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Några moderna hjälpmedel vid artilleri
skjutningar. 

AYsikten med denna avhandling ·är att i anslutning till 
min i oktober .föreg. år verkställda studieresa lill Tyskland 
lämna en orienteri ng angående en del moderna hjälpmedel 
vid ,aTt'illeri skjutu in gar. J ag vill då ;från J)örjan nämna, a tt 
de hjälpmedel, som komma att ,IJehandlas, i !fönt a Tummet 
hänifiÖTa s·ig t i Il taheHinskjutningar, men skall j ag även !för
sölka ,fmmlägga n ågra riktlinj e r för d eras användning i den 
pmkN,ska art.illN'i ljänst en . TaheUinskjutning av k a noner är 
ju ett ~område 'UV artilleritj·änsten, som if,ramför aHt faller på 
den teknisk t 'utb'Hdtade artilleriofficerens lott, varför det är 
givet, att den ~praktiske ar tili ePisten i re.g,el 'ej h a r t<illf.äUe att 
fö1ljta 'UtYectkh ngen på detta område. Då des's'a skjutningar 
och de därav uträknade skjutt,abellerna utgöra det fasta un
derlaget 1för <le stridsmässiga skjutningarna, bör dock en a ll
Jnän kännedom -om de 'moderna J1jälpmedel, som därvid s·Et 
till buds, äYen ·mra av -intresse ·och Yärde för den pra,ktiske 
arti<Il m·, i st e.r1 . 

Progmmmct ,för en tabellinskjutning om falttar i stora 
drag !följ ande: 

a) insi],jutning och kontroll :w utgå ngshastigheten och 
a"Vvirlmingsvin k el n i höj el och sida, 

b) f,as lställande av n edslagens eHer luftkreYa dernas läge 
i fö,I'<hållancle 1m pjäsen, 

c) ruppmä lning aY flygliden samt 
Tidskrift i Sjöt·iisendet. 

22 
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o oh 

t' r för {astsUiHandc aY vin <l d) m eleor.o1og-is1<.a •O'~)s~_rva 1one , 
1u1fttäthet vid skj nttdl>fall et. 

l ., ers''liastioheten verk stä l-. · . 1 }.;:ontroll av u gan., · ' 0 
. . Inskjutning Ins•kJntmng ·OC 1 . . . .. 1 av J· rono-r'raf. Avv·ikmngsvm-och kontroll ·les smn 'helwnt med •t.JllhJa p \~ :cnom skjutning m ol av utgångs- ... d 1 . , · d1a ·er hål les van t.gcil o ' , , hastigheten ]<>eln i ho} O·CI1 s-t. , t .. ll] på cir](a 30 meter han m y n-och. avv~k- eil vertikal 'Pa·pps']zwa up;ps a l . 

n1ngsvnt- . 
anv ~in-keln. mngen. ett nertal ty,p er. Hos oss Av kronagrafer •finnes . -numera ,förh äl l-

des aJIIljämt den r edan 18M . .uppf·ltr~nta, ~~.~~e~lller t·orde få a nar v1lken ro s s nde BouJ.anges ]N·onogrc ~, .. . , d v. s. vid u;ppmii l-, , d•e basta typerna, · ses re·pr•cscntera en en. . . l .J," o eleva•tion (:intill 10 ) . ' r ·l astt<>'h·den. V1>C a., . ning av •utgant,s•l o ... 'a hashohets•miilntngar .. .. l J tt. även kunna .go r c c "' . önsJn·art ar •C·OC <. a . , · 1 oH unel er tabc1h n-. 1 els t vtd VU!I 'J e s ( vid stol'a elcv,ahoner, 1 . l l a res•IJ. krevad kan korr i-,· a norn va q e nec s a, .. skjutningen, van,e fl ' l t'Y'IJer ·av hasligihetsma\-. , • er • V Ett ena ' ' ' · cr.eras :för 'UV'VliJ{nJn•o l o· .. d ' j .]'•011·Str.uerals il.H1Cl l'l' "' . { .. · ]etba an anla " ningsins:trumcnt har 01 c . . . . . , hvcr.crda på fot0grmn-. . S ' cr ott som samtltga aro .;bo . l · ·senaste h der. a o d 1 t ;· tnino· :på fotogralfJ S· , ,t . n etocl-en •att m e e s ma o 111etn·cn, td. v. s. ~- .. '1 lor1ekshcstämning:ar. · tf o ra la "C- •CC 1 s · · · ·avhi,Mrungar 11' b .. ' nne dylika av mgcn.] oi ' · ·· ·da st nan1na -,ve . Jacr skall !11ar ·en c • t ;· 
1Jicren BaNtsl oyru-o . le Jnst·nnnen ' nan b Duda, vVien, k onstruerac . l , H d Jelwdwna. Den för st-

f .. , il·Jin cr av denna -<:a a . , ten .och en ' oren'- o • I". ·'s'l'_I·on,a v-arvs ,skJrntha·n,t. d tt år a "-arr '- ' nämnda ,f-innes .se an ·e 
.. . ,, ... Ii ]wr<tliet lfölj and(' : . . f' . hasti cr11dsmatnm.,en ar Pnnc1pen or o . . .· l , na . . ·t.·t ~fl ertal 'Pun kt·er ~ sln )el . l t' l "'oto'•raferas ·l e . P·r·OJC { 'l en 'l ' o . a Genom känned.om om . 100 'eter •från lmynmnben. . ·1· -int•Ill c:a 1111 • l,,. t·n~nro}eki'ilhanan (prOJ l '-, f' ' l 'a1.nerans ,ob]C\.LlV 1 ·r . . . . ' ·\ av.standet ' r an '- .. . . d l' ··a er efter up.pm . .atn tn t, ' . · ·brann\~l<d' ... an J<"' · J· trkn) och :kamerans 11 en eller f lera pr•OJ C ... -

f.1 v avSttånåct .1ne •an .p}åt,en eUer 1 1 ·m·en •a . . f' ·fl ttat si.cr i banan. , l väcr IJTOJC'khlen or Y 0 
.. ti'l:b ilcJ.er ·crhall:a c en c"'' . . l , .. t es ·av ett tidm al-d l«Ol·ta ,trclrym·c en ma c , Den härernot .svar•an e . , vid haHisto"ra,fcn , 11 Ll 

t anhn<•·en s•ason1 o . 1 nill'gsinstrnmen ' som . b ' . Her ·ock, sås-om 'll . elektrisk vä.g <förhinåes m ed kaaneran, e 
. d . a··r inbycrcrt i karneran. J•ek a 1uma, bb 
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De tidsförlopp, som det här är fråga •om att mäta, uppgå 
Wl ·omkring en 1 / 100 sele, Yarfiir noggrannheten i aYläsningen 
bör va ra 1 / , oooo a '/ 100000 sek. För att möjhggöra detta mäter 
m an bd·cn r elatiYt en m ed konslant svängnlingstal vibrerande 
stäm gafi cl. Yid ballisto.grafens ·lidmälnings'instrument foto
graf•eTas stämgalf elns sYängningar •m edelst en å dens•amma 
pJ,a.cer ad spegel, som refleld erar en ljuskiill•a å ·en löpande film. 
På d en na filmrulle r egis'lr era.s äYen var fjiird·e exponering 
m ed .kameran m edelst å tvenne telefonmembran befintliga r e
fl ekterande sp eglar. Telefonmembranen st~t ,j ,förbindelse m•ecl 
•kamerans slutare. An•talet stämg.affe lsv-ä.ngningar m ellan 
tvenn e registr eringar erhålles sålunda och dtirmed tiden m el
lan varj-e exponering. 

Vid jekaduma Cfig. 1) utgö r stämgalTeln samtidigt slut.arc 
för kameran, varför efte·r kännedom om svängningstalet tiden 
m ell an en e'ller fler a ·exponeringar direkt ·e1'hål1es. 

Ballistcgra,f•e n är tack vare sin uppdelning på tvenne ~n
s,tru monl ej p å J.ångt när så ,fältdugl•ig ·s•o1m jekaduma, viltken 
ej är •mycket större än en vanlig te·odoht. Denna se nare läm
par sig även väl för 'uppmätning av utgå ngsh as tigheten vid 
skjutningar -från fartyg. Mätnog.grannh'Cten. torde få sättas 
något l-ägre vid dessa ins'trument än vid Bonlanges krono·gm,f. 

I deHa sammanhang vill jag nämna, att dylika hasti-b•1hets
mätni.ngsinslrument mwäncles uneler Yärldskr•iget Yid lancl
fr.onten :för Jwnstatlerand c av pjäsernas slitning och införandet 
av dä rför erford erliga ·k orr ektion er. 

För erhållan-det av avvi•lm1ngsYil11keln i h öjd vid skjut
ning med stor elevation kan man använda •sig 1av Duclas s. Je 
stön e ballislo.gra{, som är k onstru erad -efl.e r samma principer 
som elen o\'an n ämnda, men .försedd med större sy111fält. 

Fas1tställanclet ·av n edslag·ens läge i längd och sida i 1för- Fasts täll an
hållan de hll pjäsen vid inskjtutning av en flac:khaneka,non de av ned-b.. . . .. . . .. slagens och s aller s1g r e! a t.1vt enkelt, darest sik]utmngen verkstalles å e tt Juftkreva-
skju tfält i J.and. Här har man ill'ämligen endast att, seelan Bn d_~rna s läge i s• • • • • . .. .. . forhållande :ne tm•ed VIss •e lev~ahon s:kJubrts, upp-mata nedslagens Iage 1 till pjäsen . 
forhållande till viss•a i terrängen förut •inmätta .punkter. Gäl-
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. . . . d nedsla'' ·i -yattnet, såsom t. e:-... ler det däremut skJutnmg me d o /'ste sa•Jntidicr insinldin;.; 1 . tbana a 1111a < b å Kads:krona varvs s (JU' < ' •• l f. o et t .flertal, 3 ti.ll ~l, l t verl·stal as tan 
1av neds}agens l.l:pp <:as· " . t . le l) tll1kt er. För d ess a . . :· na ·och on en et a c förut nog.grant J•nma < •1 1\ aY ~ k cota n-. , .·· de 111311 si•' sedan gam m- . , . . j.nskärnmgar an\an b 

Ii g. 1. 

. · all111:inhet ofrångålts ·och er-D 1 ava numera 1 ' < • • genbbord. e s sa ' 1 

1
. s k rep eterteodolll l' l· · 1 · stnunenlt vm1 ·Lgen · · · sal i. s •av opbs. <.a 111 ' . . 1 ... · t prakt t-l-l ar under senast e ttlder )OlJU . Ännu •en ny .nleto'C l , t ;· , ll. cre n •foto"rafcrin g c ch . . ,. ot vallne ' n<tn1 b b l seras vid insaqutllllllci m 1·ast S·lllt •ll a < • • • ,;· ,t · " a y n eds l::\ g ens ·UPP" · ' ·fotogranunetnsl" ll1•m,t mn,., 

- 307-

har ett flertal .flackbanctaL-elJi,nskjutningar verkställts å var
vets skjutbana med tiahjälp av fotogrammeti·is:ka ~nstrument, 
s . . k. f.ototeodoliter. TilHredsställande resultat har därvid er
hållits ·vid avstånd upp till 10,500 meter med ,så pass ht<en ka
liber som 75 mm. SJ{jutningen verkställdes m ed sg.r. med 
]csar., som kreverade Yid anslaget mot vattnet. 

V·id tabellins,kjutning av h ·-·kanoner '\cisade det sig redan 
frå n börj-an omöjli-gt att erhålla •till:freclsställande noggrann
het vid insrkärning med vanliga teodoliter, varför foLogram
metrien så .gott •SOm genast togs till hjälp för detta ändamål. 
Sedan två år ·tillbaka har Ka·rls1krona •v·arv.s skjubbana använt 
sig av fototeodoliter för inskj•utning av lv-kanoner. 

Den gren .av tfotogrammetrien, som ~1är kommer till an
vänd·ning, är ej densamma som V·icl de förut omnämnda ~n
strumenten för utgångshas·tighetens mät1ande. M·edan man 
dä'r använder sig av den ·s. k. cnf..:,za fotogrammetrien , 
el. v. s. läge- och storleksbestämning ur varje bild eller 
plåt för sig, använder man sig hår i alhnänhet .av stereofoto
gramm etrien. Dän-id verkställes s•amLitdig f·otognalf·eri.n.g av 
nedslaget eller krevaden medelst tvenne, p å noggrant känt av
·sotånd <från varandra .och i ·inmätta punkber uppställda rfoto
teodoli ter. 

Kam erornas axlm· ·Stlällas. vanligen vinl<cclr.äta m ·o't ba.s.en, 
varvid no.ggrannhet·en i horisontakirk•elns ins·tällning utgör 
·sex hågsdmncler. Gäller det ,fotografering av nedslag eller 
necls·J.agsikrevader, verkställes .slkjut.ningen på dagen med ka
mer·orna 'horis·o'l.•t alställda. Samt<idig 111tlö·sning av de båda 
kamerornas slutare YeT,J<st·älles på ·elcktr·isk väg, när nedslaget 
observeras. Härvid kan i re.gel e11tdast ett u:pp:lmst fotogm
iferas å varje :plåt. Gä!lte<r det åter .fotografering av lufHue
'\1ad er, verks<tälles inskj.utni.ngen under mörker <genom .sam
tidig fot·og.rafering av blixten vid krevaden. Vid tr-otylladda
de projektil er ~n lägges fördensikull några .grmn magnes~~um <i 
],a-delningen . Den 'ungeJärliga e]eyationen ·till krevaden instäl
'les å teodoliten, va·rvid noggrannheten i verti:kaleirl<celns in
•Sit:älJning är de~nsamma som i hori•sontalc-irlkelns, d. v. s. sex 
ihåg.sekunder. 
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. . ... llels alt slutar en k an l tt ·Jqutmngar ar ' Fördelen 1nec na · s · · . ft , . d et skot tet crått, h ero-.. f· ' l det ·eller strax. e ·el " ställas oppen . rar 'Il l· . ''elden ä·o·L l 'Ulll samt d els al t ' fl ·flens l·äno,d, tl s .de\c " ' S ende p a l yg lC . . " a foto•sra>fcras på samm.a p la l.... a-
ett lf].crtal krevad er r],..unn "d ma elevation å pJasen. . bana ·d. '\' . s. m e sam , luncla kan l en ' . . 5 : 10 skott upplagas a en och dcr '' ll)'per ·0111 varcle.ra a . . - u tl'C 1-a·eva "Il .. . . l • t· l' ellinsl<jut11'1ng om c. a ' 

l o t E 1. fullstandrg '.- a ' · , . smnma p a . l d ·rst f·yr•t l)ar platar u n-d t'llhjälp av en c ' slwtt ·kan sålunda m e l .'.. , Il l yerkslällas un•cler en 
der gynnsamma 

väderlekslorha anc en 

enda natt. t ' el Sil·er å pl·åtarna m ed .. . • ·l·r evad.erna,s avs an " . Inmatmngen a' " 
1 fter i stort sett samma . l· stereokompara or c .. tillrhJälp av en s. ... . .. . ecl·elst en ster e·omalar \' . . el avståndsmatmng m 'Il prinC'ilper srom Yl· f" . ·J· . tes så i förhålland e t r 'Id ' ·l·revad en l ors ... JU .. Den •e·na ibr en a\ " . l f ' tl' cra nåtmärket tacl<L'l' · . .okular Je rn. lo den ·and.ra, a>tt det l resp.. .. t .. rken och bilder sam-. . J . .. d n van crcno'ln .r11a n1.a .. .. srn b:rld av ue\a e ' " . ' · b'ld d-är mäl·market l"m .. t' ll en st·ereoskoprstt-.. l ' D ' rlnanslwaltas 1 t' Il med kr·evadhilden. en 

tt . d ·wnled ·s•M11nl.U11! a a hr·ingas a · ~ · '} '·r · • · l .. "·a IJlMen ,avläses som 1).:1 -
[ .. l . t l n o· en av ·10o.I l v·erkställda 'orsi<.JU n " ' ·t ' ndsavläsning, som erh a -. t ·arande elen a vs a , l Tallax l '111111· ~no S\ . l " es å vänstra .pla en .. taren Yrdare av a.s 

·les dire·.ld å ster•eoma . . .f"l. '·l·lar1d·e t-ill vänstra l<anw -. l "''dlä«e 1 ' Ol'>la · ik·r·evadens S·lcl- och lcOJ " ... t t storheter övertöras sed·tn . J . ·el Dessa tre nTaJ a . el t ·e rans opt•Is ta ax . . t.: ·J· a fo.rmkr trll , e l J l t n cron·Oine l lS '-' med tillhj älp a Y en'- a " rfordra·S iför fast.ställand e 
d . 'l . (x y ·och z)' som e . .. \ "l il·ymcll"oor lila' er ' .... .. •l ''llancl·e till van~ r, , ·F cr i rymelen 1 \101 la av kroevadpunktens aoe t ". el är O, l o/o . . .. N o'""rannhc Sol a en <\:eocloJi.ten Tes.p. p.Jasen. ob f". fototeod oli-

Å varvets skjubbana ··finnas tvenne baser . or 

te·r, nämligen: cl«1v'tnllc . . " S rclv•at' t nl.ed 315 ll1. '})as, ·111e o ' 
·en :för skJrntnm", ) ·' ') 000 till 12,000 m. samt 

f . pa' ,a,·stancl 1fran _,, o 11 fobogr·aJ ·ertng i ' c . t ' d •fra el HiO m. ibas för avs an ·en för ·s1<.jutning O&'tvart me 
1,000 till (),.000 '111. 

Dessa baser torde var a :full t 
o • f" · len skjutningar, atnunstone oJ c 

tillräckliga Iför lv-tahe Bin
F ör närmaste fra•mtiden . 
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f]ackhan esikjutningar ·däremot v·ore det önsln·ärt alt 'kunna 
använda sig av :fototeodotiter för skottvideler upptill 20,000 m . 
Den hänför edorclerlig'a ökningen .av foto-gra,feringsd'istans en 
i ;södl"a banan •från 12,000 'till 20,000 m. kan relativt lätt e r
hållas genom anordning av 'uppst-äll11'ingsplats för tvenne foto
t endoMer å K·ungs'hohnen- Tjurkö med en has av 400 a 500 
m. o-ch en höjd ·över vattnet av c :a 15 m. 

För uppmätn•ing av flygoliden stå för närvarande inga Uppmät
a nd-r•a medel till buds än obs:crvatör,er med tersur. Dessa n_ing av flyg-t iden . t.ersruJ· ·kunna avl•äsas på 1 / 100 sele Vrid !lnycket stora skott-
vidder, där nedsiaget ej med •sräkerhet •kan 'observeras frå n 
pjäsen , igångsäthts tersuren vid skottlossningen av observatö-
r etr vid pjäs·e.n, .ooh meddela·s dem nedsla•gsögonblicket per van-
lig t elefon elJ.er r.ad i·otc lefoni. Någon fördröjning kommer gi
vetvis härigenom •alt uppstå, som dock med övad personal ej 
tbehö·ver uppgå 1till mer än 1 / 10 sc'k., d. v. s. i arllmänhet mindr·e 
än 0, 5 o/o fel. 

De •meteorologi.ska 'obs-ervati-onerna fö,r fasrtst·ällande av Meteorolo
v•indens riktning .oc·h .styrka samt l1u fbtäth•e!ten vid skjut till- gi s~a obsfe.:

vatwner or f•ället 'är·o unge<fä·r likartade, vare sig det gäller rfl.ackhane- -eHer fastställande 
lv-inskj.rutning. Detta beJ:oende på de moderna flac'kbaneiJjä-

1
avf ':.inhd och 
u ttat et ·sernas stora sko'ltvidder ·och därmed följande s.tora banhöjd. vid skjut-

En 12 cm. rk. M/ 24 t. •ex. har vid en skottvidd av 17,00;0 m. tillfället. 
en h ögsta banhöjd av 3,300 m. 

V'inrclfakto.r·crna erhållas .s.om b ekant dels '\7id marken m e
d elst , ,indmäta.re placerad 10 a 20 m. över densamma, dels i 
d et lufthav pr,oje1ldilen pas•serar .i sin rbana, medels't pilol
hallongvisering. Lru,fUätheben ,er.håUes Ekaledes dels. vid mar
ken medelst ba,rometer •och psykrometer samt dels i lufthav·et 
'lhedels1t i fl ygplan inmonterade mcteorografer. Ett närmare 
ingårende 'På ,säUet för des·s'a ·observat•ioners verkställande är 
hä,r överflödigt, då de ju även 1f.örekomma .i den praJkti·ska 
~wtirll eritj änsten ·Och därför t.orde vara heikatrta. Jag vill doc:k 
beträffande vindobservati·onerna n1ämna några iakttagelser av 
Vikt, 
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Det vanliga sättet fö·r >pilotballongvisering, där man utgår 

från att ballongens ·stighasLigh•et ·är konstant, varför ·man 1en~ 

daS!t hehöv·er :1ned en lballongteodol.it med jämna intervaller 

bestämma tbaUongens s·id- ·Och höjdvinkel, är .fullt tillräckligt 

f·ör ,stl'idsmässig.a lv-skj utninga·r. V•i d tabellinskjutningar a, 

särskilt lv-h•anoncr dä,remot .kan ,if<rågasättas, mu icke vi se~ 

rin.gen bör verkställas med :två reUeJ' tre på lämpligt avstånd 

f'l'ån v-arandra uppställda 'teodroli ter. Förhållandet är näm 

'ligen, ra<lt hallongens st>ighastig,het ·ej alltid är lwnst·ant under 

dess fly;M ·genom lufthavet. Ballongen kan bh utsa'it för oför

utseelda •Och >ej :kontTollerbara belastning.a.r genom t. •ex. lokala 

r.egn- -eller snöbyar, bel<äggning genom luftfuktighet o. s. Y. 

Vidare kunna möjlig·en lföref,intli.ga vertikal-a vindkomposanter 

ändra dess sti.ghastighet. 

Denna •viser•ing från 1två dl·er tre punkter är naturligtv·is 

noggrannare ä'!l >enpunktsinskärningen, d . v. s, under föl'nt

säHning abt absolut s·amtidig .avläsning av höjd- och .sidvin:l<

larna .kan äga nun 1på observationsplatserna. D-en vanliga 

ballongteodolit·en är härvid ej tillfylle.s1t, 1utm1 måste man an

vända s·ig av för detta ändamål specieHt konstruerade teodoli

te.r, där observatören utan svårighet rkan bibehåUa ballongen i 

hårkorset och <där den samtidiga regri.st·reringen av höjd- och 

·sidvinklan1a ·sker på dektris:k väg. Dyhl"a >instrumen'llfinnns 

konstruerade av IL .ex. Askania vVer.l<>e i Ber·lin-Friedenau. 

Höjd- <och sidvinklarna kunna här i •observationsögonb'licket 

antingen pc.gis.treras .på en löpande pappm·sremsa, eUer ock 

kunna .skalornas >inställning f.otograferas å ·en filmrulle. Den 

samtidiga utlösnångren av reg~streringsappara'len vid teodoli

terna kan antingen .s1kc medelst <en handkontakt, som JnaniiY

reras <vid ·en av dem, eller ock m·edelst vid varje teodolit JJe

HutJi.gt Jwntaktur. 

För att ej trötta 01bserv:atören genom att ständigt tvinga 

honom aU hålla 'baHongen i hårlwrsct kan man använda sig 

av <ett ·signa'lu.r (slagverk), ·som ger en kort •s<i.g.nal unge.fär l() 

sele linnan minnben gåH till ända <Och böTja·r .en lång s·ignal 

samädig med •att den nya 'lni n•u1ten bö-rjar. 
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Dessa .sj älnc.gis trcrandc teoclol' t· ·J· . 

f .. l et \.unna naturh '"t . .. 

med · orde! använ.cta•s vid . . d ·v1s aven 
· v1senng med ·enda t , t . 

de ha den fördelen att elld 't s en. .eocloht, då 
, "' · · ' as ·en man b 1 .. . f" . 

tjänande 1110[ 2 a 3 man . J d . e lOVS 0 •1 deras be-
VJC en va uh cr,a bal] crt d · 

De ha dock >Cl•en nacl·d·el"Il Lt d . "' on"' e·o o.hten. 
' L . ' •a ' ' c tack va· . · · 

konstru:ldi.on, äro rätt dyra. ' Ie san lllv<eCJklade 

För :pra,ldisk mcleorologtJ'änst torcl c ba'"st 1'" . 

G , . . aill'I)a S'l cr H h 
.oerz regzstiJ'ercmde leodol 't· . . "' a Il-

, z , som num·era hl! ·J· .c· 

Zeiss. [)en har el en för·delen fram<fö .. , .. , ,;ver \.as .av ~ ·tl'l.llan 

att •elen dir~kt Temst. . .. 
1 for ut namn da tcodohrter, 

o• I•erar, •I •stallet för tb 11 , cr .. . . 

dess väg runcl·cr •Obs·crvaho . t l . a onoens tho~dvm'lwl, 

direkt H cotg. lY. CH = . ~~111 , e.rva let. , ~~an. erhåll-er alltså 

.. . . hojclen, lY. = hoJdVI<n](leln) 

For VIsenng ,f.rån ·s'keppsdäck vore d . .. .. . 

teodolit ll11ed :km·dansk upphän cr . rr et o~~skvart att 1la en 

Ji.cren för .. . . . oDino, men finnes Ini cr veter-

o n a l va 1 ande 111 "'en hlll aod t el . "' 

konslruera,d B'" t t . "' ~ eo oht av denna typ 
· as ' Oide cl•cnJJa f· , o 1'" 

. 'c 1aga osa's 1necl t'IIJ ·'"l 
ett honsont.algyro. I 1Ja p av 

Redan före och under vä ·]J+ .· cr . 

till använd n in a i d e . . . c.~ c s '-lilo~t k·om Jotogrammetrien Foto-

Tyskland. "' n piakhska artrHeritjänsten, särs<kiJ,t i gr:amme-
trrens an-

.. S.~l<U~•?a vcrkstä11cles ·under åren 191,3- 14 o vändning i 

~alt f·or lforsta gången försök med a tyska ·skjut- ~:~/:al·~· 

z terrängen l . inskjutning mot punkter t 'll .... 

une e1 .natt en med till'I ... 1 
, r errt]an-

uppt.acrnincr a'' l·r·e l .l 1J. a p 'av ttOtogrammetPis'k sten. 

"' o ' va.c pun der n a PJ o t . f 
snabbframkallare o ·1 . 3 < . . a• aHJa ramkallades i en 

< ' c 1 Inom nu n u ter eft e d 
loss·ats Jwncle des. F , r se an salvan av~ 

vare d s age meddelas batteribefälhavaren T·ac>k 

, etta lyckades man ·reialivt snabbt Ia" ucr I· . l. 

målet. < <boa \.1 eva( erna på 

1913 Även vid ~kjutninga~· mot luNmål ·vi·sade si.n uneler " . 

- 14 ·de iotogrammetr.iska u l ta . cr . o aien 

fulJ,a hjälpmedel f"r J PP gmnomna vara väTde-

i förhållande till J~ål:;nstat·erancle av krevaclpunkt·ernas läg-e 

För den ~trMsmässiga m eteoro/o t ... 

Tyski,ancl uncle!· o . 1917 .. . g Jansten utarbebades· i 

r 
ar en sars'lold t d 

g anunetri en. I s tället .. . . me o ,grundad på :fot·o~ 
foi i]Jilotballong·uppstign-in.Q"aJ·, 

~ >Soin ju 
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l l. , den .fientliga fronten, l t··n . öYer och Ja -..om ej ·lw nna ve r• ~s a as. . . . ·]· t' ·l r som s'kötos så, atl fall -. [al\JUS-ptOJe. -.. J e , använde man srg av < d . )å den höjd över den 
l 1• . JlJen utkasta ·es l< skärmen med ys ...IOl .. . d "ta vinden. Den lysan de . d ... man onska e ma fien tllga {ron l·en, ar ·l foto.crratferadcs under 
o "' arnt föll mot mar {en, . o punkten, som lanos . 

11 
. ( •arJ·e minut) medelst fol o-

d ·.. 111.terva er ' o natten me Jamna . o l ·bframkallade p latar na , "tnrna a de snatJ · . teodolHer. Genon1 ma o . . 'da ur1·der inte rvallet och f" ·fl ttnm er l ·sJ ' erhölls lys'kro.ppcns or y . o l ·tyr+a ·på de höjder ly s-. d ril·tnrncr ·OC1 s ' "'< därmed n1edelvrn ens ' "' . o "tt t lämnade jämfört m ed . el För'fanngssa ' c krop.pcn passer a e. , .. . . d .. tr1in crm· rätt goda rcsullal. . . t tf .. ·da ]lOJ d vm ma o andra sanrt:tdrg u or . tr··ten to-"s till bruk 
o •• , t t {oto(jram·me ' o Slut-ligen ·ma namna·s, a t .. o crenorn samtidig mätning 

t ondsobserua• orer ·o ... ,för kont·roll au a•us a . . 1 ""a .. tnin·garna u Hordes . . " ' ett flygp an. >ln , Inot oc:h fotogratcrmo a \ f . . 1'->unde med fototeod oli-... 'd . foto(jr.a enn.gen ·l-.. . i löpande 1ol]· , men o . d t uHöras var tredj e nn-
0 • d ]·onstrutklwn en as . . t ·e·r:nas da var an e "' a"'tsl· ti·tla" cr<Jn1ng av r e-. ' d " non1 crr 'l ' ... ' '00 ~ 

nut. Enl·igt uppg.tft ~wn e o~ ~örerna på detta sätt er-
sultaten god hedömmng .av o. JS·erva 

\håUas. 

l t 
... fl' ar .fotogrammetriens anuändn·ing Vad nu )C ra · · f"· lagsvis . f .. l"ral'tisJ· art.iNeri.tjän·st, kunna , ors. 

111arzn or J "' ' 

inom uw· 
följa nde 

punkt er uppställas: t' d'" 
' o d bservat örer genom sam l t., 

l. Kontr·oll av m·stan so .. r ål särskilt ·lufh'nål. . ~ f tocrr·a·fering av ror rga m , ll11ätnl•ng mot •OC1 , o o 'el .. ·n<J ss1·J·utningar mol 
1 rtillerict Vl· o vm o ·' 

2. Kontro.ll av v-a t' d:" fotocrrafering av kreYath r 
bogserat luftmål genom sam J lo o 

och mål. . . . vid •lwstfä•stn.in garna 3. iK.ontroll av övningssk]nl<!11ngar 

mot bogserat mål till sjöss. .. . 1:· ad och sida vid 
el lagans la·<JC 1 an,o 4 Jnskärning av n·e s u o . ,o l · . t bo"serat stncl,s•ma · 

J] ottans ·Ö\nningsskjutnmgar mo ' o . d r t rna 
.. l[örefintlJi,cra fototco ·O 1 c De .förut omnamnda hos oss o t dl' <J t fram o· i.: k . . f" . el ändamål vilket tbl. a. y lo ' n }ämpa SJg CJ or cssa }· ' l ·tilleriels 3 111. höjdmätare , 

av de <kontrollmätningar av ,us ar 
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som ·i sisrtl. hö1st utfördes å vanels skjutbana med tiHhjälp 
av des.sa teodoliter. Anledmingarna •härtill äro: 

l. S:ki.ftn.ing av plåtar och därmed följande kontroll av 
t eodolit>e.rnas höjd- och si>Clvi.nldar tager iför lång tid. i\linst 
40 sele Skitftas icke p.låt, kunna hö.gst 'lrc expone ringar Yerk
ställa.s å samma plåt. 

2. Kamerornas synfält är för litet (2,() 0 ii sida och 18 ° 
i höjd) för att medgiYa -fotografering av en för lv-skjutning 
eller öv.ningsmätning • tillr ~icldi gl .lång bana, utan att ändra 
~<>a:merornas inställ ni ng i h öj d och S•ida. Dessa jns lä Ilningar 
oclh deras kontr.ollcrin.g tag·er Iför lå·ng tid, å all synnerhel om 
man •vill hihehå.\la den stcre·o,fotogrammclriska ~nmätningsme
toden, som fordrar pa.raHellit>c>t ~· de båda kamerornas axlar. 

Det enda likna•nde fall, där dessa instmmcnt möjligen 
;kunna användas, är v id konlr·oll .av ett Y·isst avstånds•mät
ning.s:instru•nwnt, där man tord·e kunna nöja sig med relativt 
;få invinklade punkter. Det antal av högst tre punkter, som 
genom tr,ip.p el·cx.pone.r ing kan ·erhållas å samma plåt, år ej 
tillräc<kl:i•gt, u lan måste en mö j li~het finnas att ·snabbt ski-ft a 
plåt. Denna fråga tm·de kunna lösas ,genom anskaff.and et av 
tfihnv äxellkas·eHer i ·stället -för nuvarande enplåtskase ttcr. Dy
>lika finnas 1lwnstPnerade för :flygmätkamero.r, där växlingen 
\'CTk·slälles endast genom kringvridming av en vingmutter. 

P.ör •i p't!J11kterna 1- 3 .nämnda ända1J11ål måste man an
vända ·sig av speci>al:fototeodoliter konstruerade ,j stort scl't 
efter sa·mma prin6per som Askania-\Verkes förut omnämnda 
if·otogr.arfi skt rcgi.str·crande .ball·on.gteocl'oLiter. Fototeodoliten 
.skall alltså alltid kunna hållas så ·inriktad på målet, •att detta 
om möjli.gt befinner .sig i ohildfäHets centrum ; v idare >bö·r en 
exponering kunna verkställas varje s·e'kund, och dän~id skaH 
l<>amera,n,s höjd- odh sidvin,klm· automat-iskt registreras. Dy
-lika fototeodoliter lära f innas ·konstrueracl·e, men t•orcle de be-

. tinga •eH mycket högt pris. 
För fastställa•nde av t. ·ex. ett fly.g;plans v·e.rkliga bana vid 

·avståndsmätningsövning 1not detsamma ·kan man .säkerligen, 
även med ,fullt tinfreds·tällande res•ultat, anv~inda sig av Aska-
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l 1eod·oliter. E n . "11" cr SJ. ä1vrecristreranc e 
nia-\Verli.cs relativt bl l:"a . .. t ... . l" ninasarbetet blir betydligt .. c1·sa attura<. o o 

1 fördel med de•m ar o '". ' c t teo·dolit·er där man pa grunc ·· 1 ~ 11 craV\lO •O ' c:;n l-d.are än vid·anvanc n ·o . }an använda sig av stereo-
. . l ·F "'a stora basen eJ " . l t t av den er.f·orc er '1"' · , . ·äknet•eknisk synpn '- c-

. a . . 1met>rien u ban av den ur 1 . . f.oto"'ran . 1 f t·o"rannnelr·l•en. 
t"rdligt ·besvärhgare enl<..'a 01 ."t :naar mot luftmål ·eller m al 

J 11 , .. Vl1'1'1V'SS <.J U Hl' b Fö.r •Jwntro a\ o " ·t el liter även komm a 
till sjös·s IJ\.ll'nna 

Askania-\Verkes eo o 

Fig. 2. 

l 
;· nda si a av dubbla upp-" d o ·te man doc<. anva , " 01 t ifråga·. Härvi mas in vinklar 111a e . . . där den ena gt'nppen 

sättmng.ar teodoliter, . ller nedslagens uppl<.ast. . -
Och den androa ·Ju·evacler na e f l o l1a at·t då eld n u' a ·n . a cr l r al1111~l' ,, ' ... 

I d etta .sammanhang Vl J " d . as läge i for· .. l v lufbkr-eva er n. 
ra·nde sättet .f ö~· .fasts.tall_~~.c e d~hela bedömandet av lv-ar til1e· 
hållande till malet och da I me , 
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rids .skjutresullat är synn·erligen approximativt, torde det 
bliva nödvänd-igt att inom den närmaste elielen vidtaga åtgär
der i någon av ovan angi·vna ;r•iiktningar, på d et att en e{lektiv 
k ont r oll måtte kunna erhållas av luftvärnets skjutningar. 

Uppställningsplats för inYinklingsinstrumenlen kan vad 
;flottan angår Iförslagsvis anordnas enligt följande: 

l.. För aYStånclsmätning.sövningar {J·ån Alfsta Långhol
mar : En teodol>i't å vardera Ox.nöhnvnd och Vi•tsgarn, bas c :a 
2,000 111. 

2. För avståndsmätningsövningar från fartyg och öv
ningsskjutning ar med l Y-a.rtin.eriet: En teodolit å Yardera 
Idskär~Sta•bboön-Tröj e ( r eserv ), baser c :a 2,000- 1,300-
2,,600 >lll. 

För kontroll ay kustfästningarnas övningsskjutningar 
un1ot mål till sjöss torde, för•utom förut omnämnda i'nslru
m ent, även kunna .användas av Ze:iss s.pcciellt ,för elylika än
dm ål kon-struerade fototend oli ler kaUad·e Siandphototeodolitc 
Modell C 4 ( fi.g. 2). Dessa fototeod·oliter ham något slörre syn
fält än yarvcts teodoliter (p låt stcrl ck samma, 13 X 18 cm., men 
f = 30 cm. mot 38 cm.). Horisontalcirkeln är grmlerad för 
var 5: le .grad och '111ikroskopet för avläsning av skalan är lätt 
tillgängligt •omedelbart ·OYanför den tför visering .ay elen andra 
stationen avsedela riktkika,ren. Med denna ano.rdning tord.e 
kamerorna relaliYt snruhbt kunna sY än gas parailelit 5 o i taget, 
allt ,eftersom målets förflyttning i synfältet så .fordrar. Den 
befi·ntliga en.plåts.kasettcn .bör utbytas mol tfilnwäxelkasett . 

Vad slutligen punkt 4 angår, ·d. v. s. inskärning .av ned
slagens läge i längd vid flottans Ö\'l11ingss!k}utningar mot bog
serat slriclsmål, så ha vi ju r edan ' 'id vitldigare skjutnin-gar 
bmrkat fot•ografera nedslagen för att få en kontr·ollbild av dem. 
P.otog,rammetrisk inmätning av nedslag·e>ns •läge ,j längd har 
däremot ej ~)l"ÖYats. Detta är dock .täntkbart, därest man, t. •ex. 
Clfte.r en del mindre ändringar, a11Yäncler sig av •en ay firma 
Aer·otopogr.aph i Dresden konstruerad specialkamera för kust
mätningar, som är så anordnad, att den trols underlagels r ö
llehcr kan hålla s någorlunda i lod (fig. 3). En enntu ell lut-
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.. . . .. . lltför stor, korrigeras m ed tillhFll p nino lwn, darest 'd en eJ at a . t Det är äv en tänkbarl 
,., o ' f t er ·a ferade honson en. < av den a plate n o o,.,I , 

1 1 från tflyo·plan m edelst 
f . ferin·O' ,av nec s a.gen ,., att v•erkslälla otogra "' 

1 L ' 
1

e1en {lycrhöjden eller H "rvid •måste doc'- :l'lHll,., ,., flygmät·kam era. a . . . ·F , 1 ~l ed till h jälp av en ock kam erans Jutningsymkel ,ar a , a nc. 

}'ig. 3. 

, 11 .. d 1 tl·an j.a cr r esti-
l len kända ma ang ei ' "' 1 av C]e.ssa s torh et er o c 1 l .. . l" crd o c l • t nedsl agens läge ·l an,., tuera 'bilden Qeth därå uppma a 

sida i .förhål1ande till målet. c. O. Fiirst. 
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Årsberättelse i flygväsende 1929. 

Senaste årsber~ittelse i flygvä·sencle avgan inför Kungl. 
örlo.gsmanna•sälllskap et år 1927. 

I trots av att knappt två år gått sedan denna tidpunkt, 
kan den mellanliggande Edsperioden 1Uppvi·sa i vissa Ifall e na
stående res'ultat ifråga mn fl ygtc·kniska framsbeg och organi
sabori·sk utveckling. 

Vad den dåvarande föredTa ganden i ämn et framhöll, sy
nes nu höra lmder•s lrykas, nämligen att vad :som i närvara nde 
stu nd faller und er rubrik en flygväs ende svä.]]t ut tiU propor
·tioner, vilka göra en inom fastställda gränser hå'llen åPsberät
teise h elt fragmentarisk 

Föredraganelen har för den skullutom i vi ssa omnämnan
elen förbigått luftskepps- och ballongfrågor såsom varande 
fä~· vårt land mindre aktue:Jla ·samt i ·Övrigt sökt koncentr.era 
s.i.g ti ll frågor av allmän räckvidd 'eller tför vårt land av s·pe
ciellt intres se. 

År,stberätlels ens innehåiJl har förutom. förmd och slutord 
för överskåcUighetens S'kull uppdelats enligt nedan: 

L Jlilitärt flygu äs.ende. 

A. Organi·sation och användning. 
iEL Materiel. 

II. Komm ersiellt f lyguäsende. 

III. Sporl;flyguäsende. 
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FlygYäsend ets allm~inna utyeckling, d. v. s. lösandet av 

därm ed 'Samhör·iga tekniska problem ·och tillgodogörandet av 

flygets d·äray betingade möjligheter Ii .såvä:l militärt som kom

m ersi ellt avseende, utgör en av tid ens brännande f rågor. Rast

lö·sheten inom vår .gen eration, dess 1sökande e fter en prakti sk 

·utlös ning fö'l· s•itt verksamhe tsbeg.ä r , finner även på d etta om

råde -ett 'l"·i·kt arbebsfält. Till rumändandet av flygmaterielen 

steg för s•te.g och ut.pr·övandet av dess prestationsförmåga pa

går inom de ledande länderna ett intensivt arbete. Intet hjälp

m edel ha1r härvid Viisat s'i,g mera värdefullt än »\indLunneln , 

i vi[ken -en aTtificiell luftJström framställes genom en mol or

d riven propeller. I d enna luftström kan sedan en flygplan

unodell underkas tas noggranna undersökn,ingar mecl hänsyn 

rtill upptryck , mot·stånd och öv.r<i.ga data, som kräves av k on-

truktören. I första hand är det., materiellt sett b··e !faktorer, 

viMm man inom gränserna för vunna tekniska erfarenhe ll r 

.sökeT pressa till maximigräns-farten, •bärigheten (yaray bl. a. 

a:k ti·onstiden heror) och ·säkerheten. 

Syst•emen tyngre än 'luften och lättare än luften stå fort

Iarande S·ida vid sida ii den fTcdl~ga kampen om lufthanls 

behärs,kande. För närvarande synes dock det huvudsakl iga 

'intres•set inriktat ·på de aerodynam1iska problemen. Även om 

det i framtiden 1Sku!Ue visa .s ig, att de gamla antag.onist•ern t, 

flyg.planet ·kontra luftskeppe t, erford ras för va randras k om

plellering, så fr amstår likvkil li näTvarande stnnd det förra sa

som det ledande på <flygkonstens ·Område. Detta för.hålland e 

hottnar i filera orsaker, främst fly,gplancts hög re fart, lälth:t J

terlighct •samt relativa pr.i·sbmighet, varjämte vid militärt In .Ii~ 

tillkomma en del andra fördelar. 

Inför detta konstaterande [1ordc lilr-väl för mången tr 

1928 m ed tvenne ännu i of•ärs,kt minne varande [ufbskepp sfar

doer (ZeppelinfäTderna över Atlanten och Nobilefärden i ::\forra 

Ishavet) i viss mån kunna uppställas såsom motbeYis. 

I jämförelse med det stora antal rekordfärder, som ut 

förts m ·cd flygplan, torde dock .des·sa ensta1ka ·episoder, va 1 ,tV 

för övrigt en grundligt m,isslyekadcs, vara ay <föga värde solll 

bevismateriell och försYinna i massan. 
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För å r 1928 k a d .. ... 
. n. ' arJ•amte anteckn . 

. de C1erva fö.reta ait 1 k . as, a tt spanJoren 

o en yc ad f!ya 1111v,. .. . E 

med en flygmask i n kon t d'5 t> O\ er ng el ska kanalen 

' s ruerar efter auto . . 

Janting; m ellan flyarplan och 1 Il" k . . . ' gu·o-prmcip (mel-

. 
0 ' le !()· ·o p ter ) 

Det unternab 11 • 
. . one a samm·bet.et bet ·'" fl' 

flygnmg haT vux it till n) t·· ·t· , r a ande t. ex. trafi·k-

l opm JOner s f'" 

.s·edan 'Skulae a nsetts otä l b . , ·om o•r endast någ~·a år 

·· n < ar t. .Slom ledand ·t,. . o 

annu d e f. d. ent·entem ·l· t . , e na Ione.r :s ta 

o 
a~ er n a. 1 yskland 

ar 1926 medgivna lättnade. ( t. l· , smn geno•m vissa 

r s ry,\.a ndet av dc s ~ · 

terna i Versaillesfördracr t) d l . .. . <. IUo punk-

v . t:>e e VIs ]osts f ·o d b 

ersa•Jllesfreden fjättrad e l d t . . J an e and, vari 

efter .alla bec'ken ·att ·d'" abn e s lf!ygmdustTi, ·står emeU.er.tid 

.. · oma ' erett att , d . 

lwga vetenskapliga stånd J· t . ~ne utnyttJandet av .sin 

pun ~ och sina · ··r t" 

r esurs er aöra de f . .. · ' ' ma·< Iga industriella 

o m ramsta rangplatsen stridig. 

Ebt fl ertal int·ernati.onella .J " • 
·· d <on t•et ens•er be ·· d 

va.sen e, sramt utstähl . . rl • roran e flya_ 

mngar wva und . . tl " t> 

avhållits. Bland d ,,, .. er s ts rdua tvenne år 

e.ssa ~~unna n~unnas: 

Konl{ eren.ser. 

Wien 1927 .:lufttrafi.k, 

Basel » » 

Rom » Iuftnav,igation. 

\Vashin.gt•on 

Prag 

Paris 

Köpenhamn 

PaTi1s 

Berlin 

Utställningar. 

1927, 
» 

)) 

» 

1928, 
» . 

Epokgörande flygningar 1927- 1928. 

Utan mellran.fcmdning'O.r: 

Lindber a· N y 
o. ew ork- Pari s. den 20- 9 . 

Cha•mberl~n: N.ew Yo l T ~l m aJ 1927. 
r<- yskland ·den 4 6 · . 1927

. 

Tidskrift i Sjöväse ndet. 
- J Ulll 

23 
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Maitland: Ka(]iforn•ien-Honl()lulu den 28- 29 juni 1927. 

Byrd: New Y.ork------<Frankri,ke elen 29 juni-l juli 19 27. 

Köhl: IDublin- Greenly Island 12- 14 april 1928. 

Del Prde: Rom- Rio de Janeiro 3- 5 juni 1928. 

illed m ella<11l'andn'ingar: 

Ohalles: PaTis- Sa·igon- Par.is den 11 oktober-7 no

vember 1927. 

Hoare: London- Kairo---.,Delhi 28 december 1926-8 ja

num':i 1927. 

She·stakoff: Moskva- Tokio--'Moskva den 28 augusti- l 

september 1927. 

Koppen: Amslerdam- Batavia- Amsbcrdam den 1-~5 

oktober 1927 . 

Hinkler: London- Australien 7- 22 februari 1928. 

Kingsfmd: Gakland (Am eri ka) - Australien 31 maj--9 

juni 1928. 

Att anteCJkna är vidare d<e Iförberedelser till tllygningar 

.öv•eT sydpolen, smn hö·sten 1928 igångsatts av Byrd och \Vil

·k•ins, ~och vilka redan r·esulterat i anmärkningsvärda fl yg

ningar över de :trakter, som förut genormströvats av 'an dra 

anta:nktiska for.skare, såsom Nordenskjö1d, Larsen m. fl. 

V~idare må ~omnämnas det uthå]hghetsprov, 'S·om n yli,gcn 

fullbordats i Ameri1w med ett 3-motor,igt flygplan, vHket star

tade n:Y~år~dagen på :morgonen oc:h landade den 7 januari Hi~9 

efter ·en iflygtiid av 150 timmar 40 m~n . . och 15 ,s,e;k. Un ,e r 

flygningen tillfördes ,filygplanet bränsle samt flygplan sbes. 'l

ningen födoämnen från s•ä:rstkilda lförrådsfly,gplan. I vad 11Ja l1 

ett .dylikt för,farings.sätt •skall visa sig prakbiskt amnänd b:1rt 

.för framtida flygning, är det ännu Iför tidi·gt att ytha sig om. 

Utdrag ur fö·rteck ni ng övc'r ~ntlll den l september 1928 

godkända flygvärldsrekord återfinnes i tab. l. 

Alla dessa flygningar äro i propagandaavseende synper

,J.igen värdefll'lla. Gollon el Lindbergs bTag.d, vilken lframh i\' tes 



Tab. f . 

Utdrag ur rekordtabellen för av A. I. P. intill den 1 september 1928 erkända världsrekord. 

l 
Land 

l 
Förare 

l 
Flygplan 

l 
.Motor 

l 
Ort 

l 
Datum l Rekordvärde 

Längsta flygtid ...... 'rysklancl Risztics och Junkers vV 33 Junkers L-5 Dessan 5- 7/7 1928 65 tim. 25 sek. Zimmerman 
Längsta iiygsträcka i 
rak iiygriktning utan 
mellanlandning ... .. . r. s. A. Chamberlin Bellan ca Wright 200 New York- 4- 6/G 192/ 6,294 km. och Levine hkr. Helfta 

Största höjd ......... ... U. S. A. Champion Wright Apache Pratt 425 hkr. \Vas bington 2fl(7 1927 11 ,727 m. Hastighet över 3km. Frankrike Bonn et Perbois Hisp. Suiza Istres J 1/ 12 192-i 1±3 km.17l m. 
550 hkr. 

> tOO ) U. S. A. Cyrus Bettis Curtiss Curtiss 600 Mitchell Field J 2/10 J 925 401 km. 279m. 
hkr. 

> 500 > Frankrike Sadi Lecointe Nieuport De- Risp. Suiza Istres 23/6 1024 30() km. 696 m. la ge 500 hkr. 
> l,COO > Frankrike Lasne • • Villesan vage 29/S J!J25 248 km. 296m. . 2,000 . Frankrike . » • . 12/9 1925 218 km. 759 m. • 5,000 . Italien Ferrarin och Savoia S 62 l Fiat A 22 Far o d' Anzio 31/5-2/G 19281138km.l77m. del Prete 

1512 km. 77G m. 

Vctttenflygplan. 
Hastighet över 3km. Italien de Bernbareli Mae c i 111. 52 Fiat AS 3 Lido 30/3 1928 

» 100 . England \Vebster Supermarine 
s 5 

Napier Venedig 26;9 Hm 456 km . 522 m. 

• 500 • U. S. A. Ofstie Curtiss Curtiss 450 hkr. Bny Shore 25/ 10 J926 259 km 3 18 m. 

l 
> 1,000 • U. S. A. Irvine Vought Wasp 425 hkr. Hampton Roads 21 /5 1927 2!0 km . 716m.l • 2,000 > Schweiz R. \~Tngner o . Dornier Mer-~ B. M. W. 500 Altenrhein 10,'8 1927 172 km. l Zinsmaler kur hkr. 
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f .. f·] arplanels möj'l·i"'heter, har för.orsakat en 
son1 ·sym.bolen o•r Yo · o 

våg av e ntusiasm över hela världen. 

I. Militärt flygväsende. 

A. Organis1a~ion och anuändning. 

I .fråga •Om ,det militära flygväsendets organisati.on ~~an 

man inom nationerna <Särskillja tvenne huvudgrupper, na m-

li·gen: 
. . 

l) :länder, där fnistående lf.lygva·pen bildats; samt o 

9) länder vilka :bibehålla den uppdelning av flyget pa 

.. ~ •ocll ar'm, e' sonl aJ.Oil'des då flyg.et för-st började taga s 
:Ina"IHl , · · , o 

bruk för militära ändamål. . . 

I förstnämnda .fall har motivet i r •egel vant hr_ldandet _a~ 

en lufbflotta, men .äv·en att genom <en ·sammanslagmng av fm -

t de tVIao fly·g·or·cranisat•ioner '\~inna de .fördelar, som ikon-

u varan ' · · o 
· 1 

centration •och enhetlighet ·kunna erbjuda i fråga .orn matena -

an~kaffnin.g f;]ygutbiJ.dning o. d. 

Utöver' de nati.oner, där fristående mil.il!ära flygvap_ncn 

redan •exist'era (England, Hal<ien, Rys.sland, F~nl~nd:. Sven ge) 

J l der· a0 l' 1928 Frankrike <OC·h ilnåhända ~ narvarande 
1.ava un ' 

t . d .. . n Japan anslut·it sig till detta S)"stem. 

s un ave • .. o fl! slem 

I Am·erika ·Och andra. länder ha:r en overgang . . r ' sy 

l) vaT.it und er debatt. I det förstnämnda Jandet .. segr ade 

Il ·t.' d· de Il ao·sr'lrten kanhända i detta Ifall med Tat•ta , ,l tt 

en1·e e.r 1· · ' · ~ • 
.. .. . , dc 

landets typis'ld tnnsoceana lbe1ägenfh>et -~ck·e .. for nar~:ara,z 

påbjöd linförand-et av föl"än.dringar, varfor fOTslage~. foH. f il 

Or,aanisations•fo:nnerna växla lförubom med· hansyn l 

b 
. 1'1 l'" d T llU 

ovanståenlde .även i övrigt mycket ·inom de o J -.a ·an .. ~ .' d 

I vissa faH (•England •. Frankr,~~ke, Italien) har fo~:~n~~1~ 
åvä"ahringats m ·ed det c·iv~la flygva•sendet genom u,ppr al t. 

d t b ... l 'Ida gemensamma pegeringsor.gan, luftministcner, 
e av sar s u · , 

f ors 

vilka sålunda utgöra hö,gsta ~nstanser vid samtliga flyg ra~ . 
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principiella avgörande inom länderna ~ Jråga. I an'Cha fall 

bestlår ·ett ·enhethgt militärt flygvapen utan dire•kt konta·kt 

med rcl-et civ,ila flygväs endet 

Behovet av 'Sammanhållande organ för flygväsendet har 

i tre länder under rubr,i<ken 2) .ovan (Spanien, Rumäntie n , 

Australi en) resuUerat i upprättandet av permanenta 'institu

tioner a v annan art, s. k. lt~ftråd, viliJw .skola vara ägnaode att 

sammanhålila respektive länders militära och eiVIila flygväsen-

. den samt inr,i:kta arbet,et på dessas utveckling mot gemen

samma ::mål. 

Slutl.igen U1ar, för vinnande av ·enahanda än!damål, enhet

Ligheten 'SÖikt ernås. i en del länder (Norg•e, PoJ.en, Tur-kiet, 

Ar,gentina m. 1fl.) därigenom, att det civila flygväsendet un

derställts den militära ledn.ingen . 

Vid behandling av förevarande frågor mötes. man av ett 

uttryck, som, för att rätt kunna f.ö,rstås, tonde fordra ·en n1är

mare för-klar.ing. 

Luftnwkt, parallellstäHel med sjömakt och Iandmakt, kal

las av en u'tländsk 1författare för dessa senares yngre !broder. 

Luftma:kt -kan i 1i1khet med de .två äldre heg'l·eppen giva upp-

hov till oJ:ika toUm.ingar. · 

Liksom i fråga ·om 'sj•öma.kten ·kan en synner\ligen vid

st.räCJkt mening givas åt .begreppet luftmakt, den nämJrigen: 

~>att 1-u.f'tmakten omsluter all den inneboende ln·aft, som ligger 

J ·ett lands flyg.industriella i]<apacitet och J.ivaktigheten av dess 

flyg,iförbind>els·er såväl 'inom det egna Jandet som med främ

mande makter; den 'högsta exponenten för Juftmalden utgöres 

av ans1kaffade flygstriels!Juafter, .d. v. s . .nationens sålunda ut

formad e vli llja att v~d b ehov med våld kämpa om lufthavets 

he•srittande ». 

Tages begreppet lulflmak t i inskr,änktare bemäd<else, ·Om

fattar det enelast den maktfaktor, som 'landets flygstridskraf

ter u tgö.ra. 



-324-

LuftmaJkten måste vara ändamålsenligt organiserad (s. le 

or.crani>serad luftmakt) .för att bliva ett m edel i sh·.iden Olll 

he;raväldet ~ [uift.en. Med organisemd luflmakt följ er arga

niserandel a v en hLfif'lotta. 

Ordet luftmakt har vidare .giv1ts 'betydelsen: den na tion, 

den makt, som hesi'tter >organiserad luftmakt. 

· Att fly er a a·· r den m est naturliga sa•k i världen - en värld, 
Den oro·an1- » 'b 

serade "'luft- som ·sjäilv flyger i rymden. Att str.ida i luft·en är den m est 

up~~~;:~t~ naturliga sa1k i en värld, där krig lfortf~rande existeTar. ~' 
begreppet lufts'trid lhar logis·kt uppkommit begreppet luftmakl. 

Såväl flygningen som dess ilwnsekvens, 'förekomsten av 

lnftmakt, äro pr·odtikter av vår tid .och produkter av ~Jetydei:

h et» ( J. M. Spaig~ht i »The b eg.innings of >orgamsed a1r 

power») . 
Jjuftmaktens berättigande ·som sidoordnad, ej underord

nad, part~ :.förhMlande tiJll lant- och ·sjömakten är en av ti~evs 

mlilibära tvi•stefrågor, ej endast >inom Yårt land utan a' ' n 

ubomlands. 
Inom .ett flertal länders Jac·klitteratur återfinner man 

vapendragare .fö;r den ena eHer den andra ås.ikten ... .M.åt le t 

av respektive l.änders e•k·onomiska resuTser spelar harvidlag 

föga r.oll. Anmä.r>lmingsvärt är, att >Opponente.rna mot .upp

rättandet av flygstridskra>f.ter för .sj älvständiga uppg1 ft.e~·, 

·d. ev. s. generellt >en !luf'tmakt, i r•egel återfinnas <inom m ar.t

n ernas ·led. De ideer, som i ·dessa fall förf,äktas, grunda stg 

på flygets oumbä rlighet ;för h öjanlde av en modern m ari 1s 

>stddsvä1rde. Det ·t;inns dock i acoepterandet av luftmakten 

som sådan ingenting, smn f•örnekar hellovet av ett örlogs~11a

rint flyge (ävensom ett armetllyge) .för ta1ktiska och v1 ssa 

b .. t f .. J, · alt 
strategiska be'lrov. Däremot måste man estam , orn~ ~·a, 

de<tta är oden enda roll, som flygsti'ilc1skiX1{ter kunna tzlldelas. 

I det följande har d en ·ovan 111ämnde ·engelske fiöl'fatta

rens bev.i'sföring •S·ökt följas ,och i vissa stydk en konunentei:ats; 

Historis·ka 1fakta åt erupprepa ·sig i .detta faJll ·som l sa 

många andra. Det krävde åirh'undradens erfarenhet, in nan 
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f lottorna SJåväl l11är h emma .som utomlands ·kund e f,ri.göra sig 

·från den traditi.onella åsikten, att sjökriget endast var en 

ar't av landkrig. »Det återfinnes ett väl1känt drag inom alla 

ö·rl.ogsmar.iner från denna tid», säger Ma.han p.å tall om för

JJållandena V·id 1600~talets mitt, »det nämligen,. a tt hefiälet 

över flottor och fartyg ofta ant:örtr.oddes soldater, militära 

person er ·ovana -vid ·sjön och oil<.nnni-ga om, hur et t fa.rtyg 

skull! e J1an t-er as» . 

Hos oss liksom utomlands var det först va:pnen, strids

m edlen, ·som •Speoif1icerades, därpå iföljde personal•en. Först 

i <början a·v 1700-talet (tidpunkten obestämd - .reformen cre

nomförd år 1719) f:ick den för h ela ,sveri.ges r.ike gemensa~

m e rjkstyg:mästaren lämna .ifrå n s~g omsorgen om flottans 

·»stycken». En sjöofficers·kår i egentllig •moen,ing, omfattande 

att börja med endast d e lägre bes tällningarna, uppkom under 

1600-talet (i. ·skeppsgårdshandlingarna av år 1615 uppräknas 

t. •ex. 15 ,o.r·dinarie •ka:ptener), fa,st •ännu ~n på 1700-talet an

.förtraddes .i reg,el allt !högre befäl åt adliga miHtänpersoner, 

Q f ta ·Oberloende av förkuns:lwperna på sj.ö>kr.igets område. Ena

-handa var förhållandet inom öva:liga mariner. I El1igland or

gani ser-ades ·icke en veii]di,g •S•jöofiicerskår fiönän under 1660-

talet, ooh :först fr. ·O. m . 1700-talets 'bör j an kom ö:r!logstj1änst·en 

att >S'karpt av.grän.sas i förl1ållande tlill armen. 

. Nu för tiden har å•s,ikten om sjötjänstens särart så ingått 

1 
d et allmänna medvetandet, att det äa: ~sv:årt att fiör.stå, hur 

·revoLuti-onerande denna åsikt ·en g~ång ,i tiden an åste !hava varit. 

Senare ihar ej heLler tillfiäll en saknats, då sjöförsvarets 

lllän fått upptaga kampen för s:in ;för,svaTSg;rens ~ohe:mend'e ocJ
1 

SjiälvstJänk:Hg:h et, tillfällen då flottan 'kom att betrakta·s nästan 

som ett vapenslag av armen (»armens flotta », striderna kring 

oentralförsva'I'sprinoipen p å 1800-taUet o. s. v.). 

Det kan vara välbetänkt att mot balkgrund av dessa faokta 

s·kiärskåda 1flyg.ets krav p.å berätVi.gande s•oon egen fö.I'svarsgren. 

~ad 'So-n~ tog århundraden unde'l: tider av pr.imiitivare uppfatt

ll<Ing, mmdre markant t eknis•k åtskillnad och enklare kr'i,a-
t> 
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fär ingsmetoder att få erkänt s·om ldo1gm, horde i de fali, där 
ännu ,icke tanken på en fristående luftmakt :slag·it igeno•m, 
med nut!itdens 1rev:oluti.oneirande flygt•ekn:iska insats·er och h öga 
allmänmil1.bära bildning ej behöva taga mer än en bråk de l 

därav. 
Samma ·s,]zäl 1för den dåtida och nut.ida, man s:kulle kunna 

släga, bart när doktrinära uppfattningen .om motsatsen, d . v. s. 
om de :nya va,pnens osfä,lvständighet torde hava r'ests, n äm-

ligen: 
Nyh:etsmake.rie.t 'led·e'r tJiJl dubbelorganisation .och täckan-

de av gemensamma verksa:mhetsfält; 
V'id samar.betet för vinnande av !krigets mål - t. ex. vid 

.kombinerade ·expeditioner - f·öranleder uppdelningen en fiir
·svagning av d·en enhetl1ga lbefä.JsutövJ1iingen; be1fäldlavaren 
må·ste hava absolut Jwnt.r.om öve'l· alla understålida str~ds-
krafter; 

genom införandet av nya, hder:o,gena •och av den nya fii r-
svarsgrenen·s .s.ärart bel:iingade .strategiska fa'ktor,er splitt ra s 

kr1.g föringen alltför mycket; 
härtill lmm den dåtida ås·ikten att en blivande sjöoineer 

häst tr:änad'e·s för krigaryrket under 'ij:änstgör·in.g i land : fiir e 
special!iser.ingen för f1loUan •s:kulle i var j e fall officeren för·s t 
hl•iva s:oldat o. s. v.; detta ä:.ger sin direlda motsvarlighet ,j den 
n'tlt•itd'a uppfattningen om .flygofficerens miltitåra träning. 

I tPot's .av alla dåhda argu:ment mot flottan sorm sj älv
ständig lfÖI'svarsgren ·segrade sanntingen. I trot·s av al[a nu
t~da argument mot flyget ·s•om .självständig försvarsgren torde 
det föt'denskull .icke kunna ans·es ·vara för djä.rvt att p årakna 
en enahanda utgång av de nubida meningsbrytningarna th en 
om den egna självständighetskampens efterdyningar ävnn 
·skymmer bli·cken för vidare perspektiv. 

Som iförut nämnts är .redan i ·ett flertal I-änder sistnämnda 
utgång av meniug.s·brytningarna e tt ifa,ktum. Eng•land log 
härvidlag första steget (1916-1919), med bö-rjan rpå 1kän t ma
nt:r under pågående världskrig. England var sålunda den 
första organiserade luftma•kten. Det var e tt radikalt ste g, 
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värt all beundr.an, att så vid en du'ibi·sk tidpunkt bryta mot 
det vanel11ä·ss,igt bestående. Engcl'Ska författare ikonstatera 
älven, att den ·dominerande ·emgelska ·ÖV•ermakten i ;lulften un
d-er ·kr·i•get•s s'ista skeden berodde rpå den Jwncenh:erade kraft, 
.som därv-id kunde utvecklas. Även de forna motståndarna 
t. ex . den tys·ke gen,eralen v·on Höppner, år 1916 utnämnd tili 
överbdälhavare för tyska U1'nH~ns flygväsende, erkänna, att 
Tyskland härvidlag blev överfllyglat av engelsmännen mest 

tack vare den nya organisationens inneboende kraft. Von 
Höppn er talar med beundran och grämelse o111 de encrelska 
an.r.Vrängn:imgarna att vinna herravälde 1i luften, ·Om d:n in
tensiva engelska materielproduktion, som kunde ·m·craniseras 
~ början av år 1917, ·0111 upprättandet av »the A·ir ~in.istry» 
1 s[utet av ·samma år och fauten av att motsvarande åtcrärde:r 
~-eke vidtbgos i Tyskland. Han såg alH detta, ocih ·h:n såg 
an m er - att roten och upphovet härtill låg Ii att engelsmän
n en tid.igar·e än tys·karna inså,go, att luHstri.dsmedlens utveck
l;ing var det primära föw stärkande av lluftmakten (vinnande 
av herr.av;älde i ]lUften), m ed dlärav avhäng·i,ga •stm·a fördelar 
för de .str'idande parternas >Ö·vriga Jörsvarsmedel. General v;on 
Hörppnoer har sedan h'af.t flera eftersägare (Neumann Ritter 
Si·e.gert m. fl.). Major S.iegert yttrar bland annat a~t Tysk~ 
ilands flygorganisation var svwg just där Englands, var stark. 
England, säger ihan, slog in ·på den ·enda :rätta vägen g.eno.m 
~tt sammanslå ·sina flygorganis·ahoner, Tyskland gjowde det 
rc.k e. iD·et tys·ka fl)'lgets relativa tillbakagång berodde på hjär
~at, ne:vcentra, _d et eentrala produk bions- och.kontrollsyst·emet, 
t~k e pa ·extr.emrteterna. Br'isterna i det tyska systemet blevo 
till en bitter läxa. 

England har sedermera, som förut nämnts, följts av ett 
flertal l änder, där äv•en mer e>ller mh1drre extrema ås1ikter om 
lulftmaktens betydelse gj.ort sig gällande. 

De mest till ytt-era.ighet gående åsikterna 'härutinnan tord D · h .. . · e en orgam-
_ava framforlts 1 Itali en , dä[· gen eralen iJ).ouhet Ii ·en ·s•erie ar- serade luft-

bkla.r behandlat frågan om herraväldet i luften Donhet s·er· l~_akdtens an-. · van ande. 
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givetv.is pro•blemet ur ita~iensk och stormaktssynpunk~, m e:l 

f 
· t'" l ndJ''I'inciperna angående den orgamscraäc de ram orc a gru J 

lu{linmldens användande ·synes 'kräva_ samma bea:kta_t:~e, '\'are 
si

1
g .det gälle i· ·en ·s to·rmakt eller ett lttet land s.om 'ar t. 

I l<corthet ar1för Douhe·t följande. 
Den fördomen synes på många hålll fast rotad, att flyg 

yapnet visserligen lämnar ett värdefullt hiclr.ag vid .. k rig
.föringen hll lanels och vatten, men ·icke ensanrt kan. go ra en 
värdefull insats i kri,get. A<tt cly\llil<.a åsikter komma ttll sytw s 

:beN)Il' l) å två fakt:or·er. . .. 
l) J:<'lygva.pnets s. a. s. bestickande karaklär av .~tt Jam te 

S•ina huvuduppgifter kunna fyl.la ett flertal mycket varclefu [ila, 
men ur flygsynpunkt sekundära up.pclrag i samarbete n~ed 
övri o a försvrurs.grenar. Dessa ·onekl.Lgen vlikbiga, "Sekunclara 
upp:ifter hava kommit att unclanskymma .. de n.ämn~la !h~Yu<l
uppgif,t.erna förr marinens ·och armens man, vtlka .1cke 1 ~ll
mänhet sökt tränga djupare in i ·Pl'oblen'let. Envar har so U 
a

1

tt med aMa t.iU buds stående m edel så ordna för~ållan~ena, 
att seger:n. i ett kommande krig kall säkra~t hemfor~s pa drt 
egna verksamhetsområdet. Någon tarrke pa att anspa~.na alla 

]u af t er >i mesta mö j Liga mån, bruka altla medel inom racklw ll, 
o • [l " l ·t till vinnande a-v .krigets gemensamma m.al kan 1 al man le 

e j lwnstateras. .. 
2) Flyget .ä!l· ännu av }ämrföreJ·sevis färskt datum, var for 

många av enbart denna orsak äro .böjda att allt fortfaran.de 
fasthålla vid den traditionella indeQningen: arme och m an n. 

Douhet· påvisar vidare att nya str1dsfronter upP'stått g·
nam fl~~gets uppkomst. Härom :bära stridshändel.sen~a ru nd,·r 
väddskriget nogsmnt vittnesbörd, dock ingalunda I en ut
stll'äckning, som tillnärmelsevis motsvarar det moderna fly
oet-s möjH.crheter. Va•rj e land har redan från krig·ets allra 
o o . f . f . t s vår-första :början erhållit, de.ls ·en mre de ·en.siV ron , som .. 
Jioen kan försvaras med annart rän Dly<grsh'ridskrafter, dels , dar 
o;·ensiva luftstridskrafter stå til'l f1ör.fogande, en långt f r am
sikjuten front inne i f·iencleland-et. 
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En framgångs~rik :fientlig ofl'en'Siv m.ot egen ~nr e front ·kan 
:betycl·a den av Ho:ttan och anncn .försvarade frontens försva
gan de, kanske fall. Till marin •OCh anne direkt avdelade luft
str·id skrafter bliva då av föga Yä[·de. 

Luftstridskrafternas pnimära rmål, ·huvud11ppgift enligt 
ov·an, måsrte förd-enskull bliva förhindranclet eller, om detta 
ej [å1:e1r •S·ig göra, försvåranclet av en dylik ofl'ensiv, och detta 
sk er genom str.icl om »:herraväldet i J.uft.en » . 

Den.na strid sker antingen ·direkt •genom Juftstrid eller 
ind ,irekt genom •angrepp på fiendens markflygfornwtioneJ' fiill 
fö'rstörandet au desamma. 

Om en nation besibber 'herrav-äldet i luften, behöver detta 
~eke, llika lit-et so1n då frågan gräller herravä'ldet till sjös·s ooh 
därmed sra:mh'Ö•r.iga förhåJllanclen, innebära att fiendens flyge 
rä r arbsol·ut lam·slaget, utan endast, att detsamma äJ.' rur s-tånd 
att utföra mera bet~ncland e .stridshandlingar i luften, vare sig 
d·ef ens-ivt eller oiTensivt, samt att de egna [uftstridskrafrterna 
äga en högre grad av 'handlingsfirihet. 

Luftstridskrafterna kunna ·ic.ke ins·ättas bättre till vin
nande av seger i ikdget- och samtidigt ej heller tänkas l-ämna 
marin ·Och arme bä1·tre stöd - än ·om de lyckas vinna herra
'\näld et i luften. 

Doohet fl·åga[· mn det är sant e/Uer ·ej, att den starkaste 
arme och d en starkaste flotta ej .s1kuHe förmå uträtta någo:t 
gentemot ·en motståndare, som ·i motsats· t~ll det egna land·e.t 
är rustad {ör luftkriget och som föl"e·satt sig att av.Jdippa 
kommunilmtjonerna förr armen, artt f·örstö.ra baserna för flot
tan samt att utså död, fasa :oc<h fö:rödels·e öv•er landet. 

lBilir svaret härpå »}a», giver s,ig åt.gården av ·s·ig själv; 
ål~a till bruds stående medel måst·e tiU.gripas för att organisera 
en fö,r 'kampen om herraväldet i luf1ten lämpad luftflotta. För 
denna kamp, i denna Jurftfl'Ott·a, måste nabionens alla luft
stridskrafter .förenars. 

Det· tjänar alltså ingenting bi[l att uppställa problemet: 
hur anv.äncla flygvapnet för att mera ·effektivt unde11·stöd}a 
operationerna tm sjöss, •respektive tilrl lands? Det gäller aU 
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se sa•ken i stort och stäilla frågan sålunda: hur bör flygvapnet 

or.ganise1ras oeh utnyttjas för att d•es s die>Jd iv.i.tet skall väga 

tyng·st i kr·iget.s vå.gskål? 
Detta• sker ·icke genom spl·irl:tning utan genom lföJjandet 

av den m·gamla regeln om koncentration. 

Så lån,gt Douhet , vilkens åsikter innehålla m å ngen san 

ni ng, värd ett aUlvarlrigt begrundande. 

Behovet av 
organiserad . 

luftmakt för 111 

Skärskådas !lnot •ba'kgnmd av vad ovan anförts probl·em et 

svensk syupunkt framställa sig fö,rsrl: fr ågo'l'na : 

Sveriges vid· »Synes :det •Sannoli]d att Sverige i ett lwmmande kri!4 
kommand e. l . ,.... Il l ' 1 t f • l ft t k a n stä], as ll1•tOr ett a var 1>gt 10 · ran u en », sam. 

»därest ett dylikt hot bJ,ir verkJ.ighet, J{an detsamma ved

samt hävas •av de av marjn och arme disponerade strtid ~

JnecUen ?» 

Med hänsyn till Sveriges militär-politiska läge och gen

gra fiska vi talitet a nser föJ· edraganden, .u rt•an att närmare ingå 

på för denna a'\rhandlling mindre lämpade detalj er , det för 

högst sannolikt att ett allvarligt luft-hot icke kan undvikas. 

Undanflykten m ed att förutsätta, att lUJftan grepp ic'l<ce ·sku lle 

mo.tsvam sitt ändamål, står sig icke, ·då man känner fly.gp l.t

n cns prestationsförmåga av .i dag •Och de fö~·.in:tel-s emedel, som 

kunna komma till användning. 

Li·kaså 1mn m ed all aktning för det ;moderna luftv-ärns

adilleri ets prestationer något ell'ektivt Iförsvar i många fa11 

k ke pårrä'knas. 

:'11·ot det sannolika hotet f~·ån luften m åste förden:sk u1l 

sättas det •enda härutö:ver tillgängliga medlet, .nämhgen !uH

stridskrafter. Dessa luftstrid's•krafter böra enligt :sunda mi

lit-ära prtincipetr •organiseras m ed dett-a :stit·t ändamåll för ögo· 

nen fö r uppnående av högsta möjliga sla·gkraft. Ä ven för 

Sverig,es vidkommande framstår ·sålunda behovet av en orga

nils·erad luftmakt - en luftflo!tla. 

T.örhända .fråga11· man sig .inf.ö,r detta ,Jwns'laterande, hu· 

ruvida •icke det ·kan tyc·kas lönLöst a tt uppsätta en luftfl otta, 
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vi[ken alltid m åste bl·iva underlägsen '"is:sa eventuella mort
stånda r·es luftflottor. 

Var'för 'hå ller sig då Sverige m ed •en örlog·sflotta, då den

na ävenle·des ä'l' och torrde förb liva underlägs en ett flertal 

andra nationers? J o, man [i tar på dess efl'.ektivitet inom v:issa 

gränser. Den ·svenska ·sjömakten måst·e ses ur den ordets be

tydel se, som anger förmåga att under gynnsamma betingelser 

:med möjlighet till f1ramgång ·kunna t•räda hindrande em ellan 

JUnder ·et t kr·ig med en annan sjömakt, även ·Om denna skulle 

vara, t·otalt sett, ·Överlägsen. Ordet sjömakt anger för Sveriges 
vidlwm:mande intet abso[ut. 

Med lika berättigand'e tk.an därf,ör det sv·enska- flygvapnet, 

även om detsamma genom statsfinansiella och .andra skäl 

.!konnn.e1r att 'bliva tänkbara Jnotståndar es materiellt under-

1ä·gset, dock pretendera på· urpprät:thållandet av en Iuftmakt 
ånom ovan a·ngivna gränser. 

Luftmakt i detta fall betyder .a-Utså ej, att luftflottan är 

ISå ·stark att seger ii luften är säker, utan att luftflottan S·kall 

var.a stmr:k nog att göra landet till en motståndare i luften 

.att r •ä'kna med för var j e land, med v·il'ket v i kunna komma i 
konflikt. 

Sv·ensk luftmakt s·kulile sålunda ·även •den komma allt 'Vara 
av preventiv b etydeis·e. 

Om sålunda behovet av en svensk luftflotta konstaterats 

'samt det :rnedgivits att även •en m,indre dylik mot överl.ä.gsna 

motståndare ·kan äga. sitt stora värde, u.ppstå:r frågan, huru 

11nan inom ramen av 'till buds stående r·esurs·er skaiii kunna 
största möjliga uts:träcknin-g tmgoidos.e: . 

l ) luftflor!:tan för ka mpen :om herraväldet i luften; 

2.) maa·in (arme), :där flygst·r·idskrUifterna samverka i 
den uppde1ade egenskapen av 

a) s.tr~dsmedel och 
b ) hjäl•pmedel. 

För flygvapnet liksom för övriga försvars·gr·enar .aäller - ~ 

nven den satsen att d ess betydelse i:cke a lltid motsvamr de i 
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krig sannolikt tilldelade uppgifterna. Betydelsen av fl yg

sLrids·krafter 'för ett land beror ~ huvudsak på polihskt-str alc

giska slutsatser; uppgift.crna däremot bc•röras jämväl star kt 

av t<ill buds stående m edel. Uppbringandet av nämnda m cdl'l 

till det status, att bctyde[se oclh uppgifter läcka varandra ar 

det ideella tillstånd, som bör eftersträvas. 

Skulle sålunda· ~n·om a.·amen av flygsVridskrafternas bc,

tydelse samt[i.ga uppgifter, luftflottans ·såväl som de sam v r r

kande kunna fyllas, vore någon m enringss'kilja·kt·ighet ej av 

nöden. 
Så är dock tyvärr icke förhålland et, vare sig för vårt land 

eller :fö•r n ågot annat ·Ö·vert· huvudtag•et. Fråga uppstår då, om 

huru avvägn•ingen ·uppgifterna em ellan llämpl.i.gen bör ske. 

Givet är att luftflottan för ernående av största möjliga efiek

tivitet erfordra;r ansp.änning av ]<raftern a till det yttersta. 

D 01uhets •extrema åsikter härutinnan er-inra osökt on1 lor•l 

Fischers valsvrå·k: »Eve<ry penny, not spent on a figth ting 

ship •oa.· a f1ighting man, is a p enny ta ken away fr·om tlle d ay 

of battle» . Douhe t vi][ m ed andra .ord icke till marin •eller 

arme avse någ•ot flyge alls, innan luftflottans uppgift fyllls. 

Föredragand en anser likvisst att samtliga ovan uppställ

da uppgif.t.er böra såtillvida söka fyllas , att för d e under kl

t egOil·i 2: b angivna böra ·avses ·sär•sii!iJ.da flygföeband, u m L·r 

det att de und er kat.egori 1 •och 2: a angivna böra lösas av 

e n stnidande styrka, nämligen en lufbfilotta. 

I li·khct med Dm1ihet anser nämhgen föredraganden att 

marin och arme vid sina operationer icke 'kunna bätbre und er

stödjas a1v flygstridskrafter i dessas ·egenskap av stridsmed l 

än om dessa dir·eld ·och .koncentrera t insättas till :k .amv cn (m 

hemaväld e t i l1uften, el. v. s. ingå i luftfllot.tan. 

Först då •hotet fr ån filendens flygstrids·luafter (luftf.lo ll ,l ) 

upphöd eller försvagats, kan sålunda Iuav>Ct på de ·stridande 

flygfimmat-ionert·nas ikoncentration minskas och ·större delar av 

desamma, ·utan att därvid de[ föJ: d el hotas med fö·rintelse 

från fiendens .samlade luftflo.tta, detac•heras för att lämna den 

egna flottan och armen allt det bistånd, ·som av .oms.tändig7 
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,]1ettcrna betingas {ör höjancl e.t av d essas strids\·äde. Förs t 

då kan j.ämväl nottan och armen å sin sida operera u t an ö-ver

h ängande fara för luftanfali mot baser, förbindelser o. d. 

Ingen ·sjö'kl·igförandc s'lmU.e våga (•under förutsättning 

av att s unda strategiska principer följas) a tt avskilja från 

s~na •stridskrafter vissa värdefulla fartyg fö r att insättas till 

sekundära •op era tioner i samverkan med armen, innan läg·et 

t.ml sjö·ss k an ·Överblickas. Detsamm a g1ä ller luftfl.ottans stra

teg.ilska . uppträdande. Från lufillflottan b6r sålunda .icke av

sk·~ljas {ör luftkr.iget värdefwlla flyg förband till sekundära 

S>li'idsuppdrag i samverkan m ed övriga f örsvarsgrenar, innan 

k'rig·släget i luften stadgats . 

Häremot t•orde kunna invändas, att i t. ex. England en 

åtell·gång delvis s·kett till de ä ldre förhållandena där.igenom, 

att »Fl ee t Air At:m » upprättas, för viN<en flottan svarar i eko

n omiskt avseende och där fUygpers on alen ursprungl>igcn utgå tt 

från flottan. »The F leet Air Ann» ·omfa ttar nä mligen för

ut•am -hjälpmedel, spanin gs~ ·Och eldlcclning•sförband, j ämväl 

'stni·dsmedel. jakt- och torpedflygförband. V'id studiet av »Air 

Force Usb> ·och »All! the \Vor.lds Aircraoft» finner man dock, 

att denna m e~·a avskilda del av det •engelsk a •flygvapnet icke 

omfattar annat än .flygförband, avs•edda för basering ombord 

å örl·ogsfl:ottan s fartyg. Å kustbaser •stödda flygförband <in

rälmas sålunda icke häri. Att dessa å flygmoderJ:fartyg base

rade Jllygs tTidskrafter jämväl omfatta .stridsflygplan utgör en

dast en lo.gisk följd av accepterandet av detta •slag av fram

skjutna, flytande flyghaser. Den stya·ka, som •sålunda direkt 

undandragits .luftflottan utgör vidare endast ·en brå'li!del (c :a 

lO %) av r~kets övriga ·m ak tresurser i luften. 

Ett •St•ort och rUd land som Eng'land borde, utan att dess 

Iu.ftmaktba1ans i förhållande tiN ·eventueHa m edtävlare i 

n'iinmv•ärd mån beihÖv•er il"Ubbas och med häThsyn till dess sjö

!llta l<.tos ännu dominemnde •offensiva ~betydelse för imperiets 

ibest-änd i d ess helhet, kunna tillåta sig detta; för ·ett litet octh 

av snäva hudgetgränser beroende land ·såsom :Sv·el'ige, vars sjö~ 

lllakt dessut·om defensivt är h unden •inom givna, skarpt be-
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gr>änsade operationsområden, är förhållaudd .ä,c.ke ana1o~l: 
skulle de fct·amstäHda marina .kraven 'På luftstndskrafter h ll
cr,odoses i den utsträckning .s-om åsyftas ( 40 %) skulle de lta 
~ tt betyr~a en höcrst våsentJl1.g nedsättning av rike ts ,,{lo'lnn1a a •l;L o 
tot-ala värn'kraft på luftfr,onterna (luftflottan). 

Men, invänder någon, det marina flyget ,finnes j~ till och 
kan väl 

1
även avs·es för 1uftfr.onternas försvar eller vtd b ehov 

-tiill utstPäokta offens.ivföretag i luft·en. 
Svar: ett örl-ogsmarint flyge, ~som försetts med efter de n-

11a särart av ;flygverksamhet anpassad materiel, samt ·son~ ut
bildats, övats och sammansatts med samverkan med m~~rme n 
som mål, och ~som dessubom i krig 'detacherat~s ~och .forlag ls 
eft.er marina hänsyn, kanuner ald<rig, då .det gäller :stnden om 
herr.av,äldet ·i 'luften att .bliva annat än en latent maktfak t( r . 
Härt'i.Jl ,Jwmmer att en s}östyrkebefälhavare, hur v.idsynt h an 
än för öv:ri.gt månde vara, dock aldt1i'g ikan .förutsättas, vare 
S<i" sitta inne :med säJdan känned·om ,om, ·vad läget på luftfr on
t e~ f.ör ö,cronblicket kräver, att han därefter kan rätt dispo
nera und:r·ställda luftstrids•kra'fte:r, ej he'ller ·så helt fri göra 
sig från omtanken om den .egna s•}östyrkans sä'kerihet, att d t 
qpartis1<.t avstående från disponerandet av desamma kan u l:ln 

sliJtn1in.g,ar komma ,iJill s tån d. 

Ingen tor·de fö.rneka att det s.tr~ids{lgge, ·som i vfus·sa k r igs
fall skulle ,kunna !komma att erfordras för samverkan t. ex.. 
med marinen, bö•r redan i fredstid ·erhåUa utrustning, ·bem an
nin" ooh övnincr även för fyllande av denna sin uppgift. Me n 

t:> 01 d o "l t . d•et torde, därest anslutning sker till .ovan uttala e aS'l '- _~ 1 • 
vara fela:ldigt att g·öra denna utrustning, bemannfung ~~h uv
ning en:s.idigt .mar~nt 'betonad ·och med samverkan vtd J,.a-

rinen s~o1n ~enda mål. 
.. d dc FöT tHlrättaJ.ä.ggandet av 'flygstridskrafternas ar~.van a~ 

e.Ue<r ovan anförda prin.cip·er f,ordras ticke någ.on orgamsa
tion,sändr'iJng. Redan v id ·det svenska .flygvapnets upphyg
gande .J"!Jar ,plats nämlig,e n heretts föT tflyg.stridskrafter ll"'ed 

sjä lvständiga uppgifteT . 
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Uet ~är irördenskull icke så mycket <denna fråga som fast
mer d et rätta värdesättandel inom flygvapnets ram av be
mäl-da självständiga uppgifter, den därrav heroende avväg
n•ingen samt .slutligen förd elningen av tillgänglig flygmateriel, 
för vilka föredraganden härmed velat draga en lans. 

För ett land som Sverige med halv·insulärt läge kan tm
bJ.ivelsen av ~en framskjuten, offensiv luftfront ikomma att 
kul'l'kasta tesen om flottan som landets främsta stridslinj e: 
»armen kan gå till •kusten, flottan till fi endens 'lmsb>, ty fly
get kan sträcka ,s'ig än längre - över fiendens kust in i f~·en

dens land. 
Varj-e f.örsvaTSgren lider av s·in <begränsning. Armen kan 

ej 'U ta n Hottans hj.ä'lp gå Öv·er have l. Lil;:,a litet .som örlogs
fllOttan för :sig är i stånd att i de allra flesta :krigsfall fram
tVIinga ·ett slutligt avgörande, lika litet synes flygvapnet vara 
det. Det •är f.öTst då ·samtliga tr·e försvarsgrenar, var f.ör ,sig 
uppbyggda ~ooh insatta ri kriget efter sin egenart, J:n:ingas att 
på lämpligt s•ätt sam- 'och växelverka, .som brytandel av fien
dens krigsvilja därav <kan bliva föl,jden. 

Flygplanma terielens anYäncland e 'för 'kri,gsbruk tillgodo
gör sig successivt alla nyare •uppf.i,nningar på flygkon,stens 
område. 

Äv~en om 'Vis·sa enhetstyper a v krigs flygplan (t. ex. :Fok
k er: .spaningspl<an-stridspl·an; Blackburn: s<panings.plan-.b'omb
plan-tor~pedpla,n; Vought: e ldledn'in.gsplan-stridspLan .för flyg
nwdePfartyg) m ed framgå ng försö<lds inom vissa länder, sär
skiljer man .doc-l<:. allt fortfarande .j huYudsak på föl~ande 
<>rtoodoxa typer: 

Tidsleri/t i Sjöväsendet. 24 
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stridsflygl)]an ( jakt.flygplan och altackflygplan), 

dagbombflygplan } d'J'' . . b .. . 1 (erens·Jcnngcn · oqar avta.ga 
nalt- » 
spanings•Dygplan, större och mindre, 
·e]dJ,edning.sflygplan samt 
torpedflygplan. 
För dessa flygplanty.pers pres·tanda efter modern uppfa lt -

ni•ng redogör·es i ef terföljande tab. 2, där typerna uppstäl l!· 
med hänsyn l'ill 1fart; stigförmåga; plafond (högsta stighöj d ) 
ooh stighastighet; aktionstid (aktionsdi·slans i lufthavet) or h 
tillsatsvikt .eller nyttig last (flygvikten minskad med to ni-

vikten). 
Härtill komma skol-, övnings- ·och lastfliygplan för m il i-

tärt bruk. 
Flygplanen åro förseelda med landningsställ för landm ng 

på vatten .eJlier mark dler OC'k för :bådadera allt efter avsedda 
has·ering.s.förhållanclen och i vissa {all (som t. ex. jaktflygplan 
och bombflygplan av största typ) fordringarna .på materi cll'ns 
prestanda. Detta gäHer även dc flygplan, som ·avses iför <i r
logsmarint b<ruk cch armebruk Det militära anuända•nde l i i i' 
sålunda icke bestämmande för landningssättet. Ett sjöfl ) g
plan är sålunda ·ica;cc dt flygplan, smn enbart använde·s fi .>r 
marint bruk, liksom ej heNer ett landflygplan för enbart arme
bnl'lc Namnen angiva enelast att fly,g.plancl .JnlVudsakl;igen 
•byggts för landning på vatten resp. !lnark. Amfibieflygplanet 
är ,försett med landningsställ föT landning å såväl• vatten so;n 
mark. Föredraganden har v·elat fä:sta uppmärksamheten h iirå 
tiH rättand·et av en allmänt utbredd missuppfattning ~.fr :• .;a 
om ifrå.gavarande benämningar. 

Som byggnadsmateriel har metall (s tål och dm·al) slagit 
igenom och alltmer undanb·ängt trä Viicl nykonstrukhoner. 
Ej blott flygplankro•pparnas fackverk (longeroneT med stöttor 
och .stag), •l·andningsstället .samt ·aJilt tillbehör :utföres nu1nera 
i •metall utan även hela stål- och mctallkonstrukhoner , om
,fat!tande jämväl vingarnas halkar och fackverk, bl:iva alll Y .Jl

~igarc. Detta har möjliggjorts g.enom utvecklingen av d e mc-
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toder, som på ett tillfredsställande s·äLt sökt lösa fråga•n 0111 

förhindmnclet av vattnets frätande ·OCh ·Oxiderande irwerk <u . 

Som exempel l]_)å elylika helkonstruktioner av stål ku nna 

nämnas de ,båda »all metah-tYJperna av jaktflygplan i En~ 

J.and Hristol Bulldog och Hawker Hawfinch m. fl. 

YHerbeklrädnad av ,fly@kr•orpp, vingar och roder utgör" ~ 

ännu med ytterst få •undantag av duk. De 1främsLa represen

tanterna för motsatsen äro ,att .f'Lnna .inorn civilflygningen s 

mnråde, nämhgen Junker.s m. :fl. i Tyskland. 

För dkande av säkerheten vid ·ofrivillig »stalling» oeh 

äv·en •vid <frivillig dyl>ik, då sådan ·errfordms, hava de av Ha nd 

ley Page uppfunna »slots » (rörliga lister på vingarna·s fr am

kanter, vi·l'ka .f·unktionera .automatiskt till förhindrand e av 

flygplanet~ rkantrancle vid Iför ]råg fart) kommit till airi'ä Pd

ning. Vid ,flygval]_)net har dylika• arnordnin.gar prövats med 

gott resultat (se ingcnjö.rsvetenskaps•arkademiens meddela nde 

83/28). 

Motorer. För militärt bruk byg.gda flyg•plan äro försedda. med Sä \· äl 

Luft- som vattenkylda 1motorer. Båda desrsa motor•typer h av~ 

undergått stora Jörhätbrlingaor, men otvivelaktigt vis·ar den m o-· 

derna .tendensen inom IJnotorindustrien hän mot en .allt m era 

utbr·edd anvfundnin.g .av de :luftkylda IJ.notorty,perna·. 

Införandet av luftkylda motor·er .i stället rför de förut fö r

härskande vattenkylda synes hero på den ·större motor-effek

ten av de förra per vildsenhet :av m ·otor med i funktion ya

rande :kylsystem. Detta .gäller ·dock :ioke för motorer rred 

högroe hästkraftantal (:se nedan). iDen lu.fbkylda motorn J ;)r

orsakar dessutom något mindr·e besYär vid inmontering uch 

•skötsel. 
:Några exempel .på moderna motorer, •luftkylda såväl som 

vattenkylda, lämna•s i efterfölj-ande tah. 3 och 4. 
En vetenskapligt uppbyggd .flygmotor ans·C·S höra uppfylla 

.fölrjande ,fordringar: 

l. hö-gsta .möjliga eiiekt på minsta möj.liga vikt, 
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Tab. 3. 

Exempel på moderna Juftkylda flygmotorer. 

8 ~8 
;:q o IJQ o 

~I o t o r Typ 
rt-

o "" !:., ~ lO Anm. ~ p- ...... 
!"' j, 7."" :t .,. ;. ~ 

"" rt-

Armstrong Sidcleley, >Genet. 5 cyl. stj. f. GO 77 ] ,28 

> > >:M:ongoose• > > 125 154 l ,os 
> > •Lynx• 7-cyl. " 190 224 1,18 

Wright, ;whirlwincl• 00 00 •• 000 9-cyl. . 200 227 ] ,13 

Salmson, 9 Ab ······ ·········· ·· > > 225 237 1,05 

Wright >Simoon . ooOOOOoooOOOOOO > > 325 290 0,89 
Siddeley •Jaguar> ············ 14-cyl. . 385 34L 0,89 
Pratt Whitney •vVasp• ooooo. 9-cyl. > 400 296 0,74 
Bristol •Jupiter> VII 00000000 0 ) » 420 345 0,82 
Pratt Whitney •Hornet• 000 9 cyl. > 500 340 0,68 
Wright •Cyklon• oo ..... oo ..... ) . 525 345 0,66 
Cmtiss Chieftain .......... 00 .. , 12-cyl. > 600 365 0,61 l 
Armstrong Sidcleley •Leo-

pard• .......... oo. oo ........ . ... 14-cyl. > 700 668 0,95 
Bristol ·Mercury> I Ra-

cing 000 ······················· ···· 9-cyl. > 800 308 0,38 Racing 

2. 'högsta möjliga säkerhet mot hav·erier samt lång livs-
längd, 

3. •ei1ikelhet ooh bekvämlighet vid översyn och reparation, 

4. låg bränsleföDbrukning, 

5. god genomsnittSiform för att ernå minsta möjUga •luft
motstånd. 

l. IFly.gmolorindustrien J1ar städse strävat ·efter att vid 

hyggandet ·av .flygmot·orer ernå I1ög cyJ.indereff·ekt (ihkr/cyl) 

lllot liten rel·ati v ~~~~tor~7ikt ('kg. / hkr), ty var j e :kilogram spa-
radJ •motorvikt n o l u t 1 J Iogor en mo svarande höjning av flygP'la-
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Tab. 4. 

l 

l 

Exempel på moderna vattenkylda flygmotorer. 

M o t o r Typ An m. 

Rolls Royce >Ha w k> .... .. 6-cyl. rad m. 75 180 2,4 

Sunbearn, >Dyak> ............ > 100 216 2,16 

B. M. \Xl. III a .... .......... » 185 300 l ,62 

Sunbearn, .Arab> .... .. .... .. 8-cyl. V-form 200 281 l ,41 

J unkere L II .................. 6-cyl. ra dm. 230 348 1,51 

Junkers L ~- ...... ... .... ..... > 280 378 1,2-i 

Hispan o Suiza, 52 . . . . . . . . . 12-cyl. V-form 350 345 0,98 

Lon·aine Dietrich 12 Db ... > > 400 475 l ,19 

> > 12 Eb .. . > . 450 440 0,98 

Renault, 12 Kd ......... ...... • • 480 530 l ,11 

Farm an, 12 ·we ...... ... ...... • > 500 587 1,17 

Renault, 12 Kg ...... .. ..... .. • • 550 570 1,04 

Junkers L 55 .................. > > öOO 033 1,06 

Renault, 12 Mc .. . ...... ...... • . 700 716 J ,o2 

B. nr. w. VI a ............... > > 800 580 0,73 

(Naiper Lian Racing .... .. > > 820 455 0,56) R acing l 
Fiat AS 3 ··· ····· ···· ·· ·· ····· > > 1000 475 0,48 

l Packard, l a 2775 ...... .... .. 24-cyl. dia-
gonalställd 1200 785 0,56 

nets til'lsatsvikt (nyttiga -last). I fråga ·om så lunda ökad cy

.Jindcreff·ekt J1ava :stora framsteg gjorts under de senare å ren . 

vunna genom konstrukti\·a och värmetekniska föl'bättri ng.tr. 

Som exempel !ka:n 111ämna:s Benz V b (12 cyl.) år 1918-19 

med en cylindereffekt på 25 hkr/ cyl. jämfört med det h ögsta 

•hittiHs erhållna värdet därå (192.8) vid Packard 2 A 2, :>00 

på 66, rs hkr l c yl. 

Givetvis får var j e framsteg ihäru t innan icke Y in n a s r~i. 

bekostnad av drift.säkerhet och liYslängd. Mat-crielproY rmi.~te 
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.förebygga. ·detta. Genom användandet i största möjliga ut

stTäcknin.g av -lättmetaller, t. ex. dural, elektron, s·ilumin m. fl., 

har man ernått avsevärda viktminskningar. 

Amerika har ·ov.e-clersägligt hunnit längst beträffande de·ssa 

frågo r. I dett.a land tyckes man nämligen, i motsa·ts till i 

,,i:S·Sa andra länder, hava ansett flygmotorfrågan vara ·a•v av

görande ·betydelse för !framtida flygplanlbygge. Frågan har 

upplagts brett ·och på lång S•ild och man har :sökt gå hll .grun

den med densamma. Den utveckling av t. ex. vattenkylda 

m:otorer med högr.e hkr-antal, som ägt rum i Amerika under 

si•sta fu·-en, måste -utan tvivel betecknas som .sym1erligen an

mäi,kningsv.ärd. Någon ytterligar-e viktmins•kning torde knap. 

pa.st heller enligt •utländska aukt·oriteter vara aH ,förvänta un

der de närmast ·kommande år·en. .Som .exempel hänv-i·sas. till 

de i twblån införda ameri'kanska· motorerna av ny Packard

modell. 

En ytterligare st-egring av prestationsfö.rmågan i cfl'ekt 

hru: dock åvägabr.ingats vid d e specialbyggda motorer, som 

använ bs för 1kappflygnin.gsplan. Genom att öka kompressions. 

förhåll andet tiN l: 10 i .stället :för det norma·la l: 5 a 6 och 

avsevärt uppdr-i v.a varvantalet harva ha'stigheter uppnåtts på 

över 500 ·km./tim. ( Sc•lmeiderpokalen år 1927). Givetvis är 

liv.slä.ngden för dyli<ka motor.e,r ringa (.ett 10-tal timmar), vaT

,för d e enelast ·här omnämnts a<v Siport- och I;:mri-osHetsskäl. 

E:x:empel: den eng·e~ska Mercury-1notorn. 

Beträffande •l·uftkylda motorer haT förut påpekats, att dy

lika ]{com:mit 'bill a llt vidsträcktare användning för militärt 

bruk. Det är •särskilt Engl•and och Amerika, som gått i spet

•sen vid 'konslnwrandet av goda .Iufbkylda mot•or•er på 200- 600 

hiu. Upp till denna mot·oreffekt ·är, 1kan man .säga, den mo

derna luftkyJ,cla mo·born minst likvärd.i.g, i vissa fall synbart 

öv,erJ.ägsen den vattenkylda motorn, vad !beträffar kg. / hkr ooh 

_.livslängd. Till den vattenkylda• m·otorns tornnikt per hkr., 

vilken i allmänhet ]{can •sättas lika med den luftkylda motorns, 

Qllåste i r egel läggas i :runt tal 0,3 ikg. / hiln·, utgörande rvilden 

Per hkr av •kyl·system •och vatten. Delta giver exempelvis för 
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en luftkyld motor om 450 hkr c :a 150 kg., som tillökning till 
d·en nyttiga lasten. 

Små motorer, vilka icke ha·va någon militär användni n,g, 
•byggas så gott <Som uteslutande ·som luftkylda. 

Då fordran på <hkr. stegras utöver förut angiven gräns 
nämligen ·600 hkr., vinna de vattenkylda motorerna så små
ning,om försteget. 

För •att bibehålla motorns prestationsförmåga i störst a 
möjliga grad även å ·högre höjde[' (i runt tal nedgår mo torn 
i effekt I]Jrå 5,000 m. till hälften och på 7,000 m. till en tredje
del) använder man sig vid s. :k. •höjdmotorer numera uteslu
tande av !kompressorer (förutva1rande system frångångna ), 
:v;i l\k.a tillföra cyl~ndmrna en ,gasluft:blandning av ett tryck lika 
•med vid j-ordytan. Kompre.s•so-rn d<r·i,ves anting•en av en turb in, 
ins,altt i avgaJsledningen (Rateau i Frankrike, .:Moss •i Amer.i ka ) 
eller .genom motorrörelseutväxling (Junkers i: Tysldand ). 
Ut·om ur •ren vetenskaplig synpunkt är kompr.ess,orn lintnssnn t 
därigenom, att den kan inby;ggas på ätdr.e motorer för höj ande 
.av de•s.sas prestanda (ha.r s·kett ~ Prankril«e med ·3,000 m :s 
okning ,j 'l·opphöjden som r ·esultat) . 

2. :För 10-12 år <sedan S<aUes livslängden av en m otor 
til!l c :a 20•0 timmar •Och drifttiden intil·l >första uppläggning 
till 75 a 100 timmar. På grund av de förbättrade m ·etodern a 
vid motorLiNverkningen iln. m. uppgå•r för närvarande li•v s
längden av en motor till c :a 1,000 timmm· och ovannämnda 
dni.fttid ti][ 200- 300 timmar inna.n första grundligare över
syn. -Detta är givetvis en stor vin•st såväl ur kostnads- som 
r.ent militär synpunlkt. 

31. D en moderna flygmotorn är så byggd, att aHa de de
•lar därav (m·agneter med tändkaibl.a.r, ventiler med sty.r ande 
delar, pumpar, ·ky[anordning, förgasare och hens<inledningar 
m. m.), vHka under dagli.gt bruk måste över-s·es, äw sam man
fö<rda å lätt åtkomliga platser, stundom <skyddade av lätt av
,bgbara kåpor. 

4. En låg :ben·sin- och oljeförbrukning spelar stor ro ll 
såväl m ·ed hänsyn tiUl kostnaderna som den vikt, vilken , sii-
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]unda inbes:par.ad, k an komma den nyttiga l•asten ,j övrigt 
t:i.Jl g·odo. 

En modern vaH·enkyM m<Otor drager i medel1tal 2.20 gram 
bräns.J e pm hlkr. och timme under det ·att en luftkyld ligger 
nå,g•ot högre, ·omkring 240. En moto.r på 450 hkr. drager så
lunda, om den är vattenkylld, ·C :a 10.0 <kg./ tim. och en lufit
kyild c :a 110 kg.j.tim. Som dessut·om den iluftkylda motorn 
arven vml ,beträffar ol1jeåtgång ligger ·väsentJ.igt högre, ehuru 
(I.en >totala oljemängden <i för.håaande rtill hensinmängden spe
lar ·en relativt liten roll, ·så minskas den fördel av mindre 
vikt/hkr.., s·om jämlikt punkt l orvan var Iförenad med ·anvoän
dandet >av llufttkylda m ·otorer, aUt •efter ökandet av flygtiden . 

5. En god .genoms.nittsform ,för erhål<lande av minsta 
möjl<iga luftm<Otstånd fordras av 'en :modern m·otor. I detrta 
,avseende vidlådas de 'llllftkylda, stjärnstäHela motorerna av 
den nadkdelen, att samt1liga cylindra•r (främre kretsens cy
lindrar) med 'utskjut·ande <kylflänsar •erbjuda en förhMlan.de
vis stor motståndsyta (•c :a 30 cm. 2/hkr.) s·amt därjämte giva 
upphov ,tjlJ vi·rvelbildning,a:r. I nämnda arvs·eende l·igga de vat
tenkylda motorerna över (15- 20 cm.2/hk.r.), i aH synnerhet 
de nya r·admotor.erna med hängande cylindrar, där man med 
•extra anordningar lyckats nedbringa motståndsytan ända till 
5- 8 cm. 2/ hkr. Sistnämnda motortyp förespås en <stor 
framtid. 

Dä·rest ic.J<e högTe rflygha·stig<heter än 15Q____,2QO km. / tim. 
å.syft.as, torde ·icke denna underlägsenhet ,äga så stor bety
·delse , v·ilket även framgår av, att en hel del ·s>la<ter synas hava 
gått in 1för dyli·ka 'luftkylda motorer, men vid högre flyghastig
heter (3.00-400 km.jtim.) !blir olägenheten dä<NIN betydande, 
enär som <be>kant mots·tåndet väx<e.r me d hastighetens· kvadrat. 
Motsrtånden vi'd t. ·ex. 50 m ./seUc och 100 m.j<sek. förhåUa 
sig s·om l : 4. 

För aH •el.imi:nera ,denna nackdel hava ,försök gjorbs i en 
del .länder att bygg.a .luftkylda: radmotorer. Svår,igheten har 
här 'legat i att ·erhålla tillräckiJ.ig ·kylning för cle ba'kitiU stående 
cylindrarna . Genom vissa särskilda anordn.ingar för luftens 
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f·ramledande till de olika cylindrarna kan dock numera d enna 

fråga s·ägas vara löst. Exempel: den italienska· 500 hk r. 

l·sotta-Fraschini-»Caccio»-motorn. 

ustning. Flyplanens .huvudsaklig-a beväpning för .luftstriden u lgil-

res aNt fortfarande av 'kul•spr'llito.r. Kanoner för ekomma än'n. 

Kulsprutornas kaliber har för ·erhållande .av ·större •ver

kan av den .enskilda trälien ökats tiU 8 a 10 mm. Flyplan

•kanonen·s kaliber uppgår till 30--40 mm. 

De fast·a kuls'Prutornas placering va.rier.ar. Vanligen p h

ceTas de 1framför förar·en •en på vardera ,sidan om flygkrop pen, 

skju1tande med synkron·isering .genom propel.J.erkretsen. F asta 

kul•sprutor på vingarna .användas även. Ju närmare del i 

ög•onhöj.d med föraren sittande .siktet (viisirlinjen) kulspr u

to-rna .kunna P'laceras, desto •stö.rr.e ibl'ir giv·etvis· träfl'säkerheien. 

En tys.k aril>il{:elförfat<tar·e föT·eslår en sådan placering, att k ul

sprutorna sitta inom räckhåll för fö.r.wren, men riktade snett 

frmnåt - uppåt, alltså med •s'kobtlinjen gående ovan>för p ril

peHerkretsen. Antikelförfattaroen söke.r i .s·amband härmed ut

reda de ändrade förutsättningaTna f.ör luftSJtrids utkämpand~, 

som härarv skuUe hl,iva följden. 

lBetr.äfrande de rörloiga kul.spruLorna hava sammanbyggd.l, 

dUJbbla dylika konunit tiU vidsträckt användning. De rörl iba 

spnttorna·s placering åsyf.tar så ,stor·a heSJtrykningskoner som 

möjligt, varför mö j l·ighct ·att skjuta nedåt sökt ernås (i vissa 

fall g·enom insättande t av sär.skilda Jml•spPutor), ävens·om ('!l 

bekvämare :s'kj utställning vid sk j u:tning uppåt genom k on

struerandet av röl'liga, ])akåt fäJ.lbara ·sit·saT fö·r skyttarna . 

Bomberna upphängas •under fly,gkropp ·och vingar ell er 

ock inbyggas .bombmagasin för hombe·r arv nrindTe kaliber inuli 

flygkroppen (Breguet). Vid bombfällningen förekommer , att 

bombfällaren placerar si.g ligg-ande å f>ly.gplanets boil:t·en vid 

där apterat 1bombsi.ldc ·samt till .sitt förf.ogande haT en ,till sido

:styn1ingen in<l"opplad .apparat, varmed han, ut•an aH för ann 

behöver ingripa., sj ä l v kan ,finr.eg1lera 1f.lyg.planets kurs i och 
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för sido·rikkning. Vidar·e 'lnäDka·s på .botten av •såvul förare

,5.0m spanaresitt.rmnmet inbyggda jalousier, vilka .al\·s·cs att vid 

beh ov ö.ppnas för erhållande ruv hä1ttre .sikt nedåt - framåt. 

Torpeder arv ·upp till 900 'kg. hava tag.its i bruk. De pla

ceras a·l1!ti.ngen •under flygkropp en .eil1ler s·om t. ex. i England 

(Saunde•DS: »Calcutta», SupermM·ine: »Sol·enb), då flygpla

n et .giv•its >flygbåtsform, un·der vingarna, en på vardera ·s·idan 

om och tät>t ·intill flygkroppen. Torpederna Jälla·s fortfarande 

på aåg höjd (5 a 10 m. ) ·OCh med i det närmaste fl,att fall. 

Fö.r att söka undgå de ['isker ,för e!Iektiv ·motverkan .från arbil

'leri, som tmp edflygpian en utsältta sig för vid nedgår11g så nära 

vattenYJtan, lära för,sök pågå i utlandet med konstruenandet av 

»höjdtorpeder», 'ViH-:a :skulle kunna fällas .från fö,r vattenupp

kast från 'svår:t artiUeri s•äker höjd s.mnt .girva·s ,f,rullbanor i luf

ten m ·era överensst·ämmande med flygbomb ernas. Fö·rsök med 

från flygplan styrbara torpeder hava även komm~t till utfö

~~ande. 

Beträir.amdc TadiO'utrustning ä·r .a:tt ·a111teckna, att dc ensit

siga ja'ktflygplanen .börjat ·rutt aUmänt förses med en mindre 

,f!ly,gradioanläggning, enär dc taktiska 1kraven på bät:tr.e för

binide<J.semedel än de förutv.a,rande optisl"a blivit •oeftergivliga. 

Man nyUja:r sig i deStsa fall av fasta ant•enner, sträckl<a mellan 

vingspels·ar och fena. Räckvidden t. ·ex. rvid instaUationen å 

de ·engelska Bristol.-BulJidog uppgives tiH 5 km., flygplanen 

em ellan, •ooh 20 km. vid 1förbindel.se med ma'l'kstationer. Ver·k

ningsradien är såhmda 'Tent lokal, men ·synes ,fY'lla det t·ak

tisk a behov.et. 
Användanidet .av fallskärmar vid fJygning är numera på

bj udet inom de flesta länder . . Falls·kärmen J1ar även för,bätt

['•ats ·sam t gjorts läMare och mindre besväl"lig vid påtagande 

och 1bärande. Som exempel kan anfö.ras den vid svens·lw, flyg

vapnet nyantagna italienska faHskärmcn, typ Salv·altor, vä

g.runde ·G,7 ·kg., •såväl automati,sk ·s·am icke automatisk, samt 

lned fast•spänningsanor·dning av synnerligen enkel •konstruk
t ion. 

Flygplanin·slrnme.r11teringen har avsevä•rt förbättrats . Sär

sldld uppmärksamhet har ägnats instrument för flygning i 
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mörker och tjocka, avseende att giva Jlygplanföraren påli tliga 

m>eclel att kunna kontrolle,ra flygplanets läge i lu:frten, då 

markkontur,er eJ,ler horizont icke kunna skönj ars, Exem pel: 

anml"ikanska: » Pioneer Fli,ght Indicrator; {r an ska: ConrtrölleHr 

de vor! Badin. 

II. Kommersiellt flygväsende'. 

Det moderna kommersiella flygrväs,endet rtjänar olika iin-

darmål såsom : 

p.assagemrtrafik, 

godstran sport, 

postt[·afik, 

kartläggnin gsarbete, 

ambulran sändamål, 

skogrsbevakningsnppdmg m. n. 

Såvärl statN·na självra som i reg,el sta~sunderstödda sam

manslutnringar, ibO'lag ,och .fö,rcningar, drriVia de kommersiell a 

frlygföretagen. Någon statisti1k fö[·eligger icke ännru för å r 

1912,8 1beträffande de utländska lufttlin}erna, rutan hava h:ir 

lämnade siffTor rtragits från före]<commande uppgifter för år 

1927. 
Pas,sagera[·-, gods- och postflygtra,fik,ens stof'lek uti en del 

länder fmm,går av tab. 5. 

Av elensramma framgår att enbart i 1Buropra uneler år H1'2? 

minst: 

2,50,r000 st. passag,erare, 

5,250 ton gods, 

1,3190 ton post 

befordrats 'luftledes på kom,m ersieHa Juftlinj er . 

Länderna hava i v~isrsa, fall ,följt orJi,ka principer för elen 

ena och den ,andra grenen ,av kommersiell flygning. 



Tab. 5. 
Passag-erar-, gods- och posttrafik en del länder år 1927. 

Land Antal Passa- Gods Post Antal linjer 

:flyg km. gerare (ton) (ton) 

l l Pass Gods Post 

Au stral ien ... ........ . 725,728,o 3,387 40,o 4,2 l -<E 3 ,.. 
Belgien (Kongo) ... 357,771,2 2,244 42,59 52,71 - - -

Kanada .. . ............ - - - - -<E-- 5')--~ 8 

Danmark ........... 

1 

187,200,0 l 1,630 37,60 5,8 - l - -

England ... ............ 983,448,0 18,8741 593,1 - --E--5---;,.. -
l 

l Frankrike ........... ·l 6,008,608,0 l l 425,oo : 
11-- 7 

21,555 1,190,90 4 

Holland ............... 942,400,0 19,667 572,14 l 43.7 - G -

Italien ... .. .... ...... 1,292,800,0 12,182 136,60 l 6,7 - 4 -
Polen .................. 1,107 ,200,o 8,385 274,o 13,2 - - -

Ryssland ......... .. . 1,352,000,0 3,700 --E--85--7 -<E 7 ,.. 
Sverige .............. 248,000,o 4,57 L 84,93 10,8 - -

l 
-

Schweitz ..... ... .... 313,GOO,o 5,Fi47 32,45 22,~ - - -

Tyskland ···· ···· .. . 9,902,400,0 151 ,09 1 2,289,33 813 8 -<E- 7 in ternat. 70 inom lande t -;,... 

U. S. A ................ 8,161,600,o - - l 459,7 -
1) Endast i mindre omfattning (av enskilda mindre företag). 
2) + ·7 föreslagna. 

l - l 182) 

Statsumlerstöd i k ronor 

1,350,000: -
310,000: -
280,000: -

245,000: -

24,600,000 ( + 295,000 
till sportflygklubbar) 3

) 

11,412,000: -

740,000: -

6,750,000: -
810,000: --

-

490,000: -

110,600: -

19,435,000: -

-

3) Dessutom till :flyghamn, teknisk utrustning, underhåll, experiment m. m. ung. 3,340,000 kr. 

l 
l 
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Så drives t. ·ex. i U. S. A. alrl postflygt.rafik arv 1stalen sjii.lv, 
under det att passager<are- ·och godst•rafik 'Utan direkta pen
ningunderstöd uppehiHht·s ·av enskilda. Den .ameTikanska po ~L
fly,gnilngen är ävenl,edes för närv,arancle den bäst ordnade i 
världen; övrig mnmikansk kommersiell lu.f.ttrafik står diir
cmot ä n nu 'Så länge ic'l"e å :s•amma standard, som m •obwarande 

europeiska grenar. 
Såväl inom de europeisk·a lände·rna själva som dem emd

·lan hava postlinjier upprätta1ts, dock i de flesta .fall i .samband 
med annan flygh·arfik . Enbart ·passagerare- eller g.odstran
sportlin jeT förekomma även (IFrankr·i:J<'e, Tyskland m. f l. ). 

Bl·a n cl de pri vat·a föret.agen för kommers~eH linjet rafik 
kunna följande omnämnas s·om varande de viktigaste i 

Europa: 

Eng·lJQrnd: Imperial Airways Ltd. 
Tyskland: D!eL~ tsche Luft Hamsa. 
Frankrike: Latecoere, Farman m. fl. 
Spani-en: U.n.ion Aerea Espanola, l beria. 

Be[g,i•en: Sabena . 
HolEand: J{. L. 111. (1\.oninklijl.:e Luchtvaw·t Maul-

s cl1a1a pp i j) . 
Schweiz :Ad Astra Aero, Balla,ir. 
Ungern: L. V. G., Aero Express; Cidna . 
Polen: Aerolot S. A., Ae11o. 
DanJmaii''k : Det danska LLt{t{artsselskab A. G. 
F,inl•a,nd: Aero O. M. m. fl. 
Sverige : A.-B. A erotr1anspor't ( s·e taJb. 6). 

Beträfiande lkarrtläggning ,från luften kan antecknas ··dt 

hl. ·a. i England ,två stora ·bolag hild·ats , »The Air Survey Co. 
Ltd. » och »The Air·cra.ft Opemting Co. Ltd», vilka lfö,rutom 
inom Engl.and kartla.gt slora områden utomlands (1927 sam 
manJ.agt 28,000 kvadratmiles). På deUa område ullfördes år 
19216 •i Sveri.ge ett gott arbek, i det att dc längs svensk-fin sl.:a 
gränsen liggande rvaLtendragen fotograferades i och fö r gräns

r egleringsar b eten. 
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Tab. 6. 

statistik för samtliga av A/B Aerotransport åren 
1924- 1928 utförda flygningar. 

=---
l 

1924 
l 

1925 
l 

1926 
l 

1927 
l 

1928 
Il 

Total 

-
Antal flygningar .. .. .. 2,080 2,723 2,972 4,056 3,9181 15,749 

Antal flygkilometer ... 161,425 348,187 340,933 328,882 336,118 1,515,545 

Antal flygtimmar ... 1,348,3 3,041,2 2,632,o 2,483,7 2,408,0 11,913,2 

Antal befordrade 
passagerare ···· ·· ·· · 6,111 9,687 10,176 14,806 14,948 55,728 

Bagage i kg ..... ...... . 4,096 27,253 43,G06 40,186 37,956 153,097 

Fraktgods i kg. ...... 1,280 11,633 14,170 44,787 52,200 12·1 070 l , 
Post i kg ... ... ...... ... . 1,208 4,982 9,998 6,988 15,696 38,872 

Inga olyckshänclelser 

Som .ambulans har .fkrstädes· flygplanet ko·mmit till an
VJändn ing. På.pekas bör här det sedan nå,gra år i Boden srta
tionerade Röda-:Kors-amhulansplanoet, •som varit till mycket 
&tort g,agn i nordligaste Sverige med .dä·r rådande ofta svåra 
traf,ikförhållanden i ÖV'l'i,gt. 

Särs·kiH i U S. A . har flyghevakning av Sltorskogm·.na an
ordnats; iden härmed ha·r åven fnamkastats för Sveriges del, 
vad lbeträfiar de 'Vidsträckta norrländska .skogsområdena. 

Som uni1kt Gmn anföra:s ·att det engelslm flygbolagett »The 
Sav,age Ai,rcraH Go. Ltd. » på senm·e tid ,påbörjat arbeten, vilka 
avse aU från flygplan desi111ficioera stora ·Områden !i Afrika och 
As·ien till utiportande av gräshoppo.r. Det flytande desinf·ek
honsämnet .förva·ras i tankar 'llnder f,lygkroppen, varifrån det 
lUrtdrives 1samt finfördelas g1enoam en ,särski,ld propelleranord
ning. I Ameri•lm hava försök g.jmts att ·fDån fly,gplan rpå li'k
nand e ,sätt urtrota, malarr·ia-moskitos o. d. 

Den kommersiella lufttrafiken slå'!.' och f,a,Jler med aH
l1lä nhetens tillförsikt till densamma, dennas tro på Hygplanct 
som ett snabbt, bekvämt och framför ·allt säkeTt ·kommunika
tionsmedeL Härtill konllner .givetvis prisbilligheten. 
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M t · llt <>tt s·ta• r· den J"ommersiella lufttra.fi,k en på r lt 1 ,a, 'eTIC! S•v . ' .. 
. ·· ··d l· t f"r f•ly<>'kons terus uppkomst 1hog1t pla·n. 1Lm cHer lt· pun·' .en o o .. 

.. ·d ·'f't ·]runna säoa ,att den lokala avens·om de n torde ·utan ovm n . ' o • 
. , t. r· J •fo".r 111ä·rvarand<e .dis·ponera1r m edel , S O ll\ konbnent::ha ·I•a l <en . .. . . 

· t.· .. . Ja· 11 at över lä'"·sna sa<mt 1 bekvamh glwl snabbhet ,gtv'e \ JS a r o ' o· o . . 
.. t . l t: t J. a"111nstäHda ,andra kon1I11Ul1lkatwnsnll'-och sakerhe 1 e a IV · . . 

ode l. V·ad den transoceana :liUfttr<a fiken .. ( ~.ädds Ju fottra f~ lu:J~_) 
. • ... . u .1· .11 fo" r de <första for·soken att utexp c1 l -angar ,sta•r man ann ' · . . 

ment~ra densmm.na& möjligheter. Materialfrågan hgger h .n 

ännu ö. sin linda. .. 
l{:omme.rsieH lufiltrafi'k år .e,U kostsamt foretag .. ÄPn u 

torde Jmappa.st någon i sig själv ekonomi.s'l~t b~rkrafhg rf lyg: 
linje ex·ilstem; ·,J,injN·na måste i stor .. ~tst~·ad~mng bygga pa 
st·atsund er·s<töd eller .andr·a ·liknand·e formane.r. 

Som .exempel på trafikflygplan kunna nämnas: 

Junkers 3-mO!tor iga G. 3,1 med 17 passagerare. 
Do rn,ieT 4-motoriga Supe.rwa<l med 20 passa.gerare. 
Rohrbaoh 4-'motoriga .Staruhe n med 18 passagerar e. 

f... 17 s sa oerare ·Bl,ackburn .3-lnort:origa »Calcutloa» or pa 'o · 

Fok.ker F. VII a m. f.l. 

III. Sportfl ygväsende. 

De <försb tr·eYande .försöken av flygningens yioniäre~· fa ll~ 
d . b ·· l· Sedan flyonin"en omhandertagrls a\ under , ·enna 1 u Il' "· o 0 

•. . 

de m ·ili'tära org,anen och under iVä.rld-skrig<Ct ·nått ·en a llt ras "a \~ 
· tf T d f"rdyrincr kom den e111 e materieH utv.edding m ed a o Jan c o , . o• . 1-

l.e.r·tr'·d att utoå ur kriget •SoQl11 något för privatmannen ur ],.os . 
. c o b d .1yas 

<na!dssyn'P'unkt a!Htfö.r ·oöverkomligt för att kunna e I 

som s pm· t. . f" rst 
Fröet ,häTtill hade dock öve.rJ.cvt lur.get. iDet slog . > 

o o b'll' 1. t up r) n 'hl d c s 
t . Tys'l{l'an·d D·en .erfor-derhg.a pns l ' rgde en c l .r~o il ' 1 

• • •• • • -<f e .. 
o en om ,anmnrnandet av ideen ·med n1otorlosa .g hd- och ~ l"' 
o 
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f,J ygp lan. segelflygskolor upps'lodo, tävlingar av.hölios och 
r ek ord ·sågo da,gens .}jus. Dessa arter av flygning äro, ehur u 
på sitt säH bålde nöjsamma ·och teoretiskt intr-essanta, dock av 
r inga praktisk rbetydels·e; de -l<'unna blott utövas å ett fåtal 
h ä·r för lämpade p'latse.r samt äro i mycket 'hög gmd <beToende 
av väde.rleks·förhå lland ena. Der,as värde blir •fördenskuoll -Jm
Tio·si<tetens·. 

Allt efter som •mot·orflygpLanen utvecklades, uppkom 
em ellertid den tanken aH inrirkba denn·a u tveck·ling j ä m väl till 
spor tentusias ternas fromm a g.enom aH framstäl-la r·ena spoQrt
DCh s·kolflygpl a n med svaga motor·e·r på 20-100 hkr. ('ex . 
enge.JsJ<;a Mothpl·anet; tysl<,a IUemm-1Daimler). Kostnaderna 
bJ<evo :hä.ri.genom överkmnlig,a. 

I de flesta <lä·nder av ·betydels•e 'j)'å ·flygningens område 
(England, ,Frankrike, Itali·en, Tyskland o . . s. v.) bildades· i 
s amhand hänned ett antal f.lygkluhhar, v iol'ka hava. till ända
m M att intressera allmänhet•en för flygning överrJruvudtaget. 
Meldlemmal'na <uthilda;s vid klubbarnas flygs,lwJIQl· och rpå av 
d·ess•a Ullhandahållen materiel boll flyg.föra.re. KlubbaTna 3ga 
i v:i.ssa fall en vis<S anslutning till de mili!tä.ra organ~sationerna 
sam t d en civi1l'a <luftf.artens c•entra1organ. 

Som ·exempel kunna nämnas, att .sportiflygldubba·rnas an
tal i England uppgår till 13 (å,rligt statsunderstöd per .klubb 
f: 2,0·00) m ed meJola.n 2,000- 3,000 medlemmaL Ka,nada har 
17 dy.Jika kluJ:Jbar o. s. v. Vid doe engelska univ·ersit.et.en finnas 
dyllil"a rJdubbar, vi lka bl. ·a. med Tes·erv·flygformationer deJt.ogo 
t 1927 ooh 192.S å rs .stora <lu f,tmanöv:mr. 

Under <år 1928 bildades även i fSv.eori.g·e en sammanslut
ning, Svens'ka Luftfaortsföi>bundet, med ·enah anda ·syfte för hela 
S'Veriges Yidkommande. Vid sidan ldä,ra v har jämväl under 
sagda; å.r A.-B. Aeromaterid i samaDbet-e med A.-B. Aerotr.an
sport .a nordnat flygskolor för ut.bildandet av civiUly,gare. FTån 
dess,a., vi·lka ·voro förlagda till Dj.ur.sho.Im, Göteborg och Malmö, 
h ava· med cerli<fikat utgått 3,3, e leve.r. 

Des•sa ·civioJflygars·kolo'l' äro i cke , 'so.m i pres·sen framhål
lits, d e första i Sverige (den första, den T(hulinska, låg på 

Tidskrift i Sjöviisenclet. 25 
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Ljungby hed), men de äro åc .första under del~. 1~ya ae1~an, 
drivna efter m·oderna utbildning-slinjer och m ed lfor andamald 
g-od materiel till förfogand e. Nyttan av denna ~-~·upp av_civil
flygaT·e ä1r ur mihtär .synpunkt tvåfa·ldi·g, dels tJana de hll att 
sprida kännedmn om och ~·n bress-e ·fö·r rflygväs end:t, dels ·l~l~nna 
de ·i en .framtid •komma att utgöra en källa at.t osa ur VlQ ul-
·t· . a v ·as·piranter fö-r den militära flygutbildningen. a,gmn 0 a 

Som i början av denna å•rsberättelse framhålEts haT den
samma ,tack v.are ämnets mnfång, ·icke 'l"unna annat än rfl·ag
mentm·isld ber-öm dc fl<es:ta av flygv-äsendets ·områden. Ämnet 
»flyaväs·e·nde» äT för nä·rvar.andc av en omfattning, s·om med 
sto-r:: steg nä·rmar sig ämnet »sjöväsende». Däri ~nrymmas: 
flygpla•nbygge och ilnotortekn·i~(, vapent·ckni•ska o_ch luftn~\ l
cratoriska avsni!lt, >luftkrigskonst, strategi ocih taktik, org.am s<t
;i,onslä·ra m. m. jämte civiJ.flygning.ens särm·ter, v·ilket allt mc! l 
va·rje år ,gör ämnet allt mer vittomfattande. .. .. 

På .g,rund härav för·eslås 1a'tt ämnet »flygvasende » hudan
efter uppeldas 1för att därigenom her·eda kommande för edra
gande möj<ligh'et att ,för -ett visst årr mera ingående behandla Cll 

vi.ss avgränsad del dä•r.av. 

Kungl. ödogsmannasällskapct hm· beslutat aU till års
berättelsen foga följ ande anmärkning: 

»Efter f.örd diskus•sion med an<ledning av ovan återgh na 
årsberättelse ~ 1flygväsendc finn·e~· K·ungl. örlogsmanna·sällsJ,a
pet anledning tUtlal.a, att Sällsl{!apet icke dela:· ·fö~·edragandrns 
·åsikter varken ·beträff.andc Hygvapnets ·Org•amsabon eller d ess 
str-ategiska användning.» 
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Det militära flygväsendets organisation. 
Av lodam oten Ornb erg . 

I anledning caY »Årsberättelse i flygväsende 192.9 » til·låt er 
ja·g mig framhålla följande . 

AY årsberättelsen framgår, .att det militära .flygväs.enclets 
org.ani·sation är anmdnacl på olika sätt i olil<ca länder :och går 
man in ;på O•rganisationsdetaljerna, finner man att det kn·ap
iptast går att u pp1'CIIa 2 länder, dä:r organisationen ä·r lik.art·ad. 
Ävenså •skall man finna, .att icke oväsenWga fö:rändll·ingar i 
organis·a•tionerna vidtagas tid efler annan, vilket >allt :tyde;r på 
att åsikterna om elen lämP'ligaste organisationen icke ännu åro 
stadg.a.cle. I Yarje fall mås'l·e ,flygväscndets organisation rättas 
efter v·aa·je •lands rspeci·ella föDhållande •såsom geog;r.afiska för
hå.Uanden, miiitärpolitiska läget '111. m. 

Föredr aganden säger sig hav,a velat 'Clr.a.ga ·en lans för d et 
rätta värd esättandel ;inom .flygvapne·ts rmn av angivna själv
ständiga uppgi1fter, den därav beroende avvä.gningen samt 
slutligen förele-l ningen lW tillgänghg fl ygma.teri>cl. Detta 
111å vara T·ildi gt, men tillgodoscendet av 'ftlygcls s. k . själv
ständiga uppgifter .få r icke ske på >sådan bekostnad, 
att mm·.in och .aTme •bm·övas 1nöjlighet aH fullgöra sina upp
gifter på grund av brist å för s·amverlmn med dem utbildade 
och ·organi·s•eracle f.Jygstrids·k,ra•Her. iDå fö1·eclraganden hän
Vi'S•a-r till, att .man i EngLand d clvris återgått t•ill de äldr·e för
hå·Handenra genom 'att uppr·ätta »Fleet Ai.r Arm » och säge'l·, 
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att England 'kan tHlåta sig detta på grund av, att dess storlwL 

och Tikeclom medgiver ett ;sådant >förhållande, utan aH dess 

luftmaktsbraJ,ans >i näonurvä.r.cl mån behöv·er rubbas, .så h ade dt t 

förvisso vm:it riktiga·re om föredra.ganden i •stället dragit den 

slu:tsat·sen, aU Eng•lancls ri·kedom medgi·ver att ett luftvape,1 

]{!a,n uppsättas, som förutom .erforderlig:a uu.ftformationer för 

samver.kan m .ed marin och anne äv·en medgiv·er uppsäitand•·l 

av .för särskilda s. k. •självständiga uppgi·f·ter avsedda .luftfor

IUiat>icmer. 

V:ad vårra Iförhållanden i detta avseende tbeträiTar, så h.tr 

i fackpPessen, även den Iantmilitära, :på senaste tid fram h·ll 

rlits, huNrsom fanan för fi.enUig hiftofl"·ensiv m ot •vårt land ]Jli

ver överhä•ngande, d-ärest .en •fiende .genmn oc>kupa·Eon ay 

svenskt område är i stånd att flytta f•mm s·ina flygbaser. E n 

dylik ockupati•on •kan ·icke ·förhindras med enbart luftstrills

lmafter. Härför måste avses .sj Ö- ·och .Janbstridskrafter, i vi l k a 

äro iiTlrymda luftstr:i:dsknafter hll så stort omfång, •s·om k·r ä'- e s 

fö·r ,Juigsopenat·ioner.nas genomföTande. I annat <fa•ll kan , som 

sagt, ockupati·onen ;icke förhindras och därmed .ej heHer in s.tl

tandet •av .efl"ektiv.a luft,anfall mot •vå1~t land. 

I ett nyligen ·hål.Jet anförande har »The chi•ef of NaYal 

Operations» U. S. A. angivit .ri•ktlinjerna ·för Hygstr.iclsrluaf~e r 

nas användand·e i {lottan .genom .fö-ljande ord: .Plygpl•an sl, ,Jla 

användas till ilombawdering av ·st•ridsfartyg, hll albaekan fa ll 

m·O!t lätta fartyg, to•rpederi>ng rav »oapital :ships», 'Utlägg.ande t 

av rökslöjor, taktisk ;spaning, arti>lleriobservahoner, hH fö r

stör·a·nclet a·v ·fi·ende ns flygplrun, infÖ'rslmtiandet •av ticliga un

de:rrätt.e.Ise-r om fienden äv·en på s·tora avstånd från flohtn, 

lo'kali·s·ering .av ocrh 1anfall mot fi enblig.a l~:u·tyg, vilka opere ra 

mot eg.na .förbindelselinjer, tiU anfall mot operatiionsrför l'mål 

å f~endens kust. 

För min del ·är jag fullt ÖYe·dygacl mn, .att vederbörrunde 

ansvm·iga 1befälh:av.a,r e vid marinen ·oc.h ·armen komma a ll 

~ställa S·Lora krav på Iuftstrids.Juaifter .till &itt för·fogande. Detta 

hehov ·a~v föT samverkan .direkt m ed marinen och :armen ut

bi·ldade ooh i övr:igt lämpade Hygstrids>kr.after måste i mi)j li-
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ga·ste grad tillgodoses 192~ o • •• 

" · ;) ar ·s .forsvar.sorcl ·. ·· ·· 

by;ggd pa ett sådant förlfara·n l ' J] n.mg aT aveJ.1 upp-

c ·e, VJ ' <.et ä vent 

secle,rmera bestyrkts cren d .. ' .av s ats1nalderna 

o om , et .fonhåUandet ·tt el 

som av,ses för s. k SJ.äl . t·· d" ' •a· · en flygkår 

.. .. .. . vs an Jga uppcrifter . 1 .. ' 

uppsattas .forran 1· s· t 1 
° ' ~c <-e ansetts ilora 

' < 1s a · laJld 

IFör att vår ma·.· 1 . · 
I m s {all kunna :f 11 el 

ovi•lHwrJi,gen måst•e p o ,. 1 
el ' Y' .a ' •C uppgifter, 0111 

o • • • 
• 

a' 1 a ' ensanuna f o ·d. , · . 

a·sll~ t, att ·mannen J"än t el ' 1 1as enlugt mm 
1 e me clensa111. 

stridsJu,after under e h 11
. . 1111a •Samoperer.ande flya_ 

n e zg l ednzng 
o 

henaväldet på uneler 
0 1 .. ." gemensamt strida för 

. ' c 1 0\ :er de oss ·0'11 cr" l 

hend en äger tilltTäde. loJvane e hav, hl! vilka 
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Meddelande från främmande mariner. 
Meddelade fran ~n o -, ,ra 1.1· 11 staibens Utrikcsanldning. 

(Maj 1929.) 

England. 

. rt t t är o·,·nnsamt stämt 'Jl' 

SkäJen. varför det brittiska ,anHra l c c o. . d W shin·,.. 

. . . .. 10 000 tons fartvn·. rc.prcscnteran e a " 

en mmdre kryssartyp an ' .. . .ko l ' no·söHa Brittiska .d-

l ax·mum at'O 10 ·c a b ' • 

tonsöverenskomme sens m,· 1 
' 

1 
å den nm·arandc eko-

h .. l .. clig·o·ör stort antal, oc l s, som 

dets ibe ov noc van o . l ff l ådc sto rl ek och !J. ut al. 

.. . . .. . l·an det wke ans ca a ), 

nomis,ka stalJumgen ar,,'' . . G . 
19

27 stred så hårt för •· n 

Det var därför Mr. Bndgeman l 'l c nual·l"'Ssar·tvp .fumira litetet har 

d o n m 111( re '' J J • 

öv·erenskommelsc hasera p.a c J l h·'-· are ersatt de fd 

. · · d 15 cm. kanons\ ass av 'J ' . n ;:> -

nu fnv1lhgt me en 1 
tt . detta år enho·t h - ·> 

B kl ·n-a s~htlle hava stape sa s . b . 

:liartyg av >> »- ass, Vl ' ' .. ] ']·t tt om Eno·land vor" 
1 

.. . . . .. , Det ar sanno 1' a ' o 
1 

års crsattrungsplogiam. F " t . Sta·ter·na amiralitetet icke Sli.U-

. _, 1.. som 'or~en a ' '' ' 

samma ekononn,;:a a ge . t ·l· ·t.· ich fri villio·t välj a , >1tt 

o d l'l·t Vi skulle na ut 1g 1 lS ' b ·' 

le gjort nagot Y 
1

' · .. l 1- cm l·anoner mwPr 

o k. · · 6 000 ton foranc e o · ' ' 

hygga kryssare pa om nng . å 10 000 ton fö rande 20 cm. ka-

det andra makter hygga kryssa re p, ' 

no ner. 
"' . l and Militarv R ecord. 1 muj 1\J29.) 

(Utdrag nr l\ av a ' " · • 

~ ,. l ·l-
.. .. . . . r vid flottan kommor att sa ·"l". 

Stor paraddr·a1d for ·Off l cer a c . d tt lP t ' clctta ske cf-

. .. .. r t t . t VSlkt me a å ·"- . 

ning,om åter mforas; amtra l e e s a ·' · orrll.sk börda vilken en 

.. ··l·· P l · o· n a Y en cu,on ' ' .. . 

tC'r hand ar att und l l '-a pa aoa .. B.. .. det av IMraddrakt t 

. sl ll l- na mota aran " 
de l officera.re lek e m e 'u n ' . , - t 'lle"t ii n det llll· 

.. .· - .· . ts ib" .· n. men sedan 'ape ns t , . 

flottan upphorde \ld l.tlgc OlJa . f" ·cskt·l'f'tct· ~om ut e:· ,,,J-
1 l · o t · o·cnom O l • ' 

dert-ccl.;:nats. infördes elen {e \' lS a . e t o 

år 1919 och 1923. 
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En ny orde r, som nyss utfärdats, meddelar. att det med Konung

ens gillande blivit bestämt, att från den 1 juli 1930 på alla offioc

rare a1· commanders och högre rang med Yissa undantag ställes den 

fordran , rttt dc silm]a förse sig mod paradu11iform. 

(Utdrag nr Ka1·rtl and Military Rccord. 8 maj 1929.) 

------

Amirali tetet tillkännagiver att följ·ancle namn givits fartyg av 

1928 års progTam: 

flottiljlcdarc: Keith; jagare: BasiUsk, Beaglc, Blanche, 

]~oadicea, B.orcas, J3razcn, Brilliant, BLtlldogg; s l.o o p s: Hastings, 

J>enzance, Folkeston o och Scarborough; u n d c r v a t t e n s b å t a r: 

Rajnho11·, Regent. Regullics, Rove1-. Royalist och Hu port; m o d c r

far tyg för undervattensbåtar: Maidstonc. 

( Utdr~.g ur The N a va l Chroniclc, 10 maj 1929.) 

Plygplan å undenattensbåtar. 

En a,- luftministeriets str-ängaste homlig,hetcr kommer: att yppas 

för allmänheten vid flygutställningeu, som hålle i Olympia, London, 

i juli. H emligheten är ett litet flygplan, vi lket särskilt konstruerats 

för att kumna medföra·s å en unclcrvtattenshåt. 

Under många år hava experiment utförts i avsikt att fram

bringa en sådan 1naskin ·och att finna på en metod att medföra den 

å en 1mdcn-attcnsbåt, utan att i större grad ändra konstrukti.o·nen å 

densa,mma . 

Maskinen, som kommer att visas p å utställningen, är resultatet 

av dessa försök och utgör ett nytt be vis på den moderna krigskonstens 

hastiga utveckling. 

De.n stora fördelen med att på detta sätt transportera flygplan 

är den, att dc kunna med full säkerhet föras till vilket stä lle som 

önska s, och detta blir ovärde,rligt för samarbete med flottan. 

(Utdrag m· The Kaval and Militar.r Record, 15 maj 1929.) 

Undervattensbåten P ersens sjösattes den 24 maj vid Vi'ckcrs, 

Arm strongs varv i Barrow. P e>rsell's är den första undervattensbåten 

av »P»-ldassen, Yilken beställdes enligt 1928 års progr3Jm. 

(Utdrag ur The K av;al Croniole, 24 maj 1929.) 
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Finland. 
. • .o . 1927 som p§o·ick flera månalkr. h·\l" 

::-.retallarbetarstreJJ,cn al 
1 

t'·o nden~ttcnsbåta ,rna Yi{l Chri,·h-
f .. l ···t b ·gg·andct av cc ,.a u mYcket_ orc roJ J '. t l 1 1· nj·o l:J'o>J't tao·a län gre i l • ( .. b ) Arbc ·ena 1fl{ <e v" b 

ton-Vu lkan-van-et "~ 0 
• l f .. . ·t f· rt,·g·et skulle lcn• rerats hö~t' 11 .. 24 . 26 ånadc r och cet ots .a a J an a . m , o . å . D e n fin sk a n·gC'rin.gen har <'m l 

1928. det andra pa våre n detta r. \- . o . mån ader. · o b · 1 · vane t ett nytt upp s ' 0 ' p a SJU 
lcdid mast ev t Jfl. . ' 'r ·J · mar]· so m ri\.;.sdlage n å r 1\l26 an sl,,~ 

Av dc 325 J11 Jllwner ms,a dl_, , f ... lustcrn •ts försvar. åtC' r~l:\ 
el t l· ri o·sfaTtycr aYSC {a Ol '- ' t ill bygg·an e av ' b ~ t~ Jl]i undenatten .båtarna bliYit beta\ IL 

215 millione•r, då de tre :s a c a d t . t ~å IJansa rskepp. Ritui l<.~-.. . edcl tlll b v o·o·an c a v ' ' D enna summa tt r a\·S J bb . · • ··· . · • biträdd n '". . .. . tarbetade av fmska J11gC11JOier arna t 1ll dPsla.m ma at 0 u · . . fo rd r'll' att dc·ssa far h ~-
h •ens<k. allmänna op mtoncn ' ' ' . · två tyska o c e n S\ ' to·" . ett sl ags subvenhol t n t 

1 b . . . Finland Denna summ a u bo t sko a yggas 1 ' · 

dc inhemska varven . motortorpedbåtar. ~"m 
J d första av en grupp 

D esstttom la r en . .'. ' . tcmbrr hos Thornycroft. D <' "'' 
byggas för finska flottan. SJOsatts l scp t 'P som cno·cls.ka flo tta n 

1" ~ - låno·a och av sa mma J b 1 fartyg äro u, l o m. o ' 
1 

t o . 1919 mot Kron st-l t. t Z b ·uggc och Ostene c sam a t . använde mo ?e 1 o. .o 467 cm. torp edtube r, sjunk1J0111 1
1Pl' 

D er as bostycl,mng bestar av t' a ' 

och L ewis' kul.sprutol~Utdrag m TJa R evue :Mari t .imc, april 192\l.) 

------

Frankrike. 
.. h l Foch sjösattes i B rest den 24 

10,000-tons kryssar en M mec a 6 000 t och pr·ccis tio mån ndCl' 
'l s·-- "tt ' no·sviJ·ten v:n over ' on. . ),fa apn . JOSa ll1 b ' .. . och s 'ösättnin gsceromonten. ' . 

ha förfl utit mellan stapelsattDJng,cn . . J Suffren nu n ·de r ft . umn n t mngar som · n'lch al Foch bygges c 0 1 sa~ ' . t ... f'rd io· C 3 skall e r>' t t:t 
l c lb ·t som praktJskt ta ge ar a b ' jll noo prov, o c l o c·r ' . , . 190\J skall Frankrike kun1la mlänst ra S>C'X . 

,:F•och» å stapeln. Ar . ~ ' ll· t iir m indre än ItahC'n. "onl h t o 8 000 ton VJ ,e ' · , tons kryssare o c re p a ' . ( ' . ' T rento-typ och sex a Y l on· 
kommer att hava tolv 'kryss,at e sex a.' i å r. 

d•ottl·er·l· -tvp) om n va fartyg i cke bes.t _alla.s o 9 o ) 
J J M 1 t R ccord, 1 maj b-"· (Utdrag ur ~aval and l l aJy 

·------
. ~ J 7i!.000 . 1 . S·t Naza1r. 2. 100 ton oc l F lottiljledaren Va1my. bygg( l ' . . .. .. G .. . J·nJ' nat 

.h . l . ·n a fo .. r1Je redandc försök utanfor on I OIX ' hkr., ar une er SJ ' 
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hålla 36 knop i hårt väde r med 60.0'00 hkr. stabi litet och !' jövärdighet 
betecknas såsom fulländade. H on iir en förbätt rad lwpia av Gt! Cpard, 
som nyligen uppnådde 38 3

/ , knop vid L orient. D et skulle bli Ya en 
missräkning om icke 09 knop skulk komm a att regist re ras, (]å pan
nor och propellrar ay Penhoct-tilhcrkning ansrs iherlägs111a Gucpards. 
Valmy liknar mer en 'krys,sFt rc än <' n jaga re. Hennes 13.8 cm. kanoner 
äro i Ye rklighcten k ryssarcYapcn . 1.500ctons j ag.a ren Fondroyan t h ar 
just blivit ·sjösatt i Bordca 11 X. Den t illhör Fmbin -kl asscn. som upp 
t age r 4 fartyg. Fongncux. som är unde r komp lrttc ring i Na nt rs och 
förses m Ed Hate,a n-turbine r. ä r färd ig fö r prov och sp r ut att vara 
ett Yäl utfört arbete. Kom incllt blo tt en jagare l1ar den dook kano
ner, vars skottvidd är stö rre än n ågon engelsk ell er itali c11Sk j agares. 

(Utd rag ur Nanl and Mili ta r~· Reco rd. 1 maj 1929.) 

Franska jagaren Valmy, som nu unde rgår prov, h ar Yisat s ig 
van1 det snabbaste l;rigsfartyget i. vä rlden, i det l1on uppnått en fart 
av 39.S5 kn op. (Utd.ra g m The NaY al Ch roniclc . 17 maj 1929.) 

Undc•n,attcnsbåtsp roy kom mR att detta år bl i ,-a mycket ta lrika. 
För nä rvarand~e äro fyra undcrvattensbåta 'r i Brcst och Lor.ient och 
två i Ka ntes-,S:t Kaza irc i koanpl cUcringsstadi ct, unde r det att 
ytterligare tre (Ach e ron, Q 156 och F rPsnel) komm:ct att sjösä tt<as un
der 1929; al la dessa fartyg ä ro ll v den krRftiga , Yäl utt änkta 1.560-
2,080 tons typen. Med hänsyn till de p ålitliga, uttömmande och nog
g-ran n a }}l" OI". som måste gör.as med undcrvat tensfartyg, hat", efte r l ång 
och mycket no-ggr an n sjömä tning och lodn ing, Ptt försöksom råde el 
ler en försöksbas 11tcs lutandc a vw dd för undcrvattensb f.tl"ar anordnats 
utanför ön G ro ix. T ämlig'l'n jämn sjöbuttc n, inga klippsp etsar ell er 
farl iga klippg rund , nog·gr an t u ru:k rsökta djuqJ ö1·c r all<a delaT av det 
vidsträckta om råd·at och f rih et f rån Yidriga unde rvattensströmmar
sådan a Yo ro de egenskap er, som fordracle-s för r n t illfredsstä ll ande 
fö rsöksbas fö r uncln·attPnsbåta r , och d e hR Ya roRliser ats efter ni tiskt 
söknin gsaTbctf' .. som Yäcl.;:t fö rtr-oende för speciali sterna i d en franska 
)) Se n · i cc Hy d rogr aph ique». 

(Utdra g nr Th e ;\:wal and Mili tary Rocorcl. 22 maj 1929.) 

Norge. 

Flottans uheckling har ännu ioke blivit b0stämd. Emell ertid 
upptager en byggnadsplan av den 4 juli 192.7, so m bör 1·ara verkställd 
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den 1 janua1·i 1930, byggandet av en kryssar e på 3.200 ton och ~~ 
knop , bestyckad med sex 15 cm. kanoner och fyra 43 cm . tmpedtubc!' 
samt dessutom två jagare p å 1,000 ton , en undcn·attcnsbåt av d1 
klass oc h en minlägga!l'C av t yp Fröya. Det är möjligt att dessa pla 
ner komma ·att utbytas mot ett progr.am. S<lolTl ·o mfatta r stapclsättni n~ 
av två jagare på 1.000 ton och två smärre dylika på omkring 200 ton, 
huYudsakligen a ysedda fö r lzustförsvaret. För ö\·rigt är 1928-29 ,)r, 
budget, som uppgår till 10,77 millioner kronor, kännbart mindre ä11 
förra å rets; den upptluge r blott 1,178.0'00 kr. för dPt fortsatta bygg <lll 
det av undcn·attensbåtarna B-5 och B-G; 400,000 kr. till ett ÖYerYrtl
ningsfartyg , som skall hava ett clepl::LCement av 1,000 ton, en far t a\ 
15 knop , en bestyokning av hå 10 cm. kanoner och va rs totalkostnnd 
bcräJknas till 1,500,000 eller 1.750,000 kr. Bygg•andet av dt sådn ll t 
fartyg, speciell t aYsett för fiskds Ö\'crYa'kande, föranledde liYl i~ 1 

invändningar. 
J,uftförsYa rsonu ådcna Christiansand och Bergen. som hittill s hiirt 

ti ll armen, hava ÖYerlåtits till flottan. Flottans flygvape n disp Ol. 
rar 42 flygpl,an, vartill kommer 20 skolf lygplan. E tt förslag. som JW 
ligen lmderställts stortinget. upptager 96 flygplan fördelade på fyr, 
Juftförsvarsområden: Hort,en, Christiansand, Bergen .och ännu ett. s"m 
skall D.nordnns i n-orr·a delen av landet. 

(Utdrag ur La Re·vue Maritime. april 1929.) 

Italien. 
Under sistlidne mars utförde unden·attensbåten , Qoffrcdo ~Ll 

meli >> en rc-knrdprestation ge nom ;ttt i Speziagolfen dyk<l till ett cl jup 
av 11.7 m .. va,rest den uppehöll sig tjugo minuter under utför ande :>\' 

manöner och p roY, efter Yi lka elen återYänc1e till ytan ut.an n äc ,n 
olyckshsndelsc. (lTtdrag· ur JournaL maj 1929·.) 

-----

Japan. 
Den 13 mars behandlad-es •])udgetcn i parlantentet. Totalsun1m <t'

1 

uppgick till 1,752,000,000 y en (omkring 3,150.000,000 kr.). ,- :11' l v 
268;000,000 yen (omkring 482.400.000 kr.) äro avsedda för flottan h 
231,000,000 ye n (omkring 415,800,000 kr.) avsedda för armen. 
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R eY ideradc detaljer beträffande d f" . . tons k ryssar na, offentlio·g·J·orda . ·' e ff~t sta fyra Japanska 10,000-. tt l " l uen o lClella >>Ret . I Fl v1sa a c rss~Ct fm·tyo· >> N acl11· J.· l 1 · ' Uln o · . ' eets >> . · "' " ' >>-' assen (Om ma att hål l turhmcr på 100 000 bil·. · ]- . ' . 
1 

e r a nt ,·äxlacl t' . ' ,L, 10 ,e 130,000 o·1vand 1 , .. 1_ 33 knop. Luftvämsbestvc]·nin , ]- ' " 
0 

en )CIa dl ad fa rt a,. " " ' gen ,onnne r att bestå - , - (' 1 1" cm. kanoner. ' a\ sex tc .;:c fyr et) 

Den andra gruppen på fyra fart o· >> TaJ-. , satta 1927 samt Ch l-· · Yo ,aQI>> och >> Atag-o >> . stapel->> o ,al>> och >> Maya>> sta l tt 1998 . endast fna 12 en ]· · p e sa a ~ , skola erhåll 't . ' l. ,anonct· och åtta i st'i ll ct f" . t l ' . ' ot o v torpedtubrr. 
(Utdrag ur Journal, maj 1929·.) 

Spanien. 
Byggandet a\- åtta. 34-knops ja.garc å 11"0 . tolv undervattensbåta e på 1000 t ... P ' 

0 
tons deplacement och 

nas nya pro·oTam U l ,. d' .. on ai dc spa nska flottmyndighe ter-o · nc e, e narmast o"å ngna o . h S . språkslöst tilldrao·it sig en . .. " ., aten a.r pan len an-
vecklingen av si l~ SJ· 6~1akt YDlSS UippmarJ.;:;;amhet moo avseende på ut-.. . ' · ess sc11aste kryosa . .. . .- · markmngsvä rda fartyo· P c · l . . ~· te aro l s·1tt slag an-

f 
b' 1sona ens utbtldnmg ha. .. 1 .1 ull t reformerats och .. . . r sars u t ornsoro·s-. ar nu g•anslza m ten iv s o ,, fl b mmdre europeiska SJ'ömaJ-t t .. . aSOtlll ue est.a av dc ' · ' ' -c·rna s racker si o· Spa · · utom en defensiv pol T J- l ~ .. b ' , 'mens on en te ring icke 1 1 '' oc l UJess luftforsvae sp 1 f Doll enelast i förhåUande· t 'll J· tf" ' e ar en ramträdande 

I 
. · 1 ,u s orsvar:>r)] anor s 1-1 t allens aktivitet P o .· o . n a . anno t .d har D a ma1ma omradet mverkat 1å s · et finns naturligtvis ing l' . I pamens politik 

två l ände ma. men ·' et l ~ styn J g orsak tlll rivalitet emellan dc 
> u 1a1 an ytts att Span .. · d kunn a uppehålla jämnviHen ll ' 'F '. Jen ar l et läget att 

har var i t mer än en ant~d:nin:lel. danerr '.lt·arl~knJ,l·e och Italien , och det 
" " 1 a l·ens ca pressen f" d 1 

av ett maritimt förbLund cmcll l t o . - OliL or e en ~ . an c e Ya natJCnerna P å o crO 1ngentino· o·J·o,.ts fl·årl Sp . . l . '· sam·ma gang o " • amens Sl( a f' · b . · d · hava spanska politilh'r icl- 't or esva.ran e av kokcttenet, .· . . ' ,e van sena att förstå {less betydelse. 
. BrrttJska mtressen beträffande den . . , . .. hg men fri"tåen l J· l t " spansta flottan am av vän-del ·om at ~ c e l ~ai'U! ~.ar. Und0r världskrig•et talades en hd 

borde ; . 'tt Spl·amen lOk e l akttog neutraliteten så strängt, som det 
oJOJ. ' oc 1 att tyska unde.rvatte 1 b ot . l l heter att ]· l tt . ' " 1 5' a ·ar l C c e rade stora svårio·-~~ ,omp c era s1na förråd vid · 1 " <uen det finns in o·et som h el t l . o n a .P atser J ängs dess kust. 

muntrade nå"ot " så{la t . t . )CVJS pa, att spansk•a regeTingen upp 
landsmän. " n m )l'lngandc företag av sina förtjänande 
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Sannolikt Yar olyckan d('n. att spa11ska regeringe n icke iig.J ,. 

t illräck liga resurser för att ldimpa mot en sådan li stig trafik. 1wh 

<lct -"Ylles icke vara orimligt att betra.kta detta som en av de kr il!<

lät·domnr, efte r vilka Spanien nu hm1(llar j)å ett prakti skt sätt. D"n 

lång,·ariga stride n i Marock-o gav till result at ett nytt bevis pa otill

r8cldighekn h os sjöstridskrafterna. t y närhloekaden, so m span jon"·

na fö rsökte ordna , Yisade sig icke Yara effektiY mot infö ra nd•· <~l· 

;;mmun it ion ti ll riffkaby lerna . .ÄYen i rollen av politisk maktfakt"r 

hur Spanien behov av mycket ansenliga sjöstridskr after. 

(Utd r ag- ur The ::\aYal and :llilitar.r R;:oco rd , S milj 19:29.) 

Turkiet. 

FörsYa rsmini stcrict ha r uppgjor t konirarkt med en grupp i' n

li enska va rv för bygg·ande av t\·å jagare1. h å undervattensbåtar <•r·h 

några seoutrs. K ont1'aktsumman uppgår tili 15.000,000 turkiska pllnd 

och fartygen k ol a leverera s in om 22 månad er. 

(Utdrag ur The ~aval and Mili ta ry R ccord, 22 maj Hl29.) 

Meddelande. 

Av Tidskrift i S.iö•viis.endet utgiven b01k: G. Halldin, , J'\ D,;ra 

uppgifter och bilder rörande Karlskrona Örlolgis.varv i gångna 

tider» (boikhandelspris 7 kr.) kan a v tidls•kriftens prenu me

ranter erhäiJas ~enom insiindande av rekvisition till r edak tio

n en , Karlskrona. Pris fö·r prenumerant 5 kr. 




