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Forord.

Då jag för några månader sedan framställde for

slag om öppnandet — redan under pågående krig — 

av luftfartygsförbindelser med våra grannländer, an- 

höll jag hos generalpostdirektören och hos direktören 

i Sveriges allmänna exportförening om uttalanden an

gående flygtrafikprojektet. Dessa uttalanden, av den 

främste representanten för postverket och av den mest 

framträdande målsmannen för svensk export och ut- 

rikeshandel, ber jag här att få anföra såsom ett forord 

till denna kortfattade orientering på de områden, som 

lufttrafiken är beroende av eller beror.

Generaldirektor J. Juhlin skriver:

»Jag är livligt övertygad om att, så snart fredliga 

forhållanden inträtt och den under kriget stärkt ut- 

vecklade flygmaskinindustrien åter kan — med till- 

godogörande av alla under kriget vunna erfarenheter 

— helt inrikta sig på tillverkning av flygmaskiner och 

flygskepp sårskilt avsedda för post- och passagerare- 

befordran, regelbunden flygtrafik mycket snart kom

mer att anordnas å ett flertal linjer i Europa.
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Vad sårskilt vårt land beträffar, har ju fråga 

väckts om startande redan nu av en hel del luftpost

linjer.

Innan vi våga oss på att på allvar igångsåtta sadan 

regelbunden posttrafik på kortare eller längre linjer, 

måste det emellertid anses nödvändigt, att genom upp- 

repade försök på någon linje först söka vinna någon 

erfarenhet om huruvida våra flygare med dem nu 

till buds stående material punktligt kunna fullgöra 

regelbundna turer efter en bestämd tidtabell under 

olika väderleksförhällanden.

Skulle det efter verkställda sådana försök visa 

sig, att flygarna nöjaktigt kunna följa den uppgjorda 

tidtabellen, bör det utan drojsmål tagas i övervägande 

å vilka linjer en regelbunden trafik bör igängsättas.»

Direktor E. Nylander skriver:

»Var och en, som under de senaste åren haft affärs- 

förbindelser med exempelvis vårt östra grannland, har 

säkerligen erfarit, huru mycken tid och ofta huru 

många affärer gått förlorade genom den under dessa 

tider synnerligen långsamma postgången samt svårig- 

heterna att genom en snabb resa personligen på ort 

och ställe kunna avsluta föreliggande affärer.

Dessa kommunikationssvårigheter med våra grann- 

länder synas ju för övrigt alltmer ökas, och bliver i 

proportion därtill också frågan om lufttrafik mer och 

mer aktuell. För vår kommersiella postgång är det själv-
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klart av största vikt, att den går så raskt som möjligt, 

ty telegramkostnaderna hos våra affärsföretag äro i 

allmänhet redan tillräckliga, och dessutom är det alltid 

svårt att telegrafledes meddela alia nödvändiga de

taljer. Även bliva affärsresorna nu så långa och be- 

svärliga att också därigenom stora svårigheter uppstä.

Skulle därför en reguljär lufttrafik med våra 

grannländer — på ett ur politiska, militära, postala 

och allmänna kommunikationssynpunkter tillfredsstäl- 

lande sätt — k’unna anordnas så måste detta givetvis 

bliva till största fördel för vår handel och industri, 

och är följaktligen hela frågan värd ingående under- 

sökningar, som jag hpppas snart skola leda till ett 

praktiskt realiserande av föreliggande planer.»

Stockholm i november 1917.

O. Dahlbeck.





Inledning.

Den tendens att alltmera öka kommunikations

mediens hastighet — inom vissa gränser utan hänsyn 

till kostnadsckning och risk — som tore kriget väl 

kan sägas hava varit dominerande på trafikteknikens 

område, har genom omständigheternas makt under 

de senaste åren suspenderats. Men det torde med 

ganska stor bestämdhet kunna förutsägas, att så 

snart fredliga forhållanden åter inträtt, samma behov 

av ökad hastighet kommer att med kraft göra sig 

gällande. Inseende detta har man på flera håll inom 

de krigförande länderna diskuterat detta ökade behov 

av snabbtrafik och möjligheterna för .dess tillfreds- 

ställande. Undantagslöst synes man vid problemets 

losning ha tänkt på de genom kriget stärkt utveck- 

lade flygfartygen.

Vid diskussionen om hithörande frågor spelar 

också en annan faktor in. I de krigförande stor- 

makterna har man för närvarande en flygindustri med 

tusentals fabriker, hundratusentals arbetare och kapital 

på milliarder.

För att ge ett begrepp om den kolossala utveck- 

lingen av flygindustrien under kriget kan det törhända 

ha sitt intresse att citera några siffror som angivits av 

f. d. engelske ammunitionsministern d:r Addison. Han 

angav i en intervju av en representant för Associated
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Press i maj 1917 att Englands flygindustri, som i 

augusti 1914 omfattade ett tjogtal. fabriker i allt, i bör- 

jan av 1917 sysselsatte icke mindre än 998 fabriker for 

tillverkning av flygplan, flygrnotorer och delar därav. 

Hela Honduras’ normala årsleverans av mahogny var 

icke tillräcklig för propellert'.llverkningen; all produk

tion för ändamälet lämpligt linne från Irland togs i an- 

språk och på samma sätt Förenta staternas normala 

export av silverspruce, ett slags för tillverkning av 

flygmaskiner använt träslag. Denna industri — i sig 

själv kolossal — var likväl stadd i hastig tillväxt. D: r 

Addison beräknade att den inom sex månader skulle 

hava fördubblat sin leveransformåga. Behovet av 

»skilled labour» kunde givetvis icke helt fyllas. I Eng

land. voro igångsatta skolor som varje månad levere- 

rade 100 examinerade elever, vilka nått en sådan 

grad av utbildning att de kunde användas som för- 

handsmän vid flygplanstillverkningen. Detta antal vi- 

sade sig emellertid otillräckligt. För fyllandet av be

hovet av »unskilled labour» använde man, liksom i 

Tyskland, i stor utsträckning kvinnor. Användningen 

av halvautomatiska verktygsmaskiner, precisions- och 

kontrollmaskiner samt goda arbetsforhållanden gjorde 

det emellertid möjligt att med ett minimum av ut- 

bildade kontrollanter kvinnornas tillverkning av stan- 

dardiserade delar likväl hölls på en nivå, som kunde 

mäta sig med resultatet av manligt arbete.

En kanske mera levande bild av den engelska 

flygindustriens kolossala tillväxt ger »Times History 

and Encyclopædia of the war». En författare, som är 

synnerligen väl underrättad och vederhäftig, skriver 

där:



Monteringshallen i en tysk flygfabrik.
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»Lyckligtvis för Storbritannien och dess allierade 

hade ett antal flygmaskinskonstruktörer överlevt de 

hårda åren före 1914, och dessa firmor med sina aero- 

planritningar och sina fabriksanläggningar voro av 

kolossalt värde när det gällde att inhämta vad som 

i flygväsendet försummats. De fiesta byggde två- 

sitsiga biplan med 70 å 80 hkr:s motorer.

För de typer, som myndigheterna gillade gävos 

genast stora order, och där omständigheterna tilläto 

utvidgningar av fabrikerna, gåvos beställningar på ma

skiner av officiella typer. De firmor som experimen- 

terade med flyg'motorer funno snart de små departe

ment i deras fabriker, som avsetts härför, vara otill- 

räckliga och flygmotortillverkningen absorberade snart 

hela fabrikerna. Några av automobilfabrikerna, sår

skilt de som även byggde karosserier voro av stort 

värde, ty de kunde åtaga sig byggandet av hela flyg- 

maskiner. Vagn- och karosserifabriker tillverkade pro- 

pellrar och funno i den nya industrin dussintals andra 

arbeten, som passade deras maskinella utrustning. 

1917 fanns det världsberömda automobilfabriker, som 

på over två år icke hade byggt en enda automobil, 

men levererade flygplan dagligen. Redan 1914 fanns 

det dussintals firmor sysselsatta med tillverkningen 

av flygmaskiner och delar därtill, 1915 fanns det 

hundratals och på hösten 1917 over ett fusen.

Allt slags folk fann sysselsättning i flygindustrin. 

En krukmakare, som 1914 sysselsatte ett tjog man, 

hade over 1,000 arbetare för flygmaskinsbygge under 

det tredje krigsåret. En snickerifirma utan större eko- 

nomiska resurser 1914, fick några krigsbeställningar 

på smärre trädelar till flygplan. Firman skaffade sig
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råmaterial och så små- 

ningom maskiner och till- 

verkade snart ett tjog 

snabba flygjagare i vec- 

kan. Man ansåg att leve- 

ransformågan i slutet av 

1917 skulle vara fördubb- 

lad och att ett kapital på 

omkring 15 mill. kr. då 

skulle vara engagerat i fir- 

man.»

Industrins väldiga om- 

fattning är nödvändig- 

gjord därav, att flygmate- 

rialen under det uppsli- 

tande arbetet vid fronten, 

hastigt förbrukas. Man be- 

räknar att hela materialet 

omkring var tredje månad 

måste utbytas mot nytt. 

Flygindustrin måste därför 

vara mäktig en årsleverans, 

som är 4 gånger större än 

luftflottan.

Under fredstid, då kon

sumtionen av Hygfartyg är 

betydligt mindre än under 

kriget, kan staten som en- 

sarn avnämare icke foda 

hela denna industri. En 

stor del av de i industrin 

arbetande fabrikerna torde
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återgå till den fabrikation de hade fore kriget. Men 

det >är å andra sidan nödvändigt att en stor del av 

krigsindustrin fortsätter med sin tillverkning av flyg- 

plan och hålles vid liv för att vid krig kunna leverera 

nödigt material. Endast ett vittomfattande och om 

behovligt subsidierad lufttrafik kan göra detta möj- 

ligt.
Avsikten med clenna framställning av de i sam

band med lufttrafiken stående frågorna om 

flygteknikens nuvarande ståndpunkt;

olycksfallsfrekvensen hos flygfartyg i jämförelse 

med andra kommunikationsmedel;

kostnaderna för lufttrafik och densammas ränta- 

bilitet
samt lufttrafikens regiering och folkrättsliga ställ- 

ning
är att undersöka i vad mån luftfartyget nått en 

sådan utveckling, att det med fordel kan vid sidan 

av de redan erkända fortskaffningsmedel nu tas i 

bruk.

Där U. S A:s 5,000 flygare komma till. (Bild från flygskola vid 

amerikanska armén.)



Flygteknikens utveckling under kriget 

och nuvarande ståndpunkt

På grund av sparsamheten av de upplysningar 

som sedan krigets början från de krigförande i hit- 

hörande frågor lämnats är undersökningen av flyg

teknikens nuvarande ståndpunkt förenad med vissa 

vanskligheter. Man måste bygga på uppgifter som 

av krigförande land lämnats angående fiendens ned- 

skjutna maskiner och för resten på upplysningar som 

i samband med uppgifterna om fångna officerares 

grad, numret på den flygavdelning de tillhöra, till- 

verkningsnumren å nedskjutna flygplan och motorer, 

o. s. v. kunna läcka ut. I detta hänseende har man 

lättast att göra sig en bild av Englands flygväsende, 

dels därför att England själv publicerar noggranna 

uppgifter om sina personalförluster, dels därför att 

tyska generalstaben för varje månad anger mycket in- 

gående uppgifter om flygplan, som falla i deras händer.

De små neutrala staternas flygväsen torde i stort 

sett kunna sägas vara i tekniskt hänseende två å tre 

år foråldrat och även Förenta staternas flygindustri 

står icke på något sätt på höjden av utvecklingen hos 

de krigförande stormakterna, varför studiet av dessa 

icke lämnar något verkligt positivt resultat.

Vid krigets början drogo stormakterna i fält med
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Fransk SPAD-jagare, typ 1917.



18 LUFTTRAFIK

flygmaskiner vilkas genomsnittliga prestationer torde 

kunna anges som följande:

horisontell hastighet omkring 100 km., 

stigformåga med full last 2,000 meter på 40 å 

60 min.,

flygdistans 3- å 400 km. och

lyf tf örm åga 3- å 500 kg.

Frankrike började kriget med 5- å 600 aeroplan, 

en god utrustning i transport- och reparationshänse- 

ende och en tränad personal. Största delen av aero

planer! voro av Farmantyp, men en mångfald olika

Taube, typ 1914.

typer användes. Olyckligtvis stodo många av dessa 

typer ännu i viss mån på experimentets stadium och 

inga anordningar för massproduktion voro vidtagna. 

Krångel uppstod också genom mångfalden av typer, 

som gjorde reparationer och ersättning av skadade 

delar mycket svåra. Regeringen overtog emellertid 

snart produktionen, lämnande endast en viss vinst- 

marginal till fabrikanterna. Man lyckades också få 

ett tillräckligt antal fabriker att overgå från sin fred

liga sysselsättning till flygindustri. Snart nog fann 

man vissa typer, vilkas prestanda voro vitt överlägsna 

de andra och en standardisering av typerna ordnades.
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Tyskland hade i augusti 1914 mera än 600 två- 

sitsiga flygmaskiner av standardtyper och byggda för 

kriget. Flygplanen liksom motorerna voro genom- 

gående av tyskt fabrikat — i motsats till England, 

som var beroende av Frankrike för motorer och av 

Tyskland för magnetapparater. Fabriker för tillverk- 

ning av reservdelar etc. funnos i närheten av de 

båda stora fronterna. I detta liksom i så många 

andra avseenden företedde Tyskland bilden av ett 

land med arbetsduglig, välorganiserad industri, in- 

rättad för krigets behov.

Med den engelska »Expeditionary force» flögo 80 

aeroplan over kanalen, representerande — tillsammans 

med 40 flygbåtar tillhörande flottan — hela Englands 

luftmakt.

Det ryska flygväsendet var synnerligen illa för- 

sett med material — ett forhållande, som nog torde 

hava spelat sin roll vid Mazuriska sjöarna och framför 

Warschau.

Någon differentiering av flygmaskinstyper för 

olika åndamål forekom som regel icke. I det franska 

flygväsendet förefunnos visserligen en mångfald olika 

typer, men dessa äro att anse endast såsom olika 

konstruktørers sätt att lösa ett och samma problem.

Sårskilt under det intensiva ställningskriget på 

västfronten, där gigantiska resurser i pekuniärt och 

tekniskt avseende strävat efter herraväldet, ha under 

de senaste tre åren utvecklats från varandra vitt skilda 

typer för olika ändamäl. Den ständiga tvekampen 

på denna front mellan de tre största kulturländernas 

bästa hjärnor, har verkat i högsta grad befruktande 

på flygtekniken. Flygfartygens fart och stigformåga
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Engelsk flygjagare. Sopwithtyp.

hava stegrats i nästan otroliga proportioner. Den 

horisontella hastigheten har, från att för krigsmaski

ner 1914 hava varit högst 120 å 130 km. i timmen, 

vuxit till omkring- 230. Stighastigheten, vilken för 

luftstriden är en faktor nästan viktigare än farten, 

har stegrats från att vid krigsutbrottet i allra bästa 

fall hava varit 1,000 meter på omkring 10 min., till 

1,000 meter på omkring 1,5 minut. Bärkraften har 

man lyckats öka upp till många gånger vad som fore 

augusti 1914 ansågs som rekord.

I stort sett torde man när det gäller att under- 

söka huru långt utvecklingen nått kunna stanna vid

Albatrossjagare, typ 1917.
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bilden av två olika typer såsom utgörande exponenter 

för flygteknikens nuvarande ståndpunkt. Dessa äro 

dels den lilla flygjagaren, byggd med största möjliga 

horisontella och vertikala hastighet, dels den stora 

bombkastningsmaskinen. Dessa båda synas vara de, 

som också för lufttrafiken äga mest intresse och 

lättast låta sig för dess speciella behov omtransfor- 

meras; flygjagaren för en alldeles speciell snabbtrafik

Sikorskimaskin, typ 1914. Märk. bl. a. det konstruktivt ofullkomnade 
landningsstället i motsats till moderna storflygmaskiner.

och bombmaskinen för mindre brådskande post- och 

passagerarebefordran.

Den modernaste av flygjagarna torde f. n. vara den 

franska SPAD-maskinen, som lär utveckla en horison- 

tell hastighet av 210 å 230 km. i timmen och en stig- 

hastighet av 3,000 m. på 6 å 8 min. Säväl England, 

där det lilla snabba biplanet först såg dagen, som också 

Tyskland äga emellertid stridsflygplan, som komma 

denna mycket nära i alla avseenden. Dessa maskiner 

äro ensitsiga och bära förutom flygaren endast om-
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kring 2 timmars bränsleför- 

råd loch' 2 stycken kulsprutor 

med nödig ammunition. Det 

biir således nödvändigt att 

de i vissa avseenden icke 

obetydligt modifieras för att 

bli användbara för någon 

form av trafik.

Den andra specialtypen 

är den /stora bombkastnings- 

maskinen. Om dessa maski

ner, vilka först år 1916 torde 

ha nått verklig praktisk 

användbarhet, känner man 

beträffande den engelska 

Handley-Pagemaskinen med 

stor noggrannhet dess pre

stationer. En sådan maskin 

skulle nämligen i maj månad 

1917 flygas overfrån Farnbo

rough i England till franska 

fronten, men kom på grund 

av misstag lom vägen att i 

stället Landa vid flyghamnen 

i Lille och foil sålunda 

oskadd i tyskarnas händer. 

När sedermera den ameri

kanska industrin på allvar 

skulle sättas i gång med 

flygmaskinstillverkning, an

såg man inga hinder före- 

ligga för publicerandet av
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resultatet av de försök, som med flygplanet i 

fråga utförts. Dessa försök kontrollerades för 

engelska amiralitetens räkning av en kommission

Engelsk Handley-Page-maskin med 2 st. 340 hkr. motorer.

under Flight Comdr. Seddon. Vid densamma upp- 

nåddes en största hastighet av 144,8 km., en l.ägsta 

fart av 64,6 km. och en stighastighet av 3,000 m. 

inom 25 min. Dessa prov utfördes med Rolls-Royce-

Stjärten av ett Handley-Page-biplan.
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motorer. Dessa ersattes sedermera med 2 stycken 

340 hkr:s Sunbeammotorer, varefter hastigheten på 

3,000 m: s höjd uppmättes till 156,2 km. Maskinen

Caproniflygplan med general Cadorna.

füllt lastad vägde 6,5 ton och dess nyttiga last var 

2,7 ton. Maskinen visade sig med halv last och endast 

en av de båda 250 hkr. Rolls-Roycemotorerna i gång 

kunna icke blott flyga, utan även stiga och svänga i 

båda riktningarna. Flygplanets aktionsradie med full

Italiensk, jätteflygmaskin av Capronityp.

fart var 9 timmar och med ekonomisk fart 11 timmar. 

Konsumtionen av bensin och olja per svensk mil var 

respektive 14 och l,i liter, vilket per nettotonkilo-
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meter utgör 0,52 och O,o4 liter. Bland de mera fiamtiä- 

dande prov, som kunna ge ett begrepp om maskinens 

formåga, må följande meddelas: maskinen har stigit 

till 2,300 m. med 22 man ombord, har stigit till 4,400 

m. med full last, har flug'it mellan London och Paris 

på 2 tim. 10 min. och mellan London och Rom på 7 

timmar. En maskin av denna typ har företagit en 

Bygning från London till Konstantinopel, med mellan- 

landningar visserligen.

Gothaflygplan.

Italien äger i en del av sina nyare Capronimaski- 

ner flygfartyg, som överträffa den engelska i av- 

seende på lyftkraft. Om dessa äro emellertid inga upp- 

gifter med bestämdhet kända. De tyska Gotha- 

maskiner, som utfört de forstå verkligt allvarsamma 

anfallen mot London, äro också av denna typ. Gotha- 

maskinerna hava emellertid med sina 2 220 hkr. 

Maybachmotorer icke samma lyftkraft som Handley- 

Pageflygskeppen, men synas aerodynamiskt taget stå

2 b. — Lufttrafik.
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på höjdpunkten av aeroplankonstruktion. Frankrike 

har i sina Caudron-, Moineau-, Breguet-, Voisin- och 

Morane-storflygmaskiner även typer som kunna mäta 

sig med de foregående, ehuruväl de ännu ej synas

Tysk flygkryssare av Gothatyp med 2 motorer å 220 hkr. 
vardera.

hava genomgått massfabrikationens luttrande eld. Vad 

slutligen beträffa Förenta staterna och Ryssland, var 

det i dessa länder som storflygmaskinerna först på 

allvar sågo dagen. Den ryska Sikorskimaskinen av 

1914 och Curtissflygbåten »America» äro båda i sitt



En »Bomben geschwader» av omkring 25 »Grossflugmaschinen».



28 LUFTTRAFIK

slag foregångare till den storartade utveckling, som 

nu slagit igenom.

I och med användandet å flygplan av 2 motorer, 

av vilka vardera är i stånd att ensam framdriva planet, 

har ett mycket viktigt steg med avseende å flygplanens 

driftsäkerhet tagits. Tydligen är det icke på grund

Curtissflygbåt med två 200 hkr. motorer och helt inbyggd
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av vikthänsyn, möjligt att bygga flygmotorer med 
samma grad av driftsäkerhet som t. ex. sjoångmaskiner 

eller lokomotivmaskiner. Det torde därför vara nöd- 
vändigt — särskilt för flygplan som skola användas i 
regelbunden trafik — att genom användning av 2 
motorer åga. en dubbe! säkerhet. Även om det icke 

alltid vid medförande av stor last är möjligt att fort- 
sätta flygningen med en motor, sä biir i varje fall 
glidflykten med den ena motorn gående i hög grad 
utsträckt, varigenom möjligheterna att nå lämpliga 
landningsplatser ökas. För flygbåtar äger 2-motor- 
systemet även andra fördelar. En stärkt lastad flygbåt, 
vårs ena motor stoppat och som därigenom tvungits 

att gå ned på vattenytan, kan alltid med endast en 

motor gående nå land.

passagerarhytt. Fabriken bygger även en typ på 1000 hkr.
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Förutom bombkastningsmaskiner av de typer, som 

här skisserats, med en motorstyrka av intill 1,000 hkr. 

och en lyftformåga av högst 5 ton ha byggts vad man 

lämpligen skulle kunna kalia jätteflygmaskiner eller 

»flygskepp». Om storleken av dessa — som dock ännu 

ej synes hava lämnat experimentets stadium — torde 

man kunna få ett begrepp genom att betrakta några 

Förareplats och kommunikationsgång i 
Gothamaskin.

siffror, som hittat vågen ut genom censuren. Besätt- 

ning 30 man med ett 20-tal kulsprutor och ett par 

kanoner. En hel reservmotor medföres och kan under 

flygning inmonteras i stället för en annan, som have- 

rerat o. s. v.

Största delen av de framsteg som flygtekniken 

tagit ligger på det rent aerodynamiska området och 

kunna därför svårligen här belysas. Så mycket torde
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emellertid kunna sägas att ehuruväl givandet av stor 

egenstabilitet åt flygplan icke haft stort intresse för 

krigsflygningen, har denna fråga likväl i hög grad 

maskinen endast därigenom får en stor automatisk 

stabilitet, dels på sådant sätt att man genom an- 

bringandet av stabiliseringsapparater, som automatiskt

Båtskrovet till medelstor Curtissflygbåt.

utföra flygarens arbete, tillförsäkrar flygplanet orubbad 

jämvikt under flygningen.

Som ett exempel på den forstå losningen kan an- 

föras att den ovannämnda Handley-Pagemaskinen be- 

sitter en så stor automatisk stabilitet, att den oaktat

3. — Lufttrafik.

S
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sina väldiga dimensioner kan skötas av foråren titan 

någon som helst styrmaskin eller servomotor. Med 

andra flygplan på detta sätt inom vissa gränser sta

bila har man i byig vind på en styrka av upptill 7—10 

m. i sekunden under kontroll företagit flygningar på 

20 minuter, varvid foråren icke rört stabiliserings

eller sidoroder.

Delarna till Sperrys gyroskopstabilisator.

Sperrys gyroskopstabilisator torde också numera 

den utgör exempel på sättet n: r 2 att lösa stabili- 

tetsfrågan — ha nått praktisk användbarhet. Svenska 

flygare, som under krigsåren besökt Amerika, hava 

fått ett mycket stärkt intryck av att denna apparat väl 

kan iitföra flygarens stabiliseringsarbete.

Sperrystabilisatorn — uppfinnaren själv kallar 

den »the automatic pilot» — består av tre huvuddelar, 

som man skulle kunna likna vid hjärnan, hjärtat och 

musklerna hos den mänskliga flygaren. Generatorn, 

driven av en luftturbin eller propeller, levererar den
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nödiga kraften och skulle motsvara hjärtat. Gyro

skopet, som skulle motsvara hjärnan, ger ett oföränder- 

ligt plan och en rak linje att styra efter. Då flygplanet 

svänger åt sidan eller lutar åt något håll — framåt, 

bakåt eller åt sidorna — ger gyroskopet utslag, som 

medelst små manöverarmar överbringas till servo- 

motorn eller styrmaskinen. Denna utför musklernas 

arbete. I enlighet med gyroskopets utslag åverkar den 

stabiliserings- eller sidoroder på ett sådant sätt att 

flygplanet återfores till det läge, där gyroskopet ställ-

Flygbåt med Sperrystabilisator. En passagerare står 
på ringen och foråren sträcker upp armarna.

des, in och till den kurs det då styrde. Verkan kan 

kanske lättast illustreras genom ett exempel. Antag 

att flygplanet börjar att luta åt sidan på grund av 

någon rörelse i luften. En god flygare känner denna 

lutning så snart den når ett värde av 2 å 4 grader och 

lägger stabiliseringsrodren, så att maskinen kommer 

på rätt köl igen. Gyroskopstabilisatorn utför precis 

samma arbete, med den skillnaden att den gör ut

slag och börjar arbeta redan vid en lutning av i/2 å 3/4 

grad.

En omständighet, som också är ägnad att i hög 

grad bidraga till passagerarnas säkerhet, är den allt-
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mera fullkomnade konstruktionen av fallskärmar för 

räddning av passagerarna å flygplan, som av en eller 

annan orsak förstöras i luften. Svårigheten vid kon

struktionen av fallskärmar har varit den, att fallskär- 

marna icke med säkerhet eller i varje fall först efter 

ett relativt längt fall utvecklat sig. Dessa konstruktiva 

svårigheter synas nu vara övervunna.

Märkliga fotografier av nedstigning i fallskärm från en antänd ballong. 
Anmärkningsvärt är att fallskärmen öppnar sig omedelbart.

Den franske konstruktøren Hervieu har sålunda 

med en fallskärm, som medelst fjädrar hastigt utveck- 

lade sig, företagit ett 40-tal nedstigningar från höjder 

varierande från 2,000 m. ända ned till några få meters 

höjd. Fallhastigheten har därvid hållit sig konstant och 

vid omkring 4 m. i sek., en hastighet som på intet sätt 

kan vara farlig för människan. Sedermera har med 

engelska »Guardian angel parachutes» gjorts lyckade
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nedstigningar från ända till 17,000 fots höjd (av Col. 

Maitland). Samtliga observatorer i fasta och styrbara 

ballonger vid fronten äro numera försedda med fall- 

skärmar och ett stort antal nedstigningar hava gjorts 

från ballonger, som skjutits i brand. Zeppelinarens 

L 49 hela besättning lyckades bland annat före ciess 

nedstörtande i Frankrike rädda sig med fallskärmar. 

En viss svårighet att hoppa fri från ett fallande 

aeroplan finnes ju alltid, men motsvarande svårighet

Bennets fallskärm. Avsedd att tillåta nedstigning med helt flygplan.

finnes också t. ex. vid ett sjunkande fartyg. Man 

anser ju ändä livbältena vara av stor betydelse. Svå- 

righeten torde lätt kunna med lämpliga instruktioner 

och anordningar overkommas.

Dessa fallskärmar äro avsedda att rädda passa- 

gerarna från ett luftfartyg, som av en eller annan an

ledning råkar i oöverkomliga svårigheter i luften. 

Man har emellertid — åtminstone teoretiskt — 

gått ett steg längre. Man har tänkt sig att medelst
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fallskärmar kunna rädda icke blott besättningen utan 

hela luftfartyget. Denna idé grundar sig på följande 

forhållande: en belastad fallskärms fallhastighet växer 

endast med kvadratroten av viktökningen. Om man 

alltså med en fallskärm på 11 meters diameter och 

75 kilograms belastning får en fallhastighet på 2 m/sek.

Provbelastning av vingarna på flygmaskin. Vingarna 
konstrueras att utstå 438 ganger normal belastning.

så får man med en fallskärm på 13 m:s diameter och 

1,000 kg: s belastning en hastighet av endast 5 m/sek. 

Håller detta forhållande streck i verkligheten, skulle 

man alltså lätt nog kunna konstruera och medföra fall

skärmar, med vilka icke blott flygmaskiner under de 

fiesta forhållanden borde kunna räddas, utan även 

kunde normalt landas utan horisontell hastighet. Detta 

återstår emellertid att praktiskt visa.
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På grund av flygindustrins väldiga omfattning 

och de ständiga experiment, som med nya typer måste 

utföras, har helt naturligt kännedomen om de på- 

frestningar, för vilka ett flygplan i luften kan bliva 

utsatt, blivit betydligt grundligare. Man torde nu- 

mera med mycket stor säkerhet kunna beräkna den 

belastning en maskin i olika lägen biir utsatt för och 

konstruera planen så att en bristning i luften är en 

stor sällsynthet. Den grad av säkerhet, med vilken 

flygmaskiner konstrueras synes variera mellan 4 och 

8 gånger den normala belastningen. Helt naturligt 

skulle man för luftfartyg avsedda att användas i tra

fik, fordra en mycket hög säkerhetskoefficient.



Olycksfallsfrekvensen hos flygfartyg 

och hos andra kommunikations
model.

En ökning av trafikmedlens hastighet innebär som 

regel en ökad kostnad och ökad risk. När ett nytt 

fortskaffningsmedel ser dagen måste det genomgå en 

längre eller kortar.e utvecklingsprocedur innan såvål 

transportkostnader som risk nedbragts till sådana pro

portioner, att de fördelar som stå att vinna, uppväga 

olägenheterna. Säväl ångbåten som järnvägstäget och 

automobilen ha genomlevt en sådan barndom. Samt- 

liga ha de vid sin födelse mottagits med misstro och 

dystra spådomar. För att endast ta det färskaste 

exemplet, torde automobilismens förgängsmän säker- 

ligen kunna ge en tillräckligt avskräckande bild av 

allt det misstroende som för 15 å 20 år sedan mötte 

det nya fortskaffningsmedlet.

Det skulle vara ytterst intressant att kunna fast- 

ställa den exakta storleken av forhållanden mellan 

tidsvinst och kostnadsökning och mellan tidsvinst och 

ökad risk vid den tidpunkt, då ett nytt fortskaffnings

medel anses värdigt att inträda i kretsen av dem, 

som redan tillvunnit sig förtroende. Tyvärr låter sig 

detta icke göra. Men genom jämförelser mellan flyg- 

planets egenskaper i olika här berörda avseenden och
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övriga trafikmedel torde man kunna bilda sig en före- 

ställning, om vad som medelst lufttrafiken står att 

vinna och de med densamma förknippade olägen- 

heterna.

Distans i 
km. pr år

Dödlighet i 7. av 
antal flygare

Tabeli angivande procenttalet dödade flygare och beräknat 
antal flygkilometer (enl. Angström).

Vad först beträffar hastigheten, torde flygmaski- 

nens största hastighet f. n. ligga omkring 220 km. och 

den största hastigheten för stora maskiner med en lyft- 

formåga av omkring 2 ton nyttig last ligga i närheten 

av 140 km. Som jämförelse kan nämnas att den största 

tillåtna hastighet för järnvägstäg i Siverige är 90 km. 

och att genomsnittshastigheten för snälltäg på längre
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sträckor är 50,4 km. i timmen. Till denna hastig- 

hetsskillnad — redan i och för sig själv kolossal — 

kommer dessutom det förhällandet att flygmaskinen 

kau förflytta sig mellan två punkter på den absolut 

kortaste vägen, under det att varje annat kommunika- 

tionsmedel, är nödgat att tillryggalägga en som regel 

betydligt längre vägsträcka. En åskådligare bild av 

de tidsvinster, som stå att med flygtrafik vinna, har 

det synts lämpligare att i samband med flygtrafikens 

räntabilitet lämna.

Vad beträffar de med flygning förknippade risker- 

na, så är en statistik däröver f. n. svår att med 

verklig säkerhet framställa. Som redan påpekats, är 

man sedan krigets början i avsaknad av varje sta

tistik från de krigförande stormakterna. De små neu

trala staterna hemlighålla också alia hithörande tipp- 

gifter och för övrigt äga siffror från dessa stater icke 

samma intresse som en statistik för verkligt modern 

flygmateriel. Emellertid har man dels för 1916 en 

officielt uppgift angående flygningarna inom Förenta 

staternas armé och flotta, dels publicerar England 

sedan 1916 års början uppgifter på genom olyckshän- 

delse och i strid dödade flygare (accidentally killed 

and killed in action).

Officiellt meddelas följande siffror från Förenta 

staternas armé och flotta. Under tiden 1 jan. 1916— 

26 dec. 1916 tillryggalades med armens och flottans 

flygplan en sammanlagd väglängd av 251,745 miles 

[=402,793 km. = ungefär 10 gånger jordens omkrets] 

titan en enda dödlig olyckshändelse. I slutet av perio

den användes 73 flygplan. 7,087 flygningar om sam-
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manlagt 3,356 tim. och 56 minis varaktighet hade 

företagits.

Motsvarande svenska siffror for utbildningsåret 

1916 äro endast omkring x/3 högre än den amerikanska. 

Söker man med ledning av de uppgifter beträffande

ANTALE.T FLYGKILOMETER PR DÖDAD 
rLY6ARE. [f o r  år e .n 1911 -15 u t g ö r as  sirrRORNA 
AV ETT MtDELTAL MELLAN OFFiciE.LLA UPP6IFTER

402792.
;L_A’-OOOaO KM.

FRÅN FLYSPLATSCN JOHANNiSTHAL, BERAKNitHCjAR 

UTFÖRDA AV DEN FRANSKE MATEMATiKERN PROF. 

PAIKLEVE OCH UPPGIFTER FRAU ROYAL AERO CLUB 

OF THE U K.J VÄRDET FOR AR 1916 ÄR OFFICiELL 

AMERIKANSK UPPGIFT ANG,. FLYGNiNGARNA i / 

fLOTTAN OCH ARMEN. /

300000

35000

ÅR 19U

95,000 x

1912

130,0 oo /

200.000

too.ooo

!9I3 1914 1915 1916

Englands krigsflygväsen som stå till buds beräkna an- 

talet dödliga olycksfall per 1,000,000 km. kommer man 

å andra sidan till en siffra som t. o. m. understiger den 

amerikanska. (Beräkningen är inom parentes utförd 

på sådant sätt att till ledning för antalet i tjänst va- 

rande flygmaskiner tagits det högsta flygavdelnings-
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nummer, som en tillfångatagen officer företett. Det 

har vidare antagits att varje maskin flyger lika mycket 

per år som svenska maskiner under fredstid: således 

i båda fallen minimisiffror.)

Jag har alltså ansett mig äga rättighet att som 

ett medeltal använda den amerikanska siffran, vilken 

i varje fall är riktig för U. S. A: s vidkommande.

Med några praktiska tillämpningar kan man kan

ske lättare ge ett begrepp om hur stor risken vid flygt

ning' numera är. Man bör kunna, utan att riskera en 

dödlig olyckshändelse, upprätthälla trafik mellan 

Malmö och Köpenhamn i omkring 10 år, mellan Norr-
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tälje och Åbo i omkring 3 år samt mellan Stock
holm och Malmö i 1 år, under förutsättning av en 
resa varje dag i vardera riktning'en.

ANTAL DÖDLI6A OLYCKSFALL

ViD SVERIGELS JÄRNVÄ- 

GAR.

VID U.S.A S 

ARMÉS FLOTTA.

VID SVERIGES 

ARME 8 FLOTTA.

Dessa statistiska siffror hänföra sig till flygperso- 
nal, och det torde alltså vara riktigt att jämföra dem 
med motsvarande siffror för trafikpersonal vid t. ex. 
järnvägarna. Sammanställningen å bilden härovan 
visar huru risken forhåller sig mellan dessa olika slag 
av sysselsättningar och är anmärkningsvärd. Här 
synes ligga ett av de starkaste bevisen för flygfar- 
tygens »trafikmogenhet». Det är nämligen att märka 
att siffrorna för olycksfallsfrekvensen hos flyglartyg 
äro beräknade slväl för füllt utbildade flygare, som för 
sådana under utbildning med alia slag av flygfartyg — 
även relativt foråldrade.

Nu är det visserligen sant, att för resande å järn- 
väg ställer sig sannolikheten att råka ut för olycks-
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händelse betydligt fördelaktigare än för järnvägsperso- 

nal. Men även för flygtrafiken kommer ett liknande 

förhällande att äga rum. För resande med flygfartyg 

av modernaste konstruktion och under ständig och 

noggrann inspektion av statsmyndighet, längs flyg- 

linjer med väl anordnade och tätt belägna flyghamnar 

och med väl kvalificerade flygare, är tydligen risken 

av olyckshändelse betydligt mindre än för flygare un

der utbildning eller i arméns och flottans tjänst, vilka 

ofta nödgas vid utförande ay uppdrag taga ganska 

stora risker.

All statistik om dessa forhållanden ger för övrigt 

oförtydbart vid hånden, att risken vid flygning är 

stadd i hastigt och regelbundet avtagande. Fortsätter 

utvecklingen som hittills, är det varje skäl att antaga 

att i en framtid olycksfallsfrekvensen för flygpersonal 

skall gå ned under t. ex. järnvägspersonalens.



Flygmaskin i snöstorm.

Lufttrafiken s regelbundenhet.

Den regelbundenhet i trafikhänseende, som man 

kan ha rätt att vänta sig av flygplanen, är när en 

modern och riklig flygmaterial (med minst 50 proc. 

reserv) finns att tillgå och flygarna ha en så kort tjänst- 

göringstid, att varje möjlighet till överansträngning är 

utesluten, huvudsakligen beroende av meteorologiska 

forhållanden.

Vad beträffar inverkan av vind, så torde man nu- 

mera med säkerhet kunna påstå, att vinden icke 

har annan hindrande inverkan på flygning än att 

vindhastigheten reducerar flygplanens hastighet eller 

rent av hindrar dessa att mot vinden gå framåt. Ide- 

ligen finner man ur kommunikéerna från de krig- 

förande makterna huru flygningar företagas i storm, 

hagel och snö. Vindens inverkan på flygning- har
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DEN HÅRDA VINDENS o c h STORMENS 
RiKTNINS UTETTLR ÖVE.RI6E5 Syo-OCH VÄSTKU5T.

PROCErrnSKA FORDEL-NIMGCN av  h år d v in d o c h s t o r m 
FÅ DE. OLIKA VAD ERSTRECK EN i BOHUSßUKTEN, ÖRESUND 
OCH ÖÖDRA SKÅNES KUST. ( MEDELTAL FÖR 9 AR.)

varit i liög grad överskattad på grund av svårigheten 

under flygningens tidigare år att fora fram flygplan 

i blåst. Moderna maskiner med en hastighet av om

kring 150—200 km. i timmen kunna flygas praktiskt 

taget i varje vindstyrka, utom under cyklon eller stark 

storm.
I Sverige saknas i stor utsträckning samman-
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ställd statistik för vind och tjocka, de två faktorer, som 
Imvudsakligen inverka hindrande på flygning. Engelsk 
Statistik visar emellertid att på sydvästkusten — säker- 
ligen Englands blåsigaste — vindstyrkan endast under 
24 dagar av året förhindrar flygning. Med ledning 
av en del uppgifter angående forekomsten av stär
kere vindar vid Bohusläns och Skånes kuster, kan 
man dock göra sig ett begrepp om huru motsvarande 
forhållanden gestalta sig i dessa trakter av Sverige.

Antager man trafikflygplanens hastighet till 140 
km. i limmen och uppställer den fordran att de skola 
kunna även i motvind prestera en hastighet minst 
lika stor som snalltågens över större distanser, d. v. s. 
50,4 km. i timmen, får man till resultat att motvinden icke 
får överstiga en hastighet av 25 m. i sek. Vindhastig- 
heten ökas emellertid hastigt på högre höjder. Man 
måste beräkna att kunna flyga på minst 500 m:s höjd 
och får för en vindhastighet av 25 m. på 500 m: s 
höjd en vind vid jordytan av omkring 12,5 m. i sek. Av 
tillgängliga uppgifter framgår att för de förut nämnda 
delarna av Sverige vinden under i genomsnitt 67 
av årets dagar når högre än vindstyrkan 7 enligt 
Beauforts skala, vilket närmast motsvarar vindhastig- 
heten 12,9 m. i sek. Nu är det emellertid att märka 
att endast en motvind stick i stäv av denna styrka 
reducerar ned flygplanets hastighet till 50 km. Varje 
annaii vindriktning medför en mindre hastighetsminsk- 
ning, och i många fall en avsevärd ökning i farten 
vid färd i toutens ena riktning. Å andra sidan kan ju 
vindstyrkan inom dessa 67 dagar nå en sådan större 
styrka, att den i alla fall omöjliggjort flygning. Räk- 
nar man emellertid med omkring- 320 flygdagar, då
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trafiken i båda riktningar kan upprätthällas, på 
dessa våra kanske stormigaste kuster, torde man 
komma sanningen ganska nära. Hela detta resone- 
mang är gjort under förutsättning att flygplan av 
modernaste konstruktion med starka motorer äro för 
hånden.

Statistik från »Meterological office» visa att för 
Englands sydkust — den med avseende på tjocka 
kanske värsta i världen — kl. 7 f. m. endast under 
12 av årets dagar tjocka förekommit och att kl. 1 f. m., 
då dimman som regel lättat, endast under fem dagar 
tjockan är hindrande för flygning-. För kl. 6 och 9 
e. m. äro siffrorna respj 5 och 4 dagar. Dessa siffror 
synas forvånande låga och visa att man som regel 
överskattar forekomsten av tjocka.

Helt naturligt kommer tekniken också — när 
ett verkligt behov att övervinna dessa svårigheter 
kommer fram — att mot tjockan finna botemedel. 
Man har redan dryftat användandet av starka strål- 
kastare, som kunna vägleda flygaren till flyghamnen. 
Ett annat sätt är att medelst förankrade ballonger an- 
giva flygplatsernas belägenhet och höjd over havet. 
Känner flygaren endast med säkerhet dessa faktorer, 
torde med nutidens stora självstabiliserande flyg- 
maskiner landningen icke behöva vara förenad med 
oöverkomliga svårigheter.

Man får icke bedöma antalet för flygtrafik använd- 
bara dagar per år efter måttet av militära flygdagar. 
I många avseenden olika forhållanden äro för de båda 
slagen av flygning avgörande. Chefen för arméns 
spanarskola, løjtnant Åkerman, vilken sammanställt 
de i detta kapitel använda tabellerna, angav i ett fore-
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drag några medel att för lufttrafikens räkning öka 

antalet flygdagar, som i detta sammanhang kunna vara 

belysande. Efter att hava påpekat att flygfartyg i 

trafik ej behöva som militärmaskiner fästa sig vid god 

spaningssikt, ej röra sig långa sträckor over oland- 

ningsbar terräng och ej nöja sig med så svaga motorer, 

som ofta varit fallet med militärflygplanen, anger han 

som sådana medel:

att landningsplatserna göras talrika och väl drä- 

nerade, så att de under alia årstider kunna användas;

att reservrouter finnas uppgjorda för att vid be

hov användas;

att flyghamnarna förses med fyrar och goda be- 

lysningsforhållanden i övrigt;

att ett nät av väderleksstationer upprättas;

att flygfartygen förses med radiostationer, så att 

de under resan kunna mottaga underrättelser om 

väderleksförändringar.



Huru det karms att flyga,

Den som jämför flygfartyg med järnvägstag och 

båtar bör komma ihåg huru ytterligt opraktiska och 

till synes oanvändbara de senare vid sitt forstå fram- 

trädande voro. Passagerarna i det första järnvägs- 

tåget sutto inklämda betydligt värre, än vad man 

satt , i de första flygmaskinerna. Skakningen var för- 

färlig. De resande blevo oversållade med rök och 

gnistor och hastigheten var sådan att en man kunde 

gå fore tåget. I England skulle som bekant en man 

med en röd flagga promenera först. De första fartygen 

voro i hög grad ostabila och det var synnerligen tvek- 

samt — när ett fartyg började en resa — om det 

någonsin skulle nå bestämmelseorten. Utan tvekan 

torde man kunna påstå att flygfartygen redan nått 

betydligt längte i utveckling än de fiesta andra kom- 

munikationsmedel vid den tidpunkt, då de tagits i 

bruk. Säkerligen beror detta på kriget, som har in- 

riktat allas blickar och stormakternas hela industri

ella formåg'a på detta enda — kriget — och tillfreds- 

ställandet av dess behov.

Ofta hör man, när det gäller lufttrafik, en undran 

om det icke för att finna flygning behagligt fordras 

alldeles särskilda fysiska och psykiska egenskaper. 

Jag tror icke man kan belysa denna fråga bättre än
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genom att citera uttalanden av 6 journalister, som 

forstå gången deltagit i en flygning. För att börja med 

damerna, så skriver en kvinnlig journalist, signaturen 

»Quelqu’une», i Svenska Dagbladet:

»Det är ingenting märkvärdigt att flyga, jag vet 

det. Många ha gjort det, flygkonsten vandrar en jätte- 

utveckling till mötes och en flygfärd over land och 

vatten kommer snart att bli en lika alldaglig foreteelse 

som en biltur. Och trots detta känner jag mig i detta 

ögonblick liksom uppleva ett under. Och jag undrar, 

om någon människa, hur bredbent hon än månde 

stånda på vardaglighetens och realiteternas mark, lik- 

väl kan undgå att vid sin forstå flygtur inom sig för- 

nimma den instinktiva trånaden i allas vårt innersta 

— efter vingar.

Men snart glömmer jag allt vad geografi heter 

för att endast tänka på den njutning, som beskäres 

mig.

Dominerande over alla andra förnimmelser är det 

en, som jag särskiljer från de övriga: känslan av 

absolut trygghet. Motorn dunkar så obeskrivligt sta

digt, maskinen seglar framåt utan en ansats till gung- 

ning, det är som att sitta på en ångbåt i fullkjomligt 

lugn sjö. Varje tanke på fara förbjuder mig själv i 

denna luftfarkost, som alltigfenom verkar så solid, på- 

litlig och gedigen.

Och ut over de i solljuset med guldglans skim

rande bärplanen glider min blick over landskapet under 

mig. Vad skall jag säga om synen?

Att landskapet ligger som kartlagt, att Mälar- 

öarna bli till små mörka fläckar, att tågen se ut som
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tumslånga maskar — det är ingenting nytt, något av 
delta.

Det biir ju alltid ganska likartade intryck, när man 
från en höjd blickar ut over ett vackert landskap, 
och dock — vilken skillnad mellan att från ett högt

Dover med kastellet. Bilden är tagen på stor höjd och noga vertikalt, 
varför den verkar som en stadsplan.

utsiktstorn beundra utsikten och att glida fram over 
de sköna nejderna liksom buren på fågelvingar!

Och dagrarna däruppifrän — obeskrivliga äro 
de. Dagrarna och färgerna. Från brunviolett till tur- 

kosblått skifta de och fjärdarnas vatten strimmas av 
silverfåror. Sedd däruppifrän, är solstrålarnas lek over 
Mälarlandskapet underbar, oförgätlig, och genom den
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genomskinliga höstluften synes varenda liten detalj 

så egendomlig't klart och tydligt.

Om det känns eget att flyga forstå gången, så 

känns det ännu besynnerligare att sedan vandra på 

jorden igen. Visst är, att jag aldrig så väl forstått, hur 

Jeppe paa bjerget kände sig till mods vid uppvak- 

nandet ur en lyckodröm, som alltför snart tog slut, 

som efter min första flygfärd.»

Den 28 november, en ganska blåsig höstdag, före- 

togos med en armémaskin de flygningar, varom nedan- 

stående talar.

I Social-Demokraten den 29/io skriver signaturen 

»Nick» bl. a.:

»Blåste forsvarligt gjorde det. Inte en sådan där 

mild västanfläkt, som en gang i tiden, då flygkonsten 

ännu var ung, kom vimplarna kring den improviserade 

aerodromen på Gärdet att nästan röra på sig', och Calle 

Cederstrøm att utan tvekan rulla in sin Blériot i hanga

ren, utan en reguljär oktoberkörare av det slag som 

kommer en att dra ned hatten så långt som möjligt 

över öronen, köra ned huvudet mellan axlarna, svära 

över den fördömda blåsten och säga, att det tycks bli 

tidig vinter. Det var en vind som kom från kompas- 

sens alla trettiosex väderstreck och gjorde det med en 

fart av sina modiga tolv meter i sekunden, utom då 

den hade extra bråttom, vilket ofta inträffade. Den 

hade till specialitet att ruska ned höstlöv, och på 

lediga stunder höll den konsert i telefontrådarna.»

I Aftontidningen församma dag skriver signaturen 

»Ritsch»:
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»Färden är slut. Och jag känner mig nästan frestad 

att räkna flygkonsten till den mest ofarliga av alla 

konster. Men det är ju faktiskt ej så, fastän en svensk 
officer med löjtnant Högbergs trygga uppsyn inger 

det mest obetingade förtroende och jävar den gamla 
myten att våra svenska flygare ej duga något till jäm- 

fört med utlandets piloter.»

Ovan meinen.

I Aftonbladet skriver herr Essen:

»Huvudintrycket av den lilla luftturen kan givas 

helt kort. Vädret var inte det bästa för flygning med 
en så pass svag maskin som min Albatross, men av 
dess större vikt blir det därför, när man kan fastslå, 
att även i så hård och okynnig vind en färd i aero
plan är både angenäm och förefaller säkrare än en 
vanlig automobilfärd i någorlunda uppdrivet tempo. 

Aeroplanet är otvivelaktigt framtidens trafikmedel 

ävensom ett stridsmedel av rang.»



60 LUFTTRAFIK

Signor Rinaldo i Stockholms-Tidningen:

»Intrycken förefalla oss litet var gamla och förut 

genomlevade — vi ha läst så mycket om luftens mo- 

derna härskare, att vi precis veta, hur det känns när 

vingarna få luft under sig eller när den stora vita 

fågeln rusar fram högt däruppe med en svindlande 

fart, som dock endast åskådaren nere på jorden har 

medvetande om, under det flygaren själv endast kän- 

ner farten av propellerns piskande luftvågor.

Det hela .är alltså icke längre så förskräckligt 

märkvärdigt, icke så rysligt nervuppiggande, som den 

alltid förefintliga livsrisken kunde förutskicka — låt 

oss säga det genast. Men en förnämlig njutning ur 

sportsynpunkt är det att flyga, överträffande den kitt

ling av välbehagsnerverna, som en verkligt god fart i 

en kraftig bil eller på en bobsleigh1 i snökurva inger.»

Och slutligen vittnar märket R. K-n i Sivenska 

Dagbladet:

»Nu är jag omvänd. Och känner behov att mis- 

sionera. Flygkonsten måste fram! Efter kriget, icke 

bara som medel att försvara livet, titan för att göra 

livet rikare! Inte bara fpr att komma fortåre fram och 

hinna med mera arbete, utan som lön för arbete! 

Efter upptäckten av havet och länderna bortom havet, 

efter fjällviddernas och isöknarnas avslöjade härlig- 

heter kommer luftens rike. Vi måste bli hemma där. 

De som nu med ringa medel och stor fara gå före för 

att visa vägen äro värda vår beundran och tacksam- 

het. Det är inte nog med att vi uppskatta deras 

arbete såsom ett nödvändigt ont — som artilleristernas 

och gevärsskyttarnas och fästningsingenjörernas, som 

arbeta för att avvärja vad människornas onda vilja
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kan komma att försöka mot oss. FLygare och flyg- 

väsen arbeta för framtiden, även om aldrig mer ett 

vapen skulle riktas mat en människa efter detta krig. 

Vad som påkostas och göres för flygväsendet är en 

kulturgärning i vidaste mening, en andlig säväl som 

en materiell vinst. Vad som sparas på flygväsendet 

betalas dels omedelbart i unga, djärva människoliv, 

dels längre fram i efterblivenhet på ett område, där

Passagerarehytt i stor flygmaskin.

mänskligheten tvivelsutan är bestämd att fira en här- 

lig triumf. Ha vi råd att spara hur mycket som helst 

på dessa villkor?»

Vid de flygningar, som intrycken äro hämtade 

från, hava passagerarna likväl intagit en icke alltför 

bekväm och för vind och väder ganska exponerad 

plats. I flygplan avsedda för trafik — sådana hava 

redan byggts och ännu mera fullkomnade kunna nu 

med krigets erfarenheter byggas — kommer passa

geraren att sitta lika varmt bekvämt och ostört som 

i den bästa Pullmanvagn. Han kommer att kunna få
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sig forfriskningar serverade, röka och promenera inom 

det lilla utrymme som finns.

I detta sammanhang ännu en sak. Svindel fore

kommer praktiskt taget aldrig, utom då man har 

någon synlig, fast forbindelse med jorden, som så att 

säga utgör en mätare på faran. Ett flertal flygare lida 

av denna åkomma i höga torn och dylikt men aldrig 

i en flygmaskin.

Curtiss’ «aerial limousine». Maskinen har gjort goda provflygningar.



Lufttrafikkens anordnande.

Redan tidigt i flygningens historia kom man på 

den tanken att använda flygplanen till trafik. Säväl 

uti England som Frankrike gjordes före 1914 försök 

med regelbunden postbefordran med flygplan. Dessa 

försök voro emellertid av mera sporadisk karaktär 

och ledde icke till något upprättande av regelbundna 

flyglinjer.

Från den 1 januari till den 1 februari 1914 funk- 

tionerade emellertid en flygroute mellan två små orter 

i Florida, Tampa och S:t Peterborough, som kan 

ha ett visst intresse. Orterna i fråga ligga på ungefär 

30 km: s avstånd från varandra, men på grund av 

farvattnets beskaffenhet behöva ångbåtarna, som för- 

binda de båda orterna med varandra, icke mindre än 

3 timmar för resan. Med flygbåtar kunde man för- 

flytta sig från den ena till den andra på omkring 20 

minuter. Flygbåtstrafiken, som upprätthölls av en flyg- 

båt, funktionerade under 22i/2 dagar av januari månad. 

Under 4 dagar (söndagar) tilläto icke myndigheterna 

flygning och under 41/2 dagar måste motorn repareras. 

Detta är en forvånande regelbundenhet med den pri

mitiva och synnerligen sparsamt tillmätta materiel, 

som stod till buds. Biljettpriset var satt så lågt som 

till 5 dollars per enkel resa. Likväl lämnade den 

forstå månaden en inkomst på omkring 6,000 dollars.
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St Petersburg-Tampa
AIRBOAT LINE
Fast Passenger and Express Service

SCHEDULE:

L». St Prtenbeg 10:00 A M.

Arme Tuqw 10130 A. M

Lean Tioiw 11:00 A. M

Ki. S( Prteritari 11:30 K. M

b, St Ptferjbvf ZOO P. M. 

Anne Tampa 2:30 P. M

La»» Tu*) 3:00 P. M.

Ai. Si Pttenborg 3.30 K M.

Special Flight Trips

Cai k imaged (hroagL uy of 

oar agents or by conntuucatiBg 

directly with the S(. Petersborg 

Banpr. Trips covennj uy dis

tance over aB-waler ratites aiod 

fron the waters’ surface to mt - 

rJ thousand fed high AT PAS

SENGERS’ REQUEST.

A n'inmraa charge of $15 

per Sp«1al Right.

Rates: $5.00 Per Trip. Round Trip $10. Booking for Passage in Advance.

NOTE—Passenger» are allowed a weight «of 200 pounds GROSS including hand baggage, excess 

charged a« $5.00 per 100 pound», minimum charge 25 cents. EXPRESS RATES, for paciaget, 

suit case», mail matter, etc., $5.00 per hundred pound», minimum charge 25 cent». Exprett carried from 

hangar to hangar only, delivery and receipt by shipper.

Tickets on Sale at Hangars or

“Th e Ho l e in t h e Wal l ”
273 Central Avenue

Reklamaffisch för världens forstå regelbundna flygbåtsroute.

Nettoinkomsten ansågs vara füllt tillräcklig för att 

foretaget skulle bära sig. Det lär också under några 

månader fortsatts, ehuru jag icke kunnat finna några 

närmare upplysningar därom.

Mellan Newport News och New-York längs För- 

enta staternas atlantkust inrättades före kriget en luft-
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Flygbåt använd för den första. reguljära flygtrafiken.
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trafik av »Aerial Transportation Co». Mellanlandnings- 

stationer voro Jamestown, Richmond, Washington 

o. s. v. Man använde säväl flygbåtar med plats för 

3 och 4 passagerare som landflygplan. Priserna voro:

Enkel resa. retur.

Tur och

Från Newport till Nordfolk............... ....... 20 dollars 35 dollars
» » » Washington ....... ....... 375 500
» » » Baltimore ........... ....... 375 » 500 »

» ». » Filadelfia .................. 600 » 750 »

» » Atlantic City.............. 600 » 800 »

» » » New-York ........... .......1,000 » 1,250 »

För höjdflygningar eller speciella flygturer be- 

stämdes priser efter överenskommelse. Bolaget, som 

för övrigt icke synes hava kommit riktigt i gång in- 

nan krigsutbrottet, synes icke hava avsett att fylla 

ett verkligt trafikbehov utan mest tänkt på sensations- 

och nöjesflygning. Priserna voro ju fantastiska och 

man kan inte undgå att instämma i den reflexion som 

en tysk tidning gör: »Man tycks hava gott om pengar 

i Amerika då man för en enkel resa mellan Newport 

News och New-York kan betala 4,000 mark. Det är 

väl de sköna krigsvinsterna!»

Italienskt frimärke använt under 
försöksposttrafik. Rom—Turin.

Under kriget har Italien, som ständigt i tekniskt 

avseende varit ett foregångsland, på två viktiga router 

inrättat postbefordran med flygbåtar. Det är huvud-
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sakligen för att undvika de svårigheter i form av 

undervattensbåtar m. m. som trafiken på vattenytan 

varit underkastad, som man startat dessa luftpostlinjer. 

Den ena går från Neapel till Palermo på Sicilien och 

den andra från Civitavecchia till Terranuova på Sar

dinien. Den första öppnades den 28 juni 1917 och 

båda sägas ha funktionerat med tillfredsställande 

regelbundenhet.

De planer på lufttrafik, som i pressen ha kom- 

mit till synes bl. a. i Tyskland, ha givit anledning till 

ett uttalande i en av Tysklands förnämsta facktidnin- 

gar (Flugsport). Det må kanske tillåtas mig att här 

anföra detta uttalande som ett uttryck för vad man 

inom initierade kretsar i Tyskland anser vara på ut- 

vecklingens nuvarande ståndpunkt möjligt.

»Vi komma att få snabbflygfartyg“ med stor hastig- 

het för post- och persontrafik och jätteflygfartyg med 

motorstyrka av 1,000 till 5,000 hästkrafter, som skola 

kunna befordra flera hundra passagerare. Redan på 

utvecklingens nuvarande ståndpunkt äro vi i stånd att 

öppna flygförbindelsen mellan Frankfurt am Main och 

Konstantinopel med fartyg, som på 13 timmar med 100 

passagerare ombord tillryggalägga distansen. En av 

huvudsvårigheterna vid byggandet av jätteflygplan är 

upptagandet av den väldiga vikten med landnings- 

underredet. Denna svårighet bortfaller vid flyg- 

båtarna eller är åtminstone där betydligt reducerad. 

För flygbåtarna är storleken knappast underkastad 

någon begränsning. Där erbjuder sig möjlighet att 

använda de största framdrivningsaggregat och att 

stegra prestationerna till gigantiska mått. När stor

leken av hästkraftsantalet och motoraggregatens antal
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Karta över världens första verkligt förberedda linje för flygtrafik, Milano—Verona. De svartvita 
°m flygvägen, som kunna vara till hjälp vid orienteringen, äro små bilder inlagda. Vid de större

växer ökas förutom säkerheten även bekvämligheten 

för passagerarna.»

Vid planerandet av flygrouter, måste man stän

dig! hålla för ögonen flygplanens nuvarande egen- 

skaper. Dessa hava ännu icke nått en sådan grad 

av utveckling att man vid anordnandet av en flyg- 

förbindelse helt enkelt har att anlägga en landnings- 

plats i tradens båda ändpunkter och skaffa flyg- 

maskiner, som äga tillräckligt bränsleförräd för att 

kunna tillryggalägga sträckan. Helt naturligt måste 

man ännu vid anläggningen av flyglinjer begagna sig 

av alia de hjälpmedel, man har, att öka passagerarnas 

säkerhet och trafikens regelbundenhet.
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nterna ange flyghamnar eller lämpliga landningsplatser. Av framträdande foremål på sidan 
na drages kurs och distans till nästa större ort. T. ex. »Brescia — Verona no°chilom. 62».

Det torde sålunda icke vara lämpligt att hålla flyg- 
trafiken i gång under mörker, där så kan tmdvikas. 
På längre linjer böra nätterna avses för att ge passa- 
gerarna en vila, som kanske för övrigt kan vara väl- 

behövlig.
För att giva flygplanen största möjlighet för risk- 

fria nödlandningar, mäste man indela flygrouterna i 
överlands- och vattenflygrouter. I det förra fallet 

använder man landflygplan i det senare flygbåtar.
Vid anläggningen av överlandsflygrouter spelar 

anordnandet av landningsplatser ännu en mycket vik- 

tig roll. För att citera Holt-Thomas, en framstående 
engelsk industriman, som för någon tid sedan höll
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ett foredrag i London om lufttrafik, torde man kunna 

säga att: »Om jag förklarar mig vilja öppna flygtrafik 

med Yokohama, så torde mången med stor misstro 

betrakta mitt projekt. Men förklarar jag däremot att 

jag ämnar upprätta en sådan forbindelse over en di- 

stans av 2 mil, så torde väl även en skeptiker anse 

att ett sådant foretag väl ligger inom möjlighetens 

gränser. Genom att göra en aerodrom på varannan 

mil biir hela Yokohamalinjen en summa av flygrouter 

på 2 mil vardera.»

Med flyglandningsplatser på varannan mil kan en 

flygmaskin under nästan varje punkt på vägen, i hän- 

delse samtliga motorer skulle strejka, nå närmaste 

flyghamn. Hela Rygningen biir på detta sätt icke 

underkastad större risker än en flygning inom flyg- 

platsens hank och stör.

Man måste också tänka på att varken flygarna 

eller flygplanen på något sätt överansträngas. Det är 

därför i högsta grad önskvärt att man uppdelar längre 

flyglinjer på ett flertal, vardera om endast 3 å 4 

timmars flygning.

Om man går tillbaka till ponnyposten i Amerika 

sådan som Mark Twain beskriver den i »Roughing 

It», skall man finna en urbild till detta slags trafik. 

Brev befordrades då över en sträckä av omkring 4,000 

km. till en kostnad av omkring 20 kr. per brev. Postil- 

jonerna, som tjänstgjorde vid ponnyposten, redo dag 

och natt, vinter och sommar i etapper på omkring 

15 km., användande en ny häst för varje etapp. De 

buro så liten vikt som mojligi använde lätta stövlar, 

kapplöpningssadlar o. s. v. Breven voro skrivna på 

papper, tunt som gnldslagarhinna, för att det skulle
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skrymma och väga så litet som möjligt 80 postiljoner 

voro i sadeln dag och natt längs en linje från Missouri 

till Kalifornien — 40 galopperande ostvart och 40 

västvart användande omkring 400 ponnys. På samma 

sätt kommer antagligen flygposten att färdas over 

jorden i etapper med särskil.da flygare och maskiner 

för varje integrerande sträcka.

Vad beträffar övervattensflygrouter så innebära 

dessa ännu på utvecklingens nuvarande ståndpunkt 

vissa risker, såvida de icke kunna läggas längs ett 

flod- eller sjösystem eller längs en skärgärdsbeklädd 

kust. Men å andra sidan, om man anser t. ex. en 

forbindelse med flygmaskiner över Atlanten vara önsk- 

värd, vad är det som hindrar att man förlade ett far- 

tyg på t. ex. var 100 km. mellan Azorerna och New 

Foundland — icke nödvändigtvis förankrat utan un

der gång. På Nordsjön finner man lotskuttrarna hål- 

lande till sjöss året runt med lotsarna inväntande an- 

kommande fartyg. I ett så gigantiskt foretag som en 

flygpostroute emellan Amerika och Europa torde kost- 

naden att hålla dessa fartyg, icke spela någon som 

helst avgörande roll. Antalet så kallade »Week End 

Telegrams» efter den billiga taxan 4i/2 shillings för 25 

ord, som icke kunna sändas, lär vara enormt stort. 

Men säkerligen representerar hela denna billiga tele

gramtrafik, endast en bråkdel av den till många ton 

uppgående postkvantitet, som skulle stå till för- 

fogande, därest posten kunde foras fram over Atlan

ten på kortare tid än två dagar.

Längs floder är det, som redan påpekats, synner- 

ligen lämpligt att draga fram flygrouter. Sitora om

råden på kontinenter sådana som Afrika, Australien
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och Sydamerika äro för sitt trafikbehov hänvisade 

till de möjligheter, som flodfarten innebär. Denna 

trafik är ytterligt långsam. Genom att komplettera 

densamma med flygbåtar med en hastighet av 12 å 

14 mil i limmen skulle många fördelar vinnas. Detta 

forhållande äger kanske sin största betydelse för 

posten.

I Sverige, där marken i stort sett ej kan sägas vara 

gynnsam för flygning, äga vi också i våra sjö- och 

flodsystem, landningsplatser som naturen själv har 

gjort i ordning. Av helt naturliga skäl sammanfa.ller 

ofta vattendragens huvudriktning med riktningen av 

en önskad snabbförbindelse. 1 Norrland t. ex. sam- 

manfalla väl som regel de kommersiella och flygtek- 

niska onskemålen med avseende på flygrouter längs 

älvarna.

Sverige är ju — näst Finland — Europas sjö- 

rikaste land. Många flygrouter kunna därför här, 

om så befinnes ur andra synpunkter lämpligt, ordnas 

som vattenflygrouter utan att behöva följa älvarna. 

Stockholm—Göteborg och Stockholm—Malmö torde 

således utan större risk kunna flygas av flygbåtar med 

en förlängning av vågen av respektive 50 och 100 

km. i runt tal. Detta forhållande kan i varje fall 

äga betydelse för anordnandet av reservrouter, där 

sådana på grund av väderleksförhällanden kunna vara 

behovliga.

Vid upprättandet av flygrouter får man också taga 

hänsyn till de vindforhållanden, som äro rådande mel- 

lan de orter, som sk'ola förbindas.

I luften äro nämligen vindströmmarna icke blott 

betydligt snabbare än strömmarna i havet, utan till
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och med så snabba att en motvind över en viss gräns 

reducerar flygmaskinens hastighet till 0. Vindar med 

en hastighet av 60 till 100 km. i timmen äro icke 

ovanliga i de ovre luftlagren i den tempererade zonen, 

under det att 50-km.-vindar, där äro synnerligen 

vanliga. Därav följer att det kan vara fördelaktigt 

att gå många mil från den geografiskt sätt kortaste 

vägen för att tillförsäkra sig hjälpen av gynnsamma 

vindar. Redan nu känna vi i många fall forekomsten 

av regelbundna, skarpt begränsade luftströmmar, som 

kunna i hög grad underlätta lufttrafiken.

Havsströmmar med en så stor hastighet som 3 

knop äro relativt ovanliga. En sådan havsström min

skar icke den tillryggalagda distansen för ett fartyg 

med mera än 72 distansminuter på 24 timmar. Likväl 

utläggas kurserna för fartyg ofta så att man undviker 

den ofördelaktiga inverkan av sådana strömmar eller 

begagnar sig av dem.

När man kommer till flygtrafik finner man, 

att en vindström med en hastighet av endast 30 

knop ökar eller minskar den distans som på 24 tim

mar tillryggalägges med icke mindre än 720 distans

minuter. Med andra ord, skillnaden mellan att flyga 

i medvind på 30 knop och en motvind med samma 

styrka är 1,440 distansminuter per dygn. Vad detta 

innebär kan man göra sig ett begrepp om då distan

sen mellan en punkt på County Kerry på Irland och 

S:t John’s på New Foundland är 1,800 distans

minuter. En flygmaskin som startar från New Found

land med en akterlig vind på 30 knop och som själv 

gör en hastighet på 125 km. i timmen kommer att 

inträffa i Irland tø 61/2 timme efter starten. Med motvind
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av samma styrka behöver flygplanet för resan i fråga 
en tid av 36 timmar.

Det kan därför bli fördelaktigt vid vissa atmo- 

sfäriska forhållanden att flyga till Nordamerika via 

Island och Grönland då under andra forhållanden 

kursen via Portugal och Azorerna biir, vad tiden be- 

träffar, kortare. Det är alldeles tydligt att studiet 

av och kännedomen om vindströmmarna i de ovre 

luftlagren komma att hava en stor betydelse för luft- 

trafiken.



Lufttrafikens fördelar.

En jämförelse mellan anläggningskostnaden för 

en järnvägslinje och en linje för lufttrafik torde vara 

berättigad icke i så måtto som om trafikformågan 

hos båda skulle vara ungefär densamma, utan där- 

för att i många fall, sårskilt i länder med stora av- 

stånd och framför allt mindre kultiverade sådana, ett 

visst trafikbehov, som förr skulle nödvändiggjort an- 

läggandet av en järnvägslinje, numera kan fyllas av 

en linje för lufttrafik. För oss torde nära liggande 

exempel på sådana linjer både i Siverige och framför 

allt hos vår stora östra granne icke saknas. Detta

ANlAGGNiNGSKOSTNAD. —

400 KM.® ROUTE.

JÄRNVÄG FLYGROUTC

(mEDELTAL FÖR HEIA VÄRL 
DEN ENLIGT EMCYKLOPADiE 
OES EISENBAHNWESENS.)

HOLT-THOMAS 
KALKVL.

80 000 000 KR.

MED TfLLACØ AV 
AHLAGGNlNGrS - 
KOSTN. AV FLV&- 
HAMN PA VAR 
ZO^ KM-

4 000 000 KR. 2.000 000 KR.
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förhallande äger sitt stora intresse för de stora kon

tinenter som ännu i stor utsträckning sakna såvål 

landsvägar som järnvägslinjer. Man har i detta sam

manhang pekat på vissa delar av Förenta staterna, 

Kanada, Australien, Afrika och Asien.

Järnvägen från Kap till Kairo utgör eft exempel 

på vad lufttrafik kan betyda använd i samband med 

järnväg. På många stållen måste man från järnvägs- 

stationen för att nå platser liggande på 50 å 100 m:s 

avstånd färdas i dagar over dåliga vägar eller inga 

vägar alls. Jämför detta med att helt enkelt stiga i 

en flygmaskin och tillryggalägga vägen på en halv- 

timme.

Den största betydelsen av lufttrafiken ligger väl 

emellertid i den tidsbesparing den kan åstadkomma, 

vid trafik i eller mellan länder med livliga handelsfor

bindelser. Om Odessa (tidsbesparingar,; 'vilka äro enorma, 

torde kartorna giva ett begrepp. Några siffror för 

Europa må här anföras :

Med nuvarande
kommunika- 
tionsmedel, 
kortaste tid.

Med flygtrafik.
Tids

besparing.

London—Paris............... 7 timmar 3 timmar 4 timmar

» —Petrograd........ 50,s 18 » 32,5 »

» —Konstantinopel 72 » 20 » 52 »

Berlin—London ........... 20,5 » 7,5 » 13 »

» —Konstantinopel.. 50 » 16 » 34

» —Petrograd ....... 30 » 11,5 » 18,5 )r

De forhållanden, som kriget skapat, äro icke tagna 

i beräkning vid tabellens uppg^örande.

I England diskuteras med iver möjligheten att 

sammanbinda det väldiga imperiets olika delar medelst 

flygtrafik. Säkerligen står intresset för denna sak icke 

alldeles fri från inflytande av U-båtskriget — intet



regeringen redan vidtagit forberedelser för flygtrafik Tunis—Timbuktu.
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L U F T T R A F I K E N S  F Ö R D E L A R 8 1

o n t  s o m  i n t e  h a r  n å g o t  g o t t  m e d  s i g .  N y l i g e n  f r a m l a d e  

u n d e r s t a t s s e k r e t e r a r e n  f ö r  I n d i e n  f ö r s l a g  t i l l  a n o r d -  

n a n d e  a v  l u f t l i n j e  E n g l a n d — I n d i e n .  H a n  t ä n k t e  s i g  

t r e  a l t e r n a t i v a  f ö r s l a g .  E n  » a l l  r e d  r o u t e »  L a n d s e n d ,  

G i b r a l t a r ,  M a l t a ,  A l e x a n d r i a , B a s r a ,  K a r a c h i  —  s å 

l e d e s  ö v e r  h a v e t  m e d  m e l l a n l a n d n i n g a r  e n d a s t  p å  p l a t -  

s e r  i  e n g e l s k  b e s i t t n i n g .  D e n n a  r o u t e  l i d e r  e m e l l e r t i d  

a v  m å n g a  o l ä g e n h e t e r ,  f r a m f ö r  a l l t  f ö r  l å n g a  f l y g d i s t a n -  

s e r  m e l l a n  o m b y t e n a .  A v  d e  ö v r i g a  t v å  l i n j e r n a  ä r  d e n  

e n a  a v s e d d  f ö r  f ä r d  v ä s t v a r t  o c h  g å r  ö v e r  P e r s i e n ,  

S y d r y s s l a n d  o c h  T y s k l a n d ,  u n d e r  d e t  a t t  d e n  a n d r a  

m e d  s y d l i g a r e  s t r ä c k n i n g  s k a l l  a n v ä n d a s  f ö r  r e s o r  i  

o s t l i g  r i k t n i n g .  R o u t e r n a  ä r o  u p p g j o r d a  m e d  h ä n s y n  

t a g e n  t i l l  s a n n o l i k h e t e n  a v  g y n n s a m m a  v i n d a r .

F ö r  d e n  s y d l i g a  r o u t e n  ä r  u p p g j o r d  f ö l j a n d e  t i d -

t a b e l l :

Första dagen.

L o n d o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a v g .  k l . 7 f .  m .

( a n k . »  1 2 , s o  e .  m .

M a r s e i l l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !  .
( a v g . »  1 , 3 0  e .  m .

N e a p e l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a n k . »  6  e .  m .

Andra, dagen.

N e a p e l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a v g .  k l . 7 f .  m .

f a n k . »  1 2 , 1 5  e .  m .

K r e t a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >  .
( a v g . »  1 , 1 5  e .  m .

A l e x a n d r i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a n k . »  5 , 4 5  e .  m .

Tredje dagen.

A l e x a n d r i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a v g .  k l . 7  f .  m .

f a n k . »  1 2  m .  d .

J o f  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( a v g .  »  1  e .  m .

B a s r a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a n k . »  5  e .  m .

Fjärde dagen.

B a s r a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a v g .

( a n k .

B a n d a r  A b b a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \

l a v g .

K a r a c h i  ( i  I n d i e n )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a n k .

k l .  7  f .  m .

»  1 2  m .  d .

»  1  e .  m .

»  6 , s o  e .  m .

6 .  —  Lufttrafik.
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Tidsbesparingen skulle bli ungefär 11 dagar. Det 

synes emellertid som om dels etapperna äro för långa 

för att vara praktiska, dels som om hastigheten — 

ehüru på intet sätt omöjlig’ för snabbflygmaskiner — 

likväl vore för stor för trafikflygplan.



Lufttrafikens kostnader och ränta- 
bilitet.

Överslagsberäkning över flygroute 

London —Paris.
[Efter Holt-Thomas kalkyl.]

En maskin vardera vägen dagligen i 550 dagar, bärande 

1,2 ton utom förare, bensin och olja. (Distans omkring 500 

km. = Stockholm—Malmö. Tidsvinst 4 timmar av 7.)

Flygplan.

London........................................................ 2 st.

Dover........................................................... 1 »

Calais .......................................................... 1 »

Amiens ........................................................ 1 »

Paris ........................................................... 2 »

Reserv ........................................................ 2 •»

Summa 9 st.

(7tgif ter.
A. Engångskostnader.

9 st. flygplan ä 50,000; — Kr. 450,000: — 

Rörelsekapital .................... » 250,000: —

Kr. 700,000: —

Efter 10 % ränta, per år kr. 70,000; —.

Per flygmil Kr. 2: — 
B. Driftkostnader.

I. Hangarer per år kr. 24,500:— ...... » » » 0: 70

II. Flygare. 3 flygningar ena vägen 

per vecka för varje flygare. Behövligt 

antal flygare 6 st. å 10,000:— kr.

Per år kr. 60,000: — .................... » » » 1: 71

Transport Kr. 4: 41
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III.

IV.

V.

VI.

M e k a n ic i. 3 0 m a n .

T ra n sp o r t K r. 4 : 4 1  

P e r å r k r .

9 0 ,0 0 0 : —   P e r f ly g m il »  

O lja o c h b rä n s le p e r  å r  k r . 1 0 5 ,0 0 0 :—  »  »  »

A v sk r iv n in g 5 0  % a v m a sk in e rn a s

v ä rd e p e r å r k r . 2 2 5 ,0 0 0 : —  . . . .. . . »  »  »

K o n to rs - o c h  o rg a n isa tio n sk o s tn a d e r , 

a n n o n se r in g m . m . p e r å r k r .

1 4 0 ,0 0 0 : — . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . ..  »  »  »

2 : 5 7

3 : —

6 : 4 3

4 : —

K o s tn a d  p e r f ly g m il K r. 2 0 : 4 1

D e lta fö r d e n h ä n d e lse 1 m a sk in f ly g e r v a rd e ra v ä g e n  

d a g lig e n . O m tra f ik in te n s ite te n ö k a s t i l l 4 m a sk in e r , 

s ju n k e r k o s tn a d e n p e r f ly g m il t i ll o m k rin g k r . 1 2 : — .

Inkomster.
A . Passagerare.

M e d 1 2 p e rso n e r å t v a rd e ra h a lle t p e r d a g o c h e tt  

b ilje tt p r is a v  k r . 1 0 0 :—  u p p s tå r  e n  v in s t p e r  a r  a v  o m k rin g  

k r . 1 4 0 ,0 0 0 : — *

B . Post.

M e d e n e x tra a v g if t p e r b re v o m  2 0 g ra m  a v  5 ö re  (o c h  

a n n a n p o s t i p ro p o rtio n d ä rm e d ) sa m t halv last v a rd e ra  

v ä g e n  u p p s tå r e n  v in s t p e r å r a v  o m k rin g  k r . 5 0 0 ,0 0 0 : — .

V id u p p g ö ra n d e t a v e n k o s tn a d sb e rä k n in g  ö v e r  

f ly g lin je rs a n lä g g n in g s - o c h tra n sp o r tk o s tn a d e r ä r d e t 

n ö d v ä n d ig t a tt m a n p å a lla o m rå d e n , d ä r m e d p e k u -  

n iä ra  u p p o ffr in g a r e n ö k a d sä k e rh e t k a n  v in n a s ta g e r  

h ä n sy n d ä r til l.

S å ä r t . e x . i d e t h ä r fö re lig g a n d e e x e m p le t f ly -  

g a rn a s t jä n s tg ö r in g b e rä k n a d t i l l e n re sa f ra m  o c h  

t i llb a k a i v e c k a n (=  o m k rin g  1 t im . 2 0 m in . f ly g n in g

*  Ö k a s a n ta le t p a s sa g e ra re ö k a s  g iv e tv is v in s te n . M in sk a s  

a n ta le t p a s sa g e ra re u n d e r 1 0 s t. p e r d a g  i v a r je r ik tn in g , u p p 

s tå r p å g ru n d  a v d e t m y c k e t lå g a b ilje ttp ris e t fö r lu s t
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om dagen) och ungefär var femte vecka ledig. Detta 

kan icke verka till överansträngning.
Flygplanens antal är så beräknat att minst 50 

proc. ständigt finnas i reserv och att antalet tillåter en 

fullständig översyn var 100:e flygtimme.
Kostnaderna för anläggning av landningsplatser 

på var 20 :e km. äro icke i kalkylen upptagna. Man 

skulle kanske anse att kostnadshänsyn skulle förbjuda 
ett sådant anläggande av landningsplatser. Detta torde 
emellertid icke vara forhållandet. Vill man förse sträc- 
kan London—Paris med flyghamnar till ett antal av 
20 stycken och för inköp av nödig mark beräknar för 
varje plats 50,000 kr. och för platsens underhåll 2,500 
kr. om året, fördyrar detta likväl icke driftkostnaden 
per nettokilometer med mera än 30 öre, därest en 

trafikfrekvens av ett flygplan dagligen i vardera rikt- 
ningen förutsättes. Ökas trafiken, nedgär hastigt denna 
siffra. Med 4 flygplan dagligen i vardera riktningen 

biir motsvarande kostnad endast omkring 8 öre.
I de kostnadsberäkningar, som här framlagts, är 

medtaget heia anläg^ningskostnaden för flyglinjen med 

amortering o. s. v. De direkta kostnaderna för fram- 

förande av en flygmaskin i luften äro små och till och 
med lägre än motsvarande kostnader för en automobil. 
En engelsk fackman beräknar dessa kostnader till föl- 

jande belopp.
För en flygmaskin med en nyttig last av 900 kg. 

3 kr. per mil.
För en maskin med en nyttig last av 500 kg. 

2,15 kr. per mil.
Och för en maskin lastande 325 kg. 1,65 kr. per
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Storleken av de passagerareavgifter som vid luft- 

routerna skulle krävas och den extra avgift som skulle 
vara nödig för postbefordran, är icke lätt att för 

Sveriges och de svenska routernas vidkommande med 
anspråk på tillförlitlighet bestämmä. Om man emeller- 
tid följer Holt-Thomas’ beräkningsgrunder, så finner 

man att särskilt beträffande postbefordran kostnads- 
ökningen är så obetydlig — Stockholm—Köpenhamn 
omkring 5 öre per brev om 20 gr. — att den utan tvekan 
torde kunna uppvägas av den avsevärda tidsvinsten. 
Om det ökade behov av snabb brevpostbefordran som 

bl. a. sedan krigets början gjort sig gällande torde det 
förhällandet kunna vittna att utbytet av expressbreven 
mellan Sverige och utlandet, som år 1914 var 37,875, år 
1915 (sista tillgängliga statistik) steg till 273,307. När 

den lilla tidsvinst som medelst anlitande av express- 
befordran står att vinna likväl anses värd det väsent- 

ligen ökade portot, torde den betydliga tidsvinst som 
vid luftposttrafik är att förvänta med säkerhet kunna 
uppväga även en avsevärdare förhöjning av portot.

Om dessa tidsvinster har man svårt att göra sig 
ett begrepp. Redan med nuvarande trafikmöjligheter 

kan man genom flygtning Malmö—Stralsund, göra en 
verklig inbesparing på affärsposten till Berlin på om
kring 12 timmar. Även med nuvarande relativt täta 
lägenheter för postbefordran over Sundet, kan man 
med flygpostturer 2 gånger dagligen göra tidsvinster 
för posten på ända till 12 timmar i respektive Stock

holm och Köpenhamn.
Vad beträffar persontrafiken så har man helt 

naturligt först tänkt vända sig till det behov av verklig 
snabbtrafik, som kan finnas hos affärsmännen. För den
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del av detta behov, där det spelar en avgörande roll 

för avslutandet av en överenskommelse, att man på 

rätt tid är på platsen, torde en förhöjning av resekost- 

naderna inom rimliga gränser icke spela någon roll. 

Vid en trafikfrekvens, sådan som den som förutsättes 

för routen London—Paris, är för övrigt prisförhöj- 

ning mot järnväg och tåg ytterst obetydlig.



Handeisflygfartygens folkrättsliga 

ställning och lufttrafikens regiering.

Folkrättsliga statuter kunna icke sägas efter ut- 

brottet av världskriget stå högt i kurs. Men det torde 

å andra sidan icke kunna förnekas att en folkrättslig 

bestämmelse i en viss riktning verkar i icke obetydlig 

grad återhållande på den, som har intresse att träda 

den nära. Det torde kanske därför icke kunna sakna 

intresse att undersöka i vad mån handelsflygfartygets 

rättsliga ställning är foremål för bestämmelser.

Ehuruväl ett flertal folkrättslärare (bland dem 

särskilt fransmännen Fauchille och le Moyne, tyskarna 

von Bar, von Liszt och Meyer och engelsmannen 

Spaight, svenskarna Reutersköld och Staél von Hol

stein) ha uttalat sig i denna fråga, och förslag till in- 

ternationell överenskommelse uppgjorts, har någon så

dan emellertid icke blivit träffad.

I allmänhet tyckes man anse frågan om ägande- 

rätten till luftterritoriet numera, genom de oemotsagda 

anspråken av neutrala stater under kriget, avgjord på 

sådant sätt, att varje stat har obegränsad rättighet 

med avseende på sitt luftterritorium.

Beträffande handeisflygfartygens ställning vid 

flygning över öppna havet, en fråga som i samband 

med vissa svenska projekt äger aktualitet, synes man i
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allmänhet vara ense om, att de böra vara underkastade 

den visitationsrätt, som är medgiven örlogsfartyg. De 

stora svårigheter som härvid uppställa sig — omöjlig- 

heten dels att i luften utföra visitation, dels att i alia 

väderleksförhällanden »landa» en flygbåt för verkstäl- 

lande av visitation — ha icke blivit på något sätt 

tillfredsställande lösta. Professor Reuterskölds åsikt 

är att handelsflygfartygen borde vara under sitt hem- 

lands rätt och kontroll även över öppna havet, un

der förutsättning att hemlandet åtager sig och ut- 

övar en effektiv kontroll och vidtager betryggande 

politianordningar för övervakande av ordningen. 

Skulle frågan på detta sätt kunna lösas skulle säker- 

ligen en stor svårighet vara övervunnen. Det torde 

likväl vara tvivelaktigt om detta låter sig göra.

En nödvändighet är i varje fall att lufttrafikten 

regleras, icke blott med bestämmelser angående certi

fikat för förare och maskin, utan även med avseende 

å tillåtelsen att driva yrkesmässig' trafik å vissa linjer, 

föreskrifter för anordnandet av landningsplatser, tull- 

visitation m. m. Det är av vikt vid utfärdandet av 

sådana bestämmelser från statens sida, att inga onödiga 

hinder läggas för foretag, som givetvis för staten själv 

komma att äga stor betydel.se, på samma gång som 

naturligtvis effektiva garantier mot missbruk måste 

skapas.

Lord Montagu of Beaulieu, medlem av engelska 

regeringen, framlade i juni 1917, ett forslag till reg- 

lering av lufttrafiken. Han yttrade därvid:

»Den princip, som efter min åsikt bör ligga till 

grund för all reglering- av lufttrafik är, att långsamma 

flygplan skola använda de lägre höjderna och flyg-

betydel.se
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maskiner med stor hastighet de ovre luftlagren. De 
forstå 2,000 fot från jordytan uppåt skulle vara för- 
bjudna för lufttrafik i allmänhet, men naturligtvis 

kunna användas av jordägaren om han så omskar, och 
för landning och' uppstigning vid flyghamnar eller 
mellaniiggande nödlandningsplatser. Denna bestäm- 
melse måste finnas, ty flygfartyg komma inom några 
år att bli ett bland de allmännaste fortskaffningsmed- 
len, och längs flygrouterna måste anordningar vara 
vidtagna för att möjliggöra landning på ungefär var- 

annan mil.
På samma gång jag anser mig böra medgiva 

fordran på att äganderätten till luften stannar hos 
markägaren usque ad coelum, foreslår jag att ensam- 

nyttjanderätten för ägaren begränsas till en höjd av 
2,000 fot. Ägare av hus och jordegendomar hava en 
moralisk — och möjligen också laglig rättighet — 

att få garantier mot de obehag, som lufttrafiken kan 
föra med sig. Förutom bullret, finnes där faran av 
frivilliga eller ofrivilliga landn ingar. När flygningen 
biir mera vanlig, skulle eljest ingen utom inbyg'garna 
i avlägsna örter eller skogstrakter vara fredade för 

störningar av flygfartyg. På samma gång är det nöd- 
vändigt att inga onödiga hinder läggas i lufttrafikens 
väg.

Över denna privata luftzon komma vi till den kom- 

mersiella zonen, vilken jag foreslår skall sträcka sig 
från 2,000—4,000 tot. Jag placerar detta slags trafik 
på den lägsta flyghöjden, därför att jag tror att kom- 
mersiell lufttrafik kommer att nödgas funktionera så 
billigt som möjligt. Stor höjd och stor hastighet 

nödvändiggöra alltid en extra konsumtion av bränn-
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m edel. Jag skulle anse att zonen m ellan 2,000 och  

4,000 fot borde få användas av flygm askiner m ed  

ljuddäm pare och m ed en m axim ihastighet av 125 km . 

i tim m en.

Ö ver denna zon för den kom m ersiella trafiken  

foreslår jag en zon upp till 6,000 fot för flygplan —  

ävenledes m ed ljuddäm pare —  i stånd av en hastighet 

över 125 km . i tim m en. I detta inbegripes den vanliga  

världslufttrafiken och en del av den snabba kom m er

siella trafiken.

En begränsning uppåt utgör alltid den höjd där 

m änniskans hälsa och välbefinnande kom m a att röna  

inflytande av det m inskade lufftrycket, och ett slag  

av bergssjuka av hastiga hoidforändringar kan åsam - 

kas. D en intensiva kölden på högre höjder kom m er 

också att förorsaka att passageraretrafiken, som regel 

kom m er att hålla sig på lägre höjder. Tem peraturen  

avtager m ed om kring 0,5 grader C . för var 100  

m eter.

Zonen m ellan 6,000 och 10,000 fot skulle jag  

vilja reservera för de olika staternas officiella flyg

m askiner. H är skulle färdas arm én, flottan och po 

lisen tillhörande flygm askiner, ty en luftpolis kom 

m er att bliva nödvändig på sam m a sätt som ett över- 

vakande av vägarna på land och vatten nu är behov

lig . Flygare m ed sårskilt tillstånd och kanhända 

också postflygm askiner kom m a dessutom att få an- 

vända denna zon. K ontroll av de olika flygzonerna kan  

endast utövas internationellt och nationellt av polis- 

flygare på snabba m askiner flygande över den van

liga trafiken, varifrån de m ed hjälp av tyngdkraften
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ökande sin hastighet kunna dyka ned på dem, som 

bryta luftlagarna, taga reda på deras nummer och 

tvinga dem att landa på närmaste landningsplats.

Vad slutligen beträffar zonen över 10,000 fot fore

slår jag att denna skulle internationaliseras. De högre 

luftlagren skulle, synes det mig, vara fria för alia — 

förutsatt att de ställa sig vissa väjningsregler till efter- 

rättelse och att deras flygplan ha certifikat såsom luft- 

värdiga — låt oss säga, registrerade som A 1 hos 

Lloyds. En sådan bestämmelse skulle nära sluta sig 

till statuterna om 3-milsgTänsen för territorialvattnen. 

De stora höjderna medföra vissa olägenheter för flyg- 

trafiken, varför denna bestämmelse i viss grad kom

mer att nödga flygtrafiken att hålla sig over vatten nära 

3-milsgränsen. Fordelen av bestämmelsen är att om 

en obstinat nation icke vill tillåta trafik på lägre 

höjder än 10,000 fot detta likväl icke kommer att 

stoppa lufttrafiken. Naturligtvis kommer det i varje 

fall att finnas förbjudna områden och flygning over 

t. ex. tätt befolkade distrikt kommer väl antagligen att 

bliva förbjuden, på grund av risken av nedfallande 

flygmaskiner eller andra fasta kroppar. Naturligtvis 

skulle dessa bestämmelser icke hindra handelsflyg- 

fartyg med sårskilt tillstånd att använda lägre flyg- 

höjder. Såvål post- som passageraretrafik kan stun

dom på grund av vädret tvingas att gå fram på låg 

höjd.»



Lufttrafikens betydelse.

Att flygfartyg icke kommer att användas för tran- 

sporterandet av stora laster synes bl. a. framgå av föl- 

jande jämförelse mellan det motstånd i % av den to

tala lasten som olika slag av kommunikationsmedel, 

hava att dragas med:

Järnvägstag .....................................................................

Personautomobil på goda vägar ................................

Lastautomobil ..................................................................

Fraktångare med en fart av omkr. 8 knop ..........

Snabbångare.....................................................................

Flygfartyg ........................................................................

Luftskepp av Zeppelintyp ...........................................

0,25 — 1 % 

omkr. 2 %-

2,2 — 3%

0,1 %

0,7 %

12 — 13% 

omkr. 4 %

För att draga fram en viss last i flygfartyg, 

fordras samma kraft som för att släpa lasten uppför 

en friktionsfri yta med 7—8° lutning.

Flygtrafiken har på andra områden en stor mis

sion att fylla. I ett foredrag i Stockholm yttrar direk

tor E. Nylander i Siveriges Allm. Exportförening om 

flygtrafikens betydelse.
»För den moderne affärsmannen och industri- 

idkaren gäller det i vårt jäktande tidevarv, att in- 

skränka tidsbehovet för en handlings utförande till 

det minsta möjliga. Hastigheten av själva utveck- 

lingen i det ekonomiska livet har ju ökats i en pro-
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gression som blivit allt starkare, ju mera tiderna när- 

mat sig vårt tidevarv. För att belysa denna utveck- 

ling kan man som exempel taga några siffror från 

världshandelns tillväxt under det sista århundradet. 

Enligt de beräkningar man gjort, skulle den totala 

ex- och importen från någorlunda betydande länder 

år 1800 hava utgjort omkring 6 milliarder tyska mark, 

vilken summa år 1900 hade stigit till cirka 90 milliar

der och år 1906 till omkring ej mindre än 123 milliar

der. Denna enorma ökning har naturligtvis till stor del 

sin grund i att nya väldiga transoceana produktions

områder! tillkommit och att själva produktionen in

tensivt ökats, liksom även konsumtionen genom folk- 

mängdens tillväxt.

Men man får ej giömma en annan av de viktigaste 

orsakerna till denna jättestegring, nämligen kom

munikationernas oerhörda utveckling. Så länge man 

var hänvisad till de vanliga transportmedien med ka

ravaner, efter lastdjur eller med segelfartyg, gick ut

vecklingen långsamt, men när slag i slag kommo de 

nya revolutionerende kommunikationsmedien ång- 

båtar, järnvägar, post, telegraf och telefon, så gick 

utvecklingen av det ekonomiska livet å sin sida fram 

i forhållande till äldre tider med samma hastighet, som 

järnvägstägen i forhållande till de gamla karavanerna. 

Varje nytt kommunikationsmedel har gjort sin insats 

i handelns och industrins utveckling, ångfartygen lik

som järnvägarna, posten liksom telegrafen och tele

fonen. Nu har utvecklingen kommit därhän att ett 

nytt kommunikationsmedel skapats, som visserligen 

ej som transportmedel har samma betydelse som 

exempelvis järnvägarna, men som ändä enligt min
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uppfattning måste komma att få göra sin insats i 

handelstjänst, nämligen flygfartyget.

I affärerna kunna visserligen telefonerna i stor 

utsträckning användas, men många kommersiella åren

den äro ju av den natur, att de varken kunna ordnas 

per korrespondens, telegraf eller telefon, titan att per

sonliga sammanträffanden äro nödvändiga. För övrigt 

vet ju var och en, som sysslar med affärer, att man 

under de personliga sammanträffandena lättast kom

mer till resultat och att man därunder ofta snabbt vin- 

ner, vad man genom tidsödande korrespondens ej 

kan uppnå. Infor dylika forhållanden bör flyg- 

maskinen med den tekniskt höga ståndpunkt den nu 

nått, bliva till avsevärd nytta när det gäller av- 

slutandet och ordnandet av affärer av sårskilt bråd- 

skande natur. Såsom postbefordrare inom vårt land 

bör även under nuvarande forhållanden, och naturligt

vis även framdeles, flygmaskinen komma till god an- 

vändning, allt naturligtvis under förutsättning att tra- 

fiken ordnas på ett efter det kommersiella livets krav 

så längt möjligt anpassat sätt och vederbörliga över- 

enskommelser kunna träffas med postverket.»

För anordnandet av kommersiell lufttrafik med 

förstklassig och riklig material, goda flygare och tätt 

belägna landningsplatser fordras emellertid stora pe- 

kuniära resurser. Flygmaskinstyper måste modifieras, 

flygare tränas, landningsplatser anordnas och flera 

problem i detta sammanhang lösas.

Här är tillfälle för ett framsynt ingripande från 

staternas sida. Handelsmarinerna och skeppsvarven 

hava i gångna tider haft en mycket stor nytta av
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statssubsidier. För Sveriges vidkommande kan man 

i detta fall sårskilt peka på Trälleborg-Sassnitzrouten 

och Argentinalinjen. Dessa subsidierade linjer hava 

i sin tur framkallat handelsutbyte, som säkerligen

Kartskiss över den planerade flygrouten Sverige—Ryssiand.

många gånger ersatt statens utlägg. Tvivelsutan 

skulle ett liknande forhållande äga rum vad beträffar 

lufttrafiken.

Flygningen har hittills icke uppmimtrats på annat 

sätt än att för krigsmakten nödvändiga beställningar 

av flygmaterial gjorts. Detta är icke längte tillräck-
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ligt. 1 framtidens krig — framför allt för forsvaret 

mot luftanfall med bomber — kommer en materialtill- 

gång att vara nödvändig, som icke enbart på sådant 

sätt kan framkallas. Såvål ur denna synpunkt, som 

för att leda flygtrafiken in på banor, som kunna ur 

handelssynpunkt vara önskvärda, skulle en aktiv sub- 

sidiepolitik från statens sida vara till den största nytta.

Lufttrafik kan med flygplan, som stå på höjden 

av utveckling, och med rikligt finansiellt stöd, säker- 

ligen när som helst med framgång upptaga tävlan 

om snabbtrafiken med redan existerande fortskaff- 

ningsmedel. Men den kan framför allt göra det på 

sådana linjer där av en eller annan orsak under nu- 

varande forhållanden den normala trafiken har stoppat 

eller väsentligen inskränkts. Den kan bli ett slags 

surrogattrafikmedel. Tidsvinster på ända till 90 % 

kunna på detta sätt inhöstas. Skulle den växande 

svårigheten under pågående krig att upprätthälla ång- 

båts- och järnvägstrafik ytterligare ökas, äger det land, 

som har en lufttrafik i gång ett ovärderligt medel, att 

med obetydlig konsumtion av bränsle och svåråtkom- 

liga smörjmedel uppehålla nödvändiga forbindelser.

Säkerligen är det i detta forhållande som flyg- 

fartygen som trafikmedel äga sin stora betydelse för 

Sverige under kriget.

7. — Lufttrafik.
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