


materieL

ansl-iattninQ 


Via QavomedeL 


I nadens ar 1985 kan man Hi.sa om 
en svensk politiker som tar ett fiingelsestrafT fOr att han viigrat 
fullgora sin lagstadgade repetitionsovning vid ett artillerirege
mente. Han var missnojd med svensk forsvarspolitik, bland an
nat beslutet att anskafTa JAS39 GRIPEN. 

I nadens Ar 1912 kunde man konstatera att denna politiker
nas minst sagt fOrsiktiga instiillning till anskafTning av ny 
flygmateriel var lika tvehagsen. Men den gangen var det nagot 
helt nytt - en ny era som skulle bryta in. 

Statsverkspropositionen for 1912 Ars riksdag sade foljande i 
punkt 36: 

"1 underdanig skriuelse den 5 oktober 1911 har chefen 
fOr fortifikationen anfOrt, att konstruktionen au flygmaski
ner numera syntes ha natt en sadan grad au teknisk full
andning, att de m.aste anses uara fullt anuandbara saual 
fOr strategiska som fOr taktiska rekognoseringar i falt." 

Detta var flygets blygsamma debut i den svenska riksdagen. 

Kiirvt fore i portgangen 

Men det var kiirva tag i starten. Fortifikationsgeneralen fram
holl betydelsen av forarnas duglighet och utbildning. Da det 
radde siirskilda atmosfiiriska fOrhallanden i Sverige borde ut
bildningen endast i bOIjan forliiggas utomlands, sedan fortsiit
tas i Sverige: 

".. . fOr att utbildningen skall kunna aga rum inom lan
det - saudl sommar som uinter - erfordras anskaffandet 
av en fOrsoksflygmaskin." 

Man begiirde 64.000 kronor till flyget - med sedvanlig prut
ning beviljades 63.000 kronor. For dessa pengar avsag man att 
anskafTa flygplan i utlandet samt utbilda tva officerare, en un
derofficer och en mekaniker, dessutom anliigga en verkstads
byggnad med hangar - aUt till en kostnad av 44.000 riksdaler. 
Diirutover fOreslogs fOljande summor fOr ovningar och under
hall: 
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BREGUETBl - med Jungner och Stiernspetz 
utanfOr Al kasern 1914. 

"For ovningar med flygning aven vintertid. . . . .. kr 4.000 
Till resor, dagtraktamenten m m . . . . . . . . . . . . . .. kr 5.800 
Till av16ning av mekaniker . . . . . . . . . . . . . . . . . .. kr 1.800 
Reparationsmateriel fOr 4 manaders 
arliga tillsyner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. kr 8.000 

Fortifikationsgeneralens begiiran tillstyrktes av Armefor
valtningen; generalstabschefen var positiv med hansyn till er
farenheterna fran utlandet och Chefen for lantforsvarsdeparte
mentet hemstallde darfor att: 

" ... det Eders Kungl. Maj:t tacktes fOresld Riksdagen att 
till anskaffning av en flygmaskin samt ovningar med den
samma m m a extra stat fOr ar 1913 bevilja 63.000 kr med 
ratt fOr Kungl. Maj:t att av omhanderhavande medel un
der 1912 fOrskjuta beloppet fOr att sedermera ersattas av 
ifrdgavarande anslag." 

Nu kom riksdagsdebatterna. Nu var det dags for saval de 
positiva som nejsagarna och de tvehagsna att yttra sig. Nagra 
av debattinlaggen ar varda att paminnas om - de har, om an i 
annan formulering, en viss tendens att aterkomma. ' 

Reservanten herr Thorsson i andra kammaren hade i tid
ningarna last att Frankrike skulle skaffa sig inte mindre an 
300 flygmaskiner for att bevaka sina granser: 

"Skulle man mOjligtvis tillmata flygvapnet denna upp
gift i vart land, vete huggarn om icke vi ocksa finge skaffa 
oss 300 flygmaskiner. Men del vet jag icke, hur det skulle 
komma att gO, med de andra fOrsvarsatgarderna." 

Herr Thorsson torde darfor vara den som startade den debatt 
som sedan dess har fortsatt - den gangen vackte han definitivt 
de svenska kavalleristerna, som ansag att deras hastar var nog 
for spaningstjansten. 
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MATERIELANSKAFFNING VIA GA VOMEDEL 


I andra kammaren upptradde aven en forsvarsvan, herr 
Lindberg, som ingalunda blundade for att vi kan8ke kunde be
hOva gripa till vapen for att forsvara 08S: 

"Men i olikhet med min van Thorsson tror jag icke att 
ens 300 flygmaskiner skulle rdcka till att forsvara oss vid 
ett sadant tillfalle. Jag tror for ovrigt icke att vart land 
skulle kunna angripas med en flygskeppsfiotta. Dartill ar 
vara naturliga granser ett alltfOr stort hinder." 

Men dar fanns aven andra riksdagsman som yttrade sig i, Hh 
oss saga, en nagot annan anda. En herr Martin ville inte att 
vara officerare skuIle ga och skaffa sig nagra "extra leksaker" 
och framforallt inte begagna statens egendom for att roa sina 
mer eller mindre nojeslystna bekanta: 

"Herr talman" utropade han. "Jag skall icke yttra mig 
om flygmaskinernas nytta eller icke nytta, utan jag skall, 
dO, jag ser krigsministrarna hdr niirvarande, be att fa utta
la onskvardheten av, att dO, ovningar med denna flygma
skin fOretagas, ovningarna fOr krigsbruk mdtte komma i 
fOrsta rummet och ovningarna for najeslystna personer i 
andra rummet. Jag sager detta pa forekommen anledning 
och pa grund av den erfarenhet jag har fran min tjanstgo
ring vid s k ballongavdelningar. Det ar niimligen mycket 
vanligt, att nojeslystna personer bereda sig tillfalle att an
vanda den material som kronan ansldr till krigsbruk, och 
dessa nojeslystna personer ga oftast fore den personal, som 
utbildas att tjanstgora vid avdelningarna." 

Inte anade herr Martin att han redan da praglade en av Flyg
vapnets huvudteser - krigsuppgiften framfor allt. 

Krigsminister Bergstrom vande sig sarskilt till herr Martin 
och forklarade att han inte aIls askat anslag till flygmaskinen 
for att roa sina officerare och deras nojeslystna bekanta utan 
att: 

"Bryggarkarran" Nyrop 3 - byggd och provflu
gen 1911 och donnerad samma ar fOr "spaning 
till sj6ss". Maskinen {inns idag aU beskO.da vid 
Tekniska Museet i Stockholm. 
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"... ovningarna fOr krigsbruk skulle ej bara komma · i 
fOrsta, utan i enda rummet." 

Resultatet i kammaren den 24 februari 1912 blev bifall med 
116 roster mot 57. 

N u var alltsa den formella bakgrunden till en fOrsta anskafT
ning av flygplan klar. Nu borde alltsa fragan om vad som skulle 
anskaffas komma in i bilden. 

Privata initiativ visar vagen 

BrOderna Wright hade flugit 1903. 
De hade sedan varit i Frankrike och visat upp sina produkter 

1909. "Flygbaronen" Carl Cederstrom hade tagit det forsta 
svenska flygcertifikatet 1910. 

N u kommer den vasentligaste fragan: "Vem startade svensk 
anskaffning av flygmateriel?" 

Otto-Emil Neumo.ller inkopte 1911 ett av Hjalmar Nyrop i 
Landskrona byggt flygplan - "Aeroplanet No. 1", en Nyrop
Bleriot nr 3 med en 50 hkr Gn6me-motor, aven kallad "Bryggar
karran". 

Bryggeridisponentens motiv har, av historien att doma, in
gen politisk bakgrund for anskaffning av flygplanet. Han ville 
istallet att lojtnanten vid Flottan, Olle Dahlbeck, skulle sandas 
till England for flygutbildning. Men kravet var samtidigt att 
hans egen son, Fredrik Magnus, skuUe avhalla sig fran alIt vad 
flygning hette. 

Flygplanet skanktes till sjoforsvaret. 
Men samtidigt fanns det andra som irriterades over den poli

tiska, demokratiska langsamheten i beslutsfattningen. Det var 
fyra medlemmar i SA.S. - "Svenska Aeronautiska sallskapef' 
- herrarna Carl D. Danielsson, Carl Pilz, Allan H. Mattsson 
och Fritiof Ahlsell, vilka staUde i utsikt; att for savida proposi
tionen blev bifallen av riksdagen skuUe de stalla 30.000 kronor 
till forfogande for inkop av ytterligare ett flygplan. 

Nu satt de ansvariga i ett dilemma - skulle man inkopa ett 
monoplan eller ett biplan? 

I dag star Monoplanet Nieuport IV-GIM I pa Flygvapenmu
seet i Linkoping och snart aven replikan, dubbeldackaren Bre
guet Bloch pa Tekniska Museet i Stockholm aterfinner man 
"Bryggarkarran". 

Man kompromissade alltsa - som vanligt .. . 
Men vi var inte ensamma! 
"Flygbaronens" flygningar i Norge, liksom lojtnanten OUe 

Dahlbecks, vackte norrmannen. Norska marinofficerare lycka
des att samla in 34.000 kronor, for vilka man pa privat initiativ 
inkopte en tysk Rumpler Taube . 

Vara danska vanner fick 1912 aven de sina forsta flygplan 
genom privat initiativ - Hreren ett B&S-monoplan och Mari
nen en Farman - och den svenske greven von Rosen skankte 
1918 ett svenskt Thulin-flygplan till vara finska broder. 

MaterielanskafTningen av flygplan? 
J a, det var svart det - redan fran aUra forsta boIjan . .. 
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pOLitisl-ia tJeSLut 


Ovannamnda kbr, angaende 
grundandet av en luftflotta, hade ingen politisk forankring. 
Harfor kravdes ett riksdagsbeslut. 

Infor 1914 ars forsvarsbeslut ingav Generalstabschefen ett 
summariskt forslag till en flygorganisation omfattande 3 luft
skepp och 24 flygmaskiner. Marinstabschefen ingav ett genom
arbetat forslag med personal- och kostnadsberakning, omfat
tande 10 flygmaskiner i enlighet med ett redan foregaende ar 
ingivet askande. 

I fraga om luftskepp forordades fortsatt utredning. 

1914 ars forsvarsbeslut och ny harordning 

Riksdagen godkande forsvarsberedningens forslag innebaran
de att Arm(ms flygvasende i fredstid skulle organiseras pa ett i 
Ing 3 ingaende flygmaskinkompani (Ing 3/5 kompani fran 1 
januari 1916) med foljande omfattning; 

• 2 spaningsavdelningar om 4 flygplan 
• 1 spaningssektion i Boden 
• 1 depa om 4 flygplan 
Summa 27 mindre spaningsplan varav 12 i reserv. Samtli
ga fOrare och spanare var officerare fran samtliga trupp
fOrband . 

For Marinen godkandes en organisation omfattande atta 
flygbatar, varav sex for Flottan och tva for kustfastningarna. 
Fragan om luftskepp for Armen och Marinen upptogs ej till 
behandling. 

1914 ars forsvarsbeslut var ett principbeslut som kom att bli 
sakrosant och kunde ej rubbas - vad som an hande. Nagra 
manader efter beslutet utbrot l.varldskriget. 

Redan fran bOrjan blev flygspaningens betydelse uppenbar 
och den okade snabbt. Efter ingaende utredningar foreslog Ge
neralstabschefen, i underdaning skrivelse den 10 januari 1916, 
en utokning av Armt'ms flygvapen till sjalvstandig kar under 
chefen for fortifikationen med tva flygkompanier och tygstat, 
summa 67 flygplan utom depan, varvid forhoppningarna stod 
till ett av riksdagen beviljat extra anslag om 40 miljoner 
kronor. 
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Men krigsministern ansag sig inte kunna tillstyrka sa stora 
medel som forslagets genomforande kravde utanfor ramen fOr 
1914 ars harordning. 

I sjalva verket inget alls. Krigsministern Morke var armeof
fleer oeh bestamde att anslaget skulle anvandas for artilleriets 
upprustning. 

Till 1917 ars riksdag framlade Kungl Maj:t prop nr 72 anga
ende uWkning av Armens flygvapen, grundad pa en inom lant
forsvarsdepartementet verkstalld utredning, som for forsta 
gangen foreslog anskaffning av jaktflygplan (for att forhindra 
flentlig och understodja egen spaning), samt bombkryssare 
storre spaningsflygplan - omfattande sammanlagt 95 flygplan 
utom depan, engangsbelopp 8 779 100 kronor. 

Statsutskottet framhOll i sitt utlatande "aU de aberopade 
krigserfarenheterna nappeligen kunde anses so, otbetydiga aU au 
dem kunde dragas slutgiltiga omdomen betraffande eU framtida 
ordnande au uart forsuarsuasende och aU eU sadant ordnande 
inte kunde fOrsigga genom ett planlost utOkande au befintliga 
fOrsuarsanstalter och astadkommande au nya sadana". Darjam
te framhOll utskottet det vanliga argumentet for avslag: "att de 
ifragasatta anskaffningarna ej kunde bli au omedelbar betydelse 
fOr uarnandet au rikets neutralitet". 

Samma ode ronte Kungl Maj:t samma dag (23/2 1917) fram
lagd prop nr 73 angaende sj6f6rsvarets starkande, grundad pa 
inom sjoforsvarsdepartementet verkstalld utredning, vilken in
nebar en fyrfaldig okning av marinflyget jamte anlaggning av 
en ny torpedverkstad i Jonkoping. Dar skulle en sarskild avdel
ning for tillverkning av flygmotorer inrattas. 

Sa saker hade sjoministern varit pa bifall att anbudsforfra
gan, som tillstalldes tre inhemska flygindustriforetag pa dels 
en latt, dels en tung flygbatstyp, borjade: "Enar det kan antagas 
att Kungl Maj:t inom den narmaste tiden kommer att gO, i for
fattning om anskaffning au ett antal flygMtar..." 

F/ygblltsbestllndet vid Marinens flygviisende (inkl depll). 
ANTAL 
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POLITISKA BESLUT 

Den kalldusch som riksdagens avslag innebar foranledde 
Kungl Maj:t att (29 juni 1917) tillkalla sakkunniga, jamval 
representerade riksdagens bada kamrar, att inom Lant- och 
Sjoforsvarsdepartementet bitrada med en allsidig utredning ro
rande organisationen av Armens och marinens flygvasenden, 
dessas uppgifter och atgarder for flygmaterielens anskaffning 
skedde inom landet. Dessutom gallde att finna lampligaste satt 
for ordnande av utbildningen for den flygande personalen, samt 
sarskilda avlOningsformer for denna. 

Kommissionens betankande och fOrslag, som avgavs den 14 
mars 1918 och ej hann behandlas av 1918 ars riksdag, foranled
de ingen direkt atgard, men kom att utgora utredningsunder
lag for 1919 ars fOrsvarsrevision och foljande forsvarsbeslut, 
vilken slutligen ledde till Arme och Marinflygets sammanslag
ning till ett sjalvstandigt flygvapen. 

1919 ars Forsvarsrevision tillsattes den 12 november namn
da ar med uppgift att uppta forsvarsfragan i hela dess vidd efter 
de nya forutsattningar, som framkommit ur varldskrigets om
valvningar och erfarenheter och som skapats genom Versailles
freden och tillkomsten av Nationernas Forbund. Framst skulle 
en betydande minskning av forsvarskostnaderna och reduktion 
av krigsmakten astadkommas. 

Flygets okade betydelse och mojligheter uppmarksammades 
och fragan om ett sjalvstandigt flygvapen eller en fortsatt upp
delning debatterades. Eftersom man i de flesta lander fortfa
rande ansag samverkan med Armen och Marinen vara flygets 
framsta uppgift var det naturligt att ett delat flygvapen hade 
starka foresprakare. 

I forsvarsrevisionens betankande, som avgavs i mars 1923, 
foreslogs alltfort en uppdelning av flygstyrkorna, men att de 
skulle fa en fastare stallning inom respektive forsvarsgren, vid 
Armen som ett sarskilt truppslag. 

Marinflyget ansags sa ilIa tillgodosett att det for att kunna 
fylIa sina uppgifter maste, sa gott som helt och Mllet nyuppsat
tas. I revisionens forslag upptogs komplettering av bestfmdet 
av bevaknings-, jakt- och ovningsplan samt anskafTning av tor
pedplan for forsok. 

Revisionen fOreslog en gemensam teknisk och ekonomisk led
ning for Arme- och Marinflyget, utovad av en sarskild avdel
ning inom Arme- eller Marinforvaltningen. 

I sarskilt yttrande uttryckte de socialdemokratiska ledamo
terna en onskan att deras av en enhallig sakkunskap forkasta
de tanken att organisera flygvapnet som en sjalvstandig tredje 
fdrsvarsgren, skulle beaktas i framtiden. Som skal harfor an
gays att flyvapnet i framtiden troligen skulle overta vissa and
ra vapens uppgifter. Man trodde att exempelvis torpedflygpla
nen skulIe overta torpedbatarnas uMtsbekampning och att 
bombplanen skulle bli en god ersattning for kustbefastningar 
etc. 

Armen och Marinen kunde naturligtvis inte forneka fly gets 
okade mojligheter och betydelse, men ville betrakta flyget som 
ett kompletterande vapenslag inom vaIje forsvarsgren. 
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F6rsta uinter uid Hiigerniis - 1919. I bakgrun
den syns tiilthangaren 1lR.danfOr den plats diir 

kanslihuset byggdes tio ar senare. Bakom flygbd
ten "Nr 7" - en FARMAN - ses wgementfarty

getFREJA . Som kuriosa kan niimnas att "Nr 7" 
byggdes ihop au delar fran tidigare hauererade 

flygplan. 

Denna uppfattning havdades med skarpa av Chefen fOr Mari
nens flygvasende, Lubeck, som var Marinens expert i revisio
nen: uppgiften att forhindra en over havet kommande fiende 
var ju otvivelaktigt en marin uppgift, som maste utforas av 
med fjarrspaning, bomb- och torpedflyg forstarkta sjostrids
krafter (men just de uppgifterna for marinflyget kom att i den 
fortsatta forsvarsdebatten anvandas som argument for ett 
sjalvstandigt flygvapen). 

I 1924 ARS FORSV ARSPROPOSITION framlades, med av
vikelse fran forsvarsrevisionens fOrslag (och for forsta gangen), 
forslag till ett sjiilvstiindigt /Zygvapen. Detta skulle vara organi
serat, med hansyn till militara, tekniska och ekonomiska over
vaganden, pa tva karer - Armeflygkaren och Marinflygkaren. 
Tekniska och ekonomiska fragor skulle handlaggas av en Flyg
styrelse, inom vilken det skulle finnas en Arme- och en Marin
byra. 

Riksdagens sarskilda utskott framhOll att den foreslagna 
organisationen var helt otillfredsstallande, innebar en uppdel
ning av flygstyrkorna och gay flygvapenchefen enbart ett tek
niskt och ekonomiskt inflytande pa vapnets utveckling och 
ledning. 

Dessutom hade fOrsvarsministerns tal om flygvapnets sjalv
standiga uppgifter kommit bort i hanteringen. 

1924 ars riksdag fattade principiellt beslut om ett sjalvstan
digt flygvapen under det att sadana fragor som organisation, 
materiel m m. . . som kravde ytterligare beredning, uppskots 
till kommande riksdag. 
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POLITISKA BESLUT 


.TaJct(Zygbdt Iyp MACHI- M7. med en240 M "[BOtta Fraschini"omotor. 

:, 
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FOr den fortsatta utredningen av dessa fragor kallade utskot
tet 80m flygsakkunnig sekreterare Carl FIorman, som 
1921-1923 tjanstgjort som tlygsakkunnigt bitriide At svenske 
militaratiachen i London. PA uppdrag av utskottet utarbetade 
Florman ett i detalj utformat rofSlag till det tankta flygvapen, 
80m han i tal oeh skrift propagerat for. 

Utskottet godtog Flormans huvudriktlinjer oeh framlade ett 
pA dessa baserat forslag innebarande: ett i fijrhOllande till Ar
men och Marinen Jullt fristdende Flygvapen, med en direkt un
der Konungen lydande chef, i tjiinstestallning likstiilld med Ar
mens och Marinens hOgsta chefer. Till flygvapenchefens bitriide 
skulk sUillas en Flygstab och en FlygfOrvaltning (en fOr svenska 
fOrhAllanden star och viktig nyhet). 

Riksdagsbeslutet 
Utdrag ur Riksdagens sk:rivelse nr 310: 

"Armens flygtrupper och Marinens flygvdsende utbrytas 
ur Armen och Marinen och sammanslas till ett i forhallan
de till dessa fullt fristaende Flygvapen, understallt en di
rekt under Konungen lydande chef 

Arenden rorande Flygvapnets organistion, utbildning, 
utrustning smt luftstridskrafternas anvandning, aven som 
Flygvapnet berorande tekniska och ekonomiska fragor 
handlaggas av en Flygstyrelse, for vilken Chefen for Flyg
vapnet skall vara chef och som organiseras po' en militar
byra, en teknisk byra och en intendenturbyra. 

En sjalvstandig for den fOrsta utbildningen avsedd flyg
skola forlagges till Ljungbyhed. Till 1.karen, avsedd att i 
fOrsta hand betjana hOgsta krigsledningen, anslutes den 
fOrsta gemensamma spanarutbildninge'n varjamte till den
na kar fOrlagges gemensamt den grundlaggande bombut
bildningen; 2.karen ar avsedd for Marinens behov samt 3. 
och 4.karens huvudsakligen for samarbete med Armen och 
lu{tvarnet; den forsta gemensamma jagarutbildningen an
slutes till3.karen. Fortsatt utbildning ager rum vid respek
tive karer. 

Fran ndmnda karer skola avdelas ett detachement till 
kustflottan samt vid behov sadana till flygstationerna 
Boden, Vannas (eventuellt annan plats), Gustavsvik, Vax
holm, Gotland, Karlskrona och Goteborg. 

For flygmaterielens underMll och vard skola finnas, for
utom vissa mindre reparationsverkstdder, tva storre flyg
verkstdder, den ena a Malmen, den andra i Vdsteras. Flyg
verkstdderna a Stockholms varv nedldggas! 

i 

27 



Tel-lnil-lens 

tramatsl-lridande 


IlygrnaSkinens huvuduppgift var 
ursprungligen spaning och artillerieldledning. Bland genera
lerna var man skeptisk mot flygspanarnas uppgifter. Marskalk 
Foch sade rent ut: 

"Flygmaskinen iir nog bra for sport, men ni tror viil inte att en 
SCLn dar spelevink far paverka styrningen av mina kolonner." 

Men kameran ljog inte pa den tiden och fotospaning blev ett 
sjalvklart och sa smaningom Mgt utvecklat system att in ham
ta information. 

Man insag snart att for sin egen sakerhet kravde spanings
flygplanet dels forsvarsvapen, dels battre fart- och hOjdprestan
da. HoghOjdsfotografering kravde forbattrad utrustning etc... 

For att kunna ingripa mot inkraktare, eller da sarskilt feta 
mal dok upp i kritiska lagen i markstriden, kravdes eld- och 
kastvapen. 

For att uppfylla alla de krav som krigserfarenheterna efter
hand medforde fordrades aUt starkare motorer och specialise
ring pa olika flygslag. 

Under de drygt fyra ar som kriget varade pagick denna ut
veckling i forcerat tempo med nastan outtomliga resurser. Ef
ter krigets slut dampades tempot. 

Aven om vi i Sverige - som askAdare till utvecklingen 
hade utnyttjat alla tillgangliga resurser, hade vi givetvis kom
mit IAngt pa efterkalken, men dock inte haft sa mycket att ta 
igen som nu blev fallet . Vi forsummade exempelvis att utnyttja 
de resurser som fanns inom landet for att utveckla starkare 
motorer; riksdagen ansag att sa IAngsiktiga Atgarder inte hade 
nagon betydelse for varnandet av rikets neutralitet. Darigenom 
blev efterslapningen i fraga om denna ledande faktar i utveck
lingen for star for att kunna inhamtas. 
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Samma kortsynthet drabbade den rent flygtekniska utbild
ningen och forskningen. Fran Marinen, som bast insag dessa 
tekniska behov, kom redan 1916 forslag om undervisning vid 
KTH i amnet aviatik samt inrattandet av ett aerodynamiskt 
laboratorium vid Statens prouningsanstalt. Dessa for den flyg
tekniska utvecklingen grundlaggande fragor, och av olika in
stanser ofta upprepade forslag, lostes forst i samband med 1936 
ars forsvarsbeslut. 

I Flygstyrelsens petita 1930 upptogs medel for ett "flygtek
niskt laboratorium for uissa specialundersokninlIar". Detta av
slogs, men da hade Flygstyrelsen redan anmodat CFM att (med 
anvisning av disponibla medel) uppfora anlaggningen. 

Forutsattningarna for framatskridande nar det gallde bdrare 
au utrustning fOr inhdmtande au information och installation au 
uapen var saledes kraftigt beskurna. 

Det kunde gatt lika illa nar det gallde den burna utrustning
en sasom foto, uapen och radio etc ... I 1925 ars forsvarsposition 
(prop nr 50 sid 353) kan man lasa foljande markliga, sakert 
valmenande rad: 

"FlygfOrvaltningen md i sadana militdrtekniska fragor, 
som angar konstruktion och tilluerkning au bomber, torpe
der, minor, kulsprutor, ammunition, radio, byggnader och 
dylikt, hos respektiue departement eller audelningar inom 
arme- och marinforvaltningarna rekuirerar utfOrandet au 
konstruktioner och tilluer.kningar samt diirvid stdlla erfor
derliga medel au flyguapnets anslag till uederbOrande dm
betsuerks forfogande . Da genom ett dylikt samarbete redan 
fOrefintliga organ inom niimnda dmbetsuerk torde kunna 
utnyttjas for berorda dndamdl, erfordras icke inom flyg
uapnets ledning nagon sdrskild personal for ifragauarande 
uppgifter." 

1925 ars forsvarsbeslut om ett fristaende FLYGVAPEN ar 
hapnadsvackande: Flygvapnet skulle inte behOva nagon flyg
stab, det skulle inte heller behova nagon egen personal for ut
veckling av den utrustning med vilken den skulle utfora sina 
uppdrag. 

Man kan inte skylla pa politikerna, ty dessa var hanvisade 
till sina radgivare fran Armen och Marinen. Dessa var visserli
gen starka motstandare till ett fristaende Flygvapen, men de 
ville garna ha ett starkt flyg for samverkan och understod. Det 
hela bottnari en bristande forstaelse for flyget, dess mojlighe
ter och, framforallt, dess utvecklingsmojligheter. 

Flygvapnets forsta tioarsperiod har varit utsatt for mycken 
valmotiverad kritik. Men den hardaste kritiken borde drabba 
dem som satte kappar i framatskridandets hjul: ingen flygstab, 
ingen teknisk forvaltningspersonal. 

Trots manga brister lyckades Flygvapnet bygga upp en ut
vecklingspotential och grund for 1936 ars Flygvapen. 

29 



TEKNIKENS FRAMATSKRIDANDE 

Bombernas brisad kulsprutors kanonad... 

Nar overste Conrad Ericsson 1921 blev chef for lng 3 och dar
med hOgste armeflygchef blev det nya takter. Han gillade inte 
ordet "flygvasende". HARENS FLYGVAPEN skulle det heta. 
Flyget var ett stridande vapen framhOll han med emfas vid 
invigningen av officersmassen pa Malmen 1923 i ett tal som 
gay upphov till en flygarvisa: 

"Vi aro ej ett vasen, ett vapen aro vi, 
ett fruktansvart vapen med ordning och plio 
For bombernas brisad, kulsprutors kanonad 
det ar just den paradmarsch som gor oss sa glad ..." 

Det hade forvisso under arens lopp lagts ner mycket mer 
pengar och omsorg pa att upptacka fienden an pa att bekampa 
honom med bomber och eldvapen. 

Det allra forsta stridsmedlet mot trupp var stalpilen, en cirka 
15 em lang pil som falldes i stort antal av spanaren och sakert 
var obehaglig att fa i ogat. Den fanns kvar i utrustningslistorna 
till och med 1915. 

Fran Danmark inkoptes 1913 ett parti med handgranater typ 
Aasen, som har forsags med fallskarmar av enkelt slag fOr fall
ning fran flygplan. De tillverkades har i landet och provades 
vid bade Arme- och Marinflyget med klent resultat. Dock skri
ver Porat, i ett brev fran vinterovningarna 1914 i Ostersund, 
att Fogman, den gamle ballongforaren som blivit flygbiten, var 
ofortrottlig och aven saker da det gallde bombkastning av troli
gen hemmagjorda "bomber". Vad armeflyget behovde var en 
bomb mot levande mal, marinflyget daremot en minbomb. 1915 
fOrelag vid respektive forsvarsgren forslag pa lampliga bombty
per. Pa bagge hall ansags behovet av dessa bomber kunna tack
as genom andringar av i forrad liggande aldre artilleriprojekti
ler. Bomber upp till tio kilo ansags kunna furvaras i lampliga 
fack pa spanarplatsen och kastas for hand over sittrumskanten; 
tyngre bomber maste hangas utvandigt pa flygplanet. 

Bristen pa siktmedel gjorde att man ville falIa bomben over, 
eller sa nara malet som mojligt. Darfor maste man bromsa dess 
fart framat, till ex empel genom att falla den lodratt med stjar
ten fore eller horisontellt med stjarten framat i flygriktningen. 

Forst genom anskafTning av optiska sikten, omkring 1920, 
kunde fallning med god trafTsannolikhet ske pa storre avstand 
fran malet. Da fick bomberna ocksa en mer naturlig upphang
ning med spetsen framat. Men detta lag tillsvidare litet langre 
fram i tiden; flygspanarna var inte sarskilt roade av bombkast
ning med bristfallig materiel, sa lange man inte hade nagot 
effektivt medel fOr sjalvforsvar. 

"Att i faIt flyga utan kulspruta ar sjaIvmord." 
Professor Hans v Euler*) 

,.; 	 Hans v Euler, profeJJsor vid Stockholms. Mgskola, delrog i aktiv flygtjanst i Tyskland 
1914-1918. Ha,. sammantr6./fade 11'U!d svenskaflygare 1915-1916. 
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Kulspruta ml14 typ "Schwarzlose" i flygplan 64 
- PhOnix 222 DRONT. Vapnet ansags dock fOr 
tungt och kom aldrig till reguljar anvandning. 

Pd fOregdende siela ser vi overst en fallskarms
bomb typ "Aasen". Provfallningar gjordes vid 

flyggrupperna iDalaro ochFurusund 1915 och 
1916. 

Darunder den av lojtnanten Krokstedt inlamna
de ritningen avseende andring av TUimnda 

bombtyp. 

Med flygets insattande i neutralitetsbevakning foljde kravet 
pa utrustning med eldvapen, fOr marinflyget saIedes redan vid 
mobiliseringen 1914, fOr armeflyget fran 1 april 1916. Gevar 
och karbiner var flygspanarnas enda tillhyggen. Von Euler ci
terades flitigt och starka krav restes fran bada forsvarsgrenar
na pa anskaffning av effektiva kulsprutor fOr sjalvforsvar. Sa
dana var inte latt att fa tag i. Armens kulspruta ml14 Schwarz
lose var for tung, danska Madsen hade sina begransningar och 
ovriga Europa var i krig. Fran Flygkompaniet till USA utsande 
Winbladh fick formodligen information om Colt, men fick inget 
med sig hem utan forordade Madsen automatgevar, som aven 
marinflyget var intresserat av och som var patankt som fast 
bevapning i de Fokker DIV for Stockholms luftforsvar som man 
just forhandlade om. 

Da kom Flygkompaniets chef Hamilton pa iden att befria 
Schwarzlose fran den tunga och i luftdraget onodiga kylman-

Prov med rorlig kulspruta modell "Madsen" 
monterad i en THULIN FA - dret ar 1918. 
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teln oeh forse den med kolv. Det provades oeh i samband dar
med fiek man besvar med patronbanden som vill sno sig kring 
skytt oeh vapen. 8ft kom Nordquist pft iden med sonderfallande 
band. 

8chwarzlose anvandes aven som fast kulspruta; atta vapen 
nedsandes till Tyskland for montering i dar inkopta Fokker 
DN. En av dessa forsftgs av leverantoren aven med synkronise
ring typ Fokker. Dessa flygplan kom som bekant aldrig i luften, 
men vapen oeh synkronisering provades fore leveransen av den 
svenske kontrollanten Carl Florman, som sande ett entusias
tiskt telegram: "250 skott i minuten ingen traf{ i propellern". 

Efter krigsslutet rapporterar Porat att basta fasta kulspru
tan ar Vickers, basta rorliga Lewis eller Parabellum, men frftn 
ententen kan vi inte kopa forran 8verige underteeknat Army 
Traffic Convention, frftn Tyskland kanske i smyg enstaka ex
emplar. Darfor foreslas 8chwarzlose som fast oeh, eventuellt 
Madsen som rorlig. I vruje fall maste den forsta omgftngen 
PHONIX bOrja utrustas med 8chwarzlose redan hOsten 1920. 
Marinflyget, som i stort sett foljer Flygkompaniets program, far 
sina forsta fasta kulsprutor typ 8chwarzlose i Thulin GA vid 
ungefar samma tid. 

Men 8chwarzlose kan inte godtagas som standardvapen, den 
har bland annat alldeles for lftg eldhastighet. 8vftrigheterna att 
fa nftgot fran de fore detta krigforande medfOr ok at intresse for 
Colt oeh 1921 lyekas man anskaffa ett parti. Efter prov, Mde 
80m fast oeh rorligt vapen oeh avtal om lieenstillverkning, fast
stalles 6,5 mm Colt som standard ml22. Vid Flygkompaniet 
monteras den som fast i DRONT, 821, PHONIX (TUMMELI
TEN) oeh J23, som rorlig i 818, DRONT oeh 821, samt vid 
marinflyget i mftnga 82:or, senare oeksa i typema 83, 84 och T. 

Redan i bOrjan av 20-talet framkom krav pa att oka kulspru
tans kaliber for att fa genomslag i tunnare plfttkonstruktioner. 
Den nya Flygstyrelsen gjorde en utredning om konsekvenserna 
av overgftng till 8 mm kaliber. Andring av Colt kunde goras 
utan svarighet oeh viktokning av vapen oeh ammunition visade 
sig vara forsumbar. Prineipbeslut om overgftng till 8 mm kali
ber fattades 1934. 8amtidigt infordes sonderfallande band for 
fasta kulsprutor oeh magasin utan ammunitionsband for rorli
ga kulsprutan. _ 

Nar flygplanen i mitten av 30-talet borjade fa pansarskydd 
for vitala delar, uppkom krav pa vapen av 12-13 mm kaliber 
med projektiler for genomslag av tunn pansarplftt oeh prov med 
ett 13 mm vapen forbereddes fOr installation i ett flygplan typ 
85. For inbyggnaden erfordrades sft stora andringar att forso
ken uppskots. 

For verkan mot metallflygplan stalldes nu oeksa krav pft pro
jektiler med sprangror. Den minsta kalibem for en spranggra
nat med tandror bedomdes vid denna tid vara 20 mm. Delvis av 
detta skal bestallde Flygstyrelsen 1933 hos Bofors ett provva
pen av 20 mm kaliber. Vapnet blev klart for provskjutningar 
frftn marklavett som utfordes 1935. I vantan pa leverans av det 
bestallda bombplanet Junkers JU 86-B3 forberedde Kjellson en 
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S18 - en vanlig syn i bOrjan av 20-talet. Hade 
tang aktionstid - cirka sex timmar - en god 

egenskap som livligt fOrbannades av besiittning
arna. Maskinen byggdes vidFlygverkstiiderna 

pd Malmen under aren 1919-21 . ./ 

Nedan till viinster: Flygplan S21L med en260 
hk "Maybach VI" och till hager en S21H (=S25) 

under flottOrprov pd Roxen. 

konstruktion med hydraulisk manovrering av denna ganska 
otympliga automatkanon. 

Den 1 juli 1926 fanns annu ingen for serietillverkning fardig 
konstruktion av flygbomb, men utvecklingen hade nagorlunda 
kunnat foljas genom framtagning och prov av forsokstyper av 
olika slag. Bade arme- och marinflyget fick fran 1916 anslag for 
andamalet och fortsatte i samarbete och med tillampning av 
krigserfarenhetema. Aven Bofors deltog i forsoken. 

I samband med planerad anskaffning 1921 av bombflygplan 
for armeflyget (Fiat BR) maste bombtyper och fallningsmeka
nism for Armen faststallas - 12 kg sprangbomb, 50 kg och 100 
kg minbomb samt 50 kg och 100 kg brandbomb. Nagon anskaff
ning kom inte i fraga. Marinforvaltningen inkopte, fran Vic
kers i England, ett antal minbomber for upplaggning i mobilise
ringsforrad. I ovrigt var verksamheten dessa ar neddragen pa 
grund av brist pa medel. 

Pa 30-talet blev det storre aktivitet; 1930 ars forsvarskom
mission behovde flera serier omfattande prov utforda med bom
ber mm... fOr att kunna bedoma Flygvapnets styrka och stall
ning i en ny forsvarsorganisation och medel for dessa forsok 
stalldes till forfogande. 

loch med anskaffning av optiska sikten kravdes noggrann 
kannedom om bombens fallbana och omfattande fallningar har
for utfordes under 1927-28. Fallningama utfordes under mor
ker med lyssatser i bombema och fallbanan fotograferades med 
fototeodoliter. Det var Fiat-bombplanens enda insats. Det visa
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de sig att de roterande bomberna inte hOll vid fallning fran 
hOga hOjder - omkring 5 000 meter och hOgre. Rotationen blev 
sa stark att bombens stjartparti slets sonder. Icke roterande 
bomber visade sig ha lika god stabilitet i banan som de rote
rande. 

1928 bOIjade vid Flygvapnet prov med av Bofors till forfogan
de stallda bomber a v ursprungligen finsk konstruktion. Forso
ken gay goda resultat och de olika bombtyperna faststalldes 
med typbeteckning ml32. Bomberna var visserligen roterande, 
men stjartpartiet hade en frikopplingsanordning som vid ett 
visst varvtal frikopplade bomben fran detta. Rotationsprinci
pen medgav en tillforlitlig bansakerhet. I mars 1932 faststallde 
CFV riktlinjer for bombanskaffning: 12 kg sprangbomb, 50, 250 
och 500 kg minbomb. Forsok med en latt sprangbomb om cirka 
3 kg och med brandbomber skulle fortsatta. 

Under 1931 gjorde Flygvapnet i samverkan med Flottan 
bombforsOk mot utrangerade pansarbaten THULE. Proven vi
sade bland annat att for att erhalla genomslag av moderna 
dackskonstruktioner kravdes okad anslagskraft hos bomben. 
Forsok bOIjade med att genom en drivladdning oka bombens 
hastighet - raketbomber. Forsoken fortsatte efter 1936. 

Bombstallen forbattrades efter en rad omfattande forsok. 
Den hittills anvanda mekaniska utlosningen gay ojamn utlos
ning och under vissa forhallanden, pa hOga hOjder, fungerade 
den inte alls. Elektrisk utlosning infordes. Samtidigt gjordes 
forsok att genom radioimpulser fran ett ledarflygplan utlOsa 
bomberna i forbandets samtliga flygplan, men de ledde ej till 
godtagbart resultat. 

Forsok med stortbombfallning bOIjade 1933 och ledde till 
alltmer forbattrade metoder och utrustning. 

Duerst: Vart {Orsta. bombflygplan - Fiat BR 
med beteckningen "B1". Fem maskiner leuerera
des aren 1924-25 och de togs ur tjiinst efter att 
ha flugit i ringa omfattning. 

Nedan flygbomber mJ32, frcln hOger 12 kg, 50 kg 
och 100 kg. Bakom 100 kilos bomben en au tysk 
modell. 

-
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Heinkel HD14 (SuenskaAero), byggdes oeh 
prou{lOgs samma dr utan inregistrering. Flyg
uapnet ldnade planet fOr torpedfiillningsfOrsok 

(T-prou) under 1925-26. Det fOrsta "riktiga" tor
pedplanet - T1,HeinkelHD16 - komfOrst 

1929. 

Torpedf6rs6k 
Omkring 1920 tog Marinen upp fragan om torpeden som strids
medel i flygplan. Det hade varit en tidig onskan att fa med 
torpeden som utrustningsalternativ for anfall mot fartyg. Tor
peden hade storre triiffsannolikhet an bomben oeh betydligt 
sWrre verkan genom traff direkt mot fartygets undervattens
kropp. 

Men det fanns stora problem. 
For att inte skadas av vattenuppkast fran fartygets artilleri 

maste det anfallande torpedflygplanet flyga oeh falla torpeden 
pa en Higsta hOjd av 30-40 meter oeh torpeden maste halla vid 
anslag mot vattnet vid en hastighet lika med flygplanets. 

De fOrsta fallningsforsoken gjordes 1920 nar marinflyget ffitt 
flygplan typ FRIEDRICHSHAFEN 49C oeh utfordes med aldre 
35 em fartygstorpeder med 325 kg vikt. Resultaten var nedsla
ende. 

Forst efter leverans av flygplan T 1 (HD 16) kunde forsoken 
fortsattas, da med en fartygstorped vagande 660 kg. For 'att ge 
torpeden en luftbana med liimplig anslagsvinkel mot vattnet 
utfordes forsaken delvis med pa torpeden fastade styrorgan. 

Friedrichshafen 49C med hiingd 35 em torped 
ett experiment som inte fOll siirskilt uiil ut. 
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Resultaten visade att for fallning fran flygplan fordrades en 
torped med andrat tyngdpunktslage och andrad spetsform. 
1933 bestallde Flygstyrelsen hos Marinforvaltningen konst
ruktion och tillverkning av tva flygtorpeder med krav pa fall
ning fran 50 meters hOjd vid hastighet 300 kmltim. 

Fortsatta prov fick vila till 1938-39 i avvaktan pa anskaff
ning av nytt torpedflygplan - HEINKEL He 115 T2. 

Motorfragan 

Under arme- och marinflygets uppbyggnadsperiod styrdes moj
ligheten att skaffa flygplan helt och hallet av tillgangen pa 
flygmotorer. Genom krigsutbrottet 1914 avstangdes Sverige 
fran den import vi varit helt boeroende avo Da hade emellertid 
Thulin redan forberett motortillverkning vid sina verkstader. 

Da han i Paris varen 1914 inkopte en Morane-Saulnier, fick 
han valja mellan tva tamligen lika motortyper, "Gnome" och 
"Le RMne", bada pa 80 hk. 

Den svenska inkopskommissionen hade aret innan valt 
"GnOme", men detta var inte tillrackligt skal for Thulin att 
gora samma val. Genom svenske militarattachen i Paris CKA
BA) skaffade han uppgift pa de jamforande prov som utforts for 
franska statens rakning. Efter att noga ha studerat dessa valde 
han "Le RMne". 

Forhandlingar angaende tillverkningslicens ha,de annu inte 
hunnit leda till avtal da de avbrots pa grund av krigsutbrottet. 

Vart fOrsta modema torpedplan och marina. 
fjarrspaningsplan Heinkel He 115- T2. 
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Thulin satte da igang kopiering av motom. Materialet i de 
olika konstruktionselementen analyserades kemiskt oeh sta
lets varmebehandling undersoktes metallografiskt. Han eta
blerade samarbete med Sandvikens Jarnverk, som sedan blev 
ensam leverantor till alIt stalmaterial. 

Resultatet blev myeket lyekat. Efter en period av bamsjukdo
mar oeh vidtagna konstruktionsfOrbattringar blev motom, som 
doptes till "Thulin A", overlagsen originalet bade i effektuttag 
oeh driftsakerhet. 

"Thulin A"-motom kom att anvandas i flygplantypema Thu
lin B, D, E, H, K, L, LA, i FVM:s TRIPLAN oeh TUMMELI
TEN samt i utbyte mot "GnOme" i nagra av marinflygets 
FARMAN. 

Nar Arm{ms flygplankommission valde ALBATROS, som 
blev faststalld som enhetsflygplan for anskaffning 1915, var 
detta en besvikelse for Thulin, eftersom den roterande motom 
inte passade oeh var fOr svag. For de tio flygplan som skulle 
skaffas i fOrsta omgangen lyekades man bara skaffa sex begag
nade 100 hk Mercedes fran Tyskland, som SW oeh SAF fiek dela 
pa, medan Thulin fiek bestallning pa fyra styeken Thulin E. 

For att mojliggora fortsatt tillverkning av ALBATROS, traf
fade SW overenskommelse med Scania-Vabis om tillverkning 
(kopiering) av Mercedes-motom. Motom tillverkades i en serie 
om 25 oeh blev anvand i nio ALBATROS oeh tre SW15 fOr 
Arm{ms rakning oeh exporterades aven till Norge. Kopian hade 
nagot storre effekt an originalet, men var mindre driftsaker oeh 
hade betydligt kortare livslangd. 

Utveeklingen under kriget medforde okade krav pa spanings
flygplanens prestanda oeh lastformaga, vilket kravde starkare 
motorer. Den snabbaste lOsningen skulle vara import oeh ge
nom olika kanaler gjordes hanvandelser till USA, England, 
Frankrike oeh Tyskland, men gay inget resultat eller stranda
de pa oaeeeptabla kompensationsvillkor. 

Den enda utvagen syntes vara fortsatt inhemsk utveekling 
oeh efter uppmuntran av krigsmaterielkommissionens ordfo
rande, generalen Munthe, bOIjade Thulin oeh Scania-Vabis for
bereda utveekling av vattenkylda motorer i klassen 160/180 
oeh 260/300 hk. 

Detta kolliderade med atgiirder fran Marinens sida. Efter 
utredning av sakkunniga framlade Marinforvaltningen fOrslag 
om upptagande av flygmotor- oeh flygplantillverkning vid en 
foreslagen nyuppsatt torpedverkstad i Jonkoping. 

Detta forslag framkallade stor oro vid de foretag som redan 
var engagerade. I ett handbrev (12/4 1916) skrev Thulin till 
Chefen for lng 3 oeh beklagade "att en industri, som med stora 
uppo{fringar lyckats skapligt komma igang, omedelbart efter ett 
resultat pa detta satt skall berovas sin inhemska rot". 

Forslaget tilltalade inte heller armeflygets ledning, som an
sag att den sakkunskap som fanns pa omradet inte borde splitt
ras, utan att staten i stallet borde stodja de utveeklingsmojlig
heter som fanns hos de svenska foretagen. KABA, som heIt 
delade denna uppfattning, ansag sig doek med hansyn till 

37 



TEKNIKENS FRAMATSKRIDANDE 


grannsamjan inte kunna undga att teckna samrad pa Marinfor
valtningens forslag. Det kostade ingenting. Visserligen bifoll 
riksdagen forslaget till ny torpedverkstad, men den blev aldrig 
uppford. 

Jamsides med Marinforvaltningens forsiag angaende torped
verkstad, sorn inte kunde ge nagon avkastning pa flera ar, 
framhOll Krigsmaterielkommissionen i underdanig skrivelse 
den 7 november 1916 det ohallbara Iaget: "att Flygvapnets 
krigsberedskap var helt beroende av import och motorer, det 
oundgdngliga behovet av starkare motorer och Kommissionens 
fOrvissning att sadana kunde framstdllas vid vederborande fOre
tag under forutsdttning att dessa genom bestdllning av ett visst 
antal motorer fick stod till utveckling". 

Under tiden hade Munthe, genom Chefen for Ing 3, infordrat 
anbud. SAdana inkom fran Scania-Vabis pa en 165 hk motor a 
28000 kronor och fran Thulin pa en 300 hk motor a 41600 
kronor. BAda fallen gallde vid bestiillning av tio motorer. 

Efter remiss av Krigsmaterielkommissionens skrivelse till 
Armeforvaltningens Fortifikationsdepartement och Marinfor
valtningen, begarde dessa myndigheter i en gemensam skrivel
se den 22 januari 1917 ett ansiag av 982 000 kronor for anskaff
ning av tio stycken 165 hk motorer till vardera Armen och 
Marinen samt. tio stycken 300 hk motorer till Armen, "att av 
respektive dmbetsverk fOrskjutas med omhdnderhavande medel 
och framdeles anmdlas till ersdttande i sammanhang med ovri
ga utgifter for neutralitetsvakten". Det foraniedde emellertid 
ingen atgard. 

Trots uteblivit sWd fortsatte Thulin motorutvecklingen. Den 
roterande motorn utvecklades stegvis till 150 hk och enligt 
MaImer pabOIjades 1917 konstruktionen av en 160 hk vatten
kyld radmotor, lik Mercedes men helt sjalvstandig, utprovad 
och tillverkad i ett mindre antal. Varen 1919 var aven en nagot 
senare pabOIjad 260 hk radmotor fardig och prov pabOIjade men 
avbrots dA flygmaterieltillverkningen upphOrde. Namnda mo
torer finns representerade pa Tekniska Museet. 

Den au Suenska Aero byggda J6B JAKTFAL

KEN uar fOrsedd med en Bristol "Jupiter VIIF" 

pd500hk. 
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.Auen cUm fran England importerade Bristol 
BULLDOG - J7 - luuh en "Jupiter VIIF". 
(Mdlning au e-G Ahremark) 

Thulin hade mycket skickliga motorkonstruktorer, bland 
andra Egnell och sedermera professorn vid Chalmers K. G. 
Karlsson och hade otvivelaktigt haft goda utsikter att fli fram 
bra motorer, men konjunkturerna var alltfor ogynnsamma med 
en av billiga surplusmotorer oversvammad marknad. 

Bade Armen och Marinen passade pa att forse sig med stora 
partier av 120, 160 och 260 hk Mercedes, 185 hk BMW, 220 hk 
Benz, 260 hk Maybach och 300 hk Hispano. Det var en atgard 
pli gott och onto A ena sidan gay det arme- och marinflyget ett 
tillskott pli nastan ett par hundra flygplan och en bredare bas 
for Flygvapnets uppbyggnad, a andra sidan band det utveck
ling och produktion av flygplan till gamla omoderna och, i en 
del fall krigstrotta motorer. Satsning pli kvantitet i stallet for 
kvalitet medforde for tidig kassation av hela flygplanbestlind 
och en falsk utglingspunkt vid uppskattningen av vardet pa 
befintliga flygplan och deras kvarvarande livslangd. Aven som 
vid berakning av anskaffningsbehovet och kostnaderna fOr att 
fylla det dli det nya Flygvapnet skulle byggas upp. 

Ar 1919 tillsattes en permanent flygkommission med bland 
annat uppgift att verka fOr standardisering av materiel, saker
hetsforeskrifter m m ... En fraga som tidigt upptogs till debatt 
var enhetliga motortyper for arme- och marinflyget. 

I avvaktan pa forsvarsrevisionens utredning angaende vilka 
flygslag som skulle inga i en kommande organisation, hade 
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annu inget val gjorts nar Kungl Maj:t genom beslut den 8 juni 
1923 uppdrog at Armeforvaltningens fortfikationsdepartement 
och Marinforvaltningen att gemensamt utreda formerna for ett 
samarbete mellan staten och industrin for licenstillverkning av 
flYfPTIotorer. 

Ambetsverken tillsatte en sarskild kommitte i vilken ingick 
Amundson, Porat och MaImer fran armesidan och Lubeck och 
Angstrom fran marinsidan. 

Vid Goteborgsutstallningen 1923 (lLUG) hade man sarskilt 
fast sig vid de tva ungefar likvardiga motorerna Bristol "Jupi
ter" och Siddeley "Jaguar", luftkylda stjarnmotorer pa cirka 
400 hk. Man var overens om att man for krigsflygplantyperna 
skulle kunna klara sig med en enda sadan motortyp. 

Efter inkop av vidhangande flygplan, Bristol FIGHTER och 
Siddeley SISKIN och jamforande prov, bland annat fOrlagda 
vintertid i Kiruna och ytterligare utredningar och forhandling
ar under flera ars tid, kunde Kungl Maj:t fatta beslut i fragan 
den 6 september 1929 och uppdrog at Flygstyrelsen att inleda 
forhandlingar med respektive motorfirmor samt infordra an
bud pa inhemsk tillverkning. 

En SkI - CFM ALBATROS - kommer in fOr 
landning pd Malmen. Flygplanet hade en 120 hk 
Mercedes 120. Maskinen pd bilden har nummer 
750 pd flygkroppen. 

Pd niista sida en Bristol "Jupiter" pd 450 hk 
monteradpd en Fokker S6. 
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Till slut upprattades kontrakt mellan Bristol och flygstyrel
sen, godkant av Kungl Maj:t den 7 mars 1930 samt, i fraga om 
tillverkningen, med Nydqvist & Holm den 28 mars 1930. 

Kontraktet mellan parterna omfattade ett flertal typer enligt 
nedan och den forsta bestallningen gallde 40 motorer och forsta 
leverans: 

Svensk Max Vikt Kompr. 
Bristol typ beteckning hklRPM kg forhAll Antaletllev.tid 

Pegasus I My VI 60012300 440 5,3:1 4011933-34 
Pegasus II My VII 67512300 475 5,3:1 6011936-36 
MercuryS2 MyS2 68012750 445 6,0:1 4911937-38 
Pegasus III My III 82012425 475 6,0:1 5111937-39 
Pegasus XII My XII 92012475 494 6,55:1 4011939 
Pegasus XXIV My XXIV 98012600 509 6,55:1 33011939-42 

Bristol-kontraktet avslutades 1939 i och med att Air Ministry 
med anledning av kriget vagrade frige licens for nya motor
typer. 
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TEKNlKENS FRAMATSKRIDANDE 

Jag gav'en en knuff... 

Man skulle kunna tro att fallskarmen som livraddare mottogs 
med oppna armar av flygarna. 

Inte aIls! 
Precis som bilbalte och flytvast mottes den med foga intresse 

och till och med motvilja. 
Fallskarmsfragan blev aktuell da Fogman infor den foresta

ende anskaffningen av jaktflygplan sommaren 1920 fick for sig 
attjaktflygarna nog borde ha fallskarmar. 

Han hade bevistat en flyguppvisning pa Ladugardsgarde pa 
Svenska Flaggans Dag den 6 juni 1920, dar det mest spannande 
numret var den engelske majoren Lees fallskarmsutsprang. 

Den svenske fallskarmsentusiasten Raoul Thornblad, som 
var agent for den tyska Heinecke, var naturligtvis dar. Han 
uppsokte Fogman och erbjod sina skarmar till formanligt pris. 

"Do' far du nog komma ned till Malmen och visa upp den", 
sade Fogman. 

Tre dagar senare, den 9 juni dok ThOrnblad upp. Han fick en 
818 med Adilz som forare och Magnus Bang som assistent. 
Askadarna sag maskinen komma in pa cirka 1 000 meters hOjd. 
Ingenting hande den forsta passagen, men sen kom han ding
lande. Efterat far man veta att ThOrnblad forst tvekat, men 
tvingats ut pa vingen igen och blivit "assisterad" av Bang. "Jag 
gav denjaveln en knuff', sa' Magnus. 

Fogman skrev omedelbarl och begarde 31 500 kronor for an
skaffning av 30 fallskarmar. Men eftersom Kungl Maj:t inte 
visste nagot om hans jaktflygplanaffar fick han lika snabbt 
avslag pa sin framstallning. Det lat han sig inte bekomma, han 
skaffade fallskarmar pa andra vagar. Av tullhandlingar fram
gar att den forsta fallskarmen kom till Malmen den 1 novem
ber, alldeles lagom att provas i en forsta uppmonterad 
PHON/X. 

I PHON/X fanns det naturligtvis ingen fallskarmssits och 
det gick inte att sanka stolen for roderlinornas skull och inte 
heller att flytta dessa. Adilz, som skulle provsitta, fick satta sig 
pa den tjocka packen. Hans huvud stack upp over vindrutan. 
Efter flygningen kom han ned alldeles urblast och forklarade, 
till allman belatenhet, att det dar inte kunde godkannas. Sa 
var det inte mer tal om den saken. 

Nasta gang fallskarmsfragan blev aktuell var den 15 mars 
1924, dB. Axel Norberg vid dykprov med en J23 fick vingbrott 
och gick en oundviklig dod till motes. Da bestamde Porat att 
fallskarm skulle medforas vid avancerade provo 

Vid utprovningen av den nya forstarkta J24 kom alltsa den 
gamla Heinecke fram igen. Flygplanet hade samma konfigura
tion som J23. Vid ett brant dykprov brakade det till och spaken 
slets ur forarens hand och flygplanet skakade valdsamt. Fora
ren forsokte ta sig ur men lyckades inte fa upp den tjocka fall
skarmspacken over sargkanten. Men medan han stod och for
sokte, fungerade hans kropp som en slags luftbroms och upprat
ningsmoment - fallskarmen behovde inte anvandas. Det kan

H6gersidan visar den brittiske majoren Lee vid 
de av Aeronautiska Sallskapet anordnade flyg
och {allskiirmsuppvisningarna pa Ladugards
garde i Stockholm den 6juni 1920. 
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TEKNIKENS FRAMATSKRIDANDE 

ske var lika bra, for den farten hade nog inte varit sa lamplig 
for en gammal automatisk skarm. 

Sommaren 1925 agde jamforande prov rum pa Malmen med 
olika fallskarmstyper, flera automatiska, bland dem Heinecke 
och TMrnblad. En jury skulle bedoma resultatet och avge 
forslag. 

Pressen tog upp fragan automatiskt eller manuell? Bland 
flygarna var saken sjalvklar. Den som skulle hanga i fallskar
men ville inte automatiskt bli intrasslad i flygplanet, eller ut
kastad vid for hog fart eller for hog hojd med risk att frysa ihjal, 
eller "kola av" pa grund av syrebrist. Men pressen vadjade till 
FORNUFTET: det kunde ju vilken vettig manniska som heIst 
begripa att en flygare, i den situation som kunde uppsta, inte 
kunde ha den sjalvkontroll som kravdes for att utlosa skiirmen 
i ratt ogonblick - han kanske rent av var medvetslOs. 

Presskampanjen var val forberedd med tydliga affarsintres
sen bakom. Vi skulle ha en SVENSK fallskarm och den skulle 
vara automatisk, det kunde krigshjalten Hermann Goring, som 
befann sig i Sverige, betyga fran sin erfarenhet. 

Till stor besvikelse for flygarna pa Malmen fick de veta att 
juryn av obegriplig anledning forordat Thornblads automatis
ka. Dock hade man fOreslagit, att for jiimforande tjansteprov 
samma antal anskafIades av en manuell skarm och darvid for
ordat Irving. Man kom overens om en inoffici ell omrostning och 
denna visade en praktiskt taget hundraprocentig uppslutning 
kring Irvings manuella. 

Raoul ThOrnblad ses uriika sig bakliinges over 
sargen po. en ALBATROS uid en demonstration 
au hur man tar sig ur flygplanet uid euentuellt 
fallskiirmshopp. Som synes tas han emot au 
hjiilpsamma hiinder. 
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Irving hade blivit omattligt popular fran forsta stund, da Ir
vings representant, mr Ford, en blasig dag kom ut till Malmen i 
en taxi som fick sta och ticka medan han tog sin vaska och 
foljde med till ett vantande flygplan. Pa sa dar 600 meter over 
fliltet hoppade han, utlOste skarmen halvvags och kom farande 
i frisk kuling, landade och slapade med en bit men fick kvickt 
luften ur kalotten. En bi! kom och hamtade och sa packade han 
snyggt och snabbt ihop skarmen - happy landings! Sa stack 
han ivag. Det hela var lika enkelt och naturligt som att ta av 
och pa kavajen. 

Entusiasmen for Irving blev inte mindre nar Leslie Irwin 
sjalv lite senare kom till Malmen. En massfest full av fly gar
gladje och Irwin staende pa huvudet pa pianot spelande "Yes, 
we have no bananas ... " blev ett bestaende minne. 

Vid den forsta anskaffningen av fallskarmar foljde CFV ju
ryns forslag och bestallde, sedan Kungl Maj:t godkant forsla
get, 40 skarmar av vardera typerna Thornblad och Irving. 
Emellertid hade tillverkaren av ThOrnblad-skarmen - AB 
Fallskarm - andrat laset sa att utlosning kunde ske automa
tiskt eller manuellt, varigenom man raknade med att fa skar
men lattare antagen. Enligt uppgift skulle ThOrnblad ha mot
satt sig en sadan andring. Typen kallades kombinerad och det 
var denna typ som blev foremal for bestallning. 

Vid anvandning av den kombinerade ThOrnblad-skarmen 
vid en flygdag pa Ladugardsgarde den 20 augusti 1926 skulle 
som ett overraskningsmoment sex marinflygare hoppa samti
digt. For tva av dem oppnade sig skarmarna aldrig, for en sa 
sent att han skadades allvarligt. For tva fungerade skarmarna 
medan den sjatte avstod att hoppa da han sag hur det gick. 

Det kombinerade laset befanns vara otillrackligt utprovat 
och behaftat med viss svaghet och det domdes ut. 

Under Flygvapnets fern, sex forsta ar fortsattes de jamforan
de proven med olika typer av fallskarmar i syfte att folja ut
vecklingen och fa fram den tekniskt basta losningen samtidigt 
- med tanke pa fallskarmens stora psykologiska betydelse 
som man fick en uppfattning om vad som kravdes for att inge 
flygarna fortroende. 

En av 1931 ars flygkommission till 145 flygare utsand rund
fraga besvarades pa foljande satt: 

Frigesta1lning Antalsvar 

1. Vilket av nedanstdende utlosningssystem fOredrages? 
a) det manuella systemet 
b) det enbart automatiska systemet 
c) det enbart kombinerade systemet 

2. Vilken av nedanstdende fallskarmstyper fOredrages ? 
a) ThOmblad (automatisk) 
b) Irving 
c) Salvator 
d) Robur 

81 
-
57 

-
116 

13 
1 

Anm. Vissa av svaren gar ej atl Merge i to.bellform. 
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