

99

ll:s teordiska SJ"'kulationC' r!
är det tvivel27-2R »- - aktigt om fa rtygds passiva
sk yeld på Sfl lllll1fl gi'tng är
oHI'ldivt mot sina lika r och
lliOt JJ.\·gC't ».

»Y a<l så lunda SOO k g. fal'.
t\·gs1orpedc r ickt• ku 11n a !t.
st adkomma iir möjlig1 lii r ett
tillriickligt antal 80 k ~·. tor.
ped<'r •> . B t illägger ·'''dan:
aniall s mc1o d ger
»Dt•Jllla
boJniJflyg<·t ytterlig-n r<· en
mö j l i g het att s ä nk a s tora
pa11sarsk:nldnc lC' f8rt,,· ;:.

103

»lkt är felaktigt att t r o. att
fa rt.vgC'n s passi n1 sk.' <l dsaniir· o oforllningar .lcktiva så.vii l mut br l\' gens
an rallcinwclel som mo t n,vg-

J>lan<•ns».
42

80

»De so 11t icke vilja [To på
'.indird;:t' bon~b.fällning, tordt> 11og llllclt•r Jlen för::< tn -rrc~
kans lufi:krigfo r ing l till
fäll e at1. göra samm ; prfar<·nildt·r, .so n1 111an ,!') ordt'

,, !Tur Jångsa111 iitt törslåelse n i militiiryrkd m å Yara
för lwt~·del s<·n av skydd,
koJ Ulltfl å1 la dagars opera1 ionPr att riicka fö r att in ·
]1riinia hos d1 hombfl;.'gplan <l<' JJÖrhiimliga begreppen a ngi\('nti<· lwgriinsni n gen
i rlt>ss Jörl!låga ».

10R

»B ombplanet LlisponPrar sålunch! övt·r l'ällningsmöj lig]!C'ter vid iiillning i sky dd
av moln, vi lk as noggrannlwt
v ida övt• r.stiger clf' SOi ll erhållas nwd ck mest rullkom-

121.- 1:2:2

vid kavallerid Yid 'i• rlcls·
krigC'ts början. :E'örl u terna
tortic tala för ~g ~jil lv a~

»DP res ultat, o;olll er·
hålla.,; vid bombLiilning fråll
liig0 ovan moln e n, hi ira så·
hmda giva avso\'lirt h'ii;Lr<l
resultat än de, som lltl k ~1 o·
na å"ta dkoJltlltas vi d ]lorl·

*) I (lelJna ficlsk ,·ift hft. H /36, sid. 641.-645 bC'skrives rJ, n se·
naste utYt•rkl.ingL'll av bepansringss ystemcn. Re d.

sontalJiillnin g, d . v. s.

a nviimh1 u n11 a clr s i], tC'n,
de r f ö rhål landen brträl:fancle :fart och höjd, som f r amtvi ng as av att Hi.ll n ingcn
utfö·r es i k l a r t väclcr» .

då
frilln;ngt·n utl:örcs och Lillh('stäm1aas
ni u:::s<·i<' Jnt·nlfon
pi\ §2Tu nd a1· tlir t·ida obscrYa ti mw r mo t mä ld ».

och s !ii [JJ•c r t' n
f örs ta bomb. Obsorva1io1w n
av n Pds lagsp un!dt•n g i v,~r
honom lilgt>t i fiilln i ngsögon ·
blieket En a n 1lr a IJ o m h --».

l 1.2:2

bo lll h lii ll n ing'
gi ve r efte r lw h ag
a n t ingl'n e n <' nkeJ metod
för att i skythl av Pit molntäck t>, på dagen e,JJ er på
n at h ·n, hm nlniL'clP r a ett mål
v i l k!'t so m Jw lst me d sto ra
dimensiorwr Ull de r d en onda
förutsä t l nin gC'n , att man d.isponc· J· a r Pn obse rvatö r på
lan d, sjön el ler i l u J' l r n, SOlll
ka n upp ehå lla s i g på avstånd
varierande m e llan 20 och 80
km. från fä JJningsp u nld:r-n;
eller en m eto d att un der
samma tö rh å ll an d en bombarelera ett må l. m ed s m å dim e-n s io ner - - -».

123

80 , - -

Jartsamma
framkallar
minskn in g som Jörl ustcn av

10

189

»En fö1 ·s ta bomb f>i lles. Genom d<'lta nedslag bostäm-position
fö r bandets
IIJ C·s
exakt. En andra bom b -

-» .

------------------------------~~------------------------------

82 »'R eg le r a n tll'

84 »Precisio,u·n v id l1orisontal-1 :124
bomb-fäLl n ing .h ar sjunkit i
en g r ad, som iJPgTänsar d<•ss
till ä mpni ng 1il l JJJ ~I
sto r u tst r iickning'>.

111d

111. »P å ta l o m svå ri g lr d<·n ai:t
l11 Pcl f lygpl a n Pns h öga hastigb et or Jn a JlÖv r Pr a iJ J på
rä tt f äll ni ngspunkt sägl' r }{:
»fl'[t•n att iro alt <knna
Punkt s kall bdi nna s ig !' å

»Ovanståonclt •· synpunkter g]va således vid ha n den att
»r egle r and e Jällni ng» >ir en
enkel Jällnings uwtocl, s om
mf'dgivf'J ' fö r ho mbtörh::mcl
att i skydd av mol n en, såväl unclc·r dage r som Datte-

ticl, med stol' prec ision och
under betryggall(!!' säkt•rhet
b ila bo nllw1· mot allit slags
m:'\ 1, varv i d rn d a vill koret
är . att <' Il o bsP r vatör il marlwn, å fartyg l'Jlt•r i flygplan frå n Jä m ]J li g pLats kan
o bsP>r ve r a noclslage tl :
att eld iir <'U H ll n in gs ·
m e to cl , som viii l ä 111pa r sig
Yid :fiil ln i ng mo ~ IIIJ Cket
s må m ål - - -».
iJa,·;l
»Dessa fö rh :'il la n rlt·ll
gjo r t, att lt o ri so n talrä llning <'n praktiskt tagr·t iir b egT >insad t i Il rclati Yt st or~
lllch .
lll vtlt agv r rj clf-'tt.a för
l~
lums
prohh> ms l äl ln ing<'n
lH't _,· d<· lsd ttll [\
bo k 111\'Ckl·l
.'\l a n ·föreutta lamlL' hV K
sl.iil l•· 1311!. sv:l righd< ·n för
i n1fl .!r a
aH
ll o !ll hl'>il lan·n

-

flygplane•t s väg och att fällningen kommer att låta sig
göra vid önskad tidpunkt,
syne3 oss som en överdriven
optimism,
när
manövern
fö rsökes med 100 m./sek. - - . I lJetraktancle av antalet missade fällningar, med
mycket lägre hastigheter, så
snart som bombfällaren lämnat sitt skjutfält, betvivla
vi, att res ultatet är lätt att
nå. Det är ännu m era tvivelaktigt, huruvida denna
virtuositet skulle ktmna bibehållas mitt ibland kreva der, u b n den krigsmäss i g a
fällningen skulle sannolikt
icke medgiYa varken regel·
mässi g beten eller det kl assinde·lacle res ultatet från Hiv]ingan>.
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>> På mycket låg höjd giver l 133
störtbombfällningen s äkerligen en precision, som är
överlägsen horisontalboml>
fällningens på elen höjd l nitv ärnsartilleriet tvingar bomhhillaren att hålla sig. Men
övcrhigsenheten i precision
vid störtbomlJJällning brstår
myck et högre".

----

-- 191 -
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sitt rätta fällningsl
. äge ov. an
molnen, utan onente rin.g8.
möjligheter mot fas ta PUnk.
ter på ma r k en, en elast ett
drivande och ett sig upp[(i.
san dc rökmoln.

Ej sa.gt

av

R.

Obs.! E;i sagt av R.
Jmfr nedan under sid. 320.

>> Träffsäke rh et en vid fäll·
ning å m,yck et låg h öj d är
vid· s törtbombfällning myc·
ket stor. Den är d o~k jäTnlöd m ed träVsannolik·
h eten under: harison t alfäll·
ning - förhållande vis avse·
värt större å störr e hö jd».

>> Man skulle kunna verifie,137 >>Vä rdet av detta :för hållaD
dE-framg·år särskilt vi d bomb·
ra, att metoden sträcker sig
HU lning mot fartyg·>>.
till bombf ällning mot rör ligt mål>,.
----~~--------------------~---------------------------178 )) Förgäves söker ma n {råD
254 >> Förgävos lwmm er man att
marint håll f ramh ålla att
invända att ett n;vtt vapen
ett nytt stridsmedol ieke er·
ej fullständigt ersätter ett
Sfittcr ett äldre - - ·--"·
äldre, förrän det är i srtåncl
att bättre fyl l a dess uppgii't>>.

130

, Förgäves skulle (i fråga om 1 179
J1lö jli gheten numera att er nå herr aväldet på h avet)
den starkaste marin taga
det f r ämsta flyget i världen
t ill h j älp och därigenom an ·
se si g kunna n å herraväldet
luften och på havet».

1 182

>>Fl yge t har emellertid tack
va re ~lygtekniken s utveckling blivit den s törsta fridstöraren. Det hjälper härvid inte att marin en söker
allie·r a sig med f ly get>>.

>> Bomplanen löp a icke några
större risken>.

196 >> U tv e c kl ingstendensen

är
tydlig.
Flyget t"ngageras
mer och mer i rlet dir ekta
kustförs va r et
g0nom
att
övertaga eller komplettera
dc manna stridskrafternas
upgiften> .

319 >>Anda t ill 1934 bedrevas de
en gelska luf t försvarsövningarna utan att flottan deltog
i det direkta fö:r svaret».

196 >> Anda till år 1934 hava de

l20 >>Vi hava icke ännu särskild a
flygstridskr after avse dda för
kust e rnas fö rsvar; men utan
tvivel :t:örutsm flottan användning av såda na. Dessutom clis po•n era.r flottan här för· en hel samling öve r vattensfartyg och kan i sista
hand J'alla tillbaka på slagfl ottan.

Fö'rbigås av Bjuggren, vars
fortsatta i"ramställr.ing häri·
genom icke ri ktigt återger
Rougerons tankegång.

*
100 sj ömil till sjöss avvakta patruller av flygstridskrafter samt ubåtar fienden. Så snart han im·apporteras, bör;ia försvar ets dispositioner träda i verksamhet. En ridå av ubåtar skjutes framför honom; torped-

engelska s jöstridskrafterna
icke engagerats i det elirekta luttförsvareb.

" Principer n a för ve r ksamh et<m vid ett kustförsvar
torde i h uvudsak bliva följande:
150~200 km . från kusten
stöter fie n den p:'i. en iörsta
bevakningslinj e
bestående
av flyg och ubåta r.
Så
snart fienden inrapporterats.
saml as bombflyg, ubåtar och
lätta s jöstridskrafer till den
hotade p l a t sen J ör att medelst bomber, torpeder och

-

-

192

och bombflygplan gå upv;
lätta öve rvattensfartyg söka
k ontakt; 1ninspär rarna komma uwd i spel et.
Så snart fiend(•n n å r kustbcfästn inga rna s räck vidd, tar
det svura art i lleriet honom
uncln c lcl; l uftväm sbattcriern a häda i vt•rksamlwt mot
hans [\ygstriclskraftcr, som
redan besv äras av jaktf lygEörbanc\Pn. Stri\lkastan· och
lysprojckti le· r clPitaga vid
strid umlcr mörker.
Om Ji onclc·n för.sö kcr lands~i t ta tr uppc1·, träder en tredje h inckrkPd j a i vcrl· amheL Flygstricl.okrafte r, rörli ga battPrier och trupper
skynda ti ll dPn h otade punkten och uppträda både mot
elen landstigne fienden oci1
lmus understödjande fartyg.
Om man är övertygad c- m
dt> kotnbine r:i de oper'l iJ tl·
nernas övt>rlägsen lwt öwr
sepa r at uppt r ädande a•: armen, J\otta n Pl ler f J.\-gVa]'nct pä g run d av elen öhaJe
styrka, som liggPr i sam·
vf' rka ll , ä.r det nat url igt att
man tror, att Jie,n dl'•ll icke
avstår trånsamHnastyrketillskott, och att man organiserar :försva ret uneler förutsättning att han h~'S cr sam ma ås i ktc•r. Mot sådana operationPr år eld då bcrättigd
att erkiilma, att försvaret
har alln utsikter til l framDen långa sP ril·n av
g~Hg .
miss l.\·ckanclcJt, som mött <le
hä O't för lwt·l·cld>l Jan rbtig-

minor försv åra den 1Jentli.
ga transportflottans fr a111 _
Om fi enden
trängande.
flotta lyckas närma sig kus~
ten träde r de fasta kustför.
svaret i verksamheL Fie 11•
dc IJC'skjut es med tu ngt och
197 medeltungt artilleri. Luft.
v~irn och jaktförband för.
svåra fienckns flygverksam.
het.
Sökcr :fiPnclen l an d~tiga,
iDsättes bombJJyg, mo torise.
rat a rtilleri och in fanteri.
Flyget och artilleriet insät.
tas såväl mot fartyg en som
mot de lanelstigande tr upperna.

193

niugslöretag, iucl. Darda11eller na ä r ett all va r ligt argurn un t t i Il :fö rsvarets :för l ngt·nting berättigar
del.
t ill tr on, att flygvapnets tillkomst komnwr att tynga
ned vågskålen till föm1ån
t ör elen anfall ande. De Jö rf'Jygstr i clSih rafte rsvar andl'
n as Jnöj li ghet till snabbt
nt otan fal l jä m förd tu ed clrt
rörli ga a r tilleriet och inranteriet oc h dc n s :i k n lwt ch
ha va vid str id över eget te r ri t orium , böra till -fö rsva ra rens Jö rclPl motvciga a n g r ipa rens m öj lig het t ill intl· nsiv men kortva ri g .k onc••nt no.ti on av Jlygstri clsk raftc t·.
:!'!ren ä r det ickc' att gå
för lån gt att på cleita silt t
kalky lera f ie n dens avsikt(•l·
efter cms egen uppJattning?
Särskil t som officiellt i dessa f r ågor uttaJas de mest
General
motsatta åsikter.
Duohet som i detta avsC'encle
fått o fhciellt n kännande,
h ar ald ri g för sitt självständi ga f lygvapen avsett sådana uppgifter. L ämnande å t
flot tan att med sitt artille r i
stödj a cle fö rst lands atta
trupperna , medan försvararens Jlygstriclskrafter och
ubåta r besvära henom med
bombe r och t orpeder, har
bombflyg et fö r Douhet helt
au dra uppgifter att :fylla.
Säkc·rheten att kunna tillbakasl å det kombinerade anfa ll et är alltså ickc nog; för ·
sv ars~ t. g8 rrlP t'na 111: 1~ t0 oek0

Ett l anrlstigningsförotag
kan ickP h e111 lighå\las. För lwn•dclsPrnn äro all deles för
omfattanclc. Overslmppning-
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»Det är då oriktigt att göra troligt, att k usternfls för ·
sv a r är ett teo r etiskt löst
problem, vars losande i praktiken endast är <·n pe nnillg·
:l'råga. Aven om. alla res urser toges i anspråk skulle
varken Frsnkrik e elle-r Llnss
grannar kunna hindra eu
[i ende att iölr u t.förancle a v
luftanfall taga v ägen över
havet. Inför dc n_vomväncla,
som i ub åten och f lygvapne t
se dc nya vapen, so-n1 skol a
förnya de förålch:acle m etoderna för kusternas :Försvar,
höves det fl ygvapnet s sansade anhängar e att påminna
sig beständig heten hos krige-ts lagar.
Om ingen flotta kunnat
l ö.~a probleme t så beror detta på att ingen lösning
finns. Låt oss hava mod att
erkänna att inom tänkbara
kr igsskådep l atser kusten och
en kustzon av ett 50-tal kilomete-r s bredel icke kunna
Jörsvaras mot överraska nde
bombanfa ll f r ån lutten an nat ii n genonl fa sta Jörsva rsa norclning ar, som ofta äro
maktlösa. Denna situation
är icke s peciell för kuc;terna,
utan all a gränser befinna
sig i samma läge. För luft
anfa ll från öster äro Strasbom·g, Colmar och Nancy lika utsatta som Toulon för
anfall från öppna sjön. >>

R har ej uttalut detta och

en sker vidare så lån gsa 1nt
att erforderl iga motl'ötbp:
redelser hinna vicltal-! a.s.,,

så pröva sitt Yä rde mot fl y gstrids kr after, som operera
isolerat. >>

l

Jlj7

>> Eit kustförsv ar, bestående
a v fl ygstriclsJ..:raftcr, ]äi, i a
s jö-:;triclskr aftcr och motori serade lants tridskraf te r av
erJordcrl ig st y rka, är tillräcklig t för att hindra öwrskop p n ingsJ: öret.ag».

l

1!)8

>> I s jökrige t är .förhållan det
omvänt (mo t 1 lantkri gct).
Fl y get kommer m ed aJ l siikerltct att s pela en a vgörande roll. Detta är r eda n fö r med nuvarand e
hå Hand et
fl y grnatm·ieh .

c.i heller något som anty der
en dylik åsikt. J mfr ovan
uneler sid. 320, Jörstrr sty ckci.

-------

~jök riget

intager

rl ;v gd

n u en :törstaplrr m;r oll».

329 >> Det ä r ickE- fr å n havd s om
vi hava atl frukta luftinva sioncn , och nu liks om 1014
är det icke i Occanicn (en
Oceanic*)) som vå rt koloni
ah·äldes öde a v gö res.>>
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>> Det oaktat måste m an räkna med att fie'ltlig a flygföretag många gånger i'örst
kunna upptäckas , n är dc
passera den yttre ku 5t. l,<·vak·
Konsekve nsl'n il.,
ningen.
detta bli r, att ett omr:td(·
av minst 50 km. bre dd niir·
mast kus ten alltid t ord(' bliva m y cket utsatt fö r över·
raskande fient li ga bo.,, han·
fall. >>

------------~~--~----~------------~-------~

l ~00

>> D t> t är emellertid icke övPr
havet frans männen h avn al L
frukta bombanfa ll. D rt iir
ickP helle r på hrr ven, s om
de t rr a nska koloL.ialvi;lrkl.~
öde a vgöres.>>

Till fö-res lående granskn ing vill redaletin nen för egen del
göra följa n de tillägg:
För clt fullständ igt bedön1a nde av alla de felwktigh eter och
överdTifte r, av vi lka översättn ingen eller, om man så vill, bearbetn in gen vimlar, skulle erfordra s mycket ö-kat utrymm e och
dessutom ett tänjande a v den militära sekretess en , som i ck f'
kan komma i fråga.
Att fransmä nnen icke själva fäst något större avsee nde vid
Rougeron s ideer framgår ·b l. a . av det fortsatta byggand el av
tvenne sLagsk epp a 26,000 ton och tvenne a 35 ,000 ton saml
det n ya flottprog rammet, 1som uppgivit s omfatta fem slagskepp a 35 ,000 ton, två hanga·r farlyg a 15,000 ton , tio krys~are a 8,000 ton samt ett fl ertal jagare ooh ubåtar.

---11

'·

*) Franska Oci aniPn hes tå r a v Säll sk aps öa rn a, Ma r qucsasöar n a
f l. öp;rupper i i:ltila Hav e t, blnnd vilka deu förnäm sta ön är Tahiti.

-
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Den engelske sjöminis tcrn, förre flygministern Sir Sa illLte[
Hoare uttalade nylig en, den 5 februari 1937 , inför h an dels.
kammaren i BradJord: »De fantastiska påståendena, aU mca,,
i luften numeru gör s.iönwkt överfl ödirt hrrvet icke öv ert !/fJq!
någon unsvmig statsman i nclgol land i världen ».
Ej h eUer resultatrn från det pågående spanska in biirdes.
krige t giva något bestyrkande 8 t översättarens förmodan den
Den överr-eklamerad e bombfaran har ej hindrat sjökri g ~ope.
rationerna , icke ens i det smala farva ttnet m ellan Span iens
sydkust och Nordafrika. Nationalisternas tPupptran.sporkr hn.
va pågått ulan att låta sig störas av varken flyg-, rak et-. glid .
eller f anta ·i bomber eller d :o »to rpeder».
Stor an ledning hade utan tvivel förelegat för båd P (iversä ttaren och förlaget att för e urbetets offentli ggörand e söka
nära kontakt med den sjömilitära sakkunskapen. ?\långa misstag hade då kunnat rättas.
Förlaget, MiliLärli UeTaturföreningens styrelse, har an ledning aU över boken n:r 178 känna sig icke så litet fiirl~iget.

