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Årsberättelse i flygväsende 1927.
AYgiven av ledamoten Simonsson.

Senaste årsb erä ttels e i flygväsende avgavs inför Kungl.
örlogsmann asällskapet år 1922. Sedan dess har flygväsende t
gått framåt i rask takt och är alltj-ämt statt i en utveckling,
vars slut ännu ej kan skönjas eller förutsägas. Man står här
infö r ett av de sällsynta och lyckliga fall, där såväl militära
scm ,fredliga intressen draga lika fördel a'V gjorda framsteg.
En fullständig redogörelse för den sjudande och omfångsrik a
ver ksamhet, berörande en mångfald skilda områden, som råd er inom flygväsende t i de stör r e länderna, skull e kräva volymer. Tid och utrymme nödvändigg ör en kraftig begränsning ,
varför redogörelse n .endast l< an bliva helt fragmcntari s'k med
ett och annat brottstycke ur denna verksamhet .
Med sina exceptionel lt stora förutsättnin gar att kunna
u tnyttjas för militära ändamål har flyget givetvis kommit all
spela en allt 'Yiktigare roll inom ländernas försvarsans talt er
och vuxit ut ti.Il betydande dimen~ioner. Samtidigt härmed
har frågan om dess ställning i riksförsvar et i förhållande tiil
dc båda förulvarand e försvarsgre narna bliv>it ett brännand e
spörsm å l och på sina hålll ett t·ill skarpn meningsslri d er. Från
att i hörjan havn ingått i land- och sjöstridskra ft erna liks::>m
varj e annan däri integr era nde del har flyget, allt efter som
Tid skrift i Sjvväsendet.
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vingarna vuxit starkare, framträtt med krav på full självstä ndighet, sidoordnat och jämnställt med de båda äldre försvar sgrenarna. De skillda åsikterna om 1flygets rätta ställning i
riktförsvaret hottnar i olika uppfattning om den inbörd e,
värdesättninge n mellan dess uppgifter i förening med landoch sjöstridskrafte rna och dess utnyttjande för självständi ga
operationer.
Förespråkarna för ett självständigt fl ygvapen hålla för e,
att dessa självständiga operationer äro flygväsendets vikl igasbe och att dess organisation måste anpassas med hänsyn
härtill. Häremot anföres från andra sidan
att ett krig endast kan avgöras av land- och sjöstridskrafter, och att flygstridskraft er aldrig kunna föra ett krig till slul ;
att flygstridskraft er, som operera över land, måste stratecriskt och taktiskt samarbeta med armens stridskrafter pft
b
'
marken;
att flygstridskrafl er, som operera över have t, måste stratecriskt
och taktiskt
samarbeta med sjös.tridskrafte rna;
b
.
.
att de på ,f!ygtj än s Len till lands och sj ö ss ställda strate glska och taktiska kraven äro olikartade;
att .i enlighet härmed flyg.p ersonalens utbildning och fly gmaterielen måste vara anpassade efter och intimt förena de
med land- och sjöstridskrafte rna;
att ,flygbaserna vare sig i eget eller fiendeland äro för si ll
försvar helt ber oende av land- och sjöstridskrafte r samt måste
helt lita sig till dessas skydd, så länge desamma ej kunna fö rläggas upp e bland molnen;
slutligen finnas dc, som -företräda en medelriktning mellan de ol!ika åsikterna, avseende en viss enhetlighet i den
tc'l miska l edning en av ,flygmateriel en, ·d. v. s .. sj älva flygplane n
n 1.e n ej dessas militära utrustning, vara till fromm a, unc~ ~r
det att flygvapnet i önigt bör vara und ersträ llt land- och SJ Ostridskraftern a.
D et första land, som trädde in för ett självständi,g t fl ygvapen var England. nctta steg, som sedermera flitigt åber opats av anhängarna Lill denna orgat~isatioonsform i~mn oen d c:
länder, var en direld följd av de vtd davaranclc tid radan d ,
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krigsförh å llandena och ansågs även då av nuvarande motst.åndare till organisationen hava varit berättigad. De oerhörda krav i fråga om utrustn·ing och förnödenh eter av skillda
slag, som Yärlclskriget med sina gigantiska mått ställde, framtvingad e å tskilliga tillfälliga organ för dessas tillgodoseende
såson1 exempel\'is särskilt ammunitionsd epartement Så tillkom även Air l\Iinistry för att skapa de luftstyrkor, som det
allt intensiYare luftkrig et kräwle. Något inflytande på flygstyrkornas akti\"a tj ~instgöring hade dock ej Air Ministry,
som var att anse endast som ·en förvaltnings'l11ynclig11et. I motsats lill övriga unel er kriget tillkomna dylika fön-altningsor gan upplö stes eme ll er tid ej Air -:\Iinistry vid demobilisering en.
Tvärtom utvidgades dess befogenhet till att även om fat la det
ci<vila flyg\·äs enclc t. Snart nog började elen allbekanta striden
m ellan Aclmiralty, som kränle åter {ull bestämmande rätt över
sitt flygvapen, och Air l\Iinistry. Även från engelska armen
har framställts samma fordran beträffande armens flygtrupper, om ock denna ej tagit sig lika starka uttryck som Amiralitetets krav. Slriden m ella n Admiralty och Air Ministry, som
ej ännu slutförts till full seger för någondera pa rt en, är för
väl känd för alt här vidm·c beröras.. Endast e tt omnämnande
av ställningen för närvm·ancle. För att tillgodose fl ottans an·
språk på lämplig flygpers onal skola minst 70 % av rförar,w
tillhöra flottan. Allt manskap vid marinens flygväsen, som
fö r ut tag i t s från Royal Air Force, h:::r ersatts med manskap
från flottan. Detta har särskilt ombord å hangarfarty,g en visat sig ekon omis kt och förmånligt, i det att det elittills ·ombordvarande manskapet från Roy al Air Force ·i ck e var i stånd
att på ett tillfredsställan de sätt b estrida tjän sten och utföra
för da il ande arbeten ombord. Personal från Royal Air Force
är å fl ottans fartyg underkastat Naval Discipline Act; detta
kan visserligen synas sjäh·klart men så var lib·äl ej från
början förhållandet. För flottan planc>racl anskafTning av flygmateri e l unders läll es A dm i ralty för granskning, dock n t an
skyldi ghet för Air Ministry att taga hänsyn till eycnt. erinringar ell er förslag.
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Tonguvande engc ls'ka marina kretsars ställning till fr åga n
om 'flygvapnets organisation finner ett fullödigt uttryck i följand e uttaland e av Lord Beatty: »Ingenstädes är vikten a y
flygv apnet fullst ändigare erkänd än inom flottan. Det är ick e
för mycl<et sagt, att framdeles •i ngen rflotta, intet fartyg kan
anses vam fullt utrustat, om ·flygplan saknas. De komm a att
bliva e tl nytt oundgängligt vapen för :flottan, 1ika oundgän gligt som kanoner ell er torpeder. För att framd eles kunn a le rla
en flotta måste den ledandes 'k ännedom om fl ygva pnets b etydelse och användning vara lika ingående som hans känn ed om
om kanonens, torpedens och und ervatten sbåtens betydelse och
användning. F lygvapnet har bestämda funktioner att fyll ~l
inom varje fartygs artillerisliska or.ganisation. Det kan mycket Yäl hända, alt en högste befälhavare och hans stab komma att embarkera på ett hang arfartyg. Under operation ern a
skulle stahsoffieerare ombord på flygplan, utsända långt fr amför flotlan bliva i slånd att inkomma med upplysningar, som
göra del möjligt för honom alt s trategiskt och taktiskt disp onera sina styrkor på strategiskt och taktiskt fördelaktig a ste
sält., Segern kan bliva beroende härav. <Det måste ihågkommas:, att •flygplan, som stödja sig på baser •i land, endast lnm na operera inom j ämförclsevis i ns'kränkta vattenområden. D L'\
är ett oavvisligt krav, att Hotlans flygvapen utvecklas fu ilt
obehindrat sida vid sida av arti llerivapnet, torpedvapnet och
de övriga vapnen, som alla tillsammans bestämma flatl ans
cfTeklivilet, samt ·att en -JämpJ.ig del av fiollans personal ay ses
för detsammas ulveckling liksom fallet är beträfTandc d c ()Yriga vapnen. »
En artikelförfattare i Brassey's Naval and Shipping Annual 192.5, som b ehandlar förhållandet mellan Admiralty och
Air Minislry, slular sin artikel på följande sätt: »Man h ar
därför kommit till den slutsatsen, att den nuvarande organi sationen av flottans •flygvap en, som ännu bildar ett fri s lående
vap en inom ett ann at sådant och som .ä nnu tillåter, alt ansYaret f.ö.r l'lygtjånstcn fördelas mellan två myndigheter , icb'
).- an anses tillfr cdsslällande eller avsedd atL molsvara kr igt ts
fordringar. »
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I ett flertal andra länder har sedermera frågan om fly gvapnets organisation såsom självståndigt eller såsom vapengren i resp. arme och marin varit ell er är aktuell samt gjorts
till föremål fö-r utre·dning och behandling med olika resultat.
Här skola några mera fram trädande exempel omnämnas.
I U. S. A. tillsatte presiclent Coolidge 1925 en parlamentarisk kommille för att undersö-ka vissa förhållanden i fr åga
om det militära .flygväsendet samt utr eda lämpligaste form
för dess organisation och inpassande i nationens försvarsväsende, elen s. k. Coolidge Airoraft Boal'd. Inför denna kommitte, som för sin utredning tog i anspråk den ,främsta- sakkunskap en på bl. a. det militära, flygtekniska och trafiktekniska området, redogjorde marinministern vVilber för flygväsendets s tå ilning inom U. S. A :s marin enligt följande:
»U. S. A:s marin är organisemd för att sj älrv handhava
sitt flygvapen. Systemet verkar mjukt, effektivt och e'konomiskt. Inom marindepartementet åligger det flyg avde lningen,
»B ur eau of Aero nauti cs», att 1<-onstr uePa, bygga, utrusta, och
repar era flottans flygmateriel. Den ingiver försl ag angående
uttagning, disponering och övning i Hygtjänst av oHicerare
och manskap, som uttagits för flygtjänst. .Den förefintliga
administrativa, tekniska och industri ella organisationen inom
marind epartementet och al la dess hjälpkällor hava utnyttjats
för utvecklingen av marinens flygvapen 11ned föga ökning av
kostnad erna utöver departementets vanliga.
För framståilande av olika typer av sjöflygplan användas
konstruktörel' och ingenjöre, tillhörande marinnen.
I <full utsträckning utnyttjas örlogsvarvens och örlogsstationernas industriella möjligheter för att tillfreiClsställa marinflygvapnels krav.
För luftartilleriet anvåndas experter i artilleriavdelningen.
För flygvapnets radio och kommunikationsmedel i övi"igt
användes samma tekniska personal som för marinens övriga
avdelningar.
»The Board of Inspeclion and Su:·vey» handhaver besiktningen av materielen liksom för marinen.
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Inköp, utb etalningar och förråd handhavas av marinen ~
intendentur.
Sj ukvården handhaYes av marinläkarekåren.
F lygeskadrarna inom flottan äro organiserade i förban d
på samma sätt som jagare och undervattensbåtar; förband en
förses med förnödenheter av marinens trängfartyg och un dl' rhållas av de moder- och hangarfartyg, till vilka de äro fördelade.
Deras åligganden äro bl. a. observation och ledning a v
artilleri-eld, spaning, patrullering vid och skyddande av tillfälliga flottbaser, bekämpande av fientliga flygstridskraft er,
som gå till anfall mot flottan, bombardering av och utföran de
av torpedanfall mot fientliga styrkor, .b ombarder·i ng och anfall på fientliga styrkor vid landstigningsoperationer, patrullering omkring och försyarande a v flottan vid ingående till oc h
utlöpande <från ankarplats, övrig tjänst såsom postbefordran,
överbringande av order, uppsökande av förlorade torped er,
luftundersökningar m. m.
F ·l ygväsendets nära frändskap med mar•i nen samt det obetingat ömsesidiga sammanhanget mellan flygvapen och far tyg under sjökrig har tid efl.er annan påvisats, icke endas t
inom vår egen utan även inom andra .m ariner. »
I anslutning till denna redogörelse bör framhållas, alt U.
S. A: s marina flygvapen ovedersägligen intager en rangplats .
ja kanske den främsta platsen, bland alla länders marina flygslr,idskrafter.. Förtjänsten härav tol'de nog vara att tillskriva
dess lämpliga organisation och möjligheten att utnyttja de n
främsta marina sakkunskapen jämte naturligtvis i sin m ån
även de stora ekonomiska resurser, som stå till förfogan de.
Av övriga uttalanden, som gjordes inför the Coolidgc Ai reran 'Board, skall ·h är endast ytterligare omnämnas Högst e
Befälhavarens över flottan, amiral Goontz': »Högst e iBefälh avarcn sa·k nar förmåga att kunna förutsäga dc yttersta gränserna fö r fl ygmaterielens utveckling men elen utveckEng, som
elensamma redan nått eller som nu k:;:n skönjas, visar tydli gt
att 'flygförbanden äro ett flottans yapen på samma sätt som
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j agare- och undervattensbåtsförbanden; dc äro en integrerand c del av flottan och marinens anläggninga·r i land samt kunn a icke för samverkan och utbildning stödja sig på några and r a .b aser. För att kunna samarbeta med flottan måste personalen genomgå samma utbildning och hava samma erfarenh et som dennas samt bestå av officerare och matroser, v1lka
tiU intellekt och anda sammansmälta med flottans övriga personal. De få icke och kunna icke lämpligen stödja sig på en
bas med olika allmän utbildning eller av i något avseende
Dlika beskaffenhet och varje :försök att främja en sådan tillvaro .strider emot den sjögående flottans och marinens intressen och härigenom mot landets i sin helhet. Efter ovannämnda rön anh åller Högste Befälhavaren få meddela, att han, för
·den händelse han beordrades leda ett sj ökr·ig sku lle för t j än st
vid sjögående flottan och omkring dess baser <fordra sådan
fl ygmateriel, som konstruerats och tillverkats av marinen i
överensst ämmelse med de deta•ljföreskrifter, som erfarenheten
in om marinen givit vid handen, och som dikterats av dess
b eh ov; och han skulle kräva sådan personal, som blivit homog ent u tbildad i alla de oli:ka tjänstegrenarna vid sagda flotta
och omkring dess baser. Både personal och materiel måste
för sin t j än st vid .flottan eller inom dess verksamhetsområden
s tå under utes lutande 'kontroll av marindepartementet och
H ögste Befälhavaren.»
Kommitten uttalar srig i sin rapport i frågan om lämpliga ste organisationsformen för flygväsendet mot ett särskilt
fl ygdepartement, jämnställt med lant- och sjöförsvarsdepartem en ten och motiverar detta ställningstagande med följande:
»Generalerna Pershing, Summerale, Hines och Ely samt ·a mira lerna Sims, Eb erle, H.obinson, Coontz och Hughes hava
bestyrkt armens och flottans behov av egna flygvapen. Den
m oderna land- och sjökrigföringen kan icke bedrivas effektivt
utan flygsh,idskrafter, fullständigt underställda en och samma befälhavare. Dessutom måste utbildningen av de flygstridskrafter, vilka skola uppträda med armen och med flottan, ske under ledning och kontroll av det befäl, som i sista
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hand skall samoperera med dern. I dessa slutsatser och principer äro v1 ovcrens. Återstår att taga under övervägande,
huruvida landet har behov av ett sepamt, självständigt fly gvapen förutom de flygstridskrafter, som erfordras för arme n
och marinen. Vi anse icke, att flygvapnet ännu kvalificera t
sig som ett vapen i riksförsvaret - helt säkert icke i ett lan d
med vår belägenhet -för självständiga operationer av såda n
art, att de berättiga organisationen av ett självständigt dep artement. Vi tro, att sådana självständiga operationer, vartill
det är i stånd, utföras bättre under ledning av armen ell er
flottan, allt efter omständigheterna.»
Den tredje ledande världsmarinen, den japanska, förfo gar helt över de marina flygstridskrafterna, vilket även ä r
förhållandet i den franska mar,i nen. :Den j apanska marinen s
flygväsende omorganisemdes 1921- 22 av den framståen d e
engelske flygexperten the Master .of Sempell, som i en skildring av detta S'i tt uppdrag omnämner, att även i Japan rådde
olil<a åsikter om flygväsendets lämpligaste organisationsform ,
sj älvständigt eller ej, men att klokt nog så starkt motstån d
restes mot det förstnämnda alternativet, att marinen fick behålla 's itt eget flygväsende ..
I Italien däremot hava land- och marinflygstridskrafterna
sammanförts till 'ett självständigt flygvapen. År 1922 organiserades flygväsendet som ett fristående vapen, skilt från armen och marinen men först år 1925 upprättades luftministerict. I avsi'kt att förhindra alla: slitningar mellan de 3 försvarsgr enarna har premierministern Mussolini övertagit samtliga ministerportfölj e rna.
Vårt grannland Norge har ju haH frågan om ny försvar sorganisation under behandling de senare åren. Den för dett a
ä ndamål år 19·20 tillsatta försvarskommissionen avgav und er
år en 1921- 24 ett fl ertal betänkanden.. I fråga om flygvapn et
ansåg kommissione n, 'a tt dettas uppgifter finge tillsvidare begränsas till de åliggand en , som tillkomm e detsamma sås om
hjälpvapen åt armen och marinen. Dock förutsatt es flygv apn et or ganiserat som en sär skild försvarsgr en under egen över-
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styrelse. I februari 1926 framlad·e dåvarande norska regeringen på grundval av kommissionens betänkande förslag till
ny härordning men däremot intet förslag beträffande flottan.
Den av kommissionen ifrågasatta sammanslagningen av härens och ,flotta'ns flygväsenden upptogs icke av reger,i ngen,
som i stället föreslog flygväsendets bibehållande under hären
och flottan vaP för sig, med överflyttning dock av Kristiansands och Bergens flygstationer till nottan, e när desamma
voro <förs·edda med sjöflygplan. Den våren 19'26 nytillträdand,e r egeringen höll emellertid före, att försvarsfrågan borde
lösa s i sin helhet och återkallade det redan framlagda härordningsförslaget och framlade för stortinget de r~iktlinjer,
som komme att <följas vid utarbetandet av dess förslag till
ny försvarsordning. Beträffande flygväsendet anför.es härvid,
»att de beste grunner både av ekonomisk och militrer art
ta-ler for at vi i ett ],and som vårt fprlater den nuv::erende ordning med s::erskilt flyvev::esen fpr h::er og flåte. Flyvev::esenet
vil derfor bli fpreslått arganisert som ·et våben ved siclen av
h ::er og flå te».
En kommission av 2 land- och 2 sjömilitärer tillsattes för
en närmare utredning av flygvapnets organisation enligt följande 2 alternativ:
l. flygv3!pnet organiserat fullt självständigt, sidoordnat
med här och flotta;
2. flygv,a pnet organiserat med gemensam överledning
men för övrigt i huvudsak bihehåll et som två skillda delar :
här,ens !flygväsen och mar inens flygväsen.
Flygkommission en behandlade först alt. 2 och avgav sitt
utlåtande öv er alt. l så sent, att varken försvarsdepart ementet
eller militärkommitten hunno nä.rmare behandla detsamma.
Kommiss~onen uttalade som sin åsikt, att här,en och flottan tillsvidare borde hava v:ar sitt flygvapen utan gemensam
överl edning, att alla sjöflygstationer och sjöflygplan bemannas med sjömilitär p ersonal och .läggas under marinen samt
att aHa landflygsta tioner och landflygplan bemannas med
'lanclmilitär p ersonal och underställas hären. Mekanikerut-
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bildningen or d nas gem ensa mt och nuvarande, gemensamm a
flygkommissio n bibeh å lles. Erford erliga samövningar mella n
flygförband fr å n här en och marin en a nordna s .
Dispon:ibla anslag förd elas lika m ellan de båda fly gvapnen.
En av kommissionen s m edlemmar, våbenin spekt ören för
hcerens flyv evcese n, var av avvikande m ening • och för ordad e
ett självständigt flygvapen. A v de militära myndighe tern a,
till ' 'il'ka betänkandet remitt erad es, voro flottans emot varj e
gemensam organisation utom i fr åga om m ekanikerutbi ldningen och {lygkommissio nen. Av de landmilitära delad e
kommend erand e generalen samma uppfattning, unel er det att
generalstaben anslöt sig till försl age t om gemensam överstyrels e. :Försvarsdepa rtementet uttalade vid överlämnande t a v
.J"omn:titlcns förslag till den av stortinget tillsatta milit ä rkom mitten, som_ had e att behandla försvarsfr ågan i sin h elh et, at t
det icke synt es föreligg a några avgörand e betänkligheter m ol
alt åtminstone tillsvida re ansl å m ed tillsättande av en gemensam överl edning, då flygvapn et för närvarand e vore hätwi sa l
tiH alt huvud saklig.en vara ett hjälpvap en till här och fl otta.
Åtgärder bord e dock vidlagas för att åstadkomma bästa m öj liga samarbete mellan de slölida fly gvapn en. Detta gällde i
f råga om mekanikerutbi ldningen, samarbetet i d en perm :tn enta flygkommissio n en och vissa samövningar.
Militärkommi tten har biträtt detta för·slag.
I Sverige hava ju armens och m a rin ens flygväs ende n genom 1925 års försv ar sorganisation san!manslagit s till ett självständigt fl ygvapen. Framtiden får utvis a lämp li gheten b ära \·.
Det intim a samband, som före-finnes m ellan samop er erande sjö- och fl ygstridskr after, kräver icke endast a lt flygpersonalen är fullt ini li erad i allt, s0m berör sj östrid s!n·a ftema, ut an jänwäl att dessas personal är fullt insatt i flygvapnet•s betydelse och användning, såsom bl. a. framhålles i
Amiral Beatty's förut refererade tal. Vikt·e n h ärav har ocJ.;:
redan ins etts i en del mariner, där man i överensstämm el sr
härmed vid tagit åtgärder för att hib1·inga samtliga sjöoiTi cerare .erfo,r derlig kä nnedom om flygvapn e t.
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I U. S. A :s sjökadettutbil dning ingå r sålunda sedan 1925
en 3 månad ers kurs i aviatik .. Utbildningens ändamål har av
chefen för the Naval Academy angivits ,så lunda: »d et är icke
en kurs för alt utbilda 'flyga'l·e; kursen avser att bibringa eleY·erna en allmän uppfattnin g om av iatiken och ingå som ett
led i den sjömilitära allmänbi~dningen. Därmed avses icke
atl 'k valific·era enstaka individer lill rflygare, lika litet som en
k aele tt förutbestämm es till navigeringsoff icer å slagskepp, därför att han utbi lda1s i navigation. Kursen intager samma
ställning till utbildningen i sin h elh et som kur serna i ar till eri,
navigation, maskinlära o. s. v.».
Kursen omfattar teoretisk och .p rakti s:J,: unelervi sning i
avi a tik i .allmänhet, flygplan, flygnwtorer, fl ygplansbcs tyckn:ing, flygradio, <flygnavigcring , lufllära, luHspaning, luftslrat egi, Jufttaktik m. m. Därjämte får el.even medfölja i fl ygplan ett visst antal gånger; under å r 1925 hade således varje
elev ·en iflygticl av 11L. 5. År 1925 deltoga 152 kadetter och å r
1926 293 kadett er i ku:rs.en. Enligt senaste bestämmelser tillkommer dessutom J1äclanefter 25 timmars praktisk ·flygtjänst
vid flottans flyg stati oner å Rampton Roaels och i San Diego,
omfattande övning :i radios·ignal ering, kulsprutes:k jutning,
bombfällning, !fotografering och <förande av flygp lan med duhh elkomman•do.
I England har utfärdats bestämmelse, att alla sjöofficer are skola genomgå en kort kurs i fl ygtjän st ombord å h angarskepp unel er antingen •si st a å ret SOIE midshipmen ell er vid
fö rsta läg li ga tillfälle därefter. Härtili hör även fogas a miraliteLe ts order, att all o[l'ricerspePsonaJ och allt mans]{ ap kan
beordras att till fälligt deltaga i fl ygn inga r som ett led i d en
vanl iga tjänsten.
Ä ven för svenska flott a n s viclkomm and e föreligger försl ag att bibringa dess officerare erforderlig in sikt i fl ygtj änsten. Che fen d'ör ma r•in staben, som yttrat s·ig om detta
·f örslag, utgånget från Ch efen för •sjöför svar ets ·k ommandoexp editi on, anser, »att samtliga sj öo likerare böra meddelas
t eoretisk och praktisk 'k ännedom om de marina flyglformalio1
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nernas ·u ppträdande. Under det att den teoretiska utbildningen redan är nödtorftigt tillgodosedd genom föreläsnin.g ar,
sakna däremot fle·r talet officerare praktisk erfarenhet ;i luften.
Obligatorisk utbildning i .flygtjänst Iför nu i tjänst varand e
personal •synes dock icke böra ·i frågakomma men däremot synes lämpligt, att hädanefter antagna kadetter b~br~ngas personlig erfarenhet om flygtjänsten under ·k adettiden eller såsom subalternofficerare. Då emellertid verkningarna av en
dylik åtgärd icke ikunna tillgodogöras flottan under de närmaste åren och då den föreslagna lf!ygutbildningen under kadettidcn elle•r den första officerstiden givetvis bl~r ganska ytlig, ifrågasättas även andra utvägar. Sålunda föreslås fri vill:ig utbildning av nuvarande sjöofiicerare samt att de ofTicerare, som hädanefter genomgå högee kurs vid sjökrigshögskolan 'i anslutning härtill beredas tillfälle erhålla praktis k
e11farenhet om de marina flygformationerna.»
På tal om den här anförda, fullt förklarliga och naturliga
tveksamheten att beordra ~·edan i tjänst varande personal till
obligatorisk flygtjänst är d'Ct av rintresse att taga del av vatl
en av lärarna vid the Naval Academy i U. S. A. anför betriiffande erfarenheterna i detta arvseend.e från den föreskrivn a
flygutbildningen därstädes. »Huru skol•a de 1,700 kadetterna s
föräldrar ställa sig tm denna order? Skulle föräldrarna !åla
förstå, att de icke sänt sina sörncr till the Naval Academy fö r
att bliva flygare? Svoaret har blivit en lfullkoml1ig överraskning för alla, i det att the Naval Academy endast fått mottaga
tre .brev i saken från föräldrar, ett, vari uHala<s ett gilland e
av .åtgärden samt två med förfrågningar angående kursen u ta n
vidare kommentarer.
De uppgilfter, som tillkomma dc marina flygstridskra fterna äro:
l. spaning, rekognosering, ekllednring, dimbildning sam t
motanfall mot fientliga flygstridsluafter, som söka arufall a
egna fartygsförband;
2.. torpedskjutning s.amt bomb- och dj upbombkaslnin g
mol fientliga mål;
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3. anfall m•ot baser, försvarsanordningar ·samt militära
och krigsindustriena anläggningar ri if~endeland;
4. luftstrid för vinnande av herravälde i luften.
'Dessa. uppgifters lösande kräv•e r dels .att i flygstridskraft~rna ingå för de skillda ändamålen konstruerade och utrust·a de flygplanstyper, dels att de ingå som integrerande del i
sjöstridskrafterna för att kunna direkt S•a moperera med,
stödja och stödj,as av dessa. Med undantag för vissa spani'ngs- och enstaka •andra uppgifter lämpa s:ig hänför endast
luftfartyg enligt principen tyngre än luften. De erforderliga
flygplanstyperna äro sålunda:
flygbåtar oför när- och fjärrspaning;
eldledni•ngsflygbåtar, torped- och bombflygbåtar samt
strids- •eller j aktflygbåtar.
Fjärrspaning, torpedskjutning och bombkastning med
större bomber koncentreras så vritt möjlrigt till en och samma
typ. Med undantag av å härför avsedda flygplan användes
numera å ö•v riga typer i regel motorn om c:a ·400 a 500 hkr.;
generell topphöjd 5 a 6,000 m. och för stridsf'lygplan 7 a
8,000 m.; stiglid till 4,000 m. växlande 'l11ellan 12 till 20 min.
Det ensitsiga jaktflygplanet •synes utträngas av det kra<ftigare
hstyckade 2-sitsiga stTidsflygplanct..
Flygplanens vapen äro kulsprutor, bomber av sidlida slag
samt tmpeder och gas. Kulsprutor ingå i alla flygplans bestyckning och förcl<omma •del s såson1 .fasta, riktade föröver
och ·b etjänade av föraren, som verkställer riktningen med
självra planet, dels såsom rör'l iga. ~De fasta kulsprutorna äro
försedda med s. k. synluoniseringsanordning, mekanisk eller
elektrisk, som förhindrar skottlossDJing, då propellerbladen
befinna ~ sig i slmltlinjen. ·I U. S. A. har man å vissa hiplan
a nbringat 6 trll 10 fasta kulsprutor i andra vingarna utanför
propellerbladens svängningsradie, betjänade av föraren och
medgivande en kr aftig eld mot oskyddade mål. F örsök göras
att möjl1ggörla dessa kulsprutors riktande nedåt iför att kunna
lmd cr horisontell flygning beskjuta fö remål på vattenytan el'ler
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marken. Dc rörliga kulspruto rna hav:J. anordning för att underlätta riktand et mot fartriktn~ngen och montem,s. understundom i vridbara torn. Av kulspruto r förekomm a alla kalibrar från !finkalibri ga upp till 37 mm.
Bomher före1wmm a i olika typer såsom sprängbom b er,
brandbom ber, lysbombe r, djoupbomb er, gasbombe r och i storleken från l O a 15 kg. Uipp till 2,000 ]{lg, U. S. A: s senaste
stora bombplan s typ, XLB. l. med 'e n totalvikt av c :a 5 ton ,
en 800 hkr.-P,ac~kard - motor med 5 meters propeller och en
horisonta lhastighet av 125 m!iles pr timme 'kan meMöra en
2- tons bomb. Bestyckni ngen i övrigt utgöres av 5 Inrispruto r
och besättnin gsslyrk'a n 3 man.
Bombflyg planet typ{<'. 160 Goliath fr. <firman Farman om
7,000 kg :s-totalvik t, 2- 500 hkr :s-Fannan -motorer, 19.5 km ..
hastighet och 6,500 m. lopphöj d, har 15 st. 50 1kg :s-bomber
inmontem de vertikalt i 'flygkropp en samt 6 st. 200 kg :s-bomber hängande i bomhfälln ingsappar ater, horisonte llt under
fiygkropp en, alltså en sammanla gd bombväkt av 1,950 kg.
För bombvapn ets framgångs ril{la utnyttjan de är tillgången till ett t:illförlitli gt bombsikte en huvudbeb ingelse. Det moderna bombsikt et hm· ock i hög grad fullkomna ts och utvecklats till ett precision sinstrume n t, som icke endast medgii·er
tillfredsst äHande ,b ombfällni ng ·Tmder förhålland en, som förut
ansågos omöjliga härför, utan även med crJorderli g säkerhet
från 5 a 6,000 m:s höjd. Ja, sikte har konstruer ats för bombfällning från l 0,000 m: s höj d för den händelse bombflyg plan
framkomm a, som kunna bg.a denna höjd, Med de nya instrumente n lära de .för s iktets instäHand e erforderli ga fakto rerna kunna ultag,as på förvånans värt kort tid. Siktet kan
även anordnas för automatis k fällning av bomberna , alla samtidigt eller med vliss Helsinterv all dem emellan.
Med de större flygbomb ernas tillkomst ansågs j u överYaltensfa rtygens .existens allvarligt hotad, en åsikt, som givetvis hade mycket lätt att vinna terräl1'g. Särskilt har man velat
draga denna slutsats från i U. S. A. gjorda bombförs ök mot
en del slagskepp . Sålunda skulle det hava framgått från fö r1
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söken mot New-Yers ey och V•i rgini'a samt det från Tyskland
ut lämnade slagskepp et Ostfriesla nd, ,att icke endast en direkt
t r ä fl' utan även en bombexpl osion i nä~·heten av en fartygssid a
vore ödesdiger för fartygets flytbarhet på grund av bombens
ver'kan som mina. I rapporten över dessa försök heter det,
a tt cfTekten vid direkta bonibträfl 'ar '!ar av rent lokal natur
och , vad kanontorn en beträft'ade , praktiskt taget ut•a n betydelse samt att bomber, som explodera under vattenyta n tätt
intill sidan, sannolikt skull e han till !följd fartygets sänkande .
För att kunna mera •i ngående undersök a denna fråga gjordes
.förnyade försök mot 'Vashingt on, som skulle nedskrota s enli gt \Vashingt onöverens kommelse n. Därvid undersökt es effe lden •av under vattnet i fartygets närhet explodera nde
sprä n gladdning ar och av pansarbry tande bomber.. För det
förs tnämnda ändamåle t sprängdes laddninga r om c :a 500 kg.
tr otyl, motsvara nde Iaddninge n i en 1,000 kg: s bomb, inom
30 m :s -avstånd .från fartygssid an. Resultate n hava hem'licro
h å llits men med lednin g av dessa hava å de nya fartygsko nst r uktionern a indelning en ,j vattentäta avdelning ar utvecklats
i h ög grad . Det .framgick -att eft'ekten :l V kraftiga laddninga rs
exp losion mol pansaryto r ·ej var större, än att man praktiskt
taget kunde bortse därifrån.
I övrigt må erinras, att bombens minsprän gverkan vid
explosion i vattnet är liksom minans i hög gmd beroende av
det djup, ,·arå detonatio nen s:Jwr. Äger detonatio nen rum i
·vattenyta n bli r verkan ingen mot kraftigare fartyg och minimal mot svagare. Bomben måste därför 'för minverka n
vara försedd med förutom an0rdning ,för m1slagstä ndning även
an ordning för tändning på lämpligt mindjup. Teoretisk t ställer sig sprä ngförmåg an hos en 600 kg: s trotylladd ning mot
oli ka fartygstyp er enligl ·följ.ancle unel er förutsättn ing av norm alt mind}up, G-19 m.,
3

sprängnin gsradien R =

2.28

YGOO = 19.2 m.

Med ett bcr~iknat motstånd smoment av
14 för slagskepp ,
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8 för lätta kryssa r e och
5 » jagare
bliva de avstånd, va r å en min a med ovanståend e laddnin g h ör
kunna genomslå fa rtygsbo ttn en
för slagskepp 5.2 m ..,
» lätta kryssar e 11. 2 m. och
» jagare 14.:2 m.
Så kraftig sänknin gsförmå·g a hos bomben bekräftas d oc],
ej av de •förut omnämnda bombförsöken.
Vad trätTsannolikhelen vid bombfällning beträtl"ar, för eltigga så slölida uppgifter och beräkningar, att n ågon pålitli g
uppfattning därom ej kan bildas, varför ett omnämnande dä rav ej är av något större värde. Dock finn es en verklig uppgift h ärom från försöken mot New-Yersey och Virginia. 2
an1fall utförd es. I det första dcltogo 5 plan med vaTdera 4 st.
300 k g :s bomber och i det andra 7 plan med vardera 1-500
kg: s bomb. Result•a tet blev 2 direkta träffar i första anfall et
och ingen i det andra. Låg höjd, klar sikt, faTtygen stillaliggande. Sedan dess h ava dock siktmedlen och siktmetodenw
fullkomnats ..
Am iral Beatty säger i ett u ttal!and e om flygbombverka n :
»förbättringen i ·p ansarskydd mot artilleriprojektileT är effektiv mot bomben och und ervatt ensskyddet mol torpeden är
l ika led es effekti vt mot en luftbomb, som exp loderar tätt inti Il fartygssidan».
I övrigt .a nses inom såväl Englands som U. S. A:s marin er, att flygvapnets hot mot fartyg betydlågt reducerats gen om
ökad ·k alib er å luftvärnsartiHcriet, ökad .e ldhastigh et och i a ll
synn erhet förbättr·ad eldl edning.
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Torpeden började använda s för skjutn in g frå n flygp lan
r edan under världskr.i g et men de !fåtali ga för sök en härm ed
·a vst a nnade av brisl p å tillr ä ckligt kraftiga f·lygmotor er. I oc h
m ed motnr ernas kr a>flökning h a r torpedflygpla n et kunnat fö rverkli ga s. I n ä r lagda tab lå angivas några exemp el p å dyli ka
oc h dera s egenskap er. I d en dä ri an givna till sa lsvikt en skall
Tidsh i[t

Sjöviisendet.
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inrymmas vikterna av besättning, bränsle, olja och kylvatten ,
tillbehör, radio, ·kulsprutor med amnHmition samt tm.p ed, var•a v följer, att denna s vikt måste i flertalet lf<aH begränsas ganska väsentligt.
Ett omnämnande här förtjänar den av 1öj tnanten ii Fortifikationens reserv Hasselberg konstruerade anordningen fö r
elektrisk styrning från flygplan av en däriifrån skjuten t orped. Torpeden stod för detta ändamål i förbindelse med flygpl<a net medelst en mycket fin tråd, som avrullades unel er torpedens gång. I det första utförandet, var torpedens gyroskop
borttaget, varför dess styrande även på rak kurs måste ske
från flygplanet; sedermera förbättmdes anordningen genom
användande av gyroskop. Styranordningen har prövats inför
såvä l svenska som engelska marinmyndigheter men utan att
antagas.
I Tyskland lär man under världskrigets senaste del kommit till elen uppf,attningen, att torpedanfall från tf,l ygp'lan hade
mycket små utsikter att kunna framgångsrikt genomföras .
Anfallet ansågs böra ske på högst 500 m. för att tiH oföljd av
styrningssvårighet er med flygp'lan et kunna nå tiUfreclsstäl lande riktning. På detta kort•a avstånd är flygplanet tiUspillogivet, ·då det efter torpedens avs·k jutancle på 5 a lO 111 :s h öjd
skall antingen styra upp öve-r det anfallna fartyget eller gir a
från detsmnma. Detta förhållande a nsågs medföra en vis s
obenägenhet i många fall hos fö•raren ·att gå in på tillräckligt
kort skjutavstånd. På grund härav framkom tanken att konstruera ett obemannat torpedflygp'lan, som på trådlös väg dirigerades från ett på stor höjd gående bemannat flygplan .
Försök i denna riktning synas utföras i en del mariner.

och försöksvis unclervat·tensbåtar börjat förses därmed. I
U. S. A :s marin medföres sålunda ombord å var j e s1agskepp
l spanings- och 2 stridsflygplan samt å varje kryssare 2 p-lan.
För användning å jagare har konsti\;erats ett miniatyrplan,
varm ed redan 20 jagare utrustats. Ub. S.-1 har försöksvis
utrust.ats med ett 450 kg :s-flygplan, försett med 60 hkr :s
motor, och förvarat i en vattentät cylinder på däck akter om
torn et. Flygplanet kan göras s·tartfärdigt på 9 m. samt nedmOJ1 t eras på ännu kortare tid. Vid startning och ombordtagning sänkes undervattensbåten, tills däcket är i vattenytan.
Försöken haYa utfallit gynnsamt och :;ynes avs ikt en va•r a att
utrusta de nyare undervattensbåtarn a av V-typ med ett elylikt plan.
Flygplanens start från fartyg sk()r antingen medelst en
särskild startbana, varay katapulten ä!· den mest kända typen,
eller från särskilt startdäck, då sådant finnes anordnat såsom
å ha n.gar'fartygen, eller ock slutligen genom sjösättning medelst kran. Ombordtagnin g åter sker med kran utom å
hangarfartyg, när landning l<an göras direkt ombord. Katapulten, först praktiskt utexperimenterad i U. S. A :s ma•r in och
där nu installerad å samtliga slagskepp och kryssare, utgöres
av en 15 a 20 m. lång, byggd balk, varå en vagn, tiH vilken
flygplanet är fästat, löper. Vagnen är med wire förenad med
en kolv, som vid planets utskjutande sältes i rörelse mede lst
komprim erad luft e]]er krntgas. Vagnen stoppas i banans
ytterläge -av en brom sinrättning. Vid planets utskjutning
slungas vagnen med fa•r t fram över banan till dess ytter ända,
där flygplanet, vars motor före startea tagits upp i J'nllvarv,
låmnar dens•a mma men en hastighet ?.V 60 m / sek. För kaiapult skjutning användes flygplan m ed. enkelflottör.
Bland dc mariner, som ·utrusta jagare med flygplan, är
även den ho]]ändska, som därmed fö·r ser de nu uneler byggnad
varand e jagarna.

Sjöstridskrafternas behov av flystridskrafter tillgodoses
dels genom 01nbord å de enskilda fartygen medförda f·l ygplan ,
huvudsakligen för spaning och elcl.l cdning, dels genom å särskilda för ändamålet ut•r ustacle fartyg, s. k. hangarfartyg,
medförande ·flygförband. Varje slagskepp och kryssare till delas numera i reg eln ett par flygplan varjämte även jagar e

Hangarfartygen äro avseelda att operem tillsammans med
i först a hand sla gskepps- och kryssare förband en samt i andra
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hand med andra flottans farty&. Enligt vVashingtonkonferensen hava de begränsats tiU antal, storlek och bestyckning.
Behovet av dessa tiartyg har ·h uvudsakligen tillgodosetts genom ombyggnad av slags·k epp och kryssare.
Engelska 'flottan tog initia h vet till hangarifartyg redan vi d
världskrigets börj:an genom att härbill omändra en de.l kanalångare. Sedermera uhustades Ounardångaren Campania m ed
startdäck, varifrån flygplanen kunde starta men ej landa .
Nästa steg i utvecklingen var krys,saren Furious' ändring til l
hangarfaTtyg. Furious genomförde hl. a .. fl yganfallet mot
tyska l u'ftskeppsaerodromen :i Tönder!1, varvid 2 Zeppelinare
förstördes. Genom ·a nvändning av chilenska slagskeppet
Cochrane och italienska linj eångare n Conte Rossi tillk,ommo
hangarfartygen Eagles och Argus. J an um·i 1918 stapelsatte s
det iför.s ta för ändamålet direkt byggda hangarfartyget, Hermes. Efter kriget hava kryssarna Glorious och Couragenus
omändrats till hangarf,artyg. Farterna å ifrågavarand e far tyg växla mellan 20 och 31 knop; bestyc]mingen utgöres m ·
15 cm. kanoner och sammanlagda transportkapaciteten beräknas till c :a 160 Hygplan.
I U. S. A. har genom ändring av slagskepp erhållits d e
två kmHiga hangarfartygen, Lexington och Saratoga, om
33,000 ton, 33 knops fart, 8 st. 20 cm. kanoner, 12 st. 12 cm .
luftvärnslmnoner, 4 torpedtuber sm:n t pansar- och bulgeskydd .
TransporHörmågan av t'lygplan är 72 st. per fartyg.
'De största japanska hangarfartygen äro f. d. slagkryssaren Akagi om 27,000 bon 28,5 knops fart samt f. d. slagskeppet Kaga om 27,000 ton och 23 knops fart, båda n'led en
hestyc!k111i.ng av 10 st. 20 cm. ·k anoner och 16 st. 10 cm. luftvärnskanoner.
Hangarfartyget i sitt nuvarande '~Jtförande anses å viss a
håll ej höra framtiden till uban komma att uppgå i andra fa rtygstyper. I Brasseys Naval and Shipping Aml'lla l för 192(i
har framlagts p lan till ett fartyg, som i sig förenar slagskeppets egenskaper med fordringarna på 'kraftig flygplansutrus lning. Med iakttagande av \Vashingtonbestämmelserna i aY-
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seende på deplacementets och artilleriets begränsning innebär
, planen ett fartyg om 28,000 ton, med en fart av 26 Yz knop
och en bestyckning av antingen 6 st 40 cm: s eller 9 st. 30
cm:s kanoner jämte 10 cm:s luftvärnsartilleri samt 25 cm:s
sidapansar och 30 cm :s tornpansar för svåt·a artilleriet; ant,a let medförda flygplan utgöra 30, som starta och landa å
särskilt flygdäck. Ett annat liknande fö r slag avser ett 27,000
tons fartyg med 6 st. 40 cm:s, 8 st. 15 cm:s ·o ch 11 st. 12 cm:s
kanoner, 275 mm :s gÖ'rdelpansar, samt med 20 st. flygplan,
Hygdäck och kat·apultcr.
Denna tendens till hangarfartygets uppgående i annat
fartygsslag torde icke stanna vid slagskeppet utan jämväl
komm a att beröra kryss,arn:a.
Landningsulrymmet å ombm··d anordnade flygdäck är givetvi s relativt begränsat, varföT det är nödvändigt att snabbast möjligt kunna stoppa upp hastigheten hos ett landande
flygplan. Vid dc förs,ta försöken att nå deU.a mål var flygp'lanets underrede försett med hakar, som höggo i tvärs över
över l~ndningsdäcket gående wimr, föran•k rade medelst sandsäckar. 1917 konstruerades nuvarande å U. S. A:s hangarfartyg använda spärranordning enligt följande principer:
enk'last möjliga konstruktion;
anordningen å flygplanet skall vara lätt, får ej nämnvärt
öli>a luftm otståndet e'ller i övrigt inverka ogynnsamt på planets handhavande;
ett enda ingrepp skall erfordras för att upphäva farten
och håUa planet stJadigt utan att extra framhjul eller skida
behövas för att förhindra kapottering;
i händelse anordningen ej »hugger» skall föraren kunna
fortsätta flygningen obehindrat;
anordningen ·skall medgiva an vändande av rclati vt hög
ha stighet å flygplan et, så att full kontroll över delta hibchålles.
Anordning en består av en stång med ena ändan rörligt
fästad till flygplanet och med en hake .i den fria ändan, som
befinner sig väl 'a kter om planets tyngdpunkt. stångens fria
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ända är höj- och sänkbar med els en wir e. Tvärs över landningsdäcke t äro sträckta en ell er flera kabl a r ell er kättingar,
med ändarna fastgjorda till en bromsanordning. Vid landning 'sänker föraren stå ngen, så a tt haken kommer n ågot
lägr e än p lanets hjul, flyg er p å några få fot s h öjd över däckel
och kättingarna, som fångas av stången och ledas in i hak en.
Därmed inkopplas ,f lygplan et till bromsa nordningen, som
stoppar upp fart en på kort distans. Landaing har verks tä lUs
und er sä ttningar på ak ter ske pp et av c:a 10 m.
I efterföljande ta bl åer lämnas n ågra data r örande storlek en 1av de större marinernas flygstridskrafter.
l.

Uppsk attat antal fly gplan, som kunna m edföras å n edanståe nde länders flottförbcmd.
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Jämföwnde uppgifter rörande n edanstå ende länders
marina flygstridskrafter.
England [l U. S. A.

l Japan

l
f lygplan i tjänst med
unelantag av ö vningsplan .. .. .. .... ..
Flygplan i reserv ... ...
Personal : Officerare ...
Mans kap ...
Reserv .... ..
F lygskepp (lättare än
luft):
färdiga . .. .... . .. .. ........
planerade ... .. .. .... .. , .

Frauk-1
Italien
rike

-:--·----:----

ll6
100 o/o
476 2 )
2.871 2 )

4 G)l

2 ')

218
180
709
4.537
41:?

5 8)

148 5 )
305 5 )
400 5 )
3.500 5 )

84
96
2l(l
3.500

')

2

6

')
')
3)

")
•)

6

l

' l Dc mal'ina fl~·gplanen ingå i det gemensamma !flygvap net, som
förfogar öYcr 605 plan jämte 4.67 i resen·.
' l De'ssa si ff ror äro ej f ullt j ämförb a ea m ecl övriga, e när lläl'i ej
ingå .adm i,ni s tra tiv och -a nn an personal i Royal Air Fo'l'Oe, som sköter marin a fl)·.gär-cnclen. E n beräkning öv·er d et brittiska rikets behov av perona! f ör dc marina flyg-striclskraftema upptag·e r 1,02-'l officerare och
8,939 m an.
" In gå i clet ge mensamma fl;cgplan c t, Yars personal är 767 offieeeare
ocl1 i 6,71G m an.
' l Uppgi ft saknas.
'l Uppska ttat e fter tillgängliga källor; offic.iella UP1}gifter saknas .
'l Av "·s,tela" sys t·cm et.
' l Av "·sbcla" systemet; ·om 5,000,000 kubikfot; en aYsecld för \kommersi ell trafik.
' l D~'lrav 1, "Los Angeles" av "stela" sy s temet om 2,764,4.61 kubli'l"fot,
1 av " llUIYslcla" och 3 a v "icke-stela" s)·slcnwt.

För trafikändamå l har fl ygväsendet p å grund av sin tidshesparand e egenskap tag·i.ts i anspråk i allt vidare om fattnin g
och jorden överspännes av -ett allt tätar e nät av flyglinj er ,
l11ed d e ojämförligt täla si e masl;:orna i Central-Europa . Innan 1flygväscndet emell ertid kan k omm a till sin fulla rätt som
ett av dc förnämsta kommunikat ionsm edl en å ters tår dock alt

-

-

268-

först komma till rätta med .två så viktiga problem som pålitli.ghcben och säkerheten ·samt ekonomien.. Säkerheten har
visserligen gått stadigt framåt, så •a tt större sträckor och flera
passagerare trans,porter as med -färre olyckshänd elser än förr,
ja med anmärkning svärt ringa olycksfall. Här avses emellertid s•äkerhct i vidare bemärkelse , nämJ,igen be lryggande framkomlighet under alla förhållande n till slu lmålet. Detta innebär avlä.g snandcl av alla risker 1för nödlandnin gar och möjliggör-andet av säkra flygningar och oJandningar under mörker
och tjocka. Även kräves tillfredsstäl lande kontroll över flygplanet vid fartförluste r •eller låga ifarter.
Säkerheten i avseende på framkomlig heten beror i första
hand på motoranläg gningen, däri inbcgnipct motorn sjäh,
kyl anordninge n, ben sintill försc.Jn, kontroll och rcglcri ng arv
motorn samt propellern. Varje enslaka del kan åstadkomm a
störningar. Känt är, att störningarn a tilllaga i samma mån
påfrestning arna på motorn ökas ell er omvänt, motorns tillförlitlighet ökas med minskad bcJ.astning. Detta inbördes förhållande mellan motorns belastning och livslängd framgår av
nedanståen de relationstal . Det kan anses ber,ättigat att låt·a
livslängdsv ärdena även utgöra ett mått på tillförlitligh eten
mot störningar.
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Härav skulle följa att man >för vinnande av ökad säkerhet
vd 1-motoriga flygplan bord e använda så lätta och kraftiga
\motorer som möjligt, vilka kunna neddrasslas betydligt und er
flygning en. En ·a nnan väg för att s·kapa ökad trygghet mot
nödtvungna landningar, som man 'f öredragit att välja, är att
utru sta flygpl anet med 2, 3 till 4 motor~r. varigcn•m n i händ else
av motorstopp å en molor, planet likvä l sl<ulle kunna hållas
u ppe med återstående drivkraft. Detta förutsätter givetvis
att så verkligen blior förhållande t. Emellertid har det \framgått
att detta hitintills icke fullt ut var.i t förhållande t utan att
exempelvis e tt 3-motorigt plan kunnat fortsälta enelast under
föruts'ä tlning av y,; belastning och alt ett 2-motorigl plnn
måste med l motor frånkoppl,a d och y,; belastning avbryta
fär den . Därvid förefinnes dock den möjligheten att land. nin gen kan utsträckas över ett större område, medgivande
eventuellt väljande i vissa fall av lämplig landningspl al•s. Den
ökade säkerheten med flermotori ga plan måste dock köpas
m ed ekonomiska ofier. 1-motorspla ncl representer ar nämligen lägre ans'kaffn·ing slwstnad, billigare unelerhåll och tr oligtvis någon överlägsenh et i aerodynam iskt avseende. Den
ekonomi ska sidan av saken belyses av följande sift'ror. Ett
3-motor s Junkerplan med 3 st. 280 hkr :s-motorer eller en
total m otorcfreld av 840 hkr .. är avsett ,för 12 passagerare .
Med fullgas å motorn innebär d'e tta 70 hkr. per passagerare
och vid y,; -gas 52 hkr. Ett de-Havil>an d-plan n :r 54 med en
600-hlu: s-motor och 14 passagerare kräver vi d fullgas 43
hkr. och vid y,; -gas 32 hkr. per pass·a gerare. 3-motorspla nct
erfordrar alltså c:a 20 hkr. meroa per passagerare än 1-motor splanet.
I den amerikansk a tidskriften Aviation förekomme r en
Utl'äkn~n g angående flygsäkerhe ten med 1-, 2-, 3- och 4-motoriga flygplan. Som utgångspun kt har tag-its erfarenhete rna
i detta avseende med de 1-motoriga flygplanen från Air :Mail
Servicoe's flygningar. Dessa visa en nödlandnin g för vm·je
15,400 fl ugna mil. Med en dist,ans av 700 mil mellan flygstationerna blir detta ·en nödlandnin g vaT 77 :c ,flygning , Yill<ct
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i det efterföljande reducerats till var 70 :e flygning. Vid are
antages, att vid flygplan med mer än en motor, motorinstallationen är sådan, att vm·je motor är obero•ende av de övt"ig a.
Med ett 2-motorsplan kunna ? fall If öreligga: antingen att envar av de 2 motorerna äro tillräckliga för horisontalflygnin g
eller 'a tt båda motorerna äro erforderliga tför att hålla plan et
uppe. I förra fallet kan en nödlandning inträffa på 4,900
flygningm· och i senare fallet på 35 , I ,fråga om 3-motorsp1anet särskiljas. följande 3 fall. Plan'et km1 hållas uppe merl
endast l motor, med 2 motorer eller behöver härför använda
samtliga 3. Sannolikheten för nödlandning blir då en p{t
343,000 resp. l,G49 och 24 flygn~ngar. Med ett 4-motorplan
förekommer vnder smnma förutsättningar en nödlandning p å
varje 24,010,000, 115,400, 1,242 och 19 ,flygningar. Hära v
framgår, huru avsevärt risken för .nödlandning nedgår å ett
flermotorigt flygplan i samma mån, som de enstalm motorernas förmåga att vm· för sig halla planet uppe ökas. Också
går trafi'kflygplanens utveckling i 3-'motorstecknet. Sålund a
förekomma 3-motorsplan numera från !flertalet mera känd a
flygplansfabrikanter såsom Junker, Rohrbach, Handley~Pag e,
Armstrong, Blackburn, Focker m. fl. Med de 3-motoriga :flygplmlen inträder !flygtnufiken i ett nytt och med hänsyn till
säkerheten avgjort gynnsamt skede.
Ett annat viktigt spörsmål ur säkerhetssynpunkt är att
kunna förebygga flygplans benägenhet 'Under vissa förhållanden för »stalling» *) .. Inom normala 1flygvinklar ökar lyftkraften i samma mån, som vinkeln mellan vinge och luftriktningen öl<Ias. Varje förlust i fart kompenseras genom en ökning av denna vinkeL Men blir vinkeln för stor, nås de l .
läge , som lmlla.s »s talling », då vinkelökningen övergår tlll al t
betyda förlust i lyftkraft meld pålföljd , att planet hastigt sjunker och 1fartcn stoppar upp. Samtidigt v.andrar tryckcentru m
Yåldsamt akteröver och planet t•enderar att gå på näsan. Skevningsrodren förlorar i effekt-ivitet och sträva., då de läggas f ör

att motverka krängning, 'a tt föra planet ur kurs. Dessa samverkande faktorer framkalla· mycket ofta att plan et går på
'p äsan i spin. Är flyghöjden icke tillräckligt stor .slutar det
~1ela i en katastrof.
I England har .framkommit en anordning, Bramsons antistall gear, avseeld aU automatiskt var·sko föraren, när planet
närmar sig läget för » stalling».
Ett stort rf ramsteg i säkerhet skulle nås, om ett plan kunde konstrueras så, att det när ·som helst 'k unde bringas ur
läge för »sta lling» och eventuellt tendens att gå i spin snabbt
stoppas.
Med hänsyn härtill förtjänar Captain Hill's Pterodactyl,
allmänt kallat det »stjärtlösa flygplanet», ett kort omnämnande. Flygkroppen är mycket kort och saknar stjärt i vanlig mening samt har enkla, starkt ti!lbak:a·svängda, utåt avsmalnand e vingar med yttre delen form,aJd till skevningsroder.
Vingarnas bakre del är uppåtförd, så att infallsvinkeln blir
minskad i jämförelse med de främre och centrala delarnas.
Härig enom kan tryckcentrum hånas 'konstant och sammanfaller med tyngdpunkten. Planets tendens att vid »stalling»
gå på näsan är r~inga.
Trafikflygningens stora omfattning har aktualiserat fråg·an om neidbringancle av flygplanens start- och landningssträcka såvi.cil med hänsyn till säkerheten som de stora och
kostsamma områden, landflygstationerna kräva. Sistnämnda
förhållande förorsakar bl. a., att !flygfälten måste förläggas
långt från de stöue städernas centrum, nödvändiggörande
tidsödande transporter. Intet övrigt 'f ortskafTningsmedel är i
detta avseende så ogynnsamt ställt som 'f lyget. Detta har
des,sutom särskilt behov av att ankomst och avgång kan ske
inom minsta möjliga utrymme på grund av den omständigheten, 'att sta•r tning och landning sker i ett annat element iin
förflyt:tning en.
L andningssträckan har visserlige~1 nedbringats inom r elativt snäYa gränser, i det att ett tunglastat plan kan stanna
inom 100 il 150 m., vilket vunnits genom lämplig Yingkon-
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struldian samt »s lots »*) och »flaps*) å vingarna. Bromsa r
å hjulen hava även iförsökts med viss framgång men inn ebära dock risk för l<apottering vid för kra'ftig Itlppbromsning .
Däremot kvarslår alltjämt behovet av lång startsträcka som
m eld undan tag ·för plan med kraftig motor och stor vingbelastning uppgår J'ör tyngr e trafikplan till hundratals met er. 1
U. S. A. har framförts tanken att förse de ordinarie (flygpl atserna med katapulter för planens startn~ng och landningsanordningar som på hangatfartyge n.
Ett medel till förbättring av start- och landningsegen sk aperna anses på sina håll de s. k. »slott ed w~ings and rf lap s »
yara och vilka enl.igt uppgift med framgång prövats i Tysk land och England. Längs vingens .förl<an.t är a nbringad en
vridbar Him i 3 delar, »s lots », som antingen kunna sluta tät l
till vingen eller ställas i sådant läge, alt ett luftrum uppstår
där emell a n och vingen. Å vingens akterkant äro liknan de
ldafl'ar. Dessa rörliga delar kunna manövreras vaT för sig.
Vid försök med ett Handiey-Page torpecl'flygpl.a n, utrustat p å
irf rågavarandc ·sätt, har uppn åtts förvånansvärt låg landn:ingshastighet och landning under brant vinkel med f lygkroppen
nästan horisonbl. Även startningen blir förbättrad på grund
av ökad lyftkraft li'ksom kontrollen ÖYer planets tvärskepp srörelser. Omstående skiss visar användandet av »slot s»
och »'flaps » und er olika förh å lland en. Fal.Jet I a!l1giver dera s
ställning vid startning och landning. Vri.ngens lyftkraft är
d~irvid ökad 75 a 100 % utöv er normala maximivärdel ; fallet
II angiver stä llning en ·för bästa kontroll under normal fly gning; fallet HI visar lämplig as te s Lä Ilning för snabbaste normal'flygning.
Spanjoren dc la CicrYa har med sin »AutogyTO» eller »Gyrop lan» sökt åstadkomma förminskad start- och landnin gssträcka. Planet, som icke är en hclicopter, saknar de vanl"iga ,
fasta vingarna och har i stället 4 korsvis anbringade vingar,
:;om rotera ÖYer planets mitt kring en nära vertikal ax el.
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Vingarna drivas ej med motm'kraJft utan bringas till rotation
först ge nom planets framfart och på såda n t sätt, att rotationshastigheten blir så gott som konstant, 140 varv per min.'
~.tartsträckan uppgives till 150m. och minsta landningssträc kan till 20 m. Planet är lättfluget och i stånd till van lio·a
o
manö vrer. Den med roterande vi·n gar förenade bristen på
stabilitet och kontroll har övervunnits genom vingarna s ancrdnancle så att de kunna rfritt röra sig up p och ned på molsvarande sätt som fågelvingar.

...

GETTING OrF'
OR t.ANDING,

Det är emellertid i,cke endast i 1fråga om flygplansmate rielen, som ·förbällringar måste vidtagas för aH skapa ökad
säkerhel och regelbundenhe t i ·lrafikflygning en. Mörker och
ogynnsamma vädcrlekslförh ållandcn hruva även :ett ofördelaktigt :inflytanrde på densamma. Vädrets inverkan är visserligen
icke av natur a lt Iförhindra själva förflyttningen i luften ubn
d et är i fråga om möjligheten Lill flygning på sä'ker höjd,
a ngörin g och landning saml delvis åvcn startning, som väd 2rleken kan inverka ogyn•n samt eller rent hindrande. Dimmig
och molnig väderlek innebära de :förnämsta riskorsakerna.
Vare sig en oförare vä lj er .att .flyga över e ll er under låg Liggande moln ighet av större utsträckning löper han liksom vid
dimma risken att behöva landa å olämpligt områ<le, så länge
nödlandning icke är utesluten ..
För alt lrygga ·f ramkomlighet en under d å'Joig sikt, mörker
tj
och ock.a, hava vidtagits en h el del åtgä rd er för all under-
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lätt a orientering och angöring ä Ycnsom i ,f råga om flygplanen s
instrumentering. I U. S. A. har sedan länge drivits Teguljä r
nattlig flygtrafik å flygpostlinjerna, i Tyskland har även
försök med nattflygning utförts i betydande omfattning och
nattraf-ik har försöksvis anordnats å linjen London- Pari s.
BelyS'ningsa n orclningarna å U. S. A: s lulftpostlinj er är o
synnerligen fullständiga. Routen New-York- Chil<'ago är för sedd med 50 stycken start- och landnings·fält, vartdera med
en ö O cm: s rotationsfyr; dessa fyrar an g i va .såväl fä ltens lä ge
samt själva flygrouten. Däremellan och å ställen med l01k al
t illgå ng till elektrisk kmft är p lacerade gruppfyrar om +
s tycken roterande signallanternor. Vissa bergspass och för trängningar utmärkas med gasfyrar med blixtsken. V.i d d c
ordinarie !flygstationerna och vid halvvägs m ellan dem h clägn•a tillfälliga landningsplatser markeras flygfäHets konturer
medels lampor på 200 fots inbördes avstånd och med grö na
lampor utmärkas lämpligaste angöringsr iktningar.
Ev entu ella hinder ang.ivas med röda lanternor.. :Med stark strålk•a stare belysas fälten tillräck]jgt för att medgiya säker landning. Alla flygplanen hava små strålkastare å vingnockarna
för belysning vid landning.
I Tyskland hava möjligh eterna för reguljär nattrafi k
prövats mellan Stockholm- Stettin, 'Varnemiinde- Köp enhamn och Berlin- Hamburg m ed gott resultat. Å sistnämnda
route transporterad es sålunda under ticlen l juti- 1 oktob er
1925 mer än 10 ton post, ticlning•ar och gods; tidtabellshuerna
kunde innehållas tiJl 93 %.
Uneler •febr uari och mars 1926 utförde ett franskt flygbolag en serie av 10 nattfl ygni ngar melJ.an Paris och Lond on
för att utröna möjligh eterna för nattraif:ik. Flygrouten är
belyst å l O ställen.
Enligt eTfarenheten lämpa sig fyrar med blixt- och bl'in kskcn bättre för vägledningen i lu'ften än sådana med .fast sken
och omväxlande vitt och rölt sk en bättre än enbar t vitt.
För att unelerlätta a ngöring av 1flyghamn un eler tjoe lw
och mörker hava prövals racliopejlar11dningar av ski ld a sl ag,
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monterade dels å flygplan en clel•s å marken. Planens invink]'ing ,från stationer å marken synas -icke vara ändamålsenlicro
på grund av den därmed förenade tidsödande extra ·k orrespondens en även om d etta förfaringssätt i enstaka ifall vid
långflygningar visat sig vara av slort värde för navigeringen.
Vid en l i v'ligt f rek ventera d 1flyghamn stälia sig j u dock uts,i kterna till .en snabb betjäning vida ogynnsammare. Då är
orientering av en radiopejlstation å flygplanet att föredraga
och flera lyckade försök härmed hav·a gjorts bl. a .. vid den
för sta flygningen Spani en- Sydamcrika. I England har man
unel er övervägande att ,förse nattrafikplan m ed pejlstationer
enli gt Marconi-Bellini-Tos.is system, d .. v. s. med 2 fasta mot
vaTanclra vinkelräta antenner, och har för ändamålet gjorts
e n försöksinstallation å ett ·flygplan. Först skola därmed
göras unel er 50 t. und er dagsljus oc!1 god si'kt, innan nattprov en företagas.
1 U. S. A. syns man däremot ställa sig tveksam i fråg a
om lämpligheten att utrl1st a planen å ordinarie flygrout er
med mcliopcjlstationer. I stället har man eifber ingående försök funnit de t ändamålsenligt att ·förse flygstati·onerna med
en radiofyr, ans lutand e sig till ~farconi~Bcllini-T•osios system,
som automatiskt avgiv er morsetecknen 'för n och a :i följd.
Vid kurs på fy11en kan i mottagaren å 1flygplan et icke uppfattas n ågot tidsintervall m ellan de båda 'b okstäverna utan
elen mottagna signalen blir morsetecknet för t, skarpt be. gränsad till tiden, som är lika med förloppet från början av
teckn et n till slutet av tecknet a.
Cirka 12 stycken sådana kombinerade t·ecken utsändas
per min u t.. Befinner sig flygpl a n et kke på kurslinjen till
fyr en uta n .exempelvis i n-zon en, uppfattas i mottagaren
t·ecknet n s tarkar e än t ecknet a, vilket sistnäm.n da vid störr.e
avv-iknin g ur kursen aHdeles försvinner, ·så att endast teckn et
n. höres.
Genom att då gi.ra tillbaka, återk•ommer t ecknet a
.
'
Intill dess detta f lyter ihop med tecknet n till t eck n et t och
rätt kurs intagits. Anordningen kan jämväl utnyttj,as för
Växland e av radiomeddelanden meHan stationen och flyg-
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plan et. En olägenhet med systemet är, att den mottagand e
är för lägets bedömande h elt beroende av hörseln och mås te
ägna stark uppm ä rksamhet åt ·signalernas avlyssn a nd e. Fö rdenskull har man p å sistone utvidgat syst emet till att kunna
avgiva föT ögat uppfaJttb ara signaler och till mottagar en i nkopplat ett lampsystem, placerat p å planets instrumentbräde,
väl synligt iför föraPen. Vid rätt kurs är e n vit lamp a tänd,
stb. om kursen tändes en grön 'lamp8. och bb. om kut'sen en
röd. ·F öraren har alltså endast aH styra så, att enbart d en
vita lam p an lys er.
Ä ven i England är man inne på samma väg.
Därjämte prövas lämpligheten av aH använda s. k .
»ledare-kabel», motsvarande s.amma anordning som t idiga r e
ifråga satts för sjöfarten, för underlättande av hamna ngöring.
Föt,söken hava utfallit tillfr edss.täHande och man planerar
om prov i S!tö rre skala .. I händelse av gott r esultat äT av sikt en
a tt till ä mpa systemet vid Croydon.
Under en serie försök vid Croydons flyghamn med olika
ljusanordningar november och decemb er 1920 f mu1 man, a tl
Neon-ljuset hade en anmärkningsvär·d förmåga aU genom tränga dimma. Som eH resultat härav har man vid Croydon
b es!l,utat anordna eltt belysnings·syster!1 med Ncon-tu'beT.
För flygplanförar.cn är emellertid för säker n avigeDing ocb
landning vid en fl ygh am n nödvändigt att icke e ndast h a va
r äN ku rs u tan känna höjd en över marken. Den vanliga hö jdmälaren angiv,er höjden över havet 'och är dessutom kanske
ej så ·exakt. Ekometoden, som användes å fair1tyg •Och flygs k epp, är ·oandvändbar ä flygplan på grund av motorbuHr el.
Genom en kombination av denna metod och radio lär doc k
möj ligh et .finnas till noggrann höjdbc·stämning.
I försöken aH undanrödja d~mm::ms ogynnsamma in fl ytande på flygtr.afikens säkerh et har man icke tvekat atli söka
komma själva d imman ti ll livs och på ett eller anna;t sätt
fö ri nt a densamma. Ehuru försöken härmed, som pågått åra tal
und er ledning av Navy Bureau of Aer onautics i U .. S. A.
ännu i cke lett till slutgiltiga r esultat, räknar man doc.k fö r
1
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det närvarande med att genom utfälbing av dimman kunna
åstadkomma et·t siktbart områd e, nog stort fö·r att medgiva
landning. Härför användes en appar::1rat, vari luft uppladdas
elektri·skt och medelst en flygpropelle r· kastas ut i rymden till
en kvantitet av 700,000 kubikfot i minut en. Dimman kondenseras intill 95 % och genom apparatens kring.förand e kan ett
.flygfält hålla•s dimfritt till en höjd av 1,000 fot och 2,000 fots
bredd.
Förs.ök hava även utförts artt frå n flygplan nedsläppa
·elektrisM laddad sand för kond,ensering av dimman.
Para'll ellt med flygtr.afikens utveckling har gått ett
intensi•v t studium av jordens atmosferiska förhållanden med
hänsyn ti:ll dessas inflytande på densamma. MetereoJ.ogernas
uppgiH är härvid tvåfaldig, d els aut stå den dagl.iga t1ygtrafiken till tjänst med snabba väderleksmeddelll!nden och förutsäg elser, dels att vid anmdnande av fjärr traf,ik, 1,000
km. och därutöver, angiva de ur meter'•eologisk synpunkt
lämpligaste färdvägarna, varvid hänsyn mås'le tagas till förhålland ena i såväl horisonrtal- som v·ertikalväg. V·äderleksförhålland ena för d en dagl,iga t j äns,ten m eddelas per radio
vissa, regelbundna tider, efter däwm särskilt gjord förfrågan eller medels särskilt teckensystem Viid de större flygstationer na, avseende viss eller vissa plats er, motsvarll!nde
.för sjöfarlen förekommande. Bland andra områden, viHms
atmosferiska ,f;ö rhål'landen f. n. äro föremål för metereol•ogernas intr·ess e äro Nord och .Sydat!anten med hänsyn 'till
dessas bef.ara nd e m ed luftfartyg. .Sydatlanten erbjuder härvid d e förmånligaste ut s,ikt erna., Ett rät:t utnyttjande av
vindförhållanden a är . givet·v is a v den största betydelse v·i d
långa .flygsträckor. Vinden måste av luftfartygen tagas med
i b eråkningen på samma sätt, s.om strömmen göres vid fartygsnavigering. I motsatt fall icke blott nedsättes hastigheten och förläng·es flygtiden uta n ,inkr ä ktas därig enom även
På •t ran sportförmågan p å grund av ökat bränslebeh·ov. Med
en Jlygha stighet av 150 km. luävcr en flygning vid en medelVindh astighet av endast R m.js·ck. med vinden 2 1, av tiden

a
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för flygning mot vinden. Liksom segelbeskrivningar utarb etat:S för sjöfarten tillkomma numera särskilda handböcker
för luftnavigering en och för luHtrafikens behov anpassade
kort.
V äclerleksundersökn ingarna mås·te sj älvklart u tstriicka s
tL!l b etydande höjder. Man har härvid rf.unnit, att molnighet,
dimma, regn, tjocka och storm äro begränsade till -ett område
från }orden upp till 8 a 10 'lon:s höjd, benämnt tPoposph er e;
temperaturen .avtager starkt m ed höjden till - 55 a - 60 °.
Ö\ler de!ma höjd vidtager det s. k .. strato.spheriska •området m e< l
ständ ig·t klart väder utan stormar. .Detta ur flygsynpun k t
gynnsamma. förhållande med dess möjligheter till, på gru n d
av lu ftförtenningen, sto·r a hastigheter har givetvis påve~·k a t
fant asi en och stimu lerat t ill, som det ,nu •synes, fantastiska
flygtrafikpro j eM mellan världens skilda delar. Dock, va d
~om i dag är fantasi, kan i morgon vara verklighet. Den
tyske professorn A. vo n PaTSeval har sålunda gjort upp e lt
förslag till flygförbindels·e mellan Berlin •och New-York l)å
15 km :s .höjd på 28 timmar med mella.nlandning i Vigo för
bränsleförrådets komplettering. Det tänkta plan·e t är en
flygbåt med frihärande enkelvingar och 3 st.. 1,000 hkr : smotorer med kompressorer; besättning och passagerare vista s
i herm etiskt tillslutna rum ,i vingarna. Viktberä:kningarna
ställa sig sål und a:
skrov och flottörer ........ . ......................... .... ·
m•oborer .. ..... . .......... ............. . .......... ······ ······
besättning ...................... .. . .. .......... . ........ · .. · · ·
bPänsle och olja ...... . .. ......... .. ........... .. · ...... ..
passagerare (50 stycken) och post ............. ..

l O,G 7 to n.
9,33 ))
1,5 o ))
19,oo »
9,50 »

---------------Totalvikt 50, oo ton.

B eräknad sligtid ti.Jl 15 lun. - 2t.;:;; beräknad far t å
15 km: s höjd - 870 lun. (under vindstilla).
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Berälm ad flygtid:
Herl in-Viga (1,900 km .)
Uppehåll i Vig o ...................... . .......... . ...... .. ..... .
Viga- New-York (5,200 km.) ......... . ................. .. .

7t.33.
3t.
18t.33.

Summa

28t ..;o.

Fransmannen de la Vaulx förespådde i ett föredrag i
S.tockh o'lm sistlidn e år ·om flygni,ngens· framLid, att •Om 10 år
skulle en flygfäTd Stockholm ~Newyork kunna ske på 25t.
En förstoring av flygplanen har redan lä nge sysselsatt
sinn en•a, ty, därigenom ställes i ut sik t en stegrad lufttrafik
på stora sträckor . En först oring är emellertid , framh åller en
förfarttar·e i ZeitschrHt fi'tr Flugteoknik 'lmd Motorluftschiffahr t ick·e så enkel u tö v er vissa gränser. Vid en direkt förstoring av nuvar ande flygpl an växer vikten med tredje potensen men bärytorna endast med andra. Med bibehållande av
nuvarande v ingb elastn:ing, .som icke anses böra öv·erskridas,
är a llt så nied hänsyn till plane,ts bä:-förmåga •en gräns satt
för en stoT förstoring enligt denna förutsättning. Den kände
konstruktören Rohrbach har dock i ett ·föredrag i förevarande
ämne haft en annan uppfattning i fråga om vingbelas<tningens
begränsande.
Under a lla förh å lland en me,dgiv·er sjöfl ygplanet en förstoring in om vidare gränser än landflygplane·t.
Tyskland går lik som i fråga om lufttrafiken i övrigt i
teten även be·träffande byggandet av sLor.a flygplan. Darnier-verken har sålunda fu llbord at -e n Don1ier-Super-Wa l flygbåt
med 2 stycken 650 hkr :s Ro-lls Royce Condar motorer, avsedd
för 21 passagerare. Enlig·t uppgift ·v ore avs ikte·m fö•retaga
Atlantflygningar med denna flygbåt instundande sommar.
Junkers har även byggt ett förstorat plan av sin välkända
3-m otorstyp med plats för 17 passager·a re -i flygkroppens övra
del, under det att d en lU lldra är avsedd för post och gods.
Vidare har Junkers under byggnad i Dessan ett plan för 100
passagera•r e , påminnande ·om föru·tnämncla professor Parcevals
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projekt. Planet består av ~en ~80 meter bred och 3 meter
tjock vinge, vilande på .flottör er na.. Vingen är inredd .fö r
passagerarn a under d et .floHörerna im·,edas för rb esättniqgen
och m ed lastrum. Drivkraften lämnas av 4 stycken 1,000
hkr : s råoljremoto rer.
Även i Frankril<e är ett stöt'l',e sjöfly.gp'lan under byggn ad ,
nämli<~en vid vm·vet Chrantiers et Abeliers de S: t Nazai r e
0
Penho et, m ed e-n vingbredd av 40 m. och en max. vingtj'ockle k
av 1, 8 m. Med 5 st. Gnome-Rho ne .Jupitermo'l orer om vardera 4210 hkr. beräknas planet för ren tirlisatsvikt av 5 to n
och en hastighet av 160 Jon.
Vad beträffar Jlygtr.afiken s ~ekonomiska bärkraf'tigh et,
så ä'r ju d enna som känt svag och alltjämt med enstaka
undantag och med u.ndanrtag för U. S. A. helt beronde p å
statssubven tion. D e olika ländernas stora gen erositet i dett a
avseende bottnar nog i regel i mi litära bevekelsegr under och
har måhända 'b idragit till att t~·,afi'ken icke alltid tvingat s
anpassa sig efter bästa ekonomiska för utsättninga r. ~ir_ Vie~
Marshal Sir S efton Braucker, 'Director of Civil Av1at10n J
Enaland har i ebt ·föredrag om lufth afik berört dess Täntabilite~. EHer omnämnand e, att det enda engelska flygtrafi l< bolagets, lmp eTial Airways', totaJa flygdistans er {ör åre n
1923 1924 och 1925 varit resp. 943,000, 936,000 och 826,000
mile~, de tyska flyglinjerna s under åren 1924 och 19,25 resp .
1,151,000 och c :a 3,000,000, de franska <under år 1925 2,945,5 35
samt de ,0 rganiserade flyglinjerna s i Holland, Belgien, Sverige,
u . .s. A. och .andra länder sammanlag t 14,382,900 miles påpekas, arlt samtliga dessa routerr med undant~-~ av ~· S. A :s
prark tiskt taget kunde sägas hava gått med t orlust I det ~ Lt
de på ett litet undantag när tind erhållas med ~tatst~-~~ers rt od.
Flygtrafike ns framtid är OU!pphörligt knutre n till m~Jllghe_t c~
att kunna reducera kostnad err na till en ekononnsk niY a.
Transporrtk ostnaden med flygplan är nu mycket hög m en k an
ej anses oöverkomli g <för passagerare trafik, möjligen ber ättigad för post men ä~· ur stånd stimulera n~got befraktn~ ng s
intr esse. Flygtrafiks ubventione n uppgi ck 1 England, 1 ysl,-
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land och F Ta nk rike för år 192~5 till resp. 137,000 f:, G, 700,000
guldmark och ·5 7,210,000 frcs. En exakt uppgift å de 5 huvudlinj er n as i Frankrike ringa ekonomiska utbyte och beroend e
av ·s·t atsunders töd föreligga rför fö rr sta gången i en rapport till
1926 års parlament. Medelinkom sten för dessa 5 linjer utgjorde under de 9 första m åna derna 1925 10,97 frcs per tonkm. , under det alt statssubven tionen uppgick till 60, 32 frcs
per tonkm., d. v. s. den verkliga in'komst en uppgick till
endast 18 % av sru bventionen.
Flygtrafike ns ekonom iska bärr kraftghet herm dock till
sist, framh å lles av vissa författare på det förtroende , allmänheten kan få för detta kommunika tionsmedel. Jämvikt
i ·b udgeten skall V·i nnas icke endast genom utgifterna s nedbringande utan även och rk anske huvudsakli gen genom inkomsternas öknin·g, vilket kan ske genom skapande av ert
ökat förtroende från allmänhete ns s ida till flyglrafiken .. I
samband h ärmed bör måhända erinras om de strävanden,
som göras i ett flertal länder att populariser a flyg et och
öka kännedom en om detsamma icke minst bland det yngre
släktet.
1

(Forts.)
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Ett planerat slagskepp för kustförsvar.
ön:r sät t ning ur " 'Trh e Bugin eer" clC'n 22 april 1927 a v G. H -n .

Inom tyska marinen studeras för närvara nde ett problem
s
av tort tekniskt intr.esse. Det gä ll e~· konstrukt io n en av dt•
fartyg, vilka sko·l a ersätta de föråldrade slagskepp , som in gå
i »'die Reich s-F lotte». Dessa tiHhöra »rBraunsc hweig-» och
»Deutsch land» -kJ.asscrna , sjös·atta 1903~ 06, octh mås1e <sål unda anses var a i hög grad 'föråld r ade. Såväl bestyckni ng 4 st. 2·8 cm. ·k anoner av gammal modell -som skydd är oti.llräckli git. Skeppens nuvarand·c fa r t är Iåg och Sluov o-ch m askin eri i det skick, att man anser det u lämpligt ned lägga summor på reparation .
Dessa· rfar·tygs betydelse är i bög gnad relart iv, d. v . . dc
tjäna 'i rviss mån att :bevara j ä m vikten i ö s ters j ön, där d en
rysk a flottan, trots ·des·s påstådda fö rfa Ll, dock alltjämt åtminstone på papperet utgör en avs,eYärd makH:akt or att räk nn
med. Sku lle Tysldand av.föra sina slagskepp , skulle det dä rmed överlämn a kontroll en i Östersjön i rys'ka händer, och del
har man av tydliga skäl ingen avsikt att göra.
Då d e ssa skepp nu äro av den å lder, att d·e ej längre ku nna fylla sina ruppgifler, står man alltså iniför nödvändig1h et en
abt ersätta dem med nya .. Detta 'skulle vara enkelt nog, d ä rest
icke konstrukt ionen av nya ty;sk.a krigsfarty g i ·enlighet mecl
V'crsaiJ.le sfördraget vor e underkas tad rviSS•a restriktio ner. ::\T ax.
deplacem entet för pansrad e skepp får sålunda ej över sti ga
10,000 tons. Som ·fördraget icke ·definiera r innebörde n :l\
1
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»dep lac·emen t», a n se tysk arn a med en vi·ss rätt, att deplacem ent sku lle tagas i samm a b emärk else som ' Vas hington-tr akt at ens »s ta n dard dep'lac·em enl», d . v. s. v ik t en av fartyget
k om p lett exklu sive brä n sl·e och malarevat ten. Från tysk synpunkt är den na to.Jkni ng av största betyd·cl'Se, ty ett t illskott
av 2 eller 3,000 tons till f u llt deplacem ent å ett litet slagskepp ,
Jw n var a i hög grad avgöra nde för värdet av den nya konstrukhon en. Utm1 att försöka påv·erk a u tgången av frågans beh an dling äro vi av den meninge n , att Tys'kland s fordran, att
10,000-ton s gräns·en t olka·s en li gt »slan,dard » deplaceme n t, bör
mötas av ·ett sympatisk t öve r vägande ,
Det <fö r eliggande probleme t hlir emellertid nu aktuellt,
sedan ·det medde lats, att rtyska försvarsm inisteriet besl utat
å teru p ptaga konslruM ionen av pansatske pp. Enligt en offi cidl .a rtik·el i Voss ich e Zeitung rh ava -de allmänna dragen av
den f ör eslagna typen på s.i st a tiden varit under disku ssion.
P.oEti sk•a ocih strategisk a krav uppSitälla for.d ran på ett fartyg,
som u tan r isk kan inlåta 's ig i strid med var je »capi tal» -skepp,
d et k an pår äkna a tt möt a i far.vattnen i norra Europa, där
·de ·r ysk a Dl'ead noug:ht.s, Paris Commu!1e och Marat, om 23,3 70
t ons, en nominell hastighet ra v 23 knop och en lhuvudbes.tycking av tolv 30,!"\ cm . J<anoner , för närv·arand c äro de starkaste
enh etern a. Kraftig bestyckn:i ng är därför utmärkan de för
.försl aget liksom även goda skyddsan ordningar .. Beträffan de
des.sa se.n are skri~·er Vossisch e Zeitung: »Pansarsk ydd, som
tidi gar.e överskatt ats, skall l-ämna plats för modern ceUkonsh·uktion, trippelbor dläggning och långskepp sskott, endast
far tygets verk ligt vitala delm·, d. v. s. r,tun för maslöner i och
artiUer.i, skola ha pansars1kydd. Vattenlinj epan·sar kan i övrig·t u ndvams. Långt viktigare är att få ,förbättra t s·k ydd för
annnu nition•s durkarna, som erfarenhe terna .från Skagerack ·s,Ja,get u tvi sa t. » Vad framdrivn ingsmedle t ibeträfTar förkastas
ångm askineri av varje slag på grund :lV des s vikt och utrymln es.b ehov. Då de nya 'fartygen ej ,förväntas operera på de
stor a haven, ulan äro avseda 1för ·k ustförsva r och sålund a ej
beh öva hava någon slör re fart eller aktionsra di e, bliva för-
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bränningsmotorer de lämpligaste propeHermaskinerna och
sannol·ikt insatta. En jämförelsevis liten och sammanträngd
dieselmotor.aniäggning •skulle bliva tillfyllest 'f ör den måttliga
fart, det här blir fråga om, och. ett oljeförråd för en aktionsradie av 2,500 s1jömil anses tillräckligt. S'k ms:benar ~>ku ll e
undvikas och fribord och överbyggnad :håUas ner,e, så långt
kravet på sjövävdighet det ·t iHåter. Såsom synes, har det fö r eslagna skeppet många monitorens ·e gen'skaper, av vilken fa rtygstyp det utgör den modernaste utv·ecldingsprodukten. Frågan om. bestyckningen har ·ännu ej slutgiltigt 'behandlat s.
M·edan å ena sidan 40,G cm .. kalibern har vissa förespråkar e,
på grund av önskan att göra de nya skeppens kanoner hkvärdiga med modernaste ~slagskepps, så 's ynes den allmänna op ini·onen för,edrag.a lättare pjäsc:r - 35 cm. 'kal. L/50 - av
den modell, som skulle kommit tiN användning på den aldrig
fär,digbyggd'a sl,agkryssaren av »von Spee»-klass. Man understryker det an tagna faktum, att Krupp-kanoner äro avsevärt
lättare ä n utländska pjä•s·er vid motsvarande kahber och sam tidigt ·likvärdiga, om ej ·Öv·e riägs:na dessa i \ballistiska egenskaper. Det ·är obestridligt, att de :t yska 30- och 28-cm.-kanonerna i Skag,erack-slag,e t visade sig långt mera effe ktiv•a, ä n
man väntat. IDet förmoda.s vara möjligt, att på ett deplacement ,av 11,500 tons - Iikvärdigrt med 10,000 tons standar ddeplacement - insätta åtta st. 35 cm. kanoner . Detta skulle
representera en artiHerivikt av 30 % av totala deplacementet,
en ·ononnal sifl'ra för elit fartyg av vedertagen Iwn•s truktion,
men i .föreliggande fall betraktad .såsom möjlig med hä:nsy n
till maskineriets ringa vikt och fartygets planerade Jinjer. E tt
alternativt \förslag omf,attande ,sex st. 38 •c m. L/45 kanon er
av modell »Baden»-klass har förkastats, ~sås·om medföran de
aHMör stark reduktion av stäv- eller ihädkelden. D et ä·r av
inhesse .erfara, att tyska ·experter hava ringa tilltw till trippeltornet och träfl'ande påminna ·OSS om, att dc teoretiska invändningarna mot detsamma åter,stå att genom praktisk erfarenhet vederlägga.. Denna fråga har disl{Jukrat·s med anle dning av förslag å insättande av s ex st. 38 ell er 40,G cm: s k a-

noner i t[·ippeltorn, viUm .förslag övergivits både av tekniska
skäl ocrh emedan »två torn ej skull e göra tillräckligt intryck
ens på ev·entuella motståndare i öster.sjön till den tyska
flottan».
Med hänsyn till artilleriets ·eff.e M 'lmder världskriget har
man rätt antaga, att ett med åtta st. 35 cm. 'k anoner hestyclwt
fa:rtyg kan inlå'la sig i strid med eilt m ed 38 eller t. o . m. 40
cm. l<anoner bestyckat skepp utan att nödvändigtvis bli tillintetgjort, särskilt om det .förTa erbjöde en mindre målyta
och v1ore mindcre sår:lJart vid träff i vital del än moit·ståndaren.
Det projekterade tyska fartyget icke ofiicieJ.lt benämnt
Ersatz Braunschweig - skulle sålunda icke enda,s t bli i artilleristiskt hänseende uppenbart överlägset de ryska Dreadnoughts 30,5 cm. kanoner (även såson"l nya), utan ej ens behöva Tygga tillbaka för en artilleriduell med oceangående ·s lagskepp av mode[·naste typ, lUnder lförut'Sättning att striden ägde
.rum i fa•r vatt en, där sjövärdigheten spelade mindre roll. Inom
varje marin måste rf~ar.tygds konstrul<!tion ytterst bestämmas
av de krav, som uppstäHas i taktiskt och ISlTategiskt hänseende. KTitiken över de små slagskepp, som de mindre staterna i Europa .ansett lämpliga att bygga, förbiser vanligen de
speciella ·strategiska villlwr, smn :förestavat deras konstruktion. En stor sup er-Dreadnought, T·e pTesenterande en oerhörd
stY!rrka på öppna havet, skulle där emot i grunda farvatt en
kunna hliva fullständigt maktlös ..
Det omförmä.Jda heslutet av vederbörande tyska marinmy.ndigheteT at1t bygga faTtyg påminnande mn gångna tiders
pans ar,skepp för kustförsvar :har sålunda åtskilligt, som talar
för detsamma. Dessca fartyg skola sätta Tyskland i stånd att
hävd a sin ställning i Östersjön ooh även att, ·Om det bleve
nödvändigt, detachera i Nord's'j ön en division av tillräcklig
styrka för att från anfaM avhålla 1en 1fientlig rf lotta, så framt
denn a ej vore av mäktigaste slag. En kri·t ik av föPslagets tekliis·k a ·u tförande måste anstå, tills officiella uppgifter :föreligga . I d etta samma·nhang önska vi endast .framhålla, att de
S·enast e åren haft att uppvisa åt-s killiga framsteg beträffande

1
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sl<'eppsby ggnad, fartygsma skineri .och sjöa·r tiUeri, som bidraga
till att underlätt a konstrukt ion en av framtiden s krigsfaTty g
såväl stora SOin små. 'För tjugo år ·sedan had e det varit omö jligt att ·b ygga ett lit ~t ·k ustpa·nsar fa rtyg, ·som ·ä ven under gynnsamma förhålland en had e kunn at :uppträda mot ett samtida
först·a ·k lass ens Sll ags·](epp. Nu åter kan, sårsom a'V ovans tående skiss ering av det tyska förs1agd fr a mgåT, eJtt farty g av
mycket blygsamt tonnage erhålla taktiska egenskap er av hö g
rang, und er förutsättn ing att det mmdvirk liga offret i far t
accept.erars. Av 1tys<ka diskussio ner .beträffan de krigsfarty gs]{>o,ns truktion er få vi ett starkt imtryck av den utomorde ntl iga
vikt man fäst·e r vid artiHeriet s styr'ka. I framtida op erati on er
till sjöss intager undervatt ensbåten e·n!igt tysk uppfattni n g en
herlt underord na d plats. Om än denna ·uppfaUnli ng d e'lvis k an
tänka·s påverkad av Versailles -·för dra get, så äro vi dock böjd a
förmoda, att d en framföral lt är r es u Hatet av de lärdomar, som
det sislt a sjökriget lämnat, där artilleriva pnet·s supremat i i
strid .skepp mot skepp blev till .fwllo ådagala:gd .
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Meddelande från främmande mariner.
M:eclclclan clc .frän Mani nstabe ns vLrikesavcle lnin g.
(1927. )

England.
Tll o Fl ee t Air Arm b es tli r föl' n ~tn·arancl e av 116 fl)·gplan. Av <les~a
medföra s 18 t orp erlplan, 51 eldlecln in.g:;- ocl1 spanarp lan sa mt 36 jaktpl an
å fart;,·gen Yar·jämte 11 m ccl fl ottan ;;amarlletanclo fly gplan J1ava ·Sin ])as
4 la:ncl. Inn·e ,·ara nll e år komma clo ombord ii fartJ·g·en meclförcla filygplan en
att öl,as m etl 30 :s tyc•k en, så a lt IJCla antalet komm et· att uppgå Ull H G
och i 'Siu te t av il. t· 1931 ll·oppa.s man 1JaYa 1\J:J fl)·gplan , far tygen .
Stör·sta cl elcn aY flygpla nen mcclförJ s å hangaefarty gen, men cl et
finn ·e s ·cH annat fo.rt~y g , ''Vin clicli\,c ", smn ä1' utru s tat mecl -J'<a tJp ult och
år.
~·ttc rligar e 13 ·katapulter s·k ola a pteeas ii ra rtyg un el er inn eYUJ'an cle
'f-l1c Fl et Air Arm's ringa s t)Tk il. kan b edöma:; Yicl j ämfö relse med
elen a.m c rilmn~ka ·f lottan, som llar ett sammanlag t antal aY 360 "flygplan,
vamY 30::i tilliLöra fÖL's ta linj en. Ae 1G31 ämnar U. s. A :s flott a l1ant 33s
(TI1-e T imes, 2 april 1~127. )
fl yg.plan om1bonl il. faelyg.
T\:ry s·saee n "B enYick", el en första av 10.000 Lons kryssu m a, uncl ugår
p roYlur cr o0l1 rl wr cEimn cler uppnil.tt en fart av 3:t,,_, kn op.
ina
nu 1s
('J',ll e J-Iamp~lliJ'<' Teleg J'a:pll and P os t, 20 maj 1!127. )
SJagskepp et ".1'\elson" Y ~1 nt as ·J>]iya färcJi gt för tjän s t illS[U ncJ :LOd e jul i.
Byggnad s tid en <Ilar clå Ya ri·t f)'~' a år oc l1 :;j Ll mi.\ na:cler och :fartyget har
lwstat ~ 6 , ~83,87\J . "H.odne)··· anses bl iYa f'ärcli g föt· tj~ln s t i' sepLe mlJ cr.
D.ett a fart)·g ~ lJyggnacls lirl ll lie dit fyra år ·oc !1 ruio må na cler' ocl1 clet hm·
kostat t G,366,R8 1. Om a mmunition ocl1 res er\1fön i1.d mcclräknas lJl iJ' koslnaclcn fö 1· ·Yarj e far ty g ökad med J: 921,:l!JO.
"~el~on · · •orll "H. otl ne)·" komma a tt in;-d\. i _<\tlant,f lollan Ut' Yilk en
samticli gL d·c ale,·::;tåcnd·e ·f art ygen aY "Ho)·al-S ol·c reit:·n''-kluss en lwmm :t
at t u tgå föT att fii rcnas mecl :\IcclclhaYsf lottan.
Dc till llangal'l·arly g om:lncl r;)rlc kt')·~s a ma " Gl orio us" och "Comageo'us" k omma Yal'ldcr:1 ntL lJ·cst)·tkas m~ cl JR 12 ~m. kan. OC•l1 18 minclt·c
kan oner und er det a l L UY fl c öniga llang·a,·f'artygcn t. ex. "Hcl'!11•es" i1 l'
best)·ckatl m:vcl 7 1'• cm . l'an. oclt 8 JO ('lll . luft,·itrnska non cl'.
(J ournal of t11 c Ho)·aJ Unilecl :::rn1ic e In :; t itulion, maj JGZI. )

-288-

Frankrike.
Kt')'Ssaren "SufJ'rcn", 10,000 tons , •har elen 3 maj sjösatts i Brcst.
(L e YacJ1t, 14 maj ·1927. )
Ha ngarfartJ·ge t "Bea rn' håll et· nu på med sin.a 1Jl'ovtm"er. Föl jand ..
dat a medd elas för fa rt )· get ·efter omändri nge n: Depl\. 21,800 t ons, lLlnc;<l
182 m. , 39,000 hkr ., fart 21 .Imop, akti on1seadie 6,000 mil•e s med 10 kn (Jp .
Huvucldäoke t är ett 2!1 mm. pansardäck; görclcJ.pansaret har en tj ock ll·k
av 83 mm . och ·s~räc·k e r sig fr ån huv udcläcl"et till t v, m eter unel er Y~ lt enli nj en.
Bes t')'ckningen utgör es av 8 15 cm. •lmn. i f~Ta ·k asematt-er, tv å d'iirnt
och tv å a ktceut, 6 75 mm . kan., 8 37 mm. lurtvät,n.s•k an., 12 kuls·prutor "''IJ
!1 55 cm. t·orpcltub er.
Hangar"cn , där Jlygplanen för· varas, är i:!4 m. läng. 'l're elektr isk·•
h issar ly ft a up.p f! )·,g pl.an en till fly gel äckeL Detta ät· 180 m . H\.ngl <JI'IL
s träek·e r sig över hela f ar t~yg e ts !än gel. Viet fl~·gmanöYcr lämnar per:iunal en flyguäcket på en gångbro :!·ängs fartygets 1Jtsi da. En elektrisk ])·flkran p å 12 to·n s kan ·Il issa flyg.p lan en fe ån vattn et upp p il. fl~ygelä c·kd.
Bes ättni ng;cn ·ut,g öres, med in,J) egr cpp av Ilygp ersom< len, av 45 o!Tit·,·rat•e oC'1 1 830 man. F ar t~· ge t kan o ml)oreltaga ett 30-tal fl~·gplan av olik:t
ty pet·.
(Le Yac ht, 21 maj HJ27. )

Förenta staterna.
u. ~- ,\,

Dc n )· a Jart.)·g, ~o m Ut1llcr inn t•vara nlle ·å t· komma att in,föl'livas llll'< l
flottan ät'O ·ll angal'fartygc n " Lexington " ocJl ":3arato-ga", G kanonb å tar .tvseelcla för tjän st i Kina o lJI1 uml er JJygg nacl i Sllang}llaj , sa mt u-l) åten V \,
vilken S1ist nämncla dot;k kanske ej !J ii r färdig fötT än i april 1928.
FJ o LLans lluvuliinli elning förblir so m und er clc senast e år en, el. Y. ='·
dess und cranlel nin gar Llro : Th e Ba ttJ.c fl ee t, ~ ~l1 e sco ut ing fl ee t, t11e con tl'lll
forc e, Ut e fl ee t ]) acc foece, tll e As iatic fle·e t, CJ1ilell S ta tes n aYal fO l't'•'o
i.n Europe, th·c s.pcci al squaclron , tl1 e naval Transpo:r LaLio n scn ·iic c 111'lt
v ess•cls .o n sp ecia l el u Ly. slagsk epp et " Tex2.s·' ·J)] i r flaggsk·cpp Jöt' !IL<'
Com mand er-in-roll icf insLunclanllie .sommar, m en lwrnmcr att ingå i :J. slil'\ske pp.seli visio nen <för taktislca öYningar'S ]) edrJ vaml c. 'l'h·e Ba t tl c f!,•rt
k ommer att inn efatta 12 slagske pp m ed "Cali forn ia" som flaggske pp ocll
" \V cst Virgi nia" so m fl aggs•k epp föt' slagske.ppsdiY is i.oncrna. Den en<i11
f örändring, 'So m äg·er rum i denna ·flott.a är att slagsk ep pen "NC\Y Yn!'lc''
och "Texas" ePsäLta "QIUahoma" oc.l l "Ncv.acla", ,-.jJka cl•c n fi.ir s ln llli 1.i
öv•e rföro:s till t-he sco uting fle e t ocl1 modcmiseras.
Tlw Ba ttl e flel'ls j a!!arflottil j cr lwstår av h il. flottilj er på Hl j<l~·:il'''.
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.en jagat'C för exp erimentändamål och tr e tcnc!ers med kryssae en "Omaha"
som f'Jag.g s•k epp.
Dil. h ang aefal'tyge·t "Saratoga" ])lir kirdigt blir de t fl aggsl:epp för
th e Battle floe ts luftstridsln'a Het' och er.sättcl' därYid "Langlcy", om f ortfar att ingå .i cl c:nn a styrka. 'l' he Battle .rlee t'·.s luftstridskrafter utgöras
av 4 j akt ·p1ans·eskaclriljer av vilka •två äro ombord å slagskeppsclivis i·o n erna
oc•ll två å "Saratoga" .
'Dl1c Soo uting fle-et med " \Vyom in.g" 'som flag.g skepp innefattar ()
slagJskepp m ed inbegrepp av "Utah" och "Nev" Yor.k", vilka nu modernis eras ocl1 sk·o la vara f äl'-cli.ga d en 20 ol'-to•b er, .samt "OkLalloma" oc.ll "NeYada", s·om däecf.tcr skola unde-rgå m o(lcrni•se rung. I avvaktan p å a tt
" \V~·o.mi.n g·,s" ombJ·g.gnacl blir avslutad är ""\nkans as" flag,g skepp i tho
Scoutin.g fl ee t.
1'hc scou ting flee.t's luftstriclskra.fter ,fil. till flaggs1<epp hangarfarty.g et " Lexi ngton" mecl tv å minsvepningsfartyg s-om tend ers och aJes tå
av 3 eskaclrilj er, Yaeav 2 pil. " L exing·ton" 0011 1 på slagskepp en.
(New Yot'k Her.alcl, 19 april 192.7. )

Polen.
Enligt Mari n e Huncl sc'lla.u 'utgöea s .clc n} b yg.g naller, som för nän aeancle äro uneler arbe-te, av följamcle faetyg :
A. J a •g a T e: Un eler ·bygg·n ad är·o ode il) åda j agarna " Burza" ocl 1
"\Vi cher". Dc lacJc.s pä stapeln ·i oktober 1926 ·och januari 1927. Dep lacement 1,540 tons, fart 32 knop vi'(] 31,000 hkr . LB es t~·ckning·e n utgöre-s av
z, 13 cm. lmn. , 2 40 mm. lu.ftvärn sk.an. och 2 55 om. tripp cl toepccltub er.
Besättningen sk all ·b estå av 155 man. Fartygen ])J·g.gas vid Chanti-er.s Navals franeais i Cacn. .Jaga m a äTo så gott som alLdeles lika d 0 frans,ka
av "S•im ou nklassen".
B. U -b il t a e, m i n u t l .ä .g g a Q' e. 'l'l'C siklana äro uneler bygg nad,
nämlig·en "/.bil(', "It)'s" oc l1 " \\' i'lk", Yilka a lla iJJe·sbällcl es si.s tl icln e j anuari.
Deplacementet •är ()80-1,250 tons ; maskin erie t u tgör es av tvil. i[)i·e.selmotorer
På vae{l cra 900 hkr. Bes ty ckningen består av :t 10 cm. kan., 1 40 mm. JJuftvä:rnskan. oclt G 5:i cm . -tor.peclbu•b er; 10 torp eder och 40 minor kunna ombo,ecltagas. Besä LLning;sstyrkan bl ir !16 man. Bä taena 'b yggas V1kl Cha nti crs
navals fr anca-is ·i Caen, Olla.nLi·C l'•S. Ll c la 'Loi r e : Nantes och Cilantiet'S Nol'm ancl.s i Le Ha lTe, en b å t Yicl Yae tcl cra va n ·ct. Bå tarna Ji.kna m :·cJ< e t clc
fl'anska aY " Caima n"-klasscn.
C. F l o el k a n o n b å t a •1'. Den 31 .okLo•b C'l' 1D26 insattes ([•e båda flod !\anonbåtarna " Wilna" OC·Il. " Kmkow· • i tj äns~. Deplac em ent 70 tons , fal't
D knop; ma,kin CI'iet utg ör·es aY tY•å Di ese J.motot'e>L· på varelera 120 hkr.
Bes ty ckn ingen ll esl·ft·r ;tY 1 10 cm . .'J.auJ)its. 'I t:'i mm. luftvämskan. och ~l
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Jzul•s prutor. Bålarna b)·ggdcs Yid Yan· et Zielcnie\Ysl;i i Kralzau. Ytterligare 1tvä liknande kanonbåtar äro und er l))"gg nad vicl samma Yarv .
Det upps·iY e•s äYcn alt i Frankrike förutom clc ovannä mn cia Jaetgen
ytterliga re G minclrc u~])åtar skola vara und er byggnacl, vilket \·lät lmn
vara fallet, ehuru intet nJrmar e är känt clät'o m.

Utdrag ur kungjorda patentansökningar
m etldcla<le genom 'L'h. '\Vawrinskys Patentbyrå, Stocld10Im.

Ryssland.
Voeoc\lilo,·, soYj els krigsmi n ister, ,JJar ::l}l igen inspektera t gami soncr n.a i L eningrau oc.\1 Keasnaja ·Goelza, 1 trupp st~T·korna vi ll fin slm gr:inse n sa mt även 'h ela ös lersjöflottan. I •e n a': l1on om uthieda{l dagonl t·r
belzräflas cle upp g irDer som f\11g·iva, att i Kr·o astadWottan elen 1 ma11s in <:;ingo tr o slag-skepp ('.,\Iar·at", "P arijskaja tl(ommuna" oc \1 "Gangut" ) i
stället föt' enelast tY ä, som en clel ·pess imister tills helt n ylig·e n .v elat tr u.
In om den när mas te Jramticlen ·k omm ee >CI>e ntl a elivi sio n at t t illökas m".l
"Poltan.", nrs färcUgstä llaocle sker å Baltiska val'v e t. De1t rysl;:a sl a.~
skeppstonnagct uppbring as alltså til'l sa mmarrlagt !V.,OOO to ns.
öYcr\)cfäullaYa ren över s-ov j·ets sjöstr iclskrctfter, Mou'ldievitc·ll, :llat• Jl'L
följande sätt karal;l!äris erat elen nuYar anlle l'art~·gsrn a t c ri e le ns bcskaffen·ll •'t
i jämförelse mecl li C!l ,Jz ejserliga mae incns: ":\IaskinStJTlZan är ökacl m e> l
21 '7o fr än 1\J H till1921, art ille r iet m ecl48,,% oc l1 eldi ntensitet en m ed 73 %".
Byggandet av nya u-båtar och stora jagare p·å dr ives feJ)rilt lillzs om
även försät tancl ct på kt'igsfot av f\ygl)ascrna i S trelna, Omnienl)'aum oc.\1
P etei'llOf. Förlidet ä t· ulökacles cle r.yslm !L.rftstei.cl•skra.ftema med en
eskac\ eilj stora tre- mo lors bombp·l an av sys tem Junk cl'.
(Ech·c de P aeis, 16 ap eil 1!J2:i.)

Datum

l n~:~~~· l

5/5-27

2519/23
2928/23
15()3/23

12/5-27

3259/24

3895/25

397j2J
189/25

2161 /25

Lettland.
Dc i Frankri'ke nyb)·ggcla u-båtarna "Ronis" och "Spiclola" samt m infartyg et "Virsai tis·' aYgingo d-en '• maj !från Bres t li Il Riga.
(Le Yacht, H maj 1!J21.)

236 7/25
19/5-27

4469/20
4225/25

Tyskland.
Den tr edj e jaga ren av ":Uö\Ye"-J;: Iasscn, "Seacller", ·ä r nu i så fJl'Ll if!t
skick aH densamma elen 1 maj kan insättas i tjänst. Fa!1ty.get l)örj at\e
sina provtu rer i mi t ten av april.
(llannov eesc•!1e Kurier, 22 april 1927. )

2678/23

3444/25
1257/26

Uppfinningens art
Apparat för au tomatisk dechiffr er:ing av chiffertelegl'am . AB. Ceyptograph, StockiJO im.
Bacldagsrodcr. A. J . E. Hylander, S tockholm .
För fal'tygs artill eri avseeld del;,trisk fjärriktanläggning. Schn eider & .Ci·e, Paris.
Ky lan·orcln·ing -till .sky(ld för högtr')' Cksångpannearm atur, .s ärskilt ·k•ontroll- och ·ri1ätano rclningar såS·Om moo.ome Lrar-, v~ntiler o . el. s. Löfl'lcr, Cha r'lottcnburg.
Anordnin g vid pa:nnstenshack·o r mecl .k ring en roterande axe l anlnagta ·s lagkro·ppa l' . J . P ersson,
Su n{lsvall.
Anordning 1ör underlä ttande av ask:ning•en vid elcls täcler. G. B-ergman, Stocktho1m .
Apparat .för att å e Lt luftfartyg upptäoka, när detsamma .])efi nn er sig :nära jord en. Societ6 L·eroy,
Laj-oux et .Cie., Paris.
T emp et'i ngsm aski n föt' artilleriproj-eldil-cr, tförs eclda
:mctl ur.v·e r.ksr ör, 'l'av·annes vV atcll Co. S. A., Tavann es, Sc'hweiz.
Artill eripjäs, särskilt avsedel för ])es•kjutn ing av .JuftIarty.g, SeJmcider & Cie, Paris.
Chiffersk t'iYmask in. Ch·iffri ermasch in en Akti·enge·s ellsc h aft, ·Berlin.
Slc·e ppslogg av n edsänkt .ty.p. 'l'hos. Walker & So n
L'tcl, Birming>
h am .
5län<:;n ingsan·o nln ing ·f ör skepp sluckö•ppningar. J. P.
Po lou et;toff, Paris, I. Bokhanowsk )', 'l'oulon, och
\V. cle \\'·ergeisJ;:y, Par·is.
r\Jnorclning vid båtlmpcll. E . E. von 'l'·c ll, Göteborg.
Anor.clning vicl.fartygslwmpasser föe styrni ng av fartn; på lekt risk vJg. A. .H. Nilsson, Göteborg.
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Datum

Diarie l
l nummer

Uppfinning ens art

lD/5- 27

2964/25

25/5-27

35 16;23

Anordning vid fältpjäser med stort siclri,khfält och
u tsvängrbara lave ttsido r. AB . Bofoi·s, B ofors .
Hö.kgas·förv ärmare 'för matarvattn et vid tub ångpannor. O. E. Oli·n, Råå, Haus.
Mekanisk a no !'d ninrg Tör Pengöri n g av ä ngpannetutubcr. J . P. Ma rtinusse.n, Köp enhamn.
Sätt ocll anordning .för framställan d e av flygmaskin -~
kroppar. H . Junkers, Dessau .

1564/25
2390/25

------------------

Innehåll i åtskillig a maritima och krigsve ten=
skapliga tidskrifter.
Sl!·ateu i ocl1 politik.
VD. r~)i nd Llngen des ])ruti schen Heicrh e5
01ar. R. IL 6) . - R irk sförsvarets ledning (S v. 'l'idskr. h. 4). - Di e Ergeh ni·s sc cler Gcn1' e·r Abd\st'lm.g•s -Vorkonfcre nz (Mm·. R . h. 6).

Der Schutz der Obcrseeiscll en

Sj öln·insh is to ria.
Die Venvendun g d er :vr in e i m Seekri·cge 1914 bis 1918 (:.\1a r. H. Ii. 6).
- Der 8n glisc-lt-franz ösischc UJ)ootskrieg im Marmaeamee e im Jalu e HW1
lsc, fl ens u t( ~1ae. R. IL 6 ) . - Lord Fi.s!l1 et·s ös-te esji!o ff cnsllv. Dens opeincle
).
juni
S.
:L
'l'.
D.
(
vikling og dc n s enc!e lig·e opg iv clse
!\ 1'1 il l el' i.
ra;g·en ]) ei ofr em clcn Kriegssc il iffst:·p e:J
gSJf
un
Aeti ll cristi sc ll e BewaJin
(.VIar. H. 11. ö). - Guns allowecl ai r craft-carrie rs (·P. U. S. N. I. maj ).

S kepp s by!J!Jnads konst.
Föres lagna f a:rtygstyper för flotta ns Desä!ttni ng.sbyg.gnad (T.
skeppsb . 1!1. ri) . - J~r det ji!konomi·sk å J)ihei1o'lclc gaml e fart0ier (·X
f. s. 11. 3) .
FI Y!J viisen dc.
Kort orie ntering IJ eträffancle flygbåtstekn iken (T.

~!' .

'l'.
'1'.

allm. lt. 5 ).

Hiilso- och .sj ukvii rd.
VenWa tion ocil lu-ftr ening å un.det'Yattcn rs])åtar (Mil. 1-Hl lsov. l1. J).
Dh·et·se.
Trl1r clcfcn sc agains1t propa g·ancl c (P. U. S. N. I. maj ). - V~idcbl;:r.ict'' '''
11 omCI'0'3 (l\")'fl ~\'Crig c 'I l. r> ) . - n et na·utiska 11JC [L11cts praktis ka utb iltln in( N. T . jun i).

