
1935.
98:e årgången.

Häfte N:r 4
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Årsberättelse i flygväsende 1934. 
Avgiven av ledamoten Muhl. 

(Forts. från l1. 3, sicl . 1.!)'2.) 

C. Kommersiell luftfart. 

Kommunikationsväsendels yngsta trafikmedel , flygplanet 
och luftskeppet, äro givetvis fören1ål för allmänhetens stora 
intresse. l\fedan övriga trafikmedel tekniskt sett synas närma 
sig en punkt, där utvecklingen tenderar alt avstanna, befinner 
sig lufttrafik väsendet såväl tekniskt som ekonomiskt sett fort
farande under raskt framåtcskridandc. Det är endao;t helt na
turligt, att den stora allmänhetens intresse mer fäster vid den 
tekni1ska än den ekonomiska utvecklingen och vid de perspek
tiv, den förra ställer i utsikt beträffande ökad snabbhet, kom
fort och säkerhet. Tidningspressen sörjer genom sensationella 
meddelanden även för, att detta inLressc hållos vid liv. ~fen 

om också endast en del av dc framkomna projekten, som 
exempelvis trafikflygning i stratassfären eller Rohrbachs stört
~äkra heliokopter skulle kunna förverkLigas, komma de utan 
tvivel att medföra betydande omvälvningar i den nuvarande 
lufttrafiken. 

J äm.sides med den tekniska utvecklingen pågår e1nellertid , 
mer a i det tysta, ett intensivt arbete på alt göra flygtrafiken i 
först a hand självförsörjande. En fullt räntabel lufttrafik häg
rar väl ännu så länge som eU avlägset framtidsmål; ingenstä
des tor de denna trafikgren f. n. kunna reda sig utan avsevärt 
ekonomiskt understöd. Att döma av uppgifter rörande vissa 
europeiska flygbolag synas i genomsnitt 40~50 % av utgifter
na täckas av inkomsterna. Siffran ~ir måhända ganska miss-

Tidskrift i Sjöväsendet. 14 



- 188-

visande, enär de stora utländska statsunderstödda flygtrafik
bolagen sällan kunna ordna trafiken uteslutande efter affärs
mässiga riktlinjer. T illgodoseendet av politiska och militära 
:intressen får nog ofta spela en större roll än det rent ekon0 _ 

miska utbytet ; och i dessa tidt:r , då rustningsbudgeterna u tsät
tas för m ånga granskande blickar, får nog anslaget ti ll det 
civila flygväsendet mångenstädes beslöja rena försvarsutgifter. 

Vårt eget flygtrafikbolag, som ju icke är bundet av n ågra, 
driftekonomi·en ovidkommande, intressen, och som dessutom 
arbetar under även i andra avseenden mycket gynnsamma för
hållanden, uppvisar ett bättre ekonom~skt resultat. Då Brom
ma-fältet år 1936 blir färdigt , och man kan färdas från Stock
holm till Paris eller London på 5 a G t1mmar, kommer säh.er
ligen trafikfrekvensen att avsevärt ökas, varför det m åhäuda 
icke är förmätet att hoppas, att statens hjälp då icke längr"' 
behöver anlitas i samma utsträckning, som nu är fallet. 

Man torde som allmän regel kunna säga, att fjärrtrafi ken 
har betydligt större möjligheter än när trafiken att göra ~in 

konkurrenskraft gällande gentemot de övriga kommunikations
medlen, då driftkostnaderna per kilometer minskas med ökad 
flygsträcka, samtidigt som bättre inkomster givetvis kunna er
nås på de längre sträckorna, där lufttrafikens avgörande fiir 
del , tidsbesparingen, kan göra sig fullt gällande. 

Denna tendens till utjämning av inkomster och utgifter, 
som överallt gör sig märkbar, har ieke sin grund i en t ariff
ökning. Snarare hava nog lufttrafiiktaxorna på många håll 
på grund av ökad konkurrens såväl från de olika flygbolagen 
sinsemellan som från de andra kommunikationsmedlen m :'ts t 
vidkännas en, om ock obetydlig, r educering. Någon ytterli
gare sänkning av biljett- och fraktpriser lär emellertid icke 
vara att vänta. Man får nämligen icke förglömma , att luft
trafikväsendets prestationer ·såväl ifråga om passagerarnas 
komfort och säkerheten, som i fråga om regularitet och hastig
het under de senaste åren avsevärt förbättrats . Att trots de 
härmed förenade merkostnaderna det ekonomiska resultatet 
går i gynnsam riktning, får tillskrivas den samtidigt avseviirt 
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ökade trafikfrekvensen, som medgiver ett ratlionellare utnytt 
jande av den tillgängliga flygmaterielen och den dyrbara mark 
organisationen . I allt större utsträckning har en omläggning 
ägt r um från säsong- till helårstrafik, samtidigt som alla mera 
betydande fjärrtrafiklinjer inrättas för nattrafåk. Dessa ut
nyttjas visserligen ännu så länge huYudsakligU'st av postflyget. 
1 en snar framtid , då mark- och säkerhetstjänsten hunnit ord
nas på ett fullt tillfredsställande sätt, komma helt säkert natt
trafiklinjerna i aHt större utsräckning även att tagas i bruk 
för passagerarbefordran. U. S. A. är i dettJa avs·eende före
gång•slandet m ed ungefär jämn fördelning mellan dag- och 
nattrafik. 

Mest påfallande är ökningen ifråga om passagerarebefm:d
ran. Som exempel må anföras, att det tyska Lufthansa un
der innevarande års 9 första månader befordrat 100,000 pas 
sagerare mot 55,000 år 1930 samt att A..B. Aerotransport år 
1933 kunde notera en ökning av sin passageraretrafik på Am
sterdamlinjen m ed 26 %. Detta visar , att allmänheten i allt 
större utsträckning börjar fä förtroende fö•r det nyaste kom · 
munikationsmedlet, ett förtroende, som detta i hög grad h ar 
gjort sig förtjänt av. Tack vare de moderna trafikflygplanens 
fulländade tekniska konstruktion , deras förseende med först 
klassiga instrument för naV'igering, blindflygning och radio 
telegrafi och -telefoni i förening med en väl organiiSerad mark · 
tjänst, kan lufttrafiken ifråga om säkerhet och regularitet nu
mera icke sägas stå efter andra kO'I.nmuniikationsmedel. Tra
fik rubbningar på grund av vidriga väderleksförhållanden äro 
nu ytterst säBsynta; endast mycket tät markdimma och snö
fall vid temperaturer omkring fryspunkten , vilket senare in 
nebär risk för nedisning av fpl , äro egentligen de enda kvar
stående hindren för en fullt r egelbunden lufttrafik. Man sy
nes emellertid vara på god väg att eliminera även av nämnda 
väderleksfenomen förm-sakade svårigheter och risker. Vilken 
liten roll des.sa båda faktorer utöva på regulariteten framgår 
därav, att gällande trafikplaner kunnat följas av Aerotrans 
port och Lufthansa (1933) till 98 resp. 96,7 procent. Och man 
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sätter sig numera med mycke t stor trygghetskänsla i en Lra

fikmaskin , åtmins tone om den är svensk, i vetskapen om att 

A.-B. Aerotransport under de sista tio åren befordrat 125.00() 

passagerare, u lan att nftgon kommit till skada. 

Trct{ikflyrt pion . 

Data för moderna trafikmaskiner framgår av tab. 11 1. 
De större flermotoriga plan. som äro avsedda för passagl'

rarbcfordran på de in terkontinentala f järrtrafiklinjerna, knn . 

strueras i första hand med tanke på att erbjuda stör sta säker . 

h et och komfort ; hastigheten kommer först i andr a rum mel. 

Fokker XXXVI, som nyligen insalls i trafik på linjen Am;.lcr

dam-- Bat.avia, världens längsta fl yglinje för reguljär tral ik. 

torde f. n. utgöra den förnämsta repr esentanten i sin k b%. 

Den befordrar vid dagflygning 32 passagerar e och vid natt

flygning 16. I senare fallet stii komfortabla bäddnr passage

rarna ti ll buds. Mas kinen är i övr igt utrustad n'led den mo

dernaste komfort, ljudisolerad kabin , dektrjskt kök etc. För 

passagerartrafiken inom m era begränsade områden kom ma 

huvudsakligen medelstora två- och flermotoriga flygpla n till 

användning. I fråga om denna trafik synes utvecklingen ga 

mot ökad flyghastig het. Lufthansas 1 \)33 införda 0-molonga 

standardmaskin för passagerare- oeh pos tbefordran i euro

peisk trafik (Ju 52 ) ligger med sin marschfar t av 240 km . 

r edan betydligt efter de nya tvåmotoriga amerikanska trafik

planen :J. v exempelvis typ Douglas DC: 2 eller Lockhecd E ft>r

tra, som med 10 resp . 14 passagerare jämte två mans besiil l

ning komma upp till en genomsnittshastighet av omkring :WO 
k III 

All elen europeiska flygindustrim snart nog skulle få er

farcl följderna av detta förh[tllande var ju, med tanke pa nu 

rådande h årda konkurrens inom lufttrafikväsendet, knappa;,l 

ägnat att \·äcka förvåning. Den står nu inför samma sil na

tion, som för två år sedan, då dc amerikanska enmotoriga l'X· 

press- och postflygplanen började införas på de ellropei«k~l 
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flyglin jerna. Flera europeiska flygbolag ha redan börjat 

komplettera sitt flygplanbestånd från U. S. ·A. ; t . o. m. Luft

hansa h ar med fr ångående av sitt anskaffningsprogram beslu

tat insätta ett an tal Douglasmaskiner i sin internationella tra

fik. A ven F okkerverken, som hittills uteslutande b yggt flyg 

plan av egen konstruktion, ha förvärvat licens för tillverkning 

av förutnämnda ameriknnska firmors expresstrafikplan. 
Man kan emell ertid vara gans im övertygad om, att den 

europeiska flygindustrien kommer att uppbjuda alla sina kraf

ter på att inhämta det amerikanska försprånget. Det dröjde 

endast ett år för den tyska firman Heinkel att frambringa ett 

enmotorigt expressflygplan , HE 70, som i fråga om hastig

het var fullt jiimbördigt m ed de bästa amerikanska typerna. 
Dc enmotoriga expressflygmaskinerna konstruerades ur·· 

sprungligen för postbefordran i U. S. A.; en trafik som er

fordrar snabba .. driftekonomiska flygp lan med stor aktions-

radie. 
trafik. 

l Europa hava dylika plan även insatts i passagerar
Den av Lufthansa med HE 70 och Ju 160 bedrivna 

inrikes cxprcsstrafil{en lär enligt uppgifter i tyska pressen sla

git vä l ut. 
Från U. S. A. meddelas däremot, att man allvarligt över

väger möjligheten av att draga tillbaka enmo·tori.ga plan från 

kommersiell flygning. Ett sådant heslut skulle väl i så fall 

dikteras av säkerhetshänsyn. De två- och flennotoriga tra

fikplanen äro n umera så konstruerade, att dc kunna hålla sig 

flytande m ed halva antalet motorer. Imperial Airways se

naste förvärv , det 4-motoriga DA 86. kan t. o. m. flyta med 

full last även om samma sidas båda motorer skulle stoppa. 

För fpl som måhända avses för flygrouter med få landnings

m öjligheter , innebär detta givetvis b etydligt ökad säkerhet. 
Utvecklingen synes i stort sett tendera i riktning mot två

och fyrmotoriga trafikflygplan. Det tremotoriga flygplanet 

l11cd en motor i flygkroppens främre del är för pa'Ssagerartra

fik så till vida ofördelaktigt, som av denna motor framkallade 

vibrationer och huller via motorfundament och flygkropp fort

plantas till passagerarkabinen. 
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Nauigerin9s- och manöuerinstrument. 

På grund av utrymmesskäl kan här icke lämnas nau0 1 

redogörelse för de olika navigerings- och manöverinstrum~nt
1 

som I~umera ingå i utrustningen av ett modernt trafikflygplau. 

och vilka i avsevärd grad bidragit till att öka tillförlitlighete1~ 
av trafikflygningen. Vare det nog sagt att tack vare nun. 

rande instrumentering blindflygning och blindnavigering icke 

längre erbjuda några svårigheter. Blindlandningen väntar där. 

emot ännu på sin praktiska lösning. Dc gynnsamma r esultat. 

som redan utvunnits av nu pågående försök i Tyskland och 

U. S. A. , tyda emellertid på, att även detta problem står inför 

sin praktiska lösning. 

Ett aimat för flygsäkerhetens höjande mycket vik tigt 

problem är den automatiska styrningen. Den tyska firman 

Sicmens har helt nyligen öv-en·aska t offentligheten m ed en 

automatisk styranläggning för flygplan, >> autopilot», som med 

hänsyn till de prov den undergått, får anses fullt tillförlitlig. 

Denna apparat kan hålla flygplanet vid konstant hastighel i 

alla flyglägen ävensom vid bestämd kurs och höjd. stop pa r 

motorn lägges flygplanet automatiskt i glidflykt. För lång

distansflygning konuner detta instrument, som befriar flygfi) . 

rare från allt tröttande arbete, att få en utomordentligt stor 

betydelse. Inmonterat i bombplan konnner autopiloten att 

bidraga till ökad träffsäkerhet vid bombfällning. 

Vissa betydelsefulla llygrouler. 

Flygplanet som kommunikationsmedel i den fredliera sam

färdselns tjänst är endast tio år gammalt. Icke desto t>mindre 

äro redan de ur trafiksynpunkt viktiga delarna av jorden om

spunna av flyglinjer. Längden av världens sammanlagda fl)g

linjer för reguljär trafik utgjorde år 1933 300 tusen kilometer, 

varav 140 tusen kilometer trafikerades av de europeiska flyg

b~lagen. Så kan man från Europa numera :filygledes u pp

na de fl esta mera betydande platserna i Amei~ika - 1 

Nordamerika dock ännu endast via Sydamerika A.fri-
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ka och Asien. Helt nyligen vann äYen det australiska luft

trafikväsendet via Batavia och Rangoon anslutning till icke 

mindre i:in tre från Europa utgående fl yg linjer. Slutligen sy

nas förberedelserna för upprättandet av lufttrafikförbindelse 

mellan U. S. A. och Europa hava fmmskPidit så långt, att tra

fiken kan beräknas komma igång under 1935. 

På grund av utrymmesskäl ha'l· efterföljande redogörelse 

111åst begränsas till att omfatta endast de mera betydande flyg

linjer som direkt beröra Europa. 
I det föregående har påpekabs hurusom tillgodoseendet av 

poiitiska och militära intressen i ntånga fall fått vara utslags

givande i fråga om upprättande a v interkontinentala flygför 

bindelser. England, Fmnkrike och Holland ha va icke skytt 

några kostnader när det gällt upprättande av säkra lufttrafik

förbindelser mellan moderlandet och resp. dominions och ko

lonier. , L 'on jugera bientot du prestige d 'une nation par sa 

puissance aeronautique et notre influence internatianale de

pendra, chaque jour davantage, de la place que tiendra notre 

aviation commerciale dans le reseau mondial». Ovanstående, 

ofta citerade yttrande av den franrstående flygaren Coste, ty

der på , att man i Frankrike även betraktar de internationella 

luftförbindelserna som ett politiskt medel. 

Icke blott politiska utan även mi,litära intressen hava sä

kerligen legat till grund för Tysklands strävanden att utveck

la sitt kommersiella flygväsende. Det har härvid haft och 

har fortfarande att kämpa emot oerhörda svårigheter, som 

hava sin rot i Versaillestraklaten. Att TyiSkland trots detta 

lyckats utveckla sin luftfart, så att den nu är >>second to none >> 

är måhända det mest lysande resultatet av det tyska återupp 

byggnadsa rbetet. Berlin kallas numera icke utan rätt Europas 

luftknutpunkt. 
Tack vare sina omfattande internationella flygförbindelser 

och en snabbgående inhemsk post- och expresstrafik har Tysk

land kunnat skapa och vidmakthålla en flygindustri, som kva

litativt och måhända även kvantitativt håller jämna steg med 

övriga stormakters, under gynnsamma'l·e förhållanden arbe

tande flygindustrier. 
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Från Europa utgående intnkontinentola flyglinj er. 

Europa- Indien- Stmdaöarna. 

lmpcrial Airways, K L M (Kungl. Holländska lufttrafik. 
bolaget) samt Air France uppehålla reguljär trafik m ed <'n 
tur varje vecka i vardera riktningen över Athen- Bagdad 
Calcutta- Bangkok till mspcktive Singapore, Balavia och ~a i 

gon. Resetid 6 dagar. Tidsbesparingen c:a 3 veckor. 

Lonclon- Alexandria- Nairobi--1\.apstaden. Linjen trafi
keras av Impcrial Airways m ed en veckotur i vardera r ikt. 
ningen. Resetid 9 dagar. 

Europa- Brasilien- Argentina- Chile. 

Frankrike har sedan flera år nedlagt eU planmässigt ::n
bete på alt behärska postförbindelserna mellan Europa och 
Sydamerika. Genom upprällandet av r eguljär postflyglinje 
mellan Toulouse-Dakar och Natal-Rio de Janeiro, Montevicl co, 
Buenos Aires- Santiago de Chile samt insättande av express
ångare mellan Natal-Dakar hade Air France för en tid lyc
kats utmanövrera de konkurrerande italienska och tyska sjö
farlsbolagen. Genom ett monopolfördrag med Portugal lycka
des Frankrike ytterligare förhindra , att de portugisiska At
lanteröarna utnyttjades som stödjepunkter för elen tyska luft
trafiken. Emellertid kunde Lufthansa den 2 februari 19J l 
med hjälp av flytande baser, f. d . postångaren Vl eslphalen och 
Schwabenland, upprätta ;reguljär ,flygförbindelse m ed Sycl
amer1ika. Några månader senare kunde även Hamburg--Ame
rika linjen m ed luftskeppe t >> Graf ZcppcJjn >> öppna regulj~i ,. 
passagerar- och posttrafik på Brasilien, Uruguay och Argenti1u. 

Vid samma Lidpunkt hade mnellerlid Air France hunn it 
avsluta förberedelserna för lufttraflik å s träckan Dakar- Na tal 
(Brasilien) , den sista länken i flygrouten Toulouse- Santiago 
dc Chile. Trafiköppningen , som skedde med ett landflygplan . 
bärande det symboliska n amn et Arc-en-cicl , gestaltade sig till 
en ytterst spännande rekordstrid mellan Frankrike-- Tysklan d 
mellan luftskepp- flygmaskin. Samtidigt som. >> Graf Zeppl' 
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lin >> lämnade Friedrichshafen startade den franska postmaski
nen från Toulouse. Are en ciel passerade Juftskeppet över 
Atlanten och med stolthet kunde Air France rapportera att den 
fransk a posten framkommit till Chile 41 timmar före Zeppelin
posten. Den 13,250 km. långa flygs träckan Toulousc-~Santia
go hade flugits på 3clagar och 6 timmar. Hemflygningen gick 
emellertid icke lika perfekt. På grund av ihå llande regn be
fann sig nämlig,en Natals flygfält i så dåligt skick att Are en 
ciel, först sedan luftskeppet n~ttl hemorten , kunde anträda 
återfärden till Dakar. 

Att behärska lufttrafiken p~t Syclamerika har såväl för 
Tyskl and som Frankrike blivit en prestigefråga av första ord
ningen , varför man kan räkna m ed att konkurrensen på denna 
transoceana linje konuner att bliva synnerligen hård. 

Tyskland--llysslancl---Oslasien. 

Den tyska flygindustrien tvingades genom restriktionerna 
i fredstraktaten att förlägga sin verksamhet utanför TyiSklands 
gränser. De då r ådande politiska förhållandena gjorde, att 
Ryssland lämpade sig bäst som hemortsland för en tysk indu
strigren , som var föremål för segrannakternas alldeles spe
ciella uppmärksamhet. På sft sätt föll det på Tysklands lott 
att bygga upp det ryska luftfa rtsväsendet, vilket på grund av 
landels geografiska sträckning och dåliga kommunikationsvä 
sende redan då kunde beräknas få en stor mission att fylla . 
Sedan doss ha ju förhållandena ändrats. Hysslands luftfart 
står nu p [t egna ben , och dess en gång av tyskar administrerade 
flygindustri har gjort sig oberoende av utlandet. Del vill 
emellertid synas, som om samarbetet på lufttrafikområdet trots 
den rådande politiska spänningen alltjämt är gott. Sålunda 
trafikeras sträckan Berlin- Moskva, den stora inkörsvägen till 
Ostasien fartfarande av det Lysk-ryska lufttrafikbolaget Dcru
luft. Från YJ:oskva har ett ryskt bolag, Aeroflot numera själv 
övertagit trafiken ptt Vladivostok , Tschuguschak (gränsstation 
till Kina), Turkest an och Afganistan . 

l avsikt att upprätta direkt flygförbindelse mellan Shang
hai och Berlin bildades på initiati v av Lufthansa i samråd 
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med det kinesiska konununikationsn1'irui,steriet 1930 ett t ysk t
kinesiskt flygbolag. Eurasia Aviation Corporation. På gr und 
av de oroliga förhållandena i Kina clrogo förhandlingarn a ut 
på tiden, så att linjen först under förra året kunnat öppnas fö r 
postbefordran. Det kinesiska bolaget ombesörjer trafiken på 
sträckan Shanghai- Tschugutschruk (4,700 km.), varefter _\e
roflot övePtager trafiken till Moskva, där elen övergår till Deru
luft. Totala flygsträckan 9,000 km. beräkna,s kunna flygas 
på 40 timmar. Från Sianfu utgår bilinjer till Peking- Tien lsin 
och Kanton- Hongkong. Härigenom ha Kinas näringspolitiskt 
sett viktigaste områden förbunclit1s med varandra och Europa. 
Denna flyglinje har, när förhållandena i Fjärran Östern en 
gång stabiliserats, givetvis de allra största utvecklings möjl ig
heter. 

Belgien- Kongo. 

Belgiska lufttrafikbolaget (S . H. B. E. N. A.) trafikernr 
linjen Brlissel- Oran- Gao--Leopolclville. Tillsvidare encla~t 

postbefordran. 

P lanerade flygrouter. 

Frankrike- Madagaskar. 

Air Fmnce förbereder reguljär flygtrafik från Dakar 
Congo- Durban- lVIaclaga:skar. 

Nordamerika- Em'Opa. 

Allt sedan Lindbergh 1927 för första gången flög över At
lanten har lufttrafikproblemet U. S. A.- Europa varit aktuellt. 
Meningarna äro delade, huruvida det för problemets lösande 
lämpligaste trafikmedlet är luftskepp eller flygmaskin. D·,t 
är troligt, att båda inom kort tid få tillfälle at praktiskt vi "l 
sin lämplighet för denna route. Det utöter numera intet tek
niskt hinder att utan mellanlandning flyga över Atlanten, m en .. 
bränslelasten måste göras 'Så stor, att det som blir över a,
bärförmågan för betalande last icke gör flygningen ekonomisk. 
För elen skull måste vissa mellanlandningsplatser anordnn.·. 
Att lösa 1woblemet medelst rörliga, flytande b3'ser , i likhet med 
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vad tyskarna gjort på Sydamerikarouten, är på grund av här 
rådande väderleksförhållanden icke möjligt. Ett förslag till 
en lufttrafiklinje över Atlanten innefattar som mellanlandnings 
stationer flytande aerodromer, vilka med ett inbördesavstånd 
på 1,000 km. skulle förankras på sträckan Norfolk- Portugal. 
Enligt uppgifter i den amerikanska pressen skulle statsmakter
na för att närmare kunna utpröva projektet redan hava be
viljat medel för byggandet av en sektion av en dylik »konst
gjord Ö». Då n"Lan emellertid uppgiver byggnadstiden föT en 
sådan sektion till 2 år , synes mycket tala för att reguljär flyg 
trafik med hjälp av fasta baser redan dessförim1an hinner ord
nas. Tre vägar kunna i detta senare fall ifrågakomma: Labra
dor- Grönland- Island ; Newfoundland- Irland samt Bermu
dasöarna - Azorerna- Pol'tugal. Den sistnämnda routen är 
den !ängsLa, m en å andra sidan äro väclerleksföröhållanclena 
här betydligt gynnsammare. Den norra routen är ur sist
nämnda synpunkt oförmånligast men blir, på grund av de 
korta avstånden mellan baserna, den ur ekonomisk synpunkt 
mest gynnsamma. Vilken av vägarna som kommer att väljas , 
vet man ännu icke ; måhända följer man ångbåtsbolagens 
exempel med olika sommar- och vinterrouter. 

Såväl Pan American Airways som Imperial Airways hava 
träffat omfattande förberedelser för atlanttrafik och de för 
densamma erforderliga flygmaskinerna äro redan färdigställda. 
Trafiken förväntas kunna komma igång under 1935. 

Luftskeppstrafik. 

Efter de svåra luftskeppskatastroferna i U. S. A. och Eng
land svalnade intresset för detta kommunikationsmedel. Dc 
goda erfarenheter, man fått av 1934 års luftskeppstrafik på 
Sydamerika, ha em ellertid medfört en åsiktförskjutning i frå 
ga om luftskeppets användbarhet för reguljäT lufttrafik och 
dess förmåga att härutinnan taga upp konkurrelllsen med flyg
maskinen. Det visade sig på sydamerikarouten att 70 % av 
det tillgängliga platsutrymmet utnyttjades, vilket i fråga om 
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transoceanpassagerartraf~k anses högt, sam tidigt som vikten 

av befmdrad frakt och po1s t uppvisade Cill ökning av 300 % 
resp. 40 % under året. Trafiken har dessutom präglats av 

punktlighet och tillförlitlighet ; den plarunäSisiga tiden för över

farten, 72 timmar, har icke någon gång överskridits. 

Stödd p:\ dessa erfarenheter synes Zeppelinbolaget m ed 

tillförsikt kunna emotse resultatet av d en direkta trafik på 

U. S. A. , som det med sitt nybyggda skepp LZ 129 snar går 

att etablera, så mycket mer som detta s'k cpp i fråga om lux.iös 

inredning, säkerhet och driftekonomi är betydligt överlägset 

sina föregångare. Enär framdrivningsmaskineriet utgöres av 

råoljemotorer , och vätgasen ersatts m ed den icke brännbara 

Hcliumgascn, är explosionsfaran num era praktiskt lage t av

lägsnad . l oceantrafik kan LZ 129 m edföra 50 passagerare 

och 25 tons las t. Överfarten , som beräknas kunna göras på 

:i 6 limmar, kommer en!. preliminära beräkningar ::-t tl kosta 

400 dollars. 

Den amerikanska nationalkommitlen för sjöfart har med 

anledning av den engelska jätle-ångaren Queen :vrarys sjö

sättning hösten 1934 tagit ställning till fr ågan om snabbtra

fik en över Atlanten. Då kommitten kom till den uppfallningen , 

att det är m er ekonomiskt att ord71.a exprcsslrafil{en med luft

skepp och stora flygmaskiner , än att n edlägga fantastiska sum

m or p å jätteångare, ansåg den sig böra förorda byggandet aY 

två snabba luftskepp för transatlantisk tjtinsl; ett förslag som 

av lufttrafikkommitten förehgts kongressen . 

D. Flygsport. 

"Flygsport är folksporl» , så lyder dc nwktägandes i Tysk

land paroll. .Men, m åste man tillägga, tyvärr en ganska dyr 

folksport, som icke utan ett kraftigt handtag från det allmän

nas sida kan existera. I brist på dylik hjälp har excmpdvis i 

vårt land den uppväxande ungdm1'lens utan tvivel rätt avse

värda intresse för flygning , och vad där till hör, måst be-
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gränsa sig till mode:llbygge. Gå vi till andra europeiska Hin. 

der, särskilt till sådana där försvarstanken är mera aktivt he. 

tonad än här i Norden, skola vi emellerbid finna, hurus0 111 

statsmakterna tillmäta flygsporten och dess organiserande den 

allra största betydelse. Genom att bereda flygintresserad ung

dom ur folkets alla lager icke blott tillfälle att förskaffa sig 

flygutbildncing utan även möjlighet att sedermera för en, för 

de flesta överkomlig kotStnad, pmktiskt utnyttja sina förvkir

vade flygkunskaper vill man dels popularisera luftfarten och 

göra den till en nationell livssak, dels skapa tillgång på förare, 

en för flygvapnets mobiNseringsberedskap mycket viktig per
sonalkategori. 

På grund av utrymmesskäl har föredraganden nödgats 

begränsa följande kortfattade redogörelse till att omfatta Ha

lien, Tyskland och Polen. Det bör emellertid omnämnas at t 

liknande flygverksamhet även ä>ger rum i England, Ryssland. 
Frankrike m. fl. länder. 

Italien. 

På ett flerta~ platser i landet finnas stastunderstödda pn

vata flygskolor. Till dessa skoLor, som äro underkastade stat

lig kontroll, anvisar Aeroklubben, en halvstatlig institution, ett 

lämpligt antal elever, under etller över värnpliktsåldern .. Stai.

understödet per elev utgår med c:a 7,000 lire. Härigenom n ed

bringas elevens egen kursavgift till 1,500 lire. Efter avslut ad 

utbildning, som medför civilt flygcertif1ikat enrolleras eleven i 

en s. k. turistdivision (touristescadrille) . Dessa divisione1·, som 

uppsättas på platser, där ett större antal förare äro bosatta, or
ganiseras och administrera,s av Aeroklubben samt stå under 

ledning av aktiva officerare från flygvapnet. I turistdiivisio

nerna ingå förutom förutnämnda civilflygare äVlen flygvapnets 

reservofficerare. Varje till division amsluten förare har skyl· 

dighet att flyga milliSt tio timmar per år. Civilflygare, soDl 

önskar utbilda sig till reservoff~cer, har - sedan han flug1t 

femtio timmar i en turistdivision, och under förutsättning att 
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ban fyller åldersfordringarna, möjlighet att vinna inträde vid 

någon av flygvapnets flygskolm·, vm-vid han får räkna sig sin 

föregående utbildning till godo. På detta sätt kunna flygin

tresserade ungdomar redan före värnpliktsåLdern fullgöra en 

del av sin militärtjänstgöring. 
Övningarna uppläggas såväl med tanke på turistdivisioner· 

nas uppgift att verka som propagandamedel, som att utgöra en 

träningsskola för landets mobiliseringsbara flygförare. 

Tyskland . 

I intet annat land torde sportflygningen bedrivas mera 

målmedvetet än i Tyskland. Här hade redan kort efter kri

get segelflygningen sitt första upphov och denna förnämliga 

sportgren, som ställer stora fordringar på sina utövares djärv

het och uthållighet, omhulda,s alltjämt med stort intresse. Allt

efter som de ekonomiska förhåJ,landena förbättrades, utveck

lades jämsides härmed den rena flygsporten. När sedan kra

vet på likställighet i fråga om rustningar blev en livsfråga för 

tyska folket, växte även flygsporten såsom medel att skapa 

tillgång på utbildad flygande personal till en nationell ange

lägenhet av vikt. Att så är förhållandet fmmgår bl. a. av den 

plats flygsporten fått inom ramen av rikets luftfartsorganisa

tion. En avdelning inom luftministeriet sysselsätter sig ute

slutande med propaganda för den privata fJygningen - även 

segelflygning- samt organisering av flygutbildningen. Under 

denna avdelning sorterar Deutscher Luftfahrtverbund (DLV) 

med sina över hela riket utspridda lokalorganisationer. 
1934 års största tyska flygevenemang , den av DLV ord

nade Deutschlandsflug, ger en viss uppfattning om föreningens 

verksamhet , och de riktlinjer efter vilka denna nu bedrives , 

Tävlingen var enda,st öppen för flygklubbar anslutna till 

DLV och upplagd som en lagtävlan på så sätt att resp. flyg

klubbar endast fingo anmäla förband, sammansatta av 3--7 

flygplan av samma typ (tysk). Prisbedömningen gällde ute

slutande förbandets prestationer, varje individuell värdesätt-
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ning var utesluten. l Uivlingcn deltogo 23 förba nd om san1
_ 

manlagt 107 flygplan. Flygslräckan, som måste tillryggalåg

gas på .f dagar, var 4,700 km. Varje d UJg måste ett flerta l 

landnin gar utföras. Som mellanlandningsstationer hade valLs 

i fö rsta hand smärre, ofta räll peimitiva, från luftfartens strak

vägar avsides belägna och för dc L~i vlandes flertal obekanta 

platser. De tta innebar givetvis större möjligheter för bedöm 

ning av fö·rarnas skicklighet, samtidigt som tävlingens vii n ie 

ur propagandasy npunk t ökades . 

Genom att inlögga en omfattande m ä rkc·sspaning i tiiv

lin gsprogrammct blev öven dc m edföljande navigatörernas fiir. 

dighet i spanings- och orienterings tjänst förcm ~1l för b edöm

ning. Den krävand e tävlingen slutför el es av 21 förband Olll 

sammanlagt ~l l flygplan. l3elönkcr man, att uneler de f~T,t 

tävlingsd agarn a Lillr~ ·ggabdcs sammanlagt 450,000 km. oc h 

utfördes 2,500 landningar, d elvis under krävande förhåll anden. 

m åste resultatet av tävlingen betecknas som mycket gott. 

Att förena nylta m ed nöje är tydligtvis elen tyska fl yg

sportens led motiv. Del råder intet Lvivet om, att denna leeles 

och utövas på ell sött, som är till slörs ta g•agn för landet' 

försvar. 

Polen. 

Den polska luftförsYarsföreningen, en orgal11isation p å ön ·r 

600,000 medlemmar. som bedriver en omfattande och ,fö:· 

polsk luftf:lrt s ynnerligen gagnelig verksamh et, har bl. a. 11-

git till uppgift a lt understödja det civila sport- och turislfl~·gd 

och att verka för ungelomens flygutbildning . Organiser audd 

av denna verksamh et handhaves av Aeroklu bben . under vil

ken landets ta lrika flygklubbar äro ställda. F lygklubbarna 

erhå lla ekonomiskt understöd från luftfarlsföreningen. Sta len 

gynnar verksamheten genom a tt s tä lla flygofficerare till för

fogande som instruktörer samt genom kos inadsfritt tillhan da

hå llandet av drivmedel även~om a v. för militärt hruk utran ge

rade, flygplan . 
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Ynglingar i ålderu 16-20 år, som besöka gymnasier, fort. 
sättningsskolor och tekniska skolor, kunna vinna medlem skap 
i flygklubb. Den första utbildningen sker på segelflygplan, i 
regel byggda av eleverna själva; först sedan segelflygcertifikat 
tagits, börjar den egentliga flygutbildningen. Vid uttagninge11 

för militär tjänstgöring vid flygvapnet äga de vid flygklubbar. 
na utbildade ynglingarna företräde. 

För att flygsporten skall kunna få en allmännare sprid
ning, erfordras tillgång på tillförlitliga flygplan, billiga i an. 
skaffning, underhåll och drift samt tillika jämförelsevis lätt
flygna. Sportflygplanet skall dessutom hava kort start,sträeka, 
låg landningshastighet samt erfordra litret hangarutrymme 
(hopfällbar vingkonstruktion J, var~genom sportflygaren bere
des större frihet vid val av start- och landning1spla~s. 

Specifikationer och priser för moderna sportflygplan åter
finnas i tab. IV. 

E. Flygmotorer av råoljetyp. 

Användandet av råoljemotorer i luftfartens tjänst bety
der avsevärt bättre driftsekonomi och ökad säkerhet. Det in· 
nebär därför ingen ö vevdrift att beteckna dieselmo~orens in· 
montering å flygplan såsom årets märkligaste händelse på det 
flygtekniska området . 

. :S..nnu så länge är det endast Lufthansa som i reguljär 
lufttrafik börjat använda sig av dieselmotordrivnaflygplan. Att 
bolaget ansett sig kunna förse sitt största trafikflygplan G :~8, 
f . n. insatt i trafik mellan Berlin--London, ävensom enmoto
riga för nattjänst avsedda trafikflygplan med dieselmotorer av 
Junkertyp, visar emellertid vilket stort förtroende man hyser 
till den nya motortypen. Att döma av det omfattande arbete. 
delvis på ~nitiativ av vederbörande luftministerier, som av de 
ledande motorfabrikerna nedlagts på att få fram för lufttra 
fik lämpliga råoljemotorer, och de lyckade resultat, man till 
synes på sina håll uppnått , kan man sannolikt vänta sig, att 
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denna motortyp snart kommer att få en stor användning stt
väl inom den civila som den militära luftfarten. 

Följande fyra motortyper representera det bästa som på 
detta område f. n . presterats. 
Bristol (England). 

Firmans dieselmotor, som betecknas typ Phoenix, liknar till 
sin allmänna uppbyggnad Bristol-Jupitermotorn. Den är 
en fyrtaktsmotor , försedd med en pump för varje cylin 
der och förkompressor. 

Specifika tioner 193 t: 

350 hkr. vid 1,900 v/min. Vikt per hkr. vid normaleffekt 
1,3 kg. Bränsleförbrukning 0,18 kg./hkr. tim. Bristol
firmans i Sverige använda förgasaremotor typ Nohab Mer 
cury väger 0,81 kg. /hkr. 

Hi~spano-Suiza (Frankrike) . 

Firmans senaste konstruktion, Hispano-Suiza 14 U är en luft
kyld, fyrtakts stjärnmotor med två ventiler och en bräns 
lepump per cylinder. 

Specifikationer 1933: 

640 hkr. vikt per hkr. vid normaleffekt 1,02. Bränsleför
brukning 0,18 kg. /hkr. tim. 

Vid denna motor fäster man synbarligen mycket stora 
förhoppningar. Franska luftfartministeriet har utsett ett pris 
å 10 mill. frcs till den, som bygger en fransk råoljemotor, med 
vilken Doret-Le Brix rekord, 10,000 km. utan m ellanlandning, 
kan förbättras. 
Junker (Tyskland). 

Denna firmas dieselflygmotor är i motsats till vad i all
mänhet i:ir fallet, utförd som tvåtakts motor. Då denna mo
tortyp emellertid i många andra av;secnden avvikeT från övriga 
typer, skall här nedan lämnas en kortfattad redogörelse för 
densamma. 

Motorn är 6-cylindrig, vattenkyld. I varje cylinder, som 
är öppen i båda ändar, TÖra sig två kolvar samtidigt åt mot-
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satt håll. Förbränningsrummet är beläget mellen kolvarna. 
lngasöppningarna, som äro belägna i cylinderns nedre och 
avgasöppningarna i dess överända, friläggas, då kolvarna äro 
i sina ylterlägen. Ventiler saknas sålunda, förbränningsluften 
tillföres genom en kompressor. Ingasöppningarna äro sned
skurna, så att den inströmmande förbränningsluften får en 
rotation kring cylinderns längdaxel, varigenom bättre spolning 
och blandning av bränsle och luft erhålles. Bränslet inspru
tas genom två munstycken, placevade mitt mnot varandra (sak
na ventil). 

Motorn tillverkas f. n. i tvenne storlekar. 

Specifikationer: 

Jm 4. 600 hkr. normal effekt max 750 hkr. vid l ,700 v/min. 
Vikt per hkr. vid nonnal effekt 1,25 kg. 

Jm 5. ·1:20 hkr. normal effekt , max 540 hkr. vid 2,100 v/min 
Vikt per hkr. vid normal effekt 1,18 kg. 
Bränsleförbrukning för b~tda typerna 0,16 a 0,17 kg./hkr . 

tim. 

Ett allmännare införande av denna nl'otortyp på nu br uk
liga flygplantyper torde på grund ay den säregna av cylin der
konstruktionen betingade formen emellertid icke konuna ifr åga. 
För att nå Yerkligt goda resultat måste flygplanet vara kon
struemt med hänsyn till nwtorfonnen. 

Den engelska firrnan Napier har förvärvat licens för till
verkning av Junkers dies'Clflygmotorer. 
Packard (U. S. A.). 

Firmans dieselmotorer är en 9-cylindrig stjärnmotor , 4-
takt med en ventil tjänstgörande som såväl avgasventil som 
insugningsventil för friskluft och Pn bränslepump för var 
cylinder. 

Specifikationer 1933: 

225 hkr. vid 1,950 v/min. Vikt per hkr. vid nonnaleffekt 
1,03 kg. Bränsleförbrukning 0,21 kg. /hkr. tim. vid full 
effekt. 0,18 kg./hkr. tim. vid normal effekt. 
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Jämförelse mellan d~eselmotorer och fö:rgasarmotorer med 
avseende å a) vikt och b) driftekonomi. 

a) Som framgår av ovanstående har Hispano-Suizafabri
ken kanunit längst ifråga om att bringa ned motorvikten pr 
hkr.; denna ligger ju numera ganska nära moderna luftkylda 
förgasaremotorers. 

Junkermotorn är något tyngre men är å andra sidan be
tydligt överlägsen i fråga om enkelhet i konstruktionen. Den 
engelska firman, som först långt senare än de andra här nämn
da firmorna börjat iniTessera sig för detta problem, kan ännu 
ej ifråga om motorvikt uppvisa ett lika gott resultat. Försöken 
fortsättas emellertid och komma nwd all sannolikhet att resul
tera i en ur militär synpunkt fullt godtagbar motortyp. Redan 
nu uppgives denna motor lämpa sig för större flygbåtar och 
nattbombplan. 

Dieselmotorns stöne v.ikt står väl fortfarande i viss mån 
hindrande i vägen för dess användning inom luftfarten. Det 
synes emellertid som om dieselmotorn har stora utvecklings
möjligheter ifråga om motOTviktens reduceTing. Som exem
pel må nämnas att Hispano-Suiza fabriken på endast 2 år 
lyckats få ned motorvikten från 1,24 till 1,02 kg./hkr. Vikts
kurvan föT Junkermotorer har även, on1 icke i så utpräglad 
,grad, en fallande tendens. Det bör emellertid även beak
ta,s, att förgasaremotorns mindre vikt delvis eller helt upp
väges av dieselmotorns mindre bränsleförbrukning. Detta 
förhållande konnner att i vissa fall vara avgörande för die
selmotorns användande i luftfart. 

b) Driftekonomi. 

Bränsleförbrukningen uppgår i genomsnitt för: 

förgasaremotor vattenkyld . . . . . . . . 220- 230 gr./hkr. tim. 
>> luftkyld . . . . . . . . . . 230- 250 » 

dieselmotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165- 180 

Vid användande av dieselmotorer ernås således en bespa
ring i bränslevikt i förhånande till vattenkylda och luftkylda 
förgasaTemotoreT på i genomsnitt 20 a 30 % resp. 25 a 31 96. 
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Med nu gällande priser på bensin, bensol och råolja ut
gör bränslekostnaderna för en dieselmotor endast c:a 18 % 
och 16,5 % av kostnaden för en vattenkyld resp. luftkyld för
gasaremotor. 

Dieselmotorns ur drift ekonomisk synpunkt ofantliga över
lägsenhet torde framgå av följande jämförelse: 

1) Fpl. utrustat med 2 st. motorer typ NOHAB My VI. 
2) 
3) 

Motor typ 

)) )) 

M o t o r 

2 )) 
2 )) 

Normal effekt hkr. 
Max. 
Vikt kg. 
75 °/o av normal effekt kkr. 
Bränsle 

Bränsleförbr. pr hkr./tim. gr. 
• tim. vid 75 °/o effekt 

(maschvarv) kg. 
Bränslekostnad pr kg. kr. 

l • tim. 

My VI 

My VI 
540 
600 
435 
415 

bensin-
bensol 

235 

97,5 
0,39 
38 

Junkers Jum 5. 
Hispano 14 U. 

J u m 5 IHispano 14 u[ 

Jum 5 Hispano 14 U 
420 500 
540 640 
495 510 
315 375 

Råolja Råolj a 

160 180 

50,5 67,5 
0,09 0,09 
4,55 6,10 

Anm. Jämförelsen är ej fullt rättvis, enär effekten vid 
mai'schvarv ej är densamma för de tre motortyperna. 

Till grund för ovanstående beräkningar ligga följande nu 
gällande bränslepriser. 

Bensin 

Bensol 

Bränsle 

80 "/• bensin, 20 °/o bensol 

R åolja 

Pris per 
hg, kr. 

0,39 

0,09 

Pris per 
liter kr. 

0,27 

0,37 
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Dieselmotorns fördelar framför förgasarmotorn synas 
ku1u1a sammanfattas i följande punkter: 

l. Siikerhet. 

Bensin och bensol avdunsta redan vid normala tempera
turer. Därvid bildas lätt explosiva gasblandningar, vilka un
der flygning kunna bringas till explosion genom gnistor från 
tändsystemet, genom kortslutning, genom fel på värmeanläigg
ningen o. d. Utrinnande bränsle exempelvis från en sönder
skjuten bränsletank kan, om det kommer i beröring med de 
upphettade avgasrören eller avgasflammorna, även förorsaka 
eldsvåda. På grund av råolj::ms betydligt högre kokpunkt och 
flammpunkt samt dess egenskap att först vid avsevärt höga 
temperatur bilda explosiva gasblandningar, är brandr,isken vid 
en dieselmotoranläggning betydligt mindve. Det är dessutom 
att märka att som regel, tack vare bränslets fullständiga för
bränning varken avgasflammor eller upphettade avgasrör före ·
komma vid en råoljemotor. Enär denna motortyp saknar för
gasare bortfaller även risken för förgasarbr:and. 

Dieselmotorn erbjuder även ökad driftsäkerhet. Dds bort
falla ju alla med det elektriska tändnringssy,stemet smnman
hängande möjligheter till driftstörningar, dels äro för denna 
motortyp ifrågakommande pumpar och ventillsystem betydligt 
mindre komplicerade. (Vid Junkernrotorn bortfaller även 

detta senare system.) 

2. Driftsekonomi. 

Bättre ekonomi med hänsyn såväl till bräns1evikt, upp till 
30 % besparing, som till bränslekostnad, över 80 % besparing. 

3. Tonlwtrymme . 

På gnmd av dieselmotorns mindre bränsleförbrukning och 
bränslets högre spec. vikt (c:a 15 %) arfordras c:a 40 % mind
re tankutrymme vid samma flygtid . 
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Av det sagda framgår, att dieselmotorn besitter vissa lllyc. 

ket avsevärda fördelar framför den bensol- och bensindrivn 
f - a 
orgasaremotorn, samt att den även viktsekonomiskt sett un. 

der vissa betingelser är jämngod med eiller t . o. m. ö,verlägsen 

förgasaremotorn. När vissa mindre svårigheter, som i reoel 
• . tl 

giva sig tillkänna vid första användningen av en ny motortyp, 

hunnit övervinnas, synes dieselmotorn med fördel kunna an. 

vändJa,s i flygplantyper , avsedda för uppdrag som edordra lån rr .., 
aktionstid exempelvis i bomb-, torped- och fjärrspaningsplan, 

trafikplan avsedda fö,r fjärrtrafik m. fl. Som denna motor

typ, vilket förut påpekats, helinner sig i snabb utvecklin g sy. 

nes det sannolikt att den i en nära framtid med framgång skall 

kunna upptaga tävlan med förgasaremotorn, även då det gäl-
ler användning å lättare flygplantyper. . 
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Dragkampen mellan försvarsgrenarna. 

»Suerige 1-:nn icke, f'år icke riskera att på grund av otill

räcldigl försvar indragas i ett allmänt krig och bli krigsskåde

plats» säger Riksförbundet för Sveriges iörsvar i sin första 

skrift detta år. Dessa ord kunna underskrivas av varje svensk, 

som icke tillhör de rena fosterlandsförrädarnas föraktliga skara. 

Riksförbundet framhåller vidare, att Sveriges folk inför 

hotet av världskriget 1914 åtog sig en försvarsordning med en 

årlig kostnad av över 180 mill. kr. eller 46,8 °/o av den samma 

år fastställda riksstatens 385 mill. kr. Den nuvarande riks

staten uppgår till 1,065 mill. kr. Om vårt folk ville åtaga sig 

förhållandevis samma försvarsbörda nu som då, eller 46,8 0/o 

av 1,065 mill., så skulle för rikets försvar nu avses omkring 

498 mill. kr . Denna siffra bör jämföras med det belopp av 

148 mill . kr. som försvarskornmissionen jämlikt uppgifter i 

presseJ} i sitt »huYudförslag» vill avse för rikets försvar och 

som alltså utgör en mätare på svenska folkets nuvarande vilja 

att undvika att indragas i ett allmänt krig. 

Hur är det då med vår t folks vilja ati förskona sitt eget 

land från att bli krigsskådeplats? Mätaren på denna vilja ut

göres av avvägningen meflan de olika försvarsgrenarna, vilka 

hava olika förmåga att hålla fienden på av:-.tånd. Sjöförsvaret 

i samverkan mecl flygvapn et kan nämligen :wvisa fienden redan 

utanför landets kuster, under det att lanHörsvaret icke utan aH 

föras utanför rikets gränser kan självt avvärja ett anfall, förrän 

fienden redan star i landet. Att lantförsvaret måste ingripa 

mot en sådan fiende innebär alltså just det, för vilket Riksför-
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bundet jämlikt ovanstående varnar, nämligen att Sverige blir 

krigsskådeplats. 
Den av försvarskommissionen jämlikt dess »huvudförsl ag» 

preliminärt föreslagna avvägningen mellan försvarsgrenarna lär 
enligt tidningsuppgifter innebära, att flottans anslag minskas 
med omkring 8 mill. kr. (i forhållande till medeltalet för de 
fyra senas te normala åren), under det att anslagen till arme. 
kustartilleri och flygvapen ökas med tillsammans omkring 36 
mill. kr. För sjöförsvaret eller marinen , d. v. s. flottan och 
kustartilleriet ti ll~ammantagna, skulle andelen i försvarskos t
naderna minskas från nu omkring 35 °/o till enligt förslaget 
endast omkring 24 °/o. Uppsältandet av ett modernt flygvapen 
samt armens och kustartilleriels förstärkande föreslås alltså att 
ske till väsentlig del på floHans bekostnad. Den i försl aget 
gjorda avvägningen mellan försvarsgrenarna går ut på eri star/~ 
förskju tning från sjöförsvar till lani- och luftförsvar och inne
bär en sådan lärändring i sc:mmansältningen av rikets försv ars
medel, att möjligheten att förskona landet från att bli kri g~
skådeplats avsevärt nedgår. 

Man måste ovillkorligen fråga sig, vad som har inträffa[ 
för att kunna motivera en så genomgripande förändring. Ja. 
det är egentligen bara en sak, som har inträffat, och det är den 
efter det moderna flygvapnets tillkomst igångsatta beklagliga 
striden mellan de olika försvarsgrenarna på grund av en liviig 
agitation från Yisst håll för att flygvapnet skulle uppsättas hu
vudsakligen på flo ttans bekostnad. Nämnda agitation är t ill 
stor del uppbyggd på den för närvarande på många håll rådande 
» flygskräcken» . 

Del har med åren emellertid allt tydligare visat sig, a tt 
denna skräck är väsentligt överdriven, men dock enligt den 
kände engelske SJömilitäre författaren Captain Acworth hunn it 
att sprida en allmän lonkeoreda i fråga om försvarsproblem eJI. 

Denna tankeoreda har fortplanlat sig även till vårt land och 
kommit till ett flertal uttryck. 

Det ma vara nog med att här helt kort i minnet återkalla 
endast de mest framträdande deklarationer, som under det sis ta 
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{tret med öppet v1s1r avgivils inför den svenska allmänheten i 
den vällovliga avsikten att propagera för elt stärkande av vårt 
fJvo·vapen, men tyvärr också samtidigt med mer eller mindre 

.. t> 

öppenhjärtiga antydningar om all flottan i framtidens krig 
skulle komma alt föra en tämligen hopplös kamp mot de allt
mera övermäktiga flygstridskrafterna. 

Salunda höll framlidne kaptenen vid generalstaben Sergel 
våren 1934 ett uppmärksammal föredrag inför militärföreningen 
J{HS, vari bl. a. påstods, att pansarskepp ärll i hög grad sårbara 
för flyganfall, och vars tendens var, att det planerade fJärde 
pansarskeppet borde inhiberas och i stället bombplan anskaffas. 
Denna slutsats drogs trots kapten Sergels eget ärliga erkän
nande, att »lwstj'loltcm utgör det storkost luftvämsskyddade 
m ål, som f. n. finn es i vårt land, och oU det lu[tväm, som 
exempelvis huvudstadens invånare kunna parälma, enelost upp

går ti ll en bråkdel härav». 
Nästa steg i samma riktning var löjtnantens vid flygvapnet 

Bjuggren föredrag i ovannämnda förening om vissa vid svenska 
stör tbombfällningsförsök uppnådda resultat, vilka försök, an
märkningsvärt nog, utfördes bl. a. mot mål av samma storiek 
som de svenska pansarskeppen. Resultaten av dessa rena freds-
försök, varvid ingen som helst hänsyn togs till eventuell mot
verkan med luftvärnsartilleri eller på annat sätt, ansågs visa 
en för pansarskepp vådlig träffsannolikhet med denna bomb
fällningsmetod. De sakl iga slutsatserna av dessa övningsre
sulta t hava med fullt fog hestritts av den sjömilitära expertisen; 
på grund av övningarnas hemliga karaktär - vilket dock tydligen 
icke hindrat de ur sitt sammanhang lösryckta slutsatsernas 
publicerande - har ett välbehövligt, offentligt belysande av de 
tillämpade metoderna icke kunnat äga rum. 

En hänsynslös attack mot flottan kom på nyårcl 1935, dt! 
en f. d. generalstabsofficer, överstelöjtnant Kleen, utgav en 
broschyr, vari han föreslog ingenting mindre än hl. a. örlogs
flottans slopande, i det att flottans uppgitter skulle övertagas 
av flygvapnet och försvaret huvudsakligen bestå av arme ocb 
flyg. Utgångspunkten för dessa förslag var, att vi enligt hr. 
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Kleens mening vid ett angrepp mot Sverige kunde beräkna att 

segra till lands, men icke till sjöss, där vi måste räkna Inect 
nederlag i en avgörande strid mot fiendens överlägsna flo tta 
och sålunda måste överlämna havet till motståndarens sjö

stridskrafter. 
överstelöj Lnant Kleens broschyr har t. o. m. från h onom 

närstående armeofficerare betecknats som en skandal, och de, 
som haft mest glädje av densamma, äro ulan tvivel försvars
fienderna, vill;a med skadeglädje och förtjusning avnjutit skå
despelet av huru en svensk t)fficer offentligen söker misslänk

liggöra en annan försvarsgren och föreslår densammas slopande. 
Hur förhåller det sig då egentligen med pås låendel alt 

flottan efter tillkomsten av flygvapnet har minshat i betydelse 

och att våra sjöstridskrafters uppgifter kunna övertagas ay 
flygplan? För att närmare belysa ovederhäftigheten av dylika 
p~1ståenden är det nödvändigt att först något beröra den sam

uerkan mellan olika försvarsgrenar , som är ett grundvillkor för 

a ll riksförsvaret skall kunna fylla sin uppgift. 
Samverkan mellan försvarsgrenarna är särskilt framträ

dande i fråga om flygvapnets förhållande till sjö- resp. lanl
försvaret. Sålunda bör sjöförsvaret kunna trygga svenska fl yg
företags utgående exempelvis från Gotland och samtidigt för 
hindra fientliga flygbasers framskjulande till därför lämpliga 
öar, s[tsom Gotland. Aland, Bornholm m. fl. Likartad sam

verkan förekommer till lands. En ofta pågående form av sam
verkan är, att flyget såsom marinens och annens ögon åt dem 

verkställer spaning, då väderleksförhållandena så medgiva. 
Ett mycket belysande exempel på in tim samverkan mellan 

de olika försvarsgrenarna erbjuder avvisandet av fientliga 
trupptransporter över havet med invasion eller ockupation sa
som mål. Anfallen mot en sådan transportflotta hava största 
utsikt att lyckas, om de grunda sig på samverkan och verk

ställas av sjö- och flygstridskrafter i förening. Den konvoje
rande fientliga sjöstyrkan kan svårligen avvärja anfall av 
svenska sjöstridskrafter mot den över en milsvid yta utbredda 
och i sig själv värnlösa transportfloltan, om denna samtidig t 
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111åste skyddas mol anfall av svenska flygstridskrafter. Stora 

utsikter finnas att genom dylik samverkan kunna uppriva och 
skingra den fientliga transportflollan, vars förande tvärs över 
östersjön kan beräknas taga i anspråk en tid av två dygn. 
~ Ju starkare de operaliva svenska sjöstridsluaflerna äro, desto 

större delar av den fientliga örlogsflottan måste insättas mot 
de förra och desto mindre sjöstridskrafter kunna avses för del 
di rekta skyddet av fi endens transpurtflotla, som på grund härav 

kanske måste min~b1s i s torlek, därigenom underlättande för 
vår arme all, om transporlen trots allt skulle nå svenska kusten, 
kunna sHt den landstigne fienden. ·- Den inskeppade armens 

och föl jaktlig en ocks ~1 transportflottans storlek måste vidare 
anpassas efter styrkan av de svenska lantstridskrafter, som 

fienden kan förvänta sig all möta vid eller efter landstigningen. 
Men en slor transportflotta är svårare att skydda än en mindre. 
en stor landstigningsarme måste troligen överskeppas i flera 
omgångar, och härigenom erhålla de samverkande svenska sjö
och flygstridskrafterna talrikare sårLara mal för sina kanoner, 
torpeder, bomber och kulsprutor. Aterigen samverkan och 
växelverkan! 

Sjöförsvarets motslåndare ha va ofta framfört det argumen 
tet, att fiollan i den berörda samverkan mellan försvarsgrenarna 
är en »oberäknelig faktor », som man icke med säkerhet kau 
räkna på, emedan den J.mn löpa fara att lida nederlag eller 
skadas av fiendens vapen. Man frågar sig då, huruvida den 

svenska armen i enlighel med överstelöjtnant Kleens påståen
den har något slags patent på all all lid segra och aldrig bli 
slagen. Alla försvarsgrenar hava naturlit-ttvis den svagheten. 

att de kunna råka ul för motgångar eller nPderlag, men det iir 
löjligt atl ensidigt tillvila flotl::tn en dylik svaghet. Historieus 
VIttnesbörd visar, atl icke så få motgångar även drabbat vårt 
la11tförsvar; ull samma förh-ållande kan mtr~iffa ~(ven i fram

tirlen får väl i rimlighelens namn anses sannolikt. Vad fram
t ida fiirkd landen angår, får man väl tillsvidare anse, att den 
största oberäkneligheten - med hänsyn till IJeroende av väder
leksförh[tllanden m. rn. - är till finnandes hos flygstrids ·· 
krafterna. 



-216-

Särskilt ologisH ställer sig påståendet att just flottan är et
1 

>> oberäknelig faktor», om man jämför våra respektive försvars
grenars styrka med motsvarande ryska. Man finner da. a tt 
den ryska flottan, rent materiellt sett, är något överlägsen den 
svenska, men å andra sidan torde den svenska flottans personal 
sjömansmässigt sett alltid hava varit och fortfarande vara avse
värt överlägsen den ryska. Men hur är det med armen och 
flygvapnet? Jo, Sveriges folkmängd medgiver icke att ställa 
upp en armestyrka, uppgående till mera än en bråkdel av de 
ryska millionarmeerna, och det svenska flygvapnet utgör san
nolikt en ännu mindre bråkdel av det omfattande ryska flygel. 
som enligt en nyligen lämnad uppgift lär kunna mobilisera 
minst 3,000 flygplan jämte ett 20-lal flygplanfabriker och vilket 
sedan närmast föregående rådskongress uppgives hava ökat;; 
med icke mindre än 330 °/o. Det är alltså flottan, som står sig 
bäst vid en dylik jämförelse. Den övermakt, som kan möta 
Sverig·es flolta från öster, är mycket mindre än den, som /;all. 
beräknas möta vår arme och vårt f lygvapen. 

Flo ttans påstådda svaghet alt vara en »oberäknelig fald or» 
har tagils till in täkt för, alt den svenska annen måste överlaga 
flottans uppgift att avvisa fientliga landstigningsföretag och att 

följaktligen armen måste göras så stark, au den kan bli v~1r l 

normala försvarsvapen mot dylika fientliga anfall över h ave t. 
Dän-id lär man icke vilja räkna med, att flottan kan göra större 
insats än att försvara vissa skärgårdsområden, och man räknar 
såsom en sannolikhet med, aU en motslåndare kan vinna fast 
fot på svensk jord. 

Därest l iilräckligt antal svenska armefördelningar redan 
från början befinner sig i närheten av urskeppningsorten, fi nn:.1 s 
kanske utsikter till anfallets avvisande till lands. Men det skall 
vara en lycklig slump, om utgångsläget råkar vara så gynnsam t 
(ty fl ygel km icke beräknas kunna utspana fiendens avsikter 
under alla förhållanden, särskilt icke under dåligt väder och 
mörker). Och hur går det, om fienden endast gör en skenland
st igning på den till synes hotade delen av kusten, låt oss säga i 
närheten av Västervik, för att sedan, när försvararen börjat al l 
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till operalionsområdet kring Västervik koncentrera sina lant
stridskrafter, göra huvucllandsligningen på ett helt annat ställe. 
exempelvis i Skåne? Det tar då lång tid att verkställa en 
större omgruppering av armeförhanden, icke minst om fiendens 
övennäk Liga flygvapen lyckas förstöra för omgrupperingen er .. 
forderliga järnvägslinjer och vägar, och möjlighelerna att a\
visa landstigningen gå sannolikt förlorade. Om fienden har 
rörelsefrihet på havet, kan han genom landstigning i ryggen 
på försvararen - kanske samtidigt på flera olika ställen ·
skapa ett för försvaret till lands fullkomligt hopplöst läge. 

Särskil t osannolikt är det, att armen skulle kunna skydda 
vår t land mot fientlig invasion över havet, om angriparen är 
en stormakt med praktiskt taget outtömlig tillgång på trupp
massor, såsom Ryssland. Om vi då icke äga ett starkt sjöför
svar, kan angriparen låta sina millionarmeer i en aldrig sinande 
följd av trupptransporter sakta men säkert strömma in över 
våra kus ter. I längden kan även en mycket stark svensk arme• 
icke hindra ett dylikt betvingande. I motsats härtill kan den 
svenska flottan beräknas att förmå även i längden avvisa ryska 
tru pptransporter över havet. Den ringa materiella överlägsen
het, som vår flotta får emot sig, kan nämligen knappast under 
krigets lopp bliva ökad, enär det dels tar lång tid aU hygga 
örlogsfartyg och inöva nya besättningar och dels vi själva 
kanske hinna hygga nya stridsfartyg i samma takt som mot
ståndaren. 

Det förefaller med hänsyn till det nyss anförda, som om 
armen vore en mera oberäknelig faktor än flottan. Flottan har 
också oändligt mycket större rörlighet än armen och opererar 
mot en på havet transporterad fientlig arme vart denna än för
flyttar sig. Om flottans storlek vore avpassad enbart efter upp
giften att försvara vissa skärgårdsområden, kan man vara över
tygad, att om vi bleve anfallna och om en fientlig transport
flotta hotade våra kuster, komme icke blott krigsledningen utan 
hela nationen att obönhörligt kräva flottans utlöpande till sjöss 

för at! möta anfallet. Ingen regering skulle i en dylik situation 
våga taga på sitt ansvar att låta flottan kvarligga i skärgårdell 
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och lämna ~tl fienden a lt utnyttja alla de fördelar, som ett 
obestritt herravälde t ill sjöss skulle skänka honom. 

Emellertid är påståendet, att flottan är en »oberäknelig 
faktor» icke med det ovanstående slutgiltigt tillbakavisat. Detta 
pås lående kan nämligen icke helt tillbakavisas, så länge det 

avser en flotta, som i likhet med vår nuvarande aldrig blir 
planenligt uppbyggd, vars av 1~epresentanter för olika P\Jlitiska 
partier enhälligt antagna plan för ersättningsbyggnad under 

allehanda förevändningar städse undanskjutes och aldrig kon
sekvent fullföljes, vars personal är otillräcklig för samtliga 
fartygs bemannande och vars anslag till övningar äro så ot ill
räcldiga, alt fartygen under långa tider måste övas stillalig

gande vid kaj och sällan ha råd alt röra sig med krigsmässiga 
farler samt slutligen, vars underhållsanslag är så knappt 
tilltaget, att alla de fartyg , som vi icl\e ha rad att hålla rustade 
och fullbemannade, icke kunna hållas i tillfredsställande bered
skap. Det ligger i sakens natur, att en av statsmakterna så för

summad flotta icke kan bli annat än en »oberäknelig faktor», 
så länge den icke ersättes genom planmässiga nybyggnader samt 
övas och underhålles i tillfredsställande utsträckning. Men giv 

landet det sjövapen det behöver, vidmakthåll och öva detsamma 
och skaffa de l tillräcklig bemanning, då skall ingen annat än 

mol bättre velande kunna pås tå, alt flottan är en mera oberäk
nelig faktor än någon annan försvarsgren! 

Konsekvensen av att kalla den nuvamnde flo ttan en »obe·· 

räknelig faktor» borde logiskt vara flottans förstärkande i sadan 
omfattning, atl den utan tvekan verkligen kunde beräknas fylla 
'iina betydelsefulla uppgifter. En sådan flotta har landet råd 
att utan oöverkomliga kostnader skaffa sig. 

Förutoro faran av fienllig landstigning föreligger ju ocksil 
den faran, att vårt land kan betvingas utan att fientliga trupper 

beträda svensk jord, nämligen genom att våra förbindelser över 
havet avskäras. En handelsblockad skulle vara synnerligen 
kännbar för ett land som vårt, som icke är självförsörjande och 
vars handelsutbyte till 98 °io går över havet. I en försvarsorga
nisation med »tyngdpunkten» p~\ lanHörsvaret skulle vid ett 
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angrepp av denna art den försvarsgren, som vore »huvudvapnel>>, 

nämligen armen, kanske aldrig få tillfälle att lossa ett skott, 

förrän vårt land redan vore betvingat genom blockaden. Vår 
sjöhandel kommer under krig att hotas av fientliga sjö- och 
Juftstridskrafter och skyddas likaledes bäst genom en sam

verkan m ellan våra egna sjö- och flygslridskwf'ler, varvid 

flottan huvudsakligen ombesörjer minsvepning, u-båtsjakt samt 
skydd i övrigt mot fien tliga fartyg ävensom luftvärnet till sjöss. 
under det a lt flyget utför spaning åt flottan. I konvoj till sjöss 

under skydd av örlogsfartyg och flyg sammanförda handels
fartyg föra sålunda hela tiden sitt luftvärn med sig. 

A v sikten med del nu anförda har varit att påvisa, hurusom 
sam ver/;an m ellan de olika försvarsgrenarna och alldeles sär

skilt mellan flo lla och flygvapen är av största betydelse för att 
riksförsvaret skall kunna fylla sin uppgift all skydda landel 
mot ett anfall över havet - och några andra anfall än över 
havet äro knappast sannolika mot vårt havomflutna land. 
Samband och växelverkan måste krävas av de olika lemmarna 

ell er försYarsgrenarna i den organism, som en krigförande stal 
utgör, och del är den syagaste faktorn , som bestämmer det helas 
styrka, framhåller kaplen Ragnar Smith i sin utmärkta broschyr 
»F örsvarsgrenarnas samverkan >>. Det vore en farlig skadegö
relse på denna för framgång oundgängliga samverkan, om en 

försvarsgren, sjöförsvaret, skulle förkr:ympas, samtidigt med 
att de övriga förstärk tes. 

FloHan är. tack vare silt kraftiga luftvärnsartilleri, inga
lunda slu·bar för flyganfall i sådan grad som dess vedersakare 

sökt göra gällande. Särskilt det föreslagna fj ärde pansarskep
pet aYses alt bli utomordentligt starkt luftyärnsskyddat, i det 

att delsamma jämlikt uppgjort förslag skall förses med det 
enastående kraftiga luflvärnsarlilleriet av U sl. för beskjutning 
av mM såväl på vallnel som i luften fullt dugliga 12 cm. kano
ner tillika med ell 20-lal luftvärnskulsprulor, de flesta med 

sprängladdade projektiler. Därjämte är meningen, att det 
föresla gna skeppet s ~tsom skydd mol bombanfall från luften 
skal l f6rses med dubbla pansardi1ck. I en utHi.ndsk tidskrift 

Tidskrift i Sjöväsendet. 16 
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har delta skepp beLeclmats såsom ett kulsprutande vidunder 
med elt luftvärnsbatteri, vartill motstycke för närvarande icke 
finnes ens på de största slagskepp. 

I själva verket finns det i hela världen intet krigsmedeL 
<>om är så späckat med luftvärnspjäser som ett modernt stiirre 
örlogsfartyg, varigenom detta äger förmåga att i hög grad 

skyelda icke blott sig självt utan också andra i närheten varande 
anstalter både på vatten och i land, varthälst detta fm Lyg 
kommer. När det därför framföres ett sådant påstående . om 
att »pansarskeppen äro särskilt ömtåliga mot flyganfall ~/. sa 
måste det antingen bero på en anmärkningsvärd okunn igheL 
om verkliga förhållandet eller också på, att man talar mot 
bättre vetande. 

Den förut omnämnde engelske sjömilitäre födattaren om
nämner, att vid ett försök med bombfällning, som av amirali
tetet verkställts mot ett äldre slagskepp, 114 bomber hade fäll ts 
utan en enda träff, trots att fartygets fart var ganska låg och 
flygstridskrafterna hela tiden voro ostörda av luftvärnseld. Och 
det kräves icke en utan många träffar för att sänka ett pansar
skepp! 

Om man undersöker, vilken uppfattning de ledande u t
ländska marinerna ådagalagt i frågan om bombflygplan konJ ra 
pansarskepp, så buro de senaste flottförhandlingarna i Lond;m 
vittne om, att bl. a. bärarna av de kraftiga fartygskanonerna 
alltjämt äro oumbärliga faktorer i försvarsproblemen, vilket ju 
också är helt naturligt, då pansarskeppen, såsom nyss fram
hållits, äro de mot flygangrepp, liksom mot sjökrigets vapen i 
övrigt, bäst skyddade av alla fartygstyper. Att flygvapnets till 

komst icke förringat pansarskeppens betydelse framgår med t ll 
Önskvärd tydlighet av den ombyggnad OCh modernisering el V 

dylika fartyg, som de större marinerna i exempellöst stor om
fattning och för enorma kostnader under senare år begagnat sig 
av, i ändamål att öka redan befintliga fartygs stridsvärde. Så 
lunda ha samtliga i tjänst varande engelska slagskepp och 
slagkryssare utom de tre nyaste ombyggts eller skola inoll1 
närmaste tiden ombyggas. Tilläggas bör, aU år 1929 befunno 
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si" utomland~ under byggnad slagskepp och kryssare till elt 
sa~mnanlagt tonnage aY 261,000 ton, vill<en siffra innevarande 
år stigit till icke mindre än 381,000 ton. Det ovederhäftiga 
talet om, att pansarskeppens tid nu vore förbi och att desamma 
lnmde ersätlas av flygplan, får av dessa siffror sin otvetydiga 

dom. 
En närmare granskning av påståendet, att pansarskeppen 

äro särskilt ömtåliga för flyganfall , visar sålunda, att detta 
påstående är ovederhäftigt och oriktigt. I stället torde det för
hålla sig så, aH pansurskeppen äro betydligt mycket farligare 

för bombflygplanen än dessa för pansarslu:ppen. 

För a lt misskreditera våra pansarskepp har man också pJ.
stått, att den svenska flottan icke skulle hava några utsikter i 
en avgörande strid mot den ryska, delta särskilt på grund av 
de rysl<a slagskeppens grövre och talrikare artilleri. Beträffande 
detta påstående må först anföras, att utgången av en dylik strid 
ingalunda är given, enär det svenska fartygsa1iilleriet icke ä.
så underlägset son1 enbart siffermässiga jämförelser kunna sy
nas giva vid handen, och enär vidare ryssarna enligt all er
farenhet troligen icke kunna göra sina kanoners kraft så gäl
lande, att icke våra pansarskepp därvid skulle ha möjlighet till 
framgång. Vidare är den svenska flottans uppgift icke att un
der strategisk offensiv söka uugörande strid med de fientliga 
slagskeppen. De svenska sjöstridskrafterna skola däremot, 
stödda på och utgående från våra vidsträckta och för fienden 
svårtillgängli ga skärgårdar, utgöra ett ständigt hot mot fientliga 
företag över havet mot vårt land, särskilt mot överförandet av 
en på transportfartyg ombordtagen invasionsanne. Det är där
vid pansarskeppens uppgift att genom sin blotta befintlighet 
och såsom oumbärliga stöd för de lättare fartygen tvinga fien ·
den att vid offensivföretag insätta jämväl sina dyrbaraste far
tyg, de stora slagskeppen, varigenom dessa svårersättliga enhe
ter utsättas för de undervattensfaror, som hota från svenska 
jagare, undervattensbåtar och minor. Funnes inga svenska 
pansarskepp, så bleve sjökriget »billigt» för fienden, som kunae 
lämna sina slagsl<epp i trygghet hemma. 
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Särskilt pansarskeppens snabbeld kan vid anfall pa en 

fientlig transportflotta på kort tid sprida förödelse inom denna. 

Intet annat sjökrigets vapen är i stånd alt så hastigt och effek

tivt oskadliggöra de SYårskyddade fientliga transporlfartygen 

som just pansarskeppens artilleri, och pansarskeppet är i detta 

avseende vida överlägset bombplanen. Vi måste också räkna 

med, att vår sannolike motståndare besitter ett flygvapen, s0111 
är mångdubbelt starkare än vårt eget. Det fientliga flvget 

skulle nog sörja för, all endast en ringa del, om ens så mycket 

av v~u·a bombplan nådde fram till transportflotlan. Och det 

erfordras ju endast, alt fienden förser sina transportfartyg samt 

alla de hjälpfartyg och andra lätta sjöstridskrafter, som han 

vid !rånvaron av ett starkt svenskt sjöförsvar kan nöja sig med 

såsom eskort at transporten, med stm·U luftvärnsartilleri fö r 

att de ay våra flygplan, som möjligen nå fram till transport

flottan, skola se sina strävanden att hejda angreppet i stort sett 

gäckade. Det svenska flygvapnet kan i dylikt fall icke ensamt 

avvisa en fientlig trupptransport; för alt detta skall lyckas er

fordras oundgängligen samverkan med en stark svensk örlogsc 

flotta. 

Ä ven då del gäller att skada fientliga slagskepp är pansar

skeppens svåra ar tilleri det verksammaste stridsmedlet. Enligt 

verkställda beräkningar motsvaras ett pansarskepp med .iv 

seende på 3rliga byggnads-, underhålls-, övnings- och avlö

ningskostnader av omkring 18 medeltunga bombplan med en 

heräknad livslängd av 8 år. Pansarskeppens livslängd är 2-t ar. 

Om samtliga dessa 18 bombplan insättas i elt företag, kunna de 

tillsammans medföra en bomhlasl, molsvarande lika mycket 

grova projektiler som pansarskeppet kan skjuta med sina J,a 

non er på !3 minuter. Men pansarskeppet kan fortsätta med s i n 

eld i timmar, under det att bombplanet måste flyga hem efter 

ny ammunition. På grund ay sina kanoners överlägsna verkau 

mot pansar. skjutprccision, elduthållighet och ammunitions

kapacitet har ett pansarskepp betydligt större möjligheter att 

skada ett fi entligt artillerifartyg än det ur kostnadssynpuukl 

motsvarande antalet flygplan . Ur ammunitionskapacitetens 
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synpunk t skulle det erfordras icke 18 utan 200 bombflygplan 

för a tt mo tsvara ett pansarskepp. 
Vid allt detta är givetvis att märka, att bombflygplanen 

utgöra ett mycket värdefullt komplement till fartygsartilleriet. 

Men vorför i all riml ighe ts namn skall man envisas m ed ait 

lålo det ena vapnet s lå ut de t andro? Ar det så svårt att förstå , 

alt vårt sjöförsvar blir effektivare, om f lotto och flyg fel sam

ver/w m (' rf vomndm, än om cle i försvarsorganisationen ställas 

i motsatsförhållande till varandra? 

Sveriges sjöstridskrafter äro, s:'isom förut framhållits, rent 

ma teriellt sett något underlägsna Sovjet- Rysslands, men å 

andra sidan äro de ryska luftstridskrafterna öuerväldigcmcle 

mycket starkw c iin Sveriges. Ar det under sådana förhållanden 

vettigt att söka göra gällande, att den svenska flottan, vars 

knappa underlägsenhet kan genom planenliga ersäUningsbygg .. 

nader i hög grad utjämnas, måste lida nederlag och som följd 

härav bör slopas, under det au det svenska flyget, som näppe

ligen toi·de inom överskådlig framtid kunna utjämna s i n så 

oändligt mycket större underlägsenhet, icke blott bibehålles, 

utan därjämte får övertaga den slopade flottans uppgifter? 

Att flygvapnet icke genom sin tillkomst minskat Ilottans 

be tydelse hestyrkes på det mest övertygande sätt av erfarenlH'

tema från utlandet och särskilt från stormakternas försvars 

budgeter under de senaste ~1ren. Man kan nämligen i dessa 

spåra resullaten av nämnda makters dels direkta krigserfaren

heter och dels lärdomar och rön från omfattande och kostsamma 

fredsmanövrer, krigsövningar och tekniska försök m. m. Den 

senast utkomna upplagan av Nationernas Förhunds årligen 

utgiYna »Armaments Year-Boob innehåller hudgetuppgifter 

for de olika staterna för de senaste sex åren. Om man undan

tager Rys<;l::md, för vill,et särskilda uppgifter saknas, samt 

Amerikas Förenta Staler och Japan, Yilkas flygyapen iiro 

uppdelade på lant- och sjöförsvaren, haya Storhritannien, 

Frankril.;:e och Italien i lild1et med Sverige tre särskilda 

försvarsgrenar och kunna granskas ur synpunkten av försvars

utgifternas fördelning J:mdgetåren 1929- 1930 samt 1934--1935 
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mellan arme, marin och flygvapen eller avvägningen meilan 
r örsvarsgrenanw. 

En dylik granskning visar bl. a., att i ett örike som Stor 
hritannien får marinen omkring hälften av budgeten, under 
det att armen givetvis måste dominera i länder som Frankrike 
och Italien, vilka hava långa landgränser gemensamma med 
sina farligaste medtävlare. I dessa länder, vilka på grund av 
faran för anfall över landgränsen måste hava en stark arme och 
vilka äro mindre beroende av förbindelserna över havet, till 
mätes ändock flott an omkring en tredj edel av den totala för
svarslmdgeten. Men i vårt land, som icke har n~tgra land 
gränser gemensamma med någon stormakt och som är s ~l. hav
omflutet och så beläget, alt det nästan kan betraktas som ett 
örike, vill man nedsätta sjöförsvarets andel från nuvarande 
omkring 35 Ofo till endast omkring 24 °/o! Siffrorna från ut
landet äro även i andra avseenden intressanta. De visa, att 
utvecklingen utomlands gått lugnt och jämt, ulan några större 
förskjutningar i avvägningen mellan försvarsgrenarna. F lyg
vapnens procentuella andel i försvarskostnaderna är i stort sett 
densamma nv. som för sex år sedan. Av intresse är också, atl 
flygvapnens andel visar sig vara ungefärligen lika avvägd 1 

samtliga de trenne ovan berörda staterna, nämligen omkri ng 
16- 17 °/o. Och dessa tre länder äro de luftstrategiskt m est 
utsedta länderna i Europa. Men i vårt land med dess för lu ft-
anfa ll relativt föga sårbara läge vill man göra det experimentet 
att höja det oprövade flygyapnels andel på en gång till 19 °io. 
I smärre staler som Danmark, Norge, Holland, Turkiet, stannar 
flygets 0/o-bl väsentligt uneler 10 °/o. Är det verkligen lämpligt 
att i ett land som vårt, med för luftanfall relativt undandraget 
läge, försöka leka föregångsland på det oprövade flygvapnets 
område? Särskilt som vår sannolikaste n1otståndare är föga 
känslig och sårbar för luftkrigföring! 

Det i vårt land framförda påståendet, att flygvapnet skulle 
hava »slagit ut» och gjort floHan obehövlig, finner intet stöd i 
de ovannämnda stormakternas erfarenheter. I stället kan m an 
konstatera en uppåtgående tendens för s jöförsvarsutgifienw. 

- 225 -

Och lägger man tillsammans alla stormaktsmarinerna, så finner 
man, att år 1929 befunna sig under byggnad 405,000 ton örlogs
fartyg av olika slag, vilken siffra i år stigit till 558,000 ton. 

Stor vikt fästes i England vid samverkan mellan flott a och 

flyg vnpen . Den av de ansvariga sta tsmakte1:na .. i England in
tacrna inslällningcri till sjö- och flygvapnens mbordes betydelse 
och samverkan vederlägger fullständigt det hos oss fram.förda 
påståendet, att »den engelska flottan nu har att föra samma 
försvarsstrid som vår flotta mot det anstormande flygvapnet;;· 
(citatet är hämtat från polemiken i pressen mellan den gamle 
~jöförsvarsvännen generallöjtnant vVrangel och överstelöjtnant 

Kleen) . 
Man hör ibland påstås, atl flottan slapp lindrigt undan och 

särskilt gynnades vid försvarsreduktionen år 1925. :Men san
ningen är, att flottan genom underlåten ersättningsbyggn~d 
under efterkrigsLiden fick sin fartygsmateriel reducerad tJll 
hälflen (från 70,000 till 34,000 ton). Denna minskning av far
tygsbeståndet fastställdes genom 1925 års försvarsordning, oak
tat vår flotta 1\J25 endast hade fått 3 av de 1914 beslutade S 
pansarskeppen och endast 2 av 1914 års Törsvarsordnings 16 
jagare. Genom 1927 års flottplan stoppades förfallet, men den
na flottplan har sedan tyvärr icke blivit fullständigt följd. 1927 
års floltplan upplog ersättningsbyggnad av örlogsfartyg med 
omkring 10 mill. kr. årligen. Att inom en budget för flottan 
om endast 28 mill. kr. anslaget till ersättningsbyggnad m åste 
bliva väsentligen mycket blygsammare är oundgängligt, och 
alltså skulle försvarskommissionens preliminära huvudförslag 
innebära, att förfallet åter med stora steg toge sin början. 

Huvudargumentet i agitationen för nedskärning av flottan 
har varit, att »utvecklingen» gjort flottan mindre betydelsefull 
än förr. Men utvecklingen utomlands går i riktning mot för 

stärkning och icke försvagning av flottorna. Och vårt lands 
militärpolitiska läge har ej förändrats : 

Fortfarande går vårt handelsutbyte med andra länder till 
närmare 100 °/o över havet. 
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Porlforande måste så gall som alla länkbara anfall mot 
vårt land komma över havet. 

Fortfarande innehava vi det lyckl iga lägel aU icke haver 
någro landgrönser gemensamma med någon stormakt. Och Pid 
en förändring härutinnan skulle vi i olyck ligaste fall endast 
komma all f å en relalivt /,·ort och svårtillgänglig landgräns 
gemensom m~d en s lorma/;1 , en gröns, som vi tidigare haft. 

Och ingen lär väl kunna påstå, aLL Sveriges luftstrategiska 
läge är så ogynnsamt, att vi måste h ålla oss med förhållandevis 
s tallare flygvapen än andra länder. 

Ingenting har sålLzncla inträffat, som hm motivera en j'ör 
svagning av Sveriges sjöförsvnr. Och även den mest inbitn~ 

flygentusiast, som vill hävda flygets större värde än övriga 
försYarsgrenars, m åste väl erkänna, att åtminstone har ingen
ting inträffa t, som kan motivera en förstärkning av lantförsva
rel på sjöförsvarels bekostnad. Del är forl[arcmde ett lika oe f
!ergiuligt liusvillkor för vårl land alt vid anfa ll mol Sveri•Je 
{ö1 s!;mw svens/;/ område från alt bliva krigsskådeplats. 

Det borde s:\ledes bliva slut med de ovederhäftiga påståen 
dena, aU flotl::m genom del moderna flygvapnets tillkomst för
lorat i betydelse och att flygvapnet l'an övertaga flottans upp
gifter. Sanningen är i stället den, a tt ti lkomsten av det mo
derna flygvapnet ökat flottans verkningsförmåga, så atl sam 
verl.:ande sjö- och flygstridskrafter numera kunna utanför våra 
kuster bilda en stark och för anfa ll över huvet svårgenomträng
lig yltre försvarslinje , därmed möjliggörande en fiendes aY·· 
visande, redan innan han kommer i land. Detla bör vara h u
vudprincipen vid ordnandet av Sveriges försvar. Sjöförsvarets 
män hälsa därför med tillfredsställelse förslaget om anskaffnin~ 
av ett anfallsdugligt svenskt flygvapen. En varning är doek 
på sin plats mot att sätta aW för stor tillit till ett nytt och 
oprövat vapen samt att inom en snäv kostnadsram för försvaret 
i dess helhet inpressa ett flygvapen av proportionsvis större om
fat tning än andra länder m ed större erfarenheter än vi funnit 
lämpligt. 

Det är ell farligt spel, som bedrives från det håll, där m an 
försöker inbilla nationen, a lt det icke är möjligt att avvisa e.1 
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angripande fiende redan på havet, ulan att han först måste 
/(amma i land på svens/..: jord, innan vår a v görande motverkan 
kan sätta s in. Har man redan glömt bort, vad det vill säga för 
ett land alt vara krigsskådepla ts. Det var dock icke så länge 
sedan världskriget gick härjande, skövlande och nedtrampande 
fram över stora områden av vår egen världsdel, därigenom med 
ohyggli g tydlighet visande, huru det sannolikt kommer att gå 
med eU land, som råkar ut för att bliva krigsskådeplats. Vad 
en dylik olycka skulle innebära för Sverige framgår bl. a. av, 
att inom en dagsmarschs avstånd från strandlinj en bor över 
hälften av Sveriges befolkning och där li gger större delen av 
rikets åkerjord och industriområden. 

Det råeler många olika åsikter om huru Sveriges försvars ·
frfl ga bör löslJS, uch vilken lösnin g man än genomför, så korn 
mer den förut bestående försvarsordningen all i hög grad in
verka på lösningen, detta av den anledningen, aU det alltid är 
förenat med obehag och svårigheter a tt skära bort en del av en 
redan befinllig organisation. E lt livligt motstånd upps tår 
givetvis i varje garnisonsort, vars militärpersonal man helt el
ler delvis vill indraga. Det bestående i försvarsordningen upp
reser motstånd mot förändringar, som avse .förminskning. Om 
man nu skulle göra det tankeexperimentet, aU Sverige icke ägde 
någo t som helst försvar och aU en försvarsorganisation skulle 
från grunden nyskapas under sådana förhållanden, alt inga 
andra intressen därvid gjorde sig gällande än strävan all få 
försuarsordningen så effektiv som m öjligt. Huru skulle m ånne 
en sådan försvarsordning se ut? Jo, helt säkert skulle man 
först av allt konstatera, att Sveriges militärpolitiska läge är 
sådant, alt de flesta t ~inkbm·a anfall m åste komma över h avet, 
att handelsförbindelserna med utlandet så !50lt som uteslutande 
gå sjöledes, att möjlighet finnes alt genom fiendens avvisande 
på havet förskona landet från a tt självt bli krigsskådeplats samt 
slutligen, au landels luftstrategiska läge är gynnsammare än de 
flesta andra länders. Följden av dessa överväganden skulle 
med s lörsta ~äkerhet bliva, att huvudvikten lades vid sjöför
svaret, vilket utan tvivel skulle bliva landets huvudvapen, där-
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näs t skulle s tor vikt läggas vid flygvapnet, vilket är nödvändigt 
för samverkan med flottan vid landets yttre försvarslinj e och 
självständigt för bekämpande av fiendens flygvapen. I sista 
hand skulle laniförsvaret komma, ty detta skulle, såsom exein
pelvis i England, i stort sett endast bliva en bakre försvarslinje 
att tillgripa för den händelse fienden trots flottans och flyg .. 
vapnets motverkan ändock mot förmodan lyckades komma i 
land på svenskt område. Dessutom skulle armen ansvara 
för skyddet av vår norra landgräns samt ombesörja land
lerritoriels lufl värn. Ett så ordnat försvar skulle fylla det 
från visst håll framförda kravet på en »tmditionsobunden lös
ning au försuarsfrågan » samt vara elfektiul, men vad är det, som 
hindrar oss att nu skaffa oss ett sådant försvar . Jo, den om
ständigheten, att Sverige från gångna stormaktsdagar har i arv 
en arme m ed så ärorika traditioner, att det känns smärtsamt 
och motbjudande att indraga något av dessa gamla regementen. 
Och det är smärtsamt och motbjudande att indraga regementen 
med hundraåriga traditioner. Lika övertygad som jag är, att 
den mot flottan igångsalta agitationen är motbjudande för det 
s tora flertalet av armens officerare, lika övertygad är jag om 
det sakförhållandet, att det stora flertalet av flottans officerare 
med bitterhet bevittnade de indragningar av regementen med 
ärorika namn på sina fanor, som följde på 1925 års beklagliga 
svenska försvarsreduktion. 

Men det vore väl litet för mycket begärt, a tt floltans män 
skulle vara så lojala mot armen, att de offrade sitt eget vapen 
för att bidraga t ill att »kompensera armen för 1925», därest 
ramen för de sammanlagda försvarskostnaderna skulle tilltagas 
så snävt, att ifrågavarande förstärkning av armen icke kunde 
inrymmas inom den nämnda ramen utan att detta skedde p:'\ 
hekostnad av någon av de övriga försvarsgrenarna. Och en 
vä~ran att bekosta armens förstärkande skulle från flottans sida 
i dylikt fall icke vara förestavad uteslutande av självbevarelse
skäl, utan av den övertygelsen, att vårt land utan ett effektivt 
sJöförsvar icke har någon trygghet i alla sina övnga försvars-
anstalter. 
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Sverige har i över 100 år levat i fred i skydd av Östersjön 
såsom bakom en skyddande vallgrav. Östersjön kan emellertid 
erbjuda en vallgravs skydd endast under den förutsättningen, 
att vallgraven försvaras och törsvaras till sjöss. I annat fall 
blir det oförsvarade havet utanför våra kuster detsamma som 
ett oändligt antal bekväma anfallsvägar mot vårt land. 

Det enda vapen, varmed Sverige med n ågon högre grad av 
säkerhet kan förhindra fientliga armeer att över havet intränga 
i landet eller, på grund av de därmed förbundna riskerna, kan 
förmå en eventuell fiende att i förväg avstå från dylika anfalls
företag, är en stark och krigsberedd flotta med samverkande 
flygvapen. Utan ett sådant försvarsvapec kan fienden land
sätta så övermäktiga truppmassor, att vår arme, även med för
dubblat antal fördelningar, icke kunde ha några utsikter att 
avvisa anfallet. Det ligger dessvärre i sakens natur, att en 
nation på n~tgot över G millioner människor icke kan ha några 
utsikter att i land avvärja ett anfall från en na tion med bortåt 
16G millioners folkmängd, ifall angriparen har möjlighet att 
anfalla på bred front, vilket han har, om vi icke kunna begränsa 
hans rörelsefrihet till sjöss. Han behöver ju i så fall endast 
sätta in allt större och talrikare truppmassor för att till slut 
bristningsgränsen för vår motståndskraft till lands skall bliva 

uppnådd. 
Till sjöss däremot äro 6-miUioners-nationen och 166-milli

oners-nationen mera likställda, därest elen förra - såsom lyck
ligtvis också är fallet - i fråga om tillgång på sjöfarande be
folkning, tjänstedug lig och skicklig örlogspersonal samt högt
slående varvsindustri har et t över lag över sin i andra avseenden 
mäktigare motståndare. Det är av denna anledning, som 
Sverige på sjön har sin bästa chans all avvisa ett angrepp från 
en stormakt. som icke jämväl är en sjömaki. 

Och vilka förluster skulle det icke medföra för vårt folk att 
avstå från det gynnsamma tillfället att avslå angreppet till sjöss 
för att i stället invänta fienden i land! Flottan har i jämförelse 
:med armen en fåtalig personal, och dess blodiga förluster lzunna 
av denna anledning icke tillnärmelsevis uppgå till vad, som 
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kan bliva fallet vid lantförsvaret. Flottan kan också tack vare 
sitt mäktiga luftvärnsartilleri undgå att lida mera avsevärda 
förluster genom flyganfall. Armen har icke på långa vägar 
samma möjligheter att skydda sin personal - och framförall t 
id;e de för armens operationsduglighet nödvändiga järnvägs
och andra förbindelselinj erna - mot det övermäktiga fientliga 
flygvapnets ihållande och upprepade anfall. 

En försvarsordning med elt till förmån för de övriga för 
svarsgrenarnas förstärkande bcsl.:urel och förlcrymp l sjöförsvar 
skulle i händelse av ett anfall över havet mot vårt land medföra 
följande allvarliga konsekvenser: 

l) alt svensk jord knappast kunde undgä att bliva krigs
skitdeplats, vilket skulle innebära, att t. o. m. segrar, som 
vunnes på vår egen jord, på grund av det moderna krigets 
förhärjande natur i verkligheten bleve nederlag, 

2) all den av dc tre försvarsgrenarna, som mot vår san
nolikaste motslåndare har den minsta utsikten att få helt övcr
Jnäktiga krafter emot sig, nämligen flottan, i stort sett sattes 
ur spelet, 

3) att den av de tre försvarsgrenarna, som har den största 
personalen och som efter allt att döma skulle komma att Yid 
anfall mot fienden lida de ojämförligt s töJsta blodiga förlus
terna samt är svårast att skydda mot flyganfall, nämligen ar
men, skulle såsom huvudvapen komma främst i skottlinjen, 

4) att sjOiart och fiskerinäring på väst- och ostkusterna 
skulle förlamas, vilket bl. a . innebure avskärandel av rike ls 
pulsådror, dess sjöförbindelser med utlandet, 

5) att Gotland och denna ös förbindelser med fastlan det 
icke kunde skyddas, 

6) all Golland samt kanske öland och andra oss närbe
lägna öar ulan större svårigheter skulle av fienden lmnna ut
nyttjas för flygbaser, varigenom det redan förut övermäktiga 
fientliga flygvapnets möjligheter att förlama vårt försvar till 
lands och ödelägga våra egna flygbaser skulle i högsta grad 
förökas, samt slutligen 
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7l al t vi i s lort selt endast finge en enda försvarslinje att 
förlita oss på, lantförsvaret, i stället för i annat fall två, en 
yttre på sjön och en inre i lancl. 

Skall Sveriges folk verkligen frivilligt ordna det så illa för 
sig, som följden jämlikt ovan skulle bliva av sjöförsvarets till
bakasättande. Enär ingenting kan sakligt motivera en sådan 
åtgärd som att nedskära och förkrympa sjöförsvaret till förmån 
för övriga försvarsgrenar, skulle ett eventuellt försvarsbeslut i 
enlighet med försvarskommissionens preliminära huvudförslag 
icke kunna bliva långlivat och bestående. Det skulle komma 
att utlösa en storm cw motsland från alla, som hava n~1 gon för
ståelse för vårt maritima läge. EH s ~tdant beslut vore ett riska
belt experiment och elt missgrepp, som i likhel med Versailles 
freden skulle lägga grunden till bestående bitterhet mellan 
segrare och besegrade samt med naturvändighet måste leda 
till en reuisinn. Men innan denna revision hunne genomföras, 
skulle del kanske vara för sent, vartill dessutom komme, att ett 
genomtrumfande nu av en oförnuftig försvarsorganisation, som 
sedermera måste rä llas till, skulle ];.osta staten många millioner 
kronor i onödan. 

Flottans män m åste känna del som en orättvisa, om man 
för att bereda armen »kompensation för 1925» beskär flottans 
redan förut alldeles otillräckliga anslag i sadan grad, att man 
ofrivilligt erinrar sig bibelordet: »Från den, som ingenting har. 
skall lagas ocks~1 det han har». Vid ordmmdet av vårt lands 
försvarsfråga bör SYerige belraktas mera som ett örike än som 
en kont incnlolslat, och del ta v~nt geografiska läge bör vara 
utslagsgivande för försvarsordningens utformning. I vårt hav
omflutna land får flottan icke tillbakasällas för de övriga för
svarsgrenarna. Det vore en riksolycka och elt ödesdigert miss
grepp, om så gjordes. 

Karlskrona i april 1935. 

Aug. Giron. 
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åtskilliga maritima och krigsveten .. 
skapliga tidskrifter. 

(Forts. från h. 3, sid. 1Sö.) 

Kustartilleriet och kustfästningarna. 

Orsak och verkan. Den svenske underoff. 3 okt. 34 n:r 19, s. 507. 
Om verkan av underofficerskårens vid kustartillerie't nedskiir
ning 1925. 

Kystdefensionens Personalordning. Kommandor Briand de Cr6vc
coeur. D. T. S. dec. 34, s. E-79-607. Redogörelse för personal
organisationen efter genomförandet av 1932 års härordning. 

Kystartilleriet. Kaptein i Kystartilleriet Leif Larsen. N. T. S. dec. 
34, s. 439-47. En orientering ang. kustartilleriets organisation, 
administration m. m. eft,~r nyordningen enligt vilken vapne t 
inrangerats i marinen såsom syskonvapen till flottan. 

Stammanskapet: utbildning. 

Teaching in the Army. Major-General A. J. Mc Culloch. R. U. S. I. 
feb r. n :r 513, s. ll. Många värde,fulla synpunkter på mili tär 
undervisning i allmänhet. 

En välbehövlig reform vid flottan. H. L-m. Den svenske underoffi
ceren 18 nov. 34 n:r 22, s. 588. Ang. utbildningen av flottans 
kockar. 

Manelskapet til Sovaernet. Orlogskaptajn Frederiksen. D. T. S. dec. 
34, s. 563-78. En orientering ang. antagning, utbildning och 
avgång av manskapet på grundval av erfarenheterna efter ge
nomförandet av 1932 års sjövärnslag. 

Underofficerskåren: befordran. 

Urvalssystemet måste göras överflödigt. Red. Svensk Underbefäls
tidning 6 okt. 34 n:r 40, s. 1. Om urval i omede:lbart samband 
med befordran till underofficer. 
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Utbildning och specialisering. 

1'raditions in Seamanship. Lieutenant G. M. Bennett. R. U. S. L 
nov. 34, 516, s. 707. Utdrag ur "Naval Cadet's Manual» av år 
1857. Innehåller många goda råd och anvisningar, som kunna 
tillämpas än i dag. 

Lön- och pensionsfrågor i allmänhet. Civila.nställning. 

Militärmyndigheternas pensioneringsföirslag. Den svenska underoff. 
3 okt. n:r 19, s. 508. 

Provtjänstgöring vid tullen, fångvården och sinnessjukhusen under 
civilanställn.-halvåret. Red. Svensk Underbef.-tidn. 13 okt. 34 
n :r 41, s. 1. 

Förläggning och bespisning ombord. 

Naval Victualling. Common Factor. The Navy okt., s. 296. Om 
utspisning ombord. 

Rättsväsendet. 

Förtur och personlig förklari ng i diseiplinmål. Red. Svensk Under
bef.-tidn. 13 okt. 34 n :r 41, s. 1. 

Mili tärpedagogik. 

Nya störningar inom krigslitteraturen. Srod och Ceson. Kungl. 
Krigsvetenskapsakademiens handl. och Tidskr. n:r 10, s. 244. In
nehåller en del upplysningar om ur psykologisk och militärpe
dagogisk Bynpunkt intressant litteratur. 

Miliära sjulivården. 

Ooronary Sclerosis. Commander George Y\T. Calver (M. C.) U. S. Na
vy. Proc. sept. 34, s. 1214--16. Behandlar frågan om hjärtsjuk
dom hos officerare och härav föranledda åtgärder. 

Handelskrig och handelsförstöring. 

Commerce Destruction-Fast and Future. Fletcher Pratt. Proc. nov. 
34, s. 151.3-18. Bidrag till frågan om hande·lskrig under för
gångna och kommande krig. 
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Konyojtjänsten. 

Convoy Sloops. John Sanderson. The Navy sept., s. 289. Ang. be. 
hov av skydel för handelssjöfarten. 

Convoy SJoops. John Sanclerson. The N a vy okt. 34, s. 289. :\ng. 
skyddet av handelssjöfarten. 

Egenartade skeppsbyggnadskonstruktioner. 

Dieselmotor-drevne krigsskib. Kaptein .J. Eckhoff. N. T. S. old .. s. 
363-71. Redogörelse för dett-a maskineris användning och ;1[1. 

ordnande på moderna krigsfartyg. 

Manövrieren mit M-Booten. Korvettenkapitän Ruge. M. R. dec. :34. 
s. 543-49. Författaren lämnar några anvisningar för m an öv
rering av dessa båtar, vilka anses vara svårmanöverbara på 
grund av sina egenskaper. Förtydligas med skissen. 

Slagfartyg. 

Fartyg med enbart midskeppsbesiyckning. V. de Feo. Rivista ::\fa
rittima sept. En taktiskt-t2knisk granskning av upps•tällnings
formcr för svårt och medelvsärt artilleri. 

Oversättning till svenska finnes hos Marinstabens P ress
detalj. 

Meteorologi i allmänhet. 

Tl1e Bcaufort wind scale. Lieutenant FredricJ.;: J. Nelson, U. S. C\a 
vy. Proc. nov. 34, s. 1546-48. En tendersökning huruvida n å-sra 
skäl finnes för bibehållandet av ifrågavarande skala. 

Skeppsbyggnadstjänsten i allmänhet. 

Hvor mange .Aar kan et KrigsskilJ forblive tjenstdygtigt. Kommon
d0r Halfelan Barfod. D. T. S. sept. , s. 415-20. En underslik
ning av de faktorer som inverka på ett krigsfartygs livslän gd. 

Rostbildningens teori och förlopp. Professor Wilh. Palmaer. Nauiisk 
tidskr. dec., s. 382. 

FramdrivningsmedeL 

Diesel-driven surface craft.. Lieutenant commander J olm O. I-Iusr . 
U. 8. Navy. Proc. nov. 34, s. 1564--76. En undersökning aug. 
dieselanläggningars användharhet för övervattensfartyg, .\n 
läggningarna förordas. Läsvärd. 
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Väderlekstjänst. 

praktische Orkankunde. Konteramiral a. D. Fritz Conrad. M. R. 
okt., s. 462-67. ReJerat av en av Kapitän L. Sebubart utgiven 
bok med denna titel. Boken innehåller jämväl anvisningar för 
manövrering i storm. 

N avigeringstjänsten och dess hjälpme(lel. 

The air almanac. Lieutenant Arthur A. Ageton, U. S. Navy. Proc. 
sept., s. 1261-67. Redogörelse för användningen av almanackan 
ifråga. 

Astronomisk Navigasjon. Premierl0itnant Lambrechts. N. T. S. okt .. 
s. 357--63. Beskrivning av användningen av Agetons tabeller 
tillsammans med »American N autical Almanac» och Bureau of 
standarels boblebekstant. Förtydligas med figurer. 

Tåkesignaler under gange i tåke. Kaptein P: Bredsdodf. N. T. S. 
nov. 34, s. 422-2H. Anger några synpunkter betr. frågan då 
farty g gå i formering. 

Die Venvendungsmöglichkrit des 1-lorch-Peil-gerätes 'fi.ir dir Na
vigation. Fregattenleutn. a. D. vV. Pacher. :M. R. dec. 34, s. 
550-55. En unelersökning ang. utnyttjandet av de lyssnarappa
rater vilka användas vid luftförsvaret, ombord på fartyg jäm
väl för navigeringsändarnåL 

Astronomiske strcllinjer og nautiske årb0ker. Premierl0itnant Er· 
ling Hostveclt. N. T. S. nov. 34, s. 417-22. Granskning av 
gällande metoder och deras användning. 

Acenracy in acrial dead reckonning. Ilarold Gatty. 
s. 1561-63. En redogörelse ang. noggrannheten 
ring med användning av nuvarande instrument. 

Radiopejling. 

Proc. nov. 31, 
vid luftaavige 

De akustiske Loclclemetcclers U d vilding og nuvaerende Standpunkt. 
Kaptajn G. Haron Direkinck Holmfell. D. T. S. aug., s. 387-410. 

Omfattar följande avsnitt: 

1. Anläggning konstruerad efter professor L a ngevins sy
stern. 

2. Anläggning base-rad på användningen av »Magnetostrik
tions>> -principen. 

3. An läggningar, basr;rade på vanliga ljudvågor, högfre
kvens, e lastiska vågor. 

Momen tons cliscrepancie.o. Lioutsnant Chestcr C. Wood, U. S. Navy. 
Proc. se·pt., s. l::::2n-30. Behandlar förbindelsetjänstens stora 
betyclPlse samt redogör med exempel från världskriget. följderna 
av att denna tjänst. klickar. Läsvärd. 

Tidskrift i Sjöviisendet. 17 
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Luftförsvaret. 

Krigsslöbes luftforsvarsskyts. E. E. N. T. S. sept., s. 310--12. Re
flexioner med anledning av den föreslagna medelsvära och lätta 
bestyckningen på det planerade 4. pansarskeppet i Sverige. 

Oversikt över nyanskaffad luftvärnsma teriel. Karl Angström. .A 

T. 4. häftet, s. 97-109. Omfattar följande avsnitt: 
1. Centralinstrument n :r /33. 
2. A vständsinstrumen t n: r /34. 
3. strålkastare n :r/34. 

Om luftskyddet i Tyskland, Frankrike och Schweitz. A. A. och R-r. 
Kungl. Krigsvet. Ak. handlingar oeh Tidskrift n:r 10, s. 261, 
267 och 270. 

Hang-ar och flygplanfartyg. 

The Jlying dec k cruiser. Lieutenant (J. G.) J oh n Collet, U. S. N a vy. 
Proc. nov. 34, s. 1545. N å gr a synpunkter an g. fördelen med krys
sare med möjligheter för flygplan att stmta i förhällande t ill 
rena flygplanfart;yg. 

Ubå tstjänsten. 
Undervannbåtenes ver·di. Kaptein H. A. Dons. N. T. S. sept., s. -l12 

-13. Några synpunkter aug. ubåtarnas möjligheter trots an t iu
bä tsmedlen. 

Minor och minutläggande fartyg. 
Submarine mining, orphan chilrl of the serice. Wayne Francis P almer. 

Proc. nov. 34, s. 1582"---92. Några synpunkt er på mineringa rs 
värde och minförsvaret med exempel från sjökrigshistorien, spee. 
världskriget. Tabe ller över de olika ländernas fartyg, vilka 
kunna lägga ut minor, samt krigsfartyg, som sänktes av minor 
under världskriget. 

Torped tjänsten. 
Kortfattet Teori for Torpedaens Varmluftsinstallation. Kaptaj n lojt

nant Salicath. D. T. S. juli, s. 349-53. 

Flygtorpedens egnskaper. Diego Guiccardi, capitano di corvetta. Ri
vista Marittime sept. Oversättning till svenska finnes hos Ma
rinstabens Presdetalj. 

Nogen betraktninger om torpedovåbnet. Kaptein N. Eruuna. N. T. 
S. sept., s. 314-18. Jämförelse mellan torpedens och artill er iets 
verkan med exempel från sjökrig. 
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Eldledning, sikt och rikta,nordningar. 

Ban- och . störningsberäkningar med det amerikanska ballistiska lexi .. 
konet. Lö'jtn. E. Nording KA. K. T. 1. halvåret, s. 3-17. En 
undersökning ang. möjligheterna att genom användande av om· 
skrivna lexikon komma fram till en förenklad och snabb beräk 
ningsmetod, vars noggrannhet är tillräckligt stor. 

Riktning mot flygmåL Underlöjtn. S. G. Rydberg. K. T. 1. halvåret, 
s. 18--29. Bearbetning efter utländsk källa betr. riktningspro
blemet. 

Ett försök att lösa vissa problem om eldens ledning i högre förband. 
Einar H ellström. A. T. sept., s. 110-23. En redogö'relse i sam
mandrag för en studie i Revue d'Artillerie 1931. 

Sjötaktik i allmän het. 

Von Seeschlachten und einige ihrer Lehren. Admiral a. D. Hansen. 
M. R. sept. 34, s. 386-91. En undersökning ang. orsakerna till 
sjöslagens utgång och därav följande lärdomar. 

An evalnation of the Aactical School. Brigadiergeneral J. C. Erec· 
kimide E. S. Marine Corps. Proc. nov. 34, s. 1537-42. En un
dersökning a v värdet a v taktiska studier frän krigshistorien. 
Läsvärd. 

"Försvarsledningen i allmänhet. 

The Need for a special combined Staff. Major A. N. Williams. R. 
U. S. I. nov. 34 n :r 516, s. 676. Författaren anse~· tiden vara 
mogen för inrättande av en för alla tre försvarsgrenarna kom
binerad stab. Sålunda ha va sedan flera är tillbaka officerare 
tjänstgjort inom de andra vupengrenarna, tillräckligt mänga of
ficm·are hava geno;:ngått Imperial Defence College och slutligen 
hava instruktiva övningar för övriga försvarsgrenars officerare 
ägt rum i avsikt att ge dem vidgad kunskap om resp. försvars
grenar. 

F ranska synpunkter beträffande försvarets högsta ledning. Red. Ny 
Mil. Tidskr. dec. 34, s. 374. 

Lufträtten. 

Air bombardment regulation. Ensign. William Campell Cbambliss 
U. S. Naval Reserve. Proc. nov. 34, s. 1577-81. Undersökning 
ang. möjligheterna at,t genom konventioner humanisera luft
bomba rdem an g med hänsyn t ill civilbefolkningen. 
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Blockad: »havens frihet». 

The freedom of the Seas. Captain G. J. Meyers, U. S. Navy. Proc. 
okt. 34, s. 1355-62. En unelersökning betr. havens frihet unrk r 
fred och krig med speciell hänsyn till Amerikas synpunkter pi\ 
frågan. Läsvärd. 

Internationell rätt; territodalvattnet. 

Handbok i internationell rätt lör marinen. Fil. Dr. Torsten Gihl. 
Nautisk Ticlskr. dec., s. 385. Svar på dr. Lage Stael von HoJ. 
steins kritiska rescension av ovannämnda bok. 

Rivalisel'ande rustningar till sjöss; jämförelser mellan marinerna. 

The increasing burden of armaments. \Villiam T. Stone. Foreig-n 
Polic. Bulletin Vol. X n :r 17 24 okt. 34, s. 210. Jämförelse nwllan 
rustningar i Storbritannien, Fra n k rike, Italien, Tyskland, Sov
. jetunionen, Japan och Fö renta Staterna åtföljd av t,abeller öve r 
armö- och marinstyrkor samt budgeter. Mycket intressant. 

Nos forccs navales du norcl. H en ri Bernay. Le Yacht 27 okt. 34 n:r 
2692, s. 589. Jämförelse mellan franska och engelska sjöst:vrkor 
vid ·Engelska Kanalen. 

Framtidskriget till sjöss. 

The navy and tbc next war. Kaptajnlöjtnant A. Lcgind. D. T. S. 
sept., s. 421-51. Re·ferat Rv ca.ptain Bernhard Acworht's ho l: 
med denna titeL 

Uustn ings begl'änsn i n g. 

Dlwrblick iiber elit Geschichte der Secvbri.istung. KapitänlPuln <.tnl 
Stangc. :M. T. okt. 34, s. 433-49. Omfattar följande avs!Jitl: 

1. \Vashington-fördraget. 
2. Romkonferensen 1924. 
3. Coolidgekonferensen. Genf. 1927. 
4. Engelsk-franska flottkompromissen 1928. 
5. Mae Donalcls amerikarosa 1929. 
6. Londonkonferenseo . 

.Apres la dcmonciation du trait.e dc 'Vasbington. Gommaodant Tlw 
mazi. Le Yacht. 29 dec. n:r 2701, s. 717. 
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Utrikespolitik , förhållande mellan främmande makter. 

The United States and Russia in world Eqvillibrium. Lieterrant comm. 
S. F. Bryant, U. S. Nav,v (Retirccl). Proc. okt. 34, s. 1405-13. 
Redogörelse för l~:vsslands möjligheter under nuvarande regim 
och frågan ang. ett närmande mellan Amerika och Rysslana. 
Läsvärd. 

Keeping the United States neutral. Rear aclmiral W. F. Phelps, U. 
S. Navy (Rctired). Proc. okt. 34, s. 1253-54. En undersökning 
betr. Amerikas neutr ali tet under ett krig i Europa med hän
syn till c· rfaren heterna från världskriget. 

The International Situation. R. U. S. L nov. 34 n:r 516, s. 814.. 

Bland rubrikerna märkas: 

Withdrawal of U. S. Troops from Haiti. 
Naval conversation. 
Soviet Union and the League of Nations. 
The Saar Territ.ory To-Day. 
Sonth-Eastern Europe . 

Alte und neue Spannungen an der Adria. Kurt Siewert. M. R. dec. 
34, s. 540·- 43. En undersökning av de politiska förhållandena 
och motsiittniugarna hos staterna kring Adriatiska havet. 

östel'sjöpolitik. 

Russlands Ranclstatcnproblent und seine Scemachtbestrebungen im 
Wanclel der Zeiten. Linienschiffslcutnant a. D. Freiherr Hanclel
Mazzetti. M. R. nov. 34, s. 481-86. Rysslanels geografiska för
hållanden och därav betingade krig uneler gångna tider. Läsvärd. 

Nordiska solidaritctsproblem. RPd. Ny Mil. Tidskr. nov. 34 n:r 21 
-22, s. ;342. 

Ruslands Ranclstaatenproblem und seine Scemaehtbestrebungen im 
·wanclel der Zeiten. LinienschiffsJeutnant a. D. Ing. Handel
Mazzetti. M. R. dec. 34, s. 529--40. Forts. och slut från före
gående häfte. Omfattar följande avsnitt: 

1. Före världskriget. 
2. Uneler världskriget. 
3. USSl~ och havet--Efter världskriget. 

Läsvärd. 




